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.لطمليعت اليشاط الدضىيقي وأهميخه:لاإلاملبح ألاوىل

بهخاج الظلؼ والخدماث ؤو ألافياز زم : جلىم حمُؼ اإلااطظاث بخإدًت وظُفخحن ؤطاطِخحن هما

لها  فاإلهخاج ، وهره خلُلت طىاء باليظبت للماطظاث التي تهدف بلى السبذ ؤو اإلااطظت غحر زبدُت،حظٍى

م هما حىهس الخُاة الاكخطادًت في ؤي مجخمؼ وحظخؿُؼ اإلااطظت مً خالٌ وظُفتي ؤلاهخاج  والدظٍى

م للظلؼ ؤو الخدماث ؤو ألافياز ؤن جىفي بالتزاماتها اججاه اإلاجخمؼ واججاه اإلاظتهلىحن واججاه ؤصخاب  والدظٍى

 بن هاجحن الىظُفخحن جلىمان بخلم ما وظمُه باإلاىفػت والتي حػسف بإنها كدزة اإلاىخج ؤو ،هره اإلااطظاث

م وبُان ؤهمُخه ،الخدمت غلى بشباع خاحت ؤو زغبت اإلاظتهلً  وفي هرا الفطل طِخم مىاكشت مػنى الدظٍى

م . للماطظاث ؤًػا مىاكشت جؿىز الدظٍى

لي ومً هم هره الجىاهب  هما ؤن هىان الػدًد مً الجىاهب التي حػىع ؾبُػت اليشاؽ الدظٍى

: ماًلي

 :للاليشاط الدضىيقي وشاط مثير -لأ

لي وشاؾا مثحرا ألهه ًمثل مجاال غلمُا مػاضسا ًخػامل مؼ مشىالجىا الُىمُت والتي        بن اليشاؽ الدظٍى

لي حػد حىاهبا مثحرة، هرلً  جخػلم بػملُت بشباع لدجاجىا اإلاخخلفت، فالىثحر مً حىاهب اليشاؽ الدظٍى

ادة دزحت اطخمخاغىا  حػد غملُت جلدًم اإلاىخجاث الجدًدة والتي تهدف بلى حظهُل خُاجىا الُىمُت ؤو بلى ٍش

لي، وغملُاث  بها، ؤو بلى الاطخخدام ألامثل إلاىازدها وؤوكاجىا حاهبا آخس مً الجىاهب اإلاثحرة لليشاؽ الدظٍى

ت التي جلدمها اإلادالث والشسواث حػد ؤًػا مً الجىاهب  الػسع الشُلت للمىخجاث والخخفُػاث الظػٍس

لي  1.اإلاثحرة لليشاؽ الدظٍى

 :الدضىيق يخنىن مً أوشطت مرلملت -لب

م لِع بال جلً اإلاىغىغاث الػامت والبديهُت والتي ٌػسف        ٌػخلد البػؼ ؤن ما ًدىاوله مىغىع الدظٍى

غىه الجمُؼ دون دزاطتها، والىاكؼ ؤن ذلً الاهؿباع ًإحي مً وىن ؤن ألافساد غادة ما ًىظسون بلى اليشاؽ 

لي غلى ؤهه ًخػمً جلً الجىاهب اإلاسئُت واإلغالن والبُؼ الصخص ي وؾسق الػسع باإلادالث  بلخ ، ... الدظٍى

                                                 
.37، ص 2002  كهيت انخجارة جايعت اإلسكندريت - يدخم حطبيمي–عبد انسالو أبى لحف، انخسىيك  -  

1
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لي لِع مً البديهُاث التي ٌػسف غنها غامت  مىىىا ؤن هاهد ؤن ذلً الاغخلاد خاؾئ فاليشاؽ الدظٍى ٍو

  1.الىاض

 :الدضىيق يخخلل مل جىاهب حياجىا-ل   ج

م وشاؽ ًخخلل ول خُاجىا الُىمُت فهى ًىحد في ول اإلاىخجاث والخدماث التي هلىم باطتهالهها  بن الدظٍى

طىاء حػلم ذلً باإلاىخجاث اإلاظتهلىت ًىمُا مثل ألاؾػمت واإلاشسوباث ؤو حػلم بالظلؼ اإلاػمسة مثل الثالحاث 

ىن  بلخ  ...و ؤحهصة الخلفٍص

م في خُاجىا ؤلاحخماغُت، فىدً كد وشاهد ؤلاغالهاث الخاضت بمدازبت الخدخحن، ؤو  هرلً ًىحد الدظٍى

.  جلً التي جدافؼ غً حمل الؿبُػت ؤو جلً التي تهدف بلى جىظُم ألاطسة

م كد ًمازض غلى مظخىي الفسد، فبمجسد مظاومخه مؼ زحاٌ البُؼ داخل  هما ًمىً اللٌى ؤن الدظٍى

لي   2.اإلادالث فهى ٌشازن في ممازطت اليشاؽ الدظٍى

:لاليشاط الدضىيقي وشاط هافع-ل   د

م ٌػد هافػا طىاء للفسد ؤو اإلاىظمت ؤو اإلاجخمؼ هيل، فهى ٌظاغد الفسد غلى ن ًطبذ    بن وشاؽ الدظٍى

ظاغده غلى مػسفت هُفُت بشباع خاحخه اإلاخػددة، هما ٌظهل خُاة الفسد مً خالٌ  مظتهليا زشُدا َو

ادة حىدة  م ًادي بلى ٍش الظلؼ والخدماث التي جىفس حهده ووكخه وباخخطاز شدًد ًمىً اللٌى بإن لدظٍى

. الخُاة التي ًدُاها الفسد

م ٌظاغد اإلاىظماث غلى جدلُم مػدٌ غائد ؤفػل غلى زؤض اإلااٌ اإلاظدثمس وذلً مً خالٌ     والدظٍى

م ٌظاغدها  ادة اإلابُػاث وألازباح، وختى باليظبت للمىظماث التي ال حػمل بغسع جدلُم ألازباح فالدظٍى ٍش

 3.غلى جدلُم ؤهدافها

 

 

                                                 
 
1

 .38نفس انًرجع انسابك، ص 

.38 نفس انًرجع انسابك، ص 
2
  

.41نفس انًرجع انسابك، ص 
3
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:لاليشاط الدضىيقي وشاط مخغير-للهـ   

لي بالدًىامُىُت والخؿىز، فيل اإلاىظماث جلم وجدزن جماما ؤهه ال ًمىنها الاطخمساز في لل ًدظم اليشاؽ الدظٍى

ػت والدائمت التي جددر في البِئت  لي وفلا للخغحراث الظَس ألاطىاق بذا لم حػدٌ مً وشاؾها الدظٍى

لُت . الدظٍى

م الىاجح هى الري ًداٌو البدث دائما غً ؾسق حدًدة إلشباع خاحاث اإلاظتهلىحن ؤو  وزحل الدظٍى

د خالت اإلاىافظت  جلدًم مىخجاث ؤو خدماث حدًدة إلشباع الخاحاث اإلاظخجدة لدي ؤفساد اإلاجخمؼ، وجٍص

لي وشاؽ مخغحر . مً الاهخمام بالترهحز غلى ؤن اليشاؽ الدظٍى

د ؤن هلىله هىا هى ؤن ؽ لي جدظم بالخغحر والدًىامُىُتب   بن ما هٍس  فيل حىاهب ،ٌػت اليشاؽ الدظٍى

لي بدءا مً جلدًم مىخجاث ؤو خدماث حدًدة ؤو جطمُم خمالث بغالهُت ؤو جلُُم اليشاؽ  اليشاؽ الدظٍى

إلغالوي ؤو وغؼ ؤطػاز للظلؼ والخدماث اإلالدمت للمظتهلً ؤو خلم مىافر جىشَؼ اإلاىخجاث ؤو الخدماث 

لي وشاؽ مخغحر    1.وغحرها حػبر غً خلُلت واخدة وهي ؤن اليشاؽ الدظٍى

.لماهيت الدضىيق:لاإلاطلب ألاوىل

البد لجمُؼ اإلااطظاث ليي جبلى ؤو حظخمس في خلم مىفػت اكخطادًت، وؤطاض خلم اإلاىفػت 

م الظلؼ والخدماث وألافياز التي حشبؼ خاحاث اإلاظتهلً ػني ذلً بغؿاء ،الاكخطادًت هى جطمُم وحظٍى  َو

ؤهمُت هبحرة للمظتهلً بذن فىُف ًمىً للماطظاث ؤن جىحد هرا اإلاظتهلً؟  

فُلىالن ٌػني إلًجاد اإلاظتهلً ؤطاطا " Cuiltinan and Paul"ًجُب غً هرا الدظاٌئ ألاطخاذان 

جددًد الاخخُاحاث الظىكُت واهدشاف ؤي هره الخاحاث ًمىً للماطظت ؤن حشبػها زم بًجاد اإلاىخج 

ً اإلاسجلبحن بلى مظتهلىحن ل اإلاشتًر  .الري ٌظخؿُؼ جدٍى

 

 

 

                                                 
.42نفس انًرجع انسابك، ص  
1
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.لوشأة الدضىيق والخطىر الخاريخي إلافهىمه:ل الثاويباإلاطل

لي في الىثحر مً اإلااطظاث خاضت اللسن   فبِىما وان 21للد خدزذ زىزة في اليشاؽ الدظٍى

م الشغل الشاغل ألغلب زحاٌ ألاغماٌ في الىكذ  الاهخمام في مسخلت مػُىت غلى ؤلاهخاج فلد ؤضبذ الدظٍى

الخالي وذلً زاحؼ بلى الخؿىزاث الاكخطادًت والاحخماغُت والخىىىلىحُت مثل اشدهاز الطىاغت واطخخدام 

 .آلالت في ؤلاهخاج واهدشاز ألاطىاق وهرا ظهىز الىعي لدي اإلاظتهلً وجؿىز وطائل ؤلاغالم والاجطاٌ

خُث بدؤث ؤغلب اإلايشأث بمفهىم ؤلاهخاج زم خىلذ اهخمامها بلى مفهىم آخس هى مفهىم البُؼ زم 

مىً ببساش هره اإلاساخل فُما ًلي لي ٍو : 1اهخللذ ؤخحرا بلى اإلافهىم الدظٍى

:لاإلافهىم ؤلاهخاجي:لاإلارحلت ألاولى

ٌػخبر مً ؤهم وؤكدم اإلافاهُم ؤطخػمل مً كبل الػدًد مً اإلااطظاث في الىطف الثاوي مً اللسن 

ادة ؤلاهخاج وجخفُؼ 20 طىت ألاولى مً اللسن 20 و19  وفي ظل هرا اإلافهىم تهدف اإلايشإة ؤطاطا بلى ٍش

جيلفخه مً خالٌ الخدظِىاث الػلمُت ؤي بخؿبُم ؤلادازة الػلمُت الخدًثت ؤم اهخمام اإلايشإة باإلابُػاث 

فلد ؤخر اإلاسجبت الثاهُت ذلً ألن ؤلادازة واهذ حػمل في ظل مفهىم ؤن اإلاظتهلىحن ٌشترون اإلاىخجاث ذاث 

. الجىدة ألاخظً وجلىم الشسهت ببُؼ مىخىحاتها بىفظها

:للاإلافهىم المليعي:لاإلارحلت الثاهيت

 جدىلذ ؤلادازة بلى مفهىم آخس هى اإلافهىم البُعي خُث جدٌى اإلافهىم والاهخمام مً 1930مىر غام 

ادة ؤلاهخاج)ؤلاهخاج بلى البُؼ باإلغافت بلى الىاخُت ؤلاهخاحُت  ومىر ذلً الىكذ اهخمذ ؤلادازة بالبدث  (ٍش

وألٌو مسة بدؤث بدزاطت الخاحاث والػاداث ودوافؼ اإلاظتهلىحن ولم حػد اإلاشيلت السئِظُت ؤمام ؤلادازة 

هلظ ؤلاهخاج ؤو هلظ اإلاػسوع مً الظلؼ ولىً اإلاشيلت الخلُلُت ؤضبدذ الىلظ في الاطتهالن 

لُت حدًدة مثل ؤلاغالن  وفً البُؼ وؾسق الخىشَؼ جإخر ميان  والىلظ في الؿلب وابخدؤث وظائف حظٍى

 .الطدازة في ظل اإلاىافظت الشدًدة التي واحهتها ؤلادازة

                                                 
1
. 40، ص1988كهيت انخجارة انماهرة - انخسىيك انًعاصر- يحًد عبد هللا عبد انرحيى  
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:لاإلافهىم الدضىيقي:لاإلارحلت الثالثت

لُت اكخطادًت واحخماغُت ملخىظت بػد نهاًت الخسب الػاإلاُت الثاهُت ؤدث بلى  خدزذ جؿىزاث حظٍى

حغُحر ؤطاس ي في فلظفت ؤلادازة وؤضبذ الخفىحر الظائد هى بهخاج ما ًمىً بُػه بدال مً بُؼ ما ًمىً بهخاحه 

ؤي دزاطت اخخُاحاث اإلاظتهلً الخالُت واإلاظخلبلُت وجددًدها زم البدؤ بخلبُتها لخدلُم ألازباح وغمان 

ت شاملت ؤؾلم غليها  لي)اطخمساز همىها برلً جبلىزث فُما بػد فلظفت بداٍز  The (اإلافهىم الدظٍى

marketing concept ؤي ؤن ًخم جىحُه وشاؾاث اإلااطظت وافت هدى جدلُم خاحُاث اإلاظتهلىحن وىطُلت 

 .ؤطاطُت لخىفُر ؤهداف الشسهت

:لاإلافهىم الاجخماعي:لاإلارحلت الرابعت

اشداد بدزحت هبحرة الاهخمام باإلاظتهلً وخماًخه  مىر الظخِىاث باإلغافت بلى ميافدت الاطخغالٌ 

لي واإلاظاولُت الاحخماغُت إلاطلخت اإلاجخمؼ  والاججاه هدى زفاهُت اإلاظتهلً، جؿىز اإلافهىم الدظٍى

م هى : واإلااطظاث ؤضبذ مػنى اإلافهىم ؤلاهخاجي للدظٍى

م هي-  . اإلاظتهلً واإلاجخمؼ واإلاىظمت: ؤؾساف الدظٍى

الهدف ألاطاس ي للماطظت بشباع خاحاث وزغباث اإلاظتهلً واإلاظاهمت في جدظحن خُاجه اإلاػِشُت - 

. بإفػل ألاطالُب اإلاىاطبت

. (واإلاظهس- الجىهس)البدث غً اإلاىخجاث التي ججمؼ بحن الفائدة والجاذبُت في ذاث الىكذ - 

:لعمىمياث حىى الدضىيق

-Iم :  حػٍسف الدظٍى

اث الخاضت برلً وهرا اخخالف وحهاث هظس  م وذلً لخػدد الىظٍس فاث الدظٍى  للد حػددث حػٍس

م في الظىىاث ألاخحرة هظسا لخغحر الظسوف التي ؤخاؾذ  الباخثحن في هرا اإلاجاٌ، وكد ؤغُد حػٍسف الدظٍى

مىً جلدًم الخػاٍزف الخالُت . وجدُـ به ٍو
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م هى جلً الػملُاث التي حشبؼ بها اإلااطظت زغباث اإلاظتهلىُـً: « BARTELS »حػٍسف  . 1الدظٍى

م هى اإلاُياهحزم الاكخطادي و الاحخماعي الري ٌشبؼ زغباث : « KOTLER & DUBOIS »حػٍسف  الدظٍى

م خلم و جبادٌ اإلاىخجاث و جسهُباث ؤخسي لللُم للمظخلبل  . 2و مخؿلباث ألافساد و الجماغاث غً ؾٍس

م هى الػملُت ؤو الىظُفت التي جخىُف بها اإلااطظت مؼ اإلادُـ: « WEBSTER »حػٍسف   .3الدظٍى

م هى الظحروزة : « BENOUN »حػٍسف  التي جمثل في اهدشاف و جدلُل اإلاخؿلباث  (اإلاساخل)الدظٍى

ت و الباؾىُت للمجخمؼ بهدف جطىز و حشغُل طُاطت مخىُفت حظخجُب إلاا ًؿلبه ؤو حصء مىه .  4الظاهٍس

م , هما ًمىً جلدًم حػٍسف هىع ما شامل ىُت للدظٍى  و ًخظ باللبٌى AMAوغػخه الجمػُت ألامٍس

م :  مً ؾسف ؤغلب اإلاهخمحن بالدظٍى

م هى جىفُر مخخلف ؤوشؿت اإلااطظت التي تهدف بلى جىحُه جدفم الظلؼ و الخدماث مً " الدظٍى

". اإلاىخج بلى اإلاظتهلً

م - 1 ىُت للدظٍى م هى اللُام بإوشؿت اإلاشسوع التي جىحه : (A.M.A)حػٍسف الجمػُت ألامٍس الدظٍى

 .جدفم الظلؼ والخدماث مً اإلاىخج بلى اإلاظتهلً

فها ؤهمل حىاهب غدًدة واألخر بػحن الاغخباز غُاب اإلاظتهلً  وهالخظ ؤن الجمػُت مً خالٌ حػٍس

م غلى غملُت بًطاٌ الظلؼ مً اإلاطدز بلى الهدف . وؤلاإلاام بمخؿلباجه، بذن ًلخطس وشاؽ الدظٍى

م هى وشاؽ ألافساد اإلاىحهت بلى بشباع الخاحاث والسغباث مً خالٌ غملُت اإلابادلت- " 2 بذن " الدظٍى

م غىده بإهه ذلً اليشاؽ الاكخطادي والاحخماعي الري ٌظعى إلاػسفت الجىاهب  ًخلخظ مفهىم الدظٍى

. الخىظُمُت واإلادُؿت باإلاجخمؼ لخىظُفها في غملُت بًطاٌ الظلؼ واإلاىخجاث للمظتهلً

م هى غملُت مىاءمت : " P.KOTLERحػٍسف ألاطخاذ - 3 غلى ألاطاض ألاهداف واللدزاث - الدظٍى

لي  ج حظٍى ًخلابل  (الظلػت، الخدماث، ؤلاغالن، التروٍج، الدظػحر)بىاطؿتها ًخمىً اإلاىخج مً جلدًم مٍص

" مؼ خاحاث اإلاظتهلىحن داخل خدود اإلاجخمؼ

                                                 
1
 R.Barters, «marketing theory and metatheory » ; irwin, 1970, P 07.  

2
 P. Kotler & B. Dubois, « marketing management » ; publi- union ; Paris ; 10

ème
 édition ; 2000 ; P 40. 

3
 F.Wzbster, « social aspercts of marketing » ,prentice hall, 1974, P 13. 

4
 M. Benoun, « marketing, savoir et savoir- faire », Economica, Paris, 2

ème
 édition, 1991 ; P 05. 
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هالخظ مً خالٌ هرا اإلافهىم ؤهه يهخم بالجىاهب الاحخماغُت والاكخطادًت ؤي ؤهه ًسي بإن اإلاىخج 

. غلُه ؤن ًإخر بػحن الاغخباز زغباث وخاحاث اإلاظتهلىحن

:  CHIROUZEحػٍسف -  4

م هى مجمىغت ألافياز والخلىُاث التي جمىً اإلااطظت مً فخذ ؤطىاق وختى خللها "  الدظٍى

سها  1"واإلادافظت غليها وجؿٍى

م غلى ؤهه مجمىغت مً ألافياز والخلىُاث            ؤي لم ٌػد ًلخطس غلى غملُت ، هرا الخػٍسف ًطف الدظٍى

 بل جخػداه بلى غسوزة  الخفىحر في ؤخظً الىطائل ،زوجُيُت تهدف بلى بًطاٌ الظلؼ بلى اإلاظتهلً فلـ

وؤهجؼ الؿسق لخمىحن اإلاظتهلً مً الظلػت التي ًسغب فيها وبالخالي كدزة اإلااطظت غلى فخذ ؤي طىق 

. والخغلغل فُه

س مىخجاتها وهرا واإلادافظت ما ًػمً بلاءها واطخمسازها في  غلُه وذلً باهخمامها اإلاتزاًد بخؿٍى

. الظىق 

م  وكد ٌػىد ،مً خالٌ ما طبم هالخظ ؤهه ختى آلان ال ًىحد حػٍسف مددد وشامل إلافهىم الدظٍى

ؼ م ختى آلان مً الػلىم التي ما شالذ خاغػت للخؿىز الظَس  بذ هسي بإن ،الظبب في ذلً بلى بدىر الدظٍى

فه لهرا اإلافهىم بال ؤن الخؿىؽ  م مً خالٌ حػٍس ول مً الباخثحن ٌػالج حاهب مً حىاهب الدظٍى

م الخخالف فيها  .الػٍسػت للدظٍى

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Mohamed. Seghir Djitli, comprendre- le marketing , Berti. Edition Algerie 1990. p97. 
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:لوظائف الدضىيق:لاإلاطلب الرابع

لُت لخلم اإلاىفػت الاكخطادًت ولدظهُل غملُت  ال بد مً جإدًت مجمىغت مً الىظائف الدظٍى

لُت التي طبم ذهسها  لي ؤو الخغحراث الدظٍى ج الدظٍى الخبادٌ، وهره الىظائف هي في الىاكؼ اوػياطا للمٍص

م مؼ وضف - والتروٍج- والدظػحر- وهي اإلاىخج والخىشَؼ وطىف وظخػسع فُما ًلي بػؼ وظائف الدظٍى

. 1مخخطس لها

لُت وهرا : ججميع اإلاعلىماث الدضىيقيت-لأ وحشمل هره الىظُفت جددًد وجدلُل الفسص الدظٍى

م ججمُؼ  جطمُم وجىفُر الدزاطاث الاطخلطائُت والخجازب الظىكُت هما ًجب غلى مدًسي الدظٍى

. اإلاػلىماث الالشمت غً اإلاىافظحن والظىق مً ؤحل اجخاذ اللسازاث

م غلى غاجلُه اإلاظاولُت ؤو اإلاخاؾسة اليامىت :جبمل اإلاخاطرة-لب ػني ذلً ؤن ًخخر زحل الدظٍى  َو

ً زم هُفُت زكابتها والظُؿسة غليها لي وهرلً هُفُت هللها لآلخٍس . في اليشاؽ الدظٍى

شمل جددًد واخخُاز وجلُُم مطادز الخىزٍد ودزاطت ومىاكشت شسوؽ :الشراء أو ؤلايجار-لج  َو

. الشساء ؤو ؤلاًجاز

 وحشمل جددًد الػمالء اإلاظتهدفحن وهُفُت الاجطاٌ بهم، خلم الؿلب غلى :المليع أو الخأجير-لد

م ؤلاغالن والبُؼ الصخص ي والدغاًت ووطائل جيشُـ اإلابُػاث ووغؼ ودزاطت  الظلػت وشٍادجه غً ؾٍس

. شسوؽ البُؼ ؤو الخإححر للغحر

ً والىلل وهرلً خدماث وملابالث ؾلب :لالخىزيع-لهـ شمل جددًد وبدازة اإلاخصون وهُفُت الخخٍص َو

. ججازة الجملت والخجصئت- الػمُل

خػمً خلم وبًجاد مىخجاث حدًدة، الخغلُف، الػمان، اخخُاز الاطم :الخخطيط الضلعي-لو  ٍو

ت . الخجازي والػالمت الخجاٍز

خػمً جددًد الظػس اإلابدئي للمىخىحاث وهُفُت جددًد الظػس النهائي وؤًػا جددًد :لالدضعير-لن ٍو

 .ؤطػاز اإلاىافظحن

                                                 
1

 .166: ص- يدخم حطبيمي–عبد انسالو أبى لحف، انخسىيك  
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:لأهميت الدضىيق:لاإلاطلب الخامط

 حاهبحن باليظبت للماطظت وباليظبت للمجخمؼ نطيخؿسق لها م

بن اإلااطظت ال حظخؿُؼ ملاومت ظسوف اإلاىافظت ومىاهبت : أهميت الدضىيق باليضملت للمؤصضت- 1

لُت فػالت، هره ،الخؿىزاث الخاضلت في ؤطىاق اإلاظتهلىحن وألاطىاق م خُاشتها إلدازة حظٍى  بال غً ؾٍس

ألاخحرة التي حػخبر خللت وضل بحن ؤلادازة الػلُا للماطظت واإلاجخمؼ الري جخىاحد فُه ألنها حغري بدازة 

اإلااطظت بيافت اإلاػلىماث والدزاطاث غً خاحت اإلاجخمؼ بلى بػؼ اإلاىخجاث بدخاٌ جدظِىاث غما هى 

والتي بدونها كد ججد اإلااطظت هفظها غحر كادزة غلى الخدىم في طُاطت ... مىحىد والخدماث اإلاؿلىبت

 .بهخاحُت

بت مً الظىق الري جخدمه  وبالخالي لم جىً هىان خاحت لالجطاٌ، ،فظابلا واهذ اإلااطظت كٍس

 مما دفؼ بلى ؤن ،ولىً مؼ الخؿىز الاكخطادي كد جىطػذ ألاطىاق وجىىغذ خاحاث وزغباث اإلاظتهلىحن

ًطبذ الاجطاٌ باألطىاق ؤمس غسوزي حدا وهرا لً ًخإحى بظهىلت بن لم جىً هىان اإلاػلىماث الظىكُت 

م وبالخالي هره ... اليافُت لخطمُم اإلاىخىج تهدًبه، وجدظحن حىدجه وهره اإلاهام ولها جدبؼ بدازة الدظٍى

ألاخحرة حػخبر بمثابت السباؽ الري ًسبـ اإلااطظت وبدازتها باإلاجخمؼ الري جخىاحد فُه وباألطىاق التي 

ت والىجاح ظمذ لها باالطخمساٍز  1.جخدمها َو

:لأهميت  الدضىيق باليضملت للمجخمع-ل2

م ٌظهم هثحرا في وغؼ خد لبػؼ اإلاشاول الظاهسة    فلد بدؤ الاهخمام به في اإلااطظاث ،هظسا ليىن الدظٍى

التي تهدف بلى زبذ بالتزاًد وذلً بدزاطت الخغحراث التي جددر لدي ألافساد ومداولت بًجاد الخلٌى اليافُت 

ت هره اإلااطظاث  2.الطخمساز هظسا لخٍُى

 

 

                                                 
1
. 40، ص1988كهيت انخجارة انماهرة - انخسىيك انًعاصر-  يحًد عبد هللا عبد انرحيى 

2
. 41 انًرجع نفسه، ص 
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م في الىلاؽ الخالُت مىً ؤن هبرش ؤهمُت دزاطت الدظٍى :  ٍو

م ٌػمل غلى حصجُؼ الابخياز والىمى فهى ًمىً اإلاشسوغاث مً اطترداد ما هفلخه، ؤي -  بن الدظٍى

بدوهه ال ًمىً ؤن حظخمس اإلايشأث واإلاشسوغاث في مخابػت وشاؾاتها وغىه اطترداد ما ؤهفلخه في شيل 

. غائداث فةنها ال جلبل الابخياز والخجدًد ومثاٌ غلى ذلً الطىاغت ؤلالىتروهُت

لي فػاٌ في الدٌو الىامُت ٌػخبر مً ؤهم الػىامل التي حظاغد غلى دفؼ خسهت -  بن وحىد هظام حظٍى

 1.الخؿىز والخىمُت فيها

.لدراصت الضىول:لاإلاملبح الثاوي

باليظبت للمظىكحن هىان زالزت غىامل ًجب ؤخرها بػحن الاغخباز غً حػٍسف الظىق ودزاطخه وهي 

. (كىي الػسع والؿلب)ؤفساد لهم خاحاث، لديهم كدزة شسائُت وطلىن في الشساء 

م ألن غلى ؤطاطه ًخم بىاء  فالظىق ٌػخبر مً الىلاؽ الهامت التي ًجب مػسفتها مً كبل زحل الدظٍى

لُت اإلاىغىغت لُت للماطظت، وغلى مػسفخه الجُدة هرلً ًخىكف هجاح الخؿت الدظٍى . الظُاطاث الدظٍى

.لحعريف الضىول:لاإلاطلب ألاوىل

ٌػسف الظىق مً الىاخُت الاكخطادًت  بإهه ًمخد بلى زكػت مػُىت، ؤو هى الخىظُم الري ًمىً 

ً لظلؼ مػُىت مً الاجطاٌ الدائم ببػػهم البػؼ وؤلاخاؾت بجمُؼ اإلاػلىماث اإلاخػللت  البائػحن واإلاشتًر

. بهره الظلػت

ػسف -  غبازة غً ؤفساد غىدهم خاحاث جخؿلب ؤلاشباع وهلىد ؤلاهفاق، " الظىق بإهه STATONَو

. 2"وزغبت ؤلاهفاق

ل ملىُت الظلؼ، وجخجمؼ فُه :" هما ًمىً حػٍسف الظىق غلى ؤهه-  اإلايان الري ًخم فُه جدٍى

ً والبائػحن خم مً خالله الجمؼ بحن اإلاشتًر " اإلاىخجاث اإلاخخلفت طىاء الصزاغُت ؤو اإلاطىىغت، ٍو

                                                 
1
. 41، ص 1988كهيت انخجارة انماهرة - انخسىيك انًعاصر- يحًد عبد هللا عبد انرحيى  

2
. 165 ص1977 صالح انشنىاني، اإلدارة انخسىيميت انحديثت، دار انجايعت انًصريت انطبعت  
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م -  ىُت للدظٍى الظىق هى مجمىع ؾلب :"  الظىق باآلحيA.M.Aوللد غسفذ الجمػُت ألامٍس

" اإلاظتهلىحن اإلادخملحن لظلػت مػُىت ؤو خدمت

ًإحي ؾلب الظىق مً مجمىع ؾلب كؿاغاث الظىق اإلاخخلفت وول كؿاع ًخيىن مً مجمىغت مً 

اإلاظتهلىحن ؤو مجمىغت مً وخداث الشساء واإلامحزة غً اللؿاغاث ألاخسي بمحزاث خاضت جدغى بلى الاهخمام 

لي بليها بمػنى آخس ؤن طىق الظلػت ال ٌػني فلـ اإلايان الري ًجخمؼ فُه ، بخىحُه اليشاؽ الدظٍى

 وهرلً مجمىع ؾلباث اللؿاغاث ،اإلاشترون والبائػىن ولىً هى مجمىع اإلاظتهلىحن مً طلػت مػُىت

. اإلاخخلفت مً اإلاظتهلىحن

.لممدل حىى دراصت الضىول:لاإلاطلب الثاوي

الخدلُل الىُفي والىمي للظىق بمػنى الػسع والؿلب الخلُلي ؤو اليامً " دزاطت الظىق حػني

. 1"للمىخىج ؤو للخدمت، ختى حظمذ باجخاذ اللسازاث

بالخمػً في هرا الخػٍسف هجد ؤن دزاطاث الظىق جسهص غلى حاهبحن مً الدزاطت، حاهب همي وآخس 

. (هىغُت)هىعي بمػنى اللُام بدزاطت همُت ودزاطت هُفُت 

:لالمراصت النميت-ل1

تهدف بلى جددًد الىمُت التي ًمىً بُػها، وألاوكاث التي جباع فيها، وألاماهً التي ًخم فيها حػٍسف 

: هم جيخج؟ متى جيخج؟ والدزاطت الىمُت جخم بىاطؿت: الظلػت فهي جىضلىا لئلحابت غلى الدظائالث

 اللُام بظبر آلازاء ًخىحب بحساء الدزاطت في اإلاُدان بفػل الاطخجىاباث خٌى اإلاشيل :صبر آلاراء-لأ

الري هىد خله ؤو دزاطخه هرا اإلاشيل الري كد ًىطب غلى دزاطت اإلاىافر، جددًد طىق اإلااطظت ووغػُت 

 .الخ....مىخجاتها، مػسفت اطخلباٌ اإلاىخىج الجدًد، ودزاطت ضىزة الػالمت للمىخىج

 

  

                                                 
1
 Mohamed. Seghir Djitli, comprendre- le marketing , Berti. Edition Algerie 1990. p97. 
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 وهي غُىاث ممثلت للمجخمؼ اإلادزوض ودائمت، والخدلُلاث جخم دائما :طريقت العيىت المائمت-لب

. غلى هفع ألاشخاص وجىحد غدة هماذج مخخلفت للػُىت الدائمت

. غُىت دائمت للمظتهلىحن- 

. غُىت دائمت للمىشغحن- 

. غُىت دائمت للمهىُحن- 

لت الػُىت  س مىخىحاتها، طىكها حظخؿُؼ اطخػماٌ ؾٍس ففي ول مسة جىد اإلااطظت مخابػت جؿٍى

 .الدائمت الري ًمىنها مً الخطٌى غلى اإلاػلىماث خٌى اإلاىافظت، واإلاىخجاث اإلاشتراة مً ؾسف اإلاظتهلىحن

:للالمراصت الىىعيت-ل2

هى الخطٌى غلى مػلىماث غً الظىق طخازس في النهاًت غلى  الهدف مً وزاء الدزاطت الىىغُت

ؾبُػت الظلػت وجىشف غً اطخػماالث حدًدة ًمىً للظلػت ؤن جلىم بها، فهرا الىىع مً الدزاطت 

 1ًىضلىا لئلحابت غلى الدظاٌئ ماذا هيخج؟

  وغمىما الدزاطت الىىغُت جىمل الدزاطت الىمُت غىد دزاطت الظىق وتهدف الدزاطاث هرلً بلى 

. الىشف غً مدفصاث الاطتهالن، وزغباث وطلىن اإلاظتهلً وزدود الفػل بشاء اإلاىخىج

: ؤما الخلىُاث اإلاظخػملت غمىما فهي

ً غلى جدلُل زدود اإلاظتهلىحن-  م مدترفحن كادٍز . اإلالابلت اإلاباشسة مؼ اإلاظتهلىحن التي جخم غً ؾٍس

س مخفُت حسجل الظلىن الؿبُعي للشساء غىد -  اإلاالخظاث في الخاالث الخلُلُت بىاطؿت آلت جطٍى

 .الخ....اإلاظتهلىحن

 

 

 

 

                                                 
1
 Mohamed Seghir Djitli, opcit.pp.102-105.  
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 :لججسئت الضىول:لاإلاطلب الثالح

فه بإهه  مىً حػٍس لي ٍو ججصئت " بن مفهىم جلظُم الظىق ٌػخبر مً اإلافاهُم الخدًثت في الفىس الدظٍى

الظىق بلى كؿاغاث فسغُت مخمحزة مً اإلاظتهلىحن، بدُث ًمىً اغخباز ول كؿاع غلى ؤهه طىق مظتهدفت 

لي ج حظٍى " ًمىً الىضٌى بلُه بىاطؿت مٍص

بذن غىد جلظُم الظىق وبالخالي الخفسكت بحن مجمىغاث اإلاظتهلىحن هىان غدد مً ألاطع ًمىً 

  1:اغخمادها وطىدزحها فُما ًلي

. الخلظُم غلى ألاطاض الجغسافي- 1

. الخلظُم غلى ألاطاض الدًمىغسافي- 2

. الخلظُم غلى ؤطاض الخطائظ الظلىهُت لؤلفساد- 3

. الخلظُم غلى ؤطاض فائدة الظلػت- 4

. الخلظُم غلى ؤطاض هثافت الاطخػماٌ- 5

لي- 6 . الخلظُم غلى ؤطاض الاطخػماٌ الدظٍى

لت اطخخدمذ لخلظُم الظىق :لالخقضيم على ألاصاش الجغرافي-ل1 ٌػخبر هرا الخلظُم ؤكدم ؾٍس

ددر هرا غىدما جيىن مظاخت  وهرا زاحؼ الخخالف خاحاث واطخػماالث طيان ول مىؿلت بشيل بحن، ٍو

. 2الدولت واطػت وهرلً ظسوفها اإلاىاخُت والثلافُت جخخلف مً مىؿلت بلى ؤخسي 

 وهى ؤهثر ألاطع اطخخداما في جلظُم الظىق، فالظً :الخقضيم على ألاصاش الميمىغرافي-ل2

والجيع والدخل والخػلُم والدًً وحجم ألاطسة والىظُفت، دوزة خُاة ألاطسة الؿبلت الاحخماغُت ولها 

غىامل دًمىغسافُت حظخخدم في الخمحز بحن كؿاغاث مخمحزة مً الظىق، وحظخخدم هره الػىامل لظببحن 

 3:ؤطاطحن هما

 

                                                 
  

1
 .20 ص1988يحًد عبد هللا عبد انرحيى، انخسىيك انًعاصر جايعت انماهرة  

2
 .20 انًرجع انسابك، ص  

3
 .21 انًرجع انسابك، ص  
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. هره الػىامل جسجبـ ازجباؽ هبحر مؼ مبُػاث غدد هبحر مً اإلاىخجاث- ؤ

. طهىلت الخػسف غلى هره الػىامل وكُاطها ؤهثر مً ؤي غىامل ؤخسي - ب

 ؾبم هرا الخلظُم هدُجت الهدشاف ؤن :الخقضيم على أصاش الخصائص الضلىليت لألفراد-ل3

ً كد  جخخلف وفلا لبػؼ الػىامل مثل الاججاه الػام لىمـ الخُاة، الػىامل اإلاسجبؿت  خاحاث اإلاشتًر

بالصخطُت وهره ألاخحرة ؤهثر الخطائظ الظلىهُت التي جم جلظُم الظىق وفلا لها، لىً ال ًمىً 

. 1الاغخماد غلى هره ألاطع ألن الطفاث الصخطُت جخخلف مً فسد آلخس

 في هرا ألاطاض جلظم الظىق جبػا للمصاًا التي ًدطل :الخقضيم على أصاش فائمة الضلعت-ل4

غليها اإلاشتري مً الظلػت، فخلظُم الظىق ًخم باخخُاز غُىت مً اإلاظتهلىحن الفػلُحن وملابلتهم إلاػسفت 

الفىائد واإلاصاًا التي ًبدثىن غً الخطٌى غليها فمً شساء الظلػت، فُجب الخإهد مً الدوافؼ التي  ذهسها 

اإلاظتهليىن هل هي دوافؼ خلُلُت وهرلً الخإهد مً ؤن جلدًس حجم ول كؿاع ًيىن طلُما فمثال ألافساد 

. 2ًبدثىن غً طُازاث ضغحرة الدجم والدولت ال جيخجها بىمُاث هبحرة، بذن ًجب مساغاة هرا اللؿاع

 في هرا الخلظُم البائؼ ًلىم بالخمُحز بحن الفئاث :الخقضيم على أصاش لثافت الاصخعماى-ل5

اإلاخخلفت غلى ؤطاض دزحت هثافت الاطخػماٌ الفػلي للظلػت وفلا لهرا ألاطاض ًمىً الخمُحز بحن الفئاث 

: السئِظُت الخالُت

 HEAVY USERS             مً ٌظخػملىن اإلاىخىج بشيل مىثف           - 

 MEDIUM USERS    مً ٌظخػملىن اإلاىخىج بشيل مخىطـ           - 

              Light USERS                   مً ٌظخػملىن اإلاىخىج بشيل خفُف        - 

                              NON  USERS                   مً ال ٌظخػملىن اإلاىخىج- 

                                                 
1
 .21 انًرجع انسابك، ص  

2
 .22 انًرجع انسابك، ص  
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وبػد جمُحز هره الفئاث جإحي مداولت اهدشاف ما بذا واهذ هثافت الاطخػماٌ جسجبـ بخطائظ 

 ومً البدًهي ؤن ًىطب اهخمام اإلااطظت غلى  الفئت ألاولى دون بلُت ،دًمىغسافُت ؤو طُيىلىحُت مػُىت

. الفئاث

 ًخم جلظُم الظىق بىاء غلى دزحت اطخجابت اإلاظتهليىن :الخقضيم على أصاش العمل الدضىيقي-ل6

لي  لُت اإلاخخلفت مثل دزحت الخظاطُت للظػس، حىدة اإلاىخىج، ؤلاغالن، والػامل الدظٍى للػىامل الدظٍى

ٌػخبر ضىزة مً ضىز الخلظُم غلى ؤطاض الىالء للمازهت، فمً اإلاظتهلىحن منهم شدًدو الىالء إلاازهت 

. مػُىت ومنهم غػُفىا الىالء

مسايا وعيىب جقضيم الضىو :لاإلاطلب الرابع

لُت مصاًا غدًدة هخظ منها :مسايا جقضيم الضىول-ل1  بن لخلظُم الظىق لبرمجت ألاوشؿت الدظٍى

: 1بالرهس

 جلظُم الظىق ٌظمذ بخطمُم خؿىؽ اإلاىخجاث التي جخماش ي وجلبي الؿلب  - ؤ

الخلُلي في الظىق وبالخالي ًمىً هرا مً جفادي ؤلاهخاج غلى ؤطاض غشىائي غحر مدزوض والري كد ًادي 

 .في الغالب بلى جساهم اإلاخصون ؤو جسن حصء مً الظىق غحر مدشبؼ

. جلظُم الظىق ًمىً مً اخخُاز وطُلت ؤلاغالن اإلاثلى إلاخاؾبت الصبائً للفئاث اإلاخخلفت للمجخمؼ - ب

جلظُم الظىق ٌظمذ إلخدار غملُت مىاشهت بحن اإلاىازد التي جخططها اإلااطظت ليل كؿاع مً الظىق - ج

. والػائد الري ًخدلم مىه، وهرا ما ٌظاغد غلى جسشُد وهفاءة اطخغالٌ مىازد اإلااطظت

بن جلظُم الظىق ٌظمذ بةغؿاء ماشساث مبىسة غً اججاه حغحره وهرا ما ٌظاغد اإلااطظت غلى ؤخر -  د

 .اخخُاؾُاتها إلاىاحهت هره الخغحراث في شتى اججاهاجه

 

 

                                                 
1
 KOTLER PHILIP, Of cit. p170-171. 
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ادة الىفلاث، خُث بذا كمذ :عيىب جقضيم الضىول-ل2  زمت غُب واخد ًدمله الخلظُم هى ٍش

بخلظُم الظىق الجماغُت بلى ؤطىاق فسغُت مىفطلت فظتزداد هفلاث البدث هظًسا ألهً في خاحت لدزاطت 

لُت مىفطلت، بطتراجُجُاث للدغاًت وؤلاغالن مىفطلت  ول طىق غلى خدة فإهذ في خاحت بلى خؿـ حظٍى

وختى زبما بلى مىخجاث ليل طىق، وزغم ؤن الىفلاث اإلاتزاًدة حػخبر مجاشفت حظخدم خىغها، ففىس في 

 1.بمياهُت بُؼ ازجفاع اإلابُػاث

. ادخيار الضىو اإلاضتهمفت:لاإلاطلب الخامط 

م ؤن ًخػامل مؼ هرا   بن مجسد خلُلت وحىد كؿاع طىقي ال ٌػني بالػسوزة غلى زحل الدظٍى

 فيل كؿاع طىقي مدخمل ال بد مً اللُام بػملُت جلظُمه Target   marketاللؿاع هظىق مظتهدف 

س ما بذا وان غلى اإلااطظت ؤن جخخر هدف ؤم ال وغادة جخم غملُت الاخخُاز باطخخدام زالر  وذلً جلٍس

ليغىامل، الدجم،   .2بمياهُت الىضٌى لللؿاع، الاطخجابت لليشاؽ الدظٍى

  وؤن ًيىن هرا د ليي ًيىن اللؿا ع الظىقي طىق مظتهدف بشيل هاجح للشسهت فال ب:الحجم  .1

لُت الىفلت غلُه  اللؿاع هبحًرا بالدزحت التي جمىً الشسهت مً جدلُم زبذ بػد حغؿُتها للىفلاث الدظٍى

ولىً اللؿاع الظىقي هبحر الدجم غادة ما ًيىن مطدًزا لجرب اإلاىافظحن بلُه و بالخالي جيىن اإلاىافظت 

م ؤضبدذ اللؿاغاث  ؤشد وؤكىي مً الطغحرة الدجم، ولىً في الظىىاث ألاخحرة هثحًرا مً زحاٌ الدظٍى

الطغحرة ؤهثر حاذبُت لهم خُث جمىىىا مً اإلاىافظت بدزحت ؤفػل خُث ؤهه بالسغم مً ضغس الدجم 

 .الخاص بالظىق، في مثل هره الخالت بال ؤن اللدزة الشسائُت له جمىً الشسهت مً الىجاح والاطخمساز

  ختى ًمىً للماطظت ؤن حػخبر ؤخد اللؿاغاث الظىكُت طىق :إمهاهيت الىصىى للقطاع  .2

 فال بد مً ؤن جيىن كادزة غلى الىضٌى إلاثل هرا اللؿاع بمػنى ؤهه هىان غدًدا مً ، مظتهدفت لها

اإلااطظاث جخخاز جلً ألاطىاق الىبحرة وجطبذ غحر كادزة للىضٌى بلى ول هرا الظىق مً خالٌ اإلاىازد 

                                                 
1
 .132 ، ص 2000دار انفاروق نهنشر وانخىزيع -  وايج، أساسياث انخسىيك  

2
 50-48ص- إسًاعيم يحًد انصحن. يحًد فريد انصحن، د  
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ا ؤو مً خالٌ جىافس كىىاث الخىشَؼ حغؿي لها هرا الظىق، فالظىق الري ال ًمىً  ًُ اإلاخاخت لها جسوٍج

. الىضٌى بلُه مً خالٌ وطائل التروٍج اإلاخخلفت ؤو كىىاث الخىشَؼ ال ًيبغي اطتهدافه مً كبل اإلااطظاث

  بن كؿاغاث الظىق ًمىً بن جطبذ ؤطىاق حدًدة :الاصخجابت لليشاط الضىقي  .3

لُت التي جبدله اإلااطظت في هرا الظىق وليي ًددر  للشسهت بذا وان ألافساد فُه ٌظخجُبىن للجهىد الدظٍى

م ؤي بػؼ الدزاطاث اإلاسخُت ؤو اخخُازاث الظىق   .هرا غلى اإلااطظت ؤن جلىم ببػؼ بدىر الدظٍى

 :دراصت صلىك اإلاضتهلو:لاإلاملبح الثالح

لُت اإلاخخلفت اإلايىهت   بن اإلاظتهلً ٌػخبر غامل حىهسي ًجب مساغاجه غً بىاء الظُاطاث الدظٍى

لي، ولرا ال بد مً دزاطت طلىهه خُث ؤن هلؿت البداًت لدزاطت طلىن اإلاظتهلً جدوز خٌى  ج الدظٍى للمٍص

ًجب ؤن ًىظس بلى اإلاىخىج مً وحهت هظس اإلاظتهلً ولِع الػىع، ؤي " اإلااطظت" فىسة مفادها ؤن اإلاىخج 

ًجب ؤن ًىدشف ما ًسغب فُه اإلاظتهلً لُلدمه بلُه ولهرا طىدزض دوافؼ وكسازاث الشساء غىده و 

 1.الػىامل التي جازس غلى طلىهه

صلىك اإلاضتهلو :لاإلاطلب ألاوى 

 ماذا هيخج؟ ؤو ماذا هلدم للمظتهلً ؟ متى؟ وؤًً؟ وهُف حظائالث جخىكف خُاة اإلاىظمت وهجاخها غلى دكت 

د اإلاظتهلً ًجب ؤن جيىن الػىطس الخاطم في اجخاذ  ؤلاحابت غليها، هما ؤن وحهت هظس اإلاظتهلً ؤو ما ًٍس

كساز جددًد ؤو اخخحر الظلػت ؤو الخدمت التي طِخم بهخاحها و جلدًمها، فةهخاج وجلدًم الظلػت التي حشبؼ 

لي لبلاء اإلاىظمت في الظىق   .خاحاث وزغباث اإلاظتهلً هى الخل الدظٍى

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .153 يرجع سابك ، ص –وايج، أساسياث انخسىيك   



      الدضىيق هظرة عامت                                                          الفصل ألاوى                                                                          

22 

 

:لحعريف صلىك اإلاضتهلو  

      هى مجمىغت ألاوشؿت الرهىُت والػػلُت اإلاسجبؿت بػملُت جلُُم واإلافاغلت والخطٌى غلى لظلؼ ؤو 

. 1الخدماث واطخخدمها

فه هما ًلي  مىً حػٍس هى ألافػاٌ والخطسفاث اإلاباشسة لؤلفساد للخطٌى غلى طلػت ؤو خدمت والتي :" ٍو

. 2"جخػمً اجخاذ كسازاث الشساء

: هما ؤن دزاطت طلىن اإلاظتهلً جمىىىا مً ؤلاحابت غلى الدظائالث الخالُت

هل اإلاىخجاث والخدماث التي جلدمها اإلااطظت هي التي ًدخاحها اإلاظتهلً؟ - 

هل الؿلب غلى اإلاىخجاث التي جلدمها اإلااطظت في جصاًد ؤم في هخاكظ؟ بذا وان الؿلب في جىاكظ - 

د في  فما هي ؤهىاع اإلاىخجاث التي ًجب غلى اإلااطظت ؤن جخدطل غليها لخدلُم زغباث اإلاظتهلً وهىرا جٍص

مبُػاتها؟ 

فاإلحابت غلى هره ألاطئلت جخدم اإلااطظت وحظاغدها غلى جىُُف ما جيخجه مؼ زغباث اإلاظتهلً الري 

 3:ًمىً جطيُفه بلى زالر مجمىغاث ؤطاطُت وهي

الري ٌشتري الظلؼ بغسع اطخخدامها ؤو اطتهالهها :  Ultimate Consumerاإلاظتهلً النهائي  -

 .بىفظه

كد ًيىن اإلاىشع فسدا ؤو مىظمت وهرا الىىع مً اإلاظتهلىحن ًلىمىن : الخاحس/ الىطُـ/ اإلاىشع -

 . بغادة بُػه لخدلُم ألازباحبشساء الظلؼ بغسع

 ؤي فسد ؤو مىظمت ًلىم ؤو جلىم بشساء لظلػت جامت الطىؼ ؤو إلاادة خام ؤو : اإلاشتري الطىاعي -

هطف مطىػت بغسع اطخخدامها في بهخاج ؤو جلدًم خدمت ؤو طلػت ًلىم ببُػها بػد ذلً لخدلُم زبذ ؤو 

الطخخدامها بغسع جلدًم خدمت مػُىت بغؼ الىظس غً جدلُم ألازباح خاضت باليظبت للمىظماث التي ال 

. تهدف بلى جدلُم ألازباح

                                                 
1
 .474 عبد انسالو أبى لحف، انخسىيك يدخم حطبيمي، يرجع سبك ، ص  

2
 65ص- دار اننهضت انعربيت بيروث- إدارة انخسىيك-  يحًد سعيد عبد انفخاح 

3
 .478 عبد انسالو أبى لحف، يرجع سابك ، ص  
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:لأهميت دراصت صلىك اإلاضتهلو:لاإلاطلب الثاوي

بن لدزاطت طلىن اإلاظتهلً ؤهمُت هبحرة خُث طاغد في مػسفت دوافؼ وكسازاث الشساء غىد اإلاظتهلً ولهرا 

هجد زحاٌ غلم الظلىن ًفهمىن الُىم الىثحر مً الظلىن الشسائي لؤلفساد، وغلى السغم مً ول هره 

لت التي ًخطسف بها في الظىق، لم  اإلاػسفت فةن ؤلاحابت اإلادددة غلى الظااٌ إلااذا ًخطسف الفسد بالؿٍس

ًمىً  الخىضل بليها بػد، فدزاطت الظلىن الشسائي للمظتهلً هي دزاطت دًىامُىُت مؼ وحىد الػدًد مً 

م ؤن ًخابؼ مثل هره البدىر  يىن لصاًما غلى زحل الدظٍى البدىر الجدًدة التي جىحد في هرا اإلاجاٌ ٍو

د مً فهمه لؿبُػت وؤبػاد الظلىن الشسائي للمظتهلً ؤال وهى غىد بكدام اإلاظتهلً غلى  .والدزاطاث إلاٍص

 1...الشساء غلى ماذا ًسهص هل غلى الظػس، الغالف ؤو الػالمت

 2:وفي غىء ألاطباب التي ؤبسشث الخاحت بلى الاهخمام باإلاظتهلً ًجدز ؤلاشازة بلى ما ًلي

بن افتراع الىالطًُ بإن اإلاظتهلً زشُد، خُث جخػؼ كسازاث شسائه للظلؼ ؤو ؾلبه للخدماث بلى -

بلخ ٌػخبر افتراغا ... خظاباث دكُلت ومػاًحر مىغىغُت ومً زم فهى كادز غلى الاخخُاز وحػظُم مىافػه 

طلؼ مػمسة، طلؼ )ًخػازع مؼ مػؿُاث الىاكؼ، ففي الىكذ الري جخخلف فُه الظلؼ مً خُث ؾبُػتها 

وملداز الخضخُت الري طىف ًخدمله اإلاظتهلً في ملابلت مظخىي ؤلاشباع اإلاؿلىب  (...اطتهالهُت مِظسة 

هجد جباًً في مىاكف اإلاظتهلً وكسازاجه مً مىظىز مدي خػىغها للمػاًحر السشُدة، وبالسغم مً ؤن كساز 

بلخ بال ان هامش جإزحر ...شساء الظلؼ اإلاػمسة جدىمه مػاًحر زشُدة والخيلفت و الظػس والدجم والطالبت 

طُظل ًلػب دوزا هبحرا غلى ألاكل  (ألاطسة، ألاضدكاء )الىىاحي الىفظُت والظلىهُت والجماغاث اإلاسحػُت 

ت للبىد الري طِخم شسائه مً هره الظلؼ،  مً هاخُت اإلافاغلت غلى ؤطاض الشيل واللىن والػالمت الخجاٍز

والسجائس، )هما ؤهه مً الطػب افتراع الىالطًُ غلى كسازاث الشساء الخاضت بالظلؼ اإلاِظسة 

، فالىىاحي الىفظُت والاحخماغُت جلػب دوزا ؤهبر مً ؤي غىامل زشُدة في الخإزحر (وغحرها.... الشُيىالؾت 

. غلى هرا اللساز

                                                 
1

 105انخسىيك، يرجع سابك،  ص- إسًاعيم يحًد انصحن. يحًد فريد انصحن، د 
2

  .476-475-474 عبد انسالو أبى لحف، انخسىيك يدخم حطبيمي، يرجع سابك ، ص 



      الدضىيق هظرة عامت                                                          الفصل ألاوى                                                                          

24 

 

بن الخلل الري ٌشىب افتراع الىالطًُ بهما ٌػني كسب واكػُت افتراغاث الظلىهُحن، هره - 

الافتراغاث حػظم مً جإزحر الىىاحي الظلىهُت الخاضت بالصخطُت ؤلاوظاهُت والخػلُم واإلاازساث 

. الاحخماغُت وغحرها غلى كسازاث الشساء بطفت غامت

ه افتراع الىالطًُ ال ٌػني غدم حدواه، ؤو بلغاء جإزحر اإلاػاًحر السشُدة في -  بن اللطىز الري ًدخٍى

اجخاذ كساز الشساء غلى ؤلاؾالق، وبهما ًجب ألاخر في الاغخباز الىىاحي الاحخماغُت الظلىهُت ؤًػا مهما 

اخخلفذ ؾبُػت اإلاظتهلً وؾبُػت الظلؼ واإلاىاكف صخُذ كد جخخلف دزحاث جثحر الػىامل السشُدة ملازهت 

بالػىامل الظلىهُت ؤو الاحخماغُت والػىع صخُذ ؤًػا بشإن شساء طلػت ما ولىً الاخخالف في الدزحت ال 

. ٌػني اخخالفا في هىع الػىامل الخاهمت إلاثل هرا اللساز

بن كساز شساء طلػت ما اطتهالهُت ؤو مػمسة ؤو ضىاغُت جدىمه غىامل مىكفُت ؤي ؤهه مشسوؽ - 

بظسوف اإلاىكف الشسائي وبالخالي كد ًخغاض ى اإلاظتهلً غً غىامل زشُدة هثحرة ؤو غىامل طلىهُت 

واحخماغُت وزلافُت مخػددة ؤو ًخم بهماٌ حمُؼ هره الػىامل في مىكف شسائي مػحن، فدزحت بلخاح 

الدجت مثال كد ججػل اإلاظتهلً ًخغاض ى غً اغخبازاث مىغىغُت ؤو زشُدة ؤو الػىع ًػحي بػىامل 

. طلىهُت وؤخسي زلافُت واحخماغُت

بن جباًً ؤهىاع وخطائظ اإلاظتهلىحن ًترجب غلُه جباًىا في دزحاث جإزحر اإلاخغحراث والػىامل - 

. اإلاىغىغُت والظلىهُت وغحرها غلى كسازاث الشساء

ت ؤو همىذج واخد  اكخطادي ؤو طلىوي مثال في جفظحر -  ًخؿئ مً ًخطىز بمياهُت طُادة جؿبُم هظٍس

طلىن اإلاظتهلً غىد شسائه لظلػت ؤو ؾلبه خدمت ما فػلى الىدى اإلاروىز طابلا، هجد ؤن كساز الشساء وما 

خؿلبه مً ؤهماؽ للخطسف ؤو الخفىحر جدىمه غىامل مىكفُت مخػددة بػػها زشُد مىغىعي  ه ٍو ًدخٍى

 1.وآلاخس طلىوي واحخماعي وزلافي
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العىامل اإلاؤثرة في صلىك اإلاضتهلو :لاإلاطلب الثالح 

طبذ الدافؼ دافؼ " :لدوافع الشراء .1 الدافؼ هى الشػىز بسغبت ملخت جدث الفسد غً بشباع، ٍو

م شساء ش يء ما وبىاءا غلى هرا الخػٍسف وظخخلظ بإن ." 1الشساء غىدما ًبدث الفسد غً ؤلاشباع غً ؾٍس

ا باإلاىخىج  ؤو ؤلاشهاز
ً
، فهى ًىحد في هفظُت الفسد بلى اإلادي الري ًازس فيها فةهه ًخؿلب ...الدافؼ لِع مسجبؿ

ؤلاشباع، وغلى غىء ما طبم ذهسه وظخيخج بإن البائؼ ال ًخلم دوافؼ ولىىه فلـ ًىحه السغبت في ؤلاشباع 

  التي جىمً وزاء شساء 2لرلً فةهه ؤضبذ مً ألاهمُت الخػسف غلى ألاطباب والاغخبازاث. في اججاه مىخىحه

م مؼ الدوافؼ الصخُدت فمً اإلادخمل ًفلد غملُت البُؼ،  الىاض إلاىخىج مػحن،وبذا لم ًخجاوب زحل الدظٍى

مً ؤوحه البرهامج . الخ... ذلً ؤن اإلاػسفت بالدوافؼ حظاغده في جطمُم اإلاىخىج، اخخُاز مىافر الخىشَؼ 

لي، وحػخبر جددًد دوافؼ الشساء ؤمًسا ضػًبا ألن الدوافؼ وامىت وزاء طلىن اإلاظتهلىحن ال جظهس دائًما  الدظٍى

 ولهرا ًمىً وغؼ ًمىً وغؼ الدوافؼ في مجمىغاث غلى .بىغىح للبائػحن ؤو ختى اإلاشتري هفظه

اث مخخلفت جبًػا لدزحت وعي اإلاظتهلً بها واطخػداده لالطخجابت لها، وهرلً ًمىً جلظُمها بلى  مظخٍى

ػخمد هىا غلى همُت الىكذ والفىس اإلابرولحن في الشساء  .دوافؼ شساء غاؾفُت ودوافؼ شساء زشُدة َو

 "ل:قراراث الشراء"لعادا ث الشراء  .2

إلااذا : بػد ؤن جىاولىا الجاهب اإلاخػلم بدافؼ الشساء لدي اإلاظتهلً التي جمىىىا مً ؤلاحابت غلى الظااٌ

م جخػلم  ٌشتري اإلاظتهيلىن ؟ طدىاٌو في هره الىلؿت حاهب ؤخر ًىدس ي ؤهمُت كطىي لدي زحل الدظٍى

: بػاداث الشساء غىد اإلاظتهلً هره ألاخحرة ًجب دزاطتها بػمم كطد ؤلاحابت غلى

        متى وؤًً وهُف ٌشتري اإلاظتهليىن ؟ ومً الري ًلىم بالشساء ؟   -
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م غلى ؤلاحابت غلى الظااٌ بالخددًد وكذ الشساء، ؤو فترة الشساء هل            جىطب اهخماماث زحل الدظٍى

الىكذ مً الُىم ومػسفت فترة الشساء طِظاغد هثحًرا في الخللُل بلى خد . هي مىطمُت الُىم مً ألاطبىع

هبحر مً مىطمُت اإلاىخجاث هرلً كػُت متى ٌشتري اإلاظتهلً ؟ لها ؤزس هبحر في جطمُم اإلاىخىج ؤو جددًد 

ؤما فيها ًخظ ؤًً ًخخر كساز الشساء وؤًً ًخم الشساء الفػلي؟ فباليظبت للىثحر مً اإلاىخجاث ًخخر . طػسه

، ؤو هلاؽ البُؼ لي ألهه . كساز الشساء في اإلاجٌز وهىا هجد ؤن ميان اجخاذ كساز الشساء ًازس غلى البرهامج الدظٍى

بذا وان ًخخر في هلاؽ البُؼ فُجب ؤن ًىطب الاهخمام غلى جىظُم هره الىلاؽ وجدظحن ؾسق الػسع و 

هُف ٌشتري اإلاظتهيلىن ؟ وجيىن ؤلاحابت اهؿالكا مً الترهحز غلى حاهب مهم مً غملُت . الاهخمام بالخغلُف

  1.الشساء
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ٓي و ًلهب دوز ممحز في هجاح مشسوناث ألانماٛ،      ج الدظٍى  ٌهخبر الخىشَو نىطس مً نىاضس اإلاٍص

ٔ هى بمثابت الٓىىاث التي جىشم اإلاُاه نلى الظىاقي  وبن اضؿالح الخىشَو ؤو ْىىاث الخىشَو في الدظٍى

. الخ...الطًحرة و طخإحي في هرا الُطل و هدىاٛو طُاطت الخىشَو و مىاَره 

قُة:لااملدح  ألاول .لطملُعة الحوشَع كعنصس من عناصس العملُة الخظٍو

ف الحوشَع:لاامللل  ألاول .لجعٍس

ٓها هٓل الظلو  الخىشَو هى نبازة نً مجمىناث مً ألاَساد ؤو اإلااطظاث التي ًخم نً ؾٍس

ٓها خلٔ اإلاىاَو الصمىُت واإلاٙاهُت  والخدماث مً مطادز بهخاحها بلى اإلاظتهلٚ ألاخحر، وهي التي ًخم نً ؾٍس

ٔ الري حظل٘ه الظلهت مً اإلاىخج بلى اإلاظتهلٚ النهاجي ؤو اإلاظخهمل الطىاعي  ومىُهت الحُاشة، ؤو هي الؿٍس

ت ؤو مظخٓلت ننها . مً خالٛ مجمىنت مً ألاحهصة اإلاخخططت التي بما ؤن جٙىن جابهت للشٖس

ُحن هالخل وحىد ؤَساد ؤو ماطظاث ًخىلىن نملُت اهخٓاٛ الظلو والخدماث  مً خالٛ هرًً الخهٍس

ذ الحاز خُث ؤضبذ آلان مً الىادز  بلى اإلاظتهل٘حن ؤٛ وهم الىطؿاء وهره الحالت هي ألاٖثر اهدشازا في الْى

ؤن ًٓىم اإلاىخج بىٓل وبًطاٛ مىخجاجه بلى اإلاظتهلٚ وبن ْام بص يء مً هرا الٓبُل َةن ما ًٓىم به طُيخهي 

  1.نىد جاحس الخجصثت ولِع نىد اإلاظتهلٚ

ُا مىخدا  ٔ و مً الطهىبت بمٙان ؤن هجد حهٍس ٌهخبر الخىشَو نىطسا هاما داخل بطتراجُجُت الدظٍى

. و شامال للخىشَو، َهىإ اخخالٍ وحهاث هكس الدازطحن و اإلاخخطحن

ُ٘ت والري ًىظ نلى ؤن : بن ؤٖثر الخهاٍزِ ْبىال هى ذلٚ الري ْدمخه حمهُت الخىشَو ألامٍس

ت اإلاخخلُت التي تهدٍ بلى جىحُه جدَٔ الظلو والخدماث مً اإلاىخج بلى " الخىشَو هى جىُُر ؤوشؿت الشٖس

  2"اإلاظتهلٚ ؤو اإلاظخخدم
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هٍس الاْخطادي  ؤهه نملُت اْخطادًت، احخمانُت وزٓاَُت هدَها " الخىشَو نلى "PARTELS"َو

 1."جلبُت خاحاث اإلاظتهل٘حن إلاىخجاث وخدماث مٓبىلت وبإطهاز مٓبىلت

بإهه ٌشمل اخخُاز مىاَر الخىشَو، طُاطاث الخىشَو،  : "Place Distribution"ونٍس الخىشَو 

ْسازاث جخهلٔ باإلاظخىدناث وندد : الهالْاث مو الىطؿاء، جُُٓم مىاَر الخىشَو ويحرها مً الٓسازاث مثل

. ها ومىاْهها، اخخُاز وطاثل الىٓل وطُاطاث اإلاخصون

ت اإلاادًت للمىخجاث ونملُت جإطِع نالْاث وطُؿت جسشد وجدنم  ه ؤًػا نلى ؤهه الحٖس ٖما نَس

ت اإلاىخجاث  2.خٖس

ه ": Cloud.De.Boeuf"جعٍسف ٔ ٌهَس بإهه ٌشمل حمُو ألاوشؿت التي " ؤخد اإلاخخطحن في الدظٍى

د  لها نالْت مو جىضُل اإلاىخىج بلى اإلاىشم النهاجي هدَه حهل اإلاىخىج مٓبٛى و طهل الشساء ؤمام ٗل مً ًٍس

". اٖدظابه و اْخىاثه

. بن نُب هرا الخهٍسِ ؤهه ؤهمل مً ًٓىم بهره ألاوشؿت ؤي الهُئاث

ٔ الخىشَو هى مجمىم ألاوشؿت اإلادٓٓت :" ٖما ًليUves Chrouzلؤما حهٍسِ خبحر في مجاٛ الدظٍى

مً ؾٍس اإلاىخج ؤو بدون مظاهماث اإلااطظاث ألاخسي اهؿالْا مً لحكت جطيُو اإلاىخجاث و اهخكاز 

ذ و اإلاٙان جدذ ؤشٙاٛ  ُها ختى اطخالمها مً ْبل اإلاظتهلٚ النهاجي و جطبذ ْابلت لالطتهالٕ في الْى جطٍس

". و ٖمُاث مالثمت لحاحاث اإلاظتهل٘حن

ٔ في بقهاز ألاوشؿت التي جىدمج غمً  هرا الخهٍسِ شامل و لً٘ وسجل َُه ْطىز خُث لم جَى

 ٛ رلٚ وظخؿُو الىضٛى بلى بنؿاء حهٍسِ ْد ًٙىن ؤْسر بلى الشمى : الخىشَو، ٖو

هى مجمىم اليشاؾاث اإلاىُرة مً ؾٍس اإلاىخج دون ؤو مو حهاث ؤخسي و اهؿالْا مً اللحكت التي "

نها بلى اللحكت التي جطبذ َيها الظلهت ملٙا  ًخم َيها الاهتهاء مً ؤلاهخاج جٙىن َيها اإلاىخجاث باهخكاز جخٍص
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ذ و الهُئت بال٘مُاث اإلادددة خظب زيباث  للمظتهلٚ النهاجي و مهُإة لٙي حظتهلٚ في اإلاٙان و الْى

ل1"اإلاظتهل٘حن

جدخل هُئاث  مجمىم اليشاؾاث التي ًػؿلو بها اإلاىخج مو ؤو دون « الخىشَو بإهه Chirouzٌهٍس 

خُث ًٙىن , اإلاظتهلٚ النهاجي بلى ٗامل الطىو بلى ياًت وضىله ًىؿلٔ مً لحكت ٗىن اإلاىخىج. ؤخسي وطُؿت

ذ اإلاىاطبحن  وبال٘مُاث اإلاالثمت لحاحاجه وزيباجه  » .2حاهص لالطتهالٕ في اإلاٙان والْى

سي  مً  التي حظمذ باهخٓاٛ اإلاىخىج الخىشَو ٌشمل حمُو الهملُاث  ؤنMartin et Vedrine     ٍو

. 3النهاجي ؤو اإلاظخهمل الطىاعي مساٖص ؤلاهخاج بلى مساٖص الاطتهالٕ ؤًً ًىغو في مخىاٛو اإلاظتهلٚ

  َحري ؤن الخىشَو ًخػمً اليشاؾاث التي لها نالْت بةًطاٛ اإلاىخجاث ووغهها جدذ Md.Djitliؤما 

هٍس . 4جطٍس اإلاظتهلٚ الري لدًه السيبت في الحطٛى نليها   ألاوشؿت  مجمىم « بإهه الخىشَولP.Kotler َو

خُث ًٙىن مهُإ لالطتهالٕ في ؤشٙاٛ , اإلاىخىج بلى اإلاظتهلٚ النهاجي بها اإلاىخج مً ؤحل بًطاٛ  ًٓىم  التي

. » 5وؤحجام مىآَت لحاحاجه وزيباجه

هٍس الخىشَو ؤًػا بإهه  ت مً ؤحل بًطاٛ الظلو والخدماث  حمُو اليشاؾاث التي جمازطها"َو الشٖس

ذ واإلاٙان اإلاىاطبحن لخدُٓٔ دزحت نالُت مً , وبال٘مُت اإلاؿلىبت وبإْل الخٙالُِ بلى اإلاظتهل٘حن في الْى

 . " 6اإلاظتهدَحن السغا والىالء لدي اإلاظتهل٘حن

      مً خالٛ الخهاٍزِ الظابٓت ًم٘ىىا حهٍسِ الخىشَو بإهه مجمىم الهملُاث واليشاؾاث التي 

ُٓت  ؤخسي مً ؤحل بًطاٛ اإلاىخجاث  بلى اإلاظتهلٚ النهاجي   (طلو وخدماث)ًٓىم بها اإلاىخج ؤو ؤي هُئت حظٍى

ذ , ؤو اإلاشتري الطىاعي جبدؤ مىر لحكت وغو اإلاىخىج في اإلاخاشن بلى ياًت وضىله بلى اإلاظتهلٚ النهاجي في الْى

  : وبهرا ًىؿىي الخىشَو نلى حاهُحن ؤطاطُحن هما. واإلاٙان اإلاىاطبحن وبال٘مُاث اإلاؿلىبت

                                                 
1
م زاض ي الجُىزي    ٔ الىاجح و ؤطاطُاث البُو ،نبد الٍ٘س ت 1داز الخجازة الؿبهتالدظٍى . 165، ص 2000 ؤلاط٘ىدٍز

2 Yves Chirouz, Le Marketing.Groupe Liaison, 4ème édition, Paris, 1991, P.29 
3 Sybie Martin, Jean  Vedrine, Marketing Les cencept- clès. Editions Chihab- Eyrolles, Alger, 1996, P. 117. 
4 Md. Seghir Djitli, Marketing. Edition Berti, Alger, 1998, P.177. 
5 P. Koter, B. Dubois, Marketing. 8ème édition, Public Union, Paris,1994, P. 364 

اد مدمد الشسمان 6 ٔ مبادت, نبد الًُىز نبد الظالم , ٍش . 26. ص, 2001, (ألازدن)نمان , الؿبهت ألاولى ,داز ضُاء لليشس والخىشَو .الدظٍى
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ت لىغو اإلاىخىج في وغهُت مىاطبت : الجاهب الخجازي *  ت الػسوٍز ًٌؿي مجمىم اليشاؾاث الخجاٍز

ل ملُ٘خه مً اإلاىخج بلى اإلاظتهلٚ النهاجي, ججاه اإلاظتهلٚ خػمً برلٚ نملُت جدٍى مً خالٛ الاطخهاهت , ٍو

ُٓت اإلاخخططت ٖخجاز الجملت الء والظماطسة, ججاز الخجصثت, بالهدًد مً اإلايشأث الدظٍى ... 1الٖى

ٚ اإلاادي للمىخجاث مً ؤماًٖ : الجاهب اإلاادي*  ًخػمً ألاوشؿت التي جىؿىي نلى نملُت الخدٍس

ووغهها جدذ جطٍس اإلاظتهل٘حن النهاثُحن في اإلاٙان والصمان اإلاىاطبحن وذلٚ , بهخاحها بلى ألاطىاّ اإلاظتهدَت

ً ... الىٓل واإلاىاولت, مً خالٛ الاطخهاهت بىقُُت الخخٍص

:       وبىاءا نلى ما طبٔ ًمً٘ ؤن وظخخلظ ؤن وشاؽ الخىشَو ًخٙىن مً الهىاضس الخالُت

الهالْاث الخىكُمُت بحن اإلااطظت ؤلاهخاحُت ومخخلِ الىطؿاء الرًً لديهم دوزا ؤطاطُا في  -1

 اهخٓاٛ

. 2 وحظلُم اإلاىخىج بلى اإلاظتهلٚ النهاجي

 .الهالْاث الهُٙلُت التي جىؿىي نلى اهخٓاٛ ملُ٘ت الظلهت ؤو الخدمت غمً ْىىاث الخىشَو- 2

ٚ اإلاٙاوي للظلو والخدماث -2 ىؿىي نلى نملُت الخدٍس ًخىلد ننها مجمىنت  بدُث, الىٓل اإلاادي ٍو

 .3مً اإلاىاَو التي ٌظعى اإلاىخج بلى جدُٓٓها

أهمُة الحوشَع :لاامللل الثاني

ً٘دس ي ؤهمُت بالًت خاضت في اإلااطظت الاْخطادًت و الظبب في ذلٚ ًسحو بلى ؤن    " 

لىال الخىشَو إلاا جم٘ىذ اإلااطظت مً جطٍسِ مىخجاتها بلى اإلاظتهلٚ و لىال الخىشَو إلاا جم٘ىذ مً جدُٓٔ 

 4"ؤزباح ؤي ال مهنى لإلهخاج بدون جىشَو

ادة اإلابُهاث بذا ؤخظً الخد٘م في طهس البُو و هره  بن الاهخمام بالخىشَو ًادي بلى ٍش

                                                 
1
 Sybie Martin, Jean  Vedrine, Op. cit, P.117 

ت  2 ُٓتوؤلاطتراجُجُاث الٓسازاث, طمُت شلبي, ؤخمد نَس ت، بدون طىت، ,  الظابهتلؿبهت الداز الجامهُت، ا. الدظٍى  425.صؤلاط٘ىدٍز

ُٔ, هاجي مهال   3 ٛ , زاثِ جَى ٔؤضى  .17.ص, 2002,  (ألازدن)نمان , الؿبهت ألاولى, لليشسداز واثل .  الدظٍى
ٓي داز الُ٘س الهسبي الؿبهت  4 . 36ص . 1988. 1ج.1مخي الدًً نباض ألاشهسي، بدازة اليشاؽ الدظٍى
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ٓي، الخىشَو له نالْت و  ج الدظٍى ألاهمُت هسبؿها بظُاطاث ؤخسي ألن الخىشَو ؤخد نىاضس اإلاٍص

. وؾُدة باإلهخاج و ألاطهاز و التروٍج

ال ًمً٘ ؤن ًٙىن الخىشَو لىال و حىد مىخجاث و اله٘ع صحُذ، الخىشَو : عالقحه باانحجات-لأ

ذ مددد بلى هٓاؽ البُو و بالخالي بلى اإلاظتهلٚ . الُهاٛ، ًػمً للمىخجاث بشٙل طلُم و في ْو

، طهس الخٙلُت، ؤطهاز اإلاىاَظحن و ؤطهاز :عالقحه باألطعاز-لب  ألاطهاز التي جددد بثالزت ؾّس

ت، جٙلُت الخىشَو حشٙل ؤخد اإلاددداث السثِظُت لظهس البُو َةذا جم٘ىا مً جخُُؼ جٙلُت الخىشَو  ٖظٍس

ت اإلااطظت ادة اإلابُهاث التي جادي بلى غمان اطخمساٍز . جادي بلى اهخُاع طهس البُو وبالخالي ٍش

ؤلاشهاز، ْىة البُو، الهالْاث الهامت، جيشُـ :  ًػم التروٍج ؤزبو نىاضس:عالقحه بالترألاٍج-لجـ

. اإلابُهاث

 ؤلاشهاز ال ًٙىن بال نلى اإلاىخجاث التي جم بهخاحها و هصلذ للظّى ؤو التي :عالقة الحوشَع باإلشهاز-ل      د

. طخجٛز بهد ًىم ؤو ًىمحن بُػل ؤلاشهاز ججلب مىشنحن حدد َاإلشهاز مسجبـ ازجباؾا وزُٓا بالخىشَو

.لإطتراثُجُة الحوشَع:لاامللل الثالح

ً بؿّس  ٗاث بخمظٚ بهؼ اإلادًٍس جىىه ؤهمُت و غسوزة وغو اطتراجُجُت الخىشَو في ال٘ثحر مً الشس

ُت في  لت مً الصمً زيم ما خدر مً حًُحر في الكسوٍ الظْى الخىشَو الخٓلُدًت التي دزحىا نليها لُترة ؾٍى

ٓت الخىشَو و اإلادخل البىاء  س ؾٍس ال٘ثحر مً ألاخىاٛ ال ًىحد مً يهخم داخل الخىكُم بخدمل مظاولُت جؿٍى

ؤن هىكس بلى ْىىاث الخىشَو ٖىكام مخٙامل زم هػو بطتراجُجُت جػمً ألاداء الىاجح لىقاثِ الخىشَو 

ٔ الخىشَو الري  ٗاهذ قسوٍ الظّى ؤو طلهت جسيب اإلايشإة في ؤن جخخاز ؾٍس داخل هرا الىكام و مهما 

ُٓت و الكسوٍ آلاجُت ججبر اإلااطظت نلى حًُحر اطتراجُجُت الخىشَو : 1ًػمً لها جىُُر بطتراجُجُتها الدظٍى

ت حدًدة-  . في خالت ُْام الشٖس

. نىد جٓدًم مىخج حدًد ؤو خـ مىخجاث حدًدة- 

                                                 
1 Mourien Ghirdhan :"Marketing Management:Analysé Planning and Control" a 3ed Prentic hol .1976.P288 
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ٔ ؤو نىدما جٓسز جىحُه مىخجاتها بلى ؤطىاّ حدًدة-  ت مً بطتراجُجُت الدظٍى . نىدما حًحر الشٖس

. نىدما جطل الظلهت بلى مسخلت حدًدة في ذزوة خُاتها- 

َخذ مدالث حدًدة، ونىدما ٌهدٛ ٗل مً ججاز الخجصثت ؤو )في خالت حًُحر هُٙل الخىشَو الٓاثم- 

. (الجملت في طُاطتهما

-لللللنظم الحوشَع-ل   نموذج لحخملُط إطتراثُجُة الحوشَع ألا إلادازة :1الشكل زقم لللللللللل

 

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ة ص1995مدمد طعُد عملد الفحاح، ااكحل العسبي الحدًح طنة .لد:لااصدز .ل106 إلاطكندٍز

ل

ل

ل

ل

ل

ل

انتىظيم - 

األهداف - 

 انطاقاث- 

انعمالء 

معدل اختيار 

طزيق 

انتىسيع 

احتياجاث 

انتىسيع 

مادياث 

انتىسيع 

بدائم انتىسيع 

انتسىيق  - 

األهداف - 

انطاقاث  - 

إستزاتيجيت  - 

إستزاتيجيت 

انتىسيع 

تشكيم مىافذ 

انتىسيع 

مىافذ تىسيع 

متعددة  

االعتباراث انقاوىويت 

 إدارة انتىسيع
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.لدألاز إطتراثُجُات الحوشَع:لاامللل السابع        

ٔ الري جخطظ به اإلايشإة ألازضدة لٙي جإزس في اإلايشأث الخىشَهُت  ج الخىشَعي بإهه الؿٍس ٌهٍس اإلاٍص

ألاخسي، َهىإ اطتراجُجُاث الدَو و الجدر و ًمً٘ ؤن ًمخد هرا نلى الخىشَو َمثال اطتراجُجُت الدَو 

ًٙىن الخإٖد نلى الخىشَو الداخلي مً خالٛ مىاَر الخىشَو و في اطتراجُجُت الخىشَو الجدر ًخخؿى اإلاىخج 

ت بحن اخخُاز ألاطىاّ و اخخُاز  ص حهىده نلى اإلاظتهل٘حن مباشسة هىإ نالْت ٍْى حمُو الىطؿاء و ًٖس

ت  اإلاىاَر و بذا لم حظخؿو اإلاىاَر اإلاىحىدة ؤن جطل بىا بلى ألاطىاّ اإلآطىدة َال بد مً ؤن جساحو الشٖس

ُٓت . مً بطتراجُجُاتها الدظٍى

لجشكُل نظام الحوشَع:لاامللل الخامع

ل

ق الحوشَع:ل02الشكل زقم  لالعوامل ااهمة التي ثددد طٍس

 

خصائص الملِئة        

ل

ل

ل

ل

ل

.لطملق ذكسه:لمدمد طعُد عملد الفحاح:لااصدز

ل

ل

ل

ل

خصائص انمستههك  خصائص انتىظيم

انمىسعىن انىسطاء 

انمىجىدون 

خصائص انسهعت 

خصائص انمىافسيه 
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منافر الحوشَع  :لااملدح الثاني

بهد ؤن ْمىا بخهٍسِ الخىشَو و ؤهم ؤشٙاله طيخؿّس في هرا اإلابدث بلى مىاَر الخىشَو بمهنى آخس 

. ؾّس الخىشَو و ؤهم الهىامل اإلاازسة في اخخُازها

ٔ الىطؿاء خُث ؤن ٗل مىخج  ٌظعى نلى  في الهادة ٌهسع يالبُت اإلاىخجحن طلههم للبُو نً ؾٍس

. اخخُاز الٓىاة الخىشَهُت التي حهىد نلُه بالُاثدة و اإلاىُهت بالدزحت ألاولى

ٗاث ؤو ألاَساد التي جإخر نلى ناجٓها مظاولُت هٓل ملُ٘ت " ؤما ْىاة الخىشَو َخهني مجمىنت الشس

 1"الظلهت ؤو الخدمت مً اإلاىخج بلى اإلاظتهلٚ

ٓها " و هىإ حهٍسِ زاوي ْىاة الخىشَو نبازة نً مجمىنت الىخداث الخىكُمُت التي ًخم نً ؾٍس

ٔ الظلو و الخدماث و ًخػمً ذلٚ الىخداث الخىكُمُت داخل اإلاشسوم و جلٚ التي جٓو خازج هؿاّ  حظٍى

ل.2"اإلاشسوم

طملُعة منافر الحوشَع :لاامللل  ألاول

ت مو حمُو اإلااطظاث  مما ال شٚ َُه ؤن ٗل مىخج ٌظعى بلى بًجاد هىم مً السوابـ الٍٓى

ُٓت التي حظانده في جىشَو مىخجاجه و جدُٓٔ ؤهداَه بُ٘اءة و َهالُت هره اإلااطظاث ًؿلٔ نليها  الدظٍى

بخهبحر مىاَر الخىشَو و هىإ ممحزاث مخهددة ًمً٘ ؤن ًدطل نليها اإلاىخج هدُجت الاطخهاهت بخلٚ 

. الىخداث الخىكُمُت لخىشَو مىخجاجه

: بهؼ هره اإلامحزاث جخمثل في آلاحي

. ؤن اإلاىخج ْد ال جخىاَس لدًه ؤلامٙاهُاث اإلاادًت الٙاَُت للُٓام بىقُُت الخىشَو- 

ٗاهذ للميشإة ؤلامٙاهُاث اإلاادًت الٙاَُت للُٓام بىقُُت الخىشَو َٓد جُػل اطدثماز هره -  ختى ولى 

. ألامىاٛ في مجاالث ؤخسي لها نىاثد ؤٖبر مً ألامىاٛ

                                                 
1
 Philip Koter. Op cit . P188. 

 
2
. 121، ص مسجع سبق ذكسي: تُفٕق عبد المذسه  
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بن الىخداث الخىكُمُت اإلاخخططت في مجاٛ الخىشَو يالبا ما جٙىن لديها الخبرة الهملُت للُٓام - 

ت هُظها . بهرا اليشاؽ بدزحت نالُت مً الُ٘اءة مٓازهت بالشٖس

ل اإلاىخجاث يحر -  مً وحهت الىكس الاْخطادًت ًخمثل الدوز ألاطاس ي إلاىاَر الخىشَو في جدٍى

. اإلاخجاوظت بلى ؤشُاء لها ُْمت ًسيبها اإلاظتهلٚ

.لألاظائف منافر الحوشَع:لاامللل الثاني

 ٌهخبر مىُر الخىشَو الىطُلت الهامت لىٓل الظلو و الخدماث مً اإلاىخج بلى اإلاظتهلٚ النهاجي، َالهدٍ 

ألاطاس ي لهره الىقُُت هى يلٔ الُجىة بحن مىخج الظلهت و مظتهل٘ها النهاجي َىحىد الىطؿاء ٌظاند نلى 

حر الظلهت في اإلاٙان و الصمان و في الشٙل اإلاىاطب . جَى

. 1و َُما ًلي مجمىنت الىقاثِ التي ًاديها الىطؿاء

يهدٍ للىضٛى بلى الاجُاّ النهاجي َُما ًخهلٔ بالظهس وبهؼ الهىامل ألاخسي التي : الخُاوع*ل

. جخهلٔ باإلاىخج

ل*  حر ألامىاٛ الٙاَُت لخًؿُت جٙلُت الخىشَو: الخمٍى . جَى

ً الظلو: الخىشَو اإلاادي*  .  الىٓل وجخٍص

. وجدٓٔ ؤلاشبام الٙافي للهمُل مً خالٛ جخُُؼ جٙلُت الخىشَو: جدمل اإلاخاؾس* 

.لالعوامل ااؤثسة في اخحُاز منافر الحوشَع:لاامللل الثالح

 2:هىإ ندة نىامل ٌهخمد نليها اإلاىخج في اخخُاز ْىىاث الخىشَو هرٖس منها

ٔ ٗلما زٓل الهبء اإلاالي الري ًخدمله اإلاىخج : القدزة ااالُة للمنحجل(1 ٔ الدظٍى ٗلما ْطسث ؾٍس

 ً ٗاهذ بمٙاهُاجه اإلاالُت مددودة َٓد ًطهب نليها مثال الاجطاٛ اإلاباشس باإلاظتهل٘حن اإلاخىازٍس ال٘بحر، َةذا 

ٙىن  مً ألاَػل له الانخماد نلى ؤحهصة الخىشَو ٗاَت ؤهداء الظّى ٍو . في 

                                                 
ٔ الدولي اإلاشإز الجامهت ألازدهُت 1 ٔ والدظٍى ،    2002داز واثل لليشس ألازدن نمان - بدازة ْىىاث الخىشَو - هاوي خامد الػمىز ؤطخاذ الدظٍى

. 20ص 

 
2
. 24-20مبادِء التسُٔق، مسجع سابق ، ص:   بٕان ٌاوٓ دسب 
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ٗان اإلاىخج ًٓىم بةهخاج مجمىنت ٖبحرة مً الظلو التي جبام :عدد الظلع التي ًنحجها اانحجل(2  بذا 

ص خظً ممً ًبُو ضىِ واخد  نىد هىم واخد مً ججاز الخجصثت ٖمخخلِ ؤهىام الحلىي َهى ٌهخبر في مٖس

. مً هره اإلاجمىنت بذا ؤزاد ٗل منهما الاجطاٛ اإلاباشس بخجاز الخجصثت

ٗان شساء الىخدة مً الظلهت اإلاىخجت ًٙلِ اإلاشتري :ثمن الظلعة من الوخدة اانحجةل(3  بذا 

ٗاهذ مً  ً بذا  ٓا ْطحرا لُىشم طلهخه نلى اإلاشتًر مبلًا ٖبحرا مً اإلااٛ َٓد ًىاطب اإلاىخج ؤن ٌظلٚ ؾٍس

. طلو اإلاظتهلٚ النهاجي حاش له الاطخًىاء نً اإلاىشنحن بالجملت و طهل نلُه الاجطاٛ اإلاباشس بمخاحس الخجصثت

ً و ٌظخخدم اإلاىشنحن  :الكمُة التي ٌشتريها العمُلل(4 ًٓىم اإلاىخج مثال بالبُو اإلاباشس ل٘باز اإلاشتًر

لخدمت ضًازهم َُي طلو اإلاظتهلٚ النهاجي ًسي اإلاىخج له ؤهه مً ألاوظب له البُو اإلاباشس إلاخاحس الخجصثت 

ال٘بحرة التي ًخػمً الؿلب الىاخد مً ؾلباتها ٖمُت ٖبحرة مً مىخجاجه بِىما ٌظخخدم في جىشَو هُع 

. اإلاىخجاث نددا مً اإلاىشنحن بالجملت جٙىن مهمتهم البُو لطًاز ججاز الخجصثت

 ْد ًددر ؤن ًٙىن اإلاخهاملىن في طلهت مىخج مهحن مخجمهحن  في مىؿٓت مددودة :ثسكص العمالءل(5

و هرا ما ٌشجو اإلاىخج نلى الاجطاٛ اإلاباشس بهم ذلٚ ألن مثل هرا الخجمو ٌظهل نلى مىدور اإلاىخج مهمت 

. الاجطاٛ بهدد ٖبحر مً الهمالء و نٓد ندة ضُٓاث مههم في َترة ْطحرة

لبنُة قناة الحوشَع:لاامللل السابع

س ندد ٖبحر : الظوولل(1 جددد ؾبُهت الظّى بطتراجُجُت الخىشَو، ًىجح الخىشَو اإلاباشس نىدما ًخَى

مً الهمالء اإلادخملحن و بالخالي مبُهاث ٖثحرة مدخملت نىدما ًٙىن الهمالء في مٙان واخد، و لً٘ نىدما 

لهب الىطؿاء دوزا هاما في الخىشَو . 1جٙىن الظلهت مىشنت و مبهثرة ًٙىن هُٙل الشساء يحر مىكم ٍو

هت : الظلعةل(2 ٔ الخىشَو مثال الظلو طَس جازس الظلهت و خطاثظ الظلهت في ْسازاث اخخُاز ؾٍس

الخلِ جخؿلب الخىشَو اإلاباشس بظبب مخاؾس الخإخحر و مشاٗل اإلاىاولت ، ٖما جىشم الُىُت اإلاخخططت التي 

ٔ الىطؿاء الرًً ًخم٘ىىن مً جداٛو  مً٘ جىشَو الظلو الُطلُت نً ؾٍس جخؿلب الخىشَو اإلاباشس ٍو

                                                 
1
. 39هاوي خامد الػمىز ،بدازة ْىىاث الخىشَو ، مسحو طابٔ، ص 
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الهدًد مً الظلو الُطلُت بمٓدزة ؤٖبر مً اإلاىخج و ٖرلٚ ًمً٘ الانخماد نليهم في خالت الظلو ذاث 

  .1الُٓمت اإلاىخُػت

ٗاهذ اإلايشإة ٖبحرة الحجم و لديها بمٙاهُاث مالُت ضخمت و جيخج خؿا واطها و : الحنظُم (3 بذا 

ٗاهذ اإلايشإة غهُُت ٗلما ْلذ  مخىىنا مً اإلاىخجاث حظخؿُو ؤن جخجه بلى الخىشَو اإلاباشس و لً٘ ٗلما 

مىازدها اإلاالُت التي حظخؿُو ؤن جىحهها بلى نملُت الخىشَو و الىدُجت الؿبُهُت هي غسوزة الانخماد نلى 

. 2الىطؿاء

ٌظخؿُو ٗل ججاز الجملت و الخجصثت خدمت ْؿاناث مخخلُت مً اإلاظتهل٘حن جدبو ٗل :لالوطملاءل(4

 ٔ ً، الاثخمان، ندد مساث الشحً و الدظلُم بُػل زحل الدظٍى منهم ؤطالُب مخخلُت في ؤلانالم، الخخٍص

ص اإلاالي  الىطُـ الري ٌظخؿُو ؤن ًطل و ؤن ًىاحه خاحاث اإلاظتهل٘حن الرًً ًخدمهم نالوة نلى ؤن اإلاٖس

. الٓىي للىطُـ له ؤهمُت نىد اخخُازه

ٔ ؤهه مً الػسوزي ؤن ٌظحر في هُع  KOTER و لٓد ْاٛ :اانافظوولل(5 ْد ججد زحل الدظٍى

ٔ الري ٌظحر َُه مىاَظىه نىدما ًخخازون الرًً ٌهسغىن طلو اإلاىاَظحن . 3الؿٍس

 َخجىبىا اإلاخاحس التي حهسع طلو KOTERو لٓد اجبو بهؼ اإلاىخجحن الُلظُت التي هادي بها 

. اإلاىاَظحن و بدئوا في طُاطت حدًدة هي الخىشَو اإلاباشس ختى ال ًٓابلىن بىىم مً اإلاىاَظت

ُٓت حشُ٘ل اطتراجُجُت الخىشَو في خالت ال٘ظاد :لالملِئةل(6 حهُد الخًحراث في البِئت الدظٍى

هت الخلِ و لٓد طاند  ٔ للخىشَو ؤي جىشَو الظلو طَس الاْخطادي ًخدٛى اإلاىخجىن بلى ؤْص ى و ؤزخظ ؾٍس

. 4ذلٚ نلى وحىد ندد ٖبحر مً الىطؿاء و ازجُام دوزهم في نملُت الخىشَو بحن اإلاىخج و اإلاظتهلٚ

اخحُاز منافر الحوشَع ألا الوطملاء :لااملدح الثالح

اث التي جإحي في ؾلُهت اهخماماث اإلاشسوناث خُث  جكهس ؤهمُت اخخُاز مىاَر الخىشَو مً ألاولٍى

ا بٙل اإلاىغىناث اإلاترابؿت، وخاضت اإلامحزاث و الخطاثظ اإلاخهلٓت  ًجب نلى مدًس اإلابُهاث ؤن ًٙىن داٍز

                                                 
1
. 40 المسجع وفسً، ص  

2
 40 المسجع السابق، ص  

3
 .137التسُٔق الىاجخ أَ أساسٕاث البٕع مسجع سابق، ص:   عبد الكسٔم الجبُزْ 

4
. 138 المسجع وفسً، ص  
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ل في  باإلاىاَر الخىشَهُت اإلاخخلُت، والخًحراث في الهاداث الشساثُت الخاضت بالىطؿاء و اإلاظتهل٘حن ، والخدٍى

ألاهمُت اليظبُت لٙل مىكماث الخىشَو و اإلاىاَر الخىشَهُت التي جخهامل مهها اإلاشسوناث اإلاىاَظت ٖما 

ام و البُاهاث، و الحٓاثٔ نً مىاَر الخىشَو، وذلٚ لٙي  ٗاَت ؤلاخطاثُاث، ألاْز س لدًه  ًيخكس مىه ؤن ًخَى

 .1ًخهٍس نلى مخخلِ الهىامل اإلاهمت و اإلاازسة ، لُٙىن ْادزا نلى جُُٓم اإلاىاَر اإلاظخخدمت

، الظلهت، الىطؿاء،   ومً ؤحل الاخخُاز ألاوظب إلاىاَر الخىشَو ًجب الُٓام بدزاطت جدلُلُت للظّى

 .و اإلاشسوم بالىكس لالخخالٍ الري ًمحز ٗل نىطس نً آلاخس

الاعحملازات الخاصة بالظوو :لاامللل  ألاول

:لطملُعة الظوول-ل1

، خُث ؤهه في خالت الظلو  بن اخخُاز مىُر الخىشَو ٌهخمد بالدزحت ألاولى نلى جددًد ؾبُهت الظّى

اإلاؿلىبت للمظتهلٚ النهاجي ًجب الانخماد نلى ؤٖثر مً مىُر للخىشَو، نلى ن٘ع الظلو الطىانُت َةن 

 2.مظالٚ الخىشَو جٙىن خالُت مً مجمىنت الىطؿاء ٖخجاز الخجصثت مثال

:لل حم الظوول-ل2

ٗان الظّى ضًحرا وظبُا  ا، ؤما بذا  ٗان انخماد اإلاىخج نلى الىطؿاء غسوٍز ٗلما ٖبر حجم الظّى 

َةهه ًمً٘ للمىخج مً اطخهماٛ ْدزجه البُهُت  لالجطاٛ مباشسة باإلاظتهلٚ، ٖما هى الشإن في الظلو 

. الطىانُت

:لااسكص الحجسافي للظوول-ل3

صة في مىاؾٔ مهُىت َهرا ًمً٘ مً بُهها مباشسة  ٗاهذ الظلو التي حظخهمل في الطىاناث مخمٖس بذا 

ص طٙاوي ٖبحر َةنها جمً٘ اإلاىخج مً َخذ مجاٛ البُو مباشسة  ؤما في خالت اإلاىاؾٔ التي ًٙىن بها جمٖس

ٗان هىإ حشدذ طٙاوي و جىشم للطىاناث حًساَُا، هرا  لجمهىز اإلاظتهل٘حن، ونلى اله٘ع مً ذلٚ بذا 

. ًُسع نلى اإلاىخج الاطخهاهت بخدماث الىطؿاء

                                                 
1

. 133- 131ص :  المسجع وفسً
2
. 122 ، ص 2010 َهمها وبدازتها في الظّى جإلُِ وجسحمت ناجشت خمدي مجمىنت الىُل لليشس الٓاهسة –حىلُان دًيذ ْىىاث الخىشَو   
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:للمقُاض المللملُات-ل4

ٗان حجم الؿلبُاث ضًحر ٗلما دنذ - ٖما هى الحاٛ باليظبت إلاجاٛ الخجصثت الطًحرة- ٗلما 

ٗان جٓلظ دوز  ٗاهذ ٖمُت الؿلبُاث ٖبحرة  الػسوزة بلى جدخل حملت مً الىطؿاء، ونلى خالٍ ذلٚ ٗلما 

 1.الىطؿاء واضحا و هرا هدُجت ؤطلىر البُو اإلاباشس

:لعادات الشساء-ل5

ت اإلاٙان  ِ الاخخُاز ألاوظب إلاىُر الخىشَو نلى جددًد ناداث الشساء باليظبت للمظتهلٚ و مهَس ًخْى

 .الري انخاد الشساء مىه و مٓداز الخدماث التي ًٙىن بداحت بليها

الاعحملازات الخاصة بالظلعة :لاامللل الثاني 

:لقُمة الظلعة-ل1ل

ٗان اإلاىُر الري حظل٘ه ْطحرا، ٖما هى في  ٗاهذ الُٓمت الىاخدة  مً الظلهت مسجُهت ٗلما  ٗلما 

اإلاىخجاث الطىانُت ؤًً هسي ؤن اإلاىخج ًٙىن اجطاله مباشسا باإلاظخهمل الطىاعي، بِىما في خالت اإلاىخجاث و 

. اإلاىاد مىخُػت الُٓمت َةن جىشَهها ًخؿلب الانخماد نلى اإلاىشنحن

:ل حم ألا ألاشو الظلعة-ل2

وحىد نالْت حشابه في اخخُاز مىاَر الخىشَو بحن حجم ووشن الظلهت و بحن ُْمتها، وهرا لٙىن اإلاىخج 

ًإخر في انخبازه نالْت و جإزحر جٙالُِ الشحً نلى الظهس النهاجي للظلهت، ولرلٚ َهى ًسي ؤهه ٗلما شاد 

الحجم و الىشن بال وشادث الخٙالُِ مهه، ٗل هرا ًجهله ًُػل الاجطاٛ اإلاباشس باإلاظخهمل الطىاعي ؤو 

ل.جاحس الخجصثت

:لقابلُة الظلعة للحلف-ل3

ٗاهذ الظلهت  ًٓىم اإلاىخجىن باخخُاز مىاَر الخىشَو نلى ؤطاض هىنُت الظلهت التي ًيخجىنها، َةذا 

ٗاهذ مً الظلو  اإلاهسغت للخٓادم بخإزحر الخًحراث في  مً الىىم الري ًخهسع للخلِ الؿبُعي بظسنت، ؤو بذا 

                                                 
1
. 124 َهمها وبدازتها في الظّى جإلُِ وجسحمت ناجشت خمدي ، مسحو طابٔ ، ص –حىلُان دًيذ ْىىاث الخىشَو   
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تها، َةن مىخجي هره الظلهت ًُػلىن  ٗاهذ مً الظلو التي جخهسع لل٘ظاد بذا لم جىشم في ْو ألاذواّ و بذا 

س  ٗاهذ مىاَر الخىشَو حشمل وطؿاء َةن اخخُازهم ًخم نلى ؤطاض مدي جَى مىاَر الخىشَو الٓطحرة، و بذا 

ً الظلو للخٓلُل مً ْابلُتها للخلِ  1.الشسوؽ اإلاؿلىبت لديهم لخخٍص

. ؤما مىخجى الظلو يحر الٓابلت للخلِ َةن مجاٛ اخخُاز مىاَر جىشَو ؤمامهم ًٙىن ؤٖثر احظانا 

 :الململُعة الفنُة للظلع ألامدى الخدمات التي ثدحاج إليها-ل4

مباشسة   (ٗالهٓٛى ؤلال٘تروهُت)جىشم الظلو الطىانُت ذاث الؿبُهت الُىُت اإلاخخططت بدزحت ٖبحرة

ُها، و في هره  بلى اإلاظتهلٚ الطىاعي، بالىكس بلى خاحتها بلى الطُاهت اإلاظخمسة و ألهمُت الخبرة في جطٍس

الحالت ًجب ؤن ًٙىن لدي اإلاىخج زحاٛ بُو و زحاٛ ضُاهت ٌظخؿُهىن بنؿاء ٗل البُاهاث و ؤلازشاداث 

. الُىُت والهملُت اإلاؿلىبت بلى الهمالء

:لالظلع اانحجة خظل المللل-ل5

في خالت الظلو اإلاىخجت خظب الؿلب وبىاء نلى مىاضُاث مهُىت َةن مىُر جىشَهها ًٓخطس نلى 

د ًلهب جاحس الخجصثت دوز الىطُـ بُنهما نىدما ًٙىن . اإلاىخج ؤو اإلاظخهمل الطىاعي ؤو اإلاظتهلٚ النهاجي ْو

. وطُلت الاجطاٛ بحن ؾسفي اإلاىُر الخىشَعي انخمادا نلى نُىاث للهسع ًخدطل نليها مً اإلاىخج

.لالاعحملازات الخاصة بااشسألاع:لاامللل الثالح

:لالححم-ل1

ت ٌظخؿُو ؤن ًخطل بمً ًسيب  اإلاشسوم ال٘بحر الري ًخمحز بٓدز ٖبحر مً الامٙاهُاث اإلاالُت وؤلاداٍز

ت، ونادة جٙىن مىاَر  مً الىطؿاء، وجٙىن نىده الٓدزة في اخخُاز مىاَر الخىشَو التي ًسيب َيها بٙل خٍس

 .الخىشَو للمشسوم ال٘بحر ؤْطس مً جلٚ اإلاىاَر الخاضت باإلاشسوم الطًحر

 

 

                                                 
1
. 126 َهمها وبدازتها في الظّى جإلُِ وجسحمت ناجشت خمدي ، مسحو طابٔ، ص –حىلُان دًيذ ْىىاث الخىشَو   
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:لالظمعة-ل2

اإلاشسوم الري ًخمخو بظمهت ونالْاث حُدة في الظّى ًٙىن ؤْدز نلى اخخُاز مىاَر الخىشَو التي 

ت . ًسيب َيها بٓدز ٖبحر مً الحٍس

:للالخبرة-ل3

ٔ، َةهه ًػؿس بىُظه الُٓام  ت في مُدان الدظٍى ٗان اإلاشسوم ًخمخو بالخبرة والُ٘اءة ؤلاداٍز بذا 

ُٓت للظلهت، الص يء الري ًادي به بلى الاطخًىاء نً اطخخدام الىطؿاء ؤما اإلاشسوناث  بالهملُاث الدظٍى

التي جٙىن لها خبرة هاْطت َهي مػؿسة بلى الانخماد نلى الىطؿاء وال طُما ؤزىاء دخٛى اإلاشسوم بمىخجاث 

ٔ مىخجاتها ثما ج٘ظب اإلآداز اإلاىاطب مً الخبرة في حظٍى . حدًدة، ؤو في خالت َخذ طّى حدًدة ٍز

:لالسقابة-ل4

ابخه نلى مىاَر الخىشَو مد٘مت ومباشسة بدزحت ؤٖبر هدُجت شهىزه  ْد ًسيب اإلاىخج في حهل ْز

بٓدزجه نلى بدٛ حهىد جسوٍجُت ؤْىي وؤٖثر َانلُت، َُخخاز اإلاىاَر الٓطحرة ختى ولى اهؿىي ذلٚ نلى 

ُت  د مً الخدماث للمظتهل٘حن، وججمُو البُاهاث الظْى جدمله لخٙالُِ ؤنلى خسضا مىه نلى جٓدًم اإلاٍص

 .نً طلهخه

.لالاعحملازات الخاصة بالوطملاء:لاامللل السابع

:لخدمات الوطملاء-ل1

س لديهم الامٙاهُاث الالشمت في جٓدًم الخدماث التي ال  ًلجإ اإلاىخج في اخخُازه للىطؿاء ممً جخَى

ٓت اْخطادًت، َٓد جدخاج الظلهت بلى  ٌظخؿُو هى هُظه الُٓام بها، ؤو التي ال ًم٘ىه الُٓام بها بؿٍس

ً، ونىدها ًٙىن مً ألاَػل في هره الحالت الاطخهاهت بخاحس الجملت ختى ٌظخؿُو  قسوٍ خاضت للخخٍص

حر جلٚ  ً بشٙل ؤخظً ال طُما بذا لم جً٘ بمٙاهُاث اإلاىخج اإلاالُت حظمذ بخَى الُٓام بىقُُت الخخٍص

 .1الكسوٍ للظلهت

 

                                                 
1
 .140التسُٔق الىاجخ أَ أساسٕاث البٕع مسجع سابق، ص : عبد الكسٔم الجبُزْ 
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:ل حم ااملُعات ااحوقع-ل2

ٗان اإلاىخج ًدسص نلى اخخُاز مىاَر الخىشَو التي ًمً٘ ؤن حهؿُه ؤو جدٓٔ له ؤٖبر حجم ممً٘  بذا 

هت مً ٗل مىاَر الخىشَو البدًلت،  مً اإلابُهاث، َُي هره الحالت ًىاحه ضهىباث الخيبا باالخخماالث اإلاخْى

بذ ؤن هىإ ال٘ثحر مً اإلاخًحراث التي ال ًمً٘ اَتراع زباتها ختى ًمً٘ اإلآازهت بحن مىاَر الخىشَو اإلاخاخت، 

و مىه جدُٓٔ الحجم ألاٖبر مً اإلابُهاث مو الانخبازاث  َػال نً اخخماٛ حهازع اإلاىُر الري ًخْى

ابت نلى جىشَو طلهخه  .الخاضت بالخٙلُت، ؤو مو مدي ما ًمً٘ للمىخج ؤن ًمازطه مً ْز

:لالحكالُف-ل3

ًإخر اإلاىخج في الانخباز جٙالُِ البُو التي ٌظخدملها مً مىاَر الخىشَو البدًلت ومً جم ٌهمد بلى 

مٓازهت هره الخٙالُِ مو الخدماث والىقاثِ التي ًخىلى الىطؿاء جٓدًمها نلى ؤهه ًجب مالخكت ؤن ٗل 

وطُـ مسجُو الخٙالُِ ال ٌهني اطدبهاده مً مىاَر الخىشَو، بذ ْد ًٙىن ازجُام الخٙالُِ بظبب ما 

لرلٚ نىد دزاطت نىطس الخٙالُِ ًجب الىكس بلى الخٙالُِ ؤلاحمالُت لٙل . ًٓدمه مً خدماث ؤو وقاثِ

 ، مىُر جىشَو، ولِع جٙالُِ ٗل وطُـ نلى خدي وبهما جاخر في هرا الاخخُاز الانخبازاث الخاضت بالظّى

. الظلهت، اإلاشسوم، ٗلها مجخمهت مو بهػها البهؼ

.لاخحُاز الوطملاء:لاامللل الخامع

بهد ؤن ًٓسز اإلاىخج ندد الىطؿاء اإلاالثمحن الطتراجُجُت الخىشَو اإلاخبهت في نملُت جطٍسِ مىخجاجه، 

ٔ مهاًحر طِخم الخؿّس بليها  جإحي مسخلت اخخُاز وجددًد هرا الهدد مً بحن الىطؿاء اإلاخاخحن له وهرا َو

ٗان  هره اإلاسخلت لِظذ هُىت َٓد ًسيب الىطؿاء، ذوي اإلاساٖص الهالُت الجُدة في الهمل مو اإلايشإة بذا 

ذلٚ في مطلحتهم ومً هاخُت ؤخسي َٓد ًخهرز الخىضل مههم بلى اجُاّ  وال شٚ ؤن اخخُاز الىطُـ 

ٗان ًيخج طلهت اطتهالُٖت ؤو طلهت ضىانُت ذلٚ ألن  الصحُذ له ؤهمُت ٖبحرة باليظبت للمىخج طىاء 

. 1الىطُـ ًمثل خلٓت اجطاٛ اإلاىخج باإلاظتهلٚ ؤو اإلاظخهمل الطىاعي

                                                 
1
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ص الري ٌشًله في الظّى ؤن ًدَو طلهت  وهكسا للدوز الري ًلهبه الىطُـ َةهه ٌظخؿُو بد٘م اإلاٖس

ظب والء وجُػُل اإلاظتهلٚ لها ٖما ؤهه باطخؿانخه ؤن  اإلاىخج بلى ألامام وشٍادة َسص بُهها وجسوٍجها ٖو

و ؤو ؤلاهٓاص مً مظخىي  ًٓط ي نليها ونلى اإلاىخج هُظه بذ حهمد الخٓلُل مً شإنها في هكس اإلاشتري اإلاخْى

ً . حىدتها بخُػُل طلو ؤخسي نليها ؤمام اإلاشتًر

ولهرا َهلى اإلاىخج ؤن ًخخاز ٗل وطُـ بىُع الهىاًت التي ًبدث بها نً الهمالء اإلادخملحن لظلهخه 

ألن الىطؿاء ما هم بال هىم آخس مً الهمالء في نالْتهم مو اإلاىخج ومً بحن اإلاهاًحر اإلاخبهت في اخخُاز 

 1:الىطؿاء ما ًلي

:لجعامل الوطُط في طوو الظلعة-ل1

في هره الحالت مً ؤٛو الخؿىاث التي ًمً٘ ؤن ًٓدم نليها اإلاىخج ؤزىاء اخخُازه ألخد الىطؿاء ؤهه 

ٗان هرا الىطُـ ًبُو في الظّى الري ًىد اإلاىخج جىشَو مىخجاجه َيها ؤم ال . ًبدث نما بذا 

ٗان ال ًخهامل في الظّى التي ًسيب اإلاىخج ؤن ًىشم  ؼ الىطُـ ْبٛى جىشَو الظلهت بذا  د ًَس ْو

َيها طلهخه وخاضت بذا جيبإ الىطُـ بددور بهؼ اإلاشاٗل ؤو الطهىباث التي ْد جِٓ ناثٓا ؤمامه في 

 .دخٛى الظّى ؤو زبما جدمله جٙالُِ  بغاَُت هى في ينى ننها

:للالظُاطات الترألاٍجُة-ل2           

ْبل ؤن ًٓىم اإلاىخج باخخُاز الىطُـ اإلاىاطب الري ٌظخهمله في التروٍج لظلهخه َةهه ًٓىم بدزاطت 

خٛى الظُاطاث التي ًدبهها هرا ألاخحر، وهل هي باإلاىاضُاث اإلاؿلىبت التي جخماش ى مو مؿالب طلهخه ومو 

بسهامج التروٍج الري ًػهه، وبالخالي جٙىن هره الظُاطاث نامال هاما في اخخُاز الىطُـ ألاوظب وبذا 

ُاءة الهاملحن ومدي بإلاامهم بالىىاحي الُىُت للظلهت، َةن اإلاىخج ؤزىاء  ٗاهذ الظلهت حهخمد نلى خبرة ٖو

. نملُت اخخُازه للىطُـ ًخدسي نمً ًملٚ اإلاظخىي اإلاؿلىر مً هره الخبرة والُ٘اءة

:لالخدمات ااوفسة للعمالء-ل3
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مً الهىامل التي ًإخرها اإلاىخج بهحن الانخباز نىد اخخُاز الىطؿاء الرًً طدخٙىن منهم مىاَر جىشَو 

س لدي الىطُـ الٓدزة نلى جٓدًم الخدماث  ٗاهذ اطتهالُٖت ؤو ضىانُت، هي ؤن جخَى طلهخه، طىاء 

اإلاؿلىبت إلاا بهد البُو، بالسيم مما ًالخل مً اججاه بهؼ اإلاظتهل٘حن بلى جُػُل الظلهت ألاْل طهسا مً 

 .الظلهت ألانلى طهسا واإلآسوهت ببهؼ الخدماث

:لااسكص ااالي ألاالقدزة على الوفاء ألاااصداقُة-ل4

صه اإلاالي، ومدي الخدماث اإلاالُت التي  ًإخر بهحن الانخباز اإلاىخج نىد اخخُازه للىطُـ مظخىي مٖس

ت مً خُث الخخؿُـ، الخىكُم  رلٚ مظخىي الٓدزة ؤلاداٍز بامٙاهه جٓدًمها بلى نمالثه ومىزدًه، ٖو

اثه بمىانُد الاطخالم  ا بمدي َو ْى ُٓت، هرا ٗله مَس دزجه نلى الُٓام باألبدار الدظٍى ابت، ْو والْس

 .والدظلُم

 :الظلع التي ًحعامل فيها الوطُط-5

ْد ًجب اإلاىخج ؤن اخخُازه لىطُـ ًدخُل بمجمىناث مخىىنت مً الظلو ًػمً لظلهخه زواحا 

سضا ؤٖبر للبُو، نلى ؤطاض ؤن ال٘ثحر مً الهمالء ًسجادون مدله انخمادا نلى ْدزجه في بشبام  ٖبحرا َو

حر ما ًدخاحىن بلُه مً طلو مخخلُت، بال ؤهه ًجب نلى اإلاىخج ؤن ًساعي نىطس جٙامل  خاحاتهم، وجَى

ٗان ًٓبل وحىد طلو ؤخسي  طلهخه مو مجمىنت الظلو التي ًخهامل َيها الىطُـ، ونلُه ؤن ًددد ما بذا 

. مىاَظت لظلهخه ؤم ال

ومما طبٔ جبرش ؤهمُت جُُٓم حهىد الىطؿاء، خُث ًجب ؤن  ًىكس اإلاىخج بلى اخخُاز الىطؿاء نلى 

ت  ؤهه نملُت مظخمسة، بذ ؤهه ًٓىم بمخابهت ؤنماٛ الىطُـ وجُُٓم مظخىي ؤداثه بًُت الخإٖد مً اطخمساٍز

ظخخدم هىا اإلاىخج الهدًد مً اإلاهاًحر  ِ الخهامل مهه، َو ضالخُخه للهمل ٖدلٓت في مىُر الخىشَو، ؤو ْو

 1:لخُُٓم ؤداء الىطؿاء واإلاىشنحن، ومً بحن هره اإلاهاًحر

                                                 
1
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ت ٖمُت اإلابُهاث -  مٓازهت اإلابُهاث الُهلُت مو خطظ اإلابُهاث اإلاددودة لٙل منهم وبالخالي مهَس

. اإلاسدودة مً الىطُـ بلى اإلاىخج

مخابهت اإلاهامالث بحن اإلاظتهل٘حن والىطؿاء ومدي زغا اإلاظتهل٘حن ننهم هرا مً خالٛ بحساء - 

. مٓابالث مو نُىت مً اإلاظتهل٘حن وطاالهم نً دزحت زغاهم نً اإلاىشنحن

وؤخحرا نلى اإلاىخج ؤن ًإخر بهحن الانخباز الجهىد التروٍجُت التي ًبدلها الىطُـ مً ؤحل جدُٓٔ 

م مبُهاث مهخبر  .ْز
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قة اخحُاز قنوات الحوشَع لل:ل03لشكل زقم ل(منافر الحوشَع)طٍس

   

   

   

   

             

         

        

           

               

              

                 

              

    

  

  

 

      

     

                     

SOURCE : Y.Chirouze :le marketing le choix des moyens de l’action commercial chotar et 

associés 1986.  

 ٔ مساْبت الىخاثج ومساحهت الدظٍى

ت الخخُاز مىاَر الخىشَو : حشخُظ جٓىم به الشٖس

دزاطت بمٙاهُت ومدُـ اإلايشإة 

حهٍسِ ؤهداٍ وهكام الخىشَو ومهاًحر 
ؤو مُٓاض الاخخُاز 

ٛ              نىاضس ال بد مً ؤخرها بهحن      : نىامل ال بد مً ؤخرها بهحن الانخباز         اإلام٘ىت جددًد ؤو حهُحن الحلى

. ندد الصباثً وجىشَههم الجًسافي -                                    :  للخىشَو باطخهماٛ                            :                           الانخباز

. مظخىي الخدماث اإلآدمت للمظتهل٘حن -                ؤطالُب خاضت مإخىذة نً                -                .             ؾبُهت اإلاىخىج- 

ت -                   اإلاىخىج، الؿلب نلُه، مىاَر                      .                  الحجم والىشن-  ألاهداٍ الخجاٍز

ٔ اإلاخخلـ   -                         الخىشَو                                             .          دوزة خُاة اإلاىخىج-  . الدظٍى

. خبرة الخىشَو     -                      .    ؤطالُب الخلٔ وؤلابدام            اًجابُاث وطلبُاث مىاَر     - 

. الخىشَو

 .هىنُت الصباثً- 

اخخُاز مىُر ؤو مىاَر الخىشَو باطخهماٛ 

ؤطالُب الاخخُاز ذاث اإلاهُاز الىاخد، الخدلُل 

  اإلاهاًحر ؤو ؤطالُب الاخخُاز الهلمُت. مخهدد

 
 ٛ  في خالت يُار الحلى

وغو هكام جىشَو، جىقُِ واخخُاز نىاضس 

 الٓىاة اإلاىُر وجىكُم

ٗاهذ  بحساء حهدًالث وحًُحراث في خالت ما بذا 

اإلاىاَر مشًىلت ؤو في خالت ضهىبت بًجادها 

جيشُـ ، جدُحز : حظُحر هكام الخىشَو
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.لأطع اافاضلة بيو منافر الحوشَع:لااملدح السابع

 1:يالبا ما جخم اإلاُاغلت بحن مىاَر الخىشَو اإلاخخلُت نلى زالزت مهاًحر هي

.لالنواحي الاقحصادًة:لاامللل  ألاول

َٙل بدًل مً بداثل  الخىشَو اإلاخخلُت طٍى ٌظاند نلى جدُٓٔ مظخىي مهحن مً اإلابُهاث، وهىا 

ٗاث  ٗاالث البُو، َبهؼ الشس هجد ؤن الٓػُت ألاولى التي جىاحه اإلايشإة هي اإلاُاغلت بحن ْىة البُو ؤو و

ت خُث جخىاَس  صون ؤٖثر نلى طلهت الشٖس حهخٓد ؤن زحاٛ البُو لديهم الٓدزة نلى بُو ؤٖبر ٖمُت َهم ًٖس

ِ نلى  لديهم الخبرة في ؤطالُب بُهها، ٖما ؤن لديهم السيبت في الهمل بجدًت خُث ؤن مظخٓبلهم ًخْى

ت مً خالٛ ْىة زحاٛ البُو. مظخٓبل اإلاىكمت وال . ٖما ؤن اإلاظتهلٚ ْد ًُػل الخهامل مباشسة مو الشٖس

َمً اإلادخمل ؤن ًٓىم الىطؿاء بدوز َهاٛ في جدُٓٔ . حهخبر وحهت الىكس الظابٓت صحُدت في ٗل ألاخىاٛ

:  مهدالث مسجُهت مً اإلابُهاث جُّى ما ًدٓٓه زحاٛ البُو وذلٚ لألطبار الخالُت

ادة - ؤ ادة اإلابُهاث في خالت ٍش الٓاثمحن نلى نملُت البُو ْد جٙىن لديهم السيبت في الهمل بجدًت لٍص

. الهمىلت التي ًدطلىن نليها

ٗالت التي جخهامل مو مجمىنت ٖبحرة مً اإلاىخجحن دون - ر بهؼ اإلاظتهل٘حن ًُػلىن الخهامل مو الى

ت واخدة  . الخهامل مو زحاٛ البُو الرًً ًمثلىن شٖس

نها بمسوز ألاًام في الظّى - حـ ؤخد الهىامل اإلاشجهت نلى اطخخدام الىطؿاء هي الشهسة التي جم جٍٙى

. ْد ًجد البُو ضهىبت في الىضٛى بليها

ت هدُجت - د ٗاالث البُو يالبا ما جٙىن ؤْل مً الخٙلُت التي جخدملها الشٖس بن جٙلُت اطخخدام و

. جىقُِ زحاٛ البُو

:لإمكانُة السقابة:لاامللل الثاني

ابُت ٗاالث البُو ًادي بلى وحىد مش٘الث مخهددة جخهلٔ بالهملُاث الْس ٗالت . بن اطخخدام و َالى

حز نلى  ٗاملت نً اإلاىخج وهي حظعى بلى جدُٓٔ ؤْص ى زبذ، وبالخالي ْد جُػل الخهامل والتٖر ت  حهمل في خٍس

                                                 
1
 .149 َهمها وبدازتها في الظّى ، مسحو طابٔ، ص –ْىىاث الخىشَو  حىلُان دًيذ 
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ٗالت نً  اإلاىخجاث اإلاىاَظت التي ًدٓٔ لها ذلٚ الهدٍ بإْل حهد ممً٘، ؤغِ لرلٚ ؤن اطخٓاللُت الى

. 1اإلاىخج ْد ًادي بلى ندم برٛ الجهد الٙافي للتروٍج للمىخج اإلاظتهلٚ ألاخحر

.لااواءمة:لاامللل الثالح

ٗالت ًسجبـ بها إلادة مهُىت ْد جطل بلى   طىىاث، وفي هره الحالت 05اإلاىخج الري ًٓسز الاطخهاهت بالى

. جطهب نملُت الاهُطاٛ ننها ْبل هره الُترة

الء نلى  رلٚ مدي بمٙاهُت الٖى الء، ٖو ابت نلى الٖى ومً هىا ًلصم الخإُٖد مً بمٙاهُت بخٙام الْس

ت لبلىيها . جدُٓٔ ألاهداٍ التي حظعى الشٖس

.لأطالُل الحوشَع ألاثقُُم ثكلفتها:لااملدح الخامع

حهخمد اإلايشإة نىد اخخُازها ألطلىر مهحن مً ؤطالُب الخىشَو نلى ُُُٖت الاطخُادة مً حهىد 

الىطؿاء، َُٙىن اخخُازها ألطلىر الخىشَو الشامل في خالت الظلو اإلاؿلىبت ب٘ثرة، نلى ن٘ع الظلو 

الء الىخُدًً وبالخالي  ٔ الٖى ٔ ندد مددود مً الىطؿاء، ؤو نً ؾٍس الخاضت َةنها جىشم نً ؾٍس

ٓت التي جخماش ى والظُاطت الهامت لها . َاإلااطظت لديها زالر اخخُازاث مً ؤحل جىشَو مىخجاتها بالؿٍس

ص)ونلُه بةمٙانها الانخماد نلى الخىشَو الشامل  ٔ (اإلاددود)ؤو الاهخٓاجي  (اإلاٖس ، ؤو الخىشَو نً ؾٍس

 ّ الء الىخُدًً، واإلاهُاز الري ًددد هرا الاخخُاز هى مدي اهدشاز الظلهت داخل الظى  .الٖى

.لأطالُل الحوشَع:لاامللل  ألاول

ص"الخىشَو الشامل  ": اإلاٖس

ٗاهذ ؾبُهت الظلهت وؾبُهت الظّى جخؿلب اهدشازا واطها  ٓت بذا  ٌهمد اإلاىخج بلى بجبام هده الؿٍس

للظلهت وبالخالي حًؿُت ٗل الظّى وضىال بلى حمُو الهمالء اإلادخملحن، ومىه َهلى اإلاىخج نسع الظلو في 

و ؤن ًؿلبها اإلاظتهلٚ . حمُو ألاماًٖ التي ًخْى

ٓت حظخخدم في جىشَو ؤيلب الظلو التي ًسجى َيها اجخاذ ْساز الشساء وجٙىن طهلت اإلاىاٛ، . وهره الؿٍس

. وزمنها مىخُػا وندد مساث الشساء مخ٘سزا
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ٓت ًٙىن اإلاىخج بلى ندد ٖبحر مً الىطؿاء خاضت ججاز الخجصثت مً ؤحل  مً ؤحل بلىى هره الؿٍس

س َيها حملت  الىضٛى بلى ؤوطو هؿاّ ممً٘ مً الظّى ؤما الظلو التي جىشم، َهرا ألاطلىر َُجب ؤن جخَى

: مً الخطاثظ ؤهمها

. ًٙىن الؿلب نليها ٖبحرا- 

. حشتري ب٘مُاث ضًحرة- 

ت خاضت مً ؤحل بُهها ؤو اطخهمالها-  . ال جؿلب مهَس

. ًٙىن طهسها مىخُػا وظبُا- 

. ال جخؿلب في ٗل الحاالث خدماث ما بهد البُو

": الاهخٓاجي"الخىشَو الىخُد 

في هره الظُاطت ًخم اخخُاز ندد مددود مً ججاز الجملت والخجصثت في ٗل طّى ومىؿٓت حًساَُت، 

ٓت  بل ؤن جخخاز اإلايشإة هره الؿٍس ُٓت، والظلو الخاضت، ْو وهره الظُاطت جىاطب جطٍسِ الظلو الدظٍى

ال بد ؤن جساعي حملت مً الهىامل منها، حجم ؾلباث الشساء، وهؿاّ اإلابُهاث، وهره الظُاطت حظمذ 

ٓت جٙىن ؤْل بذا ما  بخدنُم الهالْت بحن اإلايشإة والىطؿاء الرًً جخهامل مههم، ٖما ؤن جٙلُت هره الؿٍس

ٓت الظابٓت  حر (الخىشَو الشامل)ْىزهذ بالؿٍس ، وفي الحُٓٓت مً ؤحل جىشَو الظلو بهرا ألاطلىر ًجب جَى

: 1الخطاثظ الخالُت

ت خاضت مً ؤحل بُهها -  . طهس الظلهت ًٙىن مسجُها وظبُا– مهَس

. جبام هره الظلو بىضل غمان ضالح إلادة مهُىت– الظلو جخؿلب خدماث ما بهد البُو - 

ٗالت الىخُدة : الخىشَو بالى

ٌهخمد اإلاىخج نلى جاحس الخجصثت ؤو جاحس الجملت وهرا مً ؤحل جىشَو مىخجاجه في مىؿٓت حًساَُت 

حن، ًخههد اإلاىشم ببُو اإلاىخىج الري جم الخهاْد بشإهه َٓـ، وال ًٓىم  مهُىت مخُٔ نليها مً ٖال الؿَس
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ً، ولهل ما ًدنى باإلاىخج بلى اطخهماٛ هرا ألاطلىر هى الخٍى مً اإلاىاَظت  بخىشَو طلو اإلاىخجحن آلاخٍس

را الامٙاهُاث اإلاالُت . بظبب خدازخه في اإلاُدان ٖو

ابت نلى طلهخه، ٖما ؤن اإلاىشم ًٓىم ببدٛ حهىد  ٓت ؤن اإلاىخج ًد٘م الْس وؤهم مصاًا هره الؿٍس

ٓت نُىر هرٖس منها ٔ، ولهره الؿٍس : 1جسوٍجُت بغاَُت لظلهت اإلاىخج جٓلُل جٙالُِ الدظٍى

ٗان باالمٙان الحطٛى نليهم بذا انخمد نلى مىاَر -  الخهامل مو مىشم وخُد ًُٓد اإلاىخج نمالء 

. مخهددة

 - ٔ ْد ًٓو اإلاىخج جدذ غًـ وطُؿسة اإلاىشم هكسا النخماد اإلاىخج نلى هرا ألاخحر مً ؤحل حظٍى

. مىخجاجه

س َيها مجمىنت مً الخطاثظ ؤهمها ٓت ًجب ؤن جخَى : ؤما الظلو التي جىشم بهره الؿٍس

. جخؿلب خدماث ما بهد البُو- 

. ًٙىن طهسها حد مسجُها في يالبُت ألاخُان، وهرا بظبب ازجُام جٙالُِ التروٍج- 

.لثكلفة الحوشَع:لاامللل الثاني

مً ممحزاث الخؿىز الاْخطادي في البلدان اإلاطىهت هى الاهخمام بخٙالُِ جىشَو اإلاىخجاث والخدماث، ومً 

ت . اإلاالخل ؤن طهس اإلاىخىج ًخػانِ مً لحكت خسوحه مً اإلاطىو ختى لحكت نسغه في اإلادالث الخجاٍز

وجٙالُِ الخىشَو التي جددد طهس بُو الظلو هي بدوزها جخد٘م في جددًد الٓدزة الشساثُت للصباثً 

. ومً جم مسدودًت اإلااطظاث ومظخىي الاْخطاد الىؾني نامت

لِع بالػسوزة مطدز للًالء،  (ججاز حملت، ججاز ججصثت)بن جىاحد الىطؿاء في هٓاؽ الخىشَو 

خدم اإلاجخمو ومنهم مً هى ؾُُلي ٌظاهم َٓـ في جطخُم  َالىطؿاء ًخخلُىن ومنهم مً هى مُُد ٍو

ألاطهاز، َالىطُـ اإلاُُد ال جٓخطس مهمخه في جىضُل الظلو للمظتهلٚ َٓـ بل ًٓىم بخٓدًم الخدماث 

ت اإلاهمت و الاطدثماٍز . للصباثً واإلاظتهل٘حن ٖما ٌظاهم في خلٔ مىاضب شًل حدًدة مً خالٛ بوشاء اإلاشاَز
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مً٘  هالخل في مداطبت اإلااطظاث جؿلٔ ٗلمت جٙالُِ نلى مجمىم اإلاطاٍزِ ْبل نملُت البُو ٍو

. ؤن جٙىن هره الخٙالُِ خاضت بظلهت مهُىت َٓـ ؤو بٙل الظلو الخاضت بالؿلبُت ؤو باليشاؽ

ؤما باليظبت لهىامل دَو جٙالُِ الظلو َهي ٖثحرة ومخهددة منها هىنُت الخدماث  

ولً٘ يالبا ما جٙىن الهىامش مسجُهت دون ؤي مبرز، ًمً٘ ؤن هٓظم جٙالُِ . ؤطالُب البُو–

: ؤلاهخاج بلى ْظمحن

ٗاث- الػساثب- اإلاطاٍزِ اإلاالُت– خظب ؾبُهتها مثال ٖمطاٍزِ الهاملحن - ؤ . الاهخال

ً وجىشَو- ر ..... خظب وقُُتها ؤي ؤنها جىشم خظب اليشاؾاث الاْخطادًت مً بهخاج وجمٍى

:  جُُٓم جٙلُت الخىشَو- 

بن نملُت جىشَو اإلاىخجاث جخؿلب خدماث حدًدة جػاٍ بلى اإلاىخىج وهره الُٓمت ؤلاغاَُت جٙىن 

خدمل ٗل مً اإلاىخج واإلاىشم هطِبه مً هره الخٙالُِ ؤلاغاَُت، . في ضىز ندة مثال نالماث للخًلُِ، ٍو

. وهرا خظب ٗل اإلاساخل التي جمس بها الظلو مً اإلاىخج بلى اإلاىشم وؤخحرا اإلاظتهلٚ

ت ٗل ألانباء واإلاطاٍزِ اإلاخهلٓت بالخىشَو الهملُت - بن جُُٓم جٙلُت الخىشَو ال ًخم بال مً خالٛ مهَس

: وجخمثل هره اإلاطاٍزِ وألانباء َُما ًلي- الخىشَهُت

ف الثابحة*ل :لااصاٍز

. وهي ٗل اإلاطاٍزِ التي ال نالْت لها بحجم اليشاؽ، ؤي ؤنها جبٓى زابخت طىاء ٖبر اليشاؽ ؤو ضًس

: 1وجخمثل في

ٗاث- الخدَئت- ؤلاغاءة- مطاٍزِ الخإمحن-  مطاٍزِ - وظب الُاثدة نلى زؤض اإلااٛ اإلاظدثمس- ؤلاهخال

". نماٛ الخىشَو"مطاٍزِ الهماٛ - الطُاهت

ف ااحجيرة*ل :لااصاٍز

لما ْل  وهي مطاٍزِ مخطلت بحجم اليشاؽ، ؤي ؤهه ٗلما شاد حجم اليشاؽ شادث اإلاطاٍزِ ٗو

: ْلذ مهه هره اإلاطاٍزِ اإلاخًحرة، وجىٓظم بلى هىنحن
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مطاٍزِ مخهلٓت باليشاؽ الداخلي الُني وجطمُم نملُت الىٓل الداخلي، الُسش، الخًلُِ، هرا - 

ٗاث، الخإمُىاث الطىانُت  اطخهماٛ – مً حهت، ومً حهت ؤخسي مطاٍزِ اإلاخاشن، واإلاخمثلت في الاهخال

.... الظلو الخالُت– الىٓل الري جخؿلبه الظلو التي هي نسغت للخلِ - مخاشن مُُ٘ت

نملُت ؤلاشهاز - الخإمُىاث- مطاٍزِ مخهلٓت باليشاؽ الخازجي وهي جػم الىٓل- 

ت- اإلاُدشحن- اإلامثلحن)مطاٍزِ الهاملحن اإلاخهلٓت بهملُت البُو -  ت الخجاٍز باإلغاَت بلى  (اإلادًٍس

ت . نملُت الخلِ وال٘ظس والظْس

.لثخفُض ثكالُف الحوشَع:لاامللل الثالح

ًجب الظعي نلى جخُُؼ جٙالُِ الخىشَو دون اإلاظاض بىىنُت الخدماث اإلآدمت للصباثً، وهرا 

ُت إلاىخج هره الظلهت التي ججهله  ادة الحطت الظْى و ٖمُت اإلابُهاث مً هره الظلو وبالخالي ٍش مً ؤحل َز

ص مالي حُد . 1في مٖس

وبطُت نامت ًمً٘ الحطٛى نلى ؤْل جٙلُت مم٘ىت باالنخماد نلى الشٙل الُهاٛ للخىشَو مً خُث 

، وؤشٙاٛ الخىشَو الحدًثت التي جمً٘ مً جخُُؼ هره الخٙالُِ انخمادا نلى  ممحزاث اإلاىخىج، الظّى

: والبُو، ٖما ًمً٘ جخُُؼ هره الخٙالُِ مً خالٛ ندة نىاضس ؤخسي هرٖس منها جىمُت وقُُت الدظُحر 

 -ٌ ت بالىطاثل اإلاُٙاهُُ٘ت خاضت في نملُت الشحً والخَُس ؼ الىطاثل الُدٍو . حهٍى

. اطخخدام وطاثل حًلُِ مىخُػت الثمً وبلطاّ ؤطهاز الظلو نلى ٗل الىخداث- 

الىشن وهىنُت الخدمت اإلآدمت، وببسام - اإلاظاَت- اطخخدام وطاثل الىٓل مو مساناة طهس الىٓل- 

. ضُٓاث الىٓل باالنخماد نلى ألاطهاز الخىاَظُت

و للظلو-  ً لػمان جداٛو طَس . الانخماد نلى ؤطالُب خدًثت لدظُحر اإلاخاشن والخمٍى

ٗاهذ اإلاىخجاث مخٓازبت-   .الانخماد نلى نملُاث ؤلاشهاز الجمانُت خاضت بذا 
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.لإنحاجُة الحوشَع:لاامللل السابع

جخلخظ ؤلاهخاحُت في مجاٛ الخىشَو في الحطٛى نلى هُع الخدماث بخٙلُت ؤْل، ؤي ؤهه ٗلما 

ٓت الىخُدة التي ًمً٘ مً  و بهخاحُت الخىشَو، والؿٍس خُػها مً جٙالُِ الخىشَو َةهىا برلٚ هٓىم بَس

: خاللها جدظحن ؤلاهخاحُت هي جسشُد ٗل نىاضس الخىشَو وهي

ً الهاملحن-  ظُمت - اطخخدام وطاثل مُٙاهُُ٘ت- جٍٙى جدظحن الدظُحر باطخخدام الُىاجحر ْو

، وبالخالي جخُُؼ هىامش (جاحس الجملت وجاحس الخجصثت)الؿلبُاث، جدظحن الهالْت بحن اإلاىخج واإلاصازم 

. السبذ في ٗل مسخلت مو جخُُؼ الخٙالُِ، وهرا ًٙىن في ضالح اإلاظتهلٚ النهاجي

.لمكونات نظام الحوشَع:لااملدح الظادض

ما اجُٔ  في غىء ما جٓدم وظخؿُو ؤن هطىِ اإلاهام وألاوشؿت السثِظُت لىكام الخىشَو اإلاادي ٖو

:   نليها ال٘ثحر مً اإلاخخطحن وذلٚ نلى الىدى الخالي

. نملُاث ججهحز الؿلبُاث      - 

 -ً . الخخٍص

. بدازة ومساْبت اإلاخصون- 

. الىٓل- 

.لثجهيز المللملُات:لاامللل  ألاول

جبدؤ مهمت الخىشَو اإلاادي مو وضٛى ؾلب الخىزٍد مً الهمُل َُٓىم ْظم الؿلبُاث بةنداد " 

َاجىزة البُو مً ؤضل وندة ضىز لحرطل هره الطىز بلى ندد مً ألاْظام ذاث الهالْت آخرا في الحظبان 

اطخهاد ألاضىاٍ الًحر مخىاَسة في اإلاخصون وؤخؿاز الهمُل برلٚ ٖما ًٓىم بةنداد مظدىداث الخىزٍد 

 1"والىٓل والدظلُم التي طخىأَ البػانت وؤخؿاز ألاْظام اإلاهُىت

: ًم٘ىىا جددًد الهملُاث التي جخػمنها نملُت ججهحز ؾلبُاث الهمالء ٖما ًلي
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ومساحهخه والخإٖد مً طالمخه ؤو  (ؾلبُاث البُو ؤو ؾلبُاث الهمالء)جلٓي ؾلب الخىزٍد - 1

. اطخ٘ماله واطدُُاثه

. اجخاذ بحساء اإلاىآَت نلى البُو وؤخؿاز الهمُل- 2

اث بالؿلب جدذ الخجهحز- 3 . ؤخؿاز ؤْظام البُو وؤلاهخاج واإلاشتًر

اث لٙي ًإخر ٗل - 4 ل والحظاباث واإلاشتًر بزطاٛ ضىزة مً ؾلب الهمُل بلى ؤْظام التروٍج والخمٍى

. منهم البُاهاث الخىُُرًت وؤلاخطاثُت التي تهمه

اجىزة البُو بلى اإلاخصن اإلاىاطب الري طِخم الطٍس مىه - 5 بزطاٛ ؾلب الخىزٍد وألامس بالخىزٍد َو

. ؤو ٖرلٚ ْظم الىٓل

الُٓد في السجالث الخاضت بمساْبت اإلاخصون ؤو الخاضت باإلهخاج ؤو الخاضت بالشساء ومً زم - 6

ُذ جلٚ ؤلاحساءاث وؤن ًٙىن الهدٍ هىا هى بزغاء الهمُل  ًطبذ مً الػسوزي جىكُم وجسشُد وجْى

خم ذلٚ بذا ما جمذ الخؿىاث الظابٓت بالدْت والظسنت اإلاؿلىبحن والشٙل  والحُاف نلى ضىزة اإلايشإة ٍو

 1.آلاحي ًىضح دوز جىُُر ؤمس الشساء

ثجهيز المللملُات :لل04الشكل زقم 

 

 

 

 

 .طبٔ ذٖسه. دٖخىز مدمد طهُد نبد الُخاح: اإلاطدز
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ن :لاامللل الثاني .ل(بالنظملة لإلنحاج ااعد للملُع)الحخٍص

ً الظلو لُتراث  مهُىت ختى ًخم البُو خُث ًٙىن مً  ٗاَت اإلايشأث بخخٍص مً البدًهي ؤن جٓىم 

مُاث البُو ومً زم جٓىم وقُُت  اث ٖو مُاث ؤلاهخاج مو ؤْو اث ٖو الطهب في ؤيلب الحاالث مؿابٓت ؤْو

ً بظد جلٚ الُجىة . الخخٍص

ومً الٓسازاث الهامت هىا ؤن جددد اإلايشإة ندد ومىاْو اإلاخاشن التي جُٓمها الظلو الجاهصة للبُو وال 

ادة ندد هره اإلاخاشن وفي اإلاىاْو اإلاىاطبت ٌهني طسنت جلبُت ؾلبُاث الهمالء يحر ؤهه مً  شٚ ؤن ٍش

ً في ازجُام مظخمس ومً زم ًجب اإلاىاشهت بحن طسنت جلبُت الهمالء  اإلاهسوٍ ؤن جٙلُت اإلاخاشن والخخٍص

ً ونادة ما هجد ؤن ؤخد اإلاخاشن ألاخسي نلى مىاْو مخخلُت في اإلادًىت ؤو  وجٙلُت الخىشَو وجٙلُت الخخٍص

. الدولت

لت ؤو  ً الظلو إلادة ؾٍى وهىإ ؤًػا هىنان مً اإلاخاشن ًمً٘ ؤن حظخخدمها اإلايشأث، مخاشن لخخٍص

مخىطؿت وظبُا ومخاشن جىشَو جٓىم باطخالم الظلو مً مىاْو ؤلاهخاج اإلاخخلُت ؤو مً مطادز الخىزٍد 

د حظمى مساٖص جىشَو  1.اإلاخخلُت وجىشَهها بلى مخاشن الهمالء في اْل مدة مم٘ىت ْو

بن نملُت اخخُاز اإلاىاْو  بها مخاشن اإلاىخجاث الجاهصة ؤو اطدئجاز مخاشن نامت بها ؤو بْامت مساٖص ؤو 

مخاشن جىشَو، زم جددًد هره اإلاىاْو ٌهخبر مً الىٓاؽ الهامت في جدُٓٔ ُٖاءة الخىشَو اإلاادي وجدُٓٔ 

ً ؤو بلى مىاْو الاطتهالٕ وجددًد ندد  ؤهداَه الظابٓت ومً زم طهىلت اوظُار الظلو بلى مىاْو اإلاشتًر

: هره اإلاىاْو ؤو اإلاخاشن وجددًد مىاْهها الجًساَُت ًخم في غىء دزاطت الهىامل

. ؾبُهت الظلو- 

 - ّ . ؾبُهت الظى

. ؾبُهت هكام الخىشَو- 

 .الُاثدة والهاثد اإلاىخكس- 

 

                                                 
1
 Phlip Kolter déjà op- cité p89. 
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.ل(بالنظملة للمنحجات ااعدة للملُع)مساقملة ااخصألاو :لاامللل الثالح

بن وشاؽ مساْبت اإلاخصون ًخػمً الهدًد مً اإلاظاولُاث ذاث ألاهمُت خُث ًمثل حجم اإلاخصون 

ً في خد ذاتها ألامس  وزؤض اإلااٛ اإلاظدثمس في اإلاخصون ُْمت ال ٌظتهان بها باإلغاَت بلى ازجُام جٙلُت الخخٍص

ً مً ٗل ضىِ ؤو مً  اث الخخٍص الري ًجب بخػانه للمساْبت والترشُد طىاء مً هاخُت ٖمُاث ومظخٍى

ً اإلاىخجاث ً اإلاباشس ويحر اإلاباشس ؤو مً خُث ُٖاءة جخٍص . هاخُت مساْبت بىىد جٙلُت الخخٍص

في بهؼ ألاخُان هجد ؤن اإلايشإة جدخُل ب٘مُاث ٖبحرة مً ؤضىاٍ مهُىت لٙي جخُؼ مً " 

هت  هت الخلِ ؤو طَس جٙالُِ جىُُر ؤوامس الشساء ولً٘ هرا اإلادخل ال ًمً٘ اطخخدامه باليظبت للظلو طَس

 1.الخٓادم

ً ؤطاطحن : ًجب ؤن جػو اإلايشإة هكام مساْبت اإلاخصون اإلاىاطب مو ٗل مخصن والري ًُ٘ل ؤمٍس

ُذ اإلاىاطب-  حر الظلو في اإلاخصون اإلآطىد في الخْى . اطخمساز جَى

حر الظلو في اإلاخصن اإلآطىد بال٘مُاث اإلاىاطبت-  . اطخمساز جَى

. هىإ هكامحن إلاساْبت اإلاخصن 

:ل نظام كمُة المللل اادددة-ؤ

ً ونالْت ذلٚ بخددًد ال٘مُاث اإلاىاطبت  اث الخخٍص ٓىم هرا الىكام نلى الخددًد اإلاظبٔ إلاظخٍى ٍو

ً . للخخٍص

ً وهي اث الخخٍص : ًٓىم هرا الىكام نلى اطخخدام َ٘سة مظخٍى

. لٙل طلهت ال ًجب ؤن ًٓل زضُد الطىِ مىه" خد ؤدوى"جددًد * 

مً بدازة ؤلاهخاج وهي التي نىدها ًبدؤ ْظم مساْبت اإلاخصون " خد ؤو هٓؿت بنادة الؿلب"جددًد * 

حر ؼ اإلاخصون وؾلب جَى . مً الطىِ حظمى ال٘مُت الاْخطادًت للؿلب" ٖمُت مدددة" بحساءاث حهٍى

د ننها زضُد الطىِ في اإلاخاشن " الحد ألاْص ى"جددًد *  . وهي ال٘مُت التي ال ًجب ؤن ًٍص

                                                 
1
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وهي ال٘مُت التي جإخرها في انخبازها قسوٍ ؤلاهخاج وبمٙاهُاجه " ال٘مُت الاْخطادًت للؿلب"جددًد * 

ً هت وزمً الىخدة وجٙلُت الخخٍص . وخؿت ومهدالث البُو اإلاخْى

:للنظام كمُة المللل  الدألازي-لب

ٓىم نلى جددًد وحدولت مىانُد مدددة دوزٍت إلاساحهت  ذ ٍو هى هكام ٌهخد ؤطاطا نلى نامل الْى

زضُد الطىِ وفي غىء هرا السضُد جخددد ٖمُت الؿلب التي ًؿلبها ؤمحن اإلاخصن وجددد َتراث مساحهت 

واطخهساع الطىِ في غىء ؾبُهت الطىِ وخؿت وحداٛو ومهدالث البُو وخؿت حداٛو ؤلاهخاج 

ً وجٙلُخه وبمٙاهُت الىٓل اإلاخاخت وجٙلُخه وهكام الخىشَو الظاثد ومخؿلباجه  .وبمٙاهُاجه وبمٙاهُت الخخٍص

.لالنقل:لاامللل السابع

ٔ ؤن تهخم حُدا بالٓسازاث اإلاخهلٓت بيشاؽ الىٓل لخإزحرها نلى ُٖاءة  ًجب نلى بدازة الدظٍى

ُاءة ألاداء ونلى خالت  ُذ الدظلُم ٖو ٓي ونلى ؤطهاز بُو اإلاىخجاث والخدماث ونلى جْى اليشاؽ الدظٍى

ل ذلٚ ًازس نلى طمهت اإلايشإة مً حهت وزغاء اإلاظتهلٚ مً حهت  البػانت نىد وضىلها بلى الهمالء ٗو

. ؤخسي 

ٗاَت  اإلآطىد باضؿالح الىٓل والشحً هىا"  و ؤلاهخاج بلى  هى ٗل ؤشٙاٛ اهخٓاٛ اإلاىخجاث مً مْى

ً ومساٖص الخىشَو الخابهت للميشإة وبلى مىاْو الهمالء وطىاء جمذ هره الخٓىُاث في  ؤهىام ومىاْو الخخٍص

 1"هؿاّ مددود ؤو هؿاّ واطو حًساَُا

: بن اإلايشإة ًم٘نها الاخخُاز بحن ؾّس وؤطالُب الىٓل الخمظت الخالُت

. الىٓل البري بالٓؿازاث- 

. الىٓل البري بالظُازاث- 

. الىٓل باألهابِب- 

. الىٓل اإلااجي- 

. الىٓل الجىي - 

                                                 
1
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:  ًخم اخخُاز هره الىطاثل بىاء نلى ندة انخبازاث منها

. مصاًا ونُىر ٗل وطُلت- 

. الخٙلُت- 

ه الىطُلت في هٓل الظلهت-  ذ الري حظخًْس . الْى

. ؾبُهت الظلهت ودزحت ألامان

ُٓت للظلهت-   .الخطاثظ والظُاطاث الدظٍى

 حهخمد ؤيلب اإلايشأث نلى ؤٖثر مً وطُلت واخدة للىٓل َمثال جىٓل اإلاىاد :الملسو ااخحلفة للنقل

ٔ ؤهابِب البتروٛ ؤما الظلو الخامت الطىو َخىٓل بىاطؿت : الظ٘ٚ الحدًدًت والىٓل اإلااجي: الخام نً ؾٍس

دًت ولً٘ وهخمد الىطُلت اإلاخخازة نلى هُٙل الخىشَو َمثال نىد هٓل  الظُازاث، الؿاثساث الؿسود البًر

البػانت مً مطىو بلى آخس ًُػل اطخخدام الظ٘ٚ الحدًدًت ؤو الظُازاث ومً اإلاطىو  للمخصن، 

 1.حظخخدم الظ٘ٚ الحدًدًت والظُازاث ؤًػا، مً اإلاخصن بلى اإلاخصن، الظُازاث

. مً اإلاخصن بلى الهمُل، الظُازاث- 

والجدٛو آلاحي " الؿاثساث"في خالت الاطخعجاٛ والػسوزة الٓطىي )مً اإلاطىو بلى الهمُل مباشسة - 

 .ًىضح ذلٚ
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طسو النقل ل:ل01جدألاو زقم 

طسو النقل اامكنة الحاجة هُكل الحوشَع ااادي  

مً مطىو بلى مطىو 

مً اإلاطىو بلى اإلاخصن 

مً اإلاخصن بلى اإلاخصن 

مً اإلاخصن بلى الهمُل 

مً اإلاطىو بلى الهمُل مباشسة 

ٓا لجدٛو ؤٛو ؤلاهخاج   َو

هٓل اإلاىخجاث الجاهصة 

جدُٓٔ الخىاشن 

خدمت اإلاظتهلٚ 

خالت الاطخعجاٛ والػسوزة الٓطىي 

الظ٘ٚ الحدًدًت الظُازاث 

الظ٘ٚ الحدًدًت الظُازاث 

الظُازاث 

الظُازاث 

الؿاثساث 

:    SOUSCE : James L. heskett. Hicholas aglaskows ky. And Robert 

m.ivie. business logistices physical distribution and matinales management 

دة ؤو اإلاجلت حهخمد نلى الىٓل   مً الؿبُعي هىإ بهؼ الاطخثىاءاث مً جلٚ الٓىاند َمثال الجٍس

ت البتروٛ طٍى جدٕس اإلاادة الخامت مً خٓٛى  د، بِىما هجد ؤن شٖس بالظُازاث ؤو الؿاثساث ؤو بالبًر

ٔ ؤهابِب البتروٛ س نً ؾٍس . البتروٛ بلى مهامل الخٍ٘س

ًجب ؤن ٌظدىد اخخُاز الىطُلت نلى انخباز الخٙلُت والظسنت َمثال الىٓل بالؿاثساث ًخمحز بالظسنت 

ٗاث بلى هٓل الؿاثساث ؤهه ألاوظب ؾاإلاا ؤنها حًؿي النخباز  ولً٘ مسجُهت الخٙالُِ ولً٘ جىكس بهؼ الشس

 ٛ . الظسنت اإلآام ألاو

و مً  ً جخُؼ مً جٙالُِ الىٓل الٙلُت بال ؤنها جْى ت الخخٍص ٍص ٗاهذ ال مٖس ومً حهت ؤخسي بذا 

ً ومً جٙالُِ الاخخُاف باإلاخصون  .جٙالُِ الخخٍص

:لالحنظُق بيو ألاطائل النقل

حهؿي ؤيلب اإلايشأث اهخماما خاص إلاىغىم الخيظُٔ بحن ؾّس الىٓل اإلاخخلُت خاضت في الُتراث 

 .ألاخحرة
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بعد عسق عملىا هرا ًمىً أن هدزن آلان أن العالم ٌعِؽ الُىم زىزة خلُلُت حظمى بثىزة 

م أهمُت ومياهت بالغت داخل العدًد مً اإلاإطظاث، خُث جظهس  م خُث أؿبذ للدظٍى الدظٍى

لي ًمىً ألي مإطظت أن جدخل خـت  اث، فمً خالٌ اليؼان الدظٍى أهمُخه على عدة مظخٍى

م مىخىحها بأخدر وأزلً الوسق مً أحل حرب عدد  هبيرة مً الظىق وذلً ئذا واهذ ججُد حظٍى

أهبر مً اإلاظتهلىين، وبالخالي أؿبذ اإلاظتهلً هى مسهص اهخمام اإلاإطظت أي جم الاهخلاٌ مً اإلاإطظت 

.قئلى الظىقق

لي ئذ أهه ال ًلل أهمُت عً الظلعت،  ج الدظٍى عد الخىشَع عىـسا هاما مً عىاؿس اإلاٍص َو

لرلً أولُىاه الاهخمام باعخبازه لب دزاطدىا خُث ٌعخبر وطُلت اجـاٌ بين اإلاىخج .قالظعس، التروٍج

ادة وازجفاع مبُعاث  واإلاظتهلً فاخخُاز مخخلف الوسق والظُاطاث اإلاالئمت للخىشَع ٌظاهم في ٍش

لُت وحرب عدد هبير مً العمالء، باإلكافت ئلى أن اخخُاز كىىاث الخىشَع له دوز  اإلاإطظت الدظٍى

عويها الىجاح الري جومذ ئلُه وبالخالي اهدظاح الظىق، وعلى  ت مياهت اإلاإطظت َو هبير في جلٍى

اإلاإطظت الخخوُى لىظام الخىشَع اإلاادي ووكع أهداف له فهرا ٌظاهم بؼيل فعاٌ في عملُت 

الخىشَع، ولهرا كمىا في دزاطدىا بخبُان الؼسون التي جمىً اإلاإطظت مً جدلُم الفعالُت خُث 

لي ج الدظٍى .قًجب أن جيىن هره العملُت مخىاطلت مع ميىهاث اإلاٍص

لُت اللائمت أن  ولرا فعلى اإلاإطظت وهظسا للخغيراث الاكخـادًت التي جددر والحسب الدظٍى

جأخر بعين الاعخباز ول الاخخُاهاث الالشمت التي جمىنها مً الخفىق واخخالٌ وكعُت مىاطبت في 

ق.قالظىقق

 وباعخباز أن مظألت جـٍسف اإلاىخجاث أؿبدذ مً أبسش اإلاظائل أو اإلاؼاول التي حعاوي منها أغلبُت      

لي الحدًث الري ًسهص أطاطا ,قاإلاإطظاث ؤلاهخاحُت لرلً وان البد لهره ألاخيرة أن جدبنى اإلافهىم الدظٍى
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ومً زم جلدًم مىخجاث ذاث هىعُت حُدة جدىاطب مع مخولباجه ,قعلى خاحاث وزغباث اإلاظتهلً النهائي

غير أن فعالُت هظام الخىشَع جخولب .قوالعمل على جىشَعها بأفلل الوسق مً خالٌ جبني أهظمت جىشَع فعالت

واعخبازها حهدا ًىوىي ,قكسوزة الخفهم الخام لىظُفت الخىشَع وعدم اكخـازها على أعماٌ البُع وئحساءاجه

على حظهُل جدفم الظلع والخدماث مً أًدي مىخجيها ئلى اإلاظتهلىين النهائُين، باإلكافت ئلى كسوزة ؤلاعداد 

الجُد للظُاطاث الخىشَعُت وفلا ألطع علمُت مدزوطت بما ًىفل جدلُم مخخلف اإلاىافع الصمىُت، 

.قاإلاياهُت

       ئن ملخلُاث الظىق ومخولباث جدلُم الخىافظُت جفسق على اإلاإطظت كسوزة ممازطت وظُفت 

والبدث الدائم واإلاظخمس عً هُفُت ,قالخىشَع باجباع مىهج حظُيري خدًث ًخماش ى مع أهمُخه هيؼان هادف

جـمُم هظام جىشَع فعاٌ الري ًمىً أن ٌظاهم بلىة في هظب خـف طىكُت أهبر وجدظين اللدزة 

ت ال جصاٌ ختى آلان في مىكع لم ٌعوى فُه .قالخىافظُت للمإطظت غير أن وظُفت الخىشَع في اإلاإطظت الجصائٍس

ت أخدزذ وجددر آزازا طلبُت  الاهخمام والعىاًت اإلاولىبين ألن هره اإلاإطظت ال جصاٌ حعاوي مً مؼاول ئداٍز

مما اوعىع على وظُفت الخىشَع وأؿابها بالعجص واللـىز وهرا ما ًفظس كعف مظاهمتها في ,قعلى أداءها

ص كدزتها الخىافظُت .ققجدظين أداء اإلاإطظت وحعٍص

ت مؼيلت أطاطُت جصداد وجخعلد ًىما بعد  ص اللدزة الخىافظُت للمإطظت الجصائٍس       أؿبدذ فىسة حعٍص

ًىم هدُجت لللغىن الخازحُت التي جفسق على هره ألاخيرة كسوزة الخغُير أو الصواٌ واللغىن الداخلُت 

و بالسغم مً ئعالن هره .قالىاججت عً جمظً ئدازة هره اإلاإطظاث بأطالُب العمل البيروكساهُت اللدًمت

ألاخيرة جأهُدها وخسؿها على جدلُم الىمى وزغبتها في جدعُم مسهصها الخىافس ي وجىمُت كدزاتها على خلم 

,قئال أن اإلامازطاث العملُت جإهد عىع ذلً وجثبذ عدم أخرها باألطع العلمُت ,قواطدثماز مصاًا الخىافظُت

ت اللادزة على اجخاذ كسازاث  وهرا بالوبع اوعياض لغُاب السؤٍت ؤلاطتراجُجُت واللدزاث الفىُت وؤلاداٍز

ت وؿعبت بهدف الخىُف والاطخجابت إلاخولباث اإلادُى الجدًدة .قحرٍز
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      خالٌ هره الدزاطت كمىا بالبدث في وظُفت الخىشَع في مإطظت الظاخل بمظخغاهم ووان الغسق مً 

لت ججعلىا هخىؿل ئلى الخعسف على بعم  ذلً هى ؤلاحابت على ألاطئلت اإلاوسوخت في ئػيالُت بدثىا بوٍس

جبين لىا وكد ,قحىاهب هره الىظُفت والىؼف عً مدي كدزتها على اإلاظاهمت في جدظين جىافظُت اإلاإطظت

جدلُم أهدافها كدزتها على العدًد مً الـعىباث والعساكُل التي خدث مً مً أن اإلاإطظت حعاوي 

ومظاًسة مخغيراث اإلادُى، زغم الجهىد التي جبرلها اإلاإطظت في هرا اإلاجاٌ لىنها حهىد كعُفت ملازهخا 

ق:ومً حملت اإلاالخظاث اإلاخىؿل ئليها هرهس ما ًلي,قبالخغيراث اإلادظازعت التي ٌؼهدها اإلادُى

لُت الري وان مسده ئلى ئجباع همى الخخوُى اإلاسهصي في ول الؼإون الاكخـادًت -ق غُاب الىظُفت الدظٍى

.قمما أعاق ول مداوالث ؤلابداع والخجدًد

م الحدًث -ق عجص الهُاول اللاعدًت وحعلد الظسوف الاكخـادًت والاحخماعُت حعل مً اجباع الدظٍى

.قوالعمل به أمسا ؿعبا حدا

ت-ق م ومخخلف وظائفه مً اهخماماتها الثاهٍى  وهرا ما ,زغم الوابع الخجازي للمإطظت فانها حعخبر الدظٍى

ا م هظٍس قق.ًفظس وحىد ئدازة الدظٍى

ا وغُابها واكعُا وهرا ما -ق هىان ػبه ئهماٌ لىظُفت الخىشَع أو باإلاعنى ألاصح وحىد هره الىظُفت هظٍس

.قًفظس كـىز هره الىظُفت ومددودًتها

هدُجت للـىز السؤٍت ئلى هره الىظُفت مً مىظىز ,قاكخـاز الخىشَع على احساءاث بُع وحظلُم اإلاىخجاث-ق

.قالخيلفت ولِع مً مىظىز اإلاسدودًت اإلامىً جدلُلها

 .اخخُاز وجلُُم الىطواء ٌظدىد ئلى اإلاعاًير اإلاادًت فلى -

ق.غُاب جام للسكابت على الىطواء وبالخالي ؿعىبت جلُُم أدائهم-ق
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ص مياهت -ق ت لدي الىطواء مما اوعىع على كعف أدائهم ومظاهمتهم اإلاددودة في حعٍص كعف الحافٍص

.قاإلاإطظت في الظىقق

زغم مياهت اإلاإطظت الاكخـادًت وئمياهُاتها الهائلت فهي جفخلس لىطائل الىلل التي حظخخدم في جىؿُل -ق

.قاإلاىخجاث ئلى عمالئها

.قاوعصاٌ اإلاإطظت واهخفائها بخلدًم اإلاىخجاث دون البدث عً الخعسف على زد فعل شبائنها واهوباعاتهم-ق

.ق اإلاخعللت باإلاىافظين وخــهم الظىكُتعجص هظام اإلاعلىماث اإلاخبع عً جىفير اإلاعلىماث الهامت خاؿت-ق

لت غير حدًت واعخبازها مـدزا إلالُعت الىكذ وهدزا للمىازد اإلاالُت-ق لُت بوٍس ,قالىظس ئلى البدىر الدظٍى

عدم وكىح اإلاظازاث و الخىحهاث ؤلاطتراجُجُت لدي اإلاإطظت للخعسف على الفسؾ مما اوعىع على 

.قققاإلاخاخت و هُفُت اطدثمازها و الاطخفادة منها

:ق     بىاءا على ما طبم ًمىً أن هلدم الاكتراخاث الخالُت

ت حعخمد -ق ت الاطخعداد لهره اإلاسخلت باخدار حغيراث حظُيًر في ظل اكخـاد الظىق على اإلاإطظت الجصائٍس

م هلسوزة وهىظام ًفسق هفظه هدل إلاىاحهت اإلاىافظت .قعلى الدظٍى

ت أبعاد حدًدة هلسوزة خخمُت للبلاء والاطخمساز لرلً  - ًفترق اكخـاد الظىق على اإلاإطظت الجصائٍس

م الاطتراجُجي هدعامت أطاطُت للعمل في ألاطىاق الدولُت وجدلُم أطباب  عليها الاعخماد على الدظٍى

ت .قالاطخمساٍز

لُت و-ق م جلىم بمخخلف الىظائف الدظٍى الىفأة اللادزة على اجخاذ هازاث ؤلا جىظُف ئوؼاء ئدازة للدظٍى

.قاللسازاث الاطتراجُجُت
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مع الخىفل ,قالعمل على جىطُع وؼان اإلاإطظت مً خالٌ الاهدماج ألافلي في طيروزة ؤلاهخاج بـفت كبلُت-ق

.قببُع مىخجاتها في أطىاق حدًدة خاؿت الخازحُت منها

الخخلف مً اإلافهىم البُعي  والىظس ئلى وظُفت الخىشَع مً مىظىز اإلاسدودًت اإلامىً جدلُلها والبدث عً -ق

.ققئمياهُاث الاطدثماز في هرا اإلاجاٌ

اللُام بعملُت جخوُى الخىشَع واعخماد ألاطالُب ؤلاخـائُت وبدىر العملُاث لخدلُم الىفاءة في مجاٌ -ق

.قالخىشَع اإلاادي واطخخدام مظائل الىلل لخخفُم جيلفت الىلل وجللُف الىكذ

ئعادة الىظس في هسق الخعامل معهم وفي هما هلترح على اإلاإطظت جىطُع ػبىت اإلاىشعين اإلاعخمدًً و-ق

.ق وأخر بعين الاعخباز اإلاعاًير الغير مادًتمعاًير جلُُم أدائهم

.قجـمُم هظام فعاٌ للمعلىماث ٌظمذ بخىفير مخخلف اإلاعلىماث عً اإلاىافظين والصبائً-ق

.قالخيظُم بين كسازاث مخخلف ؤلادازاث واإلاـالح إلاىع خدور الاهدسافاث والـساعاث-ق

ق.الاهخمام بيؼان التروٍج والترهيز خاؿت على ؤلاعالن الخجازي وخلم هظم اجـاالث داخلُت وخازحُت-ق

      ئن بدثىا هرا ال ًدعي أهه جىؿل ئلى هخائج غير كابلت للىلاغ ولىً طِظاهم مً دون ػً في جىاٌو 

مىكىع على دزحت مً ألاهمُت، هما طِظاهم في فخذ اإلاجاٌ لىلاغ بدىر كادمت لخعمُم  هرا الوسح  

وئمياهُت هسح ئػيالُاث ,قوجدعُم الىخائج اإلاخىؿل ئليها أو حعدليها أو جىاٌو هرا اإلاىكىع مً حىاهب أخسيق

:قإلاىاكُع حدًدة جـلح هبدىر مظخلبلُت هما ًلي

.قالظُاطاث الخىشَعُت وجأزيرها على الاطتراجُجُت العامت للمإطظتقق-ق

لُت في اإلاإطظتقق-ق .قأهمُت الخىشَع وفعالُخه في جدظين أداء الىظُفت الدظٍى
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 أُ أشنش ّؼَخل اىخً أّؼَج ػيً ٗػيى  أٗصػًْ  سبً: " قاه هللا حؼاىى

 صاىحا حشضآ ٗأدخيًْ بشحَخل فً ػبادك    ػَال ٍو عٗاىذي ٗأُ أ

-  صذق هللا اىؼظٌٍ"  - اىصاىحٍِ
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ئن للمإسسة الاكحصادًة دوز أساس ي في ثىمُة الاكحصاد هما أنها جعحبر وخدة إلهحاج السلع 

والخدمات كصد ثبادلها في السىق وبالحالي فهي مسهص الثخاذ اللسازات بغُد ثدلُم ألاهداف املسطسة في 

. هطاق مدُطها

م - املالُة- الحىظُم- إلاهحاج- ولحدلُم أهدافها ثلىم بعدة وظائف أهمها م خُث أن الخسٍى الخسٍى

فهى هلطة البداًة في ثخطُط سُاسات إلاهحاج وهلطة النهاًة في الحىم عليها ألهه . ٌعحبر من أهم وظائفها

لها في النهاًة ئلى املستهلً ال سُما  لِس ثمة فائدة ملمىسة من ئهحاج السلع والخدمات، ئذا لم ثجد طٍس

وأن بلاء املإسسة واسحمسازها مسهىن بلدزتها على ئهحاج السلع والخدمات التي ًدحاحها املجحمع وهرا 

لُة فعالة هره  م الصدفة بل مسثبط بمدي ثىفسها على سُاسات جسٍى البلاء لن ًحأجى للمإسسة عن طٍس

. سُاسة التروٍج- سُاسة ألاسعاز سُاسة الحىشَع- الخيرة التي خصسها الاكحصادًىن في سُاسة املىحجات

لي، ومعالجحه  ولسُاسة الحىشَع أهمُة هبيرة داخل املإسسة ئذ لها ثأثير بعُد املدي في هجاخها الخسٍى

لُة ولهرا فعلى املإسسة الاكحصادًة وئضافة ئلى مهمتها ألاساسُة  ثىخس ي مياهة بالغة لرا إلادازة الخسٍى

لة التي ثضمن لها ثىشَع مىحجاتها بصفة سهلة وبفعالُة أهبر من  واملحمثلة في إلاهحاج أن ثجد الطٍس

م وأهمُة سُاسة الحىشَع في مإسسة  املىافسة، وباإلضافة ئلى ما سبم ذهسه فان اخحُازها ملىضىع الخسٍى

: اكحصادًة ًيىن مدل دزاسة وثدلُل ًسحع أًضا ئلى

م جعحبر من دعائم اكحصاد السىق وبالىظس للحىحهات الحالُة لالكحصاد  وىن وظُفة الخسٍى

الجصائسي فلد أضحد مثل هره الدزاسات حد مهمة ملا لها من اوعياسات على اللىة الاكحصادًة 

للمإسسة وهظستها على البلاء، هرلً ليىن املإسسة الاكحصادًة ثفىس في ئثباع سُاسة ثىشَعُة خاصة 

ة وعلُه وهدن ملبلين على اكحصاد السىق  هل أن سُاسة الحىشَع ثأخر بها املإسسة الاكحصادًة الجصائٍس

تها في ظل املىافسة؟  لُة مهمة لحدلُم أهدافها وضمان اسحمساٍز هسُاسة جسٍى

: ًلىدها ئلى طسح الخساؤالت الحالُةهرا و

م؟ -  ما هي أسباب اهحمام املإسسة الاكحصادًة بالخسٍى

م ًلحصس فلط على بُع السلع؟ -  هل الخسٍى
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ة وهل أدت ئلى ثىُفها مع الحدىالت -  م في املإسسة الجصائٍس وما مدي فعالُة وظُفة الخسٍى

ة؟  الاكحصادًة الجاٍز

وفي خالة إلاًجاب ما هي الاستراثُجُة التي جعحمد عليها في ثىشَع مىحجاتها وهل ثضممن لها هجاح - - 

 أفضل؟

: فرضّيات البحث

م والاستراثُجُة الحىشَعُة املحبعة في الجصائس   أهمُة الخسٍى

إلامياهُات املسخسة من طسف الدولة هل هي محاخة للسقي  باملإسسات وحعلها في مسحىي هره 

. إلاستراثُجُة

: دوافع إختيار املوضوع

ثم ئخحُاز هرا البدث وىن أن الحىشَع هى مجمىعة من ألاوشطة املحعللة بدسهة اهحلاٌ السلع والخدمات 

من أماهن إلاهحاج ئلى أماهن إلاستهالن مع مساعاة الىكد وامليان املىاسبين، وهرا لن ًحدلم ئال بىضع 

لُة للمإسسة، هما أن الحىشَع ٌعحبر من  استراثُجُة ثىشَعُة مدىمة جعمل على ثدلُم ألهداف الخسٍى

لي، وهى  همصة وصل بين املىحج واملستهلً ج الخسٍى . العىاصس ألاساسُة امليىهة للمٍص

: أهداف البحث

: نهدف من وزاء هرا البدث ئلى

م عامة والحىشَع خاصة . ئعطاء صىزة مىضحة و مبسطة عن الخسٍى

 .أن ًإخر هرا البدث مسحلبال همسحع

: وختى هىاكش ووعالج إلاشيالُات املطسوخة كسمد دزاسخىا ئلى كسمين         

. اللسم ألاٌو ثىاٌو فُه فصلين

 ٌ م هظسة عامة والفصل الثاوي ًحضمن سُاسة الحىشَع: الفصل ألاو . الخسٍى
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ملإسسة الساخل التي ثدعى بـ أما اللسم الثاوي ثىاولىا فُه الفصل الثالث ثضمن دزاسة مُداهُة 

GIPLAIT - جعسضىا فُه ئلى جعٍسف بالىخدة وهرلً السُاسة الحىشَعُة املحبعة في هره املإسسة، وخحاما

 . لهرا الفصل كدمىا حملة من املالخظات والافتراضات، والتي هساها صائبة للىخدة مدل دزاسخىا
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: مقدمت

  واهد خاضة ؤو عامة
ً
جععى بشيل متزاًذ و ,  بن ول ماظعة مً اإلااظعات ؤلاهحاحُة ظىاءا

و اإلاعتهلً مً حهحه ًيحكش مً اإلااظعة ؤلاهحاحُة , بإى ؤن جعحدىر ععى هطِي مىاظي في العىق  معحمش 

ذها وبالشيل الزي ًشغُه  ثضوٍذه بالعلع و الخذمات التي ًشػي ؿيها في الىكد التي ًٍش
ً
و في اإلايان , دائما

.  اإلاالئم و باإلاىُات اإلاىاظي ص بالععش اإلاعحذٌ

 و ؤمام هزه الشػبات و الخاحُات التي ًيحكشها اإلاعتهلً مً اإلااظعة ؤلاهحاحُة ثلبُتها لطالخه و في قشوؾ

لُة  (اإلااظعـة ؤلاهحاحُـة)ثجذ هـعها ,  مىاؿعة متزاًذة ش مىحىحاتها واهتهاج ظُاظة جعٍى مجبرة ععى ثؿٍى

. ؿعالة ثىـل لها ممزة ثىاؿعُة و ثـىق في العىق 

م, ؤمام هزه الكشوؾ  مً وقُـة الخعٍى
ً
ة ملحطشة ععى وقُـة البُع بذال و , بلُد حّل اإلااظعات الجضائٍش

ة و هي ملبىة العاخل لىالًة معحؼاهم هىمىرج لذساظة واكع وقُـة  للذ ؤخزها بخذي اإلااظعات الجضائٍش

م ؿيها وظُاظة الحىصَع اإلاحبعة  هىان هُة ضادكة, الخعٍى
ً
و مداوالت حادة لجعل وقُـة , ؿهل ؿعال

م ؤهثر ؿعالُة ودًىامُىُة داخل هزه اإلااظعة ؟  الخعٍى

م في اإلااظعة . للذ سهضها إلاعالجة هزا ؤلاشياٌ بإى ثلذًم عام خٌى اإلااظعة هعىطش ؤٌو رم واكع الخعٍى
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:  الخطىر الخاريخي للمؤسست ألام-1

 وان ؿُما مض ى عباسة عً ماظعة ضؼمرة كام Orlac الذًىان الجهىي للخلُي و مشحلاثه 

ة للخلُي، ووان مىكعها Laikoبةوشائها اإلاعحعمش الـشوس ي، و واهد جعمى آهزان  ، و جعني الحعاوهُة الجضائٍش

 ثلىم بحىصَع خلُي البلش في Coletalبالجضائش العاضمة، التي ثشهها الاظحعماس الـشوس ي باظم  بئر خادم

 بذؤ الذًىان الىؾني للحجاسة 
ً
 ًلىم باظحمراد Onacoكاسوسات مً الضحاج، و بما ؤن بهحاحها وان غعُـا

    .الخلُي مً العىق ألاوسوبُة اإلاشترن آهزان، بال ؤن هزا لم ًلبي خاحُات العيان اإلاتزاًذة ععى الخلُي

، 1969 هىؿمبر 69-23بمشظىم سئـاس ي سكم " Onalait " و لهزا ثم بوشـاء الذًىان الىؾني للخلُي و مشحلاثـه

. ماظعة اكحطادًة ثابعة لللؿاع العام ثدد وضاًة وصاسة الـالخة و هي

 بإى عذة اظخثماسات لحىظُع كذساتها ؤلاهحاحُة،  Onalait عامل عمذت 450و وان ًبلؽ عذد عمالها آهزان 

. ؿلامد ببىاء وخذات بهحاحُة للحخلظ مً العجض الىؾني إلهحاج الخلُي

ة مىصعة ععى رالذ مىاؾم ً حهٍى : بعذ بعادة الهُيلة للماظعات كامد الذولة بةوشاء دواٍو

.  و مشهضه بالجضائش العاضمةOrlacالذًىان الجهىي للخلُي في الىظـ 

 .الذًىان الجهىي للخلُي في الششق و مشهضه بعىابة

 .الذًىان الجهىي في الؼشب و مشهضه بعٍشي

. OROLAITالذًىان الجهىي الؼشبي وملشه وهشان 

: GIPLAITجقديم ملبىت الساحل   - أ

ملبىة العاخل لىالًة معحؼاهم مً ؤهم اإلااظعات ظىاء ععى اإلادعى ؤو الجهىي للشماٌ الؼشبي   جعحبر    

الجضائشي، وجعىد ؤهمُة اإلااظعة ليىنها ثضود ظيان اإلاىؿلة بةخذي ؤهم اإلاىاد رات الاظتهالن الُىمي 

 ؤًً واهد مجشد مششوع 1986والػشوسي ؤال وهي مادة الخلُي ومشحلاثه، وجعىد وشإة اإلااظعة بإى ظىة 

 اهذمجد 1997وفي ظىة  ."OROLAIT" "Office Régional du Lait" 1987الاهؿالكة الـعلُة ؿلذ واهد 

ً في بداسة  واخذة وهي اإلاشهي الطىاعي الهحاج الخلُي ومشحلاثه الىاكع ملشه بدعمن داي  حمُع الذواٍو



  دراست حالت حىل ملبىت الساحل                                                                                                           لثالثالفصل ا  

64 

 

 

 

 SPAبمعحؼاهم وهي ماظعة عمىمُة رات ؤظهم "حُبعي "الجضائش ومً بمن ؿشوعه ملبىة العاخل 

GIPLAIT : Groupement Industriel de Production Laitière "  "  لؼشبُة ععى العاخل اوالىاكعة في اإلاىؿلة

ة العامة إلااظعة   ORAVIO ؤوساؿُى  البدشي للمىؿلة الطىاعُة ضالمىذس، ًدذها مً الشماٌ اإلاذًٍش

م والئي ومً الؼشب ظىىات ومً الششق ششهة لضسق للعُاسات الجذًذة                        .ومً الجىىب ؾٍش

من الشئِس ي ًماسط ؿُه وشاؽ  وهي عباسة عً ماظعة رات ؾابع ثجاسي ثماسط وشاؾها بسجلمن ثجاٍس

ملبىة واللُذ الثاهىي عباسة عً وخذة لبُع مشحلات الخلُي خُث ًلذس  سؤظماٌ الششهة  بـ 

 .  دج290.480.000,00
ً
في ظعش مخحلف , و هي ثحمحع باظحلاللُة الخعُمر,  عامل250عذد عمالها خالُا

 , مىحجاتها
ً
 اظتراثُجُا

ً
ة لجمُع الىخذات و , ما عذا ظعش الخلُي باعحباسه مىحىحا ؿععشه جعُؿش علُه اإلاذًٍش

الخلُي اإلابعتر اإلاذعم مً ؾشؾ الذولة، اللبن، الشائي، : واإلاىحىحات التي ثيحجها خالُا هي .بإمش مً الذولة

ثيحج الخلُي اإلاعلم في ؤهُاط بالظخُىُة في  بدُث كشذة الخلُي والُاػىست الضبذة، خلُي البلشة

الىمُات . بغاؿُة خالٌ شهش سمػان العكُم لتر 30.000  ًػاؾ بليها خىاإييىميا/ لتر 169192 خذود

بعؼ الىالًات ألاخشي ثحمىن مً  .يىم/ لتر 113.000 الىالًة اإلالذسة ب اإلاىحجة جؼؿي بطـة ولُة خاحُات

 (.شلف، وهشان، ػلمزان مععىش )ؿائؼ بهحاج هزه اإلالبىات 

 :أهداف مؤسست ملبىت الساحل  - ب

ثدىلد هزه الىخذة مً مىصع خطىص ي بإى مىصع ,  بعذ ثىـُز ؤلاضالخات الاكحطادًة الجذًذة

بمعنى ؤنها جعحؿُع ثىصَع ؤي مىحىج واهد ثىصعه مً كبل، و جعحؿُع بغاؿة مىحىحات حذًذة، ,  معحلل

:  ؿاإلااظعة جععى مً خالٌ وشاؾها الحىصَعي بإى ثدلُم ألاهذاؾ الحالُة

. بوشاء مخضون ؤمان و ثذعُم العىق الىؾىُة باإلاىاد التي ثىصعها

ً ععى غىء اخحُاحات الضبائً  .بعذاد بشهامج الحمٍى

 .ثىظُع جشىُلة اإلاىحجات اإلاىصعة و بالحاإي الحعامل مع مىسدًً و صبائً حذد

 .ؤي مػاعـة سكم ألاعماٌ, ثدلُم ؤكص ى خّذ ممىً مً ألاسباح
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 .العهش ععى مشاكبة الجىدة و ثشهُي مىحجاتها بالـدظ اإلاخبري للخـاف ععى ظالمة الضبائً

ض و ثىظُع شبىة الحىصَع و الاثطاٌ . العمل ععى بوشاء هُئات حذًذة لحعٍض

 :الهيكل الخىظيمي مللبىت الساحل  - 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

مً الىرائم الشظمُة للماظعة : املصدر

 

 

 

 اإلاذًش العام

 مطلخة اإلاشاكبة الذاخلُة ألاماهة العامة

 مطلخة مشاكبة الخعُمر مطلخة اإلاعحخذممن

 مطلخة الىكاؿة وألامً
ة للمخبر  هُابة اإلاذًٍش

 مطلخة ؤلاهحاج مطلخة ؤلاداسة العامة

 مطلخة الطُاهة مطلخة الشواثي وألاحىس 

ً اللعم الحجاسي  كعم الـالخة  كعم الحىمُة  كعم إلاداظبة  مطلخة الحمٍى
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 : و ًلىم باإلاهمات الحالُة:املدير العام

ات اليشاؽ الُىمي للىخذة: بداسة الىخذة . له معاولُة ععى ول مجٍش

ة للىخذة  ً)الحىـل بخىـُز الحىحيهات العُاظُة و الحىمٍى . (ثىصَع– بهحاج - الحمٍى

. و ؤخؿاس الخعُمر و اإلاعاولُة الجبائُة, معاولُة مذهُة ععى ول وشاؾات الىخذة

ؤلاششاؾ ععى الهُئات و اإلاطالح و ألاكعام في الىخذة مً ؤحل اإلاحابعة اإلاعحمشة ليشاؽ الىخذة وقشوؾ 

  . العمل

ة للخعُمر مً ؤحل اثخار   ؤلاؾالع ععى الخالة اإلاالُة و اإلاداظبُة للىخذة و مخحلف اإلاعلىمات الػشوٍس

. اللشاسات

ة . ببشام ضـلات مع اإلاىسدًً و الضبائً بشيل علىد ثجاٍس

ة العامة ؤو اإلاحعاملمن, بمػاء ول اإلاعخىذات ش بؼُة بسظالها بإى اإلاذًٍش . الىرائم و الحلاٍس

:  و ثػم ؤسبع مياثي سئِعُة و هي: مصلحت املراقبت الداخليت2-

ة الشكابة و ألامً . مذًٍش

. مىحي مشاكبة الخعُمر

. مىحي ؤماهة اإلاذًش

. مىحي اإلاىاصعات و الشاون اللاهىهُة

: و ظىلىم بحلخُظ مهام هزه اإلاياثي ؿُما ًعي

 .ثيشُـ و ثيعُم ؤعماٌ اإلاشاكبمن بالخعُمر ألامثل ألدوات ؤلاعالم آلاإي

 .اإلاشاكبة الُىمُة لخاالت ؤلاهحاج و اإلابُعات و العهش ععى اخترام ألاظعاس اإلاؿبلة و اإلاخحلـة

 .و هزا ؿُما ًخظ اإلاىاد ألاولُة و مىاد الحعبئة, اإلاشاكبة الُىمُة لإلظتهالوات

 .ثلُُم الىحائج و اكتراح بحشاءات ثصخُدُة

ل الُىمي للمىحجات اإلاطىعة إلاطلخة الحىصَعBonsؿدظ ثىاحذ بًطاالت   . الحدٍى
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     .و مشاكبة الصخً, اإلاشاكبة الُىمُة لىغعُة اإلاخضوهات

ىة الىخذة  .محابعة هُيل ألاظعاس الحيلـة و ثدلُل وغعُة خٍض

 .و ثدلُل حذٌو خعابات الىحائج, مشاكبة وغعُة الضبائً و دًىن الىخذة

 .Par Roulantمشاكبة ألاضٌى و الاظتهالوات كؿع الؼُاس للخػمرة اإلاحىللة 

 .مشاكبة الجشد و الـدظ

 .و اخترام بحشاءات الخعُمر, خعً ملً سجالت الحىكُمات

 .و مىذ اإلاشدودًة ؤلاحمالُة, مشاكبة دسحة ؿعالُة الحدلُلات لهُاول الىخذة

 .Tableau de Bordاإلاشاسهة في ول ألاعماٌ الحدلُلُة ؤو اإلاالخكات بةهجاص حذٌو اإلاشاكبة 

:  و هي ععى الحىاإيؤكعامو ثػم ؤسبع : إلاالُة و اإلاداظبُةمطلخة ا 3- 

 . اإلاداظبة العامةكعم- 

 .اإلاداظبة الحدلُلُةكعم  - 

 .اإلامزاهُةكعم -

.  الحؼؿُةكعم- 

: و مً بمن هزه اإلاهام هزهش,  بعذة وقائف بمعاعذة هزه اإلاطالحاإلاطلخةو ثلىم هزه 

 .مؿابلة الىرائم اإلاداظبُة مً مطاٍسف و بًشادات- 

ىة و ثإممن الخعابات-   .معً سجالت البىىن و الخٍض

 .هما ؤهه ثطذس و ثحابع الطيىن و دؿعها ألحل كبػها, العهش ععى ثدلم اإلاىاصهات- 

 .و جؼؿُة الضبائً, العهش ععى دؿع الذًىن و اللشوع- 

ة)محابعة ملـات اإلاىاصعات -   .(الضبائً الحجاٍس

 .(الاظخثماسات)الخشص ععى ؤمالن اإلااظعة و محابعة العلىد - 

 .العمل ععى اظتهالن اإلاىاد في وكتها و اإلاعشؿة الخلُلة لعمر الىخذة- 
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 .العهش ععى ثدلُم الاظخثماسات- 

بُة و مشاحعة الخعابات-  دات الػٍش  .العهش ععى الحطٍش

 .(اإلاداظبة و اإلاالُة)الخـاف ععى ثيعُم ؤعماٌ اإلامزاهُة - 

ىة-   .العهش ععى اإلاشاكبة الذوسٍة ععى الخٍض

 .ثدذًذ ثيالُف ؤلاهحاج و ثؿبُم ًلم ؤظعاس البُع و اإلاخؿـ اإلاداظبي- 

:  و هيأقسامو حشرف على ثالث : دارة العامتمصلحت إلا 4-

 . جعُمر اإلاعحخذممنكعم- 

 . ألاحىس و ؤلاعاهات الاححماعُةكعم- 

 . الىظائل العامةكعم- 

:  باإلاهام الحالُةاإلاطلخةو ثلىم هزه 

 .و ؤلاحشاءات الخاضة به, العهش ععى اخترام خعً العلىن العام -

 .اإلاعاهمة في وكاًة ؤو ثطـُة الطشاعات الجماعُة ؤو الـشدًة -

 .اإلاشاسهة في بهجاص مدحىي البرامج الحعلُمُة لشؿع معحىي اإلاعحخذممن -

ي و التربطات و ثىـُزها - هما ثحىـل باإلاحابعة اإلاالُة لهم بالحعاون مع , بهجاص مخؿؿات الحذٍس

 .للمداظبة و اإلاالُة  الـشعُةألاكعام

و ثىـُزها بعذ اإلاطادكة عليها مً كبل , بهجاص مخؿؿات الخشؼُل خعي خاحُات الىخذة -

ة العامة  .اإلاذًٍش

يُة و ؤلاثلان - ع اإلاخؿؿات الحيٍى بذاللة العُاظة , و جعُمر العلً اإلانهي للىخذة, بهجاص مشاَس

ة و جعُمرها مً ؤحل الخذمات الاححماعُة ة للماظعة ؿُما ًخظ اإلاىاسد البشٍش  .العامة و الحىمٍى
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:  و جششؾ ععى ألاكعام الحالُة:هخاجمصلحت إلا 5-

 .كعم بهحاج الخلُي- 

 .كعم بهحاج مشحلات الخلُي- 

 .كعم بهحاج كشذة مثلجة- 

. كعمة حمع و ثذعُم الخلُي- 

: اإلاهام الحالُةا و ؤظىذت له

 .ثىـُز العُاظة ؤلاهحاحُة للماظعة و جعاهم في ششاء اإلاىاد ألاولُة

ش اليشاؽ،ؤلاششاؾ و ثيعُم وشاؾات هزه الىقُـة ش ثلاٍس  .و ثدٍش

 .ثدػمر بشامج ؤلاهحاج و اظتهالن اإلاىاد

 .بًجاد ظبل الاظتهالن اإلاعُاسي للمىاد الىلُة و مشهبات مىاد الحعبئة

 .العهش ععى الىكاؿة و ألامً و آلاداب داخل الىسشات الطىاعُة

ة  .جعاهم في بعذاد البدىذ ؿُما ًخظ اإلاىحجات الجذًذة باألخز في الخعبان اإلاالخكات اإلاخبًر

: ة الحاإيألاكعام و ثػم ول مً :مراقبت الجىدةمصلحت  6-

 . الحىكُم و الحؿهمركعم-

 . البُىترولىحُةكعم-

ىلىحُة كعم-  الـمًز

:  ثلىم باإلاهام الحالُةهما

 .العهش ععى ثىـُز ظُاظة اإلااظعة وهزا مً حاهي الىكاؿة و مشاكبة الجىدة-

 .و هزا ثدعُنها, العهش ععى اخترام بحشاءات اإلاشاكبة بالعُىات و ثدلُلها-

 .ثدذًذ خاحُات اإلاخبر ؿُما ًخظ اإلاىحجات و الحجهمزات- 

 .و اخترام كاهىن الجىدة الصخُة للمشهبات و ثمُمز اإلاىحىج, العهش ععى اخترام ملاًِغ الاظتهالن- 
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 .الاظحؼالٌ و اإلاشاكبة و اإلاطادكة ععى هحائج ثدلُل و الحخلظ مً اإلاىاد الـاظذة- 

ة-   .بقهاس للمعاولمن هحائج الحدلُل مع اإلاالخكات و الحىحيهات الػشوٍس

:  الحالُةألاكعام و ثػم ول مً : الصياهتمصلحت 7-

 . الؿشق كعم- 

 . الحذخلكعم-

 . اإلاعذات و آلاالت الجذًذةكعم-

 . الطُاهة و الحجهمزاتكعم-

: اإلاهام الحالُةلها و 

ة و اخترام معاًمر ألامً؛ - ثدذًذ ظُاظة الطُاهة و ممزاهُة الطُاهة العىٍى

ة و اخترام معاًمر ألامً؛-   بهجاص البرامج و ممزاهُة الطُاهة العىٍى

 -ً  و جشؼُل اإلاعحخذممن في مطالخها؛, اإلاشاسهة في بهجاص مخؿـ الحيٍى

 الحىـل بحيعُم مطالخها مع اإلاطالح ألاخشي؛- 

 .اإلاشاسهة في ؤخز اللشاس ؿُما ًخظ الطشؾ ععى الخشؼُل و ؤلاهحاج و الىلل- 

و ليل , البُع و الششاء: كعممنو ثػم  ومً مهامه ثىصَع وبُع الخلُي ومشحلاثه،  : الخجاريتاملصلحت 8-

منهما 

 . مجمىعة مً اإلاطالح ثلىم باإلششاؾ عليها

: و ًحمثل دوسها في ما ًعي

ة - ة العىٍى  .جشاسن في بهجاص اإلامزاهُة الحلذًٍش

ة مع اإلاىسدًً -  .مشاعُة في رلً الجىدة و الععش, علذ الطـلات الحجاٍس

 .اللُام بالحلذًشات بذاللة مخحلف الىسشات ؤلاهحاحُة و اإلاخضون اإلاىحىد -

 .جشاسن في بهجاص بشامج الحىصَع اإلادعي -
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و هزا كبل , ثدذًذ مىاؿع البُع و اللُام بعملُة الـدظ و اإلاشاكبة مً هاخُة الجىدة و الىمُة -

 .شخً اإلابُعات

 .بعث الـدىضات و بعالهات اإلاىاكػة اإلاحعللة بالخاحُات ععى اإلاعحىي الىؾني و الخاسجي -

لُة مثل  - ادة اإلاعاسع الخاضة باإلاىاد "اللُام بالبدىذ الخعٍى اللُام بعملُة الاظحلطاء و ٍص

 .(الؼالؾ مثال)ألاولُة 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

 هيكل جىظيمي ملصلحت القسم

 

 

 

 

 

 

 

   سئِغ اللعم الحجاسي 

         بؾاس ثىصَع            مىصعمن       ؤمىاء مخضن  سئِغ ؿشع الطىادًم          ؿشع الـىثشة

ة  العىشثاٍس
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: وشـاط املؤسست- 3

خُث جعاهم بشيل هبمر مثلها مثل اإلااظعات ,  بن وشاؽ اإلااظعة هى وشاؽ اكحطادي ثجاسي 

 ثمضج بمن عذة العاخلؿملبىة , و ثلبُة سػبات اإلاعتهلىمن بإى خّذ معمن, ألاخشي في الحىمُة الاكحطادًة

: وقائف ثلىم بها في خُاتها الُىمُة و هي ؤوشؿة ؤو 

  : الشـراء1-

و ًحم ،كىم اإلالبىة بعلذ ضـلات مع اإلاىسدًً لتزوٍذها باإلاىاد الىلُة مً ؤحل مباششة عملُتها ؤلاهحاحُةت

ً ؤظاظُمن هما .                                                       الجىدة والععش: اخحُاس اإلاىسد اإلاىاظي ععى ؤظاط عىطٍش

ثلىم اإلالبىة في بؾاس ثبادٌ اإلاىاؿع بششاء مىحىحات ماظعات وؾىُة ؤخشي لها هـغ بإى رلً بغاؿة 

كطذ ثىظُع وشاؾها و ثشوٍج هزه اإلاىحىحات في مىاؾم , ثيحجها مً ؤحل بعادة بُعها والتي ال , اليشاؽ

لها و هزه ألاخمرة جعحعملها , هما ثللي اإلااظعة هـغ الل يء بر ثبُع مىحىحها للماظعات ألاخشي . جعٍى

: و ألامثلة ععى رلً ما ًعي, همادة ؤولُة إلهحاج مىحىحات ؤخشي ؤو ثلىم بةعادة بُعها

 بعذما ثلىم اإلااظعة بعملُة الششاء للمىاد ألاولُة الالصمة ثذخل في اإلاشخلة الثاهُة وهي : إلاهخـاج2-

ل اإلاىاد ألاولُة مً خاالتها الؿبُعُة ألاوإى بإى ح و جعحبر ؤهم خللة في وشاؽ اإلالبىة خُث ثلىم بد،ؤلاهحاج ٍو

: مىحىحات نهائُة كابلة لالظتهالن و هزه اإلاىحىحات الخاضة بالخلُي و مشحلاثه و هذسحها في ما ًعي

و هزه اإلاىحىحات ثيحج , الجبن الؿاصج, ثدلُة, الُاػىست, كشؿة ؾاصحة, خلُي البلش, اللبن, الخلُي اإلابعتر

ؤما اإلاىحىحات التي ثيحجها في ؿطل الطُف بإى حاهي اإلاىحىحات العابلة هجذ . و في ول اإلاىاظم ًىمُا

. اإلاثلجات

بر ثجذ اإلالبىة وعبها مػؿشبة في بُع ,  جعذ هزه اإلاهمة ؤو هزا اليشاؽ ؤهم علبة داخل اإلااظعة: البيـع3-

وهزا اليشاؽ جششؾ . و هُـُة بًطاله بإى الضبىن ؤو اإلاعتهلً ألاخمر, و ما هى في ؾىس ؤلاهحاج, بهحاحه ما ثم

ة بإى حاهي الششاء  ة الحجاٍس . (مطلخة البُع)علُه اإلاذًٍش
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بما ؤن ًحم , ًبلى ؿُه عىطش الىلل الزي ًيىن محـم علُه, في خالة اإلاىحىج الؿلبي البُع مػمىن - 

. بالىظائل الخاضة للماظعة ؤو بىظائل الضبىن 

خُث ثلىم به اإلااظعة باظحخذام بمياهُاتها الخاضة و , و في خالة اإلاىحىج الؼمر ؾلبي البُع ًيىن ػمر رلً

  .كذستها البُعُة

و هزا وله تهذؾ , هما ثلىم اإلااظعة في بؾاس ثىصَع وشاؾها ببُع اإلاىحىحات التي جشتررها مً اإلاالبً ألاخشي 

ادة في سؿع سؤط اإلااٌ اإلااظعة . مً وسائه ثدلُم ؤو سؿع هامش الشبذ و الٍض

و الثاوي مشخلة , ألاوإى مشخلة ؤلاهحاج, و مً خالٌ جعشؿىا ععى وشاؽ اإلااظعة هجذه ًىلعم بإى مشخلحمن

م اإلاىحجات  .و هزه ألاخمرة جشمل حمُع ألاوشؿة التي بها ًحم بًطاٌ العلعة بإى اإلاعتهلً ؤو العمُل, جعٍى

:  الدسىيق في املؤسسـت-4

م خاسجي: الدسىيق هىعين م داخعي و جعٍى م الذاخعي ؿُه ثلىم اإلااظعة بالحعامل ,  جعٍى ؿالخعٍى

م الخاسجي ؿىلىم ؿُه اإلااظعات بالحعامل مع ألاحاهي, مع محعاملمن مدلُمن ؿةرا هكشها بلة , ؤما الخعٍى

م الذاخعي  ي هجذ ؤن معكم جعامالتها ثبلى مدطىسة في بؾاس الخعٍى . (اإلادعي)ملبىة عٍش

ولِغ , ؿةنها ثلىم باإلهحاج و البُع و الششاء إلعادة البُع, ؿاإلااظعة باعحباسها رات وشاؽ اكحطادي ثجاسي 

ؿمثال ثلىم اإلالبىة بةهحاج الخلُي و بعؼ مشحلاثه وثلىم , لها ؤي جعامل مع ألاحاهي في هزا اإلاجاٌ

م ثجاس الحجضئة م بُعها مباششة بإى اإلاعتهلً النهائي ؤو عً ؾٍش ـها عً ؾٍش هما ؤهه ثبُع بعؼ , بحطٍش

و هزه ألاخمرة ثلىم بىـعها ببُع بعؼ مىحىحاتها إلالبىة , مىحىحاتها لبعؼ الىخذات التي لها هـغ اليشاؽ

. عٍشي
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م الخاسجي ػمر ؤن , ؿلِغ للملبىة ؤي جعامل مع الضبائً ألاحاهي,  ؤما برا هكشها مً هاخُة الخعٍى

مً الخاسج و ثلىم بةعادة بُعها  (الؼبرة)هىان وخذة خاضة رات ؤظهم في الجضائش ثلىم بششاء اإلاادة ألاولُة 

. للىخذات الخاضة بةهحاج الخلُي و مشحلاثه

:  وقائع الدسىيق في املؤسست ووظائفه -5

م في اإلالبىة ععى الىدى الحاإي:   وقائع الدسىيق في املؤسست - أ  :ًمىً دساظة وكائع الخعٍى

 ثلىم بالحعامل مع بعؼ هزه العاخلؿةن ملبىة , وخذة ثابعة لللؿاع العام 19باعحباس ؤّن في الجضائش 

 .و رلً مداولة منها للحخـُؼ مً ثيالُف الىلل اإلاشثـعة, الىخذات دون البعؼ آلاخش

 ورلً ععى ؤظاط الؿلبُات ،ثلىم اإلالبىة مً حهة راهُة بالحعامل مع الضبائً العادًمن مً ول ألاضىاؾ

 
ً
هزه اإلاادة الؼزائُة ععى ؤظاط عذد , ؤرىاء بهحاج اإلااظعة مىحىج الُاػىست و ثدلُة الشىوىالؾة: ؿمثال

ادة ععى الؿلبُات لذرها ثلىم بةهحاج همُة صائذة , الؿلبُات اإلاحىؿشة لذرها لزلً ؿةن اإلالبىة في هزا الطذد ٍص

. ثداٌو بزلً بُعها لىـعها مً ؤحل ثدلُم ألاسباح

م إلاشحلات الخلُي في اإلالبىة دون الحدذذ عً مادة الخلُي وباعحباس ؤن , و هىا كذ ثيلمىا عً وكائع الخعٍى

الخلُي مادة هثمرة الاظتهالن ؿةن اإلاجمع الطىاعي للخلُي اإلاششؾ ععى هزه الىخذات كام بحلعُم 

و , بدُث ول وخذة لها ؤكالُمها اإلاعُىة التي جعىق ؿيها مىحىحاتها, ألاكالُم خعي عذد و مىكع الىخذات

لىً هىان بعؼ اإلاالبً الحابعة لللؿاع الخاص و , بالحاإي ال ًمىً ألي وخذة ؤن ثخترق ألاكالُم ألاخشي 

م مىحىحاتها في ؤي بكلُم سػبد ؿُه, التي ال ٌششؾ عليها اإلاجمع  و بالحاإي ثحعشع هزه ،و ثلىم بخعٍى

 لها بعؼ ألاكالُم الحالُة التي ًمىنها ؤن جعىق ؿيها مىحىحاتها العاخلمثال ملبىة , الىخذات إلاىاؿعة خادة

. بإى ػمر رلً مً ألاكالُم (ملبىة بلخشمي، ملبىة ظاًمىغ التي ثلع باللشب منها )مثل 
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: وظائف الدسىيق في املؤسست - ب

:  هىا ثلىم اإلالبىة بعلذ مجمىعة مً الطـلات و التي ًمىً ثلخُطها ؿُما ًعي: الشـراء

اإلاعحعملة في بهحاج  (الؼبرة)ثلىم اإلالبىة بعلذ ضـلة مع وخذة في الجضائش مً ؤحل ششاء اإلاىاد ألاولُة 

 .الخلُي

ثلىم اإلالبىة بعلذ ضـلة مع مجمىعة مً اإلااظعات الخاضة في ضىاعة الؼالؾ و ًحم الششاء ععى ؤظاط 

 .الجىدة و الععش

 .ثلىم اإلااظعة بششاء بعؼ اإلاىحىحات التي ال ثيحجها اإلالبىة مً ؤحل بعادة بُعها لحىظُع وشاؾها

:  ًمىً ثبِىه في خؿىثمن:البيــع

ؿُما ًخظ بُع الخلُي هىان ؤكالُم خاضة ليل وخذة جعىق ؿيها مىحىج الخلُي بدُث ال ًمىنها 

 ،مجاوصتها

م مىحىحاتها في ؤي ميان مً اللؿش الجضائشي  ة في جعٍى  .مشحلات الخلُي لجمُع الىخذات الخٍش

: ًحم بؿشكحمن: الىقــل

 ،بالىظائل الخاضة للماظعة بدُث ثلىم اإلااظعة بةًطاٌ مىحىحاتها بإى الضبائً الخاضمن بها

م اإلاىصعمنًحم الىلل هزلً بالىظائل الخاضة للضبائً  .، وعً ؾٍش

ً و مىحجات ػمر كابلة :الخخسيـن ً في اإلااظعة ؿةن هىان مىحىحات كابلة للحخٍض  ؿُما ًخظ الحخٍض

ً . للحخٍض
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 ثدلُة الشىوىالؾة ال ًمىً إلاذة ال ثحجاوص ألاظبىع
ً
 ،ألن اإلاعتهلً ًبدث دائما عً اإلاىحجات الجذًذة, ؿمثال

نها؛  هما ثىاحه اإلااظعة مشاول في بُعها خمن ثؿٌى مذة ثخٍض

ً لهزه اإلاادة ألنها مادة هثمرة الاظتهالن و بالحاإي ؿةهه مىحىج ٌعىق بعشعة  .ؤما الخلُي ؿال ًىحذ ؤي ثخٍض

:  في خالة وكىع مخاؾش ثلىم اإلااظعة بعذة بحشاءات منها مثال:إدارة املخاطر

لها نها بإى ؤظبىع و لم ًخعش جعٍى ؿةن مطلخة البُع ثلترح , مادة ثدلُة الشىوىالؾة برا ؾالد مذة ثخٍض

ـه ة اإلاالُة ثخـُؼ رمً اإلاىحىج مً ؤحل ثطٍش  ما, ععى اإلاذًٍش
ً
ؤما برا واهد , و هزا برا بلد مذة ثؿٌى هىعا

 مً الاهتهاء ؿةن مطلخة البُع ثلىم مباششة باثخار كشاس ثخـُؼ رمً 
ً
بة حذا مذة ضالخُة اإلاىحىج كٍش

ة العامة . اإلاىحىج دون اكتراح ظابم ععى اإلاذًٍش

م  .باإلغاؿة بإى هزا ؿةن اإلااظعة كامد بحإممن ول اإلاخاؾش التي كذ ثحعشع بليها والعشكة والخٍش

و بالحاإي ,  ثلىم اإلااظعة في هزا اإلاجاٌ بملاسهة مىحىحاتها مع اإلاىحىحات اإلاىاؿعة:بحىث الدسىيق

. اظحخالص العبي الزي ؤدي بمىحىج اإلااظعة بإى الػعف ؤمام هزا اإلاىحىج و مداولة ثدعِىه

 100%و لزلً ؿةن مىحىج اإلالبىة مىاؿغ , هما ؤن للماظعة مخبر داخعي ٌعمل ععى ثدعمن حىدة اإلاحىج

. خاضة في ثدلُة الشىوىالؾة و الُاػىست اإلاعؿش

ة , هما ثلىم ببدىذ مُذاهُة داخل ألاظىاق م مىحىحاتها و هزا ثلىم به عىاضش اإلاذًٍش و خاضة بخعٍى

 .الـشعُة للبُع

: عىاصر الدسىيق في املؤسست - 6

:  املىخىج1-

ؿهى ,  باعحباس ؤن اإلاحىج هى مجمىعة مً ؤلاشباعات التي ًدض ى بها اإلاعتهلً بعذ اظحعماله اإلاىحىج

خذمات ما بعذ , الؼالؾ, هُـُة الاظحعماٌ, الشيل, ًدحىي ععى مجمىعة مً الطـات اإلالمىظة والزوق 

و باعحباس , و ول الطـات الؼمر ملمىظة التي مدطل عليها باظحعمالىا له مثل شهشة اإلاىحجمن و الحجاس, البُع
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هزه الخطائظ ؤو الطـات ثممز اإلاىحىج كامد اإلااظعة بمجهىدات مصجعة مً ؤحل ثجعمن حىدة 

: و مً هزه اإلاجهىدات ما ًعي, اإلاىحىج

و لهزا هجذ , الخ...الترهُي, ألالىان, الشائدة, بوشاء مخبر خاص ٌعمل ععى ثدعمن اإلاىحىج مً خُث ألارواق

و جؼؿي ظىكها اإلادعي ب ,  اإلاىحىحات ألاخشي ورات حىدة عالُة100%مىحىحات اإلالبىة ثخىاؿغ بيعبة 

%80 .

و هزا بدخاٌ بعؼ , البدث عً ظبل جؼمر الؼالؾ ؤو ثىىعه خعي ألارواق و اإلاادة اإلاطىىعة مىه

م مىحىحاتها. الحعذًالت ؿُه مً خُث البُاهات و ألاشياٌ , و في الؼالؾ بالزات جعاوي مىه اإلااظعة في جعٍى

 للخادرة التي ؤقهشتها اإلااظعات ألاخشي اإلاىاؿعة في مُذان الحؼلُف
ً
 .هكشا

:  السعــر-2

:  بحدذًذ ؤظعاس محىحاتها خعي اإلاعاًمر الحالُةالعاخل ثلىم ملبىة 

وان , ؿيلما واهد ثيالُف ؤلاهحاج هبمرة, الععش هزا ًىضح مً ؤحل جؼؿُة هزه الحيالُف: حجـم الخكاليـف

ثيىن ثيلـحه هبمرة و , ولما وان الؼالؾ رو حىدة عالُة: و مثاٌ رلً, ظعش اإلاحىج مشثـع و العىغ صخُذ

ذ مً ظعش بُع اإلاىحىج .  مً ظعش بُع العلعة15% و في اإلااظعة ثيالُف الحؼلُف ثلذس ب ،بالحاإي ًٍض

 ثلىم اإلااظعة بإى حاهي جؼؿُة الحيالُف بالعمل ععى ثدلُم هامش سبذ معمن وساء ول :هامش الربـح

ادة سؤط مالها،مبُعاتها  . وهزا كطذ ٍص

ظ للملبىة:املىـافسـت ثلىم بذوسها ععى ثدذًذ الععش الحىاؿس ي اللائم في ,  ليىن اإلاىاؿعة عائم عٍى

 .العىق وهزا كطذ بُع مىحىحاتها

ولما صاد في حلي  (الؼالؾ) خاضة اإلاكهش الخاسجي ، ولما وان عشع اإلاىحىج مالئم:قاهىن العرض و الطلب

ادة الؿلي ععى اإلاىحىج و ًلابله اسثـاع في الععش و العىغ ًيىن ػمر هزا, اإلاعتهلىمن هدىه بر ًادي , ؤي ٍص

وبالحاإي ثلىم اإلااظعة ععى ثخـُؼ الععش مً ؤحل , بإى تهشب اإلاعتهلىمن مىه ؤي كلة الؿلي ععى اإلاىحىج

 .بُع مىحىحاتها
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و بالحاإي , ثيىن هىان مـاوغة خٌى ثخـُؼ الععش,  ولما واهد حجم الؿلبُات هبمرة:حجم الطلبياث

ادة في ؤلاهحاج و ثطٍشف اإلاخضوهات خاضة منها الؼالؾ واظخبذالها بمخضوهات حذًذة ورات حىدة و , الٍض

م  .معاًشة إلاحؿلبات الخعٍى

:  الترويـج-3

م م ألاهثر ؤهمُة بملاسهتها مع ألادوات ألاخشي للخعٍى م بخذي ؤدوات الخعٍى مىً ,  ٌعذ الخعٍى ٍو

ـه بإهه الىظُلة ػمر الصخطُة لحلذًم ألاؿياس ؤو العلع ؤو الخذمات بىاظؿة حهة معلىمات ملابل  ثطٍش

. ؤحش مذؿىع

 بعذة بحشاءات مداولة منها الحعٍشف بمىحىحاتها اإلاحىىعة للجمهىس ؤو الضبائً العاخللهزا كامد ملبىة 

: و مً بمن هزه ؤلاحشاءات التي كامد بها هزهش ما ًعي, اإلاشثلبمن

ة و ؤهىاع , في ضـائذ خذًذًة ععى الؿشق الشئِعُة مبِىة ؿيها مىكعها, اللُام بىغع بعالهات ثجاٍس

. و واهد لهزه الطـائذ الذوس الىبمر في ؤلاشهاس بمىحجات اإلااظعة, مىحىحاتها

ة بىاظؿة الجشائذ  بةضذاس بعالهات ثجاٍس
ً
 .و وان هزا في ظىىات مػد, هما كامد ؤًػا

 بهزا
ً
مهملة في ثلً , ؿةن مداوالت اإلااظعة لإلشهاس بمىحىحاتها كلُلة ملاسهة مع الىخذات ألاخشي , و اعحباسا

ىن  . الىظُلة ألاهثر شعبُة و هجاعة في ؤلاشهاس عً اإلاىحىج ؤال و هي الحلـٍض

:  الخغليف في املؤسست-4

ي جعحعمل في جؼلُف محىحاتها   برا ثدذرىا عً الحؼلُف في اإلااظعة ؿىلٌى ؤن ملبىة عٍش

و ختى , مجمىعة مً ألاػلـة حلها مطىىعة مً ؾشؾ ششوات ؤو ماظعات خاضة في ضىاعة ألاػلـة

لمن :  ثحمىً اإلالبىة مً ظّذ خاحُاتها مً ألاػلـة عليها ؤن جعلً ؾٍش

 و في هزه اإلاشخلة ثلىم اإلالبىة بحلذًم مجمىعة مً الششوؽ :القيام بطلب جمىين امللبىت بالغالف

هما ثإخز بعمن الاعحباس البِئة التي , و مع مشاعاة معحىي الجىدة و الىىعُة, اإلاـترع وحىدها في الؼالؾ

. و اخحُاس الؼالؾ اإلاىاظي لهزه البِئة, ظىؾ جعىق ؿيها اإلاىحىج
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, الجىدة, الععش:  و كذ ثحم اإلاـاغلة بمن العشوع بمشاعاة الششوؽ الحالُة:القيام باملفاضلت بين العروض

.  مذي مالئمة الؼالؾ للمىحىج, الىىعُة, الؼالؾ

-1-IIIجؼلُف اإلاىحىج  :

:  ًحم الحؼلُف في اإلالبىة ععى هىعمن

:  جؼلُف مىحىج الخلُي1-

مىغىع علُه ,  عىذما ًحم اخحُاس اإلاىسد اإلاىاظي ًمىن اإلااظعة بالؼالؾ ععى شيل لـاؿة هبمرة

ة)حمُع البُاهات التي اشترؾتها اإلااظعة في الؼالؾ  ثشهُي , اظم اإلاىحىج, الاظم الحجاسي , العالمة الحجاٍس

ل هزه اللـاؿات بإى ؤهُاط ظعتها  (الخ...اإلاىحىج .  لتر01و إلااظعة ثلىم بحدٍى

:  مشحلات الخلُي2-

له بإى علي الخحىاء اإلاىحىج:الخعليب*  وهزلً ,  هىا هزلً ًحم اكحىائه ععى شيل لـاؿات هبمرة رم ًحم ثدٍى

. ثلىم اإلااظعة بششاء علي حاهضة و ملاًِعها مبِىة

 ًإجي ععى شيل لـاؿة و ٌعحعمل مً ؤحل ظذ ػؿاء العبىة و ًبمن ؿُه حمُع البُاهات الىاحبة :الخغليف* 

.  (الخ...ألالىان و الشظىمات , واالظم الحجاسي )

خ نهاًة الاظتهالن ععى الؼالؾ مً ؾشؾ  خ و الطىع و ثاٍس و ؤرىاء جعبئة اإلاىحىج في العلي ًحم وغع الحاٍس

  .اإلااظعة

:  الخىزيـع-5

:  ععى ألاشياٌ الحالُةالعاخل ًلىم الحىصَع في ملبىة 

اإلااظعة                  1-                      (ثجاس الجملة)اإلاىدعىن و اإلاىصعىن 
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و هىا ثلىم اإلااظعة ببُع مىحىحاتها لحجاس الجملة الزًً بذوسهم ًلىمىن بةعادة بُعها ظىاءا لحجاس 

هما ؤن الععش , و في الخالة ًحم هلل العلع مً اإلااظعة ععى وظائل العمُل, الحجضئة ؤو اإلاعتهلً النهائي

 ملاسهة بععش العىق 
ً
. هزلً ًيىن مىخـػا

 اإلااظعـة    2-  (اإلاىسدون )الىاكلىن اإلامىهىن 

ً  و اإلااظعة (اإلاىسد)ثجشي عملُة البُع خعي الاثـاق بمن اإلامىن ، في هزه الخالة التي ؾلبد خذمة الحمٍى

.  هما ؤن ظعش البُع ًيىن مـاوع علُه بمن اإلاىسد و اإلالبىة،خٌى الىمُة الالصمة

ثجاس الحجضئـة   اإلااظعـة     3-

, كطذ بعادة بُعها و الععش ًيىن محـم علُه, ثلىم اإلااظعة في هزه الخالة ببُع مىحىحاتها لحجاس الحجضئة

. ؤما عملُة الىلل ؿححم بىظائل اإلااظعة

اإلاـعتهليىن   اإلااظعـة 4-

. هىا ثلىم اإلااظعة بالبُع الصخص ي مباششة للمعتهلً معحمذة في رلً ععى بمياهاتها الخاضة

 :مشاكل الدسىيق في املؤسست- 7

وملبىة , ظىاءا واهد هزه اإلاشاول داخلُة ؤو خاسحُة,  ألي ماظعة وؾىُة مشاول جعاوي منها

: ظىعشج مشاولها ؿُما ًعي,  بخذي هزه اإلااظعاتالعاخل

:  اإلاشاول الذاخلُة-1

م التي ثلىم بذساظة العىق ؤي دساظة اإلاعتهلً مً خُث ثىاحذه , وؤرواكه, ثـحلذ إلاطلخة الخعٍى

. الخ...و سػباثه, اخحُاحاثه

. عذم وحىد ثيعُم بمن مخحلف هُاول الىخذة و خاضة منها بداسة ؤلاهحاج و اإلابُعات
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ًاب الاثطاٌ الـعاٌ و ظُاظة التروٍج خُث ؤن اإلااظعة ثيحهج اإلاـهىم البُعي ؤي ثيحج وثبُع دون الىكش غ

 .وهزا اوعىغ ظلبا عليها بعذ دخٌى الجضائش اكحطاد العىق , إلاحؿلبات العىق 

 .كذم آلاالت ووحىد معاخات ػمر معحؼلة في ؤلاهحاج

و ؤهمها ػبرة الخلُي بدُث ثطشؾ في رلً ألامىاٌ , مشيل اظحمراد اإلاىاد ألاولُة اإلاعحىسدة مً الخاسج

 .هزا ما ًـعش اسثـاع ألاظعاسباهكة، 

ي سحاٌ مخحطمن في مجاٌ البُع  .عذم ثذٍس

 .ثدذًذ مىاؾم ثىصَع اإلاىحىج مً كبل مجمع الخلُي

 .ثدذًذ مىاؾم ثىصَع اإلاىحىج مً كبل مجمع الخلُي

ثإرش اإلاعتهلىمن باألهماؽ الاظتهالهُة الؼشبُة و ثدىلهم بلة اإلاىحىحات اإلاىاؿعة ألنها ؤهثر حاربُة مً خُث 

 .الشيل

 .قهىس ششوات خاضة عذًذة جعحعمل ثىىىلىحُا خذًثة و تهحم بالجاهي الشىعي للمىحىج

ً ؤحاهي في هزا اإلاجاٌ  .اخحماٌ دخٌى معخثمٍش

:  اإلاشاول الخاسحُة-2

ذ مً خذة اإلاىاؿعة؛ هما ًادي بإى اهخـاع في اللذسة الششائُة  .الاهحلاٌ بإى اكحطاد العىق ًٍض

بال ؤن اإلااظعة ال ثضاٌ ػمر معحللة في اثخار كشاساتها و هزا هخُجة بإى , سػم الاهحلاٌ بإى اكحطا العىق 

 .الحإرمر العلبي للىكام اللذًم

كذم آلاالت اإلاعحعملة في اإلااظعة و قهىس ثىىىلىحُا حذًذة لِغ بىظع اإلااظعة الخطٌى عليها 

 .الباهكةلحيالُـها 
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م , ثؿىس ؤهكمة الاثطاٌ ؤدي باإلاعتهلىمن بإى ؤلاؾالع ععى اإلاىحىحات ألاحىبُة و حىدتها العالُة عً ؾٍش

 .ؤلاشهاس ألاحىبي

. ثؿىس الثلاؿة الاظتهالهُة لذي اإلاعتهلً ثذؿعه بإى الاهحمام ؤهثر بالجاهي الشىعي للمىحىج

 :جىزيع املىخجاث مللبىت الساحل- 8

لة الحىصَع للخلُي ومشحلاثه في ملبىة العاخل ولذًىا  وؤخمرا  والاهم في بدثىا هزا هى ثىغُذ ؾٍش

ل   02/05/2017 مع كائمة اإلاىصعمن لها لُىمي 2017معؿُات خٌى عملُة الحىصَع خالٌ شهش ؤؿٍش

 .عبر  والًة معحؼاهم وؿم اإلاالخم اإلاشؿلة. 09/05/2017و
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:  الفصلخاجمت

 و بالػبـ في مطلخة العاخل مً خالٌ دساظخىا اإلاىجضة إلااظعة بهحاج الخلُي و مشحلاثه ملبىة 

ة ةالحجاٍس ة الحجاٍس  خُث بعذ بؾالعىا ععى وشاؽ هزه ألاخمرة ، الخكىا هلائظ ؿُما ًخظ ثىكُم اإلاذًٍش

ات العلُا للماظعة لُة في اإلاعحٍى  و هزا مً خالٌ خلـ في عملُة الحىصَع ،ؤثطح لىا ػُاب رلاؿة جعٍى

ة مىعذمة في ، اإلاهام إلاخحلف اإلاطالح م و هزه اإلاذًٍش ة الخعٍى بر هجذ ؤن مطلخة البُع ثلىم بمهام مذًٍش

لي والبدىذ  اإلااظعة لهزا ؿمً اإلاعحدعً بوشائها و ثخططها في اإلاهام الخاضة بالجاهي الخعٍى

لي  و بالذسحة ألاوإى الزي ًدحىي ععى عىطش  ج الخعٍى لُة و دساظة اإلاٍض ظ الحىصَعالخعٍى  و هى مشيل عٍى

 :  وهزا ساحع بإىجعاوي مىه اإلااظعة

  .اإلاىكع الجؼشافي ػمر  قاهش  للمشهي -

 .حجم اإلاطىع ال ًخىاظي مع حجم ؤلاهحاج -

 .عذم وحىد مخحطمن وماهلمن في مجاٌ الحىصَع -

 .اثباع اإلااظعة لؿشق ثىصَع هالظُىُة -

اإلاىاؿعة الششظة إلاىحجات حُبعي ثياد ثخشيل في وظـ اإلاىاؿعة الخادة وػمر الششعُة التي  -

 .ٌعشؿها العىق الجضائشي للخلُي ومشحلاثه

: لزا ؿىدً هلترح ما ًعي

 .ثدعمن هىعُة اإلاىحىج ؤهثر إلاىاحهة اإلاىاؿعة خاضة مً الجاهي الخاسجي له -

ً بالخاسج - م ثىقُف الجامعُمن ؤو الحيٍى  .ثىؿمر مخحطمن وماهلمن في الحىصَع ورلً عً ؾٍش

في قل اإلاىاؿعة الشذًذة التي ٌعشؿها العىق للخلُي ومشحلاثه ًجي عليها الشؿع مً حىدة  -

لُة خذًثة  .مىحجاتها وهزا باظحعماٌ ؤظالُي جعٍى

ة ورلً لحدـمز العماٌ ععى ثلذًم مشدودًة ؤؿػل -  .ثلذًم مياؿأت مالُة ومعىٍى
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إن الخحىالث الاكخصادًت الدولُت أفسشث اوعكاساث هامت على مسخىي الاسىاق خاصت املخخصصت 

ت على مسخىي املؤسساث الاكخصادًت، وبامللابل  منها، ومً ثم فلد أععذ جصىزاث حدًثت في أهماط الدسُيًر

ّم، حُث اهخلل اليشاط  لهرا الخغُير حدثذ جعىزاث هامت في املفاهُم الاكخصادًت وعلى زأسها مفهىم الدسٍى

لي مً كىهه أداة إلجاحت السلع في ألاسىاق املخخلفت والعمل على إًجاد أسالُب لترغُب املستهلكين في  الدسٍى

عملُت الشساء الخاصت بسلعت ما أو خدمت إلى كىهه وشاط وفلسفت جلىم على إشباع حاحاث املستهلك سُد 

ت، حتى جضمً جىفُر وجلبُت  السىق وعلى املؤسساث الاكخصادًت أن حسخس الامكاهاث املادًت والبشٍس

احخُاحاجه وفم امللاًِس املعلىبت مً ظسف شسائح مخعددة ومخباًىت مً حُث اللدزة الشسائُت والثلافت 

م ًمكً أن ٌشبه برلك الصُاد املاهس الري ٌسخخدم  الاستهالكُت والسً والجيس، ومً ثم فسحل الدسٍى

 .أسالُب دكُلت الكخىاص زغباث املستهلك

وهرا إلاشكال ًعسح بشكل أكبر على مسخىي املؤسساث الصغيرة واملخىسعت، حُث أصبحذ هره 

ألاخيرة جىاحه جحدًاث كبيرة ًيبغي أن جخغلب عليها إذا ما أزادث البلاء والاسخمساز في السىق، خاصت وأن هرا 

الىىع مً املؤسساث الاكخصادًت ًبلى زهُىت معاًيرها الحجمُت حُث هحدها مصىفت جبعا ملعاًير كمُت كسأس 

ومعاًير  هىعُت كحجم اليشاط . الخ... املال بأهىاعه واللُمت املضافت وزكم ألاعمال وعدد العمال وألازباح 

 .إلخ... وحصت السىق وهىع املىخىج 

إلخ، ... فهره املؤسساث عادة جكىن ضعُفت أو مخىسعت مً حُث زأس املال وألازباح وزكم ألاعمال 

فيشاظاتها جكىن كثُفت الُد العاملت وجفخلس إلى أسالُب الخكىىلىحُا املخعىزة كما أنها جفخلس إلى الخبراث 

لي، فهي حعاوي مً عدم وحىد حصت سىكُت  واملؤهالث العالُت سىاء في املجال إلاهخاجي أو في املجال الدسٍى

 .معخبرة وسمعت حُدة جكسبها ثلت املخعاملين معها كمستهلكين أو كممىهين

فما ًؤخر على هره املؤسساث أنها ذاث حساسُت مسجفعت لخغيراث السىق، فهي جىاحه عامل املىافست 

الشدًدة مً هىعُت وحىدة السلعت أو الخدمت وكرلك مً حُث ألاسعاز  ومدي كدزتها على جخفُض الخكالُف 

ومً هرا املىعلم ًيبغي عليها أن حعمل على بىاء استراجُجُت جىشَع جخجاوب ومععُاث ألاسىاق التي جخالءم مع 

 .ظبُعت وشاظها الاكخصادي
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Résumé: 

Les changements économiques internationaux ont produit un impact significatif sur le 

niveau de niche privé, y compris les marchés, puis les perceptions modernes dans les modèles de 

gestion ont donné le niveau des institutions économiques, et en contrepartie de ce changement, il y 

a eu des développements importants dans les concepts économiques, en particulier le concept de 

marketing, où il gravit l'activité de commercialisation d'être un outil pour permettre produits sur les 

différents marchés et de travail pour trouver des moyens pour attirer les consommateurs dans leur 

propre activité des produits de base ou d'un service et d'être une philosophie basée sur la 

satisfaction des besoins du maître des consommateurs du marché et des institutions économiques 

pour exploiter le potentiel humain et matériel, de manière à assurer le processus 

d'approvisionnement Mettre en œuvre et répondre à leurs besoins conformément aux normes 

requises par plusieurs segments différents en termes de pouvoir d'achat et de la culture de 

consommation, l'âge, le sexe, et le marketing peut être depuis un homme qui ressemble à un 

chasseur expérimenté qui utilise des méthodes précises pour capturer les désirs du consommateur. 

Cette confusion se pose plus au niveau des petites et moyennes entreprises, où il est devenu 

celui-ci est confrontée à d'importants défis doivent être surmontés si elles doivent survivre sur le 

marché, d'autant plus que ce genre d'institutions économiques restent en otage volumétrique leur 

normes classées selon les critères pour le montant que les types de capital le chiffre d'affaires à 

valeur ajoutée et le nombre de travailleurs et profits ... etc. Normes et qualité de l'activité que le 

volume et la part de marché et le type de produit ... etc. 

Ces institutions sont généralement faibles ou modérées en termes de capital, les bénéfices et 

le chiffre d'affaires ... etc., Vencatadtha de main-d'œuvre et ne disposent pas des méthodes 
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technologiques de pointe car ils ne disposent pas des compétences et des qualifications élevées, 

aussi bien dans le domaine de la production ou dans le domaine du marketing, ils souffrent d'un 

manque de part considérable du marché et de bonne réputation ont gagné clients la confiance des 

consommateurs. 

Ce qui est pris sur ces institutions, ils sont d'une grande sensibilité aux changements du 

marché, ils font face à facteur concurrence extrême de la qualité du produit ou du service, ainsi que 

en termes de prix et de leur capacité à réduire les coûts et de ce point de vue, il devrait travailler sur 

la construction d'une stratégie de distribution qui répondent et les marchés de données qui 

correspondent à la nature du l'activité économique. 

 

 


