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  :المقدمة

المفهوم التسويقي في منتصف الخمسينات من القرن الماضي في أعقاب فلسفة إدارية تقوم على ظهر 
ليظهر مفهوم يقوم على أساس القول " القيام بالتصنيع ثم البيع"أو " اإلنتاج هو مركز في العمل"أساس 

م المنتج ليس من الصحيح أن تبحث عن المستهلك المناسب لما تنتجه، بل الصحيح هو أن تقدي"بأنه 
، وبمعنى آخر أنتج ما تستطيع بيعه بدًال من محاولة بيع ما تنتجه، ويعد هذا المفهوم "المناسب للمستهلك

بمثابة المفتاح إلنجاز األهداف الكلية للمنظمة بشكل فاعل وكفؤ، ألنه يمثل عالقة مستمرة ومتواصلة مع 
  .فةالوسطاء والمستهلكين وعبر االختيار الدقيق للسوق المستهد

ومن الجدير بالذكر أن التسويق بشكل عام واالتفاق عليه بشكل خاص له تأثير إيجابي أكثر من سلبي 
على الشركة من حيث الزيادة في المبيعات السنوية، بحيث تقوم الشركة من خالل قسم يسمى إدارة 

تعمل على  مبيعات، حيث يعمل هذا القسم عن تفكير في عمليات التوسع ودخول أسواق جديدة، فهي
ماهية ... معرفة أشياء عديدة عن سوق، حيث تقوم بأبحاث السوق التي تتضمن أسئلة عديدة منها

احتمالية التسويق في ذلك السوق؟ ما هي احتياجات ذلك السوق؟ من هم زبائن ذلك السوق؟ فضًال عن 
وال ننسى . زمة لزيادة المبيعاتمعرفة الوسائل والطرق السليمة والمالئمة للقيام بإعداد البرامج والخطط الال

أيضًا أن اإلنفاق التسويقي يؤثر أيضًا في الحصة السوقية حيث أنها تعتبر تعبيرًا أو مؤشرًا لمدى قوة 
وتأثير وحجم نشاط الشركة في السوق التي تعمل به قياسًا بالمنافسين الموجودين في السوق نفسه، وال 

وكذلك . أداة رئيسية ومهمة في تحقيق زيادة الحصة السوقيةشك أن السياسة السعرية المعتمدة ستكون 
أيضًا فإن عملية اإلنفاق التسويقي تساهم بشكل جيد في زيادة أعداد العمالء من حيث ما تقوم به الشركة 
من إعالنات تجارية ومقابالت وعمليات ترويجية، الهدف منها زيادة أعداد العمالء وما يعمل هذا النشاط 

  .حالة الرضا والوالء للشركة والراحة التي يخلقها التسويق للمستهلكين التسويقي من

وفي نهاية األمر، نالحظ أن التسويق يشكل عامًال مؤثرًا في الشركات من حيث المبيعات السنوية وعدد 
  . العمالء والحصة السوقية، وهذا كله له دور فاعل في زيادة األرباح السنوية للشركات بشكل عام

  )2008,الرحومي,البكري(

  



 

 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

هدفنا هو معرفة ما أثر اإلنفاق التسويقي على أداء التسويق من حيث المبيعات السنوية والحصة السوقية 
  .وعدد العمالء واألرباح السنوية وما دور اإلنفاق التسويقي في تحسين كٍل منها

السنوية للشركات المساهمة العامة الفلسطينية  ما هو دور اإلنفاق التسويقي الكلي على المبيعات .1
 المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟

ما هو دور اإلنفاق التسويقي الكلي على األرباح السنوية للشركات المساهمة العامة الفلسطينية  .2
 المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية؟

 

  :الفرضيات

H0: ال توجد عالقة بين اإلنفاق التسويقي الكلي على المبيعات السنوية للشركات المساهمة العامة  
  .الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية     

H1: ال توجد عالقة بين اإلنفاق التسويقي الكلي واألرباح السنوية للشركات المساهمة العامة  
  .جة في سوق فلسطين لألوراق الماليةالفلسطينية المدر      

  
  :أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها من المحاوالت النادرة التي بحثت في تحديد وتحليل استراتيجيات اإلنفاق 
التسويقي في األداء التسويقي من حيث المبيعات السنوية واألرباح السنوية لدى الشركات المساهمة العامة 

وهذا يساعد أصحاب القرار والمؤسسات الرسمية . المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةالفلسطينية 
وجاءت هذه الدراسة لتبين مدى قدرة . واألهلية على استخدام األدوات واألساليب الفعالة لتعزيز الشركة

مدى قدرته على  للشركة والعمل ، وكذلك أيضاً  التسويق واإلنفاق عليه في زيادة كل من المبيعات السنوية
  .التوسع في الحصة السوقية وبالتالي التأثير اإليجابي على األرباح السنوية

  

  



 

  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة للتعرف على استراتيجيات اإلنفاق التسويقي التي تتبعها الشركات المساهمة العامة في 
  .لتي تؤثر على هذه االستراتيجياتكما هدفت إلى دراسة العوامل ا. سوق فلسطين لألوراق المالية

  

  : نموذج الدراسة

  
  

  النموذج اللفظي

سيتم دراسة أثر اإلنفاق التسويقي على األداء التسويقي في شركات المساهمة العامة للشركات المدرجة في 
  .سوق فلسطين لألوراق المالية ومدى تأثيره في زيادة المبيعات السنوية واألرباح السنوية لتلك الشركات

  

  الرياضيالنموذج 

Y1 = a0 + b1X1  

Y2 = a0 + b1X1  

  

  

  اإلنفاق

 التسويقي

  السنوية المبيعات

  

  السنويه األرباح



 

  :التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة

يشير هذا المفهوم إلى المتوسط السنوي لحجم ما تنفقه شركات المساهمة العامة على : اإلنفاق التسويقي
حسبما أنشطة اإلعالن والتوزيع وباقي عناصر المزيج الترويجي وثيقة الصلة مكونة بالوحدات النقدية 

وباإلشارة أن اإلنفاق ) 2010-2007(تظهر في القوائم المالية للشركات في نهاية كل سنة واحدة 
  :واآلن سوف نأتي على شرح كل عامل تابع على حده. التسويقي هو عامل مستقل

بين خمس فترات زمنية ويحسب من ) أو نقصها(يشير إلى نسبة زيادة مبيعات الشركة : مبيعات سنوية
. سمة ناتج طرح قيمة مبيعات السنة األخيرة من مبيعات السنة الحالية على مبيعات السنة األخيرةخالل ق

  ).Agle et al,2006(وهذا المتغير شائع االستخدام في قياس األداء المؤسسي 

  

فهو يعبر عن األرباح . هو عبارة عن صافي الدخل مقسومًا على إيراد إجمالي التشغيلي: األرباح السنوية
وبشكل عام تعكس هوامش الربح قدرة الشركة على إنتاج السلع أو . كنسبة من اإليراد التشغيلي اإلجمالي

  )Ross et al., 2002(خدماته بتكلفة منخفضة أو سعر مرتفع 

  :حدود الدراسة

شركة  21شملت هذه الدراسة على شركات مساهمة عامة في سوق فلسطين لألوراق المالية البالغ عددها 
شركة مسجلة في سوق فلسطين لألوراق المالية، أما الحدود الزمنية للدراسة فهي من عام  36صل من أ

أما الدراسة الميدانية فقد تم جمع البيانات الالزمة من قبل سوق فلسطين لألوراق . 2010حتى  2007
  .المالية باالستعانة بالدراسات الموجودة في جامعة النجاح الوطنية

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  الثاني الفصل
 اإلطار النظري  .1

  

  

 الدراسات السابقة .2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :النظري اإلطار 

 فالنشاط. عام بوجه والخدمية الصناعية المنظمات في الهامة األنشطة من التسويق نشاط يعد. 1
 التي والرئيسية األولى الجهة فهي البيئة، على المنظمة خاللها من تطل التي النافذة بمثابة هو التسويقي

  :مثل نشاطها في متغيرات أو عوامل من المحيطة الخارجية البيئة في يحدث ما بمراقبة تقوم

  .االذواق تغيير .1
 .المنافسة حجم .2
 .المبيعات حجم تقدير .3
 .المنظمة وخدمات المنتجات على المتوقع الطلب .4
 أو المعلومات يوفر البيئية العوامل هذه لحركة ومتابعته ومراقبته متابعته خالل ومن التسويق فنشاط
 خطة وبالتالي وقراراتها خططها األخرى المنظمة ووظائف إدارات تبني التي المرتدة العكسية التغذية
  )1996 الغدير، العبدلي، عقيلي،.( الكلية المنظمة

 االئتمان تسمية الوظيفة هذه على ويطلق تمويل لوظيفة التسويقي اإلنفاق يحتاج: التسويقي اإلنفاق. 2
  .  األجل قصير بالتمويل المالي المفهوم وفق يصنف الذي التجاري

 عبر تمر فالسلعة اإليراد، وتحقيق السلعة وبيع اإلنتاج عملية بين تفصل زمنية فترة هناك معروف فكما
 عبر البيع عمليات تجري فقد الفترة، هذه ولتغطية. األخير للمستهلك تصل ريثما توزيع أو تسويق قنوات
 وظيفة وتشمل اإليراد أو القيمة وتحصيل للمستهلك األخيرة البيع عملية تتم ريثما باآلجل التسويقية القنوات
.( التسويق منافذ أو المنتج قبل من سواء ترويجية بحمالت للقيام الالزمة األموال توفير أيضاً  التمويل
  )1996 الغدير، العبدلي، عقيلي،

 سوق في المدرجة العامة المساهمة شركات تنفقه ما لحجم السنوي المتوسط إلى المفهوم هذا يشير. 3
 الصلة وثيقة الترويجي المزيج عناصر وباقي والتوزيع اإلعالمية األنشطة على المالية لألوراق فلسطين
 اإلنفاق  أن باإلشارة. سنة كل نهاية في للشركات المالية القوائم في تطرح سيما النقدية بالوحدات مكونة

  .مستقل عامل هو التسويقي

  .السنوية واألرباح السنوية بالمبيعات المتمثل التابع بالعامل التسويقي اإلنفاق ربط نحاول وهنا

  

  

  



 

  .التسعير خالل من المبيعات حجم في التسويقي اإلنفاق أثر: أوالً 

 من ويحسب فترات خمس بين) نقصها أو(  الشركة في المبيعات زيادة نسبة إلى يشير: سنوية مبيعات
 األخيرة السنة مبيعات على الحالية السنة مبيعات من األخيرة السنة مبيعات قيمة طرح ناتج قسمة خالل
  .المؤسسي األداء قياس في االستخدام شائع المتغير وهذا

  )Agle etal.2006.(  

  

 مبيعات رقم تحقيق بهدف التسعير إلى المنشآت بعض تسعى كهدف، األرباح على االعتماد من بدالً 
 كنا فإذا السوق، في للمنشأة الحالية الحصة زيادة هو التسعير لسياسة العاجل الهدف يكون وقد معين،
 رفع يمكن فإنه المباعة للوحدة نقدية وحدات ثالث بسعر% 10 سوقية حصة على اآلن فعالً  نستحوذ
 ليست التسويقية الحصة فإن وبالتالي ونصف، وحدتين إلى السعر تخفيض طريق عن التسويقية الحصة

  :هما مهمين أمرين على وتعتمد. للمنشأة التسويقي المزيج عناصر على مؤثر هو ما بقدر فقط سنوياً  هدفاً 

 فــي تســاهم أن يمكــن التــي األمـور مــن التســعير عمليــات فــي السـوقية الحصــة علــى االعتمــاد يعتبـر .1
 يؤخـذ أنـه إال الموضـوعية، مـن بشـيء المسـتقبلية النتـائج قيـاس فـي اسـتخدامها يمكن معايير وضع
 أن المناسـب من فإنه السوق، في المنشأة تواجه التي الظروف مختلف مع يتناسب ال قد أنه عليها
 مـع عاليـة سوقية حصة على الحصول من أفضل منخفض بهامش أقل سوقية حصة على تحصل
 .الخسارة تحقيق

  

 مـن أفضل لتسعير تأسيس مبيعات من الكلي العائد حجم زيادة على الصدد هذا في البعض يعتمد .2
 فــي مؤكــدة زيــادة يعنــي ال قــد الحصــة فــي الزيــادة أن حيــث الســوقية الحصــة أســلوب علــى االعتمــاد

 فـي أيضـاً  زيادة يعادلها قد اإلجمالية اإليرادات في زيادة أن حيث للمنشأة، الصافية اإليرادات حجم
 .اإليرادات في الزيادة نسبة يفوق بشكل المنشأة تكاليف حجم

  ) 2005 الحميد، عبد( 

  

  

  



 

  

  التسعير خالل من السنوية األرباح في التسويقي اإلنفاق أثر: ثانياً 

 األرباح عن يعبر فهو. التشغيل إجمالي إيراد على مقسوماً  الدخل صافي عن عبارة هي: السنوية األرباح
  .اإلجمالي التشغيلي اإليراد من كنسبة

 سعر أو منخفضة بتكلفة خدماته أو السلع إنتاج على الشركة قدرة الربح هوامش تعكس عام وبشكل
  ). Ross etal, 2002. ( مرتفع

  

  

 بالنسبة التسعير سياسة أن حيث. المنشأة أرباح تعظيم هو التسعير مجال في الشائع الهدف يكون وربما
 لصالح ممكن حد أقصى إلى وتكاليفها المنشأة إيرادات بين الهوة توسيع إلى الطريقة هي منشأة ألي

 إلى الزائد االهتمام توجه ال إذ بالمخاطر، يتميز التسعير من النوع هذا أن فيه شك ال ومما المنشأة،
 في المنشأة منتجات على وتؤثر خطورة أكثر أخرى جوانب إهمال إلى يؤدي قد ممكن ربح أقصى تحقيق
 على معين عائد يحقق الذي السعر تحديد وهي أخرى صورة الربح بهدف التسعير يأخذ وقد السوق

 اإليرادات رقم تحقيق على ينصب األمر أن حيث معقولية أكثر يكون الهدف فإن وبالتالي االستثمار،
  .ممكن ربح أقصى تحقيق وليس معين، عائد يحقق الذي

  ).2005 الحميد، عبد( 

  

  :الدراسات السابقة

  )2009(عالونه عبد الكريم و دراسة  

المعلومات على األداء المالي للشركة وذلك  هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر االستثمار في تكنولوجيا
 ، العائد على حقوق الملكيةROA) (العائد على األصول) وفقًا لمقاييس األداء المحاسبية التقليدية

)(ROEوالعائد على المبيعات ، (ROS)و ،)ركة التي تم احتسابها والقيمة السوقية للش) نمو المبيعات
مجتمع  تمثل. ، ومعرفة أيهما أكثر تأثرًا باالستثمار في تكنولوجيا المعلوماتTobin's q وفقًا لنموذج

حيث تم اختيار عينة  الدراسة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية،
). 2003-1998(فترة الدراسة  معينة خالل بعد تحقيقها لشروط) 22(مكونة من اثنتي وعشرون شركة 



 

توصلت . الفرضيات على أساس التباطؤ الزمني تم استخدام نماذج االنحدار لتحليل البيانات واختبار
العائد على : تكنولوجيا المعلومات على مقاييس األداء المحاسبية الدراسة إلى وجود أثر لالستثمار في

، معدل نمو (ROS) ، العائد على المبيعات(ROE) كيةعلى حقوق المل ، العائد(ROA) األصول
 وأن هناك أثرًا لالستثمار في. األثر يظهر خالل سنتين على األقل من سنة اإلنفاق المبيعات وأن هذا

يظهر خالل  وأن هذا األثر Tobin's q تكنولوجيا المعلومات على القيمة السوقية للشركة حسب نموذج
باالستثمار في تكنولوجيا  وبناء على ذلك توصي الدراسة بضرورة االهتمام. سنتين من تاريخ القيام به

الشركة في المدى البعيد، كما انه من  المعلومات في الشركات الفلسطينية لما له من اثر على اداء
بتحرير قطاع االتصاالت والتكنولوجيا ليصبح اكثر  الضروري ان تقوم السلطة او الجهات الحكومية

  .إصدار قانون لتنظيم هذا القطاع فضال عن ضرورة العمل علىتنافسيا ، 

 )2010(دراسه فقهاء 

 التنافسية والميزة المؤسسي، األداء تحسين في العمالء معلومات إدارة دور تفسير إلى الدراسة ذهه ھدفت
 معلومات إدارة اشتملت وقد. المالية لألوراق فلسطين سوق في المدرجة العامة مةھالمسا الشركات لدى

 وتم. منها واالستفادة ،جودتها وضمان العمالء، معلومات على الحصول: هي أبعاد، ثالثة على العمالء
 العام مع مقارنة الربح وهامش السوقية، والحصة المبيعات، نمو خالل من المؤسسي األداء تجسيد
 المؤشرات من عدد باعتماد المنافسين مع المقارنة خالل من تجسيدها فتم التنافسية، الميزة أما. السابق

 العمالء معلومات إدارة تأثير مدى حول تمحورتا رئيسيتين فرضيتين على الدراسة واعتمدت. التنافسية
 من الدراسة مجتمع تكّون وقد. العامة مةھالمسا للشركات التنافسية والميزة المؤسسي، األداء في وعالقتها
 بسيطة عشوائية عينه اختيار وتم المالية، لألوراق فلسطين سوق في المدرجة العامة مةھالمسا الشركات
  .شركة )٣٣( من تكونت الدراسة مجتمع من ممثلة

  

   :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

 من أعلى مستويات وتحقيق العمالء، معلومات إدارة بين إحصائية داللة ذات معنوية عالقة وجود .1
 يرتبط لم حيث المبيعات، نمو بعد باستثناء ومنفردة، مجتمعة، الثالثة بأبعاده المؤسسي األداء
 معلومات إلدارة قوي تأثير ناكھ كان بينما العمالء، معلومات إدارة جهود مع معنوية بعالقة
  .الفلسطينية للشركات الربحي الهامش نمو في ثم السوقية، الحصة نمو في العمالء

 التنافسية الميزة من أعلى مستويات تحقيق في العمالء معلومات إلدارة ومعنوي مهم تأثير وجود .2
   .الفلسطينية الشركات لدى



 

 تبذلها التي الجهود مقدار بنفس عمالئها حول تجمعها التي المعلومات من تستفيد ال الشركات إن .3
 من مجموعة الدراسة وقدمت .جودتها ضمان على والعمل المعلومات، ھذه جمع عملية في

 أصول من كأصل العمالء بمعلومات الشركات إدارات اهتمام زيادة إلى الهادفة التوصيات
 .المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  الثالث الفصل
  الدراسه منهجيه .1

 
   الدراسه أجراءات   .2
  مجتمع الدراسه*

  عينه الدراسه*

  حجم ألعينه.1

  نوع العينة.2

  

   البيانات جمع مصادر .3
  

   متغيرات قياس.4

  

   البيانات جمع أسلوب.5

  

   االحصائي تحليل أساليب. 6

  
  
  

  



 

  

  :هجية الدراسة وٕاجراءاتهامن

 :منهجية الدراسة .1

  .المنهج الوصفي التحليلي

 : إجراءات الدراسة .2

جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية : مجتمع الدراسة  . أ
سنوات من بيانات الشركات المنشورة في  واعتمدت هذه الدراسة على بيانات زمنية بواقع أربع

 .قوائم هذه الشركات حول االنفاق و األداء التسويقي وكافة أبعاده

 



 

 

 2007المبيعات واالنفاق التسويقي السنوي للعام ،األرباح) 1(جدول

  شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةلل

االرباح  اسم الشركة الرمز
 2007السنوية

المبيعات السنوية 
2007 

المصاريف 
 التسويقية

AIG $ اليوجد 14119435 2.402.332 المجموعة األهلية للتأمين 

APC 107155 1419309 216.869 العربية لصناعة الدهانات 

ARE اليوجد 1908497 32.061 المؤسسة العقارية العربية 

BOP $ 684889 45377794 20.579.398 بنك فلسطين 

BPC 557420 12349565 3.746.629 بير زيت لألدوية 

GMC 500014 14588746 340.414 مطاحن القمح الذهبي 

IID اليوجد 125510 48.229 االئتمان لالستثمار والتنمية 

JCC 636325 49877819 1.854.461 سجائر القدس 

JPH 1378752 8715633 1.579.250 القدس للمستحضرات الطبية 

LADAEN 139629 1879626 441.347 فلسطين لصناعات اللدائن 

NCI 161.150 الوطنية لصناعة الكرتون - - 

NSC اليوجد 1444582 98.647 مركز نابلس الجراحي التخصصي 

PCP $ اليوجد 4246825 270.258 البنك التجاري الفلسطيني 

PIBC $ اليوجد 1216208 4.179.997 بنك االستثمار الفلسطيني 

PID اليوجد 44304 816.839 الفلسطينية لالستثمار واإلنماء 

PIIC اليوجد 9130600 2.600.289 فلسطين لالستثمار الصناعي 

PLAZA 74397 6879321 371.593 العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 

QUDS $ اليوجد 6114941 927.764 بنك القدس 

TRUST $ اليوجد 4066096 2.121.490 ترست العالمية للتأمين 

VOIC 82109 2917080 295.244 مصانع الزيوت النباتية 



 

WASSEL اليوجد 4280197 469.821 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 

  سوق فلسطين لألوراق المالية: المصدر

  2008األرباح والمبيعات واالنفاق التسويقي السنوي للعام ) 2(جدول

  المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةشركات لل

األرباح السنوية  اسم الشركة الرمز
2008 

المبيعات السنوية 
2008 

المصاريف 
 التسويقية

AIG $ اليوجد 17973325 1.195.726 المجموعة األهلية للتأمين 

APC اليوجد - 259.766 العربية لصناعة الدهانات 

ARE  اليوجد 1130074 71.275 العقارية العربيةالمؤسسة 

BOP $ 1520299 58374226 23.610.956 بنك فلسطين 

BPC 780141 14471736 3.081.624 بير زيت لألدوية 

GMC 246164 11609260 1.946.761 مطاحن القمح الذهبي 

IID اليوجد 90852 - االئتمان لالستثمار والتنمية 

JCC 603645 50279080 2.767.687 سجائر القدس 

JPH 1459879 9020267 1.763.223 القدس للمستحضرات الطبية 

LADAEN 71517 1297337 614.254 فلسطين لصناعات اللدائن 

NCI 421.015 الوطنية لصناعة الكرتون - - 

NSC اليوجد 1506626 35.683 مركز نابلس الجراحي التخصصي 

PCP $ اليوجد 5782864 217.038 البنك التجاري الفلسطيني 

PIBC $ اليوجد 1880270 2.949.311 بنك االستثمار الفلسطيني 

PID اليوجد 43247 97.199 الفلسطينية لالستثمار واإلنماء 

PIIC اليوجد 13848834 544.444 فلسطين لالستثمار الصناعي 

PLAZA 107824 12117919 206.217 العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 

QUDS $ اليوجد 8993828 5.971.848 بنك القدس 

TRUST $ اليوجد 5799350 804.440 ترست العالمية للتأمين 



 

VOIC 100597 3059040 929.255 مصانع الزيوت النباتية 

WASSEL اليوجد 7128068 19.745 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 

  سوق فلسطين لألوراق المالية: المصدر

  2009األرباح والمبيعات واالنفاق التسويقي السنوي للعام ) 3(جدول

  شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةلل

األرباح السنوية  اسم الشركة الرمز
2009 

المبيعات السنوية 
 المصاريف التسويقية 2009

AIG $ اليوجد - 21443840 2.141.797 المجموعة األهلية للتأمين 

APC اليوجد  300.710 العربية لصناعة الدهانات 

ARE اليوجد 581294 98.872 المؤسسة العقارية العربية 

BOP $ 2190090 64535751 26.830.254 بنك فلسطين 

BPC 787409 15754980 3.595.291 بير زيت لألدوية 

GMC 262745 6424720 131.847 مطاحن القمح الذهبي 

IID 92615 - االئتمان لالستثمار والتنمية - 

JCC 500914 59763219 2.021.010 سجائر القدس 

JPH 2246319 12319511 1.450.132 القدس للمستحضرات الطبية 

LADAEN 54109 1248234 563.460 فلسطين لصناعات اللدائن 

NCI 27.466 الوطنية لصناعة الكرتون -  

NSC  اليوجد 2370138 442.842 التخصصيمركز نابلس الجراحي 

PCP $ اليوجد 6530284 2.001.967 البنك التجاري الفلسطيني 

PIBC $ اليوجد 1713125 2.928.340 بنك االستثمار الفلسطيني 

PID اليوجد 5000 39.929 الفلسطينية لالستثمار واإلنماء 

PIIC اليوجد 13693853 3.317.787 فلسطين لالستثمار الصناعي 

PLAZA اليوجد - 301.266 العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 

QUDS $ اليوجد 16224222 2.677.253 بنك القدس 



 

TRUST $ 172574 15179665 815.065 ترست العالمية للتأمين 

VOIC 81254 3308230 1.284.805 مصانع الزيوت النباتية 

WASSEL اليوجد 6932012 612.004 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 

  سوق فلسطين لألوراق المالية: المصدر

  2010األرباح والمبيعات واالنفاق التسويقي السنوي للعام ) 4(جدول

  شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةلل

األرباح السنوية  اسم الشركة الرمز
2010 

المبيعات السنوية 
2010 

المصاريف 
 التسويقية

AIG $ اليوجد - 8.808.805 36.651 المجموعة األهلية للتأمين 

APC اليوجد  650.027 العربية لصناعة الدهانات 

ARE 165062 1101092 269.582 المؤسسة العقارية العربية 

BOP $ 2857731 79041137 30.121.967 بنك فلسطين 

BPC 714448 15564802 4.097.664 بير زيت لألدوية 

GMC 333338 7664292 1.176.733 مطاحن القمح الذهبي 

IID اليوجد 81559 - االئتمان لالستثمار والتنمية 

JCC 378265 77608222 1.361.376 سجائر القدس 

JPH 2516344 13688444 2.384.497 القدس للمستحضرات الطبية 

LADAEN 45056 1514037 362.721 فلسطين لصناعات اللدائن 

NCI 5.333.425 109.937 الوطنية لصناعة الكرتون - 

NSC اليوجد 2903408 425.598 مركز نابلس الجراحي التخصصي 

PCP $ اليوجد 7273058 1.794.022 البنك التجاري الفلسطيني 

PIBC $ اليوجد 519865 3.282.684 بنك االستثمار الفلسطيني 

PID اليوجد 5000 88.313 الفلسطينية لالستثمار واإلنماء 

PIIC اليوجد 19324195 3.342.549 فلسطين لالستثمار الصناعي 

PLAZA 79101 16432675 337.274 العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 



 

QUDS $ اليوجد 18689158 4.404.155 بنك القدس 

TRUST $ اليوجد 7165621 1.953.988 ترست العالمية للتأمين 

VOIC  99578 3376879 2.041.187 النباتيةمصانع الزيوت 

WASSEL اليوجد 7650098 40.849 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 

  سوق فلسطين لألوراق المالية: المصدر

 : عينة الدراسة  . أ

 36يبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية : حجم العينة: أ
شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق فلسطين  21العينة تتكون من شركة وعلى هذا فإن 
  .من عدد الشركات% 59لألوراق المالية بنسبة 

  .احتمالي                    عشوائية بسيطة: نوع العينة :ب

  :مصادر جمع البيانات: ثالثاً 

واألبحاث والمجالت التي حيث قمت باالطالع على المراجع والكتب والدراسات : المراجع: مصادر ثانوية
تناولت موضوع البحث وأيضًا تم جمع بيانات الدراسة من خالل الرجوع إلى بيانات تاريخية مالية لشركات 

  .المساهمة العامة المدرجة فس سوق فلسطين لألوراق المالية

  :قياس المتغيرات: رابعاً 

  .Ratio Scaleالمقياس النسبي 

هوم إلى المتوسط السنوي لحجم ما تنفقه شركات المساهمة العامة على يشير هذا المف: اإلنفاق التسويقي
أنشطة اإلعالن والتوزيع وباقي عناصر المزيج الترويجي وثيقة الصلة مكونة بالوحدات النقدية حسبما 

وباإلشارة أن اإلنفاق ) 2010-2007(تظهر في القوائم المالية للشركات في نهاية كل سنة واحدة 
  :واآلن سوف نأتي على شرح كل عامل تابع على حده. مل مستقلالتسويقي هو عا

بين خمس فترات زمنية ويحسب من ) أو نقصها(يشير إلى نسبة زيادة مبيعات الشركة : مبيعات سنوية
. خالل قسمة ناتج طرح قيمة مبيعات السنة األخيرة من مبيعات السنة الحالية على مبيعات السنة األخيرة

  ).Agle et al., 2006(االستخدام في قياس األداء المؤسسي وهذا المتغير شائع 



 

فهو يعبر عن األرباح . هو عبارة عن صافي الدخل مقسومًا على إيراد إجمالي التشغيلي: األرباح السنوية
وبشكل عام تعكس هوامش الربح قدرة الشركة على إنتاج السلع أو . كنسبة من اإليراد التشغيلي اإلجمالي

  ).Ross et al., 2002, P. 36(منخفضة أو سعر مرتفع  خدماته بتكلفة

  

  

  أسلوب جمع البيانات: خامساً 

سيتم جمع بيانات جمع بيانات الدراسة من خالل أسلوب المالحظة وهي من خالل االطالع على بيانات 
سنوات  شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل فترة زمنية مقدرة بـ اربع

  .ومالحظة المتغيرات على هذه الشركات 2010- 2007من عام

  :أساليب التحليل اإلحصائي: سادساً 

سوف تعتمد الدراسة على عدد من األساليب اإلحصائية لوصف مفردات العينة واختبار فرضياتها على 
  :النحو التالي

  

 المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط 

 اختبار ANOVA 

 البسيط االنحدار معادلة  )(Simple  Linear Regression  
 قيم Rو R Square 

 معامالت ارتباط بيرسون (Pearson Correlation). 

  

  

  

  

  



 

  الفصل الرابع
  

  

  نتائج الدراسة -

  

  النتائج المتعلقة ببيانات الدراسة: أوال

  النتائج المتعلقة بفروض الدراسة: ثانيا

  

 التوصيات  -
 المراجع العربيه و االجنبيه  -
  المالحق -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الدراسة نتائج

المبيعات السنوية، األرباح (أثر اإلنفاق التسويقي في األداء التسويقي  على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
 التعرف إلى هدفت كما لدى شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) السنوية
 للحاسوب  عليها الحصول تم التي البيانات إدخال تم الدراسة هدف ولتحقيق الدراسة متغيرات دور على

  .الدراسة نتائج يلي وفيما) SPSS( االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائيا ومعالجتها

  :الدراسة بيانات نتائج:أوال
 للشركات 2010و  2007  عام بين التسويقي واالنفاق السنوية ،االرباح السنوية للمبيعات الحسابي المتوسط) 5( رقم جدول

  عينة الدراسة المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

متوسط المصاريف  متوسط المبيعات متوسط األرباح اسم الشركة الرمز
 التسويقية

AIG $ 36.65 17845533 المجموعة األهلية للتأمين . 

APC 356.84 1419309 107155.0 العربية لصناعة الدهانات 

ARE 117.95 1180239 165062.0 المؤسسة العقارية العربية 

BOP $ 61832227 1813252 . بنك فلسطين 

BPC 14535271 709854.5 . بير زيت لألدوية 

GMC 236.13 10071755 335565.3 مطاحن القمح الذهبي 

IID  48.23 97634.00 والتنميةاالئتمان لالستثمار . 

JCC 59382085 529787.3 . سجائر القدس 

JPH 10935964 1900324 . القدس للمستحضرات الطبية 

LADAEN 495.45 1484809 77577.75 فلسطين لصناعات اللدائن 

NCI 179.89 الوطنية لصناعة الكرتون . . 

NSC 250.69 2056189 مركز نابلس الجراحي التخصصي . 

PCP $ 243.65 5958258 البنك التجاري الفلسطيني . 

PIBC $ 1332367 . بنك االستثمار الفلسطيني . 

PID 260.57 24387.75 الفلسطينية لالستثمار واإلنماء . 

PIIC 544.44 13999371 فلسطين لالستثمار الصناعي . 



 

PLAZA 304.09 11809972 87107.33 العربية الفلسطينية لمراكز التسوق 

QUDS $ 927.76 12505537 بنك القدس . 

TRUST $ 809.75 8052683 172574.0 ترست العالمية للتأمين 

VOIC 612.25 3165307 90884.50 مصانع الزيوت النباتية 

WASSEL 285.60 6497594 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية . 

المساهمة  الشركات  جميع لبيانات  التسويقي واالنفاق المبيعات ، االرباح لمجموع الحسابي الوسط) 6( رقم جدول
   الدراسة فترة خالل العامة المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية عينة الدراسة

 الوسط الحسابي البيان

 345.4028 2007األرباح لعام 

 351.6943 2008األرباح لعام 

 333.3461 2009األرباح لعام 

 257.8836 2010األرباح لعام 

 356.8720 بالمتوسط الربح السنوي  

 9535104.4000 2007المبيعات لعام 

 11810852.7895 2008المبيعات لعام 

 13784482.9444 2009المبيعات لعام 

 15533530.1111 2010المبيعات لعام 

 12209324.4750 بالمتوسط المبيعات السنوية

 462298.8889 2007المصاريف لعام 

 611258.2500 2008المصاريف لعام 

 786926.7500 2009المصاريف لعام 

 798769.2222 2010المصاريف لعام 

 544467.5758 بالمتوسط االنفاق التسويقي

  



 

  الدراسة بفروض المتعلقة النتائج:ثانيا

  

  -:األولى الفرضية نتائج: أوال

ـــة  الفرضـــية صـــحة دراســـة أجـــل مـــن ـــة ذات عالقـــة توجـــد ال " بأنـــه القائل  مســـتوى عنـــد إحصـــائية دالل
اإلنفــــاق التســــويقي الكلــــي و المبيعــــات الســــنوية للشــــركات المســــاهمة العامــــة    بــــين ،)α=0.05(داللــــة

 مـــن للتحقـــق  ANOVA اختبـــار اســـتخدم ،" الفلســـطينية المدرجـــة فـــي ســـوق فلســـطين لـــألوراق الماليـــة
  -:التالي) 7( رقم الجدول في مبين هو كما النتائج وكانت العالقة معنوية

اإلنفاق التسويقي الكلي و المبيعات السنوية للشركات المساهمة العامة   الفلسطينية المدرجة  بين ANOVA أختبار) 7( الجدول
  في سوق فلسطين لألوراق المالية

الحرية درجات المربعات مجموع   
 المربعات متوسط

) المحسوبة( ف
F 

 الداللة مستوى

 االنحدار
14223534630
54910.000 

1 
14223534630
54910.000 

3.651 .088(*) 

 المتبقي
35059069401
59700.000 

9 
38954521557
3300.000 

  

 المجموع
49282604032
14610.000 

10    

(  الداللة مستوى عند احصائيا دالة* α =0.05(  

 فـــي المحـــدد القيمـــة مـــن أكبـــر 0.088=  الداللـــة مســـتوى قيمـــة أن الســـابق،) 8( رقـــم الجـــدول مـــن تبـــين
 ال " فأنــه لــذلك الفرضــية صــحة نقبــل فأننــا لــذلك  الجدوليــة ف مــن أصــغر المحســوبة ف وقيمــة الفرضــية

اإلنفاق التسويقي الكلـي و المبيعـات  بين ،)α=0.05(داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد
  ". سوق فلسطين لألوراق المالية السنوية للشركات المساهمة العامة   الفلسطينية المدرجة في

 االنفاق المستقل والمتغير السنوية المبيعات التابع المتغير بين البسيط االنحدار معادلة نموذج يلي وفيما
  :التسويقي



 

 

اإلنفاق التسويقي الكلي و المبيعات السنوية للشركات المساهمة العامة    بين  البسيط االنحدار معادلة نموذج) 8(جدول
  الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

Std. Error (t المعامل المتغير (قيمة   

)الثابت ) 7168045.642 7770291.835 .380 

التسويقي األنفاق  17.535 9.177 .088 

  : هي  المعادلة فأن وهكذا

Y1=7168045.642+17.535 X 

 

 

  المبيعات= Y حيث 

X =التسويقي األنفاق  

  

اإلنفاق التسويقي الكلي و المبيعات السنوية للشركات المساهمة العامة    بين العالقة قوة ولتفسير
 R square, R قيم يبين التالي) 9 (رقم الجدول الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  اإلنفاق التسويقي الكلي  بين  R ٌ◌ squareو R قيم) 9( رقم الجدول

 و المبيعات السنوية للشركات المساهمة العامة   

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

.537 .289 .210 604677.69952 

 في المذكور المستقل المتغير ان يعني وهذا 0.289 تساوي  R Square قيمة أن السابق الجدول من تبين
 متغيرات تفسرها %71.1 والباقي المبيعات وهو التابع المتغير تباين من% 28.9تفسر) االنفاق( المعادلة
  .النموذج خارج من مستقلة

 

 



 

  الثانية الفرضية نتائج: ثانيا

ـــة  الفرضـــية صـــحة دراســـة أجـــل مـــن ـــة ذات عالقـــة توجـــد ال " بأنـــه القائل  مســـتوى عنـــد إحصـــائية دالل
ـــــة ـــــين ،)α=0.05(دالل ـــــاح  ب ـــــي و األرب الســـــنوية للشـــــركات المســـــاهمة العامـــــة   اإلنفـــــاق التســـــويقي الكل

 مـــن للتحقـــق  ANOVA اختبـــار اســـتخدم ،" الفلســـطينية المدرجـــة فـــي ســـوق فلســـطين لـــألوراق الماليـــة
  -:التالي) 10( رقم الجدول في مبين هو كما النتائج وكانت العالقة معنوية

السنوية للشركات المساهمة العامة   الفلسطينية المدرجة  األرباحاإلنفاق التسويقي الكلي و  بين ANOVA أختبار) 10( الجدول
  في سوق فلسطين لألوراق المالية

الحرية درجات المربعات مجموع   
 المربعات متوسط

) المحسوبة( ف
F 

 الداللة مستوى

 (*)537. 438. 27143.060 1 27143.060 االنحدار

   61975.187 5 309875.935 المتبقي

    6 337018.995 المجموع

(  الداللة مستوى عند احصائيا دالة* α =0.05(  

 

 المحدد القيمة من أكبر 0.537=  الداللة مستوى قيمة أن السابق،) 10( رقم الجدول من تبين
 ال"  فأنه لذلك الفرضية صحة نقبل فأننا لذلك  الجدولية ف من أصغر المحسوبة ف وقيمة الفرضية في

اإلنفاق التسويقي الكلي و األرباح  بين ،)α=0.05(داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد
  ." السنوية للشركات المساهمة العامة   الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

 األرباح المستقل والمتغير التسويقي اإلنفاق التابع المتغير بين البسيط االنحدار معادلة نموذج يلي وفيما
  :السنوية



 

 

السنوية للشركات المساهمة العامة    االرباحاإلنفاق التسويقي الكلي و  بين  البسيط االنحدار معادلة نموذج) 11(جدول
  الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

Std. Error (t المعامل المتغير (قيمة   

)الثابت ) 528.317190.2062.778 

 7.392E-04.001-.662- األرباح

  : هي  المعادلة فأن وهكذا

Y2=528.317‐0.000739 X 

 

 

  السنوية األرباح = 2Y حيث 

X =الكلي التسويقي األنفاق   

  

السنوية للشركات المساهمة العامة   الفلسطينية  األرباحاإلنفاق التسويقي الكلي و  بين العالقة قوة ولتفسير
 R square, R قيم يبين التالي) 12 (رقم الجدول المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  اإلنفاق التسويقي الكلي  بين  R ٌ◌ squareو R قيم) 12( رقم الجدول

 السنوية للشركات المساهمة العامة    األرباحو 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

.284(a) .081 -.103 95574.88072 

 

 في المذكور المستقل المتغير ان يعني وهذا 0.081 تساوي  R Square قيمة أن السابق الجدول من تبين
 متغيرات تفسرها %91.9 والباقي األرباح وهو التابع المتغير تباين من% 8.1تفسر) االنفاق( المعادلة
  .النموذج خارج من مستقلة

 



 

 

  نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون )13(جدول

 

 
 االنفاق

الكليةاألرباح   

Pearson Correlation -.284 

Sig. (2-tailed) .537 

N 7 

 المبيعات

Pearson Correlation .537 

Sig. (2-tailed) .088 

N 11 

  

 مـــن أكبـــر وهـــي 0.088 و 0.537=  الداللـــة ياتمســـتو  قـــيم أن الســـابق،) 13( رقـــم الجـــدول مـــن تبـــين
 داللــة ذات عالقــة توجــد ال " فأنــه لــذلك الفرضــيات صــحة نقبــل فأننــا لــذلك الفرضــية فــي المحــدد القيمــة

الســــنوية للشــــركات  األربــــاحاإلنفــــاق التســــويقي الكلــــي و  بــــين ،)α=0.05(داللــــة مســــتوى عنــــد إحصــــائية
  ". المساهمة العامة   الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

اإلنفاق التسويقي الكلي و  بين ،)α=0.05(داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال و
  ". السنوية للشركات المساهمة العامة   الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية المبيعات

وهي تدل على  -0.284ونالحظ أن قيمة معامل ارتباط بيرسون  بين األنفاق التسويقي واألرباح هي 
السنوية للشركات المساهمة العامة   نفاق التسويقي واألرباح  وجودة قوة ارتباط ضعيفة وسالبة بين األ

بينما قيمة معامل ارتباط بيرسون بين االنفاق  الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
بين األنفاق  متوسطة وموجبةتدل على وجودة قوة ارتباط وهي  0.537التسويقي والمبيعات تساوي 

السنوية للشركات المساهمة العامة   الفلسطينية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق   والمبيعاتالتسويقي 
  .المالية
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