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 الثامنةاملحاضرة 

 ثنشيط املبيعات

 املبيعات ثنشيط مفهوم

 جعريف ثنشيط املبيعات

ؾسف 
ُ
 واليشس، الؾامت الؾالكاث الشخص ي، البُؿ ؤلاؽالن، التروٍجُت بخالف ألاوشطت مجمىؽت بانها اإلابُؾاث جيشُطح

لي ألاداء هاخُت وجدظين مً الطلب ئزازة حظتهدف والتي  مً اإلابُؾاث جيشُطهما جخيىن  .أخسي  هاخُت مً الدظٍى

 ؽلى الشساء اإلاظتهلىين لخث واإلاصممت اللصير ألاحل في الطلب لخدفيز اإلاىحهت والخلىُاث مً ألادواث مخىىؽت مجمىؽت

 طىاء مظافت، جدلُم كُمت ئلى اإلابُؾاث جيشُط اطخخدام مً خالٌ اإلاإطظت وحظعى .البُؿ وزحاٌ اإلاىشؽين وجدفيز

 .اإلاىخجت اإلاإطظت لدي البُؿ زحاٌ أو اإلاىشؽين أو النهائي للمظتهلً ذلً وان

 :هره الخؾاٍزف ألهم طيخطسق  وفُما ًلي اإلابُؾاث، جيشُط بؾملُت الخاصت الخؾاٍزف حؾددث للد

ؾّسف
ُ
ىُت الجمؾُت خُث ح م ألامٍس ت غير الخلىُاث بأنها: "مجمىؽت اإلابُؾاث جيشُط  (AMA)للدظٍى تي ؤلاشهاٍز

ّ
 حؾمل وال

 أوشطت هي بالخيشُط اإلاخؾللت ألاوشطت وأّن  ؽليهم، اإلاؾسوطت والخدماث الظلؿ م لشساءودفؾه اإلاظتهلىين، ئزازة ؽلى

 ."زوجُيُت أو دائمت وغير عسفُت
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 ؽلى اإلابُؾاث جيشُط هما حؾسف
ً
 اللصير، اإلادي ؽلى الطلب وحشجُؿ لدفؿ اإلاىحهت الخلىُاث مً مجمىؽت"أنها:  أًظا

ادة بىاططت وذلً ين"  الىططاء أو اإلاظتهلىين طسف مً أو خدمت مؾين إلاىخج الشساء حجم ٍش  ,Kotler, Debois)الخجاٍز

2000). 

خميز جيشُط اإلابُؾاث  :أهمهاألاطاطُت الخصائص مً بمجمىؽت ٍو

  جخغير بل الظُاق، هفع وؽلى دائمت أوشطت لِظذ هي اإلابُؾاث جيشُط أوشطت-1
ً
 اإلاجامُؿ لخصىصُت وجدىىؼ جبؾا

 مخخلفت. بأطىاق مؾُىت شمىُت فترة خالٌ اإلاظتهدفت،

 بُؿ اإلاإطظت.  زحاٌ أو الىططاء أو النهائُين اإلاظتهلىين مؿ اطخخدامه ًمىً اليشاط هرا ئن-2

 اإلاظّىكت.  للمإطظت أو للمظتهلً باليظبت مىافؾه وشٍادة مّدجه بلصس ًمخاش-3

 الشسائي. الظلىن اطخمالت ؽلى ًىطىي  اإلابُؾاث جيشُط-4

 الطلب اهخفاض أو اإلاىخجاث جلادم أو اإلاخصون جىدض خالت في ٌظخخدم-5

 ين.والبائؾ الىططاء و اإلاظتهلىين ول جىحيهه ئلى اإلامىً مً-6

  .وخده ؽلُه الاؽخماد ًمىً وال وؤلاؽالن للبُؿ مىمل وشاط-7

ؿ جأزير اإلاباشس ئلى يهدف-8 ج الؾىاصس ؽىع والظَس  .ألاخسي  اإلاٍص

ادة-9 ادة أو حدًد مىخج اطخخدامه ؽىد ٍش  . اإلابُؾاث اهخفاض أو اإلاخصون ٍش

 املبيعات: ثنشيط ظهور  على املساعدة العوامل 
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 اإلاإطظاث كبل مً اطخخدامهاوشُىؼ  اإلابُؾاث جيشُط أهمُت همى في طاهمذ التي والغسوف الؾىامل ئبساش أهم ًمىً

 مً خالٌ آلاحي: اإلاخخلفت

 املنافسة:  اوال حّدة

 الدظابم هرا وحه ففي أوشطت جيشُط اإلابُؾاث، حؾدد ًفظس ما هى ألاخيرة آلاوهت في اإلاىافظت ؽسفخهالري  التزاًد ئّن 

ت، الؾالماث مخخلف وطط مىكؾها ؽلى والسد للخفاظ الدفاؼ جلىُاث جظؿ أن اإلاإطظاث ؽلى الالشم مً وان  الخجاٍز

  جفسض الخدًث الاكخصاد فمؾطُاثت. الىالطُىُ غير جلً الىطائل كدزة ذاث وطائل ؽلى باؽخمادها
ً
 حدًدة زؤٍت خخما

 الخجازي. للصساؼ

  جديد: نحجم ثانيا ادخال

 اإلادظازؼ الخطىز  مؿ وجىُُفه حؾدًله هُفُت في اإلاإطظت الخفىير ؽلى ًفسض اإلاىافظت طىء في للظىق  حدًد مىخج طسح ئّن 

 ما بيل الخؾٍسف ٌظخىحب اإلادظازؼ الخطىز  وهرا اإلاىخج، هرائشاء   فؾلهم زدة وئن لم حؾسف خّتى ذلً اإلاظتهلىين، ألذواق

 وعهىز اليىبىهاث، و...ئلخ.  اإلاىخج لخجٍسب اإلاخؾددة الخيشُط جلىُاث عهىز  ئلى أدي ما حدًد وهى هى

 الحديثة: الحوزيع أشكال ثالثا ثوسع

 في خاصت البائؾين غُاب في ذلً اإلابُؾاث، لخيشُط جلىُاث مخؾددة خلم ئلى أدي للخىشَؿ الخدًثت ألاشياٌ احظاؼ ئّن  

 البُؿ. ميان في الخيشُط هؾملُت اإلاظتهلىين ؽلى للظغط حدًدة والتي حظخىحب أشياٌ  الىبري، اإلادالث

 املستهلكين:  أذواق رابعا مرونة
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  لخيشُط اإلابُؾاث، اإلاىحهت الىفلاث ازجفاؼ في ًإزس ئذ مهم، الؾامل هرا ٌؾد
ً
  اإلاظتهلً وان فظابلا

ً
 الؾالماث ٌغّير ما هادزا

ت   ًلخىيها التي الخجاٍز
ً
 هرا، وكخىا في أّما .الخغُير في زغبخه اوؾدام ئلى أدي مما لها، والازجُاح واؽخُاده بىفائه للظلؿ مدخفغا

  أصبذ اإلاظتهلً
ً
 باميان أصبذ هرلً باطخمساز، حشىُلت اإلاىخجاث الحظاؼ وهرا اإلالخيُت، الؾالمت لخغُير بلىة مدفىؽا

ٌ  اإلاظتهلً ري الىلل جطىز  وهرا ؤلاشهاز، ؽً طٍسم بظهىلت اإلاؾلىماث ؽلى الخصى
ّ
 للجمهىز، اإلاىخجاث جلدًم في طهل ال

 مظخىي أذواكهم؛ وزفؿ

 الحكنولوجي:  خامسا الحطور 

  ؽلُه هى هما جيشُط اإلابُؾاث، في اإلاظخخدمت ألادواث جفؾُل في الخىىىلىجي الخطىز  طاهم خُث
ً
 مؿ الخؾامل في مثال

  . ئلخ...اليىبىهاث

د جيشُط جلىُاث وطؿ ؽلى اإلاإطظت ججبر ثاالخغير  هره  .الكخىائها جدفؿ اإلاظتهلً باإلاىخجاث الخؾٍسف فؾالُت مً جٍص

 املبيعات: ثنشيط أهمية 

 وأخسي خازحُت: داخلُت بؾظها الؾىامل مً مجمىؽت خالٌ مً اإلابُؾاث جيشُط أهمُت جبرش

  :داخلية عوامل

لُت هره ألادواث اطخخدام باججاه جدفؿ والتي هفظها باإلاىغمت الخاصت الؾىامل مجمىؽت هي  :في اإلاخمثلت و الدظٍى

ادة في أزس ذو اإلابُؾاث جيشُط أن الؾلُا ؤلادازة جىكؾاث - أ  مظإولُت ؽلى اللائمين هغس اإلابُؾاث؛ ووحهت حجم ٍش

 خلُلت ؽً ودكُلت واضخت صىزة ئؽطاء ؽلى ألاخسي  مً ألادواث كدزة أهثر اإلابُؾاث جيشُط أن ؤلاهخاج ئدازة
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 الىطُلت هى اإلابُؾاث جيشُط بأن الؾلُا ؤلادازة كىاؽتهرلً  الؾُىاث. أطلىب ؽلى ؽىد الاؽخماد طُما ال اإلاىخج

 .الخىافظُت ميزتها ؽً الخؾبير بالخاليو  اإلاإطظت حىدة مىخجاث ؽً للخؾبير اإلاىاطبت

 وواضح دكُم بشيل وصف اإلاىخج ؽلى كدزة الىطائل أهثر مً الىطُلت هره الاهخاج: ئدازة في الؾاملين خظب - ب

 .اإلاجاهُت الؾُىاث أطلىب اؽخماد ؽىد خاصت

ادة أحل مً الؾلُا ؤلادازة لظغىط مدزاء الاهخاج مً اطخجابت اليشاط هرا ًمثل - ث  ت.الخالُ اإلابُؾاث ٍش

 الخىافظُت ميزتها ؽً وبالخالي للخؾبير اإلاىخج، حىدة ؽً للخؾبير وطُلت خير ألاطلىب هرا أن اإلاىغمت ئدازة جسي   - ر

ت اإلاىافظت مىاحهت في  .للمىافظين الظؾٍس

 :خارجية عوامل

 ي:وجخمثل باآلح جددًًدا، بالظىق  واإلاسجبطت باإلاىغمت اإلادُطت الؾىامل مجمىؽت هي

 ادة ت الؾالماث ؽدد ٍش  .الظىق  في اإلاطسوخت الخجاٍز

 ألاهثر الىطُلت ألنها مىاعسة، اإلاىغمت حؾخمدها  
ً
 .اإلاىافظين طسف مً اؽخمادا

 ألاهثر ألاطلىب هرا ٌؾد  
ً
  ججاوبا

ً
 .اإلاظتهلىين طسف مً وكبىال

 اإلاىخجاث مً غيره ؽً اإلاىخج جميز ؽً الخؾبير خاللها مً ًمىً أداة ٌؾد. 

 الخمخؿ أو اإلاىخج بخجٍسب ألاطلىب هرا ٌظمذ للظؾس، الخظاطُت خالت في  ٌ   ؽلُه بفسصت الخصى
ً
 أو مجاها

 .شهُد بظؾس

 ت باإلاساهص الاطخؾاهت في احظاؼ هىان  .اإلابُؾاث جسوٍج )جيشُط( ئؽداد بسامج في الاطدشاٍز

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 في للدظىق  حظخخدم التياإلاىغمت  وىبىهاث مثل اإلابُؾاث، جيشُط أدواث جفؾُل في الخىىىلىجي الخطىز  أطهم 

 .مخخلفت وأطىاق أماهً

 ادة في أزس ذو اإلابُؾاث جيشُط أن الؾلُا ؤلادازة جىكؾاث  اإلابُؾاث. حجم ٍش

 ئؽطاء ؽلى ألاخسي  مً ألادواث كدزة أهثر اإلابُؾاث جيشُط أن ؤلاهخاج ئدازة مظإولُت ؽلى اللائمين هغس وحهت 

 الؾُىاث. أطلىب ؽلى ؽىد الاؽخماد طُما ال اإلاىخج خلُلت ؽً دكُلت و واضخت صىزة

 بالخالي و اإلاإطظت حىدة مىخجاث ؽً للخؾبير اإلاىاطبت الىطُلت هى اإلابُؾاث جيشُط بأن الؾلُا ؤلادازة كىاؽت 

 .الخىافظُت ميزتها ؽً الخؾبير

 

 

 

 

 

 

 :املبيعات ثنشيط أهداف

م، كبل مً اإلاظخخدمت التروٍج أدواث طمً جىخُيي وشاط اإلابُؾاث جيشُط ٌؾد اطتراجُجُاتها،  جىفُر وفي ئدازة الدظٍى

 .للمظتهلً اإلالدمت الخدمت أو مظافت للظلؾت كُمت لخدلُم ألاطلىب هرا حظخخدم اإلاإطظت ليىن  وذلً
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ظخمد
ُ
  اإلابُؾاث جيشُط أهداف ح

ً
ج مً حصء والتي حؾد التروٍج، أهداف مً أطاطا لي اإلاٍص   اإلاسجبط الدظٍى

ً
 أطاطا

لُت باالطتراجُجُت ٌ  ًمىً وؽلُه اإلاإطظت، ئدازة مً كبل وزطمها صُاغتها التي جم الدظٍى م ئدازة بأن هىا اللى  الدظٍى

باإلاظتهلً  اإلاباشس الاجصاٌ خالٌ مً وذلً اإلابُؾاث جيشُط مجاٌ في الدفؿ والسخب اطتراجُجُتي اطخخدام ًمىنها

 الشساء.  ؽلى الطلب جفؾُل ومىه لخدفيزهم الىططاء مؿ الخؾامل باؽخماد أو الشساء ؽلى لخدفيزه

ادة ؽً البدث ئلى اإلابُؾاث جيشُط تهدف   اإلاظتهلىين خث خالٌ مً اللٍسب ألاحل في اإلاإطظت مبُؾاث ٍش

ادة الخصت الظىكُت للمإطظت. خُث حظخخدم طلؿ اطتهالن هغير الجىائص بخلدًم وجدفيزهم  اإلاإطظت وبالخالي ٍش

 والىططاء اإلاظتهلىين مً ول الى ًمىً جىحيهه والري خدمت أو طلؾت ججسبت أو لشساء مباشس جيشُط اإلابُؾاث هدافص

 والبائؾين 

 :آلاحي   جدلُم ئلى اإلابُؾاث جيشُط وهما يهدف

 الجدد اإلاشتًرً وحرب اطخلطاب. 

 الجدًدة ألاطىاق فخذ ؽملُت حظهُل. 

 اإلاىافظت بىحه الصمىد. 

 ت الؾالمت بين ألالفت مً هىؼ خلم  .واإلاشتًرً الخجاٍز

 اإلابُؾاث همُت وشٍادة الطلب ئزازة. 

 ومً وحهت هغس أخسي ًمىً جىطُذ أهداف جيشُط اإلابُؾاث واآلحي:
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_ أهداف
ً
 طسق  اإلاإطظت باطخخدام مبُؾاث مً السفؿ ئلى اإلابُؾاث جيشُط ؽملُت تهدف خُثباملبيعات:  محعلقة أوال

 لخدلُم : وذلً مخخلفت

ادة -  اللصير. ألاحل في اإلابُؾاث حجم ٍش

 ق.الظى  في اإلاىافظت مىاحهت -

-  ٌ  .دةحدً جىشَؿ مىافر ئلى الدخى

ادة -  ر.اللصي ألاحل في للمإطظت الظىكُت الخصت ٍش

 
ً
 ئلى : تهدفالتي و  للمظتهلىين، اإلاىحهت اإلابُؾاث جيشُط جلىُاث وافت وهيباملستهلكين:  محعلقة أهداف -ثانيا

 الؾُىاث جىشَؿ خالٌمً  وذلً حؾدًالث ؽليها طسأث التي الظلؿ أو الجدًدة الظلؿ ججسبت ؽلى اإلاظتهلىين خث -

 وغيرها. والؾسوض واليىبىهاث اإلاجاهُت

ل حدد، مظتهلىين حرب -  اإلاإطظت.  مىخجاث ئلى اإلاىافظت اإلاإطظاث مظتهليي وجدٍى

م اليىبىهاث ؽً ؽليها ؤلاكباٌ وشٍادة الظلؾت، اطتهالن جىثُف ؽلى الخالُين اإلاظتهلىين حشجُؿ -  أو طٍس

. اإلاخىسز  و الشساءأ الىبيرة ألاحجام باطخخدام اإلاسجبطت الخصىماث
ً
 مثال

 الاطتهالن. مىاطم غير في الشساء ؽلى اإلاظتهلً حشجُؿ -

 اإلاظتهلً. وزلت وفاء هظب -

ص جفؾُل ؽلى لؾمل -  ي.ألاخس  التروٍجي اإلاٍصج وؽىاصس ؤلاؽالن وحؾٍص

_ أهداف
ً
 :آلاحي تهدف ئلى والتي للمىشؽين، اإلاىحهت اإلابُؾاث جيشُط جلىُاث وافت وهيباملوزعين:  محعلقة ثالثا
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ادة - اث ٍش  اإلاىشؽين. لدي اإلاخصون مظخٍى

 للمىخج. الخجازي  لالطم اإلاىشؽين والء جىمُت -

 هبيرة. وبىمُاث الجدًدة اإلاىخجاث شساء ؽلى اإلاىشؽين حشجُؿ -

 لساهدة.ا البظاؽت مً والخخلص اإلاىطمُت الخصفُت فترة خالٌ ؽلى الشساء الدشجُؿ -

 اإلاىشؽين. لدي اإلاإطظت مىخجاث مً حدًدة كىائم ئطافت -

-  ٌ  التي الجدًدة ألاطىاق الخالي أو الظىق  في ذلً وان طىاء اإلاىشؽين مؿ حدًدة ومىافر ؽالكاث في الدخى

 .اإلاإطظت جدخلها

_ أهداف
ً
 اإلاىخجت لدي اإلاإطظت الؾاملت البُؾُت اللىة دوز  جفؾُل ؽلى اإلاىصبت ألاهداف وهيالبيع:  برجال محعلقة رابعا

 :هي ألاهداف وهره التروٍجي، البرهامج لخىفُر

 اإلاإطظت. مىخجاث مً ممىىت همُت أهبر لخصٍسف البُؿ زحاٌ حشجُؿ -

 البُؿ. زحاٌ والء جىمُت -

ادة البُؿ زحاٌ مظاؽدة -  اإلاطبلت. الخىافص هغام مً لالطخفادة مبُؾاتهم لٍص

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 

 
 

م وكامذ باؽادة جىحُه الظُىلت الىلدًت  ئهه مً اإلاثير لإلهخمام أن هالخػ بأن الشسهت غيرث كلُال مً ههج الدظٍى

 .لتروٍج اإلابُؾاث مثل الخصىماث واليىبىهاث وغيرها مً الخىافص ألاخسي 

ملُىن دوالز ؽلى  888أهفلذ شسهت طامظىهج في وىزٍا الجىىبُت ما ًلازب 2119في السبؿ ألاٌو والثاوي مً الؾام 

ادة بلغذ جسوٍج  % ملازهت بىفع الفترة مً الؾام الظابم، وفي هفع الفترة أهفلذ شسهت طامظىهج 38.7اإلابُؾاث بٍص

% باإلالازهت مؿ 61ملُىن دوالز ؽلى الدؽاًت وؤلاؽالن إلاىخجاتها في وىزٍا الجىىبُت فلط باهخفاض بلغ  661خىالي 

 .الؾام اإلااض ي

ملُاز دوالز في  2.2إلابُؾاث في الخازج أًظا بشيل خاد لخيخلل مً وكد ئزجفؾذ هفلاث شسهت طامظىهج ؽلى جسوٍج ا

ملُاز دوالز 4.6الؾام اإلااض ي لخصل ئلى   

اذا اإلادخمل حدا أن جخصدز طامظىهج كائمت الشسواث ألاهثر ئهفاكا ؽلى جسوٍج اإلابُؾاث، وهرا لِع مظخغسبا بالىغس 

. وبالىغس ئلى همُت هره ألامىاٌ التي جىفلها الشسهت اليىزٍت ؽلى ئلى الىم الهائل مً ؤلاًساداث اإلاالُت التي جدصل ؽليها

.الدؽاًت والتروٍج للمبُؾاث، فهرا ًغهس حلُا هم هى صؾب باليظبت للشسواث اإلاصىؾت ألاخسي   
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 وعُفت صفُت إلاجمىؽت مً الطالب البدث ؽً مؾلىماث أهثر ؽً الجمؾت الظىداء ي الاطىاق الؾاإلاُت
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