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 :ملخصال

فياإلسالميةالمصارففياإلسالميالتسويقيالمزيجودورهافيالشرعيةالضوابطتوضيحهدفتالدراسةإلى

)فلسطين الماديالدليلالعمليات،األفراد،التوزيع،الترويج،السعر،الخدمة،/المنتج: التحدياتومعرفة(.

.فلسطينفياإلسالميةالمصارفيفاإلسالميالتسويقالمزيجعناصرتطبيقتواجهالتيوالعقبات

مجتمعالدراسةتمتوزيعهاعلىخاللبناءاستبانةكأداةللدراسةوقدتماستخدامالمنهجالوصفيالتحليليمن

االقليمينينريالمداالستباناتعلىحيثتمتوزيعحيثاتبعتالباحثةطريقةالمسحالشامل،،(11)البالغ

تمبعدذلكتمجمعاالستباناتومنثم،المصارففيالشرعيةالرقابةوهيئةسويقالتوقسماألقسامورؤساء

ومن أهم نتائج (والخروجبالنتائج.SPSSإدخالهاإلىالحاسوبومعالجتهاباستخدامبرنامجالرزماإلحصائي)

 الدراسة: 

رالمزيجالتسويقياإلسالميعناصميةفيفلسطينلهادوركبيرفيأنالضوابطالشرعيةفيالمصارفاإلسال

التيوالعقباتالتحدياتأكثرمنو)المنتج/الخدمة،السعر،الترويج،التوزيع،األفراد،العمليات،الدليلالمادي(،

فلسطينفياإلسالميةالمصارففياإلسالميالتسويقيالمزيجعناصرتطبيقتواجه العمالءنظرةهي

.فقطاالسمفيالفرقبلالتجاريةالمصارفعنختلفتالأنهاعلىاإلسالميةللمصارف

الدراسةأوصتالباحثةبعددمنالتوصياتأهمها:ائجتعلىنءوبنا

نمافقط،عمالئهمحاجاتبتلبيةاالكتفاءعدمبالمصرفيالتسويقإداراتتوصي .1 وخدماتمنافعتقديموا 

.العميليتوقعهماتفوقجيدةاستثنائية

منتجاتهاأسعارتحديدفيحاليا المنتهجةسياستهاحيالالنظربإعادةاإلسالميةصارفالمقيامبتوصي .1

.السوقسعرمنأقلبسعرالخدمةلتقديموخدماتها

.الضوابطالشرعية،المزيجالتسويقياإلسالمي،المصارفاإلسالمية:الكلمات المفتاحية



 د
 

Abstract 

The study aimed to clarify the role of Sharia regulations in the Islamic marketing mix in Islamic 

banks in Palestine: (product / service, price, promotion, distribution, individuals, operations, 

physical evidence). And knowing the challenges and obstacles facing the application of the elements 

of the Islamic marketing mix in Islamic banks in Palestine. 

The descriptive analytical method has been used by building a questionnaire as a study tool 

distributed to the study community (78), where the researcher followed the comprehensive survey 

method, where the questionnaires were distributed to the managers and heads of departments and the 

marketing department and the Sharia Supervisory Authority in banks, after The questionnaires were 

collected and then entered into the computer and processed using the statistical packages program 

(SPSS) and producing the results. Among the most important results of the study:. 

 

1. Sharia regulations in Islamic banks in Palestine have a major role in developing the elements 

of the Islamic marketing mix product / service, price, promotion, distribution, individuals, 

operations, and physical evidence). 
2. One of the most common challenges and obstacles facing the application of the elements of 

the Islamic marketing mix in Islamic banks in Palestine is the customers ’view of Islamic 

banks as not different from commercial banks but rather the difference in name only 

 

Based on the results of the study, the researcher recommended a number of recommendations, the 

most important of which are: 

1. Banking marketing departments should not only satisfy the needs of their customers, but rather 

provide exceptional quality benefits and services that exceed what the customer expects. 

2. Islamic banks need to reconsider their current policy in determining the prices of their products 

and services to provide the service at a price lower than the market price. 

 

Key words: Sharia Controls, Islamic Marketing Mix, Islamic Banking. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة 0.0

وعلىآلهوصحبه محمد علىأشرفاألنبياءوالمرسليننبينا والسالم والصالة الحمدهللربالعالمين،

 أجمعينومنسارعلىنهجهواقتفىأثرهإلىيومالدين:

لتيتنعكسإيجاباأوسلباتقومالمصارفبدوركبيرفياقتصادياتالدولمنخاللأنشطتهاووظائفهاا

علىتحقيقالتنميةفيتلكالدول،ممايتطلبمنهذهالمصارفأنتعملعلىزيادةفعاليتها،وذلكمن

خاللاالهتمامبخدماتهاوالرفعمنمستوىكفاءتهاوتبسيطإجراءاتسيرعملهاواالرتقاءبمستوياتأداء

)يوب،االمصرفيةوتحقيقاحتياجاتعمالئهاورغباتهمموظفيها،بماينعكسعلىتحسينوتطويرخدماته

1411).

نماهومنهجشاملينظمكافةشؤونالحياةسواءتعلقاألمرباألفرادأو واإلسالمليسعقيدةفحسبوا 

اإلسالميةفهيتستمدأسسهاومبادئهاالمصارفالجماعاتأوسواءاتصلبالحياةالدنياواآلخرة.ومنها

ماجعلهاتصنفمنأهمالمؤسساتمنالعقيدة أخذا وعطاء ،وهذا اإلسالميةالتيتحرمالتعاملبالربا

تثبتوجودها أن من والمتميز الجديد حيثتمكنتبأسلوبعملها اإلسالمية، الدول التيظهرتفي

شر المحرم علىالربا أساسا  التييرتكزنشاطها األخيرة هذه وتتمثلكبديلشرعيللبنوكالتقليدية، عا .

فيالسعيإلىتلبيةحاجةالمسلمينإلىإيداعأموالهمأوالحصولالمصارفمهمة اإلسالميةوعملها

إالأناألمرال ديونهم، مقابل منحها أو علىودائعهم فائدة دونأخذ علىقروضلتمويلمشاريعهم

نمايتعداهإلىسعيهذه قواعدوأحكامالشريعةاإلسالميةإلىإرساءالمصارفيتوقفعندهذاالحد،وا 

.(1441فيالمجتمعاإلسالمي)عبدو،
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وتعدالمصارفاإلسالميةمؤسساتماليةالتختلفعنغيرهامنالمؤسساتالماليةسواءمنالناحية

القانونيةأوالبنيةالتكوينيةأوالوسائلالمستخدمةلتحقيقاألهداف.لكنهاتتميزعنغيرهامنالمصارف

تسعىلتشجيعاالستثماربأن نما وا  أرباحها اقتصاديةواجتماعيةالتسعىفقطلتعظيم مؤسساتمالية ها

للبنوك التسويقي المزيج فان لذلك الحالل، للكسب ومصدرا  المال لرأس أساسيا  شريكا  العمل وجعل

في يختلفعنغيره التيتحكالمصارفاإلسالمية للضوابطالشرعية نظرا  هذهالتقليدية بها وتتقيد مه

المصارففيممارستهالنشاطهااالقتصاديوالتيتأخذبعيناالعتبارمصلحةالعميلوالمصلحةالعامة

حاجات تلبية إلى اإلسالمية المصارف تسعى لذلك األساسية. البنك أهداف لتحقيق وتسعى للمجتمع

يها،ولتحقيقذلكفإنهاتقومبتصميمورغباتعمالئهابطريقةتجعلهمراضينعنخدماتهاأكثرمنمنافس

ا التيتكتسيتلك التغيراتالمستمرة ويتناسبمع احتياجاتهم تسويقييشبع الحتياجات)بوشناقةمزيج

(.1411يوب،؛1411وكريمة،

أساس على تضبط داخله األنشطة فجميع التسويقي، المزيج خاصلعناصر مفهوم اإلسالمي وللنظام

إلسالمية،وأنالتعاملفيهيتمعلىأساسالتوازنبينمصالحالمتعاملينوتحقيقالعدلاألحكامالشرعيةا

بطيبنفسه)عبدالسالمومحمد،بينهم،واالبتعادعنالظلمألناألصلأناليحلمالامرئمسلمإال

1445).

ودرورهافيإلسالميجاءتهذهالدراسةلتعالجالضوابطالشرعيةالتييزخربهاالدينااالمنطلقذمنه

 اإلسالميةفيفلسطين.المصارفالمزيجالتسويقياإلسالميفي

 : مشكلة الدراسة وتساؤالتها 9.0

الفلسطينيةالتيتقدمخدماتهاالمختلفةللمجتمعالمصارفالسلطةالوطنيةالفلسطينية،تمإنشاءقيامبعد

و منها، واحدة اإلسالمية المصارف كانت وقد تلعبها،الفلسطيني التي األدوار وأهمية لحداثتها نظرا 
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الدراسةمعرفةدورالضوابطالشرعيةفيتطويرالمزيج والخدماتالتيتقدمها.تحاولالباحثةفيهذه

حيثتعرضتالخدماتالمصرفيةاإلسالميةاإلسالميةفيفلسطين.المصارفالتسويقياإلسالميفي

إال النوعيوالكمي، التدريجي منللتطور العديد قبل االنتقاداتمن من تسلم فينفسالوقتلم أنها

اإلسالميةغيرمؤهلةبالشكلالكافي،لتقومبدورهاكمايجب،المصارفعمالئهاومنهذهاالنتقاداتأن

منحيثعدمالتزامبعضهابتطبيقاإلجراءاتالشرعيةالصحيحةعندتقديمخدماتها،ووجودعقودغير

اإلسالمية،وبالتاليعدمفهمالجمهورللرسالةالمصارف،فقدساهمفيعدموضوحفكرةمنضبطةشرعا 

 هذه تقدمها منالمصارفالتي بد فال اإلسالمي، المصرفي النظام عمل لطبيعة فهمه عدم وكذلك ،

تلك المصارفالمواءمةبينهذهالعقودوبيناألنظمةالرقابيةوالقوانين،حتىتتغيرالفكرةالتيأعطتها

فيتعامالتهاعن تختلفكثيرا  فيأنها وتحسينهاالمصارفعنها إلىتطويرخدماتها التقليديةودفعها

(.1411شحادة،؛1411لمعالجةتلكاالنتقادات)محمدوآخرون،

فإنمعرفةالضوابطالشرعية فيلذا المزيجالتسويقياإلسالميمنخاللدراسةعلميةميدانيةودورها

والمساعدةأ الخدمة، الشرعيةفيهذه وذلكلتلمسجوانبالقصوروالقوةمنالناحية مهما صبحمطلبا 

علىعالججوانبالقصوروتعزيزجوانبالقوة.

:ةالتاليةالرئيسيتوهكذايمكنبلورةمشكلةالدراسةفيالتساؤال

في المصارف االسالمية في  سالميالمزيج التسويقي اإل الضوابط الشرعية فيما دور السؤال األول: 

 فلسطين ؟

  ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية: 

فيفلسطين؟اإلسالميةالمصارفمادورالضوابطالشرعيةفيعنصرالمنتجفي .1

فيفلسطين؟اإلسالميةالمصارفمادورالضوابطالشرعيةفيعنصرالتسعيرفي .1
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فيفلسطين؟اإلسالميةالمصارففيمادورالضوابطالشرعيةفيعنصرالتوزيع .1

فيفلسطين؟اإلسالميةالمصارفمادورالضوابطالشرعيةفيعنصرالترويجفي .4

فيفلسطين؟اإلسالميةالمصارفمادورالضوابطالشرعيةفيعنصراألفرادفي .5

فيفلسطين؟اإلسالميةالمصارفمادورالضوابطالشرعيةفيعنصرالعملياتفي .1

 فيفلسطين؟اإلسالميةالمصارفوابطالشرعيةفيعنصرالدليلالماديفيمادورالض .1

في  اإلسالميما هي التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق عناصر المزيج التسويق السؤال الثاني : 

في فلسطين؟ اإلسالميةالمصارف 

 

 :أهداف الدراسة 1.0

اإلسالميةفيالمصارفالشرعيةفي ورالضوابطيتمثلالهدفالرئيسيلهذهالدراسةفيمحاولةتوضيحد

التسويقي بالمصارف مزايا من تحققه وما اإلسالمي، مزيجها الضوابط مقارنة دور وتوضيح التقليدية.

فيالمزيجالتسويقياإلسالميفي )المنتجالمصارفالشرعية فيفلسطين: السعر،/اإلسالمية الخدمة،

ليات،الدليلالمادي(.ومعرفةالتحدياتوالعقباتالتيتواجهتطبيقعناصرالترويج،التوزيع،األفراد،العم

اإلسالميةفيفلسطين.المصارفالمزيجالتسويقاإلسالميفي

وقدتفرععنهذاالهدفالرئيسيمجموعةاألهدافالفرعيةالتالية:

لمزيجالتسويقيالتعرفعلىمفهومالضوابطالشرعيةفيالمصارفاإلسالميةومفهومعناصرا .1

 اإلسالمي.
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اإلسالمي .1 التسويقي المزيج عناصر في الشرعية الضوابط دور على الخدمة،/)المنتجالتعرف

 فيالمصارفاإلسالميةفيفلسطين.السعر،الترويج،التوزيع،األفراد،العمليات،الدليلالمادي(

القائمينعلىالمصارف .1 سالميةفيفلسطينفياإلتقديمبعضالنتائجوالتوصياتيستفيدمنها

 المزيجالتسويقيبمايتوافقمعأحكامالشريعةاإلسالمية.

 

 : أهمية الدراسة 1.0

للتسويق لما التسويقي المزيج وهو تناولته، الذي الموضوع وحداثة أهمية من الدراسة هذه أهمية تنبع

المزيجالتسويقي شك،سيختلف بال اإلسالميةالتيالمصارفالمصرفيأهميةفيالوقتالراهن،وأهمية

.منهماجوهرا  كل طبيعة نظرا الختالف التقليدية المصارف في المزيجالتسويقي عن فيها

وذلكمنخاللالعديدمنالنقاطيمكنتلخيصهابمايلي:

 أواًل: األهمية النظرية:

المتعلقةبموضوعالدراسة،تتمثلاألهميةالنظريةلموضوعالدراسةفيالرجوعإلىالعديدمنالدراسات

مكون كونه فيالمزيجالتسويقيفيالمصارفاإلسالمية الضوءعلىالضوابطالشرعيةودورها لقاء وا 

 ،وتتمثلاألهميةالنظريةفيالعديدمنالنقاطمنأهمها:العمليةالتسويقية

نالضوابطالشرعيةتتمثلأهميتهافيمحاولةإضفاءجانبنظريلموضوعالدراسةوهوالربطبي .1

البيئةالمصرفيةالحديثة،والتيتحتم والمزيجالتسويقياإلسالميفيظلالتغيراتالتيتشهدها

بقائها ضمان أجل من اإلسالمي التسويق لمفهوم تطبيقها ضرورة المصارف هذه على

واستمراريتها.
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ذييعتبرمنأهمالقطاعاتالاإلسالميتستمدهذهالدراسةأهميتهامنأهميةالقطاعالمصرفي .1

فيفلسطينويسهمفياالقتصادالفلسطيني،لذلكالبدمنإلقاءالضوءعلىهذاالقطاعمنأجل

ضماناستمراريتهوتطوره.

؛ممايعززكذلكتضيفهذهالدراسةإلىالمكتبةالجامعيةدراسةتطبيقيةمتخصصةفياإلدارة .1

المكتبةبالبحوثالتطبيقية.

لأنتخرجهذهالدراسةبعددمنالتوصياتواالقتراحاتالتيتساعدفياتخاذالقراراتمنالمؤم .4

 اإلسالميةفيفلسطين.المصارفالتسويقيةفيمايتعلقبعناصرالمزيجالتسويقيونجاحهافي

 :البحثيةثانيًا: األهمية 

منعناصرالمزيجالتسويقيتكمنأهميةالدراسةفيدراسةالضوابطالشرعيةالالزمتطبيقهالكلعنصر

 إلى تؤدي والتي عالية.تحسينهاإلسالمي وفاعلية أهميةوبكفاءة إلى والدارسين الباحثين انتباه لفت

منتفعيلدورالضوابطالشرعيةفيالمزيجالتسويقياإلسالميفي اإلسالميةفيالمصارفاالستفادة

فلسطين.

 

 :متغيرات الدراسة 5.0

للهدف التسويقيتحقيقا  فيالمزيج الضوابطالشرعية دور والذييتمثلفيدراسة األساسفيالدراسة

فقدتماعتمادالمتغيراتالتالية:فيالمصارفاالسالميةفيفلسطين،اإلسالمي

متغيرالضوابطالشرعية.المتغير المستقل: .1
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المتغيرات التابعة: .1 على وتكون اإلسالمي التسويقي المزيج :متغيرات التالي النحو

 المنتج)الخدمة(،السعر،التوزيع،الترويج،األفراد،الدليلالمادي،العمليات.



 :حدود الدراسة 6.0

اإلسالميالحدود الموضوعية:  .1 التسويقي المزيج في الشرعية الضوابط المصارفدور في

.االسالميةفيفلسطين

.1414-1411منالعامالدراسياألولالفصلالحدود الزمانية: .1

البنوكالحدود المكانية : .1 اإلسالميالمصرف)ثالثةبنوكاإلسالميةفيفلسطينوالبالغعددها

.الصفامصرفواإلسالميالعربيلمصرف،واالفلسطيني

المدراءالحدود البشرية: .4 التسويقاالقليمين وقسم األقسام فيورؤساء الشرعية الرقابة وهيئة

 .المصارف



 :اإلجرائية للدراسةالتعريفات  7.0

 الضوابط الشرعية:

عملية:هيكافةالمبادئوالقواعدالدينيةالمتعلقةبعناصرالمزيجالتسويقيوتشمل)تعرفهاالباحثةبأنها

اإلسالميةوتوزيعهاوترويجهاوتسعيرهاالمنتجاتتقديم البنوك في المادي( والدليل والعمليات واألفراد

الشريعةاإلسالمية.أحكامستفيدينمنالخدماتالمصرفيةفيضوءااللتزامبإلشباعحاجاتورغباتالم
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 (: Marketingالتسويق)

نظاممتكاملتتفاعلفيهمجموعةاألنشطةبهدفتخطيطوتسعيروترويجالسلعوالخدماتللمستهلكين

(.1441:15اليينوالمرتقبين)كاثرين،الح

 :( Islamic Marketingالتسويق اإلسالمي)

نشاطمؤسسييهدفإلىتحقيقالتنميةاالجتماعيةواالقتصاديةمنخاللاإلسهامفيتحقيقالتوافقما

لحاجاتالفردالمتمثلةفيالوصوللدرجةإشباعا بينجودةالمنتجوكفاءتهدونهدرللموارداالقتصادية

لتحقيقاالكت فاءالذاتيلألمة،وفقا لمبادئاألولويةتمامالكفايةوالرفاهوتحقيقا لحاجاتالمجتمعوصوال 

علىالتخطيطالمنهجي واعتمادا  الشريعة، ومقاصد فيالمنتجاتالمتفقة والمساواة واالعتدالوالوسطية

والعلميالمرتكزعلىدراساتالجدوىاالقتصاديةوبحوثالتسويق،فيظلمجموعةمنالقيمواألخالق

(.1441:1تهلك)خانجي،اإلسالميةالحاكمةللمنتجوالمس

 التسويق المصرفي اإلسالمي:

مجموعةمناألنشطةالتخطيطيةوالتنفيذيةالمبنيةعلىقواعدوأسسوضوابطشرعيةسليمة،تهدفإلى

المصرف أهداف لتحقيق وصوال  تلبيتها ومحاولة العمالء حاجات على )بوشناقةاإلسالميالتعرف

(.1411:1وكريمة،

 (:Marketing Mixالتسويقي) عناصر المزيج 

وهي:4Psإنعناصرالمزيجالتسويقي،التيهيعادةماتتألفمنأربعةعناصروهيتعرفب:

(إالأنالمزيجالتسويقيProduct, Price, Promotion, Placeالمنتجوالسعروالترويجوالتوزيع)

 يتألفمنسبع حيثيضافعناصرفيالمصارفقد وهامة والعملياتوالدليلحيوية األفراد : إليها



9 
 

( المضافةPeople, Process, Physical Evidenceالمادي الثالثة العناصر هذه أن العلم مع )

 (.1411:114تختصبهاالمؤسساتالخدمية)يوب،

(: Product) المصرفي المنتج 

: اجرائيا بها المصرف بهدف سد  االنشطة والعمليات المالية المقدمه للزبائن التي يقوم ويعرف

 احتياجات زبائنه ورغباتهم .

 (:Priceالسعر )

مجموعالقيمالمتوقعةالتييستندإليهاالمستهلكعنالمنافعالمتحققةمنامتالكأواستخدامأواالستفادة

منتوجات من يقابلها ما أو بالنقود) عنه ويعبر معين مكان وفي معينة زمنية فترة خالل المنتوج من

(.1415:11نواعها(أوأيموادأوأشياءذاتندرةوتخضعللقوانيناالقتصادية)عبدالسالم،ومحمد،بأ

 (:Place) التوزيع

تلكالخدماتبصورة توزيع يتم ما ،وغالبا  والتكافلية والمصرفية المالية الخدمة تقديم إلىمكان ويشير

مستفيدين،وتعرفقنواتالتوزيعبأنهامجموعةمنمباشرةمنإحدىفروعالبنكالمنتشرةإلىعمالئهوال

المنظماتالمترابطةالتيتشتركفيعمليةجعلالمنتجأوالخدمةمتوفرةلالستخدامأواالستهالكمن

(.1411:11قبلالمستهلكأوالمستعمل)بوشناقة،وكريمة،

 (: Promotion) الترويج

قناعهبالسلعوالخدماتالمنتجةيعرفبأنهاالتصاالتالتييجريهاالمنتجمع المشتريبغرضتعريفهوا 

 (.1414:11ودفعهمللشراء)عبدالقادر،
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 :(Physical Evidence) الدليل المادي

ويعرفالدليلالماديبأنهالبيئةالماديةللمصرفالمحيطةبالعاملينوالزبائنأثناءإنتاجوتسليمالخدمة،

تستخ ملموسة عناصر إليها المظهرمضافا  الماديفي الدليل ويتمثل الخدمة، دور لالتصالودعم دم

الداخليكتصميمالخارجيللمصرفكاللوحةالمكتوبعليهااسمالمصرف،وشعارالمصرف،والمظهر

المعداتالمستخدمة وتجهيزاتها، االنتظار صالة العاملين، توزيع المكاتب، حيث المصرفمن مظهر

رأخرىكمظهرالعاملينبزيموحدوالذييوحيبتصوراتايجابيةعنالعاملينلخدمةالزبائن،...ومظاه

(.1411:11فيالمصرف)بوشناقةوكريمة،

 :(People) )األفراد( العاملون

تأثيرعلىمدىتقبلالزبونللخدمة)خانجي، للزبونولهم الخدمة المشاركينفيتقديم األفراد مجموعة

1441)

 :(Process) عملية تقديم الخدمة

الكيفيةالتييتممنخاللهاتقديمالخدمةللزبائن،أيبمعنىاإلجراءاتوالسياساتالمتبعةلحصولالعميل

(.1411:11رفية)بوشناقةوكريمة،علىالخدمةالمص

 اإلسالمية: المصارف

الش ومبادئ تتوافق مشاريع في وتوظيفها الموارد تعبئة إلى تسعى نقدية، مالية مؤسسات ريعةهي

والرفاهية االقتصادية التنمية ومحققة وعطاء ، أخذا  بالربا التعامل بعدم ذلك في ملتزمة اإلسالمية،

(1441:1للمجتمع)عبدو،
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 دائرة التسويق في البنوك:

في تطويرها أو والخدماتالتسويقية بالمهام القيام عالقةوصالحية لها فيالقيام متخصصة هيدائرة

البنوك.

:لتسويقموظفي ا

التسويقية والصالحيات المهام بكافة ويقومون البنك في العاملين الموظفين جميع هم إجرائيا : يعرف

وتطويرهالتحقيقرغباتوحاجاتالزبائن.

 هيئة الرقابة الشرعية:

الخبرةذويومنالمعامالتبفقهمختصينأشخاصثالثةعندهااأفرعدديقلالشرعيةرقابةهيئةهي

المصرفيالعملمجاالتمنمجالأيفيبمختصينتستعينأنولهااإلسالميةالماليةالمؤسساتبعمل

التأكدمسؤوليةالشرعيةالرقابةهيئةوتتولىالمصرف،أعمالجميعفيملزمةتهااراقروتكوناإلسالمي،

مباشرةقبلاومبادئهاإلسالميةالشريعةأحكاممعمتفقةونشاطاتهالمصرفأعمالجميعكونمن

والممارساتالقواعددليل)منهااالنتهاءولدىتنفيذهاوخاللواألعمالالنشاطاتبهذهبالقيامالمصرف

.(1411:11،فلسطينفيالمصارفلحوكمةالفضلى
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 :نموذج الدراسة 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(:نموذجالدراسة1.1الشكل)
 

 

 

 

 

 

 

التابعالمتغير  المتغير المستقل  

 الضوابط الشرعية

عناصر المزيج التسويقي 
 اإلسالمي:

 المنتج)الخدمة(.1
 السعر.1
 التوزيع.1
 الترويج.4
 األفراد.5
 الدليلالمادي.1
 العمليات.1
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 لفصل الثانيا

 اسات السابقةاإلطار النظري والدر 

 : . تمهيد9

أكثرالخدمةتقديموجودةنوعيةعلىتركزالتيالمصارفهيالعالم،فيوالمتميزةالناجحةالمصارفإن

األسواق،فيتطرحهاالتيخدماتهافيبعيدحدإلىتتشابهالمصارفجميعألنالخدمةعلىتركيزهامن

.الخدمةهذهتقديموكيفيةةنوعيحيثمنبينهافيماتختلفوبالتأكيدلكنها

يتناولهاالفصلاإلطارالنظريوالدراساتالسابقةالمتعلقةبموضوعالدراسةمنخاللعددمنالمباحث

علىالنحوالتالي:

 المبحث األول: مفهوم التسويق والتسويق المصرفي اإلسالمي وخصائصه وأهميته.

 ها وأنواعها والتحديات التي تواجهها.المبحث الثاني: مفهوم المصارف اإلسالمية وخصائص

 المبحث الثالث: مفهوم المزيج التسويقي اإلسالمي والضوابط الشرعية للتسويق المصرفي اإلسالمي.

 المبحث الرابع: عناصر المزيج التسويقي المصرفي اإلسالمي وضوابطها الشرعية.

 المبحث الخامس: نبذة عن البنوك اإلسالمية الفلسطينية.
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 المبحث األول: مفهوم التسويق والتسويق المصرفي اإلسالمي وخصائصه وأهميته 0.9

 :مفهوم التسويق 0.0.9

التبادلأطرافمصالحقيحقبماوالخدماتالسلعتبادللتسهيلأداؤهاالالزماألنشطةهوالتسويق

1415)سالمي، االسالمية  الشريعةوأحكامويتفقالمجتمع،ومصلحة الطرق(. 11: مجموعة وهو

 منأجلإثارة التنظيم، التيبحوزة الخاصة)عبدتسلوكياوالوسائل لتحقيقأهدافه لدىجمهوره مقبولة

(.1415:1السالمومحمد،

منكلأهدافتحقيقأجلمنمختارةفئاتاحتياجاتلتلبيةتستخدمالمنظمة،لمواردإداريةعملية"وهو

(.Richard & Gilligan, 2005: 4)"الطرفين

أماكوتلرفقدعرفالتسويقعلىأنه"النشاطاإلداريالخاصبالتخطيطوتوجيهكافةجهودالمؤسسة

 :Kotler, 2012مؤسسة")فيشكلمتكامل.يستهدفإشباعحاجاتالمستهلكالعميلوتحقيقالربحلل

34.)

وليندون) لندرفي تمتلكها1444ويقترح التي والوسائل الطرائق مجمل " وهو للتسويق معمق تعريف )

الخاصة")عبد أهدافها بغرضتحقيق تهمها، التي الجماهير لدى سلوكياتمالئمة لترويج ما منظومة

(.9105:1السالمومحمد،

عن بكفاءةالعميلإلىالمصرفخدماتتوجيهبمقتضاهايتمالتيمليةالع"والتسويقالمصرفيعبارة

(.65-1441:64")مراد،للبنكربحأقصىتحقيقمعومالءمة

 1441ويرى)عبدو، :14 المصرفيهو التسويق أن بهايقومالتيواألنشطةالتقنياتمنمجموعة(

تلكتلبيمصرفيةخدماتيروتطوابتكارعلىوالعملعمالئه،ورغباتحاجاتلمعرفةالمصرف
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لهويحققمعه،تعاملهماستمراريضمنوبماالمنافسين،منوفعاليةكفاءةبأكثروالرغبات،الحاجات

.أهدافه

وترىالباحثةأنمفهومالتسويقهوعبارةعننشاطتمارسهالمؤسسةأوالشركةبالتنسيقمعكافةالجهود

نوتحقيقالربحللمؤسسة.اإلداريةلتلبيةحاجاتورغباتالزبائ

 :اإلسالمي للتسويق في المصارف اإلسالمية وخصائصه المفهوم 9.0.9

المالبحفظخاصوبشكلاهتمامههوالمصرفيللتسويقاإلسالميالمصرفيالمفهومبهيختصماإن

يتطلبواألرض،فياالستخالفلمبدأقا وتحقيالشريعةمقاصدمنكمقصدوالعدم،الوجودجانبيمن

)خانجي،المالحفظلمقصدتحقي قاوالمجتمعالفردحاجاتمعمتفقةالمصرفيةالمنتجاتتكونأنذلك

1441:1.)

والتكافليةالمصرفيةواألفكارالخدماتوانسياببتصريفوالمتعلقةالمبذولةاإلنسانيةالجهودكافةوهو

واالجتماعية،الماليةومتطلباتهمحاجاتهمإلشباعوالمستفيدين،العمالءإلىاإلسالميالمصرفمن

للمساهمينوالمعنويةالماديةالمنافعوتحقيقواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةتحقيقفيوالمساهمة

(.1411:145)الطاهرومراد،اإلسالميةالشريعةبأحكامااللتزامضوءفيوالمجتمعوالعاملين

 اكتشافهومنهاالهدفيكوناإلسالمي،المصرففيريتجالتيالمتكاملةاألنشطةمجموعةوهو

الحاجاتتلكإشباعفيتسهممصرفيةخدماتتطويرعلىالعملثمومنعمالئه،ورغباتحاجات

ذلكوكلاإلسالمي،المصرفربحيةرفععلىوتعملواالجتماعية،االقتصاديةالتنميةوتحققوالرغبات

(.1441:11)عبدو،اإلسالميةعةالشريومبادئبأحكامااللتزامضمن
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وعليهفإنتسويقالخدماتالمصرفيةعبارةعنجزءمنالنشاطاإلداريالمصرفيلضمانتدفقوانسياب

وتوسعه للمصرف ربحية يحقق وبما العمالء ورغبات حاجات لتلبية المصرفية والمنتجات الخدمات

واستمرارهفيالسوق.

: سالمياإل المصرفي التسويق خصائص 1.0.9

(:1411:1)بوشناقةوكريمة،يليمافياإلسالميةالمصارفالتسويقفيخصائصتتمثل

اإلتقان،الكفاءة،اليقين،الموضوعية،الحق،العدل،الصدق،األمانة،مثلاألخالقيةبالقيمااللتزام .1

".السلوكوانحرافالخلقسوءوتجنب"التواضعالوفاء،العفة،

ألحكامقا وفاإلسالميةالمصرفيةوالمنتجاتالخدماتتقديمفياإلسالميةباألصالةااللتزام .1

.اإلسالميةالشريعةومبادئ

الشريعةومبادئأحكاممعتتفقكانتمتىالمعاصرةالتسويقوسائلاستخدامفيالمقدامية .1

.بهاالناسأحقفهووجدهاأينماالمؤمنضالةفالحكمةاإلسالمية،

.المالوحفظالدينحفظومنهااإلسالميةالشريعةمقاصدالتسويقيحققأن .4

.اإلسالميةالمصرفيةوالمنتجاتللخدماتاإلسالميةالهويةعلىالمحافظة .5

االلتزامحيثمنحسنةقدوةبالتسويقيقومونمنيكونأنبمعنىالتسويقفينةحسالاأُلسوة .1

.اإلسالميةالمصارفبرسالة

 .إسرافأومبالغةبدوناإلسالميالمصرفومنتجاتخدماتعنمواإلعالالتسويقفيالوسطية .7

 :اإلسالمية للمصارف بالنسبة المصرفي التسويق أهمية 1.0.9

التالية النقاط في اإلسالمية المصارف في التسويق بهايكتس التي األهمية تظهر :1441)عبدو،

 (:1-1411:1()بوشناقةوكريمة،11
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أنهيعنيوهذااإلقراض،منأكثراالستثمارعلىأموالهتوظيفجالمفياإلسالميالمصرفيعتمد .1

تلبيةفييسهمبماالمصرفيةالخدماتمنمتكاملمزيجواستحداثبتطويريقومأنإلىحاجةفي

المصرف.أهدافويحققالعميلاحتياجات

ناحيةمنسواءالمصرفيةخدماتهفيواالبتكارالتجديدتبنيإلىأيضا اإلسالميالمصرفيسعى .1

حاجاتلمعرفةالسوقوبحوثالتسويقيةبالدراساتالقياممنهيتطلبوهذاتقديمها،كيفيةأومضمونها

يتطلبكماالحاجات،تلكتلبيةعلىالمصرفخاللهامنيعملخدماتوتطويرعمالئه،ورغبات

متطلباتهقطاعلكلأنإذقطاعات،إلىتجزئتهإمكانيةمدىومعرفةالسوقدراسةأيضا ذلك

.الخاصة

أدائهمقارنةمناإلسالميالمصرفتمكنلديهم،والضعفالقوةنقاطومعرفةالمنافسيندراسةإن .1

.لديهالضعفنقاطمنوالتخلصقوتهنقاطتدعيمفيويسهمبهم،

رةمنتشغيرجديدةأساليبهيوالمرابحة،والمشاركةكالمضاربةاإلسالميةالتمويلأساليبإن .4

ليسممنخاصةوالمستفيدينالعمالءعإلقناكبيرةتسويقيةجهودا تتطلبأنهايعنيوهذا،مصرفيا 

.األساليببهذهودقيقةمسبقةمعرفةلديهم

.المصرفيةالخدماتبإنتاجالقيامقبلالسوقيةالحصةومعرفةالسوقدراسةمنبدال .5

التيالخدماتتعددمزايامناالستفادةإلىالسعيتلزمهااإلسالميةالمصارفعملطبيعةإن .1

بالكعالقتهاتواجهها،التيوالعقباتاألعباءبتحملأيضاتلزمهاكماتقدمها، المركزي،مصرف

بمكانالضرورةمنيجعلوهذاالمضاد،اإلعالمإلىإضافةالتقليديةالمصارفقبلمنالمنافسة

.التسويقيةجهودهازيادة
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ولهذامنها،المستفيدينومشاعرألحاسيسعميقا فهما التكافليةللخدماتتسويقيةالاألنشطةتحتاج .1

والتسويقالخدماتكتسويقالحديثةالتسويقيةاألساليبلتطبيقحاجةفياإلسالميةفالمصارف

فيواالجتماعيةوالمعنويةالنفسيةالنواحيعلىبالتركيزتهتموكلهاالعالقات،وتسويقاالجتماعي

.ويقهاتس

 :مفهوم المصارف اإلسالمية وخصائصها وأنواعها والتحديات التي تواجهها 9.9

 : اإلسالمية المصارفمفهوم  0.9.9

المصارفأنكونفيتشتركوجميعهااإلسالمية،بالمصارفالخاصةالتعاريفمنمجموعةوردت

االستثماروأعمالوالتجاريةوالماليةالمصرفيةبالمعامالتتقومالتيالماليةالمؤسساتتلكهياإلسالمية

لهذهونظرا .وعطاء أخذا الربويةبالفائدةالتعاملعدميخصفيماوذلكاإلسالمية،الشريعةألحكاموفقا 

البديلالتمويلوبنوكالمشاركةبنوكمثلعديدةأسماءعليهاأطلقتفقدالمؤسساتلهذهالمتفردةالطبيعة

(.5-1411:4)بورقبة،خالقياألالتمويلبنوكوحتى

 بأنها يخدمبمااإلسالميةالشريعةنطاقفيوتوظيفهااألمواللتجميعمصرفيةاتمؤسسوتعرفأيضا 

:1441)عيشوش،اإلسالميالمسارفيالمالووضعالتوزيععدالةويحققاإلسالميالتكافلمجتمعبناء

1)

 " بأنها يسري الرحمن عبد الدكتور ونشاطاتهامعامالتهاجميعفيتلتزممصرفيةمؤسسةويعرفها

دارتهااالستثمارية اإلسالميالمجتمعبأهدافوكذلكومقاصدهااإلسالميةبالشريعةأعمالهالجميعوا 

(.1444:14)الرفاعي،وخارجيا داخليا 
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 : اإلسالمية المصارف خصائص 9.9.9

مانذكرالخصائصهذهأهمومنخرىاألالمصارفمنغيرهعنتميزهخصائصاإلسالميللمصرف

:يلي

الربويةالمصارفمنغيرهعناإلسالميالمصرفيميزماأولإن:الربوية الفوائد استبعاد .0

خيطيمثلالذيالربويةالفوائدنظاموخاصةأعمالهمنالشرعيةغيرالمعامالتكافةاستبعاد

للمجتمعالسليمةالبيئةمعاإلسالميفالمصرينسجموبذلكالربوية،للمصارفبالنسبةالروح

،وعطاءا أخذا الربويةبالفائدةالتعامل(.وعدم1411:14)الطاهر،معهايتناقضوالاإلسالمي

قيمةيمثلالفائدةفنظامالرباحرماإلسالمألناإلسالمي،المصرفيالعمليميزماأهموهذا

حالةكانتمهماالفائدةزائدمالهرأساستردادعلىيجبرهالذيللمقرضاالستغالل

(.1411:5)بوشناقةوكريمة،المستثمر

االستثمارعلىأموالهتوظيففياإلسالميالمصرفيعتمد:الحالل المشاريع في االستثمار .9

لضوابطنشاطهيخضعوبذلكاإلسالميةالشريعةلمبادئوفقاالمشاركةاستثمارأوالمباشر

تمويليأسلوبأنهعلىبالمشاركةالتمويلويعرف.اإلسالميقتصاداالفياالقتصاديالنشاط

فائدةاشتراطدونمعه،المتعامليطلبهالذيالتمويلاإلسالميالمصرفتقديمأساسعلىيقوم

الربا)ثابتة نماالتقليدي،المصرفيالقرضفيالحالهوكما( فيالعميلالمصرفيشاركوا 

متفقتوزيعوأسسقواعدضوءفيخسارة،أمكانربحاللمشروععليهالحصولالمتوقعالناتج

منالعديدوتوجدالشرعيةالعقودبعضضوابطمنمستمدةاألسسوهذهالتعاقد،بدايةفيعليها

-1441:11)أبوالهيجاء،السنينعبرالمصطلحهذاتطورباختالفتختلفللتمويلالتعاريف

11.)
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كانلذلكاإلسالم،فياجتماعيةوظيفةللمالإن:االجتماعية تنميةبال االقتصادية التنمية ربط .1

اإلسالميالمصرفيميزماوهذاالدينهذاأصولمنأصالاالجتماعيةبالنواحياالهتمام

اجتماعية،مصرفيةماليةاقتصاديةمؤسسةباعتبارهاإلسالميالمصرفإن.االجتماعيةبالصفة

لمصالحخدمةاالقتصاديالنشاطأوجهمختلففيواستثمارهااألفرادمدخراتبتعبئةيقوم

المصرفيهتملذلكاالجتماعيةبالتنميةاالقتصاديةالتنميةارتباطيكونهناومنالمجتمع،

تحتمالتيالرئيسيةالمعاييرأحدوهذاالفرديالعائدجانبإلىاالجتماعيبالعائداإلسالمي

 (.1411:14)الطاهر،اإلسالمفياالقتصاديوالتنظيميموالقالعقيدةبينالوثيقةالصلة



:المجتمع في المال رأس وظيفة تصحيح .1

نما،نقودا تقرضأوتقترضالفهيالنقود،فيالمتاجرةاإلسالميةالمصارفترفض تمويال تقدموا 

ريكتحفيبذلكلتساهمأجله،منطلبالذيالغرضغيرفيالستخدامهمجالالبحيثعينيا 

علىوليسالمشاركةعلىذلكفيمعتمدةالحقيقيةاالستثماراتخاللمناالقتصاديالنشاط

أساسعلىتقوموعمالئهالمصرفبينالموجودةالعالقةجعلمنالخاصيةهذهوتمكنالقرض،

(.1441:11ين)عبدو،ومددائنأساسعلىوليسالشراكة

 :الذهبية بالقاعدة التمسك .5

تطهيرعلىاإلسالميةالمصارفتعملحيثوالحرام،الحاللقاعدةفياعدةالقهذهتتمثل

اإلسالميةبالموجهاتااللتزاممعاإلسالمية،الشريعةيخالفماكلمنالمصرفيةمعامالتها

(.1441:11)عبدو،األخرى
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 :الوظائف متعددة بنوك .6

ينحصرالإذالتنمية،نوكوباالستثماراألعمال،بنوكالتجارية،المصارفدورتلعبفهي

المتوسطةاآلجالعلىوالالتجاريةكالمصارفاألجلقصيرةالمصرفيةالعملياتفينشاطها

(.6006:11)أحمد،التجاريةغيركالمصارفوالطويلة

مدىمنالتأكد"أنهاعلىتعرف:الشرعية للرقابة اإلسالمية المصرفية المعامالت خضوع .7

الصادرةالفتاوىحسباإلسالميةالشريعةألحكاماإلسالميةالماليةالمؤسسةأعمالمطابقة

(.14:1441)حماد،الفتوىجهةمنالمعتمدةوالقرارات

الخاصيةهذهتشتمل:المجتمع أفراد بين االجتماعي التكافل عناصر لتحقيق بالسعي االلتزام .8

اإليجابيالتعاونونومضممعنىتعميقإلىتهدفالتياالجتماعيةاألنشطةتمويلعلى"

 (.11-1441:15)الصوان،المواطنينبينالفعالةوالمشاركة



: اإلسالمية المصارف أنواع 1.9.9

(111-1411:111)يوب،اإلسالميةالمصارفمنأنواععدةتوجد

فياألجلوالطويلةالمتوسطةاالستثماراتتمويلعلىتتركزالتيوهي:االستثمارية المصارف .1

بمواردهاسواءالمباشراالستثمارفيبالمساهمةأووالتجاريةوالزراعيةالصناعيةتالقطاعا

.اآلخرينمعبالمشاركةأمالخاصة

فيكاالستثمارالمدىطويلةالتنميةبمجاالتتهتمالتيوهي:(التنموية) اإلنمائية المصارف .1

.للدولةاألساسيةالتحتيةالبنىمشروعات
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أواالستهالكيةاالحتياجاتبعضتمويلعلىعملهاينصبالتيوهي:االجتماعية المصارف .1

.االجتماعيالتكافلتحقيقفيلتساهماالجتماعية

وتوظيفهاالماليةالفوائضمصادرمنالماليةالمواردبتعبئةتقومالتيوهي:التجارية المصارف .4

مناإلسالميةالمصارفأغلبوأن(كالمرابحة)األجلقصيرةاالستثماريةالعملياتمجاالتفي

االقتصاديةالتنميةخططلوضعالمؤسساتباقيمعالدخولصعوبةمشكلةمنتعانيالنوعهذا

.األجلالطويلأوالمتوسطاالستثمارعلىتعتمدلمما

تعدحيثوالشركات،األفراددونالدولحكوماتبرأسمالهاتساهمالتيوهي:الدولية المصارف .5

هذهومناألعضاء،الدوللدىالتنميةعمليةدفعالدولخاللهامنتحاولاطالنشدولية

.للتنميةاإلسالميالمصرفالمصارف

االئتمانعلىوالرقابةالدولةفيالماليةاألوراقإصداروظيفتهاوتكون:المركزية المصارف .1

نالمصرفية،المهنةوتطوير قامتالتيالدوليففقطموجودةاإلسالميةالمركزيةالمصارفوا 

يرانوباكستانالسودانفيكمابالكاملالمصرفينظامهابأسلمة  .وا 

مثل التجارية، المصارف تقدمها التي المصرفية الخدمات معظم فلسطين في االسالمية البنوك تقدم

تأجيرالصناد اصدارالكفاالت، فتحاالعتماداتالمستندية، تحصيلالشيكات، يقالحواالتالمصرفية،

الحسن القرض مثل االجتماعية الخدمات بعض بتقديم تقوم ذلك الى باالضافة . وغيرها الحديدية

وصندوقالزكاة.كذلكتقومبعضالمصارفبادارةالممتلكات.
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 :  المالية في المصارف اإلسالمية األدوات 1.9.9

أوصيغةولكلالمشاركة،بعالقةدةالفائعالقةباستبدالاإلسالميةالمصارففيالتمويلأدواتتتميز 

(:11-1411:11األدوات)الجعبري،هذه،ومنالخاصةالتمويليةطبيعتهااألدواتهذهمنأداة

:المرابحة .1

بيوععقودمنتعد،واإلسالميةالمصارفقبلمناستخداما األكثرالماليةاألدواتمنالمرابحةتعد

أوالمالرأسبمثلالثمنالبائعويحدد،(التكلفة)السلعةمالرأسكشفأساسعلىتقومالتياألمانة

1441وسمحان،الوادي)نقصأوزيادة هماأساسيتانصورتانالمرابحةوألداة(. البسيطة،المرابحة:

)مكاوي،االستخدامفيشيوعا األكثرهوالثانيالنوعويعدالمركبة،المرابحةأوبالشراءلآلمروالمرابحة

1441.)

 :المضاربة .1

العربعرفهالذياالستثمارأشكالمنالوحيدالشكلوهياالستثمار،أساليبأهممنالمضاربةتعد

العاملةاإلسالميةالمصارففياالستخدامحيثمنالمرابحةبعدالثانيةبالدرجةتأتيوهياإلسالم،وأقره

1411مشتهى،)فلسطينفي وعرفها)الشرع، ابأنه(1441(. األموالصاحببينالمشاركةمننوع:

.مسبقا عليهامتفقبنسبالنشاطنتيجةويقتسمانخبرته،والثانيماله،األولفيهايقدمالخبرات،وصاحب

 :االستصناع .1

(1441مصرفية،دراسات)فلسطينفيالعاملةاإلسالميةالمصارففيالمستخدمةالثالثةاألداةهو

أهميةوبرزتاالقتصادية،التنميةخدمةفيالمصارفتستخدمهاالتيستثماريةاالاألدواتمنوتعد

الصناعاتوتطوراالقتصاديوالنمووتطورهااإلنسانحاجاتتغيرظلفيالعصرهذافياالستصناع
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اإلسالميةالمصارفاستخدامأنإلى(1441وسمحان،الوادي)وأشار.والتكنولوجيالعقاريوالتطور

كرغبتهمالمرابحة،بعقدأحياناالمتعاملينالتزاملعدمالمرابحة،أداةتطبيقعيوبيجنبهااالستصناعألداة

إنشاءعندخاصةذلكتتطلبالتيالعملياتبعضفياألجوردفعفيالتمويلمنجزءاستغاللفي

.السكن

:اإلجارة .4

األدواتمنوهيفلسطين،فيالعاملةاإلسالميةالمصارففيالمستخدمةالرابعةالتمويلأداةهي

).األموالوتوظيفالمباشراالستثمارصيغإحدىوتعداالقتصاديةلألنشطةالمالئمة المجلسوعرفها

.بعوضالمنفعةتمليكيفيدعقد:(بأنها1414،اإلسالميةللشؤوناألعلى

:المشاركة .5

فياإلسالميةالمصارفتطبقهالتياالمباشراالستثمارصيغمنوصيغةمعاصرمصرفيمصطلح

أصحابلدىوالقيماألخالقيالجانبورعايةالتوزيع،فيالعدالةلتحقيقنموذجا المشاركةوتعدتعامالتها،

مختلفةمشروعاتإلنشاءلآلخرينالمصرفمشاركةتتضمنأموالتوظيفأداةوهي.األموالرؤوس

تعانيالذيالخللعلىللقضاءاإلسالميالتمويلأدواتمأه(1441العجلوني،)ويعدهاللربح،تهدف

.والمخاطرالمالرأسعوائدبينالصلةانقطاعوهوالتقليديةاإلسالميةالمصارفمنه

:السلم .1

أنهكماالمشروعاتمختلفتمويلفياألموالتوظيفوأداةالمباشراالستثمارصيغمنالسلمبيعيعد

يتمعقدصورةفيأداةالسلم(.و1414الفقي،)التقسيطبيوعأيضاتشملالتياآلجلة،البيوعمنيصنف

يوظفهاأناإلسالميللمصرفيمكنحيثالثمن،استالمتعجيلمعالسلعةاستالمتأجيلخاللهمن

.مجمدةتبقىأنمنبدال مناسبربحتحقيقأجلمنلديه،الزائدةالسيولةفائضالستغالل
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:المزارعة .1

المصرففيهايلعبالمباشر،غيراالستثمارصيغمنوصيغةاألمواللتوظيفأداةالمزارعةعدت

.والرياألراضي،واستصالحواستغاللالزراعيةالتنميةلمشروعاتالممولدوراإلسالمي عقدوهي

فيعليهاالمتفقالحصصحسببينهماشراكةالمحصوليكونومستثمرصاحبهابينأرضاستثمار

.(1441وسمحان،الوادي)العقد

:المساقاة .1

وهيالزراعية،التنميةفيالمساهمةخاللهامنيتمإسالميتمويلأداةالمساقاةفإنالمزارعةوكما

ويقومبهويعتنييسقيهمنإلىشجرأوأرضدفع.المثمرةواألشجاربالحدائقتعنىأنهاإاللها،امتداد

(.1441وسمحان،الوادي)الثمرأوالربحفيحصةلهيكونأنعلىبإصالحه

  (:التوريق) اإلسالمية الصكوك .2

اآلونةفيالعالمدولمختلففيكبيربشكلباالنتشاراآلخذةالماليةاألدواتأهممنالصكوكتعد

الصكوكدوتعوالمالية،المصرفيةالخدماتتقديمفيوالمتالحقةالسريعةالتطوراتظلفيوذلكاألخيرة،

وأوراقالملكيةأوراقخصائصبينبالجمعوتتميزالتقليدي،الماليالنظامفيللسنداتاإلسالميالبديل

.الدين
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 :التحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص 5.9.9

:1441)عيشوش،أهمهامنوالتيوالصعوباتالتحدياتمنمجموعةإلىاإلسالميةالمصارفتتعرض

51-55):

يخصفيماالفتاوىتوحيدعلىتعملجهةوجودوعدمالشرعيةالرقابةوهيئاتاآلراءتعدد .0

إدارةعنالمسؤولينأفكارتشتيتإلىأدىوالذياإلسالميةالمصارفبهاتقومالتيالمعامالت

 .المصرف

المصرفيةباألعمالللقيامالمؤهلةاراتواإلطالكوادرفيشديدا نقصا اإلسالميةالمصارفتعاني .1

بأحكامالمعرفةدونالمصرفيةالخبرةلهاإطاراتعلىتتوافرإمافهيإسالمية،أسسعلىالقائمة

يخصفيماضعفاءالشرعية،الناحيةمنمختصينفقهاءتوافرأيالعكس،أواإلسالميةالشريعة

.الحديثةالمصرفيةالمعامالت

ألنهاذلكاإلسالميةالشريعةبمبادئملتزمةغيرالمصرفيالنشاطتنظمالتيلقوانينوااللوائحمعظم .1

الأحكامتتضمنالقوانينهذهمنالكثيرفإنوعليهالتقليدية،المصارفعمللتناسبوضعت

.اإلسالميةالمصارفعملاإلطالقعلىتناسب

ودائعهامنمعينةبنسبةباالحتفاظالميةاإلسالمصارففيهابماالمصارفكافةالمركزيالبنكيلزم .4

االستفادةيمكنهاالاإلسالميةالمصارفأنيعنيوهذاالودائع،تلكعلىفوائدمنحهامقابللديه،

فيإليهاللجوءيمكنهاالكمابالفائدة،تتعاملالباعتبارهاالودائع،لتلكمقابلعلىالحصولأو

لكافةاألخيرالممولباعتبارهوظيفتهمناستفادتهاعدمييعنوهذالديها،السيولةنقصحالة

.لهاسيمنحهالذيالتمويلمقابلفوائدستدفعألنهاالمصارف
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حسابعلىالمرابحة،مثلالثابتالعائدذاتالتمويلبصيغأكثراإلسالميةالمصارفتتعامل .5

تفضيلبينهامنأسبابعدةلراجعوهذاوالمشاركة،المضاربةمثلالمتغيرالعائدذاتالصيغ

(.1441:51عيشوش،)الثانيةحسابعلىاألولىللصيغعمالئها

راجعوذلكلهم،استثمارحساباتفتحعلىالقدرةبعدماإلسالميةالمصارفومودعمعظميتسم .1

المصارفيجعلمماالسريعالربحيفضلونفهمقلة،وهممنهمالقادرينأمادخولهم،النخفاض

شاملةاقتصاديةتنميةتحققالوالتياألجلقصيرةاالستثماراتفيعملهاتحصريةاإلسالم

مجالفيخاصةمعهاللتعاملالمودعيناجتذابأنيعنيوهذاالطويل،المدىعلىللمجتمع

.اإلسالميةللبنوكبالنسبةتحدأكبريعتبراالستثمار

النقديةللسيولةالمؤقتةاالحتياجاتلسدالميةاإلسالماليةاألدواتاستخدامفيكبيرةصعوبةتوجد .1

اإلسالمية،المصارفبينفيمااألجلقصيرةلالقتراضسوقتوافرلعدموذلكاإلسالميللمصرف

العائدمعدالتألنتنفيذيةصعوباتتكتنفهااإلسالميةالماليةاألدواتفيالتجارةعمليةأنكما

.هااستحقاقتاريخحتىمجهولةتبقىعليها

منكبيرةمبالغحشدفينجحتاإلسالميةالمصارفأنمنالرغمفعلىالمنافسة،حدةزيادة .1

عيشوش،الجهدمنالكثيريتطلبالمستقبلفيمعقولنمومعدلعلىالمحافظةأنإالاألموال

1441:54.)

بتطويرلقيتعفيمانوعيةقفزاتتحققأناستطاعتأنهامنالرغمعلىاإلسالميةالمصارفإن .1

أنذلكطريقها،بدايةفيزالتماأنهاإالاإلسالمية،الشريعةأحكاممعتتكيفبجعلهامنتجاتها

اإلسالمية،والضوابطلألحكاموفقاتعديلهاتمالتقليديةالمصارفتقدمهامنتجاتهيمنتجاتهامعظم
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ن علىقادرةغيرسيجعلهالكذفإنواالبتكاراإلبداعمرحلةإلىاإلسالميةالمصارفتصللموا 

.المنافسةمواجهة

علىمقدرتهاعلىسيؤثرذلكأنيعنيماالمثالي،الحجممنأقلاإلسالميةالمصارفحجمإن .14

نقصبسببالماليةمحفظتهاتنويععلىقدرتهاعدمإلىإضافةجديدة،فروعوفتحاالنتشار

.المحفظةهذهتنويعخاللمنالمخاطرةقليللتكافيةغيرالماليةمواردهاأنباعتبارسيولتها،

نشاطتدعيمفياإلسالميةغيروالدولاإلسالميةالدولبيناالقتصاديةالعالقاتتساهم .11

والعملياتالخارجيةالتجارةتحريرخاللمنوذلكمنهااإلسالميةحسابعلىالتقليديةالمصارف

لىمنبالتحويالتوالقياماالستثمارية .الخارجوا 

المصارفأمامكبيرا عائقا األمرهذايشكلحيثالسداد،عنالموسرينالمدينينتأخر .11

حرمتاإلسالميةالشريعةألنالتأخيرمدةعلىفوائدأيأخذتستطيعالباعتبارهااإلسالمية،

التيالتقليديةالمصارفلدىواردةغيرالمشكلةهذهحينفيالمالرأسعلىالمشروطةالزيادة

.السدادعنالمدينتأخرّكلماالفائدةزيادةإلىتلجأ

يتحملهامماأقلمجازفةيتحملونأنهميعنيوهذاالضمانيشملهمالتقليديالمصرفمودعيإن .11

 .(1441:55عيشوش،)اإلسالميالمصرفمودعوا



 :التحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية الفلسطينية 6.9.9

فيهاتعملالتيالبيئيةالظروفعنالناتجةالمشكالتبعضإيجازيمكن(أنه1411:11يرى)شحادة،

:يأتيبمااإلسالميةفيفلسطينالمصارفهذه
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انماالتجارية،المصارفعنبتاتا تختلفالأنهاعلىالمصارفلهذهالعمالءنظرة .1 تحملهيو 

.فحسبإسالميةأسماء

.الشرعيةوالقواعدألحكاماعنوالضريبيةالوضعيةالقوانينبعد .1

.واقتصاديسياسيرااستقروجودعدم .1

.والتجاريةاإلسالميةالمصارفبينالعالقةوضوحعدم .4

عقباتعدةمنيعانيسواءحدعلىواإلسالميةالتجاريةالفلسطينيةالمصارفقطاعفإنلذلكإضافة

(:1441)ماس،المشاكلهذهومنونموهتقدمهتعترضومشكالت

لكالشييستخدمحيثعملة،منأكثراستخدامعنهينجمالذياألمرالوطنية،العملةغياب .1

العملةفغياباألوروبية،اليوروعملةإلىإضافةاألمريكي،الدوالراألردني،الديناراإلسرائيلي،

يداعهاو فلسطين،خارجإلىالعمالتفوائضبتحويلالقيامإلىالمصارفبهذهأدىالمحلية ىعلا 

.خارجيةبنوكفيأرصدةشكل

االحتاللبسببالفلسطينية،ضيرااألفيواالقتصاديوالسياسياألمنيرااالستقرعدم .1

األموالرؤوسوهروباالستثمارية،المخاطرزيادةعلىيعملالذياألمرئيلي،رااإلس

فيخاصة،المصارفهذهعملعلىا كثيرالسياسيالوضعأثرحيثالخارج،إلىوالمستثمرين

قطاععلىوالحصارالعسكرية،الحواجزتعيقهاالتيالعامةتداراواإلالفروعبينالتنقلعملية

.المصارفهذهأداءجعاترإلىيؤديالذياألمرالغربية،والضفةغزة

علىالقانونتطبقالفلسطينيةالنقدسلطةأنحيثالقانونية،التشريعاتمنظومةاكتمالعدم .1

كماالتجارية،المصارفعنتختلفاإلسالميةالمصارفأنعلما بينهما،تفرقةوندالمصارف

علىوالتجاريةاإلسالميةالمصارفمناالحتياطينسبةنفستطلبالفلسطينيةالنقدسلطةأن
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التيالمضاربةعقودضمنتكوناإلسالميةالمصارفودائعألنصحيحغيروهذاسواء،حد

.المخاطرةلتحملستعدا مالمودعفيهايكون

عدمنفسهالوقتوفيالموجودة،والكفاءاتتاالخبرعددوقلةاإلسالمي،المصرفيالوعيغياب .4

المواطنينمنفالكثيرالفلسطينيين،المواطنينلدىاإلسالميةالمصارفبعملالكافيالوعيوجود

هذهعملصحةبمدىمعرفتهمدونوأدائهااإلسالميةالمصارفعملعلىبالتهجميقوم

.المصارف

هناكفمثالللمستثمرين،كافيةضماناتهناكليسإذاالستثمارية،المخاطرنسبةارتفاع .5

.بالطابومفروزةأومسجلةليستالغربيةالضفةفيتاالعقارمن%٠٧

.فلسطينفياإلسالميةالمصارفعملينظمخاصقانونوجودعدم .1

غسيلمكافحةقوانينتطبيقبعدمواتهامهاالفلسطينية،سالميةاإلالمصارفعلىالشرسةالهجمة .1

واإلرهاباألموال الماليةالمؤسساتضمنجهاإدرتمالذياإلسالمي،األقصىبنكمثل.

.عالميا المحظورة

فيتعملأنهابمعنىإسالمي،غيراقتصادينظامضمنتعملفلسطينفياإلسالميةالمصارفنإ

معتنسجمالوالتيالربوية،بالمصارفتختصوقوانينمبادئعليهاويفرضلها،مالئمةغيرظروف

المركزي،بالبنكالمتمثلةالفلسطينيةالنقدسلطةكونوكذلكاإلسالمية،المصارفهذهوخصوصيةطبيعة

معاكتعاملهاإلسالميةالمصارفمعتتعاملفلسطين،فيالعاملةالمصارفعلىواإلشرافبالرقابةتقوم

فرضإلىأدتبها،تحيطزالتوالاإلسالميةالمصارفبهانشأتالتيالظروفهذهالربوية،المصارف

منيزيدمماالتجربة،حديثةاإلسالميةالمصارفأنإلىباإلضافةعملها،طبيعةواجهتمشاكل

وعملتباهرا ،ونجاحا تطورا وحققتالصعاب،هذهتتجاوزأناستطاعتأنهاإالتواجهها،التيالتحديات
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إلىاإلسالميةالمصارفهذهوتسعىالوطن،ومحافظاتأرجاءكافةفيفروعهاعددوزيادةالتوسععلى

واستحداثالعصرية،الخدماتمنالعديدتقديمعلىوتعملاألفراد،منممكنقدرأكبرإلىالوصول

.المتعددةاألفرادورغباتجاتواحتياالعصرمتطلباتيواكبإسالميبمفهومجديدةمنتجات

عام،بشكلالفلسطينيةالمصارفتواجههاالتيوالداخلية،الخارجيةالتحدياتبتزايديتعلقوفيما

السياسيةاألوضاعسوءبسبببها،المحيطةالظروفوصعوبةخاص،بشكلاإلسالميةوالمصارف

هذهمواجهةعلىقدرتهأثبتلسطينيالفالمصرفيالقطاعأنإالمحتلةدولةكونهاواالقتصادية،

سلطةبهاقامتالتيالجهودنغفلوالبه،الجمهورثقةوتعزيزالتحديات،وجهفيوالوقوفالظروف،

وتطويرالمصرفي،للنظامالتحتيةالبنيةكتطويرالمجاالتمنالعديدفيالفلسطينية،الوطنيةالنقد

التحوطية،اإلجراءاتمنالكثيرإلىإضافةالدولية،المعاييرأفضلوفقالرقابيةوالتعليماتاإلجراءات

ينتظرزاهرا مستقبال هناكأنفيهالشكومماجيد،داءأمستوىتحقيقمنالمصرفيالجهازمكنتالتي

علىالطلبيتزايدأنالمتوقعومناإلسالمي،الشرعمبادئعلىتقومأنهاسيماالاإلسالميةالمصارف

.(11-1411:11)حرزاهللومفيد،الوطنمحافظاتكافةفيلهاجديدةعفروافتتاح

 

 : مفهوم المزيج التسويقي اإلسالمي 1.9

 :تمهيد 0.1.9

االجتماعي،كالبعداألبعادمنالعديداعتبارهافيتأخذتفاعليةمنظومةإطارفيالمصارفتعمل

لدينيواوالثقافيالجغرافياالقتصادي،التكنولوجي،السياسي، يتوجبمهم،جانبالدينيالبعدويعتبر.

ماأبرزفمنأدائها،ومستوىفاعليتهافيقويتأثيرمنلهلمابهاالهتماماإلسالميةالمصارفعلى

يساعدالبعدبهذااالهتمامفإنلذا.االقتصاديةوالكفاءةالشرعيةالمصداقيةاإلسالميالماليالمنتجيميز
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لعناصرالشرعيةالضوابطأنحيثاإلسالميالمنظورمنالتسويقيالمزيجلعناصرالعمليالتطبيقعلى

.(1411:111)يوب،موظفيهالدىإسالميةثقافةغرسضرورةتفرضالتسويقيالمزيج

تلبيالتيالمصرفيةالخدماتتوفيرتستهدفالتيوالفعالياتالعملياتكافة:"بأنهالتسويقيالمزيجيعرف

ويعظمالعمالءهؤالءرضامناألعلىالحديحققالذيباألسلوبوالمستقبليةالحاليةءالعمالحاجات

(.1441:14")أبوعرابي،المصرفأرباح

ييدمجمجموعةالمتغيراتالتيتهيئهاالمؤسسةمنأجلالتأثيرعلىالسوقذلكالمزيجالذوهوأيضا "

أي التسويقيةذالمستهدف". إلىلكالمزيجمناألنشطة والموجهة المؤسسة فيها تتحكم التييمكنأن

االمزيجباإلستراتيجياتالتيستتبعهاالمؤسسةفيتخطيطأوجهالنشاطذقطاعسوقيمعينحيثيتعلقه

(.1441:14التسويقيالمتعلقبالمنتجاتالتييتمتقديمهاللسوق)نوري،

 كضوابطالتسويقمديريستخدمهاالتيالتسويقيةاألدواتلوصفيستعملالذيالمصطلحذلكوهو

لمنتجاتالسوقفيواضحةتنافسيةمواقعخلقأجلمنالمختلفةاألدواتهذهحولتاراالقرالتخاذ

 Ennew and Waite, 2007: P)الشاملةالتسويقتيجيةاإسترطبيعةمعلتنسجموخدماتها،المؤسسة

172.)



 :المزيج التسويقي المصرفي 9.1.9

(أنالمزيجP.Kotler, 2003اته،حيثيرى)ذمزيجالتسويقيجزءا اليتجزأمنالتسويقبحديعتبرال

التسويقيهوالتسويقنفسه.أوبشكلأدقإنالمزيجالتسويقييمثلعلىأرضالواقعإستراتيجيةالتسويق

للمTotal Marketing Strategyالشاملةأوالكلية) شروع.ويعرفالمزيج(.التيترسمهااإلدارةالعليا

(.1441:15وهيأربعة:المنتج،التسعير،التوزيعوالترويج)الطائيوالعالق،4Psالتسويقيب
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ه أن مجالذإال في المحدثين الباحثين قبل من شديدة تعرضالنتقادات التقليدي التسويقي المزيج ا

ااقترحعددمنالباحثينذلخدمات.ولهيتفقهؤالءعلىأنالمزيجالتقليدياليصلحلقطاعاذالخدمات،إ

النمو عن معدال  هذإطارا  ويتضمن التقليدي، التسويقي عناصر)ذج سبعة اإلطار منتج7Psا وهي: )

السعرProduct Service)الخدمة ،)((Priceالمكان ،(Placeالترويج ،)(Promotion االفراد(،

(Peopleالمادي الدليل ،)(Physical Evidenceع الخدمة(، تقديم )الضمور(Process)ملية

(.1411:11والعالق،

هاالمصرفإلقناعذويعرفالمزيجالتسويقيالمصرفيبأنه"مجموعةمناألنشطةوالوسائلالتييتخ

(.1441:15العمالءبشراءمنتجه")أبوتايه،

اتالمصرفيةالتيتلبيحاجاتالفعالياتالتيتستهدفتوفيرالخدموويعرفأيضا بأنه"كافةالعمليات

ال باألسلوب والمستقبلية الحالية أرباحذالعمالء ويعظم العمالء هؤالء رضا من األعلى الحد يحقق ي

(.1411:11المصرف")خوالد،

 ويعرف)زريفة، 1411كما والوسائل11: األنشطة من مجموعة " بأنه المصرفي التسويقي المزيج )

هاالمصرفلتلبيةحاجاتالعمالءالحاليةذتغيراتيمكنالتحكمفيهاوالتييتخوالعملياتالتيتعبرعنم

والمستقبليةبأفضلالطرقلتعظيمأرباحهوتحقيقأقصىرضا".

تشكلأساسيةعناصرىسبعةعليشمل وعليهفإنالمزيجالتسويقيالمصرفيفيالمصارفاإلسالمية:

الدليلالترويج،التوزيع،والسعر،،لمصرفياالمنتجفيلثوتتمالمصرفيةالتسويقيةاألنشطةمجموعة

و العمليات، األفراد، نالمادي، التسويقاهتماماتمجمليمثلالمزيجلهذاالحسنوالدمجالوضعا 

ورضاالمصرفأهدافتحقيقيكفلبمابينهافيماالمناسبوالتوازنالتنسيقإيجاديجبحيثالمصرفي،

.الزبائن
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 :المصرفية الخدمات مزيج تطوير 1.1.9

إلىالوصولولعل.كاملتسويقيمزيجتطويريتطلبالمصرفيةالخدمةمتلقيورغباتحاجاتإشباعإن

الخدماتمزيج" ناحيةمنالمصرفيالتسويقإدارةكفاءةمدىتظهرالتيالهامةاألفضلالمصرفية"

.أخرىةناحيمنأهدافهإلىالوصولفياإلسالميالبنكنجاحومدى

الجديدةالخدماتوتقديموأعمالهخدماتهتطويرفيقدرتهعلىاألولىبالدرجةواستمرارهالبنكنموفيتوقف

.ةمجتمعوظروفعمالئهورغباتمفاهيممعيتناسببمامنتجاتهلخطجديدةإضافاتتعطىالتي

والطلب،السوقبإمكاناتيأساسبشكلاالرتباطالمصرفيةالخدماتمزيجوتنميةسياساتتبنييتطلب

للخدماتوالتجديدبالتطويرالمتعلقةالمعلوماتتدفقيضمنللمعلوماتمتكاملنظاموجودواعتماد

جراءاتمحددةخطواتخاللمنأجودهاواختيار .(114-1441:111)أبوزنيد،والشريف،منظمةوا 

والشريف،أهمهامنلعلمتعددةأساليبطريقعنيتمالمصرفيةالخدماتمزيجتطويرنإ )أبوزنيد،

1441:115-111):

.للجمهورتقديمهاوطريقةالمصرفيةالخدمةمكوناتفيتعديالتأوتحسيناتإدخال .1

.للبنكالمصرفيةالخدماتمزيجضمنوتقديمهااستحداثهايتمجديدةمصرفيةخدماتإضافة .1

منجديدة"شريحة"إلىبهاالنزولأوجديدة،جغرافيةمناطقإلىالحاليةالمصرفيةالخدمةمد .1

.قبلمناستخدامهاأوالتعاملفرصةلهميكنلمالعمالء

 معا .السابقةوسائلالثالثمنمناسبةتوليفةاستخدام .4
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 : مفهوم الضوابط الشرعية 1.1.9

تعلقةبتصريفمجموعةالقواعدواألسسالدينيةالتيتطبقعلىكافةالجهوداإلنسانيةالمبذولةوالمهي

وانسيابالخدماتواألفكارالمصرفيةوالتكافليةمنالمصرفاإلسالميإلىالعمالءوالمستفيدين،إلشباع

االقتصاديةواالجتماعية،وتحقيقحاجاتهمومتطلباتهمالماليةواالجتماعية،والمساهمةفيتحقيقالتنمية

وال والعاملين للمساهمين والمعنوية المادية الشريعةالمنافع بأحكام االلتزام ضوء في مجتمع

 (.1411:145اإلسالمية)الطاهر،

 

 :الضوابط الشرعية للتسويق المصرفي اإلسالمي 5.1.9

مايلي:اإلسالميالمصرفيللتسويقالشرعية(إنمنأهمالضوابط1414:1يرى)شحاتة،

ومبادئأحكاممعمتفقةالتسويقوأساليبووسائلومضامينمفاهيمتكونأنبهاويقصد:المشروعية .1

.اإلسالميةالشريعة

الفاضلةواألخالقبالقيماإلسالميةللمصرفيةالتسويقرجليلتزمأنويعنى:الحسن والسلوك األخالق .1

.السلوكوانحرافالخلقسوءوتجنبالطيب،الحسنوالسلوك

اً شرع المعتبرة المنفعة تحقيق .1 المصرفيقدمهماعلىسويقيةالتالعمليةتركزأنبذلكويقصد:

ولألمةوللدولةوللمجتمعللفردالمشروعالنفعتحققمصرفيةومنتجاتخدماتمناإلسالمي

.اإلسالمية

اإلنسان حقوق تمس التي التسويق عمليات تحريم .4 ومضامينمفاهيمتكونأنبذلكويقصد:

.المالأوالعرضأوالفكرأوالعقيدةعلىاعتداءفيهاليسالتسويقيةالرساالت
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فيهاالتيالتسويقيةواألدواتالوسائلاختيارتجنببذلكويقصد:المنافع جلب على مقدم الذرائع سد .5

.المنافعجلبعلىمقدمالمفاسدتجنبقاعدةوتطبيقالمغريات،كانتمهماشرعيةمفسدة

أوتحتملالماالنبويةيثواألحادالقرآنيةالنصوصتحميلعدمبذلكويقصد:بالدين المتاجرة تجنب .1

.اهللشرععلىالتحايلأيالتقليدية،المصرفيةفيالسائدةاألعرافمعلتتفقتطويعها

التسويقفيالحديثةالتقنيةأساليباستخدامفيالمبادرةبذلكويقصد:التسويق وسائل في المعاصرة .1

.اإلسالميةعةالشريومبادئأحكاممعتتعارضالكانتمتىاإلسالميالمصرفي

التسويقيةالمعلوماتصحةعلىللتأكيداإلثباتوقرائناألدلةاستخدامبذلكويقصد:والتوثيق التحقق .1

 .الثقةلدعماإلسالميةالمصرفيةعن



 :عناصر المزيج التسويقي المصرفي اإلسالمي وضوابطها الشرعية 6.1.9

المزيجيميزماوهذاشرعية،مألحكاتخضعإنعناصرالمزيجالتسويقيفيالمصارفاإلسالمية

 .غيرهعناإلسالميالمصرفيالتسويقي

 

 :المنتجات وضوابطها في التسويق اإلسالمي 0.6.1.9

 تعريف المنتج المصرفي:

فكرةأوسلعةيكونفقدللمؤسسةوالماديةالفيزيائيةالترجمة"أنهعلىالمنتج(1415:14)سالمي،يعرف

".الثالثالعناصرههذبينالمزيجأوخدمة،أو
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يستطيعخاللهامنوالتيللبنك،بالنسبةالتسويقيالمزيجعناصرأهممنالمصرفيالمنتجيعتبرو

:أنهعلىيعرفحيثإشباعها،علىوالعملعمالئهورغباتحاجاتمواجهة األنشطةمنمجموعة"

(.1441:111")عبدو،لزبائناورغباتحاجاتتلبيةلغرضالمصرفيقدمهاالتيالخدميةوالفعاليات

إشباعفيالمصرفعليهايعتمدالتيالمباشرةاألداةوترىالباحثةأنالمنتجأوالخدمةالمصرفيةهي

بقيةوتؤثرعلىتتمحوروحولهاالمصرفوجودسببهيوأهدافه،تحقيقفيوبالتاليعمالئهرغبات

.األخرىالمصرفيالتسويقيالمزيجعناصر



 : اإلسالمية المالية لمنتجاتا خصائص

كونهافياألساسفهيالشرعيةالمصداقيةفياإلسالميةالماليةالمنتجاتخواصأهمحصريمكن

ومنافسةاالقتصاديةاالحتياجاتتلبيةعلىقدرتهافياألساسأيضاوهياالقتصاديةوالكفاءةإسالمية،

(1411:11)علي،اآلتيفيشرحهاويمكن.التقليديةاألدوات

وهذاممكنقدربأكبرللشرعموافقةاإلسالميةالمنتجاتتكونأنبهايقصد:الشرعية المصداقيةأواًل: 

الماليةالصناعةمناألساسيالهدفليسإذالمستطاع،قدرالفقهيالخالفمنالخروجيتضمن

نماآخر،علىفقهيرأيترجيحاإلسالمية اإلمكان؛قدراتفاقمحلتكونمبتكرةحلولإلىالتوصلوا 

.اإلسالميةالصناعةإليهتطمحماوبينشرعا،جائزهومادائرةبينابتداءنفرقأنينبغيوعليه

االقتصاديالمردودتعظمالتيبالكيفيةاالقتصاديةالموارداستخدامبهايقصد: االقتصادية الكفاءة ثانيًا:

نتاجاالستخدام،ذلكمنواالجتماعي اإلشباعدرجاتأقصىتتيحوالخدماتالسلعمنمثلىيلةتشكوا 

:مثلالشروطمنمجموعةاستيفاءخاللمناالقتصاديةالكفاءةوتحققوالمجتمعية،الفرديةللحاجات

اإلنتاجيةالكفاءةتحقيقاالقتصادية،للمواردالكفءالتخصيصاالقتصادية،للمواردالكاملاالستخدام
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تثماريةاالسالكفاءةوتحقيق ويمكناالقتصادية؛بالكفاءةاإلسالميةالماليةالمنتجاتتتصفأنويجب.

وتكاليفالمعامالتتكاليفوتخفيضالمخاطرمشاركةفياالستثماريةالفرصتوسيعطريقعنزيادتها

.والسمسرةالوساطةوعموالتالمعلوماتعلىالحصول

خدماتالمصرفيةمايلي:االفتقارإلىهوية(أنمنأهمخصائصال11-1441:14ويرى)عيشوش،

خاصة،االنتشارالجغرافي،تعددوتنوعالخدماتالمصرفية،تقلباتالطلب،التوازنبينالنمووالمخاطر،

هياألوليةمادتهابأنأيضاالمصرفيةالخدماتتتميزكمااالرتباطبالسياسةاالقتصاديةوالنقديةللدولة،

النقود أنهاحينوفيصعبة،مسألةتوزيعهاإعادةعمليةتعتبركماالزبون،هودرهامصيكونحيث،

يل.للعمبالنسبةخدمةتعتبرفهيمنتج،للبنكبالنسبةتعتبر

-99: 9112)خانجي، يلي ما خالل من اإلسالمي المصرفي للمنتج الشرعية الضوابط توضيح يمكنو 

 (:01-09: 9100()بوشناقة وكريمة، 91

عناإلسالميةالمصارفيميزماأبرزمنوهذا:الحالل غير والخدمات بالسلع التعامل رفض .1

المشروبات:بهاالتعاملاإلسالميةالمصارفترفضالتيوالخدماتالسلعهذهأبرزومنغيرها،

.والرباالقمارتشملالتيوالخدماتبالصحةالضارةالموادوالمسكرات،الكحولية

باألخالقتنضبطونشاطاتهالمسلمالمنتجسلوكياتإن: خالقاأل بفضائل المنتج اتسام .1

أنكما.واألمانةالصدقصفاتهفمناآلخرين،معومعامالتهتصرفاتهجميعفتحكماإلسالمية،

محبةكسبإلىيؤديمماالمنتجخلقحسنهووتطورهااإلنتاجيةالمشاريعنجاحأساس

لتلبيةالمشاريعقاعدةواتساعالسوقفيالمنتجةحصزيادةعنهينتجوالذيوثقتهماآلخرين

.المنتجاتعلىالمتزايدالطلب
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مرتبةتنظيميةضوابطوفقاإلسالمفياإلنتاجعمليةتتم:المنتجات اختيار في األولوية التزام .1

والخدماتالسلعبإنتاجأوالفيبدأاإلسالمية،الشريعةتنظمهاالتيالمصالحترتيبحسب

.التحسينيةثمومنالحاجيةوالخدماتالسلعلتأمينيتجهثمالضرورية

اإلنتاجيختفيالضابطوبهذا:المجتمع ألفراد حقيقية حاجات عن معبرة المنتجات تكون أن .4

االعتدالوكذلكاإلنتاج،عناصراستخدامفيالتبذيروعدماالعتدالويكونوالتفاخري،يالترف

:لإلنتاجالتاليةالضوابطوضعيمكنوعليه.االستهالكفي

منعا السوقسعرمنوأعلىمرتفعبسعرالمصرفيةالخدمةأوالمنتجتقديمجوازعدم .1

.للغبن

.للسلعةإدراكهملعدمالمستهلكينحاجاتاستغاللجوازعدم .1

يقلبسعرالخدمةأوالسلعةتقديمخاللمنوذلكاآلخرين،بالمنتجيناإلضرارجوازعدم .1

.وقالسسعرعن

الضروريةالخدماتأوالسلعمنكانتإنالخدمةأوالسلعةإنتاجعنالتوقفيجوزال .4

.األسواقفيبديللهايكنولمللمجتمع

ضرار وال ضرر ال .5 أوعمالئهابكلالضررإلحاقعنتبتعدأناإلسالميةالمصارفعلى:

كمالهم،المصرفيةوالخدماتالمنتجاتأفضلبتقديمتقومفإنهاعمالئهاحيثفمنمنافسيها،

بعدمااللتزاماإلسالميةالمصارفعلىحينفي.األمرتطلبإذالهموالمشورةالنصحبتقديمتقوم

 .السوقمنإخراجهمعلىالعملخاللمنبمنافسيهمالضررإلحاق
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 :وضوابطه في التسويق اإلسالمي السعر 9.6.1.9

 المصرفي:  السعر والتسعيرتعريف 

معينةفترةخاللللمستهلكبالنسبةالشيءلقيمةتجسيدأوانعكاسأنهعلىالسعريعتبر ومحدودة،،

)بشير،عليهاحصولهنظيرالخدمةأوالمنتجلبائعالمستهلكيدفعهاالتيالقيمة"بأنهتعريفهويمكن

1445:51.)

المرغوبة،الخدمةعلىللحصولراداألفيتحملهاالتيواألعباءالتكاليفمنمتكامال مزيجا السعريمثلو

وفيماالنفسي،واألثروالوقتوالجهدبالطاقةالمرتبطةاألخرىواألعباءالنقديةالتكلفةمنيتكونماوعادة

النفسيةاألعباءوبعضالنقديةالتكاليفمنقدرا يتحملالعميلفإنوالمصرفية،الماليةبالخدماتيتعلق

أنوجدفإذاسيحققه،الذيوالعائدسيتحملهاالتيالتكاليفمجموعبينالعميليقارنماوعادةوالوقتية،

علىالحصولقاصدا وتصرفسلوكصورةيفدوافعهيترجمفإنهالمرجوةالمنفعةويحققأكبرالعائد

ورفضاالنصرافإلىيميلفإنهعوائدمنسيجنيهعماستزيدالتكاليفأنوجدإذاأماالمقدمة،الخدمة

.(1444:111)المغربي،االستفادةعملية

حصولهنظيرالعميليدفعهالذيالماديالمقابلبتحديدالمتعلقةالتسويقيةاألنشطةمنالجزءذلكوهو"

.(1441:141طه،)".المصرفيةالخدماتعلى

ا للخدمة تلقيه مقابل العميل يدفعها التي القيمة عن عبارة التسعير بأن الباحثة ووترى تلبيلمصرفية

ا.تحقيقهإلىالمصرفإدارةتسعىالذيالربحيةمستوىعندلهواالئتمانيةالماليةالحاجات

المؤثرةالعواملحيثمنالتقليديالمصرفيالنظاممعيتفقاإلسالميالمصرفيالنظامأنمنبالرغمو

ستراتيجيتهالتسعيرقراراتخاذفي إلىتخضعاألسعارتحديدةعمليأنإالالسعر،تحديدوطرقوا 
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ككل،والمجتمعوالمستهلكالبائعمصلحةتحقيقيخدموبماالشرعية،واألحكامالضوابطمنمجموعة

(:15-1411:14بوشناقةوكريمة،؛11-1441:11)خانجي،يليبماالضوابطهذهوتتمثل

.التراضيلمبدأطبقا راءوشبيعمنالتجاريالعملتمارساإلسالميةفالمصارف: التراضي مبدأ .1

الخبرة،استشارةإليهتنتهيالذيالعادلالمعقولبالربحالمقيدبلالمطلقالرضايعنيالهذا

.والبائعالمشتريمنكلمصلحةمراعاةيجبحيث

والمخاطرة،درجةمعتتالءمالجاري،العرفمعتمشييسيرة،:تكونأنوذلك:الربح نسبة .1

.المالرأسندوراعلىتساعد

غيرعادالالتسعيرهذايكونأنوجوبعلىللتسعيرالمجيزونالفقهاءأجمع:العادل التسعير .1

الفريقينمنبواحدمجحف بالمشترينمضروالغالءبالباعةمضرفالرخص. إلىوالطريق.

الطرفينيرضيسعرا لهمويسعرالخبرةأهلويستشيرالسوق،أهلوجوهاإلماميجمعأنالتسعير

.بهمايضروال

المعتمدةالطرقبينمنطريقةتعدالشرعياإلطارفيالمنافسةإن:الشرعية السعرية المنافسة .4

خدماتأوكانتسلعا منتجاتبطرحوذلكالسواءعلىوالزبونبالمنتجترقىألنهاالتسعيرفي

(.1445:155)بلحمير،المناسبوالسعرالحسنةبالجودة

الشريعةبأحكاميخلوالمحتكريناالحتكارظاهرةوجودإن:االحتكار خالل من سعاراأل رفع عدم .5

الفقر،مهاويإلىسواءحدعلىوالزبائنالمنتجينمناآلالفإسقاطإلىويؤدياإلسالمية

ألناإلنتاجحركةتتعطلكماالشراء،بعملياتالقيامعنلعجزهماالستهالكيتوقفوبالتالي

يعممثومناألرباح،تحقيقمناإلنتاجيجردانخفاضهاأوالمتعاملينعندالشرائيةةالقدرانعدام
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نالكساد، وجهدعملدونمشروعغيركسبمنيجرهلمااالحتكاريحرماإلسالميالمنهجوا 

 .الفقرفييعيشونالزبائنبقيةوجعلقليلةلفئة

 

 :ميالتوزيع وضوابطه الشرعية في التسويق اإلسال 1.6.1.9

:المصرفيتعريفالتوزيع)المكان(

يعرف.اإلسالميةالمصارفتقدمهاالتيالخدماتتسويقمزيجيفاألساسيةالعناصرأحدالمكانيعتبر

ضروراتهمعلىحفاظا لطالبيهاالسلعبتقريبالمصالحجلب:ا وأخيرأوال أنهعلىاإلسالمفيالتوزيع

(.1445:111)بلحمير،لحاجاتهموتيسيرا عنهمللمشقةوتخفيفا 

التسويقيةوالجهودالنشاطاتكافةتحديدا بهوالمقصودالتسويقية،القنواتأوبالمكانأيضا إليهويشار

فيوجودهاأماكنمنوالخدماتالسلعمنوالمستفيدينالمستهلكيناحتياجاتتوريدبضمانتختصالتي

والشكلية،والزمانية،المكانية،المنافعتحقيقأيالمخازن،أوالجملةأوالتجزئةمتاجرأوالمصنع،

أنشطةفإنوعليه،.المنشودةالتسويقيةالكفاءةتتحققالالفعالة،التوزيعسياسةبدونوأنهالحيازة،ومنفعة

السلعانتقالخاللهامنيتموالتي"التوزيعمنافذ"يسمىماأوالتوزيعقنواتخاللمنتّنفذالتوزيع

(.1441:11)الطائيوآخرون،عليهاالطلبأماكنإلىإنتاجهامصادرمنوالخدمات

القناةوتحديدمنها،المستفيدينإلىالمصرفيةالخدمةلتوصيلالمبذولةالتسويقيةالجهودكل"وهوأيضا "

الوقتوفيالمالئمبالشكلالمستفيدينإلىلتصلالخدماتهذهتسلكهاسوفالتيالقنواتمجموعةأو

(.1441:111نعمون،)"والزمنيةالمكانيةالمنفعةيحققبماالمناسبين،والمكان
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 عن عبارة هو اإلسالمية المصارف في التوزيع فإن الخدماتإليصالمدروسةتسويقيةجهودوعليه

رضاءللعميلخدمةالمناسبة،وبالكميةالمناسبوالوقتالمناسبالمكانفيللعمالء وحاجاتههلرغباتوا 

منخاللقنواتاالتصالالمختلفةوالمتنوعةوبالتاليتحقيقالمنفعةالمتبادلةبينالعميلوالمصرف.

: 9112)خانجي، يلي ما خالل من اإلسالمية المصارف في للتوزيع الشرعية الضوابط توضيح يمكنو 

18:) 

السلعهذهعلىحصولالللمتعامليتيسربحيثالضروريةوالخدماتالسلعتوزيعالواجبمن .1

التيالضرورياتتوفيربضرورةالقاضيةاإلسالميةالشريعةمقاصدمعينسجمماوهووالخدمات،

.مشقةدونوالنسلوالمالوالعقلوالنفسالدينحفظبهايكون

االحتكار تجنب .1 بالناساإلضرارمنفيهلمامحظور،االحتكارأنعلىالفقهاءيتفقحيث:

همعليوالتضييق ناحيتينمنوذلك. العملواحتكارالسلعاحتكار: اهللصلىاهللرسولقال.

وسلمعليه فإناالحتكارفيهيجريفيماالفقهاءاتجاهاتتنوعومع(خاطئإاليحتكرال):

يدخلالناس،علىاألسعاروارتفاعوالمشقةالضرريسببأنشأنهمنماكلأنهيعتقدالباحث

بكافةاالحتكارتجنباإلسالميةالمصارففعلىوعليهاحتكارها،الواجبماتوالخدالسلعضمن

.أيضا واقتصادياجتماعيكواجبولكنفحسبشرعيكواجبليسوذلكصوره،

:بالتوزيعالمرتبطةاألخالقيةالمبادئ(أنأهم1411:11ويرى)بوشناقةوكريمة،

.محرمةبسلعالمرتبطوالتخزينالنقلعنالنهي .1

·.لالحتكارالمسببالتخزينعنالنهي .1

 .التوزيعوعدالةالسماحة .1
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 :الترويج وضوابطه الشرعية في التسويق اإلسالمي 1.6.1.9

 تعريف الترويج المصرفي:

قناعي،إعالمياتصالعمليةعلىينطويتسويقينشاطهوالترويج التعريفخاللهامنيتموا 

المشترين،سلوكفيالتأثيربهدفخدمية،منتجاتأولموسة،مماديةمنتجاتمنتقدمهومابالمؤسسة،

.(1441:111)الشيخوآخرون،لهميروجماإزاءالستمالتهم

 أيضا  وتقريبخدماتهبكافةوالمستفيدينالعمالءلتعريفاإلقناعووسائلاالتصالأساليبإلىويشير

قبالهموالمستفيدينالعمالءبينالقائمةالفجوة الترويجيضمماوعادةالمرجوة،بالمنافعاالنتفاععلىوا 

علىاإلقبالوتنشيطوالنشرالمباشرواالتصالاإلعالنمنمتكامال مزيجا اإلسالميةالمصارفلخدمات

المستقبل(اإلسالميالمصرف)المرسلمنالمكوناالتصالنموذجعلىيعتمدفهووبالطبعالخدماتتلك

(.1411:11ةوكريمة،)بوشناقالوسيلةالرسالة

عن هوعبارة فإنالترويجفيالمصارفاإلسالمية واألدواتواألساليبالتسويقيةالجهودجميعوعليه

 وكيفيةوخصائصهاياهاامزوشرحالمصرفية،بالخدمةالخاصةبالمعلوماتالعميلإلخباروالرسائل

الشريعةفالمصرمعبالتعاملالعمالءإقناعومحاولةمنها،االستفادة وقواعد أحكام مع يتوافق بما

 اإلسالمية.

التاليةالضوابطبعضوضعباإلمكانأنهإالالترويج،أساليببتنوعالترويجعلىالشرعيةالضوابطتتنوع

(:51-1441:55)خانجي،الترويجمجالفيبهاالواجب

:عن االبتعاد .1

.المشتريعنالسلعةعيبكتمانوهو:التدليس.أ
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بالكذبتكونقدالعيب،بسترتكونكماألنهاالتدليسمنأعموهيالمخادعة،وهي:ةلخالبا.ب

.وغيره

.صحيحةليستغيرهاأووقائعأوصفاتبإخفاءيكونوقد.األمراختالطوهو:التلبيس.ت

.عاقبتهتجهلمماذلكبغيريكونأوعيببإخفاءيكونقد:الغرر.ث

عندموجودةتكنلماإلسالميةالمصارفتقدمهاالتيتللخدمامخفيةوأجورمصاريفوضععدم .1

العقدتوقيععندالمصرفيللعميلوواضحةظاهرةالخدمةتكاليفكافةتكونوأن.الخدمةعناإلعالن

هومماأعلىالحقيقةفيوهيمعينةلخدمةظاهرةتكلفةعناإلعالنعنواالبتعاد.الخدمةتقديمأو

.عنهمعلن

المصرفيبالمنتجالتعريففيألمانةواالصدقتوخي .1 بينالثقةبناءمتطلباتأبسطمنوهذا:

.شرعيا مطلباكونهعداوالعميلالمصرف

عليهاهللصلىاهللرسولقولفيالواردةالمنافقينلصفةاجتنابابه،والوعدعليهالتعاقدتمبماالوفاء .4

ذاكذب،حدثإذا:ثالثالمنافقآية):وسلم ذاأخلف،دوعوا  .(خانائتمنوا 

.شرعا مباحهولماالترويج .5

تختلفالتيالترويجطرقعنالمستطاعقدرواالبتعاد،شرعا المباحةالترويجووسائطوسائلاستخدام .1

.الشرعيةاآلراءحولها

اإنتجنبإلحاقالضرربالمنافسينعندالقيامبالحمالتالترويجية،بلالعملعلىالتكاملفيمابينه .1

أمكن.

:بالترويجالمرتبطةاألخالقيةالمبادئ(أنمنأهم1414ويرى)المغربي،

.والصادقةالصحيحةوالمعلوماتالبياناتبنشرااللتزام .1
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.والتضليلوالخداعوالغشالكذبعنالنهي .1

.ومضرةمخالفةمبيعاتتنشيطوسائلاستخدامعنالنهي .1

.هوروالجمالعمالءمعوطيدةعالقاتإقامة .4

.وعالجهاوتحليلهالدراستهاوالسعيالعمالءشكاويدراسة .5

 .للمنتجاتالصحيحلالستخدامواإلرشادالنصح .1



 : الدليل المادي وضوابطه الشرعية في التسويق اإلسالمي 5.6.1.9

 :تعريف الدليل المادي للمصرف

 إليهامضافا الخدمةوتسليماجإنتأثناءفيوالعمالءبالعاملينالمحيطةللمصرفالماديةالبيئة"وهو

(.1441:14الجريري،)"الخدمةدورودعملالتصالتستخدمملموسةعناصر

وذلكللمصرف،قوةنقطةيعدفالدليلالمصرف،علىالزبائنحكمفيتؤثرالماديالدليلمكوناتإن

.خدماتهتسويقأثناءالملموسيةمنشيءإضفاءيستطيعالماديللدليلإبرازهخاللمنالمصرفألن

لدىوخدماتهللمصرفإيجابيةصورةلخلقواستعمالهتوظيفهالمصرفيةالخدماتمسوقيعلىلذلك

طبيعةألنغيرها،منأكثراإلسالميةالمصارففيالمبدأهذايتأكد(.51-1441:51)خانجي،الزبائن

المصرفيللعملاألساسيالمرتكزنعيبتعدالمصرفي،فالفنجديدةابتكاراتعلىتقومالمصارفهذه

نواالقتراض،اإلقراضوهوالتقليدي جذابة،بدائلللزبائنيقدماالستثماريةاألدواتمنفيضابتكاروا 

جديدةبإبداعاتجددا عمالءتجتذبكمااإلسالمي،المصرفإلىالماديةموجوداتهمتحويلإلىتحفزهم

(1411:151)الطاهرومراد،
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عامال تعدولذلكالمصرفيةالخدماتتلقيهمأثناءالزبائنراحةفيمهما دورا الماديالدليلصرعناوتؤدي

:1441)خانجي،تنفيذهافيالسريعوالمستوىهاجودتحيثمنالمصرفيةللخدمةالزبائنإدراكفيمؤثرا 

51.)

عن عبارة هو المادي الدليل فإن اديةالمالشواهدأوالماديةالبيئةوعليه في التسويقمجالالمهمة

تكوينعلىويساعدالمصرفية،الخدمةءاشرعندالمريحالنفسيالجوخلقفيلمالهمندورالخدمي،

عملظروفتهيئةفيويساعدجهة،منالعمالءلدىخدماتهوعنالمصرفعنحسنةانطباعات

أخرى.جهةمنالوظيفيرضاهمزيادةوإنتاجيتهممنالرفعشأنهمنماوهذاالمصرف،لموظفيمريحة



 :  )العاملين(األفراد 6.6.1.9

 " فهموبالتاليالعميل،إلىوتقديمهاالخدمةأداءفييشتركونالذينالمصرففيالعاملينكافةوهم

.(1441:111البكري،)"بالعمالءاالتصالعمليةفيمباشربشكليساهمون

ومهارةكفاءةبمدىالخدمةوتتأثربمقدمهاترتبطفهيلذلكة،خدمعنعبارةالمصرفيةالمنتجاتإن

عنالعميللدىحسنا انطباعا يتركالجيدوالتعاملالحسنة،فالمعاملةالعمالء،معالتعاملفيالعاملين

لديهمسيولدلهمالمقدمةالخدماتخاللمنيتوقعونهكانواماعلىيحصلونالالذينوالزبائن،المصرف

وفيما.أخرىمرةالمصرفمعالتعاملحتىأوالشراءعنسيعرضونلذلكالخدمات،تجاهسلبياعانطب

فهياإلسالميةالمصارففيالناجحالمصرفيبهايتحلىأنيجبالتيالرفيعةبالسلوكياتيتعلق

)بوشناقةلديهبالفعلموجودةتكنلمإذابهاوالتحلياكتسابهاإلىالمصرفييسعىأنويجبمتعددة،

.(11-1411:11وكريمة،
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 فإن دارةلتسييركذلك الخدمات،تسويقفيكبيرةأولويةمنهمخاصةالمباشرينوالموظفينالعمالوا 

وموظفالعميلبينا مباشرتفاعال تتطلبالمصرفيةللخدماتواالستهالكاإلنتاجعمليتيفتالزمية

نماعاديا تعامال يعدالوالذيالمصرف، تتمتفاعالتلوجودشعوريةحسيةتجربةإلىأيضا ذلكتعدىيوا 

الجودةلمستوىتقييمهوعلىالمقدمةالمصرفيةللخدمةالعميللتجربةوفقا المصرف،وعمالالعميلبين

وخصوصا المصارف،فيالعاملونيلعبهالذيالحيويالدوريتضحهناومنالمصرف،عمالوأداءفيها

(.1411:14ه)خوالد،وعمالئالمصرفعمالبينالمستوىعاليالشخصياالتصالعملياتفي

وعليهفإناألفراد)العاملون(فيالمصارفاإلسالميةهمكافةالعاملينفيالمصرفويشتركونفيتقديم

الخدمةالمصرفيةللعميللتلبيةحاجاتهورغباتهبمايحققالمصلحةالمشتركةويتميزونبصفاتوسمات

منأخالقومبادئالشريعةاإلسالمية.تنبع

(:1444:111المغربي،)بهاالتحلييجبالتيالسلوكياتتلكبينومن

.بوضوحإليهايصلأنيجبالتياألهدافتحديد .1

.اآلخرينوقتأهميةواحترامالمواعيدعلىالحفاظ .1

·.رجةالحالمواقفيفوخاصةالفعلردبسرعةالتأثروعدموالصبرالحلم .1

.للعميلالخدمةبيعإتمامخطواتمنخطوةلكلالمناسبالتوقيتاختيار .4

العميليستطيعالتيوالمصطلحاتواأللفاظالكلماتواستخدامالعمالءمعالحديثآدابمراعاة .5

.يفهمهاأن

جراءاتخطواتتسلسل .1 .الجددالعمالءمعخاصةالتعاملوا 

·.بهدوءعليهاوالردنظروجهاتمنيبديهولماللعميلالفعالاإلنصات .1

.أنواعهابكلواالتصاالتالتلفزيونيةوالمكالماتالشخصيةللمقابالتالكافياإلعداد .1
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.يمكنهالبماالوعدأومبالغةأوتضليلدونالتعاملفيالصدق .1

.الطيببالهنداموالظهورالعمللمكانالعامالمظهرعلىالحفاظ .14

.الجاهلصورةفيظهارهإأوالعميلعلىالضغطعدم .11

وشروطصفاتفيهمتتوفرأنبدالاإلسالميةالمصارفموظفيأن(:14-1441:51ويرى)خانجي،

:نذكرومنهاموظف،كلعملخصوصيةمراعاةمع

 البد من توافرها في موظفي المصارف اإلسالمية وشروط صفات( 0.9جدول)
 الوصف الصفة
.والعميللموظفابينماالتكيفالتكيف مهارات

.العميلعنديتركههامأثرلهالموظففمظهرلمظهرا
.انطباعاتهموتكوينالعمالءعلىكبيرأثرلهخفضهأوالصوترفعأنحيثالصوت

.المصرفموظففيالعميليدركهاالتيوالثقةالصدقفيوتتمثلاالعتمادية
.المعنويةالروحمنعليامستوياتظلفيدائماالناجحالمصرفموظفيعملحيثالداخلي االنضباط
 لالستماع االستعداد

(اإلصغاء)
ووجهةبالعميلالموظفاهتمامبدرجةاالنطباعيعطيوهذا
.للموظفالمعلوماتلتقديممصدرايكونأنيمكنكمانظره،

العواملمنويعتبرة،المصرفيوالسريةالمصرفيةباألعرافالموظفالتزامخاللمنذلكوللمهنة الحماس
.المصرفيةللخدمةالعميلقبولفيالمؤثرة

صياغةفيواإلسهامبلللمصرف،التسويقيةباإلستراتيجيةالتامةالمعرفةخاللمنوتنشأبالنفس الثقة
.الموظفيبديهاالتيللمالحظاتالمصرفإدارةتقبلخاللمناإلستراتيجيةهذه

تعابيروحتىوأفكارآراءمنالعميليبديهماكلمالحظةعلىالموظفمقدرةفيوتتمثلالمالحظة
.الجسدلغة

هذايقودالأنعلىالعميللشعوروالمراعاةالتعاطفمنقدرايظهرأنالموظفعلىالعميل مع التعاطف
.المصرفيةبالسياسةتخلقراراتاتخاذإلىالتعاطف

بالممارسةإالتظهرفالاألمانةأماوالمعنوية،الماديةالناحيتينمنالقوةمفهوميشملهوماواألمانة القوة
.العمليكذبهاأويصدقهاتطبيقيةصفةفهي

.الغفلةقليلاليقظ،المواظبهوعملهفيوالحفيظالحفظ
.والعمليةالعلميةالخبرةعلىوتشملالخبرات
.الوظيفيالتغيبمناإلقاللوالناسبمصالحالقياممنيمكنهمماالصحية الكفاءة

 (61 -52: 9112المصدر: )خانجي، 
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أنهالبدمنوجودعناصرأومبادئأخالقيةيجبأنتتوافرفي)151-1411:151ويرى)ماهر،

االحترام، العدلواإلنصاف)االستقامة(، الصدق، التالي: الموظفينوالعاملينفيالمؤسساتعلىالنحو

التقانفيالعمل،الثقةواألمانة،الشعوربالمسئولية،االنتماءوالوالءللمؤسسة،العملالمواطنة،الكفاءةوا

كفريقواحد.



 : )عملية تقديم الخدمة(العمليات 7.6.1.9

وتشتملالمصرفيةللخدمةالتسويقيالمزيجعناصرمنأساسيا عنصرا للزبونالخدمةتسليمعمليةتعد

التيالكيفية:بأنهاالعمليةوتعرففعالةبصورةللزبائنالخدمةتقديممنتضالتياإلجراءاتكافةعلى

.للزبائنالخدمةتقديمخاللهامنيتم

عن فيالمصرفهيعبارة الخدمة تقديم فإنعملية إلنتاجخدمةبطةاوالمترالمتتابعةاألنشطةوعليه

ةوجودةعاليةلكسبثقةالعميلبسرعورغباتهمالعمالءحاجاتمختلفتشبعوخصائصمواصفاتذات

وكسبعمالءجدد.

لالعتباراتوذلكالسرعة،عصرفيالداعمةالخدماتتقديمفياألهموالوقتالسرعةعامليويعد

(:1441:11)خانجي،التالية

.األخرىبنشاطاتهللقيامالوقتلهيتيحللعميلالوقتتوفيرإن .1

خاللمناألرباحلتحقيقفرصا لهتشكلالتاجريلللعمالمصرفيةالمعاملةإنجازسرعةإن .1

.االنجازسرعةعلىتعتمدالتياالستثماريةالفرصمناالستفادة .1

منالعددوبنفسالعمالء،منأكبرعددلخدمةالمجالللمصرفيتيحالمعاملةإنجازسرعةإن .4

 .العائدوارتفاعالتكاليففيتوفيرتحقيقيعنيماالموظفين،
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(:1441:11)خانجي،المصرفيةللخدمةالوقتوتوفيرالسرعةتحقيقعمليةفيالمساعدةعواملالومن

.المصرفيةالخدمةتقديمفيالحديثةالتكنولوجياعلىاالعتماد .1

.والبيروقراطيةالروتينعنوالبعدالمصرفيةالعملياتإجراءاتاختصار .1

.الصالحياتتفويض .1

.المصرفيةالتعليماتفيالوضوح .4

.النصبروحوالعملواألنظمة،التعليماتنصفهمفيالجمودعدم .5

.المصرففروعمختلفبينماالمصرفيةاإلجراءاتتوحيد .1

علىتؤثرالخدمةتسليمفعمليةللمصرف،بالنسبةحاسمةدعتالخدمةتقديمخاللهامنيتمالتيالكيفيةإن

الخدمةتسليموعمليةالتسويقيةالخططتكاملفإنلكلذإليهم،المقدمةالخدمةجودةوعنالزبائنتصورات

ورضاالربحتحقيقجانبإلىفاعليةأكثرمصارفتوجدأنيمكنالتسويقيالمزيجضمنالزبائنإلى

علىلذلكالسرعةعصرفيالداعمةالخدماتتقديمفياألهميعتبرانوالوقتالسرعةعامليإنالزبائن،

 .(1411:11)بوشناقةوكريمة،تباراالعبعينأخدهماالمصارف
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 :نبذة عن البنوك اإلسالمية في فلسطين 1.9

 :البنك اإلسالمي الفلسطيني 0.1.9

نشاطهالبنكوباشر1115عامالمحدودةالعامةالمساهمةالفلسطينياإلسالميالبنكشركةتأسست

أمريكيدوالرإسميةبقيمةسهممليون144بهالمصرحرأسمالهويبلغ،1111عاممطلعفيالمصرفي

رفعهوتم.أمريكيدوالرمليون11ليصبحالمدفوعرأسمالهزيادة1411عامخاللوتمللسهم،واحد

مليوندوالر14أصبح1414وفيعامأمريكيدوالرمليون14ليصبح1411العامفيأخرىمرة

.أمريكي

الشريعةألحكاموفقا االستثماروأعمالوالتجاريةاليةوالمالمصرفيةاألعمالبممارسةالبنكيقوم

هويتهيؤكدممافلسطين،أنحاءجميعفيآليصرافجهاز14وومكتبافرعا41خاللمناإلسالمية،

أنشطةفيالرائدالفلسطينيالبنكيكونبأنرؤيتهمحققافلسطين،فيإسالميةمصرفيةشبكةكأكبر

.العمالءومتطلباتاحتياجاتتلبيالتيةاإلسالميالصيرفةوخدمات

كفاءةذاتبشريةكوادروجذبوتطويرتنميةعلىويعملاإلسالميةالمصرفيةالخدماتالبنكيقدم

المصرفيةالحلولتقديمخاللمنالمستهدفةاألسواقفيالتمّيزحولتتمحورالتيرسالتهمعززا عالية،

شرائحلكافةالماليةاالحتياجاتتلبيةفيقدما والسيراإلسالمية،شريعةالألحكاموفقا والعصريةالنوعية

.المكاسبفيالمشاركةلمبدأتحقيقا المحليالمجتمع

بالمساهمةاالهتمامعنعليهالقائمونيغفلالللبنك،المصرفيةالمكانةبتعزيزاهتمامهمخضموفي

إيجابيأثرذاتمشاريعتنفيذخاللمنواقتصاديا يا اجتماعللمجتمعالمستدامةالتنميةفيالفعالة

.ومستدام

(https://islamicbank.ps/ar/about/overview/pib).

https://islamicbank.ps/ar/about/overview/pib


53 
 

 :البنك اإلسالمي العربي 9.1.9

شركةوهو1115عامفيفلسطين،فيتعملإسالميةمصرفيةشركةكأولالعربياإلسالميالبنكأسس

وأعمالالمصرفيةاألعمالبممارسةويقوم،1111العاممطلعالمصرفينشاطهوباشرعامة،مساهمة

فيالمنتشرةوفروعهالبيرةبمدينةالرئيسيالمركزخاللمناإلسالميةالشريعةألحكاموفقا االستثمار

.ومكتبا فرعا وعشرونسبعهوالبالغةفلسطين

الشبكةفيالتوسع،عليهاوالتأكيداإلسالميةالمصرفيةالهويةعلىلحفاظومنأهمأهدافهاإلستراتيجية:ا

المسؤوليةفيالبنكدورتعزيزاألفراد،وتمويالتتعزيز،والخدماتالبرامجفيالتميزاستمرار،المصرفية

(.http://aib.ps/aboutus/visionموقعالبنكاإلسالميالعربي:)المجتمعية

 :بنك الصفا 1.1.9

الكبيرةوالمؤسساتالشركاتمنمجموعةتأسيسهعلىقامعامةمساهمةكشركةالصفامصرفأسس

االعتباريةوالشخصيات بتاريخأعمالهبممارسةوباشر1411العامفيالمرموقةوالطبيعية

المصرفمالرأسيبلغالسمحاء،اإلسالميةالشريعةأحكاموفقتعملمصرفيةسسةكمؤ11/1/1411

إلىالصفامصرفويسعىأمريكي،دوالرمليون15 الخدماتمنالفلسطينيالسوقاحتياجاتتلبية

أعمالممارسةوكذلك.وأشكالهاصورهاجميعفيللفائدةواستبعادا اإلسالميةالمصرفيةوالمنتجات

المنتجاالستثمارفيالمشاركةنحووالمدخراتاألموالاجتذابوسائلوتطويرواالستثماريلالتمو

الصفا:اإلسالميةالشريعةأحكاممعتتعارضالمصرفيةووسائلبأساليب مصرف موقع (

https://www.safabank.ps/ar/page/brief.)





http://aib.ps/aboutus/vision
https://www.safabank.ps/ar/page/brief
https://www.safabank.ps/ar/page/brief
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 :الدراسات السابقة 5.9

 : الدراسات العربية 0.5.9

 للمصارف الشرعية والضوابط التنظيمية الثقافة مساهمة مدى(، بعنوان " 9107دراسة)يوب،  .0

 "، الجزائر. التسويقي مزيجها تطوير في اإلسالمية

الشرعيةابطالضوعلىالتركيزخاللمناإلسالميةللمصارفالتسويقيالمزيجعلىالدراسةهذهركزت

وقداستخدمالباحثالمنهجالنظريالتسويقي،للمزيجالسبعالعناصرعلىالمصارفهذهتفرضهاالتي

 الدراسة. فرضيات على لإلجابة أنظريةنتائجإلىالتوصلتموقدالتحليلي أهمها: المصارفنمن

الربويةبالفائدةالتعاملبعدميةالتقليدالمصارفمنغيرهاعنتتميزشرعيةبضوابطالمنضبطةاإلسالمية

أسلوبباستعمالوذلكللمجتمعالنفعتحققالتيالمشاريعفياالستثمارإلىوالسعي،وعطاء أخذا 

الضرورةأنذلكاالجتماعية؛بالتنميةاالقتصاديةالتنميةوربطالتنموية،المشاريعتمويلفيالمشاركة

المطبقةالشرعيةالضوابطوتوصلتأيضا إلىأن.االجتماعيةميةبالتناالقتصاديةالتنميةربطتستدعي

المنتجاتبدراسةاالهتمام:أهمهاالميزاتمنمجموعةيحققاإلسالمية،للمصارفالتسويقيالمزيجعلى

نفراد،والطيبةوالخدمات التيالشرعيةواألحكامالشرعيةالضوابطحيثمناإلسالميالمصرفيالنظاما 

.ككلتمعجوالموالمستهلكالبائعمصلحةتحققفهياألسعار،تحديديتمسهاأساعلى

المزيجتطويرفيوواضحكبيردورالشرعيةالضوابطلهذهفعالأنهتبينالنظريةالنتائجخاللمنو

.وصحيةسليمةمبادئعلىقائمةتنافسيةبيئةخلقإلىإضافةالتسويقي

ان" أثر أبعاد أخالقيات األعمال على التسويق المصرفي ( بعنو 9107دراسة ) ماهر وآخرون،  .9

 اإلسالمي)دراسة استطالعية على المصارف العاملة في محافظة السليمانية("، مصر.
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يهدفالبحثإلىتحديدأثرأبعادأخالقياتاألعمالعلىالتسويقالمصرفياإلسالمي،علىاعتبارأن

المه المواضيع حالاألسواقالمحليةموضوعأخالقياتاألعمالمن منواقع التيتكتسبأهميتها مة

اتالبعدذوالعالميةالتيتهدفالمنظماتإلىالبقاءواالستمرارفيهامنخاللامتالكالميزاتالتنافسية

األخالقيسواءتجاهالزبائنأوالعاملينأوأيجهةأخرى.

تضمينه تم اإلسالمية المصارف في الموضوع ألهمية المنهجونظرا  خالله من شمولي إطار ضمن

ال استمارةذالوصفي عن عبارة وهي للدراسة أداة واستخدام التطبيقية النظرية الدراسة على يعتمد ي

المقابالت عن فضال  للدارسة، الميداني الجانب البياناتوالمعلوماتفي لجمع رئيسية كأداة االستبانة

(54(،وقدتوزيعاالستبانةعلى)SPSSحليلهابواسطةبرنامج)الشخصيةوالزياراتالميدانيةوالتيتمت

.وتوصلالبحثإلىعدةنتائجأهمها:وجودعالقةالسليمانيةمحافظةفيالعاملةموظففيالمصارف

بين معنوية تأثير عالقة ووجود اإلسالمي، المصرفي والتسويق األعمال أخالقيات بين معنوية ارتباط

والتسويقالمصرفياإلسالمي.أخالقياتاألعمال

تكون بحيث واألخالق القيم من التسويقية الخطط إعداد عند االنطالق بضرورة الدراسة وأوصت

السياساتواالستراتيجياتالتسويقيةالخاصةبالمصارفاإلسالميةمستقلةاستقالال تاما عماهومتبعفي

المصارفالتجاريةالتقليدية.

(، بعنوان" واقع استخدام المزيج التسويقي في البنوك اإلسالمية وأثره على 9106دراسة )سنوساوي،  .1

 دراسة حالة بنك البركة الجزائري"، الجزائر. -والء الزبائن

الزبائن علىوالء المزيجالتسويقيفيالبنوكاإلسالميةوأثره واقعاستخدام إلىمعرفة -هدفتالدراسة

واستخدمالباحثالمنهجالوصفيالتحليليللتوصلإلىنتائجالدراسةمندراسةحالةبنكالبركةالجزائري،

(زبونا منزبائن115خاللاستخداماالستبانةكأداةللدراسة.وقدتمإجراءالدراسةعلىعينةحجمها)
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البركة بنك إلىأن وخلصتالدراسة روبية. خادم، بئر البليد، من اإلسالميبوكاالتكل البركة بنك

االمزيجذسالميفيالوكالةمحلالدراسةيتبنىمزيجا تسويقيا للخدماتالبنكيةاإلسالمية.حيثكانلهاإل

لعناصر إحصائيا  داال  واستنتجتالدراسةأنهناكأثرا  متوسطا علىدرجةوالءالعمالء. التسويقيأثرا 

سالمي،كماتوصلتالدراسةإلىأنهناكالمزيجالتسويقيكلعلىحداعلىوالءالزبائنببنكالبركةاإل

حيث من والئهم درجة حول الدراسة محل الوكاالت في اإلسالمي البركة بنك زبائن آراء في فروقا 

:ح(.1411متغيرات:المستوىالتعليميوالجنس)رزيفة،

 المصارف في المطبق التسويقي المزيج عن العمالء رضا مدىبعنوان"  (9106دراسة )خوالد،  .1

  الجزائر. ،-ميدانية دراسة -الحكومية الجزائرية التجارية

التسويقيالمزيجعناصرمختلفعنالعمالءرضامدىمعرفةإلىعامةبصفةسةاالدرهذهتهدف

المصارففيالمطبقةوالعمليات،واألفرادالمادي،لدليلوالتوزيع،والترويج،والتسعير،اوالمنتج،:السبعة

الحكوميةيةئرزاالجالتجارية التحليليالوصفيالمنهجالباحثاستخدمالذكرالسابقالهدفولتحقيق.

عشوائيةعينةعلىتوزيعهاتمالخماسيليكرتمقياسوفقاستبانةتصميمعبرالميدانيالمسحوأسلوب

وهيالستةالحكوميةئريةاالجزالتجاريةالمصارفلدىعميال (154)منتتكون الوطنيالصندوق:

لبنكوا،(CPA)ئرياالجزالشعبيلقرضوا،(BNA)ئرياالجزالوطنيلبنكوا،(CNEP)واالحتياطللتوفير

وقد.(BDL)المحليةالتنميةوبنك،(BADR)الريفيةوالتنميةالفالحةوبنك،(BEA)ئرياالجزالخارجي

عنالمبحوثةئريةاالجزالتجاريةالمصارفلعمالءواضحرضاوجودإلىسةاالدرهذهفيالباحثتوصل

قيامضرورةسةاالدرهذهتوصياتأهممنكانحينفيفيها،المطبقةالتسويقيالمزيجعناصرمختلف

التسويقي،مزيجهاعناصرمختلفوتحسيندعمعمليةبمواصلةالحكوميةئريةاالجزالتجاريةالمصارف
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والعالمئراالجزفيالعاملةاألجنبيةالتجاريةالمصارفوبينبينهاإستراتيجيةتحالفاتإقامةنحووالسعي

 .التسويقيمزيجهاعناصرمختلفتطويرفيالتحالفاتهذهمناالستفادةبغية

أثر الضوابط اإلسالمية على اإلستراتيجية التسويقية (بعنوان"9105دراسة )عبد السالم ومحمد،  .5

 للمؤسسات"، قطر.

البحثليعالجأثرالضوابطواذجاءه الديناإلسالميعلىاإلستراتيجيةا لقيماألخالقيةالتييزخربها

للمؤسس التسويقية فياتاالنتاجية المتمثلة التسويقي المزيج السوقوعناصر ضوابط معرفة منخالل

المنتج،السعر،الترويج،والتسعير.ولتحقيقهدفالدراسةتماستخدامالمنهجالنظريالتحليليمنخالل

الب والمزيجتقسيم السوق، تجزئة اإلسالمي، والتسويق التسويق وهي: رئيسية محاور ثالثة إلى حث

التسويقي،ويضممفهومالمزيجالتسويقيوعناصرالمزيجالتسويقي،والضوابطالشرعيةللمزيجالتسويقي.

وخلصالبحثإلىعدةنتائجأهمها:

تجالمباحالمتقنضمنأولوياتالمجتمع.يضبطاإلسالمالعمليةاإلنتاجيةبأنيتمإنتاجالمن .1

مبدأ .1 ضمن والشاري البائع للطرفين الثمن في العدل يكون بأن التسعير عملية اإلسالم يضبط

ال حدذالتراضي، ووضع الخلل إلصالح األمر ولي تدخل ال وا  آلياتالعرضوالطلب، تفرضه ي

للممارساتغيرالمشروعية.

يثيجبتيسيرتوزيعالمنتجاتالضروريةلتصلإلىالمتعاملين.يضبطاإلسالمعمليةالتوزيعبح .1

اوفقا لمقاصدالشريعةاإلسالميةالقاضيةبضرورةتوفيرالضرورياتالتييكونبهاحفظالدينذوه

والنفسوالعقلوالمالوالنسلدونمشقة.
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التعريفبالمنتوج،يضبطاإلسالمعمليةالترويجبضرورةتوخيالصدقواألمانةوعدمالتضليلفي .4

اآلخرينوالعملعلى التيتؤمنبمساعدة التعاونية المنافسة بليفضل بالمنافسين، اإلضرار وعدم

 إنجاحهم.

 ( بعنوان " ضوابط التسويق في االقتصاد اإلسالمي"، الجزائر.9105.  دراسة)سالمي، 6

لىاإلسالم،فيقالسوتحكمالتيالتسويقضوابطعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت تحليلمعرفةوا 

واستخدمت.فيهالموجودةالكامنةالحقائقعنبالكشفوذلكالعملي،اإلسالمياالقتصاديالنظامأجزاء

الفصلتناولحيثفصول،ثالثةالدراسةالمنهجالنظريالتحليليمنخاللتناولالموضوعمنخالل

الفصلأماللتسويق،أساسيةمفاهيمعلىالثانيالفصلملواشتاإلسالمي،االقتصادحولأساسياتاألول

الفقهية،الضوابطمباحث،ثالثةتحتهويندرجاإلسالمياالقتصادفيالتسويقبضوابطالمعنونالثالث

:هيلهاتوصلتالتيالنتائجأبرزومن.للتسويقاألخالقيةالضوابطوللتسويق،العقديةالضوابطو

النظامهذامفاهيمبتطبيقمسبوقيكونالتسويقمجالفياإلسالميصاداالقتمبادئتطبيقإن .1

وبالتالياإلسالمي،االقتصادمنجزءيعدالتسويقيالنشاطوأن.األخرىالمجاالتمختلفعلى

.اإلسالمفيالتسويقبينالفصليمكنال

لألزماتعرضوالتالوقوعمنيحمياإلسالمياالقتصاديالنظامتطبيقعلىاالعتمادإن .1

الماليةالمعامالتفياألخالقبالتزاماإلسالميالمنهجبانتهاجوذلكاالقتصاديةوالهزاتالمالية،

 .المشروعة

( بعنوان : الضوابط الشرعية للمزيج التسويقي المصرفي 9100. دراسة )بوشناقة وكريمة، 7

 اإلسالمي"، الجزائر.
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ه محاورذهدفت ثالثة إبراز إلى المداخلة :ه وهي واإلسالميةالمصارفماهيةأساسية التسويق،

لكالضوابطالشرعيةلعناصرالمزيجذبمافياإلسالميالمصرفيالتسويقيالمزيج،واإلسالميالمصرفي

القصوىاألهميةلناتبينالدراسةهذهخاللمنالتسويقيالمصرفيمنخاللاستخدامالمنهجالنظري،و

التسويقيالمزيجوتمييزاإلسالمية،المصارففيالمصرفيالتسويقوممفهلتطبيقالملحةوالضرورة

التسويقيالمزيجدورلتفعيلالتوصياتمنعدداقتراحيمكنومنهغيره،عناإلسالميالمصرفي

:وهيالعمالءبذلجاإلسالميالمصرفي التسويقيللمزيجالشرعيةالضوابطوتطبيقوضعضرورة

واإلسالميةالمصارفجميعمستوىعلىتوحيدهاضرورةواإلسالميالمصرفي عندباألخالقالتحلي،

 .معينةاستراتيجياتإتباع

 دراسة" العمالء رضا على التسويقي المزيج أثر( بعنوان " 9112. دراسة )أبو زنيد والشريف، 8

 ، فلسطين."فلسطين في الغربية بالضفة التجارية المصارف على ميدانية

بالضفةالعاملةالتجاريةالمصارففيالمطبقالتسويقيالمزيجواقععلىالتعرفإلىسةارالدهذههدفت

استخدامإلىالباحثانعمدذلكلتحقيقوالمزيج،هذاعنالعمالءرضامدىوقياسفلسطينفيالغربية

البياناتلجمعكأداةباالستبانةواستعاناالتحليليالوصفياألسلوب آلراءاستطالعالدراسةشملتوقد،

العمالءأغلبأنالنتائجأظهرتوقدالمصارف،هذهلدىعميال (1411)منمكونةعشوائيةعينة

العاملةالفلسطينيةالتجاريةالمصارففيالمطبقالتسويقيالمزيجعنضونار%(11,14)بنسبة

بالكادراالهتمامضرورةزهاأبرتوصياتعدةتقديمإلىالدراسةهذهتوصلتحينفيالغربية،بالضفة

التسويقمجالفيالرائدةوالعالميةالعربيةالتجاربعلىالدائماالطالعمعالمصارفلتلكالبشري

.المصرفي
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( بعنوان " مدى تطبيق المصارف اإلسالمية لمفهوم التسويق 9112. دراسة )الشيخ وآخرون، 2

 لة األردن(".المصرفي اإلسالمي من وجهة نظر العمالء) دراسة حا

اإلسالميالمصرفيالتسويقلمفهوماألردنيةاإلسالميةالمصارفتطبيقمدىتعرفإلىالدراسةهدفت

المزيجعناصرخاللمناإلسالميالمنهجوتسويق.اإلسالميةالمصارفعمالءنظروجهةمن

فريقعمدذلكحقيقلتو.اإلسالميةالمصرفيةللخدمةالمشتريسلوكعلىوأثرهاإلسالميالتسويقي

التحليليالوصفياألسلوباستخدامإلىالبحث البياناتلجمعكأداةاالستبانةواستخدام شملتوقد،

544)منمكونةعشوائيةعينةآلراءاستطالعالدراسة من المكون الدراسة مجتمع من عميل عمالء(

كونهماالعاصمة؛حافظةمفيالدولياإلسالميالعربيوالمصرفاألردني،اإلسالميالمصرف

.إسالميةمصرفيةخدماتيقدماناللذينالمملكةفيالوحيدينالمصرفين

.األردنيةالمصارففيكبيرةبدرجةإسالميمنظورمنالتسويقتطبيقيتمأنهإلىالدراسةتوصلتوقد

األردنيةالميةاإلسالمصارفتطبيقمدىحولاإلسالميةالمصارفعمالءآراءفيفروقاتهناكوأن

وأوصت.التعاملسنواتوعددوالجنس،العلمي،المؤهلإلىتعزىاإلسالمي،التسويقلمفهوم كما

.اإلسالميالمصرفيالتسويقيالمزيجعناصرخاللمناإلسالميةللمصارفالترويجالدراسةبضرورة

 :الدراسات األجنبية 9.5.9

 Islamic Marketing Ethics And The Marketing( بعنوان" Riaz, 2016دراسة ) .0

Practices Of Islamic Banks(London) . " 

وانعكاسهاعلىاإلسالميالتسويقأخالقياتفياألخالقيةالمثلتبنيمدىتقييمإلىالورقةهذههدفت

التسويقيةالممارسات واستخدمت اإلسالمية، البنوك الورقةالهذهفي للممارساتنقديالتحليلأسلوب
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الحاليةلتسويقيةا اإلسالمية البنوك التسويقفيعليهاالمنصوصاألخالقيةالمعاييرضوءفيفي

.األخالقياألدبواإلسالمي

نقاطإظهارةهواألخالقيواألسساإلسالميةللمصارفالتأسيسيةالمبادئوتوصلتالورقةإلىأنأهم

اإليجابيةالتسويقأخالقياتنظرياتبينالتآزريرتوففياإلسالميةالبنوكفيالكامنةاألخالقيةالقوة

أنهمرنوقادرعلىاألخيرةالماليةاألزمةخاللثبتاإلسالميالتمويلأنمنالرغمعلىو.والمعيارية

الهويةفقدانمخاطرتواجهاإلسالميةالبنوكإلىأنالحقيقية،بالعملياتالماليةالمعامالتربطإعادة

وبمبادئتلتزمملإذااألخالقية ومزاياهااإلسالميةللمصارفاألساسيةالمبادئقوةألنذلكالشريعة،

منسواء-اإلسالميةالبنوكممارسةفيوالمساواةللعدالةعمليمظهرإلىبالكاملتترجملماألخالقية

يبدوحيثميةاإلسالالبنوكفيالتسويقألخالقياتالحاليالوضعمنواضحهذا.التسويقأوالتشغيل

تطبيقفياتساقوجودعدمإلىيشيرالنقديكماأنالتحليل.يتعارضمعالممارساتالعمليةيالنظرأن

.األخالقيةممارستهافياإلسالميةللمصارفاألخالقيةالمثل

فيلهاوجعاألخالقيةالترويجيةثقافتهملتعزيزاإلسالميةالبنوكحاجةإلىتشيركافيةأدلةهناككماأن

.اإلسالميةاألخالقمبادئمعخط

 7Ps marketing mix and retail bank "( بعنوان " Mohammed, 2015دراسة ) .2

customer satisfaction in northeast Nigeria"نيجيريا ،. 

ع،هدفتالدراسةإلىمعرفةالعالقةبينالعناصرالسبعةالمكونةللمزيجالتسويقي)الخدمة،السعر،التوزي

الترويج،الجوانبالماديةالملموسة،الناسوالعمليات(ومستوياتالرضالدىعمالءهذهالبنوك،واستخدم

خداماالستبانةكأداةللدراسة.تالباحثالمنهجالوصفيالتحليليللتوصلإلىنتائجالدراسةمنخاللاس
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تبانةعلىزبائنبنوكالتجزئة)هي(زبونتمتوزيعاالس445حيثتمإجراءالدراسةعلىعينةحجمها)

نيجيريا فيمدنالشمالالشرقيلدولة األفراد( التعاملمع األساسيهو وخلصتالتييكوننشاطها .

الدراسةإلىأنعناصرالمزيجالتسويقيالمتمثلةفيالخدمة،العمليات،والجوانبالماديةالملموسةذات

الزبائن. رضا مع إحصائيا  دالة إحصائيا عالقة دالة غير العناصر بقية كمابينما الزبائن، رضا مع

توصلتإلىأنعنصرالعملياتهوأكثرالعناصرتأثيرا علىرضاالعميلفيحينكانعنصرالسعر

لمختلف الفعال التطبيق ضرورة إلى النهاية في الدراسة وخلصت العميل، رضا على تأثيرا  األقل هو

:ح(.1411يللحصولعلىرضاالعميل)رزيفة،عناصرالمزيجالتسويق

تأثير عناصر المزيج التسويقي المصرفي في جذب ( بعنوان " Pour et al, 2013دراسة ) .1

 ، ايران.نيةراالعامل بمحافظة كرمنشاه اإلي ( Sadeart ادرات)العمالء لمصرف ص

يفيجذبالعمالءلمصرفسةتأثيرعناصرالمزيجالتسويقيالمصرفاردإلىسعىهذاالبحثأساسا 

اإلي(Sadeartادرات)ص كرمنشاه بمحافظة راالعامل الباحثنية، استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق

 المبحوثين نظر وجهة لمعرفة االستبانة أداة واستخدم التحليلي الوصفي تمسؤاال (14)شملتالمنهج

عينة على المبحوتوزيعها المصرف عمالء من طبقية عشوائية قدرها عمليةعميال (114)ث وبعد ،

النتائجأنمختلفعناصرالمزيجالتسويقيالسبعةلهاتأثيرالتحليلاإلحصائيلهذهاالستباناتأظهرت

سةإلىجملةمنالتوصياتالتياتوصلتالدرإيجابيكبيرفيزيادةعددعمالءالمصرفالمبحوث،وقد

المصرفورضاه عمالء عدد أسعارفوائدتهدفإلىزيادة تقديم أبرزها: تسهيلم أعلىعلىالودائع،

الخدمات لتقديم الالزمة المادية التسهيالت توفير مدتها، واختصار المصرفية الخدمات تقديم عملية

.المصرفية،...،وغيرها
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( بعنوان : التسويق اإلسالمي: مخاطبة السوق اإلسالمي"،  ,9109AbuZnaidدراسة )  .1

 .Islamic Marketing: Addressing the Muslim Marketفلسطين" 

الجانبوخاصةاإلسالميالدوليبالتسويقالمتعلقةالمعلوماتفيالفجوةسدإلىالدراسةهذههدفت

التسويقيالمزيجبعناصرالمتعلق األساسيةللمكوناتأفضلفهما البحثهذايقدمالعمليةالناحيةمن.

ميإسالمنظورمنالتسويقيللمزيج لكيفيةأفضلتقديمفيالمسوقينسيساعدالبحثهذاوأنماك.

واإلسالميةالعربيةالدولفيالمسلموالمستهلكالمسلمينمخاطبة القرآنعلىبحثهفيالباحثاعتمد.

الشريعةوأساتذةاألئمةقبلمناستشاراتإلىباإلضافةوتحليلهاالبياناتتفسيرفيالنبويةوالسنةالكريم

الجامعاتيف ضرورةدا كمؤاألخالقيةالقيممضاعفةعلىمبنياإلسالميالتسويقأنالبحثأظهر.

مستهلكينانواكأسواءوحريتهماألفرادرامةكعلىيزكالترمعأخالقيةالممارسةأوضررأيعناالبتعاد

والمسوقينللممارسينقيمةذاتوأنهاماكوغيرهم،الغربفيللمديرينقيمةذاتالدراسةنتائج.منتجينأم

أوروبافياتكالشرمنالعديدأنالدراسةأظهرتوقدهذاعام،بشكلوالمستهلكينوالعامليناديميينكواأل

هذهأخذتولهذاأوروبا،فيالمسلمينمنوالمقيمينالمهاجرينعددفيالمستمرالتزايدتماما تدركأخذت

المشاريعلنجاحأساسكإسالميمنظورمنالتسويقيالمزيجلعناصراألفضلالفهمأهميةتدركاتكالشر

التسويقيالمزيجعناصرقائمةإلىجديدينعنصرينأضافالبحثهذا.والعربيةاإلسالميةالدولفي

 .الخدماتبقطاعالعالقةذاتالبحتةاإلسالميةالعناصرمنبصفتهما،"الصبر"و"الوعد"وهماالسبعة
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 :الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما يميز 6.9

د موضوع أن نجد ، السابقةالدراساتاستعراض خالل من المزيجفيالشرعيةالضوابطدورراسة

 باهتمام حظيت التي الحديثة الموضوعاتمنفلسطينفياإلسالميةالمصارففياإلسالميالتسويقي

:التالية بالنواحي السابقةالدراسات عن ةالحالي ميزإبرازماي ويمكن.والدارسين الباحثين

 من حيث الموضوع: 

تعلقبموضوعالمزيج تنوعتالدراساتالمتعلقةبموضوعالمزيجالتسويقيوالضوابطالشرعية،فمنهاما

 )سنوساوي، ،1411التسويقيمثلدراسة و)خوالد والشريف،1411( و)أبوزنيد و)الشيخ1441( )

(.Pour et al, 2013(و)Mohammad, 2018(و)1441وآخرون،

وبعضهااألخرتناولموضوعالضوابطالشرعيةواخالقياتاألعمالوالتسويقوضوابطالتسويقكدراسة

(و)1415(،و)سالمي،1415(و)عبدالسالمومحمد،1411(و)ماهروآخرون،1411)يوب،

 (.Riaz, 2016(و)1411بوشناقةوكريمة،

ح من الدراسةأما مجتمع يث كدراسة اإلسالمية المصارف على بعضالدراسات طبقت فقد )يوب،:

1411) و وآخرون، (1411)ماهر كدراسة التجارية البنوك على األخر وبعضها ، ، (1411)خوالد

 ,Pour et al(و)Mohammad, 2018و)(1441و)أبوزنيدوالشريف،(1411)سنوساوي،و

2013.)

المصارفاإلسالمية.الحاليةمعالدراساتالتيطبقتعلىوتتفقالدراسة

المستخدم المنهج حيث من باستخدام:أما التحليلي الوصفي المنهج الدراسات بعض استخدمت فقد

(1411و)خوالد،(1411)سنوساوي،و(1411)ماهروآخرون،دراسةاالستبيانكأداةللدراسةمثل
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 Pour et(و)Mohammad, 2018و)(1441الشيخوآخرون،و)(1441و)أبوزنيدوالشريف،

al, 2013.)

(،و1415(و)عبدالسالمومحمد،1411يوب،)تحليليمثلالنظريالمنهجوبعضهااآلخراستخدمال

 (.Riaz, 2016و)(1411(و)بوشناقةوكريمة،1415)سالمي،

منهجالوصفيالتحليليواستخدمتاالستبيانكأداةوتتفقالدراسةالحاليةمعالدراساتالتياستخدمتال

للدراسة.

تناولتموضوعالضوابطالشرعيةودورهافيعناصرومايميزالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةأنها

ورؤساءاألقساموقسماالقليمينالمزيجالتسويقيالسبعةفيالمصارفاإلسالميةمنوجهةنظرالمدراء

هممنوجهةنظرهيئةالرقابةالشرعيةممايزيدمنمصداقيةالدراسةومنخاللالدراساتالتسويقواأل

التسويق مجال في والحديثة المميزة المواضيع من وهو الموضوع، تناولت التي الوحيدة الدراسة فهي

ول.المصرفياإلسالمي،لماللمصارفاإلسالميةمندورواضحوكبيرفيالتنميةاالقتصاديةللد
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 الفصل الثالث

جراءات الدراسة ةطريق  وا 

   : مقدمة 0.1

جراءات دراسةلتنفيذهذهالالباحثةبهاتالتيقامالدراسةتناولهذاالفصلوصفا كامال ومفصال طريقةوا 

ال الدراسةوشملوصفمنهج مجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، أداة ثباتاألداة،دراسة، صدقاألداة، ،

التحليلاإلحصائي.و،دراسةإجراءاتال

 :دراسةمنهج ال 9.1

الدراسةاستخدم فيالوقتالتحليليالمنهجالوصفيتالباحثةفيهذه الذييعتمدعلىدراسةالظاهرة

.الدراساتالحاضروكماهيفيالواقع،وهوالمنهجالمناسبواألفضللمثلهذه

 :دراسةال وعينة مجتمع 1.1

ال مجتمع )تكون من 78دراسة من االقليمين( فلسطينالمدراء في اإلسالمية المصارف )فيوموظفي

،حيثوعدمإمكانيةعملالدراسةفيغزة(الضفةالغربيةفقط؛ولذلكبسببالظروفالسياسيةالصعبة

(توزيعمجتمعالدراسة.1.1اتبعتالباحثةطريقةالمسحالشامل،ويوضحالجدولرقم)

 توزيع مجتمع الدراسة (1.1جدول رقم )

 المسمىالوظيفي
 اسمالمصرف

 بنكالصفا البنكاإلسالميالفلسطيني البنكاإلسالميالعربي
 62 4 هيئةرقابةشرعية
 10 17 21 رئيسدائرة/قسم

 1 3 3 مدير
 443 موظفينقسمالتسويق

 16 3230العددالكليلكلمصرف
 78 إجماليحجمالمجتمع
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(أنعددالمستجيبيناألكبرلجميعالمصارفمنرؤساءاألقساموالدوائر1.1نالجدولرقم)يالحظم

ا (فرد78(أفراد،وبلغحجمالمجتمع)7منالمدراءوالبالغعددهم)دا واألقلعدردا (ف48والبالغعددهم)

فيفلسطين.اإلسالميةمنالمصارف

قامتبتوزي الباحثة إلىأن اإلشارة االستبياناتتجدر االستبياناتبزياراتإلىالبنوكحيثبلغعدد ع

(،وعندمراجعةاالستبيانات82%(استبيانا ،أيبنسبةاستجابة)64(استبيانا ،وتماسترداد)78الموزعة)

%(100%(مناالستبياناتالموزعة،ونسبة)82(مكتملةاإلجابةللتحليلمايشكلنسبة)64تبينأن)

(يوضحخصائصالعينةالديموغرافية.2.3تبياناتالمستردة،والجدول)مناالس

 خصائص عينة الدراسة)الشركات(( 9.1جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 85.9% 55 ذكر

 14.1% 9 أنثى

 100 % 64 اإلجمالي

 المؤهل العلمي 

 4.7% 3 دبلوم فأقل

 71.9% 46 بكالوريوس

 23.4% 15 دراسات عليا

 100 % 64 اإلجمالي

 المسمى الوظيفي

 7.8% 5 مدير

 64.1% 41 رئيس قسم

 14.1% 9 هيئة رقابة شرعية

 14.1% 9 قسم التسويق

 100 % 64 اإلجمالي

 التخصص

 9.4% 6 محاسبة

 51.6% 33 إدارة

 10.9% 7 مالية

 1.6% 1 اقتصاد

 7.8% 5 شريعة

 18.8% 12 تسويق

 100 % 64 اإلجمالي

 عدد سنوات الخبرة 

سنوات فأقل  5 13 %20.3 

 53.1% 34  سنوات 01-6من  

سنوات 01-01من   13 %20.3 

 6.3% 4   16 سنة فأكثر
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 100 % 64 اإلجمالي

عدد الدورات 

 التدريبية

 9.4% 6  3 دورات فأقل

دورات 7-4من     14 %21.9 

دورات فأكثر 8من   38 %59.4 

 9.4% 6 لم يتم تحديد االجابة

 100 % 64 اإلجمالي

(تماستنتاجمايلي:2.3بالنظرإلىالخصائصالديموغرافيةلعينةالدراسةفيجدول)

1. ( عددهم البالغ الذكور من األكبر المستجيبين عدد أن الجدول من بنسبة55يالحظ ذكر )

المست%85.9) عدد وبلغ الدراسة، عينة من )9جيباتاإلناث)( بنسبة عينة%14.1( من )

الدراسة.

البكالوريوسوالبالغ .1 كانالعدداألكبرمنالمستجيبينمنحملة يخصالمؤهلالعلميفقد فيما

(منعينةالدراسة،واألقلعدد امنحملةدبلومفأقلوعددهم71.9%(فرد ابنسبة)46عددهم)

راسة.(منعينةالد4.7%(أفرادوبنسبة)3)

متغيرالمسمىالوظيفيفالعدداألكبرمنالمستجيبينكانمنرؤساءاألقساموبلغعددهم .1 أما

(أفراد5(منعينةالدراسة،واألقلعدد امنالمدراءوبلغعددهم)64.1%(فرد اوبنسبة)41)

(منعينةالدراسة.7.8%وبنسبة)

لمستجيبيناألكبرمنتخصصاإلدارةوالبالغبينماالمتغيرالديموغرافيالتخصصفقدكانعددا .4

(1(منعينةالدراسة،واألقلعدد امنتخصصاالقتصاد)51.6%(فرد اوبنسبة)33عددهم)

 (منعينةالدراسة.1.6%فرد اوبنسبة)

(والبالغسنوات10-6منوبلغالعدداألكبرمنعددالمستجيبينلعددسنواتالخبرةمنالخيار) .5

( )34عددهم وبنسبة فرد ا )%53.1 ممن عدد ا واألقل الدراسة،  عينة من سنة16)اختار(

 (منعينةالدراسة.6.3%(فرد اوبنسبة)4فأكثر(والبالغعددهم)
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منالخيار)أكثرمن .1 الدوراتالتدريبية المستجيبيناألكبرمنالمتغيرعدد بلغعدد  8بينما

نالخيارنعينةالدراسة،واألقلعدد ام(م59.4%بنسبة)(فرد او38دورات(والبالغعددهم)

(3( والبالغعددهم )6دوراتفأقل( وبنسبة أفراد اإلجابة%9.4( يتم ولم الدراسة، منعينة )

 (منعينةالدراسة.9.4%(أفرادوبنسبة)6علىهذاالمتغيرمنقبل)

ا رقميةألغراضالتحليلحيثأعطيتاإلجابةدائمتجدراإلشارةإلىأنهتمتحويلاإلجاباتاللفظيةإلى

غال واإلجابة درجات، با خمسة واإلجابة درجات، نادرأحيانا أربعة واإلجابة درجات، درجتين،ا ثالثة

(يوضحتصنيفاإلجاباتودرجتها.3.3درجةواحدة،والجدول)قاواإلجابةإطال

 ( تصنيف اإلجابات ودرجاتها3.3جدول )
ا ائمد التصنيف با غال  نا أحيا  را ناد  قاإطال   
 1 2 3 4 5 الدرجة

.االستبانةوفقراتأقساميوضح(1)رقمالملحقأناإلشارةوتجدر

:الدراسة أداة ثبات 1.1

للتحققمنثباتأداةالدراسة،تماستخدامثباتاالتساقالداخليلفقراتاالستبانةباستخداممعادلةالثبات

إلضافةإلىالدرجةالكلية.عينةالدراسةلكلمجالمنمجاالتالدراسةباكرونباخألفاعلى  

(4.1موضحفيالجدول)كما  

قيم معامل الثبات كرونباخ ألفا لمحاور الدراسة( 3.4جدول )  

 قيمة معامل الثبات ألفا عدد الفقرات محور الدراسة

 71. 12 الضوابط التنظيمية

 المزيج التسويقي االسالمي

للمزيج التسويقي   ة الكليةالدرج
 االسالمي

29 .90 

 90. 41 الدرجة الكلية 
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معاملالثباتأندرجةثباتأداةالدراسةالكليمرتفعة،حيثبلغتقيمة(4.1يالحظمنالجدول)

الضوابطوبلغتقيمةمعاملكرونباخألفالمحور،%(عندالدرجةالكلية14ا)كرونباخألف

وتعد%(14المزيجالتسويقياالسالمي)لغتقيمةمعاملكرونباخألفالمحوركماب%(،11الشرعية)

وهومانتج%(14)كونأكبرمنينتائجهذاالمقياسمناسبةحيثأنمقياسثباتكرونباخألفايجبأن

فيقياسثباتأداةالدراسة.   



 :المعالجة اإلحصائية 5 .1

ومراجع تدقيقها تم االستبانات استعادة الرزمبعد برنامج في وتفريغها الحاسوب إلى إدخالها وثم تها

( االجتماعية للعلوم )Statistical Package of Social Sciencesاإلحصائية )SPSSوذلك )

لمعالجةالبياناتإحصائيا،حيثتمتحويلاإلجاباتاللفظيةإلىرقميةألغراضالتحليلحيثأعطيت

دائ واإلجما اإلجابة أحيانبا ابةغالخمسدرجات، واإلجابة نادا أربعدرجات، واإلجابة را ثالثدرجات،

درجةواحدة،وتمفحصثباتأداةالدراسةباستخداممعادلةالثباتكرونباخألفاقا درجتين،واإلجابةإطال

(Cronbach Alphaواالنحرافات الحسابية األوساط استخراج تم فقد الدراسة أسئلة على ولإلجابة ،)

.المعياريةوالوزنالنسبي

 

 :مقياس الدراسة 6.3

بهدفتحديددرجةوأهميةفقراتاالستبانة،ولكلمحورمنمحاورهاوالحكمعلىالنتائجمنالمتوسطات

الحسابية،فقدتموضعالمقياسالوزنيللمتوسطاتالحسابيةوفقا لمقياسليكرتالخماسينجدأنالمدى

(يوضحمقياسالدراسة.5 .1(،والجدول)8. =4/5طولالفئة)(بالتاليفإن4= 5-1)
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 ( مقياس الدراسة5 .1جدول )

 الدرجة المتوسط الحسابي الرقم
منخفضةدرجة 2.60أقلمن1

درجةمتوسطة2.61 - 23.40

درجةمرتفعة 3.41أكبرمن 3
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 الفصل الرابع

 تحليل نتائج الدراسة

:نتائج تحليل أسئلة الدراسةعرض  0.1

ما دور الضوابط الشرعية في المزيج التسويقي  النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي األول: 0.0.1

 في المصارف االسالمية في فلسطين ؟ اإلسالمي

استخراج تم األول الرئيسي السؤال على ولإلجابة فرعية، أسئلة سبعة األول الرئيسي السؤال من تفرع

)األوساط ويوضحالجدولرقم والوزنالنسبي. واالنحرافاتالمعيارية األوساطالحسابية1.4الحسابية )

والوزنالنسبي فيتلواالنحرافاتالمعيارية فيالمزيجالتسويقياإلسالميحسيندورالضوابطالشرعية

 المصارفاإلسالميةفيفلسطين؟

رية والوزن النسبي لدور الضوابط الشرعية في ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيا0.1جدول )
 المزيج التسويقي في المصارف اإلسالمية في فلسطين.

الوسط  الضوابط الشرعية رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

1 
عقد أساس على االستثمارية الودائع المصرف يتلقى

المضاربةالشرعية.
مرتفعة 94% 0.58 4.70

مرتفعة %96 0.42 4.78.اإلسالميةالشريعةأحكامتتماشىصيغاالستثمارمع 2

3 
يكونلدىالمصرفهيئةشرعيةتتولىالتوجيهوالرقابةعلى

جميعمعامالتالمصرف.
مرتفعة 96% 0.41 4.80

4 
يتمتدريبالعاملينفيالمصرفعلىممارسةجميعأنشطة

جراءمعامالتهوفقأح مرتفعة %93 0.54 4.66كامالشريعةاإلسالمية.المصرفوا 

5 

في صوريا  ال حقيقيا  الدين اسقاط إلى التسوية تؤدي
المصرف،وذلكبانتقالملكيةاألصلأوالمنفعةأوحصة
من الملك على يترتب ما مع المصرف، إلى المشروع

تكاليفومخاطر.

مرتفعة 91% 0.64 4.53
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6 
و المفاهيم المصرف التسويقيةيستخدم واألساليب الوسائل

المتفقةمعأحكامالشريعةاإلسالمية.
مرتفعة 93% 0.62 4.67

7 
في التسويق موظفو اتصاف على المصرف يحرص

مرتفعة %92 0.61 4.59المصارفاإلسالميةبالقيمواألخالقالفاضلة

8 
المصرف يقدمه ما على التسويقية العملية في التركيز يتم

ومنتجاتمصرفيةتحققالنفعالمشروعللفرد.منخدمات
مرتفعة 92% 0.63 4.61

9
يحرصالمصرفعلىاالبتعادعنالرساالتالتسويقيةالتي

فيهااعتداءعلىالعقيدةوالفكروالعرضوالمال.
مرتفعة 96% 0.53 4.81

10 
يحرصالمصرفعلىتجنباختيارالوسائلالتسويقيةالتي

مهماكانتالمغريات.فيهامفسدةشرعية
مرتفعة 96% 0.53 4.81

مرتفعة %92 0.64 4.59يتمتطبيققاعدةتجنبالمفاسدمقدمعلىجلبالمنافع. 11

12 
واالحاديث القرآنية النصوص تطويع عدم على الحرص

 لتتفقمعاألعرافالسائدةفيالمصارفالتقليدية.
مرتفعة 93% 0.63 4.63

 مرتفعة %94 0.28 4.68 ط الشرعيةالدرجة الكلية للضواب
(أنالدرجةالكليةللضوابطالشرعيةجاءتمرتفعةحيثبلغالوسطالحسابي1.4يالحظمنالجدولرقم)

يحرصالمصرفعلىاالبتعادعن(،وكانتأكثرالفقراتأهمية)28.(واالنحرافالمعياري)4.68لها)

يحرصالمصرفعلىتجنب(و)لعقيدةوالفكروالعرضوالمالالرساالتالتسويقيةالتيفيهااعتداءعلىا

(،حيثبلغالوسطالحسابيلكلاختيارالوسائلالتسويقيةالتيفيهامفسدةشرعيةمهماكانتالمغريات

الدينحقيقيا الصوريا فيالمصرف،وذلكبانتقالإسقاطتؤديالتسويةإلى(،وأقلهاأهمية)4.81منها)

(أوالمنفعةأوحصةالمشروعإلىالمصرف،معمايترتبعلىالملكمنتكاليفومخاطرملكيةاألصل

(.4.53البالغوسطهاالحسابي)

المصارف في التسويقي المزيج في كبيرة وبدرجة دور لها الشرعية الضوابط أن على النتائج وتدل

اإلسالميةفيفلسطينتطبقالضوابطالشرعيةبدرجةمرتفعة.
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في  اإلسالميةما دور الضوابط الشرعية في عنصر المنتج في المصارف الفرعي األول:  السؤال

فلسطين؟

النسبي والوزن واالنحرافاتالمعيارية استخراجاألوساطالحسابية تم الفرعياألول علىالسؤال لإلجابة

ماهوموضحن،كفيفلسطياإلسالميةعنصرالمنتجفيالمصارفلدورالضوابطالشرعيةفيتطوير

(.1.4فيالجدولرقم)

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدور الضوابط الشرعية في 9.1جدول رقم )
 نفي فلسطي اإلسالميةعنصر المنتج في المصارف 

رقم 
الوسط  المنتج  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

13 
التيتعبرعنحاجةالعميل،بالتاليإنتاجالمنتجات

والتفاخرية.هيةتختفيالخدماتوالمنتجاتالترفي
مرتفعة 90% 0.62 4.52

14 
استثنائية خدمات إنتاج في اإلنتاج ضوابط تساعد

جيدة.
4.44 0.53 89% 

 مرتفعة

15 
لعدم للعمالء والخدمات المنتجات أفضل تقديم يتم

إلحاقالضرربهم.
4.55 0.56 91% 

 مرتفعة

16 
إدراكهم البعدعناستغاللحاجاتالمستهلكينلعدم

للسلعة.
4.56 0.64 91% 

 مرتفعة

 مرتفعة %90 0.44 4.52 الدرجة الكلية للمنتج
(أنالدرجةالكليةلعنصرالمنتججاءتمرتفعةحيثبلغالوسطالحسابيلها1.4يالحظمنالجدولرقم)

البعدعناستغاللحاجاتالمستهلكين(،وكانتأكثرالفقراتأهمية)44.(واالنحرافالمعياري)4.52)

تساعدضوابطاإلنتاج(،وأقلهاأهمية)4.56(،حيثبلغالوسطالحسابيلكلمنها)لعدمإدراكهمللسلعة

(.4.44(البالغوسطهاالحسابي)فيإنتاجخدماتاستثنائيةجيدة
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فيالمصارفاإلسالميةفيفلسطينلهادوركبيرفيعنصروتدلالنتائجعلىأنالضوابطالشرعية

المنتج.

في  اإلسالميةما دور الضوابط الشرعية في عنصر التسعير في المصارف السؤال الفرعي الثاني: 

فلسطين؟

والوزنالنسبي واالنحرافاتالمعيارية استخراجاألوساطالحسابية لإلجابةعلىالسؤالالفرعيالثانيتم

ن،كماهوموضحفيفلسطياإلسالميةفيالمصارفتسعيرعنصراللضوابطالشرعيةفيتطويرلدورا

(.1.4فيالجدولرقم)

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدور الضوابط الشرعية في 1.1جدول رقم )
 نفي فلسطي اإلسالميةفي المصارف  تسعيرعنصر ال

رقم 
 الفقرة

لوسط ا السعر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

 مرتفعة %75 0.82 3.75تقديمالخدمةبسعرأقلمنسعرالسوق. 17

18 
تكوننسبةالربحيسيرةومعقولةتتماشىمعالعرف

الجاريوالعادلبينالبائعوالمشتري.
4.30 0.71 86% 

 مرتفعة

 مرتفعة %91 0.61 4.56فيها.ضبطنسباألرباحومنعالجهالة 19
 مرتفعة %84 0.54 4.20 الدرجة الكلية للسعر

جاءتمرتفعةحيثبلغالوسطالحسابيلها(أنالدرجةالكليةلعنصرالسعر1.4يالحظمنالجدولرقم)

(4.20( المعياري واالنحراف ).54( أهمية الفقرات أكثر وكانت الجهالة(، ومنع األرباح نسب ضبط

)(فيها منها الوسطالحسابيلكل حيثبلغ ،4.56( أهمية وأقلها أقلمنسعر(، بسعر الخدمة تقديم

(.3.75(البالغوسطهاالحسابي)السوق

عنصرفيفلسطينلهادوركبيرفياإلسالميةوتدلالنتائجعلىأنالضوابطالشرعيةفيالمصارف

السعر.
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في  اإلسالميةفي المصارف  وزيعرعية في عنصر التما دور الضوابط الشالسؤال الفرعي الثالث: 

فلسطين؟

والوزنالنسبي واالنحرافاتالمعيارية استخراجاألوساطالحسابية لإلجابةعلىالسؤالالفرعيالثالثتم

في اللدورالضوابطالشرعية هوموضحفيفيفلسطياإلسالميةفيالمصارفتوزيععنصر كما ن،

(.4.4الجدولرقم)

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدور الضوابط الشرعية في 1.1رقم ) جدول
 نفي فلسطي اإلسالميةفي المصارف  توزيععنصر ال

رقم 
الوسط  التوزيع الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

20 
الضرورية والخدمات المنتجات توزيع عملية تيسير

إلىكلالمتعاملين.لتصل
مرتفعة 92% 0.52 4.61

عليها 21 الحصول وتيسير الضرورية الخدمات توزيع
دونمشقة.

مرتفعة 88% 0.68 4.38

22 
المنتجات توزيع في الحديثة الطرق إتباع يتم

والخدمات)اإلنترنت،أجهزةالصرافاآللي،،الخ(.
مرتفعة 94% 0.45 4.72

 مرتفعة %91 0.41 4.57 الدرجة الكلية للتوزيع
أنالدرجةالكليةلعنصرالتوزيعجاءتمرتفعةحيثبلغالوسطالحسابي(4.4يالحظمنالجدولرقم)

يتمإتباعالطرقالحديثةفيتوزيع(،وكانتأكثرالفقراتأهمية)41.(واالنحرافالمعياري)4.57لها)

اآللي الصراف أجهزة )اإلنترنت، والخدمات الخالمنتجات منها،، لكل الحسابي الوسط بلغ حيث ،))

(4.72( أهمية وأقلها مشقة(، دون عليها الحصول وتيسير الضرورية الخدمات وسطهاتوزيع البالغ )

(.4.38الحسابي)

فيفلسطينلهادوركبيرفيعنصراإلسالميةوتدلالنتائجعلىأنالضوابطالشرعيةفيالمصارف

التوزيع.
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في  اإلسالميةفي المصارف  رويجما دور الضوابط الشرعية في عنصر التالرابع: السؤال الفرعي 

فلسطين؟

الرابع الفرعي السؤال على النسبيلإلجابة والوزن واالنحرافاتالمعيارية الحسابية األوساط استخراج تم

وموضحن،كماهفيفلسطياإلسالميةفيالمصارفترويجعنصرالتحسينلدورالضوابطالشرعيةفي

(.5 .4فيالجدولرقم)

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدور الضوابط الشرعية في  (5 .1)جدول رقم 
 نفي فلسطي اإلسالميةفي المصارف  ترويجعنصر ال

رقم 
الوسط  الترويج الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

23 
الشرعيةللتأكدمنصحةالمعلوماتاستخداماألدلة

التسويقيةلدعمالثقة.
 مرتفعة 91% 0.53 4.55

الخاصة 24 المناسبات في للعمالء هدايا تقديم يتم
والعامة.

 مرتفعة 82% 0.96 4.11

 مرتفعة %93 0.55 4.64عدمالتضليلفيالتعريفبالخدمةوكتمانعيوبها. 25

26 
اإلعالنية الحمالت تصميم بحيثيتم للمصرف

تتصفبالجاذبيةواإلقناعبدونخداع.
 مرتفعة 93% 0.58 4.63

27 
التسويق وأساليب ووسائل ومضامين مفاهيم تكون

متفقةمعمبادئوأحكامالشريعة.
 مرتفعة 93% 0.48 4.66

توفيرمختلفالمعلوماتالضروريةللعمالءعنكافة 28
المنتجاتوالخدماتالحاليةوالجديدة.

 مرتفعة 92% 0.50 4.59

 مرتفعة %91 0.40 4.53الدرجة الكلية للترويج
أنالدرجةالكليةلعنصرالترويججاءتمرتفعةحيثبلغالوسطالحسابي(5 .4)يالحظمنالجدولرقم

( واالنحرافالمعياري)4.53لها ).40( الفقراتأهمية وكانتأكثر ومضامينووسائل(، تكونمفاهيم

(،وأقلها4.66(،حيثبلغالوسطالحسابيلكلمنها)لتسويقمتفقةمعمبادئوأحكامالشريعةوأساليبا

(.4.11(البالغوسطهاالحسابي)والعامةيتمتقديمهداياللعمالءفيالمناسباتالخاصةأهمية)
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دوركبيرفيعنصرالترويجفيالمصارف فيميةاإلسالوتدلالنتائجعلىأنالضوابطالشرعيةلها

.فلسطين

 اإلسالميةفي المصارف  الدليل الماديما دور الضوابط الشرعية في عنصر السؤال الفرعي الخامس: 

في فلسطين؟

تماستخراجاألوساطالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالوزنالنسبيلإلجابةعلىالسؤالالفرعيالخامس

ن،كماهوفيفلسطياإلسالميةفيالمصارفماديلدليلالعنصراتحسينلدورالضوابطالشرعيةفي

(.6 .4موضحفيالجدولرقم)

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدور الضوابط الشرعية في  (6 .1)جدول رقم 
 نفي فلسطي اإلسالميةفي المصارف دليل المادي عنصر ال

رقم 
 الفقرة

الوسط  الدليل المادي
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

29 
لخلقصورة بتوظيفالدليلالماديواستعماله القيام

إيجابيةللمصرفوخدماته.
مرتفعة 93% 0.51 4.66

مرتفعة %82 0.84 4.11 السرعةفيتنفيذالخدماتالمصرفية. 30

31 
عمليات في الحديثة التكنولوجية األدوات استخدام

مرتفعة %90 0.64 4.52 تقديمالخدمات.

32 
والناحية والداخلي الخارجي بالمظهر االهتمام

الجماليةلمختلففروعالمصرفوبطابعإسالمي.
مرتفعة 93% 0.54 4.67

 مرتفعة %90 0.42 4.49 الدرجة الكلية للدليل المادي
عةحيثبلغالوسطأنالدرجةالكليةلعنصرالدليلالماديجاءتمرتف(6 .4)يالحظمنالجدولرقم

االهتمامبالمظهرالخارجي(،وكانتأكثرالفقراتأهمية)42.(واالنحرافالمعياري)4.49الحسابيلها)

(،حيثبلغالوسطالحسابيلكلمنهاوالداخليوالناحيةالجماليةلمختلففروعالمصرفوبطابعإسالمي

(.4.11(البالغوسطهاالحسابي)رفيةالسرعةفيتنفيذالخدماتالمص(،وأقلهاأهمية)4.67)
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دوركبيرفي عنصرالدليلالماديفيالمصارفتحسينوتدلالنتائجعلىأنالضوابطالشرعيةلها

فيفلسطين.اإلسالمية

في  اإلسالميةفي المصارف  فرادما دور الضوابط الشرعية في عنصر األالسؤال الفرعي السادس: 

فلسطين؟

تماستخراجاألوساطالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةوالوزنالنسبيالفرعيالسادسلإلجابةعلىالسؤال

ن،كماهوفيفلسطياإلسالميةفيالمصارفدليلالماديعنصرالتحسينلدورالضوابطالشرعيةفي

(.1.4موضحفيالجدولرقم)

نسبي لدور الضوابط الشرعية في ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن ال7.1جدول رقم )
 نفي فلسطي اإلسالميةفي المصارف  دليل الماديعنصر ال

رقم 
 الفقرة

الوسط  األفراد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الدرجة

مرتفعة %94 0.49 4.70التزامالموظفينبالسلوكالحسنمعالعمالء. 33

34 
حترامأهميةوقتاالهتمامبالمواعيدوالحفاظعليهاوا

اآلخرين.
مرتفعة 91% 0.71 4.56

35 
منوجهاتنظر يبديه لما للعميل اإلنصاتالفعال

مرتفعة %92 0.71 4.59والردعليهابهدوء.

36 
بالمعامالت للقيام للموظفين عملدوراتتدريبية يتم
الشريعة أحكام مع يتوافق بما الشرعية بالطرق

اإلسالمية.
مرتفعة 93% 0.55 4.63

37 
مكان في للموظف  العام المظهر على الحفاظ

العمل.
مرتفعة 94% 0.45 4.72

 مرتفعة %93 0.47 4.64الدرجة الكلية لألفراد
أنالدرجةالكليةلعنصراألفرادجاءتمرتفعةحيثبلغالوسطالحسابي(1.4يالحظمنالجدولرقم)

( )4.64لها المعياري واالنحراف وكان47.( ،)( أهمية الفقرات أكثر العامت المظهر على الحفاظ
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االهتمامبالمواعيد(،وأقلهاأهمية)4.72(،حيثبلغالوسطالحسابيلكلمنها)للموظففيمكانالعمل

(.4.56(البالغوسطهاالحسابي)والحفاظعليهاواحترامأهميةوقتاآلخرين

دور لها النتائجعلىأنالضوابطالشرعية فيالمصارفكبيرفيوتدل فياإلسالميةعنصراألفراد

فلسطين.

في  اإلسالميةفي المصارف  العملياتما دور الضوابط الشرعية في عنصر السؤال الفرعي السابع: 

فلسطين؟

والوزنالنسبي واالنحرافاتالمعيارية استخراجاألوساطالحسابية لإلجابةعلىالسؤالالفرعيالسابعتم

ن،كماهوموضحفيفيفلسطياإلسالميةفيالمصارفالعملياتعنصرالشرعيةفيلدورالضوابط

(.1.4الجدولرقم)

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لدور الضوابط الشرعية في 8.1جدول رقم )
 نفي فلسطي اإلسالميةفي المصارف  عملياتعنصر ال

رقم 
الوسط  العمليات الفقرة

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الدرجة النسبي

38 
للعميل المصرفية المعاملة إنجاز عملية تتصف
لخدمةعدد الشرعية األحكام وبدونمخالفة بالسرعة

أكبرمنالعمالء.
مرتفعة 89% 0.69 4.44

39 
فروع مختلف في المصرفية اإلجراءات توحيد يتم

مرتفعة %92 0.61 4.58اإلسالمية.المصرفبمايتوافقمعأحكامالشريعة

40 
للعميل المصرفية المعاملة إنجاز عملية تتصف

.بالسريةالتامةتطبيقُالتعاليماإلسالم
مرتفعة 97% 0.37 4.84

41 
إنجاز في األقسام مختلف بين دائم تنسيق هناك
الضوابط ضمن وفعالية بكفاءة المشتركة المهام

الشرعية.
فعةمرت 94% 0.63 4.72

 مرتفعة %93 0.40 4.64الدرجة الكلية للعمليات
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(أنالدرجةالكليةلعنصرالعملياتجاءتمرتفعةحيثبلغالوسطالحسابي1.4يالحظمنالجدولرقم)

( )4.64لها المعياري واالنحراف ).40( أهمية الفقرات أكثر وكانت المعاملة(، إنجاز تتصفعملية

لتعاليماإلسالمالمصرفيةللعميلبالسريةال )تامةتطبيقُا (،4.84(،حيثبلغالوسطالحسابيلكلمنها

( أهمية الشرعيةوأقلها األحكام مخالفة وبدون بالسرعة للعميل المصرفية المعاملة إنجاز تتصفعملية

(.4.44(البالغوسطهاالحسابي)لخدمةعددأكبرمنالعمالء

فياإلسالميةلهادوركبيرفيعنصرالعملياتفيالمصارفوتدلالنتائجعلىأنالضوابطالشرعية

فلسطين.



ما هي التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق عناصر النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي الثاني:  9.0.1

؟في فلسطين اإلسالميةفي المصارف  اإلسالميالمزيج التسويق 

است تم فقد الثاني الرئيسي السؤال عن والعقباتلإلجابة التحديات لفقرات الحسابية المتوسطات خراج

إلىاألكثرتأثي تأثير1،حيثأعطيالرقم)را وترتيبهامناألقلتأثير ا تأثير15والرقم)ا (أكثرها ،ا (أقلها

(.1.4كماسيتمتوضيحهابالجدولرقم)ا وعليهفإنهكلماارتفعالوسطالحسابيللفقرةفسيكونأقلتأثير

 ( التحديات والعقبات2.1ول )جد
رقم 
 الفقرة

 الرتبة التحديات والعقبات

1 
عن تختلف ال أنها على اإلسالمية للمصارف العمالء نظرة

 األولى المصارفالتجاريةبلالفرقفياالسمفقط.

 الثانية بعدالقوانينالوضعيةوالضريبيةعناألحكاموالقواعدالشرعية. 2
 الخامسة الميةبالحالةالسياسيةواألمنيةفيفلسطين.تأثرالمصارفاإلس 3
 الثالثة عدموضوحالعالقةبينالمصارفاإلسالميةوالتجارية. 4
 السادسة غياباالستقالليةاالقتصاديةللمصارفاإلسالميةفيفلسطين. 5
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 الرابعة عدماكتمالمنظومةالتشريعاتالقانونية. 6
 السابعة فاإلسالميةمعأحكامالشريعة.عدمالثقةبتعاملالمصار 7

8 
بسبب فيالمصارفاإلسالمية االستثمارية المخاطر نسبة ارتفاع

 عدموجودضماناتكافيةللمستثمرين.
 العاشرة

 الثانية عشرة الهجمةالشرسةعلىالمصارفاإلسالميةفيفلسطين. 9

10 
باألعمال للقيام المؤهلة واإلطارات الكوادر في المصرفيةنقص

 الثامنة القائمةعلىأسسإسالمية.

11 
المصارفالتقليديةولم معظمخدماتالمصارفاإلسالميةتقدمها

 التاسعة تصلإلىمرحلةاإلبداعواالبتكار.

 الثالثة عشرة عدموجودفروعللمصارفاإلسالميةفيكلمدنفلسطين. 12

13 
أكثرمنالمصارفا المصارفالتقليدية منخاللدعم إلسالمية

العالقاتاالقتصاديةبينالدول.
 الحادية عشرة

 الرابعة عشرةالتعاملمعسلطةالنقد. 14
 الخامسة عشرةعدممواكبةقراراتهيئةاإلفتاءفيالمصرفمعتطوراتالعصر. 15



عنالمصارفنظرةالعمالءللمصارفاإلسالميةعلىأنهاالتختلف(أن)1.4يالحظمنالجدولرقم)

يالتيتواجهتطبيقعناصرالمزيجالتسويق(أكثرالتحدياتوالعقباتالتجاريةبلالفرقفياالسمفقط

كانتالفقرةاإلسالميةفيالمصارفاإلسالمي فيما األولىمنبينالفقرات، فيفلسطين،جاءترتيبها

جاءترتيبهاالخامسةعشرةا أقلهاتأثير(عدممواكبةقراراتهيئةاإلفتاءفيالمصرفمعتطوراتالعصر)

فيالمصارفاإلسالميمنبينفقراتالتحدياتوالعقباتالتيتواجهتطبيقعناصرالمزيجالتسويقي

فيفلسطين.اإلسالمية
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المزيجالتسويقياإلسالميبحيثيكونتحسينبرأيككيفيمكنالنتائج المتعلقة بالسؤال المفتوح : 1.0.1
انسجاما معالضوابطالشرعية؟رأكث


حيثكانتاالجاباتعليهمتقاربةمنخاللاالبداعفيابتكارصيغتمويلاسالميةبعيدةكلالبعدعن

التجارية المصارف في منحه يمكن الذي للمجتمع،التمويل وتثقيفية دورية واجتماعات ندوات عمل

ةوتجارية،ومنخاللتوحيدهيئاتالرقابةالشرعيةفيلتوضيحالفرقبينالفرقبينالمصارفاالسالمي

يثتكونواحدةفيجميعالقرارات.كافةالمصارفاالسالميةبح
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 :نتائج الدراسة 0.5

ويقياإلسالميفيالمزيجالتسودورهاالضوابطالشرعيةوالتيهدفتإلىدراسةالحاليةبعدإجراءالدراسة

إلىالنتائجالتالية:الدراسة،توصلتفيالمصارفاإلسالميةفيفلسطين

المصارففيالتسويقيالمزيجفيكبيرةوبدرجةدورلهاالشرعيةالضوابطأنعلىالنتائجتدل .1

حيثمرتفعةبدرجةالشرعيةالضوابطتطبقوفلسطينفياإلسالمية علىالمصرفيحرص،

ويحرص،والمالوالعرضوالفكرالعقيدةعلىاعتداءفيهاالتيالتسويقيةلرساالتاعناالبتعاد

.المغرياتكانتمهماشرعيةمفسدةفيهاالتيالتسويقيةالوسائلاختيارتجنبعلىالمصرف

 دراسة)يوب، مع الدراسة 1411واتفقتنتائج ؛ وكريمة، التيأظهرتأهمية1411وبوشناقة )

الشر الضوابط اإلسالمي.ودور التسويقي المزيج في وآخرون،عية ماهر ( دراسة مع وتتفق

(التيأظهرتوجودعالقةبيناألخالقوالتسويقالمصرفياإلسالمي،ويؤكدكلمازادت1411

التسويق دعم في أسهم كلما ممارساتها، في وتطبيقها باألخالق المرتبطة المصارفبأنشطتها

المصرفياإلسالمي.

بطالشرعيةفيالمصارفاإلسالميةفيفلسطينلهادوركبيرفيعنصرالمنتج،حيثإنالضوا .1

،وتتفقهذهالبعدعناستغاللحاجاتالمستهلكينلعدمإدراكهمللسلعةيحرصالمصرفعلى

 )يوب، دراسة مع عنصر1411الدراسة مجال في الشرعية الضوابط دور أظهرتأن التي )

 في  إنتاجالمنتج السالم.واستهالكهاتوزيعهاثمومنالطيبةالسلع )عبد دراسة مع وتتفق



85 
 

(التيأظهرتأناإلسالميضبطالعمليةاإلنتاجيةبأنيتمإنتاجالمنتجالمباح1415ومحمد،

المتقنضمنأولوياتالمجتمع.

السعر، .1 فيعنصر كبير دور لها فيفلسطين المصارفاإلسالمية في الشرعية الضوابط إن

(1415وتتفقمعدراسة)عبدالسالمومحمد،.ضبطنسباألرباحومنعالجهالةفيهايتمحيث

البائع للطرفين الثمن في العدل يكون بأن التسعير عملية يضبط اإلسالم أن أظهرت التي

والمشتريضمنمبدأالتراضي،ووضعحددللممارساتغيرالمشروعة.

فيالمصارفاإلسال .4 التوزيع،إنالضوابطالشرعية دوركبيرفيعنصر فيفلسطينلها مية

يتمإتباعالطرقالحديثةفيتوزيعالمنتجاتوالخدمات)اإلنترنت،أجهزةالصرافاآللي،،حيث

اإلسالمفيالتوزيععمليةن(التيأظهرتأ1411وتتفقهذهالدراسةمعدراسة)يوب،(.الخ

فيالمتمثلةالمستهلكينومصالحالربح،تحقيقفيالمتمثلةالمنتجينمصالحتحقيقإلىتسعى

علىالحصولفيالمتمثلةالوسطاءومصالحالمناسب،بالسعرورغباتهمحاجاتهمعلىالحصول

وتتفقمعدراسة.والمستهلكالمنتجالطرفينبينالتبادليةالعمليةفيالمبذولالنشاطمقابلعائد

اإلسالميضبطعمليةالتوزيعبحيثيجبتيسير(التيأظهرتأن9105)عبدالسالمومحمد،

توزيعالمنتجاتالضروريةلتصلإلىالمتعاملينوفقا لمقاصدالشريعةاإلسالمية.

فيفلسطين، .5 دوركبيرفيعنصرالترويجفيالمصارفاإلسالمية لها إنالضوابطالشرعية

 أن وأساليبحيثيحرصالمصرفعلى ووسائل ومضامين مفاهيم معتكون متفقة التسويق

الشريعة .مبادئوأحكام )يوب، دراسة مع الدراسة هذه أظهرتأ1411وتتفق التي نشاطن(

والخدماتالسلعمزاياعرضفياإلعالميةالمادةصدقحيثمنيختلفاإلسالمفيالترويج

تتفقمعو.باآلخرينالضررإلحاقعدممعواألعرافالعاداتمعتتماشىأنهاالمؤكدمنوالتي
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 ومحمد، السالم )عبد بضرورة1415دراسة الترويج عملية يضبط اإلسالم أظهرتأن التي )

توخيالصدقواألمانةوعدمالتضليلفيالتعريفبالمنتوج.

في .1 اإلسالمية المصارف في المادي الدليل عنصر في كبير دور لها الشرعية الضوابط إن

رجيوالداخليوالناحيةالجماليةلمختلففروعالمصرفاالهتمامبالمظهرالخامنحيثفلسطين،

.وبطابعإسالمي

1.  في كبير دور لها الشرعية الضوابط فيتحسينإن اإلسالمية المصارف في األفراد عنصر

.الحفاظعلىالمظهرالعامللموظففيمكانالعملفلسطين،منخالل

،فلسطينفياإلسالميةالمصارفيفالعملياتعنصرفيكبيردورلهاالشرعيةالضوابطنإ .1

.تتصفعمليةإنجازالمعاملةالمصرفيةللعميلبالسريةالتامةتطبيقُالتعاليماإلسالمحيث

المصارففياإلسالميالتسويقيالمزيجعناصرتطبيقتواجهالتيوالعقباتالتحدياتأكثرمن .1

المصارفعنتختلفالأنهاعلىاإلسالميةللمصارفالعمالءنظرةهيفلسطينفياإلسالمية

.فقطاالسمفيالفرقبلالتجارية )شحادة، دراسة مع الدراسة التي1411وتتفقنتائجهذه )

اإلسالميالمصرفيالوعيغياباإلسالميةالمصارفعملتعيقالتيالمعوقاتأهمأنأظهرت

 .اإلسالميةالمصارفبينالتعاونوقلةفلسطينفي
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:الدراسة توصيات 9.5

علىنتائجالدراسةتوصيالباحثةبمايلي:بناء 

عمالئهحاجاتبتلبيةاالكتفاءعدمبالمصرفيالتسويقإداراتتوصي .1 نمافقط،م منافعتقديموا 

.العميليتوقعهماجيدةتفوقاستثنائيةوخدمات

أسعارتحديدفييا حالالمنتهجةاسياستهحيالالنظربإعادةالمصارفاإلسالميةقيامتوصيب .1

.السوقسعرمنأقلبسعرتقديمالخدمةلوخدماتهامنتجاتها

المصرفيةوالخدماتالمنتجاتتوزيعفيالمتبعةالحديثةااللكترونيةبالطرقأكثراالهتمام .1

.مشقةدونعليهاالحصولتيسيرالضروريةل

متخصصة،تدريبيةبرامجخاللمناإلسالمي،المصرفيالعمللكوادرالتسويقيةالقدراتتطوير .4

الخدماتتنفيذعلىقدرةأكثرليكونواخاص،بشكلواإلسالمية،عموما المصرفيةالصناعةفي

.العمالءمنأكبرعددلخدمةالشرعيةاألحكاممخالفةوبدونسرعةبالللعميلالمصرفية

بالمواعيداالهتماماللمنخالعملفيوالجدلدىالموظفينالفاضلةاألخالقاإلسالميةترسيخ .5

.اآلخرينوقتأهميةواحترامعليهاوالحفاظ

اإلسالميالتسويقضوابطعلىاالعتمادبتوصي .1 باعتبارهالمصارفاإلسالميةفيالمصرفي

.منهامفرالتسويقيةإستراتيجيةأصبح

نظرةلتغييربالمصارفاإلسالميةالمتصلةاإلسالميةوالثقافةالوعيمنالمزيدنشرعلىالعمل .1

االسمفيالفرقبلالتجاريةالمصارفعنتختلفالأنهاعلىاإلسالميةللمصارفالعمالء

.فقط
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دراساتمستقبليةتبحثمدىتطبيقالضوابطالشرعيةفيالمصارفاإلسالميةمنوجهةإجراء .1

 لتكوننتائجالدراسةأكثرمصداقيةوالمقارنةبينوجهاتالنظر.نظرالعمالء

وض .1 توحيدها وضرورة اإلسالمي المصرفي التسويقي للمزيج الشرعية الضوابط وتطبيق علىع

 مستوىجميعالبنوكاإلسالمية

علىالمصارفاإلسالميةأنتبناستراتيجياتهاالتسويقيةوفقا لألخالقوالقيماإلسالميةالتيهي.14

 مبادئإنسانيةأقرهاربالبشرية.

نماطالسلوكاألخالقيكتابةوتعليقهافيمكانظاهرللعاملينوتحديدعلىالمصارفتحديدأ.11

 السلوكاألخالقيالمقبولوالقوانينوالتعليماتالتييجبأنتطبقمنقبلالعاملينفيالمصرف.

11 حاجاتتلبيةباتجاهالجهدمنالمزيدبذلعلىفلسطينفياإلسالميةالمصارفتعملأن.

المصارفإلىباالنتقالتفكيرهممنوالحدالعملفيرهمرااستملضمانرضاهموكسبموظفيها

 .األخرى

إلىسيؤديالرقابةهيئاتآراءتعددألنوذلكالشرعيةالرقابةهيئاتتوحيدعلىالعملضرورة.11

.المصارفهذهعلىالناسإقبالتقليلوبالتاليالناسأفكارتشتت
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 المصادر والمراجع
:ع العربيةالمراج
 (145،سورةالتوبةايه)القرانالكريم .1
-تطويرآلياتالتمويلبالمشاركةفيالمصارفاإلسالمية(.1441)إلياسعبداهللسليمان،أبوالهيجاء .1

اليرموك، جامعة والمصارفاإلسالمية، تخصصاالقتصاد منشورة دكتوراه رسالة األردن، حالة دراسة
 www.Kantakji.com/media/2286/b094.pdfعليهعلىالموقع:.تماالطالع.أربد،األردن

صباح) .1 تايه، عمان،1441أبو للنشر، وائل األولى، الطبعة والتطبيق، التسويقالبنكيبينالنظرية .)
األردن.

(.أثرالمزيجالتسويقيعلىرضاالعمالء"دراسةميدانيةعلى1441أبوزنيد،سمير؛والشريف،شادي) .4
ا اإلنسانية(،المصارف العلوم األقصى)سلسلة جامعة مجلة فلسطين"، في الغربية بالضفة لتجارية

.111-111(،ص1(،ع)11مجلد)
مروان) .5 عرابي، للنشر1441أبو تسنيم دار والتقليدية، اإلسالمية البنوك في المصرفية الخدمات .)

،عمان،األردن.1والتوزيع،ط
 .جامعةالجزائر،نوكاإلسالمية:دراسةنظريةتطبيقيةالدورالتنمويللب(.1441)جميل،أحمد .1
"دراسةحالة(.1445)دريدي،بشير .1 االقتصادية المؤسسة علىربحية سياساتالمزيجالتسويقيوأثرها

"،رسالةالماجستيرفيعلوماقتصادية،جامعةقاصديمرباحMoulins des Oasisمطاحنالواحات"
.قتصادية،الجزائرورقلة:كليةالحقوقوالعلوماال

،والتوزيع،داراليازوريللنشر1التسويق:أسسومفاهيممعاصرة،ط(.1441)ثامرياسر،،البكري .1
األردن،،عمان

المزيجالتسويقيمنمنظورالتطبيقاتالتجاريةاإلسالمية،أطروحةدكتوراهفرع(.1445)بلحميرإبراهيم .1
.لعلوماالقتصاديةوعلومالتسييرجامعةالجزائر:كليةاعلومالتسيير،

نوال) .14 الملتقىالوطني1441بنعمارة، الجزائري( بنكالبركة حالة البنوكاإلسالمية)دراسة محاسبة .)
األولحول"المؤسسةاالقتصاديةالجزائريةوتحدياتالمناخاالقتصاديالجديدـجامعةورقلة.

اإلسالميةدراسةتطبيقيةمقارنة،رسالةدكتوراهعلومالكفاءةالتشغيليةللمصارف(.1411)شوقي،بورقبة .11
.فيالعلوماالقتصادية،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيير،جامعةفرحاتعباسسطيف

حاجي) .11 وكريمة، أحمد؛ اإلسالمي،1411بوشناقة، المصرفي التسويقي للمزيج الشرعية الضوابط .)
ةالعلوماالقتصاديةالتجاريةوعلومالتسيير.مداخلةفيجامعةبشار،كلي

،كرامةو،صالح،الجريري .11 العميل:(.1441)عمرو رضا في الخدمات وجودة الداخلي التسويق أثر
لعينةمنالمصارفاليمنية،أطروحةدكتوراهغيرمنشورةفيعلومإدارةاألعمال،جامعةدراسةتطبيقية
دمشق،سوريا.
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فلسطينفيالعاملةاإلسالميةالمصارففيالمستخدمةالماليةاألدوات(.1411)الجعبري،عبدالمحسن .14
 ،رسالةماجستيرمنشورة،جامعةالقدس،فلسطين.االستثمارتشجيعفيودورها

الكريم،حماد .15 عبد 1441)حمزة المصارف(. اتحاد مجلة اإلسالمية"، المصارف في الشرعية الرقابة
.114العربية)لبنان(،العدد

 تخصص ماجستير رسالة اإلسالمية، المصارف في التسويقي المزيج(.1441الدين) بهاء خانجي،محمد .11
والمصرفية. المالية للعلوم العربية األكاديمية منشورة، اإلسالمية المصارف

بكر) .11 أبو التجارية1411خوالد، المصارف في المطبق التسويقي المزيج عن العمالء رضا مدى .)
ال ميدانية-حكوميةالجزائرية مجلد)-دراسة للبحوث، األمريكية العربية الجامعة مجلة ع)1، (،ص1(،

11-141.
عشر،الصادرعنسلطةالرابعدليلالقواعدوالممارساتالفضلىلحوكمةالمصارففيفلسطين،بند .11

(.1411)النقدالفلسطينية
عكاشة) .11 1411رزيفة، تحقيق في البنكي التسويقي المزيج دور العمالء(. البنك-رضا حالة دراسة

الجزائري مهيدي،BNA-111-الوطني بن العربي جامعة منشورة، ماجستير رسالة البواقي، أم ،
الجزائر.

محمد،الرفاعي .14 الحلبي(.1444)فادي منشورات يوسففرحات، ريمون تقديم: المصارفاإلسالمية،
 .بيروت،الحقوقية

مناإلسالميةالستراتيجياتتسويقخدماتومنتجاتللمصرفية(،خطوطرئيسية1414شحاتة،حسين) .11
http://www.darelmashora.com:موقعدارالمنشورة

(.مدىنجاعةالبنوكاإلسالميةوتغلغلهافياالقتصادالفلسطيني،أطروحةدكتوراه1411شحادة،محمد) .11
لعليا،الجامعةالحرةفيهولندا.االدراساتمنشورةفيبرنامجالعلوماإلداريةواالقتصادية،كلية

(.مدىنجاعةالبنوكاإلسالميةوتغلغلهافياالقتصادالفلسطيني،رسالةدكتوراه1411شحادة،موسى) .11
منشورة،الجامعةالحرةفيهولندا.

دائراألولى،الطبعةاإلسالمية،المصارففياالجتماعيةالمسؤوليةعالمراجعة.(1441.)ملشرع،ا .14
.األردنعمانوالنشر،للطباعةوائل

 المصرفي التسويق لمفهوماإلسالمية المصارف تطبيق مدى (.1441وآخرون)سعيد مصطفى،الشيخ .15
 المجلد اإلنسانية، والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة األردن، حالة دراسة العمالء نظر وجهة من اإلسالمي
:الموقععلى عليه االطالع تم األول، العدد التاسع،

Zujournal.org/ar/images/stories/2011/1-2009/5.pdf.
1441أساسياتالعملالمصرفياإلسالمي،داروائلللطباعةوالنشر،(.1441)الصوان،محمودحسن .11

،األردن.عمان
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بشير) .11 والعالق، هاني؛ المتحدة1411الضمور، العربية الشركة األولى، الطبعة البنكي، التسويق .)
يدات،القاهرة،مصر.للتسويقوالتور

،طارق .11 ط(.1441)طه واإلنترنيت، العولمة بيئة في البنوك للنشر1إدارة الجديدة الجامعية الدار ،
.مصر،اإلسكندرية،والتوزيع

مفهومالتسويقالمصرفياإلسالميفيالمصارفاإلسالمية(.1411)مرادشريفو؛بنيعقوب،الطاهر .11
،مجلةالعلوماالقتصاديةوعلومالتسيير،تم(حالةبنكالبركةبالجزائرمن)وجهةنظرالعمالءدراسة

-www.univ..11االطالععليهعلىالموقع:جامعةسطيف،العدد
ecosetif.com/revueeco/cahiers_Fichiers/revue-13-2013/005.pdf

مأمول،مداخلةمنشورةمومياتحولالمصارفاإلسالميةبينالواقعوال(.ع1411)قادريمحمد،الطاهر .14
اإلسالميالواقع...ورهاناتالمستقبل،تماالطالعاالقتصادضمنفعالياتالملتقىالدولياألولحول

.Iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/pdfعليهعلىالموقع:
ميةللنشروالتوزيع،داراليازوريالعل،األسسالعلميةللتسويقالحديث(.1441)حميدوآخرون،الطائي .11

.األردن
تطبيقي.الطبعة1441الطائي،حميد؛والعالق،بشير) .11 (.تسويقالخدمات:مدخلاستراتيجي،وظيفي،

العربية،اليازوريالعلميةللنشروالتوزيع،عمان،األردن.
دهليس) .11 ومحمد، مخلوفي؛ السالم، التسو1445عبد اإلستراتيجية على اإلسالمية الضوابط أثر يقية(.

 والتمويل لالقتصاد العاشر العالمي المؤتمر في مداخلة المؤسسيةاإلسالميللمؤسسات، الجوانب ،
،الدوحة،قطر،1-11االقتصاديةوالنقديةوالمالية،منلإلصالحات

أهميةالمزيجالتسويقيفيترقيةالخدماتالسياحية،رسالةدكتوراهفي(.1414)فؤادحاج،عبدالقادر .14
والعلومالعلوم والتسيير االقتصادية العلوم كلية تلمسان: بلقايد بكر أبي جامعة تسويق، فرع التجارية

.التجارية،الجزائر
عيشوش) .15 اإلسالمية1441عبدو، البنوك في المصرفية الخدمات تسويق حالة-(. رسالة-دراسة

الجزائر.-باتنة-ماجستيرمنشورة،جامعةالحاجلخضر
دراسةميدانيةللبنوكالعمومية-(،أثرالمزيجالتسويقيالبنكيعلىرضاالعميل1411عتيق،خديجة) .11

"،رسالةماجستير،كليةعلوماالقتصادوعلومالتسييروعلومالتجارة،-واألجنبيةالعاملةبواليةتلمسان
 تلمسان.

مالعجلوني، .11 ( المصرفيةوتطبيقاتهاومبادئهااحكمها.(1441. للنشرالميسرةدارى،األولالطبعة:
.األردنعمان،والتوزيع،
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الضوابطالشرعيةالستخداماتالهندسةالماليةكمدخللتطويرالمنتجاتالمالية(.1411)حمزة،علي .11
اإلسالمية،مداخلةمنشورةضمنفعالياتالملتقىالدوليالثانيللصناعةالماليةاإلسالمية.تماالطالع

 .Iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2013/12/pdfعليهعلىالموقع:
مالفقي، .11 ( :االقتصاديةالتنميةعمليةفيوأثرهاإلسالميةللمصارفاالقتصادياألداء.(1414.

.مصرالقاهرة،الكتب،عالمداراألولى،الطبعة
قيو) .44 للد1441كاثرين، الجامعية المؤسسة مجد لبنان: واشد، وردية ترجمة التسويق، والنشر(. راسات

.1والتوريع،ط
وآخرون) .41 أسعد اإلسالمي)دراسة1411ماهر، المصرفي التسويق على أخالقياتاألعمال أبعاد أثر .)

استطالعيةعلىالمصارفالعاملةفيمحافظةالسليمانية،جامعةالتنميةالبشرية،مصر.
ومبادئ(.1411)خليلوآخرون،محمد .41 الشرعية الضوابط بين فيالصناعة"المواءمة والتنظيم الرقابة

الماليةاإلسالمية":الواقعوآفاقالمستقبل،أوراقعملمنشورةمقدمةإلى:المؤتمرالعالميالثامنلعلماء
.تشرينأول14-11ماليزيا،خاللالفترةمن-الشريعةحولالماليةاإلسالمية،والمنعقدفيكوااللمبور

 .مصر،لتسويقلمواجهةآثارالجاتس،المكتبالعربيللمعارفتفعيلا(.1441)ساميأحمد،مراد .41
للفترةفلسطينفيالمحليةاالستثمارعجلةدفعفياإلسالميةالمصارفدور.(1411.)بمشتهى، .44

.فلسطيناألزهر،جامعةماجستير،رسالةتحليلية،دراسة،1441-1111بينما
الحميد) .45 عبد 1444المغربي، اإلدارة تراتيجيةاإلس(. البنوك اإلسالميةفي المعهد للبحوثاإلسالمي،

 ،جدة.1والتدريب،ط
مالمكاوي، .41 ( القرارالتخاذالعلميالمنهجواإلسالميالتقليديالمصرفيالتمويل.(1441. الطبعة:

.مصرالمنصورة،والتوزيع،للنشرالعصريةالمكتبةاألولى،
،الجزائر:ديوانالمطبوعاتالجامعية.1ستراتيجيات،ط(.مدخلالمعلوماتواال1441نوري،منير) .41
 :العملية،والتطبيقات النظرية األسس اإلسالمية المصارف ( 2007 ) .ح سمحان، ،.م الوادي، .41

 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار األولى، الطبعة
،وهاب .41 كمد(.1441)نعمون المصرفية الخدمات لتوزيع المعاصرة التنافسيةالنظم القدرة لزيادة خل

 إلىحالة اإلشارة مع التجارية الجزائرللبنوك أبحاثاقتصادية مجلة دارية، خيضر،وا  محمد جامعة ،
.111–114،ص4،العددالجزائربسكرة،

آمال) .54 مجلة1411يوب، التسويقي، المزيج تطوير في التنظيمية وثقافتها المصارفاإلسالمية دور .)
(.41سانية،جامعةاألخوةمنتوريقسنطينة،الجزائر،عدد)العلوماإلن
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 : المواقع االلكترونية

سهى) .1 ومفيد، فادي؛ اهلل، 1411حرز البنوك تواجهها،اإلسالمية(. التي والتحديات فلسطين في
et/publication/327671843https://www.researchgate.n 

"موقعمركزاإلسالمية(.مقالبعنوان"أخالقياتتسويقالمنتجاتالمالية1414المغربي،عبدالحميد) .1
 08 /2010/11.الماليةناعةأخبارالص

.http://www.cibafi.org/newscenter/details.aspx/d=11625&cat=12
http://aib.ps/aboutus/fatwaموقعالبنكاالسالميالعربي: .1
(https://islamicbank.ps/ar/about/overview/pibموقعالبنكاالسالميالفلسطيني) .4
 https://www.safabank.ps/ar/page/briefموقعمصرفالصفا: .5
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  :الملحقات

ة(:االستبان1ملحق) 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة الخليل
 

 

 كلية الدراسات العليا
 كلية التمويل واالدارة
 قسم إدارة األعمال

 

 السادة بنك....................................المحترمين
تحيةطيبةوبعد...

 اإلسالمية المصارف في مياإلسال التسويقي المزيجودورها في  الشرعية الضوابط:"بإجراءدراسةحولةتقومالباحث
ورؤساءاألقساموقسمالتسويقوهيئةالرقابةالشرعيةفيالمصارفاإلسالميةفياالقليمينمنوجهةنظرالمدراء ."فلسطين في

بأن الدراسةإلكمالفلسطين،علما  األعمالفيجامعةالخليلهذه ،متطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرفيإدارة رجوألذا
االستبانة بتعبئةهذه بانبموضوعيةالتكرم يتوافقمعوجهةنظركعلما  وذلكبما ستعاملبسريةتامة،، فيها المعلوماتالواردة

.هذهالدراسةفيإنجاحاكرينلكمحسنتعاونكم،شألغراضالبحثالعلميفقطوسوفتستخدم
تغريدالهشلمون:الطالبة

  سميرأبوزنيد :االستاذالدكتور

 

 :تعريفات إجرائيةالقسم األول: 
 الضوابط الشرعية:

المنتجاتتقديمعملية)وتشملالموجهةللمؤسساتالماليةاإلسالميةبكافةمستوياتهاواألحكامالشرعيةوالقواعدالمبادئكافةهي
الماديوالدليلعملياتوالواألفرادوتوزيعهاوترويجهاوتسعيرها منالمستفيدينورغباتحاجاتإلشباعاإلسالميةالبنوكفي(
.اإلسالميةالشريعةبأحكامااللتزامضوءفيالمصرفيةالخدمات

 
 :اإلسالمية المصارف في المصرفي التسويقي المزيج

التوزيع،والسعر،المصرفي،المنتجفيوتتمثلالمصرفيةالتسويقيةاألنشطةمجموعةتشكلأساسيةعناصرسبعةعلىيشمل 
نالعمليات،األفراد،المادي،الدليلالترويج، حيثالمصرفي،التسويقاهتماماتمجمليمثلالمزيجلهذاالحسنوالدمجالوضعوا 

.الزبائنورضاالمصرفأهدافتحقيقيكفلبمابينهافيماالمناسبوالتوازنالتنسيقإيجاديجب
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 :معلومات شخصية: الثانيالقسم 
 : ( في المربع المالئم لحالتكxالرجاء وضع إشارة )

 
 الجنس:                 ذكر       أنثى .0

 

 سات عليا بكالوريوس       درا       فأقلدبلوم    المؤهل العلمي:   .9
 

     ف تسويقهيئة رقابة شرعية       موظ مدير        رئيس قسم        :      المسمى الوظيفي .1
 
  تسويقشريعة        إدارة            مالية           اقتصاد             محاسبة       :  التخصص .1
 
 سنة  05 -00من       سنة 01-6من        فأقلسنوات  5         عدد سنوات الخبرة:  .5

 رسنة فأكث 06                                   
 
 دورات 8دورات       أكثر من  7-1من         دورات فأقل  1          رات التدريبيةعدد الدو  .6
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 القسم الثالث: فقرات االستبانة:
 

( إشارة بوضع عنها اإلجابة فالرجاء المختلفة الدراسة بمجاالت ذاتعالقة فقرات يلي اإلجxفيما أمام المالئمة( ابة
:والمقابلةلكلفقرة

 إطالقاً      نادراً   أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة لرقما
 الضوابط الشرعية

.الشرعيةالمضاربةعقدأساسعلىاالستثماريةالودائعالمصرفيتلقى .1
.اإلسالميةالشريعةأحكامتتماشىصيغاالستثمارمع .6
علىجميعمعامالتالمصرف.يكونلدىالمصرفهيئةشرعيةتتولىالتوجيهوالرقابة .3
أواألصلملكيةبانتقالوذلك،فيالمصرفصوريا الحقيقيا الديناسقاطإلىالتسويةتؤدي .4

.ومخاطرتكاليفمنالملكعلىيترتبمامعالمصرف،إلىالمشروعحصةأوالمنفعة


تسويةيقبلالالذيالمتعاملجانباالعتبارفياألخذمعمناسبا التسويةمنالمصرفعائديكون .5
.وحدهالدينيالوازععلىاالعتمادوعدمبفائدة،القرضتكلفةعلىتكاليفهاتزيد



يستخدمالمصرفالمفاهيموالوسائلواألساليبالتسويقيةالمتفقةمعأحكامالشريعةاإلسالمية. .6
رفاإلسالميةبالقيمواألخالقالفاضلةيحرصالمصرفعلىاتصافموظفوالتسويقفيالمصا .7
تحقق .8 المصرفمنخدماتومنتجاتمصرفية يقدمه علىما التسويقية التركيزفيالعملية يتم

النفعالمشروعللفرد.


والفكر .9 العقيدة على اعتداء فيها التي التسويقية الرساالت عن االبتعاد على يحرصالمصرف
والعرضوالمال.



كانت .10 مهما شرعية مفسدة فيها التي التسويقية الوسائل اختيار تجنب على المصرف يحرص
 المغريات.



 يتمتطبيققاعدةتجنبالمفاسدمقدمعلىجلبالمنافع. .11
لتتفقمعاألعرافالسائدةفيالمصارفواألحاديثالحرصعلىعدمتطويعالنصوصالقرآنية .16

 التقليدية.


 إطالقاً      نادراً  أحيانًا  غالباً  دائماً  المنتج
إنتاجالمنتجاتالتيتعبرعنحاجةالعميل،بالتاليتختفيالخدماتوالمنتجاتالترفيةوالتفاخرية. .13 
تساعدضوابطاإلنتاجفيإنتاجخدماتاستثنائيةجيدة. .14
لحاقالضرربهم.يتمتقديمأفضلالمنتجاتوالخدماتللعمالءلعدمإ .15
.للسلعةإدراكهملعدمالمستهلكينحاجاتاستغاللالبعدعن .16
 إطالقاً      نادراً  أحيانًا  غالباً  دائماً  لسعرا

تقديمالخدمةبسعرأقلمنسعرالسوق. .17
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تري.تكوننسبةالربحيسيرةومعقولةتتماشىمعالعرفالجاريوالعادلبينالبائعوالمش .18
ضبطنسباألرباحومنعالجهالةفيها. .19

 إطالقاً      نادراً  أحيانًا  غالباً  دائماً  التوزيع
تيسيرعمليةتوزيعالمنتجاتوالخدماتالضروريةلتصلإلىكلالمتعاملين. .60
توزيعالخدماتالضروريةوتيسيرالحصولعليهادونمشقة. .61
.(الخاآللي،،فاالصرأجهزةاإلنترنت،)خدماتالومنتجاتالتوزيعفيالحديثةلطرقايتمإتباع .66
 إطالقاً      نادراً  أحيانًا  غالباً  دائماً  الترويج
استخداماألدلةالشرعيةللتأكدمنصحةالمعلوماتالتسويقيةلدعمالثقة. .63
ة.ةوالعاميتمتقديمهداياللعمالءفيالمناسباتالخاص .64
عدمالتضليلفيالتعريفبالخدمةوكتمانعيوبها. .65
بدونخداع.واإلقناعبالجاذبيةبحيثتتصفللمصرفاإلعالنيةالحمالتيتمتصميم .66
تكونمفاهيمومضامينووسائلوأساليبالتسويقمتفقةمعمبادئوأحكامالشريعة. .67
.والجديدةالحاليةخدماتالومنتجاتالكافةعنللعمالءالضروريةالمعلوماتمختلفتوفير .68

 إطالقاً      نادراً  أحيانًا  غالباً  دائماً  الدليل المادي
القيامبتوظيفالدليلالماديواستعمالهلخلقصورةإيجابيةللمصرفوخدماته. .69
 السرعةفيتنفيذالخدماتالمصرفية. .30
 دواتالتكنولوجيةالحديثةفيعملياتتقديمالخدمات.استخداماأل .31
المصرفوبطابعإسالمي.فروعلمختلفالجماليةوالناحيةوالداخليالخارجيبالمظهراالهتمام .36
 إطالقاً      نادراً  أحيانًا  غالباً  دائماً  األفراد
التزامالموظفينبالسلوكالحسنمعالعمالء. .33
مامبالمواعيدوالحفاظعليهاواحترامأهميةوقتاآلخرين.االهت .34
اإلنصاتالفعالللعميللمايبديهمنوجهاتنظروالردعليهابهدوء. .35
يتمعملدوراتتدريبيةللموظفينللقيامبالمعامالتبالطرقالشرعيةبمايتوافقمعأحكامالشريعة .36

اإلسالمية.


مظهرالعامللموظففيمكانالعمل.الحفاظعلىال .37
 إطالقاً      نادراً  أحيانًا  غالباً  دائماً  العمليات

لخدمة .38 الشرعية األحكام مخالفة وبدون بالسرعة للعميل المصرفية المعاملة إنجاز تتصفعملية
عددأكبرمنالعمالء.



39.  المصرف فروع مختلف في المصرفية اإلجراءات توحيد الشريعةيتم أحكام مع يتوافق بما
اإلسالمية.



بالسريةالتامةتطبيقُالتعاليماإلسالمتتصفعمليةإنجازالمعاملةالمصرفيةللعميل .40
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وفعالية .41 بكفاءة فيإنجازالمهامالمشتركة بينمختلفاألقسام ضمنالضوابطهناكتنسيقدائم
الشرعية.



غغيرذلك.... .46
:1-15منالبنكتنازلياوفقا لمايواجههالتحديات والعقباتجوترتيبأر
 فقطاالسمفيالفرقبلالتجاريةالمصارفعنتختلفالأنهاعلىاإلسالميةللمصارفالعمالءنظرة. 

 الشرعيةوالقواعداألحكامعنوالضريبيةالوضعيةالقوانينبعد. 

 فلسطينفيواألمنيةيةالسياسبالحالةاإلسالميةالمصارفتأثر. 

 والتجاريةاإلسالميةالمصارفبينالعالقةوضوحعدم. 

 فلسطينفياإلسالميةللمصارفاالقتصاديةاالستقالليةغياب. 

 القانونيةالتشريعاتمنظومةاكتمالعدم. 

 الشريعةأحكاممعاإلسالميةالمصارفبتعاملالثقةعدم. 

 للمستثمرينكافيةضماناتوجودعدمبسبباإلسالميةالمصارففياالستثماريةالمخاطرنسبةارتفاع. 

 فلسطينفياإلسالميةالمصارفعلىالشرسةالهجمة. 

 إسالميةأسسعلىالقائمةالمصرفيةباألعمالللقيامالمؤهلةواإلطاراتالكوادرفينقص. 

 واالبتكاراإلبداعحلةمرإلىتصلولمالتقليديةالمصارفتقدمهااإلسالميةالمصارفخدماتمعظم. 

 فلسطينمدنكلفياإلسالميةللمصارففروعوجودعدم. 

 الدولبيناالقتصاديةالعالقاتخاللمناإلسالميةالمصارفمنأكثرالتقليديةالمصارفدعم. 

 النقدسلطةمعالتعامل. 

 العصرتطوراتمعالمصرففياإلفتاءهيئةقراراتمواكبةعدم.


بحيثيكونأكثرانسجاما معالضوابطالشرعية؟المزيجالتسويقياإلسالميحسينتبرأيككيفيمكن
.........................................................................................................

........................................................................................................

وشكرالحسنتعاونكم
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(أسماء المحكمين9ملحق )  

  االسم التخصص مكان العمل
 2 االستاذ الدكتور حسين الترتوري الشريعة جامعة الخليل

 3 االستاذ الدكتور أيمن بدارين الشريعة جامعة الخليل 
ارةالدكتور يوسف أبو ف التسويق جامعة القدس المفتوحة  4 

 5 الدكتور نائل سيد احمد المحاسبة جامعة الخليل
 6 الدكتور اسالم حسونة اقتصاد جامعة البوليتكنك

 7 السيد طارق سيد احمد رقابة شرعية  المصرف االسالمي العربي
 8 الدكتور معتصم سكافي رقابة شرعية المصرف االسالمي الفلسطيني

 


