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أفضل الممارسات لتعزيز تجربة
موظفي الخدمات المصرفية

المالية. الخدمات في النجاح لتحقيق ضروري أمر فيةالمصر الخدمات موظفي كةمشار إن 

فيون أصحاب اإلمكانات الذين يعمقون عالقات العمالء عىل إطالقسيعمل المصر

عة.ادات المتسارتفاع قيم البقاء وزيادة اإليرالقيمة المضافة من العمالء، مما يؤدي إىل ار

كةفية لدفع مشارفيما يلي خمس من أفضل الممارسات لتعزيز تجربة الموظفين المصر

 العمالء.

يتمتع عمالء البنوك المشاركين بالكامل بأكثر

من ضعفي عدد عمليات الشراء المنتجات

المصرفية وبنسبة

 ¹ للمحاسبة بإيرادات سنوية إضافية.37%

 استثمر في موظفيك 1-

عندما تضع التدريب والتطوير أولية، فإنك

اتتمنح الموظفين إمكانية الوصول إىل المهار

بثقة مهامهم اءإلجر إليها يحتاجون التي دوالموار

وتنمية حياتهم المهنية. كما يمكن أن يؤدي دعم

نجاحهم عىل المدى الطويل إىل إنشاء الوالء

وتحسين االحتفاظ بهم.

 أولوية للشركات االجتماعية المسؤولية جعل 2- 

اك مسؤولياتهمك موظفو البنوك اليوم تمام اإلدريدر

كة، كما يريدونغب الموظفون في المشاراالجتماعية. ير

ا من المؤسسات التي تتسبب في جعلأن يكونوا جزء

ا أفضل.العالم مكان

 تسليح الموظفين بالتكنولوجيا المناسبة 3. 

كة واإلنتاجية، يحتاجلتعزيز ثقافة البنك التي تدعم المشار

القادة إىل تقديم تجربة متكاملة وسلسة للموظفين في

من التأهيل إىل عرض قسائم الدفع كل خطوة، بداية

ف النظركة، بصرات الشركة في مبادرإىل المشار وصوال

عن المكان الذي يعملون فيه.

جعل عافية الموظف أولوية 4. 

تسبب التوقعات العالية واإلجهاد في التعامالت 

فية ضغوط جسدية وعقلية. يجب عىل القادةالمصر

بناء الصحة والعافية في القيم األساسية لمؤسستهم.

ا بالغ األهميةات والعافية أمرامج الميزال يمثل توفير بر

ا جهودللموظفين الحاليين فحسب، لكنه يدعم أيض

التوظيف.

بناء ثقافة مزدهرة والحفاظ عليها 5. 

يهتم المزيد من الموظفين اليوم بالعمل 

القائم عىل األهداف أكثر من ذي قبل. تحتاج

ف إىل إرساء قيمهم وتحديد أولوياتهمالمصار

والتواصل، ثم بناء ثقافة تعكس ذلك.

يؤدي ذلك إىل بث طاقة جديدة في الثقافة

كةفية وتوفير أساس متين لزيادة مشارالمصر

 الموظفين.

والبدنية (60%) يصرح الموظفون إن حالتهم العقلية

من الناحية الصحية تؤثر بشكل (46%) والمالية (%54)

كبير عىل سالمتهم العامة، لكن ثلث أصحاب العمل ال يتواصلون

 ²بشأن الصحة العقلية والبدنية أكثر من مرتين في السنة.

ابدأ اليوم.

 ف عالية األداء عىلتجربة الموظفين وتساعد المصار Oracle Fusion Cloud HCM اكتشف كيف تدعم 

 نسى.تقديم تجارب عمالء ال ت

 تعرف عىل المزيد

 تواصل معنا

: 

Java وMySQL هي عالمات تجارية مسجلة لـ Oracle الشركات التابعةلها. وقد تكون األسماء األخرى عالمات تجارية ألصحابها.أو/و ˜ 
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