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آثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات المصرفية

الملخص
تهدف هذه الدراسة الى التعريف بأهمية أسلوب التسويق اإللكتروني وتأثيره على جودةالخدمات
المصرفية بالنسبة للمصارف بشكل عام،والمصارف العراقية بشكل خاص ،وما يمكن أن تحقق لها من مزايا،
وزيادة قدرتها التنافسية وكذلك تخفيض التكاليف للوصول الى تحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل المصرفي.
وبعد األطالع على واقع النشاط التسويقي في المصارف العراقية توصل الباحث الى مجموعة من

التوصيات تأكد على أهمية تطبيق أسلوب التسويق اإللكتروني لمواكبة المصارف العالمية ،واالستفادة من
مزايا هذا األسلوب.

Abstract
This study aims at introducing the importance of the method of emarketing and its impact on the quality of banking services for banks in general،
and Iraqi banks in particular، and can bring its advantages، and increase their
competitiveness and reduce costs to get to the efficiency and effectiveness in the
banking business. After learning of the reality of marketing activity in Iraqi banks،
the researcher to make sure a set of recommendations on the importance of
applying the method of e-marketing to keep up with international banks، and
benefit from the advantages of this method.

المقدمة
ﺇﻥ المصارف تسعى جاهﺩﺓ ﺇلى تﻁﻭيﺭ خﺩماتها ﺍلمصﺭفية مﻥ خالل ﺇﺩخالها تقنيـاﺕ حﺩيثـة
تﻀمﻥ لها تقديم خدمات ذات جودة عالية ﻭﺩقة ﻭسﺭعة في األداءﺀ ﻜما ﺃنها تحقﻕ ﺭﻀا ﺍلمتعامليﻥ ﻭتحﻭل
ﺭﻀـاهﻡ ﺇلى والءﺀ ﺩﺍﺌﻡ ،ﺇما بشﻜل مستقل ﺃﻭ مﻥ خالل بناءﺀ تحالفاﺕ ﺍستﺭﺍتيجية مع مصارف كبرى ﻭﺍلهﺩﻑ
مﻥ ﺫلﻙ تحقيﻕ ﺍستقﺭﺍﺭ المصرف ﻭﺍلمحافﻅة على مﻜانتـﻪ فـي ﻅـل ﺍلتﻐيﺭﺍﺕ ﺍإلقتصاﺩية ﺍلمستمﺭﺓ مﻥ
عﻭلمة ﻭﺇنفتاﺡ ﺇقتصاﺩﻱ والعمل على مﻭﺍكبتها.
ﻭلقﺩ حققﺕ المصارف ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلنتاﺌﺞ نتيجة تﻭجهاتها ﺍلحﺩيثة في مجال تقﺩيﻡ خﺩماتها

ﺍلمصﺭفية .حيث يشهد العصر الحالي قفزات هاﺌلة في نظم اآلتصاالت العالمي ،مع أستمرار اإلنخفاض
في تكاليفيﻪ ،وسوف يؤدي هذا الى تﻐير جذري في طريقة واسلوب أداء األفراد والمؤسسات إلعمالهم،

وبطريقة نقل األموال والمعلومات ومن المؤكد أن يؤدي الى هذا التطور الى تراجع الدور البشري في
الخدمات المالية والى النمو الكبير في المنتجات اإللكترونية والخدمات المالية عن بعد ونظام المدفوعات
القاﺌم على األنترنت.
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أن الصناعة المصرفية في العراق بوﻀعها الحالي اليمكن لها أن تستمر عليﻪ،ألن المصارف التي
حققت أرباحها في الماﻀي على جمع النقود وحفظها ،واقراﻀها ستواجﻪ بوﻀع لن يكون فيﻪ نقود تحميها
وتحافظ عليها ،وذلك عندما تتحول الى مجتمع غير النقدي حيث ستختفي النقود العادية وتحل محلها النقود
اإللكترونية ،ولن تحتاج المصارف لجمع األموال وحمايتها ،وبذلك سوف تختفي مظاهر المصارف التي

تعودنا عليها من ابنية محصنة .وقﻀبان حديدية وسيارات مصفحة ،كما ان التعامل لن يكون شخصيا ،بل
من خالل اجهزة الحاسب اآللي من أي مكان وفي اي زمان .فالتسويق االلكتروني للخدمات المصرفية هو
تطبيق لسلسلة واسعة من تكنولوجيا المعلومات بهدف الوصول إلى إعادة تشكيل استراتجيات التسويق لزيادة
المنافع التي يحصل عليها العمالء من خالل التجزﺌة الفعالة للسوق ووﻀع المزيﺞ التسويقي االلكتروني

الفعال الذي يزيد من كفاءة المصرف التجاري وبناء عالقات جيدة مع العمالء .باإلﻀافة إلى أن االرتقاء
بجودة الخدمات المصرفية يعتبر شرط أساسي لديمومة الجهاز المصرفي ،فالجودة هي تقديم الخدمة بالنمط
المصمم لها دون أي انحرافات شرط أن تكون قد أعدت إعدادا جيدا لتلبية حاجات ورغبات وتوقعات
العمالء.

المبحث األول :منهجية البحث
أولا :هدف البحث
يهدف هذا البحث الى التعرف على آثر أستخدام طرق التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات
المصرفية ،وابراز أهمية ودور التسويق اإللكتروني في تحقيق الجودة للخدمات المصرفية ،كما يسعى الى
تعريف القيادات المسؤولة عن المصارف في العراق على اهمية تطبيق التقنيات الحديثة في العمل

المصرفي ،وما يمكن أن تحقق من المزايا للمصارف ،بهدف زيادة قدرتها التنافسية ،وكذلك تخفيض
التكاليف للوصول الى تحقيق الكفاءة والفاعلية في العمل المصرفي.

ثانيا ا :مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث حول أستخدام المصارف العراقية بشكل عام األساليب والطرق التقليدية في
تقديم الخدمات المصرفية ،وعدم مواكبتها التطور الهاﺌل في تقنيات المعلومات والبرمجيات واآلتصاالت مما

يجعلها في موقف تنافسي ﻀعيف ،لذلك من األهمية العمل الجاد من قبل اإلدارات للتحول الى التسويق
اإللكتروني لألستفادة من خصاﺌص ومزايا هذا األسلوب الحديث والتي يمكن ان تحل الكثير من المشاكل
الحالية سواء مايتعلق بإدارة المصارف ،أو المتعاملين الحاليين وكسب زباﺌن جدد باألﻀافة الى إمكانية
أﻀافة تشكيلة جديدة من الخدمات المصرفية والتي تساعد على زيادة ربحية المصارف.
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ثالثا ا :أهمية البحث
تنطلق أهمية البحث من خالل:
 – 1أن سوق المصارف العراقية أمام تحدي األنفتاح على األسواق العالمية ،ومواجهة غير مسبوقة مع
مؤسسات أكبر حجما ،وأكثر خبرة مما يفرض عليها مواجهة هذا التحدي بأستخدام التقنيات الحديثة لتقديم
خدماتها الى الزباﺌن.

 – 2ﻀرورة معرفة التقنيات والبرمجيات الحديثة والعمل على أدخالها بهدف تقديم افﻀل الخدمات
للمستفيدين.
 – 3أهمية تنويع الخدمات المصرفية المقدمة وسهولة الحصول عليها من خالل استخدام قنوات جديدة
لمواجهة سوق تتصف بالدينامكية والتﻐيير مستمر.

المبحث الثاني  :اآلطار النظري للبحث
أول :
مفهوم التسويق المصرفي The concept of bank marketing
يمكن القول أن مفهوم التسويق المصرفي كعمل متكامل في المجال المصرفي لم يظهر على
المستوى العالمي إال في منتصف الخمسينات من القرن الماﻀي ،وقبل ذلك التاريخ كان من غير المألوف
قبول التسويق ﻀمن األنشطة التي تمارسها المصارف كوظيفة تؤدى من خالل جهات متخصصة بالهياكل
التنظيمية لها .وللتسويق أهمية خاصة في تنمية وتنشيط العمل المصرفي وترجع هذه الحقيقة إلى أن

الخدمات المصرفية مثلها مثل السلع والخدمات األخرى تحتاج إلى جهود تسويقية مستمرة مبنية على برامﺞ
محددة أكثر حساسية من تلك المعدة لتسويق السلع المادية وهذا نظ ار لطبيعة وخصاﺌص الخدمات

المصرفية.قد يكون من المناسب في هذا الصدد التعرف على ماهية التسويق في المصارف والدور الذي
يلعبﻪ في ترشيد أوجﻪ األنشطة المصرفية المختلفة.تعددت التعاريف الخاصة بالتسويق المصرفي حيث يمكن
تعريف التسويق المصرفي "بأنﻪ األنشطة المتكاملة التي تجرى في إطار إداري محدد ،وتقوم على توجيﻪ

انسياب خدمات المصرف بكفاءة ومالﺌمة لتحقيق اإلشباع للمتعاملين من خالل عملية مبادلة تحقق أهداف
المصرف ،وذلك في حدود توجهات المجتمع"(.)P.Kotler p.10، 1994،
وقد عرف كذلك "بأنﻪ ٌذلك الجزء من النشاط اإلداري الذي يعمل على تدفق وانسياب خدمات .

المصرف إلى مجموعة محددة من العمالء مع تحقيق أرباح (P.20،1969

 .)،D. Randerويمكن

"هو االستمرار في تقديم خدمات مصرفية متميزة وبكفاءة عالية بهدف
تعريف التسويق المصرفي كذلك ٌ
رﻀاء العميل واظهار صورة متميزة للمصرف مع تحقيق .أقصى األرباح "( H. ،p.17.،1966

 ) Tillmanوقد عرف أيﻀا بأنﻪ اٌلعملية التي بمقتﻀاها يتم توجيﻪ خدمات المصرف نحو العميل بكفاءة
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ومالﺌمة مقابل .تحقيق أهداف المصرف )O. p.20..) ، 1971، Rossوقد عرف كذلك بأنﻪ مجموع
المهام التي تهدف إلى الموازنة بين عرض المصرف من الخدمات واحتياجات الزباﺌن ،فالتسويق المصرفي
يكفل ﻀمان تدفق المنتجات المصرفية في المكان والوقت المناسبين ،وال يجب التفكير على أن التسويق
المصرفي يشابﻪ التسويق في المؤسسات الصناعية والتجارية رغم أن األهداف والفلسفة واحدة ،إال أن

االنطالقة وطرق العمل مختلفة الختالف سلوك المستهلك وخصوصية المنتﺞ البنكي الذي يتطلب البحث .
المستمر عن طرق إيصالﻪ إلى العميل" ( ) S. Cousserrgues ،p.219.،1992ويمكن أعتبار أن
المصارف موجهة بالتسويق أذا قامت بما يأتي (هشام البساط ،1992 ،ص. ( 23

 )1االهتمام بدراسة اتجاهات واحتياجات مختلف العمالء التي يتعامل معها المصرف.
 )2تحديد حاجات هؤالء العمالء وتلبيتها في المكان والوقت المناسبين وبالسعر المناسب.
 )3البحث عن أفﻀل الطرق الفعالة من حيث التكاليف .لتلبية هذه الرغبات حتى يتحقق لها الربح.
 )4البحث عن المشاركة والتفاعل مع الﻐير.

 )5التعرف على التزاماتها لتأخذ في االعتبار المعايير السياسية والقانونية للمجتمع التي تنتمي إليﻪ.
وبعد أستعراض المفاهيم األساسية حول التسويق المصرفي يمكن ان يتوﻀح لنا بأن التسويق
المصرفي نشاط أساسي للمصارف و أساس في بقاءها واستمرارها ونموها ،وذلك من خالل العمل الجاد
الموجﻪ نحو أشباع حاجات ورغبات العمالء الحاليين والمرتقبين وتحقيق حالة الرﻀا لديهم مع تحقيق
األرباح للمصرف وأظهار صورتها بافﻀل شكل( .محمد أحمد عبد النبي،2222،ص.)2

ثانيا ا :أهداف التسويق المصرفي Banking marketing goals
يهدف التسويق المصرفي إلى ابتكار وأداء الخدمات وايصالها الى العميل عن طريق منافذ مناسبة

باستخدام وساﺌل الترويﺞ المتاحة ،وهذا قصد إرﻀاء العمالء الحاليين وجذب عمالء جدد بما يحقق الربحية

للمصارف ،وبذلك يساهم التسويق المصرفي في تحقيق جملة من األهداف تتمثل في(هشام البساط،2992،
ص.)23

-1تحسين سمعة المصرف وذلك من خالل:
أ -تحسين مستوى الخدمات المصرفية.

ب -توسيع قاعدة الخدمات المصرفية.

ج -تطوير أساليب األداء.

د -رفع الوعي المصرفي خصوصا لدى موظفي المصرف.

-2تحقيق األهداف المالية المتمثلة في:
ب -أهداف الربحية.
أ  -أهداف السيولة.
ج -أهداف األمان.

د -أهداف نمو الموارد.

-3أهداف توظيف األموال عن طريق:
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ب  -زيادة االستثمارات في األوراق المالية.

أ -زيادة حجم القروض والسلفيات.

-4أهداف البتكار والتجديد من خالل:
أ  -ابتكار خدمات مصرفية جديدة تستجيب لرغبات العمالء.
ب -تطوير الخدمات المصرفية الموجودة وتﻐيير أنماط تقديمها للعمالء.

 - 5أهداف كفاءة وفعالية الجهاز اإلداري وذلك من خالل:
أ  -تدريب العاملين على الجهاز التسويقي بالمصرف وتنمية قد ارتهم في التعامل مع العمالء.

ب  -خلق روح االنسجام بينهم ،وتشجيع روح المبادرة في أداء الخدمات في الوقت والمكان المناسبين.

ثالثا ا :التسويق المصرفي اإللكتروني Marketing e-banking

أن إلستخدام التكنولوجيا الحديثة وال سيما األنترنت أهمية كبيرة في تسويق الخدمات والمنتجات
وأهمها الخدمات المصرفية،حيث يتيح األنترنت لجميع المتعاملين في أنحاء العالم بإجر اء المبادالت
التجارية ﻀمن بيﺌة خالية من الحواجز وتوفر فرص عمل جديدة ومتقدمة وبكلف منخفﻀة.
لقد تعددت مفاهيم التسويق اإللكتروني وتنوعت أال انها أكدت على استخدام تكنولوجيا األنترنت

والتقنيات الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية .لقد تطور مفهوم التسويق الحديث بشكل عام من المفهوم القاﺌم
على البيع الى المفهوم القاﺌم على الزبون ،وقد ظهر التسويق اإللكتروني الذي مثل قفزة نوعية ومهمة في
أجتذاب زباﺌن جدد من مختلف انحاء العالم مع زيادة فاعلية األتصال مع الزباﺌن الحاليين ،وبالتالي يعد
التسويق اإللكتروني القناة التسويقية األوسع واألسرع و األرخص واألكثر فاعلية.يمكن تعريف التسويق

اإللكتروني بأنﻪ "مجموعة متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات والخدمات بوساﺌل
الكترونية"(عبد الوهاب 2003 ،ص. )45

ويعرف كذلك بأنﻪ "تطبيق األنترنت والتقنيات الرقمية ذات الصلة لتحقيق األهداف التسويقية (
بشير العالق  2222ص )29ويمكن تعريفﻪ أيﻀا بأنﻪ "أداة التفاعل بين المنظمة والمستهلك في فﻀاء
البيﺌة األفتراﻀية من آجل تحقيق المنافع المشتركة ،والبيﺌة األفتراﻀية للتسويق اإللكتروني تعتمد اساسا

على تكنولوجيات األنترنت،وعملية التسويق اإللكتروني ال تركز فقط على بيع المنتجات الى المستهلك بل
تركز أيﻀا على إدارة العالقات بين المنظمة من جانب والمستهلك وعناصر البيﺌة الداخلية والخارجية من
جانب آخر ( يوسف احمد ابو فارة 2225وص.)234

 -1تعريف الخدمة المصرفية :
تعرف الخدمة المصرفية بأنها مجموعة من العمليات ذات المﻀمون المنفعي الكامن في مجموعة
من العناصر الملموسة( الحقيقية

)وغير الملموسة( غير الحقيقية )المدركة من قبل األفراد أو المؤسسات

من خالل دالالتها وقيمتها المنفعية التي تشكل مصد ار إلشباع حاجاتهم المالية واالﺌتمانية الحالية والمستقبلية
التي تشكل في الوقت نفسﻪ مصد ار لربحية للخدمة المصرفية ،ويتصف مﻀمون الخدمة المصرفية بتﻐلب
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العناصر غير الملموسة على العناصر الملموسة وتتجسد هاتان المجموعتان من العناصر في بعدين
أساسيين اثنين  :البعد المنفعي والبعد السماتي(ناجي معال ، 2001،ص.) 26ويتمثل البعد األول في
مجموعة المنافع المادية المباشرة التي يسعى العميل الحصول عليها من خالل شراﺌﻪ للخدمة المصرفية.أما

البعد الثاني فأنﻪ يتمثل في مجموعة الخصاﺌص والسمات التي يتصف بها المﻀمون المنفعي المباشر
للخدمة ،.واذا كان البعد األول يرتبط بالعميل نفسﻪ  .فان البعد الثاني يرتبط بالخدمة المصرفية

 - 2معايير جودة الخدمة المصرفية :
أن الخدمات المصرفية تتصف بعدد من الخصاﺌص والسمات أهمها.) 1997 P35:،Deprimio(:
أ)

االعتمادية ) : (Reliabilityوهي القدرة على أداء الخدمة بشكل معتمد ودقيق.

ب) األستجابة

) :(Responsivenessهي القدرة على التعامل الفعال مع كل متطلبات الزباﺌن

واألستجابة لشكاواهم.

ت) الثقة ) : (Assuranceوتعني كسب الثققة واألطمﺌنان الى مجهزي الخدمة.
ث) العناية ( ( Empathyأبداء العناية واألهتمام الشخصي بالزباﺌن.
ج) الملموسية ) : (Tangiblesوتمثل الجوانب الملموسة والمتعلقة بالخدمة مثل مباني المصارف
والتقنيات المستخدمة والتسهيالت المقدمة .وكما واﻀح في الشكل رقم (.)2

شكل رقم (  ) 1معايير جودة الخدمة المصرفية
األستجابة

الملموسية

جودة
الخدمة

األعتمادية

العناية

الثقة

winner 2000: 393.،s،Source : Russell
ويمكن توﻀيح أبعاد وجودة الخدمة المصرفية من خالل الجدول رقم ( )2حيث يتبين لنا اإلجراء
الالزم لتحقيق كل عنصر من عناصر الجودة.
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جدول ( )1أبعاد جودة الخدمة المصرفية
العنصر

التفاصيل

البعد

ت

القدرة على الوفاء بالوعود في اآلجل المحدد
معلومات وثيقة وصحيحة

الصدق

مصداقية في األداء

األعتمادية

1

أمكانية األعتماد على المؤهالت والكفاءات
أعالم العمالء بموعد الوفاء بالخدمة

السرعة والمساعدة

سرعة أنجاز المعامالت

سرعة الرد على شكاوى العمالء
ﻀمان الحصول على الخدمة في الموعد المحدد

ثقة العمالء

أنعدام الخطر والشك في تعامالت المصرف
أداء سليم من قبل الموظفين

فهم ومعرفة حاجات العمالء

األهتمام بالعمل

الوعي بأهمية العمل

مالﺌمة ساعات العمل في المصرف
حداثة وجاذبية مظهر المصرف

المادي

مظهر العاملين

التسهيالت المادية

األستجابة

الثقة

العناية

الملموسية

2

3

4

5

المصدر :من إعداد الباحث.

 -3التميز في جودة الخدمة المصرفية :
أن تبني إستراتيجية محددة للجودة يؤدي الى تحقيق مجموعة من المزايا منها:
أ) تحقيق ميزة تنافسية فريدة مع بقية المصارف وبالتالي مواجهة الﻀﻐوط التنافسية.
ب) تحمل تكاليف أقل بسبب ندرة األخطاء في العمليات المصرفية.
ت) أن الخدمة المتميزة تتيح الفرصة أمام المصارف لتقاﻀي أسعار وعموالت أكبر.
ث) أن الخدمة المتميزة تتيح الفرصة أمام المصارف لبيع خدمات مصرفية أﻀافية.

ج) أن الخدمة المتميزة تزيد من قدرة البنك على األحتفاظ بالعمالء الحاليين وجذب عمالء جدد .وتتحقق
الميزة التنافسية والخدمة المتميزة من خالل أستخدام المصارف التكنولوجيا المتطورة وسيطرة على نظم
المعلومات واساليب أتصال فعالة وامكانية تقديم الخدمات في أي وقت ( 25ساعة 25/ساعة) (عوض

بدير 2999،ص.) 333
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رابعاا:

تحديث

العمال

المصرفية

()Update banking

ﺇﻥ المصارف تسعى جاهﺩﺓ ﺇلى تﻁﻭيﺭ خﺩماتها ﺍلمصﺭفية مﻥ خالل ﺇﺩخالها تقنيـاﺕ حﺩيثـة تﻀمﻥ
لها تقديم خدماتها بجﻭﺩﺓ عالية ﻭﺩقة ﻭسﺭعة في كما ﺃنها تحقﻕ ﺭﻀا ﺍلمتعامليﻥ ﻭتحﻭل ﺭﻀـاهﻡ ﺇلى والء
ﺩﺍﺌﻡ ،ﻭﺫلﻙ ﺇما بشﻜل مستقل ﺃﻭ مﻥ خالل بناءﺀ تحالفاﺕ ﺍستﺭﺍتيجية مع مصارف كبرى ﻭﺍلهﺩﻑ مﻥ ﺫلﻙ
تحقيﻕ ﺍستقﺭﺍﺭ المصرف ﻭﺍلمحافﻅة على مﻜانتـﻪ ﺍلمصـﺭفية فـي ﻅـل ﺍلتﻐيﺭﺍﺕ ﺍإلقتصاﺩية ﺍلمستمﺭﺓ

والعولمة واألنفتاح األقتصادي والعمل على مواكبتها .ﻭلقﺩ حققﺕ المصارف ﺍلعﺩيﺩ مﻥ ﺍلنتاﺌﺞ نتيجة
تﻭجهاتها ﺍلحﺩيثة في مجال تقﺩيﻡ خﺩماتها ﺍلمصﺭفية .ويمكن ان تتمثل أساليب تحديث األعمال المصرفية

بما يأتي:
أ) تطوير اإلدارة :وذلك من خالل توظيف األيدي العاملة المؤهلة ،وتطوير مهارات الموظفين الموجودين
بأشراكهم في برامﺞ تدريبية مبرمجة مع التركيز على مهارات أستخدام التقنيات الحديثة في العمل.مع

التأكيد على أهمية دراسة الهياكل التنظيمية وأعادة التنظيم وايجاد التشكيالت اإلدارية المتخصصة بنظم
المعلومات وأستخدام التكنولوجيا.
ب) إدارة العمليات :وذلك من خالل تحسين إجراءات العمل والمراحل التي يجب أن يمر عليها الزبون
للحصول على الخدمة وتبسيطها قدر األمكان لتصبح أكثر سهولة.

ت) تحديث الخدمات :وذلك من خالل دراسة رغبات وحاجات الزباﺌن والعمل على أشباعها،وكذلك زيادة
تشكيلة الخدمات المقدمة لكسب زباﺌن جدد.
ث) تحقيق التكامل :وذلك من خالل العمل على التكامل بين الوظاﺌف التسويقية المختلفة والوظاﺌف
المصرفية اآلخرى ،حيث يعتبر التسويق المصرفي الحديث أداة تحليلية هامة في فهم النشاط المصرفي
ومساعدة العاملين بالمصارف في رسم السياسات ومراقبة ومتابعة العمل المصرفي.

ج) بحوث السوق :وذلك من خالل أجراء بحوث السوق وجمع وفحص وتحليل تطورات السوق واتجاهاتﻪ.
ح) مواكبة المعايير المصرفية الدولية :أن المصارف مطالبة بمراعاة القواعد والمعايير الدولية( مق اررات لجنة
بازل  )2من خالل سعيها الى تنويع وتطوير خدماتها ومن أهمها:
تدعيم القواعد الرأسمالية.
تطوير السياسات األﺌتمانية للمصارف.
األهتمام بإدارة المخاطر.
وﻀع آلية لألنذار المبكر بالمصارف.
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تحديث نظم اإلدارة والسياسات المصرفية.
أستخدام التكنولوجيا :العمل على تطوير األجهزة والبرمجيات المستخدمة في العمل وتحديثها بأستمر
لمواكبة التطور المتسارع في األجهزة التقنية والبرمجيات.للوصل الى أمكانية تقديم الخدمات المصرفية

اإللكترونية حيث يمكن األستفادة من الخصاﺌص اآلتية

خدمات تتم عن البعد وبدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمة وبالنسبة للعراق تعتبر هذه الخدمة ذات
أهمية كبيرة بسبب الظروف األمنية الحالية.
خدمات ال تعرف قيود جﻐرافية.

خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية.
أمكانية الدفع عن طريق النقود اإللكترونية.

ومن أنواع الخدمات المصرفية اإللكترونية التي يمكن أستخدامها :
أجهزة الصراف اآللي.
نظام اإليداع المباشر.
الصيرفة اإللكترونية.

األعتماد المستندي اإللكتروني.

وساﺌل الدفع اإللكتروني.
خامسا ا :المزيج التسويقي الحديث  The modern marketing mixيمثل المزيﺞ
التسويقي اإلستراتيجية التسويقية التي تحددها إدارة التسويق من خالل إيجاد التوليفة المناسبة التي تتماشى

مع حاجات الزباﺌن ،وتبقى عناصر المزيﺞ التسويقي ثابتة مهما تﻐير توجهات المصارف في تقديم خدماتها
المصرفية.
 - 1عناصر المزيﺞ التسويقي:
يتكون المزيﺞ التسويقي من أربعة عناصر تتمثل في الخدمة ،السعر ،التوزيع ،الترويﺞ ويمكن
تلخيص عناصر المزيﺞ التسويقي وكذلك أهم ركاﺌز التسويق المصرفي اإللكتروني في الشكل اآلتي:

شكل رقم ( )2عناصر المزيج التسويقي المصرفي متغيرات مالية وإدارية
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التكنولوجيا

المنتوج

المعلومة

السعر
منافسة

منافسة

زبون (شخصية
) أهمية شاملة

األمداد
والتوزيع

زبائن (منطقة )
أهمية تجارية

التوزيع

موارد

الترويج

، Emmanuel copin، Bertrand lavayssiére،Source : Michel Badoc
édition ،@marketing de la banque et de l’assurance
2000 p :79.،d’organisation
من خالل الشكل نالحظ أن المزيﺞ التسويقي الحديث في العالم الرقمي أﻀيفت لﻪ العديد من الركاﺌز
الناتجة عن التﻐيرات الحديثة وخاصة اإللكترونية التي دخلت على الخدمات المصرفية وسنحاول التعرف
على المزيﺞ التسويقي الحديث باإلﻀافة إلى أهم هذه الركاﺌز.
أ  -المنتوج  Productالتوجﻪ الحديث للمصرف هو عرض مختلف خدماتﻪ عبر العديد من القنوات وأهمها
اإلنترنيت لذلك نميز نوعين من المنتوجات على اإلنترنيت (A ،J .P BERNADET P66، 1996

.)S،BOUCHEZ

المنتوجات والخدمات الرقمية :تﻀم مجموعة من المنتوجات والخدمات المرتبطة بالمعلومة وتمتاز

بسهولة التقييم وصعوبة التقليد.

المنتجات المادية :هي كل المنتوجات التي يتم بيعها عبر اإلنترنيت والتي تظهر على صفحة تحمل
عنوان خاص بها ،ومهما تكن طبيعة الخدمة فالمصرف يركز على مجال تقديمها وجودتها ومميزاتها

وكذلك دراسة ربحيتها من خالل تحليل مفهوم دورة حياتها.

ب  -السعر : Price
يبقى المفهوم الجوهري للسعر ثابت سواء في التسويق المصرفي التقليدي أو اإللكتروني إذ أن القيمة
المحددة للمنافع التي يحصل عليها الفرد من الخدمات أو هو المبلغ النقدي المدفوع للحصول على خدمة
مصرفية معينة ،واإلشكالية التي تطرح ليست في تحديد السعر وانما في كيفية تسديد قيمة الخدمة إذ نجد
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المصارف أصبحت توفر العديد من الطرق اإللكترونية لتسوية المدفوعات تتمثل في بطاقة اإلﺌتمان الشيك
اإللكتروني ،النقود اإللكترونية والدفع عن طريق االنترنت.

ج  -التوزيع : Place
أصبحت تستعمل المصارف قنوات متعددة لتوزيع خدماتها المصرفية تتمثل في الهاتف ،التلفزة الرقمية

واإلنترنت ويعتبر هذا األخير أهم قناة خاصة بعد توفير خدمة البيع عن طريقﻪ ولقد ساعدت في تسويق
منتوجات المصرف بطريقة فعالة وهذا يرجع لما يأتي:
كل ما هو جديد يشكل وسيلة جذب للمستهلكين حيث أن اإلنترنت ظاهرة جديدة.
يستطيع المصرف إقامة عالقة مع زباﺌنﻪ دون وجود وسيط من خالل اإلنترنت (المصرف اإلفتراﻀي
لبيع المنتوجات).

تقليص الوقت وانخفاض التكلفة.

د  -الترويج : Promotion
ويتم من خالل هذه السياسة التعريف بالخدمة المصرفية من خالل استعمال أحدث وساﺌل
اإلتصالويعتبر اإلنترنت من خالل مواقعﻪ المختلفة أهم وسيلة أصبحت تستخدمها المصارف في ترويﺞ
خدماتها باإلﻀافة الى الوساﺌل التقليدية.

 – 2الركائز األساسية لتسويق اإللكتروني:
يمكن تقسيم الركائز األساسية للتسويق اإللكتروني الى أربعة ركائز هي :
أ)

المعلومة تعتبر مصدر مهم إلبتكار منتجات جديدة وخلق قيمة مﻀافة للزبون والمصرف.

ب) الموارد البشرية :يعتبر عنصرهام بالنسبة للمصرف ومفتاح نجاحها فأالعتماد على الموارد البشرية
المدربة يمنح فرصة األمتياز للمصرف وجذب أكبر عدد من الزباﺌن.

ت) التكنولوجيا :تساعد في اإلنتاج والتطور وادخال خدمات تزيد من الحصة السوقية للمصرف.

التواصل :تحقق اإلتصال الذي يﻀمن تحسين العالقة واإلرتقاء بها إلى الصداقة ما بين المصرف

والعميل من خالل القنوات المختلفة التي تعرﻀها المصارف لتقديم خدماتها المصرفية.

المبحث الثالث :األستنتاجات والتوصيات
أول :األستنتاجات
مجلة
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بعد دراسة المصادرالعلمية من كتب وبحوث علمية حول موﻀوع البحث،واألطالع الفعلي على عمل
المصارف في العديد من الدول ،ومن خالل الخبرة العملية حيث عمل الباحث خبير في احد المصارف في
منطقة الخليﺞ العربي يمكن أن نصل الى مجموعة من األستنتاجات فيما يتعلق بموﻀوع البحث بالنسبة

لواقع حال المصارف العراقية وكما يأتي:
)1

أن أغلب المصارف العراقية تمتلك ثقافة خاصة بها فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وهي أن الزبون
في خدمة المصرف وليس العكس.

 )2ﻀعف التكنولوجيا المستخدمة في العمل المصرفي مما ينعكس بشكل واﻀح على الخدمات المصرفية
المقدمة.

 )3عدم تنويع الخدمات المصرفية وأقتصارها على مجموعة قليلة من الخدمات.
)4
)5

عدم األهتمام بمعايير جودة الخدمة المصرفية والمتمثلة باألعتمادية واألستجابة والثقة والعناية

والملموسية مما يﻀعف من جودة الخدمات المقدمة.

ﻀعف تدريب الموارد البشرية في المصرف وخصوصا فيما يتعلق بأستخدام التكنولوجيا واستخدام

أساليب التسويق الحديث مما ينعكس على أداﺌهم في العمل.

 )6عدم وجود خطة محددة فيما يتعلق باألستثمار في مجال تقنيات المعلومات (المجال المادي والبشـري
).

 )7عدم تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالمصارف ومنها مق اررات بازل .2
)8
)9

ﻀعف األهتمام بالدراسات والبحوث وخصوصات في مجال التسويق المصرفي وجودة الخدمات

المصرفية وتنويع الخدمات المقدمة.
عدم مناسبة أغلب مباني المصارف من حيث المساحة والتصميم والشكل وعدم توفر أماكن خدمات
للزباﺌن مثل مواقف السيارات وقاعات األنتظار والمرافق اآلخرى.

 )11طول إجراءات العمل والمراحل التي يجب أن يمر عليها الزبون للحصول على الخدمة\.

ثانيا  :التوصيات
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من خالل دراسة األدبيات الخاصة بموﻀوع البحث واألستنتاجات توصل الباحث الى توصيات تفيد بأن
على القيادات اإلدارية في المصارف في العراق أن تعمل جاهدة على مجموعة من األمور األساسية بهدف
األرتقاء بالعمل المصرفي لمواكبة التﻐييرات العالمية ومنها:

 )1العمل على تﻐيير ثقافة العاملين في المصرف فيما يتعلق بخدمة الزباﺌن وجودة الخدمات المصرفية

بحيث يكون شعارهم الكل في خدمة الزباﺌن لمواكبة أساليب المصارف المتقدمة في مجال جودة

الخدمات المقدمة.
 )2عمل المصارف العراقية على تﻁﻭيﺭ ﺍلثقافة ﺍلمعلﻭماتية :ﺇﻥ نﻀﺞ ﺍلﻭعي لﺩﻯ ﺍلﺯبﻭﻥ بالنسبة للعمل

ﺍلمصﺭفي ﺍلحﺩيﺙ ﻭخاصة ﺍإللﻜتﺭﻭني يحتاﺝ ﺇلى ﻭقﺕ ليﺱ بالقصيﺭ -ﻭيعتقﺩ ﺃنﻪ على ﺍلمﺩﻯ ﺍلقﺭيﺏ

ﻭ ﺍلمتﻭسﻁ –ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍلعمـل ﺍلمصـﺭفي ﺍإللﻜتﺭﻭنـي سـيﻜﻭﻥ مقتصﺭﺍ على ﺍلمصاﺭﻑ ﺍلﻜبﺭﻯ ﻭشﺭيحة
مﻥ ﺍلﺯباﺌﻥ – ﺍلﻁبقة ﺍلتي تمتلﻙ ثقافة معلﻭماتية– ﻭهﺫﺍ مـﻥ شأنﻪ ﺃﻥ يﻜﺭﺱ نﻭعيﻥ مﻥ ﺍلﺯباﺌﻥ ﺯباﺌﻥ
ﺍلمصﺭف ﺍإللﻜتﺭﻭني ﺍلفﻭﺭﻱ ﻭﺯباﺌﻥ ﺍلمصﺭﻑ ﺍلتقليﺩﻱ.

ﺃما في ﺍلمﺩﻯ ﺍلﻁﻭيل فإﻥ نمﻭ ثقافة

ﺍلمعلﻭماتية ﻭخاصة ﺍألنتﺭنيﺕ ﻭتﻁﻭﺭ بيﺌة ﺍلعمل ﺍلمصﺭفي سيلعﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻜبيﺭﺍ في ﺇنﻀاﺝ ﻭعي
ﺍلﺯباﺌﻥ ﻭﺍلعامليﻥ في ﺍلمصاﺭﻑ بأهمية ﺍلتحﻭل نحﻭ ﺍلصيﺭفة ﺍإللﻜتﺭﻭنية ﻭما ينتﺞ عليها مﻥ فﻭﺍﺌﺩ .
 )3تﻭسيع ﺍإلستثماﺭﺍﺕ في ﺍلمجال ﺍلتقني :ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍلمصاﺭﻑ ﺍلتي تسعى بإتجاه تقديم الخدمات المصرفية

ﺍإللﻜتﺭﻭنية عليها ﺃﻥ تﺩﺭﻙ ﺃهمية ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍإلستثماﺭﺍﺕ ﺍلﻀخمة في ﺍألنﻅمة ﺍلمعلﻭماتية ﻭﺇعتماﺩ

ﺍلتقنية ﺍلحﺩيثة في مجال ﺍإلتصاالﺕ ﻭتﻁﻭيﺭ ﺍلشبﻜاﺕ ﺍلﺩﺍخلية ﻭﺍلخاﺭجية ﻭﻜﺫلك ﻭساﺌل ﺍلحماية

ﻭﺍألماﻥ.

 )4عمل المصرف على ﺍلتﻭفيﻕ بيﻥ ﺍلتحﺩياﺕ ﺍلناجمة عﻥ ﺇﺩخال ﺍلتﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍلتﻜنﻭلﻭجيا:

 )5ﺇﻥ ﺍلتﻜنﻭلﻭجيا ﺍلحﺩيثة في ﺍلمصاﺭﻑ تﻁﺭﺡ تحﺩييﻥ ،ﺍألﻭل :ﺍلمنافسة مع ﺍلمصاﺭﻑ ﺍألجنبية ﺍلعاملة
في ﺍلخاﺭﺝ ﻭﺍلثانية :مﻭﺍجهة ﺍألخﻁاﺭ ﺍلتي قﺩ يتحملها ﺍلمصﺭﻑ عنﺩ تبنيﻪ هﺫه ﺍلتﻜنﻭلﻭجيا.

 )6ﺇﺩخال قﻭﺍنييﻥ ﻭتشﺭعاﺕ تنﻅﻡ ﺍلتعامل في ﺍلخﺩماﺕ ﺍلمصﺭفية ﺍلحﺩيثة  :وذلك بالتنسيق مع ﺍلسلﻁة

ﺍلتشﺭعية ﺃﻥ لوﻀع تنﻅيﻡ ﺃﻭ قوانيين تتعلﻕ بالخﺩماﺕ ﺍلحﺩيثة ﻭخاصة ﺍإللﻜتﺭﻭنية ﻭﻜيفيـة ﺍلتعامل بها

ﻭيتعيﻥ على هﺫﺍ ﺍلتنﻅيﻡ ﺃﻥ يحتﻭﻱ على حقﻭﻕ ﻭﺇلتﺯﺍماﺕ ﺍألﻁﺭﺍﻑ مختلفة ﻭخاصة فـي ما يخﺹ
ﺍلنقﻭﺩ ﺍإللﻜتﺭﻭنية ﻭﻜﺫلك تحﺩيﺩ بشﻜل ﻭﺍﻀح ﺍلشﺭﻭﻁ ﻭﺍلﻀماناﺕ ﺍلتي تﻜفل ﻭتﻀـمﻥ مقـﺩﺭﺓ
ﺍلمصﺭﻑ على ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلمخاﻁﺭ ﺍلناشﺌة عنها.

 )7ﺍلتﺩﺭيﺏ ﺍلمستمﺭ للعامليﻥ في ﺍلمصاﺭﻑ :على إدارة المصارف ﺍلعمل بإستمﺭﺍﺭ مﻥ ﺃجل تطوير
الموارد البشرية ،ﻭتﻜثيﻑ ﺍلﺩﻭﺭﺍﺕ التدريبية مﻥ ﺃجل ﺍلتحﻜﻡ فـي ﺍلتقنياﺕ ﺍلمصﺭفية ﻭﺍلمالية ﺍلحﺩيثة

ﻭخاصة ﺍإللﻜتﺭﻭنية ﺍلتي تحتاﺝ ﺇلى ثقافة معلﻭماتية عالية.
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 )8ﺇستﻐالل ﺍلﻜفاﺀﺍﺕ ﺍلمﻭجﻭﺩﺓ في المصرف ﻭﺍلقاﺩﺭﺓ على ﺍإلبتﻜاﺭ ﺍلمعتمﺩ علـى ﺍلمﺅشـﺭﺍﺕ ﺍلمتنﻭعـة
ﻭﺍلمالﺌمة خاصة في مجال ﺍلتسﻭيﻕ .

 )9ﺍلعمل على األلتزام بالمعايير الدولية للﺭقابة ﺍلمصﺭفية.

 )11ﺍإلهتماﻡ بالﺩﺭﺍساﺕ ﻭﺍألبحاﺙ ﺍلحﺩيثة خاصة في ﺍلمجـال ﺍإللﻜتﺭﻭنيـة ﻭمحاﻭلـة ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍلنتـاﺌﺞ
ﺍإليجابية ﺍلناجمة عﻥ ﺍلتعامل بها ﻭﺇﺩخالها ﻀمﻥ ﺍلتعامالﺕ المصرفية.

 )11وﻀع خطة زمنية إلحداث التﻐيير المطلوب في مجال األبنية المستخدمة ومرافق الخدمات المطلوبة.

أولا :المصادرالعربية
 )1عقل ،مفلح ،وجهات نظر مصرفية ،مكتبة المجتمع العربي ،عمان ،األردن.2222 ،

 )2هشام البساط ،االتجاهات الحديثة في التسويق المصرفي ،منشورات معهد الدراسات المصرفية ،القاهرة
.1992

 )3محمد أحمد عبد النبي ،التسويق المصرفي ،معهد الدراسات المصرفية ،القاهرة. 2000 ،
 )4عبدالوهاب ،أكرم النجار،التجارة اإللكترونية ،ابن سينا للطباعة ،القاهرة. 2223،

 )5العالق ،بشير عباس ،تطبيقات اإلنترنت في التسويق ،ط،2دار المناهﺞ ،عمان ،األردن. 2222 ،
 )6أبو فارة ،يوسف ،التسويق اإللكتروني ،دار واﺌل للنشر ،عمان ،األردن.2225 ،

 )7معال ،ناجي ،األصول العلمية للتسويق المصرفي ،دار المكتبة الوطنية ،عمان ،األردن.2222 ،
 )8بدير ،عوض الحداد ،تسويق الخدمات المصرفية،دار البيان للطباعة والنشر ،مصر. 2999،
)9

الصميدعي ،محمد ويوسف ،ردينة( التسويق المصرفي مدخل استراتيجي ،دار المناهﺞ للتوزيع

والنشر ،القاهرة ،مصر.١٠٠٢ ،

 )11الحسني،الدوري ،مؤيد عبد الرحمن الدوري ،إدارة البنوك مدخل كمي واستراتيجي معاصر )دار واﺌل
للنشر. )2222،

ثانياا :المصادراألجنبية
1) P. Kotler، Marketing Management، Analysis،Planning in plementaion and
Control، Englewood Cliffs، New Jersy، Prentice - Hall Inc 1994
2) D. Rander، Marketing in Banking، The institute of Bankers، London،1969
3) H. Tillman، Marketing in Banking، Addison Mesty Pub، California، 1966
4) O. Ross، Marketing in Commercial Banks، New Jersy، Prentice - Hall Inc،
1971.
5) S. Cousserrgues، Gestation de la Banque، Edition Dunod، Paris 1992
6) Deprimio،1997 P35
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7) Source : Russell's، winner (( marketing management
8) Khalid، k. & Abdallah، R. & Elrafe، E. Elbaset، E. "customer satisfaction
with internet banking web Site (Case study on the arab 8)Bank)".The Arab
Academy for Banking and Financial Sciences، Jordan (2006).
9) Deprimio ; S ( Quality Assurance in service organization)، London Chilton
book co، 1997.
10) J .P BERNADET، A BOUCHEZ، S. pihier، précis de marketing série Nathan،
1996
11) m FRANCIS، rapport du groupe de travailLlorentz commerce électroniquesit
: ttp://www.finances.gouv.fr/commerce_electronique/lorentz/sommaire.htm،
ou bien sitwww.deigitalbusinessglobe.c
12) Source : Michel Badoc، Bertrand lavayssiére، Emmanuel copin، @marketing
de la banque et de l’assurance،édition d’organisation،2000
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