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  التسوٌق اإلسالمً و ةالصريفة اإلسالمٍ

" دراسة حالة مصرف الوحدة الرئٍسً مبدٌنة بنغازي"   

ـــًــبتسام حيٍى اجلربا أ. - د.صربي جربان الكرغلً  
قتصادكلٍة اال -  جامعة بنغازي     

 الملخص 

نتجات ادلصرفية اإلسالمية دبصرف الوحدة اءقصستاالدراسة إىل  هتدف
ُ
ضلو التحول إىل  ،وجهات نظر العاملُت بإدارة ادل

 ستبانة وزعت على رُلتمع الدراسة.استمارة اوتسويق ُمنتجاهتا، حيث مت تصميم برامج الصَتفة اإلسالمية 

شاركُت اتام ااتفاقبُت أبرز نتائج الدراسة أن ىناك  من
ُ
 -أن مصرف الوحدة يُواجو ربدياٍت مجٍَّة يف التحول تشمل: يف بُت ادل

حيطة، و قصور اللوائح، و الزبائن،  ضعف ثقافة العاملُت و
ُ
عن ُشؤون  ادلسؤولةضعف أداء اجلهات الُعليا و تزايد ربديات البيئة ادل

نتجات اإلسالمية ادلسؤولةارية ، مث قصور أداء الوحدات اإلدتدين ُمستوى التكنولوجياو الصَتفة، 
ُ
كما بينت الدراسة   ،عن شؤون ادل

نتجات.
ُ
 تدين درجة رضا الزبائن عن ىذه ادل

تُركِّز على نشر ثقافة الصَتفة  ،مصرف ليبيا ادلركزي الدراسة بضرورة وضع إسًتاتيجية على ُمستوى وزارة ادلالية و توصي و

كما يُنصح بإعادة النظر يف التشريعات ادلصرفية، مع توضيح أبعاد الصَتفة اإلسالمية  الرائدةستفادة من ذبارب الدول اال اإلسالمية، و

 بشكٍل صحيح.

ستقبلية القيود، كما تُقدم بعض ادلضامُت و ، زُبتتم الورقة بعرض التحديات وأخَتاً 
ُ
 .األحباث ادل

 .ليبيا الوحدة، مصرف : الصيرفة اإلسالمية، التسويق اإلسالمي الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aims to investigate Islamic Banking staff's views towards Wada Bank 

transformation process to Islamic banking programmes, and the marketing of its products. A 

questionnaire instrument was designed and circulated to respective staff.  

The key findings are that there is a consensus among participants that the bank faces 

numerous challenges includeing: cultural obstacles, insufficient regulations, increasing 

environmental challenges, weaknesses of higher authorities responsible for banking affairs, 

weakness of technology, and poor administrative performances. The study also showed a low 

level of customer satisfaction on Islamic banking products. 

The study urges the need to invent and develop a governmental Islamic banking strategy 

to focus on spreading Islamic banking culture, and benefit from the leading Islamic countries 

experiences. It also advises reconsidering the current banking legislations, and explaining their 

implications properly. 

Finally, the paper concludes with research constraints, and suggests implications for 

future research. 

Key words: Islamic Banking, Islamic Marketing, Wahda Bank, Libya. 

 

 مقدمة   1.1

منن بنُت أىنم  ،تسويق ُمنتجاهتا للزبائن العاملُت ضلو عملية التحول للصَتفة اإلسالمية و ستقصاء وجهات نظرايُعد موضوع 

 ادلالية و التسويقية و ادلصرفية و خصوصاً من جانب زبصصات العلوم ،التقصي ادلوضوعات احلديثة اليت ربتاج إىل ادلزيد من البحث و

 قتصادية.اال

ؽُلكننن النظننر إليهمننا   يالننذ العننادلي، ي قتصنناديتجننزأ مننن النظننام اال ال امي جننزءالتسننويق اإلسننال تُعنند الصننَتفة اإلسننالمية و و

السننوات احلديثنة  حينث لُنوحف يف لإلنسنان، يالواقنع ادلناد حندود الطاقنة البشنرية و يف كناماًل للحيناة البشنرية، و ربانياً  كوهنما منهجاً 
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 سننمى بالنظننام ادلصننريفيُ  ظهننور منا بأحكننام الشنريعة اإلسننالمية، ولتننزام تقنوم علننى اال والدة جينل جدينند مننن خندمات الزبننائن بادلصننارف

 انعقاد العديد من ادلؤسبرات العادلية يف ىذا اجملال احلديث. التسويق اإلسالمي، و و يسالماإل

ذلننم مننن خننالل اتسنناع نطاقهننا  و حققننت الصننَتفة اإلسننالمية صلاحننات بنناىرة، العننادلي اإلسننالمي و فعلننى الصننعيد العننر  و

 إندونيسنننيا،  ماليزيننا،  -:دولننة يف العنناه منهنننا 60أكثننر منننن  بنننائن ادلصننرفية اإلسننالمية تنتشنننر يفايف، حيننث أصنننبحت خنندمات الز اجلغننر 

 غَتىا. السعودية، اإلمارات، قطر، األردن، مصر، تركيا....و ادلملكة ادلتحدة،  الباكستان، 

عننننامالت الربويننننة،م  2013( لسنننننة 1أمننننا يف ليبيننننا، خصوصنننناً بعنننند صنننندور القننننانون رقننننم  
ُ
فقنننند بنننندأت مجيننننع  بشننننأن منننننع ادل

ؤسسنات ادلالينة و
ُ
ذلنم  خططهنا التسنويقية، و ادلصنرفية بأخنذ خطواهتنا ضلنو التحنول للصنَتفة اإلسنالمية، كمنا قامنت بوضنع برارلهنا و ادل

راحبنة يف تسنويق السنيارات و نظنام التسنويق اإلسنالمي مثنل لتسويق ُمنتجاهتا إىل الزبون يف السوق الليبية عنن ررينق أنظمنة التموينل و
ُ
 ادل

نتجات األخرى. ُمعدات البناء و
ُ
 غَتىا من ادل

ةتلفننة، بننات لزامنناً علننى  رغبنناهتم يف ن ادلفهننوم التسننويقي احلننديث يتبننٌت حاجننات العمننالء وإحيننث  و
ُ
القطاعننات السننوقية ادل

ولة إشباعها بالكيفية اليت ربقق زلا رغبات الزبائن و و ذبزئة السوق بناًء على حاجات بادلصارف التفكَت بادلنطق التسويقي، و ملُتالعا

 عوائد ُمرضية. شباعات ُمتبادلة وا

ؤسسات ادلالية األخرى، فإنو  بيئة تنافسية مع ادلصارف التقليدية و تعمل يفلكون ادلصارف اإلسالمية بدول العاه  نظراً  و
ُ
ادل

 الرغبات اليت ال يلبيها احلاجات و ذلم خلدمة الشرائح السوقية ذات ف، ويتوجب عليها تسويق نفسها بطريقة ُمتميزة عن ىذه ادلصار 

 إال ادلزيج التسويقي ادلصريف اإلسالمي.

 مشكلة الدراسة   1.1

دَّ   ،قتصاد الدويلازدىار اال دعم و تلعبو ادلصارف يف يؼلفى على أحد الدور الذ ال
ُ
خرين لألموال كوهنا حلقة وصل بُت ادل

ستثمرين ذلا الذين يبحثون عن سبويل دلشروعاهتم، و و مثلاألستثمار الباحثُت عن اال
ُ
تُقدمها تلم  ذلم عن رريق اخلدمات اليت بُت ادل
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الئم ذلذه األموال، آخذًة على عاتقها مسؤولية النهوض حفظها، مث البحث عن اال قبوذلا للودائع و ادلصارف لزبائنها من
ُ
ستثمار ادل

ستوي باجملتمع و
ُ
 الكرؽلة. احلياة ات ادلرموقة منالوصول بو إىل ادل

ساعل ، وةسالميتسعى إليو فلسفة خدمات ادلصارف اإل إن ىذه الطموحات الكبَتة ىي ربديداً ما 
ُ
قتصاد بناء اال يف ةىي ادل

تنوعة للزبائن ُمتمثلة يف ياحلقيق
ُ
راحب -: مثلستثمار اال يتُغطى تقريبا مجيع نواح ، اليتخدماهتا ادل

ُ
شاركة، ادل

ُ
 ة، ادل

ُ
، اإلغلار، ضاربةادل

 غَتىا. و ، ....ادلزارعة

 ينواح ىا يفقتصاداحلاجتها لدعم  ذلم نظراً  على وجو اخلصوص، و ةالدول اإلسالمي ىذه اخلدمات يفتظهر أعلية  و

ةتلف ةاحليا
ُ
ُكل ما  ربرؽلو للرِبا و و، ةقتصاديللُمعامالت اال التزامو باألصول الفقهية يف ييتوافق مع توجهات الدين اإلسالم دبا ، وةادل

 يتعارض مع أخالقيات الفطرة السليمة.

ذلم بتحرًن التعامل  م، و2013يف ليبيا بدأت ذبربة ادلصارف بالتحول ألنظمة الصَتفة اإلسالمية مع بداية العام  و

عامالت الربوية، من خالل صدور القانون رقم 
ُ
عامالت الربوية اعتبارًا من  يم، الذ2013لسنة  (1)بادل

ُ
نصَّ على منع التعامل بادل

 م.01/01/2013تاريخ 

نتجات و
ُ
رغم بدء ادلصارف الليبية يف برامج  قتصاد الورٍت، واال اجملتمع و للزبون و اإلسالمية ةادلصرفي نظراً ألعلية تسويق ادل

نتجات اإلسالمية م
ُ
ستوى ادلطلوب من حيث رريقة التصميم و االتحول للصَتفة اإلسالمية، إال أن مثل ىذه ادل

ُ
التسويق  تزال دون ادل

قابالت الشةصية اليت أجريت مع كبار 
ُ
يف مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة  ادلسؤولُتإلرضاء الزبائن، حيث تبُت من خالل بعض ادل

 من التحول إىل نظام الصَتفة اإلسالمية وه تتمكن بعد  يف مرحلة ادلهد، و ارببو أن ادلصارف الليبية يف العموم مازالت  ،1يبنغاز 

ستقصاء، األمر الذي ترتب واجبة اال ُمتنوعة ادلصادر ىذا أشار إىل وجود ُمعوقات كثَتة و الصحيحة، و دبفاىيمهاالتسويق اإلسالمي 

لزبون اللييب لذاهتا، األمر تسويق ُمنتجات إسالمية يرغبها ا ستثمار وارسالتها يف  عليو عدم قدرة ىذه ادلصارف على ربقيق رؤيتها و

 ستكشافية يف سوق اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية يف ليبيا. اال الذي كان دافعاً أساسياً إلجراء ىذه الدراسة

                                                           
نتجات اإلسالمية و1

ُ
ذبميع أكرب قدر شلكن من ادلعلومات قبل القيام  ستقصاء وارؤساء أقسام وعاملُت بإدارة الصَتفة اإلسالمية ألجل  مت إجراء مخس ُمقابالت شةصية مع مدير إدارة ادل

 بالدراسة ادليدانية. 
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 أهداف الدراسة   1.1

 هتدف الدراسة احلالية إىل ربقيق األىداف التالية:

نتجننات اإلسننالمية دبصننرف  .1
ُ
الوحنندة الرئيسنني دبدينننة بنغننازي ضلننو عمليننة التحننول التعننرف علننى وجهننات نظننر العنناملُت بننإدارة ادل

 للصَتفة اإلسالمية.

عوقات ا .2
ُ
 تُعيق سرعة ربول مصرف الوحدة الرئيسي ضلو برامج الصَتفة اإلسالمية. ليتربديد أىم ادل

نتجننات اإلسنالمية دبصننرف الوحنندة الرئيسني دبدينننة بنغنازي ضلننو قنندرة ادلصنر  .3
ُ
ف علننى تسننويق التعنرف علننى آراء العناملُت بننإدارة ادل

 ادلستهلكُت بادلدينة. رغبات الزبائن و ُتشبع حاجات و ُمنتجات إسالمية

شاركُت يف الدراسة ؽُلكن أن تُعزى للُمتغَتات  .4
ُ
 أو الوظيفية. ةالدؽلوغرافيربديد ما إذا ىناك اختالفات جوىرية بُت إجابات ادل

تسويق  و ،ُتسهم يف تسريع وتَتة التحول للصَتفة اإلسالميةالتطبيقية اليت  ادلضامُت النظرية و تقدًن بعض التوصيات و .5

 ربقق عوائد رُلزية للمصرف. خدماهتا بكيفية تُرضي الزبائن يف السوق اللييب و

 

   الدراسة فرضيات 1.1

تةصصة
ُ
قًتحات  ستئناس ببعض األفكار و، كما مت االلتحقيق أىداف الدراسة احلالية مت الرجوع إىل األدبيات ادلنشورة ادل

ُ
ادل

 -:البديلة على النحو التايل ألجل وضع رلموعة الفرضيات الصفرية و ،الناذبة عن ادلقابالت الشةصية

 ه يتمكن مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازي من التحول بالكامل إىل الصَتفة اإلسالمية.الفرضية الصفرية األولى: 

 أن مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازي ربوَّل بالكامل إىل الصَتفة اإلسالمية. الفرضية البديلة األولى:

 تسويق ُمنتجاهتا. ال توجد ُمعوقات تُعيق مصرف الوحدة ضلو التحول للصَتفة اإلسالمية و الفرضية الصفرية الثانية:

 تسويق ُمنتجاهتا. فة اإلسالمية وُتوجد ُمعوقات تُعيق مصرف الوحدة ضلو التحول للصَت الفرضية البديلة الثانية:  
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نتجننات اإلسننالمية دبصننرف الوحنندة الرئيسنني ال تقننوم بتسننويق ُمنتجننات إسننالمية رُبقننق درجننٍة مننن أ الفرضييية الصييفرية الثالثيية:
ُ
ن إدارة ادل

 الرضا للزبائن.

نتجات اإلسالمية دبصرف الوحدة الرئيسي تقنوم بتسنويق  الفرضية البديلة الثالثة:
ُ
ُمنتجنات إسنالمية رُبقنق درجنٍة منن الرضنا أن إدارة ادل

 للزبائن.

نتجات اإلسالمية دبصرف الوحدة الرئيسني ال تقنوم بتسنويق ُمنتجنات إسنالمية تتمتنع بدرجنٍة منن  الفرضية الصفرية الرابعة:
ُ
أن إدارة ادل

 اإلقبال من ِقبل الزبائن.

نتجننات اإلسننالمية دبصننرف الو  الفرضييية البديليية الرابعيية:
ُ
حنندة الرئيسنني تقننوم بتسننويق ُمنتجننات إسننالمية تتمتننع بدرجننٍة مننن أن إدارة ادل

 اإلقبال من ِقبل الزبائن.

شناركُت يف الدراسنة ؽُلكنن أن تُعنزى إىل اال  توجد  الفرضية الصفرية الخامسة:
ُ
ختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بنُت إجابنات ادل

تغَتات الدؽلوغر 
ُ
 فية أو الوظيفية. اادل

شاركُت يف الدراسة ؽُلكن أن تُعزى إىل اىناك الفرضية البديلة الخامسة: 
ُ
ختالفات جوىرية ذات داللة إحصائية بُت إجابات ادل

تغَتات الدؽلوغر 
ُ
 فية أو الوظيفية. اادل

 الدراسات السابقة   1.1

التموينل  يف رلناالت، السننوات األخنَتةىتمام هبنا يف اد االمن بُت أبرز ادلوضوعات اليت ازد التسويق اإلسالمي تُعد الصَتفة و 

توافنق منع  ،قتصاد اإلسالمي بشكٍل عاماال علوم اإلدارة و التسويق و و
ُ
حيث يُقصد بالصَتفة اإلسالمية "النظنام أو النشناط ادلصنريف ادل

ىنو  ض تندخل يف ُحكنم الربنا والشريعة اإلسالمية". إذ أن الفائدة اليت تدفعها ادلصارف التجارية عن الودائع أو اليت تأخذىا عن القرو 

مث أنشنئت العديند منن ادلصنارف  ،ل سنبعينات القنرن ادلاضنيأوائن د قد مت إنشاء أول بنم إسنالمي يف  و ،يُعد من الكبائر يف اإلسالم

 بنم د  اإلسالمي. و ،يف مجيع أضلاء العاه، من أشهرىا بنم فيصل اإلسالمي مصرف 100اإلسالمية بعد ذلم حىت ذباوزت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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احملاوالت اليت سبت يف  ىناك العديد من التعريفات و حديث النشأة و اموضوع فيعدنسبة دلوضوع التسويق اإلسالمي أما بال

ستهلم ادلسلم ادلبنية  ىذا الشأن، ُخصوصاً بعد ضعف قدرة التعريفات التقليدية للتسويق يف ُمقابلة أو
ُ
ُموافقة تصورات أو ٌمتطلبات ادل

 (.Adnan :2013 اإلؽلان  على التقوى و

شُلارسات اجملتمعات  و مبادئسة ظاىرة التسويق من ُمنطلق ىو علم درا -:بأنو (Jafari,: 2012جافاري فو فمثال عرّ  

حيث تتأثر مجيع Alserhan:2011) )هبذه النظرة فإن التسويق اإلسالمي ؽُلكن فهمو بأنو تسويق يقوم على الدين  اإلسالمية، و

مارسات التسويقية اليت تقوم هبا الشركات يكما ؽُلكن أن   ،بالشريعة اإلسالميةاألنشطة التسويقية  ادلزيج التسويقي( 
ُ
عٍت تلم ادل

  ادلسلمُت. ادلستهلكُتإىل  اإلسالمية

ليعٍت  (Traditional Marketing Concept)كما أن ىناك من نظر إليو على أنو إعادة تعريف التسويق التقليدي 

عاصرة يف العاه لتسَت يف ظل القرآن الكرًن و
ُ
ُطهَّرة و تكييف ادلفاىيم التسويقية ادل

تعارف عليها.  الُسنَّة النبوية ادل
ُ
 اآلداب اإلسالمية ادل

عملية أو إسًتاتيجية  احِلكمة( يف ُمقابلة حاجات الزبائن من  أنو" -:تسويق اإلسالمي من ىذه النظرة لذلم مت تعريف ال

توافق ُمتبادل من كال  خدمات، مع وجود رضا و من سلع و( Marketing of Halal Products)خالل تسويق ُمنتجات احلالل 

فهذا التعريف الشامل يعكس مُجلة من  ،اآلخرة ادلعنوي يف احلياة الدنيا و و ادلادي هلتحقيق الرفا ذلم ادلشًتي(، و الطرفُت  البائع و

تبادل، الرفاه أو الفالح"  -العناصر األساسية منها: الكلمات و
ُ
اإلسًتاتيجية أو احلكمة، احلاجة، احلالل أو الطيبات، التوافق ادل

(Mahabub and Shariful: 2011, 4). 

عاصر إن ادلزيج التسويقي التقليدي و
ُ
، ال يتوافق سبامًا مع (7Ps)أو ما ُيسمى  -خصوصًا يف رلال تسويق اخلدمات  -ادل

جتمعية و ُمتطلبات التسويق اإلسالمي، و
ُ
 البيئية.  تتحقق بعض مظاىر ذلم التوافق يف ادلفاىيم التسويقية ادل

هتمُت بشؤون التسويق اإلسالمي 
ُ
تقًتح تعديل  (Bin Abdullah, et al.: 2013)ىذا القصور يف التوافق جعل بعض ادل

سلم، و أو ربوير ادلزيج التسويقي ليحوي أبعاداً أخرى دبا فيها حاجات و
ُ
إىل عناصر أخرى  االلتفاتىذا يعٍت ضرورة  رغبات الزبون ادل

ىذه ُتسمى يف  مث الزبون. ولتزام، الدقة، ة، االالقواعد العامة ادلقبولة، اخلصوصي التوافق مع السلوك و -ىامة يف ادلزيج التسويقي ىي:
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ختصار للكلمات اخلمس اذلامة يف رلال التسويق اإلسالمي  االيت ىي عبارة عن  (5Cs)رلال التسويق اإلسالمي دبفهوم 

(Conformity, Character, Commitment, Conscience and Customer Centrism). 

. (Islamic Marketing)ُمصطلح التسويق اإلسالمي ىناك بعض مظاىر الغموض اليت ردبا قد تنشأ من استةدام  و

صطلح قد ػُلدث نوعافمثاًل ىناك من يرى أن 
ُ
التفاعل  من التفرقة أو الُعزلة يف الفهم التسويقي بداًل من توحيده و استةدام ىذا ادل

مهارات ُمعينة  أدوات و موارد و يستةدم بالتايل أنو يُفهم منو أنو ُمستوحى من الفكر اإلسالمي فقط، و -معو ألسباٍب عدة منها:

سلمُت و تستهوي شرػلة ُمعينة دون غَتىا، و
ُ
ستهلكُتيتفاعل م ال من مث فإنو ؼُلارب أو يستهدف شرػلة ادل

ُ
سلمُت من ادل

ُ
 ،ع غَت ادل

الوصول إليها  باإلمكان ُيضاف إىل ذلم أن ىذا التعريف للتسويق اإلسالمي يفًتض وجود شرػلة إسالمية موجودة أساساً بالسوق، و

ُسوِّقُت.  ؤالتنب استهدافها و و
 بسلوكها من ِقبل ادل

 التسويق اإلسالمي و فًتاضات اليت تًتافق مع ىذا الطرح التسويقي ذبعلو مصدر خطر يف فهم التجارة وإن مثل ىذه اال

مارسات التسويقية يف العاه، ما
ُ
حافظة على الثوابت الشرعية  الثقافات ه يتم تقدؽلها يف سياق يستوعب الديانات و ادل

ُ
األخرى، مع ادل

 .(Ozlem Sandikci: 2011)ء هبا الدين اإلسالمي االيت ج اإلسالمية

يف األردن عن أثر التوجو ضلو السوق على أداء البنوك  (Abu Dalbooh, : 2014دلبوح أبو ، وجدت دراسة السياق ذاتو

ىذه  ،ن ُتواجو ربديات تنافسية كبَتةرديف األ اليت ربولت للصَتفة اإلسالميةاخلاصة  اإلسالمية األردنية، أن ادلصارف العامة و

التحديات تقتضي منها إحداث تغيَتات جوىرية خصوصاً يف الفلسفات التسويقية السائدة بُت شرػلة العاملُت بادلصارف، لكي تتوافق 

تنامية، مع ُمراعاة الُقدرات التنافسية مع حاجات و
ُ
النظر يف إمكانية توحدىا يف كيانات  للمصارف األخرى، و رغبات الزبائن ادل

 مصرفية كبَتة قادرة على الدفاع عن نفسها يف السوق ادلصريف.

( عن قياس رضا العمالء عن جودة اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية باجلمهورية السورية، فقد بيَّنت م2010:أما دراسة  العبود

مارسات اليت تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، األمر الذي ترتب  ىتمام إدارةاستوى يف مُ  اأن ىناك ضعف
ُ
بنم سورية اإلسالمي بادل
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ُ
تعارف عليها يف رلال   وُتكستهلعليو إعطاء تقييم سليب من ِقبل ادل

ُ
ةتلفة ادل

ُ
قدَّمة ذلم بأبعادىا ادل

ُ
نتجات اإلسالمية ادل

ُ
الزبائن جلودة ادل

 التعارف.  ستجابة، الضمان، وسية، الوثوقية، االادللمو  -:ىي تسويق اخلدمات ادلصرفية و

فقد  –اإلسالمية  رضا الزبائن عن اخلدمات ادلصرفيةعن  - (Abdul Hassan, et al.: 2003)أما دراسة عبداحلسن 

 ادلبادئمية ذبمع بُت حيث بيَّنت دراستو أن القيم األخالقية اإلسال ،بعاد التسويق ادلصريف اإلسالميتوصلت إىل نتائج ىامة تتعلق بأ

سلم، مثل
ُ
ساواة  ،تعظيم القيمة -:اذلامة للزبون ادل

ُ
جتمع. كما أن التقيد باألخالقيات اإلسالمية ُيسهم  و ،العدالة  ،ادل

ُ
رفاىية ادل

أن  ُيضاف إىل ذلم ،ىو الزبون ُمتلقيها و من ُمقدِّم اخلدمة ادلصرفية اإلسالمية و احلياة لكال بشكٍل واضٍح يف تقييم معايَت السلوك و

القائم على فهم الزبون يزداد بشكٍل ُمضطرٍد ىذه األيام، ُخصوصاً مع تزايد  (Market Orientation)احلاجة إىل التوجو التسويقي 

نافسة بُت ادلصارف يف السوق، األمر الذي يتطلب من تلم  تعقد البيئة التسويقية يف السوق ادلصريف اإلسالمي، و
ُ
اشتداد حدة ادل

 ادلصارف تصحيح الفهم الذىٍت للزبائن، حبيث تظهر يف صورة مصارف إسالمية حقيقية. 

التسويق اإلسالمي، من خالل  فعالية عملية التحول للصَتفة و (م2007:العطيات يف دراسة أخرى يف األردن أكَّد  و

كوادر بشرية ُمتمكِّنة، مع  ود أسواق مالية إسالمية ونتيجة ىامة ُمفادىا أن صلاح ذبربة التحول للصَتفة اإلسالمية باألردن اقًتن بوج

 فهم صحيح لألحكام الشرعية. 

( يف دولة الكويت عن مدى صلاح ادلصارف اإلسالمية يف تقدًن خدمات مصرفية إسالمية م2006 :أما دراسة  اخلالدي

قدَّمة،  اً بيَّنت الدراسة أن ىناك رضا عام حيث للزبائن ترتقي إىل ُمستوى توقعاهتم،
ُ
عن ُمستوى جودة اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية ادل

ستلمة، و إال أن ىناك فجوة ما
ُ
توقَّ  تزال قائمة بُت اخلدمة ادلصرفية اإلسالمية ادل

ُ
كما كان ىناك تباين   ،عةاخلدمة ادلصرفية اإلسالمية ادل

 لق بتأثَت العوامل الدؽلوغرافية.ذلم ألسباب تتع واضح يف ُمستويات تقييم درجة جودة اخلدمة بُت العمالء، و

( يف ادلملكة العربية السعودية عن تقييم مدى ربول ادلصارف التقليدية إىل الصَتفة اإلسالمية م2006 :يف دراسة  لطفي و

ة ىي أن صلاح ىذه التجرب تسويق ُمنتجات إسالمية، بيَّنت الدراسة صلاح ذبربة التحول من جهة، كما أكدت على حقيقة ىامة و و

ستهلكُت خلدمات  الزبائن بشيوع ثقافة الفكر اإلسالمي يف ادلملكة العربية السعودية بُت العاملُت بادلصارف و اوثيق اتبارار رتبط مُ 
ُ
ادل
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التوسع يف تلبيتها حسب الطلب، كانت من  احتياجات الزبائن يف السوق و كما بينت الدراسة أيضًا أن ُمراعاة رغبات و  ،ادلصارف

ساعدة على صلاح ذبربة الصَتفة اإلسالمية هبذه الدول اإلسالمية.بُت أىم 
ُ
 العوامل ادل

ظام الصَتفة ( عن مدى ربول ادلصرف ادلركزي السوداين للعمل وفقًا لنم2004 :يف السودان أوضحت دراسة  احلزًن و

ستفادة قتصادية، مث االاال القانونية و اسية وشًتارات أساسية لنجاح ذبربة التحول تتمثل يف إصالح البيئة السيااإلسالمية، أن ىناك 

منطلقات ُيستفاد من نتائجها يف مجيع  باعتبارىا ركائز و تلم اليت ه توفق فيها من ذبارب الدول الناجحة يف رلال الصَتفة، و

 األحوال.

إسالمي يقتضي ( أن صلاح خطة ربول ادلصرف التقليدي إىل مصرف م2002 :أوضحت دراسة  حسان يف الشارقة و

 أثناء و تقدًن كآفة احللول الشرعية للمشاكل اليت تطرأ قبل و وضع خطة ربول واضحة، و -:بالضرورة وجود عدة عوامل أساسية منها

ساعلُت الناذبة عن الفوائد الربوية  تأسيس ىيأة فتوى ُمتةصصة ُتشرف على عملية التحول، و بعد عملية التحول، و
ُ
تسوية حقوق ادل

ًت 
ُ
النظم  تكييف القيود و تدريب العاملُت بادلصرف، مث تعديل و الودائع السابقة، و تسوية القروض و اكمة من سنوات سابقة، وادل

 ادلالية دبا يتالءم مع ُمقتضيات الشريعة اإلسالمية.   احملاسبية و

إىل نظام الصَتفة اإلسالمية، بيَّنت ( بادلملكة العربية السعودية عن ربول ادلصارف التقليدية م2000 :يف دراسة  البعلي و

ذلم لتشمل النظم  الدراسة أن صلاح التحول للصَتفة اإلسالمية يقتضي بالضرورة إعادة النظر يف اذلياكل التنظيمية ادلصرفية القدؽلة، و

 القانونية، وتكييفها مع ُمتطلبات الشريعة اإلسالمية. ادلالية و اإلدارية و

اإلسالمية، أوضحت الدراسة أن  ربوذلا لنظام الصَتفة بدول اخلليج عن ادلصارف التقليدية و (م1999 :أما دراسة  ُيسرى

لوائح ادلصارف التقليدية على النشاط  سياسيات و ىيمنة -:ُمعوقات التحول الكامل للصَتفة اإلسالمية ُمرتبط بعوامل عدة منها

  قلة التشريعات و سالمي، وادلصريف يف ُمعظم البلدان العربية، وغياب ثقافة الفكر اإل
ُ
خرى، ىذا ائع األستمدة من الشر القوانُت ادل

 حلول فلسفة ادلصارف الغربية زلل الفلسفة ادلصرفية اإلسالمية. باإلضافة إىل غياب الرؤية اإلسالمية يف العمل ادلصريف و
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أن التحول التدرغلي ىو  ،اإلسالمية( عن ربول البنوك للعمل وفق نظام الصَتفة م1999 :أخَتًا بيَّنت دراسة  أبوغدة و

إصلاح عملية  أساس النجاح يف الصَتفة اإلسالمية، كما أن ُمراعاة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يُعد ىو اآلخر عنصرًا فاعاًل يف

ة لدى الزبائن يف بالد السلوك يف آٍن واحد، األمر الذي يُعد دبثابة لون من ألوان العباد التحول، كونو ػُلقق التوافق بُت الفكر و

سلمُت.  
ُ
 ادل

شبو  يبدو جليًا وجود ختالف أماكن الدراسات السابقة بدول العاه،ارغم  ، وادلذكورة للدراسات كتقييم ختامي عام و 

 ،ُمنتجاهتاتسويق  إمجاع بُت الدراسات السابقة على أن ىناك رلموعة من العوامل اذلامة لنجاح عمليات التحول للصَتفة اإلسالمية و

مارسات اإلدارية و
ُ
حاسبية السابقة، تسوية الًتاكمات  ادلالية و يأيت يف ُمقدِّمتها ُمراعاة قواعد الشريعة اإلسالمية، إعادة النظر يف ادل

ُ
ادل

  ادلالية و
ُ
عامالت القدؽلة، تأىيل العاملُت بالنظام ادلصريف التقليدي لفهم أبعاد الشريعةيعةالفات الشر ادل

ُ
ضرورة  اإلسالمية و ة يف ادل

ستهل تطبيقها يف العمل ادلصريف، مث نشر ثقافة الصَتفة اإلسالمية بُت الزبائن و
ُ
  للُمنتجات ادلصرفية اإلسالمية.ُتكادل

 منهجية الدراسة  1.1

األدبيات استقراء  مت اعتمادىا ركَّزت على ُمراجعة و ليتربقيق أىدافها، فإن ادلنهجية العلمية ا لغرض إصلاز ىذه الدراسة و

نتجات اإلسالمية ألجل إغلاد مقياس ؽُلكن تطبيقو، كما مت إجراء عدد من ا رلال صَتفة و يفادلنشورة  السابقة و
ُ
قابالت تسويق ادل

ُ
دل

نتجات اإلسالمية دبص تسويق عن إدارة و ادلسؤولُتستطالعية مع الشةصية اال
ُ
باإلضافة إىل ، رف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازيادل

ؤشرات م، لال2015ديوان احملاسبة للعام  ة الليبية مثل تقريرتقارير اجلهات الرمسية يف الدول  الرجوع إىل عدد منمت ذلم
ُ
ستفادة من ادل

 اإلحصائية عن النظام ادلصريف يف ليبيا. و

 متغيرات  الدراسة  1.1.1

تغَتات الدؽلوغرافية منها:
ُ
ؤىل  ،النوع -مشلت الدراسة احلالية رلموعة من ادل

ُ
ادلركز الوظيفي، كما  ،اخلربة ،التةصص ،العلميادل

نتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية، ُمتغننَت ُمتغننَت -ىنني: مشلننت ُمتغننَتات رئيسننية أخننرى و
ُ
ُمعوقننات التحننول لنظننام الصننَتفة  رضننا الزبننائن عننن ادل
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تغَت اشتمل على ُمعوقات فرعية  مُ  اإلسالمية، و
ُ
الدولة، ُمعوقات سببها إدارة ادلصرف، ُمعوقات  عوقات سببها اجلهات العليا يفىذا ادل

نتجنات اإلسنالمية، ُمعوقنات سنببها ىينأة الرقابنة الشنرعية بادلصنرف، ُمعوقنات سنببها العناملُت بادلصنرف، ُمعوقنات 
ُ
سببها إدارة تسويق ادل

ىذه  ،(تويات التكنولوجيا بادلصرفأخَتاً ُمعوقات ترجع لضعف ُمس سببها زبائن ادلصرف، ُمعوقات سببها البيئة اخلارجية للمصرف، و

تغَتات مت دراستها الرتبارها الوثيق دبوضوع البحث.
ُ
 ادل

 مجتمع الدراسة  1.1.1

نتجات اإلسالمية
ُ
دبدينة بنغازي كوهنا اإلدارة الرئيسية، مع الًتكيز  دبصرف الوحدة الرئيسي ركزت الدراسة على العاملُت بإدارة ادل

نتجات اإلسالمية، حيث مت استهداف ادلعنيُت  تتبٌت تقدًن و ليتختصاص اذات اال بشكٍل خاص على الوحدات التنظيمية
ُ
تسويق ادل

ا، ثبتت ستمارة منها 30مت اسًتجاع تسويق ُمنتجاهتا،  ستمارة على أقسام شؤون الصَتفة اإلسالمية وا 50توزيع باإلدارة من خالل 

إال أهنا تُعطي  –طلفاضها ارغم  –ىذه النسبة  %(، و52ابة بلغ  دبُعدل استج ستمارة فقط للتحليل اإلحصائي، وا 26صالحية 

شًتكة بُت ادلصارف الليبية ُمؤشرًا أو
ُ
فيما يتعلق دبوضوع الصَتفة  نتائج أولية ؽُلكن من خالذلا الوصول إىل بعض النتائج العامة أو ادل

 تسويق ُمنتجاهتا. اإلسالمية و

 أدوات القياس 1.1.1

 بعد مسح اإلرار النظري و اختبار فرضياهتا، و الدراسة و الوصول إىل مرحلة ربقيق أىدافها ولغرض ربقيق أىداف ىذه  

ستطالعية على عينة من ادراسة  التسويق اإلسالمي، مت إجراء ادلقاييس السابقة باألدبيات ادلنشورة يف رلال الصَتفة اإلسالمية و

نتجات اإلسالمية دبص و ادلسؤولُت
ُ
عن شؤون  ادلسؤولُت( ُمقابالت شةصية مع 5رف الوحدة، حيث مت إجراء عدد  العاملُت بإدارة ادل

ستةدمة كأداة رئيسية يف ذبميع البيانات يف ىذه الدراسة.ستمارة االاتنقيح  ذلم لغايات ُمراجعة و الصَتفة اإلسالمية، و
ُ
 ستبانة ادل

ستةدمة مت إعدادىا بناًء على األاالاستمارة 
ُ
 تسويق ُمنتجاهتا، رلال إدارة الصَتفة اإلسالمية و ادلنشورة يفدبيات ستبانة ادل

 (Likert Scale)مت استةدام مقياس ليكرت  خصوصية الدراسة، و ستمارة بطريقة تتناسب مع ربيعة وُصمِّمت اال حيث

قابالت الشةصية مع بعض األكادؽليُت جبامعة بنغااال اخلُماسي.عقب ذلم مت ربكيم
ُ
مارسُت  زي، وستمارة من خالل ادل

ُ
كذلم ادل
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حاسبة، ُمدير إدارة الفروع، و
ُ
نتجات اإلسالمية، ُمدير إدارة ادل

ُ
نتجات اإلسالمية مثل ُمدير إدارة ادل

ُ
ىذه اخلطوة مت  دلهام تسويق ادل

نتائجها  بيانات الدراسة و يف مقياس و (Reliability)عتمادية الا و (Validity)ازباذىا لضمان زيادة درجة الصالحية 

(Churchill: 1979.) 

 عتماديةاالكما ىو معروف فإن الصالحية تعٍت الدرجة اليت تستطيع فيو أداة القياس أن تقيس ما يُفًتض قياسو، أما  و 

راد قياسو ستبانة وثباهتا ستمارة االاجودة التناسق الداخلي لعناصر فتشَت إىل 
ُ
 و، طبيقهاعادة توإمكانية إوقدرهتا على سبثيل ادلفهوم ادل

قد ترواحت قيمة  كرونباخ ألفا  ستبانة، وستمارة االاحتوهتا ا( عبارة 71( عبارة من أصل  60ة  عتمادية صالحياالقد أفرز ربليل 

ادلسموح هبا يف صالحية مقياس  ذباوزت احلدود الدنيا ، وىذه النسب تُعد ُمناسبة جداً لطبيعة الدراسة و(α = 0.77 – 0.97)بُت 

 .(cut-off point α = 0.70)الدراسة 

 الدراسة الميدانية 1.1

عقب  ،(SPSS) يف برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية بعد عملية ذبميع استمارات االستبانة، مت تفريغ بياناهتا

           التوزيع الطبيعي  اليت تبُت أهنا تقًتب كثَتًا من للتعرف على ربيعة توزيعها، ذلم مت إجراء مسح للبيانات دلعاجلتها و

(Parametric Distribution) حيث أثبت ربليل التوزيع الطبيعي ،(Test of Normality) ختبار عن زيادة قيمة إحصائي اال

(Kolmogorov – Simirnov > 0 .05)فيما يلي أىم نتائج الدراسة: . و 

 البيانات الديموغرافية للُمشاركين 1.1.1

 . احلصول عليها من رلتمع الدراسةاجلزء من التحليل النتائج الوصفية اليت مت يعرض ىذا
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 متغير المؤهل العلمي .1

تغَتات اليت ُتؤثر يف اذباىات و
ُ
ؤىل العلمي من بُت أىم ادل

ُ
  قدرهتم على فهم و ألفراد و ُميوال كما ىو معلوم، يُعد ُمتغَت ادل

ؤىل العلمي للعاملُت دبصرف الوحدة الرئيسي دبدينة  ظيفية. وتقييم األحداث اليت سبر هبم يف حياهتم الو 
ُ
للتعرف على بيانات ادل

 ( أدناه. 1بنغازي، مت ذبميع البيانات وعرضها يف اجلدول رقم  

 ( بيانات متغير المؤهل العلمي1جدول )

 

 

 

 

 

 

ؤىالت العلمية للُمستهدفُت بالدراسة، حيث بلغت نسبة التعليم 1ُيالحف من اجلدول رقم  
ُ
( الوارد أعاله ارتفاع نسبة ادل

توسط  69  ياجلامع%(، يف حُت بلغت نسبة التعليم 23  العايل
ُ
الًتاكمية لتصل النسبة  %(، و8%(، بينما بلغت نسبة التعليم ادل

رتفعة %(، و92العليا   للُمؤىالت العلمية
ُ
ىذا ردبا يكون عامالً ُمشجعاً  سُبثل الغالبية الُعظمى للُمشاركُت يف الدراسة، و ىذه النسبة ادل

ستقصى منهم،
ُ
ُتحصَّل عليها من ادل

هبذا  يسالماإل التسويق دبا غلعلنا نتوقع شُلارسة جيدة للصَتفة و لزيادة الثقة يف بيانات الدراسة ادل

 ادلصرف.

 متغير الخبرة العملية .1

تغَتات اذلامة اليت تُؤثر يف اذباىات و
ُ
ةتلفة يف  ألفراد ضلو القضايا وا ُميول يُعد ُمتغَت اخلربة ىو اآلخر من بُت ادل

ُ
األحداث ادل

ادلواقف اليت يقابلها يف  تقييمو لألحداث و التجربة العملية يف رريقة إدراك الفرد و احلياة الوظيفية، حيث تساىم سنوات اخلربة و

تغَت.  و ،العملية حياتو
ُ
 فيما يلي عرض بيانات ىذا ادل

 النسبة % التكرار المستوى التعليمي

 23.1 6 تعليم عايل

 69.2 18 تعليم جامعي

 7.7 2 متوسطتعليم 

 100.0 26 اجملموع
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 ( بيانات متغير الخبرة1جدول رقم )

 النسبة % التكرار الخبرة

 7.7 2 سنوات 1أقل من 

 15.4 4 11إلى أقل من  1من 

 76.9 20 فأكثر 11من 

 111.1 11 المجموع

تسويق  يف رلال الصَتفة و %(92( أعاله أن اخلربة العملية للُمشاركُت يف الدراسة ذباوزت  2رقم  ُيالحف من اجلدول 

رتفع  ُمنتجاهتا، و
ُ
ستوى ادل

ُ
ذلم للتعرف على درجة تأثَت ُمتغَت اخلربة يف  اخلربات العملية قد يكون لو مدلوالتو اإلحصائية، و يفىذا ادل

تغَت اخلربة العملية. 
ُ
ستقصى منهم ؽُلكن أن تُعزى دل

ُ
 وجود اختالفات بُت إجابات ادل

 التخصص متغير .1

تغَتات اذلامة النيت ردبنا يكنون ذلنا دوراً ُمنؤثراً يف اذباىنات األفنراد و
ُ
األحنداث  تقينيمهم للمواقنف و يُعد ُمتغَت التةصص من ادل

ازبنناذ القننرارات  يف فهننم القضننايا الوظيفيننة وتقييمهننا بطريقننة صننحيحة و ازلورينن احيننث يلعننب التةصننص دور  ،الننيت تقننابلهم يف وظننائفهم

ناسبة
ُ
 فيما يلي عرض بيانات ىذا ادلتغَت.  و ،ادل

 ( بيانات متغير التخصص العلمي1جدول )

 النسبة التكرار التخصص

 26.9 7 إدارة أعمال

 30.7 8 محاسبة

 19.2 5 قتصادا

 23.07 6 أخرى

 111.1 11 المجموع
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شاركُت لديهم زبصصات علمية77يقرب من   ( أعاله أن ما3ُيالحف من اجلدول رقم  
ُ
رلال العلوم اإلدارية  يف %( من ادل

ذلنم للتعنرف  سنتنتاجي، والتحليل االمرحلة اإلحصائية يف  النسبة ادلرتفعة نسبياً قد يكون ذلا مدلوالهتا هىذ قتصادية، واال ادلالية و و

 ختالف يف اإلجابات اليت يتم اإلدالء هبا.اعلى وجود  على درجة تأثَت ُمتغَت التةصص

 متغير طبيعة الوظيفة  .1

تغَتات اذلامة اليت ُتؤثر يف اذباىاهتم و
ُ
ؤسسات عموماً من ادل

ُ
فية كي يُعد ُمتغَت نوع أو ُمستوى الوظيفة اليت ؽُلارسها األفراد بادل

تغَت.  و ،الوظيفية اليت تواجههم يف العمل القضايا تقييمهم لألحداث و
ُ
 فيما يلي عرض بيانات ىذا ادل

 ( بيانات متغير الوظيفة 1جدول )

 النسبة التكرار الوظيفة

 23.1 6 مدير

 42.3 11 رئيس قسم

 34.6 9 خرىأ

 111.1 11 المجموع

 

 % 75( أعاله أن  4ُيالحف من اجلدول رقم  
ُ
مركز ازباذ القرار دبصرف الوحدة الرئيسي دبدينة  شاركُت ىم يف( من ادل

ستنتاجي، ُخصوصًا عند حصائية يف التحليل االاإل مدلوالهتا ذلا وجهات نظرىم تُعد ىامة جداً، و من مث فإن إفاداهتم و بنغازي، و

 اإلجابات اليت سيتم اإلدالء هبا. زُلتوى الوظيفة على زلاولة التعرف على درجة تأثَت ُمتغَت نوع أو ُمستوى

 متغير النوع .1

تغَتات اذلامة اليت قد يكون ذلا دور يف تشكيل ُمدركات و
ُ
اذباىات األفراد بشكل عام، حيث ُتساىم  يُعد ُمتغَت النوع من ادل

ىننذا  و حياتننو اليوميننة بالعمننل، ادلواقننف الننيت يقابلهننا يف تقييمننو لألحننداث و الًتكيبننة الطبيعيننة للفننرد  ذكننر / أنثننى( يف رريقننة إدراكننو و
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فيما يلني  و، ختبارات اإلحصائية يف الدراسة احلاليةمن الناحية العلمية عند إجراء االالتفاوت يف الًتكيبة البشرية قد يكون لو مدلوالتو 

تغَت.   
ُ
 عرض بيانات ىذا ادل

 ( نوع الُمشاركين1جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع

 %69 18 ذكور

 %31 8 إناث

 %111 11 المجموع

شاركُت بالدراسة  5ُيالحف من اجلدول رقم  
ُ
%( من فئة 31%( ىم من فئة الذكور، يف حُت  69( أعاله أن ُمعظم ادل

تباينة ردبا يك و اإلناث،
ُ
 ختبار فرضيات الدراسة الحقاً.اون ذلا مدلوالهتا اإلحصائية عند ىذه النسب ادل

 بيانات الدراسة األساسية  1.1.1

 ستبانةاستمارة اتسويق ُمنتجاهتا، مت تصميم  اذباىات العاملُت ضلو ذبربة التحول إىل الصَتفة اإلسالمية و ُميول ولقياس 

 عرض نتائجها كما ىو مبُت أدناه. ربليلها و ذبميع اإلجابات و ُمفصَّلة ذلذا الغرض، حيث مت توجيو األسئلة و

 

 درجة التحول للصيرفة اإلسالمية قياس .1

نظم لشؤون الصَتفة و 2013( لسنة1قانون رقم  بعد صدور 
ُ
التسويق اإلسالمي يف ليبيا، باشرت مجيع ادلصارف  م ادل

عامالت الربوية، و، الليبية يف عملية التحول إىل الصَتفة اإلسالمية
ُ
إجبار ادلصارف على ُمراجعة  حيث ظهر ىذا القانون ألجل منع ادل

( من ادلعايَت 6حلة التحول للعمل دبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقًا للمعيار رقم  مر  تكييفها للبدء يف تغيَت أنشطتها و و

 .يسالمإىل ادلصرف اإل يتقليدالشرعية، الذي يُنظم عملية ربول ادلصرف ال
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مية، مت توجيو لتحول إىل تطبيق نظام الصَتفة اإلسالمن ا دلعرفة إىل أي درجة سبكن مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازي، و

ستقصى منهم و اً ُمباشر  سؤاال
ُ
نتجات اإلسالمية، فكانت اإلجابات على النحو الوارد باجلدول رقم   إىل ادل

ُ
 (. 6ادلعنيُت بإدارة ادل

 ( التحول للصيرفة اإلسالمية1جدول رقم )

 البيان
 درجة التحول

T-test P-value اإلجمالي تحول جزئي تحول كامل 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

هل تحول مصرف الوحدة 
 للصيرفة اإلسالمية؟

- - 26 100% 26 100% 0.72 0.48 

شاركُت من الذكور و6يتضح من اجلدول رقم  
ُ
اإلناث على عدم قدرة مصرف الوحدة على التحول  ( أن ىناك إمجاع بُت ادل

قيمة  (، وt-test = 0.72ختبار اإلحصائي  قيمة اال كما أن ىذا اإلمجاع يتأكد من خالل  ،بالكامل لنظام الصَتفة اإلسالمية

أن مصرف الوحدة  ىذا يقودنا يف الواقع إىل عدم رفض الفرضية الصفرية اليت تنص على" و ،(P-value > 0.05)الداللة اإلحصائية 

عوقات اليت تُعيق عملية التحول للصَتفة اإلسالمية و الرئيسي دبدينة بنغازي ه يتحول بالكامل إىل مصرف إسالمي بسبب
ُ
تسويق  ادل

أحكام الشريعة  لكامل دلصرف الوحدة للعمل وفق. ىذه النتيجة يف ذات الوقت تعكس وجود ُمعوقات تُعيق عملية التحول ا"اُمنتجاهت

 ستقصاءىا يف اجلزء الالحق.ا، وسيتم اإلسالمية

 المية بمصرف الوحدة ُمعوقات عملية التحول للصيرفة اإلس .1

ؤسسات ادلالية احلديثة يف العاه،  تسويق ُمنتجاهتا من أىم مسات ادلصارف و يُعد التحول لربامج الصَتفة اإلسالمية و
ُ
ادل

تقدم و
ُ
التسويق  النامي على السواء بإدخال برامج التمويل اإلسالمي و اإلسالمي و حيث قامت العديد من الدول يف العاه ادل

 شُلارساهتا العملية على حدٍّ سواء.  ي على برارلها التعليمية واإلسالم

م(، إال أن عملية التحول ذلذا النظام اإلسالمي يف سبويل 2013رغم صدور قرار التحول للصَتفة اإلسالمية يف ليبيا عام   و

عوقات اليت كانت و و
ُ
نتجات ادلصرفية مازال يُعاين من العديد من ادل

ُ
تزال حجر عثرة يف رريق تسريع وتَتة عملية التحول،  ما تسويق ادل
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عوقات الداخلية و
ُ
تسويق  للصَتفة اإلسالمية و لاليت تُعيق سرعة التحو اخلارجية،  حيث بيَّنت الدراسة ادليدانية وجود العديد من ادل

عوقات باخلصوص.7اجلدول رقم   ُمنتجاهتا بشكٍل جيد. و
ُ
 ( أدناه يُبُت أىم ادل

 

 ( ُمعوقات التحول للصيرفة اإلسالمية 1جدول رقم )

نحراف اال المتوسط العدد الُمعوقات
 المعياري

رتباط معامل اال
 بيرسون

T-

test 

P-

value 

 *0.46 0.830 4.02 26 البيئة الخارجية للمصرف

9.27 0.000 

 *0.72 0.622 4.01 26 العاملين بالصيرفة اإلسالمية
 *0.59 0.576 3.95 26 الزبائن

 *0.84 0.765 3.91 26 التكنولوجيا
 *0.78 0.683 3.85 26 إدارة الُمنتجات اإلسالمية
 *0.79 0.667 3.80 26 اإلدارة العليا للمصرف

 *0.84 0.649 3.69 26 وزارة المالية والمصرف المركزي
 *0.43 0.610 3.57 26 هيأة الرقابة الشرعية
 *0.77 0.630 3.48 26 اللوائح والقوانين
 - 1.1.1 3.85 11 اتقالمتوسط العام للُمعو 
 - 0.56 - - - - تأثير متغير النوع

 0.06 - - - - - تأثير متغير المؤهل العلمي
 0.08 - - - - - تأثير متغير التخصص األكاديمي

 0.56 - - - - - تأثير متغير الخبرة
 0.97 - - - - - تأثير متغير المركز الوظيفي

 7اجلدول رقم   
ُ
عوقات ادل

ُ
اليت تقف حجر عثرة أمام تسريع وتَتة التحول إىل نظام الصَتفة ًتابطة ( أعاله يبُت مُجلة من ادل

 – 0.43بُت   رتباطإذ تراوحت معامالت اال ابعضعضها اإلسالمية دبصرف الوحدة، حيث ترتبط ىذه ادلعوقات بعالقات وثيقة مع ب

عوقات مجيعاً.ا( لتعكس وجود 0.84
ُ
 رتباط ُموجب بُت ىذه ادل
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عوقات  
ُ
توسط العام ذلذه ادل

ُ
توسط الفرضي 3.85كما بلغ ادل

ُ
توسط يتجاوز ادل

ُ
( على مقياس ليكرت اخلُماسي، وىذا ادل

 الوحدة يف التحول بالكامل لنظام الصَتفة اإلسالمية و (، األمر الذي ُيشَت إىل وجود دور واضح للُمعوقات يف إعاقة مصرف3 

 تسويق ُمنتجات إسالمية إلرضاء الزبائن.

ىذا غلعلنا ال  ، و(P-value < 0.05)قيمة الداللة اإلحصائية  ، و(t-test = 9.27)ختبار اىذه النتيجة تدعمها قيمة 

 تُعيق إدارة مصرف الوحدة نحو التحول للصيرفة اإلسالمية وعدم وجود ُمعوقات نقبل الفرضية الصفرية الثانية اليت تنص على"

الكامل دلصرف الوحدة  ىذه النتيجة يف الواقع تعكس وجود ُمعوقات حقيقية تقف حجر عثرة أمام التحول ، و"تسويق ُمنتجاتها

 أحكام الشريعة اإلسالمية. للعمل وفق

عوقات ؽُلكن ترتيبها على  و
ُ
النحو التايل: ُمعوقات تتعلق بالبيئة اخلارجية دلصرف الوحدة للتوضيح أكثر فإن ىذه ادل

فهمهم  تتعلق بضعف ثقافة الزبائن و (، ُمعوقات4.01(، ُمعوقات تتعلق بضعف مهارات العاملُت بالصَتفة اإلسالمية  4.02 

تتعلق بضعف  (، ُمعوقات3.91مية  تتعلق بغياب التكنولوجيا يف رلال الصَتفة اإلسال (، ُمعوقات3.95ألبعاد الصَتفة اإلسالمية  

نتجات ادلصرفية اإلسالمية بادلصرف  
ُ
تتعلق  (، ُمعوقات3.80اإلدارة العليا للمصرف   تتعلق بقصور دور (، ُمعوقات3.85إدارة ادل

 (، وأخَتاً 3.57ىيأة الرقابة الشرعية بادلصرف   تتعلق بقصور دور (، ُمعوقات3.69بقصور دور وزارة ادلالية ومصرف ليبيا ادلركزي  

نظِّمة للعمل ادلصريف اإلسالمي   تتعلق بقصور اللوائح و ُمعوقات ىناك
ُ
 (. 3.48القوانُت ادل

ستقصى منهم تتعلق دبُعوقات التحول للصَتفة اإلسالمية وال و
ُ
 و تسويق ُمنتجاهتا ختبار مدى وجود فروقات بُت إجابات ادل

، (One-way Anova) ربليل التباين األحادي  ، و(T-test)ختبارات اوظيفية، مت إجراء ال ؽُلكن إرجاعها للُمتغَتات الدؽلوغرافية و

ؤىل العلمي و حيث ه يظهر وجود أي فروقات
ُ
ذلم  ادلركز الوظيفي، و اخلربة العملية و التةصص األكادؽلي و بسبب ُمتغَتات ادل

 . (P-value > 0.05)، و (T-test) الرتفاع قيمة

ختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بين إجابات الُمشاركين اأنه ال توجد الصفرية اليت تنص على "عليو، فإن الفرضية 

شاركُت اىذا يف الواقع يُؤكد  " ال ؽُلكن رفضها. وأو الوظيفية الديموغرافيةفي الدراسة يُمكن أن تُعزى إلى الُمتغيرات 
ُ
 -تفاق ادل
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عوقات يف إعاقة تسريع وتَتة التحول للصَتفة  -مراكزىم الوظيفية  زبصصاهتم و هتم العلمية ومارغم اختالف ُمه
ُ
حول دور ىذه ادل

 تسويق ُمنتجاهتا. اإلسالمية و

 إقبالهم عن الُمنتجات المصرفية اإلسالمية قياس درجة رضا الزبائن و .1

من أىم  (Market Orientation)التوجو ضلو السوق  و (Customer Satisfactionتُعد إسًتاتيجيات إرضاء الزبون  

ةتلفة و
ُ
عاصرة يف استقطاب الشرائح السوقية ادل

ُ
اكتساح األسواق لتعظيم حصتها السوقية  اإلسًتاتيجيات اليت تستةدمها ادلصارف ادل

 زيادة ُمستويات أرباحها. تعزيز مكانتها التنافسية و و

نتجات ادل و
ُ
نتجات  صرفية اإلسالميةللتعرف على درجة رضا زبائن مصرف الوحدة الرئيسي عن ادل

ُ
اليت تعرضها إدارة ادل

شاركُت يف الدراسة  صرػلة اإلسالمية بادلصرف، مت توجيو أسئلة
ُ
عن وجهات نظرىم يف قياس رضا  -من داخل ادلصرف  –إىل ادل

نتجات ادلصرفية اإلسالمية اليت يُقدمها ادلصرف، الزبائن و
ُ
النحو الوارد باجلدول رقم  فكانت اإلجابات على ُمستويات اإلقبال على ادل

 8 .) 

 اإلقبال على الُمنتجات المصرفية اإلسالمية ( درجة الرضا و.جدول رقم )

 المتوسط العدد البيان
نحراف اال

 القرار T-test P-value المعياري

 0.08 1.77 0.884 2.69 26 درجة رضا الزبائن عن الُمنتجات
قبول 
 الفرضية

 0.003 3.27 0.863 3.65 26 الُمنتجاتدرجة إقبال الزبائن على 
رفض 
 الفرضية

  - - *1.11 - - رتباطمعامل اال
 

نتجات ادلصرفية اإلسالمية اليت يُقدمها ا( أعاله يتبُت أن ىناك 8من اجلدول رقم  
ُ
طلفاض يف درجة رضا الزبائن عن ادل

( على مقياس ليكرت 2.69غ ادلتوسط العام  لادلنزلية(، حيث ب مصرف الوحدة لزبائنو  السيارات، األثاث، ادلواد الكهربائية و

 اخلُماسي. 



م 7102ديسمبر  -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 22 

أن إدارة الُمنتجات اإلسالمية بمصرف الوحدة الرئيسي بمدينة ال نرفض الفرضية اليت تنص على " ىذه النتيجة ذبعلنا

غَت دال إحصائيًا يف  (T-Test)ختبار اذلم ألن  "، وبنغازي ال تقوم بتسويق ُمنتجات إسالمية ُتحقق الرضا لزبائن المصرف

 .(P-value > 0.05)ىذه احلالة 

جمعة، إال أنو ُيالحف وجود و
ُ
رتفاع نسيب يف درجة ا رغم النتيجة السابقة اليت مت التوصل إليها من خالل ربليل البيانات ادل

نتجات اإلسالمية للمصرف، حيث بلغ ُمتوسط إقبال الزبائن على 
ُ
نتجات ادلصرفية  اإلقبال على ىذه ادل

ُ
ىذه  (، و3.65اقتناء ىذه ادل

"أن إدارة الُمنتجات اإلسالمية بمصرف الوحدة الرئيسي بمدينة بنغازي ال تقوم ال نقبل الفرضية الصفرية القائلة  القيمة ذبعلنا

دال إحصائيًا يف  (T-Test) ختبار اذلم ألن  "، وبتسويق ُمنتجات إسالمية تتمتع بدرجٍة من اإلقبال من ِقبل زبائن المصرف

 .(P-value < 0.05)ىذه احلالة 

تضاربة أعاله 
ُ
تفحصة للنتائج شبو ادل

ُ
نتجات اإلسالمية ادلصرفية و -إن النظرة ادل

ُ
 فيما يتعلق باطلفاض درجة الرضا عن ادل

نتجات لذاهتا، ة ييعكس يف الواقع رغبة حقيق رتفاع الظهر أن ىذا االيُ  –رتفاع النسيب يف درجة اإلقبال عليها الا
ُ
من الزبائن يف اقتناء ادل

ستهلم  يعكس وجود حالة من الضغط أو اإللزام بالُلجوء إليها ألسباب كثَتة زبرج عن الفلسفة التسويقية و بقدر ما
ُ
مفاىيم سلوك ادل

تعارف عليها، 
ُ
 ( أدناه.9اليت غايتها إرضاء الزبون كما ىو ُموضح باجلدول رقم  ادل

 إقبال الزبائن على الُمنتجات المصرفية اإلسالمية ( أسباب9جدول رقم )

 نحراف المعيارياال المتوسط العدد األسباب
 0.762 4.50 26 إعادة بيع الُمنتجات اإلسالمية للحصول على السيولة

 0.134 3.62 26 عدم توفر ُمنتجات بديلة ذات أفضلية أكبر
 0.845 3.42 26 الحاليةمحدودية دخول الزبائن تجبرهم على تقبل الُمنتجات 

 0.871 2.96 26 الرغبة اقتناء الُمنتجات اإلسالمية لخصائصها الذاتية
 0.664 2.85 26 تميز ُمنتجات مصرف الوحدة

 

نتجات ادلصرفية اإلسالمية، إظلا ىو يتبُت جبالء أن اال( أعاله 9من اجلدول رقم  
ُ
رتفاع النسيب يف درجة إقبال الزبائن على ادل

ءت السيولة يف ادلرتبة األوىل كأسباب تفضيلية القتناء احيث ج ،ة ُمتعلقة خبصائص ُمنتجات ادلصرفمن دوافع غَت سلعيُمنبعث 
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نتجات البديلة  4.50  ُمنتجات مصرف الوحدة دبتوسط بلغ
ُ
أما أىم  ،(3.42مث زلدودية دخول الزبائن   (،3.62(، مث غياب ادل

ُسببِّ 
فلم ربض  -سبيزىا يف السوق ادلصريف اإلسالمي  ىي اخلصائص السلعية للُمنتجات و و –ت ادلصرف قتناء ُمنتجاات احلقيقية الادل

 ( على التوايل.2.85( و  2.96بدرجٍة عاليٍة من التفضيل، حيث بلغت ُمتوسطاهتا قيماً ُمتدنية  

نتجات ادلصرفية يضًا عندما نتفحص نتائج ربليل االأ
ُ
قبال عليها، صلد أن اإلسالمية، وُمتغَت اإلرتباط بُت ُمتغَت الرضا عن ادل

نتجات ادلصرفية اإلسالمية 0.41ذات داللة إحصائية ُمتوسطة القوة قدرىا   ورتبارياىناك عالقة 
ُ
( بُت درجة رضا الزبائن عن ادل

نتجات بُت درجة احلالية، و
ُ
داد درجة اإلقبال على مثل منطقية إذ تز  ىذه النتيجة تكاد تكون ربيعية و و ،إقباذلم على شراء ىذه ادل

نتجات ادلصرفية اإلسالمية دبصرف الوحدة كلما زادت درجة الرضا عنها.
ُ
 ىذه ادل

 خالصة البحث  ..1

ستوى.  زمنية إلصلازه و بشرية و إن الدراسة احلالية تعكس جهداً علمياً استغرق موارد مادية و
ُ
إخراجو إىل حيز الوجود هبذا ادل

 فيما يلي أىم خالصة البحث. و ،ستفادة منها بشكٍل صحيحيتم عرض خالصتها لال ه ة علمية ماىذه اجلهود لن تكون ذلا قيم

 ملخص نتائج الدراسة  1...1

ُجمَّعة مت احلصول على مُجلة من النتائج اذلامة أبرزىا ما
 -يلي: بعد ربليل بيانات الدراسة ادل

ؤىالت العلمية وا .1
ُ
نتجنات اإلسنالمية دبصنرف الوحندة الرئيسني، منع توافنق اخلربة العملية للعاملُت  رتفاع نسبة ادل

ُ
سنتهدفُت بقسنم ادل

ُ
ادل

 التسويق اإلسالمي.  التةصصات العلمية للغالبية العظمى منهم مع ربيعة ادلهام الوظيفية يف رلال الصَتفة و

شاركُت من الذكور و .2
ُ
تحنول بالكامنل لنظنام الصنَتفة اإلنناث علنى عندم قندرة مصنرف الوحندة الرئيسني علنى ال ىناك إمجاع تام بُت ادل

ىنذا التعثنر راجنع إىل وجنود عندة ُمعوقنات سُلتلفنة ادلنشنأ تعنًتض سنبيل تسنريع وتنَتة التحنول للعمنل ادلصنريف اإلسنالمي  اإلسالمية، و

 بالكامل. 

المية بشكٍل عدد تسع ُمعوقات حقيقية تقف حجر عثرة أمام تسريع وتَتة التحول إىل نظام الصَتفة اإلسبيَّنت الدراسة وجود  .3

عوامل البيئة اخلارجية دلصرف الوحدة، ضعف مهارات العاملُت بالصَتفة  -صحيٍح دبصرف الوحدة دبدينة بنغازي تشمل:
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عدم فهمهم ألبعاد الصَتفة اإلسالمية بالشكل الصحيح، غياب تطبيقات التكنولوجيا يف رلال  اإلسالمية، ضعف ثقافة الزبائن و

نتجات ادلصرفية اإلسالمية بادلصرف، قصور دورالصَتفة اإلسالمية بادلصرف
ُ
ىتمام اإلدارة العليا للمصرف يف اال ، ضعف إدارة ادل

أخَتاً ضعف  مصرف ليبيا ادلركزي، قصور دور ىيأة الرقابة الشرعية بادلصرف، و بشؤون الصَتفة اإلسالمية، قصور دور وزارة ادلالية و

نظِّمة للعمل ادلصريف اإلسالمي.  اللوائح و
ُ
 القوانُت ادل

شنناركُت فيمننا يتعلننق بطبيعننة ُمعوقننات التحننول للصننَتفة اإلسننالمياراسننة وجننود أي ه ُتظهننر الد .4
ُ
تسننويق  و ةختالفننات بننُت إجابننات ادل

ؤىننل العلمنني أوُمنتجاهتننا، 
ُ
تغننَتات ادل

ُ
ادلركننز الننوظيفي لألفننراد الننذين  اخلننربة العمليننة أو التةصننص األكننادؽلي أو الننيت ؽُلكننن أن تُعننزى دل

 مشلتهم الدراسة.

طلفناض يف ا أظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف يف اإلسًتاتيجيات التسويقية اإلسالمية دلصرف الوحندة، حينث أشنارت إىل  وجنود .5

راحبننة اإل
ُ
نتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية الننيت يُقنندمها ادلصننرف مننن خننالل نظننام ادل

ُ
سننالمية  السننيارات، درجننة رضننا زبننائن ادلصننرف عننن ادل

 ادلنزلية(. األثاث، ادلواد الكهربائية و

6.  
ُ
ىننذا اإلقبننال علننى  ،طلفنناض درجننة الرضننا عنهنناانتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية ُرغننم أوضننحت الدراسننة وجننود نننوع مننن اإلقبننال علننى ادل

نتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية ال
ُ
نتجننات ادل

ُ
يعكننس جلننوءىم إليهننا  لننذاهتا، بقنندر مننا يعكننس يف الواقننع رغبننة الزبننائن احلقيقننة يف اقتننناء ادل

تعننارف عليهننا بعلننم التسننويق الننيت غايتهننا إرضنناء الزبننون النندوافع السننلعية ألسننباٍب كثننَتٍة زبننرج عننن الفلسننفات التسننويقية، و
ُ
حيننث  ،ادل

نتجنات  قاً، مث غيابءت احلاجة إىل السيولة يف ادلرتبة األوىل كأسباب تفضيلية القتناء ُمنتجات ادلصرف بغاية إعادة البيع الحاج
ُ
ادل

نتجننات اإلسننالمية دلصننرف الوحننندة و ،زبنننائنمث زلدوديننة ُدخننول ال أو اخليننارات البديلننة
ُ
ُسننببِّات احلقيقيننة لإلقبنننال علننى ادل

 أمننا أىننم ادل

 التفضيل.فلم ربض بدرجٍة عاليٍة من  -سبيزىا يف السوق ادلصريف اإلسالمي  ىي اخلصائص الذاتية للُمنتجات و و –اقتناءىا 

نتجات ة وجود درجة ُمتوسطة القوة من االأوضحت نتائج الدراس .7
ُ
وجب بُت درجة رضا زبائن مصرف الوحدة عن ادل

ُ
رتباط ادل

نتجات ىذا يعٍت أنو كلما زادت درجة ،باذلم عليها وحرصهم على اقتنائهادرجة إق ادلصرفية اإلسالمية، و
ُ
 رضا الزبائن على ىذه ادل

إال أنو مت سُلالفتها يف الواقع احلايل، حيث كان  ه النتيجة تُعد منطقية يف العمومرغم أن ىذ و ،بال عليهاكلما زادت درجة اإلق
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نتجات رغم  ىناك زيادة
ُ
نتجات ادلصرفية اإلسالمية ايف اإلقبال على ادل

ُ
طلفاض ُمستويات الرضا كما رآىا األفراد العاملُت بإدارة ادل

 دبصرف الوحدة.

 اسةمناقشة نتائج الدر  1...1

قيمتها العملية إال من خالل ُمقارنتها  إن أبرز نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها أعاله ال ؽُلكن إدراك أبعادىا العلمية و

احلالية إىل وجود فمثاًل توصلت الدراسة  ،التسويق اإلسالمي األحباث يف رلال الصَتفة و بادلرجعيات العلمية السابقة من الدراسات و

دبا يليب  ُمتطلبات الشريعة اإلسالمية، و عنتجات مصرفية تتوافق بشكٍل تام متقدًن مُ  ىتمام برضا الزبون و االضعف واضح يف

ىذه النتيجة تتوافق مع نتائج سابقة مت التوصل إليها يف دراسات أخرى ببعض دول العاه، مثل دراسة  ،رغبات الزبون حاجات و

 .(م2003: آخرون عبداحلسن و دراسة  ( يف الكويت، وم2006 : اخلالديدراسة  ( يف سوريا، وم2010 : العبود

اليت توصلت إىل أن ( بادلملكة العربية السعودية، م2006 :آخر مع دراسة  لطفي إىل إال أن ىذه النتيجة زبتلف من جانبٍ 

وثيقاً بتحقيق درجاٍت عاليٍة من الرضا لدى الزبائن رتباراً ا اكة العربية السعودية كان ُمرتبطصلاح ذبربة التحول للصَتفة اإلسالمية بادلمل

نتجات ادلصرفية اإلسالمية ادلعروضة، و
ُ
 .تسويق إسالمي فعال صَتفة و ىذا ُمقًتن بوجود إسًتاتيجيات سبويل و عن ادل

ربة التحول اليت بينت أن ضعف صلاح ذب( يف دولة األردن، م2007 :العطياتكما تتوافق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة  

نقص الكوادر البشرية القادرة على تفهم أبعاد  بغياب دور األسواق ادلالية اإلسالمية، و اللصَتفة اإلسالمية الصحيحة، كان ُمرتبط

 تطبيقاهتا.  الشريعة اإلسالمية و

        السعودية، و( يف ادلملكة العربية م2006 :من جانٍب آخر تتوافق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة كلٍّ من  لطفي

رتبارًا وثيقًا بشيوع الفهم الصحيح ألحكام الشريعة ا اُمرتبط صلاح ذبربة التحول كاناللتان أوضحتا أن ، (2014: أبو دلبوح 

 الزبائن يف آٍن واحد.   ُخصوصاً لدى شرػليت العاملُت و اإلسالمية،

( يف دولة السودان عن مدى ربول ادلصرف ادلركزي م2004 :أيضًا تتفق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة  احلزًن

شًتارات أساسية لنجاح ذبربة التحول تتمثل يف ا، حيث بينت تلم الدراسة أن ىناك السوداين للعمل وفق نظام الصَتفة اإلسالمية
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غَت الناجحة يف رلال الصَتفة  الناجحة وستفادة من كآفة التجارب قتصادية، مع ضرورة االالا القانونية و إصالح البيئة السياسية و

 الفشل. دروس ُيستفاد من نتائجها يف حاليت النجاح و منطلقات و اإلسالمية، باعتبارىا ركائز و

يف إمارة الشارقة، حيث بيَّنت تلم الدراسة أن صلاح خطة ( م2002 :كما تتوافق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة  حسان

  متقد وضع خطة ربول واضحة -إىل مصرف إسالمي يقتضي بالضرورة وجود عدة عوامل أساسية تشمل:ربول ادلصرف التقليدي 

بعد عملية التحول، تأسيس ىيأة فتوى ُمتةصصة ُتشرف على عملية التحول،  أثناء و فة احللول الشرعية للمشاكل اليت تطرأ قبل واك

ًت 
ُ
ساعلُت الناذبة عن الفوائد الربوية ادل

ُ
تأىيل  الودائع القدؽلة، تدريب و اكمة من سنواٍت سابقٍة، تسوية القروض وتسوية حقوق ادل

حاسبية و القيود و تكييف النظريات و األفراد بادلصرف، مث تعديل أو
ُ
ادلالية التقليدية دبا يتالءم مع ُمقتضيات الشريعة  الُنظم ادل

 اإلسالمية.  

ية ( يف ادلملكة العربية السعودية عن ربول ادلصارف التقليدم2000 :كذلم تتمشى نتائج الدراسة احلالية مع دراسة  البعلي

اليت بينت أن صلاح التحول للصَتفة اإلسالمية يقتضي بالضرورة إعادة النظر يف اذليكلية ادلصرفية القدؽلة، إىل نظام الصَتفة اإلسالمية، 

 ُمتطلبات الشريعة اإلسالمية. القانونية، مث تكييفها مع  ادلالية و ذلم لتشمل الُنظم اإلدارية و و

( يف دول اخلليج عن ادلصارف التقليدية م1999 :دراسة  ُيسرىكما ُيالحف أيضاً أن نتائج الدراسة احلالية تتفق مع نتائج 

ربوذلا لنظام الصَتفة اإلسالمية، حيث أوضحت تلم الدراسة أن ُمعوقات التحول الكامل للصَتفة اإلسالمية الصحيحة ُمرتبط  و

لوائح ادلصارف التقليدية على النشاط ادلصريف يف ُمعظم البلدان العربية، غياب ثقافة الفكر  ىيمنة سياسيات و -عوامل عديدة منها:ب

ستمدَّة من الشريعة اإلسالمية، ىذا باإلضافة إىل غياب الرؤية اإلسالمية يف العمل  اإلسالمي الصحيح، قلة التشريعات و
ُ
القوانُت ادل

 ااًل، وحلول فلسفات ادلصارف الغربية زلل الفلسفة ادلصرفية اإلسالمية.ادلصريف إمج

كما تتفق نتائج الدراسة احلالية أيضاً مع نتائج أو حصيلة دراسات أخرى نادت بضرورة تبٍت نُظم إسالمية مصرفية صحيحة 

نتجات ادلصرفية 
ُ
 .(Mahabub and Shariful, 2011, Ozlem Sandikci, 2011)لتسويق ادل
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( عن ربول البنوك للعمل وفق نظام الصَتفة م1999 :أخَتًا تتوافق نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة  أبوغدة

كما أن ُمراعاة تطبيق   ،اإلسالمية، حيث بيَّنت تلم الدراسة أن التحول التدرغلي أو ادلرحلي ىو أساس النجاح يف الصَتفة اإلسالمية

صحيح يُعد ىو اآلخر عنصراً فاعاًل يف صلاح عملية التحول، كونو ػُلقق التوافق بُت الفكر اإلنساين  أحكام الشريعة اإلسالمية بشكلٍ 

سلمُت على وجٍو خاص.   و
ُ
 السلوك الفعلي يف آٍن واحد، األمر الذي يُعد دبثابة لون من ألوان العبادة لدى الزبائن يف بالد ادل

 مضامين الدراسة 1...1

ىي مرحلة تقدًن التوصيات  يت مت التوصل إليها أعاله، تُوصلنا إىل أحد أىم مراحل البحث وإن نتائج أو حصيلة الدراسة ال

 -:ىي كما يلي العملية للُمستفيدين، و ادلضامُت النظرية و و

ستويات العلمية وارغم  .1
ُ
تطلبات الوظيفية للعمل يف ادلصارف اإلسالمية، إال أن رتفاع ادل

ُ
مصرف  توافق التةصصات األكادؽلية مع ادل

تسويق ُمنتجاهتا  و ،الوحدة ه يتمكن حىت اللحظة من توظيف اإلمكانيات البشرية اليت ؽلتلكها لتطوير البُنية ادلصرفية اإلسالمية

 رحبية للمصرف يف آٍن واحد. بطريقة رُبقق رضا للزبون و

ُمنتجاهتا بطريقٍة إسالميٍة صحيحٍة، فإهنا إذا ما أرادت إدارة مصرف الوحدة الرئيسي تطبيق فلسفات الصَتفة اإلسالمية وتسويق  .2

اإلشكاليات اليت تقف  زُلتاجة إىل وضع إسًتاتيجيات للتسويق ادلصريف اإلسالمي الصحيح، ؽُلكن من خالذلا ُمعاجلة التحديات و

 رحبٍة.بطريقٍة مُ  تسويق ُمنتجاتو للزبائن يف السوق اللييب و حجر عثرة يف رريق التحول للعمل ادلصرف اإلسالمي و

نتجات ادلصرفية اإلسالمية ربتاج  التعديل اإلسًتاتيجي لنجاح برامج الصَتفة و يف سياق التصحيح و .3
ُ
التسويق اإلسالمي، فإن إدارة ادل

  -التدابَت التصحيحية تشمل: إىل ازباذ مُجلة من اخلطوات و

التحننديات الننيت تواجههننا   حلحلننة اإلشننكاليات وضننرورة قيننام اإلدارة العليننا دلصننرف الوحنندة ببننذل مزينند مننن اجلهننود للُمسنناعلة يف (أ 

نتجات ادلصرفية اإل
ُ
 التةفيف من حدَّهتا.  اليت باإلمكان ُمعاجلتها وسالمية، خصوصاً الداخلية منها، إدارة ادل

سهيل ربول مصرف ليبيا ادلركزي لبذل مزيد من اجلهود لت ضرورة سُلاربة اجلهات العليا يف الدولة الليبية مثل وزارة ادلالية و  (ب 

اللوائح ادلالية اإلسالمية،  ذلم من خالل إصدار التشريعات و مصرف الوحدة الرئيسي للعمل وفقاً لنظام الصَتفة اإلسالمية، و

 تسويق ُمنتجاهتا. اليت ؽُلكن من خالذلا ُمعاجلة بعض اإلشكاليات اليت ُتواجهها عملية التحول للصَتفة اإلسالمية و
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تفعينننل دورىنننا بصننننورٍة  تطنننوير( ىينننأة الرقابنننة الشنننرعية بادلصنننرف، و الوحننندة بإعنننادة تنظنننيم  ىيكلنننة وضنننرورة قينننام إدارة مصنننرف  (ج 

تطبينق بنرامج الصنَتفة اإلسنالمية  ُمعاجلنة بعنض األخطناء الشنائعة يف فهنم و صحيحٍة، دبا ُيساعدىا يف تصحيح بعض ادلفاىيم و

 يف ليبيا.

 تطنوير مهنارات وثقافنة العناملُت دبجنال الصنَتفة اإلسنالمية دبصنرف الوحندة، و زباذ كافة اخلطوات والتدابَت للعمل علنى تنمينة وا (د 

تةصصننة داخنن
ُ
سننتفادة مننن ذبننارب الننربامج التدريبيننة بالنندول ل أو خننارج الدولننة الليبيننة، مننع االذلننم مننن خننالل الننربامج التدريبيننة ادل

 الناجحة يف ىذا اجملال.

ُمستهلكي خندمات ادلصنرف، دبنا  عمالء و تعليمية تستهدف توعية زبائن و قيام إدارة مصرف الوحدة بتنفيذ محالت تثقيفية أو (ه 

ساعلة يف إصلاح برارلها ادلعروضة يف السوق اللييب.   ػُلثهم على تبٍت أفكار الصَتفة اإلسالمية و ُيسهم يف تنمية الوعي لديهم و
ُ
 ادل

ي، منع ضننرورة جيننا يف رلنال العمنل ادلصننريف اإلسنالمضنرورة قينام إدارة مصننرف الوحندة بنالنظر يف إمكانيننة إدخنال أحندث التكنولو  (و 

 دول اخلليج. ماليزيا و تركيا و ستفادة من ذبارب الدول الرائدة يف ىذا اجملال مثل األردن واال

الصنننَتفة اإلسنننالمية،  التموينننل و سنننتعانة خبنننرباء أو ُمتةصصنننُت يف رلنننال التسنننويق وإدارة مصنننرف الوحننندة علنننى ضنننرورة اال حنننث (ز 

نتجننات ادلصننرفية اإلسننالمية الننيت يرغبهننا الزبننون ال تلننم الننيت تفرضننها للُمسنناعلة يف ن
ُ
شننر الثقافننة التسننويقية بادلصننرف، مث تقنندًن ادل

 السلطات العليا بالدولة أو ادلصرف.

عطيات ازلاولة  (ح 
ُ
حيطة بكيان ادلصرف مع ضرورة البحث عنن خينارات إسنًتاتيجية للتكين الداخلية و البيئيةستقراء ادل

ُ
ف اخلارجية ادل

 ُمرِضية للزبون يف آٍن واحد، كما تُراعي ُمتطلبات الشريعة اإلسالمية. قتصاديٍة ُمرحبٍة للمصرف وا معها بطريقةٍ 

 رغبننات الزبننائن، األمننر الننذي يقتضنني بالضننرورة التفكننَت و ضننرورة العمننل علننى تقنندًن مننزيج تسننويقي مصننريف إسننالمي يُراعنني حاجننات و .4

ننتج الوحيند ادلعنروض حاليناً وبطريقة جادة يف خيارات سلعية أخرى 
ُ
راحبنة اإلسنالمية ىنو  أكثر جدوى للزبنون منن رُلنرد الًتكينز علنى ادل

ُ
ادل

 تطبيقهننا و كثنَتة ؽُلكنن تبنيهنا و  االتسنويق اإلسنالمي تفننتح آفاقن الصنَتفة و ادلنزليننة(. فالتموينل و  السنيارات، األثناث، ادلنواد الكهربائينة و

نتجنات اإلسنالمية ادلصنرفية ألغنراض  لدراسة أوضنحت وستفادة منها، خصوصاً أن نتائج ااال
ُ
بشنكٍل جلنيٍّ أن الزبنون ادلصنريف يشنًتي ادل

السياسنية النيت تعناين منهنا الدولنة الليبينة  قتصنادية واألزمنة االإعادة بيعها واحلصنول علنى السنيولة ادلالينة خصوصناً يف ظنل تننامي تنأثَتات 
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 يكون فعاًل مدعاة للتفكَت اجلاد يف ُمنتجات مصرفية إسالمية أخرى بديلة لتسنويقها، وىذا األمر قد  ،خالل السنوات الثالث األخَتة

 تُفيد إدارة ادلصرف يف آٍن واحد.  و رغبات الزبائن حبيث تتناسب مع حاجات و

نتجنات ادلصنرفية اإلسنالمية احلالينة و .5
ُ
ة أو بنأخرى للوصنول ينزُلاولنة إعنادة تصنميمها أو تطويرىنا بكيف ضرورة إعادة النظر يف خصنائص ادل

نتجننات ادلصنرفية لننذاهتا 
ُ
 مننن خننالل منزيج تسننويقي مصننريف، ال جملنرد إعننادة بيعهننا لتسننييلها و -خصائصننها السنلعية  -إىل مرحلنة تقبلننل ادل

 احلصول على سيولة مالية من ورائها. 

 تعليمو لألصول ادلصنرفية اإلسنالمية، و و وتدريب ذلم من خالل تثقيفو و ستثمار يف العنصر البشري بادلصرف وضرورة الًتكيز على اال .6

دعمهم ليكونوا سنداً للمصرف يف إصلاح إسًتاتيجياتو ادلصرفية اإلسالمية، بداًل منن أن يكوننوا عائقناً يف سنبيل زينادة رحبينة  تشجيعهم و

نتجات اإلسالمية.  إعاقة إصلاح مثل ىذه الربامج و ادلصرف و
ُ
 ادل

مصرف ليبينا  بوزارة ادلالية و ابتداءتعميمها على مجيع اجلهات ذات العالقة  الدراسة احلالية ؽُلكن نشرىا وإن النتائج اليت توصلت إليها  .7

 ستفادة من مضامينها من الناحية التطبيقية.ذلم لال مية والعاملُت بادلصارف، وانتهاًء بأقسام ووحدات الصَتفة اإلسال ادلركزي، و

ؤسسننات التعليميننة الليبيننة مثننل اجلامعننات والفلسننفية، تُف مننن الناحيننة النظريننة و .8
ُ
دبننا فيهننا مننن  -ادلعاىنند الُعليننا  ينند نتننائج ىننذه الدراسننة ادل

العملنني ذلننذه الورقننة البحثيننة، دبننا يُثننري رلننال  سننتفادة مننن الطننرح النظننري واال مننن -رُننالب  أعضنناء ىيننأة تنندريس و مكتبننات علميننة و

 التسويق اإلسالمي. الصَتفة اإلسالمية و

9.  
ُ
مارسات ادلصرفية وعلى ادل

ُ
التسويقية  ستوى الدويل، إن نتائج ىذه الدراسة تُعد دبثابة إشارة بسيطة ُتسلط الضوء على أحد جوانب ادل

ؤسسات الدولية ادلةتلفة ذات العالقة 
ُ
ستفادة من نتائجها يف اال -و التعليمية أو التجارية ادلالية أ –اإلسالمية يف دولة ليبيا، دبا يُفيد ادل

 مينها ألي آفاق ُمستقبلية زُلتملة.مضا و

 

 األبحاث الُمستقبلية قيود الدراسة و 1...1

دافع للعمل  عتبارىا دبثابة حافز واؽُلكن اليت من التحديات يف البيئة الليبية، إن الدراسة احلالية مت إجراءىا يف ظل الكثَت 

 القيود:  و فيما يلي أىم ىذه التحديات و ،اخلروج دبضامينها على استكمال الدراسة و
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باإلشارة إىل زلدودية ادلعرفة  التسويق اإلسالمي، و الذي يشمل آليات التحول للصَتفة اإلسالمية ونظرًا خلصوصية موضوع الدراسة  .1

التةصصية لدى الزبائن هبذه ادلوضوعات التةصصية، مت استبعاد الزبون من الدراسة، رغم أعلية آراء الزبائن خصوصاً فيما يتعلق جبودة 

قدمة.
ُ
 اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية ادل

تعنذر احلصنول  عدم القدرة على استهداف مجيع ادلصارف الليبية العامنة النيت ُتطبنق نظنام الصنَتفة و .2
ُ
التسنويق اإلسنالمي، شلنا جعنل منن ادل

 على ُمشاركات سُبثل مجيع ادلصارف الليبية.

ستمارات اإلستبانة اصي وادلقابالت الشةصية يف توزيع وب الشةالًتكيز على استةدام األسل رغم إتباع رريقة ادلسح الشامل و .3

 التسويق اإلسالمي بإدارة مصرف الوحدة الرئيسي دبدينة بنغازي، إال أنو تعذر احلصول  الستهداف ادلعنيُت بشؤون الصَتفة و
ُ
 ةشاركدل

لقاة على كاىلهم الوظيفية و ضغوط ذلم دلوانع تتعلق بطبيعة العمل و مجيع األفراد العاملُت هبذا القطاع، و
ُ
 ،بالعمل األعباء اليومية ادل

 ىذا األمر ترتب عليو صغر حجم العينة اليت استجابت للدراسة احلالية، شلا يُقلل من فرص تعميم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة.

 

ا تفتح آفاقًا علمية جديدة لتطوير رلال إن مثل ىذه التحديات أو القيود البحثية يف الواقع ؽُلكن النظر إليها من ناحية أهن

بشكٍل خاص فإن الدراسة احلالية تقًتح دراسات ُمستقبلية ذات عالقة  و ،التسويق اإلسالمي يف رلاالت الصَتفة و البحث العلمي

  -يلي: منها ما

صننمم ِخصيصنناً ذلننذه الدراسننةالعمننل علننى اال (أ 
ُ
سننات ُخصوصنناً لطننالب الدرا - سننتفادة مننن ادلقينناس العلمنني  إسننتمارة اإلسننتبانة( ادل

ستةدامو يف مصارف أخرى اذلم إلعادة  و –التسويق اإلسالمي الصَتفة و  يف رلاالت التمويل و هالعليا من ماجستَت أو دكتورا

 ستفادة من قيمة ىذه ادلبادرة العلمية.اال النظر يف إمكانية تطويره و خارجها، و داخل ليبيا و

فيند جنداً يف ىن (ب 
ُ
زبصصنية بنُت نتنائج ىنذه الدراسنة منع نتنائج  ذا ادلقنام النظنر يف إمكانينة إجنراء ُمقارننات منهجينة وقد يكنون منن ادل

ستقبلية 
ُ
ُمنؤثرة ه ذلنم للنظنر يف مندى إمكانينة وجنود عوامنل أخنرى  و –اليت ترغب يف تبٍت مقياس الدراسنة احلالينة  -األحباث ادل

 ربديند دور العوامنل البيئينة و تأكيند علنى نتنائج ىنذه الدراسنة أو تفنيندىا، ودبنا يُفيند أيضناً يف ال كتشنافها، وا تتمكن الدراسة منن 

ةتلفة و
ُ
حتملة على موضوع الدراسة. الزمنية ادل

ُ
 تأثَتاهتا ادل



م 7102ديسمبر  -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 31 

 ُمعمَّقنة عننن وجهنات نظنر الزبننائن ضلنو ادلننزيج التسنويقي ادلصنريف اإلسننالمي النذي تعرضننو ادلصنارف العامننة و إجنراء دراسنة شنناملة و (ج 

ؤسسات البحثية أو األكادؽلية أو ادلصرفية يف الدولة الليبية.  ليبيا، واخلاصة يف 
ُ
 حبيث يتم تبٍت ىذه الدراسة من قبل أحدى ادل

ذلم لتحديد درجة  إجراء دراسة تستهدف بشكٍل ُمباشٍر زبائن ادلصارف الليبية عن جودة اخلدمات ادلصرفية اإلسالمية، و (د 

  ذي تعرضو تلم ادلصارف.رضاىم عن ادلزيج التسويقي اإلسالمي ال

* * * * * * * * * * * * * * * 
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