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 مفهوم الخدمة 
( نشاط او مجموعة من االنشطة التي تؤدي الى اشباع حاجة او مجموعة

 (حاجات لدى العميل 

( انشطة و فعاليات غير ملموسة تهدف الى اشباع حاجات المستهلك االخير
 (.الصناعي مقابل دفع مبلغ معين من المال( المشتري)او المستعمل 

( الى حد , نشاط او مجموعة من االنشطة التي تتمتع بطبيعة غير ملموسة
و التي تتم عادة من خالل عملية التفاعل بين العميل و , قريب او بعيد 

 (.موظفي المؤسسة 

( سلسلة من االنشطة التي تكون الى حد ما ذات طبيعة غير ملموسة) 

( نشط او انجاز او منفعة يقدمها طرف ما لطرف اخر و تكون اساس غير
ملموس و ال ينتج عنها اية ملكية وان انتاجها او تقديمها قد يكون مرتبطاً 

 (بمنتج مادي ملموس او ال يكون 



 مجموعة من االنشطة التي يؤديها موظف او مجموعة من موظفي المؤسسة

ان تكون غير ( اهمها)بحيث تتصف بمجموعة من الخصائص ,الخدمية 

 .ملموسة وال ينتج عنها نقل للملكية 

 وتكون هذه الخدمة بشكل عام: 

 مثال ذلك خدمة التعليم و السياحة ,فوائد او نواحي اشباع تقدم مستقلة للبيع

 .و الصحة وهذه الخدمات تعتبر مستقلة عن بعضها البعض 

 فوائد او نواحي اشباع تتحقق من خالل استهالك سلعة او خدمات اخرى

 .مثل خدمات الصيانة التي تصاحب بيع السلع المختلفة للحواسيب مثالً 

 

 

 



 أهمية الخدمات -ثانيا
  حياة المجتمعات و تساهم في رفاهية افرادهاالخدمات تحتل دورا هاما في أصبحت. 

 اصبحت الحكومات تهتم باألشراف و الرقابة على الخدمات لما لها من اثر فعال في
 .  رفاهية الفرد و المجتمع 

 ثمنًا فقد اثبتت العديد من بحوث المستهلكين ان عدد كبير من المؤسسات الخدمية  تدفع
   Bad Serviceالرديئة األعمال الضائعة بسبب الخدمة ( تكلفة فرصة ) باهضا نظير 

 من الناتج المحلي اإلجمالي %  70مساهمة قطاع الخدمات إلى حوالي نسبة وصلت حيث
 األمريكيةللواليات المتحدة 

 مساهمة الصناعات الخدمية مثل االتصاالت, النقل, الفنادق, والمطاعم كما وصلت نسبة
من  75%الدخل القومي االمريكي و يعمل بها حوالي من إجمالي %  60إلى حوالي 

 األمريكيةحجم العمالة 

 المانيامن حجم القوة العاملة في  41%الخدمات يشكل العاملون في قطاع كما 

  ايطاليامن حجم العمالة في %  35و 

  مليون  44الماضي خلق قطاع الخدمات أكثر من من القرن و في العقود الثالثة األخيرة
 .األمريكيةفرصة عمل في الواليات المتحدة 



 للخدماتالخصائص الرئيسية  -ثالثا
- أن الخدمات غير ملموسة. 

- ال يمكن فصل الخدمة عن مقدمها. 

- صفة فناء الخدمة. 

- صعوبة تنميط الخدمة. 

- مشاركة المشترين في تطوير وتوزيع الخدمة. 

- تغيير وتقلب جودة الخدمة. 



 الالملموسية. 1
 الخدمات بخصائص غير ملموسة, أي ال يستطيع المشتري استخدام تتصف

 .إلدراكها قبل شرائهاحواسه الخمسة 

  ولهذا فإنه يصعب شرحها وتوضيحها في المعارض التجارية أو عرضها

 من خالل اإلعالنفي محالت التجزئة أو شرحها 

 واإلعالن لالتصال مع الشخصي فإنه البد من استخدام البيع ولهذا

التي تعود عليه من جراء استخدام خالل المنافع من ( المشتري/ المستعمل)

 .الخدمة



 التالزمية. 2
« المستهلكذهن في» 

/  المستهلك )يعتبر األفراد الذين يقدمون الخدمة هم أنفسهم الخدمة, فإدراك  

يصبح إدراكه للخدمة نفسها, ولهذا فإن المستهلكين لمقدم الخدمة ( المشتري

 .قبل شرائهاغير قادرين على الحكم على نوعية الخدمة 



 الخدمةفناء . 3
 لخاصية الفناء, فإن الخدمة غير قابلة للتخزين, ولهذا فإن أسعار نظرا

 .و العكس صحيحالخدمة في فترة الرواج تكون عالية 



 الخدمةصعوبة تنميط . 4
 من المستحيل تنميط ما يقدم من خدمة من بين البائعين لنفس الخدمة يعتبر

األطباء, الهيئة -, ومثال ذلك الخدمة الطبيةالبائع نفسهأو حتى تنميط خدمة 

 .كحال الستحالة تنميط الخدمة -التمريضية



 الخدمةاشتراك المستهلك في عملية . 5
 المستهلك بدور أساسي في تسويق وانتاج الخدمات, خذ مثاال الزبون يقوم

 .وخالل عملية الحالقةيتدخل قبل في محل الحالقة, كيف أنه 



 الخدمةتقلب جودة . 6
 وتغيير جودة الخدمة المقدمة هي خاصية أخرى من خصائص تقلب

, وللعوامل األخرى السابقة تنميط الخدمةالخدمات الرتباط ذلك بصعوبة 

 .مجتمعة

 لكن تجدر اإلشارة إلى أنه, على الرغم من تأكيدنا على المالمح المميزة

بمكان الفصل بين السلع من السهولة الخدمات بشكل عام, فإنه ليس 

من والخدمات, نظرا للتداخل بينهما, والشكل التالي يوضح انتقال المنتجات 

 .المادية البحتة, إلى المنتجات الخدمية البحتةالمنتجات 





 الخدمات المصرفية ومراحل تطورها -خامسا
 يقدمها  إشباعاتعن أنشطة أو منافع أو هي عبارة  -:المصرفيةالخدمات

بيعها نقل المصرف لعمالئه وهي بطبيعتها غير ملموسة وال يترتب عن 

 "ملكية , وقد يرتبط أو ال يرتبط إنتاجها وتقديمها بمنتج مادي ملموس 



 خصائص الخدمات المصرفية. 1
 هي السمة االساسية التي تتصف بها الخدمات  -:ملموسةمنتجات غير

يقدم من خدمات في فهذه الصفة تكمن في أن ما  -أشرنا آنفا كما –العامة

اي ان كل ما , المصارف فان الزبون ال يمكنه لمسها او حملها او خزنها 

 .  ينعكس على هذه الخدمة الالملموسيةيدخل بصفة 

 نحو مباشر الصفة تبين أن الخدمات المصرفية تنتج وتستهلك على هذه ,

فهي ال تظهر وال يمكن بيعها أو االستفادة منها إال عند حضور الزبون أو 

في الوقت الحاضر أو قد ال يعلم الزبون ليست بالقاعدة طلبه لها , ولكن هذه 

كفيلة حقائق ومعلومات عن واقع هذه الخدمة ما يستدعي األمر في طلب 

 .بإعطاء صورة واضحة عن الخدمة المصرفية



- (التالزم) الخدمة تجزئة عدم 

التجزئة بعدم تتصف فأنها  االخرى الخدمات شان شأنها المصرفية الخدمة 

 طرف أي في نقص دون متكامل نحو على تنجز او تستغل ان يفترض اذ

 يتطلب ما والمكانية الزمانية :المنفعتين لتحقيق سعيا   , أطرافها من

 أكثر استخدام طريق وعن المصرفية للخدمة المباشر بالبيع االستعانة

 استخدام أو , االلكترونية والتجارة كالبريد , العالم في تطوراً  الوسائل

 ظاهرة ,وباتت عالمياً  وانتشارها استخدامها تنوع التي االئتمانية البطاقة

 .المصرفية للخدمة مالزمة



- التسويق لنظام المصرفية الخدمة توافق. 

والتنويع التغيير في والسرعة بالسعة تتصف المصرفي العمل طبيعة 

 وأشكالها صورها بشتى المقدمة الخدمات على ذلك انعكس فقد وبالتالي

ً  السائد التسويق لنظام ومالئمة موافقة جاءت والتي  المتطور أو حاليا

 تطورها درجة و قدراتها تتباين المصرفية االجهزة ان فالمعروف 

 فإن التباين هذا كل ومع , لمنطقة منطقة ومن ألخرى بيئة من وشموليتها

 وفق تعمل التي المصرفية الوحدات مع تتوافق أن يمكن المصرفية الخدمة

 آالت من الحديثة للتقنيات استخدامها ذلك في ماب العمل مستويات أعلى

 ال ومتغيرات ظروف وفق تعمل زالت ال التي تلك أو , وبرامج ومعدات

   أخرى بيئة في لها وجود

 يتم تسويقي نظام أي مع وتتالءم تتوافق المصرفية الخدمة فإن هذا كل ومع 

 .استخدامه



الخدمة في والتميز الخصوصية 

ولكن , واحدة صفاتها و مسمياتها فان للخدمة الُمقدمة الجهة كانت مها 
 بعمل تمييزها ثم ومن بخدماته ينفرد أن الواحد المصرف يحاول ان يفترض
 خدمات عن الخدمة هذه تمييز خالله من يمكن ما معين مسمى أو متطور

   األخرى المصارف

 شكلها طريق عن وأخرى وحدة بين التمييز يسهل الملموسة السلع ففي 
 يمكن أخرى مؤشرات أية خالل من أو عليها التي واألشكال وتسميتها
ً  ينعدم ما وهذا , إدراكها – ما خدمة أن يعني ما , الخدمات في تماما

  وتطويرها تكييفها يمكن -والشراء البيع في االئتمانية البطاقة كاستخدام
 , األخرى المصارف في االئتمانية الخدمات عن فيه تتميز قد نحو على

 به المتعامل للمبلغ وأدنى أعلى حد وتحديد , االستخدام في والمدى كالسعة
 وظواهر هذه البطاقة استخدام لصالحية محددة زمنية فترة تحديد وعدم
 معينة خصوصية الخدمة كسب بغية استخدامها إلى المصارف تسعى أخرى
 .األخرى المصارف خدمات عن تمييزها من يمكن وبما



- المدى الواسع للخدمات المصرفية 

إدارة لدى معروفة باتت قد المصرفية للخدمات األساسية الخدمات كانت إذا 

 الشمولية و الواسع بالمدى اتسمت الخدمات هذه فإن الزبائن أو المصارف

  لطبيعة تبعاً  متباينة كفاءة و بمعدالت تعرض و تقدم انها من الرغم على

  فيها يعمل التي والبيئة المصرفي الجهاز

 إال المطلوبة, المصرفية الخدمات كل تقديم في شمولية المصارف تكن فقد  

 عن األموال فانتقال , بالمحدودية يتسم قد الخدمات هذه تقديم مدى أن

 هنالك لكن المصارف غالبية بها تتصف سمة الخارجي التحويل طريق

 بطريقة و معينة دول الى المبالغ تحويل من اكثر قدرة لها ليست مصارف

 التحويل عمليات في الحدود تعرف ال أخرى مصارف مقابل وبطيئة حذرة

 .هذا المرن العمل في واسع مدى ولها , الخارجي



- الجغرافي التشتت 

 ًبالمصارف االستعانة باتت والطلبات الحاجات لتنوع نظرا 

 تقديم و للمصارف الواسع االنتشار فإن الحتمية المسائل من

 في المجتمعات مختلف في واضحة سمة خاللها من الخدمات

   العالم

إلى وانتقالها المصرفية الخدمات توزيع من سهل ما وهذا 

 وكذلك , احتياجاته ووفق عمله موقع من وبالقرب المستفيد

 المنزلي التسويق عمليات خالل من الخدمات تنوعت

 مواسم في وتعمل تظهر التي والموسمية المتنقلة والمصارف

 .والسفر السياحة كمواسم بشرية تدفقات تشهد خاصة



والمخاطرة النمو بين ما الموازنة 

التعامل في الثقة مبدأ على يستند المصرفي العمل أن صحيح 

 أن في تكمن والتي إدراكها يفترض حقيقة هناك ولكن ,

 األموال جذب عملية وفي المصرفي العمل في والنمو التوسع

 , واضحة سمة مصادرها وتنوع استثمارها ثم ومن

 هي المصرفي الخدمي النشاط ترافق التي المخاطر أن إال 

 على السلبي تأثيره له نحو وعلى بسرعة تحدث قد األخرى

       , ونشاطه عمله واستمرار ودوام المصرف وكيان هيئة

  من عدت والتي والمخاطرة النمو بين الموازنة يعني ما

 القطاع هذا في إغفالها يمكن ال التي الضرورية المسائل



- الطلب في التقلبات 

الطلب وجود دون من تظهر أن يمكن ال المصرفية الخدمات 

 بسبب االستقرار بعدم شكال يتخذ قد الطلب هذا , عليها

 في التقلبات فإن عليه , الحاجات وتنوع الظروف في التباين

 لظروف تظهر التي و الواضحة السمات من تبدو الطلب

 القطاع على تأثيراتها لها معينة سوقية لظواهر او معينة

 تحت الخدمات  انواع كل تكون ان يشترط وال , المصرفي

 االستقرار حالة منها بعض تشهد قد وإنما , التقلبات طائل

ً  طويلة زمنية لفترة  ذلك عكس وأخرى نسبيا



- االئتمانية المسؤولية 

المصرف مسؤولية من أصال   تنبع مسؤولية وهي 
 الناحية وهذه , التعامل صور وبمختلف الزبائن تجاه
 ال والتي المصرف لدى األساسية المهام حكم في باتت

  جدال أو نقاش إلى تحتاج

للمصرف االئتمانية المسؤولية من التأكد عدم فإن وإال 
 أو المنظمات أو باألفراد والمتمثل الثاني الطرف فإن
 المخاطرة و للمغامر مستعدة غير أخرى جهات أية

 المسؤولية تضمن ال مرافق في اموالها و بأرصدتها
 . االئتمانية



- كثافة العمل 

 يتميز العمل المصرفي بدرجة عالية من األعمال المتواصلة

بمعدالت والمنوعة , سواء كانت العمليات التي تنجز 

عالية أو واطئة , وهذا من شأنه أن يزيد من كلفة وصفقات 

نحو استخدام العمل هذه , وعلى الرغم من التوجهات الحديثة 

وما ترك ذلك من نتائج والبرمجيات التقنيات الحديثة واآلالت 

ال يعني الحد من أن ذلك إال إيجابية على التعامالت المصرفية 

ولو كان عن طريق الوسائل زاد منه , بل العكس كثافة العمل 

التوسع في التعامل الدولي كما أن واالبتكارات الحديثة , 

 .وتوسيع رقعة العمل ترك أثراً واضحاً على كثافة العمل



 مراحل تطور الخدمات المصرفية. 2
 تبعا لتطور المفهوم التسويقي بعدة مراحللقد تطورت الخدمات المصرفية .

حول تطور مفهوم الخدمات المصرفية عبر نبذة موجزة لذلك سوف نستعرض 

 :ما يليمن خالل مراحل التطور االقتصادي وتطور األنشطة التسويقية 





الخدمة المصرفية في مرحلة ما قبل  -

 :التصنيع
 هذه المرحلة مرحلة الزارعة والصيد, فقد كان اإلنسان يعتمد في توفير تعتبر

 :  الذكر, وتميزت هذه المرحلة بما يلي السابقيالقطاعين احتياجاته على 

أي أن كل أسرة تنتج ما تحتاجه من سلع وخدماته وذلك ألن هذه  -:االكتفاء الذاتي
عدم وجود أي نشاط وكذلك , أي نشاط تسويقيوجود بعدم المرحلة تتصف 
 .مصرفي ومالي

حيث اتجهت األسر إلى التخصص باإلنتاج, مما  -:تبادل الفائض من اإلنتاج
وذلك من خالل بالسلع، بعملية المبادلة إلى القيام دفعهما أحدث فائضا في اإلنتاج 

فكانت بسيطة وتشخيصية الخدمات المقدمة سلعة بسلعة أخرى, وأن  مقايضة
 .أما الخدمات المصرفية فلم تظهر معالمهاطوعية, 

ظهرت صعوبات جراء ذلك بعد االتجاه نحو تبادل فائض اإلنتاج, : ظهور النقود
, فإن ذلك والخدمات من حيث الجودة والقيمة الحقيقيةالسلع بسبب عدم تكافؤ 

التوصل إلى عملية تبادل مرضية ما األفراد من دفع إلى إيجاد سلعة وسيطة تمكن 
 .أدى إلى ظهور النقود



وبعد أن أصبح هناك المسكوكات الذهبية والفضية والنقودبعد ظهور : اإليداع ,

أفراد يمتلكون ثروات, وأصبحوا يخشون عليها من السرقة والضياع قاموا 

والخدمات تعتبر هذه المرحلة البداية لفكرة المصارف وبذلك بإيداعها في المعابد، 

 .المصرفية بشكل بسيط وهو اإليداع

لدى صائغي ايداع ثرواتهم لقد لجأ أصحاب الثروات إلى : اإليداع والقروض

, ويكون بإعطاء القروض لقاء فائدة معينةو ان هؤالء اخذوا يقومون  الذهب

 .ظهر إيداع القروض والفائدةالقرض لفترة قصيرة في هذه المرحلة 

تطور عمل الصاغة من اإليداع والقروض والتحصيل على : بداية المصارف

وقاموا بإنشاء المصارف وإصدار أوراق الفائدة إلى التنسيق والتعاون فيما بينهم 

إلجراء عملية المقايضة, لذلك فإن األنشطة المصرفية في هذه الفترة البنكنوت 

 .اقتصرت على اإليداع, القروض, الفائدة, إصدار أوراق البنكنوت

 



 :الخدمات المصرفية في مرحلة التصنيع
إلى اصحابها دفع مما المال راس بتراكم المرحلة هذه تتميز 

 إلى االستثمار هذا أدى الصناعية المشاريع في استثمارها

 إلى أكبر بشكل الحاجة ظهرت هنا و ,الثروات زيادة

 جعلها الذي بالشكل السابقة الفترة من تخصصا أكثر مصارف

 .بالعمل خبرة لديه إداري تنظيم لها كيان, ذات مؤسسات تمثل

 المصارف مال راس وزيادة اإليداع مبالغ لزيادة نتيجة ذلك و

 . االستثمارات اعطاء و القروض منح في امكانياتها زيادة ,



الخدمة المصرفية في مرحلة التقدم  -

 :الصناعي
الخدمات تقديم في المتطورة التكنولوجيا باستخدام المرحلة هذه تتميز 

 األساليب استخدام في بينها فيما تتسابق المؤسسة أصبحت ولقد المصرفية,

  الزبائن ورغبات حاجات تلبية من تتمكن لكي المتطورة, والتقنيات الحديثة

 واالقتراض اإليداع عملية ألن ,األفراد من ممكن قدر أكبر وجلب

 وإنما الطائلة, الثروات أصحاب على مقتصرة غير أصبحت واالستثمار

  اإليداع, خالل من وذلك المصرفية الخدمات يطلبون األفراد أغلب أصبح

 وغيرها االئتمان بطاقة طلب مصارف, إلى األجور تحويل ,القروض طلب

 .المصرفية الخدمات من



الخدمات المصرفية في مرحلة ما بعد التقدم الصناعي والمرحلة 

 :الراهنة

هو المرحلة هذه في المصرفي القطاع يميز ما أهم إن  

المصرفية التكنولوجيا دور تعاظم. 

و المعلومات تكنولوجيا ثمار من القصوى االستفادة تحقيق على العمل 

 . المصرفية الخدمات تقديم وسائل و نظم تطوير بغية االتصاالت,

األداء في والسرعة بالكفاءة تتسم المصرفية للخدمة جديدة تطبيقات ابتكار 



 :وتتميز هذه المرحلة بالخصائص التالية
 

  المصرفيةتزايد الطلب على الخدمات 

 المقدمة عدد المصارف وتنوع الخدمات زيادة 

 للمصرف زيادة عدد الفروع التابعة 

 وفروعها اتساع الرقعة الجغرافية التي تنتشر عليها هذه المصارف 

 المصرفية استخدام الحاسوب اآللي في تنفيذ العمليات 

االشتراك في شبكة االنترنت لتسهيل عملية الترويج و االتصال بالزبائن. 


