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 إعداد وتنفيذ اخلطط التسويقية

 املدرب الدويل : جومرد حقي إمساعيل 

 املقدمة

ال تزال العملية التسويقية يف مؤسساتنا تتبع األساليب القدمية اليت يؤخذ 
عليها مسة الرتابة والتقليدية الفاقدة للروح ، بيد أن التسويق اليوم أصبح 

مناهج قسم اإلدارة يف علمًا حبد ذاته بعد أن كان جزءًا صغريًا يف 
اجلامعات العربية والغربية ، ولذلك فإن العملية التسويقية حتتاج إىل كادر 
علمي مواكب حلاالت التطور املستمرة يف العامل على جممل نشاطات احلياة 
، خصوصًا وقد راحت الشركات واملؤسسات التجارية وغريها تتفنن يف 

وقد تنوعت وكثرت األصناف أساليب التنافس واالستحواذ على السوق 
السلعية يف أحناء املعمورة ، وأصبح املستهلك أكثر علمية وثقافة ووعيًا يف 
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اختياره لسلعته ، وهذا جيعل إدارات التسويق يف سباق مستمر وحمموم من 
الوصول أواًل إىل اجلمهور وتلبية رغباته ، وأن يعد رجل املبيعات عدته 

روع يف السوق التجارية لبلوغ أهدافه ليستمر يف معركة التنافس املش
التسويقية يف إرضاء املستهلك والبقاء يف متقدمًا دائرة التنافس يف السوق 

 التجاري .

مما تقدم وجدنا أنه من املهم أن نقدم إلدارات التسويق ورجاهلا برناجماً 
يساعدهم على الوقوف بشكل علمي على األساليب احلديثة يف التسويق 

ستغلال األمثل للجهد التسويقي ، ودعم اقتصادنا الوط ي ، ، من أجل اال
والسفر بالتنافس إىل دول الغرب اليت تستعمر جمتمعاتنا مبنتجاهتا ، ونسأل 

 هللا أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه .
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 تعريف التسويق

هو النشاط الذي يستخدم األساليب والوسائل يف عرض السلع بالكيفية 
حتقيق رضا اجلمهور ، وميكن تلخيص نشاط التسويق مبا  اليت توصل إىل

 يلي :

 إرضاء رغبات اجلمهور . 

 تأمني حاجة السوق من السلع . 

 حتقيق اهلدف التسويقي للمؤسسة . 
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 مقارنة بني التسويق واملبيعات
 التسويق البيع

 يركز على املنتج  1 يركز على رغبات العميل  1

2 

 تقوم الشركة أوالً بتحديد 
رغبات العملاء مث تفكر بعد ذلك 

طريقة تصنيع وتسليم املنتج  يف
 إلرضاء هذه الرغبات

2 
تقوم الشركة بعمل املنتج  

طريقة  يفأوالً مث تفكر بعد ذلك 
 البيع

 التوجه حبجم املبيعات  3 التوجه باألرباح  3

4 
التوجه بالتخطيط طويل  

املدى وفقاً للمنتجات واألسواق 
 ملستقبليةاجلديدة والتنمية ا

4 
التوجه بالتخطيط قصري  

املدى وفقاً ألسواق ومنتجات 
 اليوم

 5 تؤكد على رغبات املشرتين  5
تؤكد على احتياجات  

 البائع
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 مقومات رجل التسويق

قوة الشخصية : ويتمثل ذلك يف الثقة بالنفس ، والتمتع أواًل : 
الوقار ، باألخلاقيات العامة املثلى ، واللباقة ، وحسن املظهر ، و 

 والبشاشة ، والفطنة ، والفراسة ، وغريها من مقومات كمال الشخصية .

العلمية : وهي الرتاكم النظري املكتسب يف علم التسويق ومواكبة ثانيًا : 
 تطوره وتطور األساليب التنافسية .

 إجادة فن التواصل : ثالثاً : 

ل قوية مع التواصل : هو الفن الذي يؤهل الفرد على خلق قنوات اتصا
املستهلك ، وفيه ومن خلاله يقف رجل التسويق على حقيقة أفكار وآراء 

 اجلمهور .
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 التواصل التسويقي :عوامل تزيد من فاعلية 

 .قدرتك على عرض سلعتك على املستهدف الثقة يف  .1

اخلاصة  املعرفة والوعي الكامل لقيمة املعلومات والبيانات .2
 .بالسلعة 

 . ليف التواص لغة مفهومة .3
  . اختيار الوقت املناسب .4
للمستهدف من خلال التفنن يف عرض  جذب االنتباه الكامل .5

 .السلعة 
 . إىل املستهدف التحدث بطريقة مشوقة .6
 . االستخدام الصحيح للدعاية .7
 . عدم التسرع يف عرض سلعتك على املستهدف .8
 لتواصل مع املستهدف .اختيار املكان املناسب ل .9

 .لسلعة ا تنظيم األفكار قبل عرض .11

 .للمستهدف  اإلنصات جيداً  .11
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 : االتصال الشخصي الفعالهارات م

 تصرف بطبيعية .                                           .1

 املظهر واهلندام . .2

 ال تغادر املزحة اللطيفة الغري خمدشة .                   .3

 استخدام طبيعي لإلشارات . .4

                     فسح اجملال ملشاركة الطرف املتلقي . .5

 االنتباه إىل وضعيات اجللوس أو الوقوف . .6

 مبا يف ذلك السكتات .         إجادة استخدام اللغة .7

 استخدام العني بشكل فعال من خلال اإلمياءات . .8

 

املعرفة امليدانية للسوق : من املهم جدًا أن يتمتع رجل التسويق رابعًا : 
لتعامل فيها ، ومهم أيضًا أن يتمتع باملعرفة الفعلية للسوق وأساليب ا

 بعلاقات شخصية محيدة واسعة يف السوق لتحقيق القبول املنشود فيها .
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القرب من رغبات املستهلك : هنا ، جند أنه من املهم على رجل خامساً : 
التسويق أن يعرف كيفية إعداد وتنفيذ وحتليل وقراءة االستمارة االستبيانية 

 هور وتطورها .للتعرف على رغبات اجلم

اخلربة التسويقية  : وهي حصيلة الرتاكم الفعلي لعمله التسويقي سادسًا : 
 ويف النشاط السلعي الذي يعمل يف تسويقه .

املعرفة باملنتج : البد على رجل التسويق أن يكون عارفاً سابعًا : 
بتكوينات السلعة اليت يقوم بتسويقها ويتابع جودهتا وتطورها اإلنتاجي 

 نة مبنافساهتا احمللية واخلارجية .مقار 
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 اهليكلة اإلدارية للتسويق :  

ترتبط إدارة املبيعات والتسويق غالبًا يف املؤسسات باملدير العام ، وحتدد 
اهليكلة التنظيمية أسس وآليات ارتباط إدارة التسويق باإلدارات األخرى 

 ، كاملالية واملخازن واملوارد البشرية ، وغريها .

 لرسم التايل يبني هيكلة إدارة املبيعات والتسويقوا
 (  1رئيس جملس اإلدارة ) 

 

 ( 12نائب رئيس جملس اإلدارة ) 

   

 ----------------------------------------- 

                  ية           املوارد البشر     (      121) املدير العام                           الرقابة والتدقيق    

 

 مدير املخازن       املدير الف ي   (        املدير املايل           مدير املشرتيات          1215ير املبيعات  ) مد

---------------------- 

 مدير الرتويج توزيع      مدير ال  مدير املعارض       

 
 املوظفون  املوزعني                املوظفون        
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 التوصيف الوظيفي إلدارة املبيعات والتسويق :

يعد التوصيف الوظيفي ألي قسم وإدارة مبثابة جدول العمل الذي من 
من خلال التوصيف العام إلدارته وتوصيفه  خلاله يستطيع املوظف

وبشكل عام فإن معرفة واجباته اليومية والدورية ،  الوظيفي املخصص
 دارة املبيعات تتضمن :التوصيفات الوظيفية إل

 االرتباط باجلهة العليا : املدير العام . .1

 : املوظفون يف اإلدارة .ــــــة   املعي .2

 : مدير املبيعات والتسويق .ــر اإلدارة     مدي .3

 الواجبات : .4

 العامة للمؤسسة . األهداف التجاريةمراعاة  - أ

 إعداد اللوائح الداخلية اخلاصة باإلدارة .  - ب

حتليل وقراءة االستمارات االستبيانية إعداد وتنفيذ و   - ت
 ملنافذ التسويق .
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 إعداد وتنفيذ اخلطة التسويقية اإلسرتاتيجية .  - ث

 إعداد وتنفيذ اخلطط التسويقية التكتيكية .  - ج

 مراقبة وقراءة درجات التنافس يف السوق .  - ح

 مراقبة جودة وتطور املنتج .  - خ

 إعداد وتنفيذ اخلطط الدعائية . - د

 الرتوجيية . إعداد وتنفيذ اخلطط - ذ

العلاقة بني املؤسسة والعملاء والوكلاء ومتابعة تنظيم  - ر
. 

وضع آليات العمل يف اإلدارة من مستندات  - ز
 وجداول وكشوفات .

 مراقبة نتائج اخلطط التسويقية .  - س

متابعة العملية التوزيعية وانسيابية املواد إىل املعارض   - ش
 والفروع والوكلاء .
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 ارض .اإلشراف املباشر على عمل املع - ص

 رفع التقارير الدورية لإلدارة العليا . - ض

 

 أنواع النشاط التسويقي :

 يقسم النشاط التسويقي إىل ثلاث حماور :

احملور األول : التسويق اخلارجي ، وهو التسويق إىل خارج معارض 
 املؤسسة ، مثلًا ، التسويق إىل الوكلاء ، التصدير .

ين : التسويق الداخلي ، وهو التسويق إىل معارض وفروع احملور الثا
 املؤسسة وعملاء البيع املباشر .

احملور الثالث : التسويق عرب االنرتنت ، وهو استخدام شبكة االنرتنت يف 
 اإلعلان وتسويق املنتجات ، حملياً ودولياً .

 

 االستبيان :
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عة ، وتعتمد هي جمموعة من األسئلة اليت تكون إجاباهتا حمددة وسري
صياغة األسئلة واإلجابات على الغاية املتوخاة منها ، واالستبيان هو 
أسلوب يف استطلاع اآلراء واألفكار ، حيث من خلال مجع البيانات يف 
االستمارة االستبيانية نستطيع تكوين رؤية واضحة عن جممل نشاط 

 املؤسسة والتقرب بشكل فعال من رغبات املستهلك .

 

 تبيان يف التسويق :أمهية االس

يعترب االستبيان مدخلًا مهمًا يف صياغة األهداف التسويقية ، وكذلك 
قاعدة مهمة يف إعداد اخلطط والدراسات التسويقية والدعائية والرتوجيية ، 

ومبجمل نتائج ذلك ، ألن االستبيان جيعلك قريبًا من اجلمهور ورغباته ، 
 وتطور املنتج املسوق .االستبيان تستطيع تقييم عملك التسويقي 

 

 

 



 14 

 كيفية إعداد الورقة االستبيانية :

كما أسلفنا فإن الورقة االستبيانية تشتمل على أسئلة ، فيها خيارات 
واختيار األسئلة بعلمية ودقة يوصلك بشكل جيد قراءة سريعة لإلجابة ، 

وحنتاج قبل البدء يف صحيحة للاستبيان واستنباط القرارات امللائمة ، 
األسئلة التعرف إىل الفئة املستهدفة باالستبيان والظروف الداخلية وضع 

واخلارجية احمليطة بالفئة ، مثلًا ، األسئلة املوجه حنو فئة املناطق الشعبية 
وصياغة األسئلة يستند الربجوازية ، وهكذا ، ختتلف عن فئة املناطق 

ملهم جدا أن بالدرجة األساس على ماهية البيانات املراد معرفتها ، ومن ا
، ولكم منوذج ال تتسم االستمارة االستبيانية باإلطالة والتعقيد والتشعب 

 مبسط الستمارة استبيانية :
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 استمارة استبيان منفذ تسويقي

 فرع الشركة يف تعز

 االسم :

 العمر :

 املهنة :

 

 (  ؟هل تعرفت على املنتج )              

  ال  نعم

 

 هل تشرتي املنتج )             ( ؟

  أحياناً   ال  نعم

 

 يليب رغباتك ؟ )                                    ( هل املنتج

  ال  نعم
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 حتليل الورقة االستبيانية :

إن األسئلة يف االستمارة االستبيانية متثل أبوابًا من خلاهلا ندخل إىل فهم 
وعليه ، ة توظيفها يف القرار التسويقي ، البيانات الواردة يف األجوبة وكيفي

وقبل البدء بالتحليل ، علينا أن جنعل كل سؤال من األسئلة بابًا ، وتكون 
مفاتيح الباب هي األجوبة اليت وردت يف االستمارة ، وبعد إفراغ األجوبة 
، سيتبني لنا حصيلة كل باب من األجوبة الواردة فيه ، وبعدها جنمع مث 

إليكم منوذجًا بسيطًا يف كيفية حتليل االستمارة االستبيانية ندرس ونقرأ ، و 
: 
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 هل تعرفت على املنتج )                     ( ؟

 275 ال 125 نعم

 

 هل تشرتي املنتج )                         ( ؟

 35 أحياناً  25 ال 65 منع

 

 هل املنتج )                         ( يليب رغباتك ؟

 55 ال 45 نعم
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نظر ، حنن اآلن من خلال حتليل االستمارة االستبيانية ، فإننا نتعامل مع ا
( عنصر من الذين يعرفون املنتج ، وهذا باب مهم حنو بيان أن  125) 

ذين يعرفون املنتج ، مث من جمموع الالتسويق والدعاية للمنتج ضعيفة ، 
وهذا مؤشر ال ( عنصرًا يشرتون املنتج بشكل منتظم ،  65هناك فقط ) 

بأس به ، وقد يكون السبب يف ذلك هو رخص سعر املنتج ، وعندما 
نذهب إىل فقرة ما يلبيه املنتج من رغبات املستهلك ، وبعد أن مجعنا 

رغبات املستهلك   الذين يشرتون مع الذين يشرتون أحيانًا ، جند أن تلبية
% ( ، وهذا مؤشر على أن املنتج حيتاج إىل تطوير وسنفهم  45كانت ) 

 . بالضبط حقيقة الربط بني التسويق واإلنتاج
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 قراءة الورقة االستبيانية :

بعد حتليل االستمارة االستبيانية ، نستطيع أن نقرأ بياناهتا بشكل واضح ، 
ذا األمر خربة تراكمية مناسبة وهنا ، جيب أن يكون للقائمني على ه

تؤهلهم من قراءة حتليل االستبيان ، مث صياغة التوصيات اللازمة ترفع 
، حيث تقوم اإلدارة العليا باملصادقة وإحالته إىل اجلهة  لإلدارة العليا

 املكلفة بإعداد الدراسة واخلطة والتسويقية .
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 ة :أثر االستبيان يف اخلطتني التسويقية والدعائي

 اخلطة التسويقية :

تستند اخلطط التسويقية عادة على ما رشح من توصيات جلنة إعداد 
وحتليل وقراءة االستمارة االستبيانية ، وكذلك ، مهم جدًا أن نكون صورة 
واضحة على العملية اإلنتاجية ، وقراءة ودراسة كل مقوماهتا ومشاكلها 

نتج قية حتتاج إىل تطوير املوالظروف احمليطة هبا ، ذلك ألن خطتنا التسوي
مبا ينسجم ورغبات املستهلك ، ومن املهم أن تراعي اخلطة التسويقية 
القدرة واملورد املايل للمؤسسة يف تنفيذ اخلطط التسويقية والدعائية 

 والرتوجيية املوضوعة .
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 مقومات جناح اخلطة التسويقية :

 استبيان علمي قوي . .1

 ستبيان والدراسات التسويقية .اخلربة القوية لدى جلان اال .2

 توفر املورد املادي لتنفيذ اخلطة التسويقية واخلطة الدعائية . .3

 وجود كادر تسويقي عال اخلربة مؤهل وقادر على تنفيذ اخلطة التسويقية . .4

 

 قراءة نتائج اخلطة التسويقية :

من املهم أن يتم تشكيل غرفة عمليات يف تنفيذ اخلطة التسويقية ، تقوم 
ًا مراجعة كاملة للخطة قبل تنفيذها على أرض الواقع ، حيث يقوم بدء

الفريق بدراسات كل االحتماالت يف تنفيذ اخلطة ووضع احللول املناسبة 
وتقبل هلا ، مث على الفريق يف غرفة العمليات متابعة ومراقبة آليات التنفيذ 
بيوم ، اجلمهور والعملاء للنشاط اجلديد وقياس درجات ذلك كله ، يومًا 

مث االنتقال إىل املراقبة واملتبعة الدورية للنشاط التسويقي اجلديد ، ورفع 
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التقارير دوريًا يتضمن قراءة دقيقة إىل جناح اخلطة أو فشلها من خلال 
 القراءات األولية حلجم تطور العائد أو تراجعه .

 

 اخلطة التسويقية اإلسرتاتيجية :

اف التسويقية العامة للمؤسسة ، وهي خطة قد تعرب بشكل عام عن األهد
أو تكون خطة معدة لعدة سنوات يف حال ثبوت عدد من املؤثرات 
التسويقية ، وهذا قد يكون صعبًا مع التقلب املستمر يف السياسات 
واالقتصاد العاملي ، لكن تبقى اخلطة اإلسرتاتيجية هي مبثابة منهاج عام يف 

تنسجم مع التغيري احلاصل يف التسويق تتبناه املؤسسة وفقًا ملعادالت 
 السوق العاملية والتغيري املستمر ألسعار البورصات العاملية .
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 اخلطة التسويقية التكتيكية :

وهي قد تكون مبثابة آليات جمزأة يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية ، أو تكون 
خططًا مرحلية قصرية املدى لتلايف طارئ ما قد أربك تنفيذ الربنامج 

ي العام ، أو تكون خططًا حمدودة يف تسويق سلعة ما لفرتة حمددة التسويق
، أو تكون خططًا منبثقة عن اخلطة اإلسرتاتيجية لتنفيذ الربنامج التسويقي 

 لفرتات دورية .
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 اخلامتة :

من خلال ما تقدم ، نستطيع أن نقول أن الكادر التسويقي وبعد انتهاء 
مواكبة التطور العلمي احلاصل يف إدارة هذه الدورة ، سيكون قادرًا على 

التسويق ، وسيكون قادرًا على النهوض بالعملية التسويقية يف مؤسسته 
ويقرتب بشكل واضح وفعال من حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية يف العملية 
التسويقية ، وحيقق طموح املؤسسة يف التطور والبقاء يف ساحة املنافسة 

 التجارية . التسويقية ، وبلوغ أهدافها

 نشكر متابعتكم ، ونتمىن للجميع التوفيق والنجاح .

 

 الدويل املدرب               

 جومرد حقي إمساعيل                        

 

 



 25 

 

 

 

 

 

لشركة  خطة العرض لربنامج إعداد اخلطط والدراسات التسويقية
 صناعية جتارية حملية
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 الوسيلة التدريبية الزمن األسلوب األهداف العناصر اجللسة
آلية تقييم 
 املتدربني

 األوىل

التعارف بني املدرب 
واملتدربني من جهة وبني 
 املتدربني من جهة أخرى

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 شارك قادرا على :امل

 مع املتدربنيالتآلف حتقيق  .1
 . املدرب  ومع

االنسجام مع تكوين  .2
 املتدربني واملدرب .

التعرف على آراء البعض  .3
 لآلخر .

االستعراض 
 الشخصي

نصف 
 ساعة

جهاز عرض + 
شاشة عرض+ 
اللاقط الصويت 

+ مكربات 
+  الصوت

 موسيقى هادئة

التقييم املباشر 
 النظري

 املقدمة
ال مييز بني التسويق  الكثري

واملبيعات ، وال يعتمد 
الطرق العلمية املتطورة يف 
العملية التسويقية ، يف 
برناجمنا هذا سوف نقوم 
بتأهيل الكادر التسويقية 
على القيام بعمله بشكل 

 علمي متطور

اضرة سيكون عند إهناء هذه احمل
 املشارك قادرا على :

تفعيل املراد من  .1
 .  الدورة يف ذاته

ييم الضرورة احلتمية تق .2
 للتسويق احلديث .

 
 اضرةحم

مخسة 
عشر 
 دقيقة

ثلاث أسئلة  إلقاء نظري
 حتريرية

 تعريف التسويق
هو النشاط الذي 
يستخدم األساليب 

والوسائل يف عرض السلع 
بالكيفية اليت توصل إىل 

 حتقيق رضا اجلمهور .

اضرة سيكون عند إهناء هذه احمل
 تعريف املشارك قادرا على :

 التسويق
عشر  عصف ذه ي

 دقائق
 مباشر نظري قصاصات ورقية

مقارنة بني املبيعات 
 والتسويق

التسويق علاقته باملنتج ، 
أما املبيعات فعلاقتها 

 برغبات املستهلك

اضرة سيكون عند إهناء هذه احمل
 املشارك قادرا على :

الفوارق بني التسويق  تعريف
 والبيع .

عمل  جمموعتا
 حماضرة+ 

نصف 
 سبورتا أقلام اعةس

ثلاث أسئلة 
 حتريرية

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون  مقومات رجل التسويق الثانية
  امليتابلان املشارك قادرا على :

 
 سبورة فلينية +

 ورقة االستبيان استبيان
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البد من توفر صفات 
خاصة برجل التسويق أو 
املبيعات للعمل بشكل 
أمثل توافقاً مع متطلبات 
 التسويق احلديث املتطور

شخصيته مع  تطبيق .1
 املقومات .

 . هتقييم أداء .2

منوذج مثايل تكوين  .3
 لرجل تسويق يف ذاته

. 

 
مخسة 

وأربعني 
 دقيقة

 اهليكلة اإلدارية للمبيعات

هي خريطة توضح موقع 
التسويق يف املؤسسة 

وارتباطاته اإلجرائية مع 
 األقسام األخرى

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 را على :املشارك قاد

اطات ارتب تعريف .1
 التنظيمية . التسويق

تعريف ارتباطات  .2
 اإلدارية . التسويق

نشاط كسر 
 اجلمود

نصف 
 ساعة

جهاز العرض + 
شاشة العرض + 

 ةيقصاصات ورق
 نظري مباشر

التوصيف الوظيفي إلدارة 
 املبيعات

واجبات إدارة املبيعات 
 والتسويق هي :

  صياغة
األهداف 
التسويقية 
 للمؤسسة .

  تنظيم علاقة
املؤسسة 
 بالعملاء .

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

األهداف  تعريف .1
 التسويقية العامة  .

ما له وما عليه  تبيان .2
 يف عمله التسويقي .

 عصف ذه ي
مخسة 
وأربعني 
 دقيقة

جهاز العرض + 
شاشة العرض + 
 الكروت امللونة

 اختبار حتريري
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 سويقيأنواع النشاط الت

 . تسويق داخلي 

  تسويق خارجي
. 

  تسويق عرب
 االنرتنت .

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

أنواع األساليب  تعداد .1
 التسويقية .

الربط بني تكوين  .2
 األساليب التسويقية .

األسلوب  تقدمي .3
املناسب حبسب 

 عوامله .

تفعيل اإلبداع الذايت  .4
التفنن يف العملية و 

 قية .التسوي

 جماميع عمل
مخسة 
وأربعني 
 دقيقة

جهاز العرض + 
شاشة العرض + 

 كروت ملونة
 ورقة االستبيان

 الثالثة

 االستبيان
عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 

  املشارك قادرا على :
 . تعريف االستبيان

 عصف ذه ي
مخسة 
عشر 
 دقيقة

جهاز العرض + 
+  شاشة العرض

 كروت ملونة
 نظري مباشر

أمهية االستبيان يف 
 التسويق

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

أمهية االستبيان يف  تعريف
 التسويق

عشرون  عصف ذه ي
 دقيقة

 أسئلة حتريرية كروت ملونة

كيفية إعداد الورقة 
 االستبيانية

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

 ستبيانيةاالستمارة اال تكوين

 جماميع عمل
مخسة 

وأربعون 
 دقيقة

جهاز العرض + 
 شاشة العرض 

 A4أوراق + 

تنفيذ منوذج 
 حتريري

 حتليل الورقة االستبيانية

اضرة سيكون عند إهناء هذه احمل
  : املشارك قادرا على

 حتليل االستمارة االستبيانية

 ورشة عمل
مخسة 

وأربعون 
 دقيقة

 ورقة استبيانية 
الورقة 

 انيةاالستبي

 ورشة عملعند إهناء هذه احملاضرة سيكون  قراءة الورقة االستبيانية
مخسة 

 ورقة استبيانيةوأربعون 
الورقة 

 االستبيانية
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 املشارك قادرا على :

 االستمارة االستبيانية  تقييم

 دقيقة

أثر االستبيان يف اخلطة 
 التسويقية والدعائية

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 درا على :املشارك قا

االستمارة  تفعيل .1
االستبيانية يف خطته 

 التسويقية .

يف   تفعيل االستبيان .2
 . خطته الدعائية

نصف  ورشة عمل
 ساعة

 أسئلة حتريرية كروت ملونة

 الرابعة

 اخلطة التسويقية
عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 

 املشارك قادرا على :
 تعريف اخلطة التسويقية

عشرون  عصف ذه ي
 دقيقة

 نظري مباشر اصات ورقيةقص

مقومات جناح اخلطة 
 التسويقية

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

تأمني متطلبات إعداد اخلطة 
 التسويقية

عشرون  عصف ذه ي
 دقيقة

 أسئلة حتريرية قصاصات ورقية

قراءة نتائج اخلطة 
 التسويقية

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 ا على :املشارك قادر 

آليات تنفيذ  تقييم .1
 اخلطة التسويقية .

حتليل نتائج اخلطة  .2
 التسويقية .

نتائج لقراءة تكوين  .3
 اخلطة التسويقية .

لنتائج تكوين مقارنة ل .4
 اخلطة . مع ما قبل

 ورشة عمل
ساعة 
 ونصف

استخدام ورق 
A4  يف إعداد

خطة تسويقية 
 وقراءة نتائجها

ذات تنفي
املشاركني يف 

اخلطة 
 التسويقية
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التقارير لإلدارة  تقدمي .5
 العليا .

اخلطة التسويقية 
 اإلسرتاتيجية

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

حاجة املؤسسة للخطة  تبيان
 اإلسرتاتيجية 

نصف  جماميع عمل
 ساعة

 A4ورق 
اختبارات 

 حتريرية

 اخلطة التسويقية التكتيكية
عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 

 شارك قادرا على :امل
 التخطيط التكتيكي تبيان أمهية 

نصف  اميع عملجم
 ساعة

 A4ورق 
اختبارات 

 حتريرية

 اخلامتة

عند إهناء هذه احملاضرة سيكون 
 املشارك قادرا على :

تكوين برنامج متكامل عن 
 التسويق الفّعال

 دراسة احلالة
مخسة 
عشر 
 دقيقة

 استطلاع اآلراء أوراق استبيان

             
                                                                                                                                                                     درب / جومرد حقي إمساعيلامل
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 اخلطط التسويقية وتنفيذ التصميم اخلاص بربنامج إعداد

 لشركة صناعية جتارية حملية

 املادة ت
 املقدمة 1
 تعريف التسويق 2
 مقارنة بني املبيعات والتسويق 3
 مقومات رجل التسويق 4
 اهليكلة اإلدارية إلدارة املبيعات والتسويق 5
 والتسويق التوصيف الوظيفي إلدارة املبيعات 6
 أنواع النشاط التسويقي 7
 االستبيان 8
 أمهية االستبيان يف التسويق 9

 كيفية إعداد الورقة االستبيانية 11
 حتليل الورقة االستبيانية 11
 قراءة الورقة االستبيانية 12
 ية يان يف اخلطة التسويقأثر االستب 13
 اخلطة التسويقية 14
 مقومات جناح اخلطة التسويقية 15
 قراءة نتائج اخلطة التسويقية 16
 اخلطة التسويقية اإلسرتاتيجية 17
 اخلطة التسويقية التكتيكية 18
 اخلامتة 19
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 جدول قائمة الوظائف

والغرض منه تقدمي قائمة الوظائف املطلوبة لقطاع وإدارة حبسب اهليكل التنظيمي ومهام ذلك 
 القطاع ، 

 مما يوفر تفاصيل بالكوادر البشرية املطلوبة .

 املبيعات اإلدارة :  -1

  2111/  7/  21 : التاريخ -2

 جومرد حقي إمساعيل احمللل :  -3

 اتمدير املبيع : رئيس اإلدارة -4

 

 العدد سلم الراتب املستوى رمز الوظيفة مسمى الوظيفة

 1 دوالر 611 األول 1215 مدير املبيعات

 1 دوالر 511 الثاين 12151 مدير املعارض

مدير الدعاية 
 والرتويج

 1 دوالر 511 الثاين 12152

 1 دوالر 511 الثاين 12153 مدير التوزيع

 4 ردوال 311 الثالث 121511 موظفو املبيعات

 2 دوالر 311 الثالث 121521 موظفو الرتويج



 33 

 8 دوالر 211 الرابع 1215111 باعة املعارض 

 6 دوالر 211 الرابع 121531 موزعني

 

 (  1)  رئيس جملس اإلدارة

 

 ( 12)  نائب رئيس جملس اإلدارة

   

--------------------------------------------- 

 املوارد البشرية      (           121) املدير العام          الرقابة والتدقيق                 

-------------------------------------------------- 

 مدير املخازناملدير الف ي  شرتيات  مدير املير املايل  املد            ( 1215)   مدير املبيعات

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

 مدير الرتويجزيع  مدير التو مدير املعارض   

 

 املوظفوناملوزعني              املوظفون       
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 الوصف الوظيفي

الغرض منه تقدمي وصف وظيفي ، يسهم يف إعطاء تفاصيل عن اخلربات واملهارات واملؤهلات ملن 
 جيب أن يشغل الوظيفة والتدريب املطلوب .

 املبيعات : اإلدارة .1
 2111/  7/  21  التاريخ : .2

 جومرد حقي إمساعيل  احمللل : .3

  :  اإلدارة جملس  رئيس .4

 مدير املبيعات مسمى الوظيفة : .5

 1215:  رمز الوظيفة .6

 ( إعداد اخلطط والدراسات التسويقية .1الغرض والوصف :  .7

 ( متابعة اآلليات التسويقية .2

 ( مراقبة عمل املنافذ التسويقية .3

 سسة والوكلاء .تنظيم وبرجمة العلاقة بني املؤ ( 4

 ( إعداد اخلطط والدراسات الدعائية .5

 ( إعداد اخلطط والدراسات الرتوجيية .6

 ( تنظيم وبرجمة انسيابية توزيع املواد .7

 مباشر املطلوب : اإلشراف  -8

 21 :عدد املوظفني حتت النطاق   -9
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  املهارات ، التعليم ، واخلربة املطلوبة :  -11

 حلاسوب + إجازة قيادة مركبة + لغة إجنليزية + حسن املظهر .استخدام ا: املهارات  

 سنوات . 5 اخلربة املطلوبة :

 املؤهل : بكالوريوس إدارة أعمال ) تسويق ( .

السفر إىل خاصة بالوظيفة ) ظروف العمل ، السفر ، اخلطر .. اخل ( :  متطلبات -11
 احملافظات ، العمل يف أوقات ترتئيها اإلدارة العليا .

 

 جدول حتليل املهام

والغرض منه تقدمي قائمة جبميع املهام وتفاصيل هذه املهام املرتبطة بالوظيفة ، مما يساعد على 
 تقدير الراتب والتدريب املطلوب .

 املبيعات اإلدارة : .1
  2111/  7/  21  التاريخ : .2

 جومرد حقي إمساعيل احمللل : .3

  رئيس اإلدارة  : .4

 1215مدير املبيعات ،  رمز الوظيفة : مسمى الوظيفة : .5
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 التفاصيل رقم املهمة

 إعداد اخلطط والدراسات التسويقية 1

 متابعة اآلليات التسويقية 2

 مراقبة عمل املنافذ التسويقية 3

 تنظيم وبرجمة العلاقة بني املؤسسة والوكلاء 4

 إعداد اخلطط والدراسات الدعائية 5

 لرتوجييةإعداد اخلطط والدراسات ا 6

 تنظيم وبرجمة انسيابية توزيع املواد 7
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 املسح التفصيلي للمهام

والغرض منه ختطيط وتطوير برامج التدريب املطلوبة للوظيفة وهو حيتوي على وصف للمهام 
 لوظيفة ما يتضمن تكرار املهام ومستوى التعقيد والتدرب املطلوب .

 مدير املبيعات:  مسمى الوظيفة

 1215 رمز الوظيفة :

 املبيعات اإلدارة :

رقم 
 املهمة

 الوصف

 إعداد اخلطط والدراسات التسويقية 1

 ) نصف سنوي (  التكرار 

 درجة التعقيد

1   2  3  
4  5 

 التدريب املطلوب

 ) نظامي (

 متابعة اآلليات التسويقية 2

 يومي ()  التكرار 

 درجة التعقيد

1  2   3  
4   5 

 التدريب املطلوب

 س العمل ()  على رأ
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 مراقبة عمل املنافذ التسويقية 3

 ) يومي (  التكرار 

 درجة التعقيد

1  2  3  
4  5 

 التدريب املطلوب

 ) على رأس العمل (

 تنظيم وبرجمة العلاقة بني املؤسسة والوكلاء 4

 ) نصف سنوي ( التكرار 

 درجة التعقيد

1  2  3  
4  5 

 التدريب املطلوب

 ) على رأس العمل (

 عداد اخلطط والدراسات الدعائيةإ 5

 ) نصف سنوي ( التكرار 

 درجة التعقيد

1  2  3  
4  5 

 التدريب املطلوب

 ) نظامي (

 إعداد اخلطط والدراسات الرتوجيية 6

 ) نصف سنوي ( التكرار 

 درجة التعقيد

1  2  3  
4  5 

 التدريب املطلوب

 ) نظامي (
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 تنظيم وبرجمة انسيابية توزيع املواد 7

 ) يومي ( التكرار 

 درجة التعقيد

1  2  3  
4  5 

 التدريب املطلوب

 ) على رأس العمل (

 

 للمهام اإلجرائية جدول حتليل اخلطوات

 (7 من 1)

 إعداد اخلطط والدراسات التسويقية  املهمة :

 اجلدارة الوصف م
نوع 

 التدريب
 الساعات

 6 دورة مع اجلمهور  لاألمث القدرة على التعامل تأهيل املبيعات على فن التواصل 1

 6 دورة بدقة القدرة على استطلاع آراء اجلمهور إعداد االستبيانات وحتليلها وقراءهتا 2

 12 دورة القدرة على التسويق بأسلوب متطور إعداد اخلطط والدراسات التسويقية 3

 كيفية الربط بني الدعاية والتسويق 4
القدرة على االستخدام املتميز للدعاية يف 

 لتسويقا
 8 دورة

 8 دورة القدرة على توظيف الرتويج حنو مبيعات أفضل كيفية الربط بني الرتويج والتسويق 5
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 أهداف الدورة 
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 الدراسات التسويقية اإلسرتاتيجية والتكتيكية . إعداد .2

 تقييم اجلهد الدعائي والرتوجيي . .3

 توظيف الدعاية واإلعلان والرتويج يف العملية التسويقية . .4
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