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البنك الشعب )دراسة(AEC) سيان االقتصادية أمجال الصيرفة اإلسالمية في منافسة 
 "الشرعية فرع ماالنج(اإلندونيسي
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ادلنافسة يف صناعة ادلصرفية اإلسالمية الصارمة على حنو متزايد حيث يأيت ادلنافسني اليوم مل يأت اليوم 

فقط من ادلدينة ولكن يأيت من خارج البالد، بل ىو الطلب على صناعة اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية يف القوة وال 
الشرعية فرع ماالنج يقع يف ماالنج، لتكون قادرة على ادلنافسة يف ظروف ادلنافسة الشعب اإلندونيسيالبنك سيما

فمن احلاجة الضرورية لوضع سياسات اخًتاقات من أجل اليت تزداد تعقيدا إذا مل تكن ترغب شردىم منافسيها، 
  .ةادلنافسة يف السوق مع اإلشارة إىل اسًتاتيجيات التسويق ادلوجة اجلديد

استخدم ىذا البحث مبنهج الوصفي النوعي. البيانات ادلتعلقة بالبحث احلصول عليها من ادلالحظة 
ادلباشرة، وادلقابالت مع ادلخربين والوثائق ذات الصلة. لتطوير البيانات من أجل احلصول على صحة البيانات 

 .وظفني والعمالءالباحث يستخدم مصدر البيانات بطريقة التثليث  من مدير التسويق وادل
الشرعية فرع ماالنج غري مكرب يف تطبيق التسويق البنك الشعب اإلندونيسيوأظهر نتائج ىذا البحث أن

البنك الشعب ادلوجة اجلديدة، أكثر بسبب بعض ادلكونات يف التسويق ادلوجة اجلديدة ال ميكن أن تقوم هب
الشيوعية، والتمايز ىو التدوين، العالمة التجارية ىي األحرف الشرعية فرع ماالنج مثل اإلنقسام غري اإلندونيسي

والعملية ىو التعاون. العقبات يف تطبيق بعض ىذه ادلكونات حىت اآلن ال تزال ادلرفق بني ادلكاتب الفرعية مع 
فرع  الشرعيةالبنك الشعب اإلندونيسيالسياسات الصادرة عن القيادة ادلركزية اليت ال ميكن تغيريىا يف كل ذلك

ماالنج ال يوجد سياسات السلطة، كل السياسات القيادة ادلركزية ألنو كان خيشى من شأهنا أن تتداخل مع أداء 
إىل ادلكتب ادلركزي. للتعامالت ادلصرفية اإلسالمية الظروف التنافسية يف  (KCP) بني ادلكتب ادلستوى للفروع

الشرعية البنك الشعب اإلندونيسي، وكان فرع2510يف عام  (AEC) اإلجابة على حتديات اسيان االقتصادية
ماالنج حاولت أن يعدوا أنفسهم مع الربامج الرئيسية ادلختلفة والسياسات االسًتاتيجية يف توفري الراحة واألمن 
وادلرونة والعطف لعمالئها. اخلدمة ادلمتازة واجلودة تواصل القيام بو وحتسينها من خالل حتسني كفاءة ادلوارد 

ة يف ذلك. فضال عن إدارة وإدارة البنك جيب القيام بو بطريقة شاملة. ذلك أن استيعاب اإلدارة ميكن البشري
 .استخدامها كمصدر يف تطوير اخلدمات ادلصرفية من خالل توحيد الربامج اليت لديها ادلساءلة وادلهنية


