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 الممخص 

أثر استراتيجيات التسويق اإلسالمي عمى الحصة السوقية  الحالي إلى التعرف عمى ييدف البحث

 وضوابطو و و أىداف أىميتو ، وماىية التسويق اإلسالميلتعرف عمى ، و الممشروعات الصغيرة

، و ماىية الحصة السوقية لممؤسسات و المنظماتالتعرف عمى الى  باإلضافةو، و استراتيجيات

يا، و لتحقيق أىداف البحث تم استخدام المنيج الوصفي الذي يتمثل اساسيات قياسمى التعرف ع

لى نتائج ، و ذلك لموصول إفي االطالع عمى الدراسات و األبحاث السابقة و دراستيا و تحميميا

تطبيق نظام التسويق اإلسالمي يساىم في زيادة ثقة العمالء التي تؤكد عمى أن  البحث الحالي.

يزيد من أرباح  وبالتاليالمقدمة مما يزيد من القوة الشرائية ليا،  والخدماتبالسمع  والمستهلكين

 السوقية. وحصتهاالمؤسسة 

التسويق اإلسالمي، الشريعة اإلسالمية، الحصة السوقية،  :الكممات المفتاحية

  ة، السوق. المشاريع الصغير 
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 المقدمة 

قتصاد اإلسالمي من االنظمة المتكاممة من حيث المبادئ و الشروط و األىداف التي يعتبر اال

فيو من األنظمة التي تسعى إلى إعطاء يستمدىا من القرَان الكريم و السنة النبوية الشريفة، 

فاالقتصاد األفراد حقوقيم كما أرادىا اهلل عز وجل لمعباد كافة باختالف اشكاليم و ألوانيم، 

و من أىم الجوانب التي يتضمنيا نظام  االسالمي نظام وضع لتنظيم العالقات بين االفراد،

نو خاصة و ىامة في مختمف االقتصاد االسالمي الجانب التسويقي. فالتسويق يحتل مكا

المؤسسات فالتسويق يساعد في إنجاح و تطوير المنظمات و المؤسسات عمى اختالف أنشطتيا، 

   (5002)إبراىيم، و منتجاتيا. 

و تداوليا الرابط الخفي بين اإلنتاج و االستيالك، تعتبر عممية التسويق لمخدمات و المنتجات 

فالتسويق يتضمن األنشطة و الخدمات و السمع و المنتجات من أماكن تصنيعيا و توفيرىا إلى 

 (5002)إسماعيل،  مرحمة أساسية من مراحل اإلنتاج.أماكن استيالكيا، فالتسويق ىو 

عمى الرغم من تعدد األنشطة البشرية إال أنيا جميعيا تخضع إلى ضوابط أخالقية تنظم و تحكم 

استمراريتو، و توجو قراراتو و تحد من التجاوزات و االنتياكات فيو، و ذلك بيدف حماية حقوق و 

المجاالت التي تتعارض فييا مصالح األفراد والجماعات. و يعد المجال التسويقي من أكثر 

الخاصة باألفراد و الجماعات داخل الخاصة بالمؤسسات مع المصالح  و المنافع حمصالال

المجتمع، لذلك تمجئ العديد من المؤسسات إلى األبعاد األخالقية في أعماليا و غاياتيا، إال أن 
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 البعض األخر من المؤسسات ال تيتم و ال تراعي األبعاد األخالقية في أعماليا و تحقيق غاياتيا.

 (5005)خشة، 

يعتبر اإلسالم و المسممين من أوائل من اىتم التسويق و تيسير أمور أسواقيم و سمعيم منذ القدم، 

و ذلك بناءا عمى تطبيق مجموعة من األسس و المعايير التي حددىا الدين اإلسالمي، و 

فيي تسعى الى احترام الحقوق و ، المعاييرالمسممون الذين يقومون بتطبيق تمك األسس و 

ومن ىنا فقد جاءت ىذه الدراسة بيدف التعرف عمى أثر استراتيجيات . و تساوييا الحريات

 التسويق االسالمي عمى الحصة السوقية لممشروعات الصغيرة.

 مشكمة الدراسة 

 فيو اإللكترونية  تكنولوجية في ضوء التطورات التي بات العالم يشيدىا اليوم، من تطورات

، أدى ذلك إلى زيادة إنتاج السمع و و مع انتشار العولمة و الرأس مالية مختمف المجاالت،

، لذلك تسعى المشاريع الصغيرة الى اكتساب الميزة التنافسية، التنافس الكبير في توفير الخدمات

من خالل استغالل الطاقات الفكرية و العقمية  مما أدى إلى استخدام الكثير من أساليب الترويج

عض إلى استخدام الب ، عمى الرغم من ذلك يمجئلتحقيق التميز و إرضاء العمالءلمعاممين فييا، 

أساليب غير شرعية لمتسويق لمشاريعيم الصغيرة، ولم يحظى ىذا الموضوع باىتمام الكتاب و 

ك كان من الضروري تسميط الضوء عمى الباحثين في مجال التسويق و الحصة السوقية، لذل

استراتيجيات التسويق اإلسالمي و مدى تأثيرىا عمى الحصة السوقية لممشاريع الصغيرة، و قد 
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جاءت ىذه الدراسة لتكون اضافة عممية تساىم في زيادة الوعي و التثقيف بما يتعمق 

  باستراتيجيات التسويق االسالمي و الحصة السوقية لممشاريع الصغيرة.

  البحثسئمة أ

 يمكن تمثيل مشكمة البحث الحالي في السؤال الرئيسي التالي:

  ؟أثر استراتيجيات التسويق اإلسالمي عمى الحصة السوقية لممشروعات الصغيرةما ىو 

 من السؤال الرئيسي مجموعة من األسئمة الفرعية، أهمها ما يمي: وينبثق

 التسويق اإلسالمي؟ وما ى 

  التسويق اإلسالمي؟ وأهدافما ىي أىمية 

  التسويق اإلسالمي؟ واستراتيجياتما ىي ضوابط 

  ؟والمنظماتما ىي الحصة السوقية لممؤسسات 

 ما ىي اساسيات قياس الحصة السوقية لممؤسسات؟ 

 أهداف البحث 

أثر استراتيجيات التسويق اإلسالمي عمى الحصة السوقية  ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى

 ، و ذلك من خالل تحقيق األىداف التالية: يرةلممشروعات الصغ
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  ماىية التسويق اإلسالمي.التعرف عمى 

  التسويق اإلسالمي. وأهدافتسميط الضوء عمى أىمية 

  ضوابط و استراتيجيات التسويق اإلسالمي.الكشف عن 

  ماىية الحصة السوقية لممؤسسات و المنظمات.التعرف عمى 

  الحصة السوقية لممؤسسات.اساسيات قياس تسميط الضوء عمى 

 همية البحث أ

وضوع الذي يتناولو حيث تطرقنا في ىذا البحث إلى مة من أىمية التيستمد البحث الحالي أىمي

، و استراتيجياتو و مدى تأثيرىا عمى الحصة السوقية لممشاريع الصغيرة مفيوم التسويق اإلسالمي

التي يمكن دراستيا في البيئة االسالمية و فالتسويق اإلسالمي ىو من أىم و أصعب المواضيع 

أحد أىم المحاور التي اىتمت   فقد ُعد  ،  التي يحكميا الدين اإلسالمي في العصر الحالي الدول

ختالف أنواعيا و أشكاليا في مختمف دول العالم اإلسالمية منيا و امات ببيا المؤسسات و المنظ

فاعال في تحديد مدى نجاح المؤسسة و رفع حصتيا سالمية، كما أن التسويق يمعب دورا غير اإل

، ميما كانت طبيعة المشاريع التي تنفذىا ىذه المؤسسة سواء كانت مشاريع كبيرة أو السوقية

 غيرة. ص
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 ويمكن إجمال أىمية ىذه الدراسة بالنقاط اآلتية:

سويق ىي من المحاوالت األكاديمية اليامة في إلقاء الضوء عمى أثر استراتيجيات الت .0

 االسالمي عمى الحصة السوقية لممشروعات الصغيرة.

في طرح مجموعة من المقترحات والتوصيات لممدراء إمكانية اإلفادة من ىذه الدراسة  .5

 ولكافة الجيات ذات العالقة باستراتيجيات التسويق االسالمي والمستثمرين.

 منهجية البحث 

استراتيجيات التسويق اإلسالمي  تأثيرو لتحقيق أىداف البحث التي تتمثل في التعرف عمى مدى 

، و لإلجابة عن تساؤالتو تم استخدام المنيج الوصفي عمى الحصة السوقية لممشروعات الصغيرة

و ذلك من خالل االطالع عمى الدراسات و األبحاث السابقة التي تتعمق بموضوع البحث الحالي 

 مل عمى دراستيا و تحميميا و استخالص نتائج البحث الحالي.و ع

 متغيرات البحث

  يقتصر البحث الحالي عمى مجموعة من المتغيرات الموضوعية و الزمانية، كما يمي:

أثر استراتيجيات التسويق تقتصر البحث الحالي في الكشف عن  :المتغيرات الموضوعية

 .الصغيرة اإلسالمي عمى الحصة السوقية لممشروعات
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-8500ة: تم إجراء البحث الحالي خالل الفصل الثاني من العام الدراسي )المتغيرات الزماني

1950)  

 مصطمحات الدراسة 

تعرف بأنيا المشاريع التي يتوالىا المالك نفسو و يمتزم بكافة المسؤوليات التي  المشاريع الصغيرة:

، و البساطة و سيولة المقارنة، و تتعمق بذلك، و تتسم المشاريع الصغيرة بقمة عدد الموظفين

  (5002)الزيادات، الشعار، و العوامرة،  الثبات النسبي.

مشاريع بسيطة يديرىا صاحبيا بنفسو تيدف الى و يمكن تعريف المشاريع الصغيرة إجرائيا بأنيا 

 خدمة المجتمعات الصغيرة و المحيطة تتكون من عدد صغير من العاممين.

يعرف التسويق بأنو مجموعة من االستراتيجيات و الطرق التي يتم استخداميا لتمكين  التسويق:

التوسع في البيئة المحيطة، من خالل استغالل وسائل االتصال لترويج التكيف و المؤسسات من 

 (5005)خشة،  لمنتج معين و اقناع المستيمكين بشراءه.

و يمكن تعريف التسويق إجرائيا بأنو الوسيمة التي تقوم المنظمات و المؤسسات الربحية و غير 

الربحية باستخداميا لترويج لمنتجاتيا و خدماتيا التي تقدميا لممستيمكين، و ذلك بيدف اقناع 

 المستيمكين بشراءىا و الحصول عمييا.  
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ية التي تيدف لتحقيق النفع العام لإلنسان ىو مجموعة من األنشطة اإلنسان التسويق اإلسالمي:

واإلنسانية. واعتقد أنو لمجرد النظر في التعريفات السابقة سيجد القارئ الكثير من الفوارق التي 

تجعمو يدرك الفرق، ويعرف خطورة االستمرار في تطبيق التسويق التقميدي أو الحديث الذي تجاوز 

 (5000)الميشي،  بعض المشكمة لدى التقميدي.

و يمكن تعريف التسويق اإلسالمي إجرائيا بأنو مجموعة من األساليب و النشاطات األخالقية 

منتجات و الخدمات مرويج و لتالتي يدعي اإلسالم إلى تطبيقيا و االلتزام بيا و استخداميا في ال

 التي تقدميا المؤسسات لممستيمكين. 

ىي احدى أبرز المؤشرات التي تساىم في تحسين المركز التنافسي لممؤسسة  الحصة السوقية:

فيي من أكثر المؤشرات فعالية في في السوق، فيي تشير الى مدى كفاءة السياسات التسويقية، 

 (5005)قميحة،  تعزيز االنتاجية و الميزة التنافسية و الممارسات التسويقية و الربحية.

وية لمقدار مبيعات المنتج أو الخدمة في لسوقية إجرائيا بأنيا النسبة المئو يمكن تعريف الحصة ا

مقارنتة مع المجموع الكمي لمبيعات المنتج أو الخدمة لممؤسسة و المنافسين معا، و المؤسسة 

بالتالي فيي تساىم في تحسين انتاجية و المؤسسة و أساليبيا الترويجية و حماية المستيمكين 

 الحالين ليا، و كسب المستيمكين الجدد. 
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 االطار النظري 

التسويق االسالمي؛ لتعرف  أوال: أجزاء رئيسية و ىيتم تقسيم ىذا الجزء من البحث الى ثالثة 

استراتيجياتو و تأثيره عمى الجوانب االقتصادية، ثانيا: الحصة السوقية؛ لتعرف عمى مفيومو و 

عمى مفيوميا و أساسيات قياسيا، ثالثا: الدراسات السابقة التي تناولت احد جوانب البحث 

 الحالي: 

 أوال: التسويق االسالمي 

عندما نقول أن اإلسالم ليس مجرد دين ، إنو طريقة لمحياة ، وعميو أن يقدم لنا اإلرشادات حول 

فقد ظير ما يعرف بمفيوم التسويق االسالمي، الذي يعتبر من  األعمال.و تسويق كيفية إدارة 

أبرز األنظمة التي تساىم في تمبية احتياجات و متطمبات المستيمكين و العمالء، و ذلك من 

و  المنتجات و الخدمات الحالل و الترويج ليا بما ال يتعارض مع الشريعة االسالمية مالل تقديخ

 أحكاميا و ضوابطيا. 

ضافة العامل الدينعدة مستويات الىالتسويق اإلسالمي مفيوم يحتاج فيمو ف ي فيو يجعمو ، وا 

 و حماية الحقوق. عمى أساس العدالة السوقية يو مبدأ تعظيم القيمة، فموضوًعا أكثر حساسية

(Hussnain, 2011)  لتسويق اإلسالمي ، يجب أن يكون التركيز أواًل عمى تطوير اإلنشاء و
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و يحدد ويمثل الذي كيان الالبنية ىي فبنيات التسويق )العضوية( الخاصة بالتسويق اإلسالمي. 

بنيات من أبرز  اتجاه العمالء وحقوق الممكية التجاريةو يعتبر يعكس ظاىرة حقيقية في العالم. 

، ومنيا فيمكن تعريف التسويق االسالمي بأنو (Baker & Alserhan, 2016)التسويق العضوي

وبما يتناسب مع قواعد في ضوء توجيات االقتصاد االسالمي  وعممياتو التسويقممارسات 

 وأعراف المجتمع االسالمي . الشريعة االسالمية

 ضوابط التسويق اإلسالمي:

)الطاىر  يخضع مفيوم التسويق في الشريعة االسالمية إلى مجموعة من الضوابط، أىميا ما يمي:

 (5002و مراد، 

و ىي استخدام الوسائل و المفاىيم التي تتوافق مع المبادئ و األحكام  المشروعية: .0

 االسالمية.

و تتمثل بالتزام الشخص الذي يقوم بعممية التسويق  السموك الحسن و األخالق: .5

 أوصت بيا الشريعة االسالمية.باألخالق و القيم و السموكيات الحسنة التي 

بيا أن تركز عممية التسويق عمى  و يقصد شرعا: المتفق عميهاتحقيق المنفعة  .2

 المنتجات أو الخدمات التي تقدميا المؤسسة و التي تحقق النفع لألفراد و المجتمع ككل. 
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و تتمثل في أن ال يكون في عممية  تحريم عمميات التسويق التي تمس حقوق االفراد: .4

ليم و التسويق و مضامينيا أي اعتداء عمى األخرين أو عقائدىم و أفكارىم و أموا

 أعراضيم.

و يقصد بيا عدم تفسير النصوص القرانية و األحاديث  النهي عن المتاجرة في الدين: .2

المنتجات او الخدمات التي يتم  و يدعم النبوية تفسيرات باطمة و تطويعيا بما يتوائم

 التسويق ليا.

 أهداف التسويق اإلسالمي:

قبل التعرف عمى أىداف التسوق االسالمي يجب تسميط الضوء عمى األىداف التي يسعى الى 

 تحقيقيا التسويق بشكل عام، و ىي: 

 .اقناع المستيمك بشراء السمعة أو الخدمة 

 .دراسة سموك المستيمك و الكشف عن العوامل التي تؤثر عمية في اتخاذ قراراتو الشرائية 

 توفير متطمباتيم. تمبية حاجات المستيمكين و 

 .المحافظة عمى المستيمك و السعي الى تحقيق رضاه عن المنتج 

 .تحقيق األرباح و العوائد المالية لممؤسسة 

 يسعى التسويق اإلسالمي الى تحقيق جممة من األىداف أىميا ما يمي:و في ضوء ذلك 
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 .االستثمار في المساريع الحالل 

  االجتماعية.ربط التنمية االقتصادية بالتنمية 

 .تقديم المنتجات و الخدمات لممستيمكين بأفضل األساليب و أسيميا 

 .تحقيق المنفعة المرجوة من عممية التسويق بما يتوافق مع األخالقيات االسالمية 

 .النيي عن التعامل مع الخدمات و السمع غير الحالل 

 .أن تحقق المنتجات االحتياجات و المتطمبات الفعمية لممستيمكين 

 ثانيا: الحصة السوقية 

الحصة السوقية ىي مفيوم مكون من كممتين ىما الحصة و السوق، فالحصة ىي النصيب، أو 

المقدار الذي يحصل عميو الفرد من قسمة شي ما، أما السوق فيو المكان الذي يتم فيو بيع و 

أنيا مصطمح يشير و بالتالي يمكن تعريف الحصة السوقية بتداول السمع و المنتجات بين األفراد. 

خرين، و ىي تا بالمنافسين اآلو حجم مشاريعيا التي تنفذىا مقارنالى قوة المؤسسة و مدى تأثيرىا 

 تعبر عن مقدار المبيعات المؤسسة بالنسبة الى اجمالي المبيعات.

تعد الحصة السوقية من أىم المؤشرات التي تحدد المركز التنافسي لممؤسسة، فالمؤسسات كافة 

تالف اشكاليا و طبيعة أعماليا تسعى إلى رفع حصتيا السوقية و الحفاظ عمييا، عمى اخ

باالضافة الى تحقيق الييمنة في السوق، و ذلك من خالل العمل عمى تحسين و تطوير منتجاتيا 

 (5002)سميمان،  و خدماتيا و التسويق الجيد ليا.
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 أساسيات قياس الحصة السوقية 

ساسية التي يجب مراعاتيا عند قياس الحصة السوقية، ىنالك مجموعة من النقاط األ

 (5005)قميحة،  أىميا ما يمي:

 تعتمد الحصة السوقية عمى اختيار محاور المقارنة. 

  ىي ذاتيا التي تؤثر عمى المنتجات افتراض أن العوامل البيئية التي تؤثر عمى المنتجات

 المنافسة ليا.

  احتمالية حدوث تذبذب في الحصة السوقية، و ذلك نتيجة تأثرىا ببعض العوامل

 العرضية.

  .تقل الحصة السوقية عند دخول عالمات تجارية منافسة جديدة الى السوق 

 

تقيس مستوى قدرة المنظمة ومنيا فإن الحصة السوقية ُتعتبر من أبرز المؤشرات الضرورية التي 

 عمى خدمة السوق المحمي .
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 الدراسات السابقة ثالثا: 

يعتبر البحث الحالي عمى حد عمم الباحث من أوائل األبحاث و الدراسات التي تناولت مفيوم 

التسويق االسالمي و استراتيجياتيا و تأثيرىا عمى الحصة السوقية لممشاريع الصغيرة، لذلك تم 

زئية الدراسات السابقة في ىذا البحث الى جزئيين، و ىما: الدراسات و األبحاث السابقة تقسيم ج

 التي تتعمق بالتسويق اإلسالمي، و الدراسات و األبحاث السابقة التي تتعمق بالحصة السوقية: 

 الدراسات التي تتعمق بالتسويق االسالمي:

" المستدام حسب منظور الشريعة اإلسالميةالتسويق التي كان عنوانيا "( 5002)دراسة لحولود 

حيث ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مفيوم التسويق المستدام في الشريعة االسالمية، كما ىدفت 

، باإلضافة إلى الكشف عن مدى تأثير مكونات الى التعرف عمى أبعاده من منظور إسالمي

، و لتحقيق أىداف الدراسة تم التسويق المستدام عمى التنمية المستدامة من منظور إسالمي

خدام المنيج التحميمي، و قد أكدت نتائج الدراسة عمى أن مفيوم المسؤولية االجتماعية است
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لمتسويق يرتبط بالتنمية المستدامة، كما أكدت النتائج عمى أن التسويق المستدام يساىم في تحقيق 

و بالتالي فإن التسويق المستدام يستمد  ،اإلسالميالتنمية المستدامة تأكيدا عمى المنيج و التشريع 

 . أبعادة و أركانو من العقيدة اإلسالمية

"مفهوم التسويق المصرفي االسالمي في ( التي كان عنوانيا 5002دراسة الطاىر و مراد )

حيث ىدفت  دراسة حالة بنك البركة بالجزائر" –المصارف االسالمية من وجهة نظر العمالء 

عن مدى تطبيق المصارف االسالمية في الجزائر لمفيوم التسويق االسالمي شف الكالدراسة إلى 

في معامالتيا و خدماتيا، كما ىدفت الى التعرف عمى مدى تأثير عممية التسويق االسالمي عمى 

سموك المستيمك، و لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي و منيج دراسة الحالة، 

اة االستبانة التي تم توزيعيا عمى عينة الدراسة، و قد طبقت الدراسة عمى باالضافة الى اعداد اد

( مستيمك من الذين يتعاممون مع بنك البركة الجزائري االسالمي، و بينت 022عينة بمغ عددىا )

نتائج الدراسة أن التسويق االسالمي في المصارف االسالمية في الجزائر يطبق بدرجة كبيرة، كما 

تعزى بمتغير الجنس، و السن، و  عمى أنو يوجد فروق في أراء افراد عينة الدراسةأكدت النتائج 

بما يتعمق بمدى تطبيق مفيوم التسويق االسالمي  الدخل، و المستوى التعميمي، و سنوات الخبرة،

 .في المصارف االسالمية في الجزائر

افاق و تحديات دراسة حالة "التسويق االسالمي، ( التي كان عنوانيا 5000دراسة الميشي عام )

حيث ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مفيوم التسويق االسالمي، باإلضافة  بنك البركة الجزائري"
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إلى الكشف عن سبل تفعيميا، و لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي و المنيج 

اث العربية و االجنبية التي االستنباطي التحميمي، و ذلك من خالل الرجوع الى الدراسات و االبح

تتعمق بموضوع الدراسة و دراستيا و تحميميا، كما طبقت الدراسة عمى بنك البركة في الجميورية 

الجزائرية، و قد بينت نتائج البحث ان التسويق االسالمي يختمف عن التسويق الوضعي في 

م تطبيق مفاىيم النظام الكثير من جوانبو كنظرتو الى المستيمك، كما بينت النتائج انو يمز 

االسالمي في مختمف القطاعات قبل تطبيقيا عمى قطاع التسويق، و ان نجاح عممية التسويق 

 يرتبط بشكل وثيق مع  القيم النابعة من الشريعة االسالمية.

 الدراسات التي تتعمق بالحصة السوقية:

بحية الشركات المساهمة أثر الحصة السوقية عمى ر ( التي كان عنوانيا "5002دراسة سميمان )

حيث  العانة المدرجة في سوق عمان المالي )دراسة تحميمية عمى شركات األدوية األردنية("

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى تأثر ربحية شركات الصناعات الدوائية في األردن بحصتيا 

قد طبقت الدراسة  المنيج الوصفي التحميمي، ولتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام  السوقية، و

( شركات من شركات األدوية و الصناعات الطبية األردنية و التي 6عمى عينة بمغ عددىا )

، حيث تم جمع البيانات األولية من عينة (5002-5000تنتمي الى سوق عمان المالي خالل )

قد  ، و(SPSS)الدراسة و معالجتيا باستخدام برنامج الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية 

أكدت نتائج الدراسة عمى وجود عالقة عكسية بين العائد عمى رأس المال العامل من جية و 
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، باالضافة الى وجود عالقة طردية بين العائد عمى األصول و الحصة السوقية من جية أخرى

العائد عمى حقوق الممكية من جية و الحصة السوقية من جية أخرى، كما بينت النتائج أن 

قية ال تؤثر عمى العائد عمى رأس المال العامل و العائد عمى األصول و العائد عمى الحصة السو 

  حقوق الممكية في شركات عينة الدراسة. 

"الحصة السوقية لمتسهيالت المصرفية و التي كان عنوانيا ( 5006عام )دراسة شياب الدين 

حيث ىدفت الدراسة الى الكشف عن مدى تأثر ربحية  أثرها عمى ربحية البنوك التجارية األردنية"

و لتحقيق أىداف الدراسة تم استخدام المنيج البنوك التجارية بالحصة السوقية لمتسييالت البنكية، 

القوائم المالية لمبنوك الوصفي التحميمي، و الذي تمثل في جمع المعمومات و البيانات الحقيقية من 

( بنك تجاري، و قد اظيرت نتائج 02غ عدد بنوك عينة الدراسة )التجارية في االردن، و قد بم

الدراسة انو يوجد أثر ذو داللة احصائية لمحصة السوقية لمتسييالت عمى العائد عمى األصول 

عالقة طردية بين العائد عمى األصول و بالضافة الى وجود  (0.02)عند مستوى الداللة 

انو يوجد أثر ذو داللة احصائية كما أكدت النتائج عمى االلحصة السوقية لمتسييالت المصرفية،  

لمحصة السوقية لمتسييالت المصرفية عمى العائد عمى حقوق الممكية عند مستوى الداللة 

(، كما يوجد عالقة طردية بين العائد عمى حقوق الممكية و الحصة السوقية لمتسييالت 0.02)

 المصرفية.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

أحد جوانب البحث  التي تناولت و األبحاث السابقة الدراسات التطرق الى بعضفيما سبق تم 

الحالي، حيث اشتركت ىذه الدراسات في بعض جوانبيا مع البحث الحالي، سواء كان من حيث 

( و دراسة الميشي عام 5002اليدف أو من حيث المنيج المتبع أو غير ذلك، فدراسة لحولود )

عن ( فاشتركت مع البحث الحالي في التعرف عمى مفيوم التسويق االسالمي، و الكشف 5000)

( فيدفت 5002مدى تأثير التسويق االسالمي عمى التنمية المستدامة، أما دراسة الطاىر و مراد )

إلى الكشف عن مدى تطبيق المصارف االسالمية في الجزائر لمفيوم التسويق االسالمي في 

فيدفت الدراسة الى التعرف عمى مدى تأثر ( 5002أما دراسة سميمان )معامالتيا و خدماتيا، 

ة شركات الصناعات الدوائية في األردن بحصتيا السوقية، في حين ىدفت دراسة شياب ربحي
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( الى الكشف عن مدى تأثر ربحية البنوك التجارية بالحصة السوقية 5006الدين عام )

لمتسييالت البنكية، اال انيا اشتركت مع البحث الحالي في استخدام المنيج الوصفي باالضافة 

( التي استخدمت المنيج الوصفي 5002التحميمي، و كذلك دراسة سميمان ) الى استخداميا المنيج

( فاستخدام المنيج الوصفي و المنيج االستنباطي 5000التحميمي، أما دراسة الميشي عام )

( المنيج الوصفي و منيج دراسة 5002، و ايضا استخدمت دراسة الطاىر و مراد )التحميمي

 ( المنيج التحميمي. 5002ولود )الحالة، في حين استخدمت دراسة لح

 النتائج و التوصيات 

و نظرا لما سبق سرده في ىذا البحث يمكن تمخيص جممة من النتائج و التوصيات التي أكد 

 عمييا و يوصي بيا الباحث، و التي تتمثل بما يمي:

 : النتائج

  ،و األمانو، تستند عممية التسويق االسالمي عمى الشريعة االسالمية و أحكاميا كالصدق

 و العدالة، و اإلنصاف، و غير ذلك.

 نفيذ أنشطتيا و خدماتيا.تتأثر عممية التسويق االسالمي بالمنيج الذي تسمكو المؤسسة لت 

  تختمف النظره العالمي لمتسويق عن المنظور االسالمي لو، و ذلك باختالف النظرة لممال

مال عمى أنو وسيمة و ليس غايو و النفس البشرية، فاالسالم و المسممين ينظرون الى ال

 عمى عكس العالم. 
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 فالتسويق ييدف يختمف المقصد من النظام التسويقي العام و النظام التسويقي االسالمي ،

الى تحقيق أكبر قدر من العوائد و األرباح بينما التسويق االسالمي يسعى الى تحقيق 

 االجتماعي.مصمحو حقيقية لممجتمع وفق اطار من التكافل االنساني و 

  يساىم تطبيق نظام التسويق اإلسالمي في زيادة ثقة العمالء و المستيمكين بالسمع و

الخدمات المقدمة مما يزيد من القوة الشرائية ليا، و بالتالي يزيد من أرباح المؤسسة و 

 حصتيا السوقية.

 :التوصيات

  لسمع بفضائل األخالق. اضرورة اتسام المروج أو المسوق لممنتجات و 

 .يجب أن تخضع السمع و المنتجات الى ضوابط التسويق االسالمي قبل التسويق ليا 

  تقديم الورشات و الدورات التدريبية لمعاممين في المؤسسات بما يتعمق باألىمية التسويق

 اإلسالمي.

  عالقتو بالميزة إجراء المزيد من الدراسات و األبحاث حول مفيوم التسويق اإلسالمي و

 التنافسية.

 .ضرورة مواكبة المستجدات و التغيرات التي يشيدىا السوق العالمي و المحمي 

 .ضرورة االىتمام بالكوادر البشرية العاممة في المؤسسات 

 .ضرورة العمل عمى تطوير و تحسين المنتجات و الخدمات التي يتم تقديميا لممستيمك 
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