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إدارة عالقات العميل في القطاع المصرفي
مفاهيم أساسية

د .عبدالرزاق نصر العجيلي



المقدمة
يعتبر العميل مورد اليقل أهمية عن الموارد المادية ،حيث أنه مكون من مكونات رأس المال
الفكري الذي اصبح الثروة الحقيقية للمنظمات والمصدر الجديد للميزة التنافسية ،وهو يمثل مصد ار"

مهما من مصادر التمويل المصرفي ،وقد لجأت معظم المصارف وفي العديد من دول العالم المتقدم

إلى تبني أساليب جديدة لبناء عالقات مع عمالئها ،ومن بين هذه االساليب ما ٌيعرف بإدارة عالقات
العميل .فإدارة عالقات العميل تمثل توجه وثورة جديدة في عالم التسويق،واستراتيجية تضع العميل في
يؤرة اهتمامها مستخدمة تقنية المعلومات كوسيلة إلجتذاب عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء الحاليين .

وتسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على هذا الجانب المتمثل في ( إدارة عالقات العميل في

قطاع المصارف)  ،وذلك من حيث مفهومها وأهميتها للقطاع المصرفي ،واستعراض جملة من
االقتراحات والتوصيات التي تساهم في فاعلية إدارة عالقات العميل في هذا القطاع الحيوي.

اوال" :مفهوم العميل
قبل تعريف إدارة عالقات العميل ،يجب الوقوف على تحديد مفهوم العميل ،حيث يعتبر العميل من
أهم المرتكزات التي تستند عليها إدارة عالقات العميل،إذ ْاجمع الباحثون والمفكرون على أن العميل يعد

المحور األساسي لألنشطة التسويقية التي تتعلق ببقاء ونمو المنظمات .وعرف قاموس ( أكسفورد،

 )9002العميل بأنه” ذلك الشخص الذي يشتري السلعة أو الخدمة من المتجر أو منظمات األعمال
“وعرف ( الطائع والعبادي ،9002 ،ص  ) 00العميل " بأنه ذلك الشخص الداخلي أو الخارجي الذي
يقتني منتج منظمة ما من السوق الصناعي أو االستهالكي أو الداخلي ( داخل المنظمة ) لتحقيق
حاجاته ورغباته أو حاجات عائلته عن طريق عملية الشراء أو التبادل "  .وعمليا تستخدم كلمة العميل

لوصف ثالثة أنواع من العمالء :

-1العميل الداخلي وهم األفراد العاملين داخل المنظمة.
-2العميل على شكل أفراد.



قسم اإلدراة  -مدرسة العلوم اإلدارية والمالية  -األكاديمية الليبية
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-3العميل الصناعي وهو الذي يشتري السلعة لغرض إعادة تصنيعها .و قد ذكر ( عبود،9002 ،
ص ) 922نقال ( كوتلر )9222 ,بأن هناك نوعين من العمالء وهما  :العميل الداخلي والعميل
الخارجي ،والجدول التالي يوضح ذلك .

جدول رقم (  )1يوضح الفرق بين العميل الداخلي والعميل الخارجي

االستالم
من
التوقيت
االهتمام

العميل الداخلي

العميل الخارجي

العملية اإلنتاجية السابقة

أخر عملية إنتاجية

حسب الحاجة

حسب موعد التسليم أو عند الحاجة

االستالم بتوقيت المالئم وبالمواصفات
المتفق عليها

االستالم

الشكوى

من التأخير أو عدم المالئمة

من وقت االنتظار أو تأخير التسليم

النتائج

الجودة الداخلية – رضا العامل

الجودة الخارجية – رضا ووالء العميل

المصدر :الطائي ,يوسف ،ألعبادي هاشم . )9002( .إدارة عالقات الزبون  .عمان :دار الوراق ،ص 922

أما في القطاع المصرفي فأن العمالء عادة ما يقسمون إلى مجموعات استنادا" على عدد المنتجات
المستخدمة وأرصدتهم ،فقد قسم), 2012 ) Khurana& Kumarعمالء المصارف إلى نوعين .
النوع األول  :عمالء ذوي مستويات منخفضة من المنتجات وأرصدتهم منخفضة ولديهم عالقة مع
المصرف وهذه العالقة تعرف (عالقات معامالت تبادلية )،وبالتالي فأن المصرف يركز على تقديم
خدمات فعالة لهم
النوع الثاني  :العمالء الذين لديهم عدد من المنتجات وأرصدة عالية ولديهم عالقات تعاونية مع
المصرف،

ومعظم المصارف حول العالم تقسم عمالئها طبقا للنوعين السابقين ،ويمكن لهذين

النوعين التواصل مع المصرف عبر فروعه المختلفة أو مراكز االتصال والتي يشير إليها ( مراكز
االتصال مع العمالء )  ،وإلدارة العالقات مع العمالء فأن فروع المصارف وموظفي مراكز االتصاالت
لديهم معلومات عن كل منتجات وخدمات التي يقدمها المصرف ،كما لديهم معلومات عن العمالء. .
كما ميزت (  2008 )Urbanowicz,بين نوعين من عمالء المصرف وهم  :العمالء الطبيعيين
والكيانا ت التجارية ،أما األشخاص الطبيعيين فهم عادة ما يكون لديهم فائض من األموال ويرغبون
باالحتفاظ بها داخل المصرف لتغطية االحتياجات المستقبلية ،أما الكيانات التجارية فهي عادة ما لديها
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العجز ألنهم يتحصلون على األرباح بعد فترة من الوقت ،وعادة ما يكونوا غير قادرين على االستثمار
بمواردهم الخاصة وبالتالي فهم يلجئونإلىاالقتراض .

ثانيا" :إدارة عالقات العميل ( مناقشة المفهوم )
سبق وأن أشرنا إلى أن إدارة عالقات العميل تمثل توجه وثورة جديدة في عالم التسويق ،حيث يتم
التركيز على العميل واعطائه األهمية القصوى في كافة است ارتيجياتها وسياساتها باعتباره نقطة البداية
والنهاية لكافة انشطتها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها .لقد تباينت آراء الباحثين في وضع تعريف محدد

إلدارة عالقات العميل ،مما أدى إلى عدم وجود تعريف موحد ومتفق عليه بين الباحثين ،ويمكن

توضيح أهم التعريفات :
" أنشطة المن ظمة المتعلقة بتطوير واالحتفاظ بالعمالء لبناء عالقات معهم ،أنها تتكون من عمليات
داخلية مثل ( المبيعات ،التسويق ،خدمة دعم العمالء ،التقنية ،وتقنيات الحصول على البيانات ) .

) 9002 )Zyl,
"" بناء وادارة العالقة مع العمالء في كل مستويات المنظمة،وذلك من خالل فهم حاجات ورغبات
العمالء استنادًا على المعرفة المكتسبة من العمالء لرفع من الكفاءة والفاعلية وتحقيق األرباح" ( .
) Plessis&Boon, 2004 , pp 76

" مدخل إداري يتضمن تحديد وجذب وتطوير والحفاظ على عالقات ناجحة مع العميل لزيادة األرباح
من االحتفاظ بالعميل ( Stefanou&Sarmaniotis , 2005 , pp 618 ).
" إستراتيجية شاملة وعمليات لتمكين المنظمات على تحديد ،اكتساب واالحتفاظ بالعميل وذلك لبناء
عالقات طويلة األجل معهم " , 2005,pp 1265 ) ( Sin et al
وعرفها ) ( Salomann et al , 2006, pp25على أنها " عملية تفاعلية لتحقيق أفضل توازن بين
المنظمة وارضاء حاجات العمالء لتحقيق أقصى ربح "
" مجموعة من العمليات والتقنيات المتكاملة والمتماسكة لإلدارة العالقة مع العمالء الحاليين والمحتملين
المرتبطين مع المنظمة باستخدام التسويق والمبيعات وأقسام الخدمات بغض النظر عن قنوات
االتصاالت " )chalmeta , 2006 , pp 1016 ).
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" إدارة عالقات العميل على إنها العملية الشاملة لبناء عالقات مربحة ،والحفاظ عليها عن طريق تسليم
قيمة ورضا ممتازين للعميل "  (.كوتلر و ارمسترونج ،9002 ،ص) 22
" إستراتيجية شاملة وعملية تمنح المنظمة الفرصة لتحديد واالحتفاظ بالعمالء المربحين وذلك لبناء
عالقات طويلة األجل معهم ") (Gharibpoor et al, 2012, pp 270
وفي هذا الخصوص يرى )  ) Raab et .al, 2008 , pp 18انه يمكن اختصار مفهوم إدارة
عالقات العميل في عبارة واحدة " اعرف عميلك تعرف ما يشتريه "  ،فهي فلسفة إدارية تتوجه تماما
نحو بناء عالقة مع العميل الحالي والمحتمل ،فالعميل هو محور اهتمام المنظمة ،والهدف بناء عالقة
مستديمة مربحة ,مستديمة  :تعني اكتساب ثقة ورضا العميل ،وبالتالي انتظامه واستم ارره في التعامل

مع المنظمة ،والعالقة  :تشير إلى أن المنظمة يجب أن تتوجه إلى العميل ،ومربحة  :تعني أن مدار
عالقة العميل بالمنظمة البد من استمرار تعظيم أرباح المنظمة ،وادارة  :تعني القدرة على التنسيق
والتطوير على كافة المستويات التنظيمية داخل المنظمة ،كذلك على مستوى التعامالت مع العمالء
الحاليين والمحتملين .
اء على العديد من الدراسات مفاهيم مختلفة
وقدمت دراسة ) ( Zablah et al,2005 , pp 480بن ً
إلدارة عالقات العميل فهي ( إستراتيجية ،قدرات ،عملية ،فلسفة ،وتقنية) وعرف إدارة عالقات العميل
على إنها " عملية مستمرة تتضمن تطوير واالستفادة من االستخبارات التسويقية لغرض بناء محفظة من
العالقات مع العمالء وتعظيم األرباح "  ,والجدول رقم (  ) 9يوضح المفاهيم المختلفة إلدارة عالقات

العميل .
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الجدول (  ) 2يوضح المفاهيم المختلفة إلدارة عالقات العميل .
المدخل

التوصيف

تمثيل المفهوم

مضامين نجاحات دارة عالقات العميل

تط و وووير العالق و ووة ب و ووين نج و وواح إدارة عالق و ووات العمي و وول تتوق و ووف إدارة عالقات العميل لها ارتبواط بتوليود
كعملية

البو و ووائع والشو و وواري مو و ووع علووى قوودرة المنظمووة علووى الكشووف عوون واالسووتفادة موون الووروابط والعالقووات مووع
االحتياجات ورغبات العمالء .

مرور الوقت

الجهو و ووات الخارجيو و ووة وخاصو و ووة قن و و ووات
السوق والمستخدمين النهائيين

المدخل

التوصيف

تمثيل المفهوم

مضامين نجاحات دارة عالقات العميل

قيم و و ووة العمي و و وول م و و وودى نجوواح إدارة عالقووات العميوول يتطلووب أن إدارة عالقووات العميوول تمكوون الشووركات
الحياة يتم تحديدها من تقوم المنظمات باستمرار بتقيويم وتحديود باالس و ووتثمار ف و ووي العم و ووالء المحتمل و ووين
كاستراتيجية

خو و ووالل كميو و ووة وقيمو و ووة أولوي ووات العالق ووات م ووع العم ووالء عل ووى األكثر ربحية وفي نفوس الوقوت التقليول
الم ووارد التووي تسووتثمرها أس وواس الربحيو وة النس ووبية للعمي وول م وودى باالستثمار في العمالء األقل ربحية
المنظمووة فووي العالقووات الحياة
الخاصة
االحتف و و و وواظ ب و و و ووالعمالء نج و وواح إدارة عالق و ووات العمي و وول يتطل و ووب إدارة عالق ووات العمي وول ليس ووت مش ووروع

كفلسفة

أفضوول انجوواز يووتم موون التركي ووز عل ووى العمي وول م وون خ ووالل فه ووم منفصوول بوول هووو فلسووفة األعمووال التووي
خ ووالل بنو وواء العالقو ووات حاجاته المتغيرة

تهو وودف إلو ووى تحقيو ووق مركزيو ووة العميو وول

والمحافظة عليها

للمنظمة

فيألمدي الطويل ربحية نح وواد إدارة عالق ووات العمي وول يت وووقفعلى إدارة عالقووات العميوول تعنووي أن تكووون
العالقو ووات نتيجو ووة فقو ووط امووتالك المنظمووات أألصووول الملموس ووة مسووتعد وقووادر علووى تغييوور السوولوكيات
عنو و و و و و و و و وودما تكو و و و و و و و و ووون والغي وور ملموسو ووة ويو ووتم توجيهو ووا بصو ووورة العم و ووالء اس و ووتنادا عل و ووى م و ووا يقولون و ووه
كقدرات

المنظمو و و و و و ووات قو و و و و و ووادرة مستمرة إلى العمالء

العمالء وماتعرفه أنت حول العمالء

بص ووورة مسو ووتمرة علو ووى
تبني سلوكها في اتجواه

العمالء

المعرفو و ووة وتقني و و ووة إدارة نج و وواح إدارة عالق و ووات العمي و وول يتوق و ووف إدارة عالقو و و و و ووات العميو و و و و وول تسو و و و و ووتخدم
التفاعل نمثلها بوالموارد عل و و و ووى قب و و و ووول الش و و و ووركات الس و و و ووتخدام التكنولوجيو ووا فو ووي المبيعو ووات والتسو ووويق
كتقنية

الت و ووي نحتاجه و ووا لبن و وواء تكنولوجيووا لتنفيووذ محاولتهووا لبنوواء معرفووة ونظووم خدمووة المعلومووات لبنوواء شو وراكة
عالقو و و و و ووات ص و و و و و وريحة العمالء وادارة التفاعل

مع العمالء

وطويلو و ووة األجو و وول مو و ووع
العمالء
Source: Zablah, A.R,Bellenger ,D,N & Johnston ,W,J .( 2004 ) " An Evaluation of Divergent

Perspectives on Customer Relationship Management: Towards a Common Understanding of an
Emerging Phenomenon " Industrial Marketing Management, No.6.pp 477
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كمووا يمكوون فهووم إدارة عالقووات العميوول موون خووالل د ارسووةحالة مصوورف أوربووي وهووو مؤسسووة ماليووة لهووا
فروع في أكثر من(  ) 00دولة ويعمل بها أكثر من مائوة ألوف موظوف ،ولكوي تحقوق نموو مسوتقر وربحيوة
عاليووة ،ركووزت علووى اجت ووذاب عمووالء وتلبيووة احتياج وواتهم ،وبعوود عووامين موون التح وواق هووذا المصوورف به ووذه

المجموعووة قووام بتنويووع أنشووطته وضووم إليووه أيضووا قطوواع التووأمين ،وللتغلووب علووى المنافسووة قووام المصوورف
بتطبيوق أنظموة أكثور فاعليوة لالتصواالت والشوبكات وتقنيوة المعلوموات ،ويوضوح الشوكل رقوم )  ( 1كيوف
انتقوول المص وورف موون التس ووويق التقلي وودي إلووى التس ووويق الووذي يطب ووق إدارة عالق ووات العميوول المكي ووف لتلبي ووة

احتياجو و و ووات كو و و وول عميو و و وول علو و و ووى حدى،وقو و و وود قو و و ووام المصو و و وورف بتعريو و و ووف إدارة عالقو و و ووات العميو و و وول علو و و ووى
أنها ) :(Lindgreen&Antioco, 2005, pp 143
-9التركيز على العمالء المربحين للمصرف من خالل تجزئة العمالء.
 -9استيعاب التوليفات المختلفة من العمالء والخدمات (كميات ما يشترونه كل من العمالء منها) لكي
يتمكن المصرف من إتباع أسلوب تجاري يستند إلى العميل إلى جانب المنتج.

 -2كيف يمكن خلق الحاجة والطلب لخدمات معينة عند العميل بدال من االنتظار لكي يطلبها العميل
-2إقامة مزيج من قنوات التوزيع لخدمات قياسية أو خاصة وفقا لمدى أهمية العميل للمصرف
التسويق لكل
عميل على

العمالء

المميزون

حده

االهتمام

التسويق وفقا

تجزئة السوق

وتجزئة

نوعيات

لقطاعات

التقليدي

(الجماهيري)

كل عميل

قيمة وربحية

بالسلوك

التسويق

عالقات مع

السوق

التركيز على
منتجات

العميل

استنادا إلي
المنتجات
سوق لكل
العمالء

احتياجات
العمالء

اتصاالت

مباشرة مع كل
عميل

تصنيف

تحديد رد

كمجموعات

إتباع أسلوب

العمالء
سلوكية

المنتجات التي

تلبي احتياجات
كل قطاع

منتجات قياسية

العميل تم
شخصي
حمالت

إعالنية موجهة
لكل قطاع
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شكل رقم (  ) 1التحول من التسويق التقليدي الي التسويق المستند إلى إدارة عالقات العميل

Source:, Lindgreen , A &Antioco , M.(2005 ) " Customer relationship management ; The case of
European bank " journal of marketing intelligence & planning . 23(2) pp.143.
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من خالل التعريفات السابقة يمكن التعرف على أن إدارة عالقات العميل تحاول المساعدة في :
 -9بنوواء وتطوووير العالقووة مووع العمووالء ،موون خووالل خفووض نسووبة تسوورب العمووالء ،وزيووادة معوودل األحتفوواظ
بهم ،وتحويل بيانات العمالء إلى أفكار قابلة للتنفيذ .
 -9تحديد وتصنيف العمالء حسب ربحيتم للمصرف
 -2توووفر معلومووات وموودخالت لبحوووث التسووويق والخطووة األسووتراتيجية موون خووالل د ارسووة ميووول العمووالء
وتوجهاتهم ووضع افتراضات حول تعامالتهم المستقبلية .

 -2زيووادة فوورص نجوواح جهووود مبيعووات التسووويق ،فد ارسووة بيانووات العمووالء موون شووانه أن يحسوون موون تقووديم
منتجات بجودة عالية لهم .

 -5إعط وواء ص ووورة متكامل ووة ع وون العم ووالء واحتياج وواتهم مم ووا ي ووؤثر إيجاب ووا" عل ووى توكي وود ج ووودة مخرج ووات
المصرف من وجهة نظر العميل .

-0زيادة هامش الربح الناتج عن كل تعامل مع عميل .
كموا ذكور , 2005 , pp 1266 ) (Sin et alاسوتنادا علوى عودد مون الد ارسوات بوأن إدارة عالقوات
العميوول تتكووون موون أربعووة عناصوور أساسووية وهووي  :التركيووز علووى العمووالء ،تنظوويم إدارة عالق وات العميوول،
إدارة المعرفة ،التقنية المستندة على إدارة عالقات العميل.
وأن نجاح إدارة عالقات العميل يعتمد على أربعوة مجواالت رئيسوية وهوي  :اإلسوتراتيجية ،األشوخاص،
التقنيووة،العمليات ،وفووي عنصوور إدارة المعرفووة فووأن المبوورر األساسووي لوجووود المنظمووات هووو اكتسوواب ونشوور

واالسووتجابة للمعرفووة موون وجهووة نظوور إدارة عالقووات العميوول ،وبالتووالي فووأن المعرفووة يمكوون فهمهووا مووا يمكوون
تعلموه مون خبورات وتجوارب ،وان إدارة المعرفوة تشومل تعلويم واكتسواب ونشور وتقاسوم واالسوتجابة للمعرفوة .
واذا ما حللنا مفهوم إدارة عالقوات العميول لوجودنا أنهوا تتكوون مون ثالثوة عناصور أساسوية يمكون توضوحيها
كما في الشكل رقم (. )9

أ-العميللل  :هووو المصوودر الوحيوود للوربح الووذي تريوود المنظمووة تحقيقووه والنمووو المسووتقبلي الووذي تهوودف إليووه،
ولكن العميل الجيد الذي يقدم ْاعلي ربح بأقل تكلفوة هوو عوادة نوادر الحودوث لوألن العموالء هوم أكثور فهموا

ومعرفة بالمنتجات والخدمات الموجودة فوي األسوواق ،وهوذا موا يشوكل منافسوة شوديدة بوين المنظماتوبالتوالي
فأن تقنية المعلومات يمكن إن تزود القدرة على تصنيف وادارة العمالء .
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ب-العالقللات  :العالقووة بووين المنظمووة وعمالئهووا تتضوومن عالقووات ثنائيووة االتجوواه وتفاعوول مسووتمر بينهمووا،
والعالقة قد تكون عالقات قصيرة األمد أو طويلة األمد ،مستمرة أو منفصلة ،متكررة أو مرة واحدة .

شكل رقم ( )9مكونات إدارة عالقات العميل
Source :Payne ,A,&frow , P ( 2006) " Customer relationship management from strategy
to implementation " journal of marketing management ,Vol.22 , pp 18

ج-اإلدارة :إن إدارة عالقات العميل ليست نشاط تسويقي فقط ولكنها تتضومن التغييور التنظيموي المسوتمر
في الثقافة والعمليوات ،إن المعلوموات التوي توم جمعهوا مون العموالء يوتم تحويلهوا إلوى معرفوة التوي تقوود إلوى
األنشطة التي تأخذ ميزة المعلومات والفرص التسويقية ،إن إدارة عالقات العميل تتطلوب تغييور شوامل فوي

المنظمة واألشخاص

وتشوير د ارسووة)( Nagi,2006, 384بنوواءا علووى عودد موون العديوود مون الد ارسووات علووى ان إدارة عالقووات
العميول تتضوومن ثالثووة مجوواالت أساسووية  ( :التسووويق ،المبيعوات ،و خدمووة دعووم العمووالء ) ويمكوون اعتبووار

هذه المكونات الثالثة على أنها دورة حياة العالقوة موع العميول التوي تنتقول مون التسوويق إلوى المبيعوات إلوى
خدمووة دع ووم المبيع ووات .و تمث وول تقنيووة المعلوم ووات وأنظم ووة المعلوم ووات الوودعائم له ووذه المج وواالت الثالث ووة و
إلدارة عالقات العميل ككل.
كما تشير دراسة )  ( Winner,2012, pp 91بأن اسوتخدام أنظموة تقنيوات إدارة عالقوات العميول يوؤدي
إلووى زيووادة األربوواح وتحقيووق المي وزة التنافسووية،مما يووؤدي إلووى احتيوواد المنظمووات إلووى فهووم حاجووات العمووالء
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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والتركيز على العموالء الموربحين و إلوى أتسواع سووق أنظموة تقنيوات إدارة عالقوات العميول علوى المسوتوي
الوودولي ،وقوودمت الد ارسووة نموووذد إلدارة عالقووات العميوول يوضووح مووا يجبووأن يعرفووه المووديرين عوون عمالئهووم
وكيووف يمكوون اسووتخدام هووذه المعلومووات فووي تطوووير موودخل شووامل إلدارة عالقووات العميوول ولهووذا النموووذد

سبعة مكونات أساسية كما هو موضح بالشكل رقم ( . ) 2

شكل رقم ( )3نموذج إلدارة عالقات العميل
" 2001 , " A frame work for customer relationship management

Source:winer , R,

California management review. Vol.43 . No. 4 ,pp 91
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-1إنشاء قواعد بيانات :تتضمن قواعد البيانات العمالء ( جميع تواريخ مشتريات العميل ،اتصاالت
العميل ،توصيف المعلومات ،إلى جانب مدى استجابة العمالء للحمالت التسويقية )

-2تحليل البيانات :تقليديا يتم تحليل بيانات العميل من خالل طرق إحصائية عديدة ،ولكن االتجاه
الحديث يتجه التحليل من خالل تحليل قيمة حياة العميل .
-3اختيار العمالء المستهدفين :بناء على نتائج تحليل البيانات يتم اتخاذ الق اررات المتعلقة بالعمالء
الذين يتعين استهدافهم.
-4أدوات العمالء المستهدفين :في التسويق الجمهوري عادة يتم اختيار الجهاز المرئي ،الراديو،
طباعة اإلعالن لالتصال مع العمالء ،أما في التسويق وحد-واحد فيتم عن طريق االنترنت لتسهيل
بناء العالقة مع العمالء .

-5كيفية إقامة عالقة مع العمالء المستهدفين :يمكن بناء عالقات مع العمالء باحدى الوسائل

اآلتية :برامج الوالء ،برامج المكافآت ،خدمة العميل .
-6قضايا الخصوصية المتعلقة بإدارة عالقات العميل :نظم إدارة عالقات العميل تعتمد على قواعد
بيانات العميل وتحليل هذه البيانات بفاعلية بغرض الوصول إلى السوق المستهدف واالتصال معهم
وبناء عالقات معهم ومن هنا تبرز بعض الخصوصيات .

-7المقاييس  :تطوير مقاييس لغرض قياس نجاح إدارة عالقات العميل ال تستند على المقاييس
المالية فقط ( الربحية  ,هامش الربح  ,الحصة السوقية ) ولكن مقاييس ترتكز على العميل مثل (
معدل االحتفاظ بالعميل  ،معدل مبيعات العميل ،مقاييس الوالء ,حصة العميل )
ونخلص إلى أن إدارة عالقات العمالء

إستراتيجية وليست مجرد أنظمة حاسوب،

فهي

إستراتيجية تضع العميل في بؤرة تركيز المنظمة وتلبية احتياجاته أكثر من المنظمات المنافسة ،فهي
تستخدم تقنية المعلومات كوس يلة الجتذاب واالحتفاظ بالعمالء وللتفاعل معهم ،فتكنولوجيا المعلومات
تسمح للعمالء بالحصول على المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات بسرعة ْاكبر من ذي قبل،

كما تسمح للمنظمات بالحصول على البيانات الضرورية عن عمالئها التي تسمح لهم باالحتفاظ بهم

وتلبية احتياجاته م وبيع المزيد من المنتجات والخدمات لهم وبناء عالقات قوية معهم .

ثالثا" :أهمية إدارة عالقات العميل للمصارف
تعتبر إدارة عالقات العميل أكثر أهمية للمصارف ويرجع ذلك إلى زيادة شدة المنافسة ،وزيادة
طلب العمالء ،وقصر دورة حياة المنتج والخدمة ،وتناقص هامش الربح ،كل هذه العوامل جعلت من

الضروري على المصارف بناء عالقات مع العمالء وتقديم منتجات و خدمات تلبي حاجاتهم من
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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خالل قنوات االتصال التي يفضلونها وبالتالي فهي تساعد المصارف على تحقيق المنافع اآلتية ( :
))Hussian et al , 2009, pp 121
-9توفير الخدمة طوال دورة حي اة العميل بدء من مرحلة البداية إلى مرحلة بناء عالقات مربحة مع
العمالء

-9االستخدام األمثل لموارد المصرف مثل ( االنترنت ،الخدمات المصرفية الرئيسية )
-2انخفاض كبير في التكاليف التشغيلية من خالل أتمته النظم وتحسن في األداء
-2انخفاض تكاليف الصيانة ،وتكاليف ال توسع ،و من خالل استخدام أدوات إدارية حيوية التي تسمح
للموظفين المصرف بإجراء تعديالت على النظم.

-5تسمح إدارة عالقات العميل للمصارف باالستفادة من المعلومات المتوفرة من خالل قواعد البيانات
لتحقيق االحتفاظ بالعمالء عبر بيع منتجات وخدمات جديدة للعمالء الحاليين.فالمنظمات التي تنفذ
إدارة عالقات العميل بنجاح توطد عالقات أفضل مع عمالئها وتحقق والء العمالء لزيادة اإليرادات

وتقلل من التكاليف
-0إن إدارة عالقات العميل تعمل على تخفيض التكاليف وزيادة اإليرادات مما يجعل المنظمات أكثر
كفاءة وفاعلية في استهداف العمالء استناداً على خدمات صحيحة وقنوات صحيحة.

كما ذكرت )  (Urbanowicz, 2008نقال" عن  J. OTTOبأن فوائد إدخال أنظمة إدارة عالقات
العميل يمكن تقسيمها إلى مجموعتين ،فوائد استراتيجية واخرى تشغيلية ،ويمكن تلخيصها في الجدول
التالي:
جدول رقم ( )3يوضح فوائد أنظمة إدارة عالقات العميل
الفوائد اإلستراتيجية

الفوائد التشغيلية

 الحصول على أثار من التآزر

 انخفاض التكاليف التشغيلية ،و زيادة الكفاءة في العمل والناتجة

نتيجة التعاون بين المصرف

عن ( خفض الوقت المخصص إلغراض تجارية ،زيادة فعالية

وعمالئه

أنشطة ما بعد البيع ،انخفاض الوقت المخصص للتدريب

 زيادة ارباح المصرف عن

والتوظيف ،انخفاض الشكاوي  ،إنخفاض في تكاليف الترويج،

طريق الحد من االستثمارات في

توفير وقت العمل للموظفين في قسم الترويج ،تقدير فعالية

العمالء غير المربحين

اإلدارات خاصة قسم الترويج ،إمكانية التحكم في الميزانية

 زيادة والء العميل من خالل

المخصصة للترويج )

زيادة مستوى الرضا

 إمكانية تقييم المبيعات وذلك عن طريق ( عدد العمالء المحتمل

 نمو المبيعات

اكتسابهم ،تحقيق عقود جديدة تتعلق بعمالء جدد،اإلتصاالت مع
العمالء مع مراعاة( الزيارات ،الهاتف ،الرسائل...،الخ )
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Source: Monika Urbanowiicz" Customer Relationship Management as an example of innovation
in banking sector, Research Centre Enterprise and Work Innovation , Portugal, 2008 , pp7-8

رابعا" :إدارة عالقات العميل في القطاع المصرفي
تركوز المصووارف اليوووم علووى تقنيوات الخدمووة الذاتيوة التووي تسوومح للعميول بتلقووي الخدمووة فووي المكووان

والوقت الذي يرغبه بدون أي قيود أو أي اتصال مع المصرف شخصيا ،كما تركوز علوى بنواء عالقوات
قوية مع عمالئها لكسب والئهم والذي يعتبور عامول رئيسوي لكسوب الميوزة التنافسوية ،ولتطووير أي عالقوة
موع العموالء فهووي ليسوت مجورد بورامج أو تقنيوة ولكنهوا تواصوول موع جميوع األنشووطة التجاريوة موع العمووالء
بأسوولوب أكثوور كفوواءة وفاعليووة ،فالتحديوود الصووحيح لحاجووات العمووالء يسوواعد علووى عموول إدارة عالقووات

العموالء بشوكل فعوال ،ولقود حودد )  )Kantidas, 2011,pp99الحاجوات التوي يحتاجهوا العموالء مون
المصارف وهي :
-9تقديم خدمات بتكلفة منخفضة
-9رقابة وشفافية مما يؤدي إلى المساءلة
-2راحة أفضل في التعامل

-2علووى المصووارف معرفووة حاجووات عمالئهووا بصووورة وثيقووة حتووي تووتمكن موون تلبيووة هووذه الحاجووات فووي
الوقت المناسب وبالسعر المناسب .
وتق وووم المؤسسوووات المالي ووة بتطو وووير عالقاتهوووا م ووع العموووالء م وون خو ووالل مجموعوووة واس ووعة مو وون نقو وواط

االتصال وتتمثل في  ( :فروع ووكاالت ،أجهزة الصورف اآللوي ،االنترنوت ،المسواعدة الشخصوية الرقميوة،
البري وود االلكترون ووي ،خ وودمات المص وورف االلكترون ووي ،البطاق ووات الذكي ووة ،م ارك ووز االتص وواالت ،والهوات ووف )
باإلضافة إلى ذلوك فوأن أنظموة إدارة عالقوات العميول تسوتخدم تقنيوات تطبيقوات إدارة عالقوات العميول مثول
 ،)Siebel , PeopleSoft CRM,) Oracle CRM, :كما تستخدم قواعود البيانوات ونمواذد مثول (

)  , Oracle , Sun , Microsoftوتعمول نقواط االتصوال علوى تزويود المصورف بفوائود غيور ملموسوة
مثوول رض ووا العمي وول ،وتتج ووه المص ووارف الي وووم نح ووو تبنووي إس ووتراتيجيات ترتك ووز عل ووى العمي وول ،فالعمي وول ه ووو

مصدر المعلومات والمعرفة (Urbanowicz, 2008 ).
ويتم تصنيف األعمال المصرفية إلى اربع فئات هي (Urbanowicz, 2008 ) :
-9أرصدة الحسابات أو التحلويالت االئتمانيلة  :يحتواد العموالء لمتابعوة أرصودتهم أو تحوويالت األمووال
الخاص ووة به ووم ،ه ووذه المتابع ووة تس وومح للعم ووالء بمراقب ووة حس وواباتهم ف ووي أي وق ووت ،قب وول ه ووذه الوظيف ووة ك ووان
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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الموظفين يقضون معظم وقتهم في توفير هذه المعلوموات ،ونتيجوة لتطوور هوذه الوظيفوة فوأن عوبء العمول
على موظفي المصرف أنخفض كثي ًار ،ومن ناحية أخرى فوأن العموالء أصوبح يتحصولون علوى المعلوموات

المطلوبة في أي وقت .

-9وظيفة رقابة الحساب  :وتشومل هوذه الوظيفوة تحوويالت األمووال بوين مختلوف الحسوابات المصورفية أو
تحويل األموال إلى حسابات في الخارد .
-2خلللدمات جديلللدة  :تس وومح ه ووذه الخدم ووة للعم ووالء الج وودد بف ووتح حس ووابات جدي وودة وم وولء بع ووض األوراق
والتوقيووع نتيجووة للمتطلبووات القانونيووة التووي تتطلووب بضوورورة حضووور العميوول شخصووياً إلووى المصوورف لموولء

بعض األوراق والتوقيع.

-2وظللللائف المصللللالحة  :يمكو وون للعمو ووالء تحميو وول المعلومو ووات الخاصو ووة بحسو وواباتهم مو وون خو ووالل موقو ووع
المصرف ( صفحة الويب ) إلى مستنداتهم الشخصية .
وذكوور(Reynols

)

2002

,ب ووان تطبيق ووات إدارة عالقووات العمي وول تتمث وول فووي ( ميكن ووة م ارك ووز

االتصووواالت ،إدارة الحملو ووة ،إدارة االتصو وواالت ،مخوووازن البيانو ووات ،إدارة البريو وود االلكترونو ووي ،اتمتو ووة مجو ووال
الخدمات ،إدارة المعرفة ،اتمتة التسويق ،الخصوصية ،اتمتة قوة المبيعات ) .
وتستخدم المصوارف التقنيوة المناسوبة التوي تتويح لهوا االتصوال بوالعمالء بشوكل أفضول وبوأكثر فاعليوة،
وان تطبيقووات إدارة عالقووات العمووالء تسوواعد المصووارف علووى إدارة عمالئهووا بأسلوبأفضوولمع التركيووز علووى
العمالء المربحين  ،وذلك لتحقيق األرباح ،وتستخدم المصارف تقنية إدارة عالقوات العميول وذلوك لغورض

(Khurana&Kumar, 2012 ) :

-9تطوير البيئة التي تركز على العمالء بالمصرف

-9لتطوير وتقوية العالقة مع العمالء

-2لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للعمالء
-2لتحديد تكلفة وفاعلية العمالء للمصرف
ونتيج ووة الزدي وواد ح وودة المنافس ووة وانخف وواض ه ووامش الو وربح الزم ووت المص ووارف عل ووى تبن ووي اس ووتراتيجيات
وتقني ووة إدارة عالق ووات العمي وول وذل ووك به وودف إرض وواء واش ووباع حاج ووات العم ووالء  ,وبالت ووالي ف ووان المص ووارف
عليها :
-9التركيز على العمالء الذين يحققون أعلى ربح
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-9لتركيز على العمالء الذين لديهم أعلى رصيد
-2التركيز على مقدار مشتريات العميل

-2معرفة عمالئها بصورة أفضل

وقد ذكرت ( رجب ) 92 ,9002 ,بأن عمليات إدارة عالقوات العميول تتمثول فوي دورة حيواة العالقوة
مع العمالء ،وهي متعددة تحدث بانتظام في العالقة بين المصرف والعميل مع مرور الوقوت والتوي يمكون
موون خاللهووا معرفتهووا ووضووع اسووتراتيجيات خاصووة بكوول مرحلووة تمكوون موون بنوواء العالقووة وتطويرهووا ،ويمكوون

تقسيم هذه المراحل إلى
مرحلللة تحديللد العمللالء  :وتهوودف هووذه المرحلووة إلووى تحديوود العمووالء والتعوورف علووى العمووالء المحتملووين
والمربحين للمصرف ،تم التعرف على حاجاتهم ورغباتهم الحالية والمستقبلية .
-1مرحلة جذب العميل  :وتهدف إلى بداية تفعيول العالقوة والعمول علوى تحسوين االتصواالت موع العموالء
وتطويرها وتقديم عروض مختلفة للعمالء وفقا لقيمتهم المحتملة وجذب عمالء الغير نشطاء .

-2مرحللللة االحتفلللاظ بالعميلللل  :وته وودف ه ووذه المرحل ووة إل ووى تط وووير العالق ووة م ووع العمي وول والعم وول عل ووى
اسووتم اررية االتصوواالت ومناقشووة تعامالتووه الحاليووة والتعوورف علووى حاجاتووه المسووتقبلية ،وقيوواس رضووائه عوون
الخدمة وزيادة برامج الوالء .
-3مرحلللة اسللتعادة العمللالء  :وتهوودف هووذه المرحلووة إلووى وفوواء الموووظفين بووالوعود المقدمووة ،وتلبيووة جميووع
رغبات العمالء ،والحرص على معالجة أخطاء الخدمة ،واالستجابة السريعة لشكاوي العمالء .
وقوود ذكوور , 2012 ,pp 726 ) ( Rouholamini&Venkateshبووأن معظووم قطاعووات صووناعة
الخوودمات الماليووة تحوواول اسووتخدام إدارة عالقووات العميوول لتحقيووق مجموعووة متنوعووة موون النتووائج والتووي موون
أهمها :
-9إنشاء ثقافة وهيكل تنظيمي يرتكز على العميل
-9عالقات عميل آمنه

-2تعظيم ربحية العميل
-2حشد الجهود والموارد حول العمالء األكثر قيمة
-5إدارة قيمة العمالء من خالل تطوير مقترحات تهدف إلى تجزئة العمالء
-0لدعم الحمالت التسويقية

-2تحديد اتجاهات المبيعات والفرص التسويقية
-2اكتساب صور دقيقة حول تصنيف العمالء
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وحودد)  ( Hajizadeh et al , 2012 . pp98أربعوة م ارحول لتتقيود بورامج إدارة عالقوات العميول فوي
قطاع المصارف وهي :

-9بناء بنية تحتية ونظم لتسليم معرفة العميل وفهم ربحية العميل
-9حش وود مو ووارد المنظم ووة ح ووول قيم ووة العمي وول وتط وووير إس ووتراتيجية إدارة القط وواع لتعظ وويم ربحي ووة العمي وول
وارضائه

-2دمووج موودخل السوووق لفه ووم قيمووة العميوول بحي ووث تووتم إدارة التغي ورات الناجم ووة فووي السوووق ْاو التط ووورات
االقتصادية واالجتماعية بحيث يتم الحفاظ على عالقة مع العمالء .

-2تكامل التخطيط االستراتيجي مع إدارة قيمة العميل .
وذك وورت )2008

 ) Urbanowicz,ب ووأن خصوص ووية المؤسس ووات المالي ووة تقنض ووي أن يك ووون أح وود

القضايا الرئيسة للعمالء هي ثقة العمالء فوي المصوارف ،يجوب ان تكوون المصوارف مؤسسوة موثووق فيهوا
ومسوتقرة حيوث يشووعر العموالء باألمووان لتوركهم لموودخراتهم فيهوا ،ولكسووب والء العميول للمصوورف فانوه يجووب
توفير مستوى عالي من الخدمةالتي تلبي توقعات العمالء ،ويمكن تلخيصها في الخطوات التالية :
 -9توفير خدمات ذات جودة عالية :ففي المرحلة األوليوة يبقوى العميول مجهوول بالنسوبة للمصورف ويمكون
أن ينتقل بسهولة إلى المنافسين عندما يجد خدمات أفضل.

 -9تقووديم االستشووارات المهنيووة  :خووالل المرحلووة الثانيووة موون العالقووة يركووز موووظفي المصوورف علووى تهيئووة
الظوروف الماليوة للعمووالء وتقوديم خوودمات جيودة وتاكيود علووى جميوع الفوائوود مون العموالء والناشووئة مون تلووك
الخدمة .

 -2ت وووفير حس وواب الم وودير  :التحووودي الرئيس ووي لحس وواب م ووديري هو ووو تلبي ووة الحاج ووات الفردي ووة والتوقعو ووات
للعمووالء كونهووا الوسوويط بووين المصوورف والعميوول ،يجووب تحليوول الحالووة الماليووة للعمووالء ،ومعرفووة حاجوواتهم
والحفاظ على اتصال دائم معهم وتقوديم المشوورة األفضول ،فوي هوذه المرحلوة يجوب علوى العميول مالحظوة

الفوائد الفردية التي يكتسبها في هذا المجال من المصرف .

 -2الشو وراكة :ف ووي ه ووذه المرحل ووة تص ووبح العالق ووة ب ووين المص وورف والعمي وول عالق ووة شو وراكة ،حي ووث يص ووبح
العميوول ش وريك فووي المصوورف ويبوودا النظوور إليووه علووى أنووه اسووتثمار ذو قيمووة بالنسووبة للمصوورف ،فووي هووذه
المرحلووة يقوودم المصوورف الوودعم الفووردي للعميوول موون خووالل ب ورامج تلبووي توقعاتووه األكثوور تطلبووا" ،مثوول هووذه

الب ورامج يلتقووي العميوول موودير عالقووات خوواص بووه ويكووون فووي اتصووال متواصوول مووع الموودير وهووو مستشووار
موالي خوواص للعميول وفووي نفوس الوقووت يودير جميووع العمليوات الماليووة ويوتحكم فووي المووارد الماليووة للعميوول،
في هذه المرحلة يتم إنشاء والء مع العميل استنادا" إلى منافع ملموسة ومحددة .
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وفي جميع المراحل المذكورة اعاله هناك دور كبير لموظفي المصرف إلعطاء انطباع جيد للعمالء
مم ا يجعلهم يشعرون بالراحة و األمان في محاولة لتلبية جميع احتياجاتهم ،ويمكن التعبير عن الوالء
في المصارف من خالل تكرار عمليات الشراء أو الثبات في استخدام الخدمات ،مما يدل على الثقة

الكبيرة في المصرف.
كما تشير العديد من الدراسات إلى أهمية استخدام الوسائل االلكترونية،وخاصة في مجال الخدمات
المصرفية ،فتشير دراسة )  ) Kennetdy,2006إلى أن معظم المصارف في أوروبا تقوم بتقديم
خدمات تسويقية بالهاتف النقال في إقامة عالقات طويلة األجل مع العمالء الحاليين والمحتملين ،أي

أنها تدير عالقات العمالء باستخدام الهاتف النقال من خالل إرسال رسائل إلى العمالء ،كما أعلن اكبر
مصرف ( ( BancaIntensaانه بقدم خدمات مصرفية من خالل الهاتف النقال لعمالئه و البالغ
عددهم نصف مليون عميل ,إلى جانب ذلك هناك النظام الصوتي الذي يمكن ْان يجيب على

استفسارات العمالء،وأيضا االنترنت أصبحت جزاء متكامال من النشاط اليومي ،فالمصارف تسعى

بصفة منتظمة لتطبيق أنظمة فعالة ومحددة التكلفة يمكنها من خالل التواصل مع عمالئها وادارة
عالقات العمالء الكترونيا بأسلوب فعال .
وذكرت ) ) Urbanowicz, 2008بأن المصارف تمتلك كميات ضخمة من المعلومات عن
عمالئها ،ومع ذلك في كثير من األحيان اليتم استخدام هذه المعلومات بشكل فعال وعدم القدرة على
معالجتها ،والمشكلة الشائعة لدى هذه المصارف هي عادة ما يتم نشر هذه المعلومات في أماكن

مختلفة وتخزن في اشكال مختلفة أو مجموعات طبقا" إلى مصدرها أو منتجاتها أو هيكلها التنظيمي،
فالمعرفة ال جيدة حول العمالء أمر بالغ األهمية ،وعندما يتم معالجتها بكفاءة بإستخدام ذكاء األعمال
فانه يمكن االستفادة منها ،فالمصادر الرئيسة إلنشاء معلومات حول العمالء هي :ملفاتهم الشخصية،
تاريخ العمليات ،جهات األتصال واألنشطة ،قائمة المعامالت ،التفضيالت ،األذواق ،األحداث ،أو

المعلومات التي يتم البحث عنها في صفحة الويب الخاصة بالمصرف  .ويمكن التمييز بين ثمانية
مجاالت رئيسة لتوقعات العمالء حول المصرف:
-9الموثوقي ووة :مهم ووة بالنس ووبة للمص ووارف فالعمي وول يتوق ووع أن الخدم ووة المقدم ووة س ووتكون مطابق ووة لتوقع ووات
العميل
-9االستجابة :يتوقع العمالء بوأن يكوون مووظفي المصورف علوى اسوتعداد دائوم لمسواعدتهم وحول مشواكلهم

واإلجابة عن استفسارتهم.
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-2المظهوور :يجووب أن يظهوور المصوورف كمكووان احت ارفووي وجوودير بالثقووة ،يمكوون للعمووالء إيووداع موودخراتهم
بشكل آمن

-2سهولة األتصال :يتوقع العميل بأن يكون موظفين المصرف متواجدين دائما" عندما يحتاد إليهم.
-5الكفاءة :يتوقع العمالء بأن لدى موظفي المصرف معرفة مهنية كافية.
-0موون بوواب المجاملووة :يتوقووع عمووالء المصوورف بووأن يكووون الموظفووون و ددوديوون معهووم دائمووا ويتصوورفون

بإحترامإتجهاههم .

-2الميزات  :يتوقع العميل بانه سيحصل على مميزات إضافية مثل ( بطاقة الصرف اآللي )
-2الوضوووح :يتوقووع العميوول لغووة واضووحة وسووهلة الفهووم موون موووظفي المصوورف ،فالعميوول يرغووب األتصووال

مباشرة مع موظفي المصرف.

ويورى )  ( Laket,M, et al , 2015بوأن اعتمواد مفهووم إدارة عالقوات العميول فوي المصوارف
يتطلووب جهوودا" مشووتركا" فووي ثووالث أنظمووة  :إدارة عالقووات العميوول التشووغيلية والتحليليووة والتنظيميووة ،توووفر
إدارة عالقات العميول التشوغيلية مصود ار" مهموا" للمعلوموات حوول العميول ،حيوث تعمول علوى تكامول أنشوطة

المبيعات والتسوويق وخدموة دعوم العمالءوتجعلهوا جميعوا" إلكترونيوة ،وتقووم إدارة عالقوات العميول التحليليوة
بتحليوول البيانووات التووي يووتم جمعهووا موون التقنيووات التشووغيلية وتخزينهووا فووي مخوواون البيانووات ،ويتطلووب إدارة
عالقوات العميوول التنظيميوة التعوواون بوين وظووائف التسووويق والبنيوة التحتيووة مون أجوول تحسوين األنشووطة التووي

تسووتهدف العمووالء ،إلنشوواء قيمووة للمصوورف والعميوول موون خووالل اسووتخدام قن ووات اتصوواالت متعووددة ،وموون
أجوول تحسووين العمليووات فووي المصووارف وتلبيووة إحتياجووات العمووالء ،فووإن تكاموول بووين أنظمووة إدارة عالقووات
العميول التشووغيلية والتحليليووة والتنظيميووة أموور ضووروري للمصووارف حووول العووالم ،والشووكل رقووم (  ) 2يوضووح

ذلك

شكل رقم (  ) 2يوضح تكامل بين إدارة عالقات العميل التشغيلية والتحليلية والتنظيمية
Source :Laketa, M,et al , ( 2015 ) " customer Relationship Management: Concept and Important
For Banking Sector " Journal of Economic ,Vol.6 , No, 2 , pp 245
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وقدمت دراسة )  )Hussian et al , 2009, pp 122عوامل نجاح وفشل إدارة عالقات العميل
في قطاع المصارف وهي  :الثقافة التنظيمية ،والهيكل التنظيمي ،ودعم اإلدارة العليا ،وتقنية

المعلومات ،وتكامل كلمن العمليات واألفراد والتقنية ،والتنسيق بين أبعاد إدارة عالقات العميل والمتمثلة

في  :اإلستراتيجية ،واألفراد ،و العمليات لضمان نجاح إدارة عالقات العميل .
كموا قودمت د ارسوة ,2012, pp23 ) ( Stanelyجملوة مون االقت ارحوات والتوصويات التوي تسواهم فوي

فاعلية إدارة عالقات العميل في القطاع المصرفي :

-9االسووتثمار فووي التطووور التقنووي  :فالتكنولوجيووا تسوواعد فووي الحصووول علووى خوودمات مصوورفية خووالل 92

س وواعة عل ووى م وودار األس ووبوع ،فالمص ووارف محتاج ووة لالس ووتثمار ف ووي تقني ووة المعلوم ووات م وون ْاج وول االحتف وواظ

بالعمالء .

-9يجب على المصوارف االسوتثمار فوي إدارة عالقوات العميول  :نجواح خطوة إدارة عالقوات العميول يعتمود
علوى اختيوار البرمجيوات الالزموة وبالتوالي علوى المصوارف فهوم تطبيقوات إدارة عالقوات العميول وذلوك مون
خ ووالل اختي ووار فري ووق إدارة عالق ووات العمي وول واجو وراء المس وووحات الالزم ووة والمق ووابالت لتتب ووع فاعلي ووة ه ووذه
التطبيقات
-2دعم اإلدارة العليا
-2يجووب االسووتجابة لشووكاوي العمووالء فووو اًر كمتطلووب أساسووي لبنوواء عالقووات مووع العمووالء وتحليوول أسووباب

تخلي العميول عون منوتج معوين أو الخدموة ،وتكووين صوندوق اقت ارحوات للحصوول علوى وجهوات النظور مون
الموظفين والحصول على ردود فعل العمالء لفهم مستوى قبول منتجات الحالية .

-5موون خووالل جمووع المعلومووات يمكوون للمصووارف معرفووة حاجووات ورغبووات عمالئهووا ومحاولووة االسووتجابة
لها ،فالمصارف محتاجة إلى وضع إستراتيجية تركز على العميل وذلك لجذب والحفاظ على العمالء
-0إرضاء العميل أفضل اسوتثمار :يجوب علوى المصوارف ضومان عالقوة جيودة موع العموالء فوي كول نقواط
االحتكاك بهم ،فالعالقة الجيدة مع العمالء تقود إلى اكتساب واالحتفاظ بالعمالء لزيادة األرباح.
-2يمكن للمصارف تحسين خدماتها للعمالء من خالل االسوتفادة مون التقنيوة واإلبقواء علوى معوايير كفواءة
تقديم الخدمات وعملية إعادة الهندسة.
-2علووى المصووارف تقووديم تشووكيلة واسووعة موون المنتجووات والخوودمات ،ويتمثوول التحوودي بالنسووبة للمصووارف
هووو تقووديم منتجووات وخوودمات تلبووي حاجووات ورغبووات العمووالء أفضوول موون المنافسووين ويمكوون االسووتفادة موون
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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إدارة عالقات العميل لتوفير التحليل المناسب وفهم االحتياجات الحالية للعمالء بشوكل أفضول موع ضومان
رضاء العميل .
-2تدريب موظفي المصرف حتى يتمكنوا من مواكبة التغييرات في البيئة المحيطة ومواجهة التحديات .
-90يمكن للمصارف اكتساب ميزة تنافسية من إدارة عالقوات العميول وذلوك مون خوالل تخفويض التكواليف
وانج وواز العملي ووات بكف وواءة وفاعلي ووة والحف وواظ عل ووى والء العمي وول ،إن الق وودرة عل ووى التنب ووؤ بمش ووتريات العمي وول
وزيادة إنتاجية رجال البيع وتبسيط العمليات التجارية من شوانه أن يسواهم فوي نجواح إدارة عالقوات العميول

.

وبووالرغم موون أن المصووارف التجاريووة الليبيووة ال تملووك إدارة عالقووات العميوول فووي هياكلهووا التنظيميووة إال إنهووا
تم ووارس بع ووض األنش ووطة المتعلق ووة ب ووإدارة عالق ووات العمي وول مث وول  :االتص وواالت ،و إدارة عالق ووات العمي وول
التشووغيلية ،و خدم ووة أجه وزة الحاس ووب اآللووي ،خدم ووة البطاق ووات المصوورفية( بطاق ووة النمووو ،بطاق ووة الفيو و از و
الماسووتر كووارد ) ،خدمووة العمووالء عبوور االنترنووت ،خدمووة الرسووائل القصوويرة ،خدمووة نقوواط البيووع موون خووالل
بطاقة النمو المحلية،خدمة تحويل األموال )
وأن قنوات االتصال مع العمالء في المصارف التجارية الليبية تتمثل في :
-9فروع المصارف ووكاالتها :هناك تواصل وجها لوجه بين المصرف والعمالء في كل فروعه.
-9آلة الصرف اآللي :عمالء المصارف يمكن سحب األموال النقدية من هذه اآلالت عبر مدار الساعة
-2الخوودمات المصوورفية عبوور االنترنووت :يقوودم المصوورف خدمووة لعمالئووه عبوور االنترنووت حتووى يسووتطيع كوول
عميل أن يطلع على حسابه من خالل رقم سري خاص به يمكنه من التعامل مع حسابه.
-2المصوورف عبوور الهوواتف المحمووول :يمكوون للعمووالء الوصووول إلووى حسوواباتهم والقيووام بالمعووامالت فووي أي
مكان مع مساعدة من هواتفهم المحمولة .
-5مسوواعدةتكنولوجية :فووي حووال وجووود مشووكلة فووأن العمووالء يمكوون الحصووول علووى الوودعم والمسوواعدة موون
مراكز المساعدة التقنية عبر الهاتف أو شخصيا.
-0قنواتالتسووويق :حيووث تسووتخدم بعووض المصووارف قنووات التسووويق المختلفووة مثوول ( المطبوعووات واألعووالم
االلكتروني للوصول إلى إرضاء العمالء بشكل أفضل من المنافسين )
-2المتابعة :وذلك ما بعد الخدمة من خالل متابعة العمالء.
http://www.alacademia.edu.ly/MagzinView.aspx
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وتوفر قنوات االتصال سوالفة الوذكر معلوموات فوريوة تهودف إلوى إرضواء العموالء ،فعنودما يعمول المصورف
على توفير المعلومات المناسوبة لعمالئوه فوي الوقوت لمناسوب فوأن العموالء يصوبحون أكثور والء ،كموا أتواح

التط ووور التكنول وووجي االتص ووال ب ووالعمالء وابالغه ووم بش ووكل جي وود ح ووول المنتج ووات والخ وودمات الت ووي يق وودمها
المصرف ،كما أتاحت للعمالء الوصول إلى المعلومات في غضون ثوان عن أي منتج أو خدمة .

الخالصة :
تعتبر المصارف من أولى المنظمات التي اعتمدت إدارة عالقات العميل ،حتى قبل إعتماد إدارة

عالقات العميل كانت المصارف تحاول تطوير عالقة نوعية مع العمالء ،توفر إدارة عالقات العميل
إمكانية لبناء مفهوم شامل مع التركيز على العمالء ،و تقدم إستراتيجية إدارة عالقات العميل مزايا
يستخدمها المصرف عند التواصل مع العمالءالمستهدفين مما يؤدي إلى تقديم منتجات وخدمات ذات
جودة عالية تمكنها من تلبية احتياجاتهم.
ومن أجل بناء إطار لمفهوم إدارة عالقات العميل يتعين على المصرف مراقبة احتياجات العمالء
وسلوكهممع التركيز على العمالء المربحين ،و إذا قدم المصرف قيمة مضافة إلى العميل من خالل

منتجاته وخدماته فأنه سيحقق ميزة تنافسية.

يتضمن مقهوم إدارة عالقات العميل تغيير للعمليات التجارية ،وتحديد االستراتيجيات ،واألهداف،

والتغير في الهيكل التنظي مي  ،والثقافة التنظيمية ،و توفر تقنية المعلومات الدعم إلدارة عالقات
العميل.
يجب أن يلقى تبني إدارة عالقات العميل في المصارف الدعم من اإلدارة العليا ،و إشراك كافة
الإلدارات األخرى في المصرف ،حيث يتضمن بناء وتطبيق إدارة عالقات العميل مشاركة جميع
العامل ين في المصرف و بإستخدام تقنية المعلومات من أجل الوصول إلى أفضل عميل .
عند تنفيذ إدارة عالقات العميل يجب على المصرف :
 -9نشر رؤية بأن تبني مفهوم إدارة عالقات العميل سيحقق فوائد للمصرف والعميل
 -9تعريفالهدف من تنفيذ مفهوم إدارة عالقات العميل
 -2إستخدام معلومات حول العميل
 -2ضمان بأن جميع إدارات المصرف تقوم بتنفيذ إدارة عالقات العميل
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فالمصارف التي التهتم بالعمالء و احتياجاتهم من المرجح أن تفقدهم على المدى الطويل ،لذلك
يجب أن تضع ااألهتمام بالعمالء واحدة من األهداف الرئيسة للمصرف ،وعلى المصارف أن تبذل

المزيد من ال جهود من أجل جعل العميل يشعر بأن له مكانة خاصة في المصرف ،ويتعين على
المصرف توفير التدريب المستمر للموظفين ،من أجل تطوير موقف إيجابي اتجاه العمالء ،كما يجب
على المصرف تطوير عمليات ممنهجة لبناء عالقة مع الموظفين ،و إقامة تواصل جيد بين الموظفين

وبين الموظفين والعمالء.
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