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Abstract:   
   The purpose of this study is to identify the impact of marketing information systems in 
providing banking services to banks, identify the role of marketing information systems 
in developing customer services, and attract new customers. We study from the Faisal 
Islamic Bank where it was number 60 to identify and analyze 50 identification is 
obtained and complete study data to the following results: 

1 . .Marketing information system affect the performance of bank services. 
2 . .Marketing information systems help to achieve goals. 

3 .The computerization of the banking system leads to provide good services 
4. .Marketing information system application helps to take the right decision at the right 

time. 
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  :مقدمه
ة احمليط بالبيئة لألفراد واملؤسسات املصرفية ناتج عن سرعه التطور احلضاري ان التطور املستمر يف احلاجات ملاليه واالئتمانية   

  .املصرفية باملصارف والذى يتعكس بدوره على أداء اخلدمات
التسويقية وذلك يف ظـل   شهدت نقالت نوعيه كبريه يف نظم املعلومات وىف العقود املاضية وىف إطار خمرجات عمليه احلوسبة

كيزة  لقومي وبالتايل أصبحراالنفتاح االقتصادي وهذا الوضع جعل اجلهاز املصريف شريكا يف إدارة املال واالعمال واالقتصاد ا
والتحليـل   بالدراسة اقتصاديه هلا تأثريها على الدولة واتمع وتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل نظم املعلومات التسويقية

  .السوداين ومعرفه أثرها على جوانب خدمات البنك على بنك فيصل اإلسالمي
  :مشكله البحث

ل اقتصاد السوق أصبحت البنوك جمربه على مراعاه هذه التغيريات يف حميطها وان تتفاعـل  يف ظل التغيريات االقتصادية وىف ظ
معها ان ارادت البقاء فهذا االهتمام مبحيط البنك يكون عن طريق مجع املعلومات اليت تسمح مبتابعه كل التحوالت اليت حتدث 

 علـى  بنك فيصل اإلسـالمي يعتمـد  .نك التنافسية يف السوق وهذا يكشف له عده حقائق هلا انعكاس إجيايب حول قدره الب
 عـن  لصـادرة ا القرارات اإلدارية فيما خيتص بالتسويق،وألن القرارات اختاذ نظام املعلومات االدارية يف عن الناجتة املعلومات

 هـذه  جودة،فأنمبنظومه املصارف املو السوداين خاصة عمالء البنك الرتباطه من اتمع عريضة شرحية على وتؤثر متس البنك
  :التالية التساؤالت اإلجابةعلى الدراسةحتاول

 ما هو دور نظم املعلومات التسويقية يف تطوير البنوك؟ -1
 ما مدى مسامهه نظم املعلومات التسويقية يف زيادة أداء االعمال املصرفية؟ -2

  :امهيه البحث
  :تتلخص امهيه البحث يف التايل

 .رفه تطبيقاا على اجلهاز املصريفالتعريف بنظم املعلومات التسويقية ومع  -1
 .املصريف املسامهة يف مساعده متخذي القرارات يف اجلهاز املصريف يف وضع السياسات والتخطيط التسويقي -2

  :اهداف البحث
  :يسعى البحث اىل

 .نظم املعلومات التسويقيةيف تقدمي اخلدمات املصرفية بالبنوك التعرف إثر -1
 .التسويقية يف تطوير خدمات العمالء وجذب عمالء جددالتعرف على دور نظم املعلومات  -2

  :فرضيات البحث
 .زيادة كفاءه األداء وزيادة هنالك عالقةترابطيه ذات دالله إحصائية بني تطبيق نظام املعلومات التسويقية -1
 .نظم املعلومات التسويقيةيساهم يف حتقيق األهداف  -2
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  :منهج البحث
ي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقـع واجـراء املسـوحات امليدانيـة     مت استخدام املنهج الوصفي التحليل

للحصول على البيانات من مصادرها من خالل االعتماد على اداه الدراسة وهى االستبانة باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية 
  .spssال

  :ادوات مجع البيانات
  .واملقابالت تبانةواالس املالحظات الشخصية والوثائق الرمسية

  :حدود البحث
 )الرئاسة(بنك فيصل اإلسالميالسوداين: احلدود املكانية  -1
 م  2017 –م 2012من : احلدود الزمانية -2

  :الدراسات السابقة
 التنافسية يف قطـاع األدويـة   حاول الباحث فيها ان حيدد العالقة بني نظم املعلومات وامليزة )2004( دراسة فؤاد وفادى )1

وقد وضع منوذجا افتراضيا للدراسة، تضمن النموذج متغرياته الكلية، بدأ مبستوى استخدام نظم املعلومات بوصـفه  األردين ، 
التنافسـية   التنافسية بوصفها متغريا تابعا وخلصت الدراسة اىل ان نظم املعلومات تساهم يف حتقيق امليـزة  متغريا مستغال وامليزة

والسيطرة على األسواق واالبـداع والتطـوير    ريها على جوده املنتجات واألداء املايلاألردنية من خالل تأث لشركات األدوية
والكفاءة كما أوضحت الدراسة نتائج حتليل االرتباط  وجود عالقه ارتباط معنويه موجبه بني املتطلبات التنظيمية والتقنية لنظم 

 .لتنافسية لشركات األدويةاألردنية املعلومات وحتقيق امليزةا
  م)2006(سة بشار القوطجى درا )2

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد دور نظم املعلومات التسويقية يف مواجهة األزمات التسويقية موعـة مـن املنظمـات          
احلكومية الصناعية يف مدينة املوصل ملا تقدمه نظم املعلومات التسويقية من معلومات إلدارة التسويق إلمتام وظائفها وأهـدافها  

  :الدراسة إىل جمموعة من االستنتاجات أمهها توصلت
نظـام التقـارير   (وجود تباين يف توافر مكونات نظم املعلومـات التسـويقية يف املنظمـات املبحوثـة واملتمثلـة ب       -1
  ).، نظام االستخبارات التسويقية، نظام حبوث التسويق، نظام دعم القرار التسويقي)السجالتالداخلية(
فيما بني املنظمات حمـل  )النوع،األسباب،املتطلبات،املراحل، ومراحل إدارا(التسويقية من حيث وجود تباين يف األزمات  -2

  . .الدراسة
وجود عالقة ارتباط معنوية بني نظم املعلومات التسويقية ومتغريات األزمات التسويقية جمتمعة، مما يدل علـى ان لـنظم    -3

  ويقية من خالل متغريات األزمات التسويقية املعلومات التسويقية ارتباطاً مبواجهة األزمات التس
هناك تأثري معنوي لنظم املعلومات التسويقية يف متغريات االزمات التسويقية مما يؤكد وجود األثر الواضح لنظم املعلومات  -4

  .التسويقية يف مواجهة األزمات التسويقية للمنظمات املختارة 
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. فقد اختتمت الدراسة ببعض التوصيات املنسجمة مع هذه االسـتنتاجات . ويف ضوء االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة
  .فضالً عن التوصيات املعتمدة للباحثني مستقبالً يف موضوعات الدراسة احلالية

دور نظم املعلومات يف التعرف هدفت الدراسة اىل ابراز امهيه املعلومات يف عصرنا احلاضر و) :2006(علمي لزهر  دراسة )3
 .بناء نظم املعلومات يكتسي صفه الفعالية  على أسس على
ابراز امهيه القرارات لتسويقيه يف حل املشكالت اليت تتعرض هلا املؤسسة يف اجلانب التسويقي ومـدى مسـامهه نظـام     -

 :املعلومات التسويقى يف توفري املعلومات الالزمه توصلت الدراسةللنتائجالتالية
  .تمرة  يف اطار نشاط املؤسسة ان عمليه اختاذ القرارات تتم بصوره مس

  .عمليه اختاذ القراراي مفاضله بني بديلني او اكثر  ان
ضعف الكفاءات املختصة بني بالتسويق حيث ام يعتربون التسويق جمرد عباره عن اعالن او اشهار فقط وال يفرقوا بني حبوث 

  .التسويق ونظم املعلومات التسويقية 
ها الباحث التعرف على أنواع نظم املعلومات التسويقية املستخدمة يف تسـويق خدمـه   ، حاول في) 2007(دراسة غشام )4

النقل اجلوي يف اليمن ودورها يف دعم قرارات املزيج التسويقي خلدمه النقل اجلوي، ومعرفه اثر هذه النظم على كفاءه وفعالية 
نظام التقـارير  :ومات التسويقية األكثر استخداما هي وخلصت الدراسة اىل ان اهم أنواع نظم املعل. قرارات املزيج التسويقي 

الداخلية ، نظم معاجله عمليات املبيعات والتسويق ، نظم امتته املكاتب والشبكات ، كما، أوضحت الدراسة بان هنالك فروق 
 .واإلدارية ذات دالله إحصائية يف اجتاهات عينه الدراسة حول نظم املعلومات التسويقية يف دعم العلوم االقتصادية 

، هدفت الدراسة ملعرفه نظم املعلومات التسويقية على وتأثريها على بيئة شركات صـناعات  )م 2013(دراسةالضالعيني  )5
  .مدير  240مديرا من اصل 180مشلت الدراسة . النسيج يف األردن 

  :توصلت اىل النتائج التالية
 .العائد من االستفادة من نظم املعلومات اكرب من تكلفتها  .1
 .اثبتت الدراسة وجود عالقه ذات دالله إحصائية بني كفاءه األجهزةاملستخدمة يف نظم املعلومات وفعالية اختاذ القرار .2

  :الدراسات األجنبية 
 .بعنوان ممارسه نظم املعلومات التسويقية يف الشركات الصغرية Raymond L,2001دراسة )1

التسويقية يف الشركات الصناعيةالصغرية ، كمـا مت التوصـل اىل ان    هدفت الدراسة اىل التعرف على ممارسه نظم املعلومات
التركيز يف هذه الشركات يتم بشكل كبري على املستهلكني من خالل حتديد احتياجام ومن مث معايري اختيـارهم وعالقتـهم   

من هذه الشركات بنشـر  %20طويله األمد مع الشركة كما تم هذه الشركات باملنافسني بصوره كبريه يضاف هلذا اهتمام 
  .املعلومات التسويقية يف ادارا ، باإلضافة للتركيز على استخدام االنترنت بصوره اكرب 

  Jober and Watts2003دراسة )2
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شركه لتحديد العالقةبني استخدام انظمتـهم وكـل    33مستخدما بنظم املعلومات التسويقية يف  84مت اجراء الدراسة على 
اهات والعوامل التنظيمية واالبعاد الشخصية وتوصلت الدراسة لوجود عالقة ذات دالله إحصـائية بـني   العوامل اخلاصة باالجت

 .مستوى االستخدام وكل العوامل اخلاصة باالجتاهات والعوامل التنظيمية، بينما مل توجد هذه العالقة مع متغري شخصي
  :التعقيب على الدراسات السابقة

 أداءاملؤسسـات،ومن  املختلفة علـى  وتأثرياته نظم املعلومات التسويقية موضوع دراسة يف تتفق اأ السابقة لدراسات منا تبني
 الدراسـات،وهدفت  هذه بيننتائج مناالختالف نوعا مراعاة يستدعي تلفةمماخم جمتمعات يف أجريت قد الدراسات أذه الواضح

كتكملة ملا سبق وعرض لقطـاع   وجاءت هذه الدراسة خمتلفة زوايا من دراسة نظم املعلومات التسويقية إىل السابقة الدراسات
  .معترب وهو القطاع املصريف

  نظم املعلومات: املبحث األول
  :مدخل إىل نظم املعلومــات

ميثل نظام املعلومات اإلطار املتكامل للتدفق املعلومات من مصادرها املختلفة إىل مراكز استخدامها الختاذ القـرارات،          
ميم نظام املعلومات بطريقة تسمح للمعلومات الناجتة يف جزء من التنظيم بالتدفق إىل أجزاء التنظيم األخرى اليت حتتاج ويتم تص

إليها، وذلك بالشكل والتوقيت املناسبني، كذلك يضمن نظام املعلومات الفعال وصول املعلومات من مصادرها خارج التنظيم، 
  .لقرارات بنفس الشرطني، أي تناسب الشكل والتوقيت مع احتياجات متخذ القرارولكنها ذات تأثري على عملية اختاذ ا

  .ويف هذا احملور نتناول مفهوم نظام املعلومات ومكوناته وخصائصه، ودور هذا النوع من األنظمة يف املؤسسات       
  .مفهوم نظام املعلومات: أوال
  :ف اخللفية العملية والعلمية ملقدميها فظهرت عدة تعاريف نذكرمنهاإن اختالف تعريف نظام املعلومات راجع إىل اختال     

على أنه نظام متكامل من العنصر البشري واآلالت، ويهدف إىل تقدمي معلومات لـدعم عمليـات اختـاذ    : "التعريف األول
ومناذج اختـاذ القـرار   القرارات يف املؤسسة، ويستخدم النظام يف ذلك أجهزة وبرجميات احلاسب اآليل واإلجراءات اليدويـة 

  ).162م، ص1999الصباح ،"(وقواعــــد البيانات
هو عملية مزج كل املواد البشرية واملعلوماتية من أجل مجع، ختزين، حبث اتصال واستعمال املعطيات بشكل ”: التعريف الثاين

  ). 160م ،ص1998النجار ،" (2يسمح بتسيري ناجح للعمليات داخل املؤسسة 
جمموعه من االفراد واألجهزة واإلجراءات  الالزمة لتجميع وتصنيف وحتليل زتقيـيم وتوزيـع املعلومـات    : التعريف الثالث

  )7م ،ص2011أبو النجا (الدقيقةواملتزامنة واليت حيتاجها صانعوا القرارات التسويقية
ن أفراد ومعدات وآالت تضمن من خالل التعاريف السابقة، ميكن أن نعرف نظام املعلومات على أنه نظام متكامل يتكون م  

تبادل داخل املنظمة، ويربط املنظمة ببيئتها اخلارجية، كما يزود صانعي القرار باملعلومات الضرورية الالزمة لذلك، إضـافة إىل  
  .  التنبؤ مبستقبل املؤسسة وهذا باالستغالل اجليد واالستعمال األمثل للمعلومات املتوفرة لديها

  )36-35،صص 2002حيدر ،(4أن نظام املعلومات من العناصر التالية كما نستنتج          
  .وتشمل احلاسبات ووسائل التخزين الثانوية أو املساعدة وأجهزة االتصاالت: األجهزة واملعدات- .1
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 .وميكن تقسيمها إىل برجميات نظم وختتص بعمليات التشغيل األساسي للحاسبات، وبرجميات تطبيقات: الربجميات- .2
يقوم بأنشطة حتليل وختطيط الربامج واإلشراف على توجيه النشاطات الفنية واإلدارية املتعلقـة بأفضـل   : بشريالعنصر ال .3

  .استغالل ممكن إلمكانيات احلاسبات ونظمها للوفاء باألهداف املطلوب حتقيقها
البيانات األساسية، اإلجراءات  حتتوي على بيانات عن كافة املعامالت املرتبطة بنشاط املنظمة باإلضافةإىل: قاعدة البيانات .4

  .والقواعد وخطة العمل والتعليمات الواجب إتباعها
 5هناك عدة مزايا تتحقق للمنظمة من توافر نظام جيد للمعلومات ا من أمهها: أهداف نظام املعلومات: ثانيا

ك تقليل تكاليف العمالة مـن خـالل   بصورة أسرع أو بأقل تكلفة، مثال ذل تشري الكفاءة إىل أداء املهام: الكفاءة حتقيق-1
إحالل احلاسب اآليل حمل األفراد، وأيضا يف جمال الرقابة على املخزون ميكن ختفيض تكاليف التخزين من خـالل اسـتخدام   
النماذج الرياضية اليت حتدد املستويات املثلي للمخزون أو من خالل حتميل املورد بتكاليف التخزين من خالل ربط املـوردين  

  .ة اتصاالت خاصة وإعطاء أوامر الشراء عند احلاجةبشبك
تشري الفعالية إىل مدى حتقيق أهداف املنظمة، وتتحقق الفعالية من خالل مساعدة املديرين يف اختـاذ  : الوصول إىل الفعالية-2

  .قرارات ذات جودة أفضل
ك، حيث ميكن للعمـالء السـحب مـن    لعمالء املنظمة وليس هناك مثال أفضل من استخدام آالت الصرف السريع يف البنو

  .أرصدم على مدار اليوم
تلعب املعلومات دورا هاما يف خلق وتطوير املنتجات خاصة يف بعض الصناعات مثل البنوك وشركات التامني : تطويراملنتج-4

  .والوكاالت السياحية
لذي يتطلب منها ضرورة التكيف مع هـذا  تعيش املنظمات يف مناخ سريع التغري األمر ا: التعرف على الفرص واستغالهلا- 5

التغيري، وليس هناك وسيلة أفضل من احلاسب اآليل لتحديد التغريات الطفيفة أو االجتاهات غري املرئية يف البيئـة، ومسـاعدة   
  املنظمة يف اختاذ القرارات اليت متكنها من استغالل الفرص اجلديدة بسرعة 

لشركة وعمالئها االستفادة من تكنولوجيا املعلومات، فـيمكن للشـركة جعـل    ميكن لكل من ا: ربط العمالء بالشركة- 6
عمالئها اكثر قربا وارتباطا ا من خالل حتسني مستوى اخلدمات اليت تقدمها هلم ومن مث كسـب رضـاهم عـن خـدماا     

 »سنجر» ثال أقامت شركةوبالشكل الذي جيعل من الصعب على هؤالء العمالء التحول إيل الشركات املنافسة، فعلى سبيل امل
نظام للمعلومات يسمح لعمالئها االتصال باحلاسب اآليل للشركة ووضع األوامر عليه والتحقق من تنفيذ أوامرهم ومراجعـة  

 .األسعار وغريها من املعلومات اليت حيتاجها العمالء 
  : عناصر مزيج الترويج املصريف

 :املزيج التروجيي من العناصر اآلتية يتكون
 .عالناإل* 
 .البيع الشخصي* 
 .اإلعالم* 
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ميثل اإلعالن أحد العناصر املهمة يف املزيج التروجييالذي يعتمد عليه املصرف يف تقدمي املعلومات عنه وعن خدماتـه  : اإلعالن-أ
أهداف اخلطة إىل زبائنه يف السوق، واإلعالن كذلك أحد وظائف التسويق الرئيسية وأداة من أدواته املهمة اليت تسامهفي حتقيق 

التسويقية للمصرف واليت جيب أن يكون هناك تنسيق سليم وارتباطفعال بينها وبني عناصر التسويق املختلفة ويعـين مفهـوم   
اإلعالن الوسيلة غري الشخصية لتقدمي األفكار والسلع واخلدمات وتروجيها بواسطة جهةمعلومة مقابل أجر مدفوع وهناك عدة 

  :وهي أنواع اإلعالن
 .عالن اإلعالمي وهو إمدادالزبون باملعلومات والبيانات عن املصرف وخدماتهاإل* 
 .تعريفالزبائن باخلدمات اليت يقدمها املصرف وخصائصها: اإلعالن التعليمي* 
 .تعريفالزبائن بأماكن احلصول على اخلدمة املصرفية وتكلفتها: اإلعالن اإلرشادي* 
 .مات اليت يقدمها املصرف جتاه املصارف املنافسةوهويعىن إظهار اخلد: اإلعالن التنافسي* 
يكـون الزبـائن علـى صـلة      وهو يتعلق بتذكري الزبائن باخلدمات اليت يقدمها املصرف ومميزاا حىت: التذكريي اإلعالن* 

  .باملصرف
 :أما وسائل اإلعالن فيمكن اإلعالن عن اخلدماتاملصرفية من خالل عدة وسائل منها

  .الصحف واالت* 
 .التلفزيون واإلذاعة* 
 .الربيد املباشر* 
 .امللصقات يف الشوارع* 
  .اللوحات املضيئة* 

السليم يقتضى دراسة جيدة وواعية للزبائن والسوق املصرفية الـيت   إن عالقته اإلعالن بأهداف املصرف تكمن يف أن اإلعالن
للمصـرف نفسـه أو    ، ومستوى تقدميها، سواء بالنسبةيعمل فيها املصرف والظروف احمليطة به، وأنواع اخلدمات اليت يقدمها
املناسبة، حبيث تنجح يف حتقيق أهدافها اليت خطـط هلـا    املصارف املنافسة وتصميم احلملة اإلعالنية، واختيار وسيلة اإلعالن

باإلضـافةإىل   املصرف وهى توصيل الرسالة اإلعالنية، وحث العميل على التعامل مع املصرف، أو زيادة استخدامه خلدماتـه، 
 .التثقيف وزيادة الوعي لدى الزبائن

أحد العناصر األساسية يف املزيج التروجيي ألي مصرف من املصارف ويعتمد تقـدمي   ميثل البيع الشخصي: البيع الشخصي -ب
استفسـارام  املصرفية على األفراد الذين يتم تدريبهم وإعدادهم لتقدمي هذه اخلدمات، ومقابلةالزبائن والرد علـى   اخلدمات

والتعرف على رغبام، وشرح املزايا اليت تعود عليهممن استخدامهم هلذه اخلدمات، ويقوم نظام اخلدمات الشخصية أو البيـع  
بـالتعرف علـى حاجـة الزبـون      الشخصي علىإعداد املوظفني الذين يتعاملون مع اجلمهور إعداداً جيداً، ويقوم رجل البيع

  .وتقدمي الرأي والنصيحة له ذه احلاجات وحل تلك املشكالتومشكالته، وإمكانية إشباع ه
 إن طبيعة وظيفة رجل أو مندوب البيع وأمهيتها تكمن يف أنه واجهة املصرف أمام الغري، وهو يقوم بتنفيذ وظيفته بكل جوانبها

كبرية يف حتسني صورة ومسعة مسؤولية  ومتطلباا، ويتوقف جناح عملية البيع على مهارات وقدرات رجل البيع، وملندوب البيع
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املصرف وخلق انطباع جيد يف ذهن الزبائن، وملندوب البيع أمهية كبرية يف التعرف على احتياجات السوق والزبـائن وبيـع   
اخلدمات املصرفية، والتحصل على زبائن جدد كما يعترب مندوب أو رجل البيع األساس يف مواجهة املنافسة وحتسـني مسعـة   

 :معهم مندوب البيع تتمثل فيمايلي ى الغري، إن األطراف الذين يتعاملوصورة املصرف لد
 .سياساته وأهدافه وخططه البديعية من حيث: املصرف* 
  .والترويج للزبائن احلاليني واملرتقبني حيث يقوم بتنفيذ وظيفة البيع:الزبائن* 
 .ونقاط قوم وضعفهم حيث يتعرف على سياسام:املنافسون* 
واالجتماعية وغريها تؤثر يف قيام رجل البيع بوظيفته، وجيب عليـه أن   حيث إن الظروف االقتصادية: عام يف السوقاحمليط ال* 

  .يدرك هذه الظروف
  :ومن هنا فإن واجبات مندوب البيع تتعدد وتشكل ما يلي

  .املسامهة يف إعداد تقديرات املبيعات من اخلدمة املصرفية يف املصرف* 
  .ع عن الفترات القادمةحتديد أهداف البي* 
  .القيام مبقابلة الزبائن واالتصال م لبيع خدمات املصرف* 
  .توفري املعلومات الكافية عن املنافسني والزبائن* 
  .املسامهة يف تطوير خدمات املصرف* 

أو رجـل البيـع    إن مقومات رجل البيع الناجح تتضمن جمموعة من اخلصائص واملقومات املعينة اليت جيب توافرها يف مندوب
  :الناجح منها

 .ضرورة تفهم رجل البيع لطبيعة وأمهية وظيفة البيع يف املصرف* 
 .ضرورةإملامه باملعلومات عن الزبائن واخلدمات وظروف العمل الداخلية يف املصرف* 
لنفس الثقـة يف  الثقة بـا . ضرورة توافر صفات ومقومات شخصية، كالوالء لكل من املصرف وخدماته واخلدمةاليت يقدمها* 

املصرف الذي يعمل فيه، املظهر اجليد لرجل البيع، احلماس واإلخالص يف العمل، قدرتة على التفاوض واإلقناع والشخصـية  
اجلذابة، القدرة على التعرف على حاجات الزبائن واالتصال م وعرض خدمات املصرف، إملامه باألساليب املختلفـة لفـن   

  .فية طبيعة خاصةاملصر البيع، حيث إن للخدمة
يستخدم اإلعالم كوسيلة لترويج اخلدمات املصرفية باستخدام وسائل اإلعالم ووسائل النشر كالصحف واالت : اإلعالم: ج

واإلذاعة والتلفزة اليت من خالهلا تتم إذاعة معلومات تأخذ الطابع اإلخباري عن املصرف وأوعيته وقدرته دون مقابـل مـادي   
كاملـة الصـدق،    ريقة مباشرة، وينظر الزبون املصريف للمعلومات واألخبار املنشورة على أا حقيقةمدفوع من املصرف بط

صياغته أو حمتواه، بل يقوم بصياغته حمرر اخلـرب   وليس على أا إعالن مدفوع األجر، خاصة أن اإلعالم ال يتحكم املصرف يف
  :يف وسيلة اإلعالم، وإن من أساليب توجيهاإلعالم

 .وتسريب املعلومات واألخبار إليه ر وسيلة اإلعالن، ومن مث اختيار اجلمهور الذي ستتم خماطبتهاختيا* 
 .اإلعالمي اختيار الوقت املناسب للقيام بالنشاط* 
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خدمات مصرفية يالقى اهتمامـاً كـبرياً مـن جانـب      إثارة االهتمام لدى أجهزة اإلعالم املختلفة عن طريق تصميم مزيج* 
  .اجلمهور

  : تتطلب توفر ما يلي ستلزمات النجاح يف اإلعالمإن م
 .املعلومات واليت يشترط أن تكون حقيقية وحديثة* 
اإلقناع بأن يقنع رجل التسويق رجل اإلعالم، بأمهية اخلرب الذي قام بتزويده به، وميكن القول إن لإلعـالم أمهيـة خاصـة    * 

علومات اليت مت إرساهلا للزبون املصريف عن طريـق وسـائل اإلعـالم    بالنسبة لعملية ترويج اخلدمات املصرفية، حيث تكون امل
  .مصوغة يف شكل خرب إعالمي، ومنثم يكون قابالً أكثر للتأثري

ويعترب القطاع املصريف من أهم القطاعات الستخدام واعتماد حلول إدارة عالقات العمـالء لكونـه   : "اإلعالم اإللكتروين: د
يتسم حبدة التنافس إىل حد بعيد، لذا تعمد البنوك على التوفري بالنفقات من خالل االعتماد على قنوات جديدة للتواصل مـع  

جه أعلى بكثري من التواصل معه عرب األجهـزة اإللكترونيـة   بشكل مباشر وجها لو عمالئها، إذ إن كلفة االتصال مع العميل
اآليل واهلاتف املصريف والربيد اإللكتروين واإلنترنت، عالوة على ذلك تتيح قنوات االتصال اجلديدة هذه الكثري من  كالصرف

عه، وتشـري الدراسـات   املرونة والراحة للعمالء يف احلصول على اخلدمات البنكية خارج أوقات الدوام الرمسي للمصرف وفر
اجلديدة ستتركز على جعـل   CRM من العمالء يف العامل يستخدمون أجهزة الصرف اآليل، وحلول% 60احلديثة إىل أن 

، إلتاحة العديـد  »الواب«باإلنترنت وكذلك األجهزة الداعمة لربوتوكول التطبيقات الالسلكية  أجهزة الصرف اآليل املرتبطة
د من احلرية لعمالء البنك، وهو ما سيوفر الكثري مناجلهد والتكلفة التشغيلية للبنوك يف الوقت ذاتـه،  من اخليارات وتوفري املزي

  ).20016العرتى،." (وأيضا سيوفر أدوات متكاملة إلدارة فريق املبيعات والتسويق
  :االستراتيجية التسويقية املصرفية

 إعداد اخلطط ورسم معامل املصرف على عدد طويـل مـن السـنوات    االستراتيجية التسويقية تعين التطلع حنو املدى البعيد يف
وتعرف االستراتيجية على أا تلك القرارات اخلاصة بتوجيه النشاط ورسم إطار العمل وتوجيـه اإلدارات والفـروع   "القادمة 

ه والقيام به يف سبيل وضـع  واإلجابة عن التساؤالت املختلفة املطروحة يف كافة األحوال، هناك دور للبنك يتعني عليه ممارست
استراتيجية تسويقية، وختتلف املصارف يف القيام ذا الدور باختالف القائمني عليها، وعليه فـإن إعـداد أي اسـتراتيجية يف    
املصرف ترتبط بشكل كبري مبدى التنسيق والتماسي مع اهلداف الكلية للمصرف، لذا فإن االستراتيجية التسويقية تعترب جـزءا  

." ستراتيجية العامة ومن مث فاملصرف يعتمد عليها يف إعداد اخلطة العامة له بشكل عام واخلطة التسويقية بشكل خـاص من اال
  )31م، ص1999اخلضري، (

تقوم هذه اخلطة على الربجمة والتخطيط املايل ملصادر وموارد وإمكانيات البنك لتحقيق األهداف خالل فتـرة  : اخلطة املصرفية
ا حيقق احتياجات اإلدارة العامة من خالل العمليات املصرفية وحتقيق أهداف البنك يف السوق املصريف، وبصـفة  زمنية معينة ومب

  :عامة فإن اخلطة املصرفية هي خطة عامة حمكمة جيب أن حتتوي على العناصر الثالث التالية
  .وهي املهام اليت تشكل نوع النشاط املصريف اخلاص بالبنك: املهام االقتصادية-أ
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إن إعداد اخلطة املصرفية تعين القيام مبجموعة من اخلطوات كتحديد وتشكيل أهـداف التسـويق   : إعداد اخلطة املصرفية-ب
وذلك وفق عدة عوامل كاملزيج اخلدمات املصرفية، أنواع العمالء، البدائل املتاحة، حتديد االحتياجـات احلقيقيـة للسـوق    

  .الرحبية وحتقيق احلجم والنمو املناسب وزيادة حصة السوق املصريف، ويتم حتديد هذه اخلطة وفق هلدف
ونعي بذلك املزيج التسويقي للمصرف بتحديد املوارد املتاحة بشرية كانت أو مادية والكفاءات : ختصيص املوارد التسويقية-ج

ظـام املعلومـات ونظـام    اخل، حيث يتم ختطيط املوارد يف املصرف جلل تطوير اجلهاز التسويقي للمصرف وكذا ن....اإلدارية
التخطيط بالشكل الذي يفي باحتياجات حتقيق األهداف التسويقية، إذ أنه جيب إجياد تركيبة متوافقة من املـزيج التسـويقي   

  .للخدمات املصرفية بالتعامل مع األنشطة التسويقية بشكل حيقق أهداف املصرف
  :اتيجيات التسويقية يف اال املصريف وهيهناك ثالث أنواع من االستر: أنواع االستراتيجية التسويقية

وتستخدمها البنوك الطموحة اليت ترغب بأن يكون موقع القيادة ومركز الصدارة يف السوق املصريف، : االستراتيجية اهلجومية-أ
املصـرف  ودف هذه االستراتيجية إىل حتقيق التوسع واالنتشار والتحكم والسيطرة على السوق املصريف بشكل حيقق مصاحل 

  :احلالية واملستقبلية، وتشمل على االستراتيجية على عدة استراتيجيات فرعية وهي
  .وتعين توسيع شبكة الفروع العاملة يف جمال تقدمي اخلدمات املصرفية ونشرها: استراتيجية التوسع اجلغرايف* 
ذب زبائنهم، والعمل على احلصول علـى  ودف هذه االستراتيجية منافسة املصارف األخرى جب: استراتيجية اختيار السوق* 

  .نصيب من حصتها السوقية إضافة إىل جذب عمالء جدد يف السوق الذي يعمل فيه املصرف حاليا
وتعين جذب زبائن من أسواق جديدة مل يكن املصرف مهتما ا من قبل عـن طريـق تنميـة    : استراتيجية السوق اجلديدة* 

  .مالء املرتقبونالسواق وفتح الفروع اجلديدة لدى الع
تستعمل هذه االستراتيجية البنوك ذات احلجم الكبري واليت تستطيع أن تؤثر يف السـوق املصـريف   : استراتيجية قيادة السوق* 

  .والقادرة على التأقلم مع ردود أفعال البنوك األخرى املنافسة له
  مفهوم نظم املعلومات التسويقية

  :ويقية من خالل االبعاد التاليةميكن حتديد مفهوم نظام املعلومات التس
 .يتمثل اهلدف اجلوهري لنظام املعلومات التسويقية بتوفري املعلومات الضرورية لإلدارة التسويقية  -1
ومـن  ) انشطه النظم وتشكيالا(لتوفري املعلومات البد من قيام املعلومات التسويقية بتجميع البيانات من املصادر الداخلية -2

 .بيئتها اخلارجية املصادر اخلارجية من
تصميم نظم املعلومات التسويقية من خالل توفر املعلومات الضرورية يف تفريغ قـدره اإلدارة التسـويقية علـى حتقيـق      -3

 )17-15م، ص ص2000العجارمةواخرون،.(األهداف
  الثاين املبحث

  بنك فيصل اإلسالمي: الدراسةامليدانية 
ينات حيث كانت البداية بإنشاء البنك اإلسالمي للتنمية جبدة وهـو بنـك   بدأت فكرة نشأة بنوك إسالمية يف منتصف السبع

حكومات وتبع ذلك جهد شعيب وخاص حنو إنشاء بنوك إسالمية كان لسمو األمري حممد الفيصل فيها الريادة بدعوته إلنشـاء  
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لسعي حنو إقامة بنوك إسالمية يف بنوك إسالمية كما قامت دار املال اإلسالمي وهى شركة قابضة برأمسال قدره بليون دوالر با
  .عدد من األقطار

ومل يكن السودان بعيد عن تلك اجلهود ، بل أن فكرة إنشاء بنك إسالمي بالسودان قد برزت ألول مرة جبامعـة أم درمـان    
يصـل ونفـر   م أفلحت جهود األمري حممد الف1976وىف فرباير . م إال أن الفكرة مل جتد طريقها للتنفيذ 1966اإلسالمية عام 

كرمي من السودانيني يف احلصول على موافقة الرئيس األسبق جعفر حممد منريي على قيام بنك إسالمي بالسودان وقد مت بالفعل 
م الذي متت إجازته من 4/4/1977م بتاريخ 1977لسنة  9إنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداين مبوجب األمر املؤقت رقم 

 )آنــــــــذاك جملــــــــس الشــــــــعب( الســــــــلطة التشــــــــريعية 
م اجتمع ستة ومثانون من املؤسسني السودانيني والسعوديني وبعض مواطين الدول اإلسالمية األخرى ووافقوا 1977وىف مايو 

 18وىف . على فكرة التأسيس واكتتبوا فيما بينهم نصف رأس املال املصدق به آنذاك والبالغ سـتة مليـون جنيـه سـوداين     
سالمي السوداين كشركة مسامهة عامة حمدودة وفق قـانون الشـركات لعـام    م مت تسجيل بنك فيصل اإل1977أغسطس 

ــايو     . م1925 ــن مـ ــارا مـ ــاً اعتبـ ــه فعليـ ــك أعمالـ ــر البنـ ــد باشـ ــذا وقـ  . م1978هـ
وقد حدد قانون إنشاء البنك على أن يعمل البنك وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية على تدعيم تنمية اتمع وذلك بالقيام جبميع 

صرفية واملالية والتجارية وأعمال االستثمار ، كما جيوز له لتحقيق أغراضه إنشاء شـركات تـأمني تعـاوين أو أي    األعمال امل
شركات أخرى ، جيوز له كذلك وفق القانون اخلاص املذكور املسامهة يف مناشط التنمية االقتصـادية واالجتماعيـة داخـل    

أس مال ال يقل عن ستة ماليني جنيه سوداين ، وترك لعقد التأسـيس  السودان وخارجه ، وقد حدد القانون أن يكون للبنك ر
والنظام األساسي للبنك توزيع رأس املال آيل أسهم ونسبة املسامهة ونص صراحة أن تدفع مسامهة اجلانب غري السوداين بعملة 

  . قابلة للتحويل
وفوائد ما بعد اخلدمة على أال تقل املرتبـات واألجـور   وأستثىن القانون اخلاص املشار إليه البنك من القوانني املنظمة للخدمة 

وفوائد ما بعد اخلدمة الىت حيددها البنك عن احلد األدىن املنصوص عليه يف تلك القوانني وكذلك أستثىن البنك مـن القـوانني   
، 44، 32لك من املواد م أو أي قانون آخر حيل حمله ، كما أعفى كذ1970املنظمة للتأمني وقانون ديوان املراجع العام لسنة 

أما . من قانون بنك السودان وذلك دون املساس بسلطة بنك السودان باإلشراف على السياسة االئتمانية للبنك وتوجيهها  45
أموال البنك وأرباحه فقد أعفيت من مجيع أنواع الضرائب وكذلك األموال املودعة بالبنك لالسـتثمار ومرتبـات وأجـور    

  .ع العاملني بالبنك ورئيس وأعضاء جملس إدارته وهيئة الرقابة الشرعيةومكافآت ومعاشات مجي
باإلضافة لإلعفاءات املنصوص عليها أعاله فقد جوز القانون للبنك أن يتمتع بأي إعفاءات أو امتيازات منصـوص عليهـا يف   

ظ بنك السودان أن يعفى البنك من أحكام قانون آخر ، أما فيما يتعلق مبسألة الرقابة على النقد األجنيب فقد خول القانون حملاف
القوانني املنظمة للرقابة على النقد األجنيب يف احلدود آليت يراها مناسبة ، ونص القانون صراحة كذلك أنه ال جتـوز مصـادرة   

 . أموال البنـك أو تأميمهـا أو فـرض احلراسـة أو االسـتيالء عليهـا وكـذلك ال حتجـز مبوجـب أمـر قضـائي           
قضاء مخس سنوات من عمر البنك فإن قانون البنك مت تعديله حبيث سحبت امليزات واإلعفاءات املمنوحة للبنك إال أنه وبعد ان
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مبوجب األمر املؤقت اخلاص بقانون بنك فيصل اإلسالمي السوداين عند تأسيسه وذلك بعد ثبات ورسوخ التجربة وانتشـارها  
 . ومنوها

 - :أهداف البنك وأغراضه
 :ن بنود عقد التأسيس أهداف البنك وأغراضه يف اآليتحدد البند الرابع م

القيام جبميع األعمال املصرفية والتجارية واملالية وأعمال االستثمارات واملسامهة يف مشروعات التصنيع والتنمية االقتصادية  .1
 .أو خارجها والعمرانية والزراعية والتجارية واالجتماعية يف أي إقليم أو منطقة أو مديرية جبمهورية السودان

 .قبول الودائع مبختلف أنواعها .2
 .حتصيل ودفع األوامر وأذونات الصرف وغريها من األوراق ذات القيمة والتعامل يف النقد األجنيب بكل صوره .3
سحب واستخراج وقبول وتظهري وتنفيذ وإصدار الكمبياالت والشيكات سواء أكانت تدفع يف مجهورية السـودان أو يف   .4

شحن وأي أوراق قابلة للتحويل أو النقل أو التحصيل أو التعامل بأي طريقة يف هذه األوراق شريطة خلوها اخلارج وبوالص ال
 .من أي حمظور شرعي

 .إعطاء القروض احلسنة وفقاً للقواعد آليت يقررها البنك .5
 .االجتار باملعادن النفيسة وتوفريها وتوفري خزائن حلفظ املمتلكات الثمينة .6
لوصايا اخلاصة بالعمالء وغريهم وتعهد األمانات بكل أنواعها والعمل على تنفيذها والدخول كوكيل العمل كمنفذ أمني ل .7

 .ألي حكومة أو سلطة أخرى أو ألي هيئة عامة أو خاصة
 .متثيل اهليئات املصرفية املختلفة شريطة عدم التعامل بالربا ومراعاة قواعد الشريعة اإلسالمية ىف معامالته مع هذه املصارف .8
 
 

 :النظام اإلداري:أوالً
مصرف إسالمي الوجهة ، سوداين السمات ، يلتزم : ( التزم بنك فيصل اإلسالمي السوداين نظام اإلدارة باجلودة الشاملة برؤيا 

) سامهنياجلودة واالمتياز يف أعماله ، إسعاداً للعمالء ، ثقة يف املوردين ، تنمية للمجتمع ، عناية بالعاملني ، وتعظيماً حلقوق امل
مصرف يزاوج وجهته اإلسالمية ومساته السودانية ، ويستهدف بالتطوير االمتياز ، وبالكفاءة األفضل مركزاً مالياً : ( وبرسالة 

ومنتجات مصرفية شرعية معاصرة ، وعالقات خارجية متنامية ، ونظم وتقنيات مستحدثة ، يقوم عليها العاملون  مليئاً سليماً،
 .، ملتزماً أمانة ، مدرباً مهارة ، مؤهالً معرفة ، ويلتزم الشفافية منهجاً ، ليسعد املتعاملون واملالكون واتمع فريقاً حمرضاً خلقاً

 : كما حدد البنك عوامل النجاح األساسية يف اآليت
 .استخدام نظم وتقنيات حديثة حتقق كفاية وكفاءة األداء ضبطاً وسرعة .1
 .ة لترقيتهم علماً ومهارةً واستقراراووالًءاختيار عاملني مؤهلني واعتماد خارط .2
 .استقطاب املوارد رأمسال وودائع .3
 .تطوير وتنويع صيغ اخلدمة املصرفية واالمتيازفيها، والتدقيق يف تنفيذ الشرعية .4
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 .تنفيذ سياسة ائتمانية نشطة تستوعب متطلبات العمالء وجتذب عمالء جدد وتعيد السابقني .5
 .متطورةبناء عالقات خارجية منتشرة و .6

البنك منذ تأسيسه رائداً للعمل املصريف واآلن حيتل الصدارة ىف إدخال أحدث ما توصلت إليه  ظل :التحول التقين الشامل: ثانيا
الصناعة املصرفية وتقنية املعلومات لبناء نظام مصريف يعتمد أحدث التقنيات ىف جمال احلواسيب والربجميات ووسائل اإلتصال ، 

اإلسالمي السوداين أول مصرف حتول فعلياً اىل بنك إلكتروين مما أتاح له توفري خدمات ومنتجات مصـرفية   ويعترب بنك فيصل
 : متاثل نظرياا العاملية ومن تلك التقنيات

مت إنشاء شبكة داخلية تربط كل فروع البنك برئاسته وذلك متهيداً لربط شبكة البنك بشبكة واسعة تتيح التعامل بني فروع  .1
 .واملصارف والعمل فيما بينها بيسرالبنك 

لتنفيذ عمليات التحاويـل  (Swift)مت استخدام خدمات الربط اإللكتروين مع املصارف العاملية من خالل شبكة األسوفت .2
 .املالية بصورها املختلفة

العمليـات  لكل الفروع ، وهو يتيح للبنك إجراء كافة  ( PentaBank ) بنتابانك مت تركيب النظام املصريف األساسي .3
 . املصرفية إلكترونياً وبالتايل يكون البنك األول الذي طبق هذا النظام بنجاح على مستوى اجلهاز املصريف السوداين

مت إدخال نظام البنتاسنك ونظام إدارة عمليات الرئاسة ومها نظامان متطوران من خالهلما ميكن للبنك متابعة كل العمليات  .4
 .لكترونياً والتحكم يف شجرة احلسابات والصالحيات وعمليات االستثمار احمللي واألجنيباليت تتم بالفروع املربوطة إ

أو نظام ما بني الفروع وهو نظام ميكن الزبائن من التعامل الفوري مع حسابام من أي فـرع   VBS مت إدخال نظام الـ .5
دمة التحويالت الفورية لألشخاص الذين ليس لديهم مربوط إلكترونياً دون التقيد بالفرع املفتوح فيه احلساب، كما أنه يتيح خ

 .حسابات
 .مت إدخال نظام البنك اإللكتروين املرتبط مبوقع البنك اإللكتروين .6
 .مت إدخال نظام اخلدمة املصرفية عرب اهلاتف .7
لكترونيـة  مت ربط فروع البنك مبشروعات التقنية املصرفية واليت تتمثل يف مشروع احملول القومي ومشـروع املقاصـة اإل   .8

 .ومشروع الرواجع اإللكترونية ويعترب البنك من أوائل البنوك املشاركة فيها
 .مت تنفيذ عدد كبري جدا من الصرافات اآللية .9

 .مت إنشاء نقاط البيع يف عدد كبري من احملال التجارية، لتسهيل التعامالت التجارية على عمالء البنك .10
  لسوداينا نبذه تارخييه عن بنك فيصل اإلسالمي    
 م1977/4/4م بتاريخ1977لسنة  9 مت إنشاء بنك فيصل اإلسالمي السوداين مبوجب األمر املؤقت رقم . 
  م اجتمع ستة ومثانون من املؤسسني السودانيني والسعوديني وبعض مواطين الـدول اإلسـالمية األخـرى    1977يف مايو

  .به آنذاك ووافقوا على فكرة التأسيس واكتتبوا يف نصف رأس املال املصدق
  م مت تسجيل بنك فيصل اإلسالمي السوداين كشركة مسامهة عامة حمدودة وفق قانون الشـركات  1977أغسطس  18يف

  .م 1925لعام 
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 م1978 باشر البنك أعماله فعلياً اعتبارا من مايو .  
 مليون جنيه سوداين 1,000 راس املال املصرح بــه  
 مليون جنيه سوداين 600 رأس املال املدفوع 

  :نشاط البنك 
القيام جبميع األعمال املصرفية واملعامالت املالية والتجاريـة واالسـتثمارية واحلرفيـة واملسـامهة يف املشـروعات التنمويـة       
االقتصاديةواالجتماعية وتنشيط التعامل يف جمال التجارة اخلارجية وذلك على هدى الشريعة اإلسـالمية وبتقنيـات حديثـة    

 )1. (ومتطورة
  :و معدل النم

  ) 1(جدول رقم 
  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

 35 34 32 31 31 31 29 عدد الفروع

 143 136 118 112 91 80 72 عدد الصرافات اآللية

 1.288 1.238 1.063 942 907 886 805 عدد العاملني

 %39.5 %38.7 %46.1 %67 %73 %55.1 %45.5 نسبة توزيع األرباح للمسامهني

 %12.0 %12.0 %12.0 %11.5 %10 %10 %10 لتوزيع ألصحاب الودائعنسبة ا

 %43.0 %24.0 %25.7 %46.2 %25 %40.1 %57 معدل منو املوجودات

 %46.0 %28.0 %22.3 %48.6 %24 %40 %60.6 معدل منو الودائع

 %21.0 %28.0 %37 %28 %40 %48.6 %57 معدل منو الدخل

 %3.0 %3.0 %3.2 %4 %4 %3.1 %3 معدل العائد على املوجودات

 %44.0 %52.4 %64 %66.7 %73 %75.1 %64.4 معدل العائد على رأس املال

 %35.0 %35.0 %38 %33 %39.1 %42.8 %41 معدل العائد على حقوق امللكية

 %32.0 %32.0 %23.7 %21.9 %24.7 %22.8 %22.6 معدل التكلفة التشغيلية

  http://www.fibsudan.com/ar2/index.php: الدوليه للمعلومات الشبكة سالمي علىالرمسية لبنك فيصل اإل الصفحة: املصدر

  املبحث الثالث
  عرض وحتليل نتائج االستبيان والنتائج والتوصيات

من املبحوثني اال انه مت استالم عدد  60قام الباحث بعد عرض االستبانة على جمموعه من احملكمني بتوزيعاستبانة على عدد 
  50لتبقى عدد االستبانات اليت اعتد عليها الباحث   4ومت استبعاد استبانة 54

http://www.fibsudan.com/ar2/index.php
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هنالك عالقة ترابطيه ذات دالله إحصائية بني تطبيق نظام " يوضح اإلجابات على الفرضيةاألوىل  وهى: ) 2(جدول رقم 
  "وزيادة زيادة كفاءه األداء املعلومات التسويقية

  النسبة  التكرار  اإلجابة
  %84  42  نعم 
  %16  8  ال 

  %100  50  اموع 
  .م 2016اعداد الباحث حتليل االستبانة :املصدر الباحث 

أجاوب بنعم على ان تطبيق نظام املعلوماتالتسويقية يوثر على كفاءه األداء ببنك فيصل % 84من اجلدول عالية اتضح ان نسبه 
  .. اجاب بال %  16اإلسالمي ، بينما نسبه 
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شكل یوضح اجابات المبحوثین عن الفرضیھ االولى  

  
  .م 2016اعداد الباحث حتليل االستبانه:املصدر الباحث 

  )3(دول رقم ج
  " .نظم املعلومات التسويقية تساهم يف حتقيق األهداف " يوضح اإلجابات عن الفرضيةالثانية 

  %النسبه  التكرار   اإلجابة
  %64  32  نعم
  %36  18  ال 

  %100  50  اموع
 .م 2016باحث حتليل االستبانة اعداد ال:املصدر الباحث 
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  "نظم املعلومات التسويقية تساهم يف حتقيق األهداف " الثانيه يوضح اإلجابات عن الفرضيه:)2(شكل رقم 

0
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نعم ال  المجموع

التكرار  %النسبھ 

  .م 2016اعداد الباحث حتليل االستبانة : املصدر الباحث 
على ان نظم املعلومات التسويقية تساهم يف حتقيق األهداف بلغت يتضح ان نسبه الذين وافقوا ) 2(والشكل ) 3(من اجلدول 

 %36وان نسبه الغري موافقني بلغت نسبه % 64
  

  -: من خالل اإلطار النظري ومجع املعلومات وحتليلها توصل الباحث للنتائج والتوصيات التالية: النتائج والتوصيات
  النتائج:أوال 

 .على أداء اخلدمات البنكيةنظم املعلومات التسويقية يساعد يؤثر  -1
 .نظم املعلومات التسويقية يساعد على حتقيق األهداف -2
 .حوسبه النظام املصريف يؤدى اىل تقدمي خدمات جيده -3
 .تطبيق نظام املعلومات التسويقية يساعد على اختاذ القرار السليم يف الوقت املناسب -4

  التوصيات :ثانيا 
 .الستفادة من التقنيات احلديثة يف عمليه احلصول على املعلوماتتدريب العاملني باجلهاز املصريف على ا  -1
 .العمل على تطبيق نظم املعلومات التسويقية يف اجلهاز املصريف لتعم الفاده منه على العمالء والعاملني -2
  .تنشيط البحوث التيلها عالقه بأنظمة املعلومات التسويقية ملواكبه املتغريات العامليه -3

  :املراجع واملصادر
 قائمة املراجع العربية

 .، أسس التسويق احلديث،اإلسكندرية، الدار اجلامعية2011: أبو النجا .1
 .دار زهران نظم املعلومات اإلدارية، األردن، 1999عبد الرمحن الصباح، .2
 .، دارة منظومات التسويق العريب والدويل، االسكندرية، مؤسسه سباب اجلامعية1998فريد النجار،  .3
 م، نظم املعلومات مدخل لتحقيق ميزه تنافسيه، اإلسكندرية، الدار اجلامعية2002ر،فهمي حيد معايل .4
 .م، التسويقاملصرفيالقاهرة ،دارابتراكللنشروالتوزيع،القاهرة1999أمحداخلضري، حمسن .5

  : االت العلمية والرسائل اجلامعية
ات وامليـزة التنافسـية فـي قطـاع االدويـة االردنية، دورية االدارة م، العالقـة بـني نظـم املعلومـ2004فؤاد جنيب الشيخ، فادي حممد بـدر، .1

 .30، العدد44العامة، الد 
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 .ماجستري، جامعه اجلزائر م، امهيه نظام املعلومات التسويقية يف اختاذ القرارات التسويقية، رساله2006.علمي لزهر  .2
 اداره االزمات التسويقية،دراسة لبعض الظواهر السلبية يف منظمات انتاجيـه خمتـاره،   ، دور نظم املعلومات التسويقية يف2006بشار صاحل القوطجى،  .3

 .بابل رسالةماجستري، جامعه
 ،رسـالة  اليمنيـة  باجلمهوريـة  اجلـوي  النقــل  قطاع يف التسويقي املزيج قرارات دعم يف التسويقية املعلومات م، دورنظم2007امحدغشام، عبداهللا .4

 .ماجستري،جامعةالريموك
 .م ، اثر نظم املعلومات التسويقيه على فاعليه اختاذ القرارات ،رساله دكتوراه ، جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا 2013لضالعني راكان عاطف، ا .5

  ) :االنترنت(شبكه املعلومات الدولية 
 .www.bab.com ،09/01/20016" وثقافة. واستثمار. برجميات". إدارة عالقات العمالء" فايز العرتي .1
 http://www.fibsudan.com/ar2/index.phpم1/7/2016املوقع الرمسي لبنك فيصل اإلسالمي السوداين  .2
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