
الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةالجمهورية
العلميالبحثوالعاليالتعليموزارة

–مستغانم–باديسبنالحميدعبدجامعة
التسييرعلوموالتجاريةواالقتصاديةمو العلكلية

التجاريةالعلومقسم
أكاديميماسترشهادةنيلمتطلباتضمنتخرجمذكرة

تسويق:تخصص
المذكرةعنوان

:األستاذإشرافتحت:                                                                الطالبإعدادمن

بن شني يوسفزيتوني حليمة

:المناقشةلجنةاأعضاء

مستغانمجامعةا رئيسمساعدأستاذبن شني عبد القادر/أ

مستغانمجامعةامقرر مساعدأستاذبن شني يوسف /أ

مستغانمجامعةامناقشمساعدأستاذبومدين بلعياشي           /أ

2015-2014:الجامعيةالسنة

اثر تحرير التجارة الخارجية على اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة

دراسة حالة بمجمع متيجي



الشكر

عالمالعبادوخالقالكونمالكاهللاوالحمدالرحيمالرحمنااهللابسم
المصطفىنبيهعلىاهللاوصلىنتوكل،وعليهتستعينبهوالشهادةالغيب
.وسلم

مسيرةفيووفقنيالعقلرزقنيالذيالعالمينربهللاهو شكريأول
مستقبالمنهيستفادومرجعاعوناأن تكوننرجوالتيالمذكرةهذهوإتمام

العملهذاإنجازفيساهممنكلإلىالخالصةبالتشكراتوأتقدم
األستاذ: منكلبالذكرواخصمن بعيد،أوقريبمنسواءالمتواضع
علينايبخلمولمذكرتناعلىبإشرافهشرفناالذيبشني يوسفالمشرف
.إنجازهافترةطيلةالقيمةبتوجهاته

مؤسسة مؤطرينمنالمذكرةهذهإنجازعلىأعاننيمنكلأشكركما
GMDأعانونيالذيوالزمالءاألساتذةوكلمطاحن ظهرة بمستغانم

نفسأرفعأنالفخركلليو متهومساعدبآرائهمعليايبخلو ولم
وكلالمناقشة،لجنةفيبعضويتهمشرفونيممنلألساتذةالشكرعبارات

.والمعرفةبالعلمإمدادناتولوا من

عالمالعبادوخالقالكونمالكاهللاوالحمدالرحيمالرحمنااهللابسم
المصطفىنبيهعلىاهللاوصلىنتوكل،وعليهتستعينبهوالشهادةالغيب
.وسلم

مسيرةفيووفقنيالعقلرزقنيالذيالعالمينربهللاهو شكريأول
مستقبالمنهيستفادومرجعاعوناأن تكوننرجوالتيالمذكرةهذهوإتمام

العملهذاإنجازفيساهممنكلإلىالخالصةبالتشكراتوأتقدم
األستاذ: منكلبالذكرواخصمن بعيد،أوقريبمنسواءالمتواضع
علينايبخلمولمذكرتناعلىبإشرافهشرفناالذيبشني يوسفالمشرف
.إنجازهافترةطيلةالقيمةبتوجهاته

مؤسسة مؤطرينمنالمذكرةهذهإنجازعلىأعاننيمنكلأشكركما
GMDأعانونيالذيوالزمالءاألساتذةوكلمطاحن ظهرة بمستغانم

نفسأرفعأنالفخركلليو متهومساعدبآرائهمعليايبخلو ولم
وكلالمناقشة،لجنةفيبعضويتهمشرفونيممنلألساتذةالشكرعبارات

.والمعرفةبالعلمإمدادناتولوا من



اإلهداء

وثمرةدراستيحصيلةيمثلالذيالمتواضعالعملهذااهديأنيشرفني
ماوأحلىقلبيوسعادةأمليومنبعحياتيونورقلبيةبحبيإلىجهدي

أطالأبيلياهللاحفظهمخلوقوأطيبوأعزالغالية،أميلسانبهينطق
.عمرهفياهللا

مصطفىومحمدومحفوظومجذوباألعزاءإخوتيإلى

عزيزة ناديةأختيإلى

إلى زوجة أخي فريال و زوج أختي عبد القادر

إلى قرة عيني و حبي ليلى

إلى كتاكيت حسام و إسالم و يونس

, نسرين,سارة, فاطمةبالذكرإلى كل أصدقاء و األحباب واخص 
بأخص دفعة التسويق و دراسةفيزمالئيكلإلىومحمد,لكحل

.إلى كل من يعرفني من بعيد و قريب



الفهرس



المقدمة العامة
التسويقيةإلستراتيجيةادراسة:األولالفصل 
المقدمة
التسويقيةاإلستراتيجيةعنعموميات:األولالمبحث 

مفهوم اإلستراتيجية التسويقية:األولالمطلب 

التسويقيةالمكونات اإلستراتيجية:الثانيالمطلب 

.التسويقيةاإلستراتيجيةالمتغيرات:الثالثالمطلب 

.مزايا متحققة منهاوتسويقيةإستراتيجيةأنواع:الثانيالمبحث 

.االستراتيجيات التسويقيةأنواع:األولالمطلب 

.اإلستراتيجية التسويقيةأهداف:الثانيالمطلب 

.التسويقيةاإلستراتيجية مزايا متحققة من:الثالثالمطلب 

وكيفية صياغتهاإستراتيجية التسويقيةخطوات:الثالثالمبحث 

التسويقيةإعداد اإلستراتيجيةخطوات:األولالمطلب 

.وأهدافهاالتسويقاإلستراتيجيةصياغة:الثانيالمطلب 

.التسويقيةاإلستراتيجيةحدود تقييم:الثالثالمطلب 

الخاتمة
.التجارة الخارجية واستراتيجياتها:الفصل الثاني

مقدمة



.عموميات حول التجارة الخارجية:األولالمبحث 
تطور التجارة الخارجية:األولالمطلب 
أهمية التجارة الخارجية:الثانيالمطلب 
سياسة التجارة الخارجية:الثالثالمطلب 

.أساليب دخول إلى األسواق الخارجية:الثانيالمبحث 
.قرارات إمكانية العمل في السوق الخارجية:األولالمطلب 
اختيار األسواق الخارجية التي يتم اقتحامها:الثانيالمطلب 
دخول إلى األسواق الخارجية و أهمية طرق :الثالثالمطلب 

الخارجية واستراتيجياتهابيئة األسواق:المبحث الثالث
.الخارجيةاألسواقإلىالدخولعلىالمؤثرةالبيئةمكونات:األولالمطلب 
فيهاالمؤثرةوالعواملالخارجيةاألسواقإلىالدخولاستراتيجيات:الثانيالمطلب 
.الخارجيالتسويقأهمية:الثالثالمطلب 

الخاتمة
GMDمؤسسةواقع اإلستراتيجية التسويقية في :الثالثالفصل 

.الدراسةميدانبالمؤسسةالتعريف:األولالمبحث 
المقدمة
"متيجي"لمجمععامتقديم:األولالمطلب 
للظهرةالكبرىبالمطاحنالتعريف:الثانيالمطلب 
.للظهرةالكبرىبالمطاحنالخاصالتنظيميالهيكل:الثالثالمطلب 

.تشخیص االستراتیجي للمؤسسة:الثانيالمبحث 
.للمؤسسةالخارجياإلستراتيجيالتشخيص:األولالمطلب 
.للمؤسسةالداخلياإلستراتيجيالتشخيص:الثانيالمطلب 
للمؤسسةتسويقيةإستراتيجيةإعدادمراحل:الثالثالمطلب 

.لظھرةامؤسسةلالتسویقيالمزیجاإلستراتیجیة:المطلب الرابع

دوافع الدخول إلى األسواق الخارجية:الثالثالمبحث 



.للظهرةالكبرىللمطاحنالتنافسيةالوضعية:األولالمطلب 
.البيئة المحيطة بالمؤسسة:الثانيالمطلب 
.الجودة في مطاحن الظهرة:الثالثالمطلب 
أسباب وموانع التي تواجهها المؤسسة للدخول إلى األسواق : الرابعالمطلب
.الخارجية

الخاتمة
الخاتمة العامة

فهرس األشكال

الصفحةالعنوانرقم الشكل
المزيج التسويقيعناصر01
.المنتجمنالرباعيةمصفوفة02
لإلستراتيجيةالميزة التنافسية 03
خطوات اإلستراتيجية التسويقية04
الخارجيةاألسواقدخولتواجهالتيالبيئيةالعوامل05
للظهرةالكبرىللمطاحنالتنظيميلهيكلا06
تشكيلة المنتجات الخاصة بالمؤسسة07

فهرس الجداول

الصفحةالعنوانرقم الجدول
الخارجيةاألسواقإلىالدخولعلىالمؤثرةالبيئةمكونات01
واختيار توقيتـهخطوات إستراتجية لدخول إلى األسواق الدولية 02
فرص و تهديدات المؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة03
مؤسسةوالضعف فيالقوةنقاطأهم04
والوطنيالمحليلمستوىاعلىللمطاحنالمنافسينأهم05



المقدمة العامة  

المقدمة العامة



المقدمة العامة  

أ



المقدمة العامة  

أ

:المقدمة العامة

بظهور التكتالت ،االقتصادية و العاملية اجلديدةاألوضاعتعترب فرتة تسعينات فرتة التحديات يف ظل 
.التحدياتلك من ذو سياسات اإلغراق اليت تتبعها الدول وما إىل غري ،و املنافسة الدولية،االقتصادية

ا و  كما اتسمت هده التحديات بالعديد من اخلصائص مثل زيادة حركة االتصاالت و اتساع جماال
إىل تطبيق آليات السوق زيادة حركة التجارة العاملية وتطور األسواق و اتساعها و اجتاه العديد من الدول

.حركة التجارة اخلارجية من خالل املؤسسات املتعددة اجلنسياتو زيادة

كل هدا أدى إىل زيادة اإلحساس بضرورة االهتمام بالتسويق و احلاجة إىل املعلومات التسويقية يف 
مع تطوير املنتجات و وجود وسيلة فعالة و شاملة السعي لفتح املزيد من األسواق احمللية أو اخلارجية

اليت ميكن أن تؤدي غرض ضمان انسياب و تدفق املنتجات سواء كان دلك متعلق لكافة الوظائف
.بالسلع أو اخلدمات

األنشطة التجارية و الصناعية و اخلدماتية فتح أمام املؤسسات ا التطوير و التقدم يف خمتلف ذهإن
ا ذو ه،فة من قبلاليت كانت غري معرو و اقتحام الكثري من األسواق ،املختلفة جماالت واسعة للنمو 

بفضل اإلميان باألمهية املتزايدة لدور التسويق الدويل الذي يعترب حمددا لنجاح املؤسسات يف دخول 
.األسواق العاملية

فاملؤسسات اليت متلك إسرتاتيجية تسويقية متطورة تستطيع أن تنافس بكفاءة و فعالية يف األسواق فاملتبع 
حلركة املنافسة الدولية جيد أن جناح الذي حققته املؤسسات األملانية و اليابانية يرجع بالدرجة األوىل إىل 

وعلى الرغم من األمهية املتزايدة لدور التسويق  فإننا ،ه املؤسسات املفهوم احلديث يف التسويقذتبين ه
ا جند أن اغلب املؤسسات اجلزائرية العاملة يف السوق احمللي و  الدويل عاجزة عن تطوير اسرتاتيجيا

و ديث الذي انعكس على مستوى أدائهاالتسويقية بل مازلت مل تدرك أمهية التسويق و التسويق احل
.املؤسسةيؤديه يف حتقيق أهداف الدور احليوي الذي ميكن أن يلعبه أو
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اإلشكالية العامة: أوال 

:ه الدراسةذاليت حناول اإلجابة عنها من خالل هو من خالل ما تقدم تتبلور معامل املشكلة 

ما مدى تأثير تحرير التجارة الخارجية على اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسة؟

:الفرعيةو تندرج حتت هده اإلشكالية جمموعة من األسئلة 

؟التسويقية ما مفهوم اإلسرتاتيجية .1
؟وضعهامندفاهلومااملتححقة منهاكيف تتم صياغة اإلسرتاتيجية التسويقية و ما مزايا .2
ما املقصود بالتجارة اخلارجية و ما أسباب قيامها؟.3
إسرتاتيجية مالئمة لغزو األسواق اخلارجية؟ماهية.4

الفرضيات :ثانيا

للوصول إىل يهتم النشاط التسويقي بإشباع احلاجات و الرغبات اإلنسانية إىل جانب سعيه.1
وذلك من خالل نطاق الدويلاملتزايدة عن حدة املنافسة علىو ختفيف من اآلثار،التخصيص األمثل

.تسويقية حمكمةاتتبين اسرتاتيجي

من قصور يف مفهوم احلديث للرؤية التسويقية جعلها عاجزة عن اجلزائريةمعاناة بعض املؤسسات.2
.حتقيق أهدافها يف البيئة األعمال الدولية لوجود املنافسة

اخلارجية يساعد املؤسسات من لألسواقمزيج تسويقيللمؤسسة معالتسويقي احمللياملزيجفقتوا.3
.اخلارجية بسهولةدخول إىل أسواق

أهمية البحث:ثالثا

تتجلى األمهية يف تبيان أمهية التسويق كأحد األسلحة الفعالة يف حتقيق النمو و التقدم فهو يعطي فكرة 
و كيفية اغتنام الفرص املناسبة لتحقيق األهداف املؤسسة يف ظل متغريات عما يدور يف البيئة األعمال

وكدا احلرص ،وهدا يسمح بدراسة و حتليل عملية التسويق و كيفية  دخول األسواق الدولية،املختلفة
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على رصد العوامل األكثر تأثريا يف تدعيم املوقف التنافسي و القانوين و السياسي و الثقايف  يف اختاذ 
.رتاتيجيات تسويقيةاس

أهداف البحث: رابعا

:إن تناولنا هلده الدراسة و الغرض منها ل خيرج يف حقيقة األمر كونه حماولة لتحقيق األهداف التالية

.التسويق الدويل باسرتاتيجياتهأمهيةحماولة حصر و حتديد .1
.الفلسفة التسويقية بطريقة شاملة و فعالةإظهارحماولة .2
.االسرتاتيجيات املختلفة لغزو األسواق اخلارجيةتبيان الطرق و .3
.حماولة إظهار أمهية اإلسرتاتيجية التسويقية باملؤسسة لتحقيق  األهداف اليت تسعى إليها.4
.سعينا إىل رفع قدراتنا املنهجية و تنمية معارفنا يف االسرتاتيجيات و كدا التسويق.5

مبررات و دوافع اختيار موضوع البحث:خامسا

:يقة هناك عدة مربرات وأسباب دفعتين الختيار هدا املوضوع و هي كمايلياحلقيف 

.حبكم ختصصنا يف التسويق من خالل دراستنا اجلامعية و ميلنا لدراسة املواضيع التسويقية.1
.فياملؤسساتالصناعاتمنهاتعايناليتالتسويقيةاملشكالتآلتشخيصيفالبحثإمكانية.2

ؤسساتامليفالتسويقيةإلسرتاجتيةالبالغةمهيةاأل.3
تسويقيةإسرتاتيجيةوإتباعالتسويقبأمهيةللمؤسسةالعليااإلدارةقناعةمدىعلىالوقوف.4

.فعالة

سابقةدراسات:سادسا

،رسالة ماجستري،مدخل ديناميكي استراتيجي:التسويق الدولي في العالم متغير.1
أمهية التسويق علىيف حبثهركزوقدالطالب فالح امحدإعدادمن ،2004جامعة اجلزائر 

الدويل 
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،1997اجلزائر،رسالة ماجستري،دور التسويق الدولي في اقتحام األسواق الدولية.2
إسرتاتيجية ،تطور التسويق الدويلومفهومتناولت الدراسةالطالب مصطفى شليب  إعدادمن 

.دخول إىل األسواق اخلارجية 

البحثفيالمستخدمالمنهج:سابعا

علىاإلجابةو ، ونتائجهاجوانبها،أبعادها،وحتليل،البحثموضوعاإلشكاليةدراسةأجلمن
والوصفيعلى املنهجنيباالعتمادالدراسةمتت،الفرضياتصحةوإثبات،اإلشكاليةتساؤالت
يفالتحكمومنهاا،و اإلملامباملوضوعاملرتبطةاملقارباتواألدواتواملفاهيمأهمإلبرازالتحليلي
منهجعلاعتمادناو،للظهرةباملطاحن الكربىكانالذيو،التطبيقيللجانباملروربغيةاملوضوع

هذهعلىيالنظراجلانبيفجاءماحماولني إسقاطالسابقنياملنهجنيبنياجلمعواحلالةدراسة
.سابًقاالواردةاستخدام املفاهيممدىتبيانواالقتصادية،املؤسسة

الدراسةصعوبات:ثامنا

لفرتةإجراء الرتبصصعوبةمنهاعدة،مشاكلواجهتناأيناحلالةدراسةأساسا يفالصعوباتتركَّزت
معاملعلوماتبعضتضارب وتناقضوكذا،والبياناتاملعطياتبعضعلىاحلصولصعوبةوكذامقبولة،
.البعضبعضها

البحثتقسيمات:تاسعا

،الثاين تطبيقيونظرياألول:جزئنيإىلالبحثبتقسيمسنقوماملوضوعهذامعاجلةأجلمن
اثر تحرير التجارة الخارجية علي "موضوع يفالنظريةاجلوانببعرضخيتصالنظريفاجلزء

:فصولثالثةعلىوسيحتوي"إستراتيجية تسويقية للمؤسسة 

األول إىلاملبحثيفسنتطرقأين"التسويقيةلإلستراتيجيةالمفاهيم"األولالفصليفسنتناول

وتسويقيةإسرتاتيجيةأنواعإىل الثايناملبحثيفبينما،التسويقيةاإلسرتاتيجيةعنعموميات
.صياغتهاكيفيةوالتسويقيةإسرتاتيجيةخطواتالثالث إىل املبحثسيخصصحنييف،عناصرها



المقدمة العامة  

ث

األول مبحثهيفوسندرس"التجارة الخارجية واستراتيجياتها":بعنوانفسيكونالثاينالفصلأما
اخلارجيةأساليب دخول إىل األسواقالثاين املبحثنتناول يف،مثعموميات حول التجارة اخلارجية

.دخول إىل األسواق اخلارجيةو أمهية طرق لالثالث سنخصصه املبحثبينما،

منمكونوهومبستغامن  "بمطاحن الكبرى ظهرة"بدراسة حالة فيتعلق:التطبيقيالثايناجلزءأما
الثايناملبحثأماالدراسةميدانباملؤسسةالتعريفاألول يف املبحثفسنتناولواحد،فصل

إسرتاتيجيةإعدادمراحلفسنخصصهالثالثاملبحثأماتشخيص االسرتاتيجي للمؤسسةلفسيكون 
. للمؤسسةتسويقية

.إليهااملتوصلالنتائجأهمفيهانستعرض،عامةخبامتةالدراسةهذهوستختتم
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الفصل األول

التسويقيةإلستراتيجيةدراسة ا
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التسويقيةإلستراتيجيةدراسة ا:األولالفصل 

المقدمة 

ين يتوجب عليها انتهاج وتبفإنهاملختلفةدافها هأحتققوتسعى لكي واالستمرارتريد البقاء اليتاليوم املنظمات
املنافسنيملتعددة ملواجهةالرباجمهاعملية التخطيط و التنفيذ والرقابة اإلدارة اإلسرتاتيجية يفتسويقية و إسرتاتيجية

.مع زبائنهاواالستمرارالتواصل حتقيقو 

التنفيذ يف املسار املعتمداملطلوبةاألهداف ات العلمية والثقافة التنظيمية رب خلمزيج متنوع من اهيفاإلسرتاتيجية 
.خل ا......والرقابة

ال تتحققذه الرؤى والرسالة ها و هنصب اعتبار يفنظمة تضعها امليتمظلة الرؤى والرسالة الحتتوكل ذلك يكون 
:الفصليف هداسنتطرق عليهوذلكمتكنها من حتقيقتسويقية إسرتاتيجيةبوضع إال

عموميات عن اإلستراتيجية التسويقية:لاألو المبحث 
تسويقية و عناصرهاإستراتيجيةأنواع:  الثانيالمبحث 
خطوات إستراتيجية التسويقية و كيفية صياغتها: الثالثالمبحث 
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التسويقيةاإلستراتيجيةعموميات عن :األولالمبحث 
مصادرلتدعيمالوسائلعنوتبحثحميطها عنللكشفطرقعنؤسساتاملتبحثالقطاعاتمجيعيف

ا اوتدعيممعلوما منحصةأكربوامتالكنافسنياملخططإلبطالالسبيلجوم،وكذااهلوعلىالدفاععلىقدر
واستكشافاخلارجيةوالداخليةللبيئةمعمقليلحتعلىبنيةاملاالسرتاتيجياتوتصميمسياساتوضعوالسوق،
اإلسرتاتيجيةمفهومإىلبحثاملذاهيفسنتطرقهوعلي. هتكوينعمليةيفاألساساهباعتبار خاطرواملالفرص

ا ووالتسويقية ا مكونا .متغريا
.مفهوم اإلستراتيجية التسويقية:المطلب األول

.سنقوم يف هذا املطلب بعرض أهم التعاريف املتعلقة باإلسرتاتيجية التسويقية
يئةستهدفةاملاألسواقديدحت:1993ثابت متجانسةزبائنموعةجمالسوقيالقطاعثلوميذاهلالتسويقيزيجاملو
ملتلبيةنظمةاملتسعى محسباحتياجا 1.رغبا

نافسوناملهأماميصمدأنكنميالاليتالوسيلةونهجامليهالتسويقإسرتاتيجية: 1996ترور ب
اعلى: 1997كوتلرعرفها منتتكونوالتسويقيةدافهأقيقحتيفؤسسةاملهبتأملالذيالتسويقمنطق"أ

.2"التسويقإنفاقومستوياتالتسويقي،،واملزيجاملوقع،حتديداملستهدفةلألسواقحمددةاسرتاتيجيات
خططمنكونةاملالشاملةخطتهايهونظمةاملبنيالربطإدارةيهالتسويقإسرتاتيجية: "2000الصميدعي

".التسويقيةالبيئةمتغرياتجتاهالفعالةوالسريعةاالستجابةأيضاوهي, للمنظمةالرئيسيةدافهاأللتحقيق
اعلى"johnscully :فقد عرفها التنافسيةيزةاملوإسناددعمإىلتقوداليتوتكاملةاملاألفعالمنسلسلةأ
3"للمنظمة

اعلىآخرباجتاهعرفه كما تتوافقاومبمتناسقشكليفالتسويقيةاألنشطةوللمواردؤثراملالتوزيعأيضايه":أ
"السوق–املنتجيفاملنظمةأهدافازجناإلمع

اليتاألسواقحولنظمةامللرؤياتطوير"اأنهعلىتعرفالتسويقلإلستراتيجيةبعداأكثروأشملتعريفوفي
تطلباتملوتستجيبللمنظمةكانةاملحيققامبالتسويقيةالربامجإعدادواهوتطوير دافهاألوضعواتم

:اآليتإىلمضمونهيفيشريالتعريفذاهو ."ستهدفاملالسوقيفالزبون
اك- .قيقهاحتطلوباملدافهاألونظمةاملورسالةرؤياتطورو

41- 36ص، 2009، األردنعمان، العربية،الطبعة للنشردار وائل،  الوظائفاألسسالمفاهيمالتسويقإستراتيجيات،الرب زجنيأمحدوورياالرب نزار-1
ليزية جناالالطبعة، للنشردار املريخ،القصيمجامعةواإلدارةاالقتصادبكليةأستاذسرورإبراهيمعليلسرورتعريب، التسويقساسيات، اارمستورودجوجاريكوتلرفليب-2
.99ص2008،،السعوديةالعربيةملكةاملالرياض،
54-52ص، 2008، األردنعمان، لعربيةاالطبعة، التوزيعوللنشرالعلميةليازوريادار،لتسويقإستراتيجيات،البكريياسرثامر-3
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.ستهدفاملالسوقيفهلقيمةيقحتقوالزبونوللسوقبالنسبةنظمةاملصورةسنيحت-
تمعاهجتاتتحملهاليتسؤوليةاملخاللمننظمةباملاحمليطةالبيئةوالتسويقإسرتاتيجيةبنيالوثيقرتابطال- .ا

.1التسويقيةالمكونات اإلستراتيجية:الثانيالمطلب 
اإلنفاق ، مستوى املزيج التسويقياملستهدفة،األسواق :هيهناك ثالث مكونات لإلسرتاتيجية التسويقية 

.التسويقي
يعطي وزنا و تسويقية فعالة ، عليه أنإسرتاتيجيةحىت يتمكن رجل التسويق من وضع :األسواق المستهدفة-

ا ،اتلف فيما بينها من حيث تفضيالتركيزا متفاوت الدرجة ملختلف أجزاء السوق،ألن هذه األخرية خت استجابا
حماولةمنفبدالالسوق،رضاءحتقيقمنومدى إمكانية املؤسسة وكذا رحبيتها،للجهود و األنشطة التسويقية،

ا سوف تكون أكثر تأثريا لو عملت على ختصيص حبماسالسوقأجزاءكلوراءالسعياملؤسسة متكافئ فإ
ا إليها و بطريقة أحسن  ا جلزء أو أجزاء معينة للسوق،يكون مبقدورها تقدمي خدما من تلك اليت جهودها و طاقا

.يقدمها املنافسون
ويكونإليه،يتطلب من املديرين حتديد مزجيا تسويقيا لكل سوق مستهدفة تسعى املؤسسة:المزيج التسويقي-
العناصرمنحمددةجمموعة مستوياتمنيتألفاملزيجهذاوالفعالية،والتكلفةعلىأساسامبنياالتحديدهذا

.الرتويجالتوزيع،السعر،ج،املنت: املعروفةاألربعة

70ص، مرجع سابقثامرياسرالبكر ،  1
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.التسويقيالمزيجعناصريبين) 01( الشكل رقم

1999،األردناألردنية، جامعة الزيتونة،إسرتاتيجية التسويق ياسني،غالبسعدوعبديلقحطانو العالقبشري:المصدر

.39،ص
تحليلبتقومأنعليهامستهدفةلسوقالتسويقياملزيجاختيارعندخلياراتمناالعديداملؤسسةتواجهوعندما

عمليةتصبحو.األسواقهلذهاملنافسةجذبواحتمالاألرباح،املبيعات،علىاملتوقعتأثريهحيثمنمزيجكل
أخرىمتغرياتاالعتباريفتأخذأنألمرايتطلب ماعنداإلدارةحتديوصعوبةأكثراملزيجهذااختيار

.التسويقياملزيجمتغرياتمنمتغريلكلمتعددةومستويات
مستوىمقداربتحديديتعلققراراختاذالتسويقيةاإلسرتاتيجيةواضعيعلىينبغي:التسويقياإلنفاقمستوى-
لهاختيارهاعندتنفققدمنوذجياتسويقيامزجيااملؤسسةختتارأنيكفيالإذالتسويقي،النشاطعلىإلنفاقا

مألوفةكنسبةاملؤسساتداخلاإلنفاقهذامستوىحيددماوغالبا. التسويقيالنشاطيستحقهماأقلأوأكثر
للمبيعاتبالنسبةلإلنفاقنسبياكبريقدرختصيصإىلاملؤسساتبعضتضطروقد. املبيعاتمنوتقليدية
املبيعات،زادتالتسويقياإلنفاقمستوىزادكلماأنهمنهااعتقاداالسوقية،حصتهاتكوينأملعلىاحملتملة
.ذلكعكسإىلتؤديبلاألرباحزيادةإىلاملبيعاتيفالزيادةهذهتؤديالعندهااليتالنقطةبذلكمتناسية

المنتوج

الترویجتوزیعال

التسعیر

المزیج التسویقي
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1التسويقيةاإلستراتيجيةالمتغيرات:الثالثالمطلب 

، ظلهايفيعملاليتاملتغرياتاالعتباريفيأخذأن، عليهالتسويقيةاإلسرتاتيجيةبوضعالتسويقمديريقومعندما
فهو.الرقابةوالتحكمنطاقعنخترجوأخرىللرقابةخيضعهاأنيستطيعوفيهايتحكمأنميكناليتفمنها
األخريةهذهألناملقرتحة،اإلسرتاتيجيةفيهاتطبقفيها،واليتيعملاليتالبيئةيفصعوباتعدةيواجهبذلك
حريةمنتقيداليتالقانونيةالقيودوعليهاكبرياتأثريااملنافسةولعاملمعينة،أسواقيفاملستهلكنيبطلبمقيدة
فرصتقيداملاليةوالبشريةومنهااملاديةاملتاحةاإلمكانياتواملتوفرةالطاقاتوكذاالتصرف،يفالتسويقمدير

.أكربمبيعاتإىلالوصولبغيةاإلسرتاتيجيةمنتغريأواملبيعات
" البيئةمتغريات"هيوفيهاالتحكمميكنالمتغرياتاملتغريات،منجمموعتنيالتسويقيةلإلسرتاتيجيةنإذ

."اإلسرتاتيجيةعناصر" هيوفيهاالتحكمميكنومتغريات
البيئةمتغيرات:
.اللوائحوالقواننيالتوزيع،هيكل،، املنافسةالطلب:يفوتتمثل

بناءالطلبهذاوحيددمرغباواملستهلكنيحاجاتحتددهمعينةخدمةأوسلعةعلىالطلبإن:الطلب-
اإلسرتاتيجيةعلىاالعتمادميكنأنهإال.اخل...املستهلكسلوكالشرائية،القدرةكالدخل،معينةعواملعلى

كماورغباتهحاجاتهمعيتفقبشكلللمستهلكاملنتوجبتقدميفعلي،طلبإىلاملتوقعالطلبلتحويلالتسويقية
علىلذاالنفقاتمنالكثرياملؤسسةيكلفماوهذامعني،اجتاهيفيسريحىتالطلببتعديلالتسويقيقوم

.التسويقيةاإلسرتاتيجيةإعدادحنيالقائم،الطلباالعتباربعنياألخذالتسويقمديري
التسويق، ألنه جيب التطلع إىل احتماالت إسرتاتيجيةتؤثر املنافسة احلالية و املستقبلية يف إعداد :لمنافسةا-

التغري يف الظروف احمليطة، فإذا ما دخلت املؤسسة مبنتوج جديد إىل السوق و كان هناك منتوج مسيطر على 
السوق ملؤسسة أخرى، فإن نصيب املنتوج اجلديد يكاد أن ينعدم، و إذا ما مت الوصول إىل جزء بسيط من السوق 

إسرتاتيجيتهاو إذا ما زاد عدد املنافسني يف السوق الواحدة على املؤسسة أن تغري من .فيكون ذلك باهظ التكلفة
.هذا ما جيعلها تبحث دائما على اجلديد

تصدر احلكومات تشريعات ولوائح عديدة قصد محاية املستهلك و الدفاع عن مصاحله، :القوانين واللوائح -
م،  واصفات خمتلفة تعمل على جلب املستهلكني يف خمتلف قطاعاذا يعمل املنتج على إنتاج عدة منتجات مبو 

كما أنه توجد قوانني تنظم عملية التغليف والبيانات املكتوبة على األغلفة محاية للمستهلك الذي جيهل الكثري من 
.املعلومات الفنية عن السلعة

.294ص،1983لنشر، مصر،اوللطباعةالعربيةالنهضةدار،التسويق،الفتاحعبدسعيدحممد1
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التسويقية اليت تعد قيودا أمام اإلسرتاتيجيةتعمل التكاليف غري التسويقية إىل تغيري :التكاليف غير التسويقية -
فزيادة النفقة الفنية و اإلنتاجية ملنتوج معني تؤدي بالضرورة إىل إعادة النظر يف . االيت ميكن التقدماإلسرتاتيجية
.التسعري و بالتايل اإلسرتاتيجية التسويقية ككلإسرتاتيجية
1عناصر اإلستراتيجية التسويقية:

، التوزيع، السعر، املنتوج:تتمثل يف املزيج التسويقيمتغريات البيئةإن عناصر اإلسرتاتيجية التسويقية هي عكس 
ا هي نفسها اإلسرتاتيجيات التسويقية املكونة لإلسرتاتيجية إليها يف املباحث الالحقة ألالرتويج و سيتم التطرق

.املتكاملةالتسويقية
:المنتوجوأالسلعة -

و تعديله بطرق شىت إىل هينظر إىل املنتوج على أنه أحد املتغريات اليت ميكن التحكم فيه حيث ميكن تطوير
اخل...جودته لونه، ذوقه،شكله،األحسن، قصد حتقيق هدف معني ، و يتم تغيري املنتوج من خالله تغيري

فاهلدف ليس بيع املنتوج يف حد ذاته و معينة، فاملؤسسة تعمل ألجل تلبية حاجة املستهلك عن طريق منتجات
و حتسني كل خدمة تقدم إليه بطرق عديدة، فتقوم املؤسسة إمنا حتسني املنتوج مبا يتوافق ورغبات املستهلكني،

ستهلك، أي حتقيق هدفاملنتجات أو إضافة آخر يتناسب و رغبة املبإقصاء نوع من املنتجات من خط
.ةحتقيق هدف املؤسساملستهلك و منه

:السعر-
فالسعر أحد أهم املتغريات اليت متكن املؤسسة من ميكن للمنتج أن يتحكم يف سعر املنتجات يف حدود معينة ،

و على .فيتم بيع املنتجات بسعر أقل من سعر املنتجات املنافسة –املنافسة السعرية –املنافسة على أساسه 
معني ألنه أكثر جودة من املنتجات املنافسة األخرى العكس من ذلك قد تعمل املؤسسة على رفع سعر منتوج 

التسعري مقيدة إسرتاتيجيةائيا يف السعر ، ألن لكن ال ميكن اجلزم بأنه ميكن للمؤسسة أو البائع أن يتحكم.
، كما أن عوامل الطلب واملنافسة حتدد مدى قبول السوق املنتوج أو " تكلفة املواد اخلام مثال " بعامل التكاليف 

.السلعة
:التوزيع-

يتخذ مدير التسويق قرارا معينا يف حالة اختيار طريقة توزيع املنتجات اليت يرغب طرحها يف السوق فقد يلجأ إىل 
و بالتايل عليه أن حيدد أوال املناطق . جتار التجزئة مباشرة ، و قد يلجأ إىل جتار اجلملة مث منهم إىل جتار التجزئة 

كيف سيعمل معهم حىت يضمن الفعالية ؟اجلملة،جتار اجلغرافية اليت يطرح فيها منتجاته، مث عدد 

47-45، مرجع سابق،ص البر زنجيو أحمدنزارالبراوري. 1
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مت اختيارهم ؟ املقارنة بني تكاليف التوزيع املختلفة ، و هذه كلها ندرجة الرقابة اليت يفرضها على املوزعني الذي
.التسويقيةاإلسرتاتيجيةتعد قرارات هامة على مديري التسويق أخذها يف احلسبان عند إعداد 

:الترويج-
وهنا يتم حتديد استخدام أدوات الرتويج فقد يعتمد مدير التسويق على اإلعالن كطريقة أساسية لالتصال 

و قد يفضل اخل ...التااملذياع، التلفزيون، الصحف و :اإلعالنيتم اختيار وسيلة باملستهلكني، وهنا
.االعتماد على جهود رجال البيع ، و قد يكون مزجيا تروجييا بني اإلعالن و البيع الشخصي
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.أنواع اإلستراتيجية التسويقية و خصائصها:المبحث الثاني
اخلربة بيوتواستشاريني يعملون يف أكادميينيقدمت من قبل إسرتاتيجيةتوجد عدة مناذج نظرية الختبار 

وهدا ما حنن يف صدد تبيانه يف هدا املبحث حيث سنتطرق ملعرفة أنواع اسرتاتيجيات التسويقية و أهم واملعلومات
ا .عناصرها وخصائص اليت تتميز 

1:أنواع االستراتيجيات التسويقية:الثاني المطلب 

اليت متكنها من جلب عدد معني أو أكرب عدد من املستهلكني، و هي حتاول اإلسرتاتيجيةإتباعتلجأ املؤسسة إىل 
لكن نظرا لتعدد األسواق و كذا تغري سلوك . جاهدة لتلبية رغبة مجهور املستهلكني احلاليني و املرتقبني

.جديدةإسرتاتيجيةاملستهلكني، فإن املؤسسة تتبع دائما 
وبيوت اخلربةيفيعملونواستشارينيأكادميينيقبلمنقدمتيةاإلسرتاتيجلالختيارنظريةمناذجعدةتوجد

.املعلومات
.جندالنماذجهذهأهمومن

ANSOFE. املنتج-السوقإلسرتاتيجيةمنوذج- 

PORTER .تسويقيةالاإلسرتاتيجيةمنوذج- 

ANSOFEمنوذج1-

:هياسرتاتيجياتأربعلتقدميالسوق- املنتجمنرباعيةمصفوفةالنموذجهذاميثل
.المنتجمنالرباعيةمصفوفة:02رقمالشكل

المنتجتنمية
Product développement

السوقاختراق
Market pemetration

التنوع
Diversification

السوقتنمية
Market dévlopment

،جامعة الزيتونة،التسويقإسرتاجتية،غالبياسني,غالبسعدعبديل،قحطانو عالقبشري:المصدر
.37ص،1999األردن،

.45ص،مرجع سابق،عبدلين قحطاو العالقبشیر1
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:السوقاختراقإستراتيجية-ا
، منالسوقيفاملنظمةحصةزيادةعلىأنشطتهاتركيزاإلدارةهدفيكونعندمااإلسرتاتيجيةهذهتطبيق
.األسواقنفسيفاحلاليةاملنتجاتموقعتعزيزخالل
السوق،ا تركز على احلصة احلالية يف أو الدفاع ألاالندماجأوالتعزيزإسرتاتيجيةاإلسرتاتيجيةهذهعلىيطلق

.أكثر من هدف النمو أو التوسع يف نشاط األعمال
:تنمية السوقإستراتيجية-ب

دفع املنتجات احلالية إىل أسواق جديدة وتركيز األنشطة على الفرص املتاحةعنداإلسرتاتيجيةتطبيق هذه 
تطوير، أواملنظمة تعديل خط املنتج احلايل من خالل حتسني نوعيتهوحتاول، يف السوق وأوضاع املنافسني

.االستخدامات املتعددة له
الرتكيز على تطوير و ، يكونعند تقدمي منتجات جديدة إىل األسواق احلالية:المنتجإستراتيجية تنمية -ج

.االبتعاد عن الوظيفة امللزمة للمنتجات احلاليةاملنتج، وحتسني مزيج 
تستند هذه اإلسرتاتيجية على تقدمي منتجات جديدة و الدخول يف أسواق جديدة ،هذه اإلسرتاجتية :التنويع-د

.تأخذ عند التطبيق ثالثة أشكال ،التنويع أو التشكيل األفقي، التكامل العمودي ،التنويع أو التشكيل املختلط
:تسويقيةلإلستراتيجيات الporterنموذج2-

porterيفرتضporterلالنموذج الثاين لإلسرتاتيجية هوgenericstrategiesporterمعروف ب

كما هو موضح يف .مؤكدةإسرتاتيجيةوجود ثالث اسرتاتيجيات ميكن أن حتقق املنظمات من خالهلا ميزة تنافسية 
:النموذج التايل
لإلستراتيجيةالميزة التنافسية :03الشكل رقم 

2التمييز 
Differantration

1القيادة التكلفة
Cost leadership

3Bالتركيز
Focus

3Bمركز التكلفة

.38قحطان عبديل، سعد غالب،  مرجع سابق، ص وبشري عالق:المصدر
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cost leadership strategyالتكلفةقيادةإستراتيجية-ا

األمثلاالستثمارخالل منذلكوالصناعة قطاعيفتكلفةاملنتجنيكأقلاملنظمةتضعاليتاإلسرتاتيجيةويف
.الرائدةباألسعارالسوقيفالبيعومنوذجيةمبعايريواإلنتاجللموارد

قطاعيفاإلجنازمتوسطفوقستكونممكنةتكلفةأقلإىلالتكلفةقيادةحتقيقتستطيعاليتاملنظمةإن
.الصناعة

differentiationstrategyالتمييزإستراتيجية-ب

كبريةقيمةذاتالصناعة،وتكونميدانيفاستثنائيةخبصائصاالنفراد،اوالتميزعنالبحثإسرتاتيجية
.البيعبعدما،وخدماتالتشجيعيةكاألسعارللمشرتي

1:التركيزإستراتيجية-ج
focus strategy

الرتكيزيتم، حبيثالصناعةقطاعداخلحمدودتنافسيجمالاختيارعلىاملنطقةتعملاإلسرتاتيجيةهذهيف
استبعادعلىوالعملاجلزءهذايفالتسويقياملنظمةنشاطوتكثيفالسوقمنمعنيجزءعلى

.املنظمةحصةيفالتأثريمن، ومنعهماآلخرين
:اإلسرتاتيجيةهذهلتطبيقأسلوبانوهناك

.التكلفةميزةحتقيقعلىقادرةاملنظمةجعلعلىالعملأيبالتكلفةاالهتمام:األولاألسلوب
.املستهدفالقطاعداخلالتميزمبركزاالهتمامهو:الثانياألسلوب

:منهااملهمةاإلشكالياتمنجمموعةحليتطلبعمليةإسرتاتيجيةإىلالنموذجهذانقلفانهذامعو
التكاليفيفميزةأومنخفضةبتكاليفالعملجمردتعينالوهي: املؤكدةالتكلفةقيادةةفكريتصلبما-

باملنافسنيمقارنةممكنةتكاليفبأقلالعملتعينإمنا، و "السوقيفاآلخرين"عنمتيزهاالقصرياملدىعلى
.الوقتطوالاآلخرين

حتقيقدائماتستطيعالمنخفضةأسعاربالتايلواملنخفضةالتكلفة: امليزةذهالعملفإننظرناوجهةمنو
.السوقيفتنافسيةميزة

ملخرجاتاملستهلكنيوقبولرضامدىهوأكربوأهمعاملحيددهاالسوقيفالتنافسيةامليزةألنوذلك
.األخرىاملنافسةعناصرمعقياسااكرببنسبةاملنظمة

امنتجاتسعيعلىاملنظمةقدرةبهيقصدالذي: porterعندالتميزمبفهومتتعلقاألخرىاإلشكالية-
أكربقيمةوذواستثنائيشيءحيملاملقدماملنتجإنأساس، علىاملنافسنيمنأعلىبأسعاراخدماأو

.42-39سابق،صياسني،مرجعغالب،سعدعبديل،قحطاتالعالقبشري1
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.أعلىالسعريكونأنيفرتضلذالكاآلخريناملنافسنيمعمقارنةللمستهلكبالنسبة
السوقأسعاربنفسوخدماتمنتجاتاملنظمةختتارأنإمكانيةهووآخرشيءأمهلporterأنغري

.السوقيةحصتهازيادةأجلمنوذلك
"قليلبعدسنوضحكما"التمييزمنمعينةأنواعمعاإلسرتاتيجيةهذهتكونماكثريافإنالواقعيف-

اإلسرتاتيجية،عكسممكنةسوقيةحصةاكربعلىاحلصولهدفللمنظمةالتنافسيةالقدرةتعزيزيففاعليةأكثر
قطاعيفعناصر املنافسةكليفاألخرىاملنظماتعلىالتفوقإىلدفاليت االجتاهاتاملتعددةاألخرى
لتحقيقتسعىميزة تنافسيةحتقيقإىلتسعىاليتاملنظمةن أحني،يف}النوعية،السعر،اخلدمة،التسليم{الصناعة

يف،و}احلصرالسبيل املثالعلىالتسليم{عنصرذالكمثالةوحمددخمتارةالتنافسعناصريفامليزةهذه
املنظماتعنختتلفالنمستعدةاملنظمة،تكوناملختارةالعناصرمنأكثرأوعنصرايفالتميزهذاحتقيقسبيل

.التميزهذاخاللمناألخرىاملنافسة
منهانذكرالتسويقيةاإلسرتاتيجيةأنواعاآلراء حولو قد تعدد

إجيازهاميكنللمنظمةخياراتمبثابةتعدتسويقيةإسرتاتيجياتستةهناكأنالقولميكنحسبهالصميدعي
:1باآليت
ومنتجاتتقدميخاللمنللمنظمةالسوقيةاحلصةعنالدفاعوتعين:التسويقيالدفاعإستراتيجيات.1

.السوقيفالقياديةنظمةامليهاخليارذاهوصاحبةجديدةخدمات
انقاطعلىلرتكيزالسوقيةحصتهالتوسيعظمةناملحاولةمبوتعين:التسويقيالهجومإستراتيجيات.2 قو

اقيقحتيفالراغبةالرائدةنظمةاملاخليارذاهوصاحبةنافسنياملضعفنقاط إزاء .التنافسيةميزا
ذههتازمتحتديه منبدالالسوققائدإتباعالصغريةنظمةاملحاولةمبوتعين:التسويقيةاإلتباعإستراتيجية.3

ااإلسرتاتيجية .الضخمةالتطويرواالبتكارنفقاتملحتنظمةنب املجتبأ
الكتشافخاطرةاململحتوتتقبلعادةغامرةاملظماتناملقبلمنوتستخدم:االكتشافإستراتيجية .4

يفعاليةسيطرةذاتنظماتاملذههوتكونعاليةأرباحلتحقيقالسوقيفوطرحهاجديدة منتجات
.السوق 

بإتباعترغبالاليتالصغريةملنظماتومالئمةجاذبيةأكثر:الصغيرةاألسواققيادةإستراتيجية.5
.الكبريةنظماتامل

46-43الربزرجي، مرجع سابق ،ص نزار الرباوي و امحد 1
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ظماتناملمستوىإىلللوصولبالتسابقالقائدةغرينظماتاملحاوالتمبوتعين:المالحقةإستراتيجية.6
.السوققائدةعلىجوماهلخاللمنمالحقتهاأو الكربى

إسرتاتيجيةتنقسمحيثأنواعإىلينقسمكلمنهماجومواهلالدفاعمهاوضعيتانناكهأنكوتلريرىأيضا
:1إىلالدفاع

.تبعةاملاالسرتاتيجياتنفسانتهاجيفتواصلنظمةاملأنأي:موقعهاعنالمنظمةدفاعإستراتيجية.1
.السوقأطرافعننظمةاملدفاعأي:األجنحةعنالدفاعإستراتيجية.2
.السوق يفجديدمنتجبعثإسرتاتيجيةنظمةاملتنتهج:الوقائيبالهجومالدفاعإستراتيجية.3
الذينافساملمنتجتقليد(التقليدإسرتاتيجيةتتبعظمةناملأي:المقابلبالهجومالدفاعإستراتيجية.4

.)اهيهدد
.هتنويعوالسوقتوسيعحماولةوجديدأسواقيفباالنتشار:الموقفيالدفاعإستراتيجية.5
.االسرتاتيجيباالنسحابيعرفماأواألسواقعنبالتخلي:باالنكماشالدفاعإستراتيجية.6

:يهو منافسيهاضدنظمةاملتستخدمهااليتجوميةاهلاإلسرتاتيجية
ونافسةاملمنبدالالقوةجانبعننظمةاملتبحثحيث:للسوقاألماميةالجهاتمهاجمةإستراتيجية.1

اأسعاربتخفيضذلكيتمثلما غالبا .نافسنياملأسعارإزاءمنتجا
اليت ناطقاملتلكأوللسوقالقائدةنظمةاملتغطهاملواليت:األسواقعلىالجانبيالهجومإستراتيجية.2

.نافسوناملأداءفيها فيضع
.أسواقهايفمنعلىباالستيالءنافسةاملنظمةاملتطويقحاولةمب:المطوقالهجومإستراتيجية.3
ىعلللحصولهمضايقتواخلصمبإزعاجالصغريةللمنظماتخياروهو :العصاباتهجومإستراتيجية.4

.هأسواقدائم يفقدمموطئ
:2إستراتيجيات المزيج التسويقي

إستراتيجيات المنتج:

القرارات اليت ختص املنتجات من حيث التصميم وحتديد إن هذا النوع من االسرتاتيجيات متعلق جبمل

.وهناك العديد من هذه االسرتاتيجيات سيتم تناوهلا. األحجام واألشكال والتمييز والتغليف

، ص 140. محمد إبراھیم عبیدات، استراتیجیات التسویق مدخل سلوكي، دار وائل للنشر و التوزیع، الطبعة الرابعة، عمان األردن ،2009 1

-40،ص2004،الطبعة األولى،عمان،الوظائف، دار وائل–األسس –، استراتيجيات التسويق  المفاهيم يالبر زنجنزار عبد المجيد البراري ، احمد محمد فهمي 
42. 2
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".دورة حياة المنتج"استراتيجيات التسويق خالل -1

:عدة اسرتاتيجيات تسويقية تبعا لدورة حياة املنتج كالتايل) Kotler(حدد كوتلر

:إستراتيجيات التسويق خالل مرحلة التقديم-أ

:بإمكان املنظمة إتباع االسرتاتيجيات األربعة التالية

RapidSkimmingStrategyإستراتيجية االستخالص السريع -

تتألف من البدء مبنتج جديد بسعر مرتفع ومبستوى تروجيي عال وتتقاضى املؤسسة سعرا مرتفعا لغرض استعادة ما 

.األرباح لكل وحدة ميكن من 

Slow SkimmingStrategyإستراتيجية االستخالص البطيء -

السعر املرتفع يف استعادة ) يساعد(ويشجع منخفضتروجيي و مستوىوتتألف من البدء مبنتج جديد بسعر مرتفع

ما ميكن من األرباح ويبقي املستوى املنخفض من الرتويج تكاليف التسويق منخفضة ومن املتوقع أن تستخلص 

.هذه الرتكيبة الكثري من األرباح من السوق

RapidPenetrationStrategyإستراتيجية التغلغل السريع -

بسعر منخفض عن اإلنفاق بإسراف على الرتويج ، تقوم هذه اإلسرتاتيجية بتحقيق أسرع تتألف من البدء باملنتج 

حيث أن السعر املنخفض يؤدي إىل جذب العمالء واملنافسة بقوة مع تغلغل يف السوق وأكرب حصة يف السوق

.املنافسني 

.Slow PenetrationStrategyإستراتيجية التغلغل البطيء -

تج جديد بسعر منخفض ومستوى منخفض من الرتويج يشجع السعر املنخفض على القبول تتألف من البدء مبن

حيث يكون االعتماد على السعر املنخفض يف السريع للمنتج وتؤدي تكاليف التشجيع املنخفضة إىل رفع األرباح

.جذب العمالء



التسويقيةاإلستراتيجيةدراسةاألولالفصل

20

:إستراتيجيات التسويق خالل مرحلة النمو -ب

:للحفاظ على وضعها قدر اإلمكان عن طريق خالل مرحلة النمو تسعى املنظمات

وذلك حتسني وتطوير نوعية املنتج و إضافة مناذج جديدة و الدخول يف أجزاء جديدة للسوق وختفيض األسعار

.إلرضاء أذواق العمالء اليت تتغري باستمرار والقدرة على املنافسة مع املنافسني

:إستراتيجيات التسويق خالل مرحلة النضج -جـ

يف هذه املرحلة تتخلى بعض املنظمات عن املنتجات الضعيفة وتفضل املنتجات ذات الربح العايل واجلديدة ، 

:واالسرتاتيجيات املتبعة هنا هي

Modification of Productإستراتيجية تعديل المنتج -

قيامها بتعديل املنتج حىت يف هذه اإلسرتاتيجية تقوم املنظمة مبحاولة احلفاظ على املبيعات احلالية عن طريق

.ومتلك القدرة على املنافسة مع تطور منتجات املنافسني جتتذب مستهلكني جدد للمنتج

:إستراتيجية تعديل مزيج التسويق-

ميكن أن حياول مدراء املنتج حتفيز املبيعات عن طريق تعديل العناصر األخرى ملزيج التسويق كأن يكون ختفيض أو 

.البقاء على منفذ توزيعي معني أو الدخول يف منافذ أخرى جديدةزيادة السعر أو 

: إستراتيجيات التسويق في مرحلة االنحدار-د

يف هذه املرحلة إن اإلسرتاتيجية املتبعة هي إسرتاتيجية وقف إنتاج السلعة وتقرر املنظمة هنا ما إذا كانت ستوقف 

ء وال تستطيع املنظمة أن منتجها ال ترضي احتياجات العمالعندما جتدإنتاج السلعة بسرعة أو ببطء أو بالتدريج

.املنافسة يف السوق

: االستراتيجيات البديلة لمزيج المنتجات -2

:بشكل عام هناك أربع خيارات إسرتاتيجية متثل اسرتاتيجيات املنتجات االعتيادية وهي
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BrandingStrategyإستراتيجية التمييز -أ

ا عن منتجات أخرى من نفس النوع بواسطتها حتاول  والتمييز يكون عن طريق  التصميم ، , املنظمة متييز منتجا

.  ومن خالل هذا التمييز تستطيع أن ترضي عمالئها وتتفوق على منافسيها ...العالمة ، األغلفة

diversityStrategyإستراتيجية تنويع -ب

ا عن املنتجات األخرى  ا احلالية واليت ختتلف استخداما يعين ذلك إضافة خطوط جديدة إىل خطوط منتجا

وذلك عندما تتوسع رغبات عمالئها ويبدأ املنافسني باالعتماد على املنتجات اجلديدة ولكن حتت نفس العالمة 

م وذلكاليت تشبع  مرغبا .جلذ

Modification of Productإستراتيجية التعديل -جـ

ا تطوير أو تغيري بعض الصفات للمنتجات القائمة مع بقاء عدد من املنتجات ثابتة ، وقد يرجع السبب  يقصد 

وهي تعديالت ضرورية يف التعديل إىل تغري أذواق أو حاجات ورغبات املستهلكني أو ملسايرة التطورات احلاصلة

.للقدرة و واالستمرار باملنافسة 

Contration of Productتيجية االنكماش إسترا-د

تعين هذه اإلسرتاتيجية استبعاد خطوط منتجات قائمة أو تبسيط بعض التشكيالت داخل خطوط املنتجات 

.فقطدف التبسيط يف خط املنتجات وإسقاط منتجات غري مرحبة والرتكيز على املنتجات املرحبة 

إستراتيجيات التسعير:

يف أنه خطوة من خطوات املنشأة يف إعداد السياسة أو اإلسرتاتيجية للمستقبل تظهر أمهية التسعري 

.وبالتايل فهو يؤثر على إيرادات املنشأة أرباحها

وتعترب إسرتاتيجية التسعري واحدة من اسرتاتيجيات التسويق ذات التأثري الكبري يف حتقيق األهداف التسويقية 

.والتنظيمية
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:التسعري ما يليومن أبرز إسرتاتيجيات 

وتشمل : إستراتيجيات تسعير المنتجات الجديدة-1

. SkimmingPricingStrategyإستراتيجية قشط السوق -أ

يتم حتديد سعر مرتفع للسلعة اجلديدة حبيث يوجه هذا السعر إىل الفئة األوىل يف السوق واليت يهمها احلصول 

ا تقل الفرص البيعية اجلديدة أو تنعدم بالنسبة هلذه الفئة ، يتم على السلعة مهما كان السعر مرتفعا ، وعندم

وإرضاء العمالء الذين ال يستطيعون دفع أسعار مرتفعة للحصول ختفيض السعر باستمرار لكسب فئات جديدة

.على املنتج وإذا مل تفعل ذلك فإن العمالء سوف يتوجهون للمنافسني 

PenetrationPricingstrategyإستراتيجية التمكن أو التغلغل السوقي -ب

زأ وذلك عن طريق حتديد أسعار دف هذه اإلسرتاتيجية للحصول على حجم كبري من السوق غري ا

:ويفضل استخدام هذه اإلسرتاتيجية.لسلعهامنخفضة 

يف الشراء على سعر املنتج أذا ارتفع السعر قل أي أن العمالء يعتمدون عندما تزيد حساسية السوق للسعر - 

.صحيحالشراء والعكس 

.إذا كانت السلعة تواجه منافسة حمتملة قوية- 

Price Leadership Strategyإستراتيجية قيادة السعر -جـ

.تتجسد من خالل حتديد األسعار من قبل منظمة ما تعترب القائدة يف السوقو

:وتشمل: إستراتيجيات تسعير المنتجات الحالية -2

Maintaining Price Strategyإستراتيجية ثبات السعر -أ

دف هذه اإلسرتاتيجية إىل احملافظة  مبوجبها ال جيري تغيري السعر احملدد للمنتج عند طرحه للسوق ألول مرة و

.بيئة تتسم بالثبات النسيبالعمالء يفعند صورته الذهنيةعلى مركز املنتج التنافسي وحصته السوقية ورحبيته وتعزيز 
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Reducing The PriceStrategyإستراتيجية تخفيض السعر -ب

تم هذو حلاجات ه اإلسرتاتيجية بتحقيق االستجابةتعترب إسرتاتيجية دفاعية ملواجهة املنافسني أو القضاء عليهم و

ا تسهم يف بناء حصة سوقية كبرية إذا متكنت متغرية،يف بيئة لعمالءا وهي تقود إىل اخنفاض هامش الربح إال أ

.املنظمة من الفوز على املنافسني

 التوزيعإستراتيجيات:

االستهالك مع التوزيع هو جمموعة من األنشطة املتعلقة بانتقال السلع واخلدمات من أماكن اإلنتاج إىل أماكن

وهناك العديد من . حمكمة إسرتاتيجيات توزيعيةمراعاة الوقت واملكان املناسبني وهذا لن يتحقق إال بوضع 

.التصنيفات لالسرتاتيجيات التوزيعية سيتم تناوهلا خالل هذا املطلب

Distribution ScopeStrategiesالتوزيع ) نطاق(إستراتيجيات مجال-1

ا  حتديد مدى املستهلكني املستهدفني باملنتج من قبل املنظمة أي مدى التغطية اليت يوفرها نظام ويقصد 

:ومن أبرز أنواع هذه اإلسرتاتيجية ما يلي. التوزيع للسوق أو املنطقة اجلغرافية 

Intensive distributionStrategyإستراتيجية التوزيع المكثف أو الشامل أو االنتشاري -أ

وذلك تغطية شاملة للسوق وختص املنتجات املسرية وعرضها خالل أكرب عدد ممكن من منافذ التوزيعتتطلب 

ا عن املنافسني .لكي يستطيع العميل احلصول عليها يف أي مكان موجود فيها وحتقيق ميزة يتميز 

بالتايل فإن التوزيع املكثف ميس املنتجات اليت تعرف طلبا واسعا يف السوق أو تكون ذات شراء متكرر و

ا ال تتطلب معارف متخصصة بيعها وال تتطلب ما،وبكميات صغرية أو سعرها منخفض نوعا  إضافة إىل أ

.خدمات ما بعد البيع
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: Selective distributionStrategyياري إستراتيجية التوزيع االنتقالي أو الحصري أو االخت-ب

.املستهدفةتقوم هذه اإلسرتاتيجية على أساس اختيار عدد معني من الوسطاء لتوزيع السلعة يف نقاط البيع 

.وتستخدم هذه اإلسرتاتيجية بشكل عام يف منتجات التسويق املعمرة وكذلك املنتجات اخلاصة

Singleمطلق أو االحتكاريإستراتيجية التوزيع الوحيد أو ال-جـ distributionStrategy.

واليت شراؤها،تقوم هذه اإلسرتاتيجية على أحد املوزعني يف منطقة معينة أو سوق معني لتوزيع سلع ال يتكرر 

.متخصصةتستهلك على فرتة طويلة يتطلب استخدامها خدمات ومعلومات 

:ويشمل:التوزيعقناة ) تكييف(إستراتيجيات تعديل -3

Expansion Strategyإستراتيجية التوسع -أ

.قد تقرر املنظمة زيادة كثافة التغطية من خالل وسطائها احلاليني وذلك بقيامها بالتوزيع مباشرة إىل جتار التجزئة

Acquisition DevelopmentStrategyإستراتيجيات السيطرة والتطوير -ب

هنا تقوم املنظمة بزيادة كثافة التغطية من خالل استخدام وسطاء جدد إما من خالل امتالك منظمة أخرى أو من 

.احلاليةخالل تطوير القنوات 

Stable Strategy) الثبات(إستراتيجية المحافظة -جـ

ني ، وهنا تقوم باحملافظة على فقد ال ترغب املنظمة يف التغيري سواء يف كثافة التوزيع أو يف نوع الوسطاء املستخدم

ا تستطيع املنافسة يف السوق شبكة توزيعها احلالية ويف بعض األحيان تقويتها لتطوير أدائها وذلك عندما ترى أ

.وتستطيع احلفاظ على العمالء بإتباع هذه اإلسرتاتيجية  

ReplacementStrategyإستراتيجية التخفيض أو االستبدال- د 

ختفيض درجة التوزيع وهذه اإلسرتاتيجية قد تؤدي إىل حتقيق مبيعات أفضل باالنتقال من نظام التوزيع حيث يتم 

.وذلك املكثف إىل نظام التوزيع االنتقايل باالستغناء عن عدد من الوسطاء  لغرض زيادة السيطرة على األسعار
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Multipleإستراتيجية قنوات التوزيع المتعددة -4 – ChannelStrategy

ا فالنوع الرئيسي األول من قنوات التوزيع يأخذ منطا  ا استخدام املنظمة لقناتني أو أكثر لتوزيع منتجا ويقصد 

دف أن تصل بأفضل صورة لألسواق  تكميليا حيث تقوم كل قناة بتوزيع منتج مغاير وغري منافس للمنتج اآلخر 

قنوات توزيعية وخمتلفة بتوزيع نفس املنتج لزيادة حجم املستهدفة ، أما النوع اآلخر فهو تنافسي حيث تقوم

املبيعات ومن مزايا هذه اإلسرتاتيجية هو توفري خدمات وأسعار خمتلفة وقاعدة سوقية عريضة وزيادة املبيعات ، 

لكنها قد تؤدي إىل اخنفاض يف مستوى نوعية اخلدمات املقدمة وتراجعا يف الربح على املدى البعيد مع مشكالت 

.رقابةال

Channelإستراتيجية رقابة قناة التوزيع -5 –Control strategy

دف هذه اإلسرتاتيجية إىل زيادة مستوى الرقابة على هيكل التوزيع املؤداة بشكل ضعيف واالستفادة من منحىن 

يف زيادة فاعلية الكلفة وذلك مبتابعة أعمال الوسطاء وتعزية الرقابة عليهم من Learning cuvreاخلربة والتعلم 

.وذلك لكي تستمر باملنافسة يف السوقخالل برجمة أنشطة التوزيع بشكل مركزي

 إستراتيجيات الترويج:

املستهدفة ، وطبيعة االسرتاتيجيات الرتوجيية اليت تتبعها اإلدارات التسويقية يف املنشآت ترتبط أساسا باألسواق 

...السلعة وسعرها ، ونطاق توزيعها ، وشكل التوزيع

:وبشكل عام ميكن تقسيم هذه االسرتاتيجيات إىل

:وتشمل . إستراتيجيات الدفع والجذب-1

Push Strategyإستراتيجية الدفع -أ

ا تقوم بدفع السلعة أو اخلدمة من خالل قنوات الت وزيع وصوال للمستهلك النهائي وتسمى بإسرتاتيجية الدفع أل

.معتمدة يف ذلك على البيع الشخصي الذي يعترب العنصر األساسي يف هذه اإلسرتاتيجية 
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Pull Strategyإستراتيجية الجذب -ب

وفق هذه اإلسرتاتيجية يقوم املنتج خبلق الطلب املباشر من املستهلك عن طريق األنشطة الرتوجيية ، وبالتايل يتم 

تاجر التجزئة وتشجيعه للقيام بتوفري السلع واخلدمات عن طريق الطلب املباشر من املستهلك الذي الضغط على

.مث إىل املنتج ) تاجر اجلملة أو التجزئة(يقوم بدوره بتمرير الطلب إىل ملفات التوزيع 

:إستراتيجية الضغط واإليحاء-

HartsellStrategyإستراتيجية الضغط-أ

رتاتيجية على تبين األسلوب العدائي القوي يف اإلقناع وهو األسلوب األمثل إلقناع األفراد وتعتمد هذه اإلس

والتميز الذي يتمتع به هذا املنتج عن باملنتجات واخلدمات املقدمة من املنظمة وتعريفهم باملنافع لتلك املنتجات

.منتج املنافسني 

SoftsellStrategy: إستراتجية اإليحاء-ب

اجلوانب هذه اإلسرتاتيجية على أسلوب اإلقناع املبسط القائم على احلقائق وهي ليست بالضغط علىتعتمد 

الدافعة واملثبطة يف قضية املنتجات ، وتعتمد هذه اإلسرتاتيجية على جذب املستهلكني من خالل لغة احلوار طويل 

.األمد وجعلهم يتخذون قرار الشراء بقناعة تامة

:ج الترويجيإستراتيجية المزي-

دف تكوين خليط متماسك متكامل منها وتتطلب جمموعة  وتتم بتحديد املكونات للمزيج الرتوجيي املختلفة ، 

والتعرف على املزيج األفضل ...)املتعلقة باملنتج، السوق، الزبائن، امليزانية، املزيج التسويقي، بيئية (من العوامل 

.يج الذي يتبعه املنافسني ومدى تأثر العمالء بذلكالذي جيذب العميل للشراء ومراعاة املز 
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1أهداف اإلستراتيجية التسويقية:المطلب الثاني

األساسهذا، وعلىاملؤسسةلصاحلالتنافسيالنظاميعدلبشكلاملوادختصيصإىلاإلسرتاتيجيةدف
ميكنوالسوقظروفبنيتوافقأوتوازنإجيادخالهلامناملؤسسةحماولةوهدفهابأنهالقولميكن

:يليفيماتلخيصه
.املبيعاتمنقدرأقصىهلاحيققاليتاملنتوجوالسوقتنتقيفهيمعينةإسرتاتيجيةتتبىناملؤسسةأنهأي- 
حتقيقأجلمنمؤسساتعدةأومؤسسةمعللتحالفمناسبةاإلسرتاتيجيةخاللمناملؤسسةدف-

.التسويقوميزانيةالعملميزانياتتقييمللمؤسسةإسرتاتيجيةطريقعنأهدافها
.قبلهامناملتبعةاإلسرتاتيجيةوتغيريللرتاجعاملناسبالوقتمبعرفةاإلسرتاتيجيةتسمح-
.التسويقيملزيجاعناصرخمتلفعلىوتوزيعهااملؤسسةملوادأحسنلباستغالاإلسرتاتيجيةتسمح-

.2متحققة من اإلستراتيجية التسويقيةمزايا:المطلب الثالث
وبشكل دقيق لتعامل مع متغريات البيئة اخلارجيةاهي أداة رئيسية إلدارة املنظمة يف حتديد توجها- 

.خاصة يف مواجهة املنافسني
متكن إدارة املنظمة يف إعداد أهدافها بشكل يتوافق مع متغريات املؤثرة يف سلوك املستهلك و تعاملها مع - 

.السوق
ا يف االستجابة -  ا املنظمة و قدر تعرب عن نظرة طويلة األمد ملا ميكن احلصول يف بيئة األعمال اليت تعمل 

.حلاجات السوق و بناء مكانتها لدى املستهلك
متكن   إدارة املنظمة من حتديد و تقييم بيئتها الداخلية و مدى توافق املتحقق يف األداء بني األقسام- 

.فة يف املنظمةاملختل
جناح إسرتاتيجية التسويق يف التنفيذ يعطي مؤشرا واضحا لدقة كل من التخطيط االسرتاتيجي املعتمد و التوجه - 

.لة املنظمة و توجهها االسرتاتيجيالصحيح لرسا

سابق، ص 60 ،إستراتيجية التسويق، مرجع 1ثامریاسرالبكري
2http://fr.slideshare.net/hemamamdouh/ss-18987102 consulté le 2015/04/26
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.خطوات إستراتيجية التسويقية و كيفية صياغتها:المبحث الثالث 
ا البيئة جعلت املسريين احد تعترب إسرتاتيجية التسويق  ركائز اإلسرتاتيجية العامة للمنظمة فالتحوالت اليت متتاز 

جمربين على وضع إسرتاتيجية تسويقية قدر مواجهة التغريات احلاصلة يف البيئة وهده األخرية تزود بالقدرة على 
.حتديد أهدافها و توجيهات أنشطة التسويقية

أوتسمح للمنظمة بالتأقلم مع حميطها سوف نوضح يف مبحثنا هدا كيفية ومبا أن اإلسرتاتيجية وسيلة فعالة 
.خطوات إعدادها وصياغتها وهدف من وضعها وخصائصها

التسويقيةاإلستراتيجيةإعدادخطوات:األولالمطلب
علىاإلجابةيتوجبفإنه،و حندد مالحمها يف املنظمة بوضوحمعمقبشكلالتسويقإسرتاتيجيةنفهمأنلغرض

رسمعمليةيفاهاعتمادمكناملاخلطواتإتباععليهااإلجابةخاللمننظمةاملكنمتواليتالتالية األسئلة
:يهتسويقية و إسرتاتيجية

.ن اآلنحنأين- 
.بهنذأننريدأينإىل- 

هإلينسعىمالتحقيقوارداملتوزيعكنميكيف-
.تنفيذيفعلإىلنظمةاملخطةولحنأنكنميكيف- 
.وضوعةاملاخلطةمعتحققةاملالنتائجنقارنأنكنميكيف- 
.تحققاملوالفعلاخلطةبنيالسالبةرافاتحناالمواجهةكنميكيف- 

.1سنستعرضها بإجيازواليتاخلطواتذههيوضحالتايلوالشكل

5-52، صسابقمرجع، التسویقإستراتیجیة، یاسر البكريثامر
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.خطوات اإلستراتيجية التسويقية:)04(الشكل رقم 

العربيةالطبعة،التوزيعوللنشرالعلميةاليازوريدار،لتسويقاإسرتاتيجيات،البكريياسرثامرالطالبمنبتصرف:المصدر
60ص،األردنعمان،2008

خطواتثالثالتسويقيةاإلسرتاتيجيةخطواتمناملهماجلانبهذاويتضمن:التخطيطيالجانب-1
:وهي
األولىخطوةلا:

ماوالضعفوالقوةيفتمثلةاملوللمنظمةالداخليةالبيئةإىلمعمقبتحليليتمثل:الموقفيالتحليل-
ايعينهذاوالتهديداتوالفرصيفاملتمثلةواخلارجيةالبيئةمنيقابلها متغرياتأربعبدراسةستقومبأ
منالتاليةاخلطواتيشملوالذيالتسويقيبرناجمهابناءمنميكنهالكياجلانبيف هذاتصبأساسية
:املتغريات هيوهذهالتخطيطياجلانب

اإلستراتیجیة التسویقیةخطوات 

الجانب التنفیذي الجانب الرقابيالجانب التخطیطي

التحلیل المحتارةالمواردالموقفي

برنامج تسویقي       

علىالتركیز
المنتج-السوق 

د    میم التنفی تص
التسویقي

ذ امجتنفی البرن
التسویقي

النتائج

معالنتائجمقارنة
الخطة
االنحرافاتلتحدید

لتصحیحالفعلاتخذ
الخطأ
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اتعملاليتالصناعةتوجهاتيفاملنظمةملكانةالدقيقالتحديد.
محيثمناملنافسنيحتليل .السوقيفاملستقبليأواحلايلتأثريهموم حجمه,قو
االشركةمعرفة .فيهاالقوة والضعفمكامنخاللمنلذا
يتعلقومباالبحثيةالدراساتإجراءخاللمناملستهلكنيمعوالواضحةالصحيحةالعالقة

اعرباملنظمةمعبعالقتهم .هلماملقدمةمنتجا
:الثانيةالخطوة)1
من بعددتتمثلالتسويقإسرتاتيجيةضمناخلطوةهذه:األهدافوتحديدالمنتج، السوقىعلالتركيز-

:1وهياملتغريات
واحدةكلجتمعقطاعاتأوأسواقإىلوجتزئتهاملستهدفالسوقمعالتعاملكيفيةوتعين:السوقجزئةت-1

التوجهاملنظمةعلىيسهلحيثاألسواقبقيةعنجزئياأوكلياختتلفقدمشرتكةوصفاتمنها خصوصية
.املستهدفةاألسواقتلكحنوالدقيق واملناسب

أخرىمنتجاتمنينافسهاومياثلهاعمااملنظمةملنتجاتاملختلفةأواملميزةاخلصائصمتثل:التمايزقاطن-2
.للسوقالداخلةاجلديدةخباصة املنتجاتو
والءههوقبولحيثمناملستهلكتفكرييفاملنتجحيتلهااليتالذهنيةاملكانةمتثلوهي:المنتجمكانة-3

.حاجاتهإشباععلىوقدرتهكفاءته،وجودتهمستوىعنتصوراتحيمله منماوللمنتج
الربنامجأنشطةوتتمثلاهلاليةاملوازنةاملوإعدادالتسويقيزيجاملعناصرتطويرعلىترتكز:الثالثةالخطوة)2

:كاآليتالتسويقي
، والتغليف، اخلدماتالتعبئةالتجارية،وعالمتهللمنتجاملميزةاخلصائصبتحديدتتعلق:المنتجإستراتيجية

.بيعهبعدما أولتقدميهاملرافقة
الدفعاألسعار،اخلصومات،شروطاعتمادها،قوائماملمكنالتسعريطرقعلىوتنصب:السعرإستراتيجية

اخل......األجل 
والسوقإىلاملصنعمناملنتجإليصالاالقيامميكناليتاملختلفةباألنشطةوتتمثل:التوزيعإستراتيجية

.مرافقةوخدماتفعاليات منيرافقهاما

62ص،سابقمرجع،البكريياسرثامر1
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البيع,باإلعالناملتمثلالرتوجيياملزيجعناصرمعالتعاملكيفيةعلىأساساوترتكز:الترويجإستراتيجية
على للتأثريالكفءبالشكلاستخدامهاو،إل....الدعاية،العامةالعالقات،املبيعاتترويج ,الشخصي
.للمنظمةية األهداف التسويقخيدممباووالوسطاءاملستهلك

يفقضيتاليتاجلهودمنقابلغريوعدداخلطواتمنسلسلةأعقابيفتأيت:التنفيذيالجانب-2
:1منالتنفيذعمليةوتتكون.التخطيط للتسويقجمال
وضوعةاملاألفكارولحتأنخالهلامنميكناليتاملاليةاملواردعلىأساساوتنصب:المتحققةالموارد

.تنفيذإىلالتسويقيةاإلسرتاتيجيةباخلطة
يفتسويقيتنظيموجودإىلحباجةفإنهالتسويقيالربنامجتنفيذيتملكي:التسويقيالتنظيمتصميم

.التنفيذمبهمةالقيامعلى قادرالشركة
اخلططوتنفيذيفحمددةزمنيةمدةبوضعتتمثلوالتنفيذعمليةيفجدامهمةمسألةوهي:التطويرجدول

.املوضوعةالتسويقيةالربامج أو
للربنامجفعالتنفيذحتقيقأجلومنورقعلىحرباالتسويقيةاخلطةتبقى:التسويقيةالبرامجإنجاز

يتعلقماكتابةوعددحيثمنالتسويقيةباإلسرتاتيجيةيتعلقملادقيقةتفاصيليتطلبفإنهالتسويقي
.املميزة للزبائناخلصائصواملستهدفةباألسواق

هلااملخططالصحيحاالجتاهيفتسريالتسويقيةاإلسرتاتيجيةجلعلالسعييفيتمثل:الرقابيالجانب-3
:مهاأساسنيجانبنيخاللمن ذلكويتم،
أنأملعلىالتسويقإسرتاتيجيةضمناألهدافتوضع:االنحرافلتحديدالخططمعالنتائجقارنةم

اختالفأورافاتحناالحيصلقدالتسويقيةالربامجتنفيذعنداحلالواقعولكنمعينةزمنيةمدة يفحتقق
.التنفيذواملخططبنيالسالبالفرقمتثلاليتوالتخطيطيةبالفجوةعليهيطلقماوهواخلطةعن
.معاجلتهاواالحنرافهذاأسبابعنالدقيقيسعى للبحثالتسويقيالقسمأوالشركةإدارةهناومن
األداءكونقديفإنهاإلسرتاتيجيالتسويقيللربنامجالتقييميتمعندما:الخطألتصحيحالفعلاتخاذ

أنالواجبمنيكونهناو.التنفيذيفحصلتقدأخطاءهناكأنواملطلوباملستوىيبلغملاملتحقق
حيدثاللكيوقوعهوقبلاخلطأحصولدونحتولواليتالوقائيةالرقابةالتسويقية بإجراءاإلدارةتقوم
.سالبتأثري

.64- 62ص، سابقمرجع،البكريثامر  ياسر 1
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التسويقاإلستراتيجيةصياغة:المطلب الثاني
،التسويقيةاخلططاجنازوتصميم يفتسهماليتاإلجراءاتووالعملياتاألنشطةمنمعقدةجمموعةتتضمن

اكما بلوغكيف سيتمتقرتحفاإلسرتاجتيةالتسويقاإلسرتاتيجيةوصياغةاألهدافتأسيسأولبناءاخلططمتثلأ
التسويقيةاإلسرتاتيجيةصياغةيفرئيسيةمراحلثالثوهناك.لذلكاملناسبالطرقهيومااألهدافهذه

:1هيبشكل عام
:التسويقيةاألهدافوصياغةالسوقيالهدفتحديد.1

بوصفهااألهدافأمهيةوتأيت،للمنظمةاألهداف التسويقيةوحتديدالسوقياهلدفاختياراملرحلةهذهيفويتم
اعنفضال,وغايتهااملنظمةألغراضالدقيقالتجسيد وتتضمن،نظمةاملبدليل لسياساتاملدراءتزودأ
:هيالعواملمنضوء عدديفالسوقياهلدفاختيارويتم.االستمراريةوالنمووالربحعادةاملنظماتأهداف
السوقياهلدفإىلالوصولوسهولةاخلدمةعرضبداية
التسويقيةاخلطةإعدادمثاهلدفحتديد(للسوقاملتنوعةالبدائلواقعية(

:البيئيالتحليل.2
للهدفعملهاالواجباجلهودماهيةاحتديدوالعامةالفكرةتطويريتمحبيثثانيةكمرحلةتأيتوهي

ويفالتسويقياملزيجطريقعنتنجزاليتالتسويقيةاملواردتوزيعيعينوهذااملنافسنيوجهودمعبالعالقة,السوقي
موعةصياغةيفيساعدوهذااملنظمةمواردتقييميتمالتحليل البيئيضوء ضوئهايفاليت،لألهدافاألوليةا

خاصةوالزبونورغباتباحتياجاتلالهتمامسيدفعوهذا، التهديداتوالفرص املستقبليةحتديداإلدارةحتاول
:إجيادإىلالرئيسيبشكلهالبيئيالتحليلويهدفالتكنولوجي والتطويروالتقدمالقانونيةباملسائلاملتعلقة
املوجودةللمنتجاتاجلديدةالفرص.
جديدجغرايفاملوقعأواجلديدةاملنتجاتخاللمناحلالينيللزبائناجلديدةالفرص.
الربحوهوامش السوقيللموقفالرئيسيةاملستقبليةالتهديدات.

:المتاحةالمواردتقييم.3
، الضغوط اخلارجيةوتأثري،التقنيةالكفايةو،اإلدارةوالسوقيواملوقعاألفرادوموارداملوجوداتتتضمن
كنمياليتستقبليةامليفالئمةاملواردامللدراسةفحسب والضعفالقوةمكامندراسةليسالتقييمهذامنوالغرض
ةخدماتتعرضاملنظماتأغلباملستقبليةالتسويقيةاإلسرتاتيجيةلتخطيطبالقاعدةيزودناوهذاتوليدها متشا

.22ص،2012،عمان  األردن،الطبعة األول،دار احلامد للنشر و التوزيع،جامعة البلقاء لتطبيقية، متكاملمنظورالتسويقاستراتيجيات ،عواد الزيادات وعبد اهللا العوامره1
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ابناءالسمات وجتهل جزءيشكلالصورةبناءوإن،للمنظمةووديةألفةأكثرالزبائنجلعلحماولةيفصور
.التسويقيةإلسرتاتيجيةايفإجياباأن يؤثرميكنالذيالسوقيللموقع
التسويقيةالمواردتوزيع
والبيئيةضوء احملدداتيفالتسويقيةاألهدافوتعرفالزبائناحتياجاتوالتسويقياهلدفحتديديتمأنبعد

من تنفيذهامتاليتالتسويقيةاملواردتوزيعيتمالسوقياهلدفاحتياجاتملالقاةمتسلسلبشكلوتعدالتنافسية
.التسويقياملزيجتوحيدخالل

1التسويقيةاإلستراتيجيةحدود تقييم :المطلب الثالث

االستراتيجيات والحدود.1
فاإلسرتاتيجيةالعاملي،والدويل،واحمللياملستوىعلىالتسويقيةاإلسرتاتيجيةوغوشالباليتتصنيفحسب
أحاديةالعامليةالستغالل السوقاالسرتاتيجياتواملنتجاتتطويرفيهايتماليتاإلسرتاتيجيةتلكهيالعاملية
عملياتخاللمنكلفةأوحتقيق مناطقعلىالكونيةأوالعامليةالتسويقيةاإلسرتاتيجيةتركزوقدمتكاملةموحدة

األسواقإىلاألصليةالدولةمناخلربةعلى انتقالتركزاليتوهيالدولةاالسرتاتيجياتأماعاملينطاقعلىتتم
.األجنبية

البديلةالتسويقيةاإلستراتيجيةالحاجةمدى. 2
اليتالتنبؤاتمعهاتصبحلدرجةعاديةغريألحداثاملؤسسةفيهاتعملاليتالتسويقيةالبيئةتتعرضماغالبا

يتمكنحىتبديلةإسرتاتيجياتوللطوارئخططوضععليكيتعنيهذاأجلومنمعىنهلاليستاقامت
اختاذيفالتأخريواالرتباكومينعراشدةومنطقيةأكثربصورةاملتوقعةغريالبيئيةاملتغرياتهذهمعتتكيفأنمن

.الطارئةلألحداثفعلاملناسبة كردالقرارات
تنفيذهاقبلالتسويقيةاإلستراتيجيةتقييم.3

:االتيةباستخدام املعايريبتقييمهاتقومأناملنظمةعلىيتعنيعملبرامجإىلالتسويقيةاإلسرتاتيجيةترمجةقبل
:الداخليالتوافق1-
التسويقيةوالرئيسيةأهدافهاواملنظمةالرسالةمعالتسويقيةاإلسرتاتيجيةالتوافقمدىمنالتأكدجيب

يقتضيتسويقيهدفمعتتناسبمثالحمدودوصغريالسوقيقطاععلىالرتكيزإىلتسعىفاإلسرتاتيجية
.املبيعاتمنكبريحجمحتقيق

95ص، حممد سعيد عبد الفتاح ، مرجع سابق1
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:الخارجيالتوافق2-
اللمنظمةاخلارجيةالبيئةظروفمعالتسويقيةاإلسرتاتيجيةتوافقمدىمعرفةجيبأيضا إىلتسعىفأ
.الرخيصالسعرذيباملنتجيتميزسوقمعيتناسبالقدمرتفعبسعراجلودةعايلمنتجتوفري
:المناسبالزمنياألفق3-
التسويقيباهلدفاخلاصالزمينإلطارمعاالتسويقيةاالسرتاتيجياتتوافقمدىعنأنفسنانسألأنجيب
.حتقيقهإىلتسعىالذي
:المخاطرةعنصر4-
اإلسرتاتيجيةتعرضتمافإذااإلمجاليةاملواردمنالتسويقيةاإلسرتاتيجيةعليهاتنطوياليتالنسبةماهي

أعيننانصبنضعأنعليناويتعنيالتحقيقعدمخلطراإلمجايلاهلدفتعريضذلكعلىيرتتبفهلللفشل
.طويلةلفرتةالزمنيةالفرتةامتدتكلماكبريةبزيادةتزيدحمتملالفشلخماطرأنهل

:بالحسبانالمنافسينردودأخذ5-
كافةأخذأيمنهااالحتياطواملنافسنيفعلردودتوقععلىتقوماإلسرتاتيجيةكانتإذاماالتأكدجيب

.املتوقعةاملنافسنيفعلردودلتقبلاالستعدادات
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الخاتمة 
هوداتميكن اجناز  هوداتتتم هده أنالتسويقية بطرق متعددة ولكن املهم ا وتسمى ،فعالبأسلوبا

هودات التسويقيأفضل ا ا وهي تعمل على حتقيق اإلمكانيات التسويقية بطريقة حتقق ،ة طريقة تتم 
.السيطرة الكاملة على فرص البيع يف األسواق

و تغطي اإلسرتاتيجية اسرتاتيجيات تفضيلية لكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي و جيب تطوير 
يف البيئة التسويقية احمليطة و اإلسرتاتيجية كلما تغريت اإلمكانيات  و املوارد داخل الشركة  وفقا أي متغريات 

.خاصة املنافسة العاملية و احمللية  
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الفصل الثاني

التجارة الخارجية و استراتيجياتها
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التجارة الخارجية واستراتيجياتها :الفصل الثاني

المقدمة

وقد جتسدت , حظي موضوع التجارة الدولية بأمهية بالغة و متزايدة من مطلع األربعينيات من هدا القرن 
العاملية الثانية من عوائق يف وجه التجارة هده األمهية بربوز اتفاقية بريون للقضاء على ما خلفته احلرب 

االت أوسع نطاقا لتبادل العاملية و ضرورة بلورة و تطوير أطر مجاعية أكثر فعالية ت تيح للدول األعضاء ا
السلع و عناصر اإلنتاج  باعتباره ركيزة أساسية  متكنها من بلوغ مستويات متقدمة يف التنمية االقتصادية 

. املنشودة

وإدراكا لفوائد املتوخاة من التجارة الدولية فقد كثفت الدول مؤخرا من مساعيها لتحرير التجارة سواء 
من التغلب OMCفعلى الصعيد الدويل متكنت منظمة جتارة العاملية , على الصعيد الدويل أو اإلقليمي 

أما على , د املاضية إجراءات احلماية اليت كانت حتول دون أسباب التجارة الدولية خالل عقو على 
صعيد اإلقليمي فقد  شهدت الدول قيام عديد من التكتالت االقتصادية الرامية إىل حترير التجارة بني 

:و سنتطرق يف هدا الفصل إىل املباحث التالية, جمموعة الدول األعضاء 

.عموميات حول التجارة الخارجية:المبحث االول

.األسواق الخارجيةأساليب دخول إلى :المبحث الثاني

.الخارجية و استراتيجياتهااألسواقبيئة :المبحث الثالث
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عموميات حول التجارة الخارجية:المبحث األول 
يعد التبادل التجاري بني الدول حقيقة ال يتصور العامل من غريها اليوم فال ميكن لدولة ما أن تستقل 

باقتصادها عن بقية العامل سواء كانت متقدمة أو نامية، ولذلك ونظرا ألمهية التبادل التجاري اخلارجي، 

: فقد مت تقسيم هذا املبحث إىل

. تطور التجارة اخلارجية-

.التجارة اخلارجيةأمهية -

سياسة التجارة اخلارجية-

تطور التجارة اخلارجية:المطلب األول

:تعريف التجارة الخارجية-1

:منها ما يليهناك عدة تعار يف للتجارة اخلارجية

1.كال من الصادرات والواردات املنظورة وغري املنظورة

 انتقال السلع و األفراد و رؤوس األموال، املعامالت التجارية الدولية يف صورها الثالثة املتمثلة يف

تنشأ بني أفراد يقيمون يف وحدات سياسية خمتلفة أو بني حكومات و منظمات اقتصادية تقطن 

2.وحدات سياسية خمتلفة

 عملية التبادل التجاري يف السلع و اخلدمات و غريها من عناصر اإلنتاج املختلفة بني عدة

دف حتقيق منافع متبادلة  3.ألطراف التبادلدول، 

من التعاريف السابقة نستنتج أن التجارة اخلارجية عبارة عن خمتلف عمليات التبادل التجاري اخلارجي 

دف إشباع أكرب  سواء يف صور سلع أو أفراد أو رؤوس أموال بني أفراد يقطنون وحدات سياسية خمتلفة 

36ص، 1993،الطبعة الثالثة،الدار املصرية اللبنانية،التنظيم، التجارة الخارجية بين التنظير و سامي عفيفي حامت.1
12ص2000،عمان،الطبعة األوىل ،دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة،التجارة الخارجية،حسام داود و مصطفى سلمانورشاد العاصر، عليان الشريف2
.18ص،1996،مكتبة زهراء الشرقّ ،اقتصاديات التجارة الدولية،محدي عبد العظيم. 3
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الصادرات و الواردات بصورتيهما : ني مهاو تتكون التجارة اخلارجية من عنصرين أساسي. حاجات ممكنة

.املنظورة و غري منظورة

:الفرق بين التجارة الداخلية و الخارجية.2

كل من التجارة الداخلية و اخلارجية تكون نتيجة للتخصص و تقسيم العمل الذي يؤدي بالضرورة إىل 

1:اجرتني تكمن فيما يليقيام التبادل إال أن هذا ال مينع من وجود بعض االختالفات بني الت

التجارة الداخلية داخل حدود الدولة اجلغرافية أو السياسية يف حني أن التجارة اخلارجية على مستوى - 

.العامل

التجارة اخلارجية تتم مع نظم اقتصادية و سياسية خمتلفة يف حني أن التجارة الداخلية يف ظل نظام - 

.واحد

ملؤثرة فيه يف حالة التجارة اخلارجية عنها يف حالة التجارة اختالف ظروف السوق و العوامل ا- 

.الداخلية

).الرواج، الكساد( مرحلة النمو االقتصادي يف العامل - 

.وجود فرصة للتكتالت و االحتكارات التجارية يف حالة التجارة اخلارجية- 

.يف التجارة اخلارجيةسهولة انتقال عوامل اإلنتاج داخل الدولة الواحدة يف حني يصعب ذلك - 

ليت تنظم التجارة اختالف النظم القانونية و التشريعات االقتصادية و الضرائبية و االجتماعية ا- 

.اخلارجيةالتجارةيفالداخلية عنها 

وجود عملة واحدة تقوم على أساسها التجارة الداخلية بينما تتعدد هذه العمالت يف حالة التجارة - 

.اخلارجية

.13: ص، 1993،، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، أساسيات التجارة الدوليةحممود يونس1
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أسباب قيام التجارة الخارجية. 3

يرجع تفسري أسباب قيام التجارة اخلارجية بني الدول إىل جذور املشكلة االقتصادية أو ما يسميه 

:1االقتصاديون مبشكلة الندرة النسبية و تتمثل أهم هذه األسباب يف

.ليس لكل دولة نفس اإلمكانيات اليت تكفي إلنتاج كل السلع و اخلدمات-

.تكاليف إنتاج السلع بني الدول املختلفة نظرا الختالف البيئةاختالف -

.اختالف مستوى التكنولوجيا من دولة ألخرى-

.عدم إمكانية حتقيق االكتفاء الذايت-

.وجود فائض يف اإلنتاج-

.احلصول على أرباح من التجارة اخلارجية-

.رفع مستوى املعيشة-

أمهية التجارة اخلارجية:المطلب الثاني

:التجارة اخلارجية من القطاعات احليوية يف أي جمتمع ملا هلا من أمهية تتمثل فيما يليتعد 

تمعات مع بعضها البعض زيادة على اعتبارها منفذا لتصريف فائض اإلنتاج عن -  ربط الدول و ا

.احملليةحاجة السوق

وق الدويل و ذلك الرتباط هذا اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول اإلنتاجية و التنافسية يف الس- 

ا   املؤشر   باإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة وقدرة الدولة على التصدير، و مستويات الدخول فيها و قدر

كذلك على   االسترياد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العمالت األجنبية و ما له من آثار 

1.على امليزان التجاري

17- 16ص ،ي عبد العظيم، مرجع سابقحمد1

. 13:ص،مرجع السابق،رشاد العاصر و آخرون. 1
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.أساس احلصول على سلع تكلفتها أقل مما لو مت إنتاجها حملياحتقيق املكاسب على - 

2.التجارة الدولية تؤدي إىل زيادة الدخل القومي اعتمادا على التخصص و التقسيم الدويل  للعمل- 

عملية التنمية نقل التكنولوجيات و املعلومات األساسية اليت تفيد يف بناء االقتصاديات املتينة و تعزيز- 

.الشاملة

.حتقيق التوازن يف السوق الداخلية نتيجة حتقيق التوازن بني كميات العرض و الطلب- 

.االرتقاء باألذواق و حتقيق كافة املتطلبات و الرغبات و إشباع احلاجات- 

.إقامة العالقات الودية و عالقات الصداقة مع الدول األخرى املتعامل معها- 

ة احلدود و تقصري املسافات و اليت حتاول أن جتعل العامل مبثابة قرية العوملة السياسية اليت تسعى إلزال- 

3.جديدة

سياسة التجارة اخلارجية:المطلب الثالث

ا اخلارجية عددا من السياسات التجارية اليت ميكن أن تتنوع من دولة إىل أخرى  تتبع الدول يف جمال جتار

ا السياسية و االقت صادية و طبيعة االقتصاد السائد فيها، لذا يتم التطرق يف حسب ظروفها و توجها

:هذا املطلب إىل

.تعريف سياسة التجارة اخلارجية- 1

.أهداف سياسة التجارة اخلارجية- 2

.أنواع سياسة التجارة اخلارجية- 3

20: مرجع سابق، ص،محدي عبد العظيم .2

ص 58-57 ، طبعة األوىل،2000 دار النشر، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة الجزء األول، رعد حسن الصر ف، .3
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:  تعريف سياسة التجارة الخارجية. 1

ا :تعرف سياسة التجارة اخلارجية على أ

. جمموعة اإلجراءات اليت تطبقها الدولة يف جمال التجارة اخلارجية بغرض حتقيق بعض األهداف- 

ا التجارية مع اخلارج -  و تعرب عن ذلك   ) حرية أم محاية(اختيار الدولة وجهة معينة و حمددة يف عالقا

.بإصدار تشريعات و اختاذ القرارات و اإلجراءات اليت تضعها موضع التطبيق

ا اخلارجية بقصد حتقيق بعض األهداف-  1.جمموعة الوسائل اليت تلجأ إليها الدولة للتدخل يف جتار

ا التجارية مع اخلارج -  و تعرب عن ذلك ) حرية أم محاية(اختيار الدولة وجهة معينة و حمددة يف عالقا

2.بإصدار تشريعات و اختاذ القرارات و اإلجراءات اليت تضعها موضع التطبيق

ا اخلارجية بقصد حتقيق بعض األهداف-  3.جمموعة الوسائل اليت تلجأ إليها الدولة للتدخل يف جتار

أهداف السياسة الخارجية. 2

تعمل سياسة التجارة اخلارجية على حتقيق جمموعة من األهداف االقتصادية و االجتماعية و 

.  اإلسرتاتيجية

:تتمثل يف:األهداف االقتصادية

.زيادة موارد اخلزينة العامة للدولة و استخدامها يف متويل النفقات العامة بكافة أشكاهلا و أنواعها- 

.محاية الصناعة احمللية من املنافسة األجنبية- 

محاية االقتصاد الوطين من خطر اإلغراق الذي ميثل التمييز السعري يف جمال التجارة اخلارجية أي البيع  - 

.يف اإلنتاجبسعر أقل من تكال

دون سنة الطبع. ص: 200 بريوت, العالقات االقتصادية الدولية، الدار اجلامعية, 1. زينب حسني عوض اهللا,

. دون دار النشر 1999، ص:129 2. أمحد عبد اخلالق, االقتصاد الدولي و السياسات االقتصادية الدولية,

. ص:219 3.  السيد عبد املوىل، الوجيز في التشريعات االقتصادية, دار النهضة العربية ، لطبعة الثالثة , القاهرة‘, 1999
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محاية الصناعة الناشئة أي الصناعة حديثة العهد يف الدولة حني جيب توفري الظروف املالئمة و - 

.املساندة هلا

الوطين كحاالت محاية االقتصاد الوطين من التقلبات اخلارجية اليت حتدث خارج نطاق االقتصاد- 

1.االنكماش والتضخم

:تتمثل يف: األهداف االجتماعية

محاية مصاحل بعض الفئات االجتماعية كمصاحل الزراعيني أو املنتجني لسلع معينة تعترب ضرورية أو - 

.أساسية يف الدولة

: 2تتمثل يف: األهداف اإلستراتيجية

.احملافظة على األمن يف الدولة من الناحية االقتصادية و الغذائية و العسكرية- 

.اإلنتاج من مصادر الطاقة كالبرتول مثالالعمل على توفري احلد األدىن من - 

أنوع سياسة التجارة الخارجية . 3

:تتم دراسة سياسة محاية التجارة اخلارجية يف:سياسة حماية التجارة الخارجية. 1

تعريف سياسة حماية التجارة الخارجية :

ايتعر  :ف سياسة محاية التجارة اخلارجية على أ

موعة من ا-  لقوانني و التشريعات و اختاذ اإلجراءات املنفذة هلا بقصد محاية سلعها أو تبين الدولة 

3.سوقها احمللية ضد املنافسة األجنبية

279مرجع سابق ص،فرعد حسن الصر 1
132ص،2000،إسكندرية،كلية احلقوق جامعة اإلسكندرية و بيوت عربية،اقتصاد النقديجمدي حممود شهاب ، 2
137ص،مرجع سابق،أمحد عبد اخلالقّ . 3
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قيام احلكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول األخرى بإتباع بعض األساليب كفرض رسوم مجركية على  - 

معينة مما يوفر نوعا من احلماية لألنشطة الواردات أو وضع حد أقصى حلصة الواردات خالل فرتة زمنية 

1.احمللية من منافسة املنتجات األجنبية

اآلراء المؤيدة لسياسة حماية التجارة الخارجية :

:يستند أنصار احلماية التجارية إىل جمموعة من احلجج أمهها

زاء هذا الوضع ال جيد إتباع هذه السياسة سوف يؤدي إىل تقييد املستوردات و اخنفاض حجمها و إ- 

.املستهلك احمللي مقرا من حتويل إنفاقه من السلع األجنبية إىل البدائل احمللية

2.يلزم الدولة احلصول على موارد مالية منتظمة حىت ميكنها القيام مبهامها املختلفة- 

وجهة الفنية و ثقة يف محاية الصناعات الوطنية الناشئة من املنافسة األجنبية املتوفرة على خربة من ال- 

.التعامل من الوجهتني التسويقية و االئتمانية

دف -  حتديد و وضع تعريفة مجركية مثلى لدخول السلع و اخلدمات األجنبية إىل األسواق احمللية 

3.حتقيق احلماية املثلى للصناعة و السوق يف الدولة

تجات األجنبية يف األسواق احمللية بأسعار أقل من  مواجهة سياسة اإلغراق املفتعلة و اليت تعين بيع املن- 

ا يف سوق الدولة األم، و ذلك بفرض رسم مجركي على الواردات يساوي الفرق بني  األسعار اليت تباع 

4.سعر  البيع يف السوق احمللي و سعر البيع يف الدولة األم

.255ص، 1996، اإلسكندرية،الدار اجلامعية للنشر،اقتصاديات النقود المصرفية و التجارة الدوليةعبد النعيم حممد مبارك و حممد يونس، 1
108-93ص ،مرجع سابق،رشاد العصار و آخرون2
283-282ص،مرجع سابق،رعد حسن الصرن. 3
.289:ص، مرجع سابقعبد النعيم حممد مبارك و حممد يونس، 4
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أدوات لسياسة حماية التجارة الخارجية:

:تعتمد الدول املنتهجة لسياسة احلماية التجارية على األدوات التالية

يظهر تأثري هذا النوع من األدوات على أسعار الصادرات و الواردات و أمهها: األدوات السعرية:

ا: الرسوم الجمركية-  ضريبة تفرض على السلع اليت تعرب احلدود سواء كانت صادرات :"تعرف على أ

:و تنقسم إىل1"أو واردات

و هي اليت تفرض يف شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة على أساس : الرسوم النوعية*

).إخل....وزن،حجم(اخلصائص املادية 

و هي اليت تفرض بنسبة معينة من قيمة السلعة سواء كانت صادرات أو واردات و : الرسوم القيمية*

.هي عادة   ما تكون نسبة مئوية

. و تتكون هذه األخرية من كل من الرسوم اجلمركية النوعية و القيمية: الرسوم املركبة*

:يعرف نظام اإلعانات على أنه: نظام اإلعانات-

كافة املزايا و التسهيالت و املنح النقدية اليت تعطي للمنتج الوطين لكي يكون يف وضع تنافس أفضل 

2.سواء يف السوق الداخلية أو اخلارجية

و تسعى الدولة من خالل هذا النظام إىل كسب األسواق اخلارجية و ذلك بتمكني املنتجني و املصدرين 

م يف اخلارج و بأمثان ال حتقق هلم الربح .احملليني من احلصول على إعانات مقابل بيع منتجا

 . ص208 اإلسكندرية 2001 مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية، التجارة الدولية، 1. حممد سيد عابد،

.155ص،مرجع سابق،أمحد عبد اخلالق.  2
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:يتمثل نظام اإلغراق يف:نظام اإلغراق-

ارجية بثمن يقل عن نفقة إنتاجها أو يقل عن أمثان السلع املماثلة بيع السلعة املنتجة حمليا يف األسواق اخل

1.أو البديلة يف تلك األسواق أو يقل عن الثمن الذي تباع به يف السوق الداخلية

:و منيز له ثالثة أنواع هي

حيدث يف ظروف طارئة كالرغبة يف التخلص من منتوج معني غري قابل للبيع يف : اإلغراق العارض*

.أواخر املوسم

يأيت قصد حتقيق هدف معني كاحلفاظ على حصته يف السوق األجنبية أو : اإلغراق قصري األجل*

.القضاء على املنافسة و يزول مبجرد حتقيق األهداف

ط لقيامه أن يتمتع املنتج باحتكار فعلي قوي نتيجة حصوله على امتياز إنتاج يشرت : اإلغراق الدائم*

سلعة ما من  احلكومة أو تنتجه لكونه عضوا يف إحتاد املنتجني الذي له صبغة احتكارية، كذلك يشرتط 

2.أن تكون هناك  ضرائب مجركية عالية على استرياد نفس السلعة من اخلارج

احلظر(مهها يف نظام احلصص، تراخيص االسترياد، املنعتنحصر أ:األدوات الكمية(

يدور هذا النظام حول قيام احلكومة بتحديد حد أقصى للواردات من سلعة معينة : نظام الحصص-

).مبالغ(و قيمي ) كمية(خالل فرتة زمنية معينة على أساس عيين 

3"قيام الدولة مبنع التعامل مع األسواق الدولية"يعرف احلظر على أنه ):المنع(الحظر -

151ص،جمدي حممود شهاب، مرجع سابق1
.119ص،2000،دون دار نشر،االقتصاد الدولي،العزيز عجميةحممد عبد 2
.289ص ،مرجع سابق،رعد حسن الصرف. 3
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:و يكون على الصادرات أو الواردات أو كليهما، و يأخذ أحد الشكلني التاليني

هو أن متنع الدولة كل تبادل جتاري بينها و بني اخلارج، أي اعتمادها سياسة االكتفاء : حظر كلي*

.الذايت ،  مبعىن عيشها منعزلة عن العامل اخلارجي

هو قيام الدولة مبنع التعامل مع األسواق الدولية بالنسبة لبعض الدول و بالنسبة لبعض : حظر جزئي*

.السلع

عادة ما يكون تطبيق نظام احلصص مصحوبا مبا يعرف بنظام تراخيص : دتراخيص االستيرا. 3

سابق ) إذن(االسترياد الذي يتمثل يف عدم السماح باسترياد بعض السلع إال بعد احلصول على ترخيص 

.من اجلهة اإلدارية املختصة بذلك

تتمثل يف:األدوات التجارية:

ا الدبلوماسية :المعاهدات التجارية- هي اتفاق تعقده الدولة مع غربها من الدول من خالل أجهز

بغرض تنظيم العالقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل جانب املسائل التجارية و االقتصادية، 

أمور ذات طابع سياسي أو إداري تقوم على مبادئ عامة مثل املساواة و املعاملة باملثل للدولة األوىل 

. بالرعاية أي منح الدولة أفضل معاملة ميكن أن تعطبها الدولة األخرى لطرف ثالث

ا تفصله حيث تشمل :االتفاقات التجارية- هي اتفاقات قصرية األجل عن املعاهدة، كما تتسم بأ

و ذات طابع إجرائيقوائم السلع املتبادلة و كيفية تبادهلا و املزايا املمنوحة على حنو متبادل، فحصي

.تنفيذي يف إطار املعاهدات اليت تضع املبادئ العامة
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تكوم عادة ملحقة باالتفاقات التجارية و قد تكون منفصلة عنها، تنطوي على :اتفاقيات الدفع-

تنظيم لكيفية تسوية احلقوق و االلتزامات املالية بني الدولتني مثل حتديد عملة التعامل، حتديد العمليات 

1.إخل...لالداخلية يف التباد

:تتم دراسة حرية التجارة اخلارجية يف: سياسة حرية التجارة الخارجية. 2

ا السياسة اليت تتبعها الدول : تعريف سياسة حرية التجارة الخارجية تعرق سياسة حرية التجارة بأ

و احلكومات عندما ال تتدخل يف التجارة بني الدول من خالل التعريفات اجلمركية و احلصص و 

1.الوسائل األخرى

و من هنا نستنتج أن سياسة احلرية ترتكز على ضرورة إزالة كل العقبات أو القيود املفروضة على تدفق 

.السلع عرب احلدود سواء كانت صادرات أو واردات

2تتمثل جممل احلجج يف: التجارة الخارجيةاآلراء المؤيدة لسياسة حرية:

تتيح حرية التجارة لكل دولة التخصص يف إنتاج و تصدير السلع اليت لديها فيها ميزة نسبية على أن - 

. تستورد من اخلارج السلع اليت لديها فيما ال تتميز فيها نسبيا و بتكلفة أقل مما لو قامت بإنتاجها حمليا

دول خمتلفة مما يؤدي إىل زيادة و تشجع حرية التجارة التقدم الفين من خالل املنافسة اليت تتم بني- 

.تنشيط  العمل و حتسني وسائل اإلنتاج

تؤدي حرية التجارة إىل فتح باب املنافسة بني املشروعات االحتكارية اليت تظهر يف غياب املنافسة و - 

.تتحكم   يف األسعار مبا يضر باملستهلك يف السوق احمللية

170ص،مرجع سابق ،أمحد عبد اخلالق. 1

.286ص ،مرجع سابق،رعد حسن الصرن.  1

.  249- 147ص،عبد النعيم حممد مبارك و حممد يونس، مرجع سابق.  2
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ع يف إنتاج السلع املكثفة للعنصر الوفري و احلد من إنتاج السلع  حتفز حرية التجارة كل دولة على التوس- 

.املكثفة للعنصر النادر

تساعد حرية التجارة استخدام كل بلد ملوارده اإلنتاجية استخداما كامال و القضاء على ظاهرة - 

.الطاقات العاطلة

ألن معظم دول العامل اليوم تتحول إىل اعتماد سياسة :أدوات سياسة حرية التجارة الخارجية

احلرية التجارية سواء كان ذلك يف جمال السلع و اخلدمات جند أن معظم االتفاقات التجارية تسعى 

ا أن متنع  حركة التجارة عرب الدول و ) توقف(إىل إزالة مجيع القيود و العوائق و احلواجز اليت من شأ

:تخدمة يف هذا التحول تنحصر أساسا يفبالتايل فاألدوات املس

:يأخذ التكامل االقتصادي أشكاال عدة منها: التكامل االقتصادي. 1

oو هو اتفاق جمموعة الدول على إلغاء كافة الرسوم اجلمركية و القيود الكمية :منطقة التجارة الحرة

ية و ما تفرضه من قيود كمية املفروضة على التبادل فيما بينها مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها اجلمرك

1.على تبادهلا مع الدول غري األعضاء

oيقصد باالحتاد اجلمركي معاهدة دولية جتمع مبقتضاها الدول األطراف :االتحادات الجمركية

: أقاليمها اجلمركية املختلفة يف إقليم مجركي واحد حيث

.اخلارجتوحيد التعريفة اجلمركية اخلاصة باالحتاد يف مواجهة - 

ا التجارية قبل اخلارج بصفة خاصة من -  تعمل الدول األعضاء يف االحتاد اجلمركي على تنسيق سياسا

1.حيث  عقد املعاهدات و االتفاقات التجارية

.142:ص،مرجع سابق،د عبد العزيز عجميةو حمم1
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oهو تنظيم يتعدى حترير املبادالت التجارية إىل حترير حركة األشخاص :االتحادات االقتصادية

وعات و ذلك بفرض إقامة هيكل اقتصادي متكامل مصريه و رؤوس األموال و إنشاء املشر 

حيث حتقق يف املستقبل وحدة اقتصادية تضم شىت . توحيد شىت السياسات االقتصادية و املالية

2.األقاليم

oتتفق الدول األعضاء يف حالة السوق املشرتكة على إزالة القيود املفروضة :السوق المشتركة

ضع تعريفة موحدة يف مواجهة الدول األخرى غري األعضاء، على حرية التجارة بينها مع و 

باإلضافة إىل إلغاء القيود املفروضة على حتركات عناصر اإلنتاج بينها كالعمل، و رأس املال و 

1958.3من أمثلتها السوق األوربية املشرتكة اليت تأسست عام 

oنظمة التجارة العاملية هو اهلدف األساسي من إنشاء م: التخفيض المتوالي للرسوم الجمركية

السعي إلقامة نظام جتاري متعدد األطراف هدفه حرية التجارة الدولية من خالل تطبيق مبدأ 

التخفيض املتوايل للرسوم اجلمركية أي جيب على مجيع الدول األعضاء يف املنظمة الدخول يف 

للتعريفات اجلمركية و اتفاقيات للمعاملة حيث تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق ختفيض كبري 

4.خيتلف معدل خفض الرسوم من سلعة إىل أخرى

oأي تعومي سعر الصرف برتك قيمة العملة الوطنية تتحدد : تحديد التعامل في الصرف األجنبي

تلقائيا يف سوق الصرف بتفاعل قوى العرض و الطلب يف السوق األجنيب ملنع أي دولة من 

.احتكار التعامل يف النقد األجنيب

.287، ص 2000،دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،أساسيات االقتصاد الدولي،عادل أمحد حشيش1
287مرجع سابق، ص ،عادل أمحد حشيش2
279ص،عبد النعيم حممد مبارك و حممد يونس، مرجع سابق3
288ص ،مرجع سابق ،رعد حسن الصرف.  4
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.أساليب دخول إلى األسواق الخارجية:المبحث الثاني
إن اقتحام السوق الدولية من قبل املؤسسة ما يتوجب أوال و قبل كل شيء حتديد أهدافها يف جمال 

القرارات الكفيلة و اختاذالتسويق من خالل توفري القدر الكايف من املعلومات اليت تساعد املؤسسة يف 
.عاليةاليت تساهم يف اقتحام األسواق الدولية بكفاءة 

.قرارات إمكانية العمل في السوق الخارجية:األولالمطلب 

ا هناك اختاذتقدم على إنقبل  قرار العمل يف األسواق اخلارجية مبا فيه من اختيار األسواق اليت تعمل 
إمكانيات، ج أو اخلدمة اليت تقدمها املؤسسةية فاحصة لنوع املنتخطوة هامة وهي إلقاء نظرة إسرتاتيج

ا حتديد عناصر القوة و الضعف التسويقية للمؤسسة حيث تقرر العمل ذو كاإلنتاجيةاملؤسسة املالية و 
لوجود فرص أواألجنيباخلارجية نتيجة وجود نوع من التعاون بني املصدر احمللي و املصدر األسواقيف 

.1مما هو متاح يف السوق احمللي أكثراألجنبيةاألسواقتسويقية يف 

اليت يتم العمل فيها األسواقالتسويقية كتحديد أهدافهالك تقوم بتحديد ذفاملؤسسة قبل األمركان أي
ا اقتحام  م و الطريقة اليت يتم  احلاالت حالة من أياخلارجية و يف األسواقو فق ما يالءم رغبا

و سياستها للعمل يف جمال التسويق و من اجل دلك جيب على أهدافهاالسابقة فان املؤسسة حتدد 
:2و هي كالتايلاألسواقمن أنواعمؤسسة حتديد ثالثة 

معظم املؤسسات تفضل بدء تسويق جزء :المؤسسةرغباتيتالءم مع الذيتحديد السوق - 1
اإالخوفا من خماطرة األجنبيةاألسواقيف إنتاجهاصغري من  تستكشف السوق ترغب أنبعد أ

الذيف زيادة نشاطها يف ه .ا ا

ا الدخول  أسواقإىلكما انه هناك نوع من املؤسسات اليت هلا خربة يف جمال تسويق يف اسرتاتيجيا
االدولية  .من السوق احمللي أمهيةأكثرأل

152ص،9199القاهرة،والتوزيع،للنشرالدوليةالدارغراب،نيفيترمجة،التسويقفيجديدةاتجاهاتويسون،أوبري1
.130، ص 2003، مؤسسة طيبة للنشر، القاهرة، التسويق الدولي،عصام الدين أمني أبو علقة2
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كبري من أوقد تفضل املؤسسة بني العمل يف عدد حمدود :التي يمكن العمل فيهااألسواق- 2
موارد (:سلعة اليت تقدمها و هده اخلصائص هي كمايلي أوتتعلق خبصائص املؤسسة أسواق

).أسواقجتانس ,دورة حياة املنتجات,املؤسسة

يتميز الذيهو جاذبيةاألكثرالسوق إن:البلدان التي يتم البيع فيهااألسواقنوع - 3
للمؤسسة عوض ان تعمل يف أفضلو سياسية و يكون , اقتصادية, دميغرافية, خبصائص جغرافية 

اخلارجية يعتمد بشكل كبري على مدى األسواقالناطق متعددة و خمتلفة من العامل الن العمل يف 
ا حبيث تليب احتياجات السوق على م ا و خدما دى استعداد املؤسسة لتكييف و تعديل منتجا

.قابلية  السوق لتلقي هده املنتجات و اخلدمات من حيث استعداد و سائل االتصال

أيكانت ختدم غرض أنو معرفة السواقبعد غربلة هده يأيتاخلارجية األسواقإىلقرار دخول إن
شيء ولكن الناس هم أيال تشرتي األسواقفكما هو متعارف عليه فان , أهدافهاأيمؤسسة 

.ون دلكالدين يفعل

أنمؤسسة فمن ضروري أيمصدر التسويق غالبا ما تكون حمدودة يف إن":ويلسونقاال وبريكما أو
ا املتاحةاألسواقندقق يف اختيار  .1"اليت ميكن اخرتاقها بنجاح يف ظل إمكانيا

2الخارجية التي يتم اقتحامهااألسواقاختيار :الثانيالمطلب 

يف مكان و لكن االختالف يكمن يف أخرإىلاخلارجية ال خيتلف يف جوهره من بلد األسواقاختيار إنا
فهده األسواق حتتاج وسائل داعية خمتلفة أكثر من السوق احمللي و كذلك , ظروف اخلاصة بكل سوق

فاألسلوب التسويقي الذي جنح يف السوق احمللي ال ميكن, إىل رسائل تسويقية خمتلفة عن الرسائل احمللية
أن ينجح يف السوق األجنيب  وال ميكن أن حيقق نفس القدر يف السوق الدويل فبعد اختاذ القرار اقتحام 

.يصبح السؤال الذي يواجه مندوب التسويق هو أي بلد سنقتحم أسواقه ؟,السوق الدويل أو األجنيب 

:فاختيار أنواع األسواق مرتبطة بثالثة أنواع من العناصر

.لتصدير إىل بلد اليت ترغب الشركة يف تغطيةحتديد األرباح من ا- 1
153ص،مرجع سابق،ويسونأوبري1
.38ص، 2003،املدية،ليسانس ختص اقتصادمذكرة،االقتصاد الجزائريتحرير التجارة الخارجية و انعكاساتها على ،شرين سهيلة2
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.تقدير منو املبيعات احملتمل يف البلد املرشح للدخول فيه- 2
.    حتديد املخاطر التصدير إىل بلد املرشح الدخول إليه- 3
:احمددات األرباح يقصد -

.الطلب و استقراره*
.السعر التنافسي/اسرتاتيجيات املنتوج *
.القانون املعمول به *
.تكاليف التوزيع*
.مالئمة اإلسرتاتيجية املؤسسة و احتياجات السوق*
.صورة املؤسسة*

ا- :حتديد منو املبيعات و يقصد 
.النمو االقتصادي للبلد املستقبل*
.قوة لغزو السوق/مالئمة إسرتاتيجية املنتوج*
.نوعية شبكة التوزيع*
.نوعية التسيري*
.نوعية اخلدمات ما بعد البيع*
.استمرار العالقات االقتصادية و السياسية ما بني املستوردة و البلدان املصدرة*

:ا حتديد خماطر التصدير و يقصد -
. خماطر اخنفاض املنتوج*
.خماطر ضياع أو خسارة السوق*
.خماطر اقتصادية و تتمثل يف نسبة تقييم سعر السوق*
داخل الدولة الذي خيلف مناخا من عدم عدم استقرار السياسي:خماطر سياسية و تتمثل يف  *

.التأكد
ا ,خوف املستهلكني :خماطر االجتماعية و تتمثل يف* اجلماعات مرجعية يف البلدان املضيفة أل

. تشكل املصادر اليت ينتقي منها بعض أمناط سلوكه
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أسواق الدوليةالطريقة املعقدة هاته تفرض أو توجب على املؤسسة أخد قرار التصدير كأسلوب القتحام 

.أهميتهاو دخول إلى األسواق الخارجيةطرق:الثالثالمطلب 

:طرق الدخول إلى األسواق الخارجية-

هذهوميكن تصنيفاخلارجيةاألسواقإىلايدخلأناحملليللمنتجميكناليتالطرقمنالعديدهناك
1:يلي كماالدخولشكلحسبالطرق

لتميزه وذلكاخلارجيةاألسواقإىلالدخولأشكالابسطمنالتصديريعتربحيث:التصدير-1
أن وميكناجيابيانشاطاالتصديريكونأنوميكناألخرىالطرقإىلنسبةاقلخماطرةمبستوى
.احملليةوالسوقاحمللياالقتصادنظروجهةمنسلبيايكون

إبرام اتفاقياتطريقعناخلارجيةاألسواقإىلاحملليةالشركاتتدخلوفيه:األجنبيالترخيص-2
اتسويقاجلمنأجنبيةتسويقيةمؤسساتمع يف العوائداملشاركةمقابلاخلارجيفمنتجا

.واألرباح
خاللمنمشرتكوتعاونشراكةيفالشركاتدخوليفويتمثل:المختلطاالستثمار-3

.اخلارجيةاألسواقإىلبالوصولتنتهيأنتستطيعتسويقيةنظموبناءاالستثمار باإلنتاج
منباخلارجباالستثماراحمللينيواملنتجنيللشركاترغبةهناكيكونوهنا:المباشراالستثمار-4

.باخلارجإنتاجيةفروعوإنشاءاإلنتاجخالل
: 2الخارجية األسواقإلىالدخولأهمية-

الشركاتتدفعاليتاألسبابمنالعديدعناملتاحةواألدبياتالسابقةالدراساتكشفت
حيث،اخلارجيةاألسواقدخولعلىوالعملاخلارجإىلبالتصديراالهتمامإىلواملنتجني 

عنهالتخليميكنالالذياالقتصادينشاطهامنجزءاالتصديرالشركاتالكثري مناعتربت
:يليمااحملفزةاألسبابأهمومندافعةوأسبابحمفزةأسبابإىلهذه األسبابتبويبوميكن
oوالنموالربححتقيق
oالتكنولوجيالتفوق

.62ص، 1998، بريوت،املكتبة و املطبعة  اإلشعاع الفنية،مقدمة في إدارة أعمال الدولية،أبو قحف عبد السالم1
.126ص، 1998، بريوت، مؤسسة دار اجلامعية للطباعة و النشر،بحوث تطبيقية في األعمال الدولية، أبو بكر عبري2
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oاألجنيبالسوقمعرفة
oالتسويقية مالئمة املزاياتوفر

اعلىللتصديرللشركاتالدافعةاألسبابتصويرميكنبينما :1يفتتمثلأ

oاحملليةاملنتجاتعلىاألجنيبالطلبزيادة
oالتصديراجلمنلإلنتاجالالزمةاالقتصاديةاملواردتوفر
oاملواسمبسبباملبيعاتحجمزيادة
oجديدة أسواقإىلالدخوليفوالرغبةاحملليالسوقحجمصغر
oاحمللي السوقوانكماشأداءتراجع
oاملنافسةومتطلباتضغوط

36ص،1997اجلزائر،ماجستري،رسالة،الدوليةاألسواقاقتحامفيالدوليالتسويقدور،شليبمصطفى1
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.الخارجية و استراتيجياتهااألسواقبيئة :المبحث الثالث 

إن حتديد اإلطار االسرتاتيجي يتطلب تصميم و تنفيذ و مراقبة االسرتاتيجيات حيث يتناول التصميم 
) ديدات ( لالسرتاتيجيات كيفية حتليل البيئة لدراسة نقاط الضعف و القوة و الفرص و املخاطر 

بكيفية دخول األسواق املوجودة يف البيئة الداخلية و اخلارجية ، باإلضافة إىل االسرتاتيجيات املتعلقة 
الدولية بطريقة تؤدي إىل خلق أساس ديناميكي لتعديل اإلسرتاتيجيات مع التغيري النوعي و الكمي يف 
البيئـة عـرب الزمن ، أما تنفيذ االسرتاتيجيات ، فيجب أن يتم مع أخذ االختالفات البيئية يف احلسبان 

يتطلب تقوميه و - مار املشرتك أو عقود الرتخيص يف حالــة االستث–لتحقيق األهداف فاختيار الشريك 
مدى حتقيق توافق اسرتاتيجي بينه و بني الشركة ، باالضافة إىل تكييف إدارة هذا املشروع املشرتك و 

و بالنسبة للرقابة على االسرتاتيجيات فإن املعايري . تنظيمها و املمارسات اإلدارية مع بيئة هذا املشروع 
إذ البد من التأكد من أن العالقات بني الشركة الدوليـة و الدولة املضيفة معززة يف إطار املالية ال تكفي ، 

مدى حتقيق أنشطة التسويق الدويل و مواجهـة املنافسة

.الخارجيةاألسواقإلىالدخولعلىالمؤثرةالبيئةمكونات:األولالمطلب 

سوفإال انهالدوليةوالعالقاتالدويلوالتسويقاخلارجيةالتجارةجماالتبنيالقويالتداخلمنبالرغم
اخلارجية إىل األسواقالدخولعلىتؤثراليتالبيئةومكوناتمعاملأهملتحديداجلزءهذاختصيصيتم
والسياسيةوالثقافية والبيئةواالجتماعيةوالتجاريةاالقتصاديةبالبيئةتتلخصاملكوناتهذهأهمو, 

1:التايلاجلدوليفاملكوناتهذهعرضوميكنوالقانونية،

.86ص ، 2002، جامعة اجلزائر،ماجستريةرسال،ديناميكي استراتيجيلالمتغير مدخالتسويق الدولي في العالم ،فالح امحد 1
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الخارجيةاألسواقإلىالدخولعلىالمؤثرةالبيئةمكونات:)01(الجدول رقم 

لمكوناتاالمجاالت
التجاريةواالتفاقياتاملعاهدات-1االقتصاديةالبيئة:أوال

. التجاريةوالتسوياتالدفعاتفاقيات-2
احلرة االحتاداتالتجارةمناطقمثلاالقتصاديةالتكتالت-3

.املشرتكة،االندماج االقتصادي الكاملاألسواق،اجلمركية
اجلنسياتاملتعددةالشركات-4
والتنميةلتجارةاملتحدةاألمممؤمتر-5
للتجارةالعامة املعاهدة(WTO) /العاملية التجارةمنظمة-6

.(GATT)اجلمركية والتعريفة

االجتماعيةالبيئة:ثانيا
والثقافية

.املناخ والطقسالتسويقي،املزيجوتشمل:املاديةالعناصر-1
السكان ومعدلحجموتشمل) الدميغرافية(السكانيةالعناصر-2

وغريها منالتعليماألسرة ومستوىوحجمالسكاينالنمو
.الدميغرافيةالعوامل

و تشمل عناصر اإلدارة والتنظيم والتسويق،: السلوكيةالعناصر-3
تمعالفردودورإىل اجلماعةواالنتماءاللغة .وثقافتهونظرة ا

القانونسيادة-1السياسيةالبيئة:ثالثا
واملساواةالعدالة-2
واالستريادالتصديروتنظيماحلكوميالتدخل-3
السياسياالستقرار-4
االقتصاديةواحلياةالسياسةبنيوالتوافقاالنسجام-5

إليهاملصدرالبلديففيهااملعمولالقوانني-1القانونيةالبيئة:رابعا
واالستثماروالتصديراالستريادقوانني-2

،جامعة اجلزائر،رسالة ماجستري،-مدخل ديناميكي اسرتاتيجي-التسويق الدويل يف العامل املتغري،فالح امحد :المصدر
86ص ،2002
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.  فيهاالمؤثرةوالعواملالخارجيةاألسواقإلىالدخولاستراتيجيات:المطلب الثاني

اخلارجية األسواقإىلللدخولوالشركاتاملنتجنيقبلمنتتخذاليتاآلجلطويلةالوسيلةتعرف
مبعرضاملنتجنييقومحيثالدولية،التسويقيةباإلسرتاتيجية هلممبا حيققاخلارجيةاألسواقيفمنتجا

مدائمةأسواقإجيادخاللمنذلككانسواءً أهدافهم ميزةأجل حتقيقمنأوخارجيفملنتجا
.1األسواقتلكيفتنافسية

هذه علىاملختلفةالبيئيةالعواملتأثرييفتتمثلاإلسرتاتيجياتتصميمعمليةجوهرفإنوعليه
األسواقدخول توقيتاختياروتصميمخطواتإتباعيفالتأثريناحيةمنخاصة،االسرتاتيجيات

تامةدرايةتكون علىأنالدوليةالتسويقيةاإلدارةفيهامبااملختلفةاإلداراتعلىينبغيهلذاو،الدولية
،واالقتصاديةوالسياسية والقانونيةواالجتماعيةالثقافيةالبيئةمتغرياتحيثمناألسواقبنيبالفوارق

.2املرجوةاألهدافحتققحىتالبيئةهلذهالتحليلوأساليباملعلوماتمجعإجراءاتواستخدام

:يليكمااخلارجيةاألسواقدخولتواجهاليتالبيئيةالعواملحتديدوميكن

)HOST COUNTRYS RELATED  FACTOR( عوامل ترجع إىل خصائص الدولة املعنية - 

HOME  COUNR(وامل ترجع إىل خصائص الدولة األمع-  S RELATED FACTORD (

)S RELATED FACTORS’FERM(عوامل ترجع إىل خصائص الشركة املعنية  - 

S RELATED FACTORS’MARKER( عوامل ترجع إىل خصائص متخذ القرار - 

DECISION (

وجيهات و نشاط الشركات املعنية عوامل دولية ذات طبيعة عامة تؤثر على ت- 
)INTERNATIONAL RELATED FACTORS(

.186ص ،2001،جمهول دار و بلد النشر، كلية التجارة،الدولي ق، التسويهاللحممود حسن 1
.88ص،مرجع سابق،فالح امحد 2
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الخارجيةاألسواقدخولتواجهالتيالبيئيةالعوامل:)04(الشكل

88ص،مرجع سابق،فالح امحد :المصدر

:1بوتتمثلعالقةذاتأخرىعواملهناكاألساسيةالعواملهذهإىلباإلضافة

عليهوالرقابةاألجنيبالسوقيفالشركةحتكموأمهيةرغبةمدى.

املستقبلةالشركةأهدافوبنمطعالقتهايفالتسويقيةاملعلوماتأمهية.
بصفة دخولهاملستهدفوبالسوقعامةبصفةاألجنبيةباألسواقللشركاتالسابقةاخلربة

.خاصة

.188ص،سابقعمرج،حممود حسن هالل1

العوامل الخاصة 

بمتخدي القرار ات 

االدارة

العالقات الدولیة

العوامل التي تمثل 

خصائص الدولة 

المضیفة

العوامل الخاصة

وجبالمنت

الشركات المصدرة

العوامل الخاصة بدولة

االم
العوامل البیئة في 

الخارجیةاألسواق
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املضيفةواحلكومةاألماحلكومةمنكلمتنحهااليتواالمتيازاتالضمانات.

لدخول إلى األسواق الدولية واختيار توقيتـهإستراتجيةخطوات ) : 1(جدول رقم 

اختيار توقيت دخول األسواق الدوليةخطوات إستراتجية الدخول إلى األسواق الدولية 

دراسة الطلب وذلك جبمع بيانات عن -1
ستهلكني احلاليني واملرتقبني للمنتج وحتديد نوعية امل

م  املستهلكني وخصائصهم الدميغرافية ورغبا
م وآرائهم عن املنتجات احلالية املتاحة يف  واحتياجا

.السوق 
دراسة العرض وذلك جبمع بيانات عن عدد -2

الشركات املتنافسة يف تقدمي املنتوج واسرتاجتيات 
املزيج التسويقي اليت تتبعها كل شركة من الشركات 
املنافسة ، وحجم العرض الكلي بالنسبة لكل شركة 

العرض والطلب لكل شرحية تسويقية والفجوة بني
.منها
حتديد الشرحية التسويقية اليت ستتعامل معها -3

ا  .الشركة وتقدم هلا منتوجا

املستهلك األجنيب قبل دخول السوق يئة-1
يئة  الدولية لتقبل منتوج الشركة وقد تكون 
طبيعية وبالتايل استغالل الفرصة لعرض هذا 

نة لدى املنتوج الذي يشبع الرغبات الكام
املستهلكني

على اجتاه السياسة احلكومية يف الدولة عرفالت-2
.األجنبية 
.مراعاة الظروف املناخية للدولة األجنبية -3
مراعاة توافق أوقات اإلنتاج يف الدولة املصدرة -4

مع أوقات الطلب يف الدولة املستوردة األمر الذي 
خرى عن بقية الدول املصدرة األتنافسيةيعطيها ميزة 

منتوجها عند وقت الطلب إنتاجاليت يتأخر موعد 
.عليه

188ص، مرجع سابق،حممود حسن هالل:المصدر

املنتجنيقبلمنيف ظل املنافسة اخلارجية األسواقيفإتباعهاميكناليتاالسرتاتيجياتأهمو من 

1:هيواملصدرين

:القيادةإستراتيجية1-

هيتكونصناعاتقطاع اقتصاديأونشاطأييفيوجدأنهوتسويقيااقتصاديااملعروفمن
مستوىعلىأوالقطاعات االقتصاديةمستوىعلىذلككانسواءوالقائدةاألمالصناعات

121ص،2003، دار احلامد للنشر والتوزيع،نظام التسويق مفاهيم معاصرة،موسى سويدان، شفيق ابراهيم حداد1
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شركاتمثلالسوقاألكرب منالنصيبعلىتستحوذاليتهيالقائدةاملنشآتهذهاملنشآت،

حتاولاليتاألخرىحتدي املنشآتتواجهمادائمابدورهااملنشآتهذه.كوالسييببوكوكاكوال
احلصولاملنشآتبعضقد تستطيعأوهلا،القوةعناصرحتديخاللمنومنافستهاعليهاالتغلب

أحيانايؤديالذياألمراملنشآت القائدة،هلذهالضعفنقاطمهامجةخاللمنتنافسيةمزاياعلى

علىحتافظأنعليهااملنشآت الرائدةهذهمثلفإنلذلك.اآلخرينمنافسةأمامالرتاجعإىل

:التاليةاالسرتاتيجياتإتباعخاللمنالقياديمستواها

السوق يفالكليالطلبزيادةعلىالعمليتمحيث:الحاليالسوقفيالتوسعإستراتيجية-أ

:خاللمنالكلي

جددمستهلكنيجذب

للمنتججديدةاستخداماتإجياد.
أكرببكمياتاملنتجاستخدامزيادة.

:خاللمنذلكويكوننشاطهاعلىواحملافظةالسوقيفاملنشآةنصيبمحاية-ب

احلايلمركزهاوتقويةاملنشآةمركزعنالدفاع
للمنافسةعرضةأكثرتكوناليتباجلوانباالهتمام
املنافسنيعلىباهلجومواملبادرةالوقائيالدفاع
املضاداهلجومخاللمنالدفاع
ألسواق اكدخولالتنافسيالشركةموقفتدعيممنحتركمنبأكثروالقياماملتحركالدفاع

.اجلديدة
جماالت مجيععنالدفاععلىقادرةغريالشركةتصبحعندمااملخططباالنسحابالدفاع

االتبعضمناالنسحابإىلتضطرحيثنشاطها .ا
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:التحديإستراتيجية2-
ادفالسوقيةحصتهازيادةعلىبالعملاملنشأةقياموتعين عوائدهاوبالتايلزيادة صادرا

قويةتنافسيةمتتلك ميزةأنالشركةعلىجيبهنا.حتديهميتممنافسنياختيارخاللمن
إذاخاصةيف السوقاملوجودةالقائداملنشأةمواجهةعلىقادرةتكونأناجلمنوواضحة

االسرتاتيجيات اليتهذهأهمومنوالصعاب،املشاكلبعضمنيعاينالقائدهذاكان

:إتباعهاميكن
واالستمرارالصمودعلىالقدرةتشرتطواليتواملباشرةاألماميةاملواجهة
مع مناسبةاإلسرتاتيجيةهذهوتكوناملنافسأطرافمهامجةعلىتقومواليتاجلانبيةاملواجهة

اتكوناليتالشركات حمدودة التنافسيةقدر
جديدةأسواقعنوالبحثمباشربشكلاملنافسمواجهةجتنب

حصته التسويقيةيفالضرروإحلاقاملنافسإرباكإىلدفواليتواملركزةاملتقطعةاهلجمات.

- :التاليةالثالثاألشكالأحدتأخذوقد:التبعية إستراتيجية3

غريبشكلولكنالقائدللمنشآةكمتحديالتابعةالشركةتظهروفيهاالكاملةالتبعية

.القائدمعصداميفالدخولأي دونمباشر
القائد املنشآةعنمتيزهااليتباجلوانبباالهتمامالتابعةاملنشآةتقوموهنا،بعدعنالتبعية

.التسويقيومزجيهانشاطهاجوانببعضيفوتتبعها
وتقليدها،الرائدةاملنشآةنشاطمناجلوانببعضاملنشآةختتاروهنا،االختياريةالتبعية

.متحديةمنشآةإىلتتحولالتابعةاملنشآةفإنالتبعيةاإلسرتاتيجيةهذهومع منو
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:التجنبإستراتجية4-

عنالباحثةتلجأ الشركاتوهنامنافستهاميكنوالقويةالقائداملنشآةتكوناحلالةهذهيف

القائداملنشآةقبلمهملة منتكونواقتصاديةتسويقيةجماالتعنبالبحثاألسواقإىلالدخول

إىلهذه اإلسرتاتيجيةمثلتتبىناليتاملنشآتتقومماوعادة.ونشاطبفاعليةخدمتهاويتم

:التاليةالصورأحديأخذقدوالذيوالتسويقياالقتصادينشاطهاختصيص

النهائيالعملأساسعلىالتخصيص.
العميلحجمأساسعلىالتخصيص
احملليأواإلقليميأوالعاملياملستوىعلىاملنشأةتتعاملفقداجلغرايفالتخصيص
التسويقياملزيجعناصرأحدعلىبالرتكيزلتخصيص
للعمالءجًداخاصةخدماتتقدمييفالتخصيص.

. التسويق الخارجيأهمية:الثالثالمطلب

:1الدويل كمايلي يف النقاط التاليةالتسويقإبراز أمهيةميكن

السترياد الدولةحتتاجهااليتاألجنبيةالعمالتعلىاحلصولميكنالتصديرخاللمن.1
.حملياإنتاجهاميكنالاليتاملنتجات

جديدةفرصفتحوبالتايلإىل اخلارجاحملليالسوقفائضببيعالدويلالتسويقيسمح.2
.والتشغيلللتوظيف

املستوياتخمتلفعلىاملباشرةاألجنبيةمن االستثماراتالناميةخاصةالدولتستفيد.3
.والسياسيةواالجتماعيةاالقتصادية

وفوراتحيققممااحلجماقتصادياتإىلوالوصولاإلنتاجزيادةيفالدويلالتسويقيسهم.4
.كبرية

.120ص ،2001،القاهرة،و التوزيعقافة للنشرثدار ال،الدوليالتسويق ،عفيفي كمال 1
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وتراجع انكماشمناحملليللسوقحتصلقداليتاإلخفاقاتالدويلالتسويقيعوضكما.5

.وغريها
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:الخاتمة

التسويقطريقعنفقطليساملختلفةواالستعمالاالستهالكجماالتيفاليومحاجاتناإشباعيتم
بنيمشاركةمثالخمتلفةأشكاالالتسويق الدويلويأخذالدويل،التسويقطريقعنأيضاولكناحمللي

التسويقحريةمعالتسويقنشاطهينسقالدوليةةكللشر احمللية تأسيس فرعاتكالشر وأحدالدوليةالشركة
.غريهاأوالوحيديلكالو طريقعنالدويلحمددة للتسويقلفرتةاتفاقيةعقد

الذيالدويلاألجنبية للتسويقيةلألسواقاخلارجيةالتجارةمراحلمنالدويلالتسويقتطورولقد
حاجاتإلشباعاملختلفةللبيئات التسويقاملناسبةاالسرتاتيجياتطريق عناألهدافحتقيقيستهدف
.الدويلاملستهلك

إسرتاتيجياتعند تصميمالدوليةاألسواقخبصائصالهتمامالدويلالتسويقيفاتكالشر وتراعي
.واخلدماتاملنتجات
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الفصل الثالث

GMDمؤسسةفيالتسويقيةاإلستراتيجيةواقع
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GMDمؤسسةواقع اإلستراتيجية التسويقية في :الفصل الثالث

:تمهيد

اليت من خالهلا تستطيع تعترب اإلسرتاتيجية التسويقية ركيزة أساسية  النظريةالفصوليفالحظناكما
.املؤسسة مواجهة خمتلف التغريات احلاصلة يف البيئة وبتايل حمافظة على مكانتها

ا وفقا للبيئة التسويقية علىجيبولذلك احمليطة وخاصة املنافسة سواء  املؤسسة أن تطور اسرتاتيجيا
.السوقيفأهدافها واستمراريتهاحتقيقاجلمنكانت حملية أو عاملية

،التطبيقياجلانبعلىاألخريهذاإسقاطسنحاولالنظرياجلانبيفذكرهسبقمااستنادا إىلو

مبستغامن" للظهرةالكربىباملطاحن"على  أنواع أو أهم االسرتاتيجيات اليت تستعمل حماولة التعرفو

:التاليةللمباحثبالتحليلنتعرضوسوف. يف ظل حترير التجارة اخلارجية

.الدراسةميدانبالمؤسسةالتعريف:المبحث األول

.التشخيص االستراتيجي للمؤسسة ميدان الدراسة:المبحث الثاني

دوافع الدخول إلى األسواق الخارجية:الثالثالمبحث 
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بالمؤسسةالتعريف:األولالمبحث

فروع جمموعةأهممنتعترباليتو،مبستغامن"للظهرةالكبرىبالمطاحن"امليدانيةالدراسةمتت
فروعها املوزعةألهمعرضمع،للمجمععامتقدمياملبحثهذاسيتضمنو"متيجي"الصناعية
أهمذكرمث،بوالية مستغامناملوجود"للظهرةالكربىاملطاحن"فرعهاعلىالرتكيزمث،اجلزائريبالغرب
."متيجي"مؤسسةإليهاترمياليتاألهدافواملهام

"متيجي"لمجمععامتقديم:األولالمطلب

فروعهاأهموالمؤسسةنشأة:أوال

فقط، ليسعملهاجماالتيفةالريادحتققوحققتاليتاملؤسساتبنيمن"متيجي"مؤسسةتعترب
حتدياتاكربما شكلهواألداءذلكعلىاحلفاظلكن.الوطيناملستوىعلىبلاحمللياملستوىعلى

عاميفتوجهاتهأولتنفيذوبذلكالتفكرييفبداالذي"متيجيحسني"السيدمالكهاوموعةا
2002 اعليها واالرتكازاملمكنالبدائلنوعيةبالضبطيعلمالكان. منكانلكن،التاليةخطو

بذلكو،حتملهااليتاملعارفواملوارد البشريةهيإرادتهحتقيقبإمكانهالذيالشيئأنقناعاتهصميم
.هذه التوجهاتتنفيذعلىيسهرويتبىنمنإجيادإاليبقىمل

استقطابمتكن منمدةفبعد،مهاراتوقدراتذوواأشخاصعلىاملؤسسةتتوفرأنعلىفحرص
.العمل اجلماعيواملبادرةروحإىلباإلضافةعاليةكفاءاتذوياألشخاصمنجمموعة

موعة"متيجيحسين"السيدأسس صناعةدخل ميدانإذ،"متيجي"امسهحتملاليتالصناعيةا
الوكالةاسمالغذائية حتتالصناعاتجماليفالتجاريةللتعامالتشركةبإنشاءالتسعيناتيفاحلبوب
املنتجاتجماليفاالستغناء عنهميكنالشريكاقصريظرفيفاملؤسسةهذهأصبحتقدو،املغاربة
.العامليةالدقيق لألسواقتتبعوالرشيدةاإلدارةبفضلاخلارجيفحىتواجلزائريفالزراعية

إنشاء مؤسسةواحلبوبحتويلتكنولوجياجماليفباالستثمارأكثربصفة"متيجي"جمموعةتدعمت
سنةمنفرباير شهريف"السفينة"باسماملشهورة"للظهرةالكبرىالمطاحن"هيمبستغامنجديدة

2002.
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معهذا مع تكلفةعاليةبقدرةيتمتعطرازأحدثمنللسميدمصنعومطحنةيضمالذيالضخما
.البالد و يف خارج البالديفالغذائيةللصناعةمعاتااكربوأهممنجتعلهتنافسيةإنتاج

على فرعنيباحلصولتوسعهايفجديداميدانا"متيجي"جمموعةاقتحمت2005سنةبدايةمعو
مع"سابقني ومبغنية"النشاءمصنع" :مهاوطويلةمفاوضاتبعدبلعباسبسيدي"الرياضا

اقرر اليتالعموميةةاالقتصاديللمؤسساتالتامةاخلوصصةإطاريفذلكو،"سيقمطاحن"
.احلكومة

بفضل العملاجلزائريفاحلبوبحتويلجماليفالرائدةمكانتهايومبعديوما"متيجي"جمموعةاثبت
.املوارد البشريةواإلنتاجأجهزةحيثمنهائلةاستثماراتإىلباإلضافةسنواتلعدةالدءوب

ا ISO/9001الدولةطرفمن2000النوعية وللجودةااليزوشهادةعلىحتصلتكما أ سنة:
2006.

من السوقمعتربةمتطلباتوحاجياتتليبافإاإلنتاجطاقةحيثمناملؤسسةهذهألمهيةنظراو
املستوىاالقتصاديني علىاملتعاملنيصدارةيفتكونأناملستقبليفتطمحوالوطنمنالغربيةللجهة
االجتماعي ب ماهلارأسيقدروالوطينالسوقمتطلباتمنكبريةنسبةلتغطيةالوطين

.دينار395960000

"متيجي"معالمجالفروعأهم:ثانيا

توسيعى إىلأدماهوواجلودةعايلأداءوهامةاجنازاتاملؤسسةحققتالنشاطمنمدةفبعد
عرباحلاجاتمساعدة لتلبيةأخرىوحداتإنشاءالضروريمنفكان،اعملياتكثيفونشاطها

:مايلي املؤسسةفروعأهممنواجلزائريالغربكامل

:المغاربية الوكالة1-

الزراعيةاملنتوجاتالسرتادشركة
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:بمغنية النشاءمصنع2-

صناعياجممعااألساسيةامشتقاوالذرةحتويليفاملختصمبغنية"النشاءمصنع"يعد
الغربأقصىيفمبغنيةالصناعيةاملنطقةيفملغنيةالنشاءمصنعيقع،اجلزائريفنوعهمنفريدا

منأكثرعلىاملصنعهذايرتبعباجلزائر،الذرةلتحويلالوحيدمعااملصنعهذاويعداجلزائري،
يوفر.للغايةومتخصصمؤهلتقينبطاقممؤطرينشخص200حوايلبهويعملهكتارات10
استعماهلاميكنواليتالغذائيةوالزراعيةالثانويةواملنتجاتاملنتجاتمنجمموعةملغنيةالنشاءمصنع
،الغلوكوزشراب،النشاء:يليفيمااملنتجاتهذهتتمثلواملرتليةالصناعيةاالتايفأيضا

املستعملةللصناعاتاملتزايدةباحلاجياتباملصنعاملصنوعةاملنتوجاتالثانوية تفياملنتجاتالدكسرتين،
اإلنتاجيةاإلمكانياتتتمثل.املهيأةالتوزيعشبكةبفضلالوطينالرتابعرب كاملمتوفرةوهيهلا،

والغلوكوزشرابالنشاء،إلنتاجاليوميفالذرةمنطن200حتويلقدرته  علىيفللمصنع
طن12000لتتسعواليتالذرةختزينصوامعبواسطةمعتربةختزينقدرةيتوفر علىكماالدكسرتين،

.طن5000بسعةالكاملةاملوادختزينإىل مساحاتباإلضافة
:مطاحن سيق-3

أن إذ،"متيجي"معاهامافرعامتثلوسيقملدينةالصناعيةاملنطقةيف"سيقمطاحن"تقع
:يفتتمثلاليتواهلائلةالصناعيةاتھإمكانيايفهامادوراتلعبجتعلهاالتخزينيةواإلنتاجيةاتھقدرا
.اليوميفطن400بتقدراللنيللقمححتويلقدرةذاتالدقيقإلنتاجمطحنة-
.اليوميفطن440بتقدرالصلبالقمححتويلقدرةذواألمسدةإلنتاجالسميدمصنع- 

متلك كمااحلبوبمنطن125000بتقدرختزينقدرةذاتاحلبوبصوامعمنجمموعة- 
علىاتھمنتجاتسويقمنواالوليةباملوادالتزودمنمتكنهاالشاحناتمنمعتربةحظريةسيقمطاحن
.اجلزائريالغرب

تام بتكنولوجياإملاموعاليةبكفاءةيتمتعبفريقمؤطرينسيقمبطاحنشخص200منأكثريعمل
:أمههااملتنوعةاملنتوجاتمنعدداسيقمطاحنجممعيسوق.اشتقامواحلبوبحتويل

دقيقةومتوسطة،خشنة:رفيعةأمسدة.
األولالصنفمنعاديةأمسدة.
عاديمسيد." Sssf "

اخلبزدقيقورفيعدقيق.
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الصلبواللنيالقمحخنالة:املطاحنرواسب.

موعةاستطاعت اكماالطرقاتقطاعذلكبعدلتمسموعةاتنظيمحتولالحقةمراحليفو
االسترياد التصدير  وواالغديةجماليفرائدةمسعةتكويناملؤسساتمناملزيجذا"متيجي"الصناعية
وحلاجاتو االستجابةجديدهوماكلتقدمياجلمنكبريةإمكانياتمععاليةجبودةو......
.املستهلكرغبات

للظهرةالكبرىبالمطاحنالتعريف:الثانيالمطلب

(GMD)للظهرة الكبرىالمطاحنعنلمحة:أوال

و التقنيةالبشريةاإلمكانياتكلوفرت،جتاريوصناعينشاطهلاوخاصطابعذاتمنشاةهي
.ب اجلزائريبالغرامشتقاواحلبوبحتويليفالصناعيةاملركباتأهممنجعلتهااليتالالزمة

و املؤسساتالزبائنإىلحاهلاعلىبيعهاإعادةوالذرةوالقمححبوببشراءتقومالتجاريالايف
.تغيريأيعليهاإدخالدوناألخرى

عمليةأثناءمستمرةملراقبةختضععاليةجودةذاتأوليةكمادةالقمححبوباملؤسسةتستعمل

.عاليةجودةذاتالدقيقأنواعخمتلفهلمتوفريواملستهلكنيطلباتلتلبيةذلكواإلنتاج

:الدراسةميدانعنجغرافيةلمحة- 1

منصالمندر  بالقربيفبالتحديدمستغامنساحليف"للظهرةالكربىاملطاحن"شركةموقعيتمركز
م5500تقدر بمساحةتشغلهيوالصناعيةاملنطقةيف11رقمالطريقمقابلاحلديديةالسكة

3م500و املخازن،املطاحن،العامةاملديرية:تتضمنمباينعنعبارة3م5000منها3

.املستعملةالبناياتمساحةواخلضراءالساحات،املآرب:تشمل

:للظهرةالكبرىللمطاحناإلنتاج-2

2002فمن سنة،املُهمنياملنافسنيمنعددوجودمع،لإلنتاجاألوىلاخلطوةكانت2002سنة
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الطاقةأنحيثجيدتطورهناكو،متتاليةارتفاعاتيسجلالسنويالنمومعدل2009سنةإىل
:إىليومياتصلللمطاحناإلنتاجية

1090بأنواعهالسميدمناليوميفوحدة.
4800بأنواعهاالفرينةمناليوميفوحدة.
720الكسكسىمناليوميفوحدة.

أما،اآلالتو األوليةاملوادمنوالتخزينالشراءبقدراتأساساترتبطاإلنتاجيةالقدراتهذهوحتما
.ألخرىسنةمنارتفاعااألخرىهيتسجلابأفيالحظالتخزينطاقةعن

خمزنوهران ،خمزن،غليزانخمزن،مستغامنخمزن:نذكرللظهرةالكربىاملطاحنخمازنأهممنو
.العاصمةاجلزائر

:للظهرةالكبرىللمطاحنالزبائنأصناف-3

،، املربينيالصناعيني،اجلملةبائعي:أمههممنوالزبائنمنجمموعةإىلامنتجا"املطاحن"تسوق
.اخل...التجزئةجتار،املخابز

للظهرةالكبرىالمطاحنمنتجاتتشكيلة:ثانيا

الكربىالعاملية فاملطاحنالدوليةاملقاييسمعتتماشىصناعيةأساليبمننابعة"املطاحن"منتجاتأن
.املتنوعةاملنتجاتمنعريضةتشكيلةتقدمللظهرة

بنوعيهاالفرينة:
و    كلغ50ذاتأكياسيفمتوفرةاخلبزلتحضريموجهةهي:"الفرينة"اللينلقمح

.كبريةبكميةوكثريامطلوبةهيوكلغ25
بفضلهذاواحللوياتلصنعاملخصصةمنهاخمتلفةأنواعتتضمنو:الممتازةالفرينة

.واململحاتالبيتزالصنعخمصصةأخرىوالناصعبياضهاواجود

.السميدمناليوميفقنطار405حوايلاملؤسسةتنتج:بأنواعهالسميد-2
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كلغ5وكلغ10وكلغ25ذاتأكياسيفمتوفر:الرقيقالممتازالسميد.
كلغ10وكلغ25بوزنأكياسيفموجود:الخشنالممتازالسميد.
كلغ25ذاتأكياسيفمتوفر:المتوسطالممتازالسميد

.كلغ25وكلغ50بوزنأكياسيفمتوفرةواملواشيألكلخمصصةهي:النخالة-3

.الرقيقواملتوسطواخلشنفيهجندوكلغ1أكياسيفمتوفرهوو:الكسكسى-4

فةخمتلبأذواقو الرقائقمنمتنوعةتشكيلةللظهرةالكربىاملطاحنتقدم:)شيبس(البطاطارقائق-5
.خمتلفةبإحجامو...احلارالفلفل،اجلنببطعممنها

و،إنتاجية جديدةخطوطوإضافةالتشكيلةهذهبتوسيعتقوماملطاحنفإنالصناعيللمجالومواكبة
.البسكويتصناعةهووجديدمنتوجإضافةهوآخرها

مراحلعلى طولالنوعيةفحصيتملذلكوالزبائنبرضاكثرياتمللظهرة الكربىاملطاحنفانذاو
خيصفيماسياسة صارمةوهناك،التصنيعمراحلكاملعربجديةقواعدفقودائمةمتابعةواإلنتاج،
مطابقةفحصمن أجلااملعمولللمعايرياخلاضعةاملراقبةسلسلةيفالسياسةهذهتتمثلواجلودة
جعلهاماهذاوالتكنولوجيا احلديثةمبقتضىالتقينالطاقمملهاراتاملستمرالتطويرإىلباإلضافةاملواد،
.الاهذايفالرائدةمكانتهامتنت

للظهرةالكبرىبالمطاحنالخاصالتنظيميالهيكل:الثالثالمطلب

اإلدارة أطرافخمتلفيفتتمثلاليتاملؤسسةهياكلموعةجموصفهوللمؤسسةالتنظيمياهليكلإن
:ذلكيوضح60رقم الشكلومتخصصة
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.للظهرةالكبرىللمطاحنالتنظيميلهيكلا:)06(الشكل



تنت

.للظهرةالكربىاملطاحنمؤسسةوثائق:المصدر

األمنالعامةالسكرتيرة

المنازعاتمصلحة

تسييرمسؤول
النوعية

اآللياإلعالممصلحة
البرمجةو

المخبررئيس

والتموينمديرية
المشتريات

الموادشراءإدارةالتخطيطمديرية
األولية

األمنإدارة
النظافةو

الماليةمديرية
و

المحاسبة

التجارةمديرية
و

التسويق

المواردمديرية
البشرية

مديرية
االستغالل

العامةالمديرية
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قيدالوسائل املاديةضعو،اهلامةاإلسرتاتيجيةالغاياتحتديديفدورهايتمثل:العامةالمديرية-1
،السوقيفالتجاريةتأمني املنافسةجتاريةشركةتنميةتشجيع،الزبائنرأيإىلاالستماع،التوظيف

وقراءةصورهاواإلدارةسرأمانةمؤهالت العمال ،باستمرارتطوير،النوعيةتسيريهيكلوضع
.اإلدارةنشاطاتأو املراقبةلتنسيقا،الربيدوامللفاتتصنيف

:المخبررئيس2-
النهايةحىتاإلنتاجواألوليةاملادةمراقبةيفدورهيتمثلو:أملخربي*
.األوليةاملادةمراقبةهودررهو:املعتمد*
:االتفاقاتوتتبعتقدمي،توسيعيفدورهيتمثل:والعالقاتالقانونيةاملصلحة*
قانوينميدانيفصفقاتمراقبةومتابعة-

األمنمصاحلوقانونيةمصاحلمعاملؤسسةمتثيل-
.املؤسسةيفللحلاقرتاحاتتقدميوامللفاتالبحثدراسة-
.غريهاواملؤسسةبنيالعالقةذاتالتمهنيقبلمااألقساماحرتامعلىالسهر-
.الصحفترتيبوقراءةواستغاللوأزماتلتسيريتعليماتوبقواعداهتمام-
.املؤسسةعقودعلىاحلفاظ-

:البرمجةاآللياإلعالممصلحة3-
.الشبكاتمجيعتتفرعمنهاوتصرف املؤسسةحتتتكوناليتاآليلاإلعالمبأجهزةخاصة

تصليحصيانة ويفمهمتهتتمثلواآليلاإلعالمملصلحةتابع:اآليلاإلعالموالربجمةمهندس*
.تعطلهاحالةيفاآليلاإلعالمأجهزة
:المنازعاتمصلحة4-

مبتابعةاملكلفبالشركة واخلاصاحملاميهوواملنازعاتملصلحةتابع:القانونيةبالدراساتمكلف*
.املؤسسةقضاياحلو

عنمسؤولهوو:النوعيةتسييرمسؤول5-
.توسيعهوالنوعيةتسيري:العامةاملهمات*
الناجعةاستعمال الوسائلوتغيريوتسيرييفالطرقأواألولوياتمراقبةومساعدة:اخلاصةاملهمة*

.مثاليةنتائجإىلللوصول
.األوليةباملادةاملطاحنتزويدوشراءدوره:األوليةالموادشراءإدارة6-
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اأنظافتها كماعلىاحلفاظواألمنيةالناحيةمناملؤسسةدراسةمهمتها:والنظافةاألمنإدارة7-
القيام باألعمالأثناءإصابتهمأوالعمالمرضحالةيفواإلسعافالعالجمبهامتقوم
فدورهالصيانةواألمنرئيس خدمةأما.الوقايةومصلحةالتدخلمصلحةومهامصلحتنيتتبعهاوهي
شخص 25إىلعددهميصلالذيالعمالعملمراقبة
التسويقمصلحةمععالقةهلاأنكمااألجنحةجمملتسيرييفيتمثلدورها:التخطيطمديرية8-
مناملختلفة للمؤسسةاملشرتياتوالتموينسياسةبتحضريتقوم:المشترياتوالتموينمديرية9-

:مايلياخدمابني
.عروضهمواملوردينتقيمالدوليةوالوطنيةالسوقيفتبحث-
.املؤسسةمصاريفجتهيزيفتشارك-
على املديريةعرضهاواملناقصاتترتيبواملقارنةاجلداولحتضريواملناقصاتوالنظرياتإلقاء-
.عليهااملتفقالسلعةصحةمنالتأكد-
.املوردينملفاتواليوميالتسيريمتابعة-
.املؤسسةطرفمناملربمةالعقوداجناز-

، إعدادالتكوينبرامجإعدادخاللمناألفرادإدارةعمليةتتوىل:البشريةالمواردمديرية- 10
علىحترصية والبشراملواردمنوجماليفاملؤسسةسياسةتوضحواملكافآتواألجوربطاقات
وللقراراتوفقاالعملالعاملني، وبتنظيماألفرادمجيعبشؤونتم،املسطرةالنصوصمعتطبيقها

.احملددةاإلسرتاتيجية

،متلكها املؤسسةاليتالو رشاتبقيادةمكلفموظفاملكتبهذايرأس:االستغاللمديرية- 11
.املنتجات املطلوبةعلىللحصولبينهاالتنسيقواالعملاجنازمبراقبةيقومكما

و"، بيعشراء"للمنتجاتالتجاريةبالعملياتالقيامبكيفيةمكلفة:التسويقوتجارةمديرية12-
.األسواقيفعرضهاطريقة

:منهااهلدف:التجارية*
.للفواترياليوميةاحلالةمراقبة-
البيعمرحلةيفتتبعاليتالعمليةوالزبائنإىلاملنتوجبتوصيلاملرتبطةاألعمالجتميع-
.الزبائنخمتلفإىلاملنتجاتبيع-
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.للمؤسسةالتجاريةالسياسةتنمية-

:اجلمنهي:التسويق*

.السوقيفاحلصصاغلبعلىللحصوللالسترياتيجيةمكانوضعوسوقيةبدراساتالقيام-

.السوقداخلللمنتجاتالطلبحتديداسترياتيجيةإتباع-

.السوقداخلامنتجاعرضعلىتساعدهااليتالالزمةاإلمكانياتتوفريووضع-

داخل املاليةواحملاسبيةالعملياتمراقبةومبتابعةمكلفةهي:المحاسبةوالماليةمديرية13-
:مهامهامنواملؤسسة

.املؤسسةيفاستخدامهاحسنواحملاسبةصيانة-

للمؤسسةاملاليةاخلزينةتسيري-
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.تشخيص االستراتيجي للمؤسسة:المبحث الثاني
وهيسوقي،قطاعأياخرتاقيفتفكرمؤسسةأليةمهمةمرحلةاإلسرتاتيجيالتشخيصعمليةتعترب
قيمةهلا بتقدميتسمحإسرتاتيجيةتبينيفاملؤسسةتساعداليتالضروريةالكيفيةحنوتوجيه للتفكريمبثابة

التشخيصعمليةأنومبا.القطاعيفاالستمراروإمكانيةتنافسيةكسب مزاياوبالتايلمتفوقة
أمامهااملتاحةالفرصهيوماللمؤسسةالقوة والضعفنقاطمعرفةعلىاإلسرتاتيجي يساعد

.سنقوم بتحديدها يف هدا املبحثخطرا عليهااليت تشكلوالتهديدات
للمؤسسةالخارجياإلستراتيجيالتشخيص:طلب األولالم
اخلارجيةبالبيئةخمتلفةعالقاتتربطهااملؤسساتمنكغريهاللظهرةالكربىملطاحنامؤسسةأنمبا
منها،واالستفادةاستغالهلاحماولةقصدالعالقةهذهمنتنتجأناليت ميكنالفرصمبعرفةمطالبةافإ

لدا سنقوم بتحديد يف هدا املبحث أهم .املؤسسةديدات علىهذه العالقاتمنتنشأأنميكنكما
ديدات اليت تواجه املؤسسة  الف رص و 
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.فرص و تهديدات المؤسسة مطاحن الكبرى للظهرة:)03(الجدول 
التھدیداتالفرص

للمؤسسةأوفياءمتعاملنيوجود-
األجنبيةالدولإىلامنتجاتصدير-
منتجاتيفواالستثمارالتوسعفرصوجود-

.أخرى

حالةيفتكاليفأيةاملؤسسةحتملعدم-
آخرإىلمن موردالتنقليفرغبتها

ذاتاملعجنات سوقعلىاملؤسسةسيطرة-
العامليةاجلودة

طرفمناستهالكهايتماملؤسسةمنتجات-
.)والعائليةالفردية(حالفئات والشرائمجيع
الدولمناالستريادعمليةاملؤسسةتويل-

.بنفسهااألجنبية
.طويلةوخلربةقويةلعالمةاملؤسسةامتالك-

.سميدالملنتجبالنسبةحادةمنافسةوجود-
.ؤسسةاملأمامبدائلموردينوجودعدم-
.اإدار يصعبممااألوليةاملادةأسعارزيادة-
الشيبسختصاليتاملؤسسةتشكيلةضيق-
باملنافسنيمقارنةكبريةإنتاجطاقة-
املنافسةإىلالدخولحواجزوجودعدم-
.قانونيةغريمنافسةوجودو

مناملؤسسةميكنللمعلوماتنظامانعدام-
.املنافسنيمراقبة حتركات

الاملؤسسةوبالتايلالتسويقيةالبحوثانعدام-
.املستهلكنيوحجمأذواقمعرفةتستطيع

املوادأسعارحتديديفسلطةأيةللمؤسسةليس-
.يةاألول
ألننظرامستغلةغريكبريةطاقةوجود-

.األماملؤسسةطرفمقيدة مناملؤسسة

لعدمنظراللظهوراملنافسنيأمامفرصةوجود-
.اجلنوبيةاملنطقةيفتشبعحتقيق

.الباحثةإعدادمن:المصدر

.للمؤسسةالداخلياإلستراتيجيالتشخيص:المطلب الثاني
للمؤسسة و هدا ما سنوضحه يف هدا والضعفالقوةنقاطعلىالتعرفإىلالعمليةهذهدفو 

.املطلب
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مؤسسةوالضعف فيالقوةنقاطأهم:)04(الجدول
ضعيفمتوسطقويالمتغيرات

*اإلنتاجتنوع
*اإلنتاجموقع

*اإلنتاجوسائلاهتالك
*العاملةاإلنتاجوسالوضعية
*الصيانة
*والتطويرالبحوث
*الطاقةاستغالل
*التموين
*الجودةعلىالرقابة
*التخزينطاقة

*اإلنتاجأهدافإنجاز
* المبيعاتحركة

*المبيعاتهيكلة
*الزبائنهيكل

* التجاريةالسياسة
* التنظيميةالسياسة

*السوقحصة
*البشريةالموارد

*للعملالعامالجو
*والتجربةالخبرة

* التحليليةالمحاسبة
*الذاتيالتمويل

الباحثةإعدادمن:مصدرال
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تسويقية للمؤسسةمراحل إعداد إستراتيجية :المطلب الثالث
بعنياألخذالبد منالتسويقيةاإلسرتاتيجيةواإلعدادالتخطيطأثناءأنالظهرةمؤسسةمسؤويليرى

معاجلتهااملرادواملشكلةاألهدافحتديدمنالبدأيالتسويقي،البحثخطواتاالعتبار
معتتالءماليتالتسويقيةاالسرتاتيجياتاختياراألخرييفويأيتوحتليلهااملعلوماتمجعمثومن

:إىلالتطرقسيتميليوفيمااألهداف املوضوعية،

.املؤسسةيفاملعلوماتمجعساليبوأطرقواقع-

.جبمعهااملؤسسةقامتاليتالتسويقيةاملعلوماتأنواع-

تعتمداليتوالطرقاألساليببنيمن:المؤسسةفيالتسويقيةالمعلوماتجمعوأساليبطرق-أ
امجعيفاملؤسسةعليها :يليماذكرميكنمعلوما

خمتلف مناطقعرباملوزعنياجلملة،جتارعلىالتسويقيةاملعلوماتعلىاحلصوليفمؤسسةتعتمد- 
املرتبطةوأهم املشاكلرضاه،،طلباتهرغباته،أذواقه،(املستهلكعنجديدكليقدمونوالذينالوطن،

م،وأهمواملنافسنياألسعارختصاليتاملعلوماتكلوكذلك،)به .اخل....تروجيهم،طرقمنتوجا

احملليةالتجاريةاملعارضعلىاملطلوبة،املعلوماتأهمعلىاحلصوليفاملؤسسةتعتمدكذلك- 
.والدوليةاحملليةاألسواقحولجديدكلومعرفةاملعلوماتتبادلخالهلامنيتموالدولية، واليت

.املنافسنيعناملنشورةالتقاريروحتليلقراءة،املنافسنيعناملعلوماتمجعيفاملؤسسةتلجأكما- 

الوطنيةواملؤمتراتالعامةاجلمعياتيفاحلضورطريقعناملعلوماتجبمعاملؤسسةتقومكذلك- 
.واإلنتاجالتسويقجماالتيفاملتخصصةوالدولية

يفيفيدهااألخريهذااملبيعات،مراقيبطريقعنالتسويقيةاملعلوماتمجعيفاملؤسسةتعتمدكذلك- 
.املؤسسةأسواقمنفرعيسوقلكلاملبيعاتوحجمالسوقيةاحلصةحجمحتديد

التالصحفقراءةإىلكذلكاملؤسسةتلجأ-  مجعيف)...الغذائيةالصناعاتجملة(املتخصصةوا
.املعلومات

.املنظمةيفالداخليةوالتقاريربالسجالتاملؤسسةتستعنيكذلك- 

وثائق علىالتسويقيةواملعلوماتالبياناتمجعيفاعتمدتاملؤسسةأنالقولميكنسبقماخاللمن
البحوث جماليفواملهمةاألساسيةاألساليبأمهلتحنييفاملعارض،وكذاالبيعورجالاملؤسسة

املؤسسةعلىكاناليتاألساليببنيومناملعطيات،وحتليلمجععمليةيفواليت تستخدمالتسويقية
:ذكرميكناستخدامها

ومعرفةاملستهلكسلوكعنباستبيانيقومألنهاملعلوماتمجعيفمهمةوسيلةيعدالذياالستقصاء- 
.اخل....تواجده،أماكنوأذواقه،ورغباته،حاجياته
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ااملعلوماتمجعيفمهمةطريقةتعدكذلكاملقابلة-  هذاالزبائن،معاملباشراالتصالعلىمبنيةأل
اخل...املستهلكنيوطلباتأذواقعنكبريإطالععلىاملؤسسةجيعلما
مؤسسةيفاملسؤولنييرى:بجمعهاالمؤسسسةقامتالتيالتسويقيةالمعلوماتأنواع-ب

باملؤسسة،التسويقيةلالسرتاتيجياتواإلعدادالتخطيطعندالضروريمنأنه،املطاحن كربى للظهرة
االالزمة،املعلومات التسويقيةتوفري املؤسسةأهدافوحتقيقالتسويقياألداءكفاءةرفعإىلتؤديأل
:هيبتوفريهااملؤسسةقامتاليتالتسويقيةواملعلوماتالبياناتأهمومن.املديني املتوسط والبعيدعلى

سلعيةتشكيلةتنتجالوطنيةالسوقيفمؤسساتعدةهناكحيث:المنافسينعنمعلومات-
.ملنتجات املؤسسةمنافسة

التسويقيةالسياساتجناحمدىماأجل معرفةمنوذلك:المؤسسةمبيعاتحجمعنمعلومات-
.املؤسسةيفاملتبعة

ملنتجاتالتسعريإسرتاتيجيةتعتمد:المؤسسةمنتجاتتشكيلةمختلفتكاليفعنمعلومات-
.املنتجاتتشكيلةيفاملواد الداخلةتكلفةحتديدعلىكبريااعتمادامؤسسة ،

املؤسسةوخارجداخلمنخبرباءباالستعانةاملؤسسةقامت:والتغليفالتعبئةطرقعنمعلومات-
اتصميمإجيادأجلمن تصاميم تطويرإىلاملنتجتصمييمخاللمناملؤسسةوتسعى. مالئم ملنتوجا

اجذابة وجدت للمستهلكنيدراسةوبعدالزبون  كذلكاهتمامجلبدفواملتنوعةاملختلفةملنتجا
مستوىأكربإىلخمتلفة للوصولبأحجاممنتوجاتأطالقعلىاهتمامهاتركيزعليهاجيبأنهاملؤسسة

.األوسعتشاراالنوحتقيقاملستهلكنيحلاجات ورغباتإشباعمنممكن
رجالطرفمناملعلوماتهذهعلىاحلصولمت:وأذواقهمالمستهلكينخصائصعنمعلومات-

السنحسبختتلفاملستهلكنيأذواقأناملؤسسةالحظتحيثواجلملة،التجزئةوجتارالبيع
ا،تصميمأثناءاملعلوماتهذهاالعتبارباألخذ بعنياملؤسسةقامتاجلنس لذلكوحسب  منتجا

.مستهلكيهاأذواقتلبيةبغيةوذلك
معةاملعلوماتبنيمنالمنافسينطرفمنالمعتمدةالترويجوسائلعنمعلومات- عنا

علىتعتمداملنافسةأن اغلب املؤسساتاملؤسساتوجدتالرتويج،وسائلخيصفيمااملنافسني
اواجلرائدالتجاريةاملعارضوكذاالوطنية، و يف التلفزيوناإلذاعةيفاإلعالن .للرتويج ملبيعا



GMDمؤسسةفيالتسويقيةاإلستراتيجيةواقعالفصل الثالث                         

82

.الظھرةمؤسسةلالتسویقيالمزیجاإلستراتیجیة:الرابعالمطلب 

معةاملعلوماتضوءعلى يليوفيماالتسويقية،اسرتاتيجيهابإعداداملؤسسةقامتسابقاا
:االسرتاتيجياتهلذهعرض

سياسة المنتوج-1
و هتني العالمتني " سكمينو "و العالمة التجارية" سفينة"حتت عالمة التجارية تنتج املؤسسة منتوجات

".جمموعة متيجي"التجاريتني الفرعيتني حتت العالمة الرئيسية و هي العالمة التجارية 
:العالمة التجارية سفينة-ا

 كلغ و هي 25كلغ و50فرينة عادية موجهة لتحضري اخلبز  متوفرة يف أكياس ذات
.كثريا بكمية كبريةمطلوبة

ا و بياضها 1نة املمتازة خمصصة لصنع احللويات ذات أكياس الفري كلغ و متتاز جبود
.الناصع

 بأنواعهالسميد:

.كلغ5كلغو 10كلغو 25أكياسمتوفر يف :السميد املمتاز رقيق-
.كلغ10كلغ و 25هو موجود يف أكياس ذات :الغليظالسميد املمتاز- 
.كلغ25متوفر يف أكياس ذات :املتوسطاملمتازالسميد - 
.متوسط‘ مقرونة مبختلف األحجام مشكلة يف شكل رقيق غليظ - 
.لسان الطري‘ حممصة‘شوربة مبختلف أنواعها - 
.الرقيقواملتوسطواخلشنفيهجندوكلغ1أكياسيفمتوفرهووكسكس- 
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المنتجات الخاصة بالمؤسسةتشكيلة 

la source: groupe-metidji.com

:مينوكسعالمة التجارية -ب

 بنني"باسم األشكالشيبس مبختلف االدواق و النكهات و."
منتوج الشكوالطة مبختلف أنواع شوكالطة و يضاف إليه احلليب ألكله.
 منتوج يضاف له احلليب لتناوله مبختلف االدواق و األحجام للكبار و سري يقالمنتوج

.الصغار
 أكياسو كذلك منتوج النخالة و هو خمصص لتعليف املواشي أيضا تنتجه املؤسسة و متوفر يف

كلغ25كلغ و 5بوزن 
شيبس بنينشكوالطة سيريقال

la source: www. groupe metidji.com .
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ستراتيجيه المنتجا
اوتصميماملنافسني،حولبتجمعيهااملؤسسةقامتاليتاملعلوماتعلىبناء والتمييزوالشكلمنتوجا

:التاليةبإتباع االسرتاتيجياتاملؤسسةقامتاملستهلكني،وكذاالتجاري،واالسموالتغليف

أجلمنوذلكاملنافسة،املنتوجاتبعضبتقليداملؤسسةقامتحيث:المنتجتقليدإستراتيجية
).اخل...عمر بن عمر و سيم (املنافسنيديداتومواجهةالسوقية،حصتهاعلىاحلفاظ

إدخالطريقعناالسرتاتيجيهذهعلىباالعتماداملؤسسةقامتكذلك:التمييزإستراتيجية
ا،علىجديدةوإضافاتتعديالت لبعضجديدتصميمإحداثيفاإلضافاتهذهمتثلتمنتوجا

اخل...شكوالطة للصغار و الكبارإنتاجوكذلك،"شيبس"بإنتاجقامتحيثأنواع منتوجات
مزيجتعميقإىلالسعيأجلمناإلسرتاتيجيةهذهإىلاملؤسسةهذهجلأت:التنويعإستراتيجية

ا املنتجات بأحجام منأخرىأنواعإضافةيفالتنويعهذاوجتسدوالتطورالنمويفمنهارغبةمنتوجا
.بنكھة جدیدة  " شیبس" منجدیدنوعإضافةمثل خمتلفة

.البسكويتهووجديدمنتوجإضافةإضافة إىل دلك فهي يف صدد 
تنتجكانتحيثنشاطها،بدايةيفةاإلسرتاتيجيهذهاملؤسسةاستخدمت:التعديلإستراتيجية

ذلكإىلإضافة،"بنين"يسمىأصبححيثاملنتوج،علىبتعديالتقامتمث"مينوكس"شيببس
.و مقرونةمتعلقة بشوربةأنواعزادت

سة التسعيرسيا-2
اأنواعاملؤسسة عدة تستعمل :من اجل حتديد سعر كل منتوج من منتوجا

و إنتاجعلى حساب كافة التكاليف املرتتبة على األخريو ينطوي هدا :التسعير المستند للكلفة -ا
.هامش الربح معني للحصول على السعر املطلوبإضافةالتسويق املنتوج و من مث 

تقوم املنشاة االخرتاقيالتسعري مبا يسمى األخريو تستعمل يف هدا :التسعير المستند للمنافسة-ب
ا يف السنوات األخرية بقدر كبري من اقتصاديات احلجم بتسعري منتوجا ا و خاصة بعد اكتسا ا بكو

بأقل تكلفة و سعر من أسعار املنافسني لدفعهما إىل اخلروج من السوق من خالل احلصول على حصة 
.سوقية

و أيضا تستعمل يف هدا األخري مبا يسمى تسعري اخلصومات و املسموحات حيث تقوم املنشاة مع - 
.و املسموحات مومسية, بعض زبائنها الوفيني هلا خبصومات نقدية أو خصومات كمية

حيث تقوم املنشاة بتسعري املنتوج حسب كل حالة فهناك السعر املوحد أو :التسعيرة الجغرافية-ج
.الشحن و االستغراقألجورالتسعري املستند 
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ا تقوم برفع السعر و عندما يكون :التسعير المستند للطلب–د  عندما يكون الطلب على منتوجا
.قليلة من سعره لتفادي االنسحاب و اخلسارة احلصة السوقيةالطلب ضعيفا عليه تقوم باخنفاض بالنسبة 

التسعيرإستراتيجية
اتسعرييفاالسرتاتيجياتمنجمموعةاملؤسسةتتبع :منهانذكرمنتوجا

السوقيفمنخفضسعرحتديدطريقعنوذلكالسوقي،التغلغلأوالتمكنإسرتاتيجية-
.السوقمنكبريحجمعلىللحصول

عمر بن (السوقيفقائدةشركاتلوجودالسعرقيادةإسرتاتيجيةعلىاملؤسسةتعتمدوكذلك-
.املؤسساتهذهأسعارنفسبتحديدوذلك) اخل....سيمعمر،

التفوق على يفلرغبتهاالظروفحسبوذلكالسعرختفيضأوالثباتإسرتاتيجيةعلىتعتمدكما
.املنافسني

التوزيعإستراتيجية
أوالمكثفالتوزيعإستراتيجيةتطبقفهيوعليه،السوقيفواالنتشارالتوسعإىلمؤسسةدف

.التوزيعمنافذممكن منعددعلى أكربواالعتمادللسوقشاملةتغطيةتتطلباليتلشاملا

ومن مزاياها على المؤسسة
.القدرة على زيادة الشراء الغري املخطط من املستهلكني-
.زيادة يف حجم املبيعات-
.زيادة تعرف املستهلك على املنتج و توفري الراحة له يف عملية الشراء-

و من عيوبها
اخنفاض هامش الربح-
ضعف الرقابة الكلية على عملية التوزيع-
وجود طلبات ذات حجم صغري-

عدد من الوسطاء يف منطقة أوو هو استخدام موزع إستراتيجية التوزيع الوحيدتعتمد أيضا املؤسسة 
.منطقة يف اجلزائر48معينة من 

ومن مزاياها
والء املوزع اجتاه الشركة املنتجة-
زيادة مبيعات املنتج -
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.أفضلية الرقابة املخزن-
إضايفاحلصول على هامش ربح -
.قدرة التنبؤ باملبيعات-

ومن عيوبها
من املنافد كما يبدل املستهلك احتمال فقدان املبيعات لوجود منتج يف منف داو عدد صغري-

.جهدا اكرب للحصول على منتجات املؤسسة يف الوقت و مكان املناسب
عنالدفعإستراتيجيةعلىتعتمدفهياملستهلك،علىالتأثرياسرتاتيجياتاملؤسسةتطبقكذلك
خاللمنالوسطاءبتحفيزتقومفاملؤسسةاملنتجات،علىالطلبحتفيزيفالوسطاءاستخدامطريق

اينالنقليفواملتمثلةالبيعبعدماتقدمي خدمات .االستالمأماكنإىلاملؤسسةمنللمنتوجاتا
اخاللمنأونقلشاحناتكراءبواسطةإمااخلدمةهذهاملؤسسةوتقدم ومثالاخلاصة،شاحنا
.اخل...عنابةباتنة،اجلزائر،وهران،إىلاملؤسسةمنتجاتنقلذلك

طموحاتأنإال.اجلملةجتارإىلمباشرةبالتوزيعالقيامعلىفتنحصرالتوزيعقناةإسرتاتيجيةأما
اتوسيعحنوالتوجهعليهامتلياملستقبليةاملؤسسة اإلنتاجيةالطاقةحسبتدرجيياالتوزيعيةقنوا

.للمؤسسة

الترويجإستراتيجية
الرتويجوأساليبطرقعلىاالعتمادلخالمناملستهلكني،جذبإستراتيجيةعلىمؤسسةتعتمد
:كمايلي وهي  

.املؤسسة بنوعني من اإلشهار اإلشهار التقليدي و اإلشهار احلديثتم:اإلشهار-
و إشهار ملنتوج مقرونة 2008ملنتوج شيبس سنة إشهارمثلعرب التلفزيون :اإلشهار التقليدي/ 1

الت و اجلرائد 2012جويلية عن الشغل و حىت إلعالنو كذلك يستعمل اإلشهار عن طريق ا
.للمنتجات

غري(إلشهار عن طريق االنرتنيت تستعمله كثريا مؤخرا لتكلفته رخيصة ا:اإلشهار الحديث/ 2
).مكلف

تنشيط املبيعات و دلك من خالل ختفيضات لبعض املنتوجات تستعمل املؤسسة:تنشيط المبيعات- 
.لزبائنها الوفيون

:التسويق المباشر في هد العنصر المذكور تستعمله المؤسسة ودلك من خالل-
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ا عرب اهلاتف حيث ختصص عمال يف قسم املبيعات للقيام :الهاتف النوع ذااملؤسسة بتسويق منتوجا
.من التسويق

يوجد العديد من العمال الدين يقمون بعملية التسويق عرب االنرتنيت وهدا :االنترنيتالتسويق عبر 
.املؤسسة التكاليف و الوقتيسهل على 
تشمل هده األخرية مجيع املعلومات عن املنتوجات بأدق التفاصيل الذي ال ميكن للعامل :الكتالوكات

.)أي الطلبية(للزبائن مع السلعة يف قسم املبيعات تقدميها له بتفصيل لضيق الوقت و تقدم
ال خاصة مع بداية :البيع الشخصي تستعمل املؤسسة عدد من القوة البيعية لعمال خمتصني يف هدا ا

ا للقيام بزيارات إىل الزبائن لإلقناع مبنتوج املؤسسة .نشأ
للزبائن اجلدد لتكوين معلومات عن يقدمحيث يوجد فيه املعلومات على املؤسسة :الستقبالادفتر

.املؤسسة
.تقوم املؤسسة باجناز ميزانيات و جداول مالية و تغطيها مثال من اجل تكوينهم:تقارير سنوية

.دولية مثل مهرجان اخلبز العامليأوحيث تقوم مبلتقيات سواء كانت حملية :ملتقيات
و حيوي على معلومات عن " جمموعة متيجي"اسمكما تصدر كل سنة كتاب باللغة الفرنسية حيمل 

موعة املنتجات اليت حيتاجها الزبون .ا
اتقوم بفتح :أبواب مفتوحة .و الطلبة للتعرف على املؤسسة للتالميذللمرتبصني و زيارات أبوا

".بنني" باملنتوج شيبس2008ت املؤسسة برعاية املنتخب الوطين سنةقام:الرعاية
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دوافع الدخول إلى األسواق الخارجية: المبحث الثالث
اثر حترير التجارة اخلارجية على إسرتاتيجية التسويقيةوواقعحقيقةمعرفةاملبحثهذايفسنحاول
:ودلك من خالل املطالب التاليةللظهرةالكربىباملطاحن

.للظهرةالكبرىللمطاحنالتنافسيةالوضعية:المطلب األول
السوق،وبانفتاحاحلر،االقتصادإىلاملوجهاالقتصادمناجلزائرياالقتصادانتقالبعد

تعايناملؤسساتهذهكباقيللظهرةالكربىاملطاحنو،املنافسةتواجهاملؤسساتكلأصبحت
اإلمكانياتودراسةللمطاحنالتنافسيالوضعبدراسةسنقوموكمحاولةاملنافسة،هذهمن

املطاحنمركزودراسةالوطينواحمللياملستوىعلىاملنافسنيمعرفةخاللمنوهذا،هلاالتنافسية
.اجلزائريةالسوقيف

مؤسساتجمموعةاجلزائرية،الغذائيةالصناعةبالسوقيتواجد:المطاحنبمنافسيالتعريف
إمكانياتذاتجلهايفاجلزائريةالعامةاملؤسساتأنإالوالعامة،اخلاصةمنها

مقارنتهاميكنوالمعينة،منتجاتوتسويقإنتاجعلىعملهاويرتكزحمدودة،
توضيحوميكن،اخلاصةاملؤسساتمنتأيتاحلقيقيةواملنافسة،"سفينة"مبنتجات

:كاآليتللظهرةالكربىاملطاحنمنافسيأهم

:جدول رقم الوطنيوالمحليالمستوىعلىللمطاحنالمنافسينأهميوضح(05)
الواليةالمنافساسم

مستغانم"خالدشور"مطاحن
مستغانم"ذهيبةبنسيدي"مطاحن
غليزان    "اهللاعبدبن"مطاحن
بلعباسسيدي"عزوز"مطاحن
البليدة"سيم"مطاحن
قالمة"عمربنعمر"مطاحن
.من إعداد الطالبة:المصدر

كبريةأمهيةذوقطبمبستغامنللظهرةالكربىاملطاحنتعدالمطاحن منمستقاةمعلوماتعلىبناءا
املطاحنفتشهدالاهذايفاملنافسةحدةباشتدادو،الغذائيةللمؤسساتالصناعيالقطاعيف

املنافسنيأهممنو،اإلقليمينيواحمللينياملنافسنيمنجمموعةقبلمنحادةمنافسةللظهرةالكربى
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،بغليزان"اهللاعبدبن"مطاحن،مبستغامن"ذهيبةبنسيدي"ومطاحن"خالدشور"مطاحن:نذكر
وسطففي.بقاملة"عمربنعمربن"مطاحن،"سيم"مطاحن،بلعباسبسيدي"عزوز"مطاحن

منموردأهمعلىباالعتمادهذاوهامةمكانةاحتاللإىلاملطاحنتتبوأاملنافسنيمنالكمهذا
.فعالةبطريقةتسيريهماكفاءاباألخصوالبشريةمواردهاهموالداخليةماردها

.البيئة المحيطة بالمؤسسة:الثانيالمطلب 
فهي هلذا،املنافسةواملستمربالتطوريتميزحميطيفبلفراغيفتتواجدالاملطاحن الكربى لظهرةان

املكونة لهالعناصرمبختلفوذلكوإجياباسلباعليهااثهلتأثريانظراالتطوراتهذهمعالتأقلمعلىجمربة
:ومنها

:االقتصاديالمحيط- 1-
املسئولنيلدىاالهتماماتأهمإحدىباستمراريشكلللمطاحناالقتصادياحمليطنإ

ومنولنجاحكبريوبشكلاحملددةهيبالديناميكيةاملتميزةاالقتصاديةاملتغرياتوأنخاصة
أسواقيفحتدثاليتدائموبشكلالتطوراتمعرفةللمسريينبالنسبةاملهمفمنلذااملطاحن،

املهمفمنهلذا،التموينألغراضاخلارجيالتمويلإىلتلجأماغالباملطاحنفااملال،رأس
فاملطاحنالعملسوقوضعيةمعرفةاملسرييهمكما،اتطوراومتابعةالفائدةأسعارمعرفة
املسريحماولةإىلباإلضافةالتقنيةاالتايفخاصةوختصصاتأهيالأكثرعاملةيدإىلحتتاج

اخلاصةالتطوراتالكتشاف...،الفرينة،السميدعلىوالطلبالعرضاجتاهاتعلىالتعرف
.التوزيعقنواتوكذلكللمنافسنياملستمرةباملراقبةاملنافسنيوأسعارالزبائنبطلبات

:واالجتماعيالثقافيالمحیط- 2-

املطاحنعلىلذا،اخل...العمالحاجات،اإلشهار،اإلنتاجعلىكبريتأثريلهالثقايفالعامل
األقساممجيعمهندسيفانعليهااملتحصلاملعلوماتوحسب،تتخذهقرارأييفااالهتمام 

ماوهذااخلارجمنعليهااملتحصلاآلالتأحدثاستخدامطريقعناإلنتاجحتسنيعلىيعملون
.كفئةعاملةيدجلبيتطلب

:التكنولوجيالمحيط-3-

املعريف،بالتطورأخرىجهةومناآليلبالتطورجهةمنيرتبطالتكنولوجيالتطورإن
نتائجمناالستفادةوحماولةاجلانبنيهلذيناملستمرةالرقابةاملطاحنعلىيفرضمما

يف مليةاحلديثةالتكنولوجيةاستعمالهواملطاحنمستوىعلىمالحظتهميكنومماتطورمها،
مستمروتدريبتكوينخاللمناملعرفةجبانباهتمامهاإىلإضافة،اإلنتاج
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ميزانيتهامنمعنيمبلغبتخصيصوذلكاحلديثة،اآلالتعلىاملشرفنيخاصةلألفراد
اإلنتاجلزيادةألفرادهاضروريهوماكلبتوفريويسمحجيداملايلوضعهاأنباعتبار
.أفضلبدرجةوحتسينه

:السياسيالمحيط- 4-
الذلكأنإالاحلراالقتصادنظامتبينإىلاألخريةالعشريةيفالبلدانغالبيةميلرغم
هامةمكانةباستمرارحيتلاألخريفهذاالسياسياجلانبآثارعنبعيدةاملؤسساتأنيعين

تماألنشطةخمتلفممارسةيفاالنطالققبلاملطاحنأنإىلونشري،معاتتاحياةيف
اليتاملنافسةاملؤسساتوخمتلف,الدولةتقرهااليتواإلجراءاتالقواننيخمتلفمبعرفة

إضافةتصيبها،أنميكناليتاآلثارملختلفنظرامعهاالتعاملتقرأو,إقليمهايفتتواجد
االستقرارومدىالتنموية،األهداف،العملقواننيالرسوم،الضريبية،السياسةإىل

يفوذلكعامة،بصفةاحلكوميةالتشريعاتوخمتلفالوزاريةالتعديالتواألمين،السياسي
يفوطموحهاثابتةاحلاليةوضعيتهاوأنخاصةاحملليالسوقيفمكانتهالزيادةسعيها

.كذلكالدويلاملستوىعلىاملنافسة

.الجودة في مطاحن الظهرة:المطلب الثالث
كدليلللجودةإسرتاتيجيةتبينإىلللظهرةالكربىاملطاحنسعيإىلاملنافسةحتوالتدتأ

الشاملةباجلودةاإلدارةمتطلباتمعاملتطابقالتسيريينظامهافعاليةعلى
: ISOتعرب الصناعة وقطاعيفالشاملةاجلودةبإدارةختتصاليتاملواصفاتسلسلةعن9000

أهمو،منهاكلمشوليةدرجةحسبختتلفمواصفاتجمموعةعلىتنقسماليتواخلدمات
:املواصفاتتلك

ISO وو اخلدمةباإلنتاجتقوماليتاملؤسساتعلىتطابقاليتومشوليةاملواصفاتأكثرتعد9001:
.التصميموالرتكيب

شهادةعلى"متيجي"جممعحصولان)ISO( متكاملنظاماملؤسسةأنعلىيدلمؤشر
ذاتاأو،املستمرالتحسنيطريقعن(اخلارجينيوالداخليني)العمالءإرضاءأساسهللجودة

.احملليةاألسواقيفتنافسيةميزة
بالمطاحنالنوعيةالجودة و:

طولعلىالنوعيةفحصيتملذلكوالزبائنبرضاكثرياتعىنللظهرةالكربىاملطاحنإن
،امنتوجاألمهيةنظراالكاملةاملنتوجاتتسليمحىت،األوليةاملواداستالممنذاإلنتاج،مراحل
يفالرائدةمكانتهانتمتجعلهاممااجلودةخيصفيماصارمةسياسةللظهرةالكربىاملطاحنتبنت
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اخلاضعةاملراقبةسلسلةيفالسياسةهذهتتمثلو.اجلزائريفامشتقاواحلبوبحتويلميدان
الطاقمملهاراتاملستمرالتطويرإىلباإلضافةاملواد،مطابقةفحصأجلمنااملعمولللمعايري

.احلديثةالتكنولوجيامبقتضىالتقين

بالمطاحنالجودةسياسة:
ذلكويتمبالسوقوالتميزاألداءحتسنيحنواملطاحنإلدارةوسيلةاحلاليةاجلودةسياسةتعترب
:خاللمن

العصريةاإلدارةطريقعنغذائيةمنتجاتوابتكارتصميم.
املخربويفاملصنعيفعمليةقواعداستعمال.
تركزإسرتاتيجيةخطةبوضعقامتاملطاحنفإنفعالجودةنظامإىلالوصولوألجل

أجلمنللمؤسسةضروريةوهياملستمر،التحسنيوكذلكاملقدمة،املنتجاتضمانعلى
تتمثلاملطاحنإسرتاتيجيةمنهاتتألفاليتالرئيسيةاحملاورفإنالصدد،هذايف.ورحبيتهامنوها

:يف
،املستمروالتحسنياالمثليةالفعالية.
اجلديدةالتكنولوجياتإدخال.
الكفاءاتتقدير.
والزبائناألفرادرغباتوإشباعإرضاء.

.أسباب و موانع التي تواجهها المؤسسة للدخول إلى األسواق الخارجية:المطلب الرابع
األسواقإىليف هذا املطلب سوف نتطرق إىل معرفة األهم األسباب اليت دفعت املؤسسة اىل الدخول 

.العوائق اليت تعيقها إىل دخول هلده األسواقاخلارجية و كذلك موانع 
لدخول إلى األسواق الخارجيةت المؤسسةدفعتي األسباب ال-

إىلخالل الدخولمنلتحقيقهؤسسةاملسعىتاألساس الذياهلدفهوواألرباحالعوائدحتقيق*
اخلارجيةاألسواق

اخلارجيةعن األسواقللبحثؤسسةاملدفعجديدةمنافذ تسويقيةعنوالبحثاحملليالسوقضيق*
االقتصاديةمن الفرصاالستفادةإىلاخلارجيةإىل األسواقالدخولجراءمنؤسسة املطمعت* 

.اخلارجيفاملتاحةوالتسويقية
ونشاطهمأعماهلم االقتصاديةتوسيعإىلاخلارجيةإىل األسواقالدخولخاللمنؤسسةاملدف*

.التسويقي
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األجنيباملستهلكثقةعلىاحلصولإىلاخلارجيةاألسواقالدخول إىلخاللمندف املؤسسة* 
.والءهونيل

دخول المؤسسة إلى األسواق الخارجيةموانع-
ا تقوم املؤسسة  بأخص دول و حنو األسواق العربية و اإلفريقيةاملطاحن الكربى للظهرة بتصدير منتوجا
، و هذا بالنظر لعدة اعتبارات أمهها كون دول املغرب العريب تعترب من الدول املفتوحة املغرب العريب

على العامل اخلارجي، خاصة مع موقعها اجلغرايف املناسب للنفاذ إىل السوق األوربية الواسعة و املفتوحة 
مما،لية التصديراجلغرايف مع اجلزائر و الذي ميكن من حتقيق وفورات يف تكاليف عماناهيك عن تقار 

ا بدل يزيد من تنافسية السلع املصدرة، هذا فضال عن التقارب الثقايف الذي يسمح بتنميط منتجا
ا إىل الدول األجنبية  تعديلها  إال أن املؤسسة تطمح إىل توسيع سوقها و دلك من خالل تصدير منتجا
اليت ميكن توسعهاأماممل اليت مثثل حاجز جمموعة العواتواجه من يف الوقت احلايل هينألنهاألوروبية 

:حصرها يف مايلي
وذوقهالخارجيالمستهلكبخصائصمتعلقة التيالموانع*
اخلارجيةاألسواقإىلالدخولأمامعائقوحتديده متثلاألجنيباملستهلكذوقمعرفةعدم.
اخلارجيةاألسواقيفاملستهلكنيأذواقعلىتطرأاليتللتغرياتتتبعوعدمضعفهناك.
التسويقيالمزيجعنالناتجةالموانع*
الصعبةاألمورمنیعتبرالخارجیةلألسواقالمناسبالتسویقيالمزیجتوفیر.
كافيةغريتعترباألسواق اخلارجيةيفتبذلاليتالرتوجييةاجلهود.
السوقيةبالحصةالمتعلقةالموانع*
صغريةتعترباخلارجيةاألسواقيفؤسسةالميثلهااليتالسوقيةاحلصة.
هلذهاالقتصاديواحلجمتتناسبالاخلارجيفاملؤسسةعليهاحتصلاليت السوقيةاحلصة

املصدرةاملؤسسات
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ةالخاتم
دويلالاملستوىعلىوحىتاحمللياملستوىعلىسواءللظهرةالكربىاملطاحنحتتلهااليتاملكانةإىلبالنظر

املؤسسةمنويستدعييتطلبذلكفإناملنافسة،واشتدادالعوملةتفرضهااليتالتحدياتإىلوبالنظر،
جناحيفاحلاكمالعنصرتعترباألالتسويقيةوباألخصأنشطتهالكلسليماسرتاتيجيمنهجتبين

بكفاءةأهدافهالبلوغاألمثلواستخدامها االستخدامعليهااحملافظةعلىدائمبشكلتعملوأن،املؤسسة
.املؤسسةإدارةاهتماماتصميميفهاوجعل.وفعالية

ألمهيةمدركةالشركةأنإىلتوصلناأجريناهااليتاملقبالتكلخاللومن،أجريناهااليتللدراسةوكنتيجة
إىل أسواق السوق وحىت توسع أو الدخول يفبقائهاوتستطيع ضمان استمراريتهااإلسرتاتيجية التسويقية

.خارجية
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الخاتمة العامة

اليت ختص اثر حترير التجار اخلارجية على مواضيعألحدمبعاجلتنااملذكرةهذهخاللمنقمنالقد
يف ظل حترير التسويقية يف املؤسسةاإلسرتاتيجيةأمهيةودورعنهذا بالبحثو،إسرتاتيجية املؤسسة

املرتبطةالتساؤالتجمموعةواملطروحةاإلشكاليةعناإلجابةفصولثالثخاللمنحاولنا.التجارة
للظهرةالكربىباملطاحنكانتاليتامليدانيةبالدراسةخاصثالثوفصل،نينظريفصلنيبواسطةا
يفجاءماإسقاطمبحاولتناآلخروقتمناملنافسةدرجةبهتشتدقطاعإىلتنتمياألخري اليتهذه،

و.تسويقية للمؤسسةإسرتاتيجيةاثر حترير التجارة اخلارجية على علىالتعرفو،اجلانب النظري
املرتبطةاألبعادواألساسيةمجيع املفاهيمعلىالتعرفخاللمنإالممكنايكنملاملوضوعهلذاالتطرق

منمكنناالذياألمر،اخلارجيةتطور التجارةباإلسرتاتيجية التسويقية و 
:يةالتالبالنتائجاخلروجوهذا،موضوعنايفالتعمق

البحثنتائج:أوال

ا سلع واخلدماإسرتاتيجية التسويق سياسة إبداع وتغيري مستمر يف.1 ت و هذا املؤسسات ومنتجا
.ما يثبت صحة الفرضية األوىل

.ية التسويق وسيلة التمييز التنافسإسرتاتيجي.2

بدءامهمةخبطواتالقياممنهلاالبداملتبناةاإلسرتاتيجيةمعاملتطبيقيفاملؤسسةشروعقبل.3
)واخلارجيالداخلي(املستوينيعلىاالسرتاتيجيالتشخيصمثاإلسرتاتيجيةبتجسيد األهداف

.والرقابةالتنفيذإىلووصوالآلخرمنظرمنختتلفاليتالوسائلبنيمنلةيللمؤسسة باستخدام وس
ميدانيفاملؤسسةتنافسأنخالهلامنميكناليتالكيفيةتوضحالتنافسيةاإلسرتاتيجيةأن.4

إسرتاتيجيةتبينإىلحباجةمؤسسةكلفإنالتنافساحلادةالبيئيةالتغرياتظلويفاألعمال،
التكيفاألقلعلىأوالسوقيفنفسهالتفرضتنافسيةأفضليةاكتسابمنمتكنهاتنافسية

.احملتملةالبيئيةاملتغرياتمع

حتديد اسرتاتيجيات و طرق للدخول إىل أسواق اخلارجية مع دراسة كل عوامل البيئية اليت تعيق مسار .5
ا .اسرتاتيجيا

هذهأناكتشفنافإننا"متيجي"مطاحنمؤسسةداخلاقمنااليتالدراسةأما فيما خيص - 
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ايزوشهادةعلىاحياز بعدخصوصا،وكبرية بتسويق و اسرتاجتياتهأمهيةتويلأصبحتاملؤسسة

أنميكنالذيالعائدوالتسويقيةاإلسرتاتيجيةأمهيةإىلمسؤوهلاإدراكبسببكذاو،2006عام
.منهاققهحت

اخلربةقلةبسببوذلكاخلارجيةاألسواقمستوىعلىللمؤسسةالتسويقيةالقدراتضعف.1

الهذايف األسواقإىلللدخولالالزمةالتسويقيةاملهاراتاكتسابعلىالقدرةوعدما

.و هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانيةفيهاوالنجاحاخلارجية

قدرات تتبععدمبسبباخلارجيةاألسواقمتطلباتمعلمؤسسةلالتسويقياملزيجتوافقعدم.2
حتديد مثومنأوالاخلارجيالسوقدراسةعدمأوقلةبسببوذلكاألجنيب،املستهلكوأذواق
.وهذا ما ينفي صحة الفرضية الثالثةفيهاوالنجاحاخلارجيةاألسواقغزوعلىالقادرالتسويقياملزيج

ميكنالوبالتايلصغريةاخلارجيالسوقمنتغطيتهاميكنأويغطيهااليتالسوقيةاحلصة.3

املصدرهلايتعرضاليتواحلادةالشديدةاملنافسةأمامتقفأنالصغريةالسوقيةاحلصةهلذه

ةاخلارجيفاجلزائري االتمجيعيفتقريباعليهتتفوقاليتالكربىالشركاتوجما .ا

االقتراحاتوالتوصيات:ثانيا

التسويقيةالرقابةاألدواتتطبيقاتمعللتسويقاإلسرتاتيجيبالتخطيطاالهتمامزيادةجيب .1
.التسويقيةواملراجعة

تتمكنحىتتتطلبهااليتالشروطوفقاوتطبيقهاالتنافسيةلالسرتاتيجياتأكثرأمهيةإعطاء.2

.جددمنافسنيدخولحواجزوتقويةاحلالينياملنافسنيبنيهلامكانةإجيادمن

.التنافسيمركزهايقويمماالتسويقيةاحلرياتجماليفاألجنبيةللشركاتالوطنيةالشركاتمواكبة.3
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فيها،العاملةاملختلفةالقوىبنيتوازنلتحقيقدوريةملراجعةوالدوليةالوطنيةالتسويقيةالبيئةقيام.4
واالقتصاديةوالثقافيةوالدميغرافيةوالتشريعيةالتنافسيةالقوىمعالسوقيةالقوىتعملأنفيجب

.جلنبجنباوالدوليةواالجتماعيةوالسياسية

اسرتاتيجياتوخططوضعوالبشريةمبواردهااالهتمامزيادةالكربىاملطاحنمؤسسةعلىجيب.5
.مكانتهاعلىللمحافظةحمكمة

إىل األسواقوالدخولالتصديرعملياتإلجناحالالزمةاخلرباتتسابكوا الكفاءاتتأهيلضرورة6.
الدويلاليت ختص التسويقبالدراساتمعنيةهيئةبإنشاءاملختصةالسلطاتقيامخاللمناخلارجية

.اخلارجيةاالقتصاديةوالبيئة

التسويقياملزيجعناخلارجيةلألسواقاملوجهالتسويقياملزيجبنيالفصلعلىالعملضرورةجيب.7
.اخلارجيةالتسويقيةالبيئةعلىتطرأاليتالتطوراتتتبعخاللمناحمللي

الدراسةآفاق:ثالثا
يرتكهأنميكنالذيالدورعلىالتعرفعلىاملركزةحبثناإشكاليةمعاجلةمناالنتهاءبعد

عليهركزالذيالنظريالتحليلمسارخاللمنو،التسويقيةحترير التجارة اخلارجية على اإلسرتاتيجية 
والنظريةألمهيتهافيهاالبحثمبواصلةاجلديرةاإلشكاالتواجلوانبمنالعديدلناظهرتحبثنا

:التطبيقية
.الراهنةاألوضاعظليفللمؤسسةاإلسرتاتيجيةاخليارات*
.للمؤسسةالتنافسيةاألفضليةخلقيفالتكنولوجيادور*
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