
االسبوع االول

لمرحلة وحدة نمطية نظرة شمولية لمفهوم التسويق  لطلبة ا

الثانية 

العراق \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة\المعهد التقني

aقسم تقنيات ادارة المواد 



النظرة الشاملة 

تقنياتمقسالثانيةالمرحلةطلبة:المستهدفةالفئة-أ

فيكوفة/االداريةالتقنيةالكليةفياالعمالادارة

التقنيةاالوسطالفراتجامعة

منالتسويقمفهومان:وموضعاتهاالوحدةمبررات-ب

لتحقيقالمستهلكينورغباتحاجاتتخاطبالتيالحديثةالمفاهيم

فهووظائوأنشطتهالتسويقماهوالطالبويفهم.المنظماتاهداف



االفكار المركزية–ج 

نظرة شمولية : اوال    

تعريف التسويق : ثانيا    

تطور مفهوم التسويق : ثالثا    

اسباب االهتمام بالتسويق  : رابعا  

الفرص التسويقية : خامسا 



النظرة 

الشاملة
االهداف 

ال

ة االنشط

ل والبدائ

في 

الوحدة 

النمطية

اختبار

بعدي

راجع 

المدرب 



در بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان يكون الطالب قا: اهداف الوحدة -د

:على ان 

التسويقمفهوميعرف-1

والوظائفاالنشطةيحدد-2

التسويقمراحل-3

السوقيةالفرصعلىالتعرف.-4



االختبار القبلي 

:ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق االجابة الصحيحة لكل مما ياتي -

:يخاطبالفاعلالتسويق-1

للمستهلكينوالرغباتالحاجات-بللمستهلكيناالقتصاديةالعوامل-أ

المنافسيناتجاهات-دالفرددخل-ج

:و(التوزيع)المكان,التسعير,المنتجاتمراقبةالتسويقوظائفاهممن-2

النقل-بالترويج-أ

المناولة-دالتغليف-ج

:علىالتسويقيركز-3

االجلقصيرةاالهداف-بالسياسات-أ

االجلطويلةاالهداف-داالجلمتوسطةاالهداف-ج

ب

أ

د





(  الشامل ) فيليب كوتلر

ادلية نشاط انساني يهدف الى اشباع االحتياجات والرغبات االنسانية من خالل عمليات تب

عناصره

التسويق يبدا قبل عملية االنتاج 1)

العمل على اشباع هذه االحتياجات والرغبات 2)

(التبادل )جوهر التسويق  3)

موضوع التبادل له قيمة 4)



تعريف التسويق الحديث 

ليها عباره عن فلسفة ادارية تقوم بتعبئة واستخدام جهود وامكانات المشروع والرقابة ع

كز لغرض مساعدة المستهلكين في حل مشكالتهم المختلفة في ضوء الدعم المخطط للمر

المالي للمشروع 



:التسويق يتضمن عدد من االنشطة والفعاليات التسويقية الرئيسية  والمتمثلة

المنتج ❖

التسعير ❖

الترويج❖

التوزيع ❖

بالمزيج التسويقي والتي تسمى 

ب الملموس في حدود السلع فقط بل يمتد الى الخدمات واالفكار  اي الجانالينحصرالتسويق 
والغير ملموس في المنتجات التي يتعامل بها 



تطور مفهوم التسويق 

مر المفهوم التسويقي بخمسة مراحل

االنتاجي 1)

السلعي 2)

البيعي 3)

التسويقي 4)

االجتماعي للتسويق  5)



االنتاجي/1
اقدم المفاهيم التي استخدمها البائعين ❖

المنتجات التي تتوافر بشكل اكبر واقل تكلفة ❖

تركز االدارات في الشركات على االنتاج ❖

خصائصها 

التركيز على االنتاج 1.

كل ما ينتج يباع االن 2.

الطلب اكبر من العرض 3.

ال توجد منافسة 4.

السيطرة ال داره الهندسية واداره التصميم واالنتاج 5.

مصلحة المؤسسة فوق كل شيء 6.

نشاط البيع ليس له اهمية 7.

ال توجد حاجه لوسائل الترويج8.



السلعيالمفهوم / 2

يعني ان المستهلكين سوف يفضلون السلع التي تحقق لهم احسن جودة 

خصائصها 

زيادة حدة المنافسة 1)

التركيز على السلعة اكثر من التركيز على حاجات المستهلكين 2)

لكين من تعمل المؤسسة على تحسين نوعية منتجاتها باستمرار ال شباع حاجات المسته3)

(الغالف . السعر . التصميم ) خالل 



البيعيالمفهوم / 3

لمؤسسة اي عدم ترك المستهلكين لوحدهم للقيام بعملية الشراء  الكن عن طريق ان تتبنى ا
بيعا هجوميا وجهود ترويجية كبيرة ألقناع المستهلكين بالشراء

خصائصها 

(  الدعاية واالعالن)ــــــــ ( التوزيع والترويج ) المؤسسة تركز على عنصرين 1)

قيام اداره التصميم واالنتاج بإنتاج كبيره من السلع 2)

لرجال البيع اهمية كبيرة 3)

ظهور الحاجة الى منافذ جديدة 4)

مصلحة المؤسسة مقدمة على المصالح االخرى 5)



البيعيالمفهوم 

يركز على          الوسائل                  النهايات

مبيعات                                         المنتجات               البيع والترويج                  تحقيق الربح من خالل حجم ال



مالحظات 

/           بحوث المستهلك

دراسة دوافع وخصائص وعادات وتوقعات المستهلك النهائي والمحتمل          

/  بحوث السوق 

دراسة السوق والمستهلكين                                                              

/بحوث التسويق 

انتقال المنتج من مواقع االنتاج الى مواقع االنتفاع 



المفهوم التسويقي /4

تحقيق اهداف المؤسسة من خالل تحديد حاجات ورغبات االسواق المستهدفة 

انتاج المزيج السلعي 1.

التركيز على التسويق وليس على البيع 2.

استخدام بحوث التسويق لتحديد الحاجات 3.

برزت اهمية مدير التسويق 4.

الموازنة بين مصلحة المؤسسة ومصلحة 5.



المفهوم التسويقي 

يركز على          الوسائل                  النهايات

مستهلكحاجات المستهلك              التسويق المتكامل    تحقيق الربح من خالل رضاء ال



االسبوع الثاني والثالث

استراتيجيات تجزئة السوق,االنواع / االسواق 



مفهوم السوق •

انواع االسواق•

اساليب تحديد االسواق•

اسس تجزئة السوق•

استراتيجيات اختيار السوق المستهدفة•



المقدمة

.واالبتياع الموقع الذي يجلب الية المتاع والسلع للبيع/ السوق في اللغة 

من اولى مهام منظمات االعمال ؟

اتااللياختيارثمومنحاجاتهاواشباعبخدمتهاترغبالتيالمستهدفالسوقتعريف

المرسومةاهدافهالتحقيقالالزمةواالنشطة



اهم تلك االليات 

وبالتالي(االسواقتجزئة)قطاعاتالىالسوقتقسيم

بفعاليةاستهدافها



مفهوم السوق 

:السوق كوتلرعرف 

حاجاتهمفييتشابهونالذينالمحتملينالمستهلكينجميع
عمليةبالقيامفيوالرغبةالمقدرةلديهموالذينورغباتهم

.تلكورغباتهمحاجاتهماشباعاجلمنالتبادل



معطيات ومؤشرات التعريف 

والخدماتالسلعمعيتعاملوناناسمنيتكون1.

بالسوقتتحكموالعرضالطلب2.

بالخدمةاالنتفاعاوالسلعةملكيةاليةتنتقلمكان3.

مهمةرئيسيةعناصراربعةمنيتكونالسوق4.



عناصر السوق الرئيسية 

الرغبة في الشراء 1.

القوة الشرائية 2.

السلطة في تنفيذ الصفقات الشرائية 3.

حاجات مشتركة للمشترين للسلعة او الخدمة 4.



انواع االسواق 

االسواق االستهالكية 1)

االسواق الصناعية 2)

اسواق المنتجين 3)

اسواق أعادة البيع 4)

االسواق الحكومية 5)



االسواق استهالكية / 1

واسلعبشراءيرغبوننهائيينمشترينمجموعةمنمؤلفةاسواق

دونيقصوالالعائليةاوالشخصيةورغباتهمحاجاتهمإلشباعخدمات

ربحايتحقيقالشراءعمليةمن



االسواق الصناعية / 2

نموالخدماتالسلعبشراءيرغبونمشترينمجموعهمنمؤلفةاسواق

.والتصنيعاالنتاجعملياتفياستخدامهااجل

(.....الخ,الزيوت,الشحوم,االوليةالمواد)

بالعقالنيةالمشتريسلوكيتصف1.

كبيرةبكمياتالصناعيالشراء2.

كبيرالصناعيالشراءالقراراتخاذفيالمشتركيناالفرادعدد3.

شرائهاالمرغوبللمواداختبارالصناعيالشراءعمليةتسبق4.

الصيانةوالتركيببالسلعةخاصةخدماتالصناعيالشراءيتبع5.



اسواق المنتجين/ 3

دماتوالخالسلعشراءعلىكبيرااعتماداتعتمدمؤسساتاومنظمات

اوبدورهاتباعثمخدماتتقديماوسلعوتصنيعانتاجفيالستخدامها

.اخرىتجاريةمنظماتاواخرينشخاصالتؤجر

تتمركز في مناطق صناعية 

وتتسم بضخامة الحجم  وارتفاع قيمة المبيعات 



اسواق اعادة البيع / 4

التجزئةاوالجملةكتجارالوسطاءاسواقايضاتسمى

اجلمنالمنتجينمنالصنعالجاهزةالسلعيشترون

الربحوتحقيقبيعهااعادة



االسواق الحكومية / 5

حجمحيثمنضخمةالكبيرةالبلدانفيالحكوميةاالسواقتعد
لحكوماتاتقومالبلدانهذةففي.المشترياتهذهوقيمةمشترياتها

لمثالحكوميةللمؤسساتوالخدماتالسلعلتوفيربالشراء
ةالحكومفانوغيرهاوالجامعاتوالمدارسوالمشاريعالوزارات

منتجةالالسلعحيثمنالصناعيينالمشترينمنغيرهاتشبة
اخرىوخدماتسلعانتاجلتسهيلوانماالستهالكهاليست



اساليب تحديد السوق المستهدف 

:يوجد اسلوبان رئيسيان هما 

اسلوب االسواق الموحدة 1)

اسلوب تقسيم السوق 2)



اسلوب االسواق الموحدة / 1

متجانسةاومتشابهةتكونورغباتهماالفرادحاجاتانيفترض❖

واحدتسويقيبمزيجالسوقباستهدافالمسوققيام❖

احدةوترويجيةوسائل,واحدتوزيعينظام,واحدسعر,واحدةسلعة)

تمييزدونالمستهلكينلجميع(



اسلوب تقسيم السوق / 2

يالتوتفضوحاجاترغباتللمستهلكينانمفادهاحقيقةعلىيقوم❖

(اخرالىمستهلكمنتختلف)متجانسغيرالخدمةاوللسلعة

االخرعنيختلفتسويقيمزيجقطاعلكل❖



علىواضحةمجموعاتالىالسوقتجزئةاوتقسيمعملية

سلعالىيحتاجونالذينالمستهلكيناوالمشتريناساس

.مختلفتسويقيمزيجاومختلفة



قيطلاالسواقهذهداخلاالفرادخصائصتحديد:السوقهذهتوصيف1)

(السوقتقسيم)مصطلحعلية

االرباحنممقبولحجملتوليدكفايتهمنللتأكدالمرتقبالطلبحجمقياس2)

(بالمبيعاتالتنبؤ)مصطلحعليةيطلق



احتياجاتةلتلبيمهمةاداةباعتبارهاالتسويقرجلتخدمالسوقتقسيمعمليةان
المستهلكينورغبات

اجاتاحتيمعوالخدماتالسلعمطابقةبدورتقومالتيبحوث:السوقبحوث
المستهلكين



أسس تجزئة االسواق
ةاالقتصادي-العوامل االجتماعية التجزئة على اساس 1)

دورة الحياةالتجزئة على اساس 2)

طراز الحياة لدى المستهلك التجزئة على اساس 3)

الجغرافي التجزئة على اساس 4)

الديمغرافي التجزئة على اساس5)

فائدة السلعة التجزئة على اساس 6)

كثافة االستعمالالتجزئة على اساس 7)

العامل التسويقيالتجزئة على اساس 8)



االقتصادية-على اساس العوامل االجتماعية التجزئة / 1

تعتمد على الفئة االجتماعية ❖

فئات طبقا لنوع الوظيفة 6يوجد ❖

جميع الفئات الذين ينتمون الى فئة واحدة سوف تكون لهم خصائص متشابهة❖



دورة الحياةعلى اساس التجزئة / 2

حياتهدورةعلىبلالدخلعلىليسفئات9منواحدفيالفرديمر

العزوبيةمرحلة1)

سويةيعيشونجددمتزوجون2)

سنوات6مناقلطفللديهممتزوجون3)

سنوات6منيزيدطفللديهممتزوجون4)

الدراسةمرحلةاطفاللديهمزوجان5)

قديمزواجهمزوجان6)

احدهماتقاعدزوجان7)

يتزوجلماوارملةاوارمل8)

تقاعد+8فقره+9)



على اساس طراز الحياة لدى المستهلك التجزئة / 3

اصحاب االتجاهات الشائعة 1)

المتطلعون 2)

الناجحون 3)

االصالحيون 4)



الجغرافي على اساس التجزئة / 4



الديمغرافي على اساس التجزئة / 5



االسبوع السابع والثامن  

انية وحدة نمطية للبيئة التسويقية لطلبة المرحلة الث

العراق \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الفرات االوسط التقنية

كوفة/ الكلية  التقنية االدارية 

قسم تقنيات ادارة االعمال  



النظرة الشاملة 

طلبة المرحلة الثانية : الفئة المستهدفة -أ

قسم تقنيات ادارة االعمال 

كوفة / الكلية التقنية االدارية 

,الممثلونهيالبيئةمفهومان:وموضعاتهاالوحدةمبررات-بفي جامعة الفرات االوسط التقنية 

بناءعلىالتسويقادارةمقدرةعلىتؤثرالتيالتسويقخارجالواقعةوالقوى

ماهيالطالبويفهم.عليهموالحفاظالمستهدفينالعمالءمعناجحةعالقات

صممتذلكل(والجزئيةالكلية)والخارجيةالداخليةالتسويقيةالبيئةمكونات

.النمطيةالوحدةهذه



االفكار المركزية –ج 

تعريف البيئة التسويقية: اوال

تحديد مكونات البيئة الداخلية : ثانيا  

تحديد مكونات البيئة الخارجية: ثالثا 



النظرة 

الشاملة
االهداف 

ال

ة االنشط

ل والبدائ

في 

الوحدة 

النمطية

اختبار

بعدي

راجع 

المدرب 



:بعد دراستك لهذه الوحدة يتوقع ان تكون قادر على ان : اهداف الوحدة 

التسويقيةالبيئةتعرف-1

والخارجيةالداخليةالبيئةمكوناتتحدد-2



مقدمة 

وسياساتهايةالتسويقلبرامجهاالتامالقبولتحقيقإلىوباستمرارالمنظمةتسعىأنينبغي

يةوالسياساالقتصاديةالعواملمجملاالعتبارعينفيوتأخذ,وتوسعهاوجودهاوحتى

.المناسبةواالستراتيجياتالسياساتالستخداموالثقافية



مقدمة

والخارجيةةالداخليبنوعيهاالتسويقيةالبيئةالدارسةهذهتعالجاإلطارهذاوفي

جابةلإلفيهاالنظرامعانوتستوجبنفسهاتطرحالتيالتساؤالتخاللمن

بيئةالتمثلهالذيالفعالالدورفماحولها؛النقاشإثارةاألقلعلىأوعليها

حاتالمقتروالحلولأهموماهيالمنظمات؟فيللتسويقوالخارجيةالداخلية

التحديات؟هذهبهاتواجهأنللمنظماتيمكنالتي



مقدمة

الصددهذاوفي•

بعينتأخذالتيهيالناجحةاألعمالمنظماتبأن:كوتلريذكر•

يةأهمأدركتوالتي,والخارجالداخلفيبأعمالهايحيطمااالعتبار

فرصالأفضللخلقواالستجابةالتكيفوضرورةالبيئيةالعوامل

.التسويقية



البيئة التسويقية / تعريف /1-1

قدرةعلىتؤثرالتيوالخارجيةالداخلية،العواملمجموعة))
ادلالتبعملياتوتحقيقتطويرفيالتسويقإدارةوإمكانات
((والمحتملينالفعليينالمستفيدينأوالعمالءمعالناجحة

تناسبيبماالتسويقيمزيجهاتكيفأنفعليهاالمنظمةتنجحوحتى
"يةالداخلأوالخارجيةبيئتهافيالمتغيرةوالمختلفةوالتطورات



:أهمية و أسباب دراسة البيئة التسويقية /1-2

هدافمعرفة مدى تأثير المتغيرات البيئية على تنفيذ األنشطة وتحقيق األ1)

لخارجيةدراسة مدى حساسية التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لقيود البيئة ا2)

لسوقالمحافظة على المركز التنافسي بصفة عامة وكذلك درجة السيطرة على ا3)

تحليل سلوك المستهلك و عملية الشراء و العملية االستهالكية4)

تحليل قطاعات السوق، و ماهي مختلف القطاعات السوقية الجديدة 5)

تحليل و قياس الطلب بتقدير حجم السوق الحالي و الطلب المرتقب6)



:خصائص البيئة التسويقية/ 1-3

بالمتغيرات مؤثر مباشر كالبيئة التنافسية، أو غير مباشر كالمؤثرات المتعلقة:التعقد 1)
الوطنية والدولية،

تحديد احتمالية وقوع الحدث الفتقاره إلى المعلومات: التأكد عدم 2)

المؤسسةقلة الموارد وعدم قبول العمالء لمخرجات  :العدائية3)
تحصيل الموارد النادرة واستغاللها، والمحافظة على االستقاللية،:االعتمادية4)

جيب يشير إلى تمايز المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمات والتي تست:التنوع 5)
.لتفضيالت عديدة ورغبات متنوعة

ةويشير إلى التشابه والتجانس فيما بين مختلف لعناصر البيئي:حالة التجانس 6)



:تصنيفات البيئة التسويقية/ 1-4

:البيئة المستقرة1.

البيئة بطيئة التطور2.

البيئة الساكنة و العشوائية3.

:البيئة المضطربة4.

(:ديناميكية)البيئة الصاخبة5.

:بيئة غير ديناميكية6.



البيئة الداخلية للتسويق-2

تعريف البيئة الداخلية للتسويق/ 2-1

وبهاالمتحكمالداخليةالعواملمجموع

أنعوتستطيالمنظمةقبلمنعليهاالمسيطر

ناهومنالسوقفيالمستجداتحسبتغيرها

القريبةالبيئةالبعضعليهايطلق



:المنظماتعلىللتسويقالداخليةالبيئةتأثيرات/2-2

׃و تتضمن ما يلي׃مجموعة العوامل غير التسويقية/2-2-1
:المنشأة1.

حضارة المنشأة2.

׃الطاقة اإلنتاجية للمنظمة3.

׃كفاءة األفراد4.

׃القدرات المالية5.

׃القدرة على االختراع و التجديد6.

׃موقع المنشأة7.

׃سمعة المنظمة8.



:منظماتتأثيرات البيئة الداخلية للتسويق على ال/ 2-2

:مجموعة العوامل التسويقية/ 2-2-2

السلعة أو :عناصر المزيج التسويقي وهي: وتشمل 

والتوزيع, الترويج, السعر, (المنتج) الخدمة



البيئة الخارجية للتسويق-3
تعريف البيئة الخارجية للتسويق/ 3-1

تطيعتسالوالتيالمنظمةخارجتوجدالتيالبيئة

صالفروتمثلعناصرهافيوتتحكمتسيطرأن

.المنظمةعلىوالتهديدات



البيئة الخارجية الجزئية / 3-2

(:الزبائن أو المستهلكين) العمالء /1

(:السوق الخلفي )الموردون /2

:المنافسون/3

:الجمهور العام/4



البيئة الخارجية

نهاالبيئة الجزئية المحيطة بالمنظمة القريبة م

المنظمة
الموردون

نالمنافسو

فيةالبيئة الديمغرا

ةالبيئة الطبيعي

اديةالبيئة االقتص

يةالبيئة السياس

جيةالبيئة التكنولو ماعيةالبيئة الثقافية واالجت

العمالء

الجمهور



:البيئة الخارجية الكلية/ 3-3

:البيئة الديموغرافية1.

:البيئة الثقافية واالجتماعية2.

:البيئة االقتصادية3.

:العوامل السياسية4.

:العوامل القانونية والتشريعية5.

:البيئة التكنولوجية6.

:العوامل الطبيعية7.



مداخل التعامل مع البيئة التسويقية 

:يتوفر للتسويقي مدخالن للتعامل واالستجابة مع البيئة التسويقية وهي

يئة ثم أن نمط فلسفة التسويقي هنا هو انتظار ما يحدث في الب: التفاعل التسويقي 1)
.يتصرف بعد ذلك

غيرات البيئية ، بل يقوم نمط الفلسفة التسويقية هنا على استباق الت:  االستباق التسويقي 2)
.ان التسويقي يساهم في إحداث التغيرات البيئية لتالئم خططه



: البيئة التسويقية تتكون من شقين 

رتها تتكون من قوى وعوامل قريبة من المنظمة تؤثر في مقد: عوامل البيئة الجزئية 1)
المنظمة والوسطاء، المجهزون ، عالقة ادارة التسويق مع : على خدمة الزبائن مثل

.االدارات االخرى

ر بشكل العوامل الخارجية تشكل قوى كبيرة في المجتمع والتي تؤث: العوامل الخارجية 2)
كبير على سياسات المنظمات وال يوجد هناك مجال لصدها



بيئة المنظمة الجزئية : اوال

:المنظمة 1)

:المجهزون 2)

:الوسطاء 3)

:الزبائن 4)

/اسواق المستهلكين ❖

/االسواق الصناعية / اسواق االعمال❖

/االسواق التجارية ❖

/االسواق الحكومية ❖

/األسواق الدولية ❖



بيئة المنظمة الكلية : ثانيا  

مختلفة العملية المتفاعلة التي تحدث في السوق بين المنظمات ال:القوى التنافسية 1)
المتنافسة للوصول الى نفس الزبائن في محاولتهم لزيادة المبيعات

ويوجد في السوق اربع اشكال ألسواق المنافسة وهي 

ين حيث تملك الشركات منتجات متشابهة لمنتجات المنافس: سوق المنافسة الكاملة ▪
ويلعب عنصر .فالشركات التي تتعامل بسلع متشابهة تتغير بوضع سوق المنافسة الكاملة

.التوزيع دوراً هاماً في تسويق المنتج اكثر من العناصر االخرى



منتجاتهم على حيث يتنافس في هذا السوق العديد من البائعين ب: سوق المنافسة االحتكارية •
المنتج البديل لمنتجات المنافس اآلخر

و الحال عندما تسيطر مؤسسات قليلة على معظم مبيعات السوق كما ه: سوق احتكار القلة •
في شركتي زين وآسيا في السوق العراقية

رباء حيث تحتكر السوق شركة واحدة كما هو الحال في شركة الكه: سوق االحتكار الكامل •
.الوطنية ، مصافي تكرير النفط



ارات وأنشطة كل تؤثر القوى االقتصادية في البيئة التسويقية على قر: القوى االقتصادية ( 2
ظمات من المنظمات والزبائن على حًد سواء وال يمكن السيطرة عليها من قبل األفراد والمن

:وهي

التقلبات االقتصادية ذات اربع مراحل : دورة األعمال 1)

" االزدهار"مرحلة الرخاء : ✓

مرحلة الركود ✓

مرحلة الهبوط ✓

مرحلة االنتعاش ✓



عن إن مراقبة القوة الشرائية للمستهلك هي احدى الطرق لالستدالل: القوة الشرائية ( 3
العوامل االقتصادية المؤثرة على المستهلك

: واهم المصادر المالية للقوة الشرائية هي . 

خاللوغيرهااالستثمارات،االيجارات،الرواتب،منالمستلمةاألموالكميةهوIncomeالدخل1.
.والخدماتالسلعوشراءاألفرادعلىالمترتبةالضرائبالىتذهبالتيمحددةزمنيةفترة

ماإويخصصالضريبةاقتطاعبعدالمتبقيالمبلغوهوDisposable(للتصرفالقابل)المتاحالدخل2.
.التوفيرأولإلنفاق



ئية في يُزيد االئتمان من القوة الشرائية الحالية على حساب القوة الشراCreditاالئتمان. 3
المستقبل 

ل وهي مؤشر آخر لقياس القوة الشرائية ، وتعرف الثروة بأنها األصوWealthالثروة. 4
.المتجمعة عبر الزمن

سبب توقع لدى األفراد إرادة وتصميم لإلنفاق إذا كان لديهم ميالً للشراء ب: الميل لإلنفاق .5
ءحصولهم على اإلشباع من منتج معين والمتأثر اصالً بإرادتهم ورغبتهم في الشرا



أييفيحدثأنيمكنوالذيالمستهلكينإنفاقفيالرئيسةالمعوقاتمن:Inflationالتضخم.6
»التضخم"هواالقتصاديةالدورةمنالسابقةالمراحلمنمرحلة

العملنعيبحثوناألفرادفيهيكونالتيالحالةبأنهاالبطالةتعرف:Unemploymentالبطالة.7
اإلزدهارةمرحلفينسبتهوتنخفضاالقتصاديالركودحالةفيالبطالةنسبةوتزداديجدونهوال

االقتصاديواالنتعاشاالقتصادي

العوامل الديموغرافية . 8

العوامل الثقافية واالجتماعية . 9

التكنولوجيا.10

العوامل السياسية .11

القوى التشريعية والقانونية .12



االسبوع التاسع والعاشر 

نية وحدة نمطية لدراسة نظام المعلومات لطلبة المرحلة الثا



النظرة الشاملة 

تقنياتمقسالثانيةالمرحلةطلبة:المستهدفةالفئة-أ

فيكوفة/االداريةالتقنيةالكليةفياالعمالادارة

التقنيةاالوسطالفراتجامعة

المعلوماتنظاماهميةعلىالطالبيتعرف:الوحدةمبررات-ب

واهممنهاقةالمتحقوالمنافعالتسويقيبالمزيجوعالقتهالتسويقي

.النمطيةالوحدةهذهصممتلذلك,التسويقيالنظاممكونات



االفكار المركزية –ج 

معنى واهمية نظام المعلومات : اوال    •

نظام المعلومات التسويقي والمزيج التسويقي : ثانيا    •

منافع استخدام نظام المعلومات التسويقية : ثالثا    •

مكونات نظام المعلومات التسويقي: رابعا  •

انواع بحوث التسويق :خامسا •

خطوات اجراء البحث التسويقي : سادسا •



المقدمة 

والمساتمر تتعرض المنظمة الى كم هائل من البيانات والمعلومات نتيجة تفاعلهاا الياومي
مع البيئة وما تفرزه من تأثيرات مختلفة على مجريات عملها 

ية اصبحت المعلومات مصدرا خامسا يضاف الى المصادر االربعة في عمل االدارة التقليد
(4Ms):وهي 

النقود 1.

المكائن 2.

العامل 3.

المواد4.



المقدمة

:اهمية المعلومات لمتخذي القرار ترقى لمستوى 

اهمية المواد االولية 

:وتعتبر ضرورية لتحقيق 

الميزة التنافسية على بقية المنظمات 

(MIS)نظام المعلومات التسويقي 

(MR)بحث التسويق 



معنى واهمية نظام المعلومات :اوال    

ة ؟لم يكن هناك اهتمام لدى االدارة في تطوير انظمه المعلومات لتواجه التغيرات البيئي

لمحدودية تأثير تلك المتغيرات على عمل المنظمة 

نظام معالجة البيانات ؟

ال دخال الكمبيوتر في صلب عمل المنظمة 

نظام القرار ؟

المعلومات بيانات يتم معالجتها لتصبح لها قيمة لمتخذي القرار 



نظام المعلومات تعريف 

(KOTLR):: مجموعه مترابطاة مان االفاراد واالدوات واالجاراءات

وماات وتزويادها التي يتم تصميمها لتجمياع وتصانيف وتحليال وتقيايم المعل
تخاااذ للجهااات التااي تحتاجهااا بدقااة وبالوقاات المناسااب السااتخدامها اساسااا ال

.القرار 

شركة 243

%56ـــــ1975

%66ــــ 1985

%73سلع استهالكية  ــــــ



اهمية نظام المعلومات التسويقي 

يشهد العالم اليوم ثورة كبيره من المعلومات 1)

ية انتقال عمل الشركات من المنافسة السعرية الى غير سعر2)

االمان تحليل معمق ودقيق لسلوك المستهلك تحديد حقوقه في3)

انتقال عمل الشركات من السوق المحلي الى االقليمي 4)

ططها اخذ المعلومات بشكل مبكر لتحقيق افضل سيطرة على خ5)



نظام المعلومات التسويقي والمزيج : ثانيا    
التسويقي 

تزويد ادارة تخطيط المنتج بالمعلومات 1)

ـــــ نظام المعلومات النوعي يسعى الى 

(تخفيض الكلف و الوقت للحصول على البيانات )

ة باقل كلفالبيعيةتزويد ادارة الترويج  بالمعلومات تحقيق االهداف ( 2
ترويجية 

ف االرباح  كل,تزويد ادارة التسعير بالمعلومات عن مستويات االسعار ( 3
االنتاج والتسويق 

وقعات تزويد ادارة المبيعات والتوزيع بالمعلومات المتعلقة بالسوق والت( 4
المتوقعة البيعية



منافع استخدام نظام المعلومات التسويقية : ثالثا 

نظام المعلومات التسويقية يتم استخدامه في المنظمات

الكبيرة و المتوسطة والصغيرة 

هااحاطتعنداالداريادائهافيوتطورقدرهاكثرالمنظمةتصبح1)
بالمعلومات

تطبيقلخالمنفاعليةاكثربشكلالتسويقلمفهوماإلدارةاستثمار2)
التسويقيةالمعلوماتنظم

البيئةاوالسوقفيالعامالتطورتالحظانالتسويقيةاالدارةتمكن3)
وافضلاسرعبشكلالخارجية

جهةللوايصالهاعليهاوالحفاظالتسويقيةالمعلوماتضياعمنع4)
منهاالمستفيدة



مكونات نظام المعلومات التسويقي: رابعا  

:االركان التي يتكون منها نظام المعلومات التسويقي 

نظام السجالت الداخلية 1)

نظام االستخبارات التسويقي 2)

نظام دعم القرارات التسويقية 3)

نظام بحوث التسويق4)



السجالت الداخلية نظام ( 1

يشملالتسويقمدراءقبلمناستخدامالنظماكثر

االسعار,المبيعات,المكتوبةالتقارير



االستخبارات التسويقي نظام ( 2

يقدم بيانات تتعلق بأحداث اما واقعة او محتملة 

:تعريف

ميةاليوالمعلوماتعلىللحصولالمدراءبواسطةتستخدمالتيوالموارداالجراءاتتلك)
(التسويقيةبالبيئةالصلةذاتوالتطورات



دعم القرارات التسويقية نظام ( 3

المنظماتعددفيوالنمواالتساعنتيجةظهر

تعريف

والحاسوبتالبرامجيابدعموالمرتبطوالتكنيكواالدواتالنظمالبياناتوتنسيقتحصيل)
(االعمالوقطاعالبيئةيخصبماالمناسبةالمعلوماتلتفسيربالمنظمةالخاص



بحوث التسويقنظام ( 4

يسبق عملية االنتاج 

ه ومعرفة رغباتو دراسة السوق والمستهلك قيام المنظمة باكتشاف 

الطريقة النظمية والموضوعية المعتمدة في التحقق من:)تعريف 
المعلومات وتحليلها وتقديمها لمساعدة المدير في اتخاذ القرار 

(والمرتبطة بمعالجة مشكلة او البحث في فرصة تسويقية 



اركان التعريف 

اسلوب التحليل التفاصيل العامة والدقيقة لطبيعة البيانات التي يحتاجها البحث و: النظمية 1)
والمعالجة 

حليلها اال يكون الباحث منحاز عند جمع البيانات واالسلوب المعتمد في ت: الموضوعية 2)

المعلومات البيانات: المعلومات 3)

يعتمد على المعلومات لمتخذي القرار % 90: اتخاذ القرار 4)

الخبرة والكفاءة% 10



تساعد بحوث التسويق مدراء التسويق في اتخاذ القرارات  من عدة نواحي

المستهلكينرضالتحقيقالتسويقيالقراراستراتيجيةصياغة1)

المستهلكونيعتمدهالذيالشراءاسلوبوادراكفهممنالمديرتمكين2)

بأولاوالالمستهلكسلوكفيالحاصلةالتغيراتمعرفة3)

السوقفيمكانتهاالخدمةاوالسلعةاخذكيف4)



انواع بحوث التسويق

بحث السوق1)

بحث المنتج2)

بحث المستهلك 3)

بحث االعالن 4)

ابحاث تتعلق بالسياسات العامة 5)



السوقبحث ( 1

؟اهميةالتسويقيةالبحوثاكثر

التسويقيةالعمليةبأطرافالمسوقفيهيلتقيموقع

؟الحالةهذهفيالتسويقبحوث

االسواقفيوالتنافسوالطلبالعرضاالستهالكمعدالتعلىالتعرف



الفعاليات والنشاطات بحوث السوق 

مرةألولاالسواقفيادخالهايرادالتيالسلعتحديد1)

السوقالىادخالهاالمرادالسلعةاستعماالتتحديد2)

االرباحلتحديدالمسوقةالبضاعةعلىالمتوقعالطلبدراسة3)

السواقافيالبضاعةتشهدهاانيمكنالتيالتنافسيةالحالةدراسة4)
المختلفة



بحث المنتج ( 2

لتغير اذواق المستهلكين ؟

وتطوير المنتجاتعلى المنتج التعرف على رغبات المستهلكين وبالتالي تكييف  



انشطة وفعاليات بحث المنتج 

التعديالت على عبوة البضاعة 1)

التعديالت على حجم البضاعة 2)

التعديالت على الوان البضاعة 3)

التعديالت على اسعار البضاعة 4)

تطوير المنتج ألجل المستهلك 5)



بحث المستهلك ( 3

المستهلكبهايتمتعالتيالشخصيةالخصائصدراسة1)

المستهلكلدىالموجودةالدوافعدراسة2)

بالمستهلكالمحيطةالجماعةتأثير3)

المنظمةمعهايتعاملالذيالجنسنوع4)



بحث االعالن ( 4

المجاالت المستخدمة في بحث االعالن 

اختيار الوسيلة االعالنية المناسبة 1)

تناسب الوسيلة مع االمكانات المادية للمنظمة 2)

مدى كفاءة الوسيلة االعالنية في تحقيق االهداف3)



ابحاث تتعلق بالسياسات العامة ( 5

دراسة منافذ التوزيع المعتمدة من قبل المنظمة1)

وحجم الخصم المقدم للزبائن االئتماناتدراسة 2)

السياسات المتعلقة بالنقل 3)

مدى التعاون مع القطاعات االخرى 4)



شكرا ألصغائكم



المنتج
قتالوبذاتمقبوالويكونبهاتعملالتيالسوقالىماشيءتقدمانمنظمةايعملجوهر

تسعى(فكرة,خدمة,سلعة)المنتجهوالشيءوهذاالسوقفيوالمتعاملينالمشتريقبلمن

بالرضاظىيحلكيتقديمهوأسلوبتصميمهكيفيةفيلهالمسبقالتخطيطالىالمنظمةادارة

السوقفيوسطاءأومشترينمعهالمتعاملينقبلمنوالقبول



المنتج

Product



التعريف 

:المنتج

يلهتشكوالمتضمنةالملموسةوغيرالملموسةالخصائصمنخليط))

اتخدممنالبائعيقدمهوماغيرهعنالمنتجتميزالتيالصفاتمن

((المشتريلدىوالرضااالشباعتخلقبمجملهاوالتي



:بعض المصطلحات 
المنفعة جوهر / 1

هقادتالتيالحاجةأوالمشكلةمعالجةأوتالفيعلىالمنتجبقدرة•

.غيرهدونالمنتجهذاالقتناء



الفعلي المنتج / 2

التيالتجاريةوالعالمةاالسم,الجودةمستوىعنخاللهمنيعبر•

بهاتمايزيالتيالرئيسيةالمميزات,المنتجتحفظالتيالعبوة,يحملها

شراءفيالحاجةمعالمتوافقالتصميم,المنتجاتمنغيرهعن

المنتج



المضاف المنتج / 3

قديوالت.المنتجيقدمهاالتيالمضافةوالخدماتالمنافععنوليعبر•

مناسبةالوالشروطالتسهيالت,البيعبعدلماالمقدمةبالخدماتتتمثل

النصبخدمات,المشترىللمنتجواالستالمالدفععملياتفي

والتشغيلوالتركيب



مزيج المنتوجات/ 4

عالبيلغرضالمنظمةتقدمهاالتيالمنتوجاتكافةعنعبارةوهو•

لمستفيدلالمنظمةتقدمهاالتيالمختلفةاالنتاجيةالتشكيلةكلويمثل



المنتوجات من خالل خصائص يمكن النظر الى مزيج 
:اساسية أو ابعاد وهي 

المنظمةويعني عدد خطوط المنتوجات المختلفة في ( : االتساع)النطاق-1•

جات ويعني عدد المنتوجات التي تقدمها المنظمة  في كل خط من خطوط المنتو:العمق -2•
ي الرغبات ومن شأنه الحصول على تعامل أكبر عدد ممكن من المستهلكين الذين يختلفون ف,

.واالحتياجات واالذواق 

طوط ارتباط مزيج المنتوجات اي مدى الترابط بين مختلف منتوجات الخ: التناسق-3•
.  الخ...,االعالن ,التوزيع ,متطلبات االنتاج ,االستخدام : االنتاجية في المنظمة من حيث 

.من خالله كسب سمعة عالية في مجال معين من مجاالت االنتاج وتستهدف 

المختلفة لكل خط انتاجي المنتوجات اي عدد ( أي طول مزيج المنتوجات: )الطول-4•



تصنيفات المنتجات

:االستهالكيةالسلع:اوال

ئعالبضاعليههوبماقياسامرتفعةغيرتكونبالغالباثمانها-1
.الصناعية

.وكبيرواسعبشكلمنتشرينباعتها-2

لمعمرةاغيرللسلعوخصوصادوريوبشكلالشراءصفقاتتكرار-3
.

عاطفيةةبصفيكونالغالبفيالمشتريقبلمنالمتخذالشراءقرار-4
.عقالنيهوممااكثر

.الواحدةالمرةفينسبياقليلةالمشتراةالبضاعةكمية-5

.سريعبشكلوالتقادمللتلفقابلة-6



:ويمكن تصنيف السلع االستهالكية الى 

Convenienceالميسرةلسلعا-1 goods:

كبيراهداجيبذلالالمستهلكانايالمنالالسهلةالسلعتسميتهاويمكن
)ثلمواضحوكبيربشكلومتاحةمتيسرةنهاالعليهاالحصولفي

الخ..(الخبز,الصحف,السكائر,الغازيةالمشروبات



راء وهي تلك السلع التي يشتريها المستهلك بعد اج: Shopping goodsسلع التسوق -2•
هذةاي ان سلسلة من المقارنات من حيث السعر والنوعية معا بين عدد من المتاجر 

ار االفضل ما البضاعة ال تتمتع بمواصفات متماثلة مما يتطلب منة البحث عنها لغرض اختي
...  ات المفروش, العطور , االحذية , المالبس : ) بين المعروض في المتاجر المماثلة  مثال 

(الخ



:بالمواصفات التالية سلع السوق وتمتاز هذه 

.اثمانها مرتفعة نسبيا قياسا لما هو عليه بالنسبة للسلع الميسرة -1

باعتها مجتمعين في مناطق معينة ومتاجرهم متقاربة وهم قليلون نسبيا-2

ين المتاجر فأن المستهلك يجري اكثر من عملية مقارنة ما ب,تأسيسا على الفقرتين اعاله -3
اجر متقاربة ولهذا السبب تكون المتالمشتراةللوقوف على افضل مواصفات وأسعار للبضاعة 

لتقليل الجهد على المشتري 

دخل تحتاج الى تفكير أطول نسبيا عند عملية الشراء الن اثمانها غالبا ما تؤثر على-4
.المستهلك 

لسلع هامش الربح فيها للوحدة الواحدة يكون مناسبا وجيد وهو اكثر مما عليه بالنسبة ل-5
الميسرة 



وهي تلك البضائع التي يبذل: Specialty goodsالسلع الخاصة -3
نة جهدا وقد تـأخذ المقار,المشتري جهدا كبيرا في سبيل الحصول عليها 

خله واضحا عند شراء هذه االنواع من البضائع لتأثيرها على مستوى د
الساعات,التلفزيون , الثالجات: )ومن االمثلة على هذه السلع هي .

المواصفات هذه السلع بوتمتاز (الخ ...السيارات ,البدالت الفاخرة ,الثمينة 
التالية 



وتمتاز هذه السلع بالمواصفات التالية
.أسعارها في الغالب مرتفعة -1

حتى اي انهم قليلون نسبيا و,باعتها منفردين في مناطق بيعيه معينة -2
.بالمقارنة مع باعة سلع التسوق

تحتاج الن البضاعة( المتجر)يبذل المنتج جهدا واضحا في اختيار الباعة -3
.الى مواصفات مناسبة للبائع وقدرة على انجاح السلعة في السوق 

لة جدا قد تكون طوي.ال تتكرر عملية الشراء اال بفترات زمنية متباعدة -4
.وتتجاوز السنوات 

.هامش الربح في الوحدة الواحدة عالي نسبيا ولصالح البائع -5

نية وما يترتب غالبا ما يتفق البائع والمنتج على تصميم وتنفيذ الحملة االعال-6
.عليها من  تكاليف يتحملها بنسبة معينة لكل واحد منهم 

تستخدم أقصر الطرق في المنافذ التوزيعية لمثل هذه البضائع -7



تصنيفات المنتجات

:الصناعيةالسلع-ثانيا

Americanاالمريكيةالتسويقجمعيةعرفتقد Marketing Associationتلكبأنها

اتوالنشاطاالعمالفيالمسبقاالستخداممعيتفقوبماخصائصهاالمحددةالبضائع

مرةهابيععادةالأوالنهائياالستهالكلغرضاستخدامهافيعليههوممااكثر,الصناعية

ويهاتحتالتيوالمواصفاتاالستخداممنالغرضبانالتعريفمنيتضحوكما.ثانية

صناعيةبضاعةكونهافيتحددالبضاعة



:وتقسم السلع الصناعية الى االتي 

هي المواد التي تدخل في العملية االنتاجية او : Raw Materialsاالوليةالمواد / 1
.بشكل قد يغير كليا الصورة التي كانت عليها,الصناعية 

ويقصد بها تلك :fabricating materials &partsومواد االنتاج المصنوعة قطع / 2
اعة نهائية االنواع من البضائع التي تمر بعمليات انتاجية مختلفة ولتدخل في صناعة بض

ي اتمام الراديو للسيارة والتي تكون اجزاء تامة الصنع تدخل ف,االطارات ,البطارية )اخرى 
صنع السيارة

وهي تجهيزات أو المعدات الضخمة التي تستخدم في : Installationsالتركيبات / 3
الطرق ,لبناء االبراج المستخدمة في عمليات ا.)العمليات االنتاجية للمشاريع الكبيرة والضخمة 

..(ابراج النفط الخ ,





النقود معدات االطفاء حاسبات,العدد اليدوية والميكانيكية ): االجهزة والمعدات الصغيرة / 4
.(في المتاجر الخ 

تلك المواد التي تدخل كجزء من المنتج او : operating suppliesتجهيزات التشغيل / 5
ات وتقليل شدة الزيوت والشحوم التي تستخدم في صيانة المعدات والتركيب),العملية االنتاجية 
االحتكاك والتأكل

وهي منتجات غير ملموسة والتي تكون بحاجة :  Business servicesخدمات االعمال / 6
الخ...خدمات االستقبال,المعلومات التكنولوجية ,ابحاث السوق ,



حياة المنتجدورة 

:مرحلة التقديم -1
له هي المرحلة االولى من دورة حياة المنتج وتمثل والدة المنتج وخروجه من المصنع ودخو

ي وماه, وهلةألول شيء عن المنتج الجديد ال يعلم وهذا يعني بأن المستهلك . الى السوق
ان المنظمة الخصائص والمزايا التي يتمتع بها بالمقارنة مع سلع سابقة أو حالية مما يعني ب
به لتحقيق ملزمة بتعريف المستهلك بكل تلك التفاصيل فضال عن محاولة اقناعه والتأثير

عملية الشراء



/تمتاز هذه المرحلة بعدد من الخصائص

االنتاجيفتكاللتغطيهالمنتجسعرفيارتفاعمقابلالمبيعاتحجمفيواضحانخفاض•

والتسويق

.المتحققةالمخرجاتبمعدلقياساالكلففيواضحارتفاع•

.السوقفيالمعروضالمنتجحداثهبسببمحدودةحتىاوقليلهالمنافسة•



:مرحلة النمو -2

مناليةالتوهيالمرحلةهذهعلىيضفيالتقديممرحلةفيالمنتجنجاح

ايضاوقالسالىللدخوليسعونالذينالمنافسينمنالمزيدالمنتجحياة

طلبالفيالزيادةمؤشراتتتضحانبعدوخصوصاالمنتجوبنفس

انخفاضلهاويقابالربحهامشزيادةعلىلتنعكسالمبيعاتفيواالرتفاع

التسويقكلففينسبياستقراريصاحبهااالنتاجتكاليففيواضح



جيات المرحلة اكثر ربحا من باقي المراحل االخرى لذلك تعتمد المنظمة عدد من االستراتيهذه 
:لجعل هذه المرحلة اطول مما يمكن 

المنافسةالمنتجاتزاحهالالمنتجنوعيهفيتطوير1)

النمورحلهمفيبقائهايضمنكبيرسلعيمزيجومحققهالمنتجمنجديدهتشكيلهادخال2)
اكبراالرباحفرصتكونعندما

هارقعتلزيادهجديدهتوزيعيهمنافذوباستخدامالسوقمنجديدهاجزاءالىالدخول3)
السوقيةوالحصهالجغرافية

دخلتيالتالمنافسةالمنتجاتتجاهالمشتريحساسيهلمواجهةمخفضةبأسعارالدخول4)
السوقالىالحقهمرحلهفيستدخلاو



:النضجمرحلة-3

لةمرحفيتكونالمنتجاتمعظموأن,المنتجحياةدورةمراحلبينمناالطولالمرحلةهي
معاملتتعالمختلفةالمنظماتفيالتسويقاداراتأغلببأنيعنيهذا.دورتهامنالنضج

دارهألكبيرةتحدياتمنطياتهافيتحملهمارغم,فيهاللدخولبجدوتسعى.المرحلةهذه
الىرحتطقدالمنافسةالسلعمنالعديدألن.ذروتهاالىتصلقويةمنافسةتشهداذالمنظمة
وةقتكوينلغرضالبعضبعضهممعاالندماجسياسةأيضاالمرحلةهذهوتشهد.السوق
.السوقفيجديدة



ج هي أن االرباح في مرحلة النض,النقطة المهمة التي يجب أن تعيها إدارة التسويق هنا •
المبيعات ؟تبدأ باالنخفاض رغم ارتفاع 

النموبسبب المنافسة التي يشهدها المنتج في السوق ضمن هذه المرحلة قياسا بمرحلة•



نظرا لطول هذه المرحلة فيمكن تقسيمها الى  ثالث فترات •

النضج المتنامي •

النضج المستقر •

النضج المتضائل •



:االنحدارمرحلة-4

منمنتجالخروجالىنهايتهافيتؤولوالتياالنحدارهيالمنتجحياةلدورةاالخيرةالمرحلة

هذهمالمحوتبدأ,اخرىمرةالسوقبهاتدخلجديدةسلعإلنتاجالمنظمةوتحولالسوق

فيتنعكسالتكاليففيواضحوارتفاع,المبيعاتمستوىفيالشديدباالنخفاضالمرحلة

علىوجبيستمما,الخسارةمستوىالىتصلقدوالتيالمتحققةالنهائيةااليراداتمستوى

التواجدذلكيمثلالذيالمنتجخاللمنالسوقمغادرةالمنظمة





االسبوع الثالث عشر 

مرحلة وحدة نمطية نظرة شمولية لمفهوم التسعير لطلبة ال

الثانية 

العراق \وزراة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة الفرات االوسط التقنية

الكلية التقنية االدارية كوفة

قسم تقنيات ادارة االعمال 



:اب التالية يعتبر السعر من بين ابرز عناصر المزيج التسويقي في المنظمة لألسب

.باح العنصر الوحيد من عناصر المزيج التسويقي مولد لإليرادات واالر1.

بعررا ألي اكثررر العناصررر فرري المررزيج التسررويقي مرونررة واسررتجابة للتغيررر  ت2.

.طارئ في البيئة المحيطة

وبة التري تحتل االسعار واالسعار التنافسية المرتبة االولى من حيث الصع3.

.يتعرض لها مدراء التسويق 

السعر 



:التعريف

وائرد او والتي يستبدلها المسرتلك مقابرل ف(نقود ) مجموع كل القيم 

. امتالك او استخدام المنتج او الخدمة 

مفهوم السعر 



.مقابل الحصول على خدمات التعليم : الرسوم 1)

.مقابل الحصول على منفعة االقتراض : الفوائد 2)

.مقابل الحصول على منفعة السكن : االيجار 3)

.ثمن استخدام واسطة للتنقل :  اجرة   4)

....الخدمات المقدمة من قبل الطبيب والمحامي و: اتعاب  5)

. مبلغ مدفوع مقدما نظير التعهد بقيام عمل معين : المقدمة 6)

مبلغ مقدم للموظف نظير قيامة بعمل : مرتب 7)

.المبلغ المدفوع للعاملين : اجر  8)

. نظير قيام الوسيط بتقديم خدماته لألخرين : عمولة 9)

للسعر عدة أوجه من ضمنها 



البقاء / 1

تعظيم االرباح الحالية / 2

تعظيم العائد الحالي/ 3

تعظيم نمو البيعات / 4

قيادة نوعية المنتج/ 5

اهداف التسعير 



ركة تعتمد على اهداف الش)االهداف التنظيمية والتسويقية 1.
(وليس على النوعية 

اشكال االهداف السعرية 2.

الكلف 3.

المتغيرات االخرى في المزيج التسويقي 4.

توقعات المشاركين في القناه التوزيعية 5.

استجابة وتصورات المستهلكين 6.

المنافسة7.

القضايا البيئية والقانونية8.

في القرارات السعرية الموثرةالعوامل 



تجات ان اعاده تسعير المنتجات القديمة اسهل بكثير من تسعير المن
الجديدة ؟

ف تطلب اختبار وقياس لردود االفعال واحتساب دقيق للتكالي/ ج
خاصه اذا كانت جديده على السوق

طرق التسعير 



االسعار المعتمدة على التكاليف / 1
التسعير على اساس الكلفة الكاملة ❖

تحليل نقطه التعادل ❖

السموحاتالتسعير على اساس الخصم و / 2

خصم الكمية ✓

الخصم النقدي✓

الخصم التجاري ✓

الخصم الموسمي ✓

خصم الترويج✓

طرق التسعير



التسعير على اساس المنطقة الجغرافية / 3

التسعير على منطقة المنتج ✓

التسعير على مخازن او محل المشتري ✓

التسعير على منطقه المشتري ✓

اسعار العامل النفسي / 4

االسعار الكسرية ✓

المقام اسعار ✓

االسعار المرجعية ✓

اسعار قادة السعر ✓

طرق التسعير



شكرا ألصغائكم 


