
 السلع والخدمات



 السلع واخلدمات
 ىى أداة المنشأة فى اإلشباع للمتعاملين وىـى

الشكل المعبر عـن معظم السياسات المختلفة 
لمنشآت األعمال، ويتناول ىذا الفصل 

تقسيمات السلع والخدمات ومميزات وصفات 
كل منها من وجهة النظر التسويقية، وذلك 

 تمهيًدا لصياغة االستراتيجيات التسويقية



ويجب أن يلم مدير التسويق بمجموعة من المصطلحات  
األساسية الالزمة لدراسة استراتيجيات المنتجات، وفى  
 :مقدمة هذه المصطلحات ما يلى

 المنتجProduct 

 خط المنتجاتProduct Line  
 مزيج المنتجاتProduct Mix   



 المنتج

 الجهود عن ٌنجم الذي الناتج هً المنتجات تعد 

 من ٌتجزأ ال جزء   أصبحت ،والتً الناجحة التسوٌقٌة

 عناصر أحد باعتباره المنتج وٌتعامل . الٌومٌة حٌاتنا

 ورغبات حاجات عن البحث مع التسوٌقً المزٌج

  . إشباعها تستطٌع التً المنتجات وتصمٌم العمالء

 



 تابع -المنتج 

 فكرة أو ،خدمة ،سلعة عن عبارة المنتج ٌكون وقد ،  

 حواسنا من بأي وإدراكه لمسه ٌمكن مادي كٌان والسلعة

 البشرٌة الجهود تطبٌق عن عبارة الخدمة بٌنما .الخمس

 غٌر بفوائد العمالء وتمد ، واألشٌاء األفراد على واآللٌة

 ،الصور ،الفلسفة ،المفاهٌم فتشمل األفكار أما . ملموسة

 . واإلصدارات

  تسوٌقٌا نشاطا لٌس للسلع الفعلً اإلنتاج أن مالحظة مع   

 

 



 تابع -المنتج 

 وتعدٌل خلق :أٌضا المنتج عنصر ٌشمل كما 

 قرارات أٌضا ٌحوي وقد ،التعبئة ،التجارٌة العالمات

 بعد ما خدمات او ، الصٌانة وخدمات بالضمان متعلقة

 .البٌع

لها المنتج بعنصر المتعلقة واألنشطة القرارات إن 

 المنتجات بخلق مباشرة ترتبط ألنها وذلك كبٌرة أهمٌة

 . العمالء ورغبات احتٌاجات تلبً التً



 تابع -المنتج 

 فً المنظمة تساعد التً المنتجات تشكٌلة ولتحدٌد 

 منتجات بتطوٌر المسوقون ٌقوم ، أهدافها تحقٌق

 وتخفٌض ، الحالٌة المنتجات وتعدٌل ، جدٌدة

 أو المشترٌن من كاف   عدد تشبع تعد لم التً المنتجات

 . مقبولة غٌر أرباحا   تجلب التً
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 ماذا يمكننا تسويقه؟

 السلع

 الخدمات

 األماكن

 األفكار

 األحداث

 األشخاص

 األصول

 المنظمات

 المعلومات

 الخبرات

 

 
 ما الذي يتم تسويقه

 في هذا اإلعالن؟



 خط المنتجات

 وتشتتتتعلى متتتعىعمعو تتتتىعتتتلىردعةتمتتت  ىرد    تتتتىردتتتت ى
تتتتتت تعضىععالتتتتتع ىردتتتتتعااىعا تتتتتتتىو   تتتتتتىوردتتتتتت ىتاتعتتتتت ى
كوحتتتتتتتتت سىورحتتتتتتتتت سىعيتتتتتتتتتع ىر تعتتتتتتتتت  ر ىتيتتتتتتتتتو   تىو ة تتتتتتتتتتى
وريتتتتتتع ك تى متتتتتعىيتتتتتع لىردع تتتتتلىكتتتتتلىعةتمتتتتت  ىشتتتتت كتى
كتتتت  عو  ىعتتتتلىردشتتتتوكووتتىتشتتتتكلىعمعو تتتتتىورحتتتت  ىعتتتتلى
عةتم تع ىذر ىردا تتىأوىععاةتعىخرت ىتشتكلىرتضىورحت ى

 .علىرضوضىعةتم تع 
 



 مزٌج المنتجات

 وهتتتتوىع كتتتت ىعتتتتلىعمعو تتتتتىعةتمتتتت  ىتور  هتتتت ىشتتتت كتىورحتتتت  ى
الرعايةةةةةةةيةال   ةةةةةةةييةدمعيتتتتتتتتعمك لىع تتتتتتتلىمع تتتتتتت ىعةتمتتتتتتت  ى

والمنظفاتةومساحيقةالغسيلة،ةويقةاسةعمةقةمةزيلةالمنة لة
بعةة  ةالمن تةةاتةالم  افةةيةال ةة ةيقةة مناةطةةلة ةة ةمةة ة  ةةو ة
المن لةويقاسةعرضةمزيلةالمن لةبع  ة  و ةالمن لةال  ة
 ق مناة رطيةواح ةةأنظرةال طلةال ال ةالذىةيوضحةعةرضة
مةةزيلةالمنةة لةوعمةةقةطةةلة ةة ةمةة ة  ةةو ةالمنةة لةلمن تةةاتة

 .ف ةالوالياتةالم ح ةةوتامبلةبروط رم  ارةةم ةمن تاتة
 



 ماذا يشتري الناس ؟؟



 السلع االستهالكية

(سلع المستهلك ) ىى تلك السلع التى
يشتريها المستهلك النهائى بنفسو أو بواسطة 

غيره لكى يستخدمها فى إشباع حاجاتو أو 
 حاجات أسرتو أو اآلخرين



 مميزات سوق السلع االستهالكية  

 االنتشار الجغرافى الواسع للمتعاملين 
 أن لغة الحديث مع المستهلك

 المرتقب تعتمد بقدر كبير على الدوافع 
 أن قيمة المشتريات قليلة القيمة نسبيا

 فى المرة الواحدة



 أنواع سلع المستهلك النهائي

السلع الميسرة 
سلـع التسوق 
السلع الخاصـة 
السلع االضطرارية  



 السلع الميسرة

 ىى السلع التى يتيسر وجودىا من حيث المكان والزمان
للمستهلك، إذ يستطيع الحصول عليها من أى متجر قريب، لذا 

، وبالتالى فإن المستهلك (سلع االستقراب)يطلق عليها البعض 
اليبذل جهودا خاصة فى البحث عنها بل يشتريها من أقرب 

متجروفى أى وقت فور إحساسو بالحاجة إليها، ويشتريها 
المستهلك بشكل متكرر، ومن أمثلة ىذه السلع الخبز ومواد 

البقالة، والمشروبات والصحف، وعادة اليبذل المستهلك وقتا 
طويال فى التخطيط لعملية الشراء أو فى المقارنة بين األصناف، أو 

فى اختيار متجرا معين دون غيره، وعادة تباع السلع الميسرة إلى 
 عدد كبير جدا من المستهلكين وبكميات صغيرة، وأحجام صغيرة



 أنواع السلع الميسرة

 سلع معتادةStaples 
 

 شراء فورىImpulse 
 

سلع اضطرارية 



 مزايا السلع الميسرة

 قريبة من المستهلك . 
ثمنها زىيد نسبيا  . 
 تعرض في عدد كبير من المتاجر . 
 صغر قيمة الصفقة الواحدة . 
 انخفاض ىامش الربح . 
 الوسطاء ضرورة في التوزيع . 
 ترويج عن طريق اإلعالن . 
 سرعة دوران المخزون السلعي 



 سلع التسوق

ى السلع التى اليقرر المستهلك شراؤىا إال ى
بعد إجراء المقارنة الالزمة بين األصناف 

حيـث تتم المقارنة بين  ،المعروضة فى السـوق 
األصناف المتاحة عند كل عملية شراء تقريًبا، 
وذلك بغرض المفاضلة بين السعر وخصائص 
المنتجات، والجودة، والضمان، والخدمات 
المقدمة، وبحيث يحصل المستهلك على 

 .أفضل الشروط المعروضة



 مزايا سلع التسوق

 يتبع المنتجون سياسات التشكيل على نطاق أوسع
 ليختار المستهلك ما يتالءم مع ذوقو ودخلو

 أن إستراتيجية  الموقع تعتبر أمًرا ضروريا فى منافذ توزيع
 سلع التسوق

يستخدم المنتجون منافذ توزيع أقصر للمستهلكين 
 تتطلب سلـع التســوق جهوًدا تسويقية أكبر فى مجال

 التوزيع المادى 
قلة معدل الدوران لهذا النوع من السلع 
 الجمع فى الترويج بين سياسات اإلعالن وسياسات البيع

 الشخصى



 السلع الخاصة

 ،وىى سلع لها خصائص معينة تنفرد بها
وتشبع رغبات وحاجات خاصة لدى بعض 

المستهلكين، وىناك قطاع من المستهلكين 
على استعداد لبذل الجهد والمال فى سبيل 

ومعظم ىذه . الحصول على تلك السلع
السلع يخطط المستهلك تخطيطا جيًدا فى 

  سبيل الحصول عليها



 مزايا السلع الخاصة

 قلة األنواع واألصناف المعروضة من السلعة 
 عادة يتم توزيع ىذه السلع عن طريق الموزعين

 الوحيدين أو الوكالء
 قياسا على سلع التسوق والسلع الميسرة فإن

تسعير ىذه السلع يتم وفقا للقدرات الشرائية 
 .للمستهلكين



 السلع اخلاصة



 السلع االضطرارية  

 وىى تلك السلع التى اليفكر المشترى فى
شرائها فى ظل الظروف العادية، وإذا تم الشراء 
فإنو يكون فى حاجة ملحة لها ومن أمثلة ذلك 

شراء معدات دفن الموتى، وبعض أنواع األدوية، 
وخدمات . وبعض الخدمات كالتأمين على الحياة

العيادات النفسية، وبعض أنواع الخدمات الطبية 
   المتخصصة



 الخدمات االستهالكية

 الخدماتServices وىى  أوجو النشاط غير ،
الملموسة التى تهدف إلى إشباع الرغبات والحاجات 

الخاصة بالمستهلك األخير، وبحيث اليقترن ذلك 
ببيع سلعة معينة، ومـن أمثلة ىـذه الخدمات الطيران 

إلخ، وتمثل الخدمات ... والسياحة، والنقل، والبنوك
نصف حجم اإلنفاق العائلى، وىناك العديد من 

المنتجات التى تقع بين السلعة والخدمة مثل 
 فهى تقدم سلعا تتمثل فى األطعمة.. المطاعم



 مزايا الخدمات االستهالكية

 غير ملموسةintangible  
 

ارتباط الخدمة بشخصية مقدمها 
 

عدم القابلية للتخزين 



 السلع اإلنتاجية

 ىى تلك السلع التى يشتريها المنتجون
الستخدامها فى مواجهة متطلبات المنشأة 

سواء إلنتاج سلع أو خدمات أخرى أو 
للمساعدة فى تسهيل اإلنتاج ويهتم مشترو 
السلع اإلنتاجية بتمييز تلك السلع وفقا لما 

تعطيو من جوانب وظيفية تسهل أداء 
 .  عمليات اإلنتاج



 :تنقسم السلع اإلنتاجية الي  

 السلع الرأسماليةCapital goods   
 

 المواد اإلنتاجيةProcess Goods  
 

مهمات التشغيل 



 الخدمات اإلنتاجية

منتجات غير ملموسة تستخدمها المنشآت  ىى
الصناعية واإلنتاجية والمؤسسات التجارية مثل 
خدمات التمويل واألمن والحراسة والخدمات 
القانونية، وخدمات بحوث التسويق، ويمكن 
للمنشآت أن تعهد بهذه الخدمات إلى بعض 

المؤسسات المتخصصة مقابل أجر معين، وإلى 
جانب ذلك فهناك االستشارات الصناعية 
 .  والهندسية وخدمات الصيانة المتخصصة


