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WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

علم التسويق  .. الجزء األول 

ة االوىل المحاض 
ما هو علم التسويق

ة الثالثة  المحاض 
ما هو السوق

ة الرابعة المحاض 
مصطلحات  علم التسويق

ة الثانية المحاض 
األقسام الوظيفية لمجال 

التسويق 

ة الخامسة المحاض 
مصطلحات التسويق عبر محركات 

البحث 

ة السادسة المحاض 
مصطلحات التسويق عبر 
منصات التواصل االجتماع  



WHERE WE BEAT TIME

دبلومة التسويق  الشامل

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق الجزء الثالث.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

مراحل استعداد البائع❖
عملية البيع ❖
مراحل استعداد المشترى ❖
التجارة عبر االنترنت بين االعمال و المستهلكين❖
الخصم النقدي❖
السوبر ماركت ❖
الشعار اإلعالني المكتوب ❖

المسح االجتماعي ❖
المشترى الصناعي❖
المستهلك األخير ❖
مرونة سعرية للطلب ❖
التميز بين األسعار ❖
الترويج ❖
التسعير على أساس المنطقة الجغرافية❖
التسعير المبنى على القيمة ❖
عرض البيع الفريد ❖
التسعير الموحد للتوصيل❖
إجمالي طلب السوق❖
التكاليف االجمالية ❖

التسويق عن طريق الكتالوجات❖
الشركات القائمة بالسوق و تتاجر عبر االنترنت❖
الشركات الموجودة على االنترنت فقط❖
تقسيم السوق❖
تقسيم السوقأسس ❖
الشراء الجماعي❖

التسويق المستهدف ❖
الستعير النفسي❖
العالمات التجارّية الُمشَتَركة❖
شروط لتوحيد العالمة التجارية الناجحة❖
تركةكيف يتم تنفيذ العالمة التجارية المش❖
التحالفات التسويقية❖
ما الفرق بين التحالفات التسويقية ❖

والعالمة التجارية المشتركة
متى يمكنك استخدام التسويق المشترك❖

او العالمة التجارية المشتركة
االحتيال التسويقي❖
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الشاملدبلومة التسويق  

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق الجزء الثالث.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

مراحل استعداد البائع

مراحل استعداد البائع المراحل التي يشق منها المستهلكون عادة طريقهم نحو الشراء بما في ذلك الوعي و المعرفة و اإلعجاب و التحبيذ و

.االقتناع و الشراء

عملية البيع
:تشتمل على المراحل التاليةعملية البيع

(الحاجة)إدراك المشكلة ❖
 .البحث عن المعلومات❖
 .تقييم البدائل❖
اءقرار الشر❖
.تقييم ما بعد الشراء❖
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الشاملدبلومة التسويق  

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق الجزء الثالث.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

ي مراحل استعداد المشب 

:  هي المراحل التي يمر خاللها المشتري قبل أخذ قرار الشراء، وتتكون من المراحل التالية

.  بحيث ُيدرك المشتري أنه بحاجة إلى نوع محّدد من المنتجات أو الخدمات: معرفة العميل بالمنتج أو الخدمة المقّدمة

طة ُيحّدد المشتري المعايير واألسس التي تتطابق مع احتياجاته ليتمّكن من تقييم المنتجات والخدمات الُمقّدمة، فهذه هي النق: إدراك الموقف

.  التي تظهر فيها حاجة العميل إلجراء البحث الالزم

:اتخاذ القرار

رن هذه هي المرحلة النهائية التي يستند فيها المشتري إلى استراتيجية محّددة لشراء المنتجات أو الخدمات التي تلّبي احتياجاته، حيث يقا

.المشتري بين الحلول المختلفة التي ُتقّدمها جهات البيع المتعّددة
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الشاملدبلومة التسويق  

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق الجزء الثالث.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

نت بي   االعمال و المستهلكي    التجارة عبر االنب 

عرفة التجارة عبر االنترنت بين االعمال و المستهلكين عمليات التبادل عبر االنترنت و التي يقوم بها المستهلكون للبحث عن البائعين ، وم

.و بدء عمليات الشراء ، ووضع شروط تلك العمليات احيانا  منتجاتهم

الخصم النقدي

يوم أو أكثر، وهي تمثل الحد 60إلى 30حيث يمنح البائع المشتري أجال  للسداد لفترة تتراوح ما بين عادة ما تتعامل المنشآت التجارية باألجل

أيام، وقد يكتب 10إذا تم سداد قيمة المشتريات خالل % 2األقصى الذي يجب أن يسدد خالله المشتري ما عليه، ولكن المشتري يستفيد بخصم 

لتي حيث يحصل خاللها المشتري على نسبة الخصم اشرط االئتمان أعلى الفاتورة بشكل مختصر، ويطلق على هذه األيام العشرة فترة الخصم

..يتضمنها الشرط إذا تم السداد خالل هذه الفترة، ولذا يسمى هذا الخصم خصم تعجيل الدفع
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السوبر ماركت

جات و منتجات الغسيل ، والمنتاالطعمهبيره ، ومنخفضة التكلفة ، وذات هامش قليل ، وذاتيه الخدمة تحتوي على تشكيله واسعه من كمتاجر 

المنزلية

  المكتوب
 
الشعار اإلعالن

عاراو ش( نعتز بخدمتكم) شعار الخطوط السعودية : مثال .يستخدم عادة مع االسم التجاري واالعالنات واعمال الترويج االخرى( مكتوب)شعار 

.وهكذا( .. سعي الى الكمال اليعرف الكلل) تويوتا 

التسويق عن طريق الكتالوجات

رين او اختالتسويق عن طريق الكتالوجات التسويق المباشر عبر الكتالوجات المطبوعة والمرئية او االلكترونية المرسلة عبر البريد الى العمالء الم

.تلك المتوفرة في المتاجر او المعروضة على شبكة االنترنت
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الشاملدبلومة التسويق  

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق الجزء الثالث.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

نت كات القائمة بالسوق و تتاجر عبر االنب  الشر

.لى عملياتهاالتقليدية المبنية باألسمنت والطوب و التي اضافت التسويق االلكتروني االشركات الشركات القائمة بالسوق و تتاجر عبر االنترنت 

نت فقط كات الموجودة عىل االنب  الشر

ممن يعمل على االنترنت فقط بدون وجود مباني و مكاتب ( الدوت كوم) التي يطلق عليها الشركات الشركات  الموجودة على االنترنت فقط 

.لها بالسوق
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علم التسويق.. الجزء األول 

تقسيم السوق
و خدمات مختلفة أ/ هو عملية تقسيم أو تجزئة السوق إلى مجموعات واضحة على أساس المشترين أو المستهلكين الذين يحتاجون إلى سلع 

 .مزيج تسويقي مختلف ، بمعنى تصنيف المستهلكين إلى مجموعات تتمتع باحتياجات وخصائص وسلوكيات مختلفة

تقسيم السوقأسس 

العوامل  .العمر ، و الجنس ، و حجم العائلة ، و دورة حياة العائلة ، و العرق ، و تكوينه المنزل: الديموغرافية ( التجزئة) اسس التقسيم 

اسلوب الحياة ، : السيكوغرافيةالعوامل  .الوظيفة ، و التعليم ، و الدين ، والعرق ، والدخل ، و الطبقة االجتماعية: االجتماعية واالقتصادية 

تقسيم  ......تجمع بين العديد من طرق التجزئة وتكون استنادا  الى التحليل: العوامل ديموغرافية  .والتصرفات ، والبحث عن المزايا ، والوالء

قابلية  .الحجم .معايير التقسيم الفائدة .قطاع الصناعة .ركةبالشتشريعات اعمال البيع  .لشركةحجم ا :المنشأة التجارية وذلك على ثالثة فئات

.لسهولة الوصول .القياس
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المسح االجتماع  
محاولة منظمة لتقرير وتحليل وتفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة معينة، وهو ينصب على الموقف الحاضر وليس على

اصة في اللحظة الحاضرة ، آما أنه يهدف إلى الوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها، وذلك لالستفادة بها في المستقبل وخ
.األغراض العلمية

ى الصناع   المشب 
الصناعي المستهلك هو من يقوم بشراء السلع أو الخدمات إلنتاج سلع أو خدمات أخرى أو الستعمالها في أداء أعماله وبحيث ال يكون الشراء

.لالستعمال الشخصي أو استعمال أفراد أسرته

اء الجماع   الشر
.الشراء الجماعي تزايد أعدد العمالء المتفقين على الشراء عندما تكون األسعار قد إلى السعر الكسري النهائي
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المستهلك األخب  

.من يقوم بشراء السلع أو الخدمات الستعماله الشخصي أو استعمال أفراد أسرته

مرونة سعرية للطلب

.قياس درجة استجابة العرض لتغير محدد في السعر

التمب   بي   األسعار

منظمة تحدد أو تغير في  Leader Priceرائد السعر.على بيع المنتج نفسه في عدد من األسواق المنفصلة بأسعار مختلفة ( المجهز)قدرة المورد 

.سعر السوق لسلعة أو خدمة ما فتتبعها منظمات أخرى
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وي    ج الب 

عالن البيع الشخصي واإل: تمثل الجهود المبذولة إلحداث تغيير في سلوك المستهلكين وجذب مستهلكين جدد لهذه السلعة،ويحدث ذلك من خالل 

.والوسائل األخرى لترويج المبيعات

التسعب  عىل أساس المنطقة الجغرافية

مالي استراتجيية تسعير جغرافية حيث تقوم الشرآة بتاسيس منطقتين جغرافيتين او اآثر حيث يقوم العمالء داخل المنطقة الواحدة بدفع اج

.السعر نفسه ، وآلما آانت مسافة المنطقة ابعد آلما ارتفع السعر
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علم التسويق.. الجزء األول 

التسعب  المبن  عىل القيمة

.وضع السعر استنادا  الى ادارك المشتري وتصوره لقيمة المنتج بدال  من وضع السعر على التكلفة

عرض البيع الفريد
في بضراوة بشكل ثابت للسوق المتسهدف ، و تعكس تلك الفائدة غالبا  التفوق الوظيالشركة الفائدة الفريدة و المميزة للمنتج التي تروجها 

.والجودة والخدمات االفضل واقل االسعار ، و التكنولوجيا فائقة التطور

التسعب  الموحد للتوصيل
مكانهم بوضع نفس السعر مضافا  اليه اجور الشحن و استيفاؤه من جميع المستهلكين بغض النظر عنالشركة إستراتيجية تسعير جغرافية حيث تقوم 

.و موقعهم
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أجماىل  طلب السوق
مية المنتج او الخدمة التي سوف تشترى من قبل مجموعة مستهلكين محددين ضمن منطقة جغرافية معينة و ضمن فترة زمنية كاجمالي 

.معينة داخل بيئة تسويقية محددة ، تقع تحت مستوى محدد و مزيج من الجهود التسويقية الصناعية
الكمية االجمالية للمنتج او الخدمة التي يشتريها مجموعة محددة من المستهلكين داخل منطقة جغرافية محددة خالل فترة زمنية محددة 

.وضمن بيئة تسويقية بموجب مستوى محدد و مزيج من الجهود التسويقية للصناعات

التكاليف االجمالية

.التكاليف المالية والزمنية ، والجهود ، و العوامل النفسية المرتبطة بالعرض التسويقيفةكااجمالي 

التسويق المستهدف

.في االحتياجات والخصائصيشاركونثر من العمالء ممن اكنحو خدمة مجموعة او الشركة توجيه جهود 
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التسعب  النفس  

هو و. يعرف بأنه تحديد األسعار وفقا  للمخططات النفسية للقطاعات المستهدفة في السوق.ويسّمى أيضا  التسعير المغري أو سعر اإلغالق 

تجزئة بأنها غالبا  ما يتم التعبير عن أسعار ال(.  نفسي)استراتيجية التسعير أو التسويق على أساس نظرية أن بعض األسعار لها تأثير سيكولوجي 

هناك أدلة على أن المستهلكين يميلون إلى إدراك . £2.98أو $ 19.99السعر . على سبيل المثال. أسعار غريبة ، أي أقل بقليل من العدد الصحيح 

رتبط ولذلك، ت. بأنها أقل بكثير مما هي عليه في الواقع، أي يميلون إلى تقريب القيمة النقدية إلى العدد الصحيح األقل( األسعار الغريبة)

النظرية التي تدفع هذا هي أن التسعير األقل مثل هذا يزيد الطلب أكثر مما لو كان . $2بدال من $ 1بفكرة إنفاق $ 1.99األسعار مثل 

.التسعير النفسي هو أحد أسباب نقاط السعر . المستهلكون عقالنيون تماما



WHERE WE BEAT TIME

الشاملدبلومة التسويق  

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق الجزء الثالث.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

ة 
ّ
كةالعالمات التجاري المشب 

لهي استراتيجية تجارية يسعى بها المسّوق لعالمة تجارية خاصة به إلى القيام بشراكة مع عالمة تجارية أخرى تخّص منظمة أخرى، وذلك للعم
تتضمن اتفاقية العالمات التجارية النموذجية شركتين أو أكثر تعمل بالتعاون مع أي من . والتعاون معا  من أجل ترويج أو بيع ُمنَتج أو خدمة

تج معروفُمنالشعارات المختلفة أو أنظمة األلوان أو معّرفات العالمة التجارّية لُمنتج معّين يتم تعيينه تعاقديا  لهذا الغرض؛ أي استخدام شعار 
.للترويج لُمنَتج آخر من نفس الفئة على أمل أن التداخل بين االثنين يصبح أقوى من كل عالمة تجارية منفصلة لوحدها

وط لتوحيد العالمة التجارية الناجحة شر
ي ف. مجاالت أوسع من أي وقت مضى النشاط االقتصادي( كوكتيل من العالمات التجارية)في العالم الحديث ، تشمل العالمة التجارية المشتركة 

ا .كثير من األحيان ، تسمح هذه الشراكة بنجاح بتطوير الشركات المتعاونة إلنتاج منتجات أو خدمات فريدة تمام 
دار وإصفي روسيا ، غالبا ما يتم تنفيذ العالمة التجارية المشتركة من قبل البنوك مع الشبكات التجارية وشركات الطيران أو منظمات الخدمات ، 

..مشترك الخصم أو بطاقات االئتمان والخصم الخاصة
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كة كيف يتم تنفيذ العالمة التجارية المشب 
تتمثل إحدى طرق تنفيذها في وضع شعار لعالمة تجارية أخرى على منتجها ، والتي

ا للشراء ا إضافي  ا إضافي  رون على إيرادات إضافية ، وأصبح مشت. ستكون سمعتها حافز 
الكمبيوتر

ا Acer-Ferrariتعتبر سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة من طراز  ا . مثاال  جيد  واعتماد 
على سمعة فيراري كنموذج للقوة والسرعة والجمال وإمكانية التصنيع ، حولت 

مفهوم هذه الصفات إلى  Acerشركة الكمبيوتر العمالقة التي تمثلها شركة 
ولتعزيز التشابه في تصميم . مجموعة طرازات الكمبيوتر المحمول الخاصة بها

.لكاألحمر واألصفر وغير ذ-المباني ، تم استخدام األلوان التقليدية لسباق فيراري 
هم ونتيجة لذلك ، حصلت كلتا الشركتين المتعاونتين فرصة للتأكيد على فرديت

.ومكانتهم
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الشاملدبلومة التسويق  

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق الجزء الثالث.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

التحالفات التسويقية
ول وهو اتفاق للدخ: ، أو الترويج التبادلي”التسويق المشترك“أو يطلق عليه أيضا 

ما في استراتيجية تسويقية مشتركة بين منظمتين أو أكثر، هذه االتفاقات عادة
تكون بين الشركات غير المتنافسة، فتقوم شركتان تقدمان خدمات، أو منتجات 
ا، مما يؤدي إلى خلق تضافر في التسويق، وت روج مختلفة بتكوين تحالف للعمل مع 

.خدماتهما معا، وتتبادالن نتائج هذا الترويج/ الشركتان لمنتجاتهما
ق نجاح وهو شراكة تسويقية وإعالنية استراتيجية بين عالمتين تجاريتين حيث يحق

.عالمة تجارية واحدة النجاح لشركتها التجارية
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مثال
لصناعة السيارات األلمانية، مع دار األزياء الفرنسية لويس  BMWأعلنت شركة 2014عام 

عن تعاون تجاري بين العالمتين المرموقتين، في حملة ترويجية  (Louis Vuitton)فيتون
ا للسيارات يسمى  BMW، إذ أنشأت”فن السفر“: مشتركة بعنوان ا رياضي  مع ،BMW i8طراز 

توفير مجموعة حصرية من حقائب، وأمتعة متطورة مصنوعة من ألياف الكربون من لويس 
ا مع فيتون ، لم يكن حجم الحقائب مثاليا فقط، ولكن تصميمها ومظهرها يتالءم تمام 
األنيق والذكي، وعالي الجودة وفي الواقع فإن هذا التعاون التجاري لّخص  BMWشكل 

سمى بـ أيضا أحد أكثر االستراتيجيات التسويقية احترافية بين العالمات التجارية، وهو ما ي
على الرغم من أن مجموعة األمتعة المكونة من أربع قطع تصل.  ”التحالفات التسويقية” 

بسعر  BMW i8كان مناسبا للعميل المستهدف، حيث يبدأ دوالر ، إال أن السعر 20،000إلى 
دوالر، وقد جعل سعُر السيارة سعَر مجموعة األمتعة تلك تبدو كقطرة في دلو، 135،700

يُة الفخامة، والحرفية عال: المشتركةالتجاريتان في قيمهما وهكذا استثمرت العالمتان 
.الجودة، من خالل الدخول في اتفاق حول استراتيجية تسويقية مشتركة بينهما
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كةما الفرق بي   التحالفات التسويقية والعالمة التجارية ا لمشب 
،(co-marketingو Co-branding)في كثير من األحيان يتم الخلط بين المفهومين، 

ويقية لكنهما يختلفان تماما فالتحالفات التسويقية مصطلح يشير إلى حملة تس
ى مشتركة بين عالمتين تجاريتين تقدم كل واحدة منهما منتجا يختلف عن األخر

ولويس  BMWولكنهما يتكامالن في تقديم قيمة مشتركة مثل الشراكة بين 
، فيتون

ا ولكن العالمة التجارية المشتركة هي استراتيجية تسويقية تشتمل تحالف  
ا واح ا السمين، أو ألسماء تجارية متعددة تقّدم بشكل مشترك منتج  ا أو استراتيجيًّ د 

على سبيل المثال تقوم بشراكات  NIKEخدمة واحدة، فشركة العتاد الرياضي 
وتقدمان منتجات مشتركة ليس  Appleاستراتيجية تمتد لسنوات طويلة مع شركة 

.. Apple Watch Nikeآخرها ساعة آبل الذكية 



WHERE WE BEAT TIME

الشاملدبلومة التسويق  

ة الرابعة  مصطلحات علم التسويق الجزء الثالث.. المحاض 

علم التسويق.. الجزء األول 

ك او  كةالعالمهمن  يمكنك استخدام التسويق المشب  التجارية المشب 
تسويق يمكن أن يكون التسويق المشترك مناسبا بالنسبة لك إذا كنت ترغب في تنمية نشاطك التجاري، والتركيز أكثر على االستفادة من خطة

ج موسعة ضمن جهود إعالنية مشتركة مع شريك آخر، ولكن العالمة التجارية المشتركة قد تكون مثالية بالنسبة لك إذا كانت لديك فكرة منت
زيادة جديد، غير أنها ليست األفضل لعمالئك الحاليين، وتثق أن تنفيذها مع شريك قديٍر يمكن أن يحقق نتائج جيدة، ويمكن أن يساعد ذلك في

.الوعي بعالمتك التجارية بين الجماهير الجديدة

  
االحتيال التسويق 

اذبة والتي تقوم من خاللها الشركة بتقديم ادعاءات ك. هي الممارسات غير القانونية التي ترتكبها الشركة خالل ترويجها للُمنتج أو الخدمة
.   نتجلُم اقد تشمل المبالغة في صفات الُمنتج أو الخدمة، أو بيع ُمنتج مقّلد على أنه ُمنتج حقيقي، أو إخفاء جوانب سلبية أو آثار جانبية لذلك 

الوارد البريدوالقدرة على إرسال الرسائل غير المرغوبة إلىوُيعتبر اإلنترنت أرضا  خصبة للتسويق االحتيالي بسبب عدم الكشف عن الهوية
.ومع ذلك، فإن الغش أو االحتيال التسويقي هو واحد من أقدم أنواع االحتيال. وعبر لوحات الرسائل والمدونات



وع  بإنشاءقمت كةبأنشاءالخاصمشر جمةوخدماتومبيعاتتسويقشر مجةالب  وعي   جدد وتعددت المشاري    ع وأضافت مجروبالي   باسموالبر شر
ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة .هم الباشمركتب 

.1985مرصية ، رائدة أعمال طموحة ولدت عام 
  القاهرمرصية الجنسية 

 
.نشأت ف

.حصلت عىل بكالوريوس االقتصاد والعلوم السياسية
  مجال التسويق والمبيعات واإلدارة ماجستب  إدارة االعمال

 
.وعدة شهادات أخرى ف

مجة باسم الي   جروب جمة والبر
كة تسويق ومبيعات وخدمات الب  وع  الخاص بأنشاء شر وعي   جقمت بإنشاء مشر دد هم وتعددت المشاري    ع وأضافت مشر

ة وخدمات اىل قائمة مشاريع  الخاصة  .الباشمركتب 

  سنواتطوال
 
  تدريبيةدوراتعدةعىلبالحصولأقومكنت،مجتهدةطالًبةكون

 
ياللغةدراسةوأيضاتدربيهدوراتخاللمنوالمبيعاتالتسويقمجالف عىلحصلتأيضا ,ةاإلنجلب  

.األعمالإدارةماجستب  
  ماشعان

  ساعدتن 
 
  الشخصيةمهاران

 
.وممب   شي    عبشكلاألعماللمجالالدخولوبالعملالتقدمف

يةمؤسسةأكبر تأسيسهوحلم     تعليميةخب 
 
.التجاريةالمشاري    عإدارةوكيفيةوالمبيعاتالتسويقعلمالشباببتعليمتقوممرصف

ة مجيةللخدماتجروبالي   مشاري    عاحدىىهالباشمركتب    بالكاملمتكاملةتسويقحلول ,البر
 
قمنطقةف   بالمستقبلالنهوضهوالحلمالخليجودولاألوسطالشر

لمنطقةالتسويق 
ق ةخاللمنالخليجدولواألوسطالشر .المحدثةالعالميةالموادوأحدثالمهنيةالخبر
كاتواالداريةالتسويقيةواالستشارات ,التسويقيةالحلولتقديم ىللشر ةالكبر .الزمننسابقمعناالناشئةوالمشاري    عوالصغب 
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