
العمل  تطوير  استراتيجية  إلى  تؤدي  التي  الرئيسية  ا�داة  هي  الشاملة  الجودة  إدارة  تعتبر 
وتحسين ا�داء بما يحقق الربحية من خالل الخدمة الجيدة والجودة في المنتجات، ا�مر الذي يوفر 
النجاح ويقود إلى التقدم المادي والتكنولوجي والحضاري، ومن أجل هذا فإن دول العالم تهتم 

بل وتتسابق نحو تطبيق المستحدث في مجال الجودة.

 ولتحقيق الجودة ال بد من التطوير المستمر في السلعة والخدمة وأسلوب العمل، ولذلك ترتكز 
الجودة الشاملة في المصارف والمؤسسات المالية على تطوير الخدمة وتحسين ا�داء في العمل، 
يمكن  عندئذ  وإرضائه،  العميل  نحو  العالم  مصارف  كافة  في  الحديثة  االستراتيجية  تتوجه  حيث 

تحديد ما هو ا�فضل ل©خذ به، وما هوا�سوأ لتركه.

محاور العدد

• تعريف الجودة 
• ماهية إدارة الجودة الشاملة

• أهداف الجودة الشاملة وفوائدها
• ا�نظمة المرتبطة بإدارة الجودة

• متطلبات تطويرالخدمة في المصارف
• مستويات جودة الخدمات المصرفية

إدارة الجودة الشاملة
في المؤسسات المالية - المصارف

المصادر
• المنتدى العربي ¬دارة الموارد البشرية – الجودة في المصارف.

• كتاب المدخل الشامل ¬دارة الجودة الشاملة – لالستاذ/حامد عبدا¯ السقاف.
• بحث من إعداد ا�ستاذة/ ناهد الخراشي.

• مجلة المستثمرين

5 - الجــودة المرجــوة للعمــالء: وهي مـــدى الرضا 
والقبـــول الـــذي يمكن أن يحصل عليـــه المصرف من 

عمالئه عند تلقيهم لتلك الخدمات.

كلمة أخيرة:  إن إدارة الجودة الشـــاملة نظام يحقق 
الربحيـــة فـــي ا�نتاج ورفـــع مســـتوى الخدمة في كل 
المجـــاالت التـــي تبعـــث علـــى االخـــالص فـــي العمـل، 
وغـــرس روح االنتمـــاء، والتعـــاون المثمر والمنافســـة 

الشريفة مما يحقق الرخاء والتقدم والنجاح.

نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - ابريل 2012

السلسلة الرابعة - العدد 9



مالية
ومصرفية

تعريف الجودة 

الجـــودة هـــي فعـــل ا©شـــياء الصحيحـــة بشـــكل 
صحيح من أول مرة،  وفي كل مرة وهي:

1 - توقع وتوفير متطلبات العميل.
2 - التطويـــر المســـتمر فـــي الســـلعة والخدمـــة 

وأسلوب العمل.
3 - السرعة.

4 - تحقيق التكلفة التنافسية.
5 - خلق للثروة الحقيقية وليس استهالكا لها.

ولتحقيـــق الجودة ال بد من التطوير المســـتمر في 

الســـلعة والخدمة وأســـلوب العمـــل، وأي تطوير أو 
تحديث ال بد له من توافر أمرين أساسيين:

أوًال: وجـــود فكـــر يســـتطيع أن يحدد كيـــف يكون 
ا©فضل.

ثاني�: توافرالوســـائل وا�مكانيـــات التي تدعم هذا 
الفكـــر وتحولـــه إلى واقـــع بأقل جهد وأســـرع وقت 

وبأقل تكلفة.

ماهية إدارة الجودة الشاملة 

هي أداء العمل بشكل صحيح من المرة ا©ولى، مع 
االعتمـــاد علـــى تقييـــم المســـتفيد لمعرفـــة مدى 

تحسن ا©داء. 
وقـــد قام ســـتيفن كوهـــن ورونالـــد برانـــد (1993) 

بتعريفها على النحو التالي: 

ا�دارة: وتعني التطوير والمحافظة على إمكانيات 
المنظمة من أجل تحسين الجودة بشكل مستمر.

الجودة: وتعني الوفاء بمتطلبات المستفيد.

الشــاملة: وتتضمـــن تطبيـــق مبـــدأ البحـــث عـــن 
الجـــودة في أي مظهر من مظاهر العمل، بدء¸ من 

وانتهـــاًء  المســـتفيد،  احتياجـــات  علـــى  التعـــرف 
بتقييم ما إنا كان المستفيد راضي« عن الخدمات أو 

المنتجات المقدمة له.

المصطلــح  فــي  الشــاملة  الجــودة  فــإدارة   •
المصرفــي تعني: التطويـــر المســـتمر للعمليات 
ا�داريـــة، وذلـــك بمراجعتها وتحليلهـــا والبحث عن 
الوســـائل والطـــرق لرفـــع مســـتوى ا©داء وتقليـــل 
الوقـــت �نجازهـــا باالســـتغناء عـــن جميـــع المهـــام 
والوظائف عديمة الفائـــدة والغير ضرورية للعميل 
أو للعملية، وذلك لتخفيض التكلفة ورفع مستوى 
الجودة مســـتندين في جميـــع مراحل التطوير إلى 

متطلبات وإحتياجات العميل. 

أهداف الجودة الشاملة وفوائدها 

إحـــراز  مـــع  والخدمـــات  المنتجـــات  جـــودة   تطويـــر 
تخفيـــض في التكاليف وا�قالل من الوقت والجهد 
الضائع لتحسين الخدمة المقدمة للعمالء وكسب 

رضائهم.
هذا الهدف الرئيســـي للجودة يشـــمل ثالث فوائد 

رئيسية مهمة، وهي: 

1 - خفــض التكاليــف: إن الجـــودة تتطلـــب عمل 
ا©شـــياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة من أول مرة 
وهذا يعني تقليل ا©شـــياء التالفة أو إعادة إنجازها 

وبالتالي تقليل التكاليف.

2 - تقليل الوقت الالزم �نجاز المهمات للعميل: 

إدارة اجلودة الشاملة
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فا�جراءات التي وضعت من قبل المؤسســـة �نجاز 
خدمـــات العميـــل قد ركـــزت على تحقيـــق ا©هداف 
ومراقبتهـــا، وبالتالي جاءت هـــذه ا�جراءات طويلة 
وجامدة في كثير من ا©حيان مما كان له أثر¸ سلبي« 

على العميل. 

3 - تحقيــق الجــودة: وذلـــك بتطويـــر المنتجـــات 
والخدمات حســـب رغبة العمـــالء. إن عدم ا�هتمام 
بالجـــودة يؤدي لزيـــادة الوقت ©داء وإنجـــاز المهام، 
وزيـــادة أعمـــال المراقبـــة وبالتالـــي زيـــادة شـــكوى 

المستفيدين من هذه الخدمات. 

ا�نظمة المرتبطة بإدارة الجودة

• إدارة الجودة: هي أحد ا©نظمة ا�دارية المتطورة 
التـــي تتضمن مراقبـــة الجودة وتأكيدهـــا بالصورة 
المثلـــى، كمـــا أنها الوســـيلة التـــي تبلـــور وظيفة 
ا�دارة الكليـــة الُمكّلفة بتحديد وتطبيق سياســـة 

الجودة.

• سياســة الجودة: هي ا©ساس لتنظيم الطريقة 
لكل ا©نشطة المختصة بالجودة.

المخطـــط  ا©داء  عـــن  وتعبـــر  الجــودة:  تأكيــد   •
والمنظـــم الـــالزم لتوفيـــر الثقة التامـــة التي تخدم 

وترضي متطلبات الجودة

التنظيمـــي،  الهيـــكل  هـــو  الجــودة:  نظــام   •
المسئوليات، االجراءات التي تتخذ والعمليات التي 
تطبق لتحقيق الجودة الشـــاملـة، أي تحديد هيكل 
تنظيمـــي بصفة رســـمية على أســـاس إطـــار عمل 

هـــو  وهدفـــه  والســـلطة،  المســـئولية  لتخطيـــط 
الجـــودة  تأكيـــد  ©نشـــطة  كاملـــة  صـــورة  تقديـــم 

المنفذة في المؤسسة.

• خطة الجودة: هي الوثائق التي تحدد الممارسات 
الفعليـــة المحـــددة للجـــودة، والتـــي تبيـــن الموارد 
والعقـــود  والخدمــــات  المختلفـــة  وا©نشـــطة 
والمشـــروعات التي تمت المساهمة فيها لتحقيق 
الجـــودة، وهـــي وســـيلة مســـاعدة لتطبيـــق نظام 

الجودة.

• الرقابــة علــي الجــودة: وهـــو نظـــام تحليلـــي 
مستقل يحدد أنشطة الجودة ونتائجها، وإن كانت 
طبقـــت وفقا للنظم المخططـــة، وهل تم تطبيق 

هذه النظم بدقة وكفاءة لتحقيق أهدافها.

متطلبات تطوير الخدمة في المصارف

1 -  التعرف على احتياجات العمالء.

2 - تقديم القروض بأحجام مختلفة وبفائدة تحقق 
خطـــة البنـــك الربحيـــة، وفـــي نفـــس الوقـــت جذب 
المدخرات والودائع بفوائد وشروط تتالءم مع خطة 

البنك الربحية.

3 - تحســـين الربحيـــة عـــن طريـــق زيـــادة الكفـــاءة 
العملية.

4 - توفير خدمة مالية متطورة.

5 - المحافظة على الصورة العامة للبنك، والخاصة 
مـــع    الماليـــة مرونـــة  المؤسســـات  أفضـــل  بكونـــه 

العمالء.

6 - بذل أكبر جهد تســـويقي للحصول على أعلي 
نسبة من المدخرات.

الخدمـــة  فـــي  الحديثـــة  التطـــورات  متابعـــة   -  7
المصرفيـــة وأحدث ما وصل إليـــه العالم من تقدم 

ومعرفة في مجال البنوك واالقتصاد.

8 - تزويد عمالء البنك بالخدمة السريعة والدقيقة 

إدارة اجلودة الشاملة
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المتميزة التي تهدف إلى تدعيم وتوسيع العالقات 
المصرفية مع البنك.

9 - حمايـــة مصالـــح البنـــك مـــن خـــالل التأكـــد من 
تطبيـــق المعايير الفعالة والخاصة بتقديم خدمات 

البنك المتنوعة.

10 - التشجيع المستمر على االبتكار وا©داء الجيد 
وذلك عن طريق:

• توظيـــف الكفـــاءات العلمية المتميـــزة في مراكز 
قيادية

• فتـــح بـــاب التدريـــب والتعليم للعناصـــر المتميزة 
وتأهيلهم لالستفادة منهم من خالل مواقعهم.

• تشـــجيع ا©فـــكار والمقترحـــات الجيـــدة والجديدة 
واالهتمـــام بهـــا ومتابعتهـــا، خاصـــة التـــي تخـــدم 
أســـلوب العمل وتســـاعد على تطويـــر الخدمة بما 

يحقق الجودة الشاملة.

11 - مواكبـــة التقـــدم االقتصـــادي الـــذي يعيشـــه 
المجتمـــع، ومحاولـــة تقديم وتســـهيل ا�مكانيات 
التـــي تخـــدم االقتصاد القومـــي مما يســـاعد على 
تحقيق الربحية للمؤسسة المالية وتطوير الخدمة 
التي تهـــدف إلى تحقيق الجودة الشـــاملة للعمالء 

سواء كانوا أفراد¸ أم هيئات.

12 - تقديم صور مختلفة من الحوافز إلى العناصر 
المتميـــزة والتي تؤهلهم بـــأن يكونوا قدوة جيدة 

يحتذى بها اÐخرون.

13 - محاولـــة االســـتفادة مـــن إمكانيـــات العاملين 

العلميـــة والعمليـــة والتـــي تخـــدم أهـــداف الجودة 
الشاملة.

14 - غرس مبـــاديء روح االنتماء لقيمة العمل ذاته 
بعيـــد¸ عن أيـــة مصالح ذاتيـــة مما يحقـــق التطوير 
والتحســـين المســـتمر لتحقيـــق أهــــداف الجـــودة 

الشاملة.

15 - متابعة القوائم والمراكز المالية لتحديد:
• النتائج الفعلية مقارنة بالنتائج المخططة

• تكلفة أداء الخدمـة
• مؤشرات الربحيـة

• العائـد علي ا©صـول
كل هــــذه المتطلبات تســـاعد على تطوير الخدمة 
وتحســـين أسلوب العمل، وهي إحدى الركائز التي 
ترتكـــز عليهـــا إدارة الجودة الشـــاملة في المصارف 

والمؤسسات المالية.

مستويات جودة الخدمات المصرفية

1 - الجــودة المتوقعــة: مـــن قبل العمـــالء والتي 
تمثل مســـتوى الجـــودة مـــن الخدمـــات المصرفية 
الـــذي  المصـــرف  مـــن  عليهـــا  الحصـــول  المتوقـــع 

يتعاملون معه.

2 -  الجودة المدركة: وهي ما تدركه إدارة المصرف 

فـــي نوعية الخدمة التي تقدمهـــا لعمالئها، والتي 
تعتقد أنها تشـــبع حاجاتهم ورغباتهم بمســـتوى 

عال.

3 - الجــودة الفنية: وهي الطريقة التي ُتؤدى بها 
الخدمـــة المصرفيـــة مـــن قبـــل موظفـــي المصرف، 
للخدمـــة  النوعيـــة  للمواصفـــات  تخضـــع  والتـــي 

المصرفية المقدمة.

4 - الجــودة الفعليــة: التـــي تـــؤدى بهـــا الخدمة، 
فـــي  والقـــدرة  التوافـــق  مـــدى  عـــن  تعبـــر  والتـــي 
اســـتخدام أســـاليب تقديـــم الخدمة بشـــكل جيد 
يرضي العمالء، أي بعبارة أخرى كيف يرفع موظفي 
البنك من مســـتوى توقـــع العمـــالء للحصول على 

الخدمة المصرفية.
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