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دبلومة التسويق الشامل

المحاضرة الخامسة  .. العملي الجزء 

Marketing Plan





ا لكي تصل إلى األهداف التي تسعى لتحقيقه
في شركتك ، عليك أن تقوم بعمل وتصميم 

ك، االستراتيجية و الخطة التسويقية الخاصة ب
والتي تتناسب مع تلك األهداف والخدمة أو 

.السلعة التي تقوم بتقديمها



ما يتم تسويقية
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االحداث

االماكن

الخدماتالمنتجات

االفكارالمعلومات

األشخاص الخبرات

المؤسسات



في العالمرواد التسويق 
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مفهوم الخطة التسويقية واهميتها

:الثالثالمفهوم 
عن السوق تعلمه المسوق خطة التسويق هي وثيقة مكتوبة تلخص ما 

.التسويقيةلتصل ألهدافها كيف تخطط الشركة وتحدد 

.تكتيكيتنقسم لجزئين، اتجاه استراتيجي واخر الخطة 

.المضافةاالستراتيجي يحدد السوق المستهدف والقيمة 

وطرقاما التكتيكي يحدد المنتج والسعر والقنوات 

Philip Kotler and Kevin Keller

:األولالمفهوم 
.  ةخطة التسويق هي وثيقة مكتوبة تصف مجهودك االعالني والتسويقي لسنة قادم

وهي تتضمن الموقف التسويقي، السوق المستهدف، تمركز الشركة، وأيضا وصف 
للمزيج التسويقي وكيف ستصل ألهدافك

. Entrepreneur

:المفهوم الثاني 
المحدد لها مكتوبة عن استراتيجية التسويق والوقت وثيقة 

ما هو المزيج التسويقي الذي سيعرض؟ ولمن؟: اوال

ما الموارد التي تملكها الشركة: ثانيا

؟المرجوةما النتائج : ثالثا

Perrault and McCarthy
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التسويقيةمفهوم الخطة 
ة أو اعتبار الخطة التسويقية على أنها البوصلة التي تسير بها أي شركيمكنك •

:مؤسسة لكي تتمكن من معرفة

.األهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها خالل فترة زمنية محددة•

.الوضع الحالي لموقع الشركة في السوق•

.وضع المنافسين الرئيسيين للشركة في السوق•

.عرض ألهم االحتياجات الخاصة بالعمالء الذين تستهدفهم الشركة•

.ركةالمختلفة التي سوف تعتمد عليها الشاإللكترونياستراتيجيات التسويق •

.يةتحديد الفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ كل هدف من أهداف الخطة التسويق•

ية من العوامل الرئيسية التي سيتم متابعتها لتحديد مدى نجاح الخطة التسويق•
.عدمه

الخطة التسويقية هي واحدة من أهم عوامل نجاح الشركات والمؤسسات •
المختلفة، ألنها تضع كل النقاط فوق الحروف، حتى تساعد الشركة على النمو

.واالزدهار والمنافسة في السوق

:الرابعالمفهوم 
هي األداة التي توجه وتنسق المجهود المبذول في السوق لنشر المنتج 

.وتوصيله للعميل المستهدف 

:الخامس المفهوم 
الخطة التسويقية هي عبارة عن خارطة الطريق التي تسير عليها أي شركة من

قيق أجل تنظيم وتنفيذ ومتابعة االستراتيجيات التسويقية المختلفة لتح
.أهداف الشركة في فترة زمنية محددة

:السادسالمفهوم
الخطة التسويقية هي واحدة من أهم عوامل نجاح الشركات والمؤسسات 

و المختلفة، ألنها تضع كل النقاط فوق الحروف، حتى تساعد الشركة على النم
.واالزدهار والمنافسة في السوق
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.تحديد أهداف الشركة العملية التي تريد الشركة تحقيقها، وليس فقط مجرد رؤية أو أهداف عامة•

.فهم احتياجات السوق الُمستهدف من قبل الشركة بدقة•

.مساعدة الشركة على اتخاذ القرارات الصحيحة المبنية على أرقام ومعلومات•

.تحديد مدى تأثير االستراتيجيات التسويقية المختلفة على وضع الشركة في السوق•

.مساعدة الشركة على معرفة أفضل القنوات التسويقية التي يجب أن تركز عليها•

.مساعدة الشركة على تنفيذ المبادرات التسويقية المختلفة بدون مخاطرة كبيرة•

.مراجعة و تقييم العائد على االستثمار في مختلف االستراتيجيات التسويقية•

.تحديد األدوار المختلفة لكل قسم من أقسام الشركة•

.تسهيل عملية التواصل بين أقسام الشركة•

.من أجل هذا ال يوجد شركة ناجحة في أي مجال أو صناعة إال وتعتمد على الخطط التسويقية مهما كانت طبيعة المجال الذي تعمل به•
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خصائص الخطة التسويقية
:الخطة التسويقية العملية يجب أن تتوافر بها عدة خصائص حتى تحقق األهداف المرجوة منها•
(.تذكر أنها مجرد خطة وليست دليل شامل ُمفصل)يجب أن تكون مختصرة بالقدر الكافي •

.يجب أن تكون سهلة وواضحة حتى يتمكن أي شخص في الشركة من االطالع عليها واستيعابها•

.الخطة التسويقية عادة ما تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية حتى يسهل متابعتها والتعديل عليها بشكل دوري•

.مبنية على أرقام ودراسات حقيقة، وليس مجرد توقعات أو تخميناتتكونالخطة التسويقية يجب أن •

(.التشغيل واإلنتاج–خدمة العمالء –التسويق )يجب أن تشارك كل األقسام الممكنة في صناعة الخطة التسويقية •

الخطة التسويقية يجب أن تكون مالئمة لطبيعة المجال الذي تعمل به الشركة، وأيضًا طبيعة المنتجات والخدمات التي •
.تقدمها

.وبهذا تضمن الشركة أن الخطة التسويقية ستكون فّعالة طالما أنها مبنية على أسس قوية وصلبة•
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يقية؟ما هو الفرق بين الخطة التسويقية واالستراتيجية التسو

Marketing strategy vs. marketing plan
:التسويقية باختصار الستراتيجية •
أهدافكالمنهجية التي ستعمل بها في تحقيق تعني •
-: منك تجهيز هذه الملفاتتتطلب •
المة تحليل وجود الع-االهداف التسويقية -هدف ومهمة الشركة -مسار المبيعات -تحليل شخصية العميل -السوق والمنافسين تحليل •

<التجاريةدراسة تموضع العالمة -التجارية 
الخطة التسويقية•
.للهدفول صالوتعني األنشطة التسويقية والتوقيت التي سيتم من خاللها •
-: منك تجهيز هذه الملفاتتتطلب •
خطة محتوى-توزيع الميزانية بين األنشطة -األنشطة وموعد تنفيذها وتسليمها مخطط -تحليل أهداف الحمالت اإلعالنية -العمل خطة •

.أشُهر٣لشهر أو 
شهور٣وتكون مدتها كحد أدنى اإلستراتيجية التسويقية، التسويقية جزء من الخطة •

واألزماتللطوارئ  Bالتسويقية يتم إعدادها لمدة سنة، مع وضع خطة االستراتيجية •
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التسويقيةالخطةكيفية كتابة 
مثال عملي على الملخص التنفيذي

وهي تعمل في توفير ، (Fast Worldلنطلق عليها )نضرب مثااًل عمليًا على شركة سياحية دعنا •
ركة برامج سياحية أونالين من خالل موقع إلكتروني خاص بالشركة، الملخص التنفيذي لهذه الش

:كالتاليربما يكون 

ية تسعى إلى توفير تجربة سياحية فريدة لكل سائح عربي، وذلك عن طريق خطط سياحشركة  لا•
.العالممدينة حول 70متنوعة تشمل االنتقاالت واإلقامة في أكثر من 

مدن جديدة، مما جعل الشركة تصل 5من التوسع في الشركة  شهر الماضية تمكنت 12خالل الـ •
إلى المرتبة السابعة من حيث أكثر الشركات تنظيمًا للرحالت السياحية الخارجية في شمال

.أفريقيا

من مستخدمي موقع ( 4.6)متوسط تقييم الشركة على وبسبب توفير خدمة عمالء مميزة حصلت •
(Company Ranking)  السياحةالعالمي لتقييم شركات.

:إلىشهر القادمة 12تهدف الشركة خالل الـ •

%.12تحقيق عائدات أكثر من العام الماضي بمقدار •

.العالممدن جديدة حول 4التوسع في •

هكذا تكتب ملخص تنفيذي عملي وواضح وبسيط يفهمه أي شخص سواء داخل الشركة أو •
.ناجحةخارجها، وهكذا تكون على أول الطريق الصحيح لكتابة خطة تسويقية 

اكتب الملخص التنفيذي للبزنس الخاص بك-1
ي يجب الملخص التنفيذي هو بمثابة المقدمة للخطة التسويقية الخاصة بالشركة، والت•

:أن توضح باختصار بعض المعلومات الهامة في الخطة نفسها مثل

.وضع الشركة في السوق في الوقت الحالي عن طريق عرض بعض اإلحصائيات السريعة•

.ملخص سريع عن أهداف الشركة العامة•

ة أهم األهداف التسويقية التي تسعى الشركة لتحقيقها من خالل الخطة التسويقي•
.الجديدة

تقييم الشركة من قبل أحد–تعليق من العمالء –قصص نجاح )أدلة على نجاح الشركة •
كل هذا عليك أن تتذكر أن الملخص التنفيذي هو في النهاية ومع المتخصالجهات 

فقرات مع 4ملخص، لهذا فهو ال يجب أن يتعدى صفحة واحدة، بل وُيفضل أال يتعدى 
.بعض اإلحصائيات السريعة
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كيفية كتابة الخطة التسويقية
مثال عملي ألهداف الخطة التسويقية

دعنا نكمل على نفس المثال السابق الخاص بشركة السياحة للخدمات •
.السياحية، والتي ربما تكون أهدافها التسويقية كالتالي

زيارة من محركات البحث عن 3000زيادة عدد زيارات الموقع الشهرية إلى -1•
:طريق

.السيوتحسين مجهودات . •

.مقاالت كل شهر5كتابة مقاالت جديدة في الموقع بمعدل •

، %2.5زيادة نسبة التحويالت على الحجوزات في الموقع لكي تصل إلى -2•
وذلك عن طريق تعديل تصميم صفحة الهبوط الخاصة بالحجز وتحسين 

.عملية االستهداف

ل هكذا يتم وضع األهداف التسويقية بدقة وبالتفصيل، والتي ُتفص•
قدار زيادة نسبة العائدات بم)األهداف التسويقية العامة للشركة نفسها 

12.)%

اكتب األهداف والمقاييس التي ستعتمد عليها بدقة-2

لكي تعرف كيف تكتب خطة تسويقية احترافية يجب أن تعرف وبدقة •
.هااألهداف التي تريد تحقيقها خالل الفترة الزمنية الخاصة بالخطة نفس

في الخطوة السابقة نحن قمنا بتحديد مجرد أهداف تسويقية عامة، لكن•
نحن اآلن داخل الخطة التسويقية نفسها، ولهذا يجب أن تكون هذه 

.األهداف مفصلة ومحددة أكثر

جاح عليها سيتم تقييم مدى النُبناءاً كما يجب أن تكون المقاييس التي •
في تحقيق هذه األهداف واضحة، وإن لم تكن واضحة بمجرد النظر يجب 

.ذكرها في الخطة التسويقية بالنص
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كيفية كتابة الخطة التسويقية
ات يجب أن تجمع البيانالمثاليينلكي ترسم شخصيات عمالئك •

:التالية عن كل شخصية
(.اسم افتراضي لكل شخصية)االسم •

السن•

الجنس•

الجغرافيالموقع •

الوظيفة•

السنويمتوسط الراتب الشهري أو •

االجتماعيةالحالة •

(.العاب الفيديو–القراءة –الرياضة )العادات الشخصية •

.منصات التواصل االجتماعي التي تفضلها•

(.المكتبات–الجيم )األماكن التي ربما تتردد عليها باستمرار •

(.حقوق اإلنسان–البيئة –السفر –انقاص الوزن )االهتمامات العامة •

(.إنجاب األطفال–الترقي في الوظيفة –زيادة المرتب )األهداف الشخصية •

فكلما كانت هذه المعلومات دقيقة عن الشخصية التي ترسمها كلما كان هذا أفضل، هذه المعلومات •
.ل دقيقمفيدة للغاية لقسم التسويق خصوصًا للمختصين باإلعالنات ألنها تساعدهم على االستهداف بشك

بدقةسمات شخصية عمالئك بكتابة قم -3
:إلى Buyer Personaتعود أهمية تحديد شخصية العمالء •

سيدات –طالب جامعيين )تحديد أهم قطاعات الجمهور التي تركز عليها الشركة •
(.عاماً 30عامالت أكبر من 

.تحديد المشكالت واآلالم التي تعاني منها هذه الشخصيات•

.تحديد نوعية المحتوى الذي يجب صناعته لكي يخاطب هذا الجمهور•

م تحديد أهم القنوات التسويقية التي يعتمد عليها هذا الجمهور حتى يركز قس•
.التسويق عليها

ضع في اعتبارك أن الخطة التسويقية الناجحة يجب أن تعمل على جلب العمالء•
ط المثاليين إلى الشركة، وليس مجرد أي شخص قد يكون مهتم ويضغط على راب

.ميدياالسوشيالمقال أو على إعالن على 
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كيفية الحصول على هذه المعلومات
:هناك العديد من األساليب التي تتبعها مختلف الشركات والمؤسسات في الحصول على البيانات الالزمة لمعرفة شخصية العمالء مثل

.عمل استطالعات رأي لعمالء الشركة الحاليين
.الكلمات المفتاحية التي يعتمد عليها العمالء في البحث عن خدمات الشركة

.االستعانة بشركات البحث و المعلومات
.التواصل المباشر مع العمالء

.الفيسبوك والمنتديات التي يستخدمها العمالءجروباتالبحث في 
.الخاصة بالمعجبين بصفحات الشركة على وسائل التواصل المختلفة (Profiles)البحث في بعض الملفات الشخصية 

ث لبحوهناك العديد من الطرق األخرى التي ربما تعتمد عليها لترسم شخصية عمالئك، كما توجد العديد من األدوات التي ربما تساعدك في عملية ا
.نفسها

على طبيعة نشاط الشركة الخاص بك وسوقبناءاً تذكر أنه يمكنك صناعة أكثر من شخصية لعمالئك، بل وأكثر من قطاع مختلف لهؤالء العمالء، هذا 
.العمل
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كيفية كتابة الخطة التسويقية

السوققم بعمل تحليل شامل للمنافسين في -4
:عندما تقوم بتنفيذ هذه الخطوة بشكل دقيق ستتمكن من•

.معرفة منافسيك الحقيقيين في السوق•

.معرفة ما الذي يفعلونه بالتحديد الكتساب عمالء جدد•

.تحديد الطريقة المثالية ليكون لك مكانًا بينهم في السوق، والتفوق عليهم في المستقبل•
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:هناك العديد من المعلومات التي يجب أن تجمعها عن منافسيك مثل
.عمر الشركة في السوق•
(.ال ُيشترط أن يكون الرقم دقيقاً )حجم رأس مال الشركة •
.حجم مبيعات الشركة في العام الماضي•
(؟هل تعتمد الشركة على خدمات تسويقية خارجية)الفريق التسويقي الذي تعتمد عليه •
(.لهاتفالتسويق عبر ا–التواصلالتسويق عن طريق مواقع –بالمحتوىالتسويق )التي يعتمدون عليها اإللكترونيما هي استراتيجيات التسويق •
(.الهاتف–الشات –االيميل )االستراتيجية الخاصة بهم في خدمة العمالء •

ووضع ائيات عند القيام بتحليل االستراتيجيات التسويقية المختلفة ألي منافس يجب دراسة كل الجوانب الخاصة بهذه االستراتيجية باألرقام واإلحص
.بعض األمثلة إن أمكن

:التاليةلنفترض مثاًل أننا نقوم بتحليل االستراتيجية التسويقية المتعلقة بالمدونة الخاصة بأحد المنافسين، حينها سنقوم بتحليل العناصر
.الذي تحصل عليه المدونةالترافيكحجم •
.التي تستهدفها المدونةالمفتاحيةالكلمات •
.المختلفة في الموقعالهبوطعدد صفحات •
.الذي يتم التركيز عليه في المدونة CTAنوعية الـ •
.المواضيع التي تتناولها المدونة•
.نقاط القوة في المدونة بشكل عام•
(.االيميلعدم االعتماد على التسويق عبر –نوعية المقاالت التي ال يتم طرحها في المدونة )نقاط الضعف التي يمكن استغاللها مثل •

ا لكنهتحليل المنافسين قد يكون عملية مرهقة بعض الشيء في بعض المجاالت نظرًا لوجود العديد من القنوات التسويقية التي يمكن استغاللها، و
.خطوة ضرورية وال يمكن االستغناء عنها

https://www.alrab7on.com/seo-guide/keyword-research/


عليهاقم بكتابة االستراتيجيات التسويقية التي ستعتمد -5•
لخطة ما هي ا“هي الخطوات العملية التي ستتبعها لكي تحقق أهدافك من الخطة التسويقية، ولو قرأت مقال االستراتيجيات التسويقية•

.الذي أشرته له سابقًا ستعرف الفرق بينهما بالتفصيل” ؟التسويقية
نيات كلما االستراتيجية التسويقية تعتمد على كل الخطوات السابقة، وأيضًا تعتمد على اإلمكانيات المتوفرة لديك، فكلما زادت هذه اإلمكا•

:تنوعت االستراتيجيات التسويقية التي يمكنك االعتماد عليها مثل
.التسويق عبر المحتوى•
.التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي•
.التسويق عبر الفيديو•
.التسويق عن طريق العالقات العامة•
.التسويق عبر المؤثرين•
:كل استراتيجية تسويقية يجب أن تحتوي على•
.األفكار العامة لالستراتيجية•
(.كيفية توزيع المقاالت–نوعية المقاالت –مثاًل عدد المقاالت التي سيتم نشرها )المعلومات الكاملة لتنفيذ كل استراتيجية •
.الخطة الزمنية لتنفيذ كل استراتيجية•
.األشخاص المسؤولين عن تنفيذ كل استراتيجية•
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التسويقيةقم بتحديد الميزانية -6•
سويق عبر مثل الت)نيةالميزانية التسويقية هي العامل األهم لتنفيذ الخطة التسويقية، فعلى الرغم أن شركتك في بعض األحيان قد تعتمد على قنوات تسويقية مجا•

.إال أن هذه القنوات قد ال تكون مجانية بالكامل( محركات البحث

:فعندما تسوق عن طريق القنوات المجانية ربما تحتاج إلى•

.الحصول على مؤثرات بصرية احترافية أو صناعتها بنفسك•

(.السيومثل أدوات )الحصول على بعض المعلومات التي قد تحتاج إلى أدوات وخدمات مدفوعة لكي تحصل عليها •

(.احترافيمثل تصميم لوجو )االعتماد على فري النسر لتنفيذ بعض المهام المختلفة •

.وغيرها( التسويق عبر المؤثرين–رعاية بعض األحداث الهامة –ميديا السوشيالإعالنات )هذا بخالف القنوات التسويقية المدفوعة •

:تحديد الميزانية التسويقية يعتمد على•

.ميزانية الشركة الكلية•

(.زيادة طاقم الموظفين–شراء بعض المعدات )الميزانية التشغيلية التي ستحتاج إليها الشركة لتنفيذ الخطة التسويقية الجديدة •

.رغبة الشركة في التطوير والنمو•

التسويقية إن ل بعض األهدافأجيلهذا أثناء كتابة الخطة التسويقية يجب وضع الميزانية في االعتبار، ألنها ستؤثر على القرارات التسويقية المختلفة، فربما تضطر إلى ت•
.كانت الميزانية ال تسمح
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المختلفةقم بكتابة األدوار الرئيسية لفرق العمل -7
.رةتذكهذه الخطوة ربما ال تكون ضرورية لبعض الشركات التي تتكون من فرق عمل بسيطة ومعروفة، ألن كل فرد يعرف دوره بالتحديد وال يحتاج إلى •

.عمالءمة الخدتحديد األدوار يعتمد أيضًا على نوعية األهداف، فهناك الكثير من األهداف التسويقية التي قد تتطلب مهام معينة من قسم اإلنتاج أو قسم•

.تلهذا يجب أن يحدث تواصل بين كل األقسام المسؤولة عن تنفيذ الخطة التسويقية، وتحديد دور كل قسم فيها بالتفصيل منعًا لحدوث أي مشكال•

التسويقيةقم بعمل تصميم جيد للخطة -8
قسام التسويقية كما أشرنا يجب أن تكون بسيطة، وفي نفس الوقت تسلط الضوء على األرقام والمعلومات الهامة التي يحتاج إليها كل قسم من أالخطة •

.الشركة

.كما أنه في بعض األحيان يتم مشاركة الخطة نفسها مع بعض الجهات الخارجية، لهذا يجب أن تكون الخطة موضوعة في قالب جيد وجذاب•

الذي يجعل من عملية تفسير المعلومات وعرضها عملية سهلة االنفوجرافيكأفضل طريقة لتصميم الخطة التسويقية هي عن طريق االعتماد على •
.وشيقة
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التسويقيةالمكونات الرئيسية للخطة 
• Research marketing

• Analysis

• Marketing Strategy

• Marketing Mix

• Measuring Expected Results

التسويقي البحث•

التسويقي التحليل•

االستراتيجيةالخطة•

المزيج التسويقي •

ةالمتوقعالنتائجقياس•
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في اعداد الخطة التسويقيةالمستخدمةالنماذج
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SWOT 
Analysis



SWOT Analysis–الرباعي السواتتحليل 
؟SWOTالرباعيالسواتما هو تحليل 

ي هو إطار تحليل ُيستخدم لتقييم موقع الشركة التنافس: ”أداة التحليل الرباعي“، أو ”السواتمصفوفة “أو ما ُيعرف ب  SWOTالرباعي السواتتحليل •
ا أساسًيا نموذًجا تقييمًي السواتيعتبر تحليل . التي تتعرض لها األعمال التجارية على وجه التحديدوالتهديداتوالفرصوالضعفالقوةويحدد نقاط 

.للمنظمة القيام به، باإلضافة إلى فرصها والتهديدات المحتملة التي تواجههااليمكن/يمكنيقيس ما 

للشركات؟ SWOTالسواتهي أهمية تحليل ما 
:في أنه يساعد المؤسسات على تحسين موقعها في السوق من خالل SWOTأهمية تحليل تكمن •

ف على نقاط القوة وتعظيم االستفادة منها لتحقيق أهداف العمل1. .التعرُّ

.ُيظهر نقاط ضعف الشركة ويمنح أصحابها فرصة لقلبها لصالحهم2.

.يستكشف الفرص التي تظهر أمام الشركة لالستفادة منها في صياغة الترتيبات التطويرية الحيوية3.

.يساعد على دراسة التهديدات المحتملة لألعمال، وإدخال التحسينات األساسية على ترتيبات العمل وخطط التطوير4.

.يشجع على وضع الخطط التكميلية أو البديلة، والترتيبات لحاالت الطوارئ5.

ويق بالكامل على تسليط الضوء على موارد الشركة، كما أنها تضيف أفكارًا خالقة وإبداعية إلى استراتيجيات التس SWOTسواتتقوم منهجية تحليل 6.
.لتساعد على مواجهة الصعاب
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SWOT Analysis–الرباعي السواتتحليل 
:أيضا SWOTالسواتمن فوائد تحليل 

.تتعلم كيفية إعداد خطة إدارة المخاطر لعملك1.

.تكتشف كيف يمكن أن يساعدك قياس األداء لنشاطك التجاري على مقارنة عملك بمنافسيك2.

.تتعلم كيفية معالجة نقاط الضعف الخاصة بك عن طريق تدريب الموظفين3.

.تتعرف على األدوات والموارد األخرى المتوفرة لمساعدة نشاطك التجاري4.
في بداية عملية التخطيط االستراتيجي أو كجزء  SWOTالسواتغالبًا ما يتم استخدام تحليل 

يعتبر هذا اإلطار بمثابة دعم قوي لصنع القرار ألنه ُيمّكن الشركة من استكشاف فرص . منها
رِهقة النجاح التي لم تكن مستخدمة في السابق أو إللقاء الضوء على التهديدات قبل أن ُتصِبح ُم 

.للغاية
والخارجيةالداخلية  SWOTسواتعناصر تحليل 

يل هي اختصار ألربع كلمات باإلنجليزية تمثل العناصر األربع التي تقوم عليها عملية تحل SWOTكلمة 
، تتعلق 1960والتي ظهرت نتيجة البحوث التي ُأجريت في معهد ستانفورد للبحوث عام ، SWOTالسوات

:تلك الكلمات بتحليل البيئة الداخلية والخارجية وهي
• Strengths = نقاط القوة
• Weaknesses = نقاط الضعف
• Opportunities = الُفرص
• Threats = التهديدات
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Strengths–القوة نقاط
تصف نقاط القوة الكفاءات األساسية للعمل التجاري، •

والعوامل االستراتيجية التي قد تجعل مشروًعا معيًنا 
أكثر احتمالية للنجاح والمجاالت التي قد يكون فيها 

، النشاط التجاري مميًزا مقارنة باألعمال المشابهة األخرى
. وكل ما تتفوق عليه المنظمة وتفصلها عن المنافسة

:أشياء مثل

.عالمة تجارية قوية•

.قاعدة عمالء موالين•

.ميزانية عمومية قوية•

..تكنولوجيا فريدة، وما إلى ذلك•

الشركات التي تدرك نقاط قوتها هي أفضل قدرة على •

.تحسينها واستغاللها لصالحها

Weaknesses–الضعف نقاط
هي العناصر التي يمكن أن تجعل مشروعا معينا أقل احتماال •

من األداء عند للنجاح، والتي تفتقر إليها الشركة وتمنعها 
ى المستوى األمثل، وهي ما تحتاج الشركة إلى تحسينها لتبق

.قادرة على المنافسة

على سبيل المثال قد تكون شركة جديدة غير معروفة لمعظم •
دة المستهلكين؛ انخفاض الوعي بالعالمة التجارية وضآلة قاع

.العمالء ذوي الوالء يمكن أن تكون نقاط الضعف

بمجرد تحديد نقاط الضعف، تتخذ الشركة خطوات لتقليل •
.التأثير أو تحويلها إلى نقاط قوة



Opportunities–الفرص 
ن تشير الفرص إلى العوامل الخارجية المواتية التي يمكن أ•

ر تستخدمها الشركة لمنحها ميزة تنافسية وهي تلك العناص
التي تمنح الشركة فرصة لزيادة األرباح واإلنتاجية أو 

ص االستفادة من األعمال التجارية بطريقة أخرى، وتشمل الفر
ح أيضا عوامل خارجية أخرى مواتية مثل التغييرات في اللوائ

الحكومية التي ُتسّهل على الشركات تحقيق الربح، على 
ها سبيل المثال قد تكون الشركة قادرة على تصدير منتجات

ألسواق جديدة مما قد يزيد من مبيعاتها وحصتها في 
ا السوق العالمي إذا تم تخفيض الرسوم الجمركية في بلد م

.بشكل كبير

Threats–التهديدات 
وتشير إلى العوامل التي لديها القدرة على إلحاق الضرر 

:بالشركة، على سبيل المثال
أن تكون الموزع الوحيد لمنتٍج ما في السوق، ثم ظهور منافس •

.جديد قوي
.تغييرات غير مواتية في القوانين والضرائب•
.تغييرات حاّدة في تفضيالت المستهلكين•
.ارتفاع تكاليف المدخالت•

.يساعد تحديد التهديد أصحاب األعمال على الحد من تأثيرها



SWOTالسواتتحليل خطوات اعداد 
ستحتاج إلى إنشاء ملف تعريف لعملك فيه وصف لما تقوم به الشركة ومن هم العمالء، ثم قم مع فريق العمل،  SWOTالسواتقبل البدء في إجراء تحليل •

:بالتالي
:SWOTالسواتحدد أهدافك من تحليل –1•
سبيل لى للحصول على أقصى استفادة من التحليل يجب أن يكون لديك هدٌف تسعى لتحقيقه باألساس، يساعد ذلك في تحديد ما ينبغي عليك أن تقوم به، ع•

.المثال قد تخطط شركتك لدخول أسواق جديدة
:ابحث في السوق–2•
.ستحتاج لفهم عملك، والسوق من خالل التحدث مع الشركاء، الموظفين، العمالء، وإجراء أبحاث حول منافسيك SWOTالسواتقبل أن تبدأ بتحليل •
:مشروعكاذكر نقاط القوة في –3•
شاطك ع نحدد نقاط القوة في أعمالك، يمكن أن تشمل األمثلة نقاط القوة المتعلقة بقوة عالمتك التجارية، كفاءة الموظفين، الموارد المالية وموق•

.التجاري، ومزايا التكلفة والقدرة التنافسية
:أسئلة ستساعدك اإلجابة عليها في تحديد نقاط قوتك3فيما يلي •
ما الذي يجعلك مميز ا ومختلفا عن اآلخرين؟•

ما الذي يشيد به الناس أو العمالء حول عالمتك التجارية؟
ما الذي يعطيك ميزة تفضيلية على المنافسين؟

:حدد نقاط الضعف–4•
على لقدرةويمكن أن تشمل نقاط الضعف مثاًل عدم اأذكر األشياء التي تعتبرها نقاط ضعف في عملك، أي تلك التي يمكن أن تضع عملك في وضع غير مواٍت، •

.إلخ.. كسب عمالء جدد، افتقار الموظفين للكفاءة، انخفاض حصتك في السوق
:يمكن أن تطرح هذه األسئلة الثالث لكي تساعدك في تحديد نقاط الضعف•

ما الذي يمكنك تحسينه في أعمالك أو منتجاتك؟1.

ما الذي يعتقد الناس أو العمالء أنك بحاجة إلى تحسينه؟2.

؟ما هي األشياء التي تحتاج إلى تجنبها3.



:المحتملةتحديد الفرص -5•
تشير الفرص إلى تلك األشياء اإليجابية الخارجة عن . تتمثل هذه الخطوة في تحديد الفرص التي تواجه نشاطك التجاري أو منتجك أو مشروعك• .سيطرتك ويمكن أن يكون لها تأثير عليك
:يمكن لألسئلة التالية أن تساعدك على تحديد الفرص•

ما هي االتجاهات التكنولوجية التي يمكن أن تمنحك ميزة؟1.

هل هناك أي قوانين أو سياسات أو مواقف اقتصادية تعمل لصالحك؟2.

هل هناك أي أحداث جارية يمكنك االستفادة منها؟3.
:التهديداتتحديد –6•

ضع قائمة بالعوامل الخارجية التي يمكن أن تشكل تهديًدا أو تتسبب في ضرر لنشاطك التجاري، مثل زيادة المنافسة وارتفاع أسعار الفائدة•
.إلخ.. والتغييرات التي تحدث في األسواق العالمية

:ثالث أسئلة يمكن أن تساعدك في تحديد التهديدات التي يمكن مواجهتها•
.ما هي االتجاهات التكنولوجية التي يمكن أن تعطّلنا أو تؤثر علينا سلًبا1.
هل هناك أي قوانين أو سياسات أو مواقف اقتصادية يمكن أن تؤثر علينا بطريقة سلبية؟2.
هل هناك أي مخاطر مالية في السوق يمكن أن تؤثر علينا؟3.

ما سيساعدك على عند االنتهاء من تحليل النقاط سالفة الذكر، ستتمكن من الحصول على صورة عامة حول الوضع الداخلي والخارجي للشركة، •
:اكتشاف

نقاط قوتنا لالستفادة من الفرص التي تم تحديدها؟كيف يمكننا استخدام 1.

كيف يمكننا استخدام نقاط القوة هذه للتغلب على التهديدات المحددة؟2.

ما الذي يتعين علينا القيام به للتغلب على نقاط الضعف المحددة من أجل االستفادة من الفرص؟3.

؟كيف سنقلل من نقاط ضعفنا للتغلب على التهديدات المحددة4.

لتطوير استراتيجيات لتحقيق  SWOTالسواتبمجرد إجابتك على هذه األسئلة ووضع اللمسات النهائية على قوائمك، يمكنك اآلن استخدام تحليل •
..السواتإليك بالمثال العملي التالي لكيفية تحليل . أهداف عملك
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SWOTنموذج افتراضي لتطبيق 
لشركة المراعي
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إلنشاء استخدامهيمكننموذج

لوضع مناسبSWOTتحليل

البيانات بشكل بسيط 
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