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 حول نظريات وتطبيقات الثانيالمؤتمر السنوي عدد خاص ب

 2018سبتمبر  1♦  العلوم األساسية والحيوية

 تطبيقات نماذج نظرية طوابير االنتظار على بعض المصارف التجارية بمنطقة أوباري
 

 أمبارك الشاط

 قسم الرياضيات ـ كلية التربية أوباري ـ جامعة سبها ـ ليبيا

Amb.ashat@sebhau.edu.ly 
 

 الخالصة:

اذج صفوف االنتظار على بعض المصارف التجارية بمنطقة أوباري ـ جنوب هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق نم

غربي ليبيا. بتقييم الواقع، والعمل على تقليل زمن انتظار العمالء وإنهاء معامالتهم بطرق عملية مرضية. من 

ر خالل النتائج توصي الدراسة بتحسين وتطوير نوعية خدمة العمالء بالمصارف التجارية. من خالل؛ إصدا

 بطاقات السحب االلكترونية واعتماد واستخدام خدمة االستفسار عبر الهاتف النقال. 
 

 .صفوف االنتظار، المصارف التجارية، منطقة أوباري، نظرية، نماذج الكلمات المفتاحية:
 

 المقدمة

إنتاج أو تعد الطوابير جزء أساسي من كل خدمة سواًء كانت معاملة إدارية، أو اتصاالت هاتفية، أو خطوط 

غيرها ومن أولويات إدارة أي مؤسسة قصر الطابور وقصر وقت االنتظار، ولتحقيق ذلك البد من وجود وسيلة 

 حسابية لتوقع طول الطابور وطول وقت االنتظار. هذه الوسيلة هي )نظرية صفوف االنتظار(.

 المصارف التجارية:

أوباري، فأول مصرف تأسس بها هو المصرف تعد المصارف التجارية من المؤسسات الحيوية داخل منطقة 

م وهي تقدم خدماتها لكافة المواطنين من عمليات سحب وسلف وقروض وغيرها، ويبلغ 0791التجاري سنة 

عدد المصارف التجارية العاملة في منطقة أوباري خمسة مصارف تقدم خدماتها للجميع. إال أنه مع نهاية سنه 

لة النقدية مما جعل غالبية التجار يتجهون إلى التعامل بالصك األمر الذي م بدأ النقص الواضح في السيو3102

 ترتب عليه ضرورة ذهاب المواطن للمصرف إلتمام عملية التحويل في كل مرة يريد فيها شراء بضاعة معينة.
 

 المصارف التجارية بمنطقة أوباري. (1جدول )

 المنطقة المصرف ت

 أوباري التجاري الوطني -0

 أوباري راعيالز -3

 الغريفة الصحاري -2

 قراقرة الجمهورية -4

 تكركيبة شمال افريقيا -2

 .3104هذا النسق بعد أحداث الحرب التي شهدتها مدينة أوباري سنه 
 

 الدراسات السابقة:

 م( بعنوان )نظرية صفوف االنتظار وتطبيقاتها على المواني التجارية العراقية(:1111دراسة )اسعد األسدي، 

هدفت هذه الدراسة إلى قياس سرعة حركة شحن البضائع وتفريغها ومدة االنتظار التي تقضيها السفن التجارية 

 أثناء عمليات الشحن أو التفريغ، والسعي إلى تقليل ذلك الوقت سواء أثناء عمليات الشحن أو التفريغ أو االنتظار.

 وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج وهي:

تي قضتها الموانئ التجارية في شحن وتفريغ أو انتظار السفن يعد وقتاً طويالً ال يتناسب أن األوقات ال -0

والحالة االقتصادية في البلد إذ أن هذه األوقات طويلة نسبياً إذا ما قورنت بالموانئ التجارية لدول مجاورة 

 للعراق وهذا يعني تخلف الموانئ التجارية العراقية.

تجارية وقاتاً أقل سواء في أعمال الشحن أم التفريغ أم االنتظار، وهذا ال يعني أنها سجلت بعض الموانئ ال -3

موانئ جيدة أو سريعة في انجاز العمل، بل كان ذلك بسبب قله عدد السفن التجارية التي ترتادها أو قلة الحمولة 

 المشحونة أو المفرغة.

يق نماذج صفوف االنتظار لقياس جودة الخدمة م( بعنوان) تطب1112دراسة )السعدي رجال، نجاح بولودان، 

 البنكية(:

 هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت التالية:

 كيف يمكن قياس جودة الخدمة البنكية باعتماد نماذج صفوف االنتظار؟

تصميم وإذا كانت نماذج صفوف االنتظار تساهم أيضاً في تخطيط مراكز الخدمة، فكيف يتم االستفادة منها ل

 مركز الخدمة بالطريقة التي تحقق معايير الجودة في تسليم الخدمة؟

mailto:Amb.ashat@sebhau.edu.ly
mailto:Amb.ashat@sebhau.edu.ly


 

 ر االنتظار على بعض المصارف التجارية بمنطقة أوباريتطبيقات نماذج نظرية طوابي

34 

 وخلصت الدراسة إلى أهم النتائج:

أن السبب الرئيسي لمشكلة االنتظار وطول المدة المستغرقة من قبل العميل للحصول على الخدمة البنكية  -0

 يعود إلى موظف المرحلة األولى منها وهذا راجع:

األولى للعمليات تتم من قبل موظف المرحلة األولى الذي يستغرق وقت طويل في مراجعة كون المراقبة  -

 الوثائق.

اإلجراءات اإلدارية المطبقة في البنك، إذ ال يكتفي هذا الموظف بتسجيل البيانات المتعلقة بالساحب على ظهر  -

 ريخ اإلصدار، المكان، اإلمضاء.الشيك والمتمثلة في :اسم ولقب المنجز للعملية، رقم وثيقة التعريف، تا

إن العميل في غالبية العمليات ليس بمقدوره تسجيل البيانات الالزمة، وهذا ما يجبر الموظف على استكمالها  -

 بنفسه.

استعمال البنك بشكل كبير شيك الشباك، فعلى الرغم من أن استعماله مقصور على حاالت معينة إال أنه لم  -

هذا ما نتج عنه ارتفاع وقت العملية الواحدة ألن موظف المرحلة األولى وحده المخول تحترم هذه التعليمة، و

 بتسجيل البيانات على الشيك.

 كثرة األخطاء المرتكبة من قبل العمالء بسبب نقص الوعي بالعمليات البنكية. -

 التعليق على الدراسات السابقة: 

ها تطبق نفس النظرية)صفوف االنتظار( لمعرفة زمن تشابهت الدراسات السابقة مع هذه الدراسة في أن -0

 الخدمة المقدمة.

تشابهت هذه الدراسة مع دراسة )رجال و بولودان( في أن الدراستين تناولتا الخدمات المصرفية المقدمة  -3

للزبائن ، إال أننا في هذه الدراسة اقتصرنا على عمليات التحويل من حساب آلخر دون التعرض لباقي 

 الت.المعام
 

 المواد وطرق العمل
 مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من  المصارف التجارية العاملة بمنطقة أوباري قيد الدراسة، والبالغ عددها 

 التالي: 3ثالثة مصارف. مبينة بجدول 
 

 مجتمع الدراسة. (1جدول )

 المنطقة عدد الحسابات* المصرف ت

 أوباري 06269 التجاري الوطني -0

 قراقرة 00109 لجمهوريةا -3

 تكركيبة 33061 شمال أفريقيا -2

 .3104نسق تحديد المجتمع بعد أحداث الحرب التي شهدتها مدينة أوباري سنه 

 *المصدر : لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي

جار يتعاملون تم اختيار هذه المصارف ألنها تحوي أكثر عدد من الزبائن باإلضافة إلى أن غالبية الت

مع هذه المصارف واقتصرت هذه الدراسة على التعامالت المصرفية الخاصة بالتحويل من حساب 

 آلخر.
 نظرية صفوف االنتظار:

( بدراسة A.K. Erlangم عندما قام العالم )0717يرجع أصل نظرية صفوف االنتظار إلى العام 

لهاتفية من قبل العاملين، ثم بعد ذلك تعددت تهدف لحل مشكلة االزدحام في مراكز تبادل المكالمات ا

 .[1]استخدامات هذه النظرية

تختص النظرية بوضع األساليب الرياضية الالزمة لحل المشاكل المتعلقة بالمواقف التي تتسم بنقاط 

اختناق، أو تشكل صفوف انتظار نتيجة لوصول الوحدات الطالبة للخدمة وانتظار دورها لتلقيها. على 

الوصول إلى مكان أداء الخدمة عشوائياً يتبع توزيعاً معيناً كما أن زمن أداء الخدمة لكل وحدة  أن يكون

يمكن أن يأخذ صيغة عشوائية وتبعاً لتوزيع معين. كما تقدم قياساً لقدرة مركز الخدمة على تحقيق 

ار الغرض الذي أنشئ من أجله، ويكون ذلك عن طريق قياس رياضي دقيق لمتوسط وقت االنتظ

 للحصول على الخدمة.

 إذاً فنظرية صفوف االنتظار أداة احتمالية تسمح بنمذجة وظيفة مركز الخدمة.
 المكونات األساسية لصفوف االنتظار:
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يمكن وصف عملية تقديم الخدمة على أنها تدفق للزبائن على مركز الخدمة، حيث يقومون 

واحٍد منهم الخدمة عندما يصل باالصطفاف في صف أو عدة صفوف يختلف طولها، ويتلقى كل 

 .[3]دوره
 أوال: مصدر طالبي الخدمة:

إن مصدر طالبي الخدمة يختلف من حالة ألخرى، ففي بعض الحاالت يكون هناك مصدر طالبي  

الخدمة غير محدود )أي كبير جداً(، وفي حاالت أخرى يكون مصدر طالبي الخدمة محدوداُ. فالبنك 

عامل مع عدد غير محدود من طالبي الخدمة ألن الخدمة غير قاصرة والمستشفى والسوق التجاري يت

على بضعة أفراد بل يمكن ألي فرد أن يقرر الذهاب إلى السوق التجاري في أي وقت، ولكن الموظف 

المسئول عن صيانة عدد محدد من الماكينات في المصنع فإنه يتعامل مع عدد محدود من طالبي 

 تتابع عدد محدد من المرضى وهكذا.الخدمة، وكذلك الممرضة التي 
 ثانيا: مواصفات الواصلين:

 يقصد بها تلك الخصائص المميزة للوافدين إلى مركز الخدمة ومن أهم هذه المميزات اآلتي:

نمط الواصلين: يمكن أن يكون وصول الزبائن بطريقة عشوائية أو وفقاً لجدول زمني محدد  -0

 ومعروف.

 كون الواصلين إلى مركز الخدمة على هيئة مفردة، أو بشكل دفعات.حجم الواصلين: يمكن أن ي -3

سلوك الواصلين: تفترض معظم النماذج أن متلقي الخدمة عندما يصل سوف ينتظر حتى يتلقى  -2

الخدمة ولن يقدم على تغيير محطة الخدمة أو الصف الذي وصل إليه. غير أن الواقع غير ذلك إذ نجد 

ن الحاالت يرفضون االنضمام إلى صف االنتظار، وهناك صنف آخر بعض العمالء في الكثير م

ينضمون إلى صف االنتظار لكن سرعان ما يغادرون دون تلقيهم الخدمة. كما يمكن أن نصادف نوعاً 

 آخر من العمالء يغيرون الصف. 

بالشكل  توزيع الواصلين: في العديد من الحاالت يمكن تقدير عدد الواصلين في الفترات المختلفة -4

الذي يجعلنا قادرين على التحكم في الظاهرة، كما نجد بعض الحاالت األخرى التي يصعب فيها التحكم 

 .[4]في نموذج عدد الواصلين، وهذه األكثر شيوعا في الحياة العملية
 ثالثا: مواصفات صفوف االنتظار:

 طول.طول صف االنتظار: وهناك نوعان؛ صف محدود الطول، وصف غير محدد ال -0

عدد صفوف االنتظار: يمكن أن تكون صفوف االنتظار مفردة مثل: المرور من طريق عام واحد  -3

 أو بوابة دخول إلى مصنع. أو متعددة مثل: خدمات الموانئ أو الهاتف.

األولوية: يقصد بها النظام أو الترتيب الذي بواسطته يتم إمداد الزبائن بالخدمة التي يطلبونها  -2

 اً الواصل أوالً يخدم أوالً، إال في حاالت خاصة مثال المرضى في حالة الطوارئ.وتكون غالب
 رابعا: مواصفات محطة الخدمة:

يمكن أن يكون صف االنتظار مفرداً أو جماعياً وفقاً لطبيعة الخدمة ويعتمد على نوع الخدمة المقدمة 

 فعلى سبيل المثال:

فإن الزبون أو الشيء الذي ستتم عليه الخدمة أو العملية في هذه الحالة  مرحلة واحدة:-قناة واحدة  -0

سيقف في طابور واحد ويمر بعملية أو مرحلة واحدة فقط، مثل طابور ماكينة الصراف اآللي أو 

 (.0طابور الزبائن الذين ينتظرون خدمة من نفس الموظف كما في الشكل )
 

 خروج مقدم الخدمة الطابور

   

 

 

 ط لطابور في محطة واحدة.يبين مخط ( 1شكل )
 

ستتم عليه العملية من  في هذه الحالة يمر الزبون أو الشيء الذي مراحل متعددة: –قناة واحدة  -3

مرحلة ألخرى حتى يحصل على الخدمة المطلوبة، مثال ذلك أن تكون المرحلة األولى التأكد من 

هي مرحلة التوثيق، أو أن تكون عملية صحة البيانات والثانية هي مرحلة استخراج وثيقة ما والثالثة 

صناعية فتكون األولى هي مرحلة التقطيع والثانية هي مرحلة الدهان والثالثة هي مرحلة الفحص 

 (.3وهكذا كما في الشكل )
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 خروج مقدمي الخدمة الطابور

  

 

 

 

 

 

 

 يبين مخطط لطابور يمر بعدة مراحل. (1شكل )
 

واحدة: في هذه الحالة تتكون الخدمة من مرحلة واحدة ولكن يوجد أكثر من مرحلة  –قنوات متعددة  -2

مقدم للخدمة، مثال ذلك طابور البنك الذي ينتهي إلى أكثر من موظف، أو طابور الخامات التي تنتظر 

 .2التشغيل في ماكينة أ أو ب أو ج كما في الشكل
 خروج مقدمي الخدمة الطابور

  

 

  

  

  

 ( يبين طابور يمر بعدة قنوات خالل مرحلة واحدة.2) شكل
 

مراحل متعددة: هذه الحالة هي شبيهة بالحالة السابقة ولكنها متعددة المراحل، أي  –قنوات متعددة  -4

 .4أن كل مرحلة تتكون من أكثر من مقدم للخدمة كما في الشكل
 

 خروج مقدمي الخدمة  الطابور

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 يبين طابور يمر بعدة مراحل عبر قنوات متعددة. (4شكل )

 أهم التوزيعات االحتمالية المستخدمة في نظرية صفوف االنتظار: 

كثيراً ما نجد أن هذه القيم العشوائية تخضع إلى نوعين من التوزيعات النظرية فوصول العمالء كثيراً  

فترات الخدمة فهي تتبع التوزيع األسي. لكن هذا ال ينفي وجود ما يتبع التوزيع النظري لبواسون أما 

 .[2]توزيعات نظرية أخرى يمكن أن تتبعها كل من الوصول وفترات الخدمة

 توزيع بواسون: -0

يسمى بقانون االحتماالت الصغيرة، ويتم االستفادة منه في العديد من العمليات العشوائية التي تتولد 

 5أو مكانية معينة. مثل عدد الزبائن الذين يصلون إلى أحد المصارف كل  مفرداتها في وحدة زمنية

 دقائق.

 ونكتب الصيغة العامة لقانون بواسون بالشكل التالي:

  ( )  
(  ) 

  
            ( ) 

 التوزيع األسي: -3

ات الفاصلة بين يستفاد منه في تحليل عدد الزبائن الواصلين في فترة زمنية معينة، وأيضاً األوق

 وصولين متتابعين. كما يستخدم في دراسة أوقات الخدمة، ويعرف التوزيع األسي بالصيغة التالية: 

  ( )                        ( ) 

 المعالجة الرياضية لنماذج صفوف االنتظار: 

تهدف إلي  تمكن الباحثون الذين عملوا في مجال نظرية صفوف االنتظار من وضع نماذج رياضية

دراسة سلوك أنظمة صفوف االنتظار و تحديد مؤشراتها بشكل سهل وسريع. ونظراً للعدد الكبير من 

هذه النماذج الرياضية فإننا نركز في هذه الدراسة على النماذج التي تتبع توزيع بواسون في عملية 

 الوصول للوحدات، والتوزيع األسي ألوقات الخدمة، والرموز المستخدمة هي:
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 مؤشرات أداء الخدمة. (3جدول )

 معناه الرمز ت

 معدل أداء الخدمة   -0

 معدل وصول الزبائن   -3

 متوسط عدد الزبائن في الصف    -2

 متوسط عدد الزبائن في النظام    -4

 متوسط الوقت المستغرق في الصف    -2

 متوسط الوقت المستغرق في النظام    -6
 

 ية صفوف االنتظار على المصارف التجارية:تطبيق نظر

من أجل تطبيق نموذج صفوف االنتظار المناسب، البد من تحديد المعالم األساسية لهيكل االنتظار في 

 المصرف.
 أوالً: تمثيل ظاهرة االنتظار داخل المصرف التجاري والجمهورية:

 تقديم هذا النوع من الخدمات للزبائن يمر بالمراحل التالية: 

المرحلة األولى: يتم في هذه المرحلة التأكد من صحة البيانات المكتوبة على الصك )القيمة، رقم 

 الحساب، التوقيع( وكذلك استالم حافظات المرتبات وإتمام عمليات الحجز خارج المصرف.  

صدار قسيمة المرحلة الثانية: من أجل إتمام عملية اإليداع ينتقل الزبون إلى المرحلة الثانية حيث يتم إ

 اإليداع متكونة من ثالث نسخ، نسخة للحفظ بالمصرف ونسختان للعميل.
 أما بالنسبة لمصرف الجمهورية يمر أيضاً بمرحلتين هما:

المرحلة األولى: يتم في هذه المرحلة التأكد من صحة البيانات المكتوبة على الصك )القيمة، رقم 

 تبات.  الحساب، التوقيع( وكذلك استالم حافظات المر

المرحلة الثانية: حيث يتم إصدار قسيمة اإليداع متكونة من ثالث نسخ، نسخة للحفظ بالمصرف 

 ونسختان للعميل، وإتمام عمليات الحجز خارج المصرف.  

 ومن خالل المالحظة المباشرة للعمل داخل المصرف يمكن تمثيلها بالشكل التالي:
 

 خروج مقدمي الخدمة الطابور

    

 

 

 

 

 

 

 يبين هيكل االنتظار في مصرف )التجاري والجمهورية(. (5شكل )
 

من أجل تحديد هيكل االنتظار المالئم البد من تعريف مكوناته، وذلك من  تحديد مكونات صف االنتظار:

 خالل:

من خالل إجراءات وقواعد العمل السارية في المصرف والتي تنص على أ( مصدر طالبي الخدمة: 

كل الزبائن الذين يتوافدون على المصرف، مهما بلغ عددهم شريطة أن تكون فترة قدومهم استقبال 

 خالل ساعات الدوام الرسمية. وعليه فإن مصدر طالبي الخدمة غير محدود. 

 
 أ( مواصفات الواصلين:

 تتضمن الخصائص المميزة للزبائن الوافدين إلى المصرف:

ن للمصرف التحكم في عدد الزبائن الواصلين إليه وال في درجة التحكم في عدد الواصلين: ال يمك -

 أوقات وصولهم. 

هيئة الواصلين: يصل الزبائن إلى مركز الخدمة بالمصرف بشكل منفرد وهو الوضع الغالب، إال أنه 

 يتم الوصول في شكل مجموعات مكونة من فردين أو ثالث.

وائية، ويكون كل زبون مستقال عن نمط الوصول: يتم وصول الزبائن إلى المصرف بطريقة عش -

 الزبائن اآلخرين، كما أنه ال يمكن التنبؤ بحدوث عملية الوصول لمتلقي الخدمة. 

 سلوك متلقي الخدمة: من خالل المالحظة تم تسجيل بعض حاالت انسحاب من الصف.

 
 ب( مواصفات صف االنتظار:

 يمكن تحديد مواصفات صف االنتظار في المصرف من خالل: 
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ول صف االنتظار: يقدم المصرف الخدمة من خالل الصف ذو الطول المحدد وذلك بحسب سعة ط -

 صالة االنتظار. 

عدد صفوف االنتظار: من أجل حصول الزبائن على الخدمة فهم يصطفون في الغالب في صف واحد 

 وأحياناً صفين )صف للرجال وآخر للنساء(.
 ج( األولويات المطبقة:

ب الذي بواسطته يتم تقديم الخدمة للزبائن الوافدين على مركز الخدمة، وتقدم يشير ذلك إلى الترتي

 الخدمة تبعا لترتيب وصول الزبائن، أي الواصل أوال يُخدم أوال. 
 ثانياً: مصرف شمال أفريقيا

تمثيل ظاهرة االنتظار لمصرف شمال أفريقيا: تقديم هذا النوع من الخدمات للجمهور يمر بمرحلة 

 واحدة وهي:

إتمام جميع اإلجراءات حيث التأكد من صحة البيانات المكتوبة على الصك )القيمة، رقم الحساب، 

التوقيع(، وكذلك إصدار قسيمة اإليداع متكونة من ثالث نسخ، نسخة للحفظ بالمصرف ونسختان 

 للعميل.

  ومن خالل المالحظة المباشرة للعمل داخل المصرف يمكن تمثيلها بالشكل التالي:
 

 خروج مقدمي الخدمة طابورال

   

 

  

  

  

 يبين هيكل االنتظار في مصرف شمال أفريقيا. (2شكل )
 

 وفيما يخص باقي المكونات فهي متشابهة مع المصارف السابقة.
 

 النتائج

من خالل الزيارات المتكررة للمصارف قيد الدراسة وفي أوقات مختلفة ومتابعة الحركة داخل 

 مصرف والتعامالت التي تتم داخلها  وأخذ متوسطات القيم تم بناء جدول مؤشرات األداء التالي:ال
 

 مؤشرات األداء الفعلية للخدمة. (4) جدول

                 المصرف

 3.103 0 1.691 1.362 1.22 1.222 التجاري

 7.117 0 3.472 0.990 1.222 1.399 الجمهورية

 9.074 0 3.074 0.472 1.444 1.212 ش أفريقيا
 

 تحليل النتائج:

نجد أن متوسط مدة انتظار الزبون في الصف لتلقي الخدمة هو دقيقة واحدة في  4من خالل الجدول 

جميع المصارف قيد الدراسة، أما متوسط مدة االنتظار في النظام فقد تباينت من دقيقتان إلى تسع 

 دقائق.

بعة الشخصية للخدمة داخل المصرف نجد أن الشريحة الكبرى من الزبائن ال تقدم لهم ومن خالل المتا

 الخدمة في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب وهذا يرجع إلى:

 تقديم العميل ألكثر من معاملة أثناء وصوله للشباك. -0

 عدم تقيد بعض العمالء بالطابور مما يؤخر تحرك الطابور. -3

 بإكمال المعاملة لبعض العمالء في شباك أخر.انشغال الموظف  -2

 تقديم بعض الموظفين لمعامالت لموظف الشباك من الداخل مما يؤخر تحرك الطابور.  -4

 تأخر المصرف في فتح أبوابه أمام الجمهور مما يسبب ازدحام وربكه في التنظيم. -2

 



 حول نظريات وتطبيقات  الثانيلسنوي المؤتمر اعدد خاص ب

 3102بتمبر س 0 ♦ العلوم األساسية والحيوية

37 

 التوصيات

 لتحسين أداء المصارف نقترح اآلتي:

 صارف التجارية. فتح وكاالت للم -0

 استخدام خدمة الهاتف النقال للعمالء لالستفسار عن رصيد حساباتهم. -3

 إصدار بطاقات السحب االلكترونية لتقليل استهالك الورق وتقليل االزدحام داخل المصرف. -2

 تغيير هيكل االنتظار بالمصرف ليشمل صف واحد فقط ألداء الخدمة. -4

 لرسمية.االلتزام بساعات الدوام ا -2

 الخالصة

( قد تبدو غير واقعية ، ولكن هذا ما تحصلنا عليه 4من خالل القيم المتحصل عليها في الجدول رقم )

حسابياً، ولكن من خالل المتابعة والمالحظة للتعامل داخل المصارف قيد الدراسة وجدنا أن بعض 

ك بعض الموظفين من داخل الزبائن ال يلتزمون بالطابور ويقدمون معامالتهم خارج الطابور كذل

المصرف يقدمون معامالتهم لموظف المرحلة األولى أو الثانية من الداخل األمر الذي يجعل الطابور 

 ال يتحرك لفترات. نأمل أن تكون هناك دراسات أخرى تشمل جانب الرضا الوظيفي ألداء الخدمة.
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Abstract: 

The study aimed to apply the waiting time theory on some the commercial banks in 

Ubari region-southwest of Libya. By evaluating the present situation and try to min-

imize a customer's waiting time for the services, besides getting a good quality and 

satisfactory services. Set against the results, the study recommends improving and 

developing the quality of the services, via issuing credit cards, and obtain the SMS 

service.    
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