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ماذا يكون التسويق بالعالقات؟ 

قات يؤّكد استمرارية العالالذي التسويق بالعالقات هو المنهج •

وتتواجد بشكل دائم ومستمر بين المنظمة أن يجب التي 

.  العمالء

تطوير العديد من والجودة وخدمة العمالء أهمية وتؤكد على •

.  التعامالت مع العمالء

1983في عام لفيتوصف المصطلح أوال من تيودور •

.  مالاقترن التسويق بالعالقات بقّوة إلى إعادة هندسة أداء األع•

شكل ووفقا لنظرية إعادة الهندسة ، يجب على التنظيمات أن تت
.  أكثر من الوظائف. طبقا للمهام والعمليات الكاملة



. التسويق بالعالقاتوإستعمالتطبيق 

ير التسويق بالعالقات وعمليات التسويق التقليدّية غ•

ع بعضهم استثنائية بالّتبادل وال يوجد تعارض بالّضرورة م

. البعض

لظروف يكون مناسبا أكثر في اأن التسويق بالعالقات يمكن •

: أو الحاالت التالية 



. التسويق بالعالقاتوإستعمالتطبيق 

. منتجات أو خدمات عالية القيمة• •
.  منتجات صناعية• 
.  منتجات مصنفة كغير عامة• 
. تكاليف تحويل عالية• 
. تفضيل العميل للعالقة المستمّرة• 
. تطور اإلنتاج هناك عالقة للعميل مع • 
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ينتج السوق 

إلى الجميع
تفصيل المنتج 

لعمالءاحسب طلب 

لعمالءاازدياد طلب  ازدياد التنافس

التقانة

لعمالءاالعالقة مع 

لعمالءالطلبمنتج وفقاً 

الربح

تغير واقع أرضية األعمال
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ائلةالهوالتكنولوجيةواالجتماعيةاالقتصاديةالتطوراتمع•

بحتأصالماضيةالقليلةالعقودفيالبشريةشهدتهاالتي

الذياألهموالسالح,الشركاتمواردأهمأحدالمعلومات

.التنافسيةالمزايابعضلتحقيقتستخدمه

وجهة نظر جديدة للتسويق
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•4 P’s

–Product سياسة المنتجات

–Price سياسة التسعير

–Placeسياسة التوزيع

–Promotionسياسة  الترويج

التسويق التقليدي يركز على المنتج
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•4 C’s

–Customer needs and wants

–Cost to the Customer

–Convenience

–Communication

•4 C’s

لعمالءااحتياجات ومتطلبات –

لعمالءاالكلفة بالنسبة –

المالءمة–

التواصل–

نحو منهجية جديدة للتسويق
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تطور مفهوم التسويق من التسويق التجاري إلى التسويق العالقاتي

التسويق الشامل
Mass marketing

التسويق الموّجه
Target marketing

لعمالءلالتسويق وفقاً 
Customer marketing

1-1التسويق 
One-to-one marketing

نية دون الحاجة إلى تغيير الب

التحتية

في وتغيير أساسيلعمالءلتطلب فهم أكثر 

.الوعي والثقافة

,  القدرة على الحصول على المعلومات

لبات متطالمباشرعلىتحليلها بسرعة والرد 

.لعمالءا

األعوام الخمسون السابقة المستقبليةسنوات العشر 

(  عرض مميز لكل عميل) 
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.لعمالءاعلىالموزعةالكوبوناتمن%98إهماليجري1.

.%1=الرسائلعلىاإلجابةمعدل2.

-callاآلليةالخدمةمركزطريقعنلعمالءاتخديمكلفة3. center
.اإلنترنتطريقعنتخديمهكلفةمنمراتبستأكبر

منمراتبعشرأكبرجديدعميلمنربحعلىالحصولكلفةتكون4.
.مسبقا  موجودعميلمنربحعلىالحصولكلفة

.ضرورة حتميةلعمالءامعرفة 

تحليل معطيات التسويق



مع أصل ظهور التسويق بالعالقات وإدارة العالقات

:الزبائن

يرجع الباحثون والممارسون في مجاالت اإلستراتيجية•
(  RM)ت والتسويق وسلسلة التوريد جذور التسويق بالعالقا

:إلى ست مجموعات من األبحاث 



مع أصل ظهور التسويق بالعالقات وإدارة العالقات

:الزبائن

-ماتبحثت في التسويق في بيئة الخد: المجموعة األولى.

-ركزت على عالقات التبادل داخل : المجموعة الثانية

.التنظيمات

-ة الفعال)ركزت على قنوات التوزيع : المجموعة الثالثة
(.وغير الفعالة



مع أصل ظهور التسويق بالعالقات وإدارة العالقات

:الزبائن

-فحصت العالقات الشبكية: المجموعة الرابعة.

-واشتقت من اإلدارة اإلستراتيجية : المجموعة الخامسة

.تمثلت بدور العالقات في سلسلة التوريد

-فحصت األثر االستراتيجي : المجموعة السادسة
.للمعلومات على العالقات ضمن المنظمات وفيما بينها



مع أصل ظهور التسويق بالعالقات وإدارة العالقات

:لعمالء ا

البدايةنقطة الدراسات في بحوث تسويق الخدمات تعد •

, بالعالقات في المجموعة األولىالنطالق مفهوم التسويق 
:ويمكن تصنيف هذه الدراسات ضمن ثالثة مستويات

المستوى التكتيكي:

المستوى اإلستراتيجي:

المستوى الفلسفي  :



مع أصل ظهور التسويق بالعالقات وإدارة العالقات

:لعمالء ا

القات كأداة ويعبر عن استخدام التسويق بالع: المستوى التكتيكي
.لتنشيط المبيعات

يها ويعبر عن العملية التي يبحث ف: المستوى اإلستراتيجي

الموردون عن الطرق التي يمكن أن يستخدموها في تمتين 

, اديةاقتص, تقنية, باستخدام روابط قانونيةلعمالءابعالقتهم 

.وروابط زمنية

عالقات وفق هذا المستوى فإن التسويق بال: المستوى الفلسفي

دورة ينقل إستراتيجية التسويق من التركيز على المنتجات و
.لعمالءابحياتها إلى التركيز على دورة حياة العالقة 



مفهوم إدارة العالقات مع الزبائن

فمنتصإلىلعمالءامعالعالقاتإدارةمفهومفكرةانطلقت•

متةأتبتقنيةارتبطحيث,الماضيالقرنمنالتسعينات

اتكنولوجيعلىاالتصاالتمراكزواعتمادالبيععمليات

.المعلومات



مفهوم إدارة العالقات مع الزبائن

ءلعمالابالخاصةالبياناتبينبالربطالفكرةبدأتوقد•

البيعمراكزمعلعمالءاهؤالءتفاعالتخاللمنوالمجمعة

أفضلمعرفةعنهاينتجقدوالتياالتصالومراكز

لكالقيمةأكثرتفاعالتتحقيقوبالتالي,لعمالءابتفضيالت
.(المنظمة–لعمالءا)الطرفين



مفهوم إدارة العالقات مع الزبائن

قلوانتالمنظماتأوساطفيالمفهومهذاانتشرذلكبعدثم•

البرمجياتمنتجيمنكبيرةمجموعةإلىبعدها
Software,منالعديدصناعـةفيأسهمواالذين

معاتالعالقلتحسينفعالـةًً حلوالتقدمالتيالبرمجيات

معالعالقاتإدارةببرامجبعدفيماعرفتوالتيلعمالءا
.لعمالءا



مفهوم إدارة العالقات مع الزبائن

على معلوماتالحصول هدف التسويق بالعالقات أن كما •

وتخزين هذه المعلومات ضمن لعمالءاتفضيالتحول 

قواعد بيانات خاصة لالستفادة منها في تقديم خدمات

شكل ما يسمى بالتعامل مع كل عميل بأوجد , للعمالءأفضل 
والذي يشير إلى أن ”one-to-one marketing“فردي 

والعمليات لعمالءاالمنظمات ومن خالل تفاعلها مع 

اً مع تستطيع أن تقدم عروضاً أكثر تالؤم, التبادلية معه

لعميلامتطلبات هذا 



وإدارة العالقات  RMأوجه االختالف بين التسويق بالعالقات

: CRMلعمالء امع 

سويق مفهوم التيمكن تحديد فواصل دقيقة بين الحقيقة ال •
:  CRMلعمالء اومفهوم إدارة العالقات مع  RMبالعالقات

ر ما هي إال نتيجة تطولعمالءاإدارة العالقات مع نظراً الن 

.بالعالقاتلمفهوم التسويق 

دارة مفهوم إبهاالنقاط التي يتميز ولكن يمكن عرض بعض •
:عن مفهوم التسويق بالعالقاتلعمالءاالعالقات مع 



CRMلعمالءاإدارة العالقات مع  RMمفهوم التسويق بالعالقات

ه كل ينظر إلى التسويق بالعالقات على أن

شاء النشاطات التسويقية الموجهة نحو إن

اتيةالعالقوتنمية والحفاظ على التبادالت 

والموردون , لعمالءاالناجحة مع 

وبالتالي يركز.والمنافسون والعاملون

لعمالءاالتسويق بالعالقات بشكل أقل على 

لعمالءايركز مصطلح إدارة العالقات مع 

بشكل أكبر على المستهلك النهائي أي

الكمية المبذولة من ناحية من,لعمالءا
.المال والوقت والجهد 

تركز فقط على توطيد والحفاظ على 

عالقات تبادلية 

ون والمورد, لعمالءا)مع وتعاونية,قريبة

(.والمنافسون والعاملون 

ر تهتم بتطويلعمالءاإدارة العالقات مع 

ا والحفاظ على حقيبة استثمارات فيم

يتعلق بتعظيم ربحية االستثمارات 

.لعمالءاالمستندة على العالقات مع 

التسويق بالعالقات لم يركز على أن 

لعمالءاالتقنية تعد أساس إدارة

تستخدم لعمالءاإدارة العالقات مع 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
.عالقات تطبيق استراتيجيات التسويق بال



CRMلعمالءاإدارة العالقات مع  RMمفهوم التسويق بالعالقات

التسويق بالعالقات يركز على المهام

المطلوبة لبناء والحفاظ على التبادل

المستند إلى العالقات الموجودة بين 
.  المنظمة وعمالئها

عملية موجهة لعمالءاإدارة العالقات مع 

ج بشكل استراتيجي تهتم بإيجاد مزي

لعمالءامثالي للعالقات مع 

في صعوبة تنفيذ التسويق بالعالقات

بين األسواق الضخمة نظراً لبعد المسافة

ومحدودية فرص , لعميلاوالمورد 

بين البائع )التفاعل الشخصي 

وغياب سمة المودة في , (والمشتري

ء لعمالاوالفهم المحدود لدوافع , التعامل

,  في مشاركة العالقات التبادلية

بعد المسافة بين )وهذه المشكالت 

ومحدودية فرص , لعمالءاوالمورد 

شتري بين البائع والم)التفاعل الشخصي 

لعمالءاتم حلها في إدارة العالقات مع ( 

من خالل االعتماد على التكنولوجيا 
.(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)



:لعمالء اتعريف إدارة العالقات مع 

تفاعلية تحقق أفضلهو عملية : لعمالءاإدارة العالقات مع •
ينتج الذيلعمالءاتوازن بين استثمارات الشركة وإشباع حاجات 

.عنها تعظيم الربحية 

-منهج جديد-مفهوم إداري حديثلعمالءاإدارة العالقات مع •
,  تالعمليا, يتعلق بإدارة كل من التكنولوجيا, لعمالءاإلدارة 

مات بهدف إيجاد بيئة تسمح للمنظ, واألفراد, مصادر المعلومات
.درجة 360ضمن مجال رؤية عمالئها بالتعرف على 

تمثل إستراتيجية عمل وليسلعمالءاالعالقة مع إذاً إدارة •
.أسلوب عمل



 (CRM)العميلتعريف إدارة العالقة مع 

يفالتأثيروأيضا  لفهممنهجيةهيالعميلمعالعالقةإدارة

:تحسينبهدفوذلكمعهالتواصلخاللمنالعميلسلوك

العميلعلىالحصولعملية.

العميلباالحتفاظ.

الربحوتحقيقالعميلوالءعلىالحصول.

العميلإدارة العالقة مع 



ثالث أبعاد لمفهوم إدارة عالقاتأن نحدد السابقة التعاريفيمكننا من 

:العمالء 

يركز على ضرورة تأسيس عالقة مربحة على المدى :  بعد زمني
ة األمر الذي يقتضي أال تقيس المؤسسة ربحي. الطويل مع العميل

العميل بصفقة واحدة،  وإنما من خالل مجموع الصفقات المنجزة من
.قبل العميل خالل فترة حياته مع المؤسسة

رب يركز على رغبة إدارة المنظمة الواعية بان تكون اق:  بعد عالقاتي
ما يكون من العميل، مهما كانت قناة االتصال المستخدمة أو اللحظة 

.الزمنية لهذا التواصل

شابك يركز على الحاجة إلدارة الصراع والتعقيد ضمن ت:  بعد عملياتي
.من خالل وسائل فعالة وموجهة( قنوات اتصال/ عروض/ عمالء) 



:للمنظمةلعمالءاالمنافع التي توفرها إدارة العالقات مع -1

 وتوحيدهالعمالءاجمع المعلومات عن.

 الشركة والحفاظ عليهمعمالءباالهتمام.

 أكثر قرباً لعمالءاتطوير عالقات مع.

 لعمالءازيادة رضا.

 لعمالءاتقليص تكاليف كسب.

ضمان ميزة تنافسية دائمة للشركة.

تعظيم الربحية نتيجة زيادة المبيعات.

 كنتيجة لزيادة كفاءة وشخصا نية لعمالءازيادة والء
.الخدمات المقدمة لهم



:للمنظمةلعمالءاالمنافع التي توفرها إدارة العالقات مع 

 ًء على إمكانية تجزئة األسواق إلى قطاعات صغيرة بنايتيح
.لعمالءاحاجات ورغبات 

 من بهدف خلق قيمة مشتركة لكللعمالءايتيح التعاون مع
.لعمالءاوالشركة 

 يمكن من الحصول على مخرجات جيدة ألنشطة معالجة
.البيانات

يعدعم فعالية جهود البيع من خالل إدارة أفضل لعملية الب.



الء للعملعمالءاالعالقات مع التي توفرها إدارة المنافع 

 لالعميوالثقة في التعامل مع الشركة التي اعتاد الراحة

.التعامل معها

 ى بين الخاصة نتيجة العالقات االجتماعية التي تبنالمعاملة

.والمسوق أو مقدم الخدمةالعميل

 ن سواء م, من تكاليف التحول من مسوق إلى آخرالتقليل
.حيث التكاليف االجتماعية أو المادية أو حتى النفسية



لعمالءاأهمية إدارة العالقات مع 

قدمي عملية تفاعل بناءة بين ملعمالءاإدارة العالقات مع توفر ←

وبالتالي, تهدف إلى رفع كفاءة أداء الخدمةلعمالءاوالخدمة 

.لعمالءابناًء على تحقيق إشباع حاجات ورغباتالريعيةتعظيم 

بتوجيه لمقدمي الخدمات لعمالءاتسمح إدارة العالقات مع -←

ميلالعمهاراتهم الشخصية بما يتناسب والطريقة التي يرغب 

ف من خالل ما توفره من معلومات تساهم في تكيي, بهامعاملته 
.ميلعسلوك مقدم الخدمة أثناء تأديته للخدمة بما يتناسب وكل 



في الخدمات لعمالءاأهمية إدارة العالقات مع 

,  اتهأكثر انسجاماً مع توقعلعمالءاتساهم في جعل تجربة -←
ديهم وزيادة الدافع للعمالءاوبالتالي تخفيض معدالت نفور 

.الخدمة للقيام بتكرار طلب 

ء لعمالامعالقدرة على تحليل وتخطيط ورقابة العالقات -←
.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثةباستخدام 

بخلق بيئة متجانسة لعمالءاتسمح إدارة العالقات مع -←
ن متجانسيعمالء جذبلتقديم الخدمات من خالل قدرتها على 

ي تمنع وبالتال( حديثاً تركيزها على جذب المتزوجين : مثالً )
من تأثير المشاكل التي ترافق عملية جذب مجموعات غير

(.التمثالً الجمع بين المتزوجين حديثاً والعائ) متجانسة 



أهم الدوافع التي ساهمت في زيادة اهتمام المنظمات 

:لعمالءابإدارة العالقات مع 

ساع حيث أتاح ات, والمنافسينلعمالءاالمسافة بين قصر 

طة ضغ"أن يكون على مسافة لعمالءاالتجارة االلكترونية 

.من المنافسين" مفتاح

مكن المنظمات من تلعمالءاالمعرفة المرتبطة بأفضل -

أي) تكوين استراتيجيات أكثر فعالية وأقل تشابهاً 

فردية استراتيجيات أكثر اختالفاً تتناسب واالختالفات ال
(.للعمالء



أهم الدوافع التي ساهمت في زيادة اهتمام المنظمات 

:لعمالءابإدارة العالقات مع 

الراضين هم أقل تكلفة منلعمالءاالمنظمات بأن اقتناع 
ة غيرهم باإلضافة إلى إمكانية تحولهم إلى قنوات إعالني

.فعالة

يث أن ح, بالعميلالعوائد اإلضافية التي يوفرها االحتفاظ -
يوفر تكاليف العمليات % 5بنسبة لعمالءابزيادة االحتفاظ 
والعديد من المنشآت السياحية , %18بنسبة تصل إلى 

من % 20من أرباحها قد تعود إلى % 80تعتقد بأن 
Pareto 80/20 rule)باريتوأي تعتقد بقانون , عمالئها 

.)



أهم الدوافع التي ساهمت في زيادة اهتمام المنظمات 

:لعمالءابإدارة العالقات مع 

تكلف حيث, جددعمالءالمرتفعة المصاحبة لعملية كسب التكلفة 
ع جدد خمسة أضعاف تكلفة تكرار األعمال معمالءعملية كسب 

.موجودين فعالً عمالء

.  المنشآتالشديدة التي تواجه المنافسة 

ب حيث يوفر االستخدام المناس, تطور تكنولوجيا المعلومات-
دارة من خالل إلعمالءابلتكنولوجيا المعلومات إمكانية االحتفاظ 

.معهموبالتالي بناء عالقات أقوى, أفضل للمعرفة المرتبطة بهم



أهم الدوافع التي ساهمت في زيادة اهتمام المنظمات 

:لعمالءابإدارة العالقات مع 

,  ولعلى أنها أصلعمالءاالنظر إلى البيانات المتوفرة عن -

كنتيجة للدور الذي يمكن أن تلعبه في زيادة ربحية 

.المنظمات على المدى الطويل



وجهات نظر حول جدوى إدارة العالقات مع -

:لعمالءا

:وجهة النظر التسويقية-1•

:من وجهة نظر قسم المبيعات-2•

:من وجهة نظر خدمة الرد على االستفسارات-3•



:وجهة النظر التسويقية-1
 لعمالءاتحدد وتستهدف أفضل لعمالءاإدارة العالقات مع

الت باالستناد إلى قاعدة من المعايير المالية ومعدل تكرار التعام
.وحداثتها

لة تساعد على إدارة الحمالت التسويقية ضمن أهداف واضحة قاب
. للقياس

ويق وتزيد من فرص التس, تساعد على تحقيق مبيعات مستمرة
.لعمالءاوتطابقها مع رغبات وحاجات 

الل تساهم في زيادة عوائد االستثمار في أنشطة التسويق من خ
 one-To-one"االعتماد على مفهوم التسويق الموجه بالفرد 

marketing " للعمالءواالستهداف الصحيح.

 عتماد بااللعمالءاتساهم في تطوير المنتجات بما يتالءم وحاجات
على المعلومات المحصلة بصورة مباشرة من التفاعالت مع 

.لعمالءا



نيات ل عن البحث السريع والمتواصل عن تقؤالتسويق مسإذاً •

خاصة تسمح بإقامة عالقة مميزة ذات معنى وجدوى مع العمالء

مع كل تتسم هذه العالقة بالصفة الشخصيةو.على المدى الطويل
:عميل وتضمن عملية التناغم والتناسق بين

oالعمالء على اختالف أذواقهم ومطالبهم.

oالعرض المقدم من المؤسسة شيئا فشيئا أكثر شخصنه.

oلعميل واضعة اقنوات االتصال مع العمالء شيئا فشيئا أكثر عددا

شكل في قلب اهتماماتها ومحورا ألنشطتها المختلفة كما يوضح ال
:التالي

:وجهة النظر التسويقية-1



توضع العميل ضمن اإلجراءات

الاستقب

إقناع 

بيع 

ل توصي

قبض

تطوير

خدمات

العميل



:وجهة نظر قسم المبيعات-2

 من المبيعات نتيجة لعمالءاتحسن إدارة العالقات مع

.تسهيلها لعمليات الطلب عبر الهاتف واالنترنت

 تحسن من إدارة األقاليم من خالل المعلومات الحقيقية

. المحدثة بشكل مستمر

 من خالل( قوى البيع)تحسن من كفاءة جميع الموظفين
.نشر وتنمية الخبرات التي ترفع من سوية األداء



:خدمة الرد على االستفسارات-3

كة والمحافظة عليه بقدرة الشرالعميليرتبط كل من رضا •

ما وهذا, لعمالءاعلى الحل السريع للمشكالت التي يواجهها 

.لعمالءاتوفره إستراتيجية إدارة العالقات مع 

تخصيصلعمالءاتضمن إستراتيجية إدارة العالقات مع •

الموظفين المناسبين وفي الوقت المناسب لمعالجة 

. بشكل فوري إذا أمكنلعمالءاالمشكالت التي تواجه 
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معدلبزيادةوذلك%85بمقدارالربحيزيدأنيمكن1.

.%5بمعدللعميلبااالحتفاظ

الحصولةعمليفيكبيراً إيجابياً دوراً المخلصالعميليلعب2.

.معدومةأحياناً أوقليلةبكلفةجددعمالءعلى

referralالمرجعيالعميلطريقعنالجديد،الزبونيبقى3.
Customer،غيرهمنأكثرمنتجاتيستخدم,أطولفترة,

.مربحاً عميالً بسرعةويصبح

؟CRMالـلماذا البدء بإجرائية 
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مالحظات

هواتتقاناستخدامأساسيبشكلأنّهاعلىالعميلمعالعالقةبإدارةالتفكير

.تفكيرخاطئ

الـإلىالنظريجبCRMعنالمعلوماتجمععمليةتسهلإجرائيةأنّهاعلى

.اتالمعلوممنذلكوغيرالسوقتوجهات,التسويقفاعليّة,المبيعات,العميل
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Capture 
Customer Data 
and Measure 

Results

العميل

Capture 
Customer Data 
and Measure 

Results

وإغناءالشروع بالتنفيذ 
العميلاالعالقة مع  Capture 

Customer Data 
and Measure 

Results

بناء وإدارة

Customer Value

Capture 
Customer Data 
and Measure 

Results

Capture 
Customer Data 
and Measure 

Results

جمع المعلومات وقياس 
النتائج

,  يبالتنق, تخزين المعلومات

جعل المعلومات بمتناول 
CRMآلية الـ الجميع

The CRM Dynamic

Customer Relationship Management is a ongoing, dynamic learning process for an organization

CRMالـإجرائية 



CRMالأنماط 

CRMلليمكننا أن نحدد ثالثة أنماط •

وتهدف إلدارة ( الطلبياتمعالجة : ) العملياتيةCRMال-1•
.العالقة مع العميل ضمن مختلف أقسام المؤسسة

تعتبر أداة مساعدة التخاذ القرار من: التحليليةCRMال-2•
وتقديم تشكيل لوائح التحكم -خالل تحليل البيانات المجمعة
.التقارير النوعية المساعدة 

ت تسمح بتبادل كافة المعطيا: المتعددة القنوات  CRMال-3•
مح ضمن سوق الكترونية مع حماية المعرفة، وفي النهاية تس

تموين، مالية، إنتاج،/ باالندماج مع بقية أقسام المؤسسة 
/.الخ....توزيع،
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CRMالمتعاونة /العملياتية

Operational CRM

العميلالتفاعل مع 
تخطيط السوق

Action/ تنفيذ 

CRMالتحليلية

Analytical CRM
&التحليل 

والتحسين
Learning/ قراءة

الوصول إلى المعرفة

CRMالـأنماط 
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العميلالتفاعل مع تخطيط السوق
تنفيذ

أتمتة قوى البيع

Sales force 
automation

أتمتة التسويق

Marketing 
automation

العميلتخديم 

Customer 
service

CRMالعملياتية



لعمالءاخصائص إدارة العالقات مع 

Characteristics of CRM

:   Sales force automationأتمتة قوى البيع -1)

:   Marketing automationأتمتة التسويق-2)

 Customers service andالعميلدعم وخدمة -3)
support  :

:Field serviceخدمة االستفسار -4)

العميلالتفاعل مع تخطيط السوق
تنفيذ

يعأتمتة قوى الب أتمتة التسويق العميلتخديم



:   Sales force automationأتمتة قوى البيع -1

تخزين معلومات لعمالءاتتيح أنظمة إدارة العالقات مع •

ارية الحاليين والمنتجات والصفقات التجلعمالءاوافرة عن 

يع فيما والمنافسين في قواعد بيانات خاصة لتتمكن قوى الب

يح كما تت, بعد من استرجاعها واالستفادة منها في أي وقت

.هاومتابعتعميلهذه العملية الرقابة على دورة مبيعات كل 

:توفر هذه األنظمة عدد من المزايا منها•



مل كل لكل عميل  بحيث تش( أو الفريدة)النظرة الشخصية -
ات السابقة وصفقالعميلالمعلومات الخاصة بتعامالت هذا 

.بهاالشراء التي قام 

دخول توفر المعلومات السابقة لكل األفراد المصرح لهم بال-
.إلى بيانات هذا النظام

ا تمكن هذه األنظمة من تلخيص البيانات من خالل عرضه-
واع أن, لعمالءاأنواع , كالموقع, وفقاً لتصنيفات مختلفة

.األمر الذي يخدم أهداف الحمالت الترويجية, المنتجات

تساعد هذه المعلومات قوى البيع على إنجاح التعامالت-
التجارية من خالل زيادة قدرتهم على الوصول إلى 

وح المعلومات حول المنتجات وأسعارها والتخفيضات المسم
.بها
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العميلالتفاعل مع تخطيط السوق
تنفيذ

يعأتمتة قوى الب أتمتة التسويق العميلتخديم

CRMقوى البيعأتمتة العملياتية

:أمام عناصر البيع لتحقيق ما يليتفسح المجال •
.وأيضاً المحافظة والولوج إلى هذه السجالت, لعمالءابناء سجالت –

.إدارة المبيعات والحسابات–

.إدارة برامجهم الخاصة–

م هذه إرسال نتائج المبيعات وإرسال تقارير األنشطة إلى مخزن المعلومات ليجري استخدا–
.المعلومات من قبل اآلخرين

   ً

دمة وباقي االحتمالي يساعد ممثلي الخالعميلوالعميلت وفُّر سجالت ُمّحدثة عن 
.لعمالءاالمعنيين في إنجاح العالقة مع



:  Marketing automationأتمتة التسويق-2

 ر معلومات محدثة باستمرالعمالءاتوفر إدارة العالقات مع

من وبالتالي يمكن االستفادة, الشرائيةلعمالءاعن عادات 

: هذه الخاصية في 

ت توجيه الحمالت الترويجية بفعالية لتتقاطع مع حاجا

.الحاليينلعمالءا

 جددعمالءجذب.
العميلمعالتفاعل تخطيط السوق

تنفيذ

يعأتمتة قوى الب أتمتة التسويق العميلتخديم 
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عنمركزيةمعطياتعلىاعتماداً اإلعالنوتطويرإلدارةCRMالـاستخدام

.سابقاً تستخدمكانتمبعثرةمعطياتمنبدالً العميل

.قطاعاتإلىالسوقلتقسيمالمعطياتتحليل•

.(راجعةتغذية)المرتدةالمعلوماتومتابعةاإلعالنيةالحمالتتخطيط•

Market 
planning

Customer
interaction

Action 

Sales Force 
Automation

Marketing 
Automation

Customer 
service and 
self service

CRMالعملياتية
التسويقأتمتة -2



:  Customers service and supportالعميلدعم وخدمة -3

على الشركاتلعمالءاتساعد إستراتيجية إدارة العالقات مع 

.مع نشاطاتها األساسيةلعمالءادمج خدمة 

من خالل تشكيل , تحسن من معدل الحماس التنظيمي

.ءلعمالاوظائف لمتابعة ورقابة وقياس االستجابات لخدمة 

خبير تمكن الشركة من أن تخصص كل تساؤل أو استفهام بال

أو مباشرةالعميلالمناسب الذي يستطيع أن يحل مشكلة 

.بأسرع وقت ممكن
العميلالتفاعل مع تخطيط السوق

تنفيذ

يعأتمتة قوى الب أتمتة التسويق العميلتخديم 
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:على كل المراحلالعميلتمتد خدمة 
, Acquireجديدعمالء علىالحصول –
Enhanceالعميل تعزيز العالقة مع –
,Retentionالعميلباالحتفاظ –

عندوخاصةالبيعبعدمامرحلةفيتكونالخدماتمعظمولكن
.العميلقبلمنشكاوىأواستفساراتوجود

Market 
planning

Customer
interaction

Action 

Sales Force 
Automation

Marketing 
Automation

Customer 
service and 
self service

CRMالعملياتية

العميلخدمة -3
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:مثلجيدةذاتيةخدمةتوفير

عضبومتابعةالِوبعلىالشركةموقعخاللمناستفساراتإرسال•

.اإلرشادات

لةباألسئخاصةصفحاتمتابعةوكذلكالمعرفةقواعدفيالبحث•
منموظفإلىاللجوءإلىالحاجةدونوذلك(FAQs)الشائعة

.الشركة

Market 
planning

Customer
interaction

Action 

Sales Force 
Automation

Marketing 
Automation

Customer 
service and 
self service

CRMالعملياتية

العميلخدمة -3



:Field serviceخدمة االستفسار -4

نللموظفيلعمالءامعالعالقاتإدارةنظاماستخداميتيح•

خدمةموظفيمعوالسريعالفعالاالتصالإمكانيةالبعيدين

التوقعاتإشباععلىيساعدهمالذياألمر,لعمالءا
.معهميتعاملونالذينللعمالءالشخصية

العميلالتفاعل مع تخطيط السوق
تنفيذ

يعأتمتة قوى الب أتمتة التسويق العميلتخديم 
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CRMالتحليلية 

CRMالتحليلية

&التحليل 

والتحسين
Learning/ قراءة

الوصول إلى المعرفة

DATA 

WAREHOUSE 

تخزين المعلومات

DATA

MINING

التنقيب عن المعلومات
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DATA 

WAREHOUSE 

مختلفةمصادرمنالمعطياتلتجميعإجرائية

معطياتإلىوتحويلهاالمنشأةأقسامفيمتواجدة

كما,القراراتخاذعلىتساعدومعلوماتمتجانسة

هذهإلىالوصولمنالمستثمرينجميعتمكن

.متعددةوواجهاتتطبيقاتطريقعنالمعلومات

CRMالتحليلية
Data Warehouse
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بعض التطبيقات
.في مختلف أقسام الشركةالعميلإعطاء صورة واحدة عن •

.توفير أكبر كّم ممكن من المعلومات ولجميع المستثمرين•

.توفير الوقت الالزم إلعداد التقارير المشتركة•

.العميلمراقبة سلوك •

.  التنبؤ عن المشتريات•

DATA

WAREHOUSE 

استثمار المعلومات تخزين المعلومات الحصول على المعلومات

CRMالتحليلية
Data Warehouse



60

DATA

MINING 

نموعالقاتمواصفاتالستخالصإجرائية

نتكلمجديدةمعلوماتوتقديمالمعطيات

ارالقراتخاذعلىتساعدمسبقا  معروفة

.أفضلبشكل

CRMالتحليلية

Data Mining
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بعض التطبيقات

Target marketingالتسويق الموجه •

Marketتجزئة السوق  • segmentation

.لعمالءاباالحتفاظ •

•.......

DATA

MINING

نشر المعرفة والمراقبة إعداد النموذج والتحليل المعالجة األولية للمعطيات تعريف المسألة

CRMالتحليلية

Data Mining
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CRMأدوات الـ 

–e-CRM Websites 
–Call centers/ Service history
–Sales force
–Customer service & help desks
–Point of sale terminals
–Voice response systems
–Mobile communication devices (m-

CRM)
–Analytical & predictive modeling
–Smart cards
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CRMالميزات األساسية ألدوات الـ 

عهمالعالقةبوصفتسمحالعميلحولمعطياتقاعدةبناء

.مفصلبشكل

امعبشكلوالمعلوماتالعميلمعلوماتإلىبالولوجالسماح

تىوحالخدماتمسئولي,البيعقوى,إدارة:الجميعقبلمن

.العميل

دمةالمقالعرضوخطةالعميلمتطلباتبينالتوافقضمان

.له

.ذلكوغيرالمدفوعاتتدقيقإجراء



نموذج تنفيذ إدارة عالقات العمالء



 Types ofأنواع مداخل إدارة العالقات مع الزبائن 
CRM Approachesوهي:

CRMلعمالءاكإدارة لرضا لعمالءاإدارة العالقات مع 1. as
Customer Satisfaction Management.

مع ( االتصال)لتفاعل لكإدارة لعمالءاإدارة العالقات مع 2.
.CRM as Customer Contact Managementلعمالءا

 CRM asلعمالءاكإدارة لربحية لعمالءاإدارة العالقات مع 3.
Customer Profitability Management..



CRMلعمالءاكإدارة لرضا لعمالءاإدارة العالقات مع -1 as Customer
Satisfaction Management

م من خالل تقدي, لعمالءاإلى تعظيم الرضا لدى لعمالءاتهدف إدارة العالقات مع 
.وتوقعاتهملعمالءامنتجات وخدمات بجودة عالية تتناسب مع رغبات 

يتم دعم مثل هذه األهداف من خالل نظم إدارة المعرفة التي تحسن من الخدمات•
.المقدمة وتسرع من العمليات وتقديم الحلول للمشكالت 

الذي يسهل توجيه الحمالت  Typologyومن هذه النظم مثالً علم النماذج الشخصية 
.لعمالءاالتجارية بدقة نحو حاجات وتوقعات 

ي ف( النصح)في مجال المبيعات يمكن االستفادة من منهجية تقديم المشورة •
ومن ثم تقديم المنتجات والخدمات لعمالءاضمان الكشف المنظم لحاجات 

.المناسبة

أما في مجال إدارة الخدمات يمكن االستفادة من اتفاقيات مستوى الخدمة •
Service Level Agreements (SLA)ة في تحديد األوقات القصوى لالستجاب

(.لتقديم المساعدة)



CRMلعمالءاكإدارة لرضا لعمالءاإدارة العالقات مع-1 as Customer
Satisfaction Management

ية تعميق الصورة الذهنلعمالءاإذاً تعمل إدارة العالقات مع •
, لدى الزائرين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم

علم ولتحقيق هذه األهداف تلجأ هذه المنشآت إلى االستعانة ب
الذي يساعدها في تحديد األصناف , النماذج الشخصية

:المختلفة لشخصيات الزائرين 

مما يسهل عليها توجيه الحمالت التجارية نحو الزائرين•
. المستهدفين 

-one"لعمالءاكما يمكن توجيهها لتتناسب مع كل نوع من •
to-one Marketing".



قياس درجة رضاء العمالء

التوجه 
نحو 
العميل

معرفة ما يتلقاه العمالء

قياس درجة رضاء العمالء

قياس الجودة الحقيقية 
للعرض المقدم 

دراسات من نمط

/العميل الغامض/

نمعالجة العمالء الغير راضي

فهم لماذا يغادرنا العمالء؟

دراسات من نمط

/العميل المتسرب/ 
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من إلى تخفيض التكاليفلعمالءاتهدف إدارة العالقات مع •

ل خالل تحسين كفاءة العمليات واستخدام قنوات االتصا

حيث تستخدم تكنولوجيا , المعتمدة على أجهزة اإلعالم

:المعلومات واالتصاالت في

المحافظة أو حتى زيادة جودة الخدمة المقدمة من خالل •

وله للخدمة وحصالعميلتحقيق أقصر دورة زمنية بين طلب 

.عليها

ينة إلى توفير روابط متالعميل كما تهدف إدارة االتصال مع •

.  عبر جميع قنوات االتصال المستخدمة
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عمالءلابيتطلب هذا جمع واالحتفاظ بكل البيانات المرتبطة •

:ومنها لعمالءافي جميع نقاط االتصال مع والمتحصلة

.البيانات لتواريخ االتصاالت •

. ه ومتطلباتالعميلالنقاط المهمة التي تمت مناقشتها مع •

مثل الهوايات التي يفضلالعميل المعلومات األخرى عن•

.ممارستها واهتماماته وأهم تفضيال ته

الل من خالعميلويساهم هذا المدخل في تقليل تكاليف خدمة •

:



- لعمالءاجعل المعلومات متوفرة أمام مسئولي خدمة ,
ع وبالتالي يمكنهم الرد على أي تساؤل دون الحاجة للرجو
إلى وحدات أو أفراد آخرين للحصول على المعلومات 

.المطلوبة

-مة األمر الذي يتيح لمسئولي الخد, أتمتة مراكز االتصال
لعمالءاالوصول المباشر إلى البيانات التاريخية عن 

Customer historyوبالتالي يمكن إجراء, وتفضيال ته
.العميلتوافق بين العروض المقدمة ورغبات 
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رين إذاً إدارة االتصال تسمح بمعالجة سريعة لطلبات الزائ•

) من خالل الروابط الموجودة بين مختلف أقسام المنشأة 

(.  ونقاط تقديم الخدمة, ونقاط العمليات, نقاط االتصال
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لمدى يتمثل في تحسين استمرارية العالقات المربحة معهم على ا•
والذي بدوره يتحقق من خالل زيادة والئهم واستثمار , الطويل
.المحتملةلعمالءاقاعدة 

عزيز أن تقوم بتحديد وتلعمالءاينبغي للشركة في إدارة ربحية •
أن أما العالقات غير المربحة فإما, المربحينلعمالءاالعالقات مع 

. تعمل على تحويلها إلى عالقات مربحة أو تتخلى عنها

فقط على ويجب االنتباه إلى أن  التحليل الشامل للبيانات لن يساعد•
ا يساعد وإنم, المربحين وأولئك غير المربحينلعمالءاالتمييز بين 

خصية أيضاً على تقديم المنتجات المناسبة وفقاً للرغبات الش
.للعمالء

ال بد للشركة من أنلعمالءاوكخطوة أولى لتطبيق إدارة ربحية 
:تقوم بما يلي 
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.تطبق برامج إدارة الوالء•

. لعمالءاوتقوم بإعداد ملفات عن •

.لعمالءابهاتسجيل الصفقات التي يقوم •

 CRM as Customerلعمالءاكإدارة لربحية لعمالءاإدارة العالقات مع -3
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والء/أنماط من العمالء وفقا للعالقة رضاء

عميل متقلب* 

عروض كثيرة متشابهة وعالقة 

ضعيفة

إلى عدم ارتباط العميل بؤدي

بالمؤسسة

عميل أسير* 

فضل تكلفة عالية للتغيير لذا ياوخيارات اليوجد

العميل عدم التغيير

عميل متسرب* 

ة  يوجد عروض كثيرة ولكن بدون جود

بل يؤدي إلى صعوبة في االختيار من ق

العميل

(  مغمور) عميل مفعم * 

جودة عالية مع سعر مناسب

(نالمنافسي) إلى مكان آخر الينظرفاالعميللذا 

درجة الوالء
كبير

قليل 

الرضاادرجة 

كبير

قليل 



 Customerللعمالءيقصد بعملية إعداد ملفات •
profiling ومن ثم فإن , إنشاء ملف خاص بكل عميل

مجموع هذه الملفات يشكل األساس الذي ستبنى عليه 
.  لعمالءابالخطط طويلة األمد للعالقات 

ساهم فتلعمالءامع ( الصفقات)أما عملية تسجيل التعامالت •
ع في كشف فرص أكثر لعمليات البيع وتقاطعات أكثر م

يات ومن ثم تحول النتائج إلى إدارة عمل, لعمالءاتفضيالت
.  Campaignالبيع والحمالت التجارية 
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وبمعنى آخر يساهم هذا المدخل في تخفيض تكاليف البيع•
: والتوزيع من خالل 

,  مالمرغوب استهدافهلعمالءاالتوجيه المدروس لإلعالنات نحو •
.بغرض زيادة احتمال قبول العروض المطروحة في السوق

يع استخدام تطبيقات شبكة االنترنت لتقليص عدد رجال الب•
.المباشر وكذلك األمر بالنسبة لقنوات التوزيع المطلوبة

بدرجة أكبر من االهتمام لعمالءااالهتمام بإدارة العالقات مع •
(.أي التغيير في مفهوم التسويق)بإدارة المنتجات 
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هدف بلعمالءاكما يساهم هذا المدخل في التقييم المالي للعالقات مع •
قات مع تأسيس توازن بين األموال المنفقة على االستثمار في العال

.واألرباح المحققةلعمالءا

.لعمالءايوفر أداة رقابية جيدة لمتابعة ربحية •

ث يتم حي, أيضاً يساهم هذا المدخل في تكوين حلقة معرفية مغلقة•
ومن ثم , المتعاملين مع المنشأةلعمالءاجمع المعلومات عن كل 

وجيهات تحلل وبعدها يتم تفسير النتائج ومن ثم تنشر على شكل ت
 contactمفصلة تصل إلى جميع العاملين في نقاط التفاعل  

points لعمالءامع.
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لقة لماذا تحتاج المنشآت إلى أتمتة الوظائف المتع

؟لعمالءبا

المنافسةاستراتيجياتفهمبهدفالمعلومةإلىالحاجة•

.المناسب4P’sالتسويقيالمزيجتطويرعلىوالعمل

.البيعقوىإنتاجيةتحسين•

.أفضلبشكلالسوقتطوراتمراقبة•

.للعميلأفضلخدمةتوفير•
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خالصة
:هيذكراً CRMالـفوائدأكثرأننلخصأنيمكن

أفضلتسويق,

البيععنأفضلمعلومات,

مطّورةإنتاجية,

مرحلةىإلوانتقالهبهاالحتفاظإلىالنهايةفييقودوهذالعميلباأفضلعناية

واإلخالصالوالء

الربح



شكرا  إلنصاتكم


