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 مقدمة

تعد عملية تسويق الخدمات وتداولها حلقة الوصل    
 حيث يشمل التسويق ،نتاج واالستهالكبين عملتي اإل

نشطة التجارية المختلفة التي تتضمنها عملية تدفق األ
 إلىنتاجها، إمن أماكن وجودها و، السلع والخدمات

 من اً استهالكها، لذا فان التسويق يعد جزءأماكن
 جديدة ةــف منفعــ يضيألنه اإلنتاج؛ات ـعملي
 .)١٠( السلع والخدماتإلى
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تصادي قدم نواحي النشاط االقأيعد التسويق من و   
ليه في هذا العصر، إة جنساني، وقد ازدادت الحااإل

بسبب الثورة الصناعية وما ترتب عليها من زيادة 
نتاج الحجم الكبير الذي إالتخصص وتقسيم العمل، و

نتاج الذي يحتاج اإل ظهور فائض في إلىدى أبدوره 
 .)٢(تصريفهل أسواقلى إ

  ت مالية ال تختلفمؤسسا اإلسالميةالمصارف و   
  من حيث نماذجها ،ةـؤسسات الماليعن غيرها من الم

 

 : لمفهوم التسويق المصرفي اإلسالمي من وجهة نظر العمالء اإلسالميةالمصارفمدى تطبيق 

 الة دراسة األردنح

 
 مصطفى سعيد الشيخ

 طارق نائل هاشم 

 شاكر تركي إسماعيل

 ، األردن جامعة فيالدلفياأستاذ مساعد،
 

 

 ملخص
 

. اإلسالميةعمالء المصارف  سالمي من وجهة نظر لمفهوم التسويق المصرفي اإل اإلسالمية األردنيةالمصارف تطبيق  مدىفر تع إلى الدراسةهدفت
 . على سلوك المشتري للخدمة المصرفية االسالمية سالمي وأثرهاإلسالمي من خالل عناصر المزيج التسويقي  اإلوتسويق المنهج

 عمالء المصارففي آراء  فروقات  هناك وأن. األردنيةلمصارفسالمي بدرجة كبيرة في ا إ يتم تطبيق التسويق من منظورتوصلت الدراسة إلى أنهقد و
 .، وعدد سنوات التعامل الجنس و، تعزى إلى المؤهل العلمي،سالمياإلمفهوم التسويق لسالمية األردنية  اإللمصارفامدى تطبيق  حول ةسالمياإل

 
 .م٢٧/٤/٢٠٠٩ :، وتاريخ قبول البحث٢٣/٢/٢٠٠٩: تاريخ استالم البحث

 . المصارف اإلسالمية األردنية،  التسويق المصرفي اإلسالمي، الخدمة:مفتاحية كلمات
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 تلك إلى اووسائله ،وأهدافها ، وبنيتها التكوينية،القانونية
القدر الذى تقتضيه الصفة المخصصة لها  إال باألهداف،

حدود  نفسها بالسلوك ضمن فهي قد ألزمت؛ سالميةباإل
ى المقاصد العامة للشريعة تقيد بمقتض وبال،الشريعة
 .)١١(الغراء

 في الطيبات  لتجعل دائماًاإلسالمجاءت شريعة وقد    
 وفي الحالل ما يغني عن ،ما يغني عن الخبائث

سالمية لقات تبدأ المصارف اإل من هذه المنط.الحرام
 وقواعد ،طر معينةأضمن ممارسة نشاطها االقتصادي 

هم القواعد الشرعية التي ينطلق منها أولعل . محددة
سالمية هو انطالقها من النظام عمل المصارف اإل

سالمي الذي يقوم على قواعد خاصة االقتصادي اإل
هو  -بحانه وتعالى س-اهللا أن تقررللمال والملكية، 
 مستخلف على هذه اإلنسانن أ و،مالك كل شيء

 أداةن ملكيته أن المال وسيلة وليس سلعة، وأالملكية، و
ن نتاج مردوده مقترن بالعمل إوليست غاية، وبالتالي ف

ن المال يجب أالذي يشارك بالربح ويحتمل الخسارة، و
رث حق، ن الزكاة فريضة، واإلأن يكتسب بالحالل، وأ

ن االدخار الموظف ألثروات، ولى توزيع اإيهدف 
 واإلسراف، ،ما الرباأو.  من االكتنازأفضلنتاج باإل

 واالستغالل فجميعها ،رر والغَ، واالحتكار،والغش
ن أحرام، لذلك فهي من مقيدات الكسب واالستخدام، و

  نفسهالوقتفي  ولكنه ، يحمي ملكية الفرداإلسالم
مكن هنا يمن . )١٢(يحضه على التعاون والمشاركة
 ،سالمية اإلالمصارفالتعرف على كيفية عمل 
بالتالي وضع الخطوط ووالتفريق بين الربح والربا، 

 ، بين الكسب الحالل والكسب الحرامقالعريضة للتفري
يم مدى تطبيق وساسي لتقالتي ستكون المنطلق األ

سالمية لمفهوم التسويق المصرفي المصارف اإل
 .  سالمياإل

م التسويق الحديث لحاجات  لتبني مفهوونظراً   
 فقد ، في القطاعات السوقية المختلفة ورغباتهملعمالءا

 على مسوقي الخدمات المصرفية تجزئة  لزاماًأصبح
 ومحاولة ، بناء على هذه الحاجات والرغباتسواقاأل

شباع إ من هنا ظهرت عملية التخصص في إشباعها؛
 .)١٦( ورغباتها سوقية مختلفةأجزاءحاجات 

 ،في بيئة  تنافسية شديدةسالمية اإلالمصارف تعمل   
 ،التقليدية حيث تتنافس مع المصارف التجارية

 التي تقدم خدمات مصرفية ،خرىوالمؤسسات المالية األ
مماثلة، لذا ال بد لها من تسويق نفسها بطريقة متمايزة 
عن بقية المصارف والمؤسسات المالية التي تعمل في 

 له ، قطاع سوقي مستهدف لخدمة نفسه،قطاع الصناعة
 .)٢٣(اإلسالميةال المصارف إحاجات ورغبات ال تلبيها 

 
 أهمية الدراسة

 من أبرز اًتناولها واحدتكمن أهمية هذه الدراسة في    
 التسويقية التي تتعلق بالمصارف وعاتالموض

 مصارفمدى تطبيق الف  أال وهو تعر،سالميةاإل
 من ر إسالميسالمية األردنية للتسويق من منظواإل

وجهة نظر العمالء، كما تبرز أهميتها كونها تجرى في 
سالمية منافسة كبيرة فيما وقت تشهد فيه المصارف اإل

 لزيادة حصتها السوقية، ومنافسة بينها  من جهة،بينها
براز مدى نجاحها في وبين المصارف التجارية إل

 . من جهة ثانيةالسوق المصرفي

 
 أهداف الدراسة

مدى تطبيق  ه الدراسة إلى تعرفتهدف هذ   
 من منظور ،سالمية األردنية للتسويق اإلمصارفال

 وكيف يمكنها تسويق  من وجهة نظر العمالء، إسالمي
ل االستحواذ على ـجأ من ،هذا المنظور نفسها وفق
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 له الرغبة في تحقيق الرضاء ،جزء سوقي معين
  إلىباإلضافة، شباع من التعامل المصرفي الحاللواإل

عمالء المصارف آراء فروقات بين قياس مدى وجود 
سالمية  اإلمصارفمدى تطبيق الحول سالمية اإل

 تعزى إلى  قدوالتي ،سالميمفهوم التسويق اإللاألردنية 
 .عدد سنوات التعاملو، الجنسو، المؤهل العلمي

 

	� ا��را���� 

 وانتشار الرأسمالية ،في ظل الظروف الحالية    
 واالنتشار الواسع ،ة االتصاالت وثور،والعولمة

 المصرفية التي  وتعدد المنتجات ،لتقليديةللمصارف ا
لكترونية  واالنتشار الواسع للوسائل اإل،تقدمها

سالمية  مما حمل المصارف اإل،المستخدمة لتقديمها
  التجارية التقليديةالمصارف لمجاراة إضافية أعباء

متعامل مع  مع صغر حجم القطاع السوقي الومسايرتها،
 نسبة لحجم المتعاملين مع ،سالميةالمصارف اإل

ولقد جاءت هذه الدراسة . المصارف التجارية التقليدية
 : التساؤالت التاليةنلإلجابة ع

سالمية األردنية  اإلمصارفما مدى تطبيق ال -١
 ؟ من وجهة نظر العمالء،للتسويق من منظور إسالمي

لمصارف عمالء اآراء هل توجد فروقات بين  -٢
سالمية  اإلمصارفمدى تطبيق الحول  ،سالميةاإل

 تعزى إلى  قدوالتي ،سالميمفهوم التسويق اإلل األردنية
 ؟عدد سنوات التعاملو، الجنسو ،المؤهل العلمي

 
  �����ت ا��را��

 

  :الفرضية االولى

H0: سالمي بدرجة إظور  التسويق من منال يتم تطبيق
 . األردنيةلمصارف اكبيرة في

H1 : سالمي بدرجة إظور تطبيق التسويق من منيتم
 .األردنية في المصارفكبيرة 

 

  :الفرضية الثانية

H0 : عمالء المصارف آراء توجد فروقات بين ال
سالمية  اإلالمصارفمدى تطبيق حول  ،سالميةاإل

المؤهل   تعزى إلى،سالميمفهوم التسويق اإللاألردنية 
 .لعدد سنوات التعامو، الجنسو، العلمي

:H1  عمالء المصارف آراء توجد فروقات بين
سالمية اإلالمصارف مدى تطبيق حول  ،سالميةاإل

 تعزى إلى المؤهل ،سالميمفهوم التسويق اإللاألردنية 
 .عدد سنوات التعاملو، الجنسو، العلمي

 

 منهجية الدراسة
 

 :مجتمع الدراسة

يشتمل مجتمع الدراسة على عمالء المصرف     
 اإلسالمي العربي والمصرف ،ردنياإلسالمي األ

ن ي كونهما المصرف؛في محافظة العاصمةالدولي 
ن يقدمان خدمات مصرفية ين في المملكة اللذيالوحيد

 .سالميةإ
 

 :عينة الدراسة

 مؤلفة من )مالئمة( تم أخذ عينة غير عشوائية   
، سالميةعميل من المتعاملين مع المصارف اإل) ٥٠٠(

 اإلسالميةة في فروع المصارف حيث تم توزيع االستبان
 والطلب من العميل تعبئتها خالل انتظاره ،باليد

 .للحصول على الخدمة المصرفية
 

 مصادر جمع البيانات

 الكتب والمراجع  علىتم االعتماد: مصادر ثانوية   
  .ة السابقة المتعلقة بموضوع الدراسوالدراسات
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من وهي البيانات التي تم جمعها : مصادر أولية   
  .ةمن خالل استبانة صممت لهذه الغايعينة الدراسة 

 
  المستخدمةاإلحصائية األساليب

الوسط و الوصفي وتضمن التكرارات، اإلحصاء  -١
 .الحسابي، واالنحراف المعياري

 One Sample (لعينة واحدة T اختبار -٢

T-Test(. 
 لعينتين مستقلتين t اختبار تحليل التباين و اختبار -٣
)t-test for independent sample.( 

 
 ا��را��ت ا������

 

 :البنك اإلسالمي ":بعنوان )٢٧(ناصر وآخرين دراسة -
 ."دراسة في إرضاء الزبائن في األردن

هدفت الدراسة إلى توضيح ما إذا كان  نظام البنوك    
 على مواجهة اً وقادر،ردن في تزايداإلسالمية في األ

 بل ،بنوك اإلسالمية األخرىلل ليس فقط ،المنافسة القوية
خرى التي تقدم ألمؤسسات البنكية التجارية اللأيضا 

 .سالميةإخدمات 

شباع إتوصلت الدراسة إلى أن هناك زيادة في    
 من  ورغباتهماإلسالميحاجات المتعاملين مع البنك 

 عن طريق ،خالل التسهيالت والخدمات المقدمة لهم
 .والمشاركة، المضاربةو، المرابحة

 

خالقيات التسويق أ ":بعنوان )٣٠( سعيد وآخريندراسة- 
 ."الوصول إلى زيادة الربح: من منظور إسالمي

هدفت الدراسة إلى بيان مستقبل عمل المؤسسات    
سالمية من خالل المستوى األخالقي التسويقية اإل

 ، عالميةدع وأن عملية التسويق تُ،التسويقي في العمل

 وقواعد تعمل على مقاييس ،خالقيةأوتقوم على أسس 
 .األعمال في مختلف دول العالم

 العمل إلطارخالقيات توصلت الدراسة إلى أن األ    
التسويقي متناغمة بين العملية التسويقية العالمية وهدف 

 .رجل التسويق
 

 Cillianدراسة- 
الرسالة اإلعالنية وفق " :عنوان ب)٢١(

ى الشرق دراسة تطبيقية عل(المضامين اإلسالمية 
 .)"األوسط

ذا كان  التسويق إ معرفة ما إلىهدفت الدراسة    
 في عدد العمالء اً ومتنامياً واسعاًسالمي نظاماإل

ذا كان المعتقد الديني إوما ، المتعاملين معه حول العالم
 .  واستجابته للرسالة اإلعالنية،يؤثر على المستهلك

عالنية إلهمية تطوير الرسالة اأتوصلت الدراسة إلى   
 .لتناسب العمالء المناسبين

 

التسويق في االقتصاد " :بعنوان )١٠(العلي دراسة -
 ."سالمي مشروعيته وتاريخه وقواعدهاإل
 ، التعريف بقضية اقتصادية مهمةإلىهدفت الدراسة    

 وهي التسويق ،عالجها الفكر االقتصادي المعاصر
 سالمي الذي يتضمن انتقال السلع والخدمات مناإل

 وبيان ،لى آخرإ أو تخزينها من وقت ،آخرلى إمكان 
 أهم وتعرف ،ن والسنة النبويةآمشروعيتها من القر

 ،سالمي الحديثالقواعد التي تحكمها في االقتصاد اإل
والجهود التي بذلها علماء المسلمين في دراستها 

 .والتعرض ألحكامها

 أن القواعد التي تحكم عملية إلىوتوصلت الدراسة    
 وتجعل الفرد ،سالمي فعالةلتسويق في االقتصاد اإلا

وتوازن بين ،  في شتى تصرفاته االقتصاديةراشداً
وقواعد ، مصلحة الفرد الشخصية ومصلحة المجتمع

 .المنافسة الشريفة
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 Loongدراسة- 
ثقافة السوق " :بعنوان )٢٥(

 ."سالمللطبقة الوسطى  في اإل، واالستهالك
قشة الممارسات االستهالكية هدفت الدراسة إلى منا   

 والبحث في ،سالمية والدول الغربيةبين بعض الدول اإل
دور الدولة في التاثير على التنمية الحديثة في الطبقة 

 .الوسطى للمستهلكين

 أن التطور في الطبقات إلىتوصلت الدراسة    
ساليب جديدة أالوسطى للمستهلكين تنتج عن تنامي 

ثر أيضا وفق طريقة الحياة  وتتأ،لحياة هذه الطبقة
 .اليومية والممارسات العملية اليومية التي تؤثر فيهم

 

Paulدراسة  -
خالقيات التسويق في أ" :بعنوان )٢٨(

 ."المجتمعات اإلسالمية والمسيحية
رف المزايا القوية الثنين من  تعإلىهدفت الدراسة    

 لدراسة كيفية السيطرة على ،المجتمعات المختلفة
 في ، وعالقتها بمستوى األديان،وأشكالها ،اتالمنتج

 . قبرصفيجزيرة سيبرس 

 بين اً شديداًتوصلت الدراسة إلى أن هناك توافق   
 فروقات في وأظهرت ،سالمي والمسيحيالمجتمعين اإل

 .التعامل والمنطق في القيام بعمليات التسويق
 
 طار النظرياإل
 

 :سالميالتسويق بين االقتصاد الحديث واالقتصاد اإل

 لمفهوم التسويق بشكل ات من التعريفالكثيرهنالك    
 عام، فقد عرفته الجمعية األمريكية للتسويق

American Marketing Association  في عام
 بأنه يتمثل في جميع األنشطة واألعمال التي ١٩٦٠

توجه تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك 
وعدلت الجمعية . النهائي أو المشتري الصناعي

األمريكية هذا المفهوم ليصبح أكثر انسجاماً وموافقة 
 فعرفته بأنه عملية تخطيط ،للتطور الحديث والسريع

 هاوتسعير عمليات تطوير السلع والخدماتلوتنفيذ 
 بغية خلق عمليات التبادل التي ها، وتوزيعهاوترويج

 .)٢٩(تآتحقق أهداف األفراد والمنش
          

 : اإلسالمي للتسويقالمفهوم

 ، بأن التسويق علم حديث الوالدة الناسبعضيعتقد    
 عليه -دمآ موجود ومعروف منذ وجود سيدنا ه بأناًعلم

عز  - اهللا عندما خاطبهم، الجنةفي وحواء -السالم
دم اسكن أنت وزوجك الجنة آوقلنا يا (  بقوله-وجل

من  األمثل االختيار أي ∗) حيث شئتماوكال منها رغداً
 .بين البدائل وهو مفهوم التسويق المعروف

  فاعالًدوراً ، العصورتلك بعد لعبت مكة المكرمةو    
في تجربة االئتمان المصرفي عند العرب، حيث كانت 

 ومركز التجارة في الجزيرة ،مانواحة السالم واأل
 فكانت القوافل التجارية  وبعده؛سالماإل العربية قبل

.  في الشتاء الصيف وجنوباً فيتسير من مكة شماالً
قوله تعالى  في  الشتاء والصيف كما جاءافكانت رحلت

. **)لشتاء والصيف رحلة اإيالفهم ، قريشإليالف(
وكان العرب يرجعون من الشام بالدنانير الذهبية 

ن اليمن الرومانية، ومن العراق بالدراهم الفضية، وم
س وزنها ساأ وقد تعاملوا معها على ،بالدراهم الحميرية

وقد ظهر نتيجة ذلك  . كمادة صرفة من الذهب والفضة
 :)٧( المصرفيةاألعمالنواع من أالنشاط التجاري ثالثة 

موالهم عند أحيث كان التجار يودعون : الودائع -١
 وكان ،مانة والوفاء المعروفين لديهم باألاألشخاص

 قبل النبوة  معروفاًً)لى اهللا عليه وسلمص(النبي محمد 
                                                 

 ).٣٥سورة البقرة، اآلية ( ∗
 ).٢و١سورة قريش، اآليتان ( **
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ون عهل مكة يودأمين، حيث كان  وقد لقب باأل،مانةباأل
ل لى يثرب وكَّإعندما هاجر  و،وأماناتهمموالهم ألديه 

 إلى ليردها - كرم اهللا وجهه-بها علي بن أبي طالب
 .أصحابها

 ،جلوهي استثمار مشترك قصير األ: المضاربة -٢
 اغتنام الفرص، وخاصة من خالل تثمير إلىيهدف 

 . حصة من الربحموال في التجارة مقابلاأل

 . قراض بالربا وخاصة ربا النسيئةاإل -٣

 

 :سالميةمفهوم المصارف اإل
سالمية ال يوجد اختالف بين مفهومي المصارف اإل   

إنما  من حيث الخدمات المقدمة، ،والمصارف التجارية
 ومقاصد  وأسلوبهالتقديمجوهر االختالف في طريقة 

اد الدولي نشاء االتحإكل منها، وقد عرفتها اتفاقية 
تلك المصارف أو  "بأنهاسالمية للمصارف اإل

 األساسيشائها ونظامها نإالمؤسسات التي ينص قانون 
 ،سالميةصراحة على االلتزام بمبادىء الشريعة اإل

وهذا . )١٢(" وعطاءخذاًأوعلى عدم التعامل بالربا 
عكس خصائص النظام المصرفي ال يالتعريف 

الك مصارف ال تتعامل  هنأن ذلك  وأهدافه؛اإلسالمي
 والمصارف ، مثل المصارف الزراعية في الهند،بالربا

 مصارف ت ولكنها مع ذلك ليس،لمانياأالتعاونية في 
ن يعكس تعريف المصارف ألذا يجب . سالميةإ

 وعدم ، مجرد حصر التعامل بالمباحليسسالمية اإل
 ،سالم اإل مبادئ تطبيقأيضاًبل   فحسب،التعامل بالربا

ت  في مجاالأهدافه وتحقيق ، ونواهيهأوامرهبجميع 
 .)١٤(عملها كافة

 لتنظيم ،بني النظام اإلسالمي على مقاصد وغايات   
 وطبيعة التعامل فيما بينهم، وقد ،فرادالعالقات بين األ

اشتقت هذه المقاصد والغايات من األحكام والتشريعات 

 سالمية المنبثقة من القرآن الكريم والسنة النبويةاإل
فراد على سالمي األكما شجع االقتصاد اإل. الشريفة

 التي ، بالوسائل المشروعة،موالاكتساب السلع واأل
تخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتحريم اكتسابها 

حكام الشريعة أ أو بما يتنافى مع ،بوسائل محرمة
سالمي  فالتسويق في المفهوم اإل ومقاصدها؛اإلسالمية

عدة في تسهيل انسياب السلع والخدمات يتمثل في المسا
 وبما ، بالوسائل المشروعة،لى المستهلكإمن المنتج 
 .سالميةحكام الشريعة اإلأيتوافق مع 

سالمي الفكر االقتصادي سبق الفكر االقتصادي اإل   
المعاصر باستعمال مصطلح التسويق والتبادل أو 

  وجعله،التداول، والتوسع في شموله للسلع والخدمات
 ومنع االحتكار بجميع صوره ،اإلنتاج من اًجزء

باح أ بخالف الفكر الرأسمالي الذي ،وأساليبهشكاله أو
باحه أ، والفكر االشتراكي الذي  مطلقاًلألفراداالحتكار 

 .)١٠(للدولة مطلقاً

 يصلح ، كمفهوم معاصر،اإلسالمين التسويق إ   
 ، والمشروع، المستهلك:تماماً لتحقيق الصالح لكل من

 ولكن لكي يستطيع التماشي مع ،وللمجتمع بعامة
القواعد الشرعية المنظمة لعمليات البيع والشراء في 

 .)٣(اإلسالم ينبغي أن يتضمن االفتراضات التالية

قد ال تتفق رغبات المستهلكين تماماً مع المعتقدات    
قد تتعارض مع اهتمامات  ف،والقيم والقواعد الشرعية

 فيجب على نظام التسويق ،الطويلالمجتمع في األمد 
 ،إيجاد نوع من التوافق واالنسجام بين هذه االهتمامات

 .بما يتفق مع الصالح العام للمجتمع اإلسالمي

 بالمنظمة التي  واهتمامهميزيد تفضيل المستهلكين   
 ، واهتماماتهم،تبدي اهتماماً واعتباراً لتلبية رغباتهم
 ولكي تبقي ،لورغبات المجتمع على المدى الطوي

وتستمر هذه المشروعات عليها تقديم ما يتفق مع القيم 
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 .والمعتقدات اإلسالمية من سلع وخدمات

 من ، ليسن مهمة المؤسسات هي خدمة األسواقإ   
 بل أيضاً من أجل إشباع ، فقطأجل تحقيق األهداف

 ومن ، واالجتماعية، وتحقيق الفائدة الفردية،الرغبات
ي يجب األخذ بها من قبل التسويق أهم االعتبارات الت
 :)٤(االجتماعي ما يلي

 التي ال تتعارض مع قيم هورغبات حاجات المستهلك
اهتمامات ه، وال مع ومعتقدات المجتمع اإلسالمي

 صرفاهتمامات المه، وال مع ومصالح المستهلك
 .هومصالح اهتمامات المجتمع، وال مع هومصالح

رعية للمفهوم ن القواعد الشموبعد ما عرضناه    
 الوصول لصياغة مفهوم عام مكنناياإلسالمي للتسويق 

 ينسجم مع بقية أجزاء ، للتسويق اإلسالميوشامل
 من منظور إسالمي ،النظام اإلسالمي فيكون التسويق

 يحكم ،  الشرعيةاألحكام على أساس اًقائم اً إدارياًاتجاه
ق  ويسعى لتحقي،األنشطة والمنظمات التسويقية المختلفة

 من خالل تحديد الحاجات اإلنسانية ،مقاصد الشريعة
 وفقاً ألولويات المجتمع ،الحقيقية، ثم السعي للوفاء بها

وظروفه، مع تحقيق التوازن بين مصلحتي المستهلك 
 والمحافظة على ،الفرد والمجتمع على المدى الطويل

باقي األهداف االقتصادية للمنظمات في الحدود 
 .)٣(باحةالشرعية، وبوسائل م

من هنا يمكن إبراز هذه االعتبارات التي يجب    
 :مالحظتها في المفهوم اإلسالمي للتسويق

 .تحقيق مقاصد الشريعة -١

أهم العوامل  وتأكيدها، ألنها تعد إبراز دور القيم -٢
 . في التسويق في مفهومه اإلسالميهاوأبرز المؤثرة

 لتسويقيةتحقيق المصلحة المادية ألطراف العملية ا -٣
الوفاء وأي أرباح المنظمة في حدود المعقول، (

... المصلحة العامةوبالحاجات والرغبات للمستهلك، 

 ).وغيرها

المحافظة على المصلحة المعنوية لكل أطراف  -٤
 .العملية التسويقية

 أخذاً باألسباب ،توسيع النشاط التسويقي وتعميقه -٥
 .الت اإلباحةالمشروعة وعمال بقاعدة األصل في المعام

ومما سبق نالحظ أنه على المفهوم اإلسالمي    
 ،للتسويق األخذ باألسس العامة لالقتصاد اإلسالمي

أهداف بوعليه ربط علم التسويق استراتيجياته وخططه 
 .المجتمع اإلسالمي

ال يوجد نظام اقتصادي إال ويقوم على أسس و   
ن  وتوجه مسيرته م، تخطط له آلياته ونموه،ومذاهب

ص أسس النظرية االقتصادية تلخّت و.أجل تحقيق أهدافه
 تحكم تصرف الفرد ،اإلسالمية في ثالثة أسس

 :  )١٥( وهيه،وتؤثر في والمجتمع ككل
 

هو حجر األساس   ):المبدئي( عتقادياألساس اال -١
 وعليه تقوم النظرة العامة إلى ،في الدين اإلسالمي

خر ينبثق منه آ ءي وكل ش،الحياة واإلستراتيجيه برمتها
 لذلك ال يمكن دراسة النظام ؛بصورة منطقية

االقتصادي اإلسالمي دون تحديد الموقف من كل شئ 
 ومن أهم العالقات التي ينظمها ويحدد .مع هذا الكون

 سواء ،إطارها نظام الملكية وهو المحدد الرئيس للنظم
  .ةية أم اجتماعيكانت اقتصاد

 

ال ينفصل االقتصاد  :)السلوكي( األساس األخالقي -٢
 ، من حيث الوسائل سواء،اإلسالمي عن الجانب الخلقي

 حيث يتميز التشريع ؛أو من حيث المقاصد واألهداف
اإلسالمي بأنه ال يفصل بين القاعدة األخالقية والقاعدة 

يجعل القاعدة األخالقية مدعمة للقاعدة ، بل التشريعية
 ال ،لقانون أي إذا تهرب شخص من رقابة ا؛التشريعية

يستطيع التخلص من رقابة األخالق والقواعد األخالقية 
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ن اهللا إ(  تعالىلقوله ؛التي يدعمها الضمير الديني
فإن أمن . (أ)يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها

ال تخونوا ( ،ب)ؤتُمن أمانتها فليؤد الذي بعضكم بعضاً
ا كلتم أوفوا الكيل إذ. (ج)اهللا والرسول وتخونوا أمانتكم

.  د)حسن تأويالًأوزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و
وهذه النصوص وغيرها تقوم بصياغة أخالقية للسلوك 

 أو قد نسميها صياغة اقتصادية للسلوك ،االقتصادي
فرها في ا فهناك صفات خلقية يجب تو،األخالقي

الوعد، والوفاء،  والصدق،واألمانة، : الشخص منها
 والمحافظة ،القناعةو الربح، في االعتدالوالسماحة، و

 .وغيرها …على رأس المال
 

يز االقتصاد يخر لتمآهو نوع  ):الفكري(األساس  -٣
 الحديثة واألنظمة اإلسالمي عن غيره من االقتصادات

 أي ؛التقليدية، وهذا النوع يتمثل بصفتي الثبات والعموم
 أي ،قتصاد اإلسالميأنه ثابت في األساس التشريعي لال

 .يقبل التغير باختالف الزمنال 
 
 

 :عناصر المزيج التسويقي االسالمي
  

 .المنتجات وضوابطها في التسويق اإلسالمي -١

 مزيجعناصر الفي  لمنتجاته يؤثر صرفإن اختيار الم
 ، للمصرفاألخرىالوظيفية المجاالت ، وفي التسويقي

 الموارد وإدارة ، والعمليات، واإلنتاج،التمويل: مثل
 . وغيرها،البشرية

 من اًوعند اختيارنا تعريفا للمنتج نجد أن هناك عدد   

                                                 
 .)٥٨، آية النساءسورة ( أ

 .)٢٨٣، آية البقرةسورة ( ب
 .)٢٧، آية األنفالسورة ( ج
 .)٣٥، آية اإلسراءسورة ( د

 لكنها متقاربة نوعا ما، ولكننا نختار المفهوم ،التعريفات
لى المنتج من ثالثة أبعاد إ فهو ينظر ؛األكثر شموالً

  : )٨(هي
 

ساسية التي يمثل مجموعة المنافع األ :الجوهر- 
 .يستهدفها المستهلك من الشراء

لى األبعاد الخاصة بالجودة، إيشير : تج الفعليالمن- 
  والغالف، مما يلعب دوراً،والسمات المميزة، والعالمة

 درجة في و، سلوك المستهلكفي في التأثير اًرئيس
  .خرىأتفضيله لمنتجات دون 

 مجموعه الخدمات المرافقة لىإيشير  :المنتج المدعم- 
 درجة  والتي تكسبه ميزة تنافسية تؤثر في،للمنتج

 .خرىأتفضيل المستهلكين لمنتجات دون 
 

أما من منظور إسالمي فيقوم تقسيم السلع في الدراسات 
سالمية، ولعل سالمية على أساس أحكام الشريعة اإلاإل

في مقدمة تلك األحكام والقيم التي جاءت بها الشريعة 
 وتحرم الخبائث، ، جاءت لتحل الطيباتأنهاسالمية، اإل

 الذي ال ، السلع على هذا األساسوذلك يعني تقسيم
 ولذلك كانت السلع ؛وجود له في الدراسات المعاصرة

 لكل إما طيبة أو خبيثة، مع وجود مراتب ودرجات
ويحل لهم الطيبات ويحرم (وأصل هذا التقسيم . )٩(اممنه

  .*)عليهم الخبائث
 الطيبة هي التي المنتجاتأن بقول لمن هنا يمكن ا   

ل البحث والدراسة في التسويق من ينبغي أن تكون مح
  وصناعتهامنظور أسالمي، إذ هي التي يجوز انتاجها

 ومن ثم توزيعها واستهالكها، أما السلع الخبيثة
 فلن تدخل ضمن الدراسة ألنها ليست محل والخدمات 

 .)٩(طلب المستهلك

                                                 
 .)١٥٧، آية األعرافسورة ( *



 ٢٠٠٩ العدد األول - المجلد التاسع-مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية

 - ١٠٩ -

 :ضوابط المنتجات من منظور إسالمي
 ،ا للمنتج من خالل دراستن،إن ما سبق أن ذكرناه   

شارة واضحة ألهم الضوابط الواجب التزامها إيشير 
، إال أننا نجد من األفضل أن  والخدماتفي أمر السلع

 وذلك ،نضع هذه األمور في نقاط تحت هذا العنوان
 :على النحو التالي

 

 حصر المنتجات في دائرة السلع الطيبة: الضابط األول
  .)الحالل (والخدمات

 مما في األرض حالالً ا كلوا الناسأيها ي( :قال تعالى
 ، فالحالل هو ما انتفى عنه حكم التحريم.*)طيباً

وخلص من الشبهات، وأما الطيب فهو المستطاب في 
نتاج إ غير ضار لألبدان والعقول، وكما سبق فال ،نفسه

وفي . )١٧( إال فيها ألنه ال استهالك؛إال في هذه الناحية
إن اهللا تعالى طيب ال ( :هذا الشأن قال الرسول الكريم

 .)يقبل إال طيباً
 

 .التزام األولوية في تحديد المنتجات: الضابط الثاني

 هدفه يجب أن يكون اختيار المنتجات ومواصفاتها   
 ومراعاة ظروف المجتمع ،تحقيق مقاصد الشريعة

 ومن الجدير بالذكر هنا . بما يحقق المصلحة،حوالهأو
 فين اأهمية وتأثير كبيرأن هذا التصنيف وااللتزام له 

، وهذه ةخاصب وعلى العملية التسويقية ،االقتصاد ككل
 ،األهمية تكمن في أن ترك الحرية المطلقة آللية السوق

 إلى تفاوت باإلضافة -مع عدم وجود ضوابط شرعية
 كل هذا سيؤدي إلى استخدام -كبير في الدخل والثروة

  بحيث ال تلبي، وغير عادل للموارد،غير كفء
غنياء من  في حين يتمكن األ،الحاجات األساسية للفقراء

                                                 
 ).١٦٨ة البقرة، آية سور( *

 من خالل ما ،شباع رغباتهمتحويل موارد نادرة إل
 أما على صعيد التسويق .يتمتعون به من قوة شرائية

مر يتطلب جهداً متواصالً  فإن األ،سالميإمن منظور 
نتاجية، سالمية في العملية اإللتطبيق المعايير اإل
البضائع والخدمات من المسائل وبخاصة أن تصنيف 

 ونظم ،كثيرة التغير، وتحتاج أن يكون لبحوث التسويق
فر من  حظ وا،سالميالمعلومات في إدارة التسويق اإل

 .)٥(االهتمام
 

أن تكون المنتجات معبرة عن حاجات : الضابط الثالث
 .فراد المجتمعحقيقية أل

ن نتاج الترفي، ويمكمن خالل هذا األمر يختفي اإل   
نتاج واالستهالك في مالحظة التكامل بين عمليتي اإل

 كما أنه مما يوفر بيئة .سالمي بوضوحإلالنظام ا
سالمي، ذلك إصالحة تماماً للتسويق من منظور 

 إذ يتوقف تحديد ؛التجانس المتميز في المجتمع المسلم
الحاجات الحقيقية في المجتمع على نمط التكوين الطبقي 

 كلما ،ة التكوين الطبقي في المجتمعت حد، وكلما خفّهفي
 ويتمتع المجتمع .اقترب هيكل حاجاته من التجانس

 ونظام التكامل ،سالمية من خالل القيم اإل،سالمياإل
 وهي تقليل الفوارق الطبقية ، بميزة واضحة،االجتماعي
، وبالتالي ستسهل كثيراً مهمة بحوث  وإذابتهابين فئاته

كثر دقة وشموالً، وهذا كله التسويق في القيام بتصنيف أ
 . نظام التسويق بكاملهفاعليةيؤثر على 

 

  . السعر وضوابطه في التسويق اإلسالمي-٢

قوم  يجب أن ي، لمنتجاتهصرفبعد اختيار الم   
 التي تعكس ،بتحديد أسعار السلع والخدمات المنتجة

 ، دون المغاالة بها،القيم الحقيقية للسلع والخدمات
 . ات السوق ومتطلباتهلمواجهة احتياج
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ف من خالل رد عدة تعريفات للسعر، بحيث يعرتو   
تبين معنى مفهوملعالقتهما الوطيدة ، المنفعة والقيمةي 

 فالمنفعة ؛بالسعر في منظور الدراسات الحديثة
(Utility) هي صفة السلعة التي تجعلها قادرة على 

كمي  فهي التعبير ال(Value)، أما القيمة ةشباع حاجإ
عن قوة السلعة بالمقارنة مع السلع األخرى في 

المجتمع ، في (Price)المبادلة، ويعرف السعر 
:  بأنه،المعاصر الذي يستخدم النقود وسيلة للمبادلة

كما .  نقديةة معبراً عنها بوحد أو الخدمةقيمة السلعة
القيمة النقدية أو العينية التي : يعرف السعر بأنه

 حصوله على السلعة أو يدفعها المشتري نظير
 .  )٢(الخدمة

 

 :التسعير في النظام اإلسالمي
 القيمة أو بأنه سالميإيعرف السعر من منظور  

المقابل الذي يدفعه المشتري مقابل حصوله على المنتج 
عملية  وهو ما يطلق عليه، اصطالحا في ،أو المنفعة

خرى مختلفة من حيث أ قيمة مقابل قيمة ،المبادلة
ساس الذي يتم احتساب الثمن السعر هو األ ف؛الجنس

 .  للسلعة عليه عند التبادل
 
 . اإلسالمي في النظامأسس تحديد السعر 

حديد السعر في النظام اإلسالمي، تختلف طريقة ت   
 تعتمد على مبدأ أساسي ن طريقة تحديد السعرإحيث 

يا . (بين أطراف التعامل" التراضي الكامل"هام وهو 
منوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن أيها الذين آ

  .*)تكون تجارة عن تراض

                                                 
 ).٢٩سورة النساء، آية ( *

فقاعدة ". إنما البيع عن تراض" وقال الرسول الكريم   
التراضي هي األساس الذي يقوم عليه نظام تحديد 

  .اإلسالمي ياالقتصادالسعر في النظام 
وهذا التراضي المنشود لن يكون إال في ضوء إطار    

 وفي ظل دائرة محكومة بتوجيهات ،سالميةالقيم اإل
 .)١(اإلسالم السمحة

 
 .آلية السوق اإلسالمية: أوالً
تقوم السوق اإلسالمية على أسس العدل والسوية في    

 ، أو أكل مال الغير، بعيداً عن االستغالل،التعامل
 .وبعيداً عن كل الممارسات السلبية والسيئة

 :ادئ األربعة التاليةوتعتمد هذه اآللية على تفاعل المب
فهناك شبه إجماع بين : الحرية االقتصادية -١

 النظام اإلسالمي أن ، علىاالقتصاديين اإلسالميين
لقد كرمنا بني (لحرية االقتصادية يقوم على أساس ا

 ).دمآ
 وهذا . والتآزر،فت والتكا،التعاون بالعمل: التعاون -٢

 تقوم على  يجعلها بل،ال يجرد المعنى من المنافسة
مثل (أسس األخوة والقيم، قال الرسول الكريم 

 ).المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد
أي قيامها بالرقابة : دور الدولة في السوق -٣

 والنشاط ، والمعامالت،واإلشراف على السوق
: على شكلين هذه الرقابة كون وقد ت.االقتصادي

هداف األول يهدف لتحسين الكفاءة واإلنجاز لتحقيق أ
 والثاني يقوم به جهاز الحسبة ،الدولة االقتصادية

ويهدف لرعاية تطبيق المبادئ األخالقية والنفسية 
 .والصحية في تعامالت السوق

وتضم كل : قوانين التعامل االقتصادي في السوق -٤
 ، وسياسية، من دينية:األحكام والقواعد المختلفة

اعد  وتقوم هذه القو. وغيرها، وأخالقية،واجتماعية
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بتحديد سلوك األطراف المتعاملة في السوق، مثل 
 ،األمانة،  والصالح، والحرام، التقوى،الحالل(

 ). وغيرها،والبر

 
 .تحديد السعر في السوق اإلسالمي: ثانياً
 أبرز خصائص السوق اإلسالمي أن الناس من   

 أي ، أي أنهم أحرار في تدبيرها؛مسلطون على أحوالهم
 بمعنى ،تتدخل في نشاطات السوقال يجوز للدولة أن 

 وتظهر. "العادل السعر" ليصلوا إلى تترك الناس أن
ية لتحديد السعر اإلسالمي الطريقة الموضوع

 .)١٨(كالتالي
 

فاألصل ال يجوز للدولة التدخل في : حياد الدولة . أ
 حيث يؤدي هذا لمنع تحديد السعر الذي ال ،السوق

 فنحن هنا ، المنافسة الحرةيمكن تحقيقه إال في ظروف
 عدم تدخل الدولة في الحياة اً مؤقتاًنفترض افتراض

 .االقتصادية
 

والمقصود بظروف السوق  :المنافسة وظروفها . ب
اإلسالمي مجموعه العناصر التي تحكم سير المعامالت 

 ، وقد تعرف بشروط السوق،في السوق اإلسالمية
صيحة النوحرية الدخول والخروج للجميع، : ومنها 

منع الغش ومنع االحتكار، ووالصدق في التعامل، 
 .والتالعب في األوزان والمكاييل

 

 السعر ويتكون: ن السعر في السوق اإلسالميةوتك.ج
حيث  ،في السوق باالعتماد على قانون العرض والطلب

 ، ويعبر عن وفرة المواد، في تحديد السعر ذلكيساهم
 يتم  البيع إال  وال،وكثرة الرغبة في الحصول عليها

  وتحقيق مبدأ،صول لمستوى الرضىعند الو
 .ومن ثم تحديد السعر "التراضي"

 . الترويج و ضوابطه من منظور إسالمي-٣
هو نشاط تسويقي ينطوي على عملية الترويج    

 يتم من خاللها التعريف ،قناعيإاتصال إعالمي و
 أو ، وما تقدمه من منتجات مادية ملموسة،بالمؤسسة

،  سلوك المشترينفي بهدف التأثير ،جات خدميةمنت
 .)٢٠(الستمالتهم إزاء ما يروج له

 
اإلعالن كأحد عناصرالترويج وضوابطه في التسويق 

 .اإلسالمي
 

  ،اإلعالن هو الجهود غير الشخصية التي تبذل   
طة ا بوس، أو الخدمات، أو السلع،مقابل عرض األفكار
 اإلعالنيةل بالمؤسسات  ممثّ،طرف ثالث محايد

 . )٢٩(المتخصصة

علم وفن : ن اإلعالن اإلسالمي هوويمكن القول إ   
 وذلك لخلق حالة من الرضى ،التقديم للسلع والخدمات

 ، مقابل أجر مدفوع، والقبول لدى الجمهور،النفسي
 .يقوم بها وسيط إعالمي

 استنتاج أمكننا ،هذا التعريفوإذا أمعنّا النظر في    
  :)١٩(ه، وهيومميزات سالميخصائص اإلعالن اإل

 

 اإلعالن اإلسالمي نشاط اتصالي متكامل إن -أ 
، تأثيرو ،هدفومستقبل، و ،رسالةومصدر، {األركان 

، والرسالة عالنالراعي لإلفالمصدر هو } ةاستجاب
، والمستقبل هم الجمهور، هي اإلعالن ومحتوياته

 .والتأثير يشمل تجاوب الجمهور مع الرسالة اإلعالنية
 

 ألن ؛ اإلعالن اإلسالمي، نشاط غير شخصينإ  -ب 
االتصال القائم بين المعلن والجمهور يتم عبر وسيط 

 . )٢٤(}رجل اإلعالن، وكالة اإلعالن{إعالمي 
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اإلعالن اإلسالمي ليس نشاطاً دعائياً يهدف إلى   -ج 
 .هموغرائز التأثير في عواطف الجمهور

 

وب وصف بأسل" إسالمياً فقد عرف اإلعالن بأنه أما   
 بغرض ترويجها بوسائل ، لسلعة أو منفعة مباحة،مباح

. )٢٦("يدفعه المعلنن  وذلك نظير مبلغ معي،نشر عامة
) وصف(يالحظ  في هذا التعريف أنه استعمل كلمة و

ن مبهدف إخراج ألفاظ المدح والمبالغة  غير المنضبطة 
قد يميز ) بأسلوب مباح(مسمى اإلعالن اإلسالمي، و

حكام الشريعة مي عن غيره أنه يخضع ألاإلعالن اإلسال
وضوابطها التي تجعله مباحاً شرعاً، ومشروعية اإلعالن 

 أو كون "باحةاألصل في األشياء اإل"مستمدة من قاعدة 
 ، ولم تحرمه الشريعة،اإلعالن مما دعت إليه حاجة الناس

كما يدل عليه التطبيق العملي لإلعالن في العصور 
 وهو صاحب) الدالل( لفقهاء عرف لدى ا، حيثالقديمة
.  وينادي في السوق عليهاها، أو من يعرف بمكانالسلعة

صابته أوفي قول الرسول الكريم لصاحب الطعام الذي 
 -حيث استنكر عليه النبي) من غشنا فليس منّا( السماء

 وكيفية ، طريقة عرضه للسلعة-صلى اهللا عليه وسلم
 بطريقة اإلعالن عنها، ثم أمره أن يعلن عن سلعته

 وبهذا صحح له ، ال خداع فيها وال تمويهة، بين،واضحة
 وفق ،النبي الكريم مفهوم العرض واإلعالن عن السلعة

 .)٢٢(المنهج اإلسالمي الصحيح
 
 . التوزيع وضوابطه من منظور إسالمي-٤

لقد أصبحت قنوات التوزيع ذات أهمية كبيرة واسعة    
 جميع القرارات فيير النطاق، وذلك لتأثيرها المباشر والكب

 وكذلك الحال فيما ، مثل تحديد األسعار،التسويقية األخرى
 أو القرارات الخاصة بالمزيج ،يخص قرارات الترويج

 .الترويجي

رغم األهمية الظاهرة لعنصر التوزيع ضمن الخطة و
 أن المسوقين إال أن هناك اتجاهاً عاماً بين ،التسويقية

 سوف يجد طريقه إلى ،اسب بالسعر المن،المنتج المناسب
 العملي، ولكن الواقع بجميع الوسائل الممكنةالمستهلكين 

ن حركة المنتج من الصانع إيشير إلى خالف ذلك حيث 
إلى المستهلك النهائي تتضمن مجموعة واسعة من 

 والمساندة ، مقصود بها ضمان توافر المنتج،األنشطة
 ،يره وغ، مثل التمويل؛ والخدمات المصاحبة،الفنية

 خالل القنوات التوزيعية المختلفة ،بالوسائل المشروعة
 .)٢٠(البائع والمشتريالتي تحفظ حق 

 
 .البيئة المادية -٥

 من صنع التي تلك خصوصاً ، البيئة المادية للخدمةإن   
 إدراكات العميل المتعلقة فيتؤثر بشكل كبير  نسان،اإل

تى تقدم من كما أن البيئة المادية ال .بتجربته مع الخدمة
خاللها الخدمة المصرفية تضيف مالمح محسوسة لخدمة 

وهذا بدوره يعزز من إدراك  صل،غير محسوسة فى األ
 .يمهاوويجعله أكثر قدرة على تق العميل للخدمة،

 ، البيئية للخدمة الظروف المحيطةاألبعادوتتضمن    
واستثمار   وغيرها،، والديكور، والضوضاء،األلوان :مثل

والسلع الداعمة لتقديم  جهزة والمعدات،ثل األالحيز م
 والرموز وأشياء من ،اتم العالإلىضافة باإل الخدمة،
 .نسان أو من ناتج بداعتهصنع اإل

سالمية أكثر من يتأكد هذا المبدأ فى المصارف اإل   
بتكارات ان طبيعة هذه المصارف تقوم على  أل؛غيرها
ساسي كز األ يبتعد عن المرت،المصرفي الفن فيجديدة 
 .قراض واالقتراض التقليدي وهو اإلالمصرفيللعمل 

دوات االستثمارية يقدم للزبائن ن ابتكار فيض من األإو
لى إلى تحويل موجوداتهم المادية إ تحفزهم ،بدائل جذابة
 بإبداعات اً كما تجتذب عمالء جدد،اإلسالميالمصرف 
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  ومعقد،هذا االبتكار المستمر هو مربط الفرس جديدة،
 .)١١(الرهان لمصرفية إسالمية متطورة مادياً

 
 .الناس -٦

 إلى باإلضافة ها،ودومزو ن بالخدمة،ووهم المنتفع   
أو ما يطلق عليه العالقات التفاعلية  مستوى التفاعل بينهم،

عنصر كما يتضمن  .القائمة بين مزود الخدمة والمستفيد
 دمة ذاتهم،الناس العالقات التفاعلية بين المستفيدين من الخ

ن إدراكات المستفيد حول جودة خدمة ما قد تتشكل إحيث 
 .هموقناعات خرينراء المستفيدين اآلآوتتأثر بفعل 

رتكاز فى الجهد المصرفى إن العميل هو نقطة اال          
 ،نه يحتل مكانة هامة فى كافة الخططأل اإلسالمي؛
إن وعليه ف . يتبناها المصرفالتي والسياسات ،والبرامج

شباع إلى إسالمية يجب أن توجه الخدمة المصرفية اإل
 سواء الحاجات ،لدى العمالءحاجات ورغبات معينة 

 .)١٨( أو المستقبليةالحالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
وأن  ،من عينة الدراسة هم من الذكور% ٦٦نالحظ أن 

 .من عينة الدراسة هم من اإلناث% ٣٤نسبة 
 

 .عملية تقديم الخدمة -٧      
قديم  يتم من خالله تالذيسلوب  الكيفية أو األإن    

 . بالنسبة لمزود الخدمة والمستفيد منهاعد حاسماًالخدمة ي
 : مثل،هميةوتضم عملية تقديم الخدمة أشياء فى غاية األ

 المتبعة من مزود الخدمة لضمان واإلجراءات ،السياسات
كما تشتمل هذه العملية على  .لى المستفيدينإتقديم الخدمة 

وأساليب تسويق العالقات مع  ،تنشاطات ومعامال
 عملية فيلمشاركة الفاعلة لوأساليب حفزهم  المستفيدين،

 . الخدمة أو تقديمهاإنتاج
 أن خطوط الخدمة المصرفية التى باإلضافةهذا     

 ، يجب أن تتوسع وتنتشرسالمياإليقدمها المصرف 
 ،الءلتصبح قادرة على تلبية االحتياجات المتطورة للعم

ويشمل هذا التطوير التعديل فى مواصفات الخدمة 
 .)١٨( أو أسلوب تقديمهااإلسالميةالمصرفية 

   
 التحليل اإلحصائي

 :خصائص عينة الدراسة
 :الجنس -١

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: )١( جدول

 نسبة تكرار اإلجابة

 %٦٦ ٣٣٠ ذكر

 %٣٤ ١٧٠ أنثى

 %١٠٠ ٥٠٠ المجموع
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 :العمر -٢

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

،  سنة٢٤-١٨فئة من عينة الدراسة هم % ٦ أن نالحظ
،  سنة٣٤-٢٥من عينة الدراسة هم فئة  %٢٠وأن نسبة 

،  سنة٤٤-٣٥من عينة الدراسة هم من فئة % ٦٤وأن 
 ٥٤-٤٥ نة الدراسة هم من الفئةمن عي %٨ة ـوأن نسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٦٤-٥٥من عينة الدراسة هم فئة % ٢وأن نسبة ، سنة
 .سنة 

 
  :االجتماعيةالحالة  -٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
  

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر: )٢( جدول
 

 نسبة تكرار اإلجابة

 %٦,٠ ٣٠  سنة٢٤-١٨
 %٢٠,٠ ١٠٠  سنة٣٤-٢٥
 %٦٤,٠ ٣٢٠  سنة٤٤-٣٥
 %٨,٠ ٤٠  سنة٥٤-٤٥
 %٢,٠ ١٠  سنة٦٤-٥٥

 %١٠٠ ٥٠٠ المجموع

 

 االجتماعية توزيع عينة الدراسة حسب الحالة: )٣( جدول

 بةنس تكرار اإلجابة

 %٤٣,٨ ٢١٩ أعزب
 %٤٦,٦ ٢٣٣ متزوج
 %٣,٨ ١٩ مطلق
 %٥,٨ ٢٩ أرمل

 %١٠٠ ٥٠٠ المجموع
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. %٤٣,٨ تبلغ نة الدراسة من عيالعزابنالحظ أن نسبة 
وأن ، %٤٦,٦ن من عينة الدراسة هي يوأن نسبة المتزوج

 وأن نسبة، %٣,٨ن من عينة الدراسة هي ـة المطلقيـنسب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من عينة الدراسة يبلغ مستواهم % ٦نالحظ أن نسبة 
من عينة الدراسة % ٨وأن نسبة ، العلمي أقل من ثانوي

من % ٧٤وأن نسبة ، دبلوم أو مستواهم التعليمي ثانوي
 %٨وأن نسبة ، )جامعي(عينة الدراسة مستواهم التعليمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 %.٥,٨هي  رامل من عينة الدراسةاأل
 
 

 :المستوى العلمي  -٤

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأن نسبة ، من عينة الدراسة هم من حملة الماجستير
 .من عينة الدراسة هم من حملة الدكتوراه% ٤
 
 .سرة بالدينارالدخل الشهري لأل -٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي: )٤(جدول

 نسبة تكرار اإلجابة

 %٦ ٣٠ أقل من ثانوي

 %٨ ٤٠ دبلوم/ ثانوي

 %٧٤ ٣٧٠ جامعي

 %٨ ٤٠ ماجستير

 %٤ ٢٠ دكتوراه

 %١٠٠ ٥٠٠ المجموع
 

 الدخل الشهري لألسرة بالدينارتوزيع عينة الدراسة حسب : )٥( جدول

 نسبة تكرار اإلجابة

 %٣٠ ١٥٠  دينار٥٠٠أقل من 
 %٣٠ ١٥٠  دينار٨٠٠-٥٠١
 %٢٤ ١٢٠  دينار١٢٠٠-٨٠٠

 %١٢ ٦٠  دينار٢٠٠٠-١٢٠١
 %٢ ١٠  دينار٣٠٠٠-٢٠٠١

 %٢ ١٠ ٣٠٠٠أكثر من 
 %١٠٠ ٥٠٠ المجموع
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         من عينة الدراسة دخلهم % ٣٠ أن نسبة نالحظ 
من عينة الدراسة % ٣٠وأن نسبة ،  دينار٥٠٠أقل من 
من عينة % ٢٤وأن نسبة ،  دينار٨٠٠-٥٠١دخلهم 

 % ١٢وأن نسبة ،  دينار١٢٠٠-٨٠٠الدراسة دخلهم 
 وأن،  دينار٢٠٠٠-١٢٠١ة دخلهم ـة الدراسـمن عين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من عينة الدراسة لهم حساب % ٦٦نالحظ أن نسبة 
من عينة الدراسة لهم % ٢٦وأن نسبة ، بنكي واحد فقط
 ٣من عينة الدراسة لهم % ٤وأن نسبة ، حسابان بنكيان
 ٤من عينة الدراسة لهم % ٢وأن نسبة ، حسابات بنكية

 
 
 
 
 
 
 

 
تعاملون من عينة الدراسة ي% ٢٦نالحظ أن نسبة 

 من عينة% ٣٢وأن نسبة ، منذ أقل من سنةك ـمع البن

 ٣٠٠٠-٢٠٠١من عينة الدراسة دخلهم % ٢نسبة 
من عينة الدراسة دخلهم أكثر من % ٢وأن نسبة ، دينار

 . دينار٣٠٠٠
 
 

 . المفعلةالمصرفيةعدد الحسابات   -٦

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 ٥من عينة الدراسة لهم % ٢وأن نسبة ، حسابات بنكية
 .حسابات بنكية

 
 

 .المصرفنوات التعامل مع عدد س -٧

 
 

 
 

 
 
 
 
 

وأن ،  سنوات٥-١الدراسة يتعاملون مع البنك منذ 
من عينة الدراسة يتعاملون مع البنك منذ % ٤٢نسبة 

 . سنوات٥أكثر من 

 عدد الحسابات البنكية المفعلةتوزيع عينة الدراسة حسب : )٦( جدول

 نسبة تكرار اإلجابة

٦٦ ٣٣٠ ١% 
٢٦ ١٣٠ ٢% 
٤ ٢٠ ٣% 
٢ ١٠ ٤% 
٢ ١٠ ٥% 

 %١٠٠ ٥٠٠ وعالمجم
 

 سنوات التعامل مع المصرفعدد توزيع عينة الدراسة حسب : )٧( جدول
 

 نسبة تكرار اإلجابة

 %٢٦ ١٣٠ أقل من سنة
 %٣٢ ١٦٠  سنوات٥-١

 %٤٢ ٢١٠  سنوات٥أكثر من 
 %١٠٠ ٥٠٠ المجموع
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 . التي تتعامل معهارفاالمصعدد مرات زيارة  -٨

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

من عينة الدراسة يقومون بزيارة % ٦نالحظ أن نسبة 
من عينة الدراسة % ٢٦وأن نسبة ،  يوميارفالمص

من % ٤٨وأن نسبة ،  مرة في األسبوعالمصرفتزور 
وأن نسبة ،  مرة كل شهرالمصرفالدراسة تزور عينة 

 أقل من مرة فالمصر ة تزورـة الدراسـمن عين %٢٠
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 .في الشهر

 

 :عرض نتائج الدراسة
 

 االنحرافحسابي ولقد تم استخراج المتوسط ال
 :المعياري لوصف إجابات العينة نحو الفقرات أدناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي تتعامل معها الترفاالمصعدد مرات زيارة توزيع عينة الدراسة حسب : )٨( جدول

 نسبة تكرار اإلجابة

 %٦ ٣٠ يوميا
 %٢٦ ١٣٠ عاألسبومرة في 

 %٤٨ ٢٤٠ مرة في الشهر
 %٢٠ ١٠٠ أقل من مرة في الشهر

 %١٠٠ ٥٠٠ المجموع
 

 نتائج اإلحصاء الوصفي: )٩( جدول

 انحراف معياري وسط حسابي رقم السؤال

 ١,٣٢٧٣٧ ٣,٩٦٠٠ .األخرى المصارف جميع الخدمات التي توفرها بقية اإلسالمية المصارفتوفر .١
 ١,٣٨١٨٢ ٣,٨٨٠٠ . جيدةاإلسالمية المصارفالخدمات ب طريقة تقديمد تع.٢
 ١,٢٣٨١٧ ٣,٧٠٠٠ .يات تطوير للخدمات المصرفية التي تقدمها بعملاإلسالمية المصارفتقوم . ٣
 فان القيمة المدركة للخدمة قبل الشـراء  اإلسالمية المصارفعند قيامك بالتعامل مع    .٤

 تحقق وفق تطلعاتك وحسب حاجاتك ورغباتك
١,٣٢٤٣٥ ٣,٣٦٠٠ 

 المصـارف  مرتفعة بالمقارنـة مـع       اإلسالمية المصارفتكون جودة الخدمات في     .٥
 .األخرى

١,١٩٥١٨ ٣,١٢٠٠ 

 ١,٢٣٤١٢ ٤,٠٠٠٠ .هملبي حاجات العمالء ورغباتي المصارف اإلسالميةن تسعير الخدمات في أتعتقد . ٦
 والتشـريعات   األحكـام  مـع    اإلسـالمية   المصـارف   كافة  في تتفق طرق التسعير  .٧

 .اإلسالمية
١,٣٥٧٨٢ ٣,٤٠٠٠ 

 ١,٣٤٥٣٧ ٣,٤٤٠٠ .يقة عادلة للطرفين طرالمصارف اإلسالمية طريقة التسعير  في دتع.٨
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نالحظ أن اتجاهات العينة إيجابية نحو الفقرات أعاله 
وذلك ألن متوسطاتها الحسابية أكبر من متوسط أداة 

البالغ ن المتوسط العام للفقرات مجتمعة ، كما أ)٣( القياس
ا يعكس ممداة القياس أعلى من متوسط  أ٣,٦٥٢٢

 كما تبين أن .يجابية نحو الفقرات مجتمعةاالتجاهات اإل
  المصارفتسعير الخدمات فيالمتعلقة بكون ) ٦(الفقرة 

هي أكثر  همورغبات لبي حاجات العمالءي اإلسالمية
) ٥( الفقرة دالفقرات موافقة من قبل أفراد العينة، بينما تع

 اإلسالمية المصارفودة الخدمات في جالمتعلقة بكون 
األخرى، أقل الفقرات  المصارف بالمقارنة مع ،مرتفعة

 .موافقة من أفراد العينة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

) لفاأاخ نبكرو( لقد تم استخدام اختبار :تبااختبار الث
 ألفاقياس مدى ثبات أداة القياس حيث بلغت قيمة ل

أعلى من النسبة  كونها ،هي نسبة ممتازةو% ٩١,٣=
 %.٦٠المقبولة 

 
 

 اختبار الفرضيات
 

 :ولىألالفرضية ا
H0:  سالمي بدرجة إال يتم تطبيق التسويق من منظور

 . األردنية اإلسالميةلمصارفكبيرة في ا
H1 : سالمي بدرجة إيتم تطبيق التسويق من منظور

 .األردنيةاإلسالمية مصارف في الكبيرة 
 

 

 نتائج اإلحصاء الوصفي: )٩( جدولبع تا

 انحراف معياري وسط حسابي رقم السؤال

 ١,٢٤٥٢٧ ٣,٨٢٠٠ .سالمية ظلم للعمالء اإل المصارفعر فيها القروض فيال يوجد في الطريقة التي تس.٩
 ١,١٨٤٤٠ ٣,٨٠٠٠ . المملكة لتقديم خدماتها المصرفيةأجزاءكافة المصارف اإلسالمية تغطي فروع .١٠
 ميزة توفر الخدمات في     المصارف اإلسالمية تحقق الخدمات المساعدة المدعمة في      .١١

 .األخرى التجارية المصارف بالمقارنة مع ينالزمان و المكان المناسب
١,٢٣٢٣٣ ٣,٣٨٠٠ 

 لتقـديم  األخـرى في تخفيف الضغط على الفروع  للمصرفيساعد فتح فرع جديد     .١٢
 . للعمالءوأسرع أفضلالخدمات بصورة 

١,٠٨٩٩٤ ٣,٨٨٠٠ 

 ١,١٤٧٢٧ ٣,٩٢٠٠ . لتقديم السلع والخدمات للعمالءستراتيجيةا أماكنيتم افتتاح فروع جديدة في .١٣
 ١,٣٣٩٤٠ ٣,٦٤٠٠ .اإلسالمية الشريعة وفق الترويجية باألساليب اإلسالمية  المصارفتلتزم.١٤
ي أ عـن الخـدمات المصـرفية دون وجـود       باإلعالن المصارف اإلسالمية تقوم  .١٥

 .اإلسالميةتشويش يتضارب مع الشريعة 
١,٢٣٢٣٣ ٣,٦٢٠٠ 

 ١,٣٦١٥١ ٣,٥٠٠٠ .ة في التعامل بالمصداقياإلسالمية  المصارفيلتزم موظفو.١٦
 ١,٢١٧٧٧ ٣,٨٠٠٠ . بالصورة التي يحملها الزبائن عنهااإلسالمية  المصارفتهتم إدارات. ١٧
 ١,٢٣٨٠١ ٣,٥٢٠٠ . بسرعة ومشكالتهم بمعالجة شكاوي الزبائناإلسالمية  المصارفتقوم إدارات. ١٨

 ٣,٦٥٢٢ المتوسط العام
 ٠,٨٠٢٥٦ االنحراف المعياري
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 الختبار (one sample t-test)ر لقد تم استخدام اختبا

 المحسوبة أكبر من T حيث تبين أن قيمة ،الفرضية أعاله
 ونقبل ، وبالتالي نرفض الفرضية العدمية،قيمتها الجدولية

سالمي إ أي أنه يتم تطبيق التسويق من منظور ؛البديلة
 . سالمية األردنية اإلالمصارفبدرجة كبيرة في 

 

  :الفرضية الثانية
H0 :عمالء المصارف آراء وجد فروقات بين ال ت
 ة ـسالمي اإلارفـالمصمدى تطبيق حول  ،ةـسالمياإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حصائية إة ذات داللة بلقد تبين أن القيمة المحسو   
 ىـ مما يدل عل،نسجة لمتغير المؤهل العلمي والـبالنسب

 

 
 
 
 
 

 تعزى إلى المؤهل ،سالميمفهوم التسويق اإللاألردنية 
 .عدد سنوات التعاملو، الجنسو، ميالعل

:H1  عمالء المصارف آراء توجد فروقات بين
سالمية اإلالمصارف مدى تطبيق حول  ،سالميةاإل

المؤهل ( تعزى إلى ،سالميمفهوم التسويق اإللاألردنية 
 .)عدد سنوات التعاملو، الجنسو، العلمي

 T-test(  واختبار(ANOVA)لقد تم استخدام اختبار    

for Independent sample( اختبار الفرضية أعاله 
 :حيث تبين ما يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  راء العينة حول تطبيق التسويقآوجود فروقات في 

 الجنسو،  المؤهل العلميإلىسالمي تعزى إمن منظور 

 نتائج الفرضية األولى: )١٠( جدول

T المحسوبة T  الجدولية Sig T   الفرضيةنتيجة 

 رفض ٠,٠٠٠ ١,٩٦ ١٨,١٧٢

 

  الثانيةنتائج الفرضية: )١١( جدول

 T- test for independent 
sample 

ANOVA 

 F  Sig F المحسوبة T  Sig T المحسوبة المتغير
 HOالنتيجة

 رفض ٠,٠٠٠ ٣٨,٣٢٥ –––– –––– المؤهل العلمي

 رفض –––– –––– ٠,٠٠٠ ٦,٦١٩- الجنس

 سنوات دعد
 التعامل مع البنك

 قبول ٠,٠٨٢ ٢,٥١٦ –––– ––––
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  ألن المتوسط؛اإلناث، وتميل الفروقات لصالح فقط
أعلى من المتوسط  )٣,٩٣٤٦( إلجاباتهني باالحس

 .)٣,٥٠٦٧(  الذكورإلجاباتبي اسحال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج
 

 :لقد تم التوصل إلى النتائج التالية
 بدرجة ،سالميإيتم تطبيق التسويق من منظور   -١

، حيث تبين أن سالمية األردنية اإلالمصارف في ،كبيرة
عناصر المزيج التسويقي مجتمعة ومنفردة تطبق بدرجة 

 .مرتفعة

 

راء العينة حول آت في وجود فروقاكما تبين  -٢
،  الجنسإلى تعزى ،سالميإتطبيق التسويق من منظور 
بي اناث ألن المتوسط الحسوتميل الفروقات لصالح اإل

بي اأعلى من المتوسط الحس) ٣,٩٣٤٦(إلجاباتهن 
يم اإلناث و، بمعنى أن تق)٣,٥٠٦٧( إلجابات الذكور

 من حيث درجة تطبيق ،أكثر إيجابية من الذكور
 ي،ـسالمية للتسويق من منظور إسالم اإلارفـالمص

 بالنسبة ،Scheffe كما تبين من خالل استخدام اختبار
 أن الفروقات تميل لصالح حملة ،لمتغير المؤهل العلمي

وفيما يلي جدول يوضح نتائج  .قل من ثانويأمؤهل 
 :اختبار شافيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ناث في المعامالتوالذي قد يعزى إلى ضعف خبرة اإل
 .المصرفية بالمقارنة بالذكور

 

راء العينة حول تطبيق آفروقات في  توجد  -٣
 المؤهل إلى تعزى ،سالميإالتسويق من منظور 

، قل من ثانويأتميل لصالح حملة مؤهل و ،العلمي
بمعنى أن حملة المؤهالت المنخفضة أكثر إيجابية من 

سالمية للتسويق من حيث درجة تطبيق البنوك اإل
 إلى ضعف خبرة حملة  ذلك، وقد يعزىمنظور إسالمي

 ،المؤهالت المنخفضة في المعامالت المصرفية
 .بالمقارنة بحملة المؤهالت المرتفعة

 

كما تبين أن عدد سنوات التعامل مع المصرف ال  -٤
يم أفراد العينة لدرجة تطبيق و في تق مؤثراًتلعب دوراً
، وقد سالمية للتسويق من منظور إسالمياإلالمصارف 

 دكتوراه ماجستير جامعي دبلوم/ ثانوي أقل من ثانوي المؤهل
الوسط 

 الحسابي

 ٣,٩٢٥٩ *١,٧٥٩٢٦ ٠,٨١٤٨١*  ٠,٧١٧٥٩*  أقل من ثانوي

 ٣,٢٠٨٣ *١,٠٤١٦٧  *٠,٦٠٨٤٨-  *٠,٧١٧٥٩- دبلوم/ ثانوي

 ٣,٨١٦٨ *١,٦٥٠١٥ *٠,٧٠٥٧١  *٠,٦٠٨٤٨  جامعي

 ٣,١١١١ *٠,٩٤٤٤٤  *٠,٧٠٥٧١-  *٠,٨١٤٨١- ماجستير

 ٢,١٦٦٧  *٠,٩٤٤٤٤- *١,٦٥٠١٥- *١,٠٤١٦٧- *١,٧٥٩٢٦- دكتوراه

 
 ٠,٠٥ة إحصائية عند مستوى ذات دالل* 
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 إلى ارتفاع الثقافة المصرفية لدى أفراد  ذلكيعزى
 ، للمصرفميمهو ينعكس بالتالي على تقمماالمجتمع 

 . معهم عدد سنوات تعاملهنبغض النظر ع
 

 

 التوصيات
 

في ضوء النتائج توصي الدراسة بعدة أمور على     
 :درجة من األهمية

 

 وقدرتها ،اإلسالمية المصارف أهميةتأكيد ضرورة   -١
 بالطرق ، عائد مرغوب لكل المتعاملين معهاعلى تحقيق

 من خالل تطبيق احكام الشريعة ،والكسب الحالل
 .سالميةاإل

  

سالمية بين فئات الشباب تسويق المصارف اإل -٢
 كالبنوك ، كمراكز لتحقيق الربح،خرىوالفئات األ

 . ولكن بالكسب الحالل،التجارية

 
سالمية من خالل عناصر الترويج للمصارف اإل -٣

 .سالمييج التسويقي المصرفي اإلالمز

 
ضرورة االهتمام برفع مستوى جودة الخدمة  -٤

سالمية بالمقارنة بالخدمات المصرفية المصرفية اإل
 .األخرى

 
ضرورة إجراء دراسات أخرى حول التسويق من  -٥

تصادية اق بالتطبيق على قطاعات ،منظور إسالمي
 إلبراز أهمية تطبيق هذا المفهوم في مختلف ،أخرى

 .طاعاتالق
 

 

 المراجع العربية

 
 

 من الشبكيالتسويق . )٢٠٠٦(، أسامة ،األشقر )١
 مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات،. المنظور الفقهي
 .ردناأل ،ىجمادى األول العدد األول، المجلد الثامن،

 
 أصول. )٢٠٠٦ (،توفيق، رائف ومعال، ناجي )٢

 .ردناأل ،دار وائل للنشر. مدخل تحليلي :التسويق
 
القيم والمعتقدات . )١٩٩٥( ، حسينراغب، )٣

 على السياسات والقرارات وأثرهاسالمية اإل
 ضمن كتاب ."دراسة تحليلية مقارنة" التسويقية

 التي اإلسالم في اإلدارةة ون نداإلسالم مدارة في اإل
سالمي للبحوث والتدريب التابع نظمها المعهد اإل

 . جدة،سالمي للتنميةللبنك اإل
 
مفاهيم  :التسويق. )٢٠٠٩(، نظام سويدان، )٤

 .ردناأل دار الحامد للنشر،. معاصرة

 
سالم والتحدي اإل. )١٩٩٦( ،محمد، شابران )٥

 وتقديم محمد ،ترجمة زهير السمهوري. االقتصادي
سالمي سعيد النابلسي، المعهد العالمي للفكر اإل

، ةوالمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفي
 –هيرندن) ١٤( المعرفة سالميةإضمن سلسلة 

 .مريكية الواليات المتحدة األ،فيرجينيا
 
األسس العلمية . )٢٠٠٩(، خرونآو حميد الطائي، )٦

 .ردناأل  العلمية،يدار اليازور. للتسويق الحديث
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أحكامها : البنوك اإلسالمية. )٢٠٠٨ (،العجلوني، محمد )٧
دار المسيرة للنشر . ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية

 .ردن األوالتوزيع والطباعة،
 
 ،مصطفى الشيخ، الباسط وعبد حسونة، وزكريا عزام، )٨

 ،المسيرة دار. لتسويق الحديثمبادئ ا. )٢٠٠٩(
 .األردن

 
 االقتصاد ئمباد .)١٩٨٥( ،محمد وآخرون، عفر )٩

 .الفتح العربي، القاهرة  دار.اإلسالمي
 

التسويق في االقتصاد . )٢٠٠٤ (،العلي ، صالح )١٠
 مجلة جامعة .وقواعدهمشروعيته وتاريخه : سالمياإل

، العدد ٢٠دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
 .دمشق ،الثاني

 
عوامل نجاح المصارف . )٢٠٠٣( ،منذر قحف، )١١

 .األردن عمان،. اإلسالمية
 

البنوك  .)٢٠٠٠ (،المالقي، عائشة الشرقاوي )١٢
 .التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق: اإلسالمية

 .عربي، الدار البيضاء، المغربالمركز الثقافي ال
 

 -يمان، باب قول النبيكتاب اإل. الصحيح .مسلم )١٣
) ١٦٤( من غشنا فليس منا، رقم -صلى اهللا عليه وسلم

١/٩٩. 
 

. المصارف اإلسالمية .)١٩٩٧ (،المصري، رفيق )١٤
 .ةمركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جد

 

نظمة األ .)٢٠٠٢ (،المظفر، عبد المهدي )١٥
جامعة البصرة،  مترجم، .قتصادية المقارنةاال

 .العراق
 

صول العلمية للتسويق األ. )٢٠٠٧ (،معال، ناجي )١٦
 .ردناأل ،ةدائرة المكتبة الوطني. المصرفي

 
سالم السلع في اإل .)١٩٩٤(، النجار، عبد اهللا )١٧

مجلة االقتصاد . تعني الطيبات ال الخبائث
 .٥٩، ص ٣سالمي، العدد اإل

 
 المصرفيواقع التسويق . )٢٠٠٨( ،فاطمة ياسين، )١٨

مجلة بحوث جامعة  .األردني اإلسالمي البنك في
 .اليمن العدد الحادى عشر، تعز،

 
أخالقيات ممارسة . )٢٠٠١( ،محمود يوسف، )١٩

عالم من منظور حرية الرأى عبر وسائل اإل
 السنوي العلمي المؤتمر إلىبحث مقدم  .يإسالم

 اإلنسانوق  وحقاإلعالمعن  عالم،السابع لكلية اإل
 .جامعة القاهرة ،٢٠٠١ -٣-٢ من العربي
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Evaluating the Extent of How Islamic Banks Applied the Concept of Islamic 
Banking Marketing from Customers View Point: A Jordanian Case Study 
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Abstract 

 

This study aims at knowing the extent of how Jordanian Islamic banks applied the concept of 

Islamic marketing concept from customers view point, and marketing Islamic methodology through 

Islamic marketing mix to explain its effect on Islamic banks customer behavior.  

The study found that marketing is applied from an Islamic perspective service significantly in 
Jordanian banks. There are also differences in views of Islamic banking customers related the 

application of Jordanian Islamic banks according to qualification, sex, and number of years. 


