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مفهوم خدمة العمالء 
  تقدمها المنظمه لتحقيق االحتياجات الخاصه للعمالء

وال تهدف ه  تلك الجهود الت 

دي فقط المنظمة من تقديم تلك الخدمة ال  العمالء تحقيق منفعة مادية أو رب  ح اقتصا

.  سة بقدر ما تستهدف السع  لتوفي  القدر من القبول لها والتفوق عل  المناف

  تهدف إل تعزيز مستوى رضا العم
الء اي خدمة العمالء ه  مجموعة من الممارسات الت 

  يتم ه  العملية ا: اإلحساس بأن الخدمة أو المنتج  قد نال رضا العميل و بتعريف أدق
لت 

لية من خاللها تلبية احتياجات وتوقعات العمالء من خالل تقديمة خدمة ذات جودة عا
. ينتج عنها رضا العمالء

خبي  وتتفاوت أهمية خدمة العمالء حسب نوع المنتج ونوع العميل، فمثال العميل ال
يتطلب خدمة أقل من المبتدئ سواء كان سلعة أو خدمة، ويكون خدمة العمالء أكي  

كا نت أكي  من الشر كات تقديم الخدمات مثل االتصاالت أو اإلني    شر
 
  تقدم أهمية ف

ت الت 
.السلع

ي التميز ف
خدمة 
العمالء 

االعتمادية

التعاطف 

االشياء 
الملموسة 

الضمان 

ة االستجاب
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أساليب التمي   ف

دراسة توقعات العميل 

أسباب تدني خدمة 
العمال 

احصاءات تتعمق 
بفقدان العمال

هم أنماط العمال وكيفية اسعاد

عناصر تقيم الجودة 
أداء الخدمة 

اد دليل الريادة في اسع
العمال
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المتطلبات التنظيمية الرئيسيه للتمي   ف

االلتزام االدارة 
بجودة خدمة العمالء 

العمل الجماعي •
وسيادة روح 

الفريق 

ية بناء ثقافة تنظيم
ندعم خدمة العمالء 

أنتقاء وتوظيف •
أفضل الكفاءات 

ايجاد الرؤيه التي 
تعكس أهمية العميل

وضع معايير •
للخدمة المتميزة 

وتوصيلها 
للعاملين 
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مقدم

الخدمة

الترحيب•

االبتسامة•

االصغاء •

االهتمام•

جودة الخدمة •

سرعة االداء •

الدقة •

الصدق و االمانه •

االيجابية•

العميل 
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أداب الهاتف ف

االستئذان من العميل واالمتناع عن الطلبهي المفتاحالثقه
كن ال تبين عدم معرفتك لن تستطيع االجابة عن كل االسئلة ول

تستطيع الرد علي العميل بلطافة 

عات وربط العميل بالمبيتوضيح بعض الخطوات مثل حجز الموعدشكر العميل التحدث بحفاوة ونبرة ترحبيه

االتصال معرفة العميل والغرض منبسرعة حديث العميل نفسة المجاورة

ابداء التعاون والحماس
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اتيجية ذات وجهي   .. قيمة العمالء اسي 
مكن للُمسوقي   تحقيق

ُ
فة، لكن كيف ي

َ
يحة المستهد اتيج   هذا الإن الهدف من التسويق وتعريفه األساس  هو تأسيس عالقة مربحة طويلة األجل مع الشر هدف االسي 

.الصعب إل حد ما؟ قيمة العمالء هو المفتاح السحري لهذه المعضلة

  سنتناولها هنا_لكن قيمة العمالء 
،_ الت   

؛ فه  تعت  ذات وجهي  

 
ا
كة، : أول قيمة العمالء بالنسبة للشر

  قررت تقديم خدماتها ومنتجاتها إليها: ثانيًا
يحة الت  كة من قيمة لتلك الشر .إل ما تمثله منتجات الشر

  مطلع األمر، إنفاق الكثي  
 
ا، فه  تقرر، ف

ً
  من ورائها شيئي   أيض

  قررت تبنيها، تبع 
كة، الت  اتيجية ذات بعدين، والشر ا، اسي 

ً
، إذ موال؛ من أجل خلق قيمة مضافة األ من ه 

يحة المستهدفة“لهؤالء العمالء    أنفقتها، وزيادة عليها بعض األرباح، أي أنها تسع، وتوجه أ”الشر
داد هذه األموال الت    النهاية، اسي 

 
نظارها صوب العائد عل ، وتريد، ف

“االستثمار 
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النفع المتبادل
كة توفر لهم قيمة مضافة عي  منتجاتها وخدمات   الصميم، عالقة قائمة عل النفع المتبادل؛ فالشر

 
، ف كة وعمالئها ه    تحمل طابًعا المخها إن العالقة بي   الشر

تلفة، والت 

  من جراء األموال المنفقة عل المنتجات؛ للتأكد من امتالكها قيمة مضافة للعمالء
 
ا، وهو ذاك الطابع المتأن

.ممي  ً

كة    تستثمر فيها الشر
.وبيع منتجاتها لهممن أجل الحصول عل األرباح؛ من خالل جذبهم( استثماًرا طويل األمد)وعل الناحية األخرى، فإن هؤالء العمالء هم األرصدة الت 

اتيجية قيمة العمالء    نحن بصدد الحديث عنها اآلن_واسي 
هم جلًبا للرب  ح وأقل_ الت  كة بتصنيف عمالئها؛ من حيث أكي  هم، وبي   هذين الحدين تتطلب أن تقوم الشر

.تتموضع الكثي  من قيمة العمالء

كة عل المسار الصحيح، أي أنه سيكون بمثابة المرشد لها عل طريق جلب الرب  ح   أهمية هذا التصنيف من أنها تضع الشر
 
.وإنما تأن
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كة أموالها؟ أين تضع الشر
 نفًعا بالنسبة لها، وبالتال  ستخصص

كة أن تعرف من هو العميل األكي  .أكي  قدر من نفقاتهالهمإن تصنيف العمالء يعتمد عل فكرة أساسية؛ وه  أنه يجب عل الشر

  التص
 
  مرحلة تالية بعد تلك المرحلة المتعلقة باستهداف العمالء؛ فبعد االستهداف يأن

 
  ف

 
كة عل . يفنولكن يجب أن نشي  إل أن تصنيف العمالء يأن وربما تعمل الشر

.تصنيف ما لديها من عمالء، أي تصنيف عمالئها الحاليي   

كة_بيد أنها    اعتبارها أي طائفة من العمالء _ أي الشر
 
، فإنها تضع ف  

ا)حالما تقرر إطالق حملة إعالنية ما، أو اتخاذ قرار تسويق 
ً
الذين ستوجه هذه ( األكي  أم األقل ربح

  يتعي   اإلجابة عنها قبل إطالق الحملة التسويقية
ها من األسئلة الت  .ائيةالدعأو الرسالة التسويقية إليهم؟ وما ه  أنسب الطرق للتعامل معهم؟ وغي 

  إفصاحها عن جهلها بقواعد المنا
كة سوف تتجاهلهم؛ فقيامها بذلك يعت    أن الشر

 ربحية ال يعت 
 
  تدرك إن ا. فسةإن وجود بعض العمالء األقل أهمية واألدن

كات الت  لشر

ك شاردة وال واردة يمكن أن تحق   ال تي 
  الرب  ح العظيم تماًما، وه  الت 

 
  الرب  ح البسيط كما تفكر ف

 
  تفكر ف

ا ه  الت 
ً
ا إال ها ق لقواعد اللعبة جيد

ً
مكسًبا أو تجلب لها ربح

.واستغلتها أحسن االستغالل

  يتم بها استهداف العمالء األك
  سيتم، من خاللها، استهداف العمالء األقل ربحية ليست ه  ذاتها الت 

اتيجية التسويقية الت  بحية، هنا بالضبط تظهر أهمية ر ي  ولكن االسي 

كة أولوياتها، وتعرف أين ومت  تنفق أموالها؟ معرفة قيمة العمالء؛ حت  تحدد الشر



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالي  وعي   جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالي   باسموالي  شر
ة وخدمات ال قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتي 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستي  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والي 
كة تسويق ومبيعات وخدمات الي  وع  الخاص بأنشاء شر وعي   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة وخدمات ال قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتي 

  سنواتطوال
 
ةكون   تدريبيةدوراتعدةعلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالبا

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف علحصلتأيضا ,ةاإلنجلي  

.األعمالإدارةماجستي  
  ماشعان

  ساعدتت 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممي   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكي  تأسيسهوحلم     تعليميةخي 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىهالباشمركتي    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,الي 
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخي 
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكي  .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغي 
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