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 مادة ادارة التسويق                                                                    المرحلة الثانية قسم ادارة المواد

  لقد مت تعريف التسويق على انو نشاط انساين يهدؼ اىل اشباع االحتياجات كالرغبات االنسانية من خبلؿ -: تعريف التسويق
 عمليات تبادلية .                     

      ات ػػػػامكانيود ك ػػػػداـ جهػػػػػة كاستخئـو بتعبػػػػػػػة ادارية تقػػػػػفلسف على انو للتسويق فيعرؼ التسويقديث ـــاحل التعريفا ػػػام            
 اؼبخطط للمركز اؼبايل للمشركع  ؼبساعدة اؼبستهلكُت يف حل مشكبلهتم اؼبختلفة يف ضوء الدعم اؼبشركع كالرقابة عليها           

  -لقد مر اؼبفهـو التسويقي جبملة مراحل كذلك على النحو التايل : -: التسويقتطور مفهوم  
 ( اؼبفهـو البيعي 3( اؼبفهـو السلعي                         )2( اؼبفهـو االنتاجي                  )1) 

 ( اؼبفهـو االجتماعي للتسويق       5( اؼبفهـو التسويقي                                    )4)           
         Production concept -اوال/ ادلفهوم االنتاجي للتسويق:

كيعٍت اف اؼبستهلكُت يتنافسوف يف اغبصوؿ على اؼبنتجات اليت تتوافر بشكل اكرب اك اقل تكلفة كتركز الشركات ذات التوجو 
 على ربقيق فعالية االنتاج الكبَت كالتغطية التوزيعية الواسعة . االنتاجي 

 -كقد كاف ؽبذا التوجو مربراتو حيث كاف من خصائص ىذه اؼبرحلة :
 يباع االف .  اف كل ما ينتج -1
 الطلب كاف اكرب من العرض . -2
 مل يكن السوؽ سوؽ منافسة .  -3
 مل يكن لنشاط البيع انبية كبَتة .  -4
 مل يكن ىناؾ حاجة لوسائل الًتكيج .  -5

   selling conceptادلفهوم )التوجو( البيعي  -اثنيا: 
 الوحدىم فلن يقومو  تركواىو اذباه اخر شاع استخدامو كالذم يعٍت اف اؼبستهلكُت اذا  -: و ما يسمى مفهوم )ادلبيعات(ا

جهودا تركهبية كبَتة من اجل اقناع اؼبستهلكُت بشكل فعاؿ  بتبٍتالقياـ  غيبنفيبشراء الكمية الكافية من منتجات اؼبؤسسة 
 لشراء السلعة . 

  -كخصائص ىذه اؼبرحلة : 
 عنصرين التوزيع كالًتكيج )الدعاية كاالعبلف(.اف الشركة تركز على  -1
 ضمن ىذا التوجو كاف لرجاؿ البيع انبية كبَتة . -2
 زايدة حجم اؼببيعات . لجديدة للتوزيع  ذظهور اغباجة اىل مناف -3

 النهاايت   الوسائل                  يركز على           
 
 
 Marketing concept -ادلفهوم )التوجو( التسويقي : -اثلثا: 

م اؼبفاىيم السابقة كىذا اؼبفهـو يعٍت اف الطريق لتحقيق االىداؼ يتضمن ربديد حاجات دىو فلسفة ادارية ظهرت لتح
 كرغبات االسواؽ اؼبستهدفة كربقيق االشباع اؼبرغوب بشكل اكثر فاعليو ككفاءة من اؼبنافسُت  

        

  تحقيق الربح من خالل  المنتجات        البيع والترويج        

 حجم المبيعات                                             



 
 

{3} 
 

 مادة ادارة التسويق                                                                    المرحلة الثانية قسم ادارة المواد

 النهاايت         الوسائل            يركز على            
 
 

  -ومن خصائص ىذه ادلرحلة :
 الًتكيز يتم على التسويق كليس على البيع من خبلؿ ربديد حاجات كرغبات اؼبستهلكُت اؼبستهدفُت اكال. -1
 اؼبزيج التسويقي . ٍتالسلعي كتبانتاج اؼبزيج  -2
 استخداـ حبوث التسويق .  -3

  Social Marketing concept ادلفهوم االجتماعي للتسويق  -رابعا : 
اصبح اؼبفهـو االجتماعي للتسويق يطغى على مفهـو التسويق ذاتو فهناؾ مطالبة يف اهباد نوع من التوافق بُت اؼبسؤكلية 

يرمي اليو اؼبفهـو اغبديث للتسويق كىو اشباع حاجات كرغبات اؼبستهلكُت. فاؼبفهـو  شركعات كبُت ماماالجتماعية لل
اغباجات كالرغبات كاؽبواايت لؤلسواؽ اؼبستهدفة كاف تعمل على اشباعها  ديداالجتماعي للتسويق يعٍت : اف عمل الشركة ىو رب

 قيق الربح . بشكل اكثر فعالية ككفاءة كاف مصلحة اؼبستهلك ىي ىدؼ اساسي من اجل رب
  -الفرص التسويقية واختيار ادلزيج التسويقي :

 من استغبلؿ ميزهتا النسبية . معينةفيها شركة اليت تتمكن ساحة جذابة للنشاط التسويقي ك  ىي : الشركة التسويقيةفرصة 
 اجملاؿ التسويقي الذم تتمتع فيو شركة معينة دبيزة تفضيلية ابلنسبة للشركات اؼبنافسة ؽبا  -عرف الفرص التسويقية ابهنا:تو 
   Marketing Mix -: ادلزيج التسويقي 

يعرؼ على انو ؾبموعة من االدكات التسويقية اليت تستخدمها الشركة من اجل استمرارية ربقيق اىدافها التسويقية يف السوؽ 
 -االدكات يبكن تصنيفها اىل اربعة عناصر تسمى اؼبزيج التسويقي كىي :اؼبستهدفة كىذه 

  Promotion, الًتكيج       Place,     التوزيع        Price, السعر     Productة السلع 
كيقصد بو السلع كاػبدمات اليت تقدمها الشركات للسوؽ اؼبستهدفة بقصد اشباع حاجات  -: Productاؼبنتج  -1

 كرغبات اؼبستهلك . 
 ة اك اػبدمة .عكيقصد بو القيمة اؼبالية اليت هبب اف يدفعها اؼبستهلك مقابل حصولو على السل -: Pricingالتسعَت  -2
يات عو نف متوفرة حُت اغباجة اليها ابلكلمات كالام ضماف اف اؼبنتجات سوؼ تكو -: Distributionالتوزيع  -3

 كاالماكن يف الوقت اؼبناسب فهي تتضمن انشطة: النقل, التخزين, كرقابة كاخيار قنوات التوزيع كغَتىا .
ىو حلقة اتصاؿ ما بُت البائعُت كاؼبشًتين كتستخدـ اؼبنظمات العديد من الوسائل  -: Promotionالًتكيج   -4

 كهبية حوؿ اؼبنتج كالوسائل اؼبباشرة عن رريق مندك ي اؼببيعات كغَت اؼبباشرة من خبلؿ االعبلف .إليصاؿ رسائلهم الًت 
كىو ؾبموعة من االفراد الذين توجو ؽبم الشركة منتجها من خبلؿ  -: The Target Marketالسوؽ اؼبستهدؼ  

 االنشطة التسويقية ىو اؼبستهلك . اسًتاتيجية مصممة إلرضاء كاشباع حاجات ؿبددة ام اف النقطة احملورية يف 

  الربح من خالل  حاجات المستهلك     التسويق الكامل           

 رضا المستهلك                                              
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كبناءن على ما تقدـ تتكوف اسًتاتيجية التسويق من عنصرين اساسُت نبا السوؽ اؼبستهدؼ كاؼبزيج التسويقي, اؼبوجو كبو اشباع 
حاجات السوؽ اؼبستهدؼ . اف ربقيق ىذه االسًتاتيجية كصياغتها يتأثر بعوامل عديدة يف البيئة اػبارجية كتوضح ىذه العناصر 

  -زيج التسويقي , البيئة التسويقية( يف الشكل التايل :الثبلث )السوؽ اؼبستهدؼ , اؼب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عناصر اسرتاتيجية التسويق
 Marketing Environment البيئة التسويقية
يقصد هبا العوامل كالقول الداخلية كاػبارجية اليت تؤثر على قدرة إدارة التسويق يف ربقيق عمليات تبادؿ  -العوامل البيئية :

اؼبنظمة فأف عليها اف تكيف مزهبها التسويقي دبا يناسب مع التطورات  تنجحانضجة مع عمبلئها اغباليُت كاؼبرتقبُت , كحىت 
 .تها الداخلية كاػبارجيةيف بيئ اتاؼبختلفة كاؼبتغَت 

 -كيبكن تقسيم البيئة التسويقية اىل ؾبموعتُت رئيسيتُت , ككل ؾبموعة تتضمن العديد من العوامل:
كال يبكن التحكم هبا. كيبكن  كىي البيئة اليت تعترب خارجة عن سيطرة اؼبنظمة كإدارة التسويق فيها -: اواًل / البيئة اخلارجية

 -اػبارجية اىل ؾبموعتُت: تقسيم العوامل يف البيئة
 -: كتضم العوامل التالية: عوامل البيئة اخلارجية الكلية )غري ادلباشرة( ( أ

حيث تتقرر القرارات التسويقية بشكل كبَت ابلتغَت الذم وبدث يف البيئة الكلية, حيث تتأثر -العوامل السياسية : -1
بلد من البلداف ابلوكاالت اغبكومية , كالتوجيهات اػبطط التسويقية اليت تضعها إدارات التسويق للشركات يف أم 

 السياسية يف البلد كصباعات الضغط اليت تؤثر على سياساتو.
فاالستقرار السياسي أك عدمو يؤثر على فبارسة ـبتلف االنشطة كالفعاليات التسويقية ألم مشركع صناعي أك ذبارم , كصباعات 

 كضباية البيئة كغَتىا.بيئة كاؼبستهلك مثل صبعيات ضباية اؼبستهلك الضغط , كىي اؼبنظمات الساعية اىل ضباية ال

 

 

 

 

 

 اطار البيئة التسويقية

 السوق 
 المستهدف

 االقتصادية
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االرار القانوين كالسياسي للدكلة  عتربكتًتابط ىذه العوامل مع العوامل السياسية ألف القانوف ي-العوامل القانونية : -2
ن بعضها البعض كمنع كىو اؼبوجو لؤلنشطة  التسويقية , كيتم كضع التشريعات كالقوانُت من اجل ضباية الشركات م

 اؼبنافسة غَت القانونية كضباية اؼبستهلكُت من استخداـ السلع .
 -كيبكن اف تتأثر االنشطة التسويقية من خبلؿ العوامل القانونية كما يلي:

 بتأثر النشاط التسويقي حبجم االنفاؽ اغبكومي اؼبقرر يف ميزانيتها العامة كالضرائب. -
 العاانت كالدعم اؼبقرر للقطاع الزراعي.بتأثر النشاط التسويقي حبجم ا -
بتأثر النشاط التسويقي ابلقوانُت كاالنظمة اغبكومية اؼبرتبطة حبماية اؼبستهلك من حيث كجوب تعديل اؼبزيج  -

 التسويقي كغَتىا.
بشكل  أم ما يؤثر على القوة الشرائية كأمباط االنفاؽ للمستهلك , كيتأثر النشاط التسويقي  -العوامل االقتصادية : -3

كبَت ابلدكرة االقتصادية , كمستول التضخم , كمعدالت الفائدة كغَتىا. فكلما ازداد التضخم ازداد التأثَت على 
 كالتكاليف كتؤثر معدالت الفائدة اؼبرتفعة على النوااي الشرائية سعَتالنشارات التسويقية , كخاصة يف ؾباالت الت

. كيف  شًتيناالستثمارية للمك تؤثر ىذه اؼبعدالت على التوجهات للمستهلكُت خاصة ابلنسبة للسلع اؼبعمرة ككذل
مرحلة الركاج االقتصادم فأف اؼبشركعات توسع براؾبها االنتاجية كالتسويقية كرباكؿ اف تفتح اسواقان جديدة , 

 بتلك االعتبارات. اػباصة فينبغي اف تكيف اؼبنظمات اسًتاتيجياهتا التسويقية لتتناسب مع اؼبتطلبات كاؼبعطيات
 ,ويقية جديدةسكتتكوف من أتثَتات التكنلوجيا اعبديدة كخلق منتجات كاسواؽ كفرص ت -العوامل التكنلوجية : -4

لذلك على ادارات التسويق اف تراقب االذباىات التكنلوجية حىت تؤثر على انشطة كفعاليات التسويق مثل التغَتات 
 تطوير , الًتكيز اؼبنتجات كغَتىا., فبيزات البحث كالالتكنلوجية السريعة 

فحجم السكاف ككثافتهم كتوزيعهم كالعمر كاعبنس كمستول الدخوؿ كاؽبجرات الطوعية  -العوامل الديبوغرافية: -5
كاالجبارية كاؼبؤىبلت العلمية كلها عوامل تؤثر على االنشطة التسويقية , فالتغَت يف اػبصائص الديبوغرافية يؤثر 

على عبلقات كسلوؾ االفراد كىذه التغَتات تقود اىل تغَتات اخرل يف رريقة حياة االفراد كبشكل  بشكل كبَت
امباط استهبلكهم للمنتجات , فزايدة حجم السكاف يف بلد ما يعترب من االمور اليت تؤثر على ربديد خاص 

 تتأثرت التسويقية اؼبستخدمة , كما كتوزيع السكاف على اؼبنارق اؼبختلفة يوثر على القنوا وؽاسًتاتيجية ذبزئة الس
 فيختلف االفراد يف استهبلكهم فيما ىبتص اؼبأكل كاؼبلبس. دينانشطة التسويق ابلعرؽ كال

اك داخلية قريبة من اؼبنظمة تؤثر على مقدرهتا على خدمة تتكوف ىذه البيئة من عوامل جزئية  -البيئة اػبارجية اعبزئية : ( ب
 -ئية من العوامل الرئيسية التالية:الزابئن . كتتألف البيئة اعبز 

تتأثر اػبطة التسويقية كانشطة اؼبنظمة التسويقية بشكل كبَت ابإلدارات االخرل يف اؼبنظمة كاإلدارة  -اؼبنظمة : -1
مع اػبطة االصبالية كامل اؼبالية , البحث كالتطوير , كاؼبشًتايت كغَتىا من االدارات , فاػبطة التسويقية هبب اف تت

 اذا ما اريد ؽبا النجاح يف ربقيق اىدافها.للمنظمة 
اك االفراد العاملُت اك الوقود كلية كىم اؼبنظمات كاالفراد الذين هبهزكف اؼبنظمة ابؼبواد البلزمة كاؼبواد اال -اجملهزكف : -2

ات فقد وبدث ىناؾ عجز يف التجهيز  االنتاجكغَتىا , كتكمن انبية مبلحظة ىذه التطورات لتأثَتىا اؼبباشر على 
 تسويقيةاك أتخَت فيها فبا يؤثر على العملية االنتاجية مث على االنشطة ال

من خبلؽبم اؼبنظمة  تسعىكىم ذبار اعبملة كالتجزئة كمؤسسات التوزيع اؼبادم كاؼبؤسسات اؼبالية كاليت  -الوسطاء : -3
 يف تركيج كبيع كتوزيع السلع كاػبدمات للزابئن النهائيُت.

 شركة اف تدرس بعناية زابئن اسواقها , كىؤالء يصنفوف تبعان لنوعية ...فيجب على ال -الزابئن : -4
 االسواؽ الدكلية –االسواؽ اغبكومية   -االسواؽ التجارية    -االسواؽ الصناعية   -اسواؽ اؼبستهلكُت  

 



 
 

{6} 
 

 مادة ادارة التسويق                                                                    المرحلة الثانية قسم ادارة المواد

 -: البيئة الداخلية يف التسويق -اثنيا:
اؼبنظمة كتستطيع اف تغَتىا حسب اؼبستجدات يف السوؽ,  كمن ىنا كىي ؾبموعة العوامل الداخلية اؼبسيطر عليها من قبل 

يطلق عليها البعض البيئة القريبة بينما البيئة اػبارجية يطلق عليها البيئة البعيدة. كتتأثر اؼبشركعات دبجموعتُت من العوامل 
 -الداخلية كنبا :

 -كتتضمن : -: رلموعة العوامل غري التسويقية  -1
األقساـ يف اؼبنشأة على اػبطط التسويقية كأنشطة قسم التسويق فالتنظيم اؼبتبع كالعبلقات كررؽ  حيث تؤثر -اؼبنشأة: - أ

االتصاؿ كمدل التخصص تؤثر على األنشطة التسويقية يف اؼبنظمة, فالتمويل مسؤكؿ عن توفَت االمواؿ البلزمة االنشطة 
 منتجات آمنة ذات جودة مناسبة.  االعبلف كالبيع كالنقل ......اخل كقسم االحباث مسؤكؿ عن تصميم

ظركؼ السوؽ تتأثر إىل و عليما فقدرة اؼبنظمة على زايدة أك تقليل حجم االنتاج حسب  -الطاقة اإلنتاجية للمنظمة :  - ب
 حد كبَت حبدكد الطاقة اإلنتاجية للمنظمة. 

فاف توفَت االفراد ذات اػبربات كالتخصصات يف األنشطة التسويقية يؤثر على كفاءة األنشطة التسويقية  -كفاءة االفراد :   - ج
 بشكل ىبتلف عن استخداـ افراد ال يبتلكوف اية مهارات تسويقية. 

ليس ىناؾ قرار يتخذ ليس فقط يف فاف توفَت االمواؿ يف اؼبنظمة يؤثر على القياـ ابألنشطة التسويقية ف -القدرات اؼبالية : - د
 قسم التسويق كامبا يف اؼبنظمة ككل اال ككانت لو تبعات مالية, كتكاليف االعبلف كاػبزف كتطوير اؼبنتجات .

فلو أتثَت كبَت يف تسهيل عمليات التسويق, فاؼبوقع الغَت مناسب يعمل على فشل مشركعات كاف يتوقع  -موقع اؼبنظمة : - ه
 اختيار اؼبوقع بشكل يتناسب كاالسواؽ اؼبستهدفة. ؽبا النجاح , فينفي 

 القدرة على االخًتاع كالتجديد : كالذم يتأثر بعوامل اخرل كالقدرة اؼبالية ككفاءة األفراد العاملُت.  - و
دىا ظبعة اؼبنظمة : فاذا رغبت اؼبنظمة يف بناء ظبعة جيدة ؽبا فاهنا ستقـو دبمارسة انشطتها التسويقية بنفسها بدال من اسنا - ز

 لوكاالت اخرل. 
كتتضمن عناصر اؼبزيج التسويقي )اؼبنتج , السعر , الًتكيج , التوزيع(. فاف القرارات  -ؾبموعة العوامل التسويقية :  -2

اؼبتعلقة هبذه العناصر تؤثر على األنشطة التسويقية فجودة اؼبنتج كحجمو مثبل كربديد االسعار كالقياـ ابغبمبلت 
 ع اؼبباشر اك عن رريقة الوكبلء ستؤثر على االنشطة التسويقية بشكل اك آبخر. االعبلنية كسياسة التوزي

اذف فمن الضركرم اجراء عملية التنسيق البلزمة بُت األنشطة التسويقية كاألنشطة غَت التسويقية للمشركعات لتبليف اػببلفات 
 فة االرراؼ داخل اؼبشركع.اليت قد تنشأ نتيجة التصارع على السلطة بسبب اختبلؼ كجهات النظر لدل كا

 

  BehaviorConsumerسلوك ادلستهلك 
 يعرؼ سلوؾ اؼبستهلك أبنو افعاؿ كتصرفات يف اغبصوؿ على كاستخداـ اك استعماؿ السلع كاػبدمات بطريقة اقتصادية .

ات اليت رب كاالفكار اك اػبكعرؼ ايضا ابنو التصرؼ الذم يربزه اؼبستهلك يف البحث عن كشراء اك استخداـ السلع كاػبدمات 
 تتوقع اهنا تشبع رغباتو كحسب االمكاانت الشرائية اؼبتاحة .

اف االنشطة التسويقية تبدأ بدراسة كفهم سلوؾ اؼبستهلك فكلمة مستهلك تعٍت اؼبستعمل/اؼبستخدـ النهائي للمنتوج . كىذا 
ف بشكل كاضح عن اؼبشًتين , فاؼبشًتين ىم ككبلء اك االخَت قد يكوف عضوا يف اسرة اك منظمة صناعية, فاؼبستهلكوف ىبتلفو 

مندكبُت يشًتكف نيابة عن االخرين , فوكيل اؼبشًتم الصناعي يعترب ككيبل شرائيا نيابة عن اؼبنظمة اليت يشًتم ؽبا اؼبكائن 
 . اؼبطلوبة كاؼبعدات
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 -: العوامل ادلؤثر يف سلوك ادلستهلك
فكار كاؼبعتقدات كاالذباىات اليت تتصف هبا اؼبستهلكُت كاليت تؤثر بدرجات ام كافة القيم كاأل -العوامل الثقافية : -1

 متباينة يف قرارات الشراء اليت يتخذكهنا.
كاعبماعات العراقية مثل )السود ك  (كاإلسبلـ كاؼبسيحية)فاعبماعات القومية )مثل العر ي كاالجنيب( كاعبماعات الدينية   

, مشاؿ , جنوب ( فكل من ىذه اجملاميع سبتلك خصائص ثقافية معينة يتطلب دراستها  البيض( , كاعبماعات اعبغرافية )كسط
 قبل استهداؼ األسواؽ دبا ؽبا من أتثَت على قرارات الشراء 

 كتتضمن : -العوامل االجتماعية : -2
افراد آخرين  كىي أية صباعات من االفراد يكوف ؽبا أتثَت على معتقدات كمواقف كسلوؾ كقدرات -اعبماعات اؼبرجعية : - أ

. كاعبماعة اؼبرجعية ؽبا أتثَت يف ؾباؿ التسويق من خبلؿ أتثَتىا على قرارات شراء السلعة اك أحدل العبلمات التجارية 
 منها من قبل اؼبستهلك النهائي .

فيمكن اف تؤثر األسرة بشكل قوم على سلوؾ اؼبستهلك فمن خبلؿ الوالدين يكتسب الفرد العديد من  -األسرة : - ب
وجهات الدينية, السياسية, االقتصادية ....اخل. فلقد ادل يف عدد أفراد األسرة كيف اؼبستول التعليمي كتغيَت نسبة الت

يف قرارات الشراء , سبثبل خبلؿ دكرة حياة االسرة )فأننا قبد اختبلفا يف االمباط  ملموسةالطبلؽ كالزكاج اىل تغَتات 
 السلوكية يف قرارات الشراء(.

ام قرارات الشراء اليت من اؼبمكن اف يتخذىا الفرد حسب اعبماعة اليت ينتمي اليها  -ؼبكانة االجتماعية :االدكار كا  - ج
يركب  ديراالجتماعية لؤلفراد, فاؼب اؼبكانةكحسب اؼبكانة االجتماعية لو , حيث يتم اختيار اؼبنتجات ىنا لتعبَت عن 

 سيارة غالية الثمن كاؼبوظف على العكس من ذلك.
كتشمل  )الدكافع , االدراؾ, التعليم, كاؼبعتقدات( فالدكافع ىي اغباجات كالرغبات اإلنسانية اليت  -وامل النفسية :الع -3

تدفع ابلفرد كبو شراء سلعة معينة دكف اخرل. كاألفراد ىبتلفوف فيما بينهم يف إدراؾ اؼبؤثرات اػبارجية فقد يكوف ىناؾ 
قد يتصرفاف بطريقة ـبتلفة سباما كالسبب ىو اف كل منهما يدرؾ اؼبوقف شخصاف ؽبما نفس الدكافع كيف نفس الوقت 

بطريقة ـبتلفة, كالتعلم يقصد بو اػبربة اليت يكتسبها االفراد من خبلؿ سعيهم يف شراء السلع أك اػبدمات كاليت ستؤثر يف 
 Sonyء ما مثل اف جهاز تسجيل قرارات الشراء اؼبستقبلية, ككذلك فإف اؼبعتقدات ىي فكرة كصفية وبملها الفرد عن شي

اؼباركة كقد يتكوف اؼبعتقد لدل الفرد بسبب العامل العارفي , فاذا  صوتو كاضح من خبلؿ القياـ بشراء كاستخداـ ىذه
 تكونت معتقدات خارئة عن اؼبنتج سبنعهم من شرائو فاف على اؼبسوقُت تطوير صبلة تركهبية لتغيَت ىذه اؼبعتقدات .

يتأثر قرارات الشراء ابغبالة االقتصادية للمستهلكُت,  كاغبالة االقتصادية للفرد تتكوف من  -صادية :العوامل االقت -4
الدخل القابل لئلنفاؽ, فالفرد الراغب بشراء سلعة ما سيقـو بشرائها اذا كاف لديو دخل قابل لئلنفاؽ , كيقـو اؼبسوؽ 

تبقى اؼبنتجات مبلئمة لؤلسواؽ  ىتشخصي للمستهلكُت حللسلع اغبساسة ابلنسبة للدخل دبراقبة مستوايت الدخل ال
 اؼبستهدفة فالسعر كاؼبنفعة نبا احملدداف الرئيساف لبلستهبلؾ .

,  كوباكؿ اؼبسوقوف اهباد شخصيةكتشمل عمر اؼبستهلك , الوظيفة اك اؼبهنة , مبط اغبياة,  ال -العوامل الشخصية : -5
 الشخصيات كاالختيارات اؼبتعلقة ابؼبنتج اك اؼباركة.عبلقات ترابط بُت أنواع معينة من 
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  قرارات الشراء 
عن الشراء, كيعٍت قرار  متناعاف اكثر ما يهم رجاؿ  التسويق عن سلوؾ اؼبستهلك ىو عملية ازباذ القرار إما ابلشراء أك اال

الشراء اختيار بديل كاحد من بُت البدائل الكثَتة اؼبعركضة.  كيواجو اؼبستهلك يف الواقع مشكلة االختيار بُت العديد من 
 يشًتم ؟ ماىي االسعار ؟ .........اخل . متجرالقرارات عندما يتسوؽ . كىي : اين يذىب ؟ من ام 

 اء العوامل ادلؤثرة على قرارات الشر 
عندما يرغب اؼبستهلك يف شراء سيارة سوؼ يسَت كفق خطوات معينة سبكنو من شراء السيارة اليت تتفق مع حاجاتو كرغباتو 

 كمع قوتو الشرائية كسوؼ ينتقل بتفكَته عرب ىذه اػبطوات سواء قبل الشراء اك بعدما ازبذ قرار الشراء 
 -رات :كتتأثر عملية ازباذ قرار الشراء ابلعديد من اؼبؤث

 أتثَت االفراد سواء أفراد االسرة أك األصدقاء اك الزمبلء.  -1
 مصادر اؼبعلومات  )تقارير اؼبستهلك , اعبلانت(. -2
 , السعر , االماف يف القيادة  تصميمتقييم خصائص السلعة  )السيارة( من حيث الشكل , ال -3
 الدفع(.مؤثرات تسويقية  )االعبلف , الوسطاء كالتجار , شركط  -4

  انواع قرارات الشراء 
ىناؾ الكثَت من القرارات التقليدية للشراء اليت يتخذىا اؼبستهلك كىذه تقسم حسب قرارات اختيار السلعة , قرارات اختيار 

 -اؼبتجر , قرارات خاصة بطريقة الشراء . كاعبدكؿ ادانه يلخص ىذه القرارات :
 الشراءقرار رريقة  قرار اختبار اؼبتجر قرار السلفة

 -قرار العبلمة التجارية: -1
 عبلمة اؼبنتج كعبلمة اؼبوزع. -
اغلب اؼبستهلكُت يفضلوف عبلمة  -

 اؼبنتج.
 رغبة السعر اؼبنخفض. -

 -قرار السعر: -2
انبية السعر يف القرار زبتلف ابختبلؼ 

النوع كتؤثر ررؽ الًتكيج مثل 
 بوانت كزبفيضات االسعارالكر 

 -القرارات الوقتية: -3
 اؼبتكررة.خاصة ابؼبشًتايت 

 -اختيار اؼبتجر: -1
يؤثر فيو اؼبوقع, االسعار, التنوع, 
 اػبدمات, االفراد, البيئة احمليطة.

اؼبعرض السلع على راكالت عرض  -2
حيث يفضل اؼبستهلك الداخلية , 

 السلع اؼبعركضة يف مستول النظر
 -رد فعل اؼبستهلك: -3

لطريقة زبطيط اؼبتجر , سهولة اؼبركر 
االماكن ,عرض سلع اؼبوضة يف 

 الواضحة للرؤية.

 -استخداـ التلفوف: -1
زايدة الشراء ابلتلفوف السرعة كالراحة 

التسوؽ  –ابلنسبة لغالبية اؼبستهلكُت 
  –االلكًتكين 

االجتاه اخلاص ابلوقت  -2
ال يرغب اؼبستهلكوف   وادلسافة.

يف الشراء من منارق بعيدة يف حالة 
السلع اؼبتكررة شرائها , كال يؤثر يف 

 شراء السلع اػباصة.
 قرارات الشراء: -3

شراء انواع عديدة من السلع يف رحلة 
 شراء كاحدة.

 
 خطوات اختاذ قرار الشراء 

 -*خطوات )مراحل( ازباذ قرار الشراء عند اؼبستهلك النهائي :
ىذا لن وبدث شيء اال  لكوفقد يكوف لدل اؼبستهلك حاجة معينة لسلعة معينة كلكنو ال يعلم هبا  -اكال: الشعور ابغباجة :

 لشخص كاف يستخدـ اؼبواصبلت العامة.  السيارةبعد اف يعلم هبذه اغباجة كيشعر هبا كشراء 
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راء , يبحث عن رريقة لتجميع اؼبعلومات اليت تساعده اؼبستهلك اف لديو حاجة للش وقنعندما ي -ذبمع اؼبعلومات : -اثنيا:
 اؼببلغ اؼبطلوب لشرائها كىل يشًتيها نقدا أـ ابلتقسيط ....اخل ما على ازباذ القرار.  سيبدأ ابلبحث عن نوع السيارة مث 

فاذا مل وبصل على معلومات  كيعتمد التقييم على نتائج اؼبعلومات اليت صبعها اؼبستهلك . -:)البدائل(  تقييم اؼبعلومات -اثلثا:
 سليمة فسوؼ تكوف عملية التقييم غَت سليمة حيث يظهر ىنا عدد من البدائل اليت يتعُت اختيار احداىا.

 ام اختيار بديل كاحد من بُت البدائل الكثَت اؼبعركضة. -قرارات الشراء : -رابعا:
اىل اؼبشًتم بعد الشراء على اهنا متأخرة , كلكن الفائدة منها ىي  قد ينظر اىل اؼبعلومات اؼبرتدة -التقييم بعد الشراء : -خامسا:

 يف قرار الشراء التايل .
 -: * خطوات اختاذ قرار الشراء عند ادلشرتي الصناعي

ىو الذم يشًتم السلع اؼبختلفة ال هبدؼ استهبلكها كلكن لكي تدخل يف عمليات انتاجية اك تساعد  -:ادلشرتي الصناعي
 على اإلنتاج. 

كىبتلف رلب اؼبشركعات الصناعية عن رلب اؼبستهلك االخَت كيتبقى اف يتم ربديد العوامل التسويقية عند ازباذ قرار الشراء.  
  -كسبر عملية الشراء عند اؼبشًتم الصناعي ابػبطوات االتية :

 توافرة يف اؼبنشأة .ام التأكد اف ىذه السلع اؼبطلوبة غَت م -التأكد من اف ىناؾ حاجة اكيدة للشراء: -اوال :
أييت توصيف اؼبشًتايت من االدارة الطالبة كىبضع ربديد الكمية  -توصيف اؼبشًتايت كربديد الكميات اؼبطلوبة : -اثنيا:

 العديد من االعتبارات منها معدالت االستخداـ كاؼبدة البلزمة لوصوؿ الطلبية ....كغَتىا .
 حيث يتم اختيارىا على اساس اعبودة كاػبدمة كالسعر  -: البحث عن اؼبصادر اؼبناسبة للتوريد -اثلثا:
االختيار على اقل األسعار كلكن البد من مقارنة بقية الشركط ككثَتا ما  قعال ي -دراسة العركض اؼبقدمة من اؼبوردين : -رابعا:

 قبد اف اقل سعر يبثل اقل جودة 
 يد شبن اؼبواد اؼبشًتات .ربديد إجراءات االستبلـ كالرقابة على اعبودة كتسد -خامسا:
 تقييم عمليات الشراء بقصد ربديد نتائج الصفقات السابقة ألنو يرشد القرارات اؼبستقبلية.  -سادسا:

 تقسم دكافع الشراء اىل نوعُت اساسُت نبا الدكافع العارفية اك االنفعالية كالدكافع الرشيدة . -: دوافع الشراء
كز االجتماعي , اشباع الرغبات ر مثل االمتيازات , التفاخر ابؼبظهر اػبارجي , التفاخر ابلسلع , اؼب -: الدوافع العاطفية -اوال:

 يف االكل , الراحة الشخصية. ..... كغَتىا .
 مثل: السهولة يف استخداـ السلع, الكفاءة, اعبودة, اػبدمات, االقتصاد عند الشراء, ......كغَتىا -الدكافع الرشيدة : -اثنيا:

 . كال يبكننا كضع حدكد فاصلة لتحديد ما اذا كاف الدافع عارفيا اـ اقتصاداي فذلك ىبتلف ابختبلؼ تفكَت كقناعة اؼبشًتين.

 يم السوقتقس
م اك ذبزئة السوؽ , فنتعرؼ االف على مفهـو السوؽ سيتطرقنا اىل اؼبفاىيم االساسية يف التسويق كندخل االف اىل موضوع تق

 اؼبراد ذبزئتو .
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ىو اؼبكاف الذم هبتمع فيو البائع كاؼبشًتم لبلتفاؽ على شركط ربويل ملكية السلعة كال يشًتط للوجود اؼبادم اف  -:السوق 
عليو يبكن راء كالسلعة غَت موجودة )عن رريق النماذج اك ذكر اؼبواصفات( شيكوف يف السوؽ , فيمكن اف تتم عملية البيع كال

  -عرؼ السوؽ اباليت :ياف 
 ىو اؼبكاف اك اغبيز الذم تتفاعل فيو القول السوقية ليتم ربويل ملكية السلعة . -: السوق

سلعتها كخدماهتا اىل ؾبموعات كبَتة من اؼبستهلكُت فانو يصعب عليها خدمة السوؽ أبكملو . كعندما تقـو اؼبؤسسة بتقدًن 
ـو بتوجيو صبيع جهودىا اليو . كتشكل كل ؾبموعة تقففي ىذه اغبالة تقـو بتجزئة السوؽ اىل قطاعات كتركز على قطاع معُت 

من اؼبستهلكُت اؼبستهدفُت ما يطلق عليو ابلقطاع السوقي كوبقق تقسيم االفراد اىل قطاعات سوقية درجة من التجانس سبكن 
 االدارة من تقسيم اسًتاتيجيتها حبيث تبلئم كل قطاع على حدة . 

على انو سوؽ قطاع ام ذبزئة السوؽ اىل قطاعات فرعية متميزة من اؼبستهلكُت حبيث يبكن اعتبار كل  -: تقسيم السوق
 مستهدفة يبكن الوصوؿ اليو بواسطة مزيج تسويقي فبيز .

تقـو ىنا اؼبنظمة بتمييز القطاعات اؼبختلفة من السوؽ مث اختيار قطاع مستهدؼ اك اكثر . مث تطور  -: التسويق ادلستهدف
تسويقيا يناسب كل قطاع . مثبل اقدمت شركة بيبسي كوال على تطوير اؼبنتج بيبسي كوال لتخفيف الوزف  ج كتقدـ مزهبان تاؼبن

كالبيبسي كوال اػبايل من مادة الكافُت كقدمت كبل منها دبزيج تسويقي ـبتلف لقطاعات ـبتلفة كحسب رغبات كاذباىات 
 اؼبشًتم يف كل قطاع .

  -: ستهدفمراحل التسويق ادل
العمل على ذبزئة السوؽ اىل قطاعات متميزة حسب حاجة القطاعات اىل منتجات معينة اك مزيج تسويقي  -* ذبزئة السوؽ :

 معُت ابستخداـ احدل اسس ذبزئة السوؽ .
 تقييم القطاعات التسويقية كاختيار قطاع ام سوؽ مستهدؼ اك اكثر . -* اختيار السوؽ اؼبستهدؼ:

 العمل على ربقيق مركز تنافسي للمنتج كعناصر اؼبزيج التسويقي . -ع الصناعة :* كضع اؼبنتج م
  اسس جتزئة السوق االستهالكي

ىناؾ عدد كبَت من العوامل كاالسس اليت يبكن استخدامها يف التفرقة بُت ؾبموعات اؼبستهلكُت . كيوضح اعبدكؿ التايل اىم 
  -ىذه االسس :

 للماركة الوالء العامل التسويقي كثافة االستعماؿ السلعة اػبصائص السلوكية الديبوغرايفاالساس  االساس اعبغرايف
 اؼبدف -
 القرل -
 مشاؿ -
 جنوب -
 شرؽ -
 غرب -

 ....اخل

 السن -
 الوظيفة -
 الدخل -
 حجم االسرة -
 دكر حياة العائلة -
 التعليم -
 الداينة -
 اعبنس -
 .......اخل -

الطبقة  -
 االجتماعية

 اسلوب اؼبعيشة -
 الشخصية -

الفائدة  -
 االقتصادية

 الصبلبة -
 القوة -

كثافة   -
 االستعماؿ

 ال يستعمل -
مستعمل  -

 مرتقب

 درجة اغبساسية -
 للسعر -
 للجودة -
 لئلعبلف -

شديدك  -
 الوالء

 ضعيفو الوالء -
ذك الوالء  -

 اؼبتغَت
من ال يوجد  -

 ؽبم كالء

يصلح استخداـ اؼبنارق اعبغرافية اساسا لتقسيم السوؽ عندما زبتلف حاجات  -: التجزئة على االساس اجلغرايف -1
بُت كوبدث لك عندما تكوف مساحة الدكلة كاسعة ككذلك ظركفها اؼبناخية يكاستعماالت سكاف كل منطقة بشكل 
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كالوالايت اؼبتحدة   كالثقافية ـبتلفة من منطقة اىل اخرل . فبينما تباع اجهزة التدفئة يف مشاؿ بعض الدكؿ الشاسعة
 االمريكية تباع اجهزة التربيد يف جنوهبا كبينما تباع السيارات يف اؼبدف كتباع جرارات الفبلحة ابألرايؼ كاؼبنارق الزراعية .

 
  -:االجتماعي –االقتصادي  –التجزئة على االساس الدميوغرايف  -2

كغَتىا فبل بد من معرفة عدد الطلبة , كالذىاب فكل مرحلة ؽبا احتياجاهتا من القرراسية  -حسب مراحل التعليم : -1
 اىل معرفة عدد رلبة اؼبراحل االكىل لئليفاء ابحتياجاهتم من الكتب كغَتىا .

فهناؾ فئة االانث كفئة الذكور ككل فئة ؽبا دكافع شراء خاصة كسلع خاصة فدكافع الشراء  ابلنسبة  -حسب اعبنس: -2
لرجل كاؼبسوؽ اعبيد هبب اف يركز على دكر اؼبرأة يف الشراء كالتسوؽ ألهنا ترـك للمرأة زبتلف عن دكافع الشراء ابلنسبة ل

 الشراء كالتغيَت كالتجديد اكثر من الرجل . 
فمدخوالت االفراد متباينة , فكل شروبة من شرائح اجملتمع ؽبا دخلها , فيجب على اؼبسوؽ  -حسب القوة الشرائية : -3

 ستعماؿ اك استهبلؾ( الذين سيسوؽ ؽبم .االخذ بنظر االعتبار دخل اؼبشًتين )ا
فاػبط البياين يف الدكؿ اؼبتقدمة صناعيا اخذ ابالكبدار فكلما زاد حجم االسرة كالدخل اثبت  -حجم االسرة : -4

 ابلتايل القوة الشرائية لؤلفراد مع ازدايد عدد افراد االسرة .ستنخفض 
فهناؾ اسواؽ تشتد فيها اؼبنافسة فيجب على اؼبسوؽ اف أيخذ ذلك بعُت االعتبار كأيخذ   -ظركؼ السوؽ السائبة : -5

ا ىو االكثر فاعلية نهام م ام مصدر اعبلف )ظبعي , مرئي , مقركء( كك كذلك اؼبنافذ التسويقية االقل كلفة اعبلف 
 للتسويق.

 -: ردجتزئة السوق على اساس اخلصائص السلوكية للف -3
بناء على اساس اػبصائص السلوكية يبكن تقسيم اؼبشًتين اىل فئات ـبتلفة حسب الطبقة االجتماعية كاسلوب اؼبعيشة 
كالشخصية فمجموعة كاليت مت ربديدىا يف اعبدكؿ السابق )اسس تقسيم السوؽ( ؽبا نفس اػبصائص الديبوغرافية . قد 

 تكوف ـبتلفة يف خصائصها السلوكية . 
اف للطبقة االجتماعية أتثَت كبَت على قرارات اؼبستهلك الشرائية . فاستغلت بعض اؼبنظمات  -الجتماعية :الطبقة ا -1

ىذه اػباصية كقدمت منتجات ذبذب الطبقة االجتماعية أبكملها كما يف صناعة اؼببلبس كالسيارات كاالاثر 
 كغَتىا .

ؼببلبس هبب اف تصمم اؼببلبس العملية للشخص كثَت يف القرارات الشرائية فصناعة ا اثرهفلو  -اسلوب اؼبعيشة : -2
 اغبركة .

كىنا يتعرؼ اؼبنتج على شخصية اؼبستهلكُت احملتملُت مث يوجو جهوده حبيث هبذهبم فاذا كجد سلعة  -الشخصية : -3
بللية اك حب التغيَت اك الثقة ابلنفس قمعينة اف مستهلكُت سلعتو يتسموف ببعض الصفات الشخصية مثل االست

 و اف يقـو بًتكيز جهوده الجتذاب ىذا النوع من الشخصية كتقوية مركزه يف ىذا القطاع . فعلي
  -جتزئة السوق على اساس الوالء للماركة : -4

ىم من يستعملوف منتجا معينا اك ماركة معينة ابستمرار كيهم البائع اف يتعرؼ على كثافة استعماؿ  -* فشديدك الوالء :
 الف ذلك يفيد يف جذب االخرين الذين يتوفر لديهم نفس ىذه اػبصائص .  خصائصهم شديدك الوالء

ىم من يستعملوف منتجُت اك اكثر فوالئهم مقسم بُت منتجُت . فقد ترل شركة معجوف االسناف  -* ضعيفو الوالء :
غبتهم يف سيجناؿ اف عمبلئها يشًتكف معجوف اسناف كريست اىل جانب سيجناؿ فعليها البحث عن سبب اعجاهبم كر 

 منتجها كاؼبنتج االخر لزايدة الطلب على منتجها . 
فانتقل كالء كىم اؼبستعملوف الذين يتغَت كالئهم من منتج اىل اخر اك من ماركة اىل اخرل  -* ذك الوالء اؼبتغَت :

 اؼبستعملُت من ماركة س اىل ماركة ص .
 عينة .كىم ال يظهركف كالء ألم ماركة م -* من ال يوجد لديهم كالء :
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غالبا ال يكفي اساس كاحد للتميز بُت القطاعات اؼبختلفة للسوؽ كلذلك فاف ما وبدث يف اغبياة  وكينبغي اف ندرؾ ان
العملية ىو اعبمع بُت اكثر من اساس حىت يتم التوصل اىل احسن كاكضح تقسيم للسوؽ يتمشى مع اؼبتطلبات 

 االساسية للتقسيم اعبيد.
 ىناؾ عدة اسس يبكن استخدامها يف تقسيم سوؽ السلع الصناعية كسنكتفي منها     -: عيةاسس جتزئة السوق الصنا   

  -االكثر شيوعا كتطبيقا كحسب االيت : بعةر ابأل                                           
الزراعة, الصيد , االنشاءات كالبناء, النقل كاالتصاؿ,  -يبكن تقسيم انواع النشاط كااليت : -: نوع النشاط  -1

تقسيم الصناعات التحويلية اىل تقسيم السوؽ كل جزء اىل اقساـ فرعية مثل  اعادة الصناعات التحويلية, كيبكن
قطاعات كالتعرؼ على اساس تقسيم السوؽ صناعات كيمياكية كالغزؿ كالنسيج كمعٌت ذلك انو يبكن تقسيم السوؽ اىل 

 ة من قبل االدارات اغبكومية كالوكاالت االخرل .ر مهم من كجهة نظر الدارس الذم يستخدـ التقارير اؼبنشو 
يبكن اف يستند تقسيم سوؽ اؼبنتجات الصناعية اىل اساس جغرايف كما حدث ابلنسبة لسوؽ  -: التقسيم اجلغرايف  -2

كالتقاليد  كغَتىا كاليت تسبب اختبلفات  لًتبة, الطقسس ىذا التقسيم االختبلؼ يف ربيعة االسلع االستهبلكية. كاسا
يف رريقة تسويق اؼبنتجات الصناعية يف ـبتلف اؼبنارق اعبغرافية فاصبل سطح االرض يؤثر يف رريقة النقل كتكلفتو 

عها يف اؼبنارق البعيدة اذا كانت تكاليف فالشركة اليت تنتج سلعة ثقيلة كرخيصة مثل الفحم كاالظبنت تستطيع اف تبي
 النقل معقولة بدرجة سبكن من مواجهة اؼبنافسة اليت يلقاىا اؼبنتج من اؼبوردين القريبُت من تلك اؼبنارق. 

تسَت إجراءات الشراء لدل اؼبشًتين الصناعيُت كفق إجراءات ؿبددة اكثر فبا يظهر يف  -: حسب إجراءات الشراء -3
الستهبلكية كلكن توجد بعض االختبلفات يف إجراءات شراء األنواع اؼبختلفة من السلع الصناعية.  حالة شراء السلع ا

فعليو شراء التجهيزات الرأظبالية تتطلب دراسة اسواؽ متشبعة عبلكة على اشًتاؾ أكثر من مدير عند ازباذ القرار, 
 سهلة كركتينية .كىبتلف ىذا عن شراء االدكات اؼبكتبية اليت ال تتطلب سوة إجراءات 

كتظهر انبية اغبجم يف سوؽ السلع الصناعية أكثر من سلع اؼبستهلك النهائي.  ىبتلف  -التقسيم حسب اغبجم : -4
الشراء يف اؼبصانع الكبَتة عن اؼبصانع الصغَتة من حيث حجم الطلبية كمن حيث تكرار مرات الشراء. كمن ىنا تظهر 

 اغبجم على اعتبار انو اساس تقسيم السوؽ اىل قطاعات. انبية تقسيم اؼبشًتين الصناعيُت من حيث 
كخبلصة القوؿ اف ربديد القطاعات السوقية يعترب مسالة ىامة كضركرية لنجاح اسًتاتيجية التسويق . كتعتمد اػبطط التسويقية 

ؽ , كالقليل من ض القطاعات داخل السو بعالناجحة على التقسيم الدقيق لؤلسواؽ اؼبستهدفة كيقصد بذلك اختيار كخدمة 
السلع ربقق اشباعات صبيع اؼبستهلكُت ككذلك هبب تصميم كل سلعة بطريقة تعطيها خاصية معينة تنفرد هبا مث تسويقها 

 كتوزيعها يف القطاعات السوقية اليت تناسبها .
 التنبؤ ابدلبيعات 

التنبؤ توقعات لكمية اؼببيعات لسلعة معينة يف ظل اف التنبؤ ابؼببيعات ىو امتداد لعملية ذبزئة السوؽ اىل قطاعات كيعطينا ىذا 
خطة تسويقية معينة . فالتنبؤ ابؼببيعات : ىو ؿباكلة التعرؼ على ما سوؼ تكوف عليو حالة اؼببيعات ابلوحدات اك القيم النقدية 

بد منها اف أتخذ نتيجة التنبؤ  لخطة التسويقية النجاح يف ربقيق أىدافها فبلل اريد اك هبما معا خبلؿ فًتة زمنية معينة. كاذا ما
ابؼببيعات يف اغبسباف كعلى اساس التنبؤ تعد كافة اؼبوازانت التقديرية . كتعد ـبتلف الربامج للمبيعات كاالنتاج كاؼبخزكف كالشراء 

 كالقول العاملة كالتمويل .......اخل
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  -: والعوامل الواجب اخذىا يف احلسبان عند التنبؤ ابدلبيعات ىي
التسويق التنبؤ فيها مثل الكوارث الطبيعية كاعبوية كاغبركب رجل وامل اليت ال يبكن التنبؤ هبا كابلتايل ال يستطيع الع  -1

 كاألكبئة. 
العوامل اليت ال يبكن التنبؤ هبا كلكن ال يبكن السيطرة كالتأثَت فيها كينبغي للمنظمة التكيف معها مثل القول  -2

 ات االسعار .باالقتصادية كتقل
 كغَتىا . دهثل حالة اؼبنافسة كالتوزيع كمنافوامل اؼبتعلقة ابؼبنظمة نفسها مالع -3

  -كتستخدـ اؼبنظمات عدة اساليب للتنبؤ ابؼببيعات ىي :  
 مثل السبلسل الزمنية كمعادالت االرتباط . االساليب الكمية  )الرايضية( -1
 كاساليب كصفية )غَت رايضية( مثل آراء رجاؿ اإلدارة العليا كتقديرات مندك ي البيع  -2

 ادلنتج
ليس من شك اف ىناؾ ارتبارا كثيقا بُت انواع السلع اؼبختلفة كاػبدمات كبُت اسًتاتيجية التسويق اؼبستخدمة.  فمثبل كبتاج 

ة تسويقية كمدخبل مستقبل يرتبط هبا . كالتقسيم االكيل للمنتجات اؼبواد الغذائية, اآلالت اغباسبة, كخدمات السياحة اىل رريق
ىو تقسيمها اىل سلع كخدمات كالسلع ىي منتجات تعتمد قيمتها على شكلها اؼبلموس كاػبدمة ىي تقدًن عمل معُت اك 

 يقسم اؼبشًتكف اىل مستهلكُت كاىل مشًتين صناعيُت .
 اكال: السلع االستهبلكية )اؼبنتجات( 

الستهبلكية ىي السلع كاػبدمات اؼبتجهة اىل اؼبستهلك . اما اؼبنتجات االنتاجية فهي السلع كاػبدمات اؼبتجهة السلع ا
الستخدامها يف انتاج سلع اخرل كخدمات اخرل اك قد تدخل يف عملية االنتاج ذاهتا . كيعتمد ربديد ما اذا كانت السلع 

 كاؼبشًتم الصناعي . هائي كاػبدمات استهبلكية اـ انتاجية على اؼبستهلك الن
  -كيبكن تقسيم السلع االستهبلكية اىل االنواع الثبلثة االتية :

كتسمى السلع سهلة اؼبناؿ. كيصد هبا تلك السلع اليت يتم شرائها بصورة متكررة كفورية على فًتات  -السلع اؼبيسرة : -1
البقالة , اغبلول, السكائر , كاؼبشركابت , كاىم ما يبيز ىذه زمنية متقاربة . كمن االمثلة عليها الصناعات اليومية , مواد 

 -السلع:
 البفاض سعرىا  - أ
 توفرىا يف أماكن قريبة من اؼبستهلك النهائي - ب

 يف اؼبرة الواحدة البفاض كمية الشراء  - ج
 ربيعة قرار الشراء ركتينية كال يتطلب دراسة معمقة - د
 اتجر التجزئة يتم االعبلف عنها من قبل اتجر اعبملة كليس من قبل - ق
 رريقة توزيعها ربتم على اؼبنتج استخداـ الوسطاء )ذبار صبلة اك ككبلء( - ك

 
ىي السلع اليت يتطلب شرائها القياـ بدراسة كتقييم السلع اؼبعركضة يف السوؽ من حيث  -سلع التسوؽ )االنتقائية(: -2

من السلع اؼبعمرة . كمن االمثلة عليها :  السعر , اعبودة, شركط الشراء, اػبدمة كخاصة ما بعد البيع ..... اذا كانت
 -كفبا تتميز بو ىذه السلع )اػبصائص التسويقية(: الثبلجات, الغساالت , االاثث, ...كغَتىا.
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 االرتفاع النسيب لؤلسعار كابلتايل اغبصوؿ على ىامش معقوؿ من الربح  - أ
 تتوفر يف ؿببلت متخصصة - ب
عند غالبية اؼبستهلكُت , لذا يكوف معدؿ دكراف اؼبخزكف منخفض اك مرة يف العمر  3-1ال يتكرر الشراء اكثر من  - ج

 متوسط مقارنة مع السلع اؼبيسرة
 يتم البيع عن رريق الوكبلء اك اؼبوزعُت. - د
ىي السلع اليت يبذؿ اؼبستهلك جهودان كبَتة عند الشراء للحصوؿ عليها بسبب انفرادىا خبصائص  -السلع اػباصة : -3

إذف يبحث عن سلعة خاصة يراىا سلعة مثالية كمن امثلتها : سيارات اؼبارسيدس الفارىة , معينة اك ظبعة عالية , فهو 
 -: صف بوساعات ركلكس كغَتىا, كاىم ما تت

 ظبعة عالية من قبل اؼبستهلكُت ابلرغم من ارتفاع سعرىا. اهنا ذات - أ
 تتمتع أبظباء ذبارية كاسعة الشهرة لذا ال يتم بيعها اال يف ؿببلت ؿبددة - ب
 صنيعهايف ؾباالت تيتم الًتكيج عنها عن رريق رجاؿ بيع ـبتصُت فنيا   - ج

 

  -ادلنتجات السلع الصناعية: -اثنياً:
اؼبنتجات اليت تشتهر هبا اؼبنشآت اليت تنتج السلع االستهبلكية اك غَتىا من السلع االنتاجية , كتسمى سلع االنتاج , كىي   

 كتوجو للمشركعات الصناعية كي تساعد يف االنتاج كىي ال تقدـ اىل اؼبستهلك النهائي.
 -انواع السلع الصناعية:

 دمة يف الصناعة.اؼبستخمثل الشاحنات كالًتكتورات كاآلالت الضخمة  -اؼبعدات الثقيلة: -1
 مثل اآلت الطباعة كادكات القياس كغَتىا . -اؼبعدات اػبفيفة : -2
 كتشمل مواد البناء دبختلف انواعها ككافة اؼبواد الداخلة يف تصنيعها. -مواد البناء: -3
 كتشمل الفحم كاغبديد كالبًتكؿ كاؼبعادف اؼبصنعة الداخلة يف صناعات اخرل -اؼبواد اػباـ: -4
 الصناعية صفات سوؽ اؼبنتجات -5
كتشمل العدد  الصغَتة, الكهرابء , زيوت التشحيم كالوقود , الصيانة كاؼبستخدمة لتسهيل  -مهمات التشغيل كاػبدمة: -6

 سلعتصنيع ال
كاالستشارات كتتم االستعانة هبا لبلستخداـ الصناعي كاحياان كتشمل خدمات الصيانة كالتصليح كالتصميم  -اػبدمات: -7

 لبلستخداـ الفردم.
 -سوق ادلنتجات الصناعية : صفات 

 التقلبات السريعة يف الطلب -6               اعتبارات تتعلق ابعبودة كشركط التجهيز -1
 انبية كظيفة زبطيط اؼبنتوج -7                اػبدمات اليت ربتاجها السلع االنتاجية -2
 .الطلب اؼبشتق -8             سعة اربلع كمعرفة اؼبستعملُت الصناعيُت -3
 سياسة االستبداؿ التجارم. -4
 اتباع سياسة أتجَت اؼبعدات -5

 -مزيج ادلنتجات:
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تتميز الغالبية العظمى من اؼبشركعات يف الوقت اغباضر أبهنا مشركعات ذات منتجات متعددة , ام اهنا تتعامل بتشكيلة        
ـ اؼبنظمة بتقديبها للمستهلكُت , كوبتوم كبَتة من اؼبنتجات , فمزيج اؼبنتجات ىو ؾبموعة اؼبنتجات )سلع كخدمات( اليت تقو 

 -مزيج اؼبنتجات ألم منظمة على:
 اؼبنتج الفردم -1
ؾبموعة منتجات يوجد بينها عبلقة قوية أك ارتباط كاستخداـ اساليب انتاجية كتسويقية كاحدة. مثل  -:خط ادلنتجات -2

 : مبلبس السيدات كلعب االرفاؿ كاليت يبكن اف توجد يف متجر من اؼبتاجر.
كىو يعرب عن الًتكيبة من اؼبنتجات الفردية كمن خطوط اؼبنتجات اليت يقـو اؼبشركع بتقديبها اىل  -:مزيج ادلنتجات -3

فمن منتجات اغبليب: العادم كحليب السوؽ : فشركات االلباف مثبل تقدـ منتجات اغبليب كمنتجات االيس كرًن 
 االيس كرًن كغَتىا. زبفيف الوزف كمن منتجات االيس كرًن : زبفيف الوزف ككيك

 دورة حياة ادلنتجات

للمنتجات دكرة حياة ال زبتلف كثَتان عن دكرة حياة االنساف فاؼبنتجات تولد كتنمو مث تصل مرحلة النضوج مث التدىور . كهبب  
 خاصة يف اؼبراحل االخَتة من حياة السلعة. نواععلى رجاؿ االدارة اف يراقبوا استثمار ا

: ىي اتريخ اك سجل مبيعات اؼبنتج منذ تقديبو حىت ينتهي هنائيان , كسواء استخدمت ارقاـ اؼببيعات  اك  فدورة حياة ادلنتج*
فأف دكرة حياة اؼبنتج سبثل منحٍت يبكن تقسيمو اىل اربع مراحل كىي )التقدًن , كالنمو , كالنضج , كاالكبدار  اؼبراحل االرابح يف

 اك التدىور(
 ابلدينار                                                       ابلدينار                                                       

 
 

 
 اؼببيعات 
 منحٍت اؼببيعات                                               االرابح كاػبسائر 

 الوقت                الوقت                                         
    دار   النضج    النمو    التقدًناالكب                                                                                  

 اؼبراحل اؼبختلفة لدكرة حياة اؼبنتج                              التقدًن النضج    النمو    االكبدار                   
 اؼببيعات كاالرابح )حسب اؼبراحل(                    

 
 

 دورة حياة ادلنتج 
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  Introductionمرحلة التقدمي   -1
ذلك لاؼبنتج كعدـ معرفة السوؽ بو ك  غبداثةمرة كتكوف كمية اؼببيعات متواضعة نظرا  ألكؿحيث يقدـ اؼبنتج اىل السوؽ 

كما تكوف اؼبنافسة سنة معدكمة   كاإلعبلفففي ىذه اؼبرحلة ال ربقق أية ارابح مع ارتفاع مصركفات تسويق اؼبنتجات  
 85 - 65)ديدة تًتاكح ما بُت اعبدًن منتجات ذه اؼبرحلة تعد من اخطر اؼبراحل خاصة كاف نسبة الفشل يف تقىك 

يرل يف السلعة اية مزااي اك فوائد اضافية فمن اؼبهم الًتكيز يف ىذه اؼبرحلة على اؼبنافع اليت يبكن  %( الف اؼبستهلك ال
اف تعود على اؼبستهلك حيث تعتمد الشركات على استخداـ تركيج )اعبلف( مرتفع نسبيا لتكوين معرفة لدل 

 اؼبستهلك ابؼبنتجات. 
   Growth -مرحلة النمو : -2

سابقتها ابرتفاع معدؿ النمو يف اؼببيعات حيث قبح اؼبنتج يف الدخوؿ اىل السوؽ كتصبح  تتميز ىذه اؼبرحلة عن
االيرادات اعلى من التكاليف فبا وبقق ارابح عادة . كتبدأ اؼبنافسة ىنا ابلظهور , كيكوف اؽبدؼ ىنا ىو تدعيم مركز 

ة الًتكهبية كاؽبدؼ من ذلك ىو طمرار االنشاؼبنتج كتقويتو عن رريق تقليل االسعار لتقليل فرص دخوؿ اؼبنافسُت كاست
 لتمسك اؼبستهلك ابلعبلمة التجارية كتفضيلها.

  Maturityمرحلة النضج  -3
ترتفع اؼببيعات كلكن دبعدالت مبو اقل من مرحلة النمو كتستمر ابالرتفاع اىل اف تستقر عند مستول معُت مث تبدأ 

كيكوف اؽبدؼ يف ىذه اؼبرحلة احملافظة على اؼببيعات عند اعلى معدالهتا , كتكوف  ,اباللبفاض كتصبح اؼبنافسة اشد
ـبتلفة,  كما يضطر  أبحجاـالتسويقية ىي تطوير اؼبنتج اك اكتشاؼ استعماالت جديدة لو اك تقديبو  االسًتاتيجية

لى فبيزات اؼبنتج اعبديد ع التأكيداؼبشركع لتخفيض األسعار كتقدًن تسهيبلت ائتمانية كيكوف ىدؼ الًتكيج ىو 
 لتحقيق رضا اؼبستهلك .

  Declineمرحلة االحندار  -4
تنخفض اؼببيعات ىنا اىل ادىن معدالهتا كيكوف اؽبدؼ ىو تنشيط اؼببيعات عن رريق استخداـ العديد من 

لتقليل معدالت ىبوط اؼببيعات الناتج عن شدة اؼبنافسة اليت يوجهها اؼبنتج يف ىذه اؼبرحلة . اما  االسًتاتيجيات
 التسويقية فيجب تطوير اؼبنتج كاالستمرار يف تقديبو اذا كاف اليزاؿ وبقق ارابحا . االسًتاتيجية

 -خطوات ابتكار ادلنتجات :   
, كقسم حبوث تطويررة العليا , رجاؿ البيع , اؼبوزعُت , البحث كالمرحلة صبع األفكار من اؼبصادر الداخلية )االدا  -1

 التسويق (  كاؼبصادر اػبارجية )اؼبستهلكُت  كاؼبنافسُت(.
 حيث تستبعد افكار تقدًن اؼبنتجات اؼبتوقع البفاض ارابحها . -مرحلة تنقية االفكار : -2
( ام دراسة النواحي الفنية ك قرارات, كشجرة ال دراسة اعبدكل االقتصادية كمن الطرؽ اؼبتبعة ىي )ربليل التعادؿ -3

 االقتصادية كاؼبالية كدراسة السوؽ لتقدير حجم اؼببيعات اؼبتوقعة مث تقدير العائد اؼبتوقع .
نطاؽ ذبرييب كيتضمن مبوذج  علىتطوير السلعة : كىنا تتحوؿ الفكرة اىل كاقع مادم ملموس ام انتاج مباذج للمنتج  -4

 ل الشكل كاغبجم كالتصميم كاللوف كاالس..اؼبنتج اؼبواصفات مث
ارية للتعرؼ على مدل قبوؿ اؼبستهلك ؽبا قبل تعميم ياختبار السوؽ: ام كضع السلعة يف عدد ؿبدد من االسواؽ االخت -5

 تسويقها .
 تصل بنسبة ؿبددة جدا من االفكار ىي اليت كاتقدًن السلعة ذباراي: كىي اؼبرحلة األخَتة من حلقات تطوير  اؼبنتجات  -6

اىل ىذه اؼبرحلة كيرتبط تقدًن السلعة االنتهاء من اجراء صبيع التعديبلت اؼبطلوبة على اؼبنتج كيرتبط هبذه اؼبرحلة اعداد 
سياسات التسعَت كاختيار  كضعكالتوزيع النهائي ككذلك تصميم برانمج متكامل لئلعبلف كالًتكيج كأيضا ج ا نتكخطط اال

 منافذ التوزيع كاػبدمات كغَتىا .
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 اؼبتوقع يف األسواؽ. االنتشارتحقق للسلعة يينبغي معرفة ردكد أفعاؿ اؼبستهلكُت كاؼبوزعُت كرجاؿ البيع حىت  -اؼبتابعة : -7
  

 التعبئة والتغليف
 مفهوم التعبئة والتغليف 

مل تكن فكرة التعبئة معركفة يف السابق حيث كانت السلعة تباع سائبة بدكف اغلفة كبتطور العملية اإلنتاجية كازدايد اؼبنافسة 
كازدايد حجم األسواؽ كاصبح اؼبنتج يصدر منتجاتو اىل منارق بعيدة االمر الذم جعل تلك السلع السائبة صعبا فبا أضطر اىل 

بوات ؼبواجهة منافسيها كمن اىم االغلفة كالع أبشكاؿكاؼبناكلة كاصبحت الشركات اؼبنتجة تتفنن  تعبئتها لتسهيل عملية النقل
  -ااي التعبئة كالتغليف ىي :مز 

 تساعد على حفظ اؼبواد ؼبدة اروؿ يف عمليات التخزين . -1
 تساعد يف تسهيل عملية اعبرد . -2
 خففت على ابئع اؼبفرد من مشاكل الوزف كالكيل . -3
 فرد عند عرضها .دبثابة الديكور يف منشآت اؼبغبلؼ يعد ال -4
 تساعد على عملية البيع كالشراء . -5
 اؼبساعدة يف تثبيت العبلمات التجارية على السلع. -6
 عدـ فسح اجملاؿ للباعة يف التبلعب يف ؿبتوايت الغبلؼ . -7
 يعد الغبلؼ دبثابة االعبلف عن السلعة  )التعرؼ على احملتوايت من خبلؿ الغبلؼ(. -8

  -ايري التغليف الفاعل:مع   
على اؼبنتجُت اف يراعو عند تصميم االغلفة ابلدرجة األكىل ذكؽ اؼبستهلكُت, الف الغبلؼ عبارة عن منتوج كيبكن  -1

 تطويره كفق حاجات اعبمهور اؼبستهلك. 
يفضل عادة استخداـ تلك االغلفة اليت سبكن اؼبشًتم من رؤية احملتوايت داخل الغبلؼ كاستخداـ االغلفة الزجاجية  -2

 الشفافة. 
ام اخذ الشركط الصحية فهناؾ مواد ربتوم على مواد حامضية عالية  -ينبغي اف ال تتفاعل مادة الغبلؼ مع ؿبتوايتو : -3

 زلة .يتفاعل مع الغبلؼ فيجب ربلئو دبادة عا
 يشًتط اف يكوف الغبلؼ قادرا على ضباية اؼبنتوج إىل حُت نفادىا . -4
 يشًتط اف تكوف عملية ازالة الغبلؼ سهلة كمن دكف اغباؽ ضرر ابحملتوايت . -5
 اف تصميم االغلفة حبيث تناسب كل شروبة من اؼبستهلكُت من انحية الدخل . -6
 تصنع منها االغلفة للحفاظ على الصحة العامة .مراعاة االنظمة كالقوانُت اليت ربدد نوع اؼبواد اليت  -7

كذلك من حيث مكوانتو بنسبها  غلفة اؼبنتجفية للمنتوج على اصالتبيُت ىو تثبيت البياانت اك اؼبعلومات الو  -: تبيني ادلنتجات
كنفادىا كرريقة إزالة الغبلؼ الدقيقة ابإلضافة اىل رريقة استعماؿ تلك اؼبادة كاؼبنافع اليت ربققها كرريقة حفظها كاتريخ انتاجها 

 كمصدر االنتاج كخَت مثاؿ على ذلك ىي صناعة اؼبواد الغذائية كاالدكية .
بعد اف ازداد االنتاج بظهور الثورة الصناعية كزايدة حدة اؼبنافسة شعرت الشركات بضركرة سبييز منتجاهتا  -: دتييز ادلنتجات

صبح كل مصدر انتاجي يستخدـ ادكات سبييز ـبتلفة. كما كاصبح التمييز لتعريف اعبمهور عن مصدر انتاج تلك السلعة . فا
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يلعب دكرا مهما يف كسائل االعبلف ام لوال التمييز ؼبا استطاع اؼبنتج )اؼبعلن( اببلغ رسالتو االعبلنية كقد ساعد التمييز رجاؿ 
 سبييز منتجاهتا .البيع )القوة البيعية( على تقدًن اعبديد من السلع فأصبحت الشركات تتفنن يف 

يف سبيل اختيار الشعارات اك الرموز اك الكلمات ك الوسيط هبا اؼبنتج ىي تلك العمليات الفنية اليت يقـو  -العبلمات التجارية :
اك اغبركؼ اك االظباء اك االرقاـ كأدكات لتمييز منتجاتو عن منتجات الغَت اك اف تستخدـ صبيعها بصورة فبتزجة . فالعبلمة 

اىل  اىاية ما ىي اال اداة من ادكات التمييز فمهـو التميز اكسع من مفهـو العبلمة التجارية فأدكات التميز كثَتة ىي احدالتجار 
( على السلعة كشكل الغبلؼ كتصميمو كمن خبلؿ البياانت الوصفية فكلها ادكات سبييزجانب غبلؼ اؼبنتوج يبكن التعرؼ )
 سبييز للتعرؼ على السلع كربيعتها . 

 التوزيع والقنوات التوزيعية
ؼبستهلكُت فتم اعملية التوزيع بنفسها اىل صبهور التساع نطلق السوؽ اصبح من اؼبتعذر على اؼبنشآت الصناعية اف تتوىل 

االعتماد على رائفة الوسطاء , حيث بدأت ىذه الطائفة ىي االخرل ابالتساع نتيجة الطلب عليها . كىذا الطلب ال يعٍت اف 
 و الوحيد الذم يقـو بعمليات التوزيع كلكن كثَتا ما يقـو اؼبنتج ىو اآلخر بتوزيع السلع اىل صبهور اؼبستهلكُت . الوسيط ى

كنعٍت هبا ؾبموعة القنوات )اؼبؤسسات (التسويقية اليت تنقل خبلؽبا السلع كاػبدمات من اؼبنتج  -: مفهوم القنوات التوزيعية
, فمعظم اؼبنتجُت يتعاملوف مع الوسطاء التسويقيُت إليصاؿ منتجاهتم اىل  صناعيشًتم الاالصلي اىل اؼبستهلك النهائي اك اؼب

 اسواقها , فالوسطاء التسويقيوف يكونوف القناة التوزيعية كاليت تسمى احياانن القناة التجارية.
 -تنقسم اؼبنافذ التوزيعية اىل نوعُت رئيسيُت نبا : -:انواع القنوات التوزيعية 

 .  التوزيع غري ادلباشر( 2)             دلباشرالتوزيع ا (1)
 ( متاجرة ذبزئة يبتلكها اؼبنتجوف 1مستهلك      )      منتج                                               

 ( رواؼ مندك ي البيع على اؼبستهلكُت  2)                              منافذ التوزيع اؼبباشر               -1
 يُتصناعكاؼبشًتيُت ال                                                                          

 ( البيع ابلربيد 3)                                     
 يل( البيع اال4)       مستعمل        منتج        

 
 اؼبستهلك           اتجر التجزئة           منتج                                                   

 اؼبستهلك           اتجر التجزئة             اتجر اعبملة             منتج             منافذ التوزيع غَت اؼبباشر    -2
 اؼبستهلك            ككيل اؼبنتج              منتج                                                 

اؼبوزعُت . ام توزيع سلع انو سيقـو اؼبنتج بتوزيع انتاجو على الوسطاء اك الوكبلء اك يعٍت ابلتوزيع اؼبباشر  -: التوزيع ادلباشر
يع السلع االستهبلكية اىل ابلبيع اىل اؼبستهلكُت , كلكن غالبا ال يقـو منتجو السلع االنتاج اىل اؼبشًتين الصناعيُت كتوز 

االستهبلكية ابلبيع مباشرة اىل اؼبستهلك النهائي فيتصل اؼبنتج بتجار التجزئة التابعة لو للبيع مباشرةن اىل اؼبستهلك النهائي اك 
لبيع الذين يطوفوف دبنازؿ اؼبستهلكُت اك مصانع اؼبشًتيُت اؼبشًتم الصناعي كيقصد هبا كذلك البيع عن رريق مندك ي ا

الصناعيُت ككذلك البيع اآليل الذم يستخدـ يف بعض السلع اؼبيسرة مثل اغبلوايت كالسكائر كاؼبشركابت عن رريق اؼباكينات 
 االكتوماتيكية , ككذلك البيع عن رريق الربيد .

الذين يعملوف بُت اؼبنتج  سطاءاشر ىو االعتماد على عدد من اؼبوزعُت كالو معٌت التوزيع غَت اؼبب -: التوزيع غري ادلباشر
 كاؼبستهلك النهائي . 
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اؿ التجزئة للحصوؿ على الربح مقابل اػبدمات اليت تؤديها رة اىل اؼبستهلك النهائي كتعمل ؿبفتجار التجزئة يبيعوف السلع مباش
للمنتج يف تصريف منتجاتو اىل اعداد كبَتة من صبهور اؼبستهلكُت كاف لكل من اؼبنتج كاؼبستهلك كتتمثل خدمة اتجر التجزئة 

 يتعذر عليو اف وبقق اتصاال مباشرا معهم . 
  -كيطلق على القناة التوزيعية اليت تتضمن كسيطُت فاكثر ابلطريق الطويل كتكوف على النحو االيت :

 -السلع االستهبلكية :
 اؼبستهلك النهائي                      اعبملة                    اتجر ذبزئة   اتجر    منتج                       

كتستخدـ ىذه الطريقة عندما ال  البقالة كىذا الشكل من القنوات التقليدية يف توزيع السلع كخاصة فيما يتعلق ابألدكية كمواد
وف رغبة اؼبنتج يف الوصوؿ اىل اؼبستهلك النهائي يف كل يتوفر ذبار ذبزئة قادرين على الشراء بكميات كبَتة ككذلك عندما تك

 قتضي قياـاؼبنتج التسويقية دبجرد البيع اىل اتجر اعبملة اال اف اؼبفهـو اغبديث للتسويق يمهمة  مكاف . كهبذه الطريقة تنتهي
ناؾ شكل اخر من القناة الطويلة اؼبنتج بدراسة السوؽ كاؼبستهلكُت كتقدًن بعض اػبربات كاؼبساعدات لتاجر اعبملة كالتجزئة كى

  -ىو :
 اتجر التجزئة                  اؼبستهلك النهائي .                اؼبنتج                الوكيل  

اعبملة كيبكن استخداـ ىذا الطريق من قبل  متاجركتستخدـ ىذه القناة كثَتا عندما يفضل اؼبنتجوف استخداـ ككبلء بدال من 
 الطبية . االدكات اؼبنزلية كادكات الرايضة ك منتجو

   -الشكل الثالث للقناة التوزيعية الغَت مباشرة ىو:ك 
 اؼبستهلك النهائي .             اتجر التجزئة                  اتجر اعبملة                     الوكيل      اؼبنتج            

كتستخدـ ىذه القناة يف حالة الرغبة يف االتصاؿ بصغار ذبار التجزئة كىذه الطريقة تتطلب االستعانة بوكيل يعمل على االتصاؿ 
دبتاجر اعبملة كيعمل على بيع السلع غبساب اؼبنتج مقابل عمولة عمليتو  )الوكبلء ابلعمولة ( كمن امثلة السلع اليت غالبا ما 

 ات القطنية كبعض اؼبواد الغذائية احمللية تسلك ىذه القناة اؼبنسوج
 السلع الصناعية 

يف السلع الصناعية اندرا ما يتم استخداـ الطريق الطويل  )الغَت مباشر( كلكن اذا ما اقتضت اغباجة فاف القناة التوزيعية أتخذ 
  -الشكل االيت :

 اؼبوزع الصناعي             اؼبستعمل النهائي        الوكيل              اؼبنتج     
كتصلح ىذه القناة يف لبيع السلع اليت يستخدمها اؼبستعملوف الصناعيوف بكميات قليلة كما تفيد يف حالة الرغبة يف تزكيد 

 مل الصناعي .اؼبستعمل الصناعي ابحتياجاتو بسرعة كذلك عن رريق احتفاظ اؼبوزعُت ابلسلعة لتكوف يف متناكؿ اؼبستع
  -كىناؾ رريق اخر للتوزيع اكثر ما يستخدـ يف العدد كاإلمدادات كىو :

 اؼبستعمل الصناعي                اتجر التجزئة             اؼبوزع   اؼبنتج             

 مزااي القنوات التوزيعية كما يراىا ادلنتج 
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ريق الوسطاء كؽبذا فإف استخداـ الوسطاء  )قنوات التوزيع( وبقق عددا من ريشعر اؼبنتجوف اهنم وبققوف عددا من االنشطة عن 
  -اؼبزااي كىي :

( ككيل 18تبيع سياراهتا من خبلؿ  ) GMاغباجة اىل مصادر التمويل للقياـ أبعماؿ التسويق اؼبباشر, فمثبل شركة  -1
طلب االمر انشاء ـبازف كاستخداـ كيكوف من الصعب عليها ماداي شراء مكاتب كمراكز كل ىؤالء  الوكبلء اذا يت

 تاجر البيع للمستهلك النهائي.مكسائل نقل ابإلضافة إىل 
حوا كسطاء لبيع منتجات اثنوية ؼبنتجُت آخرين للوصوؿ اىل التوزيع بالبيع اؼبباشر يتطلب من اؼبنتجُت اف يص -2

كانت ابلبيع اؼبباشر للمستهلك النهائي بتسويقها يف ؿببلهتا لو   تقـو االقتصادم فشركة تنتج ابركد الصيد ال يبكن اف
 دكف اف تبيع ادكات اخرل لشركات اخرل .

 من إعداد رجاؿ البيع اؼبباشر . الرغبة يف استخداـ رأس اؼباؿ اؼبتاح يف ؾباالت اكثر رحبية بدالن  -3
 ولة .عقوسطاء يف توزيع السلعة بتكلفة مكجود اػبربة كاؼبعرفة لدل ال -4
 ىل اؼبستهلكُت مباشرة النتشارىم يف منارق جغرافية متباعدة. يتعذر على اؼبنتج الوصوؿ إ -5
عدـ توفر التنوع السلعي لدل اؼبنتج حبيث يسمح لو ابلبيع اؼبباشر على اسس اقتصادية,  ففي كثَت من االحياف يتأثر  -6

 بيع السلع اؼبختلفة يف متاجر التجزئة دبدل التنوع السلعي اؼبوجود يف اؼبتجر .
ما يعنيو ابلتكامل يف القنوات التوزيعية ىو اف القناة تتكوف من ؾبموعة حلقات يعتمد كل  -:ات التوزيعية التكامل يف القنو 

حلقة فيها على اغبلقات االخرل فاؼبنتج يتوقع اف يؤدم اىل الوسطاء كظائف معينة كيف نفس الوقت فاف للوسيط توقعات من 
ية كاف يسمح لو هبامش ربح معقوؿ كاف يقـو ابلدعاية كاإلعبلف اؼبنتج , فهو يتوقع منو تزكيد السوؽ خبطوط انتاج مقبولة كتنافس

 يف االسواؽ النهائية ػبلق تفضيبلت للمستهلكُت للعبلمة التجارية. 
ىو القياـ أبكثر من نشاط تسويقي اك انتاجي ام اف اؼبنتج ابإلضافة إىل بيع منتجاتو مباشرة اىل  -: التكامل العمودي

توزيع سلعو اىل الوسطاء.  اك اف يقـو اتج اؼبفرد ابالتصاؿ ابؼبنتج كاتجر اعبملة مباشرة , ككذلك اعبمهور يقـو ابلوقت ذاتو ب
 يؤدم نشارو التعريفي ابالتصاؿ ابؼبستهلكُت .

كيبكن يف عملية اندماج اؼبشركعات كاليت تكوف دبستوايت كاحدة يف القناة التوزيعية  )التسويقية( اك التوسع  -: التكامل االفقي
 اقامة الوحدات )كمتاجر اؼبفرد( يف مستول كاحد كما ىي اغباؿ يف متاجر السلسلة اليت تقاـ من قبل الشركة الواحدة.  يف

يف ربسُت التوزيع بسبب اف اؼبنظمات تبليف صعوابت يف تنسيق كترتيب العدد اؼبتزايد من  كالتكامل االفقي ال يبدك فاعبل دكمان 
وث إضافية كالتخطيط يعد ضركراي للتعامل مع العمليات الضخمة ابإلضافة إىل ذلك فإف الوحدات , ككنتيجة فاف اقامة حب

 التكامل االفقي يقلل من حالة اؼبركنة يف اؼبنظمات ىذه.

 جتارة اجلملة
اف تعبَت ذبارة اعبملة يتضمن تلك العمليات اليت يقـو بتأديتها كافة الوسطاء كاؼبنتجُت على اختبلؼ انواعهم يف سبيل اغبصوؿ 

على البضائع من مصادر انتاجها كمن مث القياـ بتوزيعها على منشآت التجزئة اك على اؼبستعملُت الصناعيُت . فتجارة اعبملة 
ت التسويق اؼبتكامل اليت تكوف اؼبنافذ التوزيعية ؼبختلف البضائع كاػبدمات كتساعد على تدفقها ىي حلقة مهمة يف سلسة حلقا

لغاية من الشراء )ذبارية اـ صناعية(. ل كفقا اؼبفرد  كمنشآتمصادر انتاجها ك استهبلكها كيبكن التمييز بُت منشآت اعبملة  بُت
معركضاهتا  نسيقكتات االدارية ؼبنشآت اعبملة )تنظيماهتا االدارية( تنظيمما تكوف الكميات كبَتة( كال كرب حجم الصفقة )فغالبان ك 

 حيث تكوف اؼبواد مكدسة خبلفا ؼبا نلمسو دبنشآت اؼبفرد 
 تصنيف جتار اجلملة )متاجر اجلملة(
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تلفُت . كاتجر اعبملة ىو كسيط يبتلك البضاعة يعترب اتجر اعبملة حلقة الوصل بُت اؼبنتجُت كبُت ذبار التجزئة كاؼبشًتين اؼبخ
موضع التعامل , حيث يشًتيها من اؼبنتج مث يعيد بيعها اىل ذبار التجزئة كيقدـ اتجر اعبملة الكثَت من اػبدمات كاؼبعلومات 

بلت اىل اتجر التجزئة اؼبفيدة كاؼبساعدات اؼبالية ك البيعية اىل اؼبنتج . كما يقدـ اتجر اعبملة الكثَت من اؼبساعدات كالتسهي
كالذم تنقصو اؼبوارد اؼبالية كاػبربة الفنية كيبد اؼبوزع الصناعي اؼبشًتم الصناعي ابؼبساعدات الفنية كخدمات التسليم بشركط 

 -اعبملة اىل االيت : تقسيم متاجرمعقولة كيبكن 
 
 
 
 
 
 

   Full Service Wholesalersمتاجر اجلملة العادية  -1
جبميع كظائف ذبارة اعبملة من شراء البضائع كبيعها كمنح االئتماف كزبزين السلع كتوصيل الطلبات اىل تقـو متاجر اعبملة 

ذبار التجزئة يف الوقت اؼبناسب كاؼبكاف اؼبناسب كعادة ما تكوف ىذه اؼبتاجر كبَتة اغبجم كما اهنا تتعامل العمبلء من 
بعدد كبَت من السلع كتستخدـ رجاؿ بيع على درجة عالية من اؼبهارة كالتخصص كقد يعمل اتجر اعبملة ىنا يف توزيع 

م الصناعي كيطلق عليو يف ىذه اغبالة ًت لسلع االنتاجية للمشعلى توزيع ا السلع االستهبلكية لتجار التجزئة كقد يعمل
 اؼبوزع الصناعي 

ىو اتجر صبلة يقـو بتوزيع السلع الصناعية مثل اؼبواد اػباـ  -:  Industrial Distributerادلوزع الصناعي 
ملة يف ؾباؿ التوزيع للسلع كقطع الغيار كمهمات الشغيل اىل اؼبشًتم الصناعي, كيؤدم صبيع اػبدمات اليت يؤديها اتجر اعب

 االستهبلكية .
   Limited Function Wholesalersمتاجر اجلملة ادلتخصصة  -2

  -كىي اليت تقـو بعدد ؿبدكد من الوظائف اليت تقـو هبا متاجر اعبملة العادية كتنقسم اىل االنواع التالية :
  -:  Cash and Carry Wholesalersمتعهدو التوزيع - أ

تقـو ىذه اؼبتاجر ابلبيع نقدا لتجار التجزئة كالذين يتحملوف مسؤكلية تدبَت كسائل النقل كتكلفتها . كتتعامل ىذه 
 اؼبتاجر يف عدد ؿبدكد من السلع مثل اصناؼ البقالة كاؼبعدات الكهرابئية كاؼبكتبية 

 Limited Credit and Deliveryمتعهدو التوزيع بتسليم وائتمان زلدود  - ب
Wholesalers   

تقـو ىذه اؼبتاجر ابلبيع كتوصيل السلع اليت يشًتيها ذبار التجزئة ابستخداـ كسائل نقل فبلوكة لتاجر اعبملة فيقـو 
ىؤالء التجار بتسليم البضائع اىل عمبلئهم من ذبار التجزئة يف اؼبنارق اؼبختلفة مرة كاحدة كل اسبوع اك اسبوعُت مثبل 

يف بيع بعض السلع كالسجائر كاؼبياه الغازية كمنتجات شر ىذا النوع من اؼبتاجر , كما يبدىم ابئتماف لنفس اؼبدة . كينت
 االلباف .

  Drop Shippersمتعهدو الطلبات  - ج

 متاجر الجملة

 متاجر الجملة المتخصصة متاجر الجملة العادية

متعهد التوزيع بتسليم وائتمان  متعهد التوزيع 

 محدود

 الطلباتمتعهد 
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كيعمل ىؤالء التجار على ذبميع رلبات العمبلء من ذبار التجزئة حىت تتكوف منها كمية كبَتة سبكنهم من اغبصوؿ على 
ا اىل اؼبنتج الذم يقـو بشحن البضاعة اىل متاجر التجزئة , فهؤالء التجار ال نسبة كبَتة من خصم الكمية . مث يرسلوهن

يبتلكوف ـبازف لتخزين البضاعة كال يباشركف عمليات شحنها كنقلها . فهم يتابعوف اؼبنتج يف شحنو للسلع اؼبطلوبة 
 للتأكد من كصوؽبا اىل متاجر التجزئة اؼبشًتية يف اؼبواعيد احملددة

 
  -: Functional Middlemenيفيون الوسطاء الوظ

كىبتلف الوسطاء الوظيفيوف عن الوسطاء التجار يف اف ملكية السلع ال تنتقل اليهم كامبا يعملوف مقابل اغبصوؿ على عمولة كما 
اهنم يقدموف عددا ؿبددا من اػبدمات كالوظائف التسويقية عن تلك اليت يقدمها الوسطاء التجار كيبكن تقسيمهم اىل الوكبلء 

 كالسماسرة  
  -: Brokerالسماسرة 

يقـو السماسرة ابؼبفاكضة بُت البائع كاؼبشًتم لتسهيل عملية التبادؿ كتقريب كجهات النظر . كال يعمل السماسرة غبساهبم ,  
كما ال يبلكوف السلع اليت يتعاملوف هبا . كعموما فهم يبثلوف البائعُت كاؼبشًتين الذين يدفعوف ؽبم مبلغا معينا اك عمولة فقد 

 البائع اك غبساب اؼبشًتم  . يعمل السمسار غبساب
  -: Agentsالوكالء 

كبعكس السماسرة تكوف ؽبم اغبيازة اؼبادية للسلع اليت يبيعوهنا كيبثل الوكبلء البائع اك اؼبشًتم مقابل عمولة على اساس الوحدات 
 اؼبباعة اك اؼبشًتات .

  -: Purchasing Agentوكيل الشراء  - أ
ويلة مع عمبلئو كال يقتصر عملو يف شراء السلع ريبثل ككيل الشراء اؼبشًتم يف اغلب االحواؿ كدائما يكوف لو عبلقة 

كلكن يقـو ابستبلـ البضاعة كالتفتيش كالتخزين كشحن البضاعة اىل اؼبشًتم االخَت كيف بعض اغباالت هبمع ككيل 
 اف وبصل على خصم الكمية كشركط شراء خاصة . الشراء رلبات ك اكامر عدد من العمبلء حىت يستطيع 

  -: Selling Agentوكيل البيع  - ب
يكوف لوكيل البيع السلطة الكاملة ككما وبددىا العقد يف بيع صبيع انتاج اؼبنتج نظَت اغبصوؿ على عمولة كال تقيد حرية 

عار كشركط البيع. فهو يقـو بوظيفة ككيل البيع أبية قيود للتعامل يف منارق معينة , كيكوف لو أتثَت كاضح على االس
البيع كاملة عن اؼبنتج كيركز اؼبنتج اعمالو على العملية االنتاجية , فيعترب ككيل البيع دبثابة ادارة تسويق للمنتج . 

 كيستخدـ ككيل البيع عادة بواسطة اؼبنتجُت اعبدد كفبن ال تتوفر لديهم موارد اك خربات كافية لبيع منتجاهتم .
  -: Manufacturers Agentوكيل ادلنتج  - ج

سلطة ككيل اؼبنتج اقل من سلطة ككيل البيع فهو ال يبيع كل انتاج اؼبنتج فيكوف لو سلطة العمل يف منطقة ؿبدكدة كيؤثر 
قليبل يف االسعار كشركط البيع . كيستخدـ ككيل اؼبنتج عند تقدًن سلع جديدة فعادة ما تكوف لدل الوكبلء اتصاالت 

كما يستخدـ ككبلء اؼبنتج لتنشيط اؼببيعات يف اؼبنارق ذات الطلب اؼبنخفض   فمع اؼبستهلكُت كككاالت االعبلريبة 
كيعترب ككيل اؼبنتج مصدرا اساسيا يف توفَت اؼبعلومات التسويقية عن البيئة كظركؼ السوؽ كاذباىات الطلب كربيعة 

 يدة للمنتج . اؼبنافسُت كرغبات اؼبستهلكُت كغَتىا من اؼبعلومات اؼبف
   

 
 -جتار ادلفرد )التجزئة(:   
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يقـو اتجر التجزئة ببيع السلع مباشرة اىل اؼبستهلك النهائي كسبثل ذبارة التجزئة مركزا اسًتاتيجيا يف ىيكل التوزيع . كتعمل    
دمة اتجر التجزئة للمنتج ؿباؿ التجزئة لكي ربصل على الربح مقابل اػبدمات اليت تؤديها لكل من اؼبنتج كاؼبستهلك كتتمثل خ

يف تصريف منتجاهتا اىل اعداد كبَتة من صبهور اؼبستهلكُت كاف يتعذر عليو اف وبقق اتصاال مباشرا معهم . كوباكؿ ذبار التجزئة 
ن ذبميع السلع اؼبختلفة مث يعرضها اماـ اؼبستهلك االخَت دبا يبكنو من االختيار بينها كيستطيع اف وبدد حاجات اؼبستهلكُت م

 السلع اؼبختلفة .
ىي تلك العمليات اليت سبارس من قبل الباعة بغض النظر عن كوهنم منتج اـ كسيطا راؼبا اف البيع يتم اىل  -: * فتجارة ادلفرد

 صبهور اؼبستهلكُت , فتلك الصفقة صفقة مفرد بغض النظر عن حجمها 
 -امهية جتارة ادلفرد : 

تلعب ذبارة اؼبفرد دكرا مهما يف اقتصادايت الدكؿ فهي اليت تنمي صبيع قطاعات االقتصاد كاليت تؤثر بدكرىا يف الدخل القومي 
ام اف ذبارة اؼبفرد ىي اليت تساعد على تطوير كتنمية الصناعة مثبل كاعبهود اليت تبذؿ ىنا من قبل مصادر االنتاج كلها لغرض 

 رض اشباع حاجاتو البد من فبارسة ذبارة اؼبفرد . تلبية حاجات اؼبستهلك كلغ
 متاجر ادلفرد )التجزئة الكبرية(

 انواع متاجر ادلفرد الكبرية
 كطي مساحات كاسعة جدا حبيث ال يتمكن اؼبستهلغتقـو ببيع ـبتلف انواع السلع كت ىناؾ انواع كثَتة من متاجر اؼبفرد الكبَتة

من تغطية صبيع االقساـ اؼبتخصصة ببيع صبيع انواع السلع يف يـو كاحد كسنركز على االنواع التالية من ىذه اؼبتاجر اؼبوجودة يف 
 -العراؽ كغَته من الدكؿ :

: كىي من اؼبشاريع اليت تبنتها الدكؿ يف اكاخر الستينيات كشرعت ببنائها يف بداية السبعينيات يف  االسواق ادلركزية -1
داد مث اىل ابقي احملافظات كاستخدمت االسواؽ اؼبركزية سياسات بيع حديثة كتضم اقسامها صبيع انواع السلع بغ

االستهبلكية كحىت االنتاجية احياان كيلم عماؿ البيع بطرؽ البيع كتتبع ىذه االسواؽ سياسة االقساـ اؼبختلفة مثل قسم 
 ع االنتاجية ...اخل . لعب االرفاؿ كقسم البدالت الرجالية كقسم اخر للسل

كىي متاجر ذبزئة كبَتة متكاملة تتعامل مع عدد كبَت من ؾبموعات السلع اؼبختلفة كيتم  -:متاجر زلالت االقسام -2
على اساس اقساـ يداكؿ كل منها ؾبموعة من السلع كيشرؼ على كل منها رئيس اك مدير مسؤكؿ  تنظيم اؼبتجر داخليان 

 مة بذاهتا كتتكوف ؾبموعات السلع اليت تعرفها ىذه اؼبتاجر عادة من سلع التسوؽ . كيعترب كل قسم كحدة ؿباسبة قائ
  -: Consumers Cooperatirveاجلمعيات التعاونية االستهالكية  -3

ـ ككاف اظبها ركج دم يف انكلًتا كاعبمعيات التعاكنية االستهبلكية ىي 1844ظهرت اكؿ صبعية تعاكنية استهبلكية يف عاـ 
ؼ ديبتلكها كيديرىا ؾبموعة من اؼبستهلكُت يقوموف أبنشائها كبيع السلع اىل االعضاء أبشباف اقل من السوؽ فاؽبمتاجر 

   االساسي ؽبا ىو خدمة االعضاء إبمدادىم ابلسلع اعبيدة أبسعار معقولة كليس يف ربقيق الربح 
نفس السلعة كتعمل يف ظل ملكية كاحدة تتكوف متاجر السلسة من عدد من متاجر التجزئة تبيع  -: متاجر السلسة  -4

كادارة كاحدة , يقـو اؼبركز الرئيس ببعض الوظائف كاالنشطة مثل الشراء اؼبركزم , االعبلف , االشراؼ كالرقابة على عماؿ 
يرم البيع . كيعمل اؼبركز الرئيس على ربقيق التنسيق بُت نشاط اؼبتاجر اؼبختلفة )حلقات السلسلة( كتوكيل السلطة اىل مد

 تلك الفركع 
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 السمات اجلديدة يف جتارة التجزئة  
  -كاضح على فبارسة ذبارة التجزئة كىي : أتثَتد ررأت تغَتات كثَتة يف السنوات االخَتة يف ؿبيط البيئة اػبارجية كاف ؽبا قل

جديدة نتيجة ذلك فزايدة عدد السكاف كاؽبجرة بُت اؼبنارق كاكتساب ثقافات  -تغَتات يف ؿبيط القول االجتماعية : -1
 انعكست على مشًتايهتم يف ـبتلف منارق العراؽ كاثر ذلك ابلنتيجة على تطور انشطة ذبارة التجزئة .

 الشرائية ارتفع اؼبستول كقوتوفمن خبلؿ زايدة مدخوالت االفراد  -تغَتات يف ؿبيط القول االقتصادية: -2
 لتلبيتها اؼبعيشي بشراء ـبتلف انواع السلع كاذباه متاجر التجزئة  

ابستخداـ اؼبعدات اغبديثة يف فبارسة ذبارة التجزئة كاستخداـ اغباسوب االيل  -تغَتات يف ؿبيط القول التكنولوجية : -3
 رض السلع علضبط اػبزين كاستخداـ اؼبعدات اغبديثة ل

 تغَتات يف ؿبيط القول التنافسية  -4
كالقوانُت اػباصة ابؼبقاييس كالرقابة االقتصادية كقوانُت كزارة  اليت تنظم التجارة الداخلية -تغَتات يف االنظمة كالقوانُت : -5

 الصحة كغَتىا فكلها ساعدت على فرض الرقابة على تنظيم عمل التجارة ابلتجزئة .  

 التوزيع ادلادي )اخلزن والنقل(
الوقت اؼبناسب ؽبذا من اماكن انتاجها حىت تصل اىل مركز استهبلكها يف زبتص كظيفة التوزيع اؼبادم بتحريك السلعة 

االستهبلؾ , كغالبا ما قبد العمبلء يف مواقع بعيدة عن مراكز االنتاج لذلك يتحتم نقل السلع مث زبزينها يف مواقع قريبة من 
العمبلء . ىبطط االنتاج اغبديث كفقا لتوقعات مسبقة للطلب الفعلي كيبقى االنتاج فًتة داخل اؼبخازف حىت أتيت الطلبات كحىت 

تلك الطلبات . اىل انو يف رراز الصناعة اليت يعتمد على الطلبات قبل البدء يف االنتاج سنجد اف اؼبخزكف من السلع التامة تنفذ 
 اد اػباـ انتظارا لبدء التشغيل و اقل ما يبكن رغم الزايدة يف اؼبخزكف من اؼب

 -التخزين : -1
دبعٌت اف االنتاج يعد كفقا للتنبؤات ابلطلب اؼبستقبلي ,  –يف االنتاج النمطي اؼبستم  –نظرا الف االنتاج يسبق الطلب 

تظهر انبية التخزين كيقـو كل من اؼبنتجُت , ذبار اعبملة , ذبار التجزئة ابلتخزين كبكميات تتفق مع حجم اعماؽبم . 
 تجار سرعاف ما يطلب ىذا الصنف من اؼبنتج كذلك لتلبية الطلبات اؼبستمرة كعندما ينقص اؼبخزكف السلعي عند احد ال

  -: ىنالك ثالث اسباب رئيسية جتعل رجال التسويق حيتفظون ابدلخزون وىي 
ا كاف الطلب مستمر كاالنتاج موظبي اك اذا كاف ذالفصوؿ كاؼبواسم اؼبختلفة . فاؼبقابلة التقلبات يف الطلب ما بُت  -1

كاالنتاج مستمر فبل بد من االحتفاظ دبخزكف معُت ؼبقابلة ىذه االختبلفات بُت االنتاج كبُت االستهبلؾ الطلب فصلي 
اك  كيظهر ىذ بصورة خاصة يف حالة احملاصيل الزراعية مثل )انتاج القطن اؼبوظبي كالطلب اؼبستمر على اؼببلبس القطنية

  (القماصل اعبلديةانتاج الطمارة كالطلب على اؼبعجوف كالطلب الفصلي على 
 يبكن اف وبسن التخزين من جودة االصناؼ اؼبنتجة مثل اعبنب كالدخاف كاالخشاب كابلتايل تزداد قيمتها .  -2
 زبزين االنتاج الذم انتج اكثر من اغباجة يف بعض االكقات .  -3

لمُت سيب مع تدريب رجاؿ ملغرض السيطرة على اػبزين البد من اف يكوف ىناؾ نظاـ ادارم كؿباس -: السيطرة على اخلزين 
لغرض قيامهم ابلرقابة كالسيطرة على حركة اؼبخزكف السلعي كهتيئة اؼبعدات اػباصة بعمليات التحميل كالتفريغ كمسك السجبلت 

 ككتابة التقارير اؼبستمرة كالرقابة على عملية الوارد كالصادر اؼبخزين .
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 عمليتاف متممتاف لعملية اػبزف ترتبط عمليات اؼبناكلة بعمليات نقل السلع كاؼبواد  -: مناولة ادلواد 
  -كتكن انبية النقل كاؼبناكلة يف التايل : 

% من سعر 100لف كلف نقل كمناكلة اؼبواد نسبة عالية من كلف اؼبواد يف ام منظمة كتصل احياان اىل ؤ ت -الكلف: -1
 .  اؼبادة اؼبطركحة يف ـبازف اجملهز

اىل اقل تلف يلحق هبا من خبلؿ ذبنب حوادث الطرؽ  سبكن انبية االىتماـ بنقل كمناكلة اؼبواد كصوالن  -التلف : -2
 .  ة كبَتةر ك التحميل كالتفريغ فبا يشكل خساكاغبريق ا

عملييت  قل كاؼبناكلة يف منع حاالت توقف االنتاج بسبب بطءتظهر انبية الن -االقتصادم : طعلى سرعة النشا التأثَت -3
 النقل كاؼبناكلة للمواد االكلية من اؼبخازف اىل االقساـ االنتاجية اك من ؾبهزم ىذه اؼبواد اىل ـبازف اؼبنظمات الصناعية .

من حيث تقليل اػبسائر الناصبة جراء التغَتات اليت تصيبها اؼبواد اثناء نقلها اك مناكلتها  -التأثَت على نوعية اؼبواد : -4
 نتيجة الظركؼ اعبوية كغَتىا . 

  
ذه العملية لكي يشمل اىتماـ االدارة هب تسعتتطلب اجراءات الطلب ذبميع الطلبات لغرض تنفيذىا كي -: اجراءات الطلب

البلـز كأجراء الرقابة على اعبودة لبلرمئناف على اف االجزاء اؼبعدة للشحن ىي بنفس اؼبواصفات اؼبطلوبة حبيث اف  تربديد الوق
رؼ بسرعة مناسبة عدد الوحدات عاف ن نتتم عملية تنفيذ الطلبية أبسرع ما يبكن كابستخداـ اساليب فنية حديثة حبيث يبك

م كحدة يف الطريق كمىت يتوقع اف تصل . كعند استبلـ الطلبية من العميل تبدأ عملية ذبميع اؼبتوفرة . ككم كحدة مطلوبة كك
 الوحدات كاالصناؼ اؼبطلوبة مث تشحن البضاعة اىل اعبهات الطالبة . 

يبكن ربديد اغبجم االقتصادم للطلبية ابستخداـ معادلة رايضية تضمن لنا التوقيت  -: حتديد احلجم االقتصادي للطلبية
 كالتوازف بُت الكميات اؼبتوفرة كالكميات اؼبطلوبة 

√اغبجم االقتصادم للطلبية =  
  ؾ ت

 ؼ

 حيث اف ؾ = تكلفة الطلبية الواحدة 
 ت = معدؿ اؼببيعات السنوية ابلوحدات           
 ؼ = تكلفة خزف الوحدة الواحدة يف السنة          

 دينار  3000, ؼ =     100مليوف   , ت = 2نفًتض اف ؾ =  

√اغبجم االقتصادم للطلبية =        
                   

     
 =                كحدة  
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 النقل
حيث انو قد لوظيفة النقل أنبية كبَتة كتلعب دكرا كبَتا يف التجارة بنوعيها احمللي كالدكيل فقد ساعدة على خلق اؼبنفعة اؼبكانية 

ن ـبتلف اؼبنتجات يف بقاع ـبتلفة مكاف النقل قد ساعد على ما يفيض  الفًتة الزمنية الواقعة بُت اإلنتاج كاالستهبلؾ كما تقلص
اىل نقاط اخرل حيث اغباجة ؽبا . كلغرض ايصاؿ السلع ألسواقها البد من كجود نقل كفوء كاقتصادم للمساعدة يف تقارب 

 جارم بُت دكؿ العامل .االسواؽ كالتبادؿ الت
 انواع وسائط النقل 

 النقل الربي 
  -ذه الوسائط يف عمليات النقل لآليت :ىانتشرت  -النقل ابلشاحنات : -1
 سهولة اؼبناكرة يف الطرقات ابؼبقارنة ابلوسائط االخرل . -*
خاصة ما يتعلق بتكاليف التفريغ  ة متطلبات النقل , فاستخدامها ال وبتاج اىل متطلبات معقدة كالوسائل االخرلربسا -*

 كالتحميل .
 سهولة توفرىا . -*
 سرعة نقلها بُت اماكن التفريغ كالتحميل ابستثناء النقل اعبوم . -*
ك النقل ابلسكك اغبديد يتم نقلة مرة اخرة من اىل اؼبستلم , اما النقل اؼبائي مزااي اقتصادية فهي تنتقل مباشرة من اجملهز  -*

 كىذا ينعكس يف ارتفاع تكاليف النقل . تلمديد اىل اؼبسؿبطة السكك اغب
تلف اقل الف تعدد عمليات التفريغ كالتحميل عند استخداـ الوسائط االخرل يؤدم إىل احتماالت اكرب يف تلف اؼبواد  -*

 اؼبنقولة .
 
  -كمن مزااي استخداـ ىذه الواسطة ما يلي : -: النقل ابلسكك احلديد -2
 النقل اقل من الشاحنات عندما تكوف اؼبسافات بعيدة )بُت اؼبدف اك الدكؿ( .تكوف كلفة  -*
البضائع إىل ارتفاع كبَت كما ىو اغباؿ عند نقل السيارات من مراكز  ضيدراقة اكرب : عندما تكوف العرابت ؾبهزة بوسائل لتن -*

 يف العربة الواحدة .االنتاج اك التجميع اىل الوكبلء حيث يبكن كضع السيارات على ثبلثة اسطح 
 

اليزاؿ ىذا النوع من النقل يعاين من اؼبنافسة من قبل كسائط النقل االخرل بسبب كلفتو العالية كاحتياجاتو اىل  -: النقل اجلوي
 اؼبطارات الستقباؿ الطائرات يف مواقع الشحن كالتفريغ .

 -: وذلذه الواسطة بعض ادلزااي منها
 الطرق ادلختلفة للنقل / وسائط النقل 

تعتمد اغلب اؼبنشآت على اكثر من كسيلة كاحدة للنقل فمثبل تنقل اؼبواد اػبامة عن رريق السكك اغبديدية , النقل اؼبائي , 
الوسيلة اؼبختارة  الطركد الربيدية . كلكن تعتمد لنقلرات ائاانبيب البًتكؿ . اما السلع التامة الصنع فتنتقل بواسطة السيارات, الط

على ىيكل التوزيع فمثبل عند نقل بضاعة من مصنع اىل اخر يفضل استخداـ السكك اغبديدية اك السيارات, كمن اؼبصنع اىل 
اؼبخزف تستخدـ السكك اغبديدية اك السيارات ايضا, من ـبزف اىل ـبزف السيارات , كيف حاالت االستعجاؿ كالضركرة القصول 

 الطائرات .
بيعي ىناؾ بعض االستثناءات من تلك القواعد فمثبل اعبريدة اك اجمللة تعتمد على النقل ابلسيارات اك الطائرات اك كمن الط

ابلربيد بينما قبد اف شركة البًتكؿ سوؼ ربرؾ اؼبادة اػباـ من حقوؿ البًتكؿ اىل معامل التكرير عن رريق االانبيب . كعموميا 
تعتمد اساسا على عاملُت نبا : السرعة كالتكلفة فالنقل ابلطائرات مرتفع التكاليف كلكنو  فاف اختيار الوسيلة اؼبناسبة للنقل

يتميز ابلسرعة كلكن تنظر بعض الشركات اىل اف النقل ابلطائرات ىو االنسب راؼبا اهنا تعطي العتبار السرعة اؼبقاـ االكؿ 
 من االمواؿ اجملمدة يف اؼبخازف فتزيد الرحبية . ابإلضافة اىل اف النقل ابلطائرات ىبفض من الكميات اؼبخزكنة اك
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  Promotionالرتويج
فيعترب الًتكيج احد عناصر اؼبزيج التسويقي للمنظمة كالذم يستخدـ لتعريف السوؽ اؼبستهدفة دبنتجات اك خدمات اؼبشركع , 

  -ككما ذكران سابقا فاف اؼبزيج التسويقي يتكوف من اؼبنتج كالتسعَت كالًتكيج كالتوزيع فاف عناصر اؼبزيج الًتكهبي تشمل :
وسيلة غَت الشخصية لتقدًن االفكار كالسلع كاػبدمات كتركهبها بواسطة جهة كىو ال -: Advertisingاالعبلف  -1

 معلومة مقابل اجر مدفوع . 
كىو التقدًن الشخصي كالشفهي لسلعة اك خدمة اك فكرة هبدؼ دفع  -:Personal Sellingالبيع الشخصي  -2

 اؼبستهلك )اؼبستعمل( اؼبرتقب كبو شرائها اك االقتناع هبا .
ؼ االعبلف كالبيع الشخصي كالنشر كىي اكجو النشاط التسويقية خبل -:Sales Promotion تنشيط اؼببيعات -3

 الصناعي اك اؼبوزع بسلعة اك خدمة معينة كاقناعو بشرائهاكاليت هتدؼ ااثرة اىتماـ اؼبستهلك االخَت اك اؼبشًتم 
ركة معينة بوسائل غَت شخصية كىي ااثرة الطلب على سلعة اك خدمة اك ااثرة االىتماـ بش -: publicityالنشر  -4

 عن رريق الصرؼ كاالذاعة كالتليفزيوف كذلك دكف مقابل .
كاذباىات ء يبذؽبا اؼبشركع للتأثَت على اراكىي اعبهود اؼبخطط ؽبا كاليت  -:Public Relationsالعبلقات العامة  -5

 اعبمهور كبوه. 
اؼبعلومات عن اؼبنتج من اؼبنتج اك اؼبوزع اىل اؼبستهلك بغرض  كربيعة الًتكيج تظهر يف انو النشاط الذم من خبللو يتم انتقاؿ

 التأثَت عليو الزباذ قرار الشراء ابستخداـ نظاـ االتصاالت .
ىو كلما كانت اؼبسافة بُت اؼبنتج كاؼبستهلك كبَتة ككلما زاد عدد  االولكترجع اغباجة اىل برانمج تركهبي لعدة عناصر 

حيث اف اؽبدؼ من الًتكيج ىو اعبلـ اؼبستهلك ابؼبنتج  اثنياً اؼبستهلكُت احملتملُت كلما زادت مشكلة االتصاؿ بُت الطرفُت , 
 ة . كالتأثَت عليو الزباذ قرار الشراء فبا ىبلق زايدة يف حجم الطلب على منتجات الشرك

 اجراءات االتصال
  The Commination processعناصر عملية االتصال 

 كىو الطرؼ الذم يرسل الرسالة لطرؼ اخر .  -: senderاؼبرسل  -1
 مراحل كضع كتصميم شكل كؿبتول الرسالة . -: Encodingتصميم الرسالة  -2
 كىي الرسالة الفعلية الٍت هبب ارساؽبا .  -: Massageالرسالة  -3
 قنوات االتصاؿ اليت تنتقل من خبلؽبا الرسالة من اؼبرسل اىل اؼبرسل اليو . -: Mediaالوسيلة  -4
 ا كرد ابلرسالة . ؼبكىي اؼبرحلة اليت بواسطتها يضع اؼبرسل اليو معاين  -: Decodingترصبة الرسالة  -5
 الطرؼ اؼببعوث لو الرسالة . -: Recoverاؼبرسل اليو  -6
 ؼبرسل اليو بعد معرفة ؿبتول الرسالة . ردة فعل ا -:  Responseردة الفعل  -7
 اتصاؿ اؼبرسل اليو ابؼبرسل كرد على الرسالة . -: Feedbackاؼبعلومات اؼبرتدة  -8
 كىي كل ما يؤثر على الرسالة اك رريقة فهمها من قبل اؼبرسل اليو .   -: Noiseالضوضاء  -9

 مراحل عملية االتصال 
اما مراحل عملية االتصاؿ فعلى اؼبرسل اف وبدد من ىم اؼبستمعُت اؼبستهدفُت اك من ىو اعبمهور اؼبستهدؼ الذين يرغب اف 

 تصل اليهم الرسالة كربديد نوع ردة الفعل اؼبرغوب بو كاختيار الرسالة كالوسيلة كذبميع اؼبعلومات اؼبرتدة . 
   Factors in Setting the Promotional Mixوجيي العوامل ادلؤثرة يف تركيب عناصر ادلزيج الرت 
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كما مر ذكره فاألساليب الًتكهبية تتضمن كبل من االعبلف كالبيع الشخصي كتركيج اؼببيعات كالنشر كالعبلقات العامة . اال انو 
ة على االعبلف كالبيع ال يشًتط توافر ىذه االساليب يف اؼبزيج الًتكهبي لكل منتج على حدة فقد يشمل اؼبزيج الًتكهبي لسلع

 -الشخصي فقط كقد يزيد اك يقل عن ذلك لسلعة اخرل كيرجع ذلك اىل عدة عوامل انبها:
فاؼبشركع ذك اؼبيزانية الكبَتة يستطيع استخداـ االعبلف اكثر من مشركع ذك اؼبيزانية  -: االموال ادلتاحة للرتويج -1

 ضعيف يستطيع اف يستخدـ البيع الشخصي كاالعبلانت اؼبشًتكة .  ماليان  تربالصغَتة . ككذلك اؼبشركع الذم يع
اذا كاف السوؽ منتشرة جغرافية . يكوف البيع الشخصي اكثر ففي حُت اف االعبلف اكثر فعالية  -: طبيعة السوق -2

الوسطاء اك فعالية يف حالة السوؽ اؼبتمركز . ككذلك تنوع اؼبستهلكُت كعددىم , فاذا كانت السوؽ اؼبستهدفة ىم من 
انت السوؽ ىم اؼبستهلك النهائي ينبغي استخداـ االعبلف كجب استخداـ البيع الشخصي , كاذا  اؼبشًتكف الصناعيوف ك 

 غالبا ككذلك اذا كاف عدد اؼبستهلكُت كبَت ينبغي استخداـ االعبلف . 
يط اؼببيعات . كيكوف االعبلف فيعتمد تقديبها على االعبلف كتنش  فبالنسبة للسلع االستهبلكية  -: طبيعة السلعة -3

سلع التسوؽ كاليت تقـو أبسلوب البيع الشخصي . اما السلع كتنشيط اؼببيعات اكثر استخداما ابلنسبة للسلع اؼبسَتة عن 
اػباصة فتقدـ دبزيج من االعبلف كالبيع الشخصي كتنشيط اؼببيعات . كابلنسبة للسلع الصناعية فأهنا غالبا ما تقدـ ابلبيع 

 كيرجع ذلك اىل الطبيعة الفنية ؽبذه السلع .  الشخصي
تعريف اكرب عدد مكن من اؼبستهلكُت ابلسلعة اما ة التقدًن هبب استخداـ االعبلف ليف مرحل -: دورة حياة السلعة -4

يف مرحليت النمو كالنضج فيفضل استخداـ االعبلف يف حالة السلع االستهبلكية كالبيع الشخصي يف حالة السلع الصناعية 
 كيف مرحلة االكبدار هبب استخداـ تنشيط اؼببيعات )تطوير منتج , غبلؼ , تبيُت ... اخل( . 

تعترب التكاليف اػباصة بكل كسيلة من كسائل الًتكيج من العوامل الواجب  -: سائل الرتويجتكلفة ومدى توافر و  -5
مراعاهتا عند تكوين اؼبزيج الًتكهبي اؼبناسب فمن الطبيعي يعترب االعبلف كتنشيط اؼببيعات مكلفة كوبتاج ؼبيزانية كبَتة . 

ستهلكُت . فاف تكلفة االتصاؿ بكل شخص على حدة كلكن اذا ما نظران اىل االعبلف سيصل اىل ؾبموعة كبَتة من اؼب
 ستعترب تكلفة قليلة . 

امة اقتصاداي أيخذ االعبلف حيزا عند تصميم ىذا اؼبزيج . يعترب االعبلف من اؼبوضوعات اؽب  -: امهية االعالن واىدافها 
سلعة ؼبسموعة اىل اعبمهور إلغرائو على شراء ة اك ائيكاجتماعيا . كيعرؼ االعبلف ابنو النشاط الذم يقدـ الرسائل االعبلنية اؼبر 

  -اك خدمة مقابل اجر مدفوع كيبكن اف نستعرض عمل ادارة االعبلف يف االيت :
 ربديد اىداؼ االعبلف )تعريف اعبمهور , كسب العمبلء , زايدة رقم اؼببيعات(. -1
 تصميم الرسالة االعبلنية بطريقة ذبذب االنتباه مث االىتماـ . -2
 اختيار الوسيلة االعبلنية ككضع اكلوايت ؽبا .  -3
 قياس نتائج االعبلف .  -4

على تدعيم الوالء للعبلمة التجارية كيعمل كاالعبلف وباكؿ تنشيط اؼببيعات بُت اؼبستهلكُت اغباليُت كاؼبرتقبُت كالسابقُت , 
 اـ اؼبتبادؿ بُت اؼبستهلكُت كبُت اؼبنشأة اؼبعلنة كيدعم الثقة كاالحًت  ةكللمنشاة , كما اف االعبلف يدعم من جهود البيع الشخصي

 
 

 كالشكل االيت يوضح اىداؼ االعبلف 
 استراتيجية االعالن 
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 التصور                   زايدة التدعيم               احملافظة على الوالء               تنشيط ادلبيعات             
 
 

 
 تنشيط ادلبيعات 

التنسيق بُت االعبلف كالبيع الشخصي بطريقة فعالة كمن الطرؽ اؼبستخدمة لتنشيط ىو جزء من النشاط البيعي الذم يعمل على 
احملفزات ,  اؼببيعات على غبلؼ السلعة , العيناة , الكاربوانت, الطوابع كتعتمد العديد من اغبمبلت لتنشيط -اؼببيعات :

 . لكي تشجع استجابة سلوكية, كاحملفزات أتخذ شكل قيمة مالية تضاؼ اىل عرض ما
  -نلخص فيما يلي بعض صور كعناصر تنشيط اؼببيعات : -: اشكال تنشيط ادلبيعات

 من الطرؽ اؼبستخدمة لًتكيج سلعة جديدة ىي توزيع عينات ؾبانية منها . -: العينات  -1
انتشرت ىذه الطريقة بشكل كاضح منذ السبعينات كحققت نتائج كبَتة يف ربضَت  -: العرض يف أماكن الشراء  -2

 ماركت .ؼبستهلكُت على الشراء مثل السوبر ا
اعتمدت بعض الشركات على ىذه الطريقة, كأتخذ ىذه اؼبسابقات اشكاال عدة مثل  -ادلسابقات جبوائز نقدية :  -3

 على كحدة ؾبانية اذا صبع طبس كوبوانت مثبل . ؿليت تعطي للمستهلك اغبق يف اغبصو الكوبوانت داخل الغبلؼ كا
 دلجهاز كهرابئي لكي يرل اؼبستهلك مكاستعماؿ   -: عمال السلعة داخل احملال التجاريةاجراء توضيحات الست  -4

 ة .سلعالفائدة اليت وبققها استخداـ ىذه ال
االشًتاؾ يف اؼبعارض التجارية  وسبتلك الكثَت من اؼبصانع معارض دائمة ؼبنتجاهتا كما يبكن -: ادلعارض التجارية -5

 بلت العلمية .كالصناعية اك معارض الكتب ك اجمل
 النشر 

الشركة شيئا  وتدفع عن يعرؼ النشر يف بعض األحياف ابنو تسويق العبلقات العامة , كىبتلف النشر عن االعبلف يف اف النشر ال
انو ىو , رباكؿ الشركة اف تنشر بعض األخبار يف مصلحتها ام يف مصلحة الشركة كمصلحة منتجاهتا. كمن عيوب النشر 

 ب بو اعبلانتو اك جهود البيع الشخصية .قا ينشر عنو بنفس اغبماس الذم يراب مقالتسويق أف يرال يصعب على رج
 وسائل نشر االعالانت 

يعترب اختيار الوسيلة االعبلنية اؼبعوؿ اغبقيقي لنجاح االعبلف . لكل كسيلة اعبلنية خاصية معينة , كعليها بعض اؼبأخذ حبيث 
 عند اختيار الوسيلة االعبلنية .  هبب اف يؤخذ ىذا كلو يف اغبسباف

 
ينطوم اختيار الوسيلة على تفهم االمكانيات كالطاقات اؼبالية اؼبتاحة عند اؼبعلن كدراسة تكاليف االعبلف يف كل كسيلة على 

  -حدة كيبكن اؼبقارنة بُت الوسائل اؼبختلفة عن رريق اعبدكؿ التايل :

 * العاملين 
 * رجال البيع 
 * الموزعون

 * تجار الجملة 
 * تجار التجزئة  

 العمالء
 * الحاليين
 * السابقين

 العمالء
 المستقبليين-

 الحاليين -
 نالسابقي-

 

 الجمهور العام 
 * الراي العام 

 * الحكومة 
 * قادة الرأي 
 * المساهمين
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 العيوب ادلزااي اخلاصية الوسيلة
على  التأكيد –السرعة  الصحف -1

احلقائق يتقيد االعالن مع 
 مرور الوقت

 –ادلرونة يف اختيار الصحيفة 
التغطية الواسعة جلمهور 

 ادلستهلكني

تنتهي حياة الصحيفة اليومية 
وقت القراءة سريع  –بسرعة 

 واحتمال االنتباه قليل
تصل اىل قطاع معني من  حياة اجمللة اطول اجملالت -2

 ادلستهلكني
 ف االعالن مرتفعةتكالي

 –االنتشار الواسع لإلعالن  التسلية التلفزيون -3
ادلرونة )يف اوقات عرض 

 االعالن(

وقت االعالن  –تكلفة مرتفعة 
 قصري

 -ادلرونة  –سرعة احلركة  التسلية الراديو -4
 التخصص

وقت االعالن  –منافسة شديدة 
 قصري

 احلمالت االعالنية                                              
 

 ىو التقدـ الشخصي اك الشفهي لسلعة اك خدمة اك فكرة هبدؼ دفع العميل اؼبرتقب كبو شرائها اك  -:البيع الشخصي
 االقتناع هبا.                   

هلك كالتعرؼ كىبتلف البيع الشخصي عن االعبلف يف اف البيع الشخصي تقدًن شفهي كوبقق اتصاالن مباشران كجهان لوجو ابؼبست
 يعترب االعبلف اتصاؿ غَت شفهي. ماعلى من رد الفعل لديو بين

 وتتصف وسيلة البيع الشخصي بعدد من ادلزااي والعيوب 
اىم اؼبزااي ىي االتصاؿ الشخصي كاؼبباشر بُت البائع كاؼبشًتم كامكانية استخداـ اكثر من كسيلة يف االقناع كامكانية اغبصوؿ 

اؼبستخدمة كامكانية احارة العميل ابؼبنهج البيعي اك امكانية تركيز  البيعيةعلى ردكد افعاؿ مباشرة عن مدل فاعلية الوسائل 
 بلء االكثر استعداد للشراء.اعبهود البيعية على العم

اما عيوهبا فمنها ارتفاع تكلفة كسيلة البيع الشخصي كما اف قدراهتا ؿبدكدة على خدمة عدد كبَت من العمبلء كتقتصر جهود 
 كما قد تؤثر شخصية رجل البيع سلبيان يف حجم اؼببيعات.خَتة من قرارات الشراء الفعلية.البيع الشخصي على اؼبرحلة اال

 -كتشمل عملية البيع الشخصي اؼبراحل التالية: -: البيع الشخصي اجراءات
البحث عن كتقوًن العمبلء اؼبرتقبُت: حيث يبدأ عمل رجل البيع أبعداد قائمة ابلعمبلء اؼبرتقبُت كوبصل رجاؿ البيع  -1

منهم ميل منها سجبلت اؼبشركع كرلبات العمبلء كالصحف كغَتىا مث يقـو كل ععلى ىذه القائمة من مصادر عدة 
العمبلء حسب انبيتهم النسبية يف ذلك مث  استبعاد من حيث مقدرتو اؼبالية كرغبتو يف الشراء كظبعتو االئتمانية مث يتم

 يرتبوف حسب االنبية.
االعداد كالتجهيز: يقـو رجل البيع بتجميع كربليل البياانت عن االحتياجات من السلع كاؼباركات لكل عميل  -2

 ن ىذه اؼباركات مستقببلن.كاالذباىات كبو كل م
 االتصاؿ ابلعميل: حيث يتم اختيار االسلوب اؼبناسب للوصوؿ اىل العمبلء دبواقع مسبقو اـ بدكهنا . -3
 لديهم رغبة الشراء. نميعرض السلعة: عرضها بطريقة ذبذب انتباه اؼبستهلكُت )اؼبشًتين( كت -4
 وف( بتقدًن اؼبزيد من اؼبعلومات.التغلب على االعًتاضات: ام اليت يثَتىا اؼبشًتكف)اؼبستهلك -5
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اهناء البيع كاؼبتابعة: ام بعد اسباـ صفقة البيع على رجل البيع متابعة العمبلء ليكن التعرؼ على درجة رضا اؼبستهلك  -6
 عن السلعة كمعرفة رد الفعل ذباه السلع كمعرفة الرغبة يف تكرار الشراء من عدمها.

م عمبلن صعبان فهناؾ الكثَت من االنشطة اليت ينبغي على ادارة اؼببيعات كمدير اؼببيعات يعترب العمل االدار  -:ِادارة قوى البيع
مدير اؼببيعات اٍنو ليس علمي  على التنسيق بينها كتنفيذىا يف ؾباالت التعيُت كالًتتيب كربديد مكاانت رجاؿ البيع كقد يعاب

ال يهمو الربح النهائي يهمل التخطيط على اؼبدل البعيد يف ازباذ القرارات حريص على الوصوؿ اىل حجم معُت للمبيعات ك 
 كيهتم بكل ما ىو قريب.

كيرد مدير اؼببيعات على مثل تلك االنتقادات كيقوؿ اف عملو ىو مع االفراد سواء اكانوا عماؿ بيع اك عمبلء كال يتعامل مع 
 العمل كمن الصعب التحكم هبا.عناصر مادية كبتايل ىنا الكثَت من اؼبتغَتات اليت ربكم ىذا االت اك مع 

كيتم االختيار بوضع خطة من قبل ادارة القوة البيعية مث يتم ِاختيارىم كفقان ؼبا يتمتع بو رجل  البيع  -: اواًل: اختيار رجال البيع
 أة.صفقات البيع كغَتىا من اؼبواصفات  اليت تصب يف مصلحة اؼبنش اـسبإلثقافة عامة كقدرة على االقناع اؼبطلوب من 

كمن افضل اؼبصادر يل اختيار رجاؿ البيع ىي التوصيات اليت يقدمها رجاؿ البيع اىل الذين يعملوف يف اؼبنشأة ؼبا يتمتعوف بو من 
 مع احتياجات اؼبنشأة .كمواىبهم  خربة يف اختيار رجاؿ البيع الذين تتبلءـ قدراهتم 

منها ما يناسبها من رجاؿ البيع منها :االعبلانت يف اؼبعاىد  اف زبتار كما اف ىناؾ مصادر اخرل يبكن للمنشآت )الشركات(
 ابب اؼبنشأة.ررؽ العالية كاعبامعات, عن رريق اؼبنشآت اؼبنافسة ,عن رريق مكاتب التوظيف ,عن رريق 

ية ببرامج تدريؼبنشآت تقـو بوضع لزايدة كفاءة رجل البيع من اجل رفع رقم اؼببيعات لذا قبد اف ا -: تدريب رجال البيع -اثنيًا:
كفنوف البيع كتعريف رجاؿ البيع القدامى على اؼبستجدات يف  صوؿأبلتعريفهم كاغباليُت ختلف اؼبستوايت لرجاؿ البيع اعبدد ؼب
 .كؼبختلف خربات رجاؿ البيع تدريب عملية مستمرة الة التوظيفية . فبيئال

  -ؽ يف توزيع اعماؽبا اليومية كىي:ت اؼبنشآت عدة رر تبعا -: اثلثا: توزيع االعمال على رجال البيع
رريقة اؼبنارق البيعية: حيث زبصص لكل منطقة رجل بيع معُت للعمل فيها كاالتصاؿ ابلعمبلء كيتم عادة ربديد سعة  -1

 ككثافو العمبلء فيها .فاءة رجل البيع اؼبنطقة البيعية كفقا ؼبساحتها كك
حسب حصص اؼببيعات :حيث يتم ربديد حصة يف اؼببيعات اؼبطلوب ربقيقها كرجل البيع عليو اف وبققها خبلؿ فًتة   -2

 .ؿبددة ؿبددة كيتم ربديد ىذه النسبة كفقان لعوامل 
)مدل توزيع االعماؿ حسب قوائم أبظباء العمبلء: حيث يتم تصنيف العمبلء اىل درجات حسب سهولة التفاىم معهم  -3

ـ صفقة البيع (,)يسهل التعامل معهم يصعب التعامل معهم( كاخَتان العمبلء اؼبتشككُت كاؼبًتددين لسلعة كابرا تقبلهم
 .كتوزع ىنا االعماؿ حسب خربة رجاؿ البيع

نسبة  ىناؾ عوامل متعددة تؤثر يف ربديد مقدار اؼبكافأة ىنا كالظركؼ االقتصادية ففي فًتة االنتعاش تقل -: رجال البيع 
اكتفت اؼبنشأة  فإذااالعبلانت اؼبتبعة يف اؼبنشأة  سياسة االقتصادم , كما تؤثر جاؼبكافأة اؼبدفوعة عن ماىي عليو يف فًتات الركا 

لك ينعكس على زايدة يف نسبة العمولة اك االجر اؼبدفوع ؽبم ,كما ؿ البيع يف تركيج مبيعاهتا فأف ذبل االعتماد على جهود رجا
أة اؼبدفوعة حسب اؼبنفذ التوزيعي الذم تسلكو اؼبنشأة فاالتصاؿ بتاجر اعبملة يؤثر بشكل ىبتلف عن أتثَت زبتلف اؼبكاف

 االتصاؿ بتاجر اؼبفرد اك اؼبستهلك النهائي )اؼبشًتم( يف ربديد مقدار اؼبكافأة .
 البيع  قدراهتم كخرباهتم يف عمليات ابختبلؼككما ىبتلف مقدار اؼبكافأة اؼبدفوعة لرجاؿ البيع 
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 بشكل عاـ ىناؾ رريقتاف رئيسيتاف يف ربديد مقدار اؼبكافأة اؼبدفوعة كنبا :
سلع لاليت تتعامل اب اؼبنشآتاؼبتوسطة كالصغَتة ككذلك  اؼبنشآت:كىو من اكثر الطرؽ اؼبستخدمة من قبل  ادلرتب الثابت* 

ع لن وبصل على العمولة اال اذا ابع بعد قباحو بتقدًن االنتاجية الف السلع االنتاجية ربتاج لتقدًن خدمات ارشادية الف البائ
 االرشادات بصورة صحيحة .                  

 ادارة اؼبنشأة. ما تراهاكيتم اعبمع بينهما حسب كنسبة على قيمة صايف اؼببيعات   ليت ربدد غالبالعمولة : كا* ا
 Pricing التسعري

اؼبنتج(  الًتكيج, )التوزيع,االخرل ماداي خبلؼ عناصر اؼبزيجقق التسويقي الذم وبىو العنصر الوحيد من عناصر اؼبزيج  السعر
على  مع السعر بشكل جيد .كأيخذ السعر عدة اشكاؿ اك اظباء فقد يكوفاؼبؤسسات تتعامل . اال اف كثَتان من ربتاج لتكاليف

يلعب ادكار ـبتلفة من االسًتاتيجية التسويقية ريبة. كالسعر ض راتب, عمولة اك أتمُت, طاسشكل اهبار ,رسـو ,فائدة ,اق
 كحسب ربيعة كمرحلة دكرة حياة السعلة كامكاانت كتوقعات اؼبستهلكُت اؼبستهدفُت .

 كيعرؼ التسعَت أبنو مبلغ من اؼباؿ يبثل شبنان للسلعة كاػبدمة 
 خدمو للمنتج .متبلكو اك استإلسعر يبثل ؾبموعة من القيم اليت وبصل عليها نتيجة الكبشكل اكسع ف

 
 اىداف التسعري :

  -لك اؽبدؼ كىذه االىداؼ ىي:قيق ذها كمن مث تقـو بوضع السعر من اجل رببينىناؾ ؾبموعة اىداؼ زبتار الشركة من 
يساعد السعر على بقاء اؼبشركعات يف ميداف سوؽ العمل .كراؼبا اف االسعار تغطي التكاليف اؼبتغَتة كجزء  -: البقاء -1

 الثابتة فأف الشركة تستطيع البقاء يف السوؽ حىت تتغَت اك يتم تصحيحها .من التكاليف 
يجب اف تساىم السياسة السعرية اليت تعتمدىا الشركة يف ربقيق االرابح اليت يبكن توزيعها على ف: يم االرابحتعظ -2

 سنوات السابقةلاؼبسانبُت كاف ربقق الزايدة يف ىذه االرابح مقارنة اب
: رباكؿ بعض اؼبشركعات دبا سبتلكو من ميزة تنافسية للحصوؿ على اكرب حصة سوقية )ام قيادة  احلصة السوقية -3

 ىنا احياانن ؿباكلة يف زايدة اغبصة السوقية .السعر السوؽ من حيث اكرب حصة سوقية( كيتم استخداـ 
اؼبشركعات اؼبنافسة ,فتزيد كيقصد بو التصدم لسياسات كاالسًتاتيجيات التسعَتية اليت تتبعها مواجهة ادلنافسة:  -4

 الشركة اسعارىا عند زايدة اسعار اؼبنافسُت كزبفضها عندما ىبفضها اؼبنافسوف لتبقى االسعار مناسبة 
  -:العوامل ادلؤثرة على قرارات التسعري

 س/ما اغبدكد اليت يستطيع مدير التسويق اف يتحرؾ من خبلؽبا لكي يفرض السعر العادؿ لسلعتو ؟ 
قيمة السلعة من كجهة نضر اؼبستهلك  .اغبدكد العليا ىي كحدكدان دنياعليا  ان التسويق يف اغلب اغباالت حدكديواجو رجل 

 للسلعة بكثَت من ايل,كاغبدكد الدنيا ىي تكلفة االنتاج , الًتكيج , التوزيع للمنتج .كمن خبل تلك اغبدكد يتأثر السعر اغب
كن تتشكل االسعار بعضها عند تسعَت سلعة معينة ,كل صبيع تلك القوة ؾبتمعة معالعوامل االقتصادية كليس بضركرة اف تظهر 

 كفق اعتبارات كثَتة داخلية كخارجية يبكن توضيحها بشكل ادانه .
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 القوى ادلختلفة احملددة لألسعار 
 اواًل: العوامل الداخلية : 

 االىداؼ -1
 التكاليف  -2
 التنظيم -3
 االختبلؼ يف السلعة -4
 التسويقياؼبزيج  -5

 العوامل اخلارجية : -اثنيًا:
 اؼبشًتكف كاؼبوزعوف -1
 اؼبوردكف -2
 الطلب -3
 اؼبنافسة -4
 الظركؼ االقتصادية  -5
 اغبكومة -6

 تسويق اخلدمة 
لقد عرفت اػبدمة ابهنا ام نشاط اك منفعة يستطيع ام ررؼ تقديبها لطرؼ اخر كمن الضركرم أبهنا غَت مادية )غَت ملموسة(  

  .شيءينتج عنها ملكية ام  كال

 
 التسعيرت اقرار

 الحكومة

 المنافسة

 الطلب

 االهداف

التنظيم

 قوى وعوامل داخلية

 قوى خارجية
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 كعرفت أبهنا عمل غَت ملموس )غَت مادم( حبيث تشبع حاجات كرغبات اؼبستهلك اك اؼبستعمل الصناعي . 
 -: امهية تسويق اخلدمات 

يع مرافق اغبياة اؿ اػبدمات قد اتسع كاصبح يشمل صباحتل التسويق اػبدمات مكانة ال تقل عن انبية تسويق السلع الف ؾب
جهات عدة, فعيادات االرباء , اؼبكاتب االستشارية , اؼبستشفيات , اؼبعاىد كاعبامعات , السياحة ,فاػبدمات تقدـ من قبل 

عنها, فالذم اشران اليو اعبله أبصبعها تقدـ خدمات .فاػبدمات على نوعُت خدمات تقًتف بسلعة كخدمات منفصلة  كغَتىا,
 .عليو يبكن تعريف تسويق اػبدمات بل االيت : اما اؼبتصلة بسلعة كورش الصيانة’ خدمات منفصلة عن السلعة  ىي

  ة*ؾبموعة انشطة كمنافع حيوية غَت ملموسة لتقدًن اػبدمات من اجل ربقيق اىداؼ اؼبنشأ 
 تتميز اػبدمات بعدد من اػبصائص اليت ال تتوافر بسلع كىي كل االيت : -: خصائص اخلدمات 

 اػبدمات الغَت ملموسة  -1
 ها يبكن فصل اػبدمة عن مقدم ال -2
 صفة فناء اػبدمة )اػبدمة غَت قابلة للخزف ( -3
 صعوبة تنميط اػبدمة  -4
 لك لصعوبة تنميط اػبدمات .يف اػبدمة اؼبتقدمة االرتباط كذ تقلب اعبودة -5

  
 -: يبكن تقسيم اػبدمات لثبلثة انواع : انواع اخلدمات

 كاعبيش كغَتىااؼبستشفيات اغبكومية ,الربيد  احملاكم ,البلدايت, -اػبدمات اغبكومية: -1
 اؼبساجد, الكنائس.’ اػبدمات اػباصة الغَت رحبية: مثل اعبمعيات اػبَتية  -2
اػبدمات الرحبية : مثل خطوط النقل )جوم ,حبرم ,برم( ,الشركات السياحية , الشركات العقارية كالوكاالت  -3

 .االعبلمية كغَتىا
 ادلزيج التسويقي للخدمات 

اػبدمات يستلـز تطوير مزيج تسويقي فاعل , فسياسة اػبدمات كالتسعَت , كالتوزيع اف اشباع حاجات كرغبات مشًتم 
 كاسًتاتيجياتو ,كالًتكيج هبب اف أتخذ ضمن برانمج تسويقي متكامل  .

 -شرح موجز لعناصر اؼبزيج التسويقي للخدمات : أييتيف ما  
ع يجمفؼبقصود مات اعتمادا على استخدامها ايبكن تصنيف اػبد مثلها مثل السلع اؼبلموسة, -:اسرتاتيجية اخلدمة  -1

اػبدمات اما اف تكوف خدمات استهبلكية اك خدمات صناعية)انتاجية(.كما يبكن تصنيف اػبدمات االستهبلكية اىل 
 كخدمات التسوؽ كاػبدمات اػباصة خدمات مسَتة

 .تصليح االحذية غسل ككوم اؼببلبس, -اػبدمات اؼبسَتة:
لك الف ىذه اػبدمات ربتاج اىل جهود يف البحث عن االسعار التامُت كذ تصليح السيارات,دمات خك -خدمات التسوؽ:

 اؼبناسبة كاعبودة.
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 مثل اػبدمات اؼبختصة ابؼبالية أك القانونية أك الطبية. -اػبدمات اػباصة:
ة التسعَت هبب يجييعترب تسعَت اػبدمات مشكلة كبَتة لكثَت من اؼبنظمات فعند صياغة اسًتات -:اسرتاتيجية التسعري -2

 اؼبنافسُت. كأتثَتالتكاليف االدارية  التسويق, خذ مسوؽ اػبدمة بنظر االعتبار الطلب على اػبدمة ,االنتاج,اف أي
 اػبدمات تعترب ؿبدكدة.يف سوؽ  كيبلحظ اف اؼبنافسة السعرية

اؼبستخدمة يف توزيع السلع من تلك  ة: تتصف قنوات توزيع اػبدمات ابهنا اكثر بسارة كمباشر اسرتاتيجية التوزيع -3
دبواضيع مثل التخزين كالنقل كابلتايل  سوؽ اػبدمات اقل اىتمامان مكيعود السبب اىل عدـ ملموسية اػبدمات كؽبذا فاف 

فانو يستخدـ قنوات اقصر كالسبب االخر ىو لضركرة استمرار العبلقة بُت مقدـ اػبدمة كمستخدمها كغالبا ال يستبدؿ 
ليت يتعاملوف معها راؼبا اهنم راضوف عن مستول اػبدمة كالبنوؾ كشركات التأمُت ا مة اؼبؤسساتاؼبستفيدكف من اػبد

 كاحملاموف كغَتىم.
تضمن اسًتاتيجية تركيج اػبدمات تكوين مزيج تركهبي من العناصر الشخصية كغَت الشخصية  -:اسرتاتيجية الرتويج -4

السوؽ اؼبستهدؼ ؼبقدـ اػبدمة, كلسبب ربيعة اػبدمات الغَت اؼبلموسة إلخبار كاقناع االفراد كاؼبنظمات اللذين يبثلوف 
فأف ىذا يضيف اعباء كثَتة يف كيفية تطوير اسًتاتيجية تركيج فاعلة. كحىت يتم التغلب على ىذه اؼبشكلة فأف من 

على صورة اؼبنظمة  الضركرم اخفاء صفة اؼبادية للخدمة من خبلؿ منافعها اؼبكتسبة اك من خبلؿ تركيز الفكرة الرئيسة
 كظبعتها مثل اػبربة كالكفاءة كالصداقة اىل اخره .

 اخلدمات السلع / تطوير
اذا كانت حاجات الفرد الطبيعة كالنفسية كاالجتماعية يف تغَت مستمر اذا البد من تطوير كخلق سلع جديدة لتشبع اغباجات 

اف تقدًن منتجات جديدة  .ابستمرار, عليها تقدًن منتجات جديدة اؼبتعددة لؤلفراد .كلكي تستطيع اؼبنظمات البقاء يف اسواقها 
 ينطوم على درجات عالية من اؼبخاررة تتمثل يف احتماؿ فشل اؼبنتجات اعبديدة كاثر ىذا الفشل على ظبعة اؼبشركع .

 اؼبقارنة مع السلع اغبالية يفسلع اعبديدة ىي سلعة اليت تؤدم كظيفة اك منفعة جديدة نسبيان ,كما هبب اف سبثل تطوران ىامان الف
 لك من كجهة نضر اؼبستهلك اؼبستهدؼ .كذ

 -:ىناؾ عدة اسباب تدفع بشركات لتطوير منتجاهتا كىي  -: اسباب تطوير السلع اجلديدة
اف معظم السلعة اغبالية يف االسواؽ سوؼ تستبدؿ عاجبلن اك اجبلن كربل ؿبلها سلع افضل بسبب تغَت ذكؽ   -1

 اؼبستهلكُت .
 ة اؼببيعات يف برامج الشركة التسويقية عن رريق تقدًن سلع جديدة من كقت اىل اخر ربقيق اىداؼ زايد -2
 لك يساعد يف زبفيض التكاليف الكلية للوحدة الواحدة الطاقة االنتاجية الفائضة الف ذ استغبلؿ -3
 غباتو ف اؼبستهلك اصبح اكثر دقة يف اختيار السلع اليت ترضي ر اافسُت خاصة نمواجهة اؼب -4
 شركة يف الصناعة .الة ينبغي استغبلؽبا لتدعيم مركز يتطور تكنلوجي يف ميداف الصناعة ادل اىل فرض انتاجية كتسويق -5

لك سحب ىذه % كيًتتب على ذ80يف اؼبتوسط اىل يصل معدؿ فشل اؼبنتجات اعبديدة  -: اسبااب فشل السلع اجلديدة
 اؼبنتجات من اسواقها .

 
 -: هايدة اليت تقدم اىل السوق ومن امهلفشل السلع اجلد وىناك اسباب متعددة 
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عدـ اعداـ ربليل خاص لسوؽ :كىي اؼببالغة يف تقدير اؼببيعات اؼبتوقعة من السلع اعبديدة كعدـ ربديد سلوؾ اؼبشًتم  -1
 .سوؽلء تقدير لطبيعة اؼبنتجات اؼبطلوبة لو بطريقة سليمة ,كس

السلعة ,عدـ سبيز السلعة دبزااي  عقيدض مستول اعبودة ,كزايدة درجة تمن حيث ضعف االداء ,البفا -: عيوب السلعة -2
 ملموسة عن سلع اؼبنافسة يف السوؽ .

 عدـ تدريب رجاؿ التسويق على السلعة اعبديدة ككيفية تسويقها -نقص اعبهود التسويقية الفعالة : -3
 اؼببيعات اقل من اؼبتوقع  لك اىل زايدة االسعار كربقيق ارقاـؤدم ذي -زايدة التكاليف عن اؼبتوقع : -4
تؤدم السرعة من جانب اؼبنافسُت يف انتاج سلع منافسة اىل التأثر بشكل ملحوظ على  -ردكد افعاؿ تنافسية : -5

 اؼببيعات احملققة من السلع اعبديدة .
 التوقيت الغَت مناسب لتقدًن السلعة :ام يف كقت متأخر اك الدخوؿ اؼبباشر لسوؽ . -6
 لكمية اؼبناسبة ك فقداف جزء من السوؽ نتاجية :كاليت تنعكس على عدـ االنتاج اباال اؼبشاكل الفنية اك -7

 اسرتاتيجية التسويق
تعترب اسًتاتيجية التسويق قلب خطط التسويق يف اؼبنظمة كاليت يقـو مدير التسويق أبتباعها .تعتمد االسًتاتيجية على ربليل 

دة .كزبتلف اسًتاتيجية الطريقة اليت يبكن هبا ربقيق االىداؼ القريبة كالبعي ية ىيالوقت كعلى اىداؼ الشركة .فاالسًتاتيج
ة لشركة هبب على مدير التسويق اف يعرؼ رريقة يالقطاعات السوقية ,كعند كضع االسًتاتيجية التسويق التسويق ابختبلؼ
 ان. سلفيديو لتحقيق ىدؼ ؿبدكد  التسويق اؼبختلفة ربتاستخداـ ادكات 

دد كضع اسًتاتيجية تسويقية اىل نوعُت :متغَتات يستطيع التحكم هبا بصلها مدير التسويق كىو َتات اليت يعمل يف ظتنقسم اؼبتغ
 كالرقابة عليها كاخرل زبرج عن نطاؽ الرقابة كالتحكم .

رات عن انواع لك اف يتخذ قراإلعبلانتو ؟ كعليو كذها خصصفمثبلن يستطيع اف يقرر ىل سيعلن اكالن كما ىي اؼببالغ اليت سي
السلع كرريقة التوزيع كاسس  التسعَت كالًتكيج .كيستطيع اف هبمع كل ىذه اؼبوضوعات داخل برانمج تسويقي بطريقة اك أبخرل 

البيئة احمليطة كال يستطيع التحكم هبا اك السيطرة عليها فهو مقيد بطلب  يف.كىناؾ العديد من القيود كالصعوابت اليت توجد 
كىنالك القيود القانونية  قدمها الشركة اىل السوؽ,تضح على اؼبنتجات اليت سواؽ معينة كتؤثر اؼبنافسة بشكل كااؼبستهلكُت يف ا

 نفسو مع كل اؼبتغَتات اليت تؤثر يف تنفيذ االسًتاتيجية اؼبوضوعة . أيقلماليت تقيد من حرية التصرؼ كبتايل هبب اف 
 -: رقابة وتقومي اداء اسرتاتيجية التسويق 

مقارنة  بة يف االسًتاتيجية التسويقية ىيتؤثر الرقابة يف التسويق بشكل عاـ على االكجو االخرل للعملية االدارية .اف اساس الرقا
كتقوًن النتائج القادمة من النشاط التسويقي مع مستوايت االداء اؼبوضوعة كفقان يل اىداؼ اؼبنشأة . كتؤدم ىذه اؼبقارنة كيؤدم 

 تصحيحية تبدء دكرة الرقابة مرة اخرل.اعداد خطط جديدة لتصحيح الوضع كدبجرد ازباذ االجراءات الم اىل يىذا التقي
هر فقد يكوف من ظعة فهي تعتمد على اؼبشكلة اليت تاما عن االجراءات التصحيحية اليت ازبذت لتقدًن اداء االسًتاتيجية اؼبوضو 

ىداؼ اليت تقـو عليها اػبطة طة اك حىت تغَت اػبطة ذاهتا اك نعدؿ من االالضركرم اف ربدث تغَتات يف الطريقة اليت تنفذ هبا اػب
 ان .اساس

 
 

 ادلسؤولية االجتماعية وحقوق ادلستهلك 
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ت رسة السلبية اليت تقـو هبا اؼبنشآلك يعود لكثرة اؼبمايثة نسبيان كاليت ادخلت يف اؼبنهج التسويقي ,كذكىي من اؼبواضيع اغبد
لية االجتماعية كمفهـو يًتكز على ثبلثة ؿباكر كىي الدكلة ك اغبد من تلك السلبيات اعتمدت اؼبسؤ  )ككذلك اعبمهور( كلغرض
 ,اؼبنظمات , اؼبستهلك .

لياهتا على ررؼ من ك ر الغش الصناعي كالتسويقي للمنتجات ال تقع مسؤ سباب اليت نسمعها يف الوقت اغباضاف من اال
ية تقع على كل االرراؼ ؾبتمعة . فوجب اف تتعاكف ىذه االرراؼ من اجل اغبد من لك االرراؼ اؼبذكورة يف اعبله ,كامبا اؼبسؤ 

لية االجتماعية كاؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا كأخبلقيات التسويق كحقوؽ ك ا كانت اؼبسؤ ؼبستهلكُت كمن ارتفاع االسعار . ك استغبلؿ اؼب
 اؼبستهلك كالتسويق االخضر , تعتمد على االركاف الثبلثة اؼبذكورة .

نظمة رعت يف سن القوانُت اؼبت كصبعيات سبثل ىذه االرراؼ  كشمعظم دكؿ العامل الصناعي كالنامي ككاال يف قد تشكلتف
كعلى  السوؽ حوؿاؼبعلومات ؼبمارسة االنشطة التسويقية كاالنتاجية . كقد ظهرت اغبركة االستهبلكية كمفهـو يعمل على نشر 

اؼبطركحة خبصوص ضباية اؼبستهلكُت من االضرار  اآلراءتوجيو صبهور اؼبستهلكُت ك االستماع اىل شكاكيهم كما كتستمع اىل كل 
خبلقية يف حقل التسويق . كقد قبد يف العراؽ اف الدكلة قد اصدرت  عددان من القوانُت تتعلق بصحة أالناصبة عن اؼبمارسات البل

 استَتاد ام سلع تضر ابؼبستهلك . كسبلمة اؼبوارنُت من
يف الوقت اغباضر ينبغي اف تسعى لتنظيم  الصلةكاصبحت اؼبسؤكلية االجتماعية يف الوقت اغباضر تعٍت أبف كافة االرراؼ ذات 

ـ ؼبمارسة كفاءة االداء فيها كاغبد من استخداـ اية اساليب خارئة تستخد  تزيد مستوللالتسويقية كاالنتاجية  العمليات 
مثبلن كوسيلة لًتكيج قد صدرت بشأنو قوانُت سبنع تقدًن االعبلانت اؼبضللة اليت تدفع ابعبمهور كبو  النشطة التسويقية فاإلعبلفا

 شراء سلع استخدامها يضر هبم اك اغباؿ  يسرم على كافة االنشطة التسويقية االخرل.
ستهلكُت حوؿ اؼبعركض يف االسواؽ من سلع كما اصبحت كتلعب بعض اؼبنظمات اؼبستقلة دكران مهمان يف تقدًن البضائع للم

معُت تلتـز بو الشركات كينص ىذا الربانمج  عمل اغبكومة تلعب دكران مهما يف ضباية اؼبستهلكُت  كحقوقهم كذلك بوضع برانمج
 على االيت:

 لتزاـ التزاـ الشركات بوضع العبلمات التجارية على السلع كمعاقبة الشركة اليت زبرج عن ىذا اال -1
 مراقبة اغبمبلت االعبلنية كمعاقبة اصحاب االعبلانت الكاذبة اك اؼبضللة. -2
 سلعة الوزف ,رريقة ,االستخداـالااللتزاـ بكتابة بياانت صادقة على الغبلؼ خبصوص جودة  -3
 الشركات للتأكد من جديتها. مراقبة االسعار كالتخفيضات اليت تعلن عنها بعض -4
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