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 مستخلص البحث:
 - اعبمهورية مصرؼ حالة دراسة) العمبلء رضا لكسب اؼبصرفية اػبدمات جودة ربسُت اسًتاتيجيات

 ترمأمر اهلل كالدكتور : كرًن اؼبالك عبد: الدكتور، اشراؼ شبل خليفة أضبد وبي: الطالب إعداد( ليبيا
 .يتنو يوسوفرم

 العمبلء رضا لكسب اؼبصرفية اػبدمات جودة ربسُت اسًتاتيجياتىذه الدراسة اىتمت بدراسة     
 مصرؼ يف اػبدمات جودة ربسُت اسًتاتيجياتكربليل  معرفة هبدؼ، ليبيا اعبمهورية مصرؼ حالة دراسة

 .ليبيا اعبمهورية صرؼدب العمبلء رضا كسبىذه االسًتاتيجية يف   مسانبة كمعرفة، ليبيا اعبمهورية

 اؼبسؤكلُت مع كانت اليت اؼبقابلة ىي البياناتصبع  سيلةك ك كمنهجها ىو اؼبنهج الوصفي الكيفي      
 .مصرؼ اعبمهورية ليبيا إدارة من الوثائق على االطبلع كسيلة مث بليبيا، اعبمهورية دبصرؼ

 ىي اػبدمات جودة تحسُتلاالسًتاتيجية اليت يطبقها مصرؼ اعبمهورية ليبيا كنتائج الدراسة :        
، كىي تركز على إهباد اػبدمات االلكًتكنية للزبوف مثل التطبيقات اؼبتعلقة االلكًتكنية اػبدمات يف التوسع

يات الرقيمة كخدمات اؼبوقع االلكًتكين بالبطاقات االلكًتكنية بكافة أنواعها أك اػبدمات اؼبتعلقة بالعمل
ككذلك خدمات ماكنات الصرافة كغَتىا، كبعد ربليل ىذه االسًتاتيجية يف ربسُت  ،كاؼبقاصة االلكًتكنية

 خدمات اعبودة لتحقيق رضا الزبائن تبُت أف هبا نقاط قوة كأبرزىا االعتماد اعبديد على اػبدمات
 االتصاالت ضعف منظومة منهاؼبصارؼ األخرل، كهبا نقاط ضعف للزبائن بشكل يفوؽ بقية ا االلكًتكنية

 اؼبنظومة خدمات توسيع بالدكلة )اؽباتف كاالنًتنت ككذلك شبكة الكهرباء(، كهبا نقاط فرص أنبها: زيادة
مصرؼ ليبيا اؼبركزم، كما تواجهها نقاط هتديدات  الزبوف مستقببلن، كالفرص اليت يتيحها ػبدمة اإللكًتكنية

ككجود بعض القوانُت اليت دل تواكب ىذه االسًتاتيجية يف اعبهات  ،اغبالة األمنية يف ليبياضعف  أبرزىا:
كاف من  العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة العامة، كتبُت أف مسانبة ىذه االسًتاتيجية يف ربسُت

 من هبذا اؼبصرؼ العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة ربسُت يف ًتاتيجيةاالس جانبُت، األكؿ: مسانبة
 اػبدمة مستول عن الزبوف رضا زيادة الزبوف للمصرؼ، كاعبانب الثاين ىو خبلؿ إتاحتها إليصاؿ شكاكل

تسهيل كاختصار الوقت كاعبهد للزبوف ككفرت األماف ؼبعلوماتو  يف االسًتاتيجية ىذه اؼبقدمة فقد سانبت
، فعدت نقلة نوعية وبسب ؽبا يف تاريخ تطور اػبدمات اؼبصرفية لتحسُت رضا الزبائن اؼبصرفيةباغبسابات 

 يف اؼبصارؼ الليبية.

 - اعبمهورية مصرؼ العمبلء، رضا اؼبصرفية، اػبدمات جودة اؼبصرفية، اإلسًتاتيجيةالكلمات اؼبفتاحية: 
 .ليبيا
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Abstract 

Strategies to improve the quality of banking services for customer 

satisfaction study on Jumhouria Bank in Libya. Prepared by Yahy Ahmed 

Khalleefah, supervision Dr.: Abdul Malik Karim Amrullah and Dr.: Triyo 

Supriyatno.                                                  

      The aim of this study was to description and analyze the strategies of 

improving the quality of banking services at Jumhouria Bank of Libya to 

gain customers satisfaction.  

       It used a qualitative descriptive approach. The data were collected by 

using interviews with the officials of Jumhouria Bank and by analyzing the 

documents from Jumhouria Bank. From the qualitative analysis on the 

Jumhouria Bank development profile. 

      The results showed that Jumhouria Bank applied strategy to improve the 

quality of services in the electronic service expansion, following the 

expansion strategy It focused on the implementation of electronic services 

for customers such as applications related to electronic cards of all types, 

services related to operations, services of the exchange machines. After 

analyzing these strategies it was found that the strengths relied on the new 

dependence on the electronic services. Meanwhile, the weakness of the 

strategy was unstable telecommunication system in the country (telephone, 

internet and electricity network). The essential opportunity lies on the 

expansion of the electronic system services to serve the customer in the 

future and the opportunities offered by the Central Bank of Libya. 

However, the threats are the security situation in Libya, especially in the 

south of Libya, and the existence of some laws that do not go in line with 

the strategy in public institutions. It was also revealed that there were two 

aspects of the contribution of this strategy to improve the quality of services 

to win the satisfaction of customers, including the contribution of the 

strategy to improve the quality of services to gain customer satisfaction and 

increasing the customer satisfaction with the level of provided service. This 

strategy has facilitated, simplified and shortened the time and effort of the 

customers to a great extent and provided the safety of their account 

information among customers. 

Key words: Banking Strategy, Quality Banking, Customer Satisfaction,  

Jumhouria Bank of Libya. 
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Abstrak 

 Strategi untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan untuk studi 

kepuasan pelanggan di Jumhouria Bank di Libya, Disiapkan oleh : Yahy 

Ahmed Khalleefah, pengawasan Dr : Abdul Malik Karim Amrullah dan Dr 

: Triyo Supriyatno.       

    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis strategi meningkatkan kualitas layanan perbankan di 

Jumhouria Bank of Libya untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. 

       Pendekatannya adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan metode 

pengumpulan data adalah wawancara dengan pejabat di Bank Jumhouria, 

kemudian akses ke dokumen dari Bank Jumhouria. 

       Hasil penelitian: Strategi yang diterapkan oleh Jumhouria Bank untuk 

meningkatkan kualitas layanan, yang merupakan perluasan dari layanan 

elektronik, mengikuti strategi ekspansi. Ini berfokus pada penciptaan 

layanan elektronik untuk pelanggan seperti aplikasi yang terkait dengan 

kartu elektronik dari semua jenis atau layanan yang terkait dengan operasi 

Dan layanan dari mesin pertukaran dan lainnya. Setelah menganalisis 

strategi ini dalam meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai kepuasan 

pelanggan, ditemukan bahwa kekuatan ketergantungan baru pada layanan 

elektronik yang paling penting di antaranya adalah kelemahan sistem 

telekomunikasi di negara tersebut (telepon, internet dan listrik). jaringan), 

dengan titik peluang, yang terpenting adalah perluasan layanan sistem 

elektronik untuk melayani pelanggan di masa depan dan peluang yang 

ditawarkan oleh Bank Sentral Libya. Kelemahan situasi keamanan di Libya, 

terutama di selatan negara itu, dan adanya beberapa undang-undang yang 

tidak mengimbangi strategi ini di badan publik, dan menemukan bahwa 

kontribusi strategi ini untuk meningkatkan kualitas layanan kepada 

memenangkan kepuasan pelanggan adalah dua aspek: pertama: kontribusi 

strategi untuk meningkatkan kualitas layanan untuk memenangkan 

kepuasan Bagian kedua adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 

dengan tingkat layanan yang diberikan. Strategi ini telah memfasilitasi, 

menyederhanakan, dan mempersingkat waktu dan upaya pelanggan untuk 

sebagian besar dan memberikan keamanan informasi akunnya kepada 

pelanggan dan pelanggan. Lompatan kualitatif telah dibuat dalam sejarah 

Bank Jumhouria. Perkembangan perbankan. 

Kata kunci: Strategi Perbankan, Perbankan Berkualitas, Kepuasan  

Pelanggan,  Jumhouria Bank of Libya. 
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 شكر وتقدير

يف  يعلى توفيق وكعظيم سلطان، والشكر كما ينبغي عببلؿ كجه واللهم لك اغبمد كل
كالصبلة كالسبلـ على خَت خلق اهلل نبينا ؿبمدان عبده كرسولو  ،اؼبتواضع إسباـ ىذا العمل

،،، من منطلق ىذا التوجيو النبوم الشريف، "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"القائل 
 اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعةخبالص الشكر كالتقدير إذل  أتقدـ

كأخص  ،،العلم كاؼبعرفة درجات ىلعلى أع ربصلناعلميان حىت   احتننيتيتال ماالنج
أتوجو كما عميد جامعة موالنا مالك إبراىيم،   عبد اغبارسألستاذ الدكتور :بالشكر ا

، كالشكر موصوؿ إذل الدكتورة اإلسبلمية اإلدارةقسم  رئيس بالشكر للدكتور كحيد موين
 بوبكر منسقة القسم ؼبرحلة اؼباجستَت.إستعانة 

ؼبا  أمر اهلل اؼبشرؼ األكؿ عبد اؼبالك كرًنإذل األستاذ الفاضػػػل  الشكر اعبزيلك      
 شغاالتوانحث رغم دعم إلقباز ىذا البإرشادات ك من جهػػد ككقػػػت كتوجيهات ك  منحٍت
 اؼبشرؼ الثاين يتنو يوسوفرم ترمالدكتور: التقدير إذل تقدـ بالشكر ك أكما  ،ةالعديد

صبيع أساتذيت يف كل مراحل  أشكركما بنصائحو كتوجيهاتو،   علي   يبخل دل مالذ
قدـ حصيلة خربتو كخبلصة معرفتو يف الذم كعلى رأسهم الدكتور منَت العابدين  الدراسػة

اؼبعلومات النركرية  يف اغبصوؿ على ساعدينىذه اعبامعة، كالشكر موصوؿ لكل من 
الذم كقف معي كبذؿ  أضبد شبلخليفة  كأخص منهم أخيمصرؼ اعبمهورية من 

 أتقدـ بالشكر لكل من ساىم من قػػريب أك بعيد يف أخَتان ك  ،جهده بكل كفاء كإخبلص
 إسباـ ىذا اعبهد كلو بنصيحة أك دعاء صاحل فلهم جزيل الشكر كاالحًتاـ.
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 األول الباب
 اإلطار العام  

 خلفية البحث -أ
 أصقاعيف كل  صارؼمن اجملاالت اليت اىتمت هبا اؼبيعترب رضا العمبلء )الزبائن( 

كبقاع العادل نظران ألهنا تعترب أحد العوامل اؼبهمة احملددة لتحسُت جودة اػبدمات يف 
جيب لرغباهتم اليت تتفق مع ت، كبالتارل تسفاؼبصارؼ تسعى لنيل رضاء زبائنها، اؼبصارؼ

كتقـو اؼبصارؼ يف سبيل ذلك بوضع االسًتاتيجيات  ،كتنسجم معها صرؼرؤية اؼب
اؼبناسبة لتحقيق ىذه العبلقة اليت تنمن ؽبا النجاح كالريادة يف عادل أصبحت فيو اؼبنافسة 
على أشدىا كبشكل دل يكن على نفس اغبدة كالوثَتة من قبل يف ظل تغَت الظركؼ 

كما شهدتو  ،ية كغَتىاكعواصف األزمات االقتصادية كحىت السياس صارؼاحمليطة باؼب
 .كتشهده البيئة اؼبصرفية يف ليبيا خَت مثاؿ على ذلك

كؽبذا هبب تصميم  ،رضا العميل احملور األساسي إلدارة اعبودة يعتربكبالتارل   
من وبقق الوالء من شأنو ذا مها اؼبنظمة دبا وبقق رغباهتم كىاؼبنتجات كاػبدمات اليت تقد

فالًتكيز على العميل يعترب من أىم الركائز اليت يستند إليها لتلك اؼبنظمة، طرؼ العمبلء 
تطبيق إدارة اعبودة الشاملة، كيشتمل مصطلح الًتكيز على العميل على معٌت كاسع 

حيث يطلػق اؼبصطلح على كل من عميػلها اػبارجػي ، كشػامل فػي إطػار إدارة اعبػودة
 .1كعميلها الداخػلي

 السػعر عدة عوامل على رأسها علػى يعتمػديف اؼبصرؼ  بػػوفالز  رضػػا إف العمل على      
 ينػػػان أ يعتمػػػد كالرضػػػا، بالنركرة السػػػعر علػى تعتمػد ال قػد اعبػودة حػُت فػي ،اؼبطركح

                                                           

 النفةأفناف عبد اغبفيظ عبد اللطيف، تقييم تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسات اػبدماتية غَت اغبكومية يف  -1
 .37ـ، ص2002الغربية، رسالة ماجستَت، جامعػة القدس، فلسطُت ،
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 مستول على يستند الرضا أف يعٍت كىذا ،اؼبستقبل يف كاؼبتوقعة السػػػابقة اػببػػػرات على
 يسػعى التػي كحاجاتػو لرغباتػو اتباعهػا كمػدل الزبػوف قبػل مػن اؼبدركػة اػبدمػةيف  جػودة

 كاغبكػم اؼبتحقػق الرضا مستول فأ أم، الرضا درجة سػتحدد االشػباع درجػة كأف ،لسػدىا
 اؼبشػًتاة اػبدمػة جػودة خبصػوص الزبػوف توقعػات مقارنػػػة عػػػن نػػػاتج الرضا كعػػػدـ بالرضا

 .2الزبػػػوف يقي مهػػا التػػػي الفعليػػة اػبدمػػػة كجػػودة داءأك 

كيعترب توفَت عناصر كموارد بشرية قادرة على األداء الرتباطو بتقدًن مستول من      
حيث يعترب العنصر البشرم من  ،جودة اػبدمات بشكل مستمر من أبرز تلك احملددات

اىتمامان اؼبصرفية  اإلدارة أىم عناصر اؼبؤسسات اؼبصرفية كألنبية دكره يف قباحها تورل
كمن خبلؿ تدعيم   ،رئيسيان من خبلؿ البحث عن أفنل من يشغل الوظائف باؼبصرؼ

كىذا يتم عن طريق السعي للحصوؿ على العناصر اؼبؤىلة جيدان للعمل  ،كفاءة العاملُت
كىذا ما يًتجم بسعي اؼبسؤكلوف اؼبصريف ككذلك تفعيل اسًتاتيجيات التدريب الوظيفي، 

كفاءة   ذل أف يصل العاملوف يف أدائهم إذل أقصىإإدارة شؤكف األفراد يف اؼبؤسسات  يف
، كلتحقيق ىذا اؽبدؼ تعمل ىذه اإلدارات على توفَت العمالة اعبيدة اؼبؤىلة سواء فبكنة

عند اختيارىم لشغل الوظائف أك اغبرص على تدريبهم كاكساهبم اؼبهارات اؼبختلفة بعد 
 اؼبقدرة على األداء لديهم.تعيينهم من أجل رفع 

 البعض، بعنها عن اؼبنظمات سبيز اليت العوامل أىم من كالزبائن رضا العمبلء إف      
 اؼبنظمات تسعى اليت األعماؿ اسًتاتيجية يف عنصر رئيسي متزايد كبو على أصبح حىت

 كتأىيل تدريب خبلؿ كمن اؼبطلوبة، باؼبواصفات اؼبنتجات تقدًن خبلؿ من لتحقيقها،

                                                           

على ؾبموعة من  ةيمعمر عقيل عبيد، العبلقة بُت رضا الزبوف كاالسًتاتيجيات التسويقية اؼبصرفية دراسة ربليل - 2
 .172ـ، ص 2011اؼبصارؼ يف ؿبافظة كاسط العراؽ، نشر ؾبلة الغرل االقتصادية كاإلدارية، العراؽ، 
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 ؼبقدمي بالنسبة األخص كعلى للزبائن الرضا ربقيق على قادرين يصبحوا لكي العاملُت
 األساسي الدكر يلعبوف اػبدمات مقدمي حيث أف ،اؼبصرفية اػبدمات كمنها ،اػبدمات

 .3تقدمها اليت كاػبدمات اؼبصارؼ ذباه إهبابية مواقف كبناء للزبائن الرضا ربقيق يف

التػي تعتمػدىا  االسًتاتيجياتكلػذلك تعػد جػودة اػبدمػة اؼبصػرفية أحػد أىػم       
مقتناه كل متطلبات التطور كالتنمية لرضا  تسػَت فػي متميػزان  اؼبصػارؼ إذ تعتبػر سػبلحان 

أصبحت اػبدمة اؼبتميزة ك  ان كحىت مستقبلي الزبوف كاالقًتاب منو كالبحث عما يريده حاليان 
 حيث تتشابو صبيع عركض اؼبصػرؼ تقريبػان  ،اؼبفاضلة بُت مصرؼ كأخرىي األساس يف 

كبالتػارل أصػبح مسػتول جػودة أداء  ،كافة اػبدمات اؼبصرفية التػي تقػدمها للزبػائن فػي
تأمُت االستمرار كالنمو  فػيكاالسًتاتيجية حػد األدكات القويػة أاػبدمػة اؼبصػرفية 

 .للمصارؼ

مع اؼبصرؼ ككسيلة ىامة  ية الواجهة الرئيسية للمتعاملُتت اؼبصرفاػبدماكتعد   
نشطة أفهي بوابة العبور للتعامل مع  اغباليُتعبذب الزبائن اعبدد كاحملافظة على الزبائن 

خبلؿ العقد الليبية شهدت اؼبصارؼ التجارية  كعلى ضوء ذلك ،اؼبصرؼ اؼبختلفة
يف ىذا اجملاؿ  تطورات ىامةمن القرف اؼباضي كالعقد األكؿ كالثاين من ىذا القرف األخَت 

 تلككتقدًن مستول مناسب من اػبدمات لكن األمر دل يكن باؼبتوقع من اؼبتعاملُت مع 
خاصة الظركؼ االقتصادية من اليت سبر هبا ليبيا  الصعبة ردبا نتيجة الظركؼ ،صارؼاؼب

انتشار رباؾ يف تنفيذ اػبدمات للمواطنُت بسبب يولة أك اإلشبو تاـ عن توفَت الس عجز

                                                           

ضبود ؿبمد سند، أثر جودة خدمات البنك العريب اإلسبلمي الدكرل على رضا الزبائن، دراسة حالة البنك العريب  - 3
كلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية جامعة الزرقاء، األردف، ؾبلة الغرم اإلسبلمي الدكرل فرع جامعة الزرقاء قسم التسويق ،

 .177ـ، ص 2015، 32للعلـو االقتصادية كاإلدارية ،العدد 
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الفساد اإلدارم الذم ينخر لؤلسف يف اؼبؤسسات الليبية اؼبصرفية نتيجة غياب الدكر 
 الرقايب بشكل كبَت عن فبارسة دكره.

األساسية يف  معظم البنود كلكننا ال ننكر أف ىناؾ تطوران ملحوظان انعكس يف 
مراكزىا اؼبالية، كذلك نتيجة السياسة النقدية  كنلحظو يف ،الليبيةاؼبصارؼ التجارية 

اؼبركزم من جهة، كما قامت بو اؼبصارؼ من جهود يف  كاؼبصرفية اليت اتبعها مصرؼ ليبيا
على سبيل ، مستول خدماهتا من جهة أخرل سبيل الرفع من مستول أدائها كربسُت

الدائنة كاؼبدينة كربرير العموالت اليت تتقاضاىا الفائدة  اؼبثاؿ ال اغبصر، ربرير أسعار
منح اؼبصارؼ التجارية اؼبزيد من اغبرية كاؼبنافسة فيما  اؼبصارؼ على خدماهتا للزبائن، فبا

 .4بشأف منع اؼبعامبلت الربوية (1صدار القانوف رقم )إمث ـ، 2013 كيف عاـ بينها
صادر صبلة من العليا يف ليبيا باالتشريعية ـ قامت السلطة 2018كيف ىذه السنة 

قتصاد اللييب كتركزت يف إعادة تسعَت العملة الصعبة اإلصبلحات العميقة يف بنية اال
األجنبية كىي الدكالر بفرض ضريبة على بيعو للموردين كأصحاب اإلعتمادات اؼبستندية 

 بشأف فرض رسم على مبيعاتـ 2018لسنة  1300بناء على القرار رقم  التجارية،
بشكل ميسر  ، كالذم من أىدافو العمل على توفَت العملة الصعبةالنقد األجنيب

أالؼ دكالر سنويان لكل  10كبكميات كفَتة للمواطن عن طريق زبصيص ما قيمتو 
قتصادية اال دينار لييب، كغَت ذلك من اإلصبلحات 3.9مواطن يبكن شراءىا بسعر 

ادم الصعب الذم سبر بو الببلد ككاف اؼبصرفية اليت جاءت لغرض إسعاؼ الوضع االقتص
من أبرز ؾباالت كأدكات االصبلح إصبلح قطاع اؼبصارؼ كمعاعبة نقص السيولة كيعترب 

                                                           

تقرير مصرؼ ليبيا اؼبركزم، إدارة البحوث كاإلحصاء، تطور أىم البيانات كاؼبؤشرات اؼبالية للمصارؼ التجارية الليبية،  -4
 .3ـ، ص 2016حىت الربع الثاين من 
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مصرؼ اعبمهورية أكرب اؼبصارؼ التجارية اليت يناط هبا تطبيق تلك اإلصبلحات بقدر 
 .5اإلمكاف

اؼبصريف فيها بدكف  يعترب مصرؼ اعبمهورية رائد العملفمن اؼبتعارؼ عليو يف ليبيا   
التجارية الليبية يف ؾباالت  صارؼأكرب من غَته من اؼب ةمنازع حيث يستحوذ على نسب

خاصة يف اغبفاظ على  ،التقييم كاألداء فبا يلقي مزيدان من اؼبسؤكلية كثقلها على إدارتو
 فقدمستول جودة مناسب من اػبدمات اؼبقدمة للزبائن لكي وبقق رضاىم، كتارىبيان 

مة كاعبمهورية بقرار دمج مصريف األ كقد مت ،ـ1970س ىذا اؼبصرؼ يف سنة تأس
مناطق  6بعدد  كككالةن  ان فرع 164فأصبح للمصرؼ  ،ـ2007مصرؼ ليبيا اؼبركزم سنة 

دارة كمكتب إ 20قطاعات ك  6يوجد هبيكل اؼبصرؼ عدد ك دارية موزعة جغرافيا بليبيا إ
 .6موظف 6000ليو يف حدكد إكينتمي ، ككحدة

  البحثمشكلة  -ب

باؼبصارؼ الليبية أف مستول اعبودة يف اػبدمات اؼبصرفية  يف الدراسة مشكلة تتمثل    
لو دكر كبَت يف رضا العمبلء كىذا الدكر  -أخذ مصرؼ اعبمهورية ؾباالن كحالة دراسيةب-

يبكن مبلحظتو بسهولو من خبلؿ الكشف عن انطباع العميل، كلعل أىم تلك اعبوانب 
ن اؼبوظفُت كسرعة كجودة اليت يركز عليها العمبلء أسلوب كطريقة اؼبعاملة اليت يتلقوهنا م

كأساس عناصر الكفاءة  مع الكفاءة يف اػبدمات اؼبصرفية،ؽبم  اإلداريةجراءات تنفيد اإل
توفَت السيولة أك تنظيم  ىو كفاءة اؼبوظف من حيث تأىيلو كتدريبو، كذلك من جانب

نينة ؽبم عطي ؽبم انطباع جيد كطمأكىو ما ي ،باؼبصرؼ توزيعها بشكل عادؿ بينهم
                                                           

ـ بشأف فرض رسم على مبيعات النقد 2018لسنة  1300قرار اجمللس الرئاسي غبكومة الوفاؽ الوطٍت ليبيا، رقم  -5
 ـ.2018-9-12األجنيب، 

 البيانات مأخوذة من إدارة اؼبصرؼ من خبلؿ الوثائق اؼبنشورة يف موقعو على االنًتنت. -6
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 اؼبقدمة اػبدمات جودة حيث إف أىم عناصر ،باالستمرار يف التعامل مع ىذا اؼبصرؼ
نظران لوجود اؼبنافسة من  ىذه اؼبصارؼ أداء عن العمبلء رضاعنصر ي ى اؼبصارؼ من

 .التجارية األخرل صارؼاؼب

نع تكىذا األمر وبتم على اؼبصارؼ التجارية يف ليبيا كمنها مصرؼ اعبمهورية أف       
اسًتاتيجية عقبلنية ؿبكمة تتبعها اإلدارة عن طريق أداء اؼبوارد البشرية اؼبناسبة ؽبذه 

يباف بفكرة إرضاء الزبوف كتلبية حاجاتو مث العمل اإلأكالن يقع على عاتقها  ،االسًتاتيجية
كفق ىذا االسًتاتيجية بشكل مستمر كـبطط لو كبتطوير ؽبا، علمان بأف قياـ اؼبصارؼ 
هبذا الدكر من شأنو أف ىبلق حالة من اؼبنافسة احملمودة إف صح التعبَت اليت تنعكس 

كبالتارل ينعكس ذلك األمر على  ل منظومة العمل اؼبصريف يف ليبيا،لى كآثارىا إهبابان ع
تطور االقتصاد اللييب كمنح مزيدان من ؾباالت كفرص رفاىية كسعادة اؼبواطن اللييب كاألسر 

يف ظل األكضاع الصعبة اليت يبر هبا اؼبواطن كىذا لو قيمة كربدم كبَت خاصة ، الليبية
اؼبرتبطة دبستول اػبدمات اؼبصرفية  حوؿ األكضاع االقتصادية اللييب اليت يف ؾبملها تدكر

 .يف الببلد

ػي صبيػػع اجملػػاالت صػػعدة كفػاالسػػًتاتيجيات علػػى صبيػػع األتبٍت انطبلقػػان مػػن أنبيػػة ك      
، ككػوف ىػذا اؼبصػطلح كاسػع الوجػود كاالسػتخداـ غَتىا ـأكانػػت منهػػا  داريػػةسػػواءن اإل

 كىنا برزت نقطة مهمة كىي ،نبيػة االسػًتاتيجياتأف نعػي مفهػـو ك أ األمر وبتمصػبح أ
 اسًتاتيجياتكتوجد عدة  (لتحقيق رضاءه كفق منظور اسًتاتيجي ك العميلأ رضا الزبوف)

الزبوف اسًتاتيجية كسب ك  ،إسًتاتيجية التعامل مع شكاكل الزبوفللتعامل مع الزبوف منها 
كجود االسًتاتيجية يف اػبدمات اؼبصرفية أمر ال بد عمومان ك  ،هبابيةاؼبتبادلة اإلكالعبلقة 

اسًتاتيجية كاضحة  التػي تتحػرؾ بػدكف حىت اآلف ىنػاؾ العديػد مػن اؼبصػارؼك  ،منو
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مػػػن غيػػػر اسػػػًتاتيجية تسػػػويقية مػػػن الصػػػعوبة  نػوأإذ  كتنتهج سياسػات ال تتصػف باؼببػادرة
 فأعلػى زبػائن جػدد، كمػا  ف ربػػتفظ بزبائنهػػا اغبػػاليُت أك أف ربصػػلأللمصػػارؼ  ػػػافدبك

ىػػػداؼ أكسػػػية كىػػػزات فػػي ربقيػػػق ع أثػػاران  مثػل ىػذه االسػًتاتيجيات تول ػد غياب
 .بشكل عاـ اؼبصػػػرؼ

 آخر لطرؼ تقديبها اؼبصرؼ يستطيع منفعة أك نشاط أم ىي اؼبصرفية اػبدمةك        
 ذباكب كمدل اػبدمة من كموقفهم اؼبشًتين لسلوؾ الدكافع زبلق اليت لسد اغباجات

 اػبدمة مراحل حياة من مرحلة أية يف اغباجات تلك مع التسويق اػبدمة كاسًتاتيجيات
 كالء درجة من تعزز اسًتاتيجيات تبٍت اإلدارة منىذا اؼبفهـو كتطبيقو  طلبكيت ،اؼبصرفية

 ،اؼبطلوبة الوالء درجة على التأثَت يف للمنافسُت كعدـ السماح اػبدمة لعبلمة الزبوف
أفراد اعبمهور  إذلنتجو من خدمات مصرفية يتوصيل ما  من اؼبصرؼيتمكن كبواسطتها 

كربقق  ،بصورة يتم هبا اشباع حاجاهتم اؼبالية كاالنتمائية بأحسن الوسائل كأقل التكاليف
، ككذلك مزيدان من دارة اؼبصرؼإيف نفس الوقت مستول الرحبية اؼبرغوب فيو من قبل 

 .كالءىم كرضاىم عن اؼبؤسسة

 :أسباب اختيار الموضوعوبالتالي يمكن تلخيص 

يف ليبيا بأنو حيوم كلو مستقبل مزدىر نتيجة أف الببلد مقبلة على  اؼبصريف العمل سبيز .1
كىي نظرة تفاؤلية لكن الواقع كاإلمكانيات  ،اقتصادىااصبلحات جوىرية يف بنية 

اؼبتاحة بعد توفر اإلدارة الكفؤة كاإلرادة السياسة اؼبسؤكلة سينقل ىذه الفكرة من 
 .التمٍت إذل الواقع اؼبعاش
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اغباجة اؼبلحة لتطوير القدرات البشرية من اؼبوظفُت باؼبصارؼ الليبية كعلى رأسها  .2
اره من سوؽ بلؿ تنميتو كظيفيان كقبل ذلك حسن اختيمصرؼ اعبمهورية ليبيا من خ

من سيقـو بتطوير جودة اػبدمات اؼبصرفية  أفنلألف اؼبورد البشرم ىو  ،العمل
 حىت اإلدارة لنك  ،كخَت من سيطبق االسًتاتيجية يف ذلك قبل كل اؼبكونات األخرل

  ية.تتمكن من تطبيق خططها االسًتاتيجية يف حالة غياب دكر اؼبوارد البشر 

ليبيا من خبلؿ  كدكلة ،يف كل بقاع العادل اؼبصرفية اػبدمات جبودة االىتماـ تنامي .3
ليست دبعزؿ عن التأثر كالتأثَت مؤسساهتا اؼبصرفية التجارية كأكربىا مصرؼ اعبمهورية 

 يشهدىا الذم اؼبتغَتة الظركؼ تتبع ضركرةمن األنبية  أصبح كلذا ،يف ىذا الوضع
 جانب من األخَتة السنوات خبلؿ الشرسة اؼبنافسة رأسها كعلى اآلف العادل

 أكرب لنيل اؼبعيار ىي اػبدمة جودة تعترب كفيها العاؼبية، اؼبالية كالكيانات صارؼاؼب
 .السوقية اغبصة من فبكن قدر

 كبو صارؼاؼب عمبلء توجهات لفت اىتماـ اؼبصارؼ التجارية يف ليبيا إذلجة لاغبا .4
خاصة يف ظل أكضاع اقتصادية  تطويرىا دؼك هبذلك  ،ؽبم اؼبقدمة اؼبصرفية اػبدمات

يف الببلد ارتبطت باؼبصارؼ مثل نقص السيولة كارتفاع سعر متصفة بالصعوبة 
 من أجلجودة اػبدمات قصول ربتم تطوير أنبية كىذا يشكل  ،العمبلت الصعبة

 تورل إدارات اليت تتحقق فقط عندماألىدافها يف البقاء كالنمو، ك  صارؼربقيق اؼب
 .العمل على تلبيتهارغبات عمبلئها ك عرؼ على حاجات ك اىتمامها للت صارؼاؼب

رضا الزبائن دراسة كربط موضوع يف اغباجة لشكالية الدراسة إكأخَتان يبكن تلخيص  .5
كال يتم ذلك  ،كالعمبلء باؼبصرؼ كالذم يتحقق بتفعيل جودة اػبدمات اؼبصرفية فيو

 كاعبودة الكفاءة عناصر كأىمكذات كفاءة  ،دكف كجود اسًتاتيجية ؿبددة كمتكاملة
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 العناصر على للحصوؿ اسًتاتيجية بطريقة كالسعي اؼبوظفُت، تدريب على العمل ىو
، كىو ما يتحقق من خبلؿ االىتماـ جبودة اؼبعاملة مع الزبوف، كجودة اػبدمة اؼبؤىلة

تقدًن اػبدمة، كاؼبصداقية، كعدـ التأخَت يف ذلك، ككذلك ذاهتا من حيث كقت 
 .جودة اػبدمات اؼبصاحبة كاالعتماد على التقنية اغبديثة، كاالتصاالت كغَت ذلك

شكاؿ اؼبهم كالذم رباكؿ الدراسة حبثو فاؼبصارؼ الليبية قد تتوفر هبا كىذا ىو اإل     
على ربقيق مستول جودة مناسب  درجة من الوعي بأنبية الزبوف لديها كمنها من يعمل

كلكن ىل يتم ذلك بوجود اسًتاتيجية أـ يتم تطبيق ذلك بشكل عشوائي  ،من اػبدمات
العناصر البشرية من العاملُت ىي ، مث من يطبق تلك االسًتاتيجية ىل فوضومردبا ك 

 ؟، كماذا عن أليات التطبيقمؤىلة كمدربة أـ ال عناصر

  ئلة البحثأس -ج
 :األسئلة التاليةتدكر الدراسة على ؿباكلة اإلجابة على     

 ليبيا؟ اعبمهورية مصرؼ يف اػبدمات جودة ربسُتتكوف اسًتاتيجيات كيف  .1
 ليبيا؟ اعبمهورية مصرؼ يفربليل االسًتاذبيات اؼبوجودة  كيف .2
 يف العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة ربسُت يف االسًتاتيجية مسانبة كيف   .3

 ؟ليبيا اعبمهورية مصرؼ

 أىداف البحث -د
  -: إذل األىداؼ التالية للتوصلالبحث  يهدؼ

 .ليبيا اعبمهورية مصرؼ يف اػبدمات جودة ربسُت اسًتاتيجيات معرفة .1
 .ليبيا اعبمهورية مصرؼ يف اؼبوجودة االسًتاذبيات ربليل معرفة .2
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 يف العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة ربسُت يف االسًتاتيجية مسانبة معرفة .3
 .ليبيا اعبمهورية مصرؼ

 أىمية البحث -ه
 : اعبانبُت التاليُتإف أنبية ىذا البحث تكمن يف 

   : ىمية النظريةألا .1
تطوير جوانب مهمة تفيد يف تتمثل األنبية النظرية يف أف ىذه الدراسة من اؼبتوقع أف     

كربطها من ناحية االسًتاتيجية التنموية  ،التجارية صارؼاؼبب يف نظرية اعبودة يف اػبدمات
اليت  األسس كاعبوانب، على اعتبار أف ىذا اؼبوضوع يعد أحد للقائمُت بالعمل كالتدريبية

 ،تساعد اؼبصارؼ على ربسُت رحبيتها ككسب زبائنها من خبلؿ ربسُت خدماهتا للزبائن
ة كمسار اسًتاتيجي ؿبدد قباز ىذه اؼبهاـ كفق رؤيَت اؼبوارد البشرية القادرة على إكتوف

  .اؼبعادل
 :األىمية العملية  .2

لدراسة دكر االسًتاتيجية  كاقعيان  كؾباالن  ىذه الدراسة مهمة ألهنا توفر تطبيقان عمليان     
كمواجهة من أجل رضا العمبلء يف إدارة جودة اػبدمات الفعالة يف إحداث التطوير 

ربسُت يف ؾباؿ  كأكؽبا مصرؼ اعبمهورية ،اؼبصارؼ يف ليبياتواجهها اليت  الصعوبات
 للتأثَت كجوىريان  مركزيان  دكران يف ؾباؿ اعبودة  ةبلسًتاتيجيل حيث إفاػبدمات اؼبصرفية هبا، 

تلك  على كـبرجاهتا كىي عوامل من شأهنا أف تعود اؼبصرفيةاؼبؤسسات  حياة يف
التطػورات ؼبواكبة ككذا ، التنافسية الفرصاالستحواذ على  أك األرباح بزيادة اؼبؤسسات

ضركرة تطبيقها  اؼبصارؼاليت تشهدىا البيئة اؼبصرفية كاليت ربتم على ىذه  كالتغيػرات
 .ضماف استمراريتها كبقاءىا مػن أجػلكفق اعبودة كضبطها ؼبفهـو التسويق 
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 حدود البحث -ز
كدكرىا يف ربسُت  االسًتاذبيةتتناكؿ ىذه الدراسة موضوع  : الحد الموضوعي .1

 .اعبودة للخدمات اؼبصرفية كدعم رضا العمبلء باؼبصرؼ
 )مدينة طرابلس(. ليبيا –مصرؼ اعبمهورية  : المكانيالحد  .2
 .ـ2019-2018:  الحد الزماني .3
 البحث تحديد مفاىيم -ح
 المصرف .0

حًتامان  مصرؼ كليس اؼبصطلح الغريب بنك ابداية سوؼ نستخدـ اؼبصطلح العريب     
كىو اؼبكاف ، اسم مكاف مشتق من الصرؼللغة العربية، فكلمة مصرؼ يف اللغة ىو 

( BANCO) يطاليةاإل بانكو كلمةأما كلمة بنك فهي ترجع ل. 7الذم يتم فيو الصرؼ
كمعناىا مقعد أك طاكلة كتعٍت اؼبكاف الذم هبلس عليو كحولو الصرافوف لتحويل العملة 

يقصد بو تبادؿ العمبلت كاؼبتاجرة بالنقود ككبوىا، كبالتارل  حينها مث تطور اؼبعٌت لكي
فيمكن تعريف اؼبصرؼ بأنو مؤسسة مالية ذات شخصية معنوية هتدؼ إذل تسهيل 
اؼبعامبلت اؼبالية للعمبلء كحفظ األمواؿ كتشغيلها كلو ميزة الوسيط اؼبارل كالنقدم كلو 

سعى للبحث عن ؾباالت غرض آخر كىو العمل كوسيط بُت رؤكس األمواؿ اليت ت
كيقصد الباحث باؼبصرؼ من ناحية إجرائية ميدانية ىو مصرؼ اعبمهورية  .8االستثمار

، كيعترب أكرب اؼبصارؼ التجارية يف ليبيا على ـ1970 سنة اؼبصرؼ تأسس ليبيا الذم

                                                           

لساف العرب ،بَتكت: دار صادر، باب الفاء ،فصل الصاد كالراء أبو الفنل صباؿ الدين بن مكـر ابن منظور،  -7
 .154ـ، 1955،

 .72ـ، ص 2018ؿبمد الفاتح ؿبمود بشَت اؼبغريب، النقود كالبنوؾ، االكاديبية اغبديثة للكتاب اعبامعي، القاىرة،  -8
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 حوارل ـ2016خبلؿ سنة  األصوؿ اؼبوجودة بواإلطبلؽ حيث كصلت قيمة 
 .مليار دكالر( 32,160.2)

 :االستراتيجية .9
 كتساعد معُت، دبجاؿ ترتبط اليت كاؼببادئ القواعد من ؾبموعة االسًتاتيجية ىي      
 كاليت الدقيقة، اػبطط من ؾبموعة على بناءن  اؼبناسبة القرارات ازباذ من بو اؼبرتبطُت األفراد
 كتعرؼ ناجحة، نتائج ربقيق إذل للوصوؿ الصحيحة االسًتاتيجيات كضع على تعتمد
 األخذ مع ؽبا، اؼبخطط األىداؼ ربقيق إذل تسعى اليت كاألساليب األفعاؿ بأهنا أينان،

 فعلي، بشكل تطبيقها أك حدكثها، إمكانية على تؤثر اليت العوامل كافة االعتبار بعُت
 مناسبتها عدـ حاؿ يف اؼبتبعة االسًتاتيجيات تعديل على اغبرص اؼبهم من لذلك

 بأسلوب األىداؼ قيقرب مسار على تؤث ر ال كحىت هبا، اؼبرتبطة الواقعية لؤلحداث
  .9صحيح

من ناحية إجرائية يف ىذه الدراسة اؼبيدانية تلك  كيقصد الباحث باالسًتاتيجية      
اليت اؼبتطلبات كطرؽ تطبيقها، ككذلك اؼبعايَت اؼبتنوعة يف جودة اػبدمات اؼبقدمة للزبوف ك 

 اؼبتعاملُت مع مصرؼ اعبمهورية ليبيا. إرضاء الزبائن يكوف الغرض كاؽبدؼ منها ىو 
 جودة الخدمة المصرفية تحسين  .3

إرضاء متطلبات الزبائن كدراسة العمل على تعرؼ جودة اػبدمة اؼبصرفية على أهنا      
ربديد ىذه اؼبتطلبات كالقدرة على التقائها، فإذا تبٌت اؼبصرؼ عملية  قدرة اؼبصػرؼ علػى

هبب أف يسعى من خبلؽبا التفوؽ على متطلبات  جودة عاليػة تقدًن خدمات ذات

                                                           

 ـ.2016أبريل  3ؾبد خنر، مفهـو االسًتاتيجية ،موقع موضوع،  - 9
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 إم التػي ،ك اؼبدركػةأجػودة اػبػدمات اؼبقدمػة سػواء كانػت اؼبتوقعػة . كبالتارل إف 10الزبائن
ك أاحملدد الرئيسي لرضا الزبوف  تعترب ،ك اليت يدركوهنا يف الواقع الفعليأيتوقعها الزبائن 

من األكلويات الرئيسية للمنظمات اليت تريد تعزيز  كتعد فػي الوقػت نفسػو ،عدـ رضاه
 .11خدماهتامستول اعبودة يف 

العمل على ربسُت كل جودة اػبدمة اؼبصرفية ىو بتحسُت كيف ىذا البحث يقصد       
، كتكوف إمكانية اؼبتطلبات اليت يرغب فيها الزبوفما من شأنو أف يعمل على تلبية 

يف التعامل مع  اػبدمةتطبيقها كتوفر معايَت ؽبا دبصرؼ اعبمهورية ليبيا كعلى رأسها جودة 
 كغَتىا من أكجو جودة اػبدمة اؼبصرفية.العميل 

 رضا العمالء والزبائن .4
اؼبقصود هبذه العملية ىو العمل على خدمة العمبلء جبودة عالية كتلبية احتياجاهتم      

كالزبائن. كعرؼ فريد الصحن رضا العمبلء  العمبلء رضا عنها نتجي اؼبختلفة فبا كتوقعاهتم
اؼبنتج كبُت توقعات ىذا  مستول من إحساس الفرد الناجم عن اؼبقارنة بُت أداءبأنو 

. كيقصد هبا الباحث من 12الفرؽ بُت األداء كالتوقعالفرد، كبعبارة أخرل فالرضا ىو دالة 
اؼبصرفية اؼبقدمة كفق اسًتاذبية  إذباه اػبدمة العمبلءيف رضا  البحثناحية إجرائية أف 

 ؿبكمة كمنظمة.
 
 

                                                           

أنبية دراسة العبلقة بُت شبكة االنًتنيت كجودة اػبدمة اؼبصرفية، دراسة نظرية، ؾبلة العلـو  رعد حسن الصرؼ، - 10
 .32اإلنسانية، ص

ريبة ؿببويب، قياس جودة خدمات اؼبشركع من كجهة نظر الزبائن دراسة حالة مؤسسة أكريدك، ككالة سعيدة،  - 11
 .14ـ، ص2016دة، باعبزائر، سعي -اعبزائر، رسالة ماجستَت مقدمة عبامعة موالم الطاىر

 .71ـ، ص 1999ؿبمد فريد الصحن، التسويق، الدار اعبامعية، اإلسكندرية ،، - 12
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 الدراسات السابقة -ط
اليت يبكن  عدد من الدراساتنتباىو ا كشد   ات سابقةاطلع الباحث على عدة دراس     

 عرضها كما يلي:
 م9116 (الخالدي فتحي أيمندراسة ). 1

المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين من قياس مستوى جودة خدمات      
 . 13وجهة نظر العمالء

كقد ىدفت الدراسة إذل قياس مستول جودة خدمات اؼبصارؼ اإلسبلمية العاملة      
يف فلسطُت من كجهة نظر العمبلء، كقد اعتمدت الدراسة مدخل الفجوة لقياس 

جودة اػبدمة  مستول جودة خدمات اؼبصارؼ اإلسبلمية، كاالعتماد على مقياس
مشلت الدراسة  للمقارنة بُت األداء الفعلي للخدمة اؼبقدمة كاألداء اؼبتوقع منها، كقد

اإلسبلمي العريب، اإلسبلمي الفلسطيٍت، ) :اؼبصارؼ اإلسبلمية العاملة يف فلسطُت كىي
كقد استخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي كأسلوب الدراسة  (قصى اإلسبلمياأل

استبياف كزعت على عينة عشوائية  ( نسخة9:>) البالغاؼبيدانية من خبلؿ االستبياف 
 على عمبلء ىذه اؼبصارؼ اإلسبلمية.

 الفعلي كاألداء اؼبتوقعة اػبدمة بُت فجوة ىناؾ أف الدراسة نتائج أظهرت كلقد      
. اؼبتوقعة اػبدمة جودة إذل ترتقي ال كلكنها مرتفعة ك إهبابية الفعلية اػبدمػة كانػت حيػث

 اإلسبلمية البنوؾ عمبلء يوليها اليت النسبية األنبية ذبػاكز الدراسػة نتائج بينت كما
 من اؼبقدمة الفعلية اػبدمات جودة ؼبستول تقييمهم عند يستخدموهنا اليت للمعايَت

                                                           

أيبن فتحي اػبالدم، قياس مستول جودة خدمات اؼبصارؼ اإلسبلمية العاملة يف فلسطُت من كجهة نظر العمبلء  - 13
 ـ.2006 ، رسالة ماجستَت يف إدارة األعماؿ، اعبامعة االسبلمية ،غزة،
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 عدكب   األكؿ الًتتيػب يفضمن أبعاد اعبودة  االستجابة عدب   جاءكقد ، اإلسبلمية البنوؾ
 الًتتيػب فػي التعاطف عدكب   الثالث الًتتيب يف االعتمادية عدكب   الثاين الًتتيب يف األماف

 ،السادس الًتتيب يف االمتثاؿ بعد مث اػبامس الًتتيب يف فجاء اؼبلموسية عدب   أما الرابع
كما أظهرت نتائج الدراسة بأنو يوجد فركؽ يف تقييم عمبلء اؼبصارؼ اإلسبلمية عبودة 

عزل لكل من متغَت اغبالة االجتماعية، عدد سنوات التعامل، الفئة تاػبدمات اؼبقدمة 
 العمرية، اؼبؤىل العلمي، اؼبهنة كمتغَت الدخل.

على تناكؿ  افتتفقالسابقة كاغبالية الدراستاف  كللتعليق على الدراسة السابقة قبد أف      
تلفاف يف أف زببينما  ،اؼبوجهة إذل العمبلء اػبدمة اؼبصرفية جودة موضوع رئيسي كىو

الدراسة اغبالية هتتم بتحديد االسًتاتيجية اؼبناسبة لكي يتمكن اؼبصرؼ من كسب رضا 
كال زبتص دبصرؼ إسبلمي كما يف الدراسة السابقة،   الزبائن من خبلؿ جودة اػبدمات

 كما ىبتلفاف يف نوع منهج البحث.

 م9119 (معمر عقيل عبيددراسة ). 2

 تحليلية، دراسة المصرفية التسويقية واالستراتيجيات الزبون رضا بين العالقة     
 . 14على مجموعة من المصارف في محافظة واسط العراق

كىي أنبية االسًتاتيجية خاصة يف ؾباؿ  رئيسية باحثو من نقطةينطلق كىو حبث      
كقػد اختػار الباحػث ؾبموعػة مػن  ،التسويق اؼبصريف كمدل عبلقتها برضا الزبوف أك العميل

 اؼبصارؼ راء عينػة مػن الزبػائن فػي تلػكآحيػث اسػتطلع  ،اؼبصػارؼ فػي ؿبافظػة كاسػط
 فػي اؼبتمثلػة الزبػوف رضػا بػُت التبادليػة العبلقػػػة علػػػى التعػػػرؼ ككانت أىداؼ البحث ىي:

                                                           

على ؾبموعة من  ربليليةمعمر عقيل عبيد، العبلقة بُت رضا الزبوف كاالسًتاتيجيات التسويقية اؼبصرفية دراسة  - 14
 ـ.2011اؼبصارؼ يف ؿبافظة كاسط العراؽ، نشر ؾبلة الغرل االقتصادية كاإلدارية، العراؽ، 
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 العبلقػة كمػدل، اؼبقدمػة باػبدمػة الزبػوف رأمكالتعرؼ على ، اؼبقدمػة اػبدمػة مسػتول
: فػػي اؼبتمثلػػة اؼبناسػػبة التسػػويقية سػػػًتاتيجياتالاك  كاؼبصػػػرؼ الزبػػػوف بػػػُت التفاعليػػػة
 من ؾبموعة كتقػػدًن لزبػػوف رضػػا اسػػتقطاب تػػوفر التػػي الدفاعيػػة، العقبلنيػػة، اؽبجوميػػة

 عن البحث خبلؿ من الزبوف رضا على اغبصػوؿ كيفيػة فػي كالتوصيات قًتاحاتالا
 األكثر تلك اؼبصػػرفية للخدمػػة التسػػويقية سػػًتاتيجياتاال خيػػارات ككػذلك ،ؿبدداتػو
 اغبكومية اؼبصارؼ من. ككانت عينة البحث تتكوف من ؾبموعة اؼبصارؼ ؽبذه مبلئمة

ػم خدـ الباحث اؼبنهج اؼبسحي اؼبيداين فتتكاس ،كاسط ؿبافظة يف ذبػارم كاحػد كمصرؼ
األكلػػػى  لبلستمارةالزبػػػوف  سػتطبلع آراء كػل مػنلغرض اتصػميم اسػتماريت اسػتبياف 

الباحػػػث  حيػػث كزع ،ارؼ عينػػة البحػػث لؤلسػػتمارة الثانيػػةاؼبصػػ كاؼبوظػػػف اؼبخػػػتص فػػػي
، فيما كانت النتائج قد أثبتت فرضية سػػػتمارة لكػػػل مػػػن اؼبسػػػتطلعةا( نسخة 100)

االسًتاتيجيات  )اؼبتغَت اؼبستقل(كجود عبلقة تأثَت معنوية بُت رضا الزبوف الدراسة كىي 
 .)اؼبتغَت التابع( التسويقية اؼبصرفية

 يف كيبكن التعليق على الدراسة السابقة كمقارنتها بالدراسة اغبالية قبد أهنما يتفقاف      
بينما ىبتلفاف يف كوف اؼبصرفية،  كاالسًتاتيجيات الزبوف رضا تناكؿ موضوع رئيسي كىو

س كل الدراسة السابقة ركزت البحث على موضوع التسويق، بينما الدراسة اغبالية تدر 
 ؾباؿ اػبدمة اؼبصرفية كفق االسًتاتيجية اؼبتبعة لتحسُت خدمة رضا الزبائن.

 م9101 (ىدى جبليدراسة ) .3
 . 15،الجزائر الجزائري البركة بنك حالة دراسة، المصرفية الخدمة جودة قياس     

                                                           

-كة اعبزائرم رسالة ماجستَت جامعة منتورمىدل جبلي ، قياس جودة اػبدمة اؼبصرفية ،دراسة حالة بنك الرب  - 15
 ـ.2010اعبزائر،  -قسنطينة
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 نظر كجهة مناؼبصارؼ  تقدمها اليت اػبدمات جودة قياس حبث تناكؿ موضوعكىو     
 اػبدمات جودة كتقييم قياس على النوء تسليط إذل كبالتارل ىدؼ البحث عمبلئها،

 عمبلئو نظر كجهة من 406  ككالة -قسنطينة-كالية اعبزائرم، الربكة بنك يف اؼبصرفية
 إدارة كتزكيد اذباىها اؼبستقبلية كنواياىم عنها رضاىم درجة عن الكشف أجل من كذلك

 خدمات تقدًن يف التميز أجل من خدماتو جودة كربسُت لتطوير دبقًتحات الربكة بنك
، كاستخدـ الباحث اؼبنهج نشاطاتو أداء يف استمراره كبالتارل ،العميل ذىن يف تبقى

( نسخة استبياف 121اؼبسحي اؼبعتمد على تصميم استبياف عبمع البيانات كقد بلغ )
 (.spss) برنامج خدـ أسلوب التحليلتكاس

 جودة قياس مباذج تلعبو الذم الفعاؿ الدكر علىكيف اػبتاـ تؤكد نتائج الدراسة      
 بينت كما الثغرات، كمعاعبة فيها كالتحسُت لتطوير مكامن على الوقوؼ يف اػبدمة
 البنك مع التعامل استمراره أساس ىو إليو اؼبقدمة اػبدمات عن العميل رضا أف النتائج
توجد عبلقة ذات داللة كباليت مث اثبات فرضية البحث الرئيسية كىي:  كالئو كزيادة

أخرل  إحصائية بُت متغَتات جودة اػبدمة، رضا العميل كالنوايا اؼبستقبلية للتعامل مرة
كمن النتائج   على ىذه النوايا مع ببنك الربكة اعبزائرم، كيعترب الرضا اؼبتغَت األكثر تأثَتان 

دمة يرتبط من كجهة نظر العميل دبدل قدرة اؼبنظمة على مفهـو جودة اػبأف  كذلك
تتجاكزىا، فتقدًن خدمات ذات جودة متميزة يعٍت تطابق  تقدًن خدمة تقابل توقعاتو أك

جودة اػبدمة مع توقعات العمبلء  مستول اعبودة الفعلي أم يعكس مدل توافر أبعاد
 .ؽبذه األبعاد

على تناكؿ  افتتفقالسابقة كاغبالية الدراستاف  كللتعليق على الدراسة السابقة قبد أف      
تلفاف يف أف زببينما  ،اؼبوجهة إذل العمبلء اػبدمة اؼبصرفية جودة موضوع رئيسي كىو
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الدراسة اغبالية هتتم بتحديد االسًتاتيجية اؼبناسبة لكي يتمكن اؼبصرؼ من كسب رضا 
 ، كما ىبتلفاف يف نوع منهج البحث.ة اػبدماتالزبائن من خبلؿ جود

 م2102 (عبدات سليمةاسة )در  .4

تسويق الخدمات المصرفية وأثره على رضا الزبون، دراسة حالة مصرف      
 .16، الجزائرالبويرة ،الفالحة والتنمية الريفية

السيما ىدفت الدراسة إذل إبراز األنبية اليت يكتسيها التسويق يف القطاع اؼبصريف        
كؿباكلة إزالة اللبس كالغموض الذم يكتنف التسويق اؼبصريف كذلك  ،يف األكضاع الراىنة

من خبلؿ ربليل اعبوانب اؼبتعلقة باؼبوضوع كالتنويو بنركرة تبٍت سياسة التسويق داخل 
كبياف كيف تلعب سياسة التسويق دكران يف ربقيق قباح اؼبؤسسة  ،اؼبؤسسة اؼبصرفية
اكلة دراسة سلوؾ الزبوف اذباه اػبدمات اؼبقدمة يف كؿب ،استمرارىا اؼبصرفية كضماف

اليت تعكس  ( بالبويرة، باإلضافة إذل ربليل اؼبمارسة التسويقية فيو>89مصرؼ ككالة )
كبالتارل إمكانية رفع  ،الرغبة يف اؼبسانبة يف ربسيس مسؤكرل اؼبصرؼ بأنبية التسويق

كدراستو من  ،إذل أنبية اؼبوضوع كفتح اجملاؿ ؽبم إلثرائوؿباكلة لفت انتباه الباحثُت ك  قدرهتا
، كمت االعتماد على اؼبنهج االستنباطي ككذلك إتباع اؼبنهج الوصفي فيما جوانبو اؼبختلفة

ىبص اعبانب النظرم باعتباره مناسبان عبمع اغبقائق كالتعريف دبختلف اؼبفاىيم ذات 
 تطبيق كقد مت ،التحليلي فيما ىبص اعبانب اؼبيداينالصلة باؼبوضوع، بينما مت اتباع اؼبنهج 

 .الدراسة النظرية على مصرؼ الفبلحة كالتنمية الريفية

                                                           

سليمة عبدات تسويق اػبدمات اؼبصرفية كأثره على رضا الزبوف، دراسة حالة مصرؼ الفبلحة كالتنمية الريفية ككالة  - 16
 ـ.  2012البويرة، اعبزائر ، 458
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اؼببلحظة، كاؼبقاببلت الشخصية ككذا ىي: أدكات الدراسة  كبالتارل كانت      
اليت تقوؿ أف التسويق اؼبصريف ىو  لفرضية األكذلاالستبياف، كتشَت النتائج إذل صحة ا

ة األنشطة اليت تقـو على دراسة احتياجات الزبائن كإشباعها أك ربقيق األىداؼ ؾبموع
حىت يتمكن اؼبصرؼ من احملافظة على الزبوف ال بد  كصحة الفرضية اليت تقوؿ ،اؼبسطرة

الفرضية أخَتان صحة ك  ،من تسطَت سياسات تسويقية ؿبكمة موافقة للغرض اؼبعد ألجلو
  ية دكر كبَت يف ربقيق رضا الزبوف.اليت تقوؿ عبودة اػبدمة اؼبصرف

على تناكؿ  افتتفقالسابقة كاغبالية الدراستاف  كللتعليق على الدراسة السابقة قبد أف    
بينما ىبتلفاف من  ،ضا الزبوفر  ككذلكاػبدمات اؼبصرفية البحث يف  موضوع رئيسي كىو

بينما الدراسة اغبالية  ،حيث أف الدراسة السابقة اىتمت أكثر بدراسة موضوع التسويق
تدرس كل ؾباؿ اػبدمة اؼبصرفية كفق االسًتاتيجية اؼبتبعة لرضا الزبائن كىذا دل تتناكلو 

 الدراسة السابقة.

 م9109 (عبود صالح خالددراسة ) .5
 ميدانية دراسة، اإلسالمية المصرفية الخدمات جودة عن العمالء رضا قياس     
 . 17 سوريا اإلسالمي الدولي سورية بنك على
 اػبدمة جودة مستول عن العمبلء رضا مدل سعت الدراسة إذل التعرؼ على     

 اليت اؼبنافع عن الكشفمث  اإلسبلمي الدكرل اسوري بنػك يقػدمها اليت اإلسبلمية اؼبصرفية
 خدماتو، جودة قياس كراء من اإلسبلمي الدكرل سورية بنك عليها وبصل أف يبكن

                                                           

خالد صاحل عبود، قياس رضا العمبلء عن جودة اػبدمات اؼبصرفية اإلسبلمية ،دراسة ميدانية على بنك سورية  - 17
، 2العدد الثاين 28-اجمللد   –الدكرل اإلسبلمي سوريا، دراسة دبجلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية

 ـ.2006



21 
 

 لتعظيم السوقية حصتو زيادة كىو أال أساس ىدؼ إذل كصوالن  تطويرىا على كالعمل
 العمبلء توقعات بُت" اختبلؼ" فجوة توجػد ال، ككانت فرضية البحث ىي: رحبيتو

 الفعلي األداء ؼبستول إدراكهم كبُت اؼبقدمة، اإلسبلمية اؼبصرفية اػبدمة كجودة ألبعاد
خدـ الباحث اؼبنهج الوصفي ت، كاساإلسبلمي الدكرل سورية ببنك اػبدمات لتلك

( نسخة استبياف هنائية، كطبقت الدراسة 707التحليلي كقاـ بتصميم استبياف بلغ )
 صبيع فركع بنك سورية الدكرل اإلسبلمي العاملة فػي اعبمهوريػةعلى عينة عشوائية مشلت 

 مياإلسبل الدكرل سورية بنك فركع يف تتمثل فيما كانت العينة للبحثالعربية السورية، 

، ككانت أىم كمكتباف فركع( 9) ىو الفركع ىذه كعدد دمػشق مدينػة نطاؽ يف الواقعة
 بُت اختبلؼ يوجد ال أنو على تنص اليت البحثية الفرضية رفض ىي نتائج دراستو

 إدراكهم كبُت اؼبقدمة اإلسبلمية اؼبصرفية اػبدمات كجودة ألبعػاد العمبلء توقعات
طبقان لتحليل االكبدار ك  ،الدراسة ؿبل البنك يف اػبػدمات لتلك الفعلي األداء ؼبستول

كاالستجابة  اؼبتعدد لؤلبعاد اػبمسة ق ِبَلِت األبعاد الثبلثة اآلتية: اعبوانب اؼبادية اؼبلموسة
 .كالتعاطف

على السابقة كاغبالية تتفقاف الدراستاف بأف  كيبكن التعليق على الدراسة السابقة     
بينما  اؼبصرفية، اػبدمات أك الزبائن كجودة العمبلء رضا كىوتناكؿ موضوع رئيسي 

زبتلف الدراسة اغبالية عن الدراسة السابقة يف أهنا تتناكؿ موضوع االسًتاتيجيات يف 
 ربسُت جودة، كىذا دل تتناكلو الدراسة السابقة.
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 م9103 (نوال مأموندراسة ) .6
 البنك حالة دراسة الزبون رضاء تحقيق في البنكية الخدمات جودة دور      

 .18الجزائر ورقلة وكالة الجزائري الوطني
 جودة ربسُت هبا وبظى اليت نبيةاأل مدل على لوقوؼل السابقة سعت الدراسة     

 قياسك  الدراسة عينة اؼبؤسسة زبائن رضاء درجة معرفةك  الدراسة عينة للمؤسسة اػبدمات
لذلك، كاستخدمت  اؼبقابلة كاألسعار اؼبؤسسة يف اؼبقدمة اػبدمات جودة بُت العبلقة

اؼببلحظة  كانت كسيلة صبع البيانات ىي كسيلةالدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي فيما  
 االستبياف.كسيلة ك 

اػبدمات اؼبقدمة بتعزيز قرار  يفأنبية رضا الزبائن كبينت نتائج الدراسة السابقة       
الء لدل الزبوف ؽبذه ك  كبالتارل تكرار الشراء كخلق ،عودة الزبوف للتعامل مع مقدـ اػبدمة

اػبدمة، إضافة إذل أف رضا الزبائن يبثل التغذية العكسية ؼبستول اػبدمات اؼبقدمة، فبا 
كبينت نتائجها كذلك أف  ،على تطوير كربسُت ىذه اػبدمات يساعد مقدـ اػبدمة

جودة اػبدمات يف ربقيق  ىناؾ انعكاس عبودة اػبدمات على رضا الزبائن كذلك دبسانبة
توجد عبلقة طردية ة رضا الزبوف من خبلؿ االىتماـ جبميع اؼبؤشرات اػبمسة عبودة اػبدم

بُت رضا الزبائن كجودة اػبدمات اؼبقدمة أم أنو كلما زادت جودة اػبدمات اؼبقدمة يزيد 
 افتتفقالدراستاف كيبكن التعليق على الدراسة السابقة بأف . صحيح رضا الزبائن كالعكس

، لكنهما الزبوف رضاء ربقيق يف البنكية اػبدمات جودة على تناكؿ موضوع رئيسي كىو

                                                           

قيق رضاء الزبوف دراسة حالة البنك الوطٍت اعبزائرم ككالة كرقلة نواؿ مأموف ، دكر جودة اػبدمات البنكية يف رب - 18
 ـ.2013اعبزائر، رسالة جامعية ليسانس جبامعة قاصدم مرباح، اعبزائر، 



22 
 

الدراسة اغبالية تركز على موضوع الكشف عن االسًتاتيجية  من حيث أفىبتلفاف 
 .، كىذا دل تتناكلو الدراسة السابقةاؼبناسبة يف ربقيق جودة اػبدمات لكسب رضا الزبوف

 2015 (Riska Hapsariدراسة ) .7
Analisis Pelayanan Bank dan Loyalitas Nasabah Pada Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran 
19 

 يف العميل ككالء اؼبصرؼ خدمة ليلرب ي رسالة ماجستَت من إندكنيسيا بعنواف :كى    
الدراسة ىذه ىدفت قد ك  إندكنيسيا( Ungaran Mandiri Kantot) الشريعة بنك

 .KCP Ungaran مانديرم شريعة بنك يف للعمبلء اػبدمة مستولؼبعرفة كربليل 
للبنك، كاستخدـ الباحث  ان ـبلص العميل يكوف حىت العميل رضا مصدر معرفةككذلك 

اؼبنهج الوصفي حيث استخدـ أدكات اؼبقابلة كاؼببلحظة كالوثائق كاالستبياف عبمع 
فبن  KCP Ungaran مانديرم الشريعة بنك يف العمبلء عدد بلغكقد  .البيانات

 كمت تطبيق الدراسة عليهم عميبلن  30 دراسةاختارىم الباحث يف صبع البيانات يف ىذه ال
 اؼبقدمة اػبدمات أفكقد بينت النتائج بعد التحليل للبيانات ب ،أياـ 5 خبلؿ مدة

يف  يتميف مستول رضا مرتفع، كأنو  Bsm kcp Unagaran اؼبصرؼللعمبلء يف ىذا 
من خبلؿ توفَت كسائل الراحة  اعبيدة اػبدمة يف للعمبلء بالرضا شعور تدعيم اؼبصرؼ

كىذا  ،للعمبلء كاألمن مث تأيت أنبية توفَت التسهيبلت اؼبتعلقة باؼبرافق اؼبادية كالتكنولوجيا
 .للمصرؼما هبعل العميل أكثر كفاء 

 موضوع تناكؿ يف مع الدراسة اغبالية تتفقة السابقة قبد أهنا كللتعليق على الدراس     
 حيث من الدراستاف كزبتلف اؼبصرؼ، يف الزبوف ككالء كرضا اؼبصرفية اػبدمة كىو رئيسي

                                                           

19  - Riska Hapsari ،Analisis Pelayanan Bank dan Loyalitas Nasabah Pada Bank 
Syariah MAndiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran ،Syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (iain) Salatiga ،Indonesia ، 2015. 
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 اػبدمة كنبا اؼبفهومُت ىذين دراسة يف االسًتاتيجية موضوع تتناكؿ اغبالية الدراسة أف
 .السابقة الدراسة تتناكلو دل كىذا الزبائن كرضا كربسينها التسويقية

 9106 (Nina Indah Febrianaدراسة ) .8

Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan Nasabah 

Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu 

Tulungagung- Nina Indah Febriana Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Tulungagung
20 

على  اؼبصرفية اػبدمة جودة ربليل بعنواف :أينان ي رسالة ماجستَت من إندكنيسيا كى    
 UAMALAT KANTOR CABANG PEMBANTU) مصرؼيف  العميل رضا

TULUNGAGUNG)   اػبدمة جودة متغَت تأثَت معرفة إذل الدراسة ىذه تىدفكلقد 
 فرع إندكنيسيا معامبلت بنك على البحث إجراء متكقد  ،العمبلء رضا على اؼبصرفية

Tulungagung البيانات معجب الباحث كاستخدـ الباحث اؼبنهج الكمي كقاـ 
كقد  استمارة، (196) كقد بلغت العينة الدراسية ؽبذه الدراسة كبو ،االستبياف مستخدمان 

 رضا تقييم طرؽ حيث تعرؼ بواستطها على ،ككانت طريقة ربليل البيانات إحصائية
 ،االكبدار ربليل باستخداـ الوحدة ربليلك  SERVQUAL ربليل ـباستخدا العمبلء

، متثاؿاإل من تتكوف اليت اعبودة أبعاد أف قد بينت النتائج التحليل نتائج إذل استنادناك 
 كبَت تأثَت ؽبا كاالستجابة، كالتعاطف، اؼبلموسة كاؼبمتلكات، كاؼبوثوقية، اعبودة كضماف

 العمبلء توقعات بُت فجوة ىناؾبأف  Servqual ربليل، كما يظهر العمبلء رضا على
 ربتاج اليت األمور بعض ىناؾ أف الديكاريت البياين الرسم ربليل كيظهر، اػبدمة كجودة

                                                           

20  - Nina Indah Febriana ،Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap Kepuasan 
Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia KAntor CAbang PEmbantu 
Tulungagung , Febriana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung ،
Indonesia ،2016. 
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 KCPاندكنيسيا معامبلت مصرؼ قبل من لئلصبلح األكلوية إعطاء إذل
Tulungagung، للخدمة حسب ما يتم  اؼبناسبالتوقيت ك  االدخار، أنظمة كأنبها

 بُت العبلقةربسُت ك  اؼبستخدمة، كاؼبعدات اآلرل، الصراؼ أجهزة كتوافر ،الوعد بو
 .كالعمبلء اؼبوظفُت

يف  كيبكن التعليق على الدراسة السابقة كمقارنتها بالدراسة اغبالية قبد أهنما يتفقاف      
 ىبتلفاف بينماككالء الزبوف يف اؼبصرؼ،  رضااػبدمة اؼبصرفية ك  تناكؿ موضوع رئيسي كىو

من حيث أف الدراسة اغبالية تتناكؿ موضوع االسًتاتيجية يف دراسة ىذين اؼبفهومُت، كنبا 
 اػبدمة التسويقية كربسينها كرضا الزبائن.

 م9106 )الخير أم بوىريرهدراسة ) .9
دراسة حالة عينة من "جودة الخدمات البنكية و أثرىا على رضا العمالء    

 .21الجزائر وكالة تقرت –عمالء بنك الجزائر الخارجي 
 رضػا علػى تأثَتىا كتوضيح البنكية، اػبدمات جودة معرفة إذل الدراسة تدفى     

 جػودة تؤثر كيف: التالية إلشكاليةا معاعبة خبلؿ من اػبارجي اعبزائر بنػك يف العمػبلء
اعبزائر؟ " تقرت بوكالة اػبارجي اعبزائر بنك عمبلء رضػا علػى البنكيػة اػبػدمات

 مت الدراسػة أىػداؼ ربقيق جلأ كمن استخدمت الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي،ك 
 اػبػارجي اعبزائػر بنكزبائن  على مفردة (120) من مكونة عينة علػى اسػتبياف توزيػع

 بربنػامج كمعاعبتػها اإلحصػائية األسػاليب مػن عددان  استخداـ متك  BEA تقػرت بوكالػة
(spss) كأظهرت، كضعها مت اليت البحث فرضيات كاختبار إليها اؼبتوصل النتػائج ؼبعرفػة 

 كرضػا البنكيػة اػبػدمات جػودة بُت إهبابية ارتباط عبلقة كجود الدراسة ىذهنتائج 
                                                           

أـ اػبَت بوىريره، جودة اػبدمات البنكية كأثرىا على رضا العمبلء دراسة حالة عينة من عمبلء بنك اعبزائر اػبارجي  - 21
 ـ.2016ككالة تقرت، رسالة ماجستَت جامعة قاصدم مرباح اعبزائر  –
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 العمبلء رضا على تؤثر البنكية اػبدمات جودة أف إذل الدراسة خلصتكما ،  العمػبلء
 ان.تأثَت  أقل التعاطف عدكب   تأثَت أكػرب االسػتجابة عػدب   كػاف حبيػث
على تناكؿ  افتتفقالسابقة كاغبالية الدراستاف  كللتعليق على الدراسة السابقة قبد أف      

تلفاف يف زببينما  العمبلء، رضا على كأثرىا البنكية اػبدمات جودة موضوع رئيسي كىو
اؼبصرؼ من كسب أف الدراسة اغبالية هتتم بتحديد االسًتاتيجية اؼبناسبة لكي يتمكن 

 رضا الزبائن من خبلؿ جودة اػبدمات كىذا دل تتناكلو الدراسة السابقة.

  :وأوجو االستفادة منها  الدراسة الحالية والدراسات السابقة الفرق بينملخص 
قبد اتفاؽ ىذه الدراسة  كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة: بالنسبة ألكجو االتفاؽ     

 اؼبصرفية اػبدمات جودة كىو ،اعبديدة مع الدراسات السابقة يف تناكؿ موضوع رئيسي
فليس االتفاؽ تاـ بُت  ،كلكن من زكايا كجوانب ـبتلفة ،الزبوف رضاء ربقيق كدكره يف

الدراسة اغبالية كالدراسات السابقة. كبالنسبة عبوانب االختبلؼ قبد أف الدراسة اغبالية 
تتناكؿ موضوع االسًتاتيجية اؼبناسبة يف ربقيق جودة اػبدمات لكسب رضا الزبوف كىو 

استفاد  فقد أكجو االستفادة من الدراسات السابقةما دل تتناكلو الدراسات السابقة. أما 
  :الباحث منها يف

ك موضوع رضا الزبائن يف زيادة فهم موضوع جودة اػبدمات اؼبصرفية ككذل.أ 
 .كاعتبارىا مدخبلن مهمان خاصة يف بناء خلفية البحث ،اؼبصارؼ

كمن  مراجع مفيدة عتبارىابا ،االستفادة يف كتابة اعبانب النظرم من تلك الدراسات.ب 
معرفة يف ك  ،كاليت استخدمت يف تلك الدراسات ،خبلؿ اؼبصادر من كتب كحبوث

 الدراسة.اعبانب النظرم ؽبذه النقاط كاؼبباحث اؼبهمة يف 
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اؼبناسبة ؽبذه الدراسة اليت تنسجم مع ربقيق كطريقة البحث كاألدكات معرفة اؼبنهجية .ج 
 .ؽبذه الدراسة األكؿ الباباألىداؼ اؼبوضوعة يف 

كبياف مدل االستفادة من  ،السابقة ميدانيان االطبلع على ؾباالت تطبيق الدراسات .د 
، فأغلب االقتصاديات كالبنية اؼبصرفية اليت جرت هبا الدراسات السابقة متشاهبة ذلك

 .مع االقتصاد اللييب كبنيتو اؼبصرفية
 البحث ىيكل. ي

اؼبوضح على النحو  تقسيم ىذا البحثقصد اإلؼباـ دبختلف جوانب اؼبوضوع مت ب    
 أدناه:يف اعبدكؿ 

 ىيكل البحث 0جدول 

 الشرح اسم الباب الباب
مث مشكلة  اؼبقدمة للبحث عرض على الباب ىذا وبتوم طار العاـإلا األكؿ

 كحدكده كأنبيتو وكأىداف البحث أسئلة البحث مث
ألىم  عرض ككذلك للبحث باؼبصطلحات كتعريف

 .، كصعوبات البحثالسابقة الدراسات
 جودة مفهـو الفصل األكؿ: على: الباب ىذا وبتوم النظرم اإلطار الثاين

 االسًتاتيجيةمفهـو كالفصل الثاين:  اؼبصرفية اػبدمات
 .كالزبائن العمبلء رضامفهـو كالفصل الثالث: 

كأدكات  البحث منهج الباحث يعرض الباب ىذا كيف البحث منهجية الثالث
 كمصادر البيانات، كالوثائق، اؼبقابلة كىي صبع البيانات

 .البيانات ربليلمث 
يتم فيو عرض  اؼبيداين كيف ىذا اعبزء من البحث عرض البيانات الرابع

من  اؼبتحصل عليها البيانات للنتائج ؽبذا البحث
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 مصرؼ اعبمهورية ليبيا.
 التحليل إطار اػبامس

 كاؼبناقشة
النتائج ناقشة دببتحليل ك يف ىذا الباب يقـو الباحث 

 .من مصرؼ اعبمهورية ليبيا اؼبتحصل عليها
 النتائج ملخص  السادس

 كالتوصيات
 النتائجملخص  عرض فيو يتمك  األخَت الباب كىو

 ،اإلضافة النظرية من الدراسةمث  ،التوصياتكذلك ك 
 .مقًتحات لدراسات كحبوث مستقبلية  كأخَتان 

 

 :البحثصعوبات ك. 

أثناء القياـ بإعداد ىذه الدراسة يف  كاجهت الباحثتتمثل أىم الصعوبات اليت     
 يف اؼبؤسسة ؿبل الدراسة البيانات كصبعهاكجود بعض العراقيل أثناء القياـ بالبحث عن 

 باؼبصرؼ اؼبسؤكلُتحبكم سرية اؼبعلومات، باإلضافة إذل تأثر  أم دبصرؼ اعبمهورية ليبيا،
ؽبم بالتوزيع كاالشراؼ على تنفيذ االصبلحات اليت شرعها مصرؼ نشغاكا ،بأزمة السيولة

ه ذكالبطاقات اؼبتعقلة هبليبيا اؼبركزم، كخاصة فيما يتعلق بإصدار كبيع العملة األجنبية، 
من أم ـ حسابيان 2018كذلك العمل صباحان كمساءن يف إقفاؿ السنة اؼبالية اػبدمة،  

 .السنوية للمصرؼ اؼبيزانيةإعداد كإقباز ناحية اغبسابات اػبتامية ك 
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 الثاني الباب

  النظري اإلطار   
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 الباب الثاني
  النظري اإلطار   

  المصرفية الخدماتجودة : األول الفصل

 المصرفية والخدمة وإدارتها لجودةل أساسية تعريفاتأ.

 :ةأواًل: تعريف الخدم

بأهنا  اػبدمة عرفتبداية يرل الباحث أف اػبدمة ىي مقابل اؼبنتج أك السلعة، كقد      
مؤسسات معينة  قابلة للتبادؿ تقدمها شركات أكعبارة عن أشياء مدركة باغبواس ك 

يبكن تعريف اػبدمات ك  1خدميةدمات أك تعترب نفسها مؤسسات بشكل عاـ بتقدًن اػب
عامة بأهنا عبارة تصرفات أك أنشطة أك أداء يقيم من طرؼ آخر كىذه األنشطة  بصفة

تعترب غَت ملموسة كال يًتتب عليها نقل ملكية أم شيء كما أف تقدًن اػبدمة قد يكوف 
 . 2مرتبط أك غَت مرتبط دبنتج مادم ملموس

  :المصرفية الخدمة تعريفثانياً: 

 أهنا حيث عاـ، بشكل اػبدمة مفهـو عن كثَتان  اؼبصرفية اػبدمة مفهـو ىبتلف ال     
 من تقدـ اليت اؼبكائن أك األفراد خبلؿ من اؼبستفيد عليو وبصل أك عمل نشاط سبثل

 رئيسية خدمات بثبلث ترتبط ما كعادة كمتنوعة أنشطة عديدة عن عبارة كىي خبلؽبا،
 من ؾبموعة :بأهنا كيبكن تعريفها يف عرؼ اؼبصارؼ .كاالستثمار االئتماف اإليداع، :كىي

 على اؼبلموسة الغَت العناصر بتغلب يتصف الذم اؼبنموف اؼبنفعي ذات العمليات
                                                           

 .65ـ، ص2009كورتل، تسويق اػبدمات، دار الكنوز للمعرفة العلمية للنشر كالتوزيع، األردف، فريد    - 1
ؿبمد ضبد عبد اؽبادم الركيس، مبوذج متفتح لقياس جودة اػبدمات اؼبصرفية بدكلة قطر رسالة دكتوراة غَت منشورة،   - 2

 .62ـ، ص 2002كلية التجارة ،جامعة عُت مشس، مصر، 
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 دالالهتا خبلؿ من كاؼبؤسسات قبل األفراد من يتم إدراكها كاليت ،اؼبلموسة العناصر
 بُت تبادلية عبلقة خبلؿ من كذلك ،اؼبصرؼ لرحبية مصدران  تشكل اليت ،اؼبنفعية كقيمها

 .3الطرفُت

 : : تعريف الجودةثالثاً 

ك خدمة دبستول كذلك تعريف اعبودة فهي كمصطلح تعٍت تقدًن سلعة أ  اؼبهممن      
باحتياجات كرغبات عمبلئها  من اعبودة اؼبتميزة تكوف قادرة من خبلؽبا على الوفاء عاؿ  

كربقيق الرضا كالسعادة لديهم من خبلؿ مقاييس موضوعة  ،بالصورة اليت تتفق كتوقعاهتم
تقدـ تعٍت  هباد صفة التمييز فيها كيف ضوء مانتاج السلعة أك تقدًن اػبدمة كإإل مسبقان 

 يلي: ما إدارهتااعبودة من كجهة نظر 

 معيار مناسب للتمييز كالكماؿ يستوجب ربقيقو كقياسو. -1
 جل كسب رضاىم.ن ألديها لعمبلئها م تقدًن اؼبنظمة أفنل ما -2
ذل الكماؿ اصيل على حد السواء هبدؼ الوصوؿ إاالىتماـ بكافة اعبوانب كبالتف -3

 فبل ؾباؿ للصدفة كالتخمُت.
 نفسو.لدخاؿ السعادة اعبودة ليست إرضاء الزبوف فحسب بل تتعدل إذل إ -4
اؼبواصفات ، داء اؼبتميزاأل، االتقاف ،للجودة عبلقة بتوقعات الزبوف من حيث )الدقة -5

 .(تقدًن اؼبخرجات يف الوقت اؼبناسب للزبوف بكلفة مناسبة للحصوؿ عليها ،اؼبتميزة

                                                           

 .42ـ،ص2005ائق توفيق، األصوؿ العلمية للتسوؽ اؼبصريف، اعبامعة األردنية، عماف، ناجي معبل، ر   -3
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 ،رقابة فعالة شاملة، تصميم متميز، )اػبلو من العيوب شرأ لكل منؤ اعبودة تعٍت م -6
، استخداـ فعاؿ للموارد، استثمار افنل للوقت، تكلفة منخفنة، كضوح العمل

 ر(.دىن حد للفاقد كاؽبد، أداءسرعة يف األ
 تبيُت اعبودة اؼبنخفنة مدل استجابة اؼبنظمة لرغبات الزبوف. -7
، فهذا ك اػبدمة اؼبقدمةادة الزبوف من خبلؿ جودة السلعة أعندما يتحقق رضا كسع -8

 .4ىدافهايعٍت إف ادارة اعبودة الشاملة قد حققت أ
 :: تعريف إدارة الجودةرابعاً 
تأخذ شكل منهج أك نظاـ إدارم مبادئ إدارية حديثة  عبارة عندارة اعبودة ىي إ      

هبابية جذرية لكل شيء يف اؼبنظمة، كذلك من مل قائم على أساس إحداث تغيَتات إشا
أك خدمات  أجل ربسُت كتطوير كل مكوناهتا للوصوؿ إذل أعلى جودة يف ـبرجاهتا سلعان 
خبلؿ إشباع كبأقل تكلفة هبدؼ ربقيق أعلى درجة من الرضا لدل عمبلئها من 

كالطرؽ  اؼببادئنظاـ متكامل من كعرفت بأهنا  .5توقعونوحاجاهتم كرغباهتم كفق ما ي
على  ،كترتكز اؼبؤسسات واألفنل يف كل ما تقـو ب إذلللوصوؿ  كاؼبمارسات اؽبادفة

 مزهبان بتكارية الفنية كاعبهود اال كاؼبهاراتفلسفة إدارية حديثة ذبعل الوسائل اإلدارية 
 .6كتطور مستمرين مستول أداء للوصوؿ ارل

                                                           

ؿبمود حسُت الزادم، مستلزمات إدارة اعبودة الشاملة كأداة لتحقيق اؼبيزة التنافسية يف اعبامعات األردنية، اجمللة  - 4
ف الصواؼ، إدارة اعبودة الشاملة  . ؿبفوظ ضبدك 72ـ، ص2011، 8العربية لنماف جودة التعليم اعبامعي، العدد 

 .3،4ـ، ص2007كأداة لتقليل اؼبخاطر دراسة ميدانية يف معمل النسيج اغبكومي اؼبوصل، العراؽ، 
 .12ـ، ص2000عمر كصفي عقيلي، مدخل إذل منهجية اؼبتكاملة إلدارة اعبودة الشاملة، دار كائل للنشر،  - 5
ـ، 2010ملة كاألداء الوظيفي، دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع، عماف، حسُت ؿبمد اغبراحشة، إدارة اعبودة الشا - 6

 . 31ص 
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إف مفهـو إدارة اعبودة يف اػبدمات اؼبصرفية ال ىبتلف عن مفهومها كما يبكن القوؿ     
إحدل اؼبداخل اإلدارية الشاملة  ؽبا فهي: بصفة عامة، كيبكن تقدًن التعريف التارل

مرتفعة للعوؼبة كاؽبادفة إذل التحسُت اؼبستمر يف أنشطة اؼبصرؼ ككل لتقدًن خدمات 
 . 7ؼبصرفية على التعامل مع البيئة التنافسية العاؼبيةاكمساعدة اإلدارة  ،اعبودة للعمبلء

  : : تعريف جودة الخدمةخامساً 
قد عرفت جودة اػبدمة بأهنا معيار لدرجة تطابق األداء الفعلي مع توقعات ل     

االستغبلؿ األمثل للموارد كعرفت أينان بتظافر اعبهود من أجل  8العمبلء ؽبذه اػبدمة
اؼبتاحة كتقدًن اػبدمة يف الوقت اؼبناسب كباألسلوب الذم وبقق رضا العمبلء عن ىذه 

  :يبكن استخبلص ما يلي ما سبقمن خبلؿ ك  .9اػبدمات
من اسػتعماؿ اػبدمػة  بوجود عبلقة بُت اؼبزايا احملققة فعبلن  تتعلق جودة اػبدمة أساسان  -

 .كالفوائػد اؼبرجوة منها
تتعلق جودة اػبدمة بدرجة تطابق توقعات اؼبستهلكُت مع مدل إدراكهم للخدمات  -

 .اؼبقدمة فعبلن 
 .رتبط جودة اػبدمة بقدرهتا على إرضاء الزبوف بصفة دائمةت -

  : تعريف جودة الخدمة المصرفية:سادساً 
الدرجة اليت يرقى إليها مستول اػبدمة هنا يبكن تصور جودة اػبدمة اؼبصرفية بأ     

ليقابل توقعاهتم، كبالتارل فإف تقدًن خدمة ذات جودة متميزة يعٍت تطابق  للزبائناؼبقدمة 
أك التفوؽ عليها يف بعض األحياف، كلذلك فإف م مستول اعبودة الفعلي مع توقعػاهت

                                                           

 .133ـ، ص2007طارؽ طو ،إدارة البنوؾ يف بيئة العوؼبة كاالنًتنت ،دار اعبامعة اعبديدة ، - 7
 .436ـ، ص2005ىاين حامد النمور، تسويق اػبدمات، عماف، دار كائل للنشر،  - 8
 .371ـ، ص 1999بدير اغبداد، تسويق اػبدمات اؼبصرفية، القاىرة، البياف للطباعة كالنشر، عوض - 9
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ألبعاد اػبدمة  زبائنكال مفهـو اعبودة اؼبصرفية يكمن يف اؼبقارنة بُت توقعات العمبلء
الذم يعكس مدل توافر تلك األبعاد بالفعل فػي اعبودة اليت  ،كمستول األداء الفعلي

 .تتنمنها اػبدمات اؼبصرفية اؼبقدمة ؽبم
تعرؼ جودة اػبدمة اؼبصرفية على أهنا إرضاء ؼبتطلبات الزبائن كدراسة قدرة كبالتارل      

رة على التقائها، فإذا تبٌت اؼبصرؼ عملية تقدًن اؼبصرؼ علػى ربديد ىذه اؼبتطلبات كالقد
 . 10خدمات ذات جودة عاليػة هبب أف يسعى من خبلؽبا التفوؽ على متطلبات الزبائن

 كاعبدكؿ التارل يلخص ما سبق ذكره:
 األول لفصلل ملخص مفاىيم أساسية 9 جدول

 ملخص مفاىيم أساسية 
 تعريف الجودة الخدمة المصرفيةتعريف  تعريف الخدمة

 أنشطة أك تصرفاتىي اػبدمة 
 آخر طرؼ من يقيم أداء أك

 غَت تعترب األنشطة كىذه
 نقل عليها يًتتب كال ملموسة

 .شيء أم ملكية

 ذات العمليات من ؾبموعةىي 
 بتغلب يتصف الذم اؼبنموف اؼبنفعي

 العناصر على اؼبلموسة الغَت العناصر
 قبل األفراد من تدرؾ كاليت اؼبلموسة

 كقيمها دالالهتا خبلؿ من كاؼبؤسسات
 لرحبية مصدران  تشكل اليت ،اؼبنفعية

 .اؼبصرؼ

 عاؿ   دبستول خدمة أك سلعة تقدًن تعٍت
 خبلؽبا من قادرة تكوف اؼبتميزة اعبودة من

 عمبلئها كرغبات باحتياجات الوفاء على
 الرضا كربقيق كتوقعاهتم، تتفق اليت بالصورة

 مقاييس خبلؿ من لديهم كالسعادة
 تقدًن أك السلعة إلنتاج مسبقان  موضوعة

 .اػبدمة
 المصرفية لخدماتل الجودة إدارةتعريف  تعريف جودة الخدمة المصرفية تعريف إدارة الجودة

عبارة عن مبادئ إدارية ىي 
تأخذ شكل منهج أك حديثة 

نظاـ إدارم شامل قائم على 
أساس إحداث تغيَتات إهبابية 

 ذات العمليات من ؾبموعةىي 
 بتغلب يتصف الذم اؼبنموف اؼبنفعي

 العناصر على اؼبلموسة الغَت العناصر
 قبل األفراد من تدرؾ كاليت اؼبلموسة

 للعوؼبة الشاملة اإلدارية اؼبداخل إحدلىي 
 أنشطة يف اؼبستمر التحسُت إذل كاؽبادفة

 مرتفعة خدمات لتقدًن ككل اؼبصرؼ
 اؼبصرفية اإلدارة كمساعدة للعمبلء، اعبودة

                                                           

. كفنيلة شَتكؼ، أ ثر التسوؽ االلكًتكين على 80ناجي معبل، األصوؿ العلمية للتسوؽ اؼبصريف، مرجع سابق ،ص - 10
ـ، 2010جامعة منتورم، قسنطينة،  جودة اػبدمات اؼبصرفية، دراسة حالة بعض البنوؾ يف اعبزائر، رسالة ماجستَت

 .29ص
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لكل شيء يف اؼبنظمة، جذرية 
كذلك من أجل ربسُت كتطوير  

 .كل مكوناهتا

 كقيمها دالالهتا خبلؿ من كاؼبؤسسات
 لرحبية مصدران  تشكل اليت ،اؼبنفعية

 عبلقة خبلؿ من كذلك ،اؼبصرؼ
 .الطرفُت بُت تبادلية

 .العاؼبية التنافسية البيئة مع التعامل على

 

   :المصرفية الخدمةمفاىيم أساسية عن  -ب
بعد ما مت تعريف اػبدمة اؼبصرفية كقبل الدخوؿ يف جودة اػبدمة اؼبصرفية كخاصة      

 ساسية التارل:صارؼ سوؼ يتم تناكؿ اؼبفاىيم األاؼبقصود هبا يف اؼب

 الخدمات المصرفية خصائص أواًل:

بداية يبكن توضيح أف اػبدمة زبتلف عن السلعة بشكل عاـ من خبلؿ األسس    
 التالية :

إف أبرز ما يبيز اػبدمات عن السلعة، أف اػبدمات غَت ملموسة،  : الالملموسية .1
دبعٌت ليس ؽبا كجود مادم أبعد من أف تنتج أك ربنر، مث تستهلك أك يتم االنتفاع 

 منها عند اغباجة إليها . 
نعٍت هبا الصعوبة البالغة أك عدـ القدرة يف الكثَت  :التماثل عدم أو لتجانسا عدم .2

من اغباالت على تنميط اػبدمات كخاصة تلك اليت يتعمد تقديبها للمستهلك 
 بأف يتعهد أف اػبدمة مقدـ على يصعب أنو ببساطة يعٍت ىذا ،بشكل كبَت ككاضح

 ضماف يستطيع ال فهو كبالتارل، الدكاـ على متجانسة أك متماثلة خدماتو تكوف
 .11السلع منتج يفعل مثلما اػبدمة جودة مستول

                                                           

 . 32بشَت عباس العبلؽ، تسويق اػبدمات، دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، ببل تاريخ نشر، ص - 11
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كنعٍت درجة الًتابط بُت اػبدمة ذاهتا كبُت الشخص الذم يتوؽبا، فنقوؿ أف  :التالزمية .3
إذل السلع كيًتتب على ذلك يف الكثَت  درجة الًتابط أعلى بكثَت من اػبدمات قياسان 

: خدمات  من اػبدمات ضركرة حنور طالب للخدمة إذل أماكن تقديبها مثل
 الطبية ....إخل.

 سبيز كاضحة صفة سبثل اؼبلكية انتقاؿ عدـ إف :الخدمة ملكية على الحصول عدم .4
 باستعماؿ اغبق فقط لو اؼبستهلك ألف كذلك اػبدمي، كاإلنتاج السلعي اإلنتاج بُت

 يكوف فالدفع طائرة يف مقعد أك فندؽ غرفة: مثاؿ يبتلكها أف دكف معينة خدمة
 لو فاؼبستهلك السلعة، شراء حالة يف بينما للشيء، االستئجار أك االستعماؿ هبدؼ

 .12هبا التصرؼ حق

فلقد كضح الباحثوف  ،أما ما يبيز اػبدمات اؼبصرفية عن غَتىا من اػبدمات األخرل     
 اػبدمات ـبتلف هبا تتميز اليت كاػبصائص الصفات بنفس تتصف اؼبصرفية اػبدماتأف 

 كطريقة اؼبصرفية اػبدمة لتقدًن اؼبتبعة اإلجراءات ىبص فيما عنها زبتلف كلكنها األخرل،
 خصائص إهباز يبكن كعليو كذلك، تقديبها يف كاؼبعدات اؼبستخدمة كالعاملُت األداء

   :يلي فيما اؼبصرفية اػبدمات

 األرباح كربقيق اؼبصارؼ لتمويل األساسي اؼبصدر كسبثل :الودائع على االعتماد .1
 .للمصرؼ

                                                           

 .27-24ـ، ص 2002ىاين حامد النمور، إدارة قنوات التوزيع، دار كائل للنشر، الطبعة الثانية، األردف،  - 12
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 أف اػبدمات إذل تشَت اإلحصائيات إحدلحيث أف  :اؼبصرفية اػبدمات كتنوع تعدد .2
 يزيد فبا خبلؿ سنة من السنوات خدمة 260 حوارل بلغت األمريكية اؼبصارؼ يف

 .اػبدمات ىذه تسويق صعوبة من

 اػبدمات لتقدًن اؼبصرفية الفركع انتشار خبلؿ من كذلك اعبغرايف االنتشار أنبية .3
 .العمبلء من فبكن عدد أكرب إذل اؼبصريف

 بسرعة يتميزكف كالذين ،اؼبهرة العاملُت من خاصة نوعية إذل اؼبصرفية اػبدمات حاجة .4
 .عالية كفاءة ذك يكونوا كأف العمل يف كالدقة األداء

 .لتنفيذىا التقنيات أحدث اؼبصرفية اػبدمات تتطلب .5

 .للخدمات كالتوزيع الًتكيج برامج على يؤثر اؼبصرفية اػبدمات تقييم صعوبة .6

 استقرار لعدـ كذلك النامية الدكؿ يف كخاصة بدقة اؼبصرفية السوؽ ربديد صعوبة .7
 .13كالسياسية االقتصادية األكضاع

 متعلق ىو ما منها خرلاألاػبصائص  من دبجموعة اؼبصرفية اػبدمات كتتميز      
 بطبيعة متعلق ىو ما كمنها ،سابقان  اؼبذكورة اػبصائص يف تتمثل كاليت كخدمة، بطبيعتها

 كمن اػبدمات، باقي عن كمتميزة ـبتلفة اؼبصرفية ذبعل اػبدمة كاليت اؼبصريف، النشاط
 :قبد اػبصائص ىذه

                                                           

عثماف يوسف، التسويق اؼبصريف مدخل اسًتاتيجي كمي ربليلي، دار اؼبناىج، ؿبمود جاسم الصميدعى ،ردينة  - 13
 .65ـ ،ص2001عماف، 
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 تكوف تكاد اؼبصارؼ تقدمها اليت اػبدمات أف كتعٍت :خاصة ىوية إلى االفتقار .0
 معو، سيتعامل الذم الفرع أك اختياره للمصرؼ يف العميل كأف متطابقة، أك متشاهبة
 ذلك يقدمها اليت أك اؼببلءمة الراحة على أك اعبغرايف القرب على ذلك يف سيعتمد

 طريق االىتماـ عن متميزة ىوية إرساء إذل سيسعى اؼبصرؼ فإف كعليو اؼبصرؼ،
 منتجات ابتكار كأحيانان  اإلعبلنية اعبهود زيادة موظفيو، كفاءة ظبعتو، دبوقعو،
 .14العمبلء ىؤالء من اؼبزيد كجذب اؼبنافسة حدة ؼبواجهة جديدة

 اػبدمات أف باعتبار ،جدان  كبَتةن  أنبية اػباصية ىذه تكتسي :الجغرافي االنتشار .9
 أف يعٍت كىذا منها، كاؼبستفيد مقدمها بُت إذل احتكاؾ ربتاج بطبيعتها اؼبصرفية

 اؼبنشود، النجاح اؼبصارؼ فحىت ربقق كعليو نافعة، غَت تكوف العادية التوزيع قنوات
 كىذا أك اؼبرتقبُت، اغباليُت سواء عمبلئها إذل الوصوؿ على قادرة تكوف أف عليها

إذل  اؼبصرفية خدماهتا بتقدًن تقـو الفركع من متكاملة لشبكة امتبلكها ضركرة يعٍت
 سواء احتياجاهتم تغطية خبلؿ من كذلك مناطقهم، يف العمبلء من فبكن عدد أكرب

 .15الدكرل اؼبستول على حىت أك الوطٍتأك  احمللي على اؼبستول كانت
 كتنوعها بتعددىا أينان  اؼبصرفية اػبدمات تتميز :المصرفية الخدمات وتنوع تعدد .3

 حىت اػبدمات من كاسعة تقدًن ؾبموعة على ؾبربة تكوف اؼبصارؼ أف باعتبار
 كاالئتمانية االحتياجات التمويلية مثل كاؼبًتابطة اؼبتنوعة االحتياجات تلبية تستطيع

 .16األخرل اؼبصرفية كاػبدمات

                                                           

ـ، 2001كالتوزيع، عماف،  للنشر الربكة دار تطبيقي، نظرم مدخل اؼبصرفية، اػبدمات تسويق أضبد، ؿبمود أضبد -14
 .46-45ص

 .47ص سابق، مرجع أضبد، تسويق اػبدمات اؼبصرفية، ؿبمود أضبد - 15
  .47ص سابق، مرجع اؼبصرفية، اػبدمات أضبد، تسويق ؿبمود أضبد - 16
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 تشهد اليت االقتصادية القطاعات من اؼبصريف القطاع يعترب حيث :الطلب تقلبات .4
 خدماهتا. على الطلب يف تقلبات

 بُت التوازف من نوع كجود مراعاة من بد ال أنو كتعٍت :والمخاطر النمو بين التوازن .5
 عن تنجم أف يبكن اليت اؼبخاطر كبُت اػبدمات اؼبصرفية تقدًن يف كالتوسع النمو
 الثقة أساس على نشاطها سبارس مؤسسة ىو اؼبصرؼ أف باعتبار التوسع ذلك

 .17العميل كبُت بينو اؼبتبادلة
 من غَتىا من أكثر اؼبصارؼ ترتبط :للدولة والنقدية االقتصادية بالسياسة االرتباط .6

 باآلخر، منهما كل كاحد يتأثر حيث للدكلة، االقتصادية بالسياسة األخرل اؼبنشآت
، القرارات من ؾبموعة اؼبركزم اؼبصرؼ يتخذ للدكلة االقتصادية اغبالة أساس فعلى

 السوؽ الفائدة، أسعار الصرؼ، كأسعار كاألدكات األساليب من ؾبموعة كيستخدـ
 مباشر بشكل التأثَت أجل من كذلك إخل،... كاالحتياطي نسبيت، السيولة االئتمانية،

  .18اؼبصارؼ  سياسات على مباشر غَت أك

 :المصرفية الخدمةثانياً: مميزات 

 يف يتجسد لديها اؼبنفعي اؼبنموف بأف تتميز اؼبصرفية اػبدمة أف مبلحظة يبكن     
 :نبا بعدين أساسيُت

                                                           

عبدك عيشوش، تسويق اػبدمات اؼبصرفية يف البنوؾ اإلسبلمية، دراسة حالة، رسالة ماجستَت، جامعة اغباج ػبنر،  -17
 .25ـ، ص2009اعبزائر، 

منشورة  غَت دكلة دكتوراه أطركحة ،"الريفية كالتنمية الفبلحة بنك حالة :اؼبصريف القطاع يف التسويق دكر زيداف، ؿبمد -18
 .68ـ، ص 2004اعبزائر، جامعة التسيَت، كعلـو العلـو االقتصادية ،كلية
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 كرغباهتم حاجاهتم الختبلؼ كذلك آلخر مستفيد من ىبتلف  :المنفعي البعد -0
 على التقييم عملية تعتمد كإمبا دقيق، بشكل اؼبنفعة كتقييم قياس عدـ سهولة إذل إضافة

 .العميل كرضا اإلشباع مستول

 اؼبنموف هبا يتصف اليت كالسمات اػبصائص ؾبموعة يف يتمثلك   :السماتي البعد -9
 يقـو اليت اػبدمات ؾبموعة اؼبصرفية كذلك اػبدمة كسبثلة، للخدم اؼبباشراؼبنفعي 
 األنشطة ؾبموعة أك نشاط أهنا تعريفها أينان على يبكن حيث لعمبلئو، بتقديبها اؼبصرؼ

 حاجاتو إشباع بغية لعميلو اؼبصرؼ بتقديبها يقـو ملموس، غَت جوىرىا يكوف اليت
انتقاؿ  أم عنها يًتتب كال يكوف، ال كقد مادم دبنتج مرتبطان  إنتاجها يكوف كقد كرغباتو،
 .19للملكية

 المصرفية الخدمة اً: أىميةثالث

 :التالية النقاط يف تنحي اؼبصرفية اػبدمة أنبية إف     

 كرغبات حاجات يف ربدث اليت كالتغَتات التطورات مع التكيف على ؼبساعدةا -1
 العديد منهم.فبا يساىم يف اغبفاظ عليهم كاعبذب  الزبائن،

 :خبلؿ من كذلك اغبالية السوؽ يف كاؼببيعات التعامل حجم زيادة يف اؼبسانبة -2
 .بانتظاـ الفركع ىذه يركف الذين الزبائن من كرصيدان  الفركع من شبكة امتبلؾ - 

 اؼبنافسة اؼبصارؼ لدل الزبائن إقناع تستهدؼ مصرفية خدمات تطوير إذل السعي  -
 .أخرل مصارؼ حساباهتم إذل بتحويل

                                                           

 .43ناجى اؼبعبل، األصوؿ العلمية للتسوؽ اؼبصريف ،اؼبرجع السابق، ص -19
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 عن مستقل بشكل اؼبنافسة اؼبصارؼ لزبائن للبيع كعرضها مصرفية منتجات تطوير  -
 .جوىر اغبساب

 .20األخرل اؼبنافسة اؼبصارؼ تقدمها مشاهبة مصرفية خدمات تقدًن تكلفة زبفيض  -

 المصرفية الخدمةمفاىيم أساسية عن جودة  -ج

 المصرفية : العوامل التي تؤثر على جودة الخدمةأوالً 

 : كإف أىم العوامل ىي  ،جودة اػبدمةىناؾ عوامل تؤثر على ف إلقد كجد الباحث       

: كتشمل على توافر أحدث األجهزة كالتسهيبلت كما المكونات المادية للخدمة .1
 تتنمن مظهر منظمة اػبدمة الداخلي كاػبارجي.

التعامل مع منظمة : إف سعر اػبدمة يبثل أحد أىم ؿبددات قرار سعر الخدمة .2
 اػبدمة لذا يتوجب على منظمة اػبدمة أف تقدـ سعران مناسبان للخدمة.

: كىو مزيج من توقعات العمبلء عن اػبدمة االنطباع الذىني للعمالء عن الخدمة .3
 كما يصلهم من معلومات عنها عن طريق االتصاالت اػبارجية.

 : إذ يتأثر التعامل بُتالخدمةموظفي من العمالء ائن أو بالز  طريقة التعامل مع .4
كمقدـ اػبدمة باغبالة النفسية للعمبلء، كصفاهتم الشخصية كخرباهتم  (العميلالزبوف )

                                                           

ـ، 2007صفيح صادؽ، يقور أضبد، التسويق اؼبصريف كسلوؾ اؼبستهلك، مؤسسة الثقافة اعبامعية، االسكندرية، - 20
 .71ص



41 
 

السابقة يف التعامل مع منظمات اػبدمة باإلضافة إذل سلوؾ مقدـ اػبدمة نفسو، 
 .21كمهاراتو كخرباتو يف التعامل مع العمبلء

 المصرفيةجودة الخدمة معايير  -ثانياً 

ما يعرؼ ف و قد حدد الباحثف ،تم هبا ربديد مستويات اعبودة اعبيدةىناؾ معايَت ي     
اعبيدة اؼبقدمة يف  اعبودةاليت يبكن بواسطها قياس مستول  جودة اػبدمة اؼبصرفية عايَتدب

 كىي :اؼبصرؼ 

كىي القدرة على إقباز اػبدمة اؼبطلوبة باعتمادية كدقة كثبات، أم تشَت : االعتمادية .1
 .صرفية اؼبوعودة بشكل دقيقإذل قدرة اؼبصرؼ على إقباز اػبدمة اؼب

كالتأدب يف شخص مقدـ اػبدمة  اللباقةعٍت توافر صفات : ت االىتمام والتعاطف .2
ككذلك اؼبودة كالصداقة مػع العمبلء، حىت يبٍت عبلقات جيدة معهم يسودىا 

 .اية هبماالحًتاـ فبا يؤدم إذل سهولة االتصاؿ كتفهم العمبلء كالعن

 .ضماف السرية يف اؼبعامبلت مع اؼبصرؼ كاػبلو من اػبطورة كالشك: كتعٍت ناألم .3

ىي قدرة اؼبصرؼ على تقدًن اػبدمة بسرعة كمساعدة العمبلء : ةياالستجاب .4
 .22باستمرار

                                                           

خالد علي حسن الكندرم، دراسة تأثَت تطبيق معايَت جودة اػبدمة على اؼبوارد البشرية يف القطاع اؼبصريف الكوييت،  -21
 .60،61ـ،  ص2011عة عُت مشس، القاىرة ،رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية التجارة، جام

 .30فنيلة شَتكؼ، أثر التسوؽ االلكًتكين على جودة اػبدمات اؼبصرفية، مرجع سابق، ص - 22
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كىي تعكس اؼبظهر اػبارجي كالتسهيبلت ، ماديان تصوير اػبدمة ىي  :الملوسية .5
كاألشخاص كمواد االتصاؿ كتستخدمها اؼبصارؼ لتحسُت  كاؼبستلزماتاؼبادية 

 صورهتا كتؤمن التواصل كتعد مؤشران عبودة للزبوف.

كىي تعٍت خلق الثقة ككسبها كأف كسب الثقة باؼبصارؼ لو أثر كاضح يف  :التوكيد .6
التعامل دبعيار الثقة الذم يأيت من حسن التعامل مع الزبوف كعدـ إغباؽ النرر بو 

 .23تعامل بوضوح تاـكأف يكوف ال

كتسيَت اغبصوؿ  تسهولة االتصاال كيقصد هبا:  هولة الحصول على الخدمةس .7
ى اػبدمة كمبلئمة ساعات على اػبدمة من العميل بقصر فًتة االنتظار للحصوؿ عل

 .العمل لو

كباللغة اليت يفهموهنا  ،اؼبطلوبة : كيقتني تزكيد الزبائن باؼبعلوماتالجيد تاالتصاال .8
كتقدًن التوضيحات كالشرح البلـز حوؿ طبيعة اػبدمة كتكلفتها كاؼبزايا اؼبًتتبة على 

 .24اقتنائها

 في رضا الزبون المصرفية الخدمة جودةتحسين ثالثاً: دور 

إف تقدًن خدمات مصرفية عالية اعبودة لتحقيق رضا العمبلء ال يكوف إال من      
تطبيقية للحصوؿ على توقعات العمبلء موسعة ك خبلؿ إجراء اؼبصرؼ لدراسات 

باالعتماد على مبوذج تقييم اػبدمة اؼبصرفية الذم يتنمن أبعاد أك مؤشرات جودة 
                                                           

أبو سعيد أضبد الديوه جي، النوعية يف اػبدمة اؼبصرفية كفق اعتبارات التجارة اإللكًتكنية، ؾبلة تنمية الرافدين،  - 23
 .28ـ، ص2005، ديسمرب، 81العراؽ، العدد 

عبد القادر بريش ،جودة اػبدمات اؼبصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوؾ، حبث منشور يف ؾبلة  - 24
 .256، اعبزائر، ببل تاريخ نشر، ص3اقتصاديات مشاؿ أفريقيا، عدد 



43 
 

 ،ك اؼبدركػةأقدمػة سػواء كانػت اؼبتوقعػة جػودة اػبػدمات اؼبإف  القوؿكعليو يبكن  .اػبدمة
احملدد الرئيسي لرضا  تعترب ،ك اليت يدركوهنا يف الواقع الفعليأيتوقعها الزبائن  إم التػي

من األكلويات الرئيسية للمنظمات اليت تريد  كتعد فػي الوقػت نفسػو ،ك عدـ رضاهأالزبوف 
 .25تعزيز مستول اعبودة يف خدماهتا

إف عملية تعريف جودة اػبدمة كمراقبتها يف القطاع اؼبصريف زبتلف عن القطاع     
أحكامو حوؿ جودة  يكوفالعميل  ألفاؼبتمثل بالسلع كاؼبلموسة، كذلك  اإلنتاجي

 اؼبستند على أساسإذل  ،باإلضافة اػبدمة اؼبصرفية على أساس جودة عملية تقديبها
حيث يعتمد يف تقييمو عبودة اػبدمة على ، اػبدمة ية اليت هبنيها العميل مناؼبنافع النهائ

ذل اعبوانب الكمية إفاعبودة الفنية تشَت  ،بعدين نبا اعبودة الفنية كاعبودة الوظيفية
أما اعبوانب الوظيفية فهي  ،للخدمة أم اعبوانب اليت يبكن التعبَت عنها بشكل كمي

فيها عملية نقل اعبودة الفنية إذل اؼبستفيد من اػبدمة حبيث تشَت اذل الكيفية اليت تتم
 .26متطلبات العميل كتوقعاتو تكوف اػبدمة اؼبقدمة يف النهاية متوافقة مع 

 مفهوم االستراتيجية :  الثاني الفصل

تعترب اإلدارة االسًتاتيجية من اجملاالت اإلدارية اليت نالت اىتماـ كبَت خبلؿ العقود      
اؼباضية نظران لزيادة نطاؽ اؼبنافسة بُت اؼبنظمات اإلدارية اليت هتدؼ لتحقيق القليلة 

كذلك بسبب التغَتات اؽبائلة يف بيئة العمل كالذم كانت فيو  ،أىدافها اؼبختلفة

                                                           

، ككالة سعيدة، مرجع ريبة ؿببويب، قياس جودة خدمات اؼبشركع من كجهة نظر الزبائن دراسة حالة مؤسسة أكريدك - 25
 .14سابق، ص

مايا ببلؾ، أثر جودة اػبدمات اؼبصرفية على رضا العماؿ يف بنك سورية كاؼبهجر، رسالة ماجستَت، جامعة سوريا،  - 26
 .14ـ، ص2016اعبمهورية العربية السورية، 
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العمليات تدار بوتَتة أشبو باؼبستقرة نوعان ما كتغَتت إذل كتَتة أكثر تعقيدان، كظهر ما 
كتنأؿ حجم الفرص كاؼبوارد، ككذلك انتشار التهديدات يعرؼ بظركؼ عدـ التأكد 

الداخلية كاػبارجية كل تلك األسباب سانبت يف نشوء كتطور مفاىيم جديدة كانت 
توصف بسياسات األعماؿ اعبزئية إذل إدارة كلية لبلسًتاتيجية الواجب األخذ هبا 

ل عاـ كباؼبصارؼ كاعتمادىا، كيف ىذا الفصل سوؼ يتم تناكؿ مفهـو االسًتاتيجية بشك
 .اؼبصرفية اؼبؤسسات يف االسًتاتيجيات أنواعك  بشكل خاص كأنبيتها

 وأىميتهابالمصرف تعريف االستراتيجية  -أ

بأهنا عملية ازباذ  Robertتتعدد تعريفات االسًتاتيجية حيث يعرفها ركبرت      
العوامل البيئية دبا يعُت القرارات اؼبتعلقة بتخصيص كإدارة موارد اؼبنظمة من خبلؿ ربليل 
 بأهنا أينان  كتعرؼ .27اؼبنظمة على ربقيق رسالتها كالوصوؿ إذل غاياهتا كأىدافها اؼبنشودة

 االعتبار بعُت األخذ مع ؽبا، اؼبخطط األىداؼ ربقيق إذل تسعى اليت كاألساليب األفعاؿ
 اؼبهم من لذلك فعلي، بشكل تطبيقها أك حدكثها، إمكانية على تؤثر اليت العوامل كافة

 الواقعية لؤلحداث مناسبتها عدـ حاؿ يف اؼبتبعة االسًتاتيجيات تعديل على اغبرص
 .28صحيح بأسلوب األىداؼ قيقرب مسار على تؤث ر ال كحىت هبا، اؼبرتبطة

 كتساعد معُت، دبجاؿ ترتبط اليت كاؼببادئ القواعد من ؾبموعة االسًتاتيجية ىيك       
 كاليت الدقيقة، اػبطط من ؾبموعة على بناءن  اؼبناسبة القرارات ازباذ من بو اؼبرتبطُت األفراد
 كتعرؼ ناجحة، نتائج ربقيق إذل للوصوؿ الصحيحة االسًتاتيجيات كضع على تعتمد

                                                           

ن، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة، عبد اغبميد اؼبغريب، اإلدارة االسًتاتيجية ؼبواجهة ربديات القرف اغبادم كالعشري - 27
 .33ـ، ص1999

 ـ.2016أبريل  3ؾبد خنر، مفهـو االسًتاتيجية ،موقع موضوع،  - 28
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 األخذ مع ؽبا، اؼبخطط األىداؼ ربقيق إذل تسعى اليت كاألساليب األفعاؿ بأهنا أينان،
 فعلي، بشكل تطبيقها أك حدكثها، إمكانية على تؤثر اليت العوامل كافة االعتبار بعُت

 مناسبتها عدـ حاؿ يف اؼبتبعة االسًتاتيجيات تعديل على اغبرص اؼبهم من لذلك
 بأسلوب األىداؼ قيقرب مسار على تؤث ر ال كحىت هبا، اؼبرتبطة الواقعية لؤلحداث

 أما عن أنبية اإلسًتاتيجية فيمكن إيراد النقاط التالية يف أنبيتها كىي : .29صحيح

 ربديد يف اؼبنظمة تساعد اليت العقبلنية اؼبداخل حدأ تعد سًتاتيجيةاال االدارة فإ .1
 .اؼبختلفة البدائل بُت اؼببلئم االسًتاتيجي البديل كاختيار

 يف اؼبشاركة على بتشجيعهم بالوالء شعارىمإك  العمل على فراداأل تشجيعتعمل على  .2
 .بو يقوموف عمل مأل كمكافأهتم كالتخيل التصور على كتدريبهم القرارات ازباذ

 كاؼبستخدمُت اؼبدراء من االسًتاتيجية االدارة عن اؼبسؤكلُت لدل كاالدراؾ الفهم زبلق .3
 من جزء هنمأب يشعركف ما غالبان  فهم تعمل، كؼباذا تعمل، اؼبنظمة فأب اؼبنظمة يف

 هنمأب يدركوف عندما بداعهمإك  تعاكهنم زيادة على تنعكس كىذه ،اؼبنظمة تلك
 .اؼبنظمة سًتاتيجياتاك  ىداؼأك  رسالة ربقيق يف يسانبوف

 كتساعد الفرص لتحديد كاؼبوارد الوقت حيث من الفعالة اؼبواقع االعتبار بنظر أخذت .4
 .اؼببذكؿ اعبهد على كتأثَته سلوكهم تكامل يف فراداأل

 يف مهم ربسن ترل االسًتاتيجية دارةاإل مفاىيم تستخدـ اليت عماؿاأل منظمات فإ .5
 نظامية زبطيط نشاطات سبتلك ال اليت باؼبنظمات مقارنة الرحبية،ك  اؼببيعات،

 من للتحنَت نظامي زبطيط تعمل لكي تتجوكىي  ،العارل قبازاإل ذات كاؼبنظمات

                                                           

 ـ.2016أبريل  3ؾبد خنر، مفهـو االسًتاتيجية ،موقع موضوع،  - 29
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 فاؼبنظمات كاػبارجية الداخلية البيئة يف التقلبات من الكثَت ينم الذم اؼبستقبل جلأ
 .االسًتاتيجية االدارة بنظرية مؤمنة تكوف التخطيطي النظاـ ذات

 رظبها يف متأثرة تكوف فبا مؤثرة أكثر تكوف فأب اؼبنظمات سًتاتيجيةاال دارةاإل ذبعل .6
 يف (متأثرة تكوف فأ من بدالن ) تؤثر اؼبنظمة تدع فهي ؼبستقبلها كصياغتها كتشكيلها

 .30بو تعمل الذم اجملاؿ على سيطرهتا لتوسيع النشاطات

 أنواع االستراتيجيات في المؤسسات المصرفية-ب

زبتلف أنواع االسًتاتيجيات حسب نوع كحجم كمكاف اؼبؤسسة كحسب سوؽ      
كمنها اؼبصارؼ كما  ،اؼبنافسة، كيبكن توضيح أنواع االسًتاتيجيات يف اؼبؤسسات اؼبالية

كىي بشكل عاـ كيف الفقرة التالية سوؼ يتم اغبديث عن اسًتاتيجية خاصة  يلي
 :بتحسُت اعبودة للزبوف يف اؼبصارؼ

 استراتيجة التميز  .0

 اػبدمة أك السلعة يف استثنائية خبصائص نفراداال على تنطوم تنافسية إسًتاتيجية كىي  
 يف التميز كيتمثل ،فبيز أك فريد شيء نوأ على اؼبستهلك طرؼ من إدراكو يتم كبػشكل
 خدمةك  التكنولوجيا،ك  اؼبميزات، أك اؼبنافعك  كاؼبواصفات، اعبػودةك  العبػوة، أك اؼبنتج تصميم
 على عائد ربقيق من اؼبؤسسات التنافػسية اإلسػًتاتيجية ىػذه كسبكن. ذلك كغَت العمبلء

 التجارية للعبلمػة الػوالء كجود بسبب معينة صناعة يف اؼبتوسط اؼبستول يفوؽ االستثمار
 عػن الناذبة التكاليف ارتفاع أف كما،  للسعر حساسيتهم تقل كالذين العمبلء جانب من

                                                           

 مكاف تاريخ تغريد جليل أيوب، كأمل حسن علواف، دكر اإلدارة االسًتاتيجية يف مستقبل منظمات األعماؿ، ببل - 30
 .6 -5نشر، ص 
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 أحد يبثل أف يبكن للعبلمة الوالء أف إذل إضافة اؼبشًتم يتحملو اإلسًتاتيجية ىػذه إتبػاع
 تتبع اليت اؼبؤسسة إليها تنتمي اليت للصناعة اعبدد اؼبنافسُت لدخوؿ األساسية اغبواجز

 .التمايز إسًتاتيجية

 التركيزاستراتيجية  .2

 ؾبموعة إذل أك اؼبستهدؼ السوؽ من ؿبدكد قطاع إذل اإلسًتاتيجية ىذه تتوجو     
 السوؽ يف تنافسية ميزة من االستفادة إذل ىنا اؼبؤسسة كتسعى ،اؼبشًتين من معينة

 على الًتكيز بسبب اؼبنافسُت من أقل أسعار ذات منتجات تقدًن خبلؿ من اؼبستهدؼ
...  العمبلء خدمة أك اؼبواصفات أك اعبودة يف متميزة منتجات تقدًن أك التكلفة خفض

 .التمايز مع كالًتكيز التكلفة خفض مع الًتكيز بديلُت، اإلسًتاتيجية كؽبذه. اخل

 قيادة التكلفة استراتيجية  .3

 الصناعة قطاع يف تكلفة اؼبنتجُت قلأ فيها اؼبؤسسة تكوف اليت اإلسًتاتيجية ىي    
 باألسعار كالبيع مبوذجية دبعايَت كاإلنتاج للموارد األمثل االستثمار خبلؿ من كذلػك
 ضد دفاعيان  خطان  ؽبا يوفر التكلفة يف ريادم بوضع اؼبؤسسة سبتع كأفلسوؽ، ا يف الرائدة

 ربقيق مواصلة للمؤسسة تسمح للمنتجات اؼبنخفنة فالتكلفة اآلخرين، اؼبنافسُت
 ظل يف للمؤسسة الكػبَتة الػسوقية اغبصة أف كما ،اؼبنافسة حدة اشتداد أثناء األرباح

 .31اؼبوردين مع عالية مساكمة قوة للمؤسسة أف تعٍت اإلسًتاتيجية ىذه

 

                                                           

عبادة ؿبمد، تطوير صورة العبلمة التجارية أداة من أدكات ربقيق اؼبيزة التنافسية، دراسة صنف منتجات التلفاز  -31
 .13،رسالة ماجستَت جامعة قاصدم مرباح كرقلة، اعبزائر، ببل تاريخ، ص
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 العمالء رضا لكسب المصرفية الخدمات جودة تحسين ةاستراتيجي -ج

يؤدم إذل ربقيق ؾبموعة من  باؼبصارؼ إف تبٍت اسًتاتيجيات ؿبددة للجودةبداية       
 اؼبزايا

 .ربقيق ميزة تنافسية فريدة عن بقية البنوؾ كبالتارل مواجهة النغوط التنافسية .1
 .ربمل تكاليف أقل بسبب قلة األخطاء يف العمليات اؼبصرفية .2
 .إف اػبدمة اؼبتميزة تتيح الفرصة أماـ البنوؾ لتقاضي أسعار كعمبلت أكرب .3
 فات.الفرصة لبيع خدمات مصرفية إضا اؼبتميزة تتيحإف اػبدمة  .4
إف القدرة اؼبتميزة تزيد قدرة البنك على االحتفاظ بالعمبلء اغباليُت كجذب عمبلء  .5

 .جدد
اػبدمة اؼبتميزة ذبعل من العمبلء دبثابة مندكيب بيع للبنك يف توجيو كاقناع عمبلء  إف .6

 .جدد من األصدقاء كالزمبلء

التنافسية من خبلؿ امتبلؾ البنوؾ لتكنولوجيا متطورة كربكم أفنل يف ربقق اؼبيزة ك      
كالسرعة يف ، نظاـ اؼبعلومات كأساليب االتصاؿ من جهة كالتميز يف نوعية كجودة اػبدمة

كاالتصاؿ مع العمبلء لتلبية احتياجاهتم كمتطلباهتم من جهة  أداء تقديبها كيف أم كقت
 كوسيلة البنوؾ بو تأخذ فاعبلن  تنافسيان  سبلحان  تعد اؼبصرفية اػبدمة فجودة .32أخرل
 البنوؾ بُت اؼبنافسة ؾباالت تقييم كيبكن أرباحها، لتعظيم منافسيها عػن دماهتاخ لتمييز

 :ناحيتُت من

                                                           

 .338ـ، ص 1999كالنشر، القاىرة،  عوض بدير اغبداد، تسويق اػبدمات اؼبصرفية، البياف للطباعة - 32
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 حيث من كبَتة بدرجة العمبلء على كتؤثر اؼبلموسة، اؼبادية أم: الكمية الناحية -
 .اؼبقدمة اؼبنتجات كجودة اؼبصرفية اػبػدمات شكلية

 مستول بتمكُت كذلك ثانية بدرجة العمبلء نفسية على كتؤثر: الكيفية الناحية -
 .33كرغباهتم العمبلء احتياجات مع اؼبقدمة اؼبصػرفية اػبدمات

 العمبلء رضا لكسب اؼبصرفية اػبدمات جودة ربسُتيبكن ربديد اسًتاتيجية كىنا      
اػبدمات  قنػػاع الزبػػوف بالتعامػػل مػػعاؽبادفة ليس فقط إل هبا تلك االسًتاذبيات قصػػدياليت 

متابعة الزبوف بعد استخدامو للخدمة  اؼبصرفية اليت صممت من أجلو، بػل أينػان الػى
، جوانبها تقب لػػو ؽبػػا كمػػدل رضػػاه عنهػػا اك عػػدـ رضػػاه عػػن بعػػض اؼبصػرفية علػى مػدل

ربسػػينها، أك اسػػتمراره  اػبدمػة اؼبصػرفية أك باستمرار لتطويرا تسعى قًتاحاتو بأهناك 
ربػػوؿ  توقفو عػن ىػذا التعامػل كمػا ىػي اػبػدمات األخػرل التػي بالتعامػػل معهػػا أك أسػػباب

 . كيبكن بياهنا كالتارل:34اؼبنافسة اليهػػا سػػواء داخػػل اؼبصػػرؼ أك لػػدل اؼبصػػارؼ

 الزبائن بالعمالء و  حتفاطاستراتيجية اإل .0

 بشػػكل اػبدمػػة كمؤسسػػات عػػاـ بشػػكل اؼبؤسسػػػات قبػػػاح أف القػػػوؿ البػػػديهين م     
 ؽبػػا، اؼبػوالُت الزبػػائن مػػن متينػػة قاعػػدة ضػػماف فػػي مكانياهتػػاإك  قػػدراهتا علػى يعتمػػد خػػاص

 بػل األكؿ، اؼبقػاـ فػي الزبػائن سػتقطاباب فقػط تكتفي ال الناجحػػة اػبدميػػة فاؼبؤسسػػات
 البقػاء لنفسػها لتنمن معهم األجػل طويلػة عبلقػات كتعزيػز تطػوير ذبػاهاب ينػان أ تعمل

 مصػػػادر مػػػن كمصػػػدر يتصػػػرفوف مػػػا غالبػػػان  اؼبػػػوالُت الزبػائن مػن فالعديػد كالنمػو

                                                           

 .338عوض بدير اغبداد، تسويق اػبدمات اؼبصرفية، اؼبرجع السابق، ص  - 33
ؿبسن اػبنَتم، التسويق اؼبصريف مدخل متكامل المتبلؾ منظومة اؼبزايا التنافسية، عماف األردف، دار زىراف للنشر،  -34

 .19ـ، ص2000
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 التػػي هبابيػػةاإل دائهػػمأك  كمقًتحػػاهتم توصػػياهتم خػػبلؿ مػػن لػػككذ جػػدد زبػػائن اسػػتقطاب
 .35احملتملوف اك اعبدد الزبػػائن بػػو يتػػأثر

بدكف استثناء، فمعظم ىذه أنبية كبَتة يف صبيع اؼبنظمات ك  إف لتطبيق إدارة اعبودة      
ىذه الثوابت  اؼبنظمات بدأت تتبٌت خططها اإلسًتاتيجية على ثوابت متعددة، كمن بُت

 ياليت تقودىا للنجاح ىي رضا العميل باعتبار اؼبنتجات اليت يتم إنتاجها البد كأف تلق
لدل ـبتلف العمبلء كالبد من ربقيق رضاىم عنها، فالعمبلء ىم سبب  كقبوالن  ركاجان 

ها يف ربقيق اعبودة ا، حيث يتوقف قباحهتكجود أم منظمة كاستمرارىا يف أداء نشاطا
ىو اؼبقياس الذم هبب أف تسًتشد بو اؼبنظمة لقياس مدل قباحها يف ك  على رضاىم،

 .ربقيق اعبودة الشاملة لعمبلئها ك االرتقاء دبستول اعبودة اؼبقدمة إليهم

  العمالء والزبائن شكاوى مع التعامل إستراتيجية .9

 اسػػػًتجاع سػػػًتاتيجيةا تسمية سػػػًتاتيجياتاال من النػػوع ىػذا على البػػػاحثوف يطلػق     
 الشػكول كانػت سػواء كػاف، سبب ألم عنها راضيان  الزبوف يكن دل اذا اؼبصرفية اػبدمػػػة

 قبػل مػن اػبدمػة تقػدًن عمليػة يف خلل نتيجة أك نفسػو، العميػل ارتكبػو خطػأ نتيجػة
ػػبلء العم شػػكاكلف أفنػػل طريقػة لتقلػػيص بأخػركف آيػرل بػػاحثوف ك  36.اؼبعٍت اؼبصػرؼ

لخدمة تبلفيان غبدكث األخطاء ل ذبػػاه تصػػميم مػػتقناىػػي أف يعمػػل اؼبصػػرؼ ب
 .كبرافات النارةكاال

                                                           

 .180أضبػد ؿبمػود، تسػويق اػبػدمات اؼبصػرفية، مرجع سابق، ص  - 35
 .174أضبػد ؿبمػود، تسػويق اػبػدمات اؼبصػرفية، اؼبرجع السابق، ص  - 36
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يف ىذه اغبالة فإف أفنل طريقة لبلستجابة للشكاكل ىي تصميم اسًتاتيجية تعامل    
ىم مع الشكاكل تليب حاجات كتوقعات كل زبوف فالعاملوف من ذكم الصبلحيات 

األقدر على التعامل مع الشكاكل باعتبار أهنم أكثر مركنة من غَتىم كأهنم متواجدكف 
دائمان بشكل مباشر مع الزبائن، كألف الكثَت من إخفاقات اػبدمة تكوف بسبب الزبوف 
نفسو كعليو هبب أف يتحلى األشخاص العاملُت على تقدًن اػبدمات بسرعة البديهة 

 .37الزبوف كؿباكلة معاعبة الشكول فوران  كاؼبهارة يف عدـ اللـو على

 والزبائن العمالء رضا مفهوم: الثالث لفصلا

 تلبية إذل ىدؼ اليت العصرية التجارية اؼبفاىيم أبرز من الزبوف رضا مفهـو ي عد     
 الوقت يف متطلباهتم كتأمُت استفسارهتم، كافة على كالرد العمبلء، كمتطلبات حاجات

حددة، الشركط كضمن اؼبطلوبة، اػبصائص كحسب احملدد،
 
 استمرار تنمن بصورة اؼب

 .38اؼبادية األرباح زيادة تنمن كبالتارل اؼببيعات، من مزيدان  كربقق معها، تعاملهم

 والزبائن العمالءتعريف رضا  -أ

لدل   حساب بفتح يقـو معنوم أك طبيعي شخص كل اؼبصريف الزبوف يعترب بداية     
من خبلؿ التعامل مع  اؼبالية بعملياتو اؼبصرؼ كيقـو ،فبتلكاتو فيو ، ينعصرؼاؼب

 :التاليُت شرطيُت توفر إذا زبوف مصريف شخص كل اعتبار يبكن عمومان ك  ،حسابو

 .اؼبصرؼ لدل حساب فتح إذل العبلقات تلك تتحوؿ أف الطرفُت لدل رغبة كجود .1

                                                           

 .83ـ، ص 2009ضبيد عبد النيب الطائي، إدارة عمليات اػبدمة، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف،  - 37
 ـ.2017يناير  16رزاف صبلح، مفهـو رضا الزبوف، موقع موضوع أكرب موقع عريب على االنًتنت، - 38
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 .39اؼبالية العمليات على مرتكزة عبلقات إلبراـ كالزبوف صرؼاؼب بُت مشًتكة إدارة كجود .2

حالة نفسية مرضية أك شعور بالرضا من بينما يبكن تعريف رضا الزبوف أك العميل بأنو :     
أم  ،طرؼ العميل نتيجة لنجاح اؼبنظمة يف ربقيق رغبات كحاجات العميل ؼبرة كاحدة

وبدث عندما تتحقق كتتطابق اػبدمات اؼبقدمة من اؼبؤسسة مع توقعات كتصورات العميل 
كعلى ىذا يكوف الرضا حالة نفسية ظرفية كموقفية تتغَت كتتقلب من حيث  ،أك الزبوف

اؼبقصود هبذه ك  .40الشدة كالطبيعة حبسب تغَت طبيعة كاذباه العبلقة بُت اؼبنظمة كالعميل
 على خدمة العمبلء جبودة عالية كتلبية احتياجاهتم كتوقعاهتم اؼبختلفة فباالعملية ىو العمل 

مستول من كالزبائن. كعرؼ فريد الصحن رضا العمبلء بأنو  العمبلء رضا عنها نتجي
اؼبنتج كبُت توقعات ىذا الفرد، كبعبارة أخرل  إحساس الفرد الناجم عن اؼبقارنة بُت أداء

 . 41اء كالتوقعفالرضا ىو دالة الفرؽ بُت األد

 كاػبدمات اؼبنتجات مطابقة مدل تقيس اليت التسويقية اؼبفاىيم من اعتربهكىناؾ من      
 األسواؽ، يف كالتوزيع االستبلـ كمواعيد كالكمية، السعر، حيث من اؼبستهلكُت لتوقعات

لة اتباع طريق عن ذلك كيتم  ما ربقيق تنمن اليت كالتسويقية اإلدارية العمليات من صب 
 يرضي كبالتارل زبائنها، كي رضي اؼبنظمة، أرباح على وبافظ كالذم اؼبتوازف، باألداء سمىي

 .42األطراؼ صبيع

                                                           

خدهبة عتيق، كاقع التسويق اؼبصريف يف البنوؾ كأثرىا على رضا العمبلء: دراسة ميدانية على البنوؾ التجارية  - 39
 .144ـ، ص2016اعبزائرية، دار خالد اللحياين، األردف، 

 .283ـ، ص2015كمي، كآخركف، اؼبفاىيم اإلدارية اغبديثة، دار اؼبعتز، عماف األردف، ؿبمد القد - 40
 .71ـ، ص 1999ؿبمد فريد الصحن، التسويق، الدار اعبامعية، اإلسكندرية ، - 41
 ـ.2017يناير  16رزاف صبلح، مفهـو رضا الزبوف، موقع موضوع أكرب موقع عريب على االنًتنت، -42
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 الدائمة الًتابطية العبلقة لتوثيق األساس احملور ىو الزبوف رضا أف القوؿ يبكننا كعليو      
 لتوقعاتو مطابق ىو إليو اؼبقدـ اؼبنتج بأف لديو القناعة لتحقيق كذلك ،كاؼبنظمة الزبوف بُت

 أساس على مبنية األمد طويلة مستقبلية عبلقات بناء إذل اؼبؤسسة منو كهتدؼ كحاجاتو
 من ربقق كاؼبنظمة التاـ الرضا لديو يتحقق ، كبالتارلالزبوف األكؿ الطرفُت بُت اؼبنفعة تبادؿ
 شعور عن عبارة الرضا أف نستنتج السابقة التعاريف خبلؿ نكم 43معقولة أرباح ذلك

 بُت مبيز أف يبكن كبذلك الزبوف، كتوقعات اؼبنتج أداء بُت الفرؽ عن يعرب نفسي كإحساس
 .الرضا من مستويات ةثبلث

  .جدان  راض :الزبوف التوقعات من كربأ األداء -

 .راض   الزبوف :التوقعات يساكم األداء -

 .44راض   غَت الزبوف :التوقعات من قلأ األداء -

 :يفف أف ذلك يتثمل رضا الزبوف فقد ذكر بعض الباحثو ة أما عن أنبي    

 زبائن يولد فبا لآلخرين سيتحدث فإنو اؼبؤسسة أداء عن راضيان  الزبوف كاف إذا .1
 .جدد

 بالعودة قراره فإف اؼبؤسسة، قبل من إليو اؼبقدمة اػبدمة عن راضيان  الزبوف كاف إذا .2
 .سريعان  سيكوف إليها

                                                           

ـ، 2009الطائي، ىاشم فوزم كدباس العبادم، إدارة عبلقات الزبوف، دار الوراؽ، عماف  يوسف حجيم، سلطاف - 43
 .222ص 

 .71ـ، ص 2002ؿبمد فريد الصحن، قراءات يف إدارة التسويق، الدار اعبامعية، مصر،  -44
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 توجو احتماؿ من سيقلل اؼبؤسسة قبل من إليو اؼبقدمة اػبدمة عن الزبوف رضا إف .3
 .منافسة أخرل مؤسسات إذل الزبوف

 من نفسها ضباية على القدرة لديها ستكوف الزبوف برضا هتتم اليت اؼبؤسسة أف .4
 .السعرية اؼبنافسُت ىبص فيما سيما كال اؼبنافسُت

 اؼبستقبل يف اؼبؤسسة مع التعامل ذلإ سيقوده إليو اؼبقدمة اػبدمة عن الزبوف رضا فإ .5
 كىو ما يؤدم لتطوير مستول اػبدمات. أخرل مرة

 التدريبية الربامج ذلإ حاجتهم كمدل اؼبؤسسة يف العاملُت أداء مستول عن الكشف .6
 .مستقببلن 

 يف كطموحاتو الزبوف رغبات ػبدمة كتسخَتىا التنظيمية اؼبوارد لتخطيط دالة يعد .7
 .45عكسية تغذية تعد اليت أرائو ضوء

 :كما يلي الرضا كؿبددات الرضا نشأبالنظر ؼب الزبوف رضا ربليلكيبكن      

 نتيجة تكوف اؼبنتج أك اػبدمة عن الزبوف يكوهنا اليت التوقعات أصل إف: الرضا منشأ .1
 اؼبعلومات أك السابقة خرباتو إذل استنادا الشراء قرار ازباذ قبل اؼبختلفة للبدائل تقييم

 دبقارنة الزبوف يقـو اؼبنتج كاستهبلؾ شراء كبعد ،اؼبصادر ـبتلف من عليها وبصل اليت
 تكوف كعندما ،االستهبلؾ عملية من اؼبدرؾ الفعلي األداء مع السابقة توقعاتو
 الرضا عدـ عنها ينتج سلبية أك بالرضا االهبايب الشعور إذل تقوده هبابيةإ النتيجة
 .أخرل بدائل عن للبحث الزبوف يتوجو كبالتارل

                                                           

 .224يوسف حجيم، سلطاف الطائي، ىاشم فوزم كدباس العبادم، مرجع سابق، ص  - 45
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 أساسية عناصر ثبلثة ضمن احملددات ىذه حصر يبكن: الزبائن رضا محددات .2
 يظهر كماك  اؼبطابقة عدـ أك اؼبطابقةك  الفعلي األداءك ( اؼبتوقعة القيمة) التوقعات: ىي

 46:التارل الشكل يف
 

 

  

     
 عدـ كأ قدرة مدل االستخداـ قبل كأ الشراء كقت الزبوف تقدير بالتوقع كيقصد     

إف عملية اؼبطابقة تتحقق ك  التوقع من نواعأ ثبلثة كىناؾ لو، منافع لتوفَت اػبدمة قدرة
عن اػبدمة، الشعور بالرضا  بتساكم األداء الفعلي للخدمة مع األداء اؼبتوقع، كاليت تولد

اػبدمة عن مستول التوقع  أما حالة عدـ اؼبطابقة يبكن تعريفها بأهنا درجة اكبراؼ أداء
 .47الذم يظهر قبل عملية الشراء فيتولد عنها عدـ الرضا

 الخدمة المصرفية عنب. رضا العمالء والزبائن 

يرادات إنبيتو من كوف العمبلء مصدر ربقيق أيكتسب  الزبائن أك رضاء العمبلءإف      
ذل إمعهم  ةنساني كتعزيز الصبلت اإلعلى العمبلء اغباليُت ةاحملافظ إفف كلذلك ،اؼبصارؼ

عليو  ةيف احملافظ حاظبان  ف يشكل عامبلن أكل ذلك البد  كتكرًن ةجانب معاملتهم حبفاك 

                                                           

، دكر التسويق الداخلي يف ربقيق جودة اػبدمات اؼبصرفية مث كسب رضا الزبائن، دراسة عينة من بلبارل عبد النيب -46
 .49ـ، ص 2009البنوؾ التجارية بادرار، رسالة ماجستَت، جامعة كرقلة، اعبزائر، 

لريفية ككالة سليمة عبدات تسويق اػبدمات اؼبصرفية كأثره على رضا الزبوف، دراسة حالة مصرؼ الفبلحة كالتنمية ا - 47
 .59ـ، ص 2012البويرة، اعبزائر ، 458

 المطابقة الرضــــــــا

 التوقعات

األداء

 المدرك

 عناصر رضا الزبون 0شكل 
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ذل استقطاهبم إ إضافة ،ةاؼبنافسمع اؼبصارؼ  خرل دكف انتقاؽبم للتعاملأك أ ةكوبوؿ بصور 
كوبقق  ،التسويق اؼبصريف اغبديث يف ؿبور ةف يشكلوا حجر الزاكيألعمبلء جدد يبكن 

 كمن هةج من ىذاالناجحة السًتاتيجية اؼبصرؼ، ةللصياغ ةنتيج ةىداؼ اؼبرسوماأل
 بكادره فبثبلن  اؼبصرؼ يبذؽبا اليت باجملهودات تتمثل العمبلء خدمة فأف خرلأ جهة

 كاستمرار عبذهبم نفوسهم يف كاالطمئناف ةالثق كبث للعمبلء ةالراح لتوفَت اؼبدرب البشرم
،  خرلاأل كاؼبصارؼ معهم يتعاملوف الذم اؼبصرؼ بُت ةاؼبنافس لتحقيق معهم التعامل

 ةحبفاك  ؽبم كمعاملتهم اؼبصرؼ موظفي كتقدير احًتاـ ؿبل بأهنم العمبلء شعوركما أف 
 بُت ةالتفاعلي ةالعبلق طبيعة فأ ذإ ،اؼبصرؼ مع التعامل يكرركف سيجعلهم كتقدير

 على هبب كبالتارل ،ذاؾ كأ للمصرؼ العمبلء كالء وبددىا مباإ كالعمبلء اؼبصرؼ
 .48ةسليم اسًتاتيجية صياغة عملها كلوياتأ يف تنع فأ ةاؼبصرفي داراتاإل

 بُت ةاؼبنافس تنامي باؼبصرؼ ىواػبدمات  كالزبائن العمبلء رضامن أىم ؿبدداتك        
 ىؤالء كعي تنامي ذلإ ةضافالنمو إ على كاغبصوؿ العمبلء استقطاب جلأ من اؼبصارؼ

 اؼبوظفُت قدرة كمدل ،التعامل ساليبكتطوير أ اؼبصارؼ بُت التمييز على كقدرهتم
 كتقليل ة،اؼبمكن اغبلوؿ كتقدًن ،كشكاكاىم مشكبلهتم مع التعامل يف ةالعالي كمهاراهتم

 ،مشكبلهتم غبل معهم التعاطف اغباالت ضعفأ كيف ،فبكن حد دىنأ ذلإ تذمرىم
 .ةاؼبطلوب ةاؼبصرفي ةاػبدم تقدًن كسرعة
نتيجة للتطورات  ان كبَت   كتطوران  مبوان  ةاػبدمات اؼبصرفيتسويق ؾباؿ شهد كلقد       

حيث برزت يف  ،كتنوعها ةاؼبالي سهمت يف تزايد االحتياجاتأكاليت  ةكالبيئي ةاالقتصادي
االىتماـ اعباد بالعمبلء  فإلذلك ف،فراد كاؽبيئاتلؤل ةمبو حجم التعامبلت اؼبصرفي

                                                           

فارس عبداهلل كاظم اعبنايب، ربليل أثر العبلقة بُت التسويق الداخلي كجودة اػبدمات على رضاء الزبائن، أطركحة  -48
 ،  .86ـ، ص 2001دكتوراه يف إدارة األعماؿ، جامعة الزعيم األزىرم، اػبرطـو
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 ةاؼبصرفي ةقباز اػبدمإحيث  ليها اؼبصرؼ منإاليت يسعى  ةالغاي يعتربرضائهم إك  (الزبائن)
ذل جانب اغبرص على إ ةمتميز  ةتفنيلي ةنو ؿبل معاملأشعار الزبوف بإك  ة،اؼبمكن ةبالسرع
 .49ةاؼبناسب العمل مواعيد

 الزبائنالعمالء و العوامل المؤثرة في رضا ج. 

الباحث البنك أف يدرس  يفالزبوف  العميل أك العوامل اليت تؤثر علىلفهم كمعرفة        
إذا أف ذباىل البنك  ،سلوكو كتصرفاتوالزبوف ك العميل أك  قرار ؾبموع العوامل اليت تؤثر

ؽبذه العوامل يؤدم إذل ذباىل االختبلؼ اؼبوجود بُت اؼبستهلكُت لذا على البنك أف 
ىنا يبكن تقسيم كمن يعرؼ اػبصائص الشخصية لكل مستهلك لعملية ىامة كرئيسية 

 :ىذه العوامل إذل 

 أوال: العوامل الخارجية: 

إليها الفرد كربيط بو كيبكن تصنيفها إذل كىي ؾبموعة العوامل البيئية اليت ينتمي      
كمن عوامل بيئية حقيقية ملموسة ؿبيطة بالفرد كعوامل بيئية يرغب يف االعتماد إليها.

ليس الذين يتعامل  الزبائنليل كفهم سلوؾ توصيف كرب اؼبصرؼنركرم على إدارة ال
على رغباهتم كما ىذا من أجل التعرؼ من الزبائن،  اؼبرتقبُت أينان  مباإك  ،معهم فقط

اػبدمات، كاليت تتناسب  يريدكف من خدمات مصرفية إضافة إذل تقدًن اعبديد من
 :العمبلء الزبائن أك كاحتياجات

 
                                                           

اػبدمات اؼبصرفية االلكًتكنية يف العراؽ كعبلقتها برضا الزبائن دراسة تطبيقية  فارس عبد اهلل، مشكبلت تسويق - 49
لعينة من اؼبصارؼ، كلية بغداد للعلـو االقتصادية اعبامعة، ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اعبامعة العدد اػباص 

 .187-186ـ، ص 2013، ، العراؽدبؤسبر الكلية
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 عوامل بيئية حقيقية ملموسة محيطة بالفرد: .0

ىي تلك  العوامل اللصيقة بالفرد كاليت أثرت على نشأتو كسلوكو كاذباىاتو كتشمل      
األسرة، العمل الوظيفي، فئة العمر اليت حبرهبا، الطبقة االجتماعية ىذه العوامل: نظاـ 

العمر يشًتم اؼبستهلك خبلؿ فعلى سبيل اؼبثاؿ  اليت ينتمي إليها التوزيع اعبغرايف إلقامتو.
 ذل اؼبرحلة العمرية اليت يعيشها كماإ حياتو العديد من السلع كاػبدمات زبتلف تبعان 

كعلى اؼبسوؽ أف يتعامل مع كل فئة عمرية بأسلوب ىبتلف عن الفئة  ،لو يعتقده مناسبان 
قات رجل التسويق يهتم بدراسة الطبقبد أف  جتماعيةلطبقة اال. كبالنظر ل50األخرل

هبب أف ال تشبع  الدنيا( فسلعة رجل التسويق –اؼبتوسط –االجتماعية التالية: )الغنية
ى ىذه السلعة مع اغبياة رغبات كحاجات معينة فقط كلكن ضركرم أف تتماش

طبقاهتا حيث إف السلوؾ االستهبلكي يعمل كرمز لتحقيق  كاؼبتمدنة دبختلف االجتماعية
 .51اؼبكانة كربديد عنوية الفرد كانتمائو لطبقة اجتماعية معُت

 عوامل بيئية يرغب في االنتماء إليها: .9

كتتمثل يف التطلع ىي العوامل اؼبتصلة بالتطلعات اليت يرغب الفرد يف ربقيقها      
كلكوف ىذه التطلعات مؤثرة  ،لبلنتماء إذل الطبقة معينة أك إذل شركة معينة من اجملتمع

 على سلوؾ الفرد كعلى قناعتو كاذباىاتو كرد فعلو أماـ اؼبتغَتات كاؼبستجدات اليت تواجهو
اعبو كدبعرفة ىذه العوامل اػبارجية اىتم التسويق البنكي بالعمل على لتوفَت  كمفرد.

 الذم يتوافق مع كل ىذه اؼبؤثرات قصد جلب الزبائن كاالحتفاظ هبم كذلك عن طريق:

                                                           

دمات البنكية يف ربقيق رضاء الزبوف دراسة حالة البنك الوطٍت اعبزائرم، مرجع سابق، نواؿ مأموف ، دكر جودة اػب - 50
 .11ص

 .74ـ، ص2009عبلء فرحاف طالب، أمَتة اعبنايب، إدارة اؼبعرفة، دار صفاء عماف،  - 51
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االىتماـ بتحسُت االنطباع لدل العميل عن البنك كاػبدمات اليت يقدمها كذلك بإشاعة 
كالعميل إضافة إذل انتقاد موظفي  كجو من األلفة، الًتحيب، الصداقة بُت موظفي البن

    .52عمبلء فبن يتمتعوف باللياقة كاللباقة كحسن اغبديثالتعامل الشخصي مع ال

 العوامل الداخلية:    :انياً ث

كتشمل ىذه العوامل كافة العناصر اليت تنشا من داخل الفرد ذاتو كاليت يبن أف      
الدكافع،  تشكل عوامل مؤثرة عليو كمستهلك للخدمة اؼبصرفية كأىم ىذه العوامل :

لبلختبلؼ يف  السلوؾ كىي كلها عوامل زبتلف من فرد على أخر كفقان ، اؼبواقف، اإلدراؾ
التكوين الذايت، اؼبزاج الشخصي كتركيبتو الفرد كعوامل الننج كعدـ الننج ، الطبيعة

باختبلؼ اعبوانب االجتماعية  كىي عوامل كإف كانت تنشأ ذاهتا إال أهنا تتأثر أينان 
 .53كالثقافية لكل فرد

ك أتؤدم اذل استجابات تتفق اليت يتصف هبا األفراج ية اؼبميزة اػبصائص النفسف     
حد اؼبتغَتات اؼبفيدة يف ربليل سلوؾ أالشخصية  كتعترب، تتماشى مع البيئة اػباصة لو

يتميزكف هبا  نواع الشخصية اليتك حيث يبكن تصنيف الزبائن حسب األاؼبستهل
الزبوف يف ربديد اػبدمات  كتسويقيا يبكن االستفادة من السمات اؼبختلفة لشخصية

 .54اليت يقـو بشرائها كاؼبنتجات كالعبلمات

 
                                                           

الفبلحة  فَتكز قطاؼ، تقييم جودة اػبدمات اؼبصرفية كدراسة أثرىا على رضا العميل البنكي دراسة "حالة بنك - 52
 .145ـ، ص2011كالتنمية الريفية" لوالية بسكرة، رسالة دكتوراة، جامعة ؿبمد خينر، اعبزائر، 

 .146فَتكز قطاؼ، تقييم جودة اػبدمات اؼبصرفية ك دراسة أثرىا على رضا العميل البنكي، اؼبرجع السابق، ص - 53
بوف دراسة حالة البنك الوطٍت اعبزائرم، مرجع سابق، نواؿ مأموف ، دكر جودة اػبدمات البنكية يف ربقيق رضاء الز  - 54

 .12ص
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  الباب الثالث
 ثحمنهجية الب

 منهج البحث  .أ 

بداية اؼبنهج ىو الطريق اؼبؤدم إذل الكشف عن اغبقيقة يف العلـو بواسطة طائفة من      
القواعد العامة هتيمن على سَت العقل كربدد عملياتو حىت يصل إذل نتيجة معلومة 

     .1كباختصار ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف معاعبة اؼبوضوعات اليت يقـو بدراستها
بناء على اؼبعرفة العلمية اليت استفادىا الباحث من جامعة موالنا مالك إبراىيم فيما ك 

اؼبنهج الوصفي  لذلك يعترباؼبنهج العلمي اؼبناسب ؼبثل ىذه الدراسات  ربديد ىبص
كوبقق يتناسب مع طبيعة الدراسة  ألنو ،اؼبناسب ؽبذه الدراسةالكيفي ىو اؼبنهج 

 :موضوع  كتقوًنالباحث بوصف كربليل  قاـكعلى ضوء ىذا اؼبنهج أىدافها، 
 مصرؼ حالة دراسة) العمبلء رضا لكسب اؼبصرفية اػبدمات جودة ربسُت اسًتاتيجيات

  .(ليبيا - اعبمهورية

البحوث الوصفية هتدؼ إذل كصف ظواىر أك أحداث أك أشياء معينة كصبع ف       
اغبقائق كاؼبعلومات كاؼببلحظات عنها ككصف الظركؼ اػباصة هبا كتقرير حالتها كما 
توجد عليو يف الواقع. كتشمل البحوث الوصفية أنواعان فرعية متعددة تشمل الدراسات 

الدراسات التطويرية. كيف كثَت من اغباالت اؼبسحية كدراسات اغبالة كدراسات النمو أك 
ال تقف البحوث الوصفية عند حد الوصف أك التشخيص الوصفي، كهتتم أينان بتقرير 
ما ينبغي أف تكوف عليو األشياء كالظواىر اليت يتناكؽبا البحث كذلك يف ضوء قيم أك 

هبا إذل الصورة  معايَت معينة كاقًتاح اػبطوات أك األساليب اليت يبكن أف تتبع للوصوؿ
                                                           

 .14ـ، ص 1977عبد الرضبن بدكم، مناىج البحث العلمي، الكويت، ككالة اؼبطبوعات،  - 1
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اليت ينبغي أف تكوف عليو يف ضوء ىذه اؼبعايَت أك القيم. كىذه البحوث تسمى بالبحوث 
، كيستخدـ عبميع البيانات كاؼبعلومات يف أنواع البحوث يبيةالوصفية اؼبعيارية أك التقو 

الوصفية أساليب ككسائل متعددة مثل اؼببلحظة، اؼبقابلة، االختبارات، االستفتاءات، 
 ؼبقاييس اؼبتدرجة.ا

البحثية اليت تتكامل  تؾبموعة اإلجراءا :كيعرؼ اؼبنهج الوصفي بصفة عامة بأنو     
بوصف الظاىرة أك اؼبوضوع اعتمادان علي صبع اغبقائق كالبيانات، كتصنيفها كمعاعبتها 
كربليلها ربليبلن كافيان كدقيقان، الستخبلص داللتها كالوصوؿ إذل نتائج عن الظاىرة أك 

 بطريقتو الواقعية يف التعامل مع مشكلةالكيفي يتميز اؼبنهج الوصفي ك . 2اؼبوضوع
يعد ذلك ، كما يداف أك اؼبكاف اؼبتعلق بالدراسةالبحث، نظرنا لوجود الباحث يف قلب اؼب

اؼبنهج مناسبنا ؼبوضوعات البحث العلمي اليت تدكر حوؿ الظواىر أك اؼبشكبلت 
االجتماعية كاإلنسانية، كمن مث اغبصوؿ على الوصف الكيفي الذم يتمثل يف سلوؾ 

 .خارجي للظواىر

 البيانات جمع أدواتب. 

اؼبستخدـ يف الوصفي الكيفي األدكات اؼبناسبة للمنهج الدراسة على  لقد اعتمدت  
سؤكلُت دبصرؼ اعبمهورية مع اؼباليت كانت اؼبقابلة  كسيلةكأكؽبا كأنبها ىذه الدراسة 

كبشيء من  ،على الوثائق من إدارة اؼبصرؼ موضع الدراسةاالطبلع مث كسيلة  ،بليبيا
 الباحث كما يلي: يتناكؽباالتفصيل 

 
                                                           

موقع شبكة جامعة بابل العراؽ ،نشر باؼبوقع يف تاريخ منهج البحث الوصفي، ، ابتساـ صاحب موسى الزكيٍت - 2
 ـ.21/10/2015
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 المقابلة -أوالً 

 أف الباحث يستطيعكبواسطتها  البحث، ؽبذا البيانات صبع كسائل أىم تعترب        
 بعض يسوؽ ذلك خبلؿ كمن البحث، مادة زبدـ اليت اؼبفيدة اؼبعلومات على يتعرؼ

 إطار يف مهمة بتصروبات لئلدالء ةلمن تطرح عليها أسئلة اؼبقاب تدفع اليت األسئلة
مصرؼ اعبمهورية  مسؤكرل مع طاراحملددة اإل اؼبقابلة نوع من كىي، الدراسة موضوع

تفاعل لفظي يتم بُت شخصُت يف موقف مواجهة حيث تعرؼ بأهنا:  اؼبقابلةك  .اليبي
القائم باؼبقابلة أف يستثَت بعض اؼبعلومات أك التعبَتات لدم  وباكؿ أحدنبا كىو

كمعتقداتو، أما اؼبقابلة العلمية فهي أداة من أدكات  اؼببحوث كاليت تدكر حوؿ آرائو
اليت سبكن الباحث من إجابة تساؤالت  البحث، يتم دبوجبها صبع البيانات كاؼبعلومات

للمبحوث بغرض طرح عدد من  البحث أك اختبار فركضو، كتعتمد على مقابلة الباحث
 .3اؼببحوث األسئلة من قبل الباحث كاإلجابة عليها من قبل

دقيقة كؿبددة  كىي اؼبقابلة اليت تطرح هبا أسئلة تتطلب إجاباتبينما اؼبقابلة اؼبغلقة      
عن  الباحث ىذا األسلوب أم اؼبقابلة اؼبغلقة كقد استخدـ، كال تسمح للشرح اؼبطوؿ

مثل ، بوسئلة االتصاؿ كسائل التواصل االلكًتكين أم عرب االنًتنت استخدـبعد، كفيها 
اؼبقابلة اليت قاـ بإعدادىا أسئلة  فقد أرسلكاعبي ميل،  ،(كالواتسب كاؼباسنجرالفايرب )

 قاـكما تلقى إجاباهتم،  ، مث يريد مقابلتهم باؼبصرؼ مسبقان كحدد األشخاص الذين
يسهل الباحث بالتسجيل الصويت للمقابلُت كىي طريقة ؽبا مزياىا اؼبتعددة حيث 

 استخدـكما  ،كتدكين اإلجابات كفرزىا ،تسجيبلتللباحث فيما بعد االستماع لل
سواء اؽباتف العادم )اػبط الثابت( أك عرب رقم كسيلة اؽباتف معهم يف أحياف أخرل 

                                                           

 .116ـ، ص 1971تومي البستاين، مناىج البحث االجتماعي، دار الثقافة، بَتكت، ؿبمد  - 3
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ككذلك كسيلة ، حىت يتمكن من اغبصوؿ على البيانات الكافية ؽبذا البحثاالنًتنت، 
اؼبقاببلت يف مصرؼ اعبمهورية دبقره دبدينة طرابلس مع  التسجيل بالفيدك، كلقد كانت

  :كىم عدة مسؤكلُت 

كأكيدة  قوية: فعبلقتو بالدراسة عبلقة والعالقات للتسويق العام المدير مساعد .0
التسويقية كبالطبع تقديبها بشكل يستجيب فهو اؼبسؤكؿ عن اػبدمات اؼبصرفية 

ضمن أىدافها  زبائن، فهذه اإلدارة يقعللجودة كأنبها جودة الزبوف اليت تعٍت رضا ال
معايَت كطرؽ ربسُت كتقييم اعبودة يف خدمة الزبوف الذم يتعامل مع ىذا  هاكخطط

 اؼبصرؼ.
: كىو اؼبسؤكؿ عن كضع اػبطط االستراتيجي التخطيط إدارة مدير مساعد .2

االسًتاتيجية باؼبصرؼ كغَتىا من اػبطط اؼبستقبلية كمراقبة تنفيذ اػبطط اغبالية 
كيتوقع الباحث أف وبصل منو على بيانات تتعلق خبطط اؼبصرؼ االسًتاتيجية كبو 

 ربسُت جودة اػبدمات اؼبصرفية لغرض كسب كالء كرضا الزبائن هبذا اؼبصرؼ.
ككجوده ضمن قائمة اؼبقاببلت مهم جدان نظران  :اإلسالمية الصيرفة إدارة مدير .7

غَته من اؼبصارؼ التجارية  للدكر الكبَت الذم ىبتص بو مصرؼ اعبمهورية دكف
يف التوسع يف اؼبنتجات ذات الصفة اإلسبلمية كاؼبراحبة كاؼبناربة كاليت شهدت الليبية 

توسعان ملحوظان يف اآلكنة األخَتة كىذه ؽبا عبلقة برضا الزبائن كخدماهتم فبا يتطلب 
 .ربسُت اعبودة يف ىذه اػبدمات كفق اسًتاتيجية مصرفية

كىو من اؼبستول الوظيفي الذم يتعامل مباشرة مع الزبائن،  :التسويق بإدارةموظف  .8
 كلقد أضاؼ بعض البيانات اؼبهمة يف ىذه الدراسة.



65 
 

: كىذا يفيد الباحث خاصة أف ىذه اإلدارة من المصرفية العمليات بإدارة موظف .9
 اختصاصاهتا االشراؼ على كافة العمليات اليت هتتم خبدمة الزبوف.

كىو أينان من اؼبستول الوظيفي الثالث، : وتطوير المنتجات لجودةا بإدارة موظف .6
ضبط كطية دبا يبحثو الباحث يف ىذه الدراسة اليت تتناكؿ كلو دكف شك عبلقة 

 اػبدمات جودة ربسُتكمراقبة اعبودة ؼبنتجات اؼبصرؼ دبا ىبدـ اؽبدؼ اؼبهم كىو 
 .العمبلء رضا لكسبكتطوير اؼبنتجات  اؼبصرفية

مث ترميز ىذه الصفات  يوضح أظباء كصفات األشخاص( 7رقم )كاعبدكؿ التارل      
بعقد كإجراء الباحث قاـ الذين كتشمل اؼبسؤكلُت  كتاريخ إجراء اؼبقاببلت معهم،

ؽ أم ر )مدكنة على الو  إما مقاببلت بالفيديو أك بالورؽ طريقتها ككانت ،معهم اؼبقاببلت
 : 4أك باؽباتف مكتوبة(

 شخصيات المقابلة وترميزىا 3جدول 

 تاريخ المقابلة  الترميز االسم الصفة بالمصرف ت
اؼبدير العاـ  مساعد 0

 للتسويق كالعبلقات
فوزم عبد السبلـ 

 ـ>270ديسمرب  >0 ع ت.إ.ـ.ـ الشويشُت

مدير إدارة مساعد  2
 ـ>270ديسمرب  29 ـ.ـ.إ.خ س عبد السبلـ الدككارل التخطيط االسًتاتيجي

مدير إدارة الصَتفة  7
 ـ=270يناير  7 ـ.إ.ص صباؿ أضبد عجاج اإلسبلمية

 ـ>270ديسمرب  ;0 ـ ض.إ.ت مراد منصور أك عليجة موظف بإدارة التسويق  8
 ـ=270يناير  8 ـ ض.إ.ع ـ فيصل ؿبمد علي الشاييب العمليات موظف بإدارة  9

                                                           

 كضع الباحث ما يتعلق باؼبقابلة يف اؼبلحق - 4
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 اعبودة بإدارة موظف :
 ـ=270يناير  8 ج.إ.ض ـ عبد السبلـ القماطي اؼبنتجات كتطوير

 

  تحليل الوثائق -ثانياً  

أم  5األشخاص غَت من كاؼبعلومات البيانات عبمع الوثائق الباحث استخدـ      
 عبمع الثانية األداء كىي، بصورة كثائق رظبية كليست آراء شخصية مثل اؼبقابلة

 داخل من مستندات على االطبلع للباحث يتيح األداء ىذه استخداـ كإف ،البيانات
جبودة  عبلقة ؽبا اليت اإلدارات من لة عن كضع االسًتاتيجية كغَتىااإلدارة اؼبسؤك 

سانبت يف الباحث عليها كاليت  حصلاليت كالوثائق  .كما وبقق رضا الزبوف اػبدمات،
 من مصادرىا اؼبباشرة دبصرؼ اعبمهورية ليبيا ىي:ربقيق أىداؼ البحث 

: كتشمل التقارير السنوية أك نصف تقارير اإلدارية بمصرف الجمهورية ليبياال .0
سنوية ككذلك يناؼ إليها التقارير الصادرة عن مصرؼ ليبيا اؼبركزم اليت تشمل 
اؼبصارؼ التجارية كعلى رأسها ىذا اؼبصرؼ، كتكوف استفادة الدراسة من تلك 

التنسيق كوظائف إدارية من أجل التقارير االطبلع على اػبطط كالتنظيم كالرقابة ك 
ربسُت خدمات اؼبصرؼ لغرض رضا الزبائن ككذلك ربسُت اعبودة كالعناية دبعايَتىا 

 كعلى رأسها جودة اؼبوظفُت كطريقة معاملتهم للزبائن كغَت ذلك.
: كتشمل إحصائيات مالية كغَتىا تقـو إدارة اؼبصرؼ )الكمية( اإلحصائات المالية .2

كمن أمثلتها مدل موافقة معايَت اعبودة يف تسويق اػبدمات مع التطبيق ؽبا  ،بنشرىا

                                                           

 . 215ـ، ص2008رجاء كحيد دكيدرم، البحث العلمي: أساسية النظرية كفبارسة العملية، دار الفكر اؼبعاصر، 5 -
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راكمية تبُت إعدادىم زيادة أك اؼبصرؼ كإحصائيات تتعلق بالزبائن، كنسب تهبذا 
 صان ككذلك نسب الودائع اؼبالية للزبائن كغَتىا.نق

، اؼبزكغي أضبد كماؿ،  باؼبصرؼ الفركع إدارة مدير: مع موثقة مقابلة تلفزيونية .7

كىو اؼبدير  .ـ>270 نوفمرب :0 أجريت معو بقناة ليبيا الوطنية الرظبية، بتاريخ
حلقة كىو اؼبسؤكؿ عن العبلقة كالتنسيق بُت البنك كبُت فركعو اؼبنتشرة يف ليبيا، 

الفركع، ككذلك لكونو لو دراية غبد كبَت بالزبائن كمشاكلهم اؼبصرؼ ك كصل بُت 
 .مهورية اذباه الزبائن كتعميمها على الفركعككذلك اسًتاذبية مصرؼ اعب

 اعبمهورية دبصرؼ الداخلي كالتواصل التنظيم إدارة مدير مع صحفية موثقة: مقابلة .8

 >بتاريخ  الليبية األياـكقد أجريت معو اؼبقابلة : صحيفة  رحومة، عبدالفتاح ،ليبيا

ـ. كىو اؼبدير اؼبسؤكؿ عن التنظيم الداخلي للمصرؼ، كإدارتو ؽبا >270مايو 
إشراؼ مع إدارات أخرل على اؽبيكل التنظيمي كالتدريب كعلى اػبدمات اؼبصرفية، 

 كعلى كضع االسًتاتيجيات اؼبنظمة للمصرؼ كالتنسيق بُت اإلدارات اؼبختلفة.

  البيانات جمع مصادرج. 

 -البيانات ؽبذه الدراسة إذل نوعُت نبا : مصادر تنقسم

 المصادر الرئيسية للبيانات:  .0

مباشرة كىي سبثل اؼبصادر األساسية عبمع البيانات اليت بواستطها يتوصل الباحث        
كإدارة  اعبودةإدارة كبالتحديد  اعبمهورية ليبياإدارة مصرؼ  :ألىداؼ البحث كتشمل

 ،بالتعامل مع الزبائن االرتباطه كإدارة التسويق يف اؼبصرؼ ،االسًتاتيجي التخطيط
كىي فبثلة يف  كال يستغٌت الباحث عن اإلدارة العليا ،اؼبصرفية العملياتككذلك إدارة 
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باعتبارىا اعبهة اؼبسؤكلة عن كضع كتنفيذ  كالعبلقات للتسويق العاـ اؼبدير مساعد
البيانات اليت يبكن  ة تشملفاؼبصادر األساسي كعليو، كالعبلقة مع الزبوف االسًتاتيجة

 . بواسطة أدكات البحث من مقابلة كغَتىا إجراء الدراسة اؼبيدانية مناغبصوؿ عليها 

 المصادر الثانوية للبيانات: .2

كتشمل االطبلع على بعض الكتب العلمية كاؼبنشورات على اختبلفها، ذات       
العبلقة هبذه الدراسة، ككذلك الدراسات السابقة كالبحوث اؼبختلفة اليت تتناكؿ ىذا 
اؼبوضوع أك أجزاء منو بالبحث كالدراسة، كأخَتان من اؼبعلومات اؼبنشورة يف شبكات 

 العمبلء رضا لكسب اؼبصرفية اػبدمات جودة ربسُت اسًتاتيجياتاإلنًتنت يف موضوع 
 التنافسية القدرة لزيادة كمدخل اؼبصرفية اػبدمات جودةدراسة مثاؿ عليها :  .باؼبصرؼ

 دكردراسة ك ، اعبزائر ،7 عدد أفريقيا، مشاؿ اقتصاديات ؾبلة يف منشور حبث للبنوؾ،
 ككالة اعبزائرم الوطٍت البنك حالة دراسة الزبوف رضاء ربقيق يف البنكية اػبدمات جودة

 .ـ2707 اعبزائر، مرباح، قاصدم جبامعة جامعية رسالة ،كرقلة

 تحليل البياناتطريقة . د
 من بد ال بل ،معينة ظاىرة عن البيانات صبع على الوصفي األسلوب يقتصر ال      

 إذل الوصوؿ مث كمن ىو كما الظاىرة كاقع فهم هبدؼ كتنظيمها، البيانات ىذه تصنيف
 على الباحث يعتمد كسوؼ ،الظاىرة ىذه موضوع لتطوير كتعميمات استنتاجات

 ربليل أم منطقية، بطريقة ستكوف اليت كاؼبناقشة ،التحليلي الوصفي اؼبنهج أسلوب
 كإف كالوثائق، الشخصية اؼبقابلة طريق عن عليها التحصيل يتم سوؼ اليت البيانات

 :ىي البيانات ربليل مراحل



69 
 

 كذلك كالوثائق اؼبقابلةكسائل البحث الكيفي كىي:  باستخداـ البيانات صبع مرحلة -1
 الدراسة. ميداف من

 أسئلة مع تناسبها حسب عرضها كيتم ربليلها يف البدء لغرض البيانات عرض مرحلة -2
 .احملددة كأىدافو البحث

 على العمل مراحل من خرلأ مرحلةكىي احملصلة. البيانات كتصنيف تنظيم مرحلة -3
 كبيانات معلومات من لديو ما الباحث ي صنف حبيث كالوثائق اؼبقاببلت نتائج ربليل
 .كاحد نوع كأ كاحد طارإ يف منها كل كصبع

 التحليلي اؼبنهج استخداـ يتم اؼبرحلة ىذه كيف كمناقشتها البيانات ربليل مرحلة -4
 ؾبتمع من كجده الباحث ما مع الدراسة ؾباؿ يف اؼبوضوعة النظريات بُت بالربط

 العبلقات توضيحك  للبيانات، كالتفسَت اػبرائط كتصميم رسم، كفيها يتم الدراسة
 عليو يعمل ما خرآ الباحث ليوإ توصل ما كتفسَت البحث دبشكلة اؼبرتبطة كالعناصر

 كالوثائق. اؼبقاببلت ربليل ككيفية طرؽ يف

 كىي تطبيقها، من كمعرفة األثار اؼبًتتبة عليها كالتأكد كعرضها النتائج استخبلص -5
 ميداف عن النتائج تكوين استطاع الباحث أف القوؿ يبكن كفيها األخَتة اؼبرحلة

    .الوصفية الدراسة
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الرابع الباب  
 عرض البيانات

  الجمهوريةومصرف  : البنية المصرفية الليبيةالفصل التمهيدي

ل اؼبصارؼ يف ليبيا عصب االقتصاد حيث يعتمد عليها يف شىت ؾباالت سبث     
مث  ،كوهنا منفذة للسياسة اؼبالية للمصرؼ اؼبركزم اللييبنظران لاالقتصاد الوطٍت، بداية 

كالتمويل،  اإلقراضكوهنا مؤسسات داعمة لتنمية الببلد كاؼبواطنُت من خبلؿ فرص ل
حيث يتم حصوؿ كبينهم، ككذلك مصدر غبفظ أمواؽبم ككسيط بُت جهات عملهم 

كما تقدـ اؼبصارؼ فرص أخرل لبلستثمار  اؼبوطن اللييب على دخلو الشهرم بواستطها،
 نشأةكيف ىذا الفصل سيتم تناكؿ مراحل ، كالتبادالت التجارية اؼبختلفة للشركات كاألفراد

 يا كإعطاء صورة عن كاقعها اغبارل.كتطور اؼبصارؼ يف ليب

 تاريخ المصارف الليبية ونشأتها-أ

يف البداية  بتداء من كوهنا ليبيا تطورات كمراحل عديدة، ا لقد شهدت اؼبصارؼ يف   
عبارة عن فركع ؼبصارؼ أجنبية سبارس أعماؽبا غبساب إدارهتا اؼبركزية اؼبوجودة يف  كانت
إذل فًتة تأميمها كاعتبارىا مصارؼ كطنية  ،كترسم سياستها االئتمانية عن طريقها ،بلداهنا

 سيادية، كفيما يلي عرض ؽبذه اؼبراحل:

 فترة االحتالل اإليطالي لليبيا  .0

 نظران  ـ1911سنة يطارلاإل الغزك قبل الببلد إذل الدخوؿ يطاليةاإل اؼبصارؼ سبقت    
ألعداد كبَتة من  العمل فرص كتوفر ،للزراعة صاغبة خصبة يأراض من ليبيا بو تنعم ؼبا

 اؼبصارؼ أكؿ(  ركما بنك)  مصرؼ كاف فقد حينها، يطالياإ يف العمل عن لعاطلُتا
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 اػبامس يف كربديدان يف مدينة طرابلس ،خارج إيطاليا بليبيا لو فرع فتح الذم يطاليةاإل
 اػبامس يفبشرؽ ليبيا  بنغازمدينة دب لو فرع افتتح ككما، ـ1907 سنة بريلأ من عشر
يف أقصى الشرؽ اللييب دبدينة  أخر فرع بفتح قاـ ككما، السنة نفس من سبتمرب من عشر
 أعماؽبا سبارس اؼبصرؼ ىذا فركع كاستمرت ،ـ1912 سنة يوليو شهر من األكؿ يف درنة

(  نابورل بنك)  مصرؼ افتتاح مت ككما ،يطالياإ يف الرئيسي مركزىا طريق عن الببلد يف
 يف لو فرعان  فتح(  سيشليا بنك)  مصرؼ ككذلك، ـ1913 سنة طرابلس يف لو فرعان 

 ىذاك (  الطرابلسى الشعيب البنك)  مصرؼ بفتح االيطالية اغبكومة قامت كماك  ،طرابلس
 قامت ككذلك ،اليدكية كالصناعات اغبرؼ لؤلصحاب قركض بتقدًن ىبتص اؼبصرؼ

 دكف يطاليُتاإل على كمقتصرة األجل طويلة قركض لتقدًن اللييب التوفَت صندكؽ بإنشاء
 اؼبصرفية اػبدمات كتقدًن أعماؽبا مزاكلة يف يطاليةاإل اؼبصارؼ كاستمرت، استثناء مأ

 أك صناعة أك ذبارة أك زراعة كانت سواء القطاعات صبيع يف األجانب للمواطنُت
 .1خدمات

 فترة الحرب العالمية الثانية وحتى االستقالل  .9

 عسكرية تاأدار  ثبلث تشكيل مت الثانية العاؼبية اغبرب نتهاءا كبعد الفًتة ىذه خبلؿ    
 اإلدارة لسيطرة زبنع طرابلس كالية كانت حيث، كالية كربكم تسيطر إدارة ككل

 ،الربيطانية العسكرية اإلدارة لسيطرة األخرل ىي زبنع برقة ككالية ،الربيطانية العسكرية
 سياسة ؽبا إدارة كلكل، الفرنسية العسكرية اإلدارة لسيطرة زبنع كانت فزاف ككالية
 عملة ؽبا كالية كل ككانت، األخرل اإلدارة عن منفصلة كتوجهات كأغراض كإدارة

                                                           

ـ، ص 1970ليبيا، مؤسسة الفرجاىن، طرابلس ليبيا،  النقود كاؼبصارؼ يفعبد الرحيم ؿبمد النعاس، ظهور كتطور  -1
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 يى كانت اليت يطاليةاإل العملة استبداؿ مت الطريقة كهبذه ،احمللى للتداكؿ هبا خاصة
 يفللببلد  يطارلاإل اغبكم انتهاء كبعد، الثانية العاؼبية اغبرب قبل الببلد يف السائدة العملة

 قاـ كمث، ليبيا يف تعمل كانت اليت يطاليةاإل اؼبصارؼ عماؿأ تعطيل مت ـ1943 سنة
كما ،  ـ1943 سنة بريلأ 15بتاريخ  ليبيا يف لو فركع بفتح قبليزماإل (باركليز) مصرؼ

 نفس من يوليو 15 بتاريخ بنغازم يف لو ثاف   فرع فتح كأينان ، طرابلس يف لو فرع فتح
 كاؽبيئات اغبكومة حسابات مسك بينها من اؼبختلفة اؼبصرفية باألعماؿ كقاـ، السنة

 اللييب الوطٍت اؼبصريف إنشاء مت أف إذل ،طويلة ؼبدة مصريف باحتكار يتمتع ككاف ،اغبكومية
 .كالواليات اغبكومة حسابات توذل الذم، كما سيأيت بيانو ـ 1955 سنة

 بعنواف( 211) رقم اإلعبلف صدر، ـ1950 سنة نوفمرب من عشر اػبامس يفك      
 ؼبزاكلة اشًتط حيث، اؼبصرفية العمليات تنظيم حاكؿ كالذم(  البنوكة)  اؼبصارؼ أعماؿ

 اإلعبلف نص ككذلك، اإلدارة رئيس يصدرىا رخصة على اغبصوؿ ضركرة العمليات ىذه
 كىف ،عليها كاؼبراقبة التفتيش صبلحيات لو كتكوف ،اؼبصارؼ ألعماؿ مراقب تعيُت على

 تكميلي تشريع دبثابة كىو( 216) برقم اإلعبلف تعديل متـ 1951 سنة فرباير من الثاين
 أكاخر كىف ،لو السابقة التشريعات من مأ ؼبنموف إلغاء أك تعديل على الينطول مأ

 مع يتناىف ال دبا ليبيا يف نشاطها تزاكؿ أف للمصارؼ اعبائز من أصبح ـ1951 سنة
(  سيشليا مصرؼ) ك(  نابورل مصرؼ)  من كل حصل كقد، ذكره السابق اإلعبلف

 ىذه باشرت كقد، اؼبصرفية عملياهتا ؼبزاكلة جديدة تراخيص على(  ركما مصرؼ)ك
 كنشاطاهتا أعماؽبا صبيع لتمويل اػبارج يف أدارهتا على باالعتماد ليبيا يف عماؽباأ اؼبصارؼ

 .2اؼبصريف
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 م0969االستقالل )المملكة( وحتى سنة فترة  .3

 يقوماف يُتأجنب مصرفُت كجود ـ1951 عاـ أكاخر حىت الفًتة ىذه شهدت      
 خبلؿ بدأت ككما ،اؼبهمة ىذه يتوذل مركزم مصرؼ كجود لعدـ نظران  العملة بإصدار

 رقم اإلعبلف حسب ليبيا يف اؼبصرفية أعماؽبا دبمارسة أخرل أجنبية مصارؼ الفًتة ىذه
 عاـ حىت ليبيا يف العاملة األجنبية اؼبصارؼ عدد أصبح كبذلك، ذكره السابق( 211)

 نشاطو دبزاكلة الفًتة ىذه خبلؿ (باركليز) مصرؼ استمر ككما، مصارؼ شبانية ـ1956
 القركض كتقدًن التجارية العمليات بتمويل كيقـو، كبرقة طرابلس كالييت من كل يف

 لو ككانت ،البناء كعمليات الزراعية اؼبشركعات بعض لتمويل االئتمانية كالتسهيبلت
 كىف ،الربيطانية القوات فيها تتمركز اليت كخاصة ،ليبيا أكباء صبيع يف منتشرة فركع شبانية

 صار كالذم ،طرابلس يف أعمالو اعبزائرم التونسي العقارم اؼبصرؼ باشر ـ1955 عاـ
 أمواؿ رؤكس إذل الببلد غباجة كنظران ، األفريقية اؼبصرفية الشركة باسم بعد فيما يعرؼ
 فقد ،القطاعات ـبتلفة يف االقتصادم بالنشاط للنهوض ـبتلفة سبويل كمصادر ،كبَتة

 بتقدًن زبتص كىى، ـ1954 عاـ يف الليبية اؼبالية اؼبؤسسة إنشاء إذل اغبكومة عبأت
 نتيجة ماؽبا رأس لتناقص نظران  كلكن، االقتصادم النشاط ػبدمة كزراعية صناعية قركض

 كبذلك، ـ1958 عاـ يف تصفيتها إذل األمر أدل فبا ،القركض من كبَت عدد تقديبها
 يف اؼبصرفية العمليات جبميع تقـو اليت الوحيدة اعبهة يى األجنبية اؼبصارؼ أصبحت

 .3كبرقة طرابلس كالييت كباألخص ليبيا من ـبتلفة أكباء

 كتزامن، ليبيا يف كاالقتصادية السياسية األكضاع استقرار الفًتة ىذه شهدت كما    
 سنة برقة كالية يف أعمالو دبزاكلة مصر بنك بدأ حيث عربية مصارؼ دخوؿ معها
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 بنغازم يف أعمالو العريب البنك باشر ككما، ـ1954 سنة طرابلس كالية كىف، ـ1953
 ليبيا يف العهد حديثة العربية اؼبصارؼ كتعترب، ـ1958 سنة طرابلس كىف، ـ1952 سنة

 السيطرة سبلك األجنبية اؼبصارؼ ىذه فأل كذلك، األخرل األجنبية باؼبصارؼ مقارنة
 ليبيا ذبارة من% 90 من يقرب ما فأك ، اػبارج مع اللييب التجارم التبادؿ حركة على

 . العربية غَت األجنبية الببلد كبو تتجو اػبارجية

حيث تزامن ، ليبيا يف النظاـ اؼبصريف يف ان ملحوظ ان حظ خبلؿ ىذه الفًتة تطور كنبل     
ـ، الذم يعترب 1955لسنة  30معها تأسيس البنك الوطٍت اللييب دبوجب القانوف رقم 

كبدأ بإصدار العملة كتقدـ  ،كمصرؼ مركزم للدكلة، حيث توذل مهاـ عبنة النقد الليبية
كيقـو كذلك بأعماؿ اؼبصارؼ التجارية كلكن يف حدكد  ،ذل اغبكومةإاػبدمات اؼبصرفية 

كليس لو أية صبلحيات باؼبراقبة على فركع اؼبصارؼ األجنبية أك إجبارىا  ،ضيقة
كما صدر قانوف   م،باالحتفاظ باحتياطي معُت من رأظباؽبا لصاحل اؼبصرؼ اؼبركز 

  .4ـ1958أكتوبر لسنة  29اؼبصارؼ ىف 

 ىذا التاريخ م وحتى0969فترة الجمهورية .4

ـ صدر قرار من ؾبلس قيادة الثورة حينها يقني بأف 1969-11-13 تاريخ يف    
تتخذ صبيع اؼبصارؼ األجنبية اليت تعمل يف اعبمهورية العربية الليبية شكل شركات 

يقل اؼبملوؾ منها لليبيُت يف  مسانبة كيشًتط أف تكوف أسهم الشركات صبيعها أظبية كال
 .5رأس اؼباؿ اؼبدفوع كأف يكوف رؤساء اجملالس ليبيُت% من 51أم كقت عن 
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بشأف تأميم اغبصص  153ـ قانوف رقم 1970-12-22كما صدر يف تاريخ    
كقد حدد كزير  ،كإعادة تنظيمها كربديد مسانبات الليبيُت فيها ،األجنبية يف اؼبصارؼ

بعد التأميم   اؼبالية حينها األظباء التجارية للمصارؼ اليت ربولت إذل مصارؼ كطنية
 كالتارل:

 ـ.1970األمة يف يونيو  رؼمص –فرع مصرؼ ركما  -
 ـ.1970اعبمهورية يف يونيو  مصرؼ –فرع مصرؼ باركليز  -
 العركبة. مصرؼ –فرع مصرؼ العريب  -
 .6االستقبلؿ مصرؼ –فرع نابورل ركما  -

ـ بتعديل أحكاـ 1971لسنة  63كما صدر قانوف أخر مهم كىو القانوف رقم      
كنتج عنو ظهور جهاز مصريف متكامل  ،ـ1963لسنة  4قانوف اؼبصارؼ السابق رقم 

أدكات  يبلكىبنع الشراؼ كرقابة مصرؼ ليبيا اؼبركزم الذم أصبح مصرفان مركزيان 
( دمج 153كتنمن القانوف رقم )لوطٍت. السياسة النقدية كينفذىا يف خدمة االقتصاد ا

 مصارؼ ىي : ةاؼبصارؼ التجارية السابقة يف طبس

 ـ.1970اؼبصرؼ التجارم : تأسس يف سنة  .1
 ـ.1970تأسس يف سنة  :مصرؼ األمة .2
 .ـ1970تأسس يف سنة  :مصرؼ اعبمهورية .3
 .ـ1964مصرؼ الصحارم : تأسس يف سنة  .4
 ـ.1970مصرؼ الوحدة : تأسس يف سنة  .5
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ـ، 1996ؼ التجارة كالتنمية سنة كما تأسست عدة مصارؼ خاصة منها مصر      
ـ مث الشركع يف تأسيس مصارؼ أىلية 1996ـ، كيف سنة 2005رؼ األماف سنة كمص

ـ، كما مث تأسيس عدد من 1972يف ليبيا كما أنشي اؼبصرؼ اللييب اػبارجي سنة 
كمصرؼ  ،ـ1981قارم سنة دخار كاالستثمار العمصرؼ االاؼبصارؼ اؼبتخصصة منها 

 ـ مث دمج مصرؼ اعبمهورية مع مصرؼ األمة2008التنمية يف نفس السنة، كيف سنة 
 .7يف مصرؼ كاحد ىو مصرؼ اعبمهورية

 في ليبيامكونات الجهاز المصرفي  -ب

 كىي : ركائز أساسية من ثبلث  ليبيايتكوف اعبهاز اؼبصريف يف   

كىو على قمة اعبهاز  Bank of banking)) المركزي أو بنك البنوك ليبيابنك  .1
قات كتنفيذ دارة العبلإالسياسات كالقوانُت كالرقابة ك سن ب يف ليبيا كيهتماؼبصريف 

اؼبصارؼ مداد إك  صدارإ كعملياتكؿ عن تنظيم ؤ كىو مس ،السياسات االقتصادية
كقد  ،اؼبركزم على استقرار كتنمية القطاع اؼبصريف ليبياكيعمل بنك  ،بالنقودالتجارية 

كحل بذلك ؿبل عبنة  1/04/1956بدأ نشاطو يف ك اؼبركزم  ليبيامصرؼ تأسس 
كقد كانت من بُت كظائفو احملافظة على تغطية العملة اؼبصدرة بأصوؿ  ،الليبيةالنقد 

كدل يكن لو يف بػداية نشاطو أم دكر يف مراقبة عرض النقود أك االئتماف  إسًتلينية
حيث أنو يف تلك اآلكنة دل تكن اؼبصارؼ  ،اؼبصريف أك يف الرقابة على اؼبصارؼ

ككانت اغباجة تستدعي  ،فاعل يف اغبياة االقتصاديةالوطنية قد تأسست بشكل 
تطوير دكر اؼبصرؼ اؼبركزم ليواجو الطفرة النقدية اؼبهددة بالتنخم الناصبة عن 
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ينظم اعبهاز ـ 1963اكتشاؼ كتصدير النفط، كصدر يف ىذا الصدد قانوف سنة 
 .8اؼبصريف كوبدد أساليب كأدكات إدارة السياسات النقدية

اغبديث عنها  قكما سب  كىي سابقة الوجود عن البنك اؼبركزم البنوك التجارية .2
توفَت  كىي زبدـ األفراد كاؼبؤسسات يف كبعنها من جدكر فًتة االحتبلؿ اإليطارل،

 .ـ1970عاـ  بشكل لييب خالص مصرؼنشيء أكؿ اكحفظ كاستثمار األمواؿ، ك 

كىي بنوؾ متخصصة تقـو بدكر التطوير يف مناطق أك قطاعات  البنوك المتخصصة .3
دـ القركض الزراعية كمثل مصرؼ صرؼ الزراعي الذم يقاؼب، مثل معينة أك متخصصة

 .دخار العقارم الذم يقدـ القركض لبناء اؼبساكن كغَتىااال

  واقع المصارف الليبية وفرص تطورىا  -ج

كحىت  ـ2000أم من سنة خبلؿ العقد األخَت الليبية شهدت اؼبصارؼ التجارية      
األساسية يف مراكزىا اؼبالية،  نعكست يف تطور معظم البنوداتطورات ىامة، ـ 2010

اؼبركزم من جهة، كما  كذلك نتيجة السياسة النقدية كاؼبصرفية اليت اتبعها مصرؼ ليبيا
ستول خدماهتا م قامت بو اؼبصارؼ من جهود يف سبيل الرفع من مستول أدائها كربسُت

مصرفان دبا يف ذلك  17لغ عدد اؼبصارؼ التجارية العاملة يف ليبيا ، كبمن جهة أخرل
 للمصرؼ اللييب اػبارجي حىت هناية الربع الثاين من العاـ كحدة الدينار اللييب التابعة

فرعان كككالة مصرفية مقابل  523نشاطها من خبلؿ  كتزاكؿ ىذه اؼبصارؼ ،ـ2016

                                                           

إظباعيل إبراىيم الطراد، التشريعات كاإلجراءات اليت تنظم العبلقة بُت اؼبصارؼ اإلسبلمية كاؼبصرؼ اؼبركزم دراسة  -8
 10ـ، ص 2010مقارنو بُت األردف كليبيا كرقة مقدمة ؼبؤسبر اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية الثاين 
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كحسب الشكل  فرعان كككالة 80أم بزيادة ـ 2008ككالة يف هناية العاـ فرعان ك  443
 .9التارل

 

 تطور وزيادة فروع مصارف ليبيا 9 شكل

ستمرار مصرؼ االقطاع اؼبصريف اللييب حاليان ك  ستقرار الذم يشهدهساعد االكقد      
كالرقابية الفعالة يف إستعادة القطاع اؼبصريف  ليبيا اؼبركزم يف فبارسة سياستو اإلشرافية

كىبنع النظاـ اؼبصريف اللييب حاليان لربنامج ربديث كتطوير للمنتجات ، لنشاطو كحيويتو
ضافة إذل تعثرة، كتطوير أدكات الدفع، باإلكاػبدمات اؼبقدمة، كالتعامل مع القركض اؼب

، كانت اؼبصارؼ 2011ـ قبل العا. عتماد معايَت جديدة يف احملاسبة كالتدريبا
كقد سانبت جهود مصرؼ  ا،اغبكومية تسيطر بشكل كامل على القطاع اؼبصريف يف ليبي

ليبيا اؼبركزم إلعادة ىيكلة اعبهاز اؼبصريف كمن ضمنها تنويع ملكية اؼبصارؼ، يف إشراؾ 
القطاع اػباص يف ملكية اؼبصارؼ الليبية كالسماح لغَت الليبيُت بالتملك يف اؼبصارؼ 

كلكن على الرغم من السعي إذل زبفيف ملكية القطاع العاـ كإشراؾ أكرب للقطاع  ،الليبية
 .ة،اػباص، ال يزاؿ اعبزء األكرب من اؼبصارؼ الليبية حىت اآلف ربت سيطرة اغبكوم

                                                           

رة البحوث كاإلحصاء، تطور أىم البيانات كاؼبؤشرات اؼبالية للمصارؼ التجارية الليبية، تقرير مصرؼ ليبيا اؼبركزم، إدا -9
 .3ـ، ص 2016حىت الربع الثاين من 
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كيعمل يف ليبيا حاليان ستة عشر مصرفان ذباريان ؿبليان، منها أربعة مصارؼ متخصصة، 
تطور عدد الفركع كالوكاالت  ، كقدشرين مصارفان عربيان كأجنبيان ثنُت كعاضافة إذل باإل

 :10يف ليبيا كاعبدكؿ التارل يبُت قيم ىذا التطور اؼبصرفية كالعاملُت هبا

 الليبية المصارف تطور قيم 4 جدول
 لكل فرع ووكالة لكل مصرف السنة

2008 362.0 13.1 
2009 368.5 12.9 
2010 375.1 12.6 
2011 381.9 12.7 
2012 389.0 12.1 
2013 397.0 12.2 
2014 397.0 12.2 
2015 393.8 12.1 

  نبذة مختصرةمصرف الجمهورية ليبيا  -د

مة كاعبمهورية بقرار دمج مصريف األ كقد مت ،ـ1970تأسس ىذا اؼبصرؼ يف سنة      
مناطق  6بعدد  كككالةن  ان فرع 158فأصبح للمصرؼ  ،ـ2007مصرؼ ليبيا اؼبركزم سنة 

دارة كمكتب إ 20قطاعات ك 6يوجد هبيكل اؼبصرؼ عدد ك  ،بليبيا دارية موزعة جغرافيان إ
كمصرؼ اعبمهورية ىو أكرب  .11موظف 6000ليو يف حدكد إكينتمي ، ككحدة

مة كاعبمهورية كمت ذلك و اغبالية ىو نتاج لدمج مصريف األاؼبصارؼ الليبية كىو بوضعيت
بغرض النهوض بقطاع اػبدمات اؼبصرفية يف الدكلة الليبية، بعد أف مت اعتماد سياسة 

                                                           

تقرير مصرؼ ليبيا اؼبركزم، إدارة البحوث كاإلحصاء، تطور أىم البيانات كاؼبؤشرات اؼبالية للمصارؼ التجارية  -10
 .29 ـ، ص2016الليبية، حىت الربع الثاين من 

 البيانات مأخوذة من إدارة اؼبصرؼ من خبلؿ الوثائق اؼبنشورة يف موقعو على االنًتنت. -11



81 
 

دبا يساعد دكدة اػبدمات  ،اؽبدؼ منها إجراء بعض التعديبلت يف ىيكل القطاع اؼبصريف
كىي مصرؼ اعبمهورية  ،اؼبصرفية اؼبقدمة ألفراد اجملتمع من قبل اؼبؤسسة اؼبستحدثة

عتبارىا مؤسسة مالية مصرفية قوية أصبحت ربتل اؼبرتبة األكذل على مستول القطاع با
قليمية الكربل يف مشاؿ أفريقيا ترب من ضمن اؼبؤسسات اؼبصرفية اإلكتع ،اؼبصريف اللييب

كلو فركع تتوزع على كامل الًتاب  ،كالشرؽ األكسط، كيتخذ مدينة طرابلس مقران لو
.12اللييب
دنا عرب اعبباؿ، كالسهوؿ، كاألرياؼ، اؼبصرؼ رسالة كىي تنص على : ذبؽبذا ك 

كاؼبدف، كالقرل ... عرب شبكة فركع منتشرة بكافة ربوع الوطن. نسعى إذل إدخاؿ كل ما 
ىو جديد على الصناعة اؼبصرفية، كالتقنية الليبية... كبن الشريك اإلسًتاتيجي لكافة 

بالنسبة ، ك لصناعية النخمة .... كبن اؼبصرؼ الصديقمشاريع البنية التحتية، كاؼبشاريع ا
تذل هبا  :لرؤية مصرؼ اعبمهورية فهي أف يكوف اؼبصرؼ رائدان كسباقان كقصة قباح وب 

كمؤسسة مصرفية تساىم يف دعم مسَتة  ،ميان ... أف يكوف مصرفنا مبوذجان ؿبليان كإقلي
 .13ذل األماـإالتنمية، كدفع عجلة االقتصاد 

رؼ اعبمهورية ليبيا اؼبكانة الكربل ضمن بنية اؼبصارؼ الليبية من حيث وبتل مصك     
موقع ىذا  عبدكؿ التارل يوضحنسبة األرباح السنوية، كاك  ،كمن حيث الزبائن ،األصوؿ

ة حىت اؼبالي بياناهتااؼبصارؼ التجارية الليبية، مرتبة حبسب حجم حسب اؼبصرؼ ضمن 
 .14 دبليوف دينار لييب(ـ )كالقيم 2016الربع الثاين من سنة 

                                                           

 طرابلس ليبيا. 2012التقارير السنوية ؼبصرؼ اعبمهورية خبلؿ العاـ  - 12
 ـ2019-1-8موقع مصرؼ اعبمهورية تاريخ الدخوؿ  - 13
البيانات كاؼبؤشرات اؼبالية للمصارؼ التجارية م تطور أىتقرير مصرؼ ليبيا اؼبركزم، إدارة البحوث كاإلحصاء،  -14

 .29-26ـ، ص2016الليبية، حىت الربع الثاين من 
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 مقارنة مصرف الجمهورية مع المصارف األخرى 5 جدول
 حقوق الملكية االئتمان الودائع األصول اسم المصرف ت 

 1,678.9 8,829.8 26,217.1 32,160.2 مصرؼ اعبمهورية  -1
 759.7 4,494.7 15,085.3 19,208.8 اؼبصرؼ التجارم الوطٍت  -2
 604.2 2,162.6 9,111.8 12,784.5 الوحدة مصرؼ  -3
 459.9 1,847.8 10,958.1 12,612.5 مصرؼ الصحارم  -4
 237.3 569.7 5,042.8 5,780.0 مصرؼ التجارة كالتنمية  -5
 338.2 853.0 2,384.1 3,283.4 مصرؼ مشاؿ أفريقيا  -6
 2.3 0.2 1,350.0 1,512.2 اؼبصرؼ اللييب اػبارجي  -7
 312.5 26.2 1,148.5 1,510.0 اللييبمصرؼ اػبليج األكؿ   -8

مصرؼ األماف للتجارة   -9
 كاالستثمار

1,316.3 824.3 112.3 147.0 

 154.3 190.6 992.5 1,289.0 مصرؼ الواحة  -10
 116.2 210.0 943.1 1,208.0 مصرؼ اإلصباع العريب  -11
 106.7 119.8 621.8 820.6 اؼبصرؼ اؼبتحد للتجارة   -12
 61.7 89.5 303.3 410.7 مصرؼ الوفاء  -13
 37.5 28.0 272.2 338.0 اؼبصرؼ التجارم العريب  -14

مصرؼ السرام للتجارة   -15
 كاالستثمار

332.4 252.0 23.6 39.6 

 33.2 38.4 240.1 322.2 مصرؼ اؼبتوسط  -16
 102.1 0.0 104.2 209.5 مصرؼ النوراف  -17
   5,191.3 19,596.2 75,851.2 95,086.3 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع -
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يبُت نسبة تركيز األصوؿ يف ىذا اؼبصرؼ، كمقارنتو ببقية  (4رقم ) كالشكل التارل        
حيث يوضح أف مصرؼ ـ، 2116اؼبصارؼ التجارية يف ليبيا خبلؿ الربع الثاين من سنة 

 .15%31يف حجم األصوؿ كىي  بُت اؼبصارؼ اعبمهورية يستحوذ على أكرب نسبة

 

 مع المصارف األخرى  في مصرف الجمهورية األصول تركيز مقارنة 3 شكل
     

اإلدارات كاألقساـ  اعبمهورية فهو يتكوف من عدد  أما عن اؽبيكل التنظيمي ؼبصرؼ    
يف   موظف 6111أكثر من باؼبصرؼ كيبلغ عدد اؼبوظفُت زبتص كل منها دبهاـ ؿبددة 

، كيعترب أكرب مؤسسة مصرفية هبا عدد من كامل فركع مصرؼ اعبمهورية اؼبنتشرة يف ليبيا
 .16اؼبوظفُت يف ليبيا

 

 
                                                           

اؼبصدر : تقرير مصرؼ ليبيا اؼبركزم، إدارة البحوث كاإلحصاء، تطور أىم البيانات كاؼبؤشرات اؼبالية للمصارؼ  -15
 .29-26ـ، 2016التجارية الليبية، حىت الربع الثاين من 

 البيانات مأخوذة من إدارة اؼبصرؼ من خبلؿ الوثائق اؼبنشورة يف موقعو على االنًتنت. -16
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 ليبيا الجمهورية مصرف في الخدمات جودة تحسين ةاستراتيجي: األول الفصل

سواء يف اجملاؿ  اػبدمات جودة ربسُتهبدؼ  اسًتاتيجي اػبيار تصميميعترب      
ىم اػبطوات اليت هبب النظر فيها بشكل أمن اػبدمي  كأـ كاف يف اجملاؿ اؼبارل أدارم اإل

 اػبياراتف ازباذ كذلك أل ،كيتم تقييمو باستمراريف اؼبؤسسات اؼبصرفية، فاحص 
 ،الكثَت من التكاليف اؼبادية اؼبصرفية كلف اؼبؤسسةتاالسًتاتيجية بشكل خاطئ قد 

كما نشاىده يف عادل اقتصاد يف ظل احتداـ اؼبنافسة بُت اؼبنظمات   خصوصان  ،كغَتىا
ذل بلورة الرؤية االسًتاتيجية اؼبتكاملة بشكل إ، كقد سعت اؼبنظمات الناجحة اليـو

يتمكن منو متخذ القرار االسًتاتيجي من االستعانة جبملة من العناصر اليت هبا يتوصل 
 ف ماليان أسواء  ،ار اؼبتخذ على مستول اؼبنظمةقباح القر إسباـ كتقييم ك إكبشكل فعاؿ من 

 يف اػبدمات جودة ربسُت اسًتاتيجيات، كلذلك سعى الباحث ؼبعرفة كاقع داريان إك أ
يكوف ك  ةعلى البيانات التاليكالوثائق ، فحصل من اؼبقاببلت ليبيا اعبمهورية مصرؼ
 :كما يلي  عرضها

إف اسًتاتيجية (: ع ت.إ.ـ.ـاؼبقابلة مع )من كذلك ك  من كثائق مصرؼ اعبمهورية      
خوة ئللإدارة التسويق يف مصرؼ اعبمهورية ؽبا ىدؼ أساسي ىو تسهيل اػبدمات 

تطبيق اسًتاتيجية جديدة ىي ليف سبيل ربقيق ىذا اؽبدؼ إدارة اؼبصرؼ كسعت  ،لزبائنا
موقع  اءنشإكأكؿ ما نبلحظو يف ىذا التطبيق أنو مت  ،التوسع يف اػبدمات االلكًتكنية

تقدًن يتم كفق ىذه االسًتاتيجية اؼبستحدثة ك  ،17الكًتكين يتوذل تسهيل ىذه اػبدمات
ذل جودة إكيف ىذا اؼبصرؼ نسعى  ،كال يلـز حنوره للمصرؼ للزبوف، عداػبدمة عن ب  

 ( من خبلؿ تأكيد اعبودة أم كيف قبعل الزبوف راض  Quality Managementدارة )اإل
                                                           

 .2019-1-12تاريخ الدخوؿ  https://www.jbank.lyالوثائق: اؼبوقع االلكًتكين ؼبصرؼ اعبمهورية ليبيا  - 17
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كلكن  ،كقد تكوف كبَتة ،فحسباؼبالية بصرؼ اؼببالغ متعلق مر ليس األك  ،على خدماتنا
سوؼ قبٍت من كراء ذلك اغبصوؿ على عوائد كلو بعد مدة،  نامر اؼبهم ىو أناأل

مصرؼ اعبمهورية ربت مظلة مصرؼ ليبيا اؼبركزم كىو يساند كل اػبطوات اعبدية ك 
طوير اسًتاتيجيتنا اؼبتعلقة فحُت قمنا بت ،كاؼبدركسة اليت يقـو هبا مصرؼ اعبمهورية

حيث فهم  ،كجدنا ترحيبان من مصرؼ ليبيا اؼبركزم ،ةبالتوسع يف اػبدمة االلكًتكني
كىذا من  ،رضا الزبائنربقيق كىو  ،مصرؼ ليبيا اؼبركزم الرسالة كاؽبدؼ من ذلك

أعلى سلطة نقدية يف  الذم ىو ،كمن مصلحة مصرؼ ليبيا اؼبركزم، مصلحة الكل
ىذه االسًتاتيجية يف التوسع  ؼبصرؼ اعبمهوريةدارة العليا اإلتفهمت  ، كماالببلد

 .18على قباحنا االسًتاتيجيكىذا أكرب دليل  ،كخصصت اؼببالغ اؼبالية ،االلكًتكين

ىذه االسًتاتيجية يف سبيل خدمة  كيتم تطبيق: جاءكمن نفس اؼبقابلة أعبله        
برنامج )من أجلك( كاؽبدؼ منها مثبلن من خبلؿ من خبلؿ اػبدمة االلكًتكنية  الزبوف

معرفة هبا يتمكن الزبوف من ك ، (كرتالفيزا  )معاعبة مشاكل تفعيل بطاقات الدفع اؼبصريف 
كبالتارل قلل اؼبصرؼ من خبلؿ ىذا الربنامج ذىاب اؼبواطن  ،كشف اغبساب

، ستفساراتحيث كاف اؼبواطن يأيت فيقـو باال الوقوؼ يف طوابَت،ب، كمعاناتو للمصرؼ
ق يكاآلف عن طر  ،در الوقتؽبتؤدم اؼبتبعة  فقد كانت السياسات التقليدية ،كقتوكينيع 

 .19كيتفرغ اؼبصرؼ ليقدـ خدمات أخرل ،ىاتفو اػباص وبصل على ما يريد كىو يف بيتو
 اػبدماتالتوسع يف  مصرؼ اعبمهورية اعبديدة ىي كيرل الباحث أف اسًتاتيجية

                                                           

مساعد اؼبدير العاـ للتسويق كالعبلقات دبصرؼ اعبمهورية ليبيا، تاريخ  اؼبقابلة : فوزم عبد السبلـ الشويشُت، - 18
 ـ. 2018ديسمرب  18اؼبقابلة 

 ـ. 2018ديسمرب  18( تاريخ اؼبقابلة ع ت.إ.ـ.ـاؼبقابلة : فوزم عبد السبلـ الشويشُت، ) - 19
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لتحسُت رضا الزبوف، اليت كجدت مساندة من مصرؼ ليبيا اؼبركزم، كمن  االلكًتكنية
   اإلدارة العليا باؼبصرؼ، كلدل ىذه االسًتاتيجية آليات تطبيق عديدة.

مصرؼ اعبمهورية يعترب السباؽ يف كمن الوثائق كىي مقابلة مع صحيفة ليبية :       
طرح اػبدمات اؼبصرؼ اإللكًتكنية كىو األف بصدد التوسع يف اػبدمات االلكًتكنية 
ككما تعلموف فاالقتصاد الرقمي ىو االقتصاد الفعاؿ يف العادل ؽبذا فاؼبصرؼ كمن ضمن 

ـ أف يتوسع يف تسويق 7102-7102أكلوياتو ضمن اػبطة االسًتاتيجية لسنة 
البيع عرب نقاط البيع من خبلؿ إستهداؼ الوصوؿ بنقاط البيع اؼبوزعة داخل  خدمات

آلة ككذلك توسيع نطاؽ خدمات الصراؼ  600األنشطة التجارية باؼبدف الليبية إذل 
صدار البطاقات اإللكًتكنية للطلبة إآلة صراؼ آرل، إذل جانب  751االرل لنصل إذل 

اؼبشًتكُت يف خدمة مصريف كاليت يستطيع  كلكل اؼبتعاملُت مع اؼبصرؼ كزيادة عدد
اؼبواطن عربىا متابعة حسابو كإجراء عمليات مصرفية من خبللو كالتحويل من حساب 
غبساب كالشراء عرب اؽباتف كل ىذا يعد نقلة نوعية كبَتة يقـو هبا مصرؼ اعبمهورية، 

لكًتكنية( من كرباكؿ اإلدارات اؼبختصة )إدارة التسويق كإدارة البطاقات كاػبدمات اال
التواصل مع شرائح العمبلء كتسويق  علىخبلؿ لببة من الكوادر الشابة اؼبؤىلة كاؼبدربة 

 .20خدمات اؼبصرؼ ؽبم
مصرؼ  أف اسًتاتيجيةبأف ىذه اؼبقابلة اؼبوثقة تبُت بشكل كاضح  كيرل الباحث        

، كيتم تطبيقها عرب سلسلة من الوسائل االلكًتكنية اػبدمات يف التوسعاعبمهورية ىي
 العمبلء مع التواصل على كاؼبدربة اؼبؤىلة الشابةااللكًتكنية، كبواسطة الكوادر الوظيفية 

 كتعد نقلة نوعية يف مصارؼ ليبيا. ؽبم اؼبصرؼ خدمات كتسويق
                                                           

 دبصرؼ الداخلي كالتواصل التنظيم إدارة مدير ،رحومة عبدالفتاح مع صحيفة األياـ الليبية معالوثائق : مقابلة  - 20
 ـ. 2018 مايو 8تاريخ اؼبقابلة  ،ليبيا اعبمهورية
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(: لدل مصرؼ اعبمهورية اسًتاتيجية يف ربسُت ع ـ.إ.ض ـبينما من اؼبقابلة مع )      
جودة خدماتو كىو يطمح يف ذلك لنيل رضا الزبائن لديو، ككسيلتو يف ذلك تأىيل 

طور اؼبصرؼ خدماتو لتواكب كتدريب اؼبوظفُت لتقدًن أحسن اػبدمات للزبائن، كلقد 
نيب، كنقاط مستول اػبدمات االلكًتكنية لديو من خبلؿ البيع للنقد األج العصر كتطور

كيرل  .21البيع اؼبباشر، كماكنات السحب الذايت اؼبنتشرة يف كافة الفركع للمصرؼ
كىي التوسع يف اػبدمات االلكًتكنية اسًتاتيجية مصرؼ اعبمهورية متطلبات الباحث أف 

 االىتماـ بتدريب اؼبوظفُت على تطبيقها فاؼبوظف عنصر أساسي يف ىذا األمر.
 12/ 29قاـ مصرؼ اعبمهورية يف ليبيا بتاريخ كمن الوثائق كالتقارير اؼبنشورة:        

ذل اطبلؽ موقعو إ باإلضافةبالكشف عن ىويتو اؼبؤسسية كشعاره اعبديدين  2018/
كالسيد  ،دارةدارة كأعناء من ؾبلس اإلكذلك حبنور رئيس ؾبلس اإل ،االلكًتكين اعبديد

إذل عدد من مدراء االدارات كاؼبوظفُت يف  باإلضافة اؼبدير العاـ كنائب اؼبدير العاـ
كدبشاركة السيد فادم الرشق مدير عاـ ؾبموعة ايباجن اليت قامت دبساعدة  ،اؼبصرؼ

اؼبصرؼ على اقباز ىذا اؼبشركع، كقد تزامن االحتفاؿ مع اطبلؽ اسًتاتيجية اؼبصرؼ 
هنا دعم مسَتة التقدـ كاليت من شأ ،بتبٍت العديد من اػبدمات االلكًتكنية اعبديدة

متجددين  كالتزامان  كقد قد مت اؽبوية اؼبؤسسية اعبديدة ؼبصرؼ اعبمهورية كعدان  ،كالنجاح
ىذا كما كيتم العمل على  ،"اؼبصرؼ الصديق" للزبائن بالتميز كاالبتكار كرفعت شعار

 ،تطوير كتصميم بيئة العمل لفركع اؼبصرؼ لتجسيد مبلمح اؽبوية اؼبؤسسية اعبديدة
 .22اؼبنتشرة يف ربوع ليبيا مصرؼ اعبمهوريةحيث سيتم تطبيق عناصر اؽبوية على فركع 
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العديد قائمة على تقدًن  جديدةاطبلؽ اسًتاتيجية كالوثائق السابقة تبُت قياـ اؼبصرؼ ب
كأف اؼبصرؼ خياره االسًتاتيجي بشعار كىوية تتماشى  ،من اػبدمات االلكًتكنية اعبديدة

كيبكن الربىنة على ذلك من أبسط الشعارات اليت يرفعها مثل  كربقق رضا الزبائن،
 اؼبصرؼ الصديق كغَتىا.

اظبها االسًتاتيجية يبكن القوؿ إف ك : تلفزيونيةمن الوثائق كىي عبارة عن مقابلة      
مت تركيب منظومة مقاصة الكًتكنية  قد، لع اػبدمات االلكًتكنية للزبائنيتوس اسًتاتيجية

بُت بقية ك جراء مقاصة سريعة بُت اؼبصرؼ أيتم هبا ك  ،يف أغلب فركع مصرؼ اعبمهورية
إقبازىا كقتان طويبلن يف سبيل أخذ تالببلد ككانت اؼبقاصة بُت مصارؼ  ،خرلاؼبصارؼ األ
ف هبذه اػبدمة اعبديدة كاآل ،حيانان أك حىت شهرين أشهر  تتطلب فًتةال فقد كانت

شكل ما يسمى بإصدار كتتم يف  ،دقيقة 15ردبا ال تتجاكز  ،صبحت سريعة جدان أ
يف  كل فركع مصرؼ  ل بو سريعان مسيكوف الع وؾالصكالنوع من كىذا كًتكنية صكوؾ ال
  .23اعبمهورية

ف أىناؾ خدمة أخرل نرجو : أعبله كثائق اؼبصرؼ كتقاريره اؼبنشورةنفس كمن  
ىذا النوع ال ك ( credit cardىي توفَت بطاقات ائتماف الشراء ) ،رضا الزبائنتناؿ 

هبذا رصيد ية، أك ر دبصرؼ اعبمهو يشًتط فيو كجود أك امتبلؾ الشخص غبساب جارم 
حالة القيمة للمصرؼ يف إالسداد يتم  كعند ،مبا يكفي الشراء من أم متجرإك  اؼبصرؼ،

غَت مرتبطة  اػبدمة اؼبصرؼ مع عمولة بسيطة، كىذهأم فرع من الفركع ليقـو دفعها من 
ف أباغبساب اعبارم أك اػبصم منو، كيكفي للزبوف كإف دل يبتلك حساب لدل اؼبصرؼ 

وصان كىذه ؽبا ميزة خص ،يقـو بإيداع ما يشاء من مبالغ مالية لكي يقـو خبصمها بالشراء
                                                           

الوثائق : مقابلة تلفزيوينية موثقة مع كماؿ أضبد اؼبزكغي ، مدير إدارة فركع مصرؼ اعبمهورية ليبيا منطقة طرابلس،  - 23
 ـ. 2018نوفمرب  16تاريخ اؼبقابلة معو 
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اطن لبلحتفاظ باألمواؿ فبل ينطر اؼبو الببلد،  يفمٍت يف ظل كجود ضعف يف الوضع األ
   .24لديوالنقدية أك  السائلة

نظاـ لتحويل تكلفة السلع اؼبشًتاة دمة تقـو كفاػبكمن نفس الوثائق أعبله:      
إلكًتكنيان بواسطة بطاقة الصراؼ اآلرل، كىي خدمة بديلة عن الدفع بالطريقة التقليدية أك 

بطريقة إلكًتكنية باستخداـ البطاقة اؼبصرفية كيتم السداد عرب ىذه اػبدمة ، بالنقد الورقي
كربقق ىذه ()بطاقة الصديق كبطاقة الطالب كالبطاقات الصادرة عن اؼبصارؼ احمللية

 :اػبدمة اؼبزايا التالية
توسيع قاعدة الزبائن عن طريق تقدًن خدمات السداد بواسطة البطاقات احمللية  .1

هبا مصرؼ اعبمهورية للًتكيج ؽبذه كاالستفادة من اغبمبلت الدعائية اليت يقـو 
 .اػبدمة

 .األماف كالتخلص من ـباطر االحتفاظ بالنقود داخل احملاؿ التجارية .2
 .ربقق للتاجر ميزة تنافسية عن التجار الذين ال يقبلوف السداد بالبطاقة .3
 .التخلص من مشكلة السداد النقدم للقيم الصغَتة من فئات الدراىم .4
 . 25داع قيمة اؼببيعات حبسابك اؼبصريف مباشرةتسوية اغبسابات آليان كإي .5

توسيع اسًتاتيجية أف اسم االسًتاتيجية ىي ب ربددكيرل الباحث أف الوثائق أعبله       
اػبدمات االلكًتكنية للزبائن، كؽبذه االسًتاتيجية آليات كما ىي موضحة أعبله، كىي 

 حسب علم الباحث.خدمات جديدة كغَت مسبوقة هبذه اؼبصرؼ ككل مصارؼ ليبيا 
 ،يف السنوات السابقة حقيقة ال توجد اسًتاتيجيةأنو ( : ـ.إ.صمن اؼبقابلة مع )ك       

ف لدينا اآل ،كل إدارة ؽبا خطط يف تسيَت عملها مع الزبائنفككانت ؾبرد خطط منفصلة 
                                                           

دير إدارة فركع مصرؼ اعبمهورية ليبيا منطقة طرابلس، الوثائق : مقابلة تلفزيوينية موثقة مع كماؿ أضبد اؼبزكغي ، م - 24
 ـ. 2018نوفمرب  16تاريخ اؼبقابلة معو 
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كالسبب يف  ،كىذه السنة بالذات اسًتاتيجية ؿبددة كمعركفة 2017سنة منتصف منذ 
أف الوضع األمٍت منذ األحداث  2017حىت سنة ذلك أم يف عدـ كجود اسًتاتيجية 

دل يكن يسمح بتطبيق كال ؾبرد التفكَت يف  2017كالسنوات التالية حىت  2011يف 
  .إطبلقان ظركؼ ليست مناسبة لوجود اسًتاتيجية 

اػبطط  ـ2017كلقد بدأت بالذات من شهر سبتمرب  كمن نفس اؼبقابلة أعبله:     
كاؼبشاريع تتوارل من أجل صياغة اسًتاتيجية شاملة لرعاية الزبائن بعد التحسن يف الوضع 

كالشركع يف تنفيذ حزمة االصبلحات اؼبالية كاالقتصادية للببلد اليت  ،االقتصادم للببلد
ملحوظان على اؼبصرؼ كعلى الزبائن كقد القت ركاجان كنفعان  ،طرحها مصرؼ ليبيا اؼبركزم

، فأصبحت ىناؾ أىداؼ كرؤية ؼبا يريده اؼبصرؼ، كىذا ما شجعنا للمني بشكل عاـ
  .26يف ىذا اعبانب

كذلك لدينا نظاـ من أجلك الذم يتعلق باإلجابة على كمن نفس اؼبقابلة أعبله:       
زدحاـ يف السابق نشهد اإل ناكك ،كىذه أحد منتجات اؼبصرؼ اعبديدة ،االستفسارات

 ،من الزبائن الذين يأتوف للمصرؼ فقط لغرض االستفسار كالسؤاؿ عن بعض اؼبعلومات
أما اآلف يبكن أف وبصل الزبوف على اؼبعلومة كىو يف منزلو، كما ىبتص ىذا الربنامج 

حيث ترد )الدكالر( اليت خصصت لبيع العملة الصعبة كرت دبعاعبة مشكبلت الفيز  
 ،اؼبعلوماتاؼبكاؼبات يف السابق من أجل السؤاؿ عن بعض من ؼ آلال للمصرؼ
الرصيد كسحب كشف االستفسار عن كتفعيلها ك  ااؼبشاكل يف بطاقات الفيز كمعاعبة 

مة االلكًتكنية اعبهد للزبوف كاآلف كفرت ىذه اػبد ،حساب الفيز كإيقاؼ كذبديد البطاقة

                                                           

يناير  3اؼبقابلة : صباؿ أضبد عجاج، مدير إدارة الصَتفة اإلسبلمية دبصرؼ اعبمهورية ليبيا، تاريخ اؼبقابلة  - 26
 ـ. 2019



91 
 

التقدـ الزبوف  يستطيع البطاقة يف حالة ضياع، أينان كذلك  كؼبوظفي اؼبصرؼ
كبعد ذلك يكمل إجراءاتو  ربنامج من أجلك،ال، بواسطة ىذا الستخراجها مقدمان 

 .27اؼبصاحبة باؼبصرؼ، كغَت ذلك من اػبدمات
ككذلك كبن نشتغل على برنامج الزكاة كتفعيل ربصيل  كمن نفس اؼبقابلة أعبله:      

 ،كتبٌت ىذا األمر قطاع الصَتفة اإلسبلمية ،الزكاة بواسطة نشاط كخدمات اؼبصرؼ
عمل على تنفيذه قريبان كاؽبدؼ منو قبل أم شيء ىو ىدؼ ركحي تعبدم بتذكَت يك 

الكثَت من الناس يغفلوف عنها رغم ف ،ىي الزكاة عليو الزبوف اؼبسلم بأف ىناؾ فرينة
ـ الزبوف ردبا يقو ك كجود أمواؿ يف حساباهتم مرت عليها سنوات كال نقوؿ سنة فقط، 

بالدفع عنها باػبارج كلكن يف ظل أزمة السيولة يقـو اؼبصرؼ بتسهيل دفع الزكاة بطريقتو 
لزبوف أف يقدمها دكف أف يأخذ من مالو النقدم بل من أموالو كل ،اػباصة ؼبن يشاء

باؼبصرؼ، كيف ىذا زبفيف على الزبوف، كخدمة شرعية تدخل من ضمن أىداؼ ىذا 
كمن ضمن أحد أىم  ، كالتعاكف على اػبَت،ع اللييب اؼبسلم بكليتواؼبصرؼ يف خدمة اجملتم

 .28(َكالتػَّْقَول   اْلربر  َعَلى َكتَػَعاَكن واقاؿ تعاذل: ) الصَتفة اإلسبلمية هبذا اؼبصرؼأىداؼ 
كالزكاة  ،، الزكاة على األمواؿ النقديةكيشمل برنامج الزكاةكمن نفس اؼبقابلة أعبله:      

على أشجار مثمرة مثل ؿبصوؿ الزيتوف، أك اؼبواشي كاألغناـ الزكاة ك  ،على الذىب
للبدء  ،كاألبقار كغَت ذلك، ككبن قمنا بالتنسيق مع اؽبيئة العامة لؤلكقاؼ كشؤكف الزكاة

كقمنا خبطوات كبَتة يف البدء يف تطبيقو، كىذا الربنامج ال ىبتص ، يف ىذا اؼبوضوع اؼبهم
 ،بل خبارج اغبساب ،بداخل اغبساب للزبوف فقط حبساب قيمة الزكاة يف األمواؿ

فيستطيع التعاكف مع اؼبصرؼ لتسديد ما يريده من أمواؿ الزكاة اليت وبتفظ هبا باػبارج 
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كيبقى لديو اؼببلغ  ،كوبتاجها كسيولة نقدية فيمكن للمصرؼ أف يسددىا من رصيده
  .النقدم ؼبعيشتو كمعيشة أسرتو

كالقصد  (+مصريف ابلكيشن )لنا برنامج كذلك فع  كمن نفس اؼبقابلة أعبله:         
ككذلك  ،الزبوف أم معلومة وبتاجها عن اؼببالغ اؼبسحوبة كاؼبودعة ييعط وكاؽبدؼ منو أن

ككل ما يتعلق باغبساب  ،أم معلومة عن الصكوؾ اؼبصدقة لؤلفراد كحىت للجهات العامة
بشكل عاـ، كالفرؽ بينو كبُت برنامج ألجلك أف األخَت ىبتص بالفيز أم بالعملة 

كيرل الباحث أف اؼبقابلة أعبله بينت حقائق مهمة كىي أف يف السنوات  .29الصعبة
السابقة ال توجد اسًتاتيجية كما ىي عليو اآلف يف ربسُت رضا الزبائن، كقد بدأت 

ـ، كلقد حقق اؼبصرؼ هبذه االسًتاتيجية أف قدـ 2017-12 بالنبط يف شهر
خدمات اإللكًتكنية جديدة كمتطورة، ك يبكن العودة إذل اؼبقابلة ؼبعرفتها، كلعل من أىم 

 اػبدمات ما يتعلق بفرينة الزكاة ؽبذا اجملتمع اللييب اؼبسلم.  

إجراءات فتح (: يقـو اؼبصرؼ بتسهيل ع ـ.إ.ض ـكيدعم ذلك اؼبقابلة مع )     
حساب الزكاة ؼبن يرغب يف ذلك، كال يأخذ أم عمولة مقابل فتح اغبساب، كيبكن 
الزبوف من السحب كاإليداع يف كافة الفركع للمصرؼ كدببالغ كبَتة كدكف فوائد تًتتب 

 .30على ىذه العملية
 : ىيهبذا اؼبصرؼ : أف أىم اػبدمات االلكًتكنية ( ج.إ.ض ـكمن اؼبقابلة مع )     
أجهزة الصراؼ اآلرل حيث سعى اؼبصرؼ يف ظل الظركؼ اليت سبر هبا الببلد من   .1

 .دينار 200السحب هبا يف اليـو  سقفنقص السيولة إذل توفَت ىذه األجهزة ككاف 

                                                           

 ـ. 2019يناير  3 اؼبقابلة تاريخ( ص.إ.ـاؼبقابلة : صباؿ أضبد عجاج، ) -29
 . ـ2019 يناير 4تاريخ اؼبقابلة  ع ـ(.إ.ض ـ)، الشاييب علي ؿبمد فيصلاؼبقابلة :  -30
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من كيقـو الزبوف بشراء كل ما يلزمو  ،اؼبباشر كمت ربطها حبسابات اؼبصرؼنقاط البيع  .2
 .االلكًتكنية بطاقةال سلع كخدمات بواسطة

بيع النقد األجنيب: حيث يقـو اؼبصرؼ ببيع النقد األجنيب للزبائن كيتم ذلك بواسطة  .3
للدكالر دينار  1.35خدمة الفيز كرت اػباصة دبخصصات األسر السنوية بسعر 

 3.9دكالر لبقية الشرائح يف اجملتمع كبسعر  1000فقط، ككذلك بطاقة الواحد 
 .31دينار مقابل الدكالر

( اؼبقدمة صمصريف بلكخدمة تطبيق ): اؼبنشورة كتقاريره اؼبصرؼ كثائق كمن      
مصرؼ اعبمهورية ىي عبارة عن خدمة سبكنك من كصوؿ فورم كآمن إذل حسابك   من

، عن احتياجات الزبوفاؼبصريف، يبكن االستفادة من فبيزات اػبدمة بالطريقة اليت تبلئم 
بلس للهواتف الذكية، أك من  طريق إحدل قنوات اػبدمة إما بواسطة تطبيق مصريف

كيرل الباحث بأف اؼبقابلة السابقة ككذلك  .32(SMSالقصَتة )خبلؿ خدمة الرسائل 
 الوثائق أعبله بينت أف ؽبذه االسًتاتيجية آليات مناسبة كسهلة التطبيق كؽبا مزايا كثَتة.

 الموجودة في مصرف الجمهورية ليبيا ةاالستراتيجي توصيف:  الثاني الفصل
يف ؾباؿ تطبيق  ربرص كل اؼبؤسسات اؼبصرفية على ربسُت كتطوير أدائها      

يشَت إذل أف اؼبصرفية للوصوؿ إذل األداء اؼبرضي، كأف كاقع اؼبؤسسات  االسًتاتيجية لديها
ف أك  ،زباذ قراراهتااكت حسب كفاءهتا يف اسًتاتيجية مستول قباحها يف ربقيق ذلك يتفا

حيث ال تستطع  ،كذل دبدل توفر اؼبعلومات اؼبالية كغَتىاداء مقًتف بالدرجة األربسُت األ
كاؼبوقف  ،ف تقدـ على أم خطوة دكف كجود رؤية لديها عن الواقع اؼبارلأاؼبؤسسة 

                                                           

 4دبصرؼ اعبمهورية ليبيا، تاريخ اؼبقابلة  اؼبنتجات كتطوير اعبودة بإدارة موظف، عبد السبلـ القماطياؼبقابلة :  -31
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قفها االسًتاتيجي لو أنبية بالغة كلذلك كاف ربليل مو  ،االسًتاتيجي الراىن لئلدارة ككل
يعترب ربليل اسًتاتيجية اؼبنظمات من . ك كىذا ىو اؽبدؼ الثاين من أىداؼ ىذه الدراسة

اػبطوات اؼبهمة خاصة حُت يرتبط ىذا األمر بالزبوف كىو اإلنساف، الذم يتلقى اػبدمة، 
اهلل سبحانو  فيكوف النفع أكثر كأعم، كاإلنساف كما يعلم الكل ىو أعظم ما خلق ككـر

  .33(َكَلَقْد َكرَّْمَنا َبٍِت َآَدـَ كتعاذل، قاؿ عز كجل: )

 مصرؼ اعبمهورية ليبيامع بعض موظفي اؼبقاببلت  بإجراء الباحث كلقد قاـ        
أف ا تبُت هكقاـ باالطبلع على الوثائق اليت تدؿ على ربليل االسًتاتيجية باؼبصرؼ، كمن

 يتميز هبا البنك فعلي ان، كاليت يبكن استثمارىا كتفعيلها ىناؾ ؾبموعة من نقاط القوة اليت
بعض نقاط  أف ىناؾ، كما اسًتاتيجية اؼبتكاملة يف رضا الزبائنعلى النحو الذم وبقق 

، يف ربقيق رسالتو كأىدافو االسًتاتيجية اؼبصرؼالنعف اليت قد تؤثر على كفاءة كفاعلية 
فادة منها، ككذلك معاعبة كذبنب مع كجود فرص على اؼبصرؼ استغبلؽبا كاالست

 التهديدات بقدر اإلمكاف. 

من حيث متابعة كتقييم كربليل االسًتاتيجية فيمكن ( : ـ.إ.صمن اؼبقابلة مع )     
االسًتاتيجية باؼبيزانية التقديرية سبامان فبمجرد أف يتم صياغة كاعتماد كتقرير اؼبيزانية تشبيو 

من اإلدارة اؼبالية كاإلدارة العليا، كذلك األمر يف باستمرار يتم متابعتها التقديرية 
االسًتاتيجية فيتم متابعتها لنماف ربقيقيها األىداؼ اليت كضعت من أجلها، كنقـو  

كإدارة مركزية كعليا دبتابعة الفركع ؼبصرؼ اعبمهورية للوقوؼ يف مدل تطبيقها 
 .34لبلسًتاتيجية اليت مت تعميمها
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 كيكوف اىتمامنا منصب علىننظر يف هناية كل سنة إننا ه: كمن نفس اؼبقابلة أعبل      
 إذا كافف ،كمقرانتو بأرقاـ السنة السابقة ،اؼبصرؼتقييمنا للمنتجات كاػبدمات هبذا 

أف اسًتاتيجية اؼبصرؼ حبالة  كيعٍت ىذا ،إذل كضع مريح ذلك يشَت ان اؼبنحٌت تصاعدي
كالعكس أينان فإف تدنت األرباح كشهدت البيانات  ،جيدة كيتم التطبيق بشكل مناسب

ككبن  ما، فهذا أكرب هتديد للمصرؼ كاسًتاتيجيتو ككجود خلل ،اؼبالية تذبذبات كبَتة
باؼبصرؼ نراقب جودة اػبدمة من ناحية مىت قدمت كمىت استلم الزبوف فهذا أكلوية لنا، 

كتقدًن اؼبنتجات  صرؼ،بظبلؽبا على نشاط اؼبكلكن تبقى اؼبؤثرات اػبارجية تلقي 
 .35كأكقاهتا ككذلك بسمعة اؼبصرؼللزبوف بشكل الئق 

 :نقاط القوة .1

 ىي الزبائن لدعم االسًتاتيجية يف القوة نقاط فإ( : ع ت.إ.ـ.ـمن اؼبقابلة مع )       
 االلكًتكنية اػبدمات ثقافة ترسيخ كيف ،للزبائن االلكًتكنية اػبدمات تبٍت خيارات توفَت

عمل مصرؼ اعبمهورية  ، فقداعبمهورية مصرؼ مع اؼبتعاملُت اللييب للشعب اؼبصرفية
 ال األخرلالتجارية  اؼبصارؼ بينما ،ذايت سحب ماكنة 2000 من أكثر على توفَت

 اػبدمات اسًتاتيجية تفعيل كبعد فقط، 200 من يبلك كمنها ماكنة 400 تتجاكز
 600 مشًتؾ لدينا أصبح فقد ،اػبدمة ىذه يف اؼبشًتكُت عدد ارتفاع الحظنا االلكًتكنية

 مليوف 2 كبو لدينا فأكىي  ثانية قوة نقطة. االلكًتكنية يةاؼبصرف اػبدمة يف مشًتؾ ألف
 اعبمهورية فمصرؼ أخرل مصارؼ كجود كرغم اللييب، الشعب ثلث تقريبان  أم حساب

 .36ليبيا أكباء كل يف للزبائن اتاغبساب عدد من% 40 قرابة نصيبو
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إف عموالتنا اؼبصرفية ىي األقل بُت  من نقاط القوةكمن نفس اؼبقابلة أعبله:       
كىذه من أكرب اػبطوات اليت سعينا من خبلؽبا  ،اؼبصارؼ التجارية اػبمسة يف ليبيا

ألننا ندرؾ أف قيمة اؼبصرؼ  ،عبذب الزبائن كاالحتفاظ هبم لدل مصرؼ اعبمهورية
فالقيمة اؼبالية عندما تكوف ثابتة  ،زبائنوا عدد كمستول رضبل ب ،ليست بأموالو فقط

قيمة عالية كجود ي أفنل من ى ككثَتة اؼبصادر يف الوقت اغبارل كاؼبستقبل ،كمستمرة
كعموالتنا  ،لف زبوفأ 700كلكنها ؿبدكدة كمؤقتة، ككما سبق ذكره زبائننا كبو مليوف ك

دينار بيننا كبُت  5و الفرؽ كبعن بقية اؼبصارؼ ك  فخفنةىي  غالبان كرسومنا اؼبصرفية 
 دينار، 15بسعر نقـو بتسعَتىا فمثبلن خدمة الصك اؼبصدؽ كبن  ،اؼبصارؼ األخرل

تشًتط األخرل بعض اؼبصارؼ ك دينار،  25كبسعر دينار  20بينما اؼبصارؼ األخرل 
من الزبوف اعبديد  دينار 50نستلم كبن فقط ك  ،عند فتح اغبسابدينار  500إيداع 

 . لو دينار كرصيد 40كيبقى منها 

يف  القوةمن عوامل كنقاط  أىم عاملكذلك إف كمن نفس اؼبقابلة أعبله:        
تعمل معان  اكأهن ،تنافر كتعاكف اإلدارات اؼبعنية برضا الزبوفي ىاسًتاتيجية ىذا اؼبصرؼ 

إدارة التسويق هبب أف تنسق مع إدارة الشركات، كإدارة  فمثبلن  ،ض بينهار تعايوجد كال 
البطاقات، كىي إدارات تتبع مساعد اؼبدير العاـ للتسويق أم عندما يعملوف عمل الفريق 

 .37كتزيد من قوة االسًتاتيجية التسويقية كجيدة، تكوف النتيجة مرضية الواحد

صرؼ تقديبو للخدمات كمن نقاط قوة ىذا اؼب( : ـ ض.إ.تكمن اؼبقابلة مع )      
مثل اؼبراحبة لآلمر بالشراء حيث توفر اؼبركوب كاألثاث  ـ2009منذ سنة اإلسبلمية 

للزبائن، كذلك يبكن القوؿ من نقاط القوة حجم فركع ىذا اؼبصرؼ تعترب كثَتة كأكثر 
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 ـمن اؼبقابلة مع )ك  .38من أم مصرؼ آخر، كبالتارل عدد الزبائن كجودة اػبدمة للزبوف
من نقاط القوة زيادة األرباح السنوية لدل اؼبصرؼ من خبلؿ اػبدمات (: ـ ع.إ.ض

 القوة نقاط ملخص يتنح البيانات عرض من أف الباحث كيرل .39اليت يقدمها اؼبصرؼ
 :(6رقم ) التارل اعبدكؿ يف كما اؼبصرؼ ىذا يف اسًتاتيجية

 نقاط القوة في استراتيجية مصرف الجمهورية 6جدول 

 مصرف الجمهورية ليبيامواطن القوة لدى  م

 للزبائن االلكًتكنية اػبدمات البدء بقوة يف توفَت 1

 زبوف ألف 711ك مليوف فلو ليبيا يف مصرفية حسابات عدد أكرب يبتلك اؼبصرؼ 2

 اؼبصرفية ىي األقل بُت اؼبصارؼ التجاريةالعموالت  3

 كزيادة أرباحو تقديبو ؼبنتجات كللخدمات اإلسبلمية مثل اؼبراحبة كاؼبناربة 4
 

 الضعف:نقاط  .2

 الوضع يف اػبارجية اؼبؤثرات ىي النعف نقاط إف( : ع ت.إ.ـ.ـ) مع اؼبقابلة من      
 ،اؼبصرؼىذا  اذباه الزبوف سلوؾ على تؤثر اليت كاعبهوية اؼبناطقية ككجود ،للببلد اغبارل

ناصبة عن  كاؼبشكلة ليبيا، ربوع كامل يف اؼبنتشرة كفركعو باؼبصرؼ اؼبوظفُت سلوؾ يف بل
 بل ،فقط باؼبصرؼ مرتبطىو  اػبدمة تدينكثقافتهم بأف  متمثبلن يف تصورىم الناس فهم

 الزبائن من كثَت مثبلن  يتم إدراكها من اؼبواطنُت، ال خارجية عوامل ىناؾاغبقيقة أف 
 كال فركعو بأحد أك باؼبصرؼ كجوده أثناء يف ىءاؼبفاج كتوقفها اؼبنظومة من يشتكوف

 خدماتنقص  بسبب أك ،اؼبصدر من الكهرباءتردم خدمات  بسب ىو السبب يعلم
                                                           

ديسمرب  17ؼبقابلة اؼبقابلة : مراد منصور أك عليجة، موظف بإدارة التسويق دبصرؼ اعبمهورية ليبيا، تاريخ ا - 38
 ـ.2018
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 بتأليف يقـو من كىناؾ ،اؼبنظومة نوعية بسبب كليس من األسباب، كغَتىا ،الوقود
 يف منظومة أردلكاعتبارىا  اليت يبتلكها مصرؼ اعبمهورية، اؼبنظومة ىذه أف عن قصص

على سبيل اؼبثاؿ  فهي عالية كجودهتا اؼبنظومات أجود من فهي صحيح كالعكس ،العادل
 . 40ةمريكياأل الواليات اؼبتحدة مصارؼ أكرب يف مستخدمة

تستفيد اؼبؤسسات اؼبصرفية من البنية التحتية لقطاع االتصاالت باعتباره األساس ك      
كيعترب إيصاؿ خدمة االتصاالت لكل  ،اؼبصرفية اغبديثة الذم تقـو عليو اػبدمات

كىي أحد اؼبهاـ الرئيسية  ،اؼبواطنُت إحدل اغبقوؽ األساسية للمواطنُت يف الدكؿ اؼبتقدمة
 إلسًتاتيجية نقاط النعف أكرب كيعترب: أعبله اؼبقابلة نفس كمن، التصاالتلشركة ا

 نقدـ كبن أحيانان  ،للزبائن توكجود العمل تعرقل فهي االتصاالت رداءة اؼبصرؼ ىو
 تتوقف االنًتنت كشبكة اؽباتفية الشبكةلؤلسف  لكن للزبوف كجيدة فبيزة خدمات

 االلكًتكنية خدماتنا ستكوف ليبيا يف االتصاالت مشكلة معاعبة كأف بشكل مفاجئ،
 باؼبصرؼمن أكرب نقاط النعف (: ع ـ.إ.ض ـمن اؼبقابلة مع )ك  .41عالية جودة ذات

من اؼبقابلة  .42فهي أكرب عائق يف خدمات الزبائن ،انقطاع الكهرباء كانقطاع االنًتنت
كنتيجة لطبيعة العمل يف  مصرؼ اعبمهورية ليبيامن نقاط النعف يف :( ج.إ.ض ـمع )

كال يوجد البديل  الوقت اغبارل يقدـ الكثَت من اؼبوظفُت للخركج يف إجازات سنوية طويلة
 اليت النعف نقاط ملخص يتنح البيانات عرض من أف الباحث كيرل .43اؼبناسب ؽبم

 :(7رقم ) التارل اعبدكؿ يف كما اؼبصرؼ ىذا هبب معاعبتها كالتخلص منها يف
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 الجمهورية مصرف استراتيجية في ضعفال نقاط 7 جدول

 مصرف الجمهورية ليبيالدى  الضعفمواطن  م

1 
كىي مرتبطة بعنصر  كاعبهوية اؼبناطقية ككجود ،للببلد اغبارل الوضع يف اػبارجية اؼبؤثرات

 الثقافة لدل الزبائن

 كانقطاع الكهرباء االنًتنت كشبكة اؽباتفية الشبكة: االتصاالت  رداءة 2

 خركج بعض اؼبوظفُت يف إجازات طويلة دكف كجود تعويض ؽبم 3
 

 الفرص:نقاط  .3

زيادة اآلف ىي للمصرؼ نقطة الفرص اؼبواتية ( : ع ت.إ.ـ.ـ) مع اؼبقابلة من      
 فقط كاحد بشق اآلف تشتغلػبدمة الزبوف، فهي  اإللكًتكنية نظومةتوسيع خدمات اؼب

 متسي الثاين كالشقبعنها البعض،  ليبيا يف اعبمهورية مصرؼ فركع بُت مربوطة فاؼبنظومة
 حسب اؼبنظومة ىذه اؼبستقبل ففي التجارية، ليبيا مصارؼ كل مع الربط تعميمفيها 

 مبالغ يسحب أف يستطيع اعبمهورية، مصرؼ يف حساب يبلك الذم الزبوف أف فبيزاهتا
 ىذه بُت اؼبقاصة يتم مث كغَتنبا، الصحارم أك الوحدة مصرؼ فرع يف بإيداعها يقـو أك

 اػبدمات تفعيل عن إدارة مصرؼ اعبمهورية أخر كالذم بعد، فيما التجارية اؼبصارؼ
 كاالنقساـ األمٍت كالوضع السابقة، السنوات يف حدثت اليت األحداث ىو ؽبا اؼبعطلة

 . السياسي

 من ىي( فلكسي أم كيوب فلكس) ىندية شركة كىناؾ: أعبله اؼبقابلة نفس كمن     
 ،كحجمو العمل ربمل على قدرهتا ىي اؼبنظومة ىذه كجودة، الربط ىذا على ستعمل
 ال اؼبصرؼ ىذا فمنظومة ،للبيانات بسريتها يف حفظها التاـ فاماألا بهسبتع كذلك

     .اؼبطلوبة مافاأل ودةكج كدرجة نوعية للشركة حدد من كبن ألننا ىبًتقها أف أحد يستطيع
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باالستفادة  من حُت آلخر قـوياؼبصرؼ من نقاط الفرص أف ك : أعبله اؼبقابلة نفس كمن
من اػبرباء اػبارجُت بأف يستمع إذل آراءىم حُت يعرضوف كجهات نظرىم بأسلوب 

كيكوف من اغباضرين عدد من اؼبوظفُت الذين يرغب اؼبصرؼ أف يستفيدكا  (البزنتيشن)
م أكاػبركج بر  ،مث بعد انتهاء العرض يقـو اؼبصرؼ دبناقشة كل العركض ،من ىذا العرض

 . 44 اغبل األفنل مع استفادة اؼبوظفُتكىنا نتوصل إذل ،كاحد

 لقد كانت لئلصبلحات اليت قاـ هبا مصرؼ ليبيا اؼبركزم (:ـ.إ.ص) مع اؼبقابلة من      
لقد   ،دكر كبَت يف انعاش التوجو االسًتاتيجي ؼبصرؼ اعبمهورية بتخفيض قيمة الدكالر

كانت بالسابق عدة فركع ؼبصرؼ اعبمهورية تعاين مشاكل كبعنها قد شهدت خسائر 
كلكن بعد ىذه االصبلحات استطاع مصرؼ  ،كعجوزات ؼبدة ثبلث سنوات متتالية

بأف ربولت الفركع من كضع  ،كبالفعل حقننا انتعاشة كبَتة ،اعبمهورية أف يعيد األمل
كبتطبيق ـ 2019ح لو اؼبصرؼ خبلؿ سنة كمن صبلة ما يطم اػبسارة إذل الربح.

اسًتاتيجية التوسع يف اػبدمات االلكًتكنية أف يتوسع باؼبقابل يف خدماتو اإلسبلمية مثل 
كهبدؼ ربقيق عوائد ؾبزئة بكل فرع، كىذه  أكثر فبا عليو اآلف، اؼبراحبة كاؼبناربة كغَتىا

       .45اؼبصرؼ كحساباتو اػبتاميةمن أكثر اؼبوارد احملققة لؤلرباح كما تدؿ على ذلك أرقاـ 

ىي استغبلؿ كل ما يف اؼبصرؼ  الفرص( :من نقاط ج.إ.ض ـمن اؼبقابلة مع )ك       
يأيت من مصرؼ ليبيا اؼبركزم حىت يتم زيادة رأس ماؿ اؼبصرؼ كزيادة الصبلحيات 

عرض البيانات يتنح ملخص نقاط خبلؿ كيرل الباحث أف من . 46اؼبمنوحة من اؼبركزم
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لتحسُت اسًتاتيجيو اليت تعتمد على التوسع  اليت يبكن أف يستغلها ىذا اؼبصرؼ الفرص
أدناه  اعبدكؿ التارلكما يف يف اػبدمات االلكًتكنية من أجل زيادة كربسُت رضاء الزبائن  

 :(8رقم )

 الجمهورية مصرف استراتيجية في الفرص نقاط 8 جدول

 مصرف الجمهورية ليبيالدى  الفرصمواطن  م

 ػبدمة الزبوف ليتم ربطها بكل اؼبصارؼ اإللكًتكنية نظومةإمكانية توسيع خدمات اؼب 1

2 
خاصة يف توفَت الوسائل االلكًتكنية اغبديثة كتدريب  االستفادة من اػبرباء اػبارجُت

 اؼبوظفُت باؼبصرؼ عليها

 مصرؼ ليبيا اؼبركزم االقتصادية منإلصبلحات ا 3
 
 

 التهديدات نقاط  .4

أكرب نقاط التهديدات ىو عدـ االستقرار كالظركؼ (: ع ـ.إ.ض ـمن اؼبقابلة مع )     
صرؼ ؼبيف اغبقيقة ( : ع ت.إ.ـ.ـ) مع اؼبقابلة منك  .47األمنية اليت تعاين منها الببلد

مكاتب يف تطبيق اسًتاتيجية  ستةسلة متنوعة من اػبدمات كبن لدينا ليبيا اعبمهورية 
مدير فركع مدينة  لدينا مدراء فركع مثبلن ، ك فليس لدينا مركزية يف ازباذ القرارات ،التسويق
كمدينة بنغازم كمدينة فركع جبل نفوسة كمدينة مصراتو كمدينة سبها، فحُت  طرابلس

كلكن تنل  ،يصدر برنامج كتصور عن اسًتاتيجية معينة يتم توزيعها على كل الفركع
اؼبتدىورة  األكضاع األمنيةبعض اؼبعوقات ربوؿ دكف توسيع التطبيق لكل الفركع بسبب 
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كغَتىا من اؼبشاكل لذلك سعينا من أكجو تسهيل اػبدمات تقدًن بطاقة  يف اعبنوب مثبلن 
 . 48(Prepaid cardمسبوقة الدفع )

من احملاكر اؼبهمة أف مصرؼ ليبيا :  تلفزيونية مقابلة عن عبارة كىي الوثائق نكم       
 اءعطادبوجبو  متالذم  49ـ2005 لسنة (1صدر قانوف اؼبصارؼ رقم )أاؼبركزم 

 ،كمن بينها مصرؼ اعبمهورية للقياـ بعمليات ذبارية ،للمصارؼ التجارية صبلحيات
حىت يتم اؼبطلوب كلن يكتب ؽبا النجاح  ،بقيودإف الصبلحيات التزاؿ مقيدة كرغم ذلك 

النرائب : اصبلح نظاـ ة باؼبصرؼ مثلؿبيطمتكاملة جراء تعديبلت يف منظومة إ
قوانُت التملك كتعديل يف  ،مٍت الذم نعيشوجراء ضبط يف الوضع األإكاعبمارؾ ك 

كالنيات  ،مواؿ متوفرة كالكوادر الفنية كاؼبهنية موجودةبصراحة األك ، العقارية اإلقراضك 
 خرلؾبموعة من القوانُت بالقطاعات األمر إقرار كلكن وبتاج األ ،للعمل مستعدةاغبسنة 

تنمية كزيادة رضا الزبائن  أف وبققيبكن ؼبصرؼ اعبمهورية  ، عندىا فعبلن اؼبوازية كالداعمة
  .50لو كل زبوف كيطمح قيق ما يهدؼوب ك

من نقاط التهديدات يف اسًتاتيجية ىذا كاف  :(ت.إ.ضـ) مع اؼبقابلة منك       
اليت تشهد حاالت هتدد سبلمة الزبائن كالعاملُت  اؼبصرؼ ىو اغبالة األمنية يف ليبيا

 .51باؼبصرؼ يف بعض األحياف، خاصة يف مدف اعبنوب اللييب كبعض اؼبدف يف الوسط
من أىم جوانب التهديدات ىي العائق األمٍت كعدـ ( :ج.إ.ض ـمن اؼبقابلة مع )ك 
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       . 52اؼبنافسة الشديدة بُت اؼبصارؼ التجاريةكجود يف بعض فركع اؼبصرؼ، ككذلك 

 اليت االلكًتكنية اػبدمات يف ليست اؼبشكلةكمن الوثائق كىي مقابلة مع صحيفة ليبية : 
 اليت االقتصادية زماتاأل يف تكمن اؼبشكلة كإمبا ،معو اؼبتعاملُت عبمهور اؼبصرؼ يسوقها

 اعبمهورية كمصرؼ عاـ بشكل اؼبصريف القطاع على السلبية كانعكاساهتا ببلدنا تشهدىا
قاط التهديدات يرل الباحث أف من عرض البيانات يتنح ملخص نك .53خاص بشكل

 :(8رقم ) كما يف اعبدكؿ التارل

 الجمهورية مصرف استراتيجية في التهديدات نقاط 9 جدول

 مصرف الجمهورية ليبيالدى  التهديداتمواطن  م

 األمنية يف ليبيا خاصة يف جنوب الببلداغبالة  1

 السلبية كانعكاساهتا ببلدنا تشهدىا اليت االقتصادية زماتاأل 2

 تكبل عمل اؼبصرؼ العقارية اإلقراضك  التملك اغباجة لتعديل قوانُت 3
 التجارية اؼبصارؼ بُت الشديدة اؼبنافسة 4
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االستراتيجية في تحسين جودة الخدمات لكسب رضا  مساىمة: الثالث الفصل
 العمالء في مصرف الجمهورية ليبيا

اؼبقاببلت اليت أجراىا الباحث مع اؼبسؤكلُت  عليها بوسيلة اؼبتحصلالبيانات  تشَت      
االسًتاتيجية يف ربسُت  أفكمن خبلؿ اطبلعو على كثائق اؼبصرؼ  اعبمهورية،دبصرؼ 

 :حققت ما يلي  العمبلء يف مصرؼ اعبمهورية ليبيا جودة اػبدمات لكسب رضا

 معالجة شكاوى الزبون: المساىمة في  .1

لقد خصص مصرؼ اعبمهورية يف إطار اسًتاتيجية (: ع ـ.إ.ض ـاؼبقابلة مع ) من     
لكي  1500لتحسُت رضا الزبائن رقم من شركة لبيانا كشركة اؼبدار اؽباتفيتُت، كىو 

يتمكن أم زبوف من استخدامو لتقدًن شكواه ألم فرع دبصرؼ اعبمهورية، ككذلك قاـ 
بوضع صندكؽ اظبو صندكؽ الشكاكل، كخصصو ؽبذا األمر يوضع بداخل اؼبصرؼ 

كيرل الباحث أف ما جاء يف ىذه  .54كالزبوف الذم يريد تقدًن شواه ينع فيو الشكول
اؼبقابلة يشَت إذل اىتماـ مصرؼ اعبمهورية يف تطبيقو ؽبذه االسنراتيجية بأنو يستخدمها 

 كىي الوثائق نمك  .معاعبة شكاكل الزبوفيف ىدؼ نبيل كإنساين بالدرج األكذل كىو 
اعبمهورية من األمور اليت يشتكي منها الزبوف يف مصرؼ  : تلفزيونية مقابلة عن عبارة

للزبائن  رباكان كتأخَتان إى بيـو العمل الداخلي كىذا يسبب ليبيا ىو زبصيص يـو يسم
خاصة اؼبراجعُت لئلدارة، كمنهم من يأيت من مكاف بعيد فيتفاجأ بأف ىذا اليـو يـو عمل 

كال هبوز أف  داخل كىذا األمر مت الغاءه يف ىذا العاـ بتعليمات من مصرؼ ليبيا اؼبركزم.
 دان كغ ،ربديد أياـ معينة ػبدمات معينة للزبائن مثبلن اليـو ػبدمة تصديق الصكوؾيتم 

اؼبخالف، التخصيص  هبذا ـالقياك  لئليداع كىكذا كأم فرع يثبت عليو شول اؼبواطنُت
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جراءات القانونية الرادعة، حيث مت تعميم مناشَت على كل فركع سوؼ تتخذ ضده اإل
 .مصرؼ اعبمهورية يف ىذا اعبانب

لو كجد تراكم للعمل وبوؿ دكف تقدًن خدمة للزبوف  وأنك كمن نفس الوثائق أعبله:        
كىذا يتحملو اؼبصرؼ كال يتحملو  ،سباـ معاملتوإلكي يتم تأجيل  فهذا ال يعد مربران 

 ،كحىت عرب االنًتنت ،كيبكن ألم زبوف تقدًن الشكاكل يف ىذا اؼبوضوع (الزبوف) اؼبواطن
تأخَت بعض  أما عن أك األجهزة الرقابية بالدكلة. ،دارة القانونية باؼبصرؼإذل اإل التوجو أك

فية من اػبدمات اؼبصر  كثَتان أف   فنبلحظاؼبعامبلت األخرل مثل اغبواالت للزبائن 
 كلكن اؼبصرفية للخارج، ف تقدـ للزبائن بكل جودة كاتقاف مثل اغبواالتأاؼبفركض 

كيقـو  ،كذلالزبائن كضبايتها بالدرجة األ كلمواؿ  أاؼبصرؼ يقـو استجابة غبرصو على 
كإمبا كجدت لغرض اغبفاظ  ،جراءات عديدة يراىا اؼبستفيذ من اػبدمة تعقيدان إبازباذ 

 ،جراءاتو الوقائيةإمن حق اؼبصرؼ أف يتخذ ، كىذا الدكلة قوانُتعلى اؼباؿ كعدـ ـبالفة 
، مر مبالغ فيوأك ثبلثة فهذا أعُت سبو أ ؼبدة ف كصلإكلكن  ،فيو مر ليس مبالغان كىذا األ

  .55اإلدارات الرقابية دبصرؼ اعبمهوريةإذل  لذا كجب التقدـ بالشكاكل يف ذلكك 
ذباه اسوء معاملة من اؼبوظفُت  غالبان ظباعنا أذل إ تصلك كمن نفس الوثائق أعبله:       

سباـ إمن تأخر يف  ، كيشتكي الزبائن فيهاالزبائن بفركع عديدة دبصرؼ اعبمهورية
كيكفي  ،استفزازىم كتوجو ردكد غَت مناسبة كبعنها غَت مؤدبةالقياـ بكردبا  ،اؼبعامبلت

بواب اؼبصرؼ أشهر، كقد تغلق أم حيت تنل ألياـ كأسابيع كردبا نباؿ يف معامبلهتاإل
إف التعليمات باؼبصرؼ تنص على أف الزبوف ملك  كللرد على ىذا:عبلـ الزبائن إدكف 
أم تصرؼ كعلى  يوف يتم الصرب علإك  ،أنو مقدـ كإف أخطأ، ك ى خطأكإف كاف عل ،متوج
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بو  كلكن كبن نستهجن أم سلوؾ يقـو، ذباه اؼبوظف سواء استفزاز ككبوهايقـو بو 
كيستخلص  .56ككبو ذلك تسباـ اؼبعامبلإك التأخَت يف أاؼبوظف يف الرد غَت اؼبناسب 

الباحث أف الوثائق أعبله تشَت إذل كجود ؼببلمح ظاىرة صراع بُت الزبوف كاؼبوظفُت 
خاصة يف أكقات تقدًن اػبدمات، لكن اؼبصرؼ لديو اإلرادة يف معاعبة ىذه الظاىرة 

 للتخاص من سلبياهتا بتطبيقو ؽبذه االسًتاتيجية اعبديدة.

منظومة تستقبل الشكاكل من الزبائن  لدينا( : ع ت.إ.ـ.ـ) مع اؼبقابلة من       
يستطيع أم زبوف أف يتصل بو كيشرح فيو  1500باستمرار كلدينا خط مباشر رقمو 

 مشكلتو أك شكواه من خدمات اؼبصرؼ، كمت فتح إيبيل جديد يستطيع أم شخص بث  
كنقـو باالستفسار عن  ،ككتابة شكواه فيو، كيتم ذبميع الشكاكل كاالتصاؿ بالفركع

اػباص  يبيلاإل بواسطةللزبوف اؼبوضوع، كعند حصولنا على إجابة من الفرع نقـو بالرد 
، فإذا كاف اػبطأ من اؼبصرؼ يتم معاعبتو الصحيح كنشرح لو كيف يتم التصرؼ بو،

 . 57كإف كاف من الزبوف فيتم إعبلمو أينان  ،كإعبلمو بذلك

كالعبلقات لة عدـ رضا الزبوف يقـو مدير إدارة التسويق يف حاكيف نفس اؼبقابلة:        
ظ يف حالة أف الزبوف كيبلح ،باغبديث كبشكل كدم كعفوم مع الزبوف كبدكف حواجز

جراءات أك اؼبعامبلت فيتم البحث عن بديل يتم بواستطو تقدًن عن بعض اإل غَت راض  
رضا الزبوف عن خدماتو عدـ اػبدمات لو، كمن اػبطوات اليت يقـو هبا اؼبصرؼ يف حالة 

 اعبديدة كعدـ االلكًتكنيةقدرتو على استخداـ اؼبنظومة بسبب معُت مثل عدـ اعبديدة 
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لعودة أف يتم اوالة الرقمية كما يف اؽبواتف اعباػبدمات اإللكًتكنية القدرة على تطبيق 
الية ىو إف تطوير االسًتاتيجية اغبكيف نفس اؼبقابلة: . 58كاألكلية التقليديةللخدمة 

إف اؼبصرؼ قد  يكذلك من الطرؽ ى،االستمرار يف العمل رغم الصعوبات اليت تواجهها 
ل ربقيق يسبحىت يأخذ بآرائهم يف  صياغة كتطوير االسًتاتيجيةنفسهم يف أيشرؾ الزبائن 

ن عبارة عكىم  ،رضاىم، كما أف لدينا خرباء خارجيُت يف تطوير اسًتاتيجية ىذا اؼبصرؼ
ماجن أ)ت كشركة مسارات كشركة شركات مرموقة كمعركفة مثل شركة معامبليتبعوف  أفراد

كيلجأ اؼبصرؼ للخرباء اػبارجيُت حينما هبد أف ىناؾ حاجة لذلك بعد  ،كغَتىا (قركب
 . 59استنفاذ اػبربات الداخلية

أف ىذا اؼبصرؼ كضع إذل يشَت أعبله كيرل الباحث أف ما جاء يف ىذه اؼبقابلة      
تسهيل تقدًن خطوطان عرينة كما يقاؿ يف سبيل قباح ىذه االسًتاتيجية تتمثل يف 

شكاكل الزبائن عرب زبصيص رقم ىاتفي ؽبذا الغرض، مث الرد على شكواه بعد دراسة 
اؼبوضوع، أينان مراعاة اؼبصرؼ لفئة من الزبائن اليستطيعوف استعماؿ اػبدمة االلكًتكنية 

داـ التطبيقات أك ألم سبب آخر بأف يبكنهم من استخ ،األمية كعدـ القراءة إما بسبب
كأخَتان من اؼبقابلة يتنح اىتماـ اؼبصرؼ بعنصر فهي الزالت موجودة،  التقليدية السابقة

ذا التوسع للخدمات االلكًتكنية ؽبتطوير اسًتاتيجية  االستعانة باػبربات اػبارجية
 .اؼبصرؼ

مت إطبلؽ اؽبوية اؼبؤسسية اعبديدة  قدللتقارير اؼبنشورة ؽبذا اؼبصرؼ: كمن الوثائق كا      
اليت تستند إذل  ،اعبديدة اسًتاتيجيتوللمصرؼ يف الوقت الذم يقـو فيو اؼبصرؼ بتطبيق 
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اليت من شأهنا التسهيل على الزبوف للحصوؿ على  ،تطوير اػبدمات االلكًتكنية اعبديدة
يف  كبَتان   اىتمامان  كما كيبدم اؼبصرؼ  ،اػبدمات اؼبصرفية دكف اغباجة لزيارة اؼبصرؼ

 تطوير خدمات كمنتجات جديدة لقطاع الشركات كاؼبؤسسات من خبلؿ اطبلؽ
رية اعبمهو  مصرؼكيسعى  منصات الكًتكنية جديدة تساىم يف مبو كازدىار أعماؽبم

كتطوير كربديث النظاـ اؼبصريف  ،القادمة إذل التوسع يف شبكة الفركع القريبة خبلؿ الفًتة
ىذا كقد مت مؤخران  ،لدعم اػبدمات اؼبتطورة كاػبدمات اؼبصرفية عن طريق االنًتنت

كتشمل تطبيق اؽباتف النقاؿ كخدمات الرسائل النصية  ،تدشُت كاطبلؽ خدمات جديدة
كيرل الباحث  .60(1500من خبلؿ الرقم اؼبخصص ) (Call Center) كاؼبوزع الصويت

أف الوثائق أعبله تشَت غبقيقة تنوع اػبدمات االلكًتكنية اليت يقدمها اؼبصرؼ كفق توجهو 
 االسًتاتيجي يف سبيل رضا الزبوف. 

إف من النقاط اؼببلحظة يف تطبيق االسًتاتيجية أف (: ـ.ـ.إ.خ سكمن اؼبقابلة مع )     
إدارة اؼبصرؼ ذبتمع بشكل شهرم كبشكل ثابت يف هناية كل شهر، كهبرل االجتماع 
بُت اإلدارات اؼبختلفة ؼبراجعة اسًتاتيجيات اؼبصرؼ، كفيما ىبص اسًتاتيجة رضا الزبائن 

سًتاتيجية من خبلؿ كيتم كذلك إشراؾ الزبائن يف ىذه اال ،فيتم مراجعتها أينان 
كيرل الباحث أنبية ىذه االجتماعات الدكرية باؼبصرؼ، كذلك أنبية  .61مقًتاحاهتم

حيث يبكن االستفادة من آرائهم يف تطوير ىذه االسًتاتيجية الزبائن األخذ بآراء 
 كآلياهتا، ألف ما يراه الزبوف قد يكوف خافيان عن اؼبسؤكؿ أك اؼبوظف باؼبصرؼ.

                                                           

 2019-1-12 الدخوؿ تاريخ https://www.jbank.ly ليبيا اعبمهورية ؼبصرؼ االلكًتكين اؼبوقع: الوثائق -60
 17دبصرؼ اعبمهورية ليبيا، تاريخ اؼبقابلة  االسًتاتيجي التخطيط إدارة مدير مساعداؼبقابلة : عبد السبلـ الدككارل،  -61

 ـ.2018 ديسمرب



119 
 

 ستوى الخدمة المقدمةالزبون عن مرضا زيادة  .9

 حدثت اليت االصبلحات غبزمة بالنظر : تلفزيونية مقابلة عن عبارة كىي الوثائق نم 
 تنفيذىا كتواصل ،2017اؼبالية  السنة يف ازباذىا مت اليت اؼبهمة جراءاتاإل كمن مؤخران 

 جاء كىذا لؤلسر الليبية، (1.4) بسعر (الدكالر) الصعبة العملة بيع ىو 2018 يف سنة
( لسنة 1300اجمللس الرئاسي غبكومة الوفاؽ الليبية رقم ) عن الصادر للقرار تطبيقان 

 ينتج أف القرار ىذا شأف كمن ف فرض رسـو على مبيعات النقد األجنيب،أـ بش2018
 من اؼبصرؼ ىذا كخدمات ليبيا يف عمومان  اؼبصارؼ خدمات عن الزبائن رضا زيادة عنو

 فاؼبواطن اؼبوجود خارج الببلد مثبلن  ،ؿبفوظة هناأ اػبدمة ىذه كميزة اؼبصارؼ ىذه ضمن
 سابقة سنوات عن تستلمها دل اليت وـبصصات من االستفادة ستطيعي سنوات ثبلث ؼبدة

  .62الببلد إذل دبجرد عودتو
 قبد خدمات لتقدًن اعبمهورية مصرؼ سعى ما بقدرك كمن نفس الوثائق أعبله:       

 غَت النقد من كثَت كلؤلسف ينتقدىا كالبعض ،الزبائن من هبا كيشيد يثمنها البعض
 ككبن ،للزبائن فنلاأل لتقدًن دائمان  نسعى كلكن ،بناءن  ان نقد كليس ىداـ، كنقد موضوعي

 الثقافة، من ةمتنوعالذين ىم يف مستويات  ناكعمبلء نازبائن ثقافة مع نتعامل بصراحة
 جدان  قياسي كقت يف الذايت السحب بطاقات بتوفَت اؼبصرؼ قاـ السيولة أزمة قلب ففي

 ،النقدم للدفع اغباجة دكف كاػبدمات السلع شراء يف اؼبواطن على العبء ليخفف
 .63زبائننا ثقافة يف كمستحدث جديد أمر ألهنا هبا كالتعامل الوعي ازداد هلل كاغبمد
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كيستخلص الباحث أف تطبيق ىذه االسًتاتيجية زاد من رضا الزبائن باؼبصرؼ،       
ألف ىذه اػبدمات تراعي ظركؼ الكثَت من اؼبوجودين خارج الببلد مثلما تراعي من ىم 
بداخلها، كل ىذا ال يعٍت أف الزبائن يوافقوف مئة باؼبئة على خدمات اؼبصرؼ، فرضا 

، كيرجع ذلك الختبلؼ ثقافة الزبائن، كلكن األمر الناس غاية ال تدرؾ كما يقاؿ
 يتسحن يومان بعد يـو بفنل االستمرار يف تقدًن ما ىو مفيد للزبوف.

عٍت اعبودة يف ىذه يبأف رضا العميل  نعتقد إننا ( :ع ت.إ.ـ.ـ) مع اؼبقابلة من      
من اؼبصرؼ إف ىذا اؼبصرؼ وباكؿ بقدر اإلمكاف أف ال ىبرج الزبوف ك اؼبؤسسة اؼبصرفية، 

ألف اؼبوظف قاـ  ؟ؼباذا ،كحىت لو دل يتم توفَت حاجة الزبوف ،كىو غَت راض  عن اػبدمة
عن استفسارات الزبائن، اؼبناسبة اإلجابة  قدموا اؼبوظفُت كأف ،حبسن التعامل مع الزبوف

ل، كطبعان ليس كل اؼبوظفُت هبذا اؼبصرؼ ؽبم القدرة كىذه اعبودة اؼبنشودة ىي رضا العمي
لذلك يف إطار ىذه االسًتاتيجية قامت اإلدارة  ،كالتأىيل اؼبناسب لكسب رضا الزبوف

لتعلم كالتدريب على ىذه اؼبهارات اؼبهمة لموظف يف دكرة ػبارج الببلد  12بإيفاد عدد 
ككيف نسخر أكثر طرؽ رضا الزبائن  ،كالنركرية، كاؽبدؼ منها كيف نرضي الزبوف

كالتعرؼ على أنواع الزبائن، كاؼبوظف يستطيع بعد ىذه الدكرة كغَتىا  ،ؼبصلحة اؼبصرؼ
فالذم لديو خربة يف ذلك دبجرد أف هبلس الزبوف  ،معرفة كيف يرضي الزبوف كيتمكن من

يتصرؼ معو  كبالتارل ،الزبوف أمامو ؼبدة ثبلثة دقائق يعرؼ طبيعة سلوؾ كميوؿ كرغبات
ينفع  فمن الزبائن من تبتسم لو كمنهم من ال ،بالطريقة اؼبثالية غبالتو كطبيعة شخصيتو

ألنو عصيب عليو كىناؾ من وبتاج للصرب  اغبديث باألرقاـ فقط،معو االبتساـ بل اعبدية ك 
 . 64كىكذا
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مستول كطبعان حُت ننزؿ بالصرب كالتحمل ليس نزكالن من كمن نفس اؼبقابلة أعبله:      
كالسًتاتيجيتها يف ربقيق  ،كىي اإلدارة هبذا اؼبصرؼ ،عبهة العمل كالءن ىو بل  ،اؼبوظف

من النقاط اؼبهمة أف لتحقيق االسًتاتيجية بشكل مناسب كفعاؿ ال بد ك  ،رضا الزبائن
عملت عليو إدارة  ماكىذا  ،من إعطاء صبلحية للموظفُت الذين يقوموف بتطبيقها

سًتاتيجيتها يف رضا الزبوف، فبلبد من منح اؼبدير للموظفُت الذين التسويق يف تطبيقها ال
حبل مشاكلك  قم   للموظفكنقوؿ  ،يتبعونو كلو قليل من الصبلحيات يف ازباذ القرارات

فشل يف ذلك فهذا يعٍت أف ي كحُت ،مع الزبائن بنفسك كلك صبلحيات يف ذلك
 ءم فبيزاتو أف يقـو بإرضامن أىاعبيد فاؼبسوؽ  ،اؼبوظف ال يصلح ألف يكوف مسوؽ

الزبائن بكافة الطرؽ، كلكن بالطبع ىناؾ مشاكل يصعب على اؼبوظف حلها ليس 
لبحث حل  كىنا قبلس صبيعان  ،منو بل لطبيعتها اؼبستجدة أك ألهنا تفوؽ قدراتو تقصَتان 

 اؼبباشر ؽبذا اغبل مع الزبوف. ذىو اؼبنف موظف التسويق باؼبصرؼكأف يكوف  ،ؽبا

ىا داألخَتة اليت نفاغبكومية لقد سانبت االصبلحات كمن نفس اؼبقابلة أعبله:      
فقد  ،مصرؼ ليبيا اؼبركزم يف زيادة رضا الزبائندبعرفة مصرؼ اعبمهورية ليبيا كاليت أقرىا 

توفرت بفركع اؼبصرؼ السيولة ففي السابق كاف أغلب الفركع تأيت بالسيولة كل ستة 
وفر السيولة مرتُت يف األسبوع، كيف السابق كاف اغبد األعلى اآلف كهلل اغبمد تت ،أشهر

 ،دينار 5000 إذلاآلف كصل اؼببلغ للزبوف دينار  500ىو سحب للسحب النقدم 
تغوؿ التجار الذين كانوا مستفيدين من لحد بوضع ككل ىذه اإلصبلحات جاءت 

الصعبة حدثت  االعتمادات اؼبتعلقة باالستَتاد اآلف كبعد التسعَت اعبديد للعملة
 .65اصطبلحات جوىرية نالت رضا الزبائن
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ذباه ىذا ابائن كمن أكرب اؼبؤشرات ؼبعرفة مستول رضا الز : أعبله اؼبقابلة نفس كمن     
حيث أف  ،لفتح حسابات هبذا اؼبصرؼ أكثر من غَته اؼبنطرد اإلقباؿىو اؼبصرؼ 

كما أف أسعار خدماتنا ،  ،الزبوف من خبلؿ السمعة اغبسنة يأيت بزبوف جديد كىكذا
كعلى سبيل  ،اسب كثَتةمكهبذا االسًتاتيجية أىدافان عدة ك لقد حققنا ك  بسيطة جدان.

يف كىي أكؿ سنة  2017اؼبثاؿ من اؼبكاسب اؼبادية أف إدارة التسويق حققت يف سنة 
 2018كيف ىذه السنة  صافية، عوائدكمليوف   7 تطبيق االسًتاتيجية أرباح قدرت ب

    .66مليوف دينار لييب كصايف ربح 14حققنا رقمان قياسيان يف األرباح كصل إذل أكثر من 
كيرل الباحث أف ما جاء يف ىذه اؼبقابلة يشَت إذل أف اؼبصرؼ ينع رضا الزبوف        

يف مقدمة اىتماماتو، كيسعى أف ال ىبرج الزبوف من اؼبصرؼ إال كىو راض  بقدر 
اإلمكاف، كلقد اىتم اؼبصرؼ بالتدريب الوظيفي هبدؼ إكساب اؼبوظفُت القدرة على 
اؼبعاملة اغبسنة للزبوف خاصة يف إدارات التسويق كاػبدمات ككبوىا، كأف يكونوا مسوقُت 
ماىرين، كما يرل الباحث أف تفويض السلطات كما أشارت إذل ذلك اؼبقابلة من األمور 

ت كيف ربقيق رضا الزبوف. كما يرل الباحث أف أكرب اؼبؤشرات اؼبساعدة يف إقباز اػبدما
ؼبعرفة رضا الزبوف ىي تزايد اإلقباؿ على االننماـ ؽبذا اؼبصرؼ من زبائن جدد، ألف 

 تنتشر لزبائن آخرين جدد.  اغبارل السمعة اعبيدة اليت يًتكها الزبوف
ما  ىبصص سنويان  هوريةكمن الوثائق كىي مقابلة مع صحيفة ليبية : إف مصرؼ اعبم     

مليوف دينار للتدريب كالتطوير الذم دل يتوقف يف أم سنة من السنوات  7يقرب من 
كذلك للرفع من مستول أداء موظفيو كتطوير خدماتو كالرفع من مستويات األداء بشكل 
عاـ ، كإلدارة التدريب خطة سنوية تعتمد من ؾبلس اإلدارة كيتم االشراؼ على تنفيذىا 
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كتبُت ىذه اؼبقابلة مدل اىتماـ ىذا اؼبصرؼ  .67تياجات اؼبصرؼ كأكلوياتوحسب اح
 لتنفيذ اػبطط كالدكرات التدريبية سنويان. اؼباليةبتدريب اؼبوظفُت كزبصيص اؼببالغ 

إف من أىم منجزات االسًتاتيجية كتنفيذ اػبطة  ( :ـ.ـ.إ.خ س) مع اؼبقابلة منك      
ناه يف ظزيادة الرحبية يف ىذا اؼبصرؼ، كىذا ما الحاؼبقررة يف ىذه االسًتاتيجية ىو 

 كلقد ( :ع ت.إ.ـ.ـ) مع اؼبقابلة منك  .68حسابات اؼبصرؼ اػبتامية للسنوات األخَتة
مليوف  400كليار دب قدرت بيا اؼبركزم خبلؿ اؼبدة اؼباضيةكفرنا قيمة سيولة ؼبصرؼ لي

كمن ىنا  ،منالقيمة منذ ز ىذه على بواسطة )خدمة بيوس( دل وبصل مصرؼ ليبيا دينار 
كقد انعكس ىذا التوجو على الزبائن.  ءرضاإاالىتماـ منا يف  مصرؼ ليبيا اؼبركزم عرؼ

لقد قاـ مصرؼ اعبمهورية يف الشهرين اؼباضيُت بتنظيف تقدًن اػبدمات االجتماعية ف
شارع رئيسي كىو الشارع الذم يقع فيو مقره الرئيسي دل يكن اؽبدؼ ىو الدعاية 

ؼ بقدر ما كاف زيادة الدافع كجعل اؼبؤسسات األخرل هتتم حبماية البيئة كنظافة للمصر 
كيستخلص الباحث أف من فوائد  .69مدنننا، كىنا سوؼ تكسب اؼبؤسسات رضا زبائنها

تطبيق ىذا التوجو من اؼبصرؼ يف سبيل خدمة الزبوف أف اىتم أينان بواجبات اجتماعية 
تدخل ضمن اؼبسؤكلية االجتماعية للمصرؼ، كىي من القنايا اليت كبتاجها بأمس 

 اغباجة يف ليبيا يف الوقت اغبارل، كيف نشر مثل ىذه الثقافة.
يف إدارة التسويق طرحنا توجو كبو التوسع يف ك  :(ص.إ.ـ) مع اؼبقابلة منك       

ف هبذه حىت اآلكحجم التداكالت بُت الزبائن نية كقد بلغت اؼببيعات االسًتاتيجية االلكًتك 
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كىذا مبلغ فبتاز كحقق بو اؼبصرؼ أىداؼ كانت معطلة  ،مليوف 400كاؼبنظومة مليار 
أكثر كأكثر يف تقدًن اػبدمات اؼبصرفية ف اؼبصرؼ يتوسع كاآل ،أك نقوؿ إهنا كانت مؤجلة

يستطيع الزبوف ف ،االلكًتكنية كربويليها من اػبدمات التقليدية يف ىذا النظاـ اعبديد
 . 70االطبلع على حسابو كيستطيع أف وبوؿ أم مبالغ من حسابو إذل أم حساب آخر

كاف ؽبا دكر إهبايب يف   االلكًتكنية اػبدماتالتوسع يف الباحث أف اسًتاتيجية  كيرل
 كغَتىا من اؼبؤشرات األخرل. ،ربسُت كتطوير حجم اؼببيعات
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الخامس الباب  
المناقشةو  التحليل إطار  

 جودة تحسين ةاستراتيجيالبيانات في  مناقشة نتائجتحليل و األول:  الفصل
  ليبيا الجمهورية مصرف في الخدمات

أف مصرؼ اعبمهورية ليبيا يتبع يف توجهو يف يتنح من نتيجة البيانات اؼبعركضة     
اسًتاتيجية التوسع يف اػبدمات تطبيق )خدمات الزبائن جودة لتحسُت  ةاالسًتاتيجي
 ،ـ2117كقد بدأ اؼبصرؼ يف تطبيقها فعليان يف النصف األخَت من سنة  (االلكًتكنية

 عن كـبتلفة جديدة أنشطة دبمارسة تقـو عندما التوسع إسًتاتيجية اؼبؤسسة تستخدـك 
   جديدة. خدمة تقدًن طريق عن ذلك يكوف أف كيبكن حاليان، سبارسو الذم النشاط

كتتبٌت اؼبصارؼ اسًتاتيجية أساسها كعمادىا توسيع دائرة استخداـ التكنولوجيا الرقمية 
اؼبتقدمة للمعلومات يف تصميم كتقدًن اػبدمات اؼبصرفية، كىذه اؼبصارؼ يبكنها أف ذبٍت 
العديد من اؼبزايا يف حالة تقدًن خدمات مصرفية عالية اعبودة كاكتساب اؼبيزة التنافسية، 

ادة كالء اؼبستهلك كدفعو الستمرار التعامل معها، كيبكن اؼبصرؼ من زيادة كيبكنها زي
 .1رحبيتو كاغبصوؿ على نصيب كحصة سوقية أكرب

اليت تسعى  من قبل اؼبنظمات اعتمادان  االسًتاتيجياتأكثر من التوسع كيعترب      
تعداد أىم كن لتلك اؼبنظمات، كيبالنجاح ربقيق دليل على  فالتوسع، إلثبات موقعها

 مزايا اسًتاتيجيات التوسع فيما يلي :
 قدرة أكرب على األداء باؼبؤسسة.  .1

                                                           

،جودة اػبدمات اؼبصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوؾ، حبث منشور يف ؾبلة اقتصاديات عبد القادر بريش  -1
 .260، مرجع سابق، ص 3مشاؿ أفريقيا، عدد 
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 مكانة أقول للمنظمة بُت اؼبنظمات األخرل. .2

 ظبعة أفنل للمديرين كالعاملُت.  .3

 السيطرة كالنجاح على اؼبدل الطويل.  .4

 مناالستفادة من االختبلفات اؼبوجودة بُت أذكاؽ كاحتياجات العمبلء كاالستفادة  .5
 اختبلفات خصائص اؼبناطق اعبغرافية اؼبتنوعة.

 .2االستفادة القصول من اؼبعلومات فيما يتعلق دبختلف الوحدات كاألقساـ .6
التحسن يف الوضع لقد شجع اؼبصرؼ كدفعو لذلك عاملُت العامل األكؿ: ك       

كالعامل كالشركع يف تنفيذ حزمة االصبلحات اؼبالية كاالقتصادية  ،االقتصادم للببلد
، كىذه االسًتاتيجية تتبع ـ2117الثاين : ربسن الوضع األمٍت مقارنة دبا كاف عليو قبل 

، ألف اؼبصرؼ يف اسًتاتيجية التوسع بشكل أساسي كخصصت يف اعبانب اإللكًتكين
السابق كاف يعتمد يف عملو كأداءه يف خدمة الزبائن على اؼبعامبلت الورقية كلو نظاـ 

يبكن تعريف التقنية اؼبصرفية أك الصَتفة ك  .بيان دبا يبكن مقارنتو اليـومعلومات تقليدم نس
بأهنا عبارة عن خدمات الكًتكنية متطورة زبتصر الزمن كتقلل   E-bankingااللكًتكنية

للتعامل مع عمبلئو بسهولة كيسر كعرب قنوات  يدخلها البنك دبا هبعلو مؤىبلن  ،التكاليف
االسًتاتيجية يأيت تطبيقها يف مرحلة مهمة يبر هبا الوضع كيرل الباحث أف ىذه  .3مؤمنة

حيث مرت الببلد بأزمات اقتصادية تبدك  ،اؼبصريف كالوضع االقتصادم يف ليبيا عمومان 
عتمد على سلعة الذم ي االقتصاد اللييب أف يبر هبا اقتصاد مثل نتيجة منطقيةللمراقبُت ما 

ل اؼبصدر األكؿ للموارد ثكالذم يب النفط،، أم كىي الذىب األسود كما يقاؿكحيدة، 
، كتعترب ليبيا من الدكؿ اليت لديها حجم كبَت من احتياطيات النفط يف مستول اؼبالية

                                                           

عمر عبد الفتاح اعبابرم، دراسة يف اإلدارة اإلسًتاتيجية، رسالة دكتوراة يف إدارة األعماؿ ، مقدمة إذل كلية اإلدارة  -2
 .23كاديبية العربية بالدمبارؾ ، بدكف السنة، ص كاالقتصاد، األ

 .14ـ، ص2004أمُت عبد الرحيم أكشي، ؾبلة اؼبصارؼ العدد التاسع، اػبرطـو صبهورية السوداف ،  -3
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 أكرب لديها دكؿ عشر بُت التاسعة اؼبرتبة كربتل إفريقيا قارة يف األكرب ىيالعادل، ك 
كذلك سبثلك الدكلة احتياطي كبَت من الغاز،  ،العادل يف لبلد   مؤكدة نفطية احتياطيات

مليار  48% على إيرادات النفط، كيبلغ احتياطيها النفطي 95حيث تعتمد ليبيا بنسبة 
كرغم ذلك ، مكعب تريليوف قدـ 54.6برميل، فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بػ

ؽبا كعمل شهدت الببلد أزمات مالية كاف مصرؼ اعبمهورية الرقم الصعب يف التحدم 
كأنبها مصرؼ ليبيا اؼبركزم  ،على إهباد حلوؿ مع اعبهات العليا يف السلطات اؼبالية

 كبالتارل كاف ىذا التوجو كسيلة لرفع جزء من اؼبعاناة اليت يعانيها الزبوف يف الفًتة اؼباضية.

كخاصة  ذه االسًتاتيجية تتصف بكوهنا نقلة نوعية يف بنية اؼبصارؼ الليبية،بالتارل ى     
ىذا اؼبصرؼ، ؼبا توفره من مزايا عديدة للزبائن كلتحقق مستويات عليا من رضاىم هبذا 

كتأيت  ، فهي توفر برامج كثَتة تعود بالنفع كربقق كمزايا للزبائن كاف ؿبركمان منها.اؼبصرؼ
ىذه االسًتاتيجية يف كقت مهم كحساس يتزامن مع االصبلحات االقتصادية اليت قامت 

كما يف قانوف إعادة تسعَت العملة   ،ككانت برعاية مصرؼ ليبيا اؼبركزم ة،اغبكومهبا 
ككضع حد لنفوذىم اؼبؤدم لبلقتصاد اللييب من  ،الصعبة الدكالر كمعاعبة سبادم التجار

أكثر من منها ككاف ضرر اؼبواطن  ،خبلؿ االعتمادات اليت استنزفت األمواؿ بشكل كبَت
، كيبكن أعلى سلطة نقدية يف الببلد الذم ىو ،كزمكمن مصلحة مصرؼ ليبيا اؼبر  نفعو.

مبلحظة معادل كتطبيقات ىذه االسًتاتيجية من خبلؿ الربامج اليت قدمها اؼبصرؼ 
كتقدًن اػبدمة عن ، موقع الكًتكين يتوذل تسهيل ىذه اػبدمات لزبائنو: مثبلن برنامج انشأ

مشاكل  للزبوف، ككذلك أنشت إدارة اؼبصرؼ برنامج من أجلك، كاؽبدؼ منو حل بعد
كرت، كيساعده الربنامج على االطبلع على حسابو تفعيل بطاقات الدفع اؼبصريف الفيزا  

 الصادرة كالبطاقات الطالب كبطاقة الصديق بطاقة تطبيقات، ككافة اػبدمات األخرل
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الكًتكنية يف أغلب فركع مصرؼ نظومة مقاصة كلقد مت تركيب م احمللية اؼبصارؼ عن
كقتان طويبلن يف سبيل إقبازىا فقد  أخذ تككانت اؼبقاصة بُت مصارؼ الببلد ، اعبمهورية

صبحت سريعة أف هبذه اػبدمة اعبديدة كاآل ،حيانان أك شهرين أشهر  تتطلب فًتةال كانت
 كًتكنية.صكوؾ الشكل ما يسمى بإصدار دقيقة، كتتم يف  15ردبا ال تتجاكز  ،جدان 

ىذا النوع ال يشًتط ك ( credit cardبطاقات ائتماف الشراء )كذلك توجد خدمة       
هبذا اؼبصرؼ رصيد ، أك ةدبصرؼ اعبمهوريفيو كجود أك امتبلؾ الشخص غبساب جارم 

 فرع أم يف للمصرؼ القيمة إحالة يتم السداد كعند متجر، أم من الشراء يكفي كإمبا
برنامج بسيطة، ككذلك أكجد اؼبصرؼ  عمولة مع اؼبصرؼ من دفعها ليقـو الفركع من

الزبوف أم معلومة وبتاجها عن اؼببالغ اؼبسحوبة  يوفر وكاؽبدؼ منو أن (ابلكيشن +)
أم معلومة  معرفة ككذلكبواسطة ىاتفو اعبواؿ، كربويل أم مبلغ يريد ربويلو،  ،كاؼبودعة

 .عامةعن الصكوؾ اؼبصدقة لؤلفراد كحىت للجهات ال

ىذه االسًتاتيجية يف خدمة الزبوف تطبيق برنامج متعلق بالزكاة كربصيلها  تكما مشل      
كيف ىذا زبفيف ، كتبٌت ىذا األمر قطاع الصَتفة اإلسبلمية كدفعها، بواسطة اؼبصرؼ،

تدخل من ضمن أىداؼ ىذا اؼبصرؼ يف خدمة اجملتمع  على الزبوف، كخدمة شرعية
الصَتفة اإلسبلمية هبذا أىداؼ كمن ضمن أحد أىم  كالتعاكف على اػبَت،، اللييب اؼبسلم

 ض، كىو من التعاكف على اػبَت، كتسهيل فعل الطاعات اليت ىي من أىم فرائاؼبصرؼ
خ ْذ ِمْن أَْمَواؽبِِْم َصَدَقةن كقولو تعاذل : ) .4(فاِعل وفَ  لِلزَّكاةِ  ى مْ  َكالَِّذينَ اإلسبلـ يقوؿ تعاذل: )

يِهم هِبَا ر ى ْم َكتػ زَكر  .5(ت َطهر

                                                           

 .4سورة اؼبؤمنوف اآلية  - 4
 .18سورة اؼبزمل اآلية  - 5
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، كيوفر ىذا الربنامج خدمات مع اؽبيئة العامة لؤلكقاؼ كشؤكف الزكاةكيتم بالتنسيق       
اؼبصرؼ كال داعي فبتازة للزبائن حيث يبكنهم من دفع ما عليهم من زكاة بواسطة 

لصرفها نقدان يف ظل أزمة السيولة، ككذلك يبكن يوفر حساب الزكاة للزبوف ألموالو خارج 
كداخل اؼبصرؼ فيمكنو دفع ما عليو من زكاة خارج اؼبصرؼ مثل زكاة غَت األمواؿ كحىت 

 ،كالزكاة على الذىب ،يشمل برنامج الزكاة، الزكاة على األمواؿ النقديةاألمواؿ، حيث 
 .على أشجار مثمرة مثل ؿبصوؿ الزيتوف، أك اؼبواشي كاألغناـ كاألبقار كغَت ذلكالزكاة ك 

مفاجأة مدكية قبد بيانات صندكؽ النقد الدكرل  ثأحدكباطبلع الباحث على      
حتلت اؼبرتبة األكذل عاؼبيان من حيث االيت تقوؿ بأف ليبيا  ،نشراتو كبياناتو أظهرت حسبما

كأشارت إذل أف مبو الناتج احمللي اإلصبارل  2018اإلصبارل اغبقيقي يف مبو الناتج احمللي 
، .%16.4اغبقيقي لليبيا، اليت تعيش صراعان منذ سنوات، بلغ خبلؿ العاـ اعبارم نسبة 

كقالت اؼبؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الشهر اؼباضي، إف إيراداهتا من مبيعات النفط 
مليار دكالر،  13.6، قرابة 2018األكذل من كالغاز بلغت خبلؿ األشهر السبعة 

مليوف دكالر  600كأضافت اؼبؤسسة أف اإليرادات خبلؿ الفًتة اؼبذكورة ارتفعت بواقع 
كالشكل أدناه يبُت  .6مليار دكالر 13، كاليت بلغت 2017عن إصبارل إيرادات عاـ 

قق فعبلن، فبا ينعكس توقعات تعايف نسيب يف االقتصاد اللييب يف اؼبدة القادمة كمنها ما رب
على عمل كمستقبل اؼبؤسسات اؼبصرفية كمنها مصرؼ اعبمهورية ليبيا بشكل مباشر، 

 .7فيظهر الشكل ازدياد مؤشر اإليرادات بشكل متسارع ضمن خريطة الناتج احمللي اللييب

                                                           

، من موقع GMT 14:05 -01.10.2018، تاريخ النشر:2018ليبيا تتصدر النمو االقتصادم العاؼبي يف  -6
https://arabic.rt.com/business 

، موقع بوابة الوسط صوت ليبيا الدكرل، القاىرة: نشر 2020لبلقتصاد اللييب حىت « البنك الدكرل»توقعات تقرير :  - 7
 http://alwasat.ly/news/economyـ، 2016أكتوبر  15 يف
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 9191لالقتصاد الليبي حتى  الدوليالبنك  توقعات 4شكل 

 اؼبؤشرات االقتصادية مشجعة ككذلكيف ليبيا القانونية كالتشريعية  كبالتارل فاألرضية    
رغم كجود بعض الصعوبات األمنية اليت ال  مهيئة لتنفيذ ىذه االسًتاتيجيةك غبد كبَت، 

كيبقى السؤاؿ  ،يبكن التغاضي عنها كمت اإلشارة إليها يف كثَت من اؼبواضع من البحث
 يفك يف مواصلة تقدمو أم مصرؼ اعبمهورية ليبيا اؼبصرؼ ا اؼبهم ىو مدل جدية ىذ

الذم أثبتت اغبقائق يف ىذه الدراسة جدكاه يف زيادة  اقبازه ؽبذا التوجو االسًتاتيجي
كذلك من النقاط اؼبهمة اليت سبثل العمود  ربسُت خدمات اؼبوطنُت كزبائن بشكل كبَت.

يت يرل الباحث أهنا سبثل أنبية قصول يف قباح ىذه االسًتاتيجية يف ربسُت كال ،الفقرم
اؼبهاـ مراعاة عدد من اؼبهاـ، كىذه جودة اػبدمات لزيادة رضا الزبائن دبصرؼ اعبمهورية 

، بالدكلة القطاع اؼبصريف كسائر القطاعات اؼبرتبطةكتشمل كل  ،من اؼبؤسسة اؼبصرفيةتبدأ 
فهي  ،كشركة الكهرباء كشركات االتصاؿ كالربيد كاالنًتنت  ،اغبيويةكالشركات كاؼبصاحل 

لنجاح  اؼبهاـصلب من  اؼبرتبطة باالتصاؿ باعتبارىاالتقنية اؼبصرفية  تركز على
 :االسًتاتيجية
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 :االىتمام بشبكات االتصاالت الهاتفية وشبكات االنترنت .1

العمبلء من الزبائن ك ماية غبمن اؼبهم احملافظة على فعالية االتصاالت كتأمينها ف      
، مواؽبم اؼبنسابة عرب الشبكات كالتعامل مع اؼبتغَتات اغبديثةأضياع حقوقهم ك 
اليت يتم هبا تنفيذ ىذه االسًتاتيجية، نعم تبُت ضعف  العملية الوسيلةفاالتصاالت سبثل 

احملطات بالوقود أك بسبب  اداتمدإقطاعات يف يف شبكات االتصاالت بسبب ان
هذه اؼبعوقات يبكن معاعبتها على مستول ف ،غَت ذلكك أعطاؿ يف شبكات الكهرباء 

كيرل الباحث يوجد ربسن كبَت يف خدمات الكهرباء  ،حقيقية إرادةالدكلة لو كجدت 
هبب تطوير كتعديل ، كما مقارنة بالسنوات اؼباضية يف ىذا اعبانب 2018ؽبذه السنة 

من حيث ضباية االتصاالت  القوانُت كالتشريعات للتماشي مع متطلبات التقنية اؼبصرفية
من العمبلء كالتغطية الشاملة أمن ناحية جودة اػبدمة كعدالتها كضماف ك ، الشخصية

كالعادل يعيش اليـو ثورة اتصاالت ترتبط بالقطاعات اؼبالية بصفة عامة  .سعار العادلةكاأل
اؼبصرفية بصفة خاصة، كيظهر تبٍت اؼبصارؼ لتكنولوجيا االتصاالت من خبلؿ عرضها ك 

ػبدمات مصرفية عن ب عد، كخاصة االلكًتكنية منها، نتيجة للدكر االسًتاتيجي الذم 
ربققو من كراء ذلك خاصة، كأف اػبدمة اؼبصرفية تتميز بنمطية عالية يف منموهنا 

 .8نافسةكؿبتواىا فبا هبعلها يف متناكؿ اؼب

 :االىتمام بتدريب الموظفين بمصرف الجمهورية .2

اليت جاءت هبا اؼبصرفية على استخداـ التقنيات االلكًتكنية  كىو التدريب     
تقدًن خدمة ل الوظيفي أداءىمتطوير كترقية ، بغرض يف ىذا اؼبصرؼ االسًتاتيجية اؼبطبقة

                                                           

ظباح ميوب، أثر تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت على األداء التجارم كاؼبارل للمصارؼ الفرنسية، حالة نشاط  - 8
 .20ـ، ص2014البنك عن بعد، رسالة دكتوراة، جامعة قسنطينة، اعبزائر، 
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نشر ثقافة التعامل بالنقد العصر، كتدريبهم على  مصرفية الكًتكنية راقية كمواكبة
اليت هتدؼ عملية فالتدريب ىو الكغَتىا مع الزبائن،  االلكًتكين مثل البطاقات اؼبصرفية

إكسابو معارؼ كمهارات ألداء  كهبدؼ أك كظيفيان  سلوؾ الفرد مهنيان يف تعديل إهبايب إذل 
كتعديل مواقفو لصاحل العمل كاؼبنظمة فهو ؿباكلة لتغيَت سلوؾ األفراد كبو  ،العمل

 ناظمككما جاء يف توصيات دراسة   .9استخداـ طرؽ كأساليب أفنل يف أداء أعماؽبم
ال بد من عقد دكرات تدريبية داخلية كخارجية  األردف يف كًتكنيةاالل الصَتفة الشمرم،

العبلقة هبدؼ توعيتهم بأنبية التوسع يف الصَتفة بشكل دكرم لكافة اؼبوظفُت ذكم 
فنبلن عن إؼبامهم دبا ىو مطبق حاليا ن لدل البنك، كأينان توعيتهم دبا ىو  اإللكًتكنية،

جديد يف ؾباؿ الصَتفة اإللكًتكنية، كذلك هبدؼ توفَت كادر بشرم مدرب كمؤىل 
صة للتسويق كتدريب ، كاالستعانة من قبل اؼبصرؼ دبؤسسات الدعاية اؼبتخصخدماهتا

 .10اؼبوظفُت اؼبختصُت لدل اؼبصرؼ

الموجودة في  ةتحليل االستراتيجيفي  البيانات نتائج مناقشةتحليل و الثاني:  الفصل
 مصرف الجمهورية ليبيا

تبُت من البحث  اؼبصرؼاؼبطبقة يف السًتاتيجية ابعد عرض البيانات يف ربليل         
نقاط قوة كنقاط ضعف كنقاط فرص كهتديدات يف بناء ىذه االسًتاتيجية، أك دبعٌت أكثر 
ربديدان يف كاقع ىذه االسًتاتيجية يف ربسُت جودة اػبدمة للزبوف يف اؼبصرؼ، كلقد 

 ةيالطرؽ التحليل يعترب منالذم  (SWOT)استخدـ الباحث يف التحليل خطوات ربليل 
                                                           

ات ككظائف ،صبعية عماؿ اؼبطابع التعاكنية ، مهدم حسن زكيلف كؿبمد قاسم القريويت ، مبادئ اإلدارة ، نظري - 9
 .187ـ، ص 1984عماف ، األردف 

كًتكنية يف األردف، دراسة مقدمة إذل مقدـ اذل اؼبؤسبر العلمي اػبامس يف جامعة فيبلدلفيا ناظم الشمرم، الصَتفة االل -10
 .26ـ، ص 2007،يونيو،  5-4للفًتة من 
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الطرؽ  تحليل منباؼبؤسسات فهذا ال اػباصة  توصيف االسًتاتيجي اتاليت تساعد يف
باؼبؤسسات، كىو عملية الغرض  اػباصة اليت تساعد يف توصيف االسًتاتيجي ات التحليلية

منها ربديد جوانب القوة كالنعف يف البيئة الداخلية للمنظمة، كالفرص كالتهديدات يف 
ية احملتملة ؽبا، فبا يساعد يف تطوير االسًتاتيجيات، البيئة اػبارجية اليت توثر على الفاعل

 .11كتنمية جوانب القوة كالفرص اؼبتاحة، كالتغلب على جوانب النعف كالتهديدات
 إلستراتيجية مصرف الجمهورية ليبيا SWOT مصفوفة تحليل أ.

يهدؼ التحليل الرباعي إذل ربديد نقاط القوة كالنعف، كالتعرؼ على الظركؼ ك       
على  اؼبصرؼالبيئية كالعناصر احمليطة، دبا فيها من فرص كربديات، كأثرىا على قدرة 

تنفيذ خطتو االسًتاتيجية، كالوصوؿ إذل األىداؼ اؼبأمولة، فإف ربديد نقاط القوة كالعمل 
رص اؼبتاحة كدراسة إمكانية استغبلؽبا، كمعاعبة نقاط النعف على تنميتها كتعزيزىا، كالف

كالتحديات كالعمل على التقليل من آثارىا السلبية، سوؼ يؤدم إذل زيادة فرص قباح 
( ؽبذه االسًتاتيجية يف مصرؼ SWOT، كفيما يلي ربليل مصفوفة )ًتاتيجيةاػبطة االس

فة، بالتقاء الصف مع العمود كطريقة ربليل ىذه اؼبصفو حسب نظاـ  اعبمهورية ليبيا
 :12كاػبركج بنتيجة

 
 

                                                           

ـ، 2016، أكتوبر 4(، ؾبلة العلـو الًتبوية، العدد SWOTتخداـ سوات )زكريا ؿبمد ىيبة، التحليل البيئي باس -11
 .124ص

على الًتتيب  ىيك  ،ة ربمل اغبرؼ األكؿ من كل كلمةىي اختصار ألربع كلمات اقبليزي (SWOT) كلمة - 12
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats الفرص : القوة كالنعف ك كبالعربية ىي

ككأفنل تطبيق  ،كىي تستخدـ كتحليل لكل العوامل اليت من شأهنا أف تؤثر على أم مشركع أك قرار .كالتهديدات
يتم عنونة كل عامود بأحد ىذه الكلمات ك يتم عمل جلسة يبكن رسم جدكؿ يبثل أربع أعمدة ك الستخدامها 

 .عصف ذىٍت يتم كتابة كل ما ينتج عنها دخل ىذه األعمدة غبصر كل ما تواجهو
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 الباحث ومقترحات SWOT مصفوفة تحليل نموذج 01 جدول
 تقييم البيئة الداخلية                   

 

 

 

تقييم                            
 البيئة

 خارجية                              ال

 نقاط القوة   

 اػبدمات توفَتالبدء بقوة يف  .1
 .للزبائن االلكًتكنية

اؼبصرؼ يبتلك أكرب عدد حسابات  .2
لف أ 700مليوف كمصرفية يف ليبيا فلو 

 .زبوف
اؼبصرفية ىي األقل بُت العموالت  .3

 .اؼبصارؼ التجارية
للخدمات تقديبو ؼبنتجات ك  .4

 كاؼبناربة. اإلسبلمية مثل اؼبراحبة

      نقاط الضعف

 اغبارل الوضع يف اػبارجية اؼبؤثرات .1
كىي  كاعبهوية اؼبناطقية ككجود ،للببلد

 .مرتبطة بعنصر الثقافة لدل الزبائن
 اؽباتفية الشبكة:  االتصاالت رداءة .2

 .االنًتنت كشبكة
خركج بعض اؼبوظفُت يف إجازات  .3

 طويلة

  الفرصنقاط 

 نظومةتوسيع خدمات اؼب إمكانية .1
ليتم ربطها  ػبدمة الزبوف اإللكًتكنية

 بكل اؼبصارؼ
 االستفادة من اػبرباء اػبارجُت .2
 االقتصادية منإلصبلحات ا .3

 مصرؼ ليبيا اؼبركزم

 (1 ) 

 ثقافة ترسيخاستعماؿ نقاط القوة 
كاستثمار الفرص  االلكًتكنية اػبدمات

يف كجود االصطبلحات  اؼبتاحة
 .االقتصادية

 
 (ىجومية)اسًتاتيجيات 

 (2 ) 

بالعمل على تغيَت معاعبة نقاط النعف 
 رداءةثقافة الزبوف إذل األفنل، كمعاعبة 

 كاستثمار الفرص اؼبتاحةاالتصاالت 
 نظومةخاصة يف توسيع خدمات اؼب

ػبدمة الزبوف ليتم ربطها بكل  اإللكًتكنية
 اؼبصارؼ.

 )اسًتاتيجيات عبلجية(

   التهديداتنقاط 

خاصة يف اغبالة األمنية يف ليبيا  .1
 جنوب الببلد

النرائب صبلح نظاـ إل اغباجة .2
 كاعبمارؾ 

 التملك قوانُتاغباجة لتعديل  .3
 العقارية اإلقراضك 

 (3 ) 

 خاصة توفَتاستعماؿ نقاط القوة 
كتقليل  للزبائن االلكًتكنية اػبدمات

خاصة تعديل القوانُت بالدكلة  التهديدات
 لتواكب االصبلح الشامل

 

 ) اسًتاتيجيات دفاعية (

 (4  ) 

خاصة معاعبة تقليل نقاط النعف 
االنقطاعات يف شبكات اؽباتف 

بتوفَت  كتقليل التهديداتكاالنًتنت 
انسجاـ مع القوانُت بالدكلة مثل قوانُت 

 النرائب كاعبمارؾ

 ) اسًتاتيجيات انكماشية (
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 :الباحث ومقترحات SWOT مصفوفةل تحليلنتيجة الب. 
البيانات اؼبتحصل عليها بوسيلة اؼبقاببلت اليت أجراىا الباحث مع  النتائج من تشَت     

 ربليل اؼبسؤكلُت دبصرؼ اعبمهورية، كمن خبلؿ اطبلعو على كثائق اؼبصرؼ أف
أف ىذا اؼبصرؼ يبلك نقاط قوة مهمة جدان ب( SWOTباستخداـ ربليل ) االسًتاتيجيات

  : ىي على النحو التارل
تعتمد على اػبدمات االلكًتكنية للزبائن، يف تطبيق اسًتاتيجية كقباحو أكؽبا ىو بدأه  .1

ماكنة سحب ذايت، بينما  2000توفَت أكثر من  (1فقد عمل ىذا اؼبصرؼ على )
ارتفاع  (2فقط، ) 200ماكنة كمنها  400اؼبصارؼ التجارية األخرل ال تتجاكز 

ألف مشًتؾ  600عدد اؼبشًتكُت يف ىذه اػبدمة، فقد أصبح لدل اؼبصرؼ حوارل 
مليوف حساب أم تقريبان ثلث  2( لدل اؼبصرؼ 3االلكًتكنية، ) يةيف اػبدمة اؼبصرف

 %40الشعب اللييب، كرغم كجود مصارؼ أخرل فمصرؼ اعبمهورية نصيبو قرابة 
 ليبيا. أكباء كل يف للزبائن اغبسابات عدد من

كىي  ليبيا، يف اػبمسة التجارية اؼبصارؼ بُت األقل ىي أف عموالت ىذا اؼبصرؼ .2
 هتدؼ اػبطوات أكرب من كىذهدينار للمعاملة الواحدة،  5غلبان أقل من غَته ب 

 تكوف عندما اؼبالية فالقيمة،اعبمهورية مصرؼ لدل هبم كاالحتفاظ الزبائن عبذب
 قيمة كجود من أفنل ىي كاؼبستقبل اغبارل الوقت يف اؼبصادر ككثَتة كمستمرة، ثابتة

 .كمؤقتة ؿبدكدة كلكنها عالية

 .ض بينهار تعايوجد تعمل معان كال  اكأهن ،تنافر كتعاكف اإلدارات اؼبعنية برضا الزبوف .3
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اإلسبلمية مثل اؼبراحبة لآلمر كاؼبنتجات اؼبصرفية للخدمات تقدًن ىذا اؼبصرؼ  .4
فيما دل تبدأ أغلب  ـ2009منذ  بالشراء حيث توفر اؼبركوب كاألثاث للزبائن

 مية بعد.اؼبصارؼ يف اػبدمات اإلسبل
 يعاين من( أف ىذا اؼبصرؼ SWOTيبُت ربليل االسًتاتيجية باستخداـ ربليل )كما 

 كىي : ضعف هبب معاعبتهانقاط 
 الشبكة، من حيث أف للزبائن توكجود العمل تعرقل قد فهي االتصاالت رداءة .1

 .بشكل مفاجئ أحيانان  تتوقف االنًتنت كشبكة اؽباتفية

 على تؤثر اليت كاعبهوية اؼبناطقية ككجود للببلد، اغبارل الوضع يف اػبارجية اؼبؤثرات .2
 كفركعو باؼبصرؼ اؼبوظفُت بعض سلوؾ ككذلك يف اؼبصرؼ، ىذا اذباه الزبوف سلوؾ

 .ليبيا يف اؼبنتشرة

 مرتبط ىو اػبدمة تدين بأف كثقافتهم تصورىمأم الزبائن ك  الناس بعض فهم .3
 دكف معرفتو التامة هبا. ، كأف البعض وبكم على مستول اػبدمةفقط باؼبصرؼ

 .دكف كجود تعويض ؽبم طويلة إجازات يف اؼبوظفُت بعض خركج .4

 يبلك( أف ىذا اؼبصرؼ SWOTكما يبُت ربليل االسًتاتيجية باستخداـ ربليل )  
 كىي : فرص هبب عليو استغبلؽبا االستغبلؿ اعبيدنقاط 

 بشق اآلف تشتغلفهي ، الزبوف ػبدمة اإللكًتكنية اؼبنظومة خدمات توسيع زيادة .1
 ليبيا مصارؼ كل معكالفرصة بالتعاقد مع شركة ىندية لكي يتم ربطها  فقط كاحد

، كىذا من شأنو أف يزيد كوبسن مستول اػبدمات للزبائن، حيث يبكن التجارية
 الزبوف يف أم مصرؼ من سحب كإيداع اؼببالغ يف أم فرع من فركع اؼبصارؼ.
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 إذل آراءىم حُت يعرضوف كجهات نظرىم باالستماعالستفادة من اػبرباء اػبارجُت ا .2
 .يف تطوير اػبدمات اؼبصرفية للزبوف

كمراقبة  بتخفيض قيمة الدكالر إلصبلحات اليت قاـ هبا مصرؼ ليبيا اؼبركزما .3
 االعتمادات ككضع حدكد للتجار.

 اؼبراحبة مثل اإلسبلمية خدماتو يف باؼبقابل يتوسع أف االلكًتكنية اػبدمات يف التوسع .4
 .كاؼبناربة

نقاط  يواجوأف ىذا اؼبصرؼ  (SWOT) كما يبُت ربليل االسًتاتيجية باستخداـ ربليل     
 هتديد كىي :

سبلمة الزبائن اغبالة األمنية يف ليبيا خاصة يف جنوب الببلد، فبا يعرض كيهدد  .1
 .كالعاملُت باؼبصرؼ يف بعض األحياف

اؼبوازية كالداعمة، مثل قوانُت النرائب قيود من القوانُت بالقطاعات األخرل  .2
 .العقارية اإلقراضقوانُت التملك ك  كاعبمارؾ، كيف

 .التجارية اؼبصارؼ بُت الشديدة اؼبنافسة .3
كحسب النموذج أك ىذا التحليل فإف الباحث كحسب اعبدكؿ أعبله  كفق كبالتارل       

فق يقدمها ، ك هبذا اؼبصرؼ وبدد اؼبقًتحات اليت نتجت عن ربليل اؼبصفوفة الشكل التارل
 :13أدناهالنقاط 

 
 
 

                                                           

 .TWOSأسلوب مصفوفة ن تصميم الباحث : كيكوف االقًتاح متماشيان مع تطبيق اػبطوة األخَتة كىي م - 13
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بأف يتم : استعماؿ نقاط  (S-O)تعزيز نقاط القوة كاالستفادة من الفرص اػبارجية  .1
كاستثمار الفرص اؼبتاحة يف كجود  ،القوة كترسيخ ثقافة اػبدمات االلكًتكنية

 االصطبلحات االقتصادية.
بأف يتم : استعماؿ نقاط القوة  (S-T)تعزيز نقاط القوة كذبنب التهديدات اػبارجية  .2

تعديل القوانُت  كتقليل التهديدات خاصة ،خاصة توفَت اػبدمات االلكًتكنية للزبائن
 .بالدكلة لتواكب االصبلح الشامل

بأف يتم :  (W-O)التغلب على نقاط النعف كاالستفادة من الفرص اػبارجية  .3
معاعبة نقاط النعف بالعمل على تغيَت ثقافة الزبوف إذل األفنل، كمعاعبة رداءة 

 swotنموذج 

مصرف لخدمات 

 الجمهورية ليبيا

تعزٌزنقاط

القوةواالستفادة

نقاط  منالفرص

 القوة

االستراتيجية 
التي تحقق رضا 

الزبون 
 بالمصرف

تعزٌزنقاط

القوةوتجنب

 التهدٌدات

التغلبعلى
نقاطالضعف
واالستفادةمن

 الفرص

التغلبعلى

نقاطالضعف

وتجنب

 التهدٌدات

نقاط 

 الضعف

نقاط 

 الفرص

نقاط 

 اتالتهديد

 حليل مصفوفة سواتشبكة ت 5 شكل
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ًتكنية كاستثمار الفرص اؼبتاحة خاصة يف توسيع خدمات اؼبنظومة اإللك ،االتصاالت
 .التجارية ػبدمة الزبوف ليتم ربطها بكل اؼبصارؼ

بأف يتم : تقليل ( W-T)التغلب على نقاط النعف كذبنب التهديدات اػبارجية  .4
كتقليل  ،نقاط النعف خاصة معاعبة االنقطاعات يف شبكات اؽباتف كاالنًتنت

 مارؾ.التهديدات بتوفَت انسجاـ مع القوانُت بالدكلة مثل قوانُت النرائب كاعب
كاف ؽبذه االسًتاتيجية   نقاط القوة كمن التحليل يستخلص الباحث بداية يف       

 اػبدماتكقباحو يف تطبيق اسًتاتيجية تعتمد على  اؼبصرؼ بدأنقاط قوة أنبها 
إف االستثمار يف التكنولوجيا يشكل العامل األىم لنجاح ذلك ، للزبائن االلكًتكنية

كتؤكد  ،االقتصادية عمومان، كاؼبصرفية على كجو اػبصوصكمستقبل النمو يف اؼبؤسسات 
التكنولوجيا  كسائلاألحباث العاؼبية أنبية االستثمار يف اػبدمات اؼبصرفية اؼبرتكزة على 

اغبديثة، إذ تظهر التوقعات أف نصيب الفركع من اػبدمات اؼبصرفية سيًتاجع بعد أف 
، كالبنك اػبلوم، كبنوؾ اإلنًتنت، تأخذ مكاهنا أجهزة الصراؼ اآلرل، كالبنك الناطق

كنقاط البيع، كأدكات التحويل اإللكًتكين لؤلمواؿ، كالبنك اآلرل كغَتىا كاليت ستصبح 
 .14القنوات الرئيسة ػبدمة العمبلء

اػبدمات اؼبقدمة كاليت يشَت اليها  كفاءةكتكمن أنبية نظم التقنية اؼبصرفية اغبديثة يف     
 بالنقاط التالية: الباحثُت

 السرعة: حيث يتم حفظ اؼبعلومات كاسًتجاعها بسرعة. -1

 األخطاء. حدكثالدقة: حيث تقلل ىذه النظم من  -2

                                                           

 .5ناظم الشمرم، الصَتفة االلكًتكنية يف األردف، اؼبرجع السابق، ص -14
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 قل من النظم اليدكية التقليدية.أتوفَت اعبهد: فهي ربتاج إذل جهد  -3

كمية اؼبعلومات: فالنظم ؽبا القدرة على حفظ كميات كبَتة من اؼبعلومات كالبيانات   -4
 ن التقليدية.بدرجة اكرب م

 .15النظم اليدكية منكأفنل يف اسًتجاع اؼبعلومات اؼبخزنة  سرعاالسًتجاع: يف أ -5

 االتصاالت رداءةب ما يتعلقيف ىذه االسًتاتيجية  نقاط الضعفبينما كاف أكرب      
ة مع ما أكردتو دراسة كلقد تشاهبت ىذه النتيج ،للزبائن توكجود العمل تعرقل قد فهي

 العربية البلداف يفكشبكات االنًتنت  اؽباتفية التصاالتكجود صعوبات يف ا سابقة بينت
 األنظمة مشكلة أينان  كتظهر، كاؽباتف اغباسوب بُت ارباد ىو اإلنًتنت أف ذلك

 عدـ أف كما ،اإللكًتكنية اؼبصرفية األعماؿ مع منسجم غَت بعنها اليت كالتشريعات
 الصناعة ىذه تطور كجو يف عائقان  يقف اإللكًتكنية اؼبصرفية األعماؿ ألنبية الكايف الوعي

 الثقة كعدـ اللغة مثل كالنفسية، االجتماعية اؼبعوقات أينان  نذكر أف كيبكن ،اؼبتطورة
 ىذه عرب التحويبلت كإجراء اؼبصرفية اغبسابات كربريك كالتسديد الصفقات بإجراء

 التنظيمي الدكر يظهر كىنا اؼبعوقات، من كغَتىا التغيَت كمقاكمة اإللكًتكنية الوسائل
 التقنية تعيق اليت الصعوبات على للتغلب كنظم كلوائح تشريعات بوضع يكوف كالذم

 قطاع كمنظم اؼبركزم البنك كىو اؼبصريف القطاع منظم بو ينطلع ما كىو اؼبصرفية
 اآلخرين كالشركاء اػبدمة مقدمي مع كينس ق الدكلة يبثل كالذم كاؼبعلومات االتصاالت
 .16اؼبستفيدين

                                                           

 .12ـ، ص2013ؿبمود صياـ، الصَتفة االلكًتكنية التطبيقات كاألدكات، عماف ، -15
لسياسات اؼبنظمة لقطاع اؼبعلومات كاالتصاالت يف السوداف على استخداـ التقنية ؿبمد جعفر إبراىيم، تأثَت ا -16

 .13ـ، ص2015اؼبصرفية، رسالة ماجستَت، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا، صبهورية السوداف، 
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 سعىي الكثَتة اليت فرصال ؽبذا اؼبصرؼكتبُت من البحث يف ربليل االسًتاتيجية      
 يف تنافسية مزايا ككسب واجههاي اليت التهديدات على القناء أجل من الستغبلؽبا

 اؼبنظومة خدمات توسيعزيادة ىي كانت أىم الفرص اؼبتاحة أماـ اؼبصرؼ   فقد ،السوؽ
، كىذا يتطلب كما أشار إذل ذلك الباحث على إدارة مصرؼ الزبوف ػبدمة اإللكًتكنية

اعبمهورية التمسك هبذا اػبيار االسًتاتيجي، ككذلك العمل على معاعبة اؼبعوقات بقدر 
اإلمكاف، كأينان تدريب العاملُت على الوسائل االلكًتكينة كالذين بدكرىم ينقولوف ىذه 

كىذا كما بينتو الدراسات ستفادة من اػبربات اؼبختصة يف ىذا اجملاؿ. اؼبعرفة للزبائن، كاال
توفَت أحدث األجهزة اغباجة تدعو لالسابقة اليت تتفق مع ىذه الدراسة من أف 

كاليت ال بد من اغبصوؿ عليها للتوسع يف الصَتفة  ،كالربؾبيات اؼبتقدمة اؼبتاحة
كباقي القنوات اإللكًتكنية، مع  ،ليةاإللكًتكنية، كزيادة حجم االنتشار للصرافات اآل

 .17تسهيل إجراءات استخداـ تلك القنوات للحصوؿ على اػبدمات اؼبختلفة

 األمنية اغبالةأنبها  تهديدات تواجهواالسًتاتيجية أف ىذا اؼبصرؼ  كتبُت من ربليل    
كال تقتصر ىذه التهديدات على األفراد رغم فداحتها  ،الببلد جنوب يف خاصة ليبيا يف

كإمبا تشمل ىذه التهديدات التخريب كالتعدم على الشبكات اؽباتفية كالبنية اؼبتعلقة 
أصبحت ىناؾ ، كلذلك من أسبلؾ كأعمدة كغَتىا ات ككسائل توصيل الكهرباءبكبالش

كاؼبعلومات إذل كجود حاجة ماسة يف ضوء الثورة التقنية كازدياد شبكات االتصاالت 
يف اؼبصارؼ كىذا  د على ضباية اؼبعلومات كالبياناتأساليب كإجراءات أمنية تساع

 اؼبصرؼ من بينها.

                                                           

 .26يف األردف، اؼبرجع السابق، ص االلكًتكنيةناظم الشمرم، الصَتفة  -17
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الزبائن خصوصية األفراد ضباية ك أنبية تأمُت  يوكد الباحث على كيف نفس السياؽ      
 ،ربديد ؾبموعة من القواعد اليت ربكم خصوصية البيانات كاؼبعلومات ،كما هبب

كجودهتا كتكاملها، كيبكن القوؿ يف ضوء ما سبق، أف توفَت ىذه اؼبتطلبات صبيعها 
 كىذا ،اإللكًتكنية االسًتاتيجيةضركرة ألغٌت عنها لكي ننمن قباح تطبيق مشركع 

 كالسعي ،ٍت مثل ىذه التقنيات اغبديثةيتطلب كجود اإلدارة اعبيدة كاؼبدركة ألنبية تب
حملاكلة توفَت متطلبات تطبيقها داخل اؼبنظمات كالتصدم لكل العقبات اليت تعًتض 

كتعزيز  للتقنيات االلكًتكنيةعلى أنبية تنمية الوعي الثقايف لتطبيق  مع التأكيد ،تبنيها
ر البنية األساسية الكافية كتطبيقها كتطويها سئولُت ببنية كأداء كمزايا تبنيكعي الناس كاؼب

كحث اؼبديرين كاؼبوظفُت كتدريبهم لتحقيق  كضبايتها، لشبكات العمل كاالتصاالت
 إرباؾ يف كبَتة بدرجة ساىم األمنية األكضاع تدىورف . التطبيق الفعاؿ اإلدارة اإللكًتكنية

 ارلاؼب اػببَت رشواف سعيد يراه ما حسبكمثاؿ على ذلك اللييب  اؼبصريف اعبهاز عمل
 اؼبعامبلت يف شلل إذل أدل ما ىوالذم كضح بأف ىذا الوضع  اللييب، كاالقتصادم

 األمواؿ رؤكس كأصحاب األعماؿ كرجاؿ اؼبواطنُت من العديد قاـ أف بعد خاصة النقدية
 خبلؿكىذا مبلحظ  ،بيوهتم يف خارجان  هبا كاالحتفاظ البنوؾ من مدخراهتم بسحب
 .18ـ2016من سنة  األكذل األشهر

 

 

                                                           

-17اؼبصارؼ الليبية تواجو شبح اإلفبلس.. كالسكاف يسحبوف أمواؽبم منها، ؾبلة التآخي، تاريخ النشر: اػبميس  -18
03-2016 http://www.altaakhipress.com 



134 
 

االستراتيجية في  في مساىمة البيانات نتائج مناقشةتحليل و : الثالث الفصل
 تحسين جودة الخدمات لكسب رضا العمالء في مصرف الجمهورية ليبيا

 لكسب اػبدمات جودة ربسُت يف االسًتاتيجية يتبُت من عرض بيانات مسانبة     
كاؼبسانبة يكوف يف جانبُت  االستفادةليبيا أف كجو  اعبمهورية مصرؼ يف العمبلء رضا

 :نباأساسيُت 

 مصرؼ يف العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة ربسُت يف مسانبة االسًتاتيجية .1
 .الزبوف ليبيا من خبلؿ شكاكل اعبمهورية

 مصرؼ يف العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة ربسُت يف االسًتاتيجية سانبةم .2
  .اؼبقدمة اػبدمة مستول عن الزبوف رضا زيادة خبلؿ من ليبيا اعبمهورية

 ربسُت يف االسًتاتيجية مسانبة يفيبلخص ىذين اغبانبُت  (6رقم ) كالشكل التارل     
 :ليبيا اعبمهورية مصرؼ يف العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة

 

 
 

 

 

 

 الزبون شكاوى معالجةفي  االستراتيجيةمناقشة مساىمة تحليل و  . أ

سهلت ىذه االسًتاتيجية االلكًتكنية للزبوف يف تقدًن شكواه مباشرة كبدكف لقد       
اغباجة أف وبنر للمصرؼ كيقـو باالستفسارات عن كجود مشاكل يف حساباتو اؼبصرفية 
هبذا اؼبصرؼ، كبينت البيانات أف اؼبصرؼ ألغى بقرارات صارمة ما يعرؼ باليـو الداخلي 

المساىمة في 
معالجة شكاوى 

الزبون

عن  الرضازيادة 
مستوى الخدمة 

المقدمة

 

 الزبون
 

 مساىمة االستراتيجية في جانبن لخدمة الزبون بمصرف الجمهورية  6 شكل
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بقصد التهرب من الزبائن، فمهما بلغ  هموظفُت كأغلبيف العمل كىو ما يتدرع بو بعض اؼب
حجم العمل ال يكوف ذلك مداعاة لكي وبجم اؼبوظف عن مقابلة الزبوف كاالستماع 
لطلباتو، كمت تفعيل نظاـ ضبط للمخالفات بشكل قانوين داخل اؼبصرؼ كمن اعبهات 

مة الرقابية اػبارجية. ككل تأخَت بدكف مربر ىو تعارض ؼبصلحة اسًتاتيجية ربسُت اػبد
االلكًتكنية مع الزبائن إال ما كاف يف صلب العمل، كلكن تأخَت اؼبعامبلت ؼبدة أسبوعُت 

اإلدارات الرقابية إذل  كلذا كجب التقدـ بالشكاكل يف ذلك، مر مبالغ فيوأفهذا أك أكثر 
، كما نصت اؼبقررات اعبديدة على إنشاء منظومة تستقبل الشكاكل دبصرؼ اعبمهورية

يستطيع أم زبوف أف يتصل  1500خط مباشر رقمو  كمت تركيب ،مرارمن الزبائن باست
، كمت فتح إيبيل جديد مستول اػبدماتكيشرح فيو مشكلتو أك شكواه من  باؼبصرؼ

مث  ،ككتابة شكواه فيو، كيتم ذبميع الشكاكل كاالتصاؿ بالفركع يستطيع أم شخص بث  
 يتم معاعبتها.كبعدىا اؼبوضوع، خلفيات االستفسار عن 

كما أف بعض الزبائن يشتكوف من عدـ قدرهتم على استعماؿ اؼبنظومة الرقمية        
اعبديدة كما يف اؽبواتف اعبوالة، كلذلك كفر اؼبصرؼ بديبلن عن ذلك بالرجوع كالعودة 

 شراؾ الزبائن يف تطوير ىذه االسًتاتيجية.إللخدمة اؼبباشرة كاألكلية، كما يتم 

التوسيع يف اػبدمات  ةاسًتاتيجيأف  اتنح اؼبعركضة كربليلهاالبيانات نتيجة من ك       
اؼبقدمة للزبائن،  لخدماتحققت منافع كثَتة، كسانبت يف ربسُت اعبودة ل ةاإللكًتكني

، فكما ذكر الباحث يف معاعبة شكاكل الزبوفيتمثل أكالن  ىذا األمرككانت أىم جوانب 
، كال زالت تلقي بظبلؽبا، كلكن ةلة اؼباضيما سبق أف األكضاع االقتصادية يف الفًتة القلي

بدرجة أقل، قد زادت من تفاقم شكاكم الناس أم الزبائن من تدين اػبدمات اؼبقدمة، 
األزمات  سيطرة اؼبصرؼ، كلكن تفاقمك كقد تكوف األسباب خارجة عن نطاؽ كقدرة 
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األكضاع األمنية كتراكم الشكاكم، بشيت الطرؽ كالوسائل، كأغلبها غَت منظم، كمع سوء 
ؼبدة ماضية كقريبة جدان، كقبل اإلصبلحات االقتصادية يف أزمات السيولة، كتبٍت ىذا 
اؼبصرؼ السًتاتيجيتو اؼبستحدثة يف التوسع يف اػبدمة االلكًتكنية كل ذلك شكل 

ية دبثابة البلسم الشايف ؽبذه زادت من شكاكل الزبائن كجاءت ىذه االسًتاتيج تتراكما
 ى األقل للتخفيف منها بشكل كبَت.كضاع علاأل

ىتماـ االبذبارب الدراسات يف ؾباؿ إدارة اعبودة كخاصة جودة الزبوف توصي ك       
كذلك من أجل ،مع الزبائن بأخبلؽ حسنة يتعاملواأف بشكاكم العمبلء كمبلحظاهتم 

كالعمل على حلها  ،سئلتهم كاستفساراهتم كشكاكيهمأكالرد على ، اغبفاظ على الزبوف
ستيعاب اعلى درجة عالية من الصرب يف  يكونوا على مقدمي اػبدمات أف هبب حبيث

 :اإلجراءات اليت يبكنها معاعبة ذلك من خبلؿ زباذاك  ،شكاكم العمبلء

 .الشكول اؼبقدمة ؽبم بأنبيةعتذار ؽبم كٕا شعارىم اال .1

 .تعوينهم عن اػبسارة الناصبة عن ذلك .2

 .اؼبستخدمة يف اػبدماتستبداؿ السلع ا .3

 تقييم الشكر للعمبلء كتعظيم دكرىم يف دعم اؼبؤسسة كتوفَت اػبدمات اعبيدة .4

 .بصورة دائمة

أف  توفَت خدمات بعد البيع بعد إسباـ عملية البيع كالتعاقد فعلى مقدمي اػبدمات .5
 تساعد فتقدًن ىذه اػبدمات بكفاءة عالية اػبدمات اؼبكملة،يتابعوا بإستمرار تقدًن 

 .19استقرارىكا ستمرار كجودىاايف التعامل مع اؼبؤسسة كبالتارل ستمرار العمبلء الى ع

                                                           

 .220،صـ2002، عيكالتوز  للنشر اؼبسرة دارعماف األردف، ، اعبودة إدارة، ؿبمود كاظم َتخن -19
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 مستوى عن الزبون رضامناقشة مساىمة االستراتيجية في زيادة تحليل و  . ب
 بالمصرف المقدمة اتالخدم

سانبت ىذه االسًتاتيجية يف تسهيل اػبدمات للزبوف حبيث أنو يبكنو بتطبيقات      
جوالو اػباص اغبصوؿ على بيانات كمعلومات عن حساباتو دبصرؼ اعبمهورية سواء كاف 
حسابو الرئيسي أك حسابو الفرعي اؼبتعلق بالعملة الصعبة، أم الدكالر، كغبظة كصوؿ 

ستفسار عن أم مشكلة كحلها دكف الذىاب مرتبو للحساب، كما سهلت للزبوف اال
كالوقوؼ يف طوابَت أماـ اؼبصرؼ، كيف تسهيل عمليات اؼبقاصة بُت اؼبصارؼ للمصرؼ 

ككذلك اإلعانة على ربصيل فرض كركن الزكاة للزبائن، كتفعيل خدمة ربويل اؼببالغ بُت 
 اغبسابات بواسطة التطبيق االلكًتكين.

 ية كبدكف مبالغة يف زيادة مستول رضا الزبائن عنكلقد سهلت ىذه االسًتاتيج      
اؼبقدمة، كخَت دليل على ذلك زيادة الطلب على فتح حسابات جديدة  اػبدمة مستول

حيث أف الزبوف من خبلؿ السمعة اغبسنة يأيت بزبوف جديد يف فركع مصرؼ اعبمهورية، 
االسًتاتيجية كىكذا، كما أف أسعار اػبدمات بسيطة جدان. كلقد حقق اؼبصرؼ هبذا 

أىدافان عدة كمكاسب كثَتة، كعلى سبيل اؼبثاؿ من اؼبكاسب اؼبادية أف إدارة التسويق 
مليوف   7كىي أكؿ سنة يف تطبيق االسًتاتيجية أرباح قدرت ب  2017حققت يف سنة 

حقق رقمان قياسيان يف األرباح كصل إذل أكثر من  2018كعوائد صافية، كيف ىذه السنة 
مكن استخداـ كتطبيق اسًتاتيجية التعامبلت  لييب كصايف ربح. كما مليوف دينار 14

االلكًتكنية كيف قلب أزمة السيولة قد كفر ىذا اؼبصرؼ بطاقات السحب الذايت يف كقت 
 للدفع اغباجة دكف كاػبدماتقياسي جدان ليخفف العبء على اؼبواطن يف شراء السلع 

 قدرت ليبيا اؼبركزم خبلؿ اؼبدة اؼباضيةقيمة سيولة ؼبصرؼ ، كما كفر اؼبصرؼ النقدم
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مليوف دينار بواسطة )خدمة بيوس( دل وبصل مصرؼ ليبيا اؼبركزم على  400دبليار ك
 ىذه القيمة منذ زمن.

كمن العوامل اؼبساندة االصبلحات اغبكومية األخَتة اليت نفدىا مصرؼ اعبمهورية       
يف ربسُت رضا الزبائن، فقد توفرت بفركع ليبيا كاليت أقرىا دبعرفة مصرؼ ليبيا اؼبركزم 

اؼبصرؼ السيولة ففي السابق كانت أغلب الفركع تأيت بالسيولة كل ستة أشهر اآلف تتوفر 
السيولة مرتُت يف األسبوع، كيف السابق كاف اغبد األعلى للسحب النقدم ىو سحب 

ت جاءت دينار، ككل ىذه اإلصبلحا 5000دينار للزبوف اآلف كصل اؼببلغ إذل  500
من االعتمادات اؼبتعلقة  بوضع حد لتغوؿ كسبادم التجار الذين كانوا مستفيدين

 .باالستَتاد، اآلف كبعد التسعَت اعبديد حدثت اصطبلحات جوىرية نالت رضا الزبائن

ىو تعاظم ىم ما يبيز العمل اؼبصريف يف عصرنا اغبارل شك أف أمن جهة أخرل ال      
كالعمل على ربقيق االستفادة  ،اؼبصرفية التقنيات اغبديثة اػبدمات اؼبعتمدة علىدكر 

القصول من شبار تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت، بغية تطوير نظم ككسائل تقدًن 
اػبدمات اؼبصرفية كابتكار تطبيقات جديدة للخدمة اؼبصرفية تتسم بالكفاءة كالسرعة يف 

لقد ك  ،اؼبصرفية يف القرف اغبادم كالعشرين مع اإليقاع اؼبتسارع للصناعة يتوافقاألداء، دبا 
اليت كفرت اعبهد ككفرت الوقت  للزبوف اػبدمات تسهيل يف االسًتاتيجية ىذه سانبت

كقللت من أم عيوب قد تكوف بالطرؽ التقليدية يف خدمات الزبائن، كلقد انعكس لو، 
 .ىذا األمر على رضا الزبائن كعلى مبو اؼبصرؼ كرحبيتو

أف ظهور ، كأشارت يف نفس السياؽ دراسات سابقة حبثت وبينتكىذا يتطابق مع ما      
اػبدمات اؼبصرفية اعبديدة من خبلؿ اؼبصارؼ االلكًتكنية اليت تقدـ خدماهتا اؼبصرفية 
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تقدـ من خبلؽبا أفنل  ،الكًتكنيان بكفاءة عالية كسعيها كبو البحث عن تقنيات جديدة
افس على كسب أكرب عدد من الزبائن أدل إذل إحداث نقلة اؼبصرفية للتناػبدمات 

جذرية يف صناعة اؼبنتجات كاػبدمات اؼبصرفية كاؼبالية، كانت ؿبصلتو عددان من النتائج 
يوضح تسلسل الوصوؿ ؼبستول رضا ( 7رقم )كالشكل التارل  .20اؼبهمة لتلك اؼبصارؼ

 االلكًتكنية:الزبائن بعد تطبيق اسًتاتيجية التوسع يف اػبدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

يف قباح كمسانبة ىذه االسًتاتيجية يف زيادة رضا الزبوف كيرل الباحث أف خَت مقياس   
فكما بينت النتائج  ،أف اؼبصرؼ قبح يف استقطاب أعداد جديدة من الزبائن كباستمرار

ربعماية حساب، أم حوارل ثلث سكاف ليبيا، كىي تزداد مليوف كامن ؼبصرؼ أكثر ذا اؽب
                                                           

االلكًتكنية يف العراؽ عناصر النجاح كاإلخفاؽ، ؾبلة كلية الكوت اعبامعة، العراؽ، أضبد صبيح عطية، الصَتفة  -20
 .46ـ،ص 2015العدد التجرييب، السنة األكذل، 

تبي مصرف الجمهورية ليبيا الستراتيجية تهدف لتحسين رضا الزبائن 
 ىي استراتيجية التوسع في الخدمات االلكترونية بآليات عديدةو لديو 

يستخلص الباحث أن ىذه االستراتيجية مناسبة وناجحة بشرط 
 االستمرار بالعمل المنظم وتدريب العاملين وتحسين بنية االتصاالت

 الزبائن بالمصرف شكاوى ( تسهيل1 من أوجو االستفادةأىم نقطتين 
 .بالمصرف المقدمة الخدمات مستوى عن الزبون رضا زيادة( 2

 تسلسل ااالستفادة من ستراتيجية التوسع في الخدمة االلكترونية 7شكل 
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 اؼبؤسسات قبػػػاح أف القػػػوؿ ػػديهيالبػ أكثر من غَتىا يف اؼبصارؼ األخرل الليبية. كمن
 ضػػماف يف مكانياهتاإك  قػدراهتا علػى يعتمد خػاص بشكل اػبدمة كمؤسسػات عاـ بشكل
 فقػط تكتفي ال الناجحػػة اػبدميػػة فاؼبؤسسػػات ؽبػػا، اؼبػوالُت الزبػائن مػػن متينة قاعدة

 طويلػة عبلقػات كتعزيػز تطػوير ذبػاهاب ينػان أ تعمل بػل األكؿ، اؼبقػاـ فػي الزبػائن سػتقطاباب
 مػػػا غالبان  اؼبوالُت الزبػائن مػن فالعديػد كالنمػو البقػاء لنفسػها لتنمن معهم األجػل

 توصػػياهتم خػػبلؿ مػػن كذلك ،جػػدد زبػػائن استقطاب مصادر مػػػن كمصػػػدر يتصػػػرفوف
 .21احملتملوف كأ اعبدد الزبػػائن بػػو يتػػأثر التػػي هبابيػػةاإل كادائهػػم كمقًتحاهتم

كلقد اىتمت الدكؿ اؼبتقدمة كبشكل خاص بتكثيف االستخداـ ألحدث تقنيات       
اؼبصرفية اليت  العملياتاؼبعلومات كاالتصاالت يف اجملاؿ اؼبصريف لتحقيق ىدؼ البفاض 

% من 10ال تتجاكز  -كما يف بعض الدراسات  –تتم داخل الفركع، حيث أصبحت 
إصباؿ العمليات بينما تتم صبيع العمليات األخرل بواسطة قنوات الكًتكنية مثل أجهزة 
الصرؼ اآلرل كنقاط البيع االلكًتكنية، كىو ما ترتب عليو تغَتات ملحوظة يف طبيعة 

 كآليات تقدًن اػبدمة اؼبصرفية من أنبها:
ماف كالشيكات تزيد أنبية استخداـ كسائل الدفع االلكًتكنية كمنها بطاقات االئت .1

 االلكًتكنية كالنقود االلكًتكنية.

أدل ذلك إذل ربرير العمبلء من قيود اؼبكاف كالزماف كظهور ما يعرؼ باػبدمات  .2
  اليت توفر الوقت كاعبهد لزبائن كعمبلء البنوؾ.( Home BanKing)اؼبنزلية اؼبصرفية 

وعات فنبلن عن البفاض تكلفة التشغيل كالسيما التكلفة اغبقيقية لعمليات اؼبدف .3
 تقليص استخداـ قول الطاقة.

                                                           

 .174أضبد ؿبمود أضبد، تسويق اػبدمات اؼبصرفية، مرجع سابق، ص  -21
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كأدل تطبيق التقنيات اغبديثة إذل سبكنُت البنوؾ من تقدًن خدمات لعمبلئها دل تكن  .4
( كخدمات سداد الفواتَت باؽباتف كظهر ATMمن قبل مثل أجهزة الصراؼ اآلرل )

 .22ما يسمى باؼبصرؼ االلكًتكين

كحالة دراسية ليبيا   مصرؼ اعبمهوريةكىكذا بينت ىذه الدراسة كبالتطبيق على        
كالزبائن التابعُت ؽبذه  اسًتاتيجيات ربسُت جودة اػبدمات اؼبصرفية لكسب رضا العمبلء

ـ، 1970اليت تأسست يف سنة  كىي أقدـ مصرؼ ذبارم لييب ،اؼبؤسسة الليبية العريقة
ككاف من أىم نقاطها تعرؼ كصفية كيفية، كقدمت إجابات عن أسئلة البحث،  دراسة،

الباحث على نوع االسًتاتيجية يف ربسُت جودة اػبدمة للزبوف كىي التوسع يف اػبدمات 
االلكًتكنية، كمت كشف نقاط القوة فيها كنقاط النعف، كما تعرؼ على ما ؽبا من فرص 

تعرؼ على مسانبتها يف ربسُت جودة اػبدمة كما تعًتضها من ربديدات كهتديدات، ك 
زيادة للزبوف من حيث إتاحتها لتقدًن شكواه دبختلف الطرؽ كأيسرىا مث مسانبتها يف 

كيرجو الباحث يف ختاـ ىذا األمر أف يكوف قد ، اؼبقدمة اػبدمة مستول عن الزبوف رضا
و نقص أك خطأ حقق أىداؼ دراستو، كأف يكوف عملو خالصان لوجهو تعاذل، فإف كاف في

صواب فهو من تفنل الرضبن قد فيو أك زلل فهو من نفسي كمن الشيطاف، كإف كاف 
أجراه اهلل سبحانو كتعاذل على يدم، كهلل األمر من قبل كمن بعد،،، كصلى اهلل كسلم 

        على سيدنا كنبينا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم.

 

                                                           

بنوؾ، حبث منشور يف ؾبلة اقتصاديات عبد القادر بريش ،جودة اػبدمات اؼبصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية لل -22
 .264، مرجع سابق، ص 3مشاؿ أفريقيا، عدد 
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السادس الباب    
والتوصيات النتائج ملخص  

 ملخص النتائج أواًل:

 كما يلي:  توضيحهاالدراسة لنتائج يبكن توصلت     

 نتائج السؤال األول. 1

كىي التوسع  اػبدمات جودة ربسُت ةاسًتاتيجييتبع  ليبيا اعبمهوريةتبُت أف مصرؼ .أ 
كإهبادىا فعليان يف شهر  بدأ اؼبصرؼ يف تطبيقو ؽباقد ك  االلكًتكنية،يف اػبدمات 

التحسن يف ، كلقد شجع اؼبصرؼ كدفعو لذلك عاملُت األكؿ: ـ2017ديسمرب 
كالشركع يف تنفيذ حزمة االصبلحات اؼبالية كاالقتصادية  ،الوضع االقتصادم للببلد

 .سابقان كالعامل الثاين : ربسن الوضع األمٍت مقارنة دبا كاف عليو 

ىذه االسًتاتيجية تتبع اسًتاتيجية التوسع بشكل أساسي كخصصت يف اعبانب أف .ب 
، ألف اؼبصرؼ يف السابق كاف يعتمد يف عملو كأداءه يف خدمة الزبائن اإللكًتكين

 .يان دبا يبكن مقارنتو اليـوعلى اؼبعامبلت الورقية كلو نظاـ معلومات تقليدم نسب

ىذه االسًتاتيجية نوعية يف بنية اؼبصارؼ الليبية، كخاصة ىذا اؼبصرؼ، ؼبا توفره من .ج 
مزايا عديدة هتدؼ لتحسُت اػبدمات للزبائن كلتحقق مستويات عليا من رضاىم 

 مبلمح أىممن ك  هبذا اؼبصرؼ، كقد كجدت دعمان من مصرؼ ليبيا اؼبركزم.
 بطاقةك  ،بطاقات ائتماف الشراء تطبيقات االلكًتكنية التوسع اسًتاتيجية تطبيقات

كلقد مت تركيب منظومة مقاصة  (ابلكيشن +)برنامج  الطالب كبطاقة الصديق
يتم كمت إنشاء موقع االلكًتكين جديد، ك  ،الكًتكنية يف أغلب فركع مصرؼ اعبمهورية

 .خرلصارؼ األبُت بقية اؼبك جراء مقاصة سريعة بُت اؼبصرؼ أهبا 
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مشلت ىذه االسًتاتيجية يف خدمة الزبوف تطبيق برنامج متعلق بالزكاة كربصيلها ك .د 
 كتبٌت ىذا األمر قطاع الصَتفة اإلسبلمية ،مصرؼ اعبمهوريةإدارة كدفعها، بواسطة 

كيف ىذا زبفيف على الزبوف، ، بالتنسيق بينو كبُت اؽبيئة العامة لؤلكقاؼ كشؤكف الزكاة
 .تدخل من ضمن أىداؼ ىذا اؼبصرؼ يف خدمة اجملتمع اللييب اؼبسلمكخدمة شرعية 

 نتائج السؤال الثاني .2

 يف قباحوكىي  ،يبلك نقاط قوة مهمةأنو ذا اؼبصرؼ ؽبربليل االسًتاتيجية  بعدتبُت .أ 
 اؼبصرؼ ىذا عملفقد  للزبائن، االلكًتكنية اػبدمات على تعتمد اسًتاتيجية تطبيق

 كىي أكثر بكثَت فبا كفرتوذايت، السحب ال ماكنات عدد كبَت منتوفَت  على
، ات االلكًتكنيةاػبدم، ككذلك ارتفاع عدد اؼبشًتكُت يف اؼبصارؼ التجارية األخرل

يف اػبدمة االلكًتكنية، كرغم كجود  مشًتكُت كثَتكففقد أصبح لدل اؼبصرؼ 
ن يف  من عدد اغبسابات للزبائ ىو األكفرمصارؼ أخرل فمصرؼ اعبمهورية نصيبو 

كل أكباء ليبيا، كما أف عموالت ىذا اؼبصرؼ ىي األقل بُت اؼبصارؼ التجارية 
 .اإلسبلمية اؼبصرفية كاؼبنتجات اػبدمات تقدًنسبيزه يف مث اػبمسة يف ليبيا، 

 االتصاالت رداءةأف ىذا اؼبصرؼ يعاين من نقاط ضعف هبب معاعبتها كىي: .ب 
 كشبكة اؽباتفية الشبكة، من حيث أف للزبائن توكجود العمل تعرقل قد فهيبالدكلة 
 كتصورىم الزبائن أم الناس بعض بشكل مفاجئ أحيانان، مث فهم تتوقف االنًتنت
كليس خبدمات االتصاالت  فقط باؼبصرؼ مرتبط ىو اػبدمة تدين بأف كثقافتهم

 .بالدكلة

 كىي: زيادة األمثلنقاط فرص هبب عليو استغبلؽبا االستغبلؿ  لوأف ىذا اؼبصرؼ .ج 
لربط اؼبنظومة ببقية الزبوف، كالفرصة  ػبدمة اإللكًتكنية اؼبنظومة خدمات توسيع
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استغبلؿ ، مث الستفادة من اػبرباء اػبارجُت، كاليبياب التجارية صارؼاؼب اؼبصارؼ
بتخفيض قيمة الدكالر كمراقبة  إلصبلحات اليت قاـ هبا مصرؼ ليبيا اؼبركزمافرصة 

 تجار.لسيطرة ااالعتمادات ككضع حدكد ل

اغبالة األمنية يف ليبيا خاصة يف جنوب نقاط هتديد متمثلة يف  يواجوأف ىذا اؼبصرؼ .د 
كفركعو  سبلمة الزبائن كالعاملُت باؼبصرؼ يف بعض األحيافالببلد، فبا يعرض كيهدد 

قيود من القوانُت بالقطاعات األخرل اؼبوازية كالداعمة، مثل قوانُت ، مث كجود ىناؾ
 .العقارية اإلقراضقوانُت التملك ك  كيف النرائب كاعبمارؾ،

 نتائج السؤال الثالث .3

 العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة أف مسانبة اسًتاتيجية اؼبصرؼ يف ربسُتتبُت .أ 
 االسًتاتيجية جانبُت، اعبانب األكؿ: مسانبة يتحدد منليبيا  اعبمهورية مصرؼ يف
 من ليبيا اعبمهورية مصرؼ يف العمبلء رضا لكسب اػبدمات جودة ربسُت يف

االلكًتكنية ، فقد سهلت ىذه االسًتاتيجية من الزبائن شكاكلإتاحة تقدًن ال خبلؿ
كما   ،مباشرة كبدكف اغباجة أف وبنر للمصرؼ للزبوف يف تقدًن شكول الزبوف

 ،من الزبائن باستمرارنصت اؼبقررات اعبديدة على إنشاء منظومة تستقبل الشكاكل 
كمت فتح إيبيل جديد يستطيع أم شخص  الزبائن، شكاكللخط مباشر  كمت تركيب

االستفسار عن مث  ،ككتابة شكواه فيو، كيتم ذبميع الشكاكل كاالتصاؿ بالفركع بث  
 يتم معاعبتها.كبعدىا اؼبوضوع، خلفيات 

أف بعض الزبائن يشتكوف من عدـ قدرهتم على استعماؿ اؼبنظومة الرقمية اعبديدة  .ب 
كما يف اؽبواتف اعبوالة، كلذلك كفر اؼبصرؼ بديبلن عن ذلك بالرجوع كالعودة 

 شراؾ الزبائن يف تطوير ىذه االسًتاتيجية.إللخدمة اؼبباشرة كاألكلية، كما يتم 
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 رضا لكسب اػبدمات جودة ربسُت يف يةاالسًتاتيج مسانبة أف اعبانب الثاين ىو.ج 
 اػبدمة مستول عن الزبوف رضا زيادة خبلؿ من ليبيا اعبمهورية مصرؼ يف العمبلء

 اػباص جوالو بتطبيقاتكيبكن ب ،لزبوفمن خبلؿ تسهيل تقدًن اػبدمات لاؼبقدمة 
خدمات اؼبقاصة بُت تسهيل حساباتو، كيف  عن كمعلومات بيانات على اغبصوؿ

 مستول كلقد سهلت ىذه االسًتاتيجية يف زيادة مستول رضا الزبائن عناؼبصارؼ، 
فتح حسابات جديدة يف اؼبقدمة، كخَت دليل على ذلك زيادة الطلب على  اػبدمة

يع بدكف اغباجة فركع مصرؼ اعبمهورية، كذلك سهلت السحب من حسابو كيف الب
كتسهيل  ،بعضال ا، كقريبان سيتم ربط اؼبصارؼ التجارية بعنهالستعماؿ النقود

 .التحويبلت النقدية كاؼبقاصة بشكل إلكًتكين

 : التوصياتثانياً 

 :يتآلمن خبلؿ النتائج يوصي الباحث با  

زيادة االىتماـ بتحسُت اػبدمات برؼ اعبمهورية ليبيا صإدارة م الباحث وصيي .1
لنجاح اؼبصرفية لزيادة رضا الزبائن كالعمبلء، باعتباره أفنل اػبَتات االسًتاتيجية 

 اؼبصرؼ كربقيق مستويات عالية من الرحبية كالنمو.
 حىت متطورة كمعدات زاتيذبه َتتوف بنركرة إدارة مصرؼ اعبمهورية الباحثي وصي .2

، الزبوف اسًتاتيجية التوسع يف اػبدمات االلكًتكنية لتحسُت مستول رضا مع تتبلئم
 .كتدريب العاملُت عليها

اؼبعارؼ حدث العاملُت باؼبصرؼ كتزكيدىم بأضركرة االىتماـ بتدريب كتأىيل  .3
 داخل كخارجبمستمرة  ةدكرات تدريبي كتنظيمااللكًتكنية كاػبربات اؼبصرفية التقنيات ك 

 للزبائن. اػبدمات ربسُت يف ؾباؿ الببلد
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 على كالرد حسنة بأخبلؽ الزبائن مع تعاملواي أف اؼبصرؼ يف ُتالعامل الباحث وصيي .4
جبودة أفنل فبا ك ، بكل أمانة حلها على كالعمل هميكشكاك  كاستفساراهتم سئلتهمأ

 عليو حاليان.
 مػوظفي كخاصػة الزبػائن مػع التعامػل بأسػلوب اؼبصػرؼ مػوظفي كتوعيػة تعريػف .5

 لديهم تكوف كأف يف أقساـ الصرافة كاغبسابات كالعبلقات كالتسويق،األماميػة اػبطػوط
 .ؽبم اػبدمات تقدًن أثناء الزبائن كتوجيو لتحفيز النركرية اؼبهارات

 مشػكبلت أم حػل على القدرة لدل اؼبوظفُت الذين يتعاملوف مع الزبائن تتوفر أف .6
 كتتػوفر اػبدمػة جودة مفاىيم تطبيق على كالقدرة الرغبة لديهم تكػوف أف هبػبك  ،تطرأ

على التعامل  التدريبية الػدكرات خػبلؿ مػن مهػاراهتم رفػع خػبلؿ مػن القػدرةلديهم 
 باػبدمات االلكًتكنية اغبديثة.

 احملددة األكقات يف األعماؿ ذيبتنف لتزاـاال بنركرة اؼبصريف اعبهاز الباحث وصيي .7
 .اؼبصرؼ قبل من لو اؼبقدمة اػبدمة يف ةياؼبصداق للزبوف نمني حىتكعدـ التأخَت 

ضركرة نشر الثقافة االلكًتكنية لدل الزبائن بإقامة دكرات تعريفية باؼبنتجات  .8
من  ذلككاػبدمات اعبديدة اؼبعتمدة على الوسائل كالطرؽ االلكًتكنية باؼبصرؼ، كغَت 

 كسائل التعريف كوسائل اإلعبلـ كغَتىا.
ككذلك ما يتعلق خبدمات  الببلد،معاعبة مشاكل قطاع االتصاالت على مستول  .9

كانتشار السبلح كغَت ذلك من اؼبظاىر اليت  ،كمعاعبة اغبالة األمنية يف الببلد ،الكهرباء
 بشكل مباشر كخاصة يف اعبنوب اللييب. ،هتدد الزبائن كاؼبصرؼ

ية غبماية اػبدمات االلكًتكنية من نالعمل على إهباد بنية كقاعدة تشريعية كقانو  .10
 كضماف سرية صبيع العمليات السرية.يب، كالقرصنة، االخًتاؽ أك التخر 
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تشجيع كتوسيع اػبدمات اؼبصرفية اإلسبلمية ؼبا ؽبا من أنبية كإقباؿ من الزبائن  .11
 ..أخل.كاؼبشاركةإلسبلمية يف ؾباؿ الصَتفة كاؼبناربة كتنويعها لتشمل كافة اػبدمات ا

 اإلضافة النظرية من الدراسة: ثالثاً 

ا أف اػبدمة اؼبصرفية لتحقيق رضا الزبوف باؼبصرؼ ؽب ظهرتأىذه الدراسة      
، ا آلياهتا ككسائلها اؼبتطورة اليت تواكب العصراسًتاتيجيتها كؽب كبينت  الذم نعيشو اليـو

بشكل منظم كتدرهبي كال  االلكًتكنيةتعتمد على التوسع يف اػبدمة  االسًتاتيجيةأف ىذه 
ألف لعامل الثقافة كالتعود كالتعرؼ على كسائل االسًتاتيجية  ،لغي الوضع العادمت

ًتسخ كثقافة االلكًتكنية يف اػبدمات ي لكيتاج لوقت دكر مهم وباعبديدة ػبدمة الزبائن 
 . خدمات اؼبصرؼ اؼبصرفية اليت تزيد من رضا الزبائن اذباه

 مقترحات لدراسات وبحوث مستقبلية: رابعاً 

 هبذه الدراسة ظهرت أكثر من مشكلة تصلح أف تكوف كاحدة منها القياـأثناء       

أنبية  أحد اؼبوضوعات للدراسات كالبحوث اؼبستقبلية، إال أف اؼبشكبلت اليت تبدك أكثر
 : ىي

رضاىم من خبلؿ اػبدمات على ربقيق باجملتمع  الزبائنلدل الثقافة  دراسة أثر .1
 اؼبقدمة إليهم باؼبؤسسة اؼبصرفية. 

كسائل االتصاؿ كاػبدمات اغبكومية على ربسُت مستول اػبدمات للزبائن  دراسة أثر .2
 باؼبصرؼ.
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 :المواقع االلكترونيةد. 
موقع شبكة جامعة بابل العراؽ، نشر منهج البحث الوصفي، ابتساـ صاحب موسى الزكيٍت، 

 .ـ21/10/2015تاريخ باؼبوقع يف 
 يناير 16االنًتنت، على عريب موقع أكرب موضوع موقع الزبوف، رضا مفهـو صبلح، رزاف

 .ـ2017
 ـ.2016أبريل  3، موقع موضوع، االسًتاتيجية مفهـو، خنر ؾبد

-1-12تاريخ الدخوؿ  https://www.jbank.lyاؼبوقع االلكًتكين ؼبصرؼ اعبمهورية ليبيا 
 ـ.2019

https://www.jbank.ly/
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 كالسكاف يسحبوف أمواؽبم منها، ؾبلة التآخي اؼبصارؼ الليبية تواجو شبح اإلفبلس
http://www.altaakhipress.com 2016- 03-17، تاريخ النشر: اػبميس االلكًتكنية

 14:05 -01.10.2018، تاريخ النشر:2018يف ليبيا تتصدر النمو االقتصادم العاؼبي 
GMTمن موقع ،https://arabic.rt.com/business

، موقع بوابة الوسط صوت 2020لبلقتصاد اللييب حىت « البنك الدكرل»توقعات تقرير : 
 http://alwasat.ly/news/economy.ـ2016أكتوبر  15 ليبيا الدكرل، القاىرة: 

  :التقاريرالقوانين والقرارات و ه. 
-5-16ـ اؼبؤرخ يف 2012لسنة  46ـ اؼبعدؿ بالقانوف رقم 2005( لسنة 1القانوف رقم )

 .ـ2012-7-5ـ كنشر يف اعبريدة الرظبية كبدأ العمل بو يف 2012

ـ بشأف فرض 2018لسنة  1300قرار اجمللس الرئاسي غبكومة الوفاؽ الوطٍت ليبيا، رقم 
 ـ.2018-9-12رسم على مبيعات النقد األجنيب، 

 اؼبالية كاؼبؤشرات البيانات أىم تطور كاإلحصاء، البحوث إدارة اؼبركزم، ليبيا مصرؼ تقرير
 .ـ2016 من الثاين الربع حىت الليبية، التجارية للمصارؼ

 :المراجع األجنبيةو. 
Nina Indah Febriana ، Analisis Kualitas Pelayanan Bank Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Indonesia KAntor 

CAbang PEmbantu Tulungagung , Febriana Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Tulungagung ،  Indonesia ، 2016. 

Riska Hapsari ،Analisis Pelayanan Bank dan Loyalitas Nasabah Pada 

Bank Syariah MAndiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran 

،Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri (iain) Salatiga ،Indonesia ، 2015. 

http://www.altaakhipress.com/
https://arabic.rt.com/business


157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق الدراسة
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 األجنبي النقد مبيعات على رسم فرض بشأن م2018 لسنة 1300 رقم القرار
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 عينة من نماذج الخدمات االلكترونية
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 نماذج من أسئلة المقابلة المكتوبة 
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  الدوكالي السالم عبدمع نماذج من المقابلة بالفيديو مباشرة 
 بمصرف الجمهورية مدير إدارة التخطيط االستراتيجيمساعد 
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 وتطوير الجودة بإدارة القماطي موظف السالم عبدنماذج من المقابلة بالفيديو مسجلة مع 

بمصرف الجمهورية المنتجات  
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 ليبيا الجمهورية مصرف فروع إدارة مدير ، المزوغي أحمد كمالمع مقابلة تلفزيونية 

طرابلس منطقة  

 
 

 الداخلي والتواصل التنظيم إدارة مدير ،رحومة عبدالفتاح صحيفة األيام الليبية معمقابلة 

ليبيا الجمهورية بمصرف  
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  ليبيا الجمهورية مصرف شعار

 

 

المختار / ميدان الشهداء  طرابلس / شارع عمرب الجمهورية مصرفمقر     
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ليبيا الجمهورية مصرفاجتماعات لتفعيل الخدمات االلكترونية ل  

 

 

)مصرفي( ليبيا الجمهورية مصرفااللكترونية بمن الخدمات   

 

 


