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ىل  . ختليدإ و عرفاان وإدليت إ 

ىل  إمعزيز. وإدلي إ 

خويت و أ خوإيت و مجيع أ فرإد إمعائةل . ىل إ   إ 

ىل لك إل حباب و إل حصاب...  إ 

ىل أ ضدقايئ و زماليئ طلبة إملاسرت.  إ 

ىل لك من علمين حرفا و مقنين علٌل انفعا، أ ساثذ  يت إل فاضل.إ 

ىل لك طامب عمل جاد.  إ 

ىل لك ىؤالء أ ىدي خالضة معًل و مثرة هجدي إملتوإضع.  إ 

 

 

 

  



7 
 

 شكــــر وثقديــر

 

إال رإدة  هلل إمشكر أ وال و أ خريإ ومنو إمتوفيق و إمنجاح و حده ال رشيك هل أ ن أ مدين ابمقوة و

 ىذإ إمعمل إملتوإضع. ال جناز

ىل من أ ضاء يل درب إمعمل ووهجين يف لك  أ ثقدم جبزيل إمشكر و خامص إمتقدير و إمعرفان إ 

 خطوة خطوهتا ال متام ىذإ إمعمل و اكهت يل هعم إل خ إل س تاذ 

 "يسعد عبد إمرمحن  "

لٌل أ ثوجو ابمشكر نلسادة إل ساثذة إل فاضل أ عضاء جلنة إملناقشة عىل تكرمييم قبول و حتمل 

 عناء قرإءة و متحيص و مناقشة ىذه إملذمرة.

كر لك أ ساثذثنا إل جالء إذلين ثلقينا عهنم مبادئ إمبحث إمعلمي عرب اكمل مشوإران لٌل أ ش

ىل رضيدان إمعلمي و إملعريف. ضافة إمكثري إ   إدلرإيس إجلامعي و إذلين سامهوإ يف ثأ طريان و إ 

ىل مجيع أ فرإد بنك  ين ابملعلومات طيةل فرتة إمرتبص .وزود إذلين  BADRإ 

 دين من بعيد أ و قريب.و يف إل خري أ شكر لك من ساع
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 ة:ـــمقدم -

تتسم البيئة العاؼبية اليـو بالتعقد و كثرة اؼبتغَتات و األحداث يف تأثَتىا الواسع الذي ال يعرؼ اغبدود و انتقاؿ 

ادية منها و التجارية و اؼبالية فبا أعطى صورة عن صدى االرتباط بُت األسواؽ يف ـبتلف األزمات عرب القارات كاالقتص

 دوؿ العادل.

ومع ظهور ما يسمى بالعوؼبة اليت أدت إذل إنفتاح األسواؽ و كربىا و جعلها سوقا واحدا ، حيث تأثرت اقتصادات 

ليت بدأت تعمل على دعم اقتصادىا بدعم مؤسساهتا الناشئة للدوؿ النامية بشكل عاـ بإفرازات العوؼبة ، كاعبزائر ا

االقتصادية ؼبا ؽبا من أثر كبَت على تدعيم قوة اقتصادىا الوطٍت و قوة    تنافسيتها  ؼبواجهة األخطار و التحديات 

 االقتصادية اآلتية من اػبارج خاصة مع دخوؿ مؤسسات عاؼبية للسوؽ احمللي ، و ىذا ما أدى إذل ذبسيد معادل جيدة

ألشكاؿ اؼبنافسة و أعطى ربديا كبَتا ؼبؤسساتنا يف الوقوؼ يف وجو ىذه التحديات و مع ىذه التحديات أصبح من 

الضروري على اؼبؤسسات اعبزائرية أف تقـو بتحسُت أمباطها التسيَتية ورفع كفاءهتا يف األسواؽ نظرا حملدودية اإلمكانيات 

اـ بشكل كبَت بتحسُت النظم اإلدارية ؼبا ؽبا من أنبية قصوى و كبَتة يف و ضيق ؾباالت التنافس البد من زيادة االىتم

 عملية نثر اؼبنتجات بُت العمالء و بالتارل اؼبسانبة يف عملية بيع ىذه اؼبنتجات و زيادة أرباح ىذه الشركات .

ار للمؤسسة الذي ومن ىنا وجب على مؤسساتنا إدراؾ أنبية إدارة التسويق و دورىا يف ربقيق األماف و االستقر 

هبعلها صامدة داخل أسواقها و ؾباهبة منافسيها و ىذا راجع لقيامها بعمليات و أنشطة تسويقية لتحقيق احتياجات 

 زبائنها وتوفَتىا باؼبواصفات اؼبطلوبة يف الزماف و اؼبكاف اؼبناسبُت و بأسعار مناسبة .

بيقها بالشكل الصحيح فهي تعمل على تكامل اعبهود ىذه اإلدارة الواجب توافرىا يف مؤسساتنا و العمل على تط

التسويقية بإدارة أنشطة التسويق اليت تؤدي إذل تطوبر اؼبؤسسة و زيادة حصتها و تعزيز مكانتها و قدرهتا على فرض 

 سيطرهتا أماـ منافسيها .
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  االشكالية الرئيسية -

 :االيت من خالؿ ما سبق يبكن ابراز االشكالية الرئيسية للموضوع عرب 

دارة التسويق دور في تحقيق إلفي ظل سعي المؤسسات نحو التطور في اسواقها بكسب الميزة التنافسية فهل 

 ؟ ذلك

 التساؤالت الفرعية  -

 :من خالؿ االشكالية الرئيسية يبكن صياغة التساؤالت الفرعية  للموضوع

 اؼبيزة التنافسيةانشطة التسويق و ضبطها من اجل ربقيق يتم توجيو عمليات و  كيف -

 ما العالقة بُت ادارة التسويق و نظم اؼبعلومات التسويقية -

 كتساهبا من قبل اؼبؤسسةإما ىي اؼبيزة التنافسية و ما ىي دوافع  -

 ما مدى قباح بنك الفالحة و التنمية الريفية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية -

 الفرضيات -

باعبوانب اؼبختلفة للموضوع يبكن صياغة الفرضيات  لإلحاطةعية اؼبقًتحة و على االشكالية الرئيسية و الفر  ولإلجابة

 التالية لتوجيو مسار البحث و اختبار مدى صحتها 

 يزة التنافسيةوجود ادارة تسويقية تسهر على صياغة اسًتاتيجية تسويقية هتدؼ اذل ربقيق اؼب -

 يثة تعتمد ادارة التسويق على نظم اؼبعلومات التسويقية اغبد -

 اؼبنافسة ةاؼبؤسسة حباجة اذل تنمية اؼبيزة التنافسية من اجل النجاح و االستمرارية يف بيئة شديد -

ى وجود انشطة تسويقية هتتم بعمالئو و ؿباولة ارضائهم قصد ربقيق لاح بنك الفالحة و التنمية الريفية عيرتبط قب -

 التميز

 



16 
 

 :أسباب اختيار الموضوع -

  :ارة التسويق يف تطوير اؼبؤسسة  ناتج عن عدة عوامل منهااختيار موضوع دور اد

 .زبصصي يف ؾباؿ التسويق كاف السبب األوؿ يف اختيار ىذا اؼبوضوع -

 اؼبيوؿ الشخصي ؼبواضيع التسويق و الرغبة يف معرفة اؼبستجدات يف ىذا اؼبوضوع -

 يزة التنافسيةو االساليب اؼبؤدية اذل ربقيق اؼب باألنشطةدراسة اعبانب اؼبتعلق  -

 .رض الواقعأسقاط ىذه الدراسة على إؿباولة ربط اعبانب النظري باعبانب التطبيقي عرب  -

 :ىداف الدراسةأ -

دارة تسويق يف اؼبؤسسة و اؼبسانبة يف تطويرىا خاصة يف تنمية إبراز اؽبدؼ من وجود إجل أقمنا هبذا البحث من  -

                                                  .مزاياىا التنافسية

 .التعريف بإدارة التسويق وربديد اؼبوقع الذي ينبغي ؽبا أف تتبوأه داخل اؼبؤسسة  -

  .التعرؼ على كيفية التخطيط، التنظيم، التوجيو والرقابة على العملية التسويقية -

 .إبراز األدوار و اؼبهاـ اليت تقـو هبا اإلدارة التسويقية يف اؼبؤسسة-

 .يف ظل التغَتات اليت ربدث يف السوؽ التسويق ببنك الفالحة و التنمية الريفية معرفة وضعية -

  :أىمية الدراسة-

 تنبع أنبية ىذه الدراسة من:

 .اؼبكانة اليت ربتلها اؼبيزة التنافسية باعتبارىا تلعب دورا مهما يف استمرارية اؼبؤسسة و تطورىا و كذلك سبيزىا -

تلها ادارة التسويق أصبح  سبثل عنصرا ىاما وموردا اسًتاتيجيا تعتمد عليو اؼبؤسسات يف سبيز خدماهتا اؼبكانة اليت رب -

 .ومنتجاتو 

معرفة الفائدة من ادارة تسويقية و انبيتها يف سد الفجوة بُت ؿبيط عمل اؼبؤسسة الداخلي و بُت بيئتها اػبارجية و  -

 .سوقيةاؼبسانبة يف تدعيم قوهتا و تعظيم حصتها ال
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توعية بنك الفالحة و التنمية الريفية بالدور الذي تلعبو ادارة التسويق يف ربقيق النمو والبقاء يف السوؽ ومواجهة  -

  .التحوالت اليت ربدث فيو

                                                                                 :المنهج المتبع-

ستنا ؽبذا اؼبوضوع على اؼبنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالؿ الدراسة واإلحاطة دبختلف جوانب مت االعتماد يف درا

اؼبوضوع، ووصف خصائصو بتجميع البيانات واؼبعلومات اػباصة بو، مث استخالص النتائج اليت تؤدي إذل ازباذ القرارات 

  .راسة اؼبيدانيةاؼبناسبة، إضافة إذل استخداـ منهج دراسة اغبالة فيما يتعلق بالد

 :الدراسات السابقة -

غَت أف ىذه الدراسة ركزت على ادارة   .دبكتبة جامعة التسويقية للعملية العلمية، مبادئ اإلدارة  سوالؼ شباح -

ر التسويق باؼبكتبات فقط ودل تربط ادارة التسويق باؼبيزة التنافسية، بينما دراستنا رباوؿ إبراز دور ادارة التسويق يف تطوي

 .اؼبؤسسة

 .باألردف 1999كتاب بعنواف: إدارة التسويق صدر عاـ  -

 توجيو، تنظيم، تناوؿ ىذا الكتاب أنبية اؼبنهج اإلداري يف دراسة التسويق، وركز على تطبيق وظائف اإلدارة من زبطيط،

عاجل وكذلك  ،ي و اإلسًتاتيجيتنسيق ورقابة على األنشطة التسويقية اؼبختلفة باعتبارىا سبثل آلية العمل التسويقي اإلدار 

اإلسًتاتيجيات التسويقية ذات الصلة اؼبباشرة باؼبزيج التسويقي الذي يتكوف من السلعة اؼبكاف السعر والًتويج باعتبار أف 

كما تضمن الكتاب حبوث التسويق  ،اإلسًتاتيجيات ىي وسائل ربقيق األىداؼ باستخداـ اؼبوارد اؼبتاحة إلدارة التسويق

اؼبزيج التسويقي و عملية  سًتاتيجياتإعلومات و حاجة إدارة التسويق ؽبما باعتبارنبا سندا ؽبا يف عملية رسم ونظم اؼب

 .ازباذ القرارات التسويقية
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 خطة البحث -

 جزء نظري و جزء تطبيقي،ذل جزئُت إقمنا بتقسيم البحث 

يت مت صبعها من البحوث و اؼبراجع وىو مقسم اذل ء نظري يصف ـبتلف اؼبفاىيم باالعتماد على اؼبعلومات الز ج :والأ 

 : فصلُت

 ادارة التسويق بالمؤسسة  :الفصل االول

 لمؤسسةلتنافسية :الميزة الالفصل الثاني 

 867دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة سيدي لخضرب فقمنابالنسبة للجانب التطبيقي : ثانيا

عرض  بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة سيدي ػبضر و معرفة واقع ادارة التسويق نسعى من خالؿ الفصل االخَت اذل 

لنخرج يف اػبتاـ ببعض النتائج واقًتاح بعض  فيو و االنشطة التسويقية اؼبزاولة من طرفة و ؿباولة قياس تنافسية البنك ،

 التوصيات اليت قد سبثل ارشادات للمؤسسة ؿبل الدراسة .

 .قد وفقنا يف اختيار اؼبوضوع ومعاعبتو. ويف األخَت نرجو من اهلل التوفيق والسداد وأملنا أف نكوف
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 ل األوؿػػػػػالفص
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 الفصل األول: إدارة التسويق -

ىدافها اؼبؤسسات يف الوق  الراىن ىو توجيو جهودىا الفردية و اعبماعية كبو ربقيق أ إليو : من أىم ما تسعىتمهيد    

 التسويقية اؼبشًتكة بإستخداـ اؼبوارد اؼبتاحة بأعلى درجة من الكفاءة و الفعالية يف القياـ باألنشطة 

 واألعماؿ التسويقية اليت تكوف متكاملة فيما بينها، و ؽبذا البد من وجود إدارة تعمل على توحيد األىداؼ 

و ؽبذا لن يكوف إال من خالؿ إدارة تسويقية تعمل على  ،وتركيز اعبهود و توجيو اىتمامات ـبتلف أنشطة التسويق 

استمرارية اؼبؤسسة يف ربقيق تطورىا كبو األفضل و العمل على تفعيل ىذه األنشطة من بلغ ذلك و يف ىذا الفصل 

 نتناوؿ أىم أنشطة إدارة التسويق و قد مت تقسيمو إذل مباحث كاآليت:

  المبحث األول: مدخل إلى إدارة التسويق 

 بحث الثاني: إستراتيجية التسويق بالمؤسسةالم 

  المبحث الثالث: نظام المعلومات التسويقي في المؤسسة 

 المبحث الرابع : تفعيل المزيج التسويقي بالمؤسسة 
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 المبحث األول: مدخل إلى إدارة التسويق: -

لنشاط التسويقي الذي أصبح نشاطا فبيزا من مع مرور الزمن وتطور اجملموعات اغبرفية اؼبنزلية إذل مؤسسات ، ظهر ا    

ـبتلف أنشطة اؼبؤسسة وظهور مصلحة خاصة بو وىي إدارة التسويق و ىذا بسبب بالسوؽ و النظر إذل حاجاتو و 

متطلباتو و العمل على ربقيقها و إشباعها ، وتوفَت كل التسهيالت و اإلمكانيات غبصولو على اؼبنتج يف اؼبكاف والوق  

سعار اؼبالئمة و الكمية اؼبطلوبة ىذا كلو يتطلب توفَت إدارة فعالة تعمل على ىذه التسهيالت و ىي إدارة احملدد واأل

 التسويق .

 المطلب األول : ماىية التسويق   

 أوال : تعريف التسويق:

ة باإلقبليزية اؼبشتقة من الكلمة الالتيني  Marketing: كلمة تسويق ىي ترصبة لكلمة  /  تعريف لغة1  

Mercatus   و اليت تعٍت السوؽ و أيضا كلمةMarket    الذي يلتقي فيو البائع و تعٍت السوؽ أي اؼبكاف

 .اؼبشًتي

واالستمرارية يف وجود السوؽ و إذا ذىبنا تعٍت النشاط  Marketingأصبح   ingوإذا أضيف ؽبذه الكلمة اؼبقطع 

يف اؼبعجم الوجيز ، اؼبوضع الذي وبل إليو  Marketاما فالسوؽ للغة العربية سنجد أف التطابق يف اؼبعٌت يكاد يكوف ت

يقابلها كلمة تسويق، وىي على وزف تفعيل أي ىناؾ نشاطات  Marketingاؼبتاع والسلع للبيع و االبتياع وأما كلمة 

 1وطاقات وراد الفعل لتجلب لو الدواـ ، وعليو استمرارية السوؽ.

 / التعريف اصطالحا:2

 :تعاريف أخذت من طرؼ اؼبفكرين و كتاب يف التسويق يف ىذا اجملاؿ أنبهاىناؾ عدة      

 : التسويق عملية اجتماعية إدارية يقـو دبساعدهتا أشخاص معينوف و صباعات منفردةتعريف كوتلر للتسويق -

                                                 
 18هصش ، ص،  1خْصٗغ ، طهحوْد حبفع حجبصٕ ، همذهت فٖ الخغْٗك ، داس الْفبء للٌشش ّال - 1
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 1لتلبية احتياجاهتم ومتطلباهتم من خالؿ إنتاج السلع و القيم االستهالكية فيما بينهم .

ىو نظاـ كل من األنشطة اؼبتداخلة هتدؼ إذل زبطيط و تسعَت وترويج السلع و خدمات   Staton: تونتعريف ستا -

 .2مرضية غباجات الزبائن اغباليُت و اؼبرتقُت ، من مستهلكُت هنائيُت و مستهلكُت صناعيُت 

واجملتمع، ودور التسويق ال  : ىو ضماف استمرار ربقيق النمو االقتصادي ورفع اؼبستوى اؼبعيشي لألفراد/ دور التسويق3

يقتصر على ؾبرد توصيل السلع أو تقدمي اػبدمات للمستهلكُت أو اؼبنتفعُت هبا، بل األمر يتعدى ىذا بكثَت فالتسويق 

 يساعد على إنتاج عدة منافع و ىي كالتارل : 

 : القيمة اليت ربققها اؼبنتجات يف اؼبكاف الذي وبتاجو الزبوف. المنفعة الزمانية-

 : القيمة اؼبستحدثة من تشكيل اؼبوارد و األجزاء إذل منتجات.لمنفعة الشكليةا-

 : القيمة اؼبكتسبة لتمليك الزبائن للمنتجات والسيطرة عليها. المنفعة الحيازية -

ئن : وىي القيمة اؼبضافة للمنتجات من خالؿ تدفق اؼبعلومات عن اؼبشاركُت يف التسويق مثل الزباالمنفعة المعلوماتية -

 3، اؼبنافسُت مثال عن طريق اإلعالف.

: إذ يعتقد أف ىناؾ ثالث أنواع عن األنشطة األوؿ يتصل باؼبواد األولية فيحوؽبا إذل Mortimerلقد عرفو مورتيمر  

وىناؾ نشاط أخر يتصل بنقل اؼبنتجات فيحوؽبا من  سلع تامة ليمكن استهالكها ويطلق على ىذا النشاط إسم اإلنتاج،

 تاجها إذل أماكن استهالكها ويطلق عليو التوزيع.أماكن إن

 وبُت اإلنتاج والتوزيع ىناؾ نشاط أخر يطلق عليو الًتويج وىو ؾبموعة اعبهود اليت تنطوي على اإلعالف ،البيع، 

 4.أحباث التسويق وغَتىا

                                                 
 24، ص 2002الخغْٗك ، حشجوت هبصى الٌفبع ، داس ػالء للٌشش ّالخْصٗغ ، عْسٗب  ف٘ل٘ب كْحلش، جبسٕ أسهغخشًّج، - 1

 27، ص2003، األسدى 1ًظبم هْعٔ عْٗذاى ، إبشاُ٘ن شف٘ك حذاد ، الخغْٗك ، هفبُ٘ن هؼبصشة ، داس الحبهذ  ،ط - 2

 27ًفظ الوشجغ الغببك ، ص  بشاُ٘ن شف٘ك حذاد ،ًظبم هْعٔ عْٗذاى ، إ - 3
 23ص  1997عبيدات محمد ابراىيم "استراتيجية التسويق ،مدخل سلوكي " األردن ،دار المستقبل  -4
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ستهلك النهائي أو إذل يرى ؿبمد سعيد عبد الفتاح :أف التسويق ىو توجيو تدفق السلع واػبدمات من اؼبنتج إذل اؼب -

 1اؼبستعمل للسلعة أو اػبدمة ،وىو النشاط الذي بواسطتو تصل السلعة إذل اؼبستهلك الذي وبتاجها

: إف قباح النشاط التسويقي يف اؼبؤسسة يؤدي هبا إذل االستمرار و االزدىار و لكن قتلو سيخلف / أىمية التسويق 4

 وبالتارل تناقص األرباح.الكثَت من اؼبشاكل ، منها البفاض اؼببيعات 

ومن وجهة نظر اجملتمع قبد أف التسويق ذو مكانة واضحة ومهمة طاؼبا أنو يسمح لألشخاص أف يتمتعوا دبنتجات مرتفعة 

من الرفاىية ،فاؼبستهلك لديو حاجيات والرغبات تقع على عاتق التسويق وإذ دل ينجح ىذا األخَت يف تأدية وظيفتو على 

يفشل يف تقدمي السلع واػبدمات اليت يطلبها أفراد اجملتمع فسوؼ قبد تناقصا واضحا يف زبصيص وجو مرضي أي عندما 

 وتوزيع اؼبوارد على االستخدامات اؼبختلفة وىذا معناه عدـ إشباع حاجات ورغبات اجملتمع. 

ت اؼبستهلك، : رأينا أف الغاية األساسية من التسويق ىي الوصوؿ إذل إشباع حاجات ورغبا / وظائف التسويق5

 للوصوؿ إذل إشباع ىذه اغباجات يستخدـ التسويق عدة وظائف : إدارية ،تبادلية و مساعدة.

 أبسط تعريف للوظائف التسويقية أهنا الوظائف اليت تصل بتدفق السلع حىت تصل 

 2إذل األسواؽ اؼبختلفة.

 التالية، : تنطوي ىذه اجملموعة على ؾبموعة الوظائف اإلدارية وظيفة اإلدارة /1.5

 واليت يطلق عليها مصطلح إدارة التسويق.

-                                                    تظم وظيفة اإلدارة بدورىا الوظائف الفرعية اليت ربتوي على : 

 زمةالال: و يشمل على ربليل اؼبركز اغبارل للوظائف التسويقية و من مث وضع اإلسًتاتيجيات و الربامج التخطيط

 للوصوؿ إذل تلك األىداؼ.

                                                 
 32-31،ص  1998 سوريا ،، 1ط محمد الناشد، التسويق وإدارة المبيعات ،مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، -1
  153ح،" التسويق" المكتبة العربية الحديثة ،مصر ،ص محمد سعيد عبد الفتا  - 2
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: و يشمل على تنظيم النشاط التسويقي يف اؼبنظمة و يتعرض إذل تصميم ىيكلو التنظيمي بتقسيماتو اإلدارية و التنظيم-

ربديد اؼبسؤوليات و السلطات و إعادة النظر يف ىذه األمور كلما اقتض  اغباجة لذلك يف ظل أعلى درجة فبكنة من 

 التسويق.

: و تشمل ىذه الوظيفة على توجيو األفراد العاملُت يف قسم التسويق يف اؼبنظمة و تعرقلهم بطبيعة العمل و  يوالتوج -

ظروفو ،و األعماؿ اليت هبب أف يقوموا هبا و كيفية القياـ هبا ، و التعامل معها و مع ما يبكن أف يواجهوه من مشاكل أو 

اء ضمن القدرات و اؼبؤىالت اليت يبلكوهنا و متابعة اإلشراؼ عليها و عقبات باإلضافة إذل ربفيزىم على اعبد و العط

 توجيههم مع ما يستجد من أمور.

: و يشمل على اؼبتابعة و التقييم لتنفيذ كافة الوظائف التسويقية يف اؼبنظمة و ذلك لقياس و معرفة مستوى  الرقابة -

و تطوير العملية التسويقية، و قد يًتتب عن عملية تنظيم كفاءة التنفيذ و الوقوؼ على الثغرات و العمل على ذبنبها 

األداء التسويقي يف اؼبنظمة اف يتم تعديل يف اػبطط التسويقية و ذلك ؼبواجهة التغَتات اعبديدة اليت تظهر يف السوؽ أو 

 ؼبعاعبة أوجو اػبلل يف أداء الوظائف التسويقية.

 : و تظم عدة مراحل:وظيفة المبادلة /2.5

هبب أف ربتوي السلع على بعض اػبصائص اليت تتفق مع حاجات و رغبات  ط السعة )تصميم السلعة (:تخطي - 

 اؼبستهلكُت و ربسينها كما ينظر الوسطاء و اؼبوزعوف إذل ىذه الوظيفة على أهنا لنجاحهم و استمرارىم. 

لة و تعرب ىذه اؼبواصفات على جودة : يعٍت ىذا النشاط إقامة مواصفات للسلع و الوحدات اؼبتداو التنميط والتدريج -

 السلعة و قيمتها و أنبيتها و تظهر وظيفة التنميط بصفة خاصة يف اؼبنتجات اؼبصنعة.

عملية التدريج ىي عملية فرز ألنواع ـبتلفة من السلع وفقا للمستويات اؼبوضوعة اليت تتضمن اؼبقاس، اغبجم، الوزف، 

 النقاوة... 
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غرض منها اغبصوؿ على السلع و اؼبواد أو مستلزمات اإلنتاج بقصد إعادة بيعها إذل : ىو وظيفة لتسويق الالشراء -

 اؼبستهلك النهائي إو إذل اؼبشًتي الصناعي.

: البيع يف معناه الواسع ال يقتصر على إسباـ اؼببيعات )ربويل اؼبلكية وربقيق اؼبنفعة اغبيازية ( و لكن يتضمن  البيع -

تنشيط الطلب القدمي خدمات للمشًتين و لتحقيق ىذه الوظائف هبب على رجل  كذلك ربديد اؼبستهلك احملتمل ،

التسويق االىتماـ بالبيع الشخصي ، االعالف ،ترويج اؼببيعات ،التعليق ، اػبدمات ، و كذلك اؼبهارة اؼبطلوبة يف القياـ 

 بعملية البيع.

ولكي زبفض اؼبؤسسة من تلك طلب تظهر ىذه اؼبخاطر بسبب تغَت العرض و ال : تحمل المخاطر التسويقية -

اؼبخاطر البد من زبفيض التوازف بُت ما ىو موجود وما ىو مطلوب ، فمثال عندما هبد اؼبنتج صعوبة يف تصريف اؼبخزوف 

 1عندما ينخفض الطلب عليها ، يعمد إذل ربويل اػبسارة اليت سوؼ ربصل إذل زيادة يف النفقات.
  

وفَت األمواؿ الالزمة ؼبمارسة وظائف التسويق اؼبختلفة اؼبذكورة أعاله و غَتىا، : هتتم ىذه الوظيفة بتتمويل السوق -

خاصة يف فًتات الرواج و زيادة الطلب سواء من قبل منتجي السلع أو الوسطاء اليت وبتاجوف خالؽبا لزيادة االنتاج و 

  2زيادة اؼبخزوف من السلع وكذلك زيادة النفقات الًتوهبية .

 دارة التسويق عملياتها و تطورىا:المطلب الثاني: إ

 : / تعريف إدارة التسويقأوال

وفقا لتعقد نشاط التسويق فالبد من تنسيق ؿبكم و فعاؿ بُت ىذه األنشطة يضمن السَت اغبسن كبو ربقيق األىداؼ  -

 و ؽبذا البد من وجود إطار إداري متكامل ؽبذا النشاط و ىو إدارة التسويق: حيث تعرؼ كاآليت: 

 نتجات و التغَت و الًتويج للسلع "عملية ربليل و زبطيط و تنفيذ و رقابة األنشطة اؼبختلفة لتخطيط اؼب كوتلر

 

                                                 
  163نفس المرجع السابق ،ص   1
  162 ًفظ الوشجغ صهحوذ عؼ٘ذ ػبذ الفخبح ، هشجغ عبك ركشٍ،  -2
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 1اػبدمات و األفكار ػبلق التبادؿ القادر على االشباع أىداؼ كل من الزبائن و اؼبنظمات.

غرض تسويقي معُت و االشراؼ عليو ،  اعبمعية الربيطانية :ترى أف إدارة التسويق "ىي العملية اليت يبكن بواسطتها تنفيذ

  2وذلك هبدؼ بلوغ األىداؼ اؼبرسومة بكفاءة عالية .

إف اؼبقصود بإدارة التسويق ىو عملية ازباذ القرارات و التخطيط و التنظيم و الرقابة على موارد اؼبنظمة لتسهيل عملية 

 3اؼبنظمة .التبادؿ اؼبتمثلة يف اشباع حاجات ورغبات اؼبستهلك و ربقيق أىداؼ 

كما عرف  بأهنا عملية ربليل و زبطيط و تنفيذ ورقابة األنشطة اؼبختلفة لتخطيط اؼبنتجات و التسعَت و الًتويج و  -

 4التوزيع للسلع واػبدمات واألفكار خبلف التبادؿ القادر على إشباع أىداؼ كل األفراد واؼبنظمات .

 :  / أىم عناصر العملية التسويقيةثانيا

 : ط التسويقي/ التخطي 1

ىي سلسلة منطقية من األنشطة اؼبًتابطة اليت تؤدي إذل األىداؼ التسويقية و صياغة اػبطط الالزمة لتحقيق األىداؼ 

 5الزبوف . اؼببيعات ، حصتها يف السوؽ متمثلة يف

يكوف  : أي ضرورة وجود أىداؼ ؿبددة للمشروع حىت يكوف ىذا النشاط فعاال، و يف العادة/ تحديد األىداف 2

للمشروع مستويات من األىداؼ التسويقية تندرج من أىداؼ طويلة اؼبدى إذل أىداؼ قصَتة اؼبدى و قبل ربديد أي 

 ىدؼ البد من مراعاة مطالب القطاعات اؼبختلفة يف السوؽ و اإلمكانيات اؼبتاحة للمشروع.

                                                 
  184ص 2007محمد فريد الصحن ، طارق أحمد طو ، إدارة التسويق في بيئة العولمة و االنترنت ، دار الفكر الجامعي، مصر، -2
  30، ص2006صميدعي ، محمود جاسم، إدارة التسويق : مفاىيم وأسس ،عمان، دار المناىج ال -2
  10،ص 1995أبو قحف عبد السالم ، أساسيات التسويق، د.ب : الدار الجامعية ، -3
  49،ص 2007الصحن فريد، إدارة التسويق في بيئة العولمة و األنترنت ،دار المعرفة ، االسكندرية ، -4
  14 ،ص 2006العبدلي ، بشر العالق ،إدارة التسويق ،دار زىران ، األردن ،قحطان  -5
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لتسويقية على أرض الواقع ، حيث تتحوؿ تدخل اػبطط يف ىذه اؼبرحلة حيز التنفيذ و تتجسد اػبطط ا  / التنفيذ: 3

خطط التسويق إذل إجراءات تطبيقية ، و يشمل التنفيذ األنشطة اليومية و الشهرية اليت تضع اػبطة موضع العمل بكفاءة 

 ، و ىذا لبلوغ األىداؼ اؼبسطرة.

ا و كذلك ازباذ إجراءات تعديليو تشمل الرقابة ربليل و تقييم نتائج التنفيذ للخطط و األعماؿ اؼبرتبطة هب/ الرقابة:  4

و تشمل وظائف التخطيط و التنفيذ الرقابة عددا من األنشطة و  1يف حالة الضرورة لبلوغ األىداؼ اؼبوضوعة .

 2الفعاليات اليت تساىم بدورىا يف ربقيق األىداؼ اؼبسطرة.

 ربديد األىداؼ الرئيسية اليت تسعى إدارة التسويق إذل ربقيقها . -

 سياسات التسويقية اؼبختلفة :سياسات التسعَت ،سياسات اؼبنتوج وسياسات الًتويج و سياسات التوزيع.وضع ال -

 ربديد اإلجراءات اػباصة بتنفيذ كل عملية من العمليات التسويقية. -

 وازنات.إعداد التنبؤات و اؼبوازنات التقديرية لألنشطة و العمليات التسويقية اليت تتطلب مثل ىذه التنبؤات و اؼب-

 إهباد التنسيق و التعاوف بُت األنشطة التسويقية و أوجو النشاط األخرى يف اؼبؤسسة كاإلنتاج، التمويل، األفراد. -

 ربديد معايَت الرقابة اؼبناسبة و القابلة للقياس الكمي . -

 التقنية اغبديثة. قياس فعالية أوجو النشاطات التسويقية اؼبختلفة و العمل على إدخاؿ األساليب العلمية و -

 متابعة أداء النشاط التسويقي و تصحيح األخطاء أو االكبرافات الناصبة أوال بأوؿ. -

 ازباذ التدابَت و اإلجراءات الكفيلة ؼبعاعبة األخطاء و االكبرافات يف النشاط التسويقي . -

 ومن أىم مكونات إدارة التسويق:

ق ىي اؼبعلومات عن الزبائن و قطاعاهتم و حاجاهتم و رغباهتم و : من أىم مدخالت نظاـ إدارة التسوي المدخالت -

 كذلك اؼبنافسوف و اؼبعلومات اؼبتعلقة هبم والبيئة احمليطة.

                                                 
  168فيليب كوتلر و آخرون ، ترجمة مازن النقاع  ، مرجع سابق ص  -1
  55محمد صالح المؤذن ، مبادئ التسويق ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،الطبعة األولى األردن ،ص -2
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: ذبرى يف إدارة التسويق عدة عمليات وأنشطة البد من القياـ هبا حىت يتم ربقيق أىداؼ التسويق ،ىذه العمليات -

إذل عمليات معاعبة البيانات التسويقية و اؼبتمثل يف نظاـ اؼبعلومات التسويقي،  ةباإلضافالعمليات عليها اؼبزيج التسويقي 

 وبعض العمليات اؽبامة مثل البيع ،دراسة الزبوف.

:  تتمثل يف النتائج اليت تظهر يف البيئة اػبارجية نتيجة ؼبا يتم فيو من تفاعالت و عمليات تتمثل أساسا يف المخرجات

فَت السلع و اػبدمات اليت تليب حاجاهتم و ذلك للمحافظة عليهم دبا يضمن استمرارية و ربقيق إرضاء الزبائن نتيجة لتو 

  1أىداؼ اؼبؤسسة.

 نظام إدارة التسويق:( :1.1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 معلومات مرتدة

 54، نفس المرجع السابق ، صالمصدر: عبد العزيز مصطفى أبو تبعة                       

 

 

 

 

                                                 
  54،ص2006ق المعاصر ، دار النشر و التوزيع، الطبعة األولى ، األردن ،عبد العزيز مصطفى أبو، التسوي -1

 المدخالت
 معلومات عن الزبائن -
 معلومات األحباث -
 تسميات السوؽ -
 أىداؼ سياسات -

 العمليات:
 سويقياؼبرشح الت -
 العمليات التسويقية -
 دراسة الزبوف -
 اسًتاتيجية التسويق -

 المخرجات
 مبيعات -
 أرباح  -
 رضا الزبوف -
 بقاء الزبوف مدة أطوؿ -
 رفع مستوى اؼبعيشة  -
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 مراحل تطور إدارة التسويق ثالثا/

 حدد كوتلر اؼبراحل اؼبختلفة إلدارة التسويق على النحو التارل:

 إدارة التسويق تتساوى يف األنبية و الثقل مع اإلدارات األخرى مثل إدارة اإلنتاج، التمويل المرحلة األولى : -

 واألفراد على الشكل التارل: 

مركز ذو أنبية و ثقل أكرب من اإلدارات األخرى و ذلك حسب ما يركز عليو : إدارة التسويق ربتل المرحلة الثانية -

 اؼبفهـو اغبديث للتسويق.

 إدارة التسويق ىي اإلدارة الرئيسية يف اؼبنظمة ، وىي سبثل ؿبور إىتمامها. المرحلة الثالثة : -

يصبح ؿبور إىتمامها البحث عن : تظل إدارة التسويق ىي اإلدارة الرئيسية يف اؼبنظمة ولكن  المرحلة الرابعة -

 اؼبستهلك وإشباع حاجاتو ورغباتو.

: يصبح اؼبستهلك ىو ؿبور إرتكاز ويبثل دور إدارة التسويق وربقيق التكامل والًتابط بُت الوظائف  المرحلة الخامسة -

 اإلدارية األخرى.

 (: مراحل تطور إدارة التسويق2.1الشكل رقم )

  

 

 

 لثالثة   المرحلة ا -لثانية                المرحلة ا -            المرحلة األولى -        

 لخامسةالمرحلة ا -لرابعة               المرحلة ا -                                                                                                   

Source : Philip kotler et bernard dubois , maketring management, 10 édition 

,paris,2002. 

 

 

 المالية      اإلنتاج
 

 ادالموالتسويق   
 المالية           

 المالية     انتاج
 

اد                المو
 المالية     التسويق

 

 المالية      اإلنتاج
 
 
 اد  الماليةالمو   

 التسويق

 المالية      اإلنتاج
 
 

 ادالموالتسويق      
 البشرية             

 اإلنتاج                         
 
 
 
 الموارد               المالية 

 البشرية                       
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 الموارد

 الزبون
 
                           لتسويقا

 زبوف
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 المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي إلدارة التسويق

    يعٍت التنظيم و التحديد و الًتتيب اؼبنطقي للنشاطات التسويقية من أجل ربديد اؼبسؤوليات و السلطات  -

ويقية، إذ البد من تصميم ىيكل تنظيمي من أجل ربقيق أىداؼ التنظيم إلدارة والعالقات الالزمة لتحقيق األىداؼ التس

التسويق حيث زبتلف اؽبياكل بإختالؼ األنشطة و نوع اؼبنتج و طبيعة الصناعة و السوؽ و ظروفو وبشكل عاـ يبكن 

 التمييز بُت عدة أنواع من اؽبياكل التنظيمية إلدارة التسويق و ىي كاأليت :

 :التنظيمي على أساس الوظائف / الهيكلأوال

يعترب التخصص الوظيفي أو نوعية الوظائف التسويقية اليت يبارسها الشروع ىي األساس احملدد لنوعية التنظيم لإلدارة -

  1التسويقية.

 : الِ٘كل الخٌظ٘وٖ ػلٔ أعبط الْظبئف(3.1سلن )الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

Source : lendrevie et julien lévy et denis lindon , mercator , dalloz , France 

,7édition 2005,p1101 

 / مزايا ىذا التنظيم:1

 سهولة ىذا التنظيم حيث يكوف مبنيا على أساس الوظائف اؼبتخصصة.-

                                                 
  173،ص 2001، إصدار دار قباء ، 21أمين عبد العزيز حسن، استراتيجيات التسويق في القرن  -1

 مـــدير التسويـــــق

اإلستراتيجية 
و وضع 
 الخطط

مراجعة دراسة و 
 السوق

الترويج اإلعالن و 
 و العالقات

 العامة

مصلحة 
 المستهلكين  

 المصلحة
 التجارية
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 1يبكن ربديد االختصاصات و اؼبهاـ بشكل دقيق.-

 ـ التنوع يف منتجاهتا.يعترب ىذا التنظيم أكثر مالئمة للمشروعات الكبَتة واليت تتميز بعد-

 / عيوب ىذا التنظيم:2

 ال يالئم ىذا التنظيم اؼبشروعات اؼبتنوعة يف منتجاهتا وإتباع أسواقها.-

 ظهور مشاكل التنسيق بُت الوحدات واؼبصاحل اؼبكونة لو.  -

 / الهيكل التنظيمي على أساس الزبائن:ثانيا

مل معهم من قبل الشركة حيث يكوف التعامل حسب ذبارة اعبملة أو يقـو ىذا التنظيم على أساس نوعية الزبائن اؼبتعا -

ذبارة التجزئة أو اؼبشًتي الصناعي أو اؼبستهلك الصناعي أو النهائي ويعتمد ىذا التنظيم على معرفة طبيعة الزبائن و 

 2لزبائن.مشاكلهم والقرارات اػباصة هبم، واؼبسئوؿ عن الزبائن مهامو تتمثل يف إنشاء عالقة بينو وبُت ا

 / مزايا ىذا التنظيم:1

 تنمية العالقات مع الزبائن بشكل أفضل . -

 فهم مشاكل الزبائن وتوقعاهتم. -

 تنمية مهارات العاملُت يف إدارة التسويق على فن التعامل مع الزبائن. -

 رد فعل سريع لتغَتات الزبائن. -

 3أنشطة التسويق تكوف ؿبددة بشكل دقيق ذباه الزبوف. -

 يوب ىذا النظام:/ ع2

 ارتفاع التكاليف يف حالة الزبائن على نطاؽ جغرايف كبَت. -

 تنوع اغباجات وبالتارل تنوع أنشطة اؼبؤسسة فبا يشكل عبئا على ىذا اؽبيكل. -

                                                 
  176أه٘ي ػبذ الؼضٗض، هشجغ عبك ركشٍ، ص  -1

2- Lendrevie et julien l’evy et denis lindon,op-cit,p 1101 

3 - Michel baummam , les 199 chek lists du marketing , édition d’organisation paris 2000,p16 
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 الهيكل التنظيمي على أساس الزبائن :(4.1) الشكل رقم
 

  

 

 

 

 

 

 

Source : lendre vie et julien lévy et denis lindon op.cit p1101 

 / الهيكل التنظيمي على أساس المنتجات أو العالمة:ثالثا

يعترب ىذا التنظيم إلدارة التسويق على أساس اؼبنتجات البديل األحسن و اؼبناسب للتنظيم الوظيفي بالنسبة     

 للمشروعات اليت تنتج أو تسوؽ ؾبموعة متعددة و متنوعة من خطوط اؼبنتجات.

 زايا ىذا النظام:/ م1

 معرفة خصائص السلعة و مواصفاهتا يسهل من عملية تسويقها -

 خلق نوع من اؼبنافسة الداخلية بُت رؤساء اؼبنتجات لكسب التوريد اؼبالئم للمنتج. -

 تقدمي خدمات ما بعد البيع ذات جودة و ىذا ؼبعرفة طبيعة السلعة أو اػبدمة اؼبالئمة ؽبا. -

 كل اؼبصاحل لغرض كسب اؼبيزة ة و األسبقية التنافسية .  زيادة اإلبداع لدى -

 اكتساب رجاؿ بيع مهرة يف التعامل مع الزبائن بالنسبة للسلعة. -

 توظيف مديرين ذوي خربات خاصة و اؼبالئمة لكل منتج. -

 

 مديـــر عـــام التسويـــــق

 ر مبيعاتمدي
 التجزئة 

 مدير مبيعات
 الشكات الصناعية 

 مدير زبائن
 الجملة 

 مدير مبيعات
 التجزئة 

 المشروعات
 االستثمارية 

 شركات القطاع
 العام 
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 : الهيكل التنظيمي على أساس المنتجات أو العالمة(5.1)الشكل رقم

    

  

 

 

 

Source : lendre vie et julien lévy et denis lindon op.cit p1101 

 /عيوب ىذا النظام:2

 االزدواج و التكرار يف اؼبهاـ التسويقية لكل سلعة. -

 صعوبة التنسيق بُت مديري السلع و بالتارل صعوبة و زيادة التعقيد الداخلي. -

حل فيما ىبص اكتساح السوؽ و اؼبعرفة القطاع عدـ مالئمة اإلسًتاتيجية اػباصة باؼبؤسسة مع إحدى ىذه اؼبصا -

  1اؼبالئم.

 / الهيكل التنظيمي على أساس المناطق الجغرافية:رابعا

يتم زبصيص وحدة إدارية لكل منطقة جغرافية تقـو اؼبؤسسة ببيع منتجاهتا قيما فمثال تقسم إدارة التسويق إذل قسم     

ضم مدير مبيعات وطٍت و مدير مبيعات جهوي مث رئيس وكالة ،فممثل اؼبنطقة الشمالية أو تقسم ضمن ىيكلة متدرجة ت

  2بيع. 

 / مزايا ىذا النظام:1

 فهم نوعية زبائن اؼبنطقة و ربديد احتياجاهتم . -

 متابعة كل مدير مشاكل اؼبنطقة و ازباذ قرارات مالئمة غبل اؼبشاكل. -

                                                 
1 Lendrevie et julien lévy et denis lindon op .cit .p 1107 

2-Philip kotler et bernard dubois, marketing management,op-cit.p685 

 هذٗــش إداسة الخغــْٗك

مدير تسويق 
 األدوات

 المدرسية 

مدير تسويق 
 المالبس
 الجاىزة

مدير تسويق  مدير تسويق األثاث
 األجهزة

 الكهربائية
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 / عيوب ىذا النظام:2

 سويقية.االزدواج و التكرار يف اؼبهاـ الت -

 عدـ التنسيق بُت اؼبناطق وإدارة التسويق. -

 المطلب الرابع: أبعاد إدارة التسويق

 تتضمن إدارة التسويق بعدين أساسيُت نبا:  

 : و يتضمن ىذا البعد النقاط التالية:/ البعد االستراتيجيأوال

اػباصة، العوامل السياسية، االقتصادية و  التحليل البيئي العميق و الفعاؿ ؼبختلف عوامل البيئة، اؼبؤشرات العامة و -

االجتماعية... و غَتىا، إف ىذا التحليل هبب أف يتم من خالؿ تشخيص دقيق ؽبذه العوامل و اؼبتغَتات، من أجل 

 الوقوؼ على ماىية الفرص اؼبتوفرة و التهديدات اليت يبكن أف تواجو اؼبنظمة.

لبيئة احمليطة، أي السعي وراء الفرص وؿباولة استغالؽبا بشكل ىبدـ مصاحل االستغالؿ األمثل للفرص اؼبتوفرة يف داخل ا -

 اؼبنظمة و أىدافها اإلسًتاتيجية و اؼبرحلية.

 ربديد و اختيار األىداؼ االسًتاتيجية البعيدة األجل. -

 : و يتضمن ىذا البعد ما يلي: / البعد التكتيكيثانيا

ية اليت هبب أف تتكامل و تتفاعل و تنسق من أجل قباح اإلسًتاتيجية ربديد مكونات األىداؼ اؼبرحلية أو الثانو  -

 العامة للمنظمة.

 ربديد أحسن الوسائل اليت هبب إتباعها لتحقيق األىداؼ اؼبرحلية أو الثانوية. -

 ة أو الثانوية.ربديد اإلطار الزمٍت للتغَت، أي الفًتة الزمنية اليت هبب أف يغطيها عملية التنفيذ لكل من األىداؼ اؼبرحلي-

 القياـ و رقابة التنفيذ لكل برنامج وفقا لإلطار الزمٍت احملدد لو. -

ازباذ اإلجراءات التقويبية الالزمة، و اؼبناسبة يف حالة وجود أي إكبراؼ أو مشاكل يف التنفيذ و بالشكل الذي يبكن  -

 من وضعو باؼبسار الصحيح.
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 ة المبحث الثاني: إستراتيجية التسويق بالمؤسس

اتضح من خالؿ اؼبمارسات الفعلية إلسًتاتيجية التسويق و يف ضوء النتائج احملققة أف استمرارية التفكَت اإلسًتاتيجي     

لدى إدارة التسويق يبثل أحد االستثمارات اغبقيقية للمؤسسة ، و مع التطور الفلسفي للتسويق ، أصبح  إسًتاتيجيات 

قيقها من طرؼ اؼبؤسسة و كذلك وفق حاجات الزبائن فبا أدى إذل صياغة التسويق تصاغ وفق األىداؼ اؼبراد رب

اسًتاتيجيات تسويقية ترتكز على الزبوف و ؿباولة إشباع حاجاتو اؼبتغَتة و كذلك احملافظة عليو أطوؿ فًتة فبكنة من أجل 

 ربقيق البقاء لفًتة أطوؿ يف جو اؼبنافسة الشرسة.

 قية بالمؤسسة: المطلب األول: االستراتيجية التسوي

إف االسًتاتيجية التسويقية باؼبؤسسة رباوؿ عمل مقابلة بُت الفرص اؼبتاحة يف ضوء مواردىا و بُت أىدافها، حيث      

أف االسًتاتيجية التسويقية الناجحة تبدأ عندما هبد مدير التسويق فرص تسويقية جذابة، أي حاجة غَت مشيعة أو ابتكار 

أو بعدة طرؽ سبكنها من كسب ميزة تنافسية تؤىلها للبقاء و الربح و الريادة ، ولن يتحقق  غباجة من خالؿ منتج جديد

 ىذا إال بوجود اسًتاتيجيات تسويقية فعالة أساسها ربقيق رغبات الزبوف و حل مشاكلو بكفاءة .

 تعريف اإلستراتيجية التسويقية:  /أوال

الكتابات يف أدبيات التسويق و عرف  تعاريف ـبتلفة ومتنوعة من كتاب أخذت اإلسًتاتيجية التسويقية نصيبا معتربا من 

آلخر فقد عرف  : بأهنا الوسيلة اليت تستخدمها إدارة التسويق عند زبطيط أوجو النشاط التسويقي اؼبتعلقة باؼبنتج الذي 

 1ارجية للمؤسسة.سيتم تقديبو للسوؽ مع األخذ يف االعتبار اؼبتغَتات اؼبتوقعة يف البيئة الداخلية واػب

  2و تطوير عناصر اؼبزيج التسويقي إلقباح إسًتاتيجية التسويق.

 :ربديد اؼبنظمة ألجزاء السوؽ اليت يبكن خدمتها بشكل فعاؿ بدال من التنافس يف كل مكاف.  kotlerتعريف  -

                                                 
  377، ص2006بادئ النظرية و التطبيق، عمان: دار المناىج، عبد العزيز مصطفى، التسويق المعاصر: م-1
  139ص 2004، األردن، ، 1،طنزار عبد الحميد البرواري و أحمد محمد فهمي البرزنجي ،استراتيجيات التسويق ، دار وائل للنشر  -2
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سويقية على األمد الطويل : فقد عرفها على أهنا الطريقة اليت من خالؽبا يتم الوصوؿ إذل األىداؼ الت تعريف تومسن -

  1و القصَت .حيث أف إسًتاتيجية التسويق ىي بؤرة أو مركز اإلدارة اإلسًتاتيجية اغبديثة.

فيعرفها بأهنا: خطة طويلة األجل لتنمية اؼبزيج التسويقي الذي يساعد على ربقيق أىداؼ اؼبنظمة  إسماعيل السيدأما  -

 2من خالؿ إشباع حاجات السوؽ اؼبستهدؼ.

 : هتدؼ اإلسًتاتيجية التسويقية إذل اإلستراتيجية التسويقيةأىداف  /نياثا

 مواجهة عدـ التأكد يف بيئة عمل السوؽ: و يكمن اؽبدؼ ىنا يف:   -

 التوصيف و التقييم اؼبنهجي لبيئة عمل وظيفة التسويق. -

 تطوير إمكانيات اؼبؤسسة للتعرؼ على الفرص و التهديدات يف بيئة النشاط  -

 لها.وربلي

 تدعيم قدرة اؼبؤسسة يف ربديد نشاط القوة و أوجو الضعف لديها . -

 توفَت اؼبرونة لدى اؼبؤسسة للتكيف مع التغَتات غَت اؼبتوقعة يف األسواؽ ويف اذباه اؼبنافسُت. -

 ربديد وتوجيو اؼبسارات االسراتيجية لنشاط التسويق: وتكمن أىداؼ إسًتاتيجية التسويق يف : -

 وير رسالة وظيفة التسويق و أىدافها.صياغة و تط -

 ربديد و توجيو مسار العمل يف اؼبؤسسة بشأف وظيفة التسويق. -

 ربديد و توفَت متطلبات ربسُت األداء و ربقيق مبو اغبصة السوقية للمؤسسة  -

 واحملافظة عليها من خالؿ احملافظة على والء الزبوف .

                                                 
  119،ص2007،األردن ، 2محمود جاسم الصميدعي ،استراتيجيات التسويق ، دار الحامد ط -1
 .، متاحة على األنترنيت 2011.4.10العرافي محمد ،مفهوم و خصائص التسويق االستراتيجي ،على الخط المباشر ، تمت الزيارة يوم - 2

http:// www.dv.atadakee.com/vb/showtheard.php?t:1193 
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ة حسب احتياجات السوؽ: وتكمن أىداؼ اسًتاتيجية التسويق يف ىذه ربديد و توجيو قرارات االستثمار يف اؼبؤسس -

 الناحية فيما يلي:

 التعرؼ على فرص االستثمار اعبديدة أماـ اؼبؤسسة وربديد سبل ومتطلبات االستفادة منها. -

 تعميق إحساس أعضاء اؼبؤسسة بأنبية و حتمية دراسات جدوى القرارات -

 والتأكد من فعاليتها.

و األسس لتحديد و تنويع ؾباالت أعماؿ اؼبؤسسة من خالؿ تنويع األنظمة أو األسواؽ أو الزبائن أو وضع اؼبؤىالت  -

 غَتىا.

 تطوير وربسُت أداء اؼبؤسسة من خالؿ إدارة التسويق وهتدؼ اسًتاتيجية التسويق إذل: -

 ربديد اػبصائص الرئيسية لبيئة العمل الداخلية دبا يساعد من ربقيق أىدافها  -

 .ورسالتها

 تدعيم األداء اؼبرتفع ألفراد التسويق و غَتىم من صباعات العمل يف اؼبؤسسة. -

  1توفَت متطلبات دعم العالقات اإلهبابية و التواصل اؼبستمر بُت اؼبؤسسة و األطراؼ اػبارجية ذوي العالقة هبا الزبوف. -

 ومن متطلبات ربقيق إسًتاتيجية تسويق فعالة لدى اؼبؤسسة التارل:

 ربط نظاـ اغبوافز بإقباز اإلسًتاتيجية التسويقية و ربقيق األىداؼ . تصميم و -

إنشاء نظاـ متكامل للمعلومات التسويقية عن الزبائن و اؼبنافسُت، يساعد أعضاء اعبهاز التسويقي على متابعة  -

 التغَتات يف بيئة اؼبؤسسة الداخلية و اػبارجية.

وضع سياسات و قواعد العمل لنشاط التسويق، تتعامل إسًتاتيجية التسويق  تطوير التنظيم اإلداري و إعداد األنظمة و -

والشركة. وتركز اسًتاتيجية التسويق على وسائل تستطيع بواسطتها اؼبؤسسة مع تفاعل القوى الثالث: الزبوف ، اؼبنافسة 

 أفضل لزبائنها: سبييز نفسها بشكل فعاؿ عن منافسيها و االستفادة من نقاط قوهتا اؼبتميزة لتقدمي قيمة

                                                 
  227ص  2001مصطفى محمود أبو بكر إدارة التسويق في المنشآت، الدار الجامعية ،مصر ،  1 -
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 ستراتيجية التسويقإ( : مثلث 6.1الشكل رقم )

 

        

              

    

 

 

 133ص مرجع سابق ،المصدر : محمود جاسم الصميدعي ، 

 و هبب أف تتصف اإلسًتاتيجية التسويقية اعبيدة بػ :

 ربديد واضح للسوؽ . -

 ات السوؽ .توافق جيد بُت القوة الكلية للمؤسسة و احتياج -

 1األداء اؼبتميز اؼبتناسب مع اؼبنافسة.

 المطلب الثاني: أىمية اإلستراتيجية التسويقية :

 ينطوي إعداد اإلسًتاتيجية التسويقية الفعالة على العديد من الفوائد واؼبزايا للمؤسسة نذكر منها :

 / تساعد اؼبؤسسة على البيئة اليت تعمل فيها .1

 ليل وربديد اػبصائص للسوؽ الذي تعمل فيو اليـو و التنبؤ بالسوؽ الذي ستعمل فيو غدا ./ تساعد اؼبؤسسة يف رب2

 /ربقيق التوازف بُت اؼبؤسسة والبيئة اليت تعمل فيها .3

/ مساعدة إدارة التسويق على التنبؤ باؼبستقبل والكشف عن اؼبشكالت التسويقية اليت وبتمل حدوثها فبا يتيح الفرص 4

 جهتها.لالستعداد ؼبوا

 / تساعد إدارة التسويق يف الوقوؼ حاليا على أثار قراراهتا اؼبستقبلية .5

                                                 
  .133هحوْد جبعن الصو٘ذػٖ ،هشجغ عبك ركشٍ ص -1

 وفػػػػػالزب

 الشركة
 

 نافسةاؼب
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 / تساعد إدارة اؼبؤسسة يف ربديد نقاط القوة والضعف الكامنة يف اؼبؤسسة6

/ ربقق اإلسًتاتيجية التسويقية التكامل والًتابط بُت أنشطة وعمليات التسويق من جهة وبُت أنشطة وعمليات اؼبؤسسة 7

 جهة أخرى. من

      1/ تسهل اإلسًتاتيجية التسويقية من مهمة الرقابة التسويقية تساعدىا يف تصحيح األداء. 8

 مكونات اإلسًتاتيجية التسويقية المطلب الثالث: 

 2تتكوف اإلسًتاتيجية التسويقية من العناصر التالية -

دارة التسويق يف اؼبنظمات و النابعة أصال من اؼبهمة اليت فاػبطة هبب أف ربدد اؼبهمة األساسية إلالمهمة األساسية   /1

، كذلك هبب أف احدد اؼبهاـ الرعية األساسية بالنسبة لوحدات اؼبنظمة و فروعها، وضمن أنشأت من أجلها اؼبنظمة 

أو فروعها و القيود اليت إطار اؼبهاـ فإف اإلسًتاتيجية التسويقية البد أف ربدد طبيعة األنشطة التسويقية اليت تزاوؽبا اؼبنظمة 

 ينبغي مراعاهتا يف ىذا الصدد 

وتشَت ىذه األىداؼ إذل ؾبموعة النتائج اليت ينبغي على إدارة اؼبنظمة ربقيقها يف   األىداف الرئيسية للمنظمة/2

ن وتكوف ىذه يف صورة العائد اؼبارل من كل نشاط م ، وهبب أف توضع ىذه األىداؼ بشكل يبكن قياسها،اؼبستقبل 

 األنشطة التسويقية ، معدؿ مبو معنب أو حصة سوقية معينة.

ويتضمن ذلك عبارات واضحة حوؿ اإلذباىات اؼبستقبلية يف  إفتراضات معينة حول البيئة المحيطة بالمنظمة /3

و   السوؽ كما تشمل ربديد العوامل الرئيسية اليت يبكن أف تؤثر على سَت أعماؿ اؼبنظمةيفالقطاعات اإلسًتاتيجية 

 قدرهتا على مواجهتها و التصدي ؽبا . 

                                                 
  21ص 2002،عمان ، 4دار وائل،ط مدخل سلوكي ، استراتيجية التسويق: عبيدات محمد إبراىيم،1-

فة في ناجي ذيب معال ، إدارة المعرفة ودورىا في التخطيط اإلستراتيجي في القطاع المصرفي ، المؤتمر العلمي السنوي الرابع حول إدارة المعر  - 2
 5، ص  2004نيسان  27-26العالم العربي ، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ، جامعة الزيتونة ، عمان ، األردن ،
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فاإلسًتاتيجية التسويقية هبب أف تنطوي على تقييم واقعي جملاالت القوة و الضعف تقييم القوة التنافسية للمنظمة   /4

 .يف ظل الظروؼ اؼبتوقعة يف السوؽ بالنسبة للعوامل اليت تؤثر على قدرة اؼبنظمة على ربقيق أىدافها

وهبب أف يتم ذلك بالنسبة لكل ؾباؿ من الممكنة في ظل المعطيات التي يفرزىا تحليل البيئة   تقييم الفرص  /5

، وضمن ىذه اإلطار فإنو ؾباالت النشاط التسويقي و على مستوى كل منتج من اؼبنتجات اليت تقدمها اؼبنظمة لعمالئها

يب التصرؼ و التحركات اليت ينبغي القياـ هبا ينبغي على إدارة اؼبنظمة إنتهاز الفرص اؼبتاحة حىت يبكن ربديد أسال

 وصوال إذل اإلقبازات اؼبنشودة.

و كذلك اػباصة بكل قطاع من قطاعات  من األنشطة التسويقية  نشاطتحديد إستراتيجيات العمل الخاصة بكل /6

 العمالء و األىداؼ الواجب ربقيقها يف ؾباؿ كل نشاط .        

واليت يبكن التحكم هبا من قبل إدارة اؼبنظمة متوقعة في عوامل البيئة الخارجية للمنظمة   التغيرات اإلستراتيجية ال /7

يف وضع اػبطط و برامج  العمل  ، إف التحديد الواضح ؼبثل ىذه التغَتات و حساهبا بشكل دقيق من شأنو أف يساعد 

ة لدى اؼبنظمة يف اإلذباه الذي يبكن اإلدارة من اؼبناسبة للتصدي ؽبذه التغَتات و ؿباولة توظيف اؼبوارد والطاقات اؼبتاح

 ربقيق أىدافها بأحسن الوسائل وأقل التكاليف.  

 المطلب الرابع: مراحل إعداد اإلستراتيجية التسويقية: 

تقـو اؼبؤسسة بصيغة ؾبموعة من اإلسًتاتيجيات اليت تتكامل فيما بينها لتحقيق األىداؼ اؼبسطرة اإلسًتاتيجية التسويقية 

 ي أىم اإلسًتاتيجيات اليت تضعها، حيث يتطلب إعداد ما يلي:ى

 / تشخيص البيئة التسويقية و تحديد األىداف:أوال

يتم ربليل البيئة التسويقية للمؤسسة من أجل فهم ىذا احمليط و التفاعل معو و خلق نوع من التوافق مع الظروؼ اؼبتغَتة 

من جهة أخرى لوجود الفرص ، حيث أف ربليل البيئة يوفر للمؤسسة اليت قد تكوف مصدر هتديد لوجودىا من جهة : و 

إهبابية مع عناصر البيئة حيث تعرؼ ىذه  ؾباهبة التأكد، و ؿباولة التكيف من أجل إقامة عالقات بيانات سبكنها من
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الت مع الزبائن لفًتة األخَتة بأهنا القوى الفعالة داخل و خارج اؼبؤسسة اليت تؤثر على قدرة إدارة السوؽ إلجراء التباد

 1طويلة.

 التشخيص البيئي: -1

 يتطلب التشخيص البيئي ربليل البيئة اػبارجية و البيئة الداخلية.

 : وذلك من خالؿ ربليل أقساـ ىذه البيئة كل على حدةتحليل البيئة الخارجية /1-1

بيعية ،مدى تدخل الدوؿ و يف تسيَت اؼبوارد : يتم ربليل البيئة الطبيعية من خالؿ ندرة اؼبوارد الط البيئة الطبيعية -

 الطبيعية ، ومدى التلوث البيئي.

 : ىذا بتحليل القدرة الشرائية للسوؽ و مستوى الدخل و السعر و نسبة التضخم . البيئة االقتصادية -

 الوفيات.... : بتحليل السكاف من حيث العدد و التوزيع اعبغرايف و الكثافة السكانية و معدؿ  البيئة الديمغرافية -

: يتضمن ىذا التحليل تشخيص التطورات اغباصلة يف التكنولوجيات اغبديثة و تقنيات التصنيع و البيئة التكنولوجية -

 ميزانيات البحوث و التطوير.

و  : يرتكز ىذا التحليل على تدخل الدولة اؼبتزايد و القوانُت اؼبتعلقة بتنظيم بنية األسواؽ البيئة السياسية و القانونية -

 النظم اؼبتعلقة بتسيَت األسواؽ .

: تتم متابعة التطورات اغباصلة يف األسواؽ و التقاليد اػباصة باجملتمع و كذا متابعة ربرؾ صبعيات  البيئة اإلجتماعية -

  2ضباية اؼبستهلك .

 : و تشمل على س  متغَتات رئيسية و ىي:تحليل بيئة المهمة /1-2

                                                 
 . 56عبيدات محمد إبراىيم، مرجع سابق، ص  1

2  - PH kotler dm Debouic ;op cit ;p :187  
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كبو الزبائن و كيفية إشباع رغباهتم و حاجاهتم ، يتم ربليل الزبائن وفق عدة : أي اؼبؤسسة توجو جهودىا الزبائن -

طرؽ و مناىج و قد تندرج ضمن فعاليات دراسة سلوؾ الزبائن و تفصيالهتم و كذا دراستهم من ناحية أخرى و ىي 

 مدى مسانبتهم يف رحبية اؼبؤسسة و مدى أنبيتهم و سيأيت ذكر ىذه الدراسة الحقا .

: اؼبؤسسات ال تعمل لوحدىا و إمبا ىناؾ سوؽ و ىناؾ منافسوف كثر و لكي تنجح هبب أف تعرؼ كل  المنافسون -

شيء فيما ىبص اؼبنافسُت و ما يتعلق هبم ،من حيث طبيعة اؼبنافسة ، منتجاهتم حصتهم السوقية و اػبدمات اؼبقدمة من 

 1قبلهم.

مهمة، لتوريدىا باؼبواد األولية أو نصف الصنعة أو : ىم شركات أو أفراد ترتبط معهم اؼبؤسسة بعقود الموردون -

التجهيزات اليت تدخل يف اإلنتاج و عليها أف تدرس وضعيتهم إف كانوا يف موقف ضعف أو قوة ؼبا لو من تأثَت على 

قوهتم التفاوضية مثل أف يكوف ؽبم القدرة على فرض األسعار اليت يريدوهنا أو زبفيض جودة تلك اؼبدخالت إف كاف 

 2سعر منخفض و ىذا ؼبا لو من أثر على رحبية اؼبؤسسة.ال

الوسطاء: حيث ىم حلقة الوصل بُت اؼبؤسسة و سوقها تستعمل لتخفيف العبء أو جزء من تكاليف اؼبؤسسة ، و  -

قد يكونوا غَت تابعُت للمؤسسة ، و عليها أف تدرس و وسطائها وتأخذ بعُت االعتبار توجيو و تدريب الوكالء دبا ىبدـ 

  3استها و توجهها.سي

 وكاالت التسويق: تتعامل اؼبؤسسة مع وكاالت عديدة للتسويق ) وكاالت اإلعالف -

والًتويج، اؼببيعات و العالقات العامة (من أجل ربقيق أىدافها و يبكن أف يلحق الضرر أو االزدىار نتيجة الختيارىا  

 ؽبؤالء الوكالء.

                                                 
1- Jaque lendre l’evy et denies lindon op.cit p364  

، للنش، ريث جونز، اإلدارة اإلستراتيجية، ترجمة :رفاعي محمد رفاعي و محمد سيد عبد المتعال، دار المريخشالز و جا -2
  149،ص2002،السعودية

  61محمود جاسم الصميدعي، مرجع سبق ذكره ص -3
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على وكاالت تقدـ ؽبا خدمات لوجيستية مساعدة تتمثل يف  وكاالت اؼبساعدة اللوجستية: تعتمد اؼبؤسسات -

   1)مؤسسات اؼبواصالت و اؼبخازف الكبَتة(.

 :/ تحليل البيئة الداخلية1-3

 يهدؼ ىذا التحليل إذل تقييم الوضعية اغبالية للمؤسسة يف السوؽ قياسا باؼبعايَت التالية:

اغبصة السوقية ،تغطية منتجات اؼبؤسسة للزبائن اغباليُت تطور األداء الكمي للمؤسسة و يتضمن: حجم اؼببيعات،  -

 واؼبتوقعُت ، ربليل ىيكلة التكاليف واؼبردودية ؼبختلف اؼبنتجات 

 تطور شهرة اؼبؤسسة وصورهتا و عالمة منتجاهتا لدى الزبائن. -

الصناعية ، اؼبوارد التجارية و خاصة   اؼبوارد اغبالية و اؼبتوقعة للمؤسسة و تتمثل يف: اؼبوارد اؼبالية ،اؼبوارد التكنولوجية و -

 كفاءة القوى البيعية.

: بعد تشخيص البيئة التسويقية تقـو اؼبؤسسة بصياغة ؾبموعة من األىداؼ التسويقية و اليت  / تحديد األىداف2

ث أنواع حيث تتنوع األىداؼ التسويقية بتنوع نشاط اؼبؤسسة، ويبكن أف مبيز ثال هبب أف تتكامل مع أىدافها العامة،

 من األىداؼ التسويقية .

: تتعلق ىذه األىداؼ باغبصة السوقية اؼبراد بلوغها ويتم التعبَت عنها حبجم اؼببيعات و /أىداف خاصة بالحجم2-1

 رقم األعماؿ و اغبصة السوقية النسبية.

  التسويق.:وتتمثل يف األرباح ، مردودية رؤوس األمواؿ اؼبستثمرة يف / األىداف الخاصة بالمردودية2-2

 : ىي األىداؼ اليت ال يبكن قياسها و يبكن تلخيصها فيما يلي:/ األىداف الكيفية2-3

 صورة اؼبؤسسة و عالمة منتجاهتا لدى الزبائن و اؼبوزعُت. -

 والء الزبائن ؼبنتوج اؼبؤسسة. -

 جودة اؼبنتج و قيمتو من وجهة نظر الزبوف ...إخل. -
                                                 

  101ف٘ل٘ب كْحلش ،هشجغ عببك ص 1-
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جل ربقيق األىداؼ اليت مت ربديدىا يف اؼبرحلة السابقة، تقـو اؼبؤسسة بتجزئة : من أ/تحديد األسواق المستهدفة3

السوؽ إذل قطاعات متجانسة ،فبا سبكنها من اختيار القطاعات السوقية اليت سوؼ تتعامل معها و إعداد إسًتاتيجية 

 تسويقية تتناسب و خصائص كل قطاع سوقي .

زبائن فبيزة لديهم احتياجات أو خواص أو سلوكيات متشاهبة و الذين  : ذبزئة السوؽ إذل ؾبموعة / تجزئة السوق3-1

 حيث هتدؼ ذبزئة السوؽ إذل ربقيق األىداؼ التالية: 1يبكن أف وبتاجوا إذل منتجات أو برامج تسويقية مستقلة.

 ربديد السوؽ ربديدا دقيقا من حيث حاجات الزبائن  -

 ن.إمكانية وضع برامج ربقق إشباع حاجات الزبائ -

 التمكن من توزيع و زبصيص اؼبوارد التسويقية بأحسن طريقة فبكنة. -

 تسمح اؼبؤسسة بًتكيز جهودىا و عدـ تبديدىا. -

 تسهيل عملية ربليل اؼبعلومات اػباصة بالزبوف. -

لى : يعد ربديد ـبتلف القطاعات اؼبكونة للسوؽ ،تقـو اؼبؤسسة بدراسة كل قطاع سوقي ع / اختيار القطاع السوقي4

حدى : حيث تكوف الدراسة على الزبائن ومن ـبتلف اعبوانب حيث أف القطاع السوقي ىو ؾبموعة من الزبائن ؽبم 

 2نفس االستجابة جملموعة اعبهود التسويقية من طرؼ اؼبؤسسة. 

أكثر  مث تأيت عملية اختيار القطاع السوقي )تسويق اؽبدؼ( وىي عملية تقومي جاذبية قطاع سوقي واختيار واحد أو

لدخولو وىنا على اؼبؤسسة أف تستهدؼ القطاعات اليت يبكن أف تنتج فيها أكرب قيمة للزبوف اؼبربح ،وربافظ عليها مع 

 مرور الوق  .

وبعد دراسة الفرص والتهديدات لكل قطاع سوقي وانطالقا من اؼبوازنة اؼبخصصة للتسويق يتم اختيار إحدى 

 االسًتاتيجيات الثالثة.

                                                 
  197هشجغ عبك ركشٍ ص ف٘ل٘ب كْحلش ّ جبسٕ أسهغخشًّغ، -1

  138ص ،بق اسالمرجع ال نفس تلر و جاري أرمسترونج،فليب كو  -2
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 / أىم االستراتيجيات التسويقية :5

: تعامل ىذه اإلسًتاتيجية السوؽ كلو كهدؼ ، وتركز على فكرة مفادىا أف حاجات إستراتيجية التسويق الموحد-

الزبائن مبطية وموحدة ويتم إشباع ىذه اإلسًتاتيجية يف حالة وجود فروؽ قليلة بُت القطاعات السوقية  ومزاياىا ربقيق 

 ع يف اإلنتاج . اقتصاديات السل

: تقـو اؼبؤسسة بتطبيق سياسة للمزيج التسويقي فبيز ػبصائص كل قطاع سوقي معُت ، إستراتيجية التسويق المتنوع  -

 من مزايا ىذه اإلسًتاتيجية تلبية اكرب حاجات الزبائن كما تساعد على رفع رقم األعماؿ واحتالؿ مركز سوقي معُت.

ىذا بإعدادىا سياسة اؼبزيج التسويقي خاص حسب القطاع الذي تعمل فيو فبا يعطي : استراتيجية التسويق المركز  -

 ؽبا ميزة السيطرة على ىذا القطاع السوقي.

: بعد ربديد األسواؽ اؼبستهدفة تقـو اؼبؤسسة بالتموقع يف ذىن زبائنها ومن مث اؼبزيج التسويقي /تحديد التموقع 6

 اؼبالئم.

من العالمات البارزة و الواضحة اليت تسمح للزبائن من سبييز منتج اؼبنظمة مقارنة  :" ىو ؾبموعةتعريف التموقع  -

 1.باؼبنتجات اؼبنافسة"

 من أدوات التموقع :

 التمايز يف اؼبنتج ذاتو. -

 التمايز عن طريق خدمة الزبوف  -

 التمايز عن طريق صفات اؼبوظفُت من الكفاءة واالحًتاـ. -

 . التكفل بانشغاالت الزبائن -

 حسن االتصاؿ. -

                                                 
1 - lendrevie et julien l’evy et denis lindon op.cit p556 
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:ومن أجل ربقيق التموقع اؼبطلوب تقـو اؼبؤسسة بصياغة برنامج وأنشطة تسويقية يف / صياغة المزيج التسويقي 7

 ؾبموعها اؼبزيج التسويقي لتنتج االستجابة يف السوؽ اؽبدؼ )الزبوف( دبا يالئم حاجاتو ورغباتو .

عناصر أو ستة عناصر ولكن وجود مزيج تسويقي يساعد أكثر يف  اف اؼبهم يف التسويق االسًتاتيجي ليس وجود أربعة

فنظرة اؼبسوؽ تتمثل  تصميم اإلسًتاتيجية التسويقية وىذا اؼبزيج هبب أف يتبٌت نظرة الزبوف إذل السوؽ وليس نظرة اؼبسوؽ،

بالنسبة للزبوف ، الراحة،  يف )اؼبنتج، السعر، اؼبكاف ، الًتويج ( بينما نظرة الزبوف تتمثل يف )قيمة الزبوف ، التكلفة

 االتصاؿ(

 المبحث الثالث: نظام المعلومات التسويقية في المؤسسة

من أجل صياغة إسًتاتيجية تسويقية فعالة تكسب اؼبؤسسة ميزة تنافسية يضمن ؽبا البقاء و التميز يف السوؽ وربقق   

رجية و شدة تغَت اؼبتغَتات و سرعتها كاف البد على منها األرباح ، ضمن جهود إدارة التسويق ، فإنو مع تعقد البيئة اػبا

إدارة التسويق أف تراقب ىذه التغَتات ، و ىذا لن يتم إال بوجود نظاـ معلومات تسويقي فعاؿ يضمن تدفق اؼبعلومات 

يئتها ، التسويقية إلدارة التسويق ذبعلها على معرفة تامة بكل ىذه التغَتات من أجل القضاء على حالة عدـ التأكد يف ب

 و ؽبذا اؼبعرفة نظاـ اؼبعلومات التسويقي ، مث خصائصو ، و ىذا حىت نفهم أكثر نظاـ اؼبعلومات التسويقية.

   المطلب األول: نظام المعلومات التسويقي و أىميتو   

ات : لقد وردت تعار يف عدة جملموعة من الباحثُت تناول  نظاـ اؼبعلوم/ تعريف نظام المعلومات التسويقيأوال

 التسويقي إال أهنا تصب يف نفس اؼبعٌت و اؼبضموف، و ىذه عينة منها نذكرىا فيما يلي:

بأنو" نظاـ مستمر يضم األفراد و اؼبعدات و اإلجراءات عبمع البيانات و ترتيبها، و   kotherعرفو أبو التسويق 

 1ربليلها و تقييمها ، و توزيعها يف نفس الوق  ؼبتخذي القرار التسويقي"

 

                                                 
  228فيليب كوتلر، جاري أرمسترونج، مرجع سبق ذكره،ص1- 
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  1رؼ أيضا على أنو "مبوذج نظامي مًتابط يهدؼ إذل جعل اإلسًتاتيجية التسويقية للمؤسسة ذات كفاءة عالية"يع

يف حُت يرى البعض بأنو" عبارة عن نظاـ ؿبسوب مت تصميمو بغرض توفَت تدفق منظم للمعلومات و ذلك لتمكُت و 

 2 دعم األنشطة التسويقية يف اؼبؤسسة"

نو أخذ نظم اؼبعلومات الفرعية داخل اؼبنظمة و الذي يهدؼ إذل ذبميع البيانات من (: على أkingكما عرفو )

مصادرىا الداخلية و اػبارجية و معاعبتها مث زبزين اؼبعلومات و اسًتجاعها وإرساؽبا إذل صانعي القرارات لالستفادة منها 

 3يف التخطيط لألنشطة التسويقية. 

، تضم و عبارة عن عملية مستمرة و منظمةف نظاـ اؼبعلومات التسويقي على أنومن خالؿ التعاريف السابقة يبكن تعري

األفراد و اؼبعدات و اإلجراءات و اليت تتفاعل فيما بينها عبمع وتسجيل و تبويب وحفظ وربليل البيانات اؼباضية و 

ى اسًتجاعها للحصوؿ على اؼبعلومات والعمل عل اغبالية و اؼبستقبلية، و اؼبتعلقة بأعماؿ اؼبؤسسة و العناصر اؼبؤثرة فيها،

 4الالزمة الزباذ القرارات اإلسًتاتيجية يف الوق  وبالشكل اؼبناسب، وبالدقة اؼبناسبة دبا وبقق أىداؼ اؼبؤسسة.

 حيث يبكن اختصار أنشطة نظاـ اؼبعلومات يف اآليت:  أنشطة نظام المعلومات التسويقي: /ثانيا

 ذبميع البيانات التسويقية.  -

 شغيل البيانات التسويقية.ت -

 ربليل البيانات التسويقية. -

 زبزين و اسًتجاع البيانات التسويقية.-

 تصميم جودة البيانات التسويقية. -

                                                 
الجزائر ، مركب شلغوم العيد ،  دكل ،إنارشيد بن الشيخ الفقون، دور نظام المعلومات التسويقية في إتخاذ القرار التسويقي، دراسة حالة مجمع ىن  1

 78، ص2000رسالة ماجستر في تسيير المؤسسات ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ، الجزائر 

2-Robert Harmon, merketing information , systems , portland state university , encyclopédie of 

information  systems ( elsevier science) vol 3 , usa 2003 , p2  

  15ص 2002تيسير العجارمة و محمد الطائي، نظام المعلومات التسويقي ،دار الحامد للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى ،األردن  -3
  207، ص2002لمصرية ، القاىرة ؟، دار الكتب ا21كيف تواجو تحديات القرن   -طلعت أسعد عبد الحميد ، التسويق الفعال -4



48 
 

 نشر اؼبعلومات التسويقية بُت متخذي القرارات. -

 :بنية نظام المعلومات التسويقي  (7.1)الشكل رقم 

       

    

 

  

 

 

 

 

 229لمصدر: فليب كوتلر و جاري أرمسترونغ ، مرجع سابق ص ا

 و من خالؿ ما سبق تربز أنبية نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف التارل: أىمية نظام المعلومات التسويقي: /ثالثا

 : و ذلك ألف أي منظمة تقـو جبمع كميات كبَتة يعمل على زيادة فعالية النشاط التسويقي -

بصورة يومية و لكن االستفادة اغبقيقية من ىذه البيانات تتوقف على وجود نظاـ كفء غبفظ  ومتنوعة من البيانات

 وتشغيل و ربليل ىذه البيانات و ربويلها إذل معلومة و توفَتىا يف الوق  اؼبناسب.

لدقة اؼبطلوبة على توفَت اؼبعلومات اؼبطلوبة و تدفقها بالسرعة الالزمة و ا يساعد نظام المعلومات التسويقي الفعال -

 1لتلبية خيارات متخذ القرارات.

                                                 
  25ص 2002الدولية، مصر،  حورسعصام الدين أمين أبو علفة: المعلومات و البحوث التسويقية،   - 1

 الخْجَ 

 الخغْٗمٖ
 الغجالث 

 الذاخل٘ت

 حجو٘غ الب٘بًبث

ّ الوؼلْهبث 

 الوطلْبت

 بحْد 

 الخغْٗك

 ححل٘ل 

 الوؼلْهبث

 ححل٘ل 

 الوؼلْهبث

 بيئة التسويق
األسواق  -

 المستهدفة
 قنوات التوزيع -

 المنافسون
 قوى بيعية كبيرة -

 

 مدير التسويق:
 تخطيط -
 تنفيذ -
 رقابة -
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اتصاال ؿبدودا ينظم اؼبعلومات و إعطائهم معلومات  يمكن أن يوفر نظام المعلومات التسويقي للزبائن المهمين -

توفر بعض اؼبنظمات لزبائنها  اػبدمة اؼبقدمة ؽبم، حيث و نوع عن تصميم اؼبنتج مثال أو معلومات عن وضعية طلباهتم

 وؿ إذل نظم معلوماهتا عبدولة الشحنات و تتبعها و معرفة وق  وصوؽبا.الدخ

 المطلب الثاني: مكونات نظام المعلومات التسويقية

لكل نظاـ ؾبموعة من العناصر و اؼبكونات و ىذه األخَتة تتمثل يف اؼبدخالت و اؼبخرجات و بينهما العمليات و    

  1التسويقي كغَته من األنظمة فإف مكوناتو ىي: التغذية العكسية و باعتبار نظاـ اؼبعلومات

تتمثل مدخالت نظاـ اؼبعلومات التسويقي بالبيانات فقط و يقصد بالبيانات اؼبادة اػباـ اليت  / المدخالت:أوال

  2تستخدـ لتوليد اؼبعلومات اليت ىي حقائق أو مواصفات تصف أحداث معينة أو وقائع معينة.

اغبقائق و األفكار و اؼبشاىدات أو اؼبالحظات و تكوف صورة أعداد أو رموز خاصة و  : سبثل مدخالت منالبيانات/1

 ىي تصف فكرة أو ظاىرة معينة.

 3البيانات ىي عالقة مكتوبة و مسجلة و فبثلة بيانيا مكتوبة أو شفهية. 

 ىذه اؼبادة اػباـ تكوف غَت صاغبة لالستخداـ يف وضع القرارات لألسباب التالية:

 داللة  ليس ؽبا -

 غَت مالئمة ؼبوضوع القرار -

 غَت مرتبة، متناقصة و متقادمة -

 / المصادر الداخلية:2

                                                 
  31مرجع سابق ص تيسير محمد العجارمة، محمد عبد حسين الطائي،  1
  31ص ،نفس المرجع السابق تيسير العجارمة و محمود الطائي، 2
  30المعلومات التسويقي و ترشيد القرارات ، مذكرة ماجستير غير منشورة ، البليدة،صخالد قاشي، نظام   3
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و ىي البيانات اليت تعكس واقع البيئة الداخلية للمنظمة اليت يعمل فبها نظاـ اؼبعلومات التسويقي ومصدر ىذه   

ت اؼبالية.....، وتتضمن كذلك البيانات الداخلية البيانات ـبرجات األنظمة الفرعية للمنظمة مثل بيانات اإلنتاج، بيانا

أشرطة مسجلة للمكاؼبات شكاوى وؿبادثات الزبائن واستمارة التغذية االسًتجاعية للزبائن وخطابات الزبائن اؼبوجودة 

  1واؼبخزنة لدى اؼبنظمة

 واعبدوؿ التارل يعطي مبوذجا عن مصادر البيانات الداخلية.

للبيانات التي يتم الحصول عليها من المصادر الداخلية. نماذج  : (1.1)الجدول رقم   

 31المصدر: تيسير العجارمة و محمد الطائي ، مرجع سابق ص

   

رجية احمليطة باؼبؤسسة و اليت تعكس طبيعة اعبهات اليت تتفاعل : ىي مصادر تقع يف البيئة اػبا/ المصادر الخارجية3

 معها اؼبؤسسة و ىذه اعبهات تتمثل يف الزبائن اؼبوردوف اؼبنظمات اؼبنافسة...

 البيانات على أنواع كثَتة و متعددة و اعبدوؿ التارل يوضح مباذج من ىذه البيانات.

 

 

                                                 
  138ص، 2001، السعودية ، 2ط ،مكتبة جرير  بول سميث، أفضل إجابات ألصعب أسئلة التسويق، - 1

 معدالت دوراف العمل يف النشاط التسويقي -
 
 تصميم و تطوير اؼبنتجات -
 رواتب و حوافز رجاؿ البيع -
 طرؽ التعبئة و التغليف و التوزيع -
 قوائم البيع و التسليم -

 
 

 وكالءحجم الطلب اؼبتوقع و تغَتات يف طلبات الزبائن و ال -
 حجم اؼببيعات يف اؼباضي و اغباضر و على أساس اؼبنتجات -
 تكاليف السلع و اػبدمات -
 طرؽ تسعَت اؼبنتجات و ىيكلة األسعار  -
 وسائل الًتويج اؼبعتمدة  -
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 ول عليها من المصادر الخارجية.: نماذج للبيانات التي يتم الحص (2.1)الجدول رقم

 32المصدر: تيسير العجارمة و محمد الطائي ، مرجع سابق ص

التسويقية و اليت ينجزىا ىذا النظاـ : و يقصد هبا األنشطة و الفعاليات يف نظاـ اؼبعلومات / عمليات المعالجةثانيا

هبدؼ ربويل )البيانات ( إذل ـبرجات )معلومات(، حيث يتوذل ىذه العملية اغباسب اآلرل من خالؿ الذكاء الصناعي 

  1طبقا لربامج معينة.

ة للبيانات و و لضماف اغبصوؿ على اؼبخرجات اؼبطلوبة يستلـز األمر القياـ بأنشطة عملية دقيقة من أجل اؼبعاعبة اعبيد

 وتتمثل أنشطة و فعاليات عمليات اؼبعاعبة باآليت: اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت تتمثل يف اؼبخرجات،

: يعٍت القياـ بتجميع البيانات من مصادرىا الداخلية و اػبارجية إذ هبب اعتماد اؼبوضوعية يف /تحليل البيانات1

 التجميع و ذبنب العشوائية و االرذبالية.

: تعٍت التصفية غربلة البيانات هبدؼ استبعاد و عزؿ مفردات البيانات غَت اؼبقيدة أو تلك اليت ليس  ؽبا ة/التصفي2

 عالقة دبوضوع صنع القرار و اإلبقاء على البيانات الضرورية و اؼبهمة.

                                                 
راسة حالة المؤسسات بالمسيلة مطاحن د -دور نظام المعلومات التسويقي في التخطيط للنشاط التسويقي و الرقابة عليو العيد فراحنية، - 1

رسالة ماجستير في التسويق ، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و  لجزائر، األلمنيوم، ملبنة الحضنة، الحضنة،ا
  54،ص2006العلوم التجارية،الجزائر،

 : الظروؼ العامة السائدة يف السوؽ  األسواق
 حجم السوؽ، االذباىات السائدة و األسواؽ احملتملة. -

 العوامل االقتصادية اؼبؤثرة يف حجم اؼببيعات الفعلية.
 التغَتات يف أنبية ؾبموعات الزبائن -

 عدد الزبائن اغباليُت و اؼبتمثلُت.الزبائن: 
 خصائص الزبائن و أذواقهم و مواقع تواجدىم. -
مىت يقوموف بالشراء و من الذي يؤثر يف قرارات  -

 الشراء.
 ؼباذا يشًتوف ،التغَتات اغباصلة يف سلوؾ الشراء  -
 مستويات الدخل ، أين يتم الشراء   -

 : التضخم و الكسادالعوامل االقتصادية و القانونية
 تهلكاألسعار، قوانُت ضباية اؼبس -
 سياسات االسًتاد و التصدير -

: عدد اؼبنافسُت و مواقع تواجدىم، اػبربة المنافسة
 السوقية لكل منافس، خصائص السلع، اػبربة السوقية.
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 : تشمل على عمليتُت:/ الفهرسة3

 ؾبموعة يبكن سبييزىا عن باقي اجملموعات.: و يعٍت ربديد مفردات البيانات اؼبتشاهبة و وضعها يف التصنيف -

: يعٍت ترميز مفردات البيانات اليت يتم تصنيفها من خالؿ إعطاء رموز معينة ـبتصرة يدؿ عليها و سبيز عن الترتيب- 

 غَتىا ألجل ترتيبها و تنسيقها يف تشكيالت معينة و بالتارل تصبح معلومة.

يف صورة تقارير تأخذ صيغ أو أشكاال عدة ـبتلفة ) جداوؿ، ـبططات، : حيث يتم عرض اؼبعلومات / إعداد التقارير4

 خرائط، صور، معدالت...(تتناسب مع حاجات اؼبستفيدين 

 وقد تكوف ىذه التقارير دورية أو حُت الطلب عليها يف اغباالت االستثنائية.

فات يطلق عليها قاعدة اؼبعلومات و : تظهر اغباجة إذل زبزين نسخ من التقارير اليت تضم اؼبعلومات يف مل/التخزين5

 ذلك ؼبراعاة ظهور اغباجة إليها يف مرات الحقة.

يتم التحديث من خالؿ إضافة معلومات جديدة دل تكن موجودة سابقا أو حذؼ معلومات كان  / التحديث: 6

  1موجودة سابقا و انته  اغباجة ؽبا ، و تعديل بعض اؼبعلومات اؼبوجودة.

تتمثل يف اؼبعلومات اليت ؽبا داللة معينة فبا يسمح باستخالص معٌت معُت يساعد متخذ القرار : / المخرجات ثالثا

بإستجالء األمور و تقييم اؼبوقف وهبب على ـبرجات ىذا النظاـ أف تكوف باؼبواصفات اؼبطلوبة و اليت تليب حاجات 

، وىذه التسويقيةيتهم يف وضع القرارات اؼبدراء ورجاؿ التسويق على النحو الذي يسهم يف تعزيز لقاءاهتم و فعال

  2اؼبعلومات تظهر يف شكل تقارير حيث تنقسم ىذه األخَتة إذل:

 : حيث تتعلق بسَت العمل التسويقي باؼبؤسسة كتحليل اؼببيعات اليومية و غَتىا.معلومات خاصة بالعمليات -

 و تشمل تقييم أنشطة اؼبزيج التسويقي. : ىي معلومات تساعد على وضع اػبطط القصَتة األجلمعلومات تكتيكية -

                                                 
  .34ص و محمود الطائي، نفس المرجع السابق تيسير العجارمة  1
  79ص 2009،عمان ، 1ط  زاىر عبد الرحيم عاطف، مفاىيم تسويقية حديثة، دار الراية للنشر و التوزيع،  2
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و ىي خالصة اؼبعلومات التسويقية اؼبستخلصة من النظاـ ؼبساعدة اإلدارة يف وظيفة التخطيط  معلومات إستراتيجية: -

الطويل اؼبدى و دراسة إمكانيات تقدمي سلع و خدمات جديدة للسوؽ والتنبؤ باإلضافة إذل ربليل نقاط القوة و الضعف 

 ؤسسة و اؼبنافسُت يف كل منتج على حدة ، توضيح الشكل ـبرجات نظاـ اؼبعلومات التسويقي .بُت اؼب

: يوضح مخرجات نظام المعلومات التسويقية (8.1)الشكل رقم   

 مخرجات نظام المعلومات التسويقية
  

 

     

 

 

 

 

 

 
المكتبة العصرية للنشر، جامعة  -مدخل إداري وظيفي–رية المصدر: عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، نظم المعلومات اإلدا

220المنصورة ، بدون سنة نشر /ص  
 

 

 التغذية العكسية:  رابعا/

و ىي اليت يتم من خالؽبا قياس ـبرجات نظاـ اؼبعلومات التسويقية من خالؿ اؼبعايَت احملددة مسبقا، و اليت ترتكز على   

يت مت توفَتىا فعليا من قبل النظاـ و بُت اؼبعلومات اؼبستهدفة و اؼبخطط توفَتىا، هبدؼ اؼبقارنة بُت اؼبعلومات التسويقية ال

ربديد االكبرافات فيما بينها و كذا تشخيص أسباهبا و تصحيحها كما أف التغذية العكسية تكسب أنبية خاصة نظرا 

هؼلْهبث 

 إعخشاح٘ج٘ت

الوؼلْهبث 

 الخكخ٘ك٘ت

هبث الوؼلْ

 الخشغ٘ل٘ت

تساعد في وضع خطط التسويق طويل 
األجل و مراجعة األىداف و 
 اإلستراتيجيات طويلة األجل.

 مثل

قرارات تقديم منتج جديد قرارات 
 دخول سوق جديد قرارات تغيير سعر

 المنتج

تساعد في وضع خطط التسويق و 
 برامج قصيرة األجل.

 مثل
 

تحليل المبيعات اإلجمالية و تقييم 
االعالن و تقييم وسائل  وسائل

 االعالن و تقييم منافذ التوزيع

تساعد على متابعة سير العمل 
 التسويقي في المؤسسة.

 مثل
 

 

المبيعات اليومية أو األسبوعية 
 المصنعة
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لية ىذا النظاـ و إذا ما أسهم  اؼبعلومات يف الرتباطها باؼبخرجات و دبهمة ازباذ القرارات ، و اليت تعد معيار لقياس فاع

  1قباح اؼبهمة عدت مطابقة للمعيار و إذا اختلف  يتم إعادة النظر يف مدخالت النظاـ و عمليات اؼبعاعبة.

 المطلب الثالث: بنية نظام المعلومات التسويقي ودوره.

 التسويقي فإنو يتكوف من أربعة أنظمة فرعية، : بالنسبة لبنية نظاـ اؼبعلومات/ بنية نظام المعلومات التسويقيأوال

وتكمن أنبية كل نظاـ باؼبعلومات اليت يوفرىا و مدى أنبيتها و مصدرىا ألجل ازباذ القرارات التسويقية اليت ؽبا األثر يف 

 اؼبؤسسة و بيئتها و بالتحديد الزبوف.

من بيئة اؼبؤسسة الداخلية و توفَتىا ؼبتخذ القرار : ىو نظاـ يعمل على توفَت البيانات /السجالت و التقارير الداخلية1

يف شكل معلومات سبثل الوضعية اليت سبر هبا اؼبؤسسة كحجم اؼببيعات و التكاليف و التدفقات النقدية تربز من خاللو 

 أداء النشاط التسويقي.

هبري فيها و ىذا بشراء تستطيع اؼبؤسسة أف تعرؼ الكثَت من أحواؿ السوؽ و ما / نظام المخابرات التسويقية: 2

منتجات اؼبنافسُت و حضور معارضهم و قراءة ما ينشرونو و التحدث إذل موظفيهم السابقُت و اغبليُت و كذلك زبائنهم 

 ، وىذا بفضل نظاـ اؼبخابرات التسويقية حيث يعرؼ نظاـ اؼبخابرات التسويقية كالتارل: 

التسويق يف اغبصوؿ على اؼبعلومات اليت تتعلق بالتطور أو التغَت  ؾبموعة من اؼبصادر و اإلجراءات اليت تساعد مدير -

 2الذي وبدث يف البيئة اػبارجية للنشاط التسويقي.

 التجميع و التحليل النظامي للبيانات اؼبتاحة بصورة عامة عن اؼبنافسُت و الزبائن و التطورات -

 3يف بيئة التسويق. 

                                                 
ىاشم محمد رضوان ، نظام المعلومات التسويقية ، رسالة ماجستير في التسويق، األكاديمية العربية في الدانمارك كلية الدراسات العليا،  -1

  15ص، 2010القدس،
  156ص 2000ريد الصحن ، إسماعيل السيد، التسويق ، الدار الجامعية ، مصر ،محمد ف 2
  332كوتلر و أرمسترونغ ، مرجع سابق ص   3
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ق على أهنا األسلوب اؼبنظم يف صبع و تسجيل و ربليل البيانات اػباصة : تعرؼ حبوث التسوي/ نظام بحوث التسويق3

 باؼبشاكل اؼبتعلقة بتسويق السلع و اػبدمات.

مهمة ىذا النظاـ صبع و ربليل البيانات و اؼبعلومات غبل مشكلة معينة و اؼبساعدة يف ازباذ القرار احملدد، و لذلك غالبا 

 .ما تكوف البحوث التسويقية ؿبددة زمنيا

: ىي ؾبموعة من األدوات اإلحصائية و مباذج رقمية و حسابية تستخدـ يف ربليل نظم دعم القرارات التسويقية/ 4

مكلفة و معقدة ربتاج إذل فنيُت و  مقدمة وفنية البيانات و حل اؼبشكالت التسويقية و تعترب تلك النماذج أساليب

 1يق يف ربليل البيانات و ترشيد القرارات.أخصائيُت ذوي مهارات عالية و ىذا يساعد مديري التسو 

 / دور نظام المعلومات التسويقي:ثانيا

يكمن دور نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف توفَت اؼبعلومات / توفير المعلومات من أجل وضع الخطط التسويقية: 1

د السوؽ أو جزء الالزمة لوضع اػبطط التسويقية من أجل جذب زبائن جدد و دخوؿ أسواؽ جديدة البد من ذبدي

السوؽ اؼبطلوب الدخوؿ إليو و تصميم اؼبنتج اؼبناسب لو، األمر الذي يتطلب إزباذ قرارات تفصيلية تتعلق باؼبزيج 

التسويقي و ىذا يتطلب وجود معلومات تسويقية و عليو فإف اغبصوؿ على ىذه اؼبعلومات وجب برؾبتها بشكل نظامي 

خالؿ نظاـ اؼبعلومات التسويقي و اعبدوؿ التارل يربز أىم اؼبعلومات الواجب  من أجل ربسُت جودة اؼبعلومة و ىذا من

 توفرىا من أجل التخطيط الطويل ، اؼبتوسط و القصَت.

 

 

 

 

                                                 
  47تيسير العجارمة، مرجع سابق، ص 1
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(   : أنواع المعلومات إلعداد الخطط التسويقية3.1الجدول رقم )  

 التخطيط الطويل األجل التخطيط المتوسط األجل التخطيط القصير األجل

 ات لكل منطقة و لكل زبونحجم المبيع
 

 )العمر، السن، الدخل( معلومات عن الزبائن تحليل المبيعات اإلضافية حسب السلع و الزبائن

 ) حركة األسعار( معلومات اقتصادية مع األىداف المسطرة أداء المنتج بالمقارنة  معدل الطلبيات المتوقع تحقيقها
 )حركة األسعار( معلومات اقتصادية جم المبيعات، الحصة السوقية(السلعة )ح تكاليف الطلبيات المراد تحقيقها

 النشاط التنافسي االستراتيجيات و األىداف لكل مجموعة سلعية الكوادر المطلوبة
 المبيعات المحققة خالل فترة معينة أىداف التسعير و الترويج أىداف مراكز البيع

170سابق ، صالمصدر: تيسير العجارمة و محمد الطائي ، مرجع   

 المطلب الرابع: البحوث التسويقية 

لقد مر مفهـو البحوث التسويقية دبراحل عدة حيث بدأ االىتماـ ببحوث اؼببيعات و من مث التوجو إذل التعرؼ على   

حاجات و رغبات الزبائن و أحباث الًتويج مث االنتقاؿ إذل أحباث اؼبنتجات و اإلعالف، و ىذا ال يتم إال من خالؿ 

شاط منظم تقـو بو إدارة التسويق يتمثل يف حبوث التسويق إذ يعترب كنظاـ متكامل و فرعي من نظاـ اؼبعلومات ن

 1التسويقي يقـو بدور ىاـ متمثل يف تزويد متخذي القرار باؼبعلومات الدقيقة، يف ازباذ القرارات التسويقية.

ة اليت تقـو جبمع و ربليل اؼبعلومات من أجل حل : تعترب حبوث التسويق األداة العملي/ تعريف بحوث التسويق1

 اؼبشاكل التسويقية. و ىناؾ ؾبموعة من التعاريف نتناوؿ بعض منها فيما يلي:

" فإف نظاـ حبوث التسويق ىو عملية اإلعداد واعبمع و التحليل واالستغالؿ  Dubois" و "  kotlerفحسب "  -

  2ة.للبيانات و اؼبعلومات اؼبتعلقة حبالة تسويقي

 وىناؾ تعريف آخر لبحوث التسويق ىو" صبع وتسجيل وربليل البيانات اؼبتعلقة دبشاكل انسياب السلع و اػبدمات  -

 

                                                 
لملتقى الوطني حول طاىر كرثي، م. براق، ع صبوعة ،بحوث التسويق كأداة لتفعيل القرارات التسويقية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية، ا -1 

  المركز الجامعي بشار. 2004/ فبراير20/21االصالحات االقتصادية في الجزائر و الممارسات التسويقية،
2-Kotler et autres ,marketing management,parson education. 12 ed, Paris,2006 p126  
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  1من اؼبنتجُت إذل اؼبستهلكُت النهائيُت أو اؼبشًتين الصناعيُت.

 / أنواع بحوث التسويق:2
ض ألنواع البحوث وفقا للتقسيمات األكثر دل يتفق الكتاب و الباحثوف حوؿ تقسيمات حبوث التسويق، وفيما يلي عر 

 2شيوعا و ذلك من خالؿ الشكل اآليت:
:تقسيمات بحوث التسويق  (9.1)شكل   

 

 
 
 
 
 

         
 

                                                 
 

 

  60المصدر: زكي خليل المساعد ، مرجع سابق ص 

 م البحوث وفق ىذا اؼببدأ إذل حبوث كيفية و حبوث كمية:يبكن تقسي

: تشَت البحوث الكيفية إذل تلك البحوث اليت تعتمد على دراسة متعمقة لسلوؾ الزبوف واليت ربتوي / البحوث الكيفية1

  3على أسئلة متعمقة هتدؼ إذل إمداد الباحث باإلجابة عن األسباب اغبقيقية للتصرؼ يف مواقف معينة.

                                                 
سة حالة مؤسسة موالي للمشروبات الغازية، رسالة ماجستير في التسويق ، كلية عبد الحفيظ محمد أمين، دور إدارة التسويق في كسب الزبون، درا -1

  21ص 2009العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر ، الجزائر، 
  60ص 1997زكي خليل المساعد،التسويق في المفهوم الشامل،دار زىران ،األردن، -2
  83،ص2002التسويق مدخل تطبيقي ، الدار الجامعية ، مصر ،و مصطفى أبو بكر ،بحوث  محمد فريد الصحن -3 

 يمــــقستأسس ال

 المعلوماتمصادر جمع 
 

 الِـــذف الدراسة تعمق

بحــْد 

 ه٘ذاً٘ت

بحــْد 

 هكخغبت

 بحــــْد

 كو٘ت 
 بحــوث

 كيفية  
بحــوث 
 استطالعية

بحــــْد 

 حجشٗب٘ت

 بحــْد ّصف٘ت

بحــوث 
 استنتاجية
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 عن طريق مناقشات ؾبموعات الًتكيز بتقدمي أسئلة سهلة اليت تتعلق بأداء الزبائن  ويتم

ومشاعرىم وما يعتقدونو ،وتصرفاهتم كما يهدؼ البحث النوعي إذل معرفة سبب الشراء أو عدمو كما يوضح السبب 

 اغبقيقي الذي يكوف مستًتا ويتم استخداـ أسئلة سهلة الصياغة 

ية مع عدد اجمليبُت، وتعتمد ىذه البحوث على الدراسة اؼبتعمقة لسلوؾ الزبوف، ووبتوي على أسئلة واؼبناقشة تكوف غَت رظب

متعمقة هتدؼ إذل إمداد الباحث باإلجابة عن األسباب اغبقيقية للتصرؼ يف مواقف معينة، و يتطلب ذلك نوعا معينا 

و اليت ال يرغب يف اإلفصاح عنها إذا وجه  من األسئلة و اليت تغوص داخل الزبوف و تكشف عن األسباب اغبقيقية 

  1إليو أسئلة مباشرة.

واليت تعتمد على توجيو أسئلة ؿبددة و مباشرة للمستقصي )الزبوف( ربصي ) العدد، الًتتيب،  / البحوث الكمية:2

حوث الكمية اغبجم...( اليت يسهل جدولتها و اغبصوؿ على نتائج كمية تعرب عن الظاىرة ؿبل الدراسة، و تستخدـ الب

 يف معرفة:

 أسباب تفضيل الزبوف السم ذباري معُت: -

 تبويب و ربويل البيانات إذل معلومات و ربليلها. -

 تفسَت النتائج و صياغة اؼبقًتحات و التوصيات. -

 2إعداد التقارير النهائية اليت سيتم تبنيها يف ضوء نتائج البحث. -

منتجة ؼبنتجات معينة )سلع، خدمات ، أفكار(إذل عرض منتجاهتا بطريقة إف أي مؤسسة  / أىمية بحوث التسويق:ثالثا

تالئم اؼبستهلك اؼبستهدؼ ،و حىت تتمكن من ذلك عليها أف تعرؼ و تفهم حاجات و رغبات اؼبستهلك من خالؿ 

                                                 
  82ص ،زكي خليل المساعد، مرجع سابق - 1

  183ص، 2002مصر  عبدالسالم أبو قحف ، أساسيات التسويق، الدار الجامعية،2- 
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هبب على  صبع البيانات و اؼبعلومات اؼبتعلقة حباجات و رغبات اؼبستهلك ليس باؼبعلومات اؼبتوفرة و اعباىزة ، بل

  1اؼبؤسسة إجراء حبوث التسويق للبحث عنها من بيئتها اػبارجية .

إف قباح الوظيفة التسويقية يرتكز بصورة أساسية على مدى وجود اؼبعلومات الدقيقة و الصحيحة عن سوؽ اؼبستهلكُت -

يف ربقيق اؼبعلوماتية دبا ىبدـ  يف الوق  اؼبناسب ،دبا يضمن ازباذ القرارات على درجة عالية من الرشد، و حبوث التسويق

2عملي ازباذ القرارات.
  

: بحوث التسويق حلقة وصل بين السوق و ادارة التسويق  (10.1)الشكل رقم   

 

 

 

    

 

 

 

 

20المصدر : معال ناجي ، مرجع سابق ، ص  

 

 

 

 

                                                 
  18ص، 2006األردن  ، 3،ط معال ناجي ، بحوث التسويق مدخل منهجي تحليلي ،دار وائل للنشر و التوزيع-   1

  19معال ناجي ، مرجع سبق ذكره ص2 - 

 المشاساث 

 الخغْٗم٘ت

 إداسة الخغْٗك

 

 الخغـــزٗت الؼكغ٘ت

 لبػــــذة 

 الوؼلْهبث

 الخطْس الخكٌْلْجٖ

 

 الوٌبفغ٘ي

 الزبائن

 ػْاهل أخشٓ
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 1لتالية:/ خطوات البحث التسويقي: عموما يمر البحث التسويقي عبر الخطوات ارابعا

 : خطوات البحث التسويقي (4.1رقم ) الجدول

 المرحلة  الشرح
 تحديد المشكلة أو سؤال البحث تحديد المعلومات المطلوبة المساعدة في حل أو مواجهة المشكلة التي تواجو اإلدارة

بة إستخدام أسلوب الحكم الشخصي أو القيمة المتوقعة لتقديم التجريب سوف يقدم البيانات المطلو 
 ياإلضافة إلى اختيار شكل األسلوب و الوسيلة التي سوف تستخدم.

تحديد أو تقدير نوع المعلومات 
 المطلوبة و أىميتها

تحديد ما إذا كانت البيانات الثانوية و األولية و أسلوب الجريب سوف تقدم البيانات المطلوبة باإلضافة إلى 
.اختيار شكل األسلوب و الوسيلة التي سوف تستخدم  

اختيار طرق و أساليب جمع 
 المعلومات

 اختيار أو تحديد أساليب القياس  تحديد ما إذا كانت قوائم االستقصاء سوف تستخدم أو المالحظة أو األساليب االسقاطية مثال.
تحديد من سيتم تطبيق البحث عليهم أي مفردات عينة الدراسة و كذلك طريقة التطبيق أو القياس المالئمة 

 لهم.
تيار عينة البحثاخ  

اختيار و تحديد أسلوب أو  تحديد الوسائل أو األساليب المناسبة لتحليل البيانات للوصول إلى معلومات مطلوبة.
مدخل التحليل للبيانات التي تم 

 جمعها. 
الجدول الزمني و التكلفة تحديد  تقدير الوقت أو التكلفة الخاصة بإجراء البحث مع قيمة أو جدوى المعلومات التي يتم الحصول عليها.

 الخاصة بإجراء البحث
 إعداد مشروع البحث تلخيص نتائج الخطوات السابقة في شكل تقرير أو مشروع بحث.

  185المصدر :عبد السالم أو قحف ، نفس المرجع السابق ، ص 

اؼبعلومات التسويقية  : عموما يبكن القوؿ بأف نظاـ/ عالقة البحوث التسويقية بنظام المعلومات التسويقيةخامسا

يعتمد يف قباحو على ربقيق األىداؼ اؼبرسومة لو على قباح األنظمة الفرعية اؼبكونة لو، و باعتبار نظاـ البحوث 

التسويقية كنظاـ نرمي لو، و عليو فإف نظاـ اؼبعلومات التسويقية ليس ىو البديل لنظاـ البحوث التسويقية أو العكس وإمبا 

فيما بينها ال بل الوصوؿ إذل األىداؼ و ىذا ال يبنع من وجود بعض االختالفات فيما بينها ،  ىناؾ تكامل و ترابط

 وفيما يلي اعبدوؿ يلخص أىم ىذه االختالفات.

 

                                                 
  183، ص مرجع سابقعبد السالم أبو قحف ،   1
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 المبحث الرابع : تفعيل المزيج التسويقي في المؤسسة -

، ويضم أربعة 1لتحقيق أىدافها يف السوؽ يعترب اؼبزيج التسويقي ؾبموعة الوسائل والعناصر اليت سبلكها وتستغلها اؼبؤسسة 

 عناصر ال بد من تكاملها لتحقيق األىداؼ التسويقية اؼبسطرة من طرؼ اؼبؤسسة .

 المطلب األول : سياسة المنتوج 

: يطلق مصطلح اؼبنتوج على كل سلعة واػبدمات اؼبعروضة من قبل اؼبؤسسة يف السوؽ ، كما أف  تعريف المنتوج .أوال

 2...، مكانتها واػبدمة اؼبرافقة ؽبا قتصر على السلعة أو اػبدمة يف حد ذاهتا ، بل تشمل على تغليفهااؼبنتج ال ي

 3كذلك مت تعريف اؼبنتج بأنو أي شيء يبكن أف يقدـ للسوؽ بغرض اإلستهالؾ واإلستخداـ إلشباع حاجة أو رغبة.

إف ذلك يكوف من خالؿ ربقق طبس مستويات : إذا أرادت اؼبؤسسات أف ربقق قيمة أكرب ف مستويات المنتجثانيا/

 للمنتج وىي :

 : وسبثل السبب الذي من أجلو تتم عملية الشراء للمنتج .المنفعة الجوىرية للمنتج  -

 : يقصد التصميم والشكل اػبارجي للمنتج واإلسم التجاري والغالؼ.المنتج األساسي -

 الزبوف يف اؼبنتوج : ويتمثل يف اػبصائص اليت يتوقعها  المنتج المتوقع -

: وتشَت اؼبنافع أو اػبدمات اؼبصاحبة للمنتج مثل الًتكيب ، خدمات ما بعد البيع السليم بشروط المنتج اإلضافي -

 االئتماف ، الضماف .

: ويسَت إذل صبيع اؼبنافع والتحسينات احملتمل إضافتها للمنتج يف اؼبستقبل لزيادة القيمة اؼبعروضة  المنتج المحتمل -

  4لزبوف. ل

 

                                                 
 23محمد فريد الصحن ، التسويق " المفاىيم واإلستراتيجيات " ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، ص  - 1

2  - khatirouf hurbert , fenction chef de produit . 2 eme éditionn –dumod .paris , 1999 , p272 

 93، ص  2007طبسق طَ أحوذ ، إداسة الخغْٗك فٖ ب٘ئت الؼْلوت ّاألًخشً٘ج ، داس الفكش الجبهؼٖ ، هصش  - 3

 65،ص  2001ش٘ن حٌب ، هببدئ الخغْٗك ، داس الوشٗخ ، الغؼْدٗت ،  - 4
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 دورة حياة المنتج  -ثالثا

، ا أما يبوت اؼبنتج أو وبقق قباحا: إف ؽبذه اؼبرحلة أنبية بالغة بالنسبة غبياة اؼبنتج يف السوؽ ففيهمرحلة التقديم  -

ويكوف اإلنفاؽ يف ىذه اؼبرحلة كبَتة على أنشطة اإلتصاالت التسويقية من أجل التعريف بالنتوج وجعلو أكثر رواجا 

 ظيم اؼببيعات ودفع اؼبنتوج كبو مرحلة النمو من أجل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة من طرؼ اؼبؤسسة .وتن

يكسب اؼبنتج الذي يصل إذل ىذه اؼبرحلة مبوا متزايدا ويبدأ يف العطاء إذ وبقق أرباحا كبَتة يف حاؿ مرحلة النمو:  -

لة النفقات على إعداد وتطوير اؼبنتج وإطالقو وكذلك القى إقباؿ كبَتا من قبل اؼبستهلكُت وترد الشركة يف ىذه اؼبرح

 بزيادة عدد اؼبستهلكُت وظهور بعض اؼبنافسُت وذلك يفسر بإتساع السوؽ وتطورات القدرات اإلنتاجية .

: وبتل اؼبنتج يف ىذه اؼبرحلة موقعا راسخا يف السوؽ ، ويصبح معروفا ويعطي رحبا منتظما إذل حد ما  مرحلة النضج -

رحلة النضج تعد اؼبرحلة األكثر عطاء ، وهبب أف تبقى الشركة متيقظة للتغَتات اليت ربدث يف األسواؽ مثل ، ألف م

دخوؿ منافسُت جدد أو دخوؿ منتجات تتفوؽ على منتج الشركة من ناحية اؼبواصفات واعبودة وقد تبدأ اؼببيعات 

الشخصية وغَت الشخصية للمحافظة على ؿبتوى  بالتناقص ، األمر الذي يتطلب اإلستمرار يف بذؿ اعبهود البيعية

 اؼببيعات ، تركز الشركة يف ىذه اؼبرحلة على اإلعالف التذكَتي طاؼبا اؼبنتج معروؼ من قبل اؼبستهلكُت. 

: تبدأ اؼببيعات يف ىذه اؼبرحلة بالتدىور السريع وكذلك األرباح ، إذ أف اؼببيعات تتدىور يف ىذه مرحلة اإلنحدار -

سبب تغَتات أذواؽ اؼبستهلكُت وحاجاهتم وعدـ قدرة الشركة على مواكبة تلك التغَتات ، وسبب اؼبنافسة اؼبرحلة ب

 1الشديدة من قبل الشركات تقدـ عروضا أفضل ويًتتب على استمرار الشركة تكاليف عالية وخسائر متزايدة.

 المطلب الثاني : سياسة السعر 

 2لى أنو "قيمة الشيء معرب عنها بالنقود " يبكن تعريف السعر عمفهوم السعر :  أوال/

 

                                                 
  10ص ،  2013/ 2012ذحأ .د .هحوذ خبلذ الجبعن ، هببدئ الخغْٗك ، هٌشْساث جبهؼت الب - 1

2  - LA rousse ,Dictionnaire de francais .alger2001 , p138 
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 1كما يعرؼ السعر على أنو " اؼبقابل أو اؼببلغ النقدي اؼبدفوع للحصوؿ على كمية معينة من السلع أو اػبدمات.

: يبكن التميز بُت عدة أىداؼ تسعى إليها اؼبؤسسة من خالؿ عملية التسعَت وينبغي التنويو بأف أىداف التسعير ثانيا/

 : يقها ومن بُت أىم األىداؼ ما يليألىداؼ مرتبطة أساسا باألىداؼ اليت تسعى اؼبؤسسة لتحقىذه ا

ربقيق عائد مناسب على اإلستثمار : رباوؿ اؼبؤسسات من خالؿ ىذا اؽبدؼ ربديد نسبة معينة من العائد على  -

 استثماراهتا أو مبيعاهتا الصافية .

اوؿ اؼبؤسسات من خالؿ ىذا اؽبدؼ اغبصوؿ على بنية معينة من اؼببيعات احملافظة أو زيادة اغبصة السوقية : رب -

 وتدعيم مركزىا التنافسي سواء باحملافظة أو ربسُت اغبصة السوقية اؼبراد الوصوؿ إليها .

 مواجهة اؼبنافسة : ربديد األسعار بالشكل الذي يؤدي إذل مواجهة اؼبنافسة . -

لو إذل ربقيق أرباحا على اؼبدى الطويل، ويساعد ىذا اؽبدؼ اؼبؤسسة على تعظيم الربح : تسعى اؼبؤسسة من خال -

 2ربقيق أىدافها يف النمو والبقاء يف السوؽ.

: عند وضع السعر اؼبنتج يتم اإلسًتشاد بثالثة عوامل ىي التكلفة ، اؼبنافسة وتقييم الزبوف ، نموذج وضع األسعار ثالثا/

  : ويشار إليها باؿ ويوضحها الشكل التارل

 

 : نموذج وضع األسعار(11.1رقم )الشكل 

 

  

  

 ال يوجد طلب أعلى من ىذا السعر                                                         الطابق األرضي للسعر 

 المصدر : محمد فريد الصحي ، طارق طو 
                                                 

  514، ص  1998ػبذ الغالم أبْ لحف ، الخغْٗك ّجِت ًظش هؼبصشة ، هكخب اإلشؼبع للطببػت ّالٌشش ، المبُشة  - 1

 276، ص  هشجغ عببكاعوبػ٘ل هحوذ الغ٘ذ ، هحوذ فشٗذ الصحي ّ - 2

 تقييم الزبون للمنتج سينأسعار المناف التكلفة
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يقل عن التكلفة اليت يتحملها الصانع أو البائع  : ىو عامل ؿبدد للسعر فال يبكن مثال سعر اؼبنتج معُتالتكلفة  /1

 وىو يشار إليو بأرضية السعر.

 : ال يسعر أي منتج دبعزؿ عن السعار اؼبنافسُت أو أسعار اؼبنتجات البديلة لو. اسعار المنافسين/2

ع حاجاتو وال يبكن وضع : القيمة اليت يعطيها الزبوف للمنتج ، وتعترب بقدرة اؼبنتج على اتبا  تقييم الزبونة للمنتج /3 

 سعر أعلى من القيمة اؼبدركة للزبوف وقدرتو الشرائية وىذا ما يسمى بسقف السعر.

 العوامل اؼبؤثرة يف وضع السعر : ىناؾ عوامل عديدة تؤثر يف وضع األسعار منها :

 التكلفة اػباصة للمؤسسة ) تكاليف مباشرة وتكاليف غَت مباشرة ( -

 وضعية اؼبنافسة . -

 ضعية الطلب ربدد من خالؿ ذبزئة السوؽ ، ومعرفة طاقة الزبوف على تقبل السعر.و  -

مؤىالت اؼبؤسسة وأىدافها اؼبرجوة ) األرباح، رقم األعماؿ ف ربسُت صورة اؼبؤسسة(، حيث أف وضع السعر وفق 

 1السياسات ؿبكمة تكوف متناسقة مع أثر ىذه العوامل تندرج ضمن ما يسمى سياسة التسعَت.

 

 مطلب الثالث : سياسة التوزيع ال

يكفي إنتاج منتج دبا يتوافق وحاجات الزبوف وتسعَتة فقط بل ال بد من توفَته للزبوف يف الوق  واؼبكاف اؼبناسب وىذا 

يتطلب جهود وأنشطة تنصيب اىتمامها يف ردـ الفجوة اؼبكانية بُت مكاف إنتاج السلع ومكاف إقتنائها من طرؼ الزبوف 

 إال من خالؿ أنشطة التوزيع والذي يعترب من أحد أىم مكونات اؼبزيج التسويقي . وىذا ال يأيت

: ىو نشاط متخصص يف ايصاؿ السلع واػبدمات من اؼبنتج إذل الزبوف وىو يهدؼ إذل جعل ىذه تعريف التوزيع  أوال/

  2السلع واػبدمات متوافرة بصفة منتظمة وسهلة للجميع الزبائن اغباليُت واؼبرتقبُت.

                                                 
1 -   Michel Bauman , les 199 chek lists du marketing , édition d’organisation , paris  2000,p66 

 166، ص هشجغ عببكًغ٘ن حٌب ،  - 2
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 وعرؼ أيضا بأنو " الوظيفة الرئيسية للتسويق ، حيث يهدؼ إذل توصيل السلع بعد 

 1اإلنتهاء من إنتاجها إذل اؼبستهلك األخَت أو اؼبشًتي الصناعي " 

 : وظائف التوزيع  ثانيا/

 التوزيع اؼبادي : واؼبتمثل يف نقل وخزف اؼبنتجات. -

 ة متوفرة يف اؼبكاف والزماف الذي يرغب فيو الزبوف.الوق  واؼبكاف : جعل ىذه اجملموعة غَت متجانس -

 ربمل ـباطر نقل اؼبنتجات -

 الًتويج وىذا بإقناع اؼبشًتي. -

 اػبدمة اؼبقدمة قبل وبعد البيع -

 2الفرز والتصنيف متمثلة يف ذبزئة الوحدات الكبَتة إذل كميات صغَتة مناسبة للبيع وتصنيفها حسب اغباجة. -

 : وىذا لتوفَت معلومات مرتدة للمنظمة عن التغَتات اغباصلة يف السوؽ، تعرب ىذه اؼبعلومات توفَت اؼبعلومات  -

 3عن ) أذواؽ الزبائن أو حجم اؼببيعات لقطاع معُت ...(

وطريقة إيصاؿ السلع إذل الزبوف تكوف عرب قنوات التوزيع حيث تعرؼ قناة التوزيع على أهنا ؾبموعة من اؼبؤسسات 

 4ركة يف عملية الًتويج السلع واػبدمات من اؼبنتج إذل الزبوف.اؼبستقلة اؼبشا

وتعرؼ كذلك على أهنا ؾبموعة اؼبؤسسات أو األفراد الذي تقع على مسؤوليتهم القياـ دبجموعة من الوظائف الضرورية 

 5فة. واؼبرتبطة بعملية تدفق السلع واؼبنتجات من اؼبنتجُت إذل اؼبستهلكُت يف السوؽ أو األسواؽ اؼبستهد

 أنواع قنوات التوزيع: -ثالثا

                                                 
 283، ص 2005، ػوبى  1ػثوبى ْٗعف ، جبعن الصو٘ؼذٕ ، الخغْٗك الوصشفٖ ، داس الوٌبُج للٌشش ّالخْصٗغ، ط - 1

  240، ص 2002، األردن 1لمناىج ، طجاسم الصميدعي : استراتيجيات التسويق مدخل كمي ، دار ا - 2
 165، ص  2006، دار المناىج ، األردن ،  1عبد العزيز أبو نيعة ، التسويق المعاصر ، ط - 3
 191فليب كوتلر وأخرون ، مرجع سابق ، ص - 4
 20، ص  2000ىاني حامد ، طريق التوزيع ، دار وائل للنشر ، عمان األردن  - 5
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: ويعترب ىذا النوع من القنوات األكثر أقدمية لبيع اؼبنتجات ، وفيو تتم تدفق السلع واػبدمات من  التوزيع المباشر /1

 اؼبنتج إذل اؼبستهلك النهائي مباشرة وبدوف تدخل أي وسيط.

اؼبصنع ،البيع عن طريق اؼبراسلة وتتكوف ىذه القناة من مستووف من أمثلة ىذا النوع الكثَت كالبيع اؼبباشر من اغبرفيُت من 

 نبا :

 قناة التوزيع المباشر( : 12.1رقم )الشكل 

 المستهلك أو المستعمل النهائي                        المنتج                      

 135، مرجع سابق ، ص  المصدر أمين عبد العزيز حسن
 : التوزيع غير مباشر  /2
: يتخلل ىذه القناة وسيط واحد يساىم ويساعد يف تدفق السلع إذل اؼبستهلك  وزيع عن طريق تاجر التجزئةت -

 1النهائي وىو اغبلقة األخَتة يف قناة التوزيع اليت تلتقي بالزبوف

 قناة التوزيع غير المباشر (13.1)الشكل

 المستهلك                       تاجر التجزئة                        المنتج                            

 135، مرجع سابق ، ص  المصدر أمين عبد العزيز حسن

: تاجر اعبملة ىو أحد الوسائط الذين يستخدموف وال  التوزيع عن طريق تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ثم الزبون -

ساسية لتاجر اعبملة تسهيل تداوؿ ينتجوف السلع ولكنهم يقوموف ببيع اؼبنتجات إذل تاجر التجزئة ، إذ أف اؼبهمة األ

 2السلع من خالؿ القياـ بعمليات النقل والتخزين وربمل اؼبخاطر اتفاقا مع اؼبنظمة اؼبنتجة.

 قناة التوزيع غير المباشر( : 14.1رقم )الشكل 

 المستهلك                تاجر التجزئة               تاجر الجملة           المنتج     

 135، مرجع سابق ، ص  ن عبد العزيز حسنالمصدر أمي

                                                 
 159، ص 2001، ػوبى  1ذ الغالم الفخْس ، هببدئ الخغْٗك ، داس الصفبء للٌشش ّالخْصٗغ، طهحوذ صٗبد الششهبى ّػب - 1

 288سدٌٗت ػثوبى ْٗعف ، هحوْد جبعن الصو٘ذػٖ ، هشجغ عبك ركشٍ ، ص  - 2
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التوزيع عن طريق الوكيل فتاجر اعبملة وتاجر التجزئة : وتعترب ىذه أطوؿ قناة للتوزيع يف السلع اإلستهالكية ويستخدـ  -

الوكيل للدخوؿ إذل األسواؽ اػبارجية عن طريق التصدير ، حيث يكوف الوكيل فبثال للمؤسسة صاحبة السلعة ويوزع ؽبا 

 نتجاهتا يف السوؽ اؼبعٍت إذل تاجر اعبملة مث إذل تاجر التجزئة.م

 قناة التوزيع غير المباشر ( :15.1)الشكل
 المستهلك               تاجر التجزئة              تاجر الجملة               الوكيل        المنتج      

 135، مرجع سابق ، ص  المصدر أمين عبد العزيز حسن
 : يبكن إهباز أىداؼ وأنبية التوزيع فيما يلي :  أىمية التوزيع ا/رابع

 ربقيق اإلتصاؿ اؼبستمر بُت اؼبؤسسات وعمالئها فبا يؤدي إذل خلق الثقة واإلستقرار النفسي لديهم. -

 ربقيق الرضا واإلشباع للمستفدين من منتوجات اؼبؤسسة . -

 وؽربسُت صورة اؼبؤسسة لدى أذىاف العمالء يف الس -

 إكساب شهرة للمؤسسة . -

 تقدمي اػبدمات باعبودة واؼبيزة واؼبكاف والزماف اؼبناسبُت. -

 التصدي للمنافسة واغبفاظ على اغبصة السوقية.  -

 المطلب الرابع : سياسة الترويج 

السريعة ، لكنها  : الًتويج دبفهومو الصحيح ىو عبارة عن ؾبموعة التقنيات اليت هتدؼ إذل الزيادة تعريف الترويج أوال/

مؤقتة يف اؼببيعات عن طريق إسناد مزايا فبيزة للموزع أو اؼبستهلك النهائي للسلعة أو اػبدمة ، وتتميز ىذه السياسة عن 

 باقي عناصر سياسة اإلتصاؿ ) اإلشهار، قوة البيع، العالقات العمومية ( بأىدافها ومدهتا وإجراءاهتا.

ة اعبهود التسويقية اؼبتعلقة بإمداد الزبوف باؼبعلومات عن اؼبزايا اػباصة دبنتج ما وإثارة كذلك يقصد باؼبزيج الًتوهبي ؾبموع

اىتمامو بو وإلقناعو بقدرتو عن غَته من السلع األخرى إلشباع حاجاتو حاجاتو هبدؼ دفعو إلزباذ قرار الشراء مث 

إلعالف ، البيع اؼبباشر ، تنشيط اؼببيعات ، اإلستمرار يف استعمالو يف اؼبستقبل. حيث يتألف اؼبزيج الًتوهبي من ا
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العالقات العامة والتسويق اؼبباشر ىذه العناصر ؽبا دور كبَت يف جعل اؼبؤسسة معروفة وذات ظبعة وحصة سوقية فبيزة من 

ة ىي  خالؿ حث الزبائن على اقتناء منتجاهتا أو اؼبداومة عليها ومن أىم العناصر الًتوهبية اؼبؤثرة على تطوير اؼبؤسس

 كالتارل : 

: ىو عملية مدفوعة األجر يقـو هبا طرؼ من أجل  ترويج اليلع أو أفكار من خالؿ وسائل اإلتصاؿ / اإلعالن 1

 1اؼبختلفة اؼبطبوعة واؼبرئية واؼبسموعة.

يت وىو كذلك وسيلة غَت شخصية اليت تتوذل عملية عرض الًتويج للسلع واػبدمات واألفكار عن طريق عملية اإلتصاؿ ال

 تتم بُت اؼبعلن واعبمهور بطريقة غَت مباشرة عن طريق وسائل اإلعالف اؼبختلفة ، كما تتطلب ىذه 

 

 2العملية أمواال ؿبددة.

: اؽبدؼ الرئيسي ىو تغيَت اؼبيوؿ واإلذباىات وسلوؾ اؼبستهلكُت احملتملُت أي أف اإلعالف يعمل أىداف اإلعالن  -

 ع دل يكونو مقتنعُت هبا لو دل يكن ىناؾ إعالف.على تغيَت سلوؾ اؼبستهلكُت لشراء سل

: يتمثل يف ؾبموعة من أدوات التحفيزية اؼبصممة لتنشيط عملية البيع أو بيع منتجات اؼبؤسسة  تنشيط المبيعات/ 2

 3خالؿ فًتة زمنية ؿبددة.

بُت رجل البيع  : ىو ذلك النشاط الشخصي من األنشطة الًتوهبية الذي يتضمن إجراء مقابلة البيع الشخصي -3

 وبُت اؼبستهلك النهائي أو اؼبشًتي الصناعي وجها لوجو بغرض تعريفو بالسلعة وؿباولة إقناعو بشرائها .

: يبكن تعريف الدعاية بأهنا الوسيلة غَت الشخصية واجملانية للًتويج عن السلع واػبدمات واألفكار الدعاية  -4

صر اغبديث أخذت الدعاية أبعادا جديدة وواسعة ، حيث دخل  يف  للجمهور بواسطة جهة معلومة أحيانا ، ويف الع

                                                 
 15قحطان العبدلي ، بشير العالق ، مرجع سابق ، ص  - 1
 35نهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، صد. أحمد عادل راشد : اإلعالن ، كلية التجارة ، دار ال - 2

 112محمد جاسم الصميدعي ، دينة عثمان ، مرجع سابق ، ص  - 3
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كافة اجملاالت وأصبح  مرافقة لعدد من اؼبفاىيم مثل اإلقتصاد والسياسة والتجارة والثقافة واإلعالـ ، حيث أصبح  

 1وسيلة للغزو الفكري أو التجاري أو العسكري على اؼبستوى الدورل.

 العالقات العامة :  -5

كافة اعبهود الًتوهبية اؽبادفة لبناء عالقات جديدة مع صباىَت اؼبنظمة من خالؿ نشر أخبار إهبابية عنها أو تشَت إذل  

 ربيُت صورهتا الذىنية لدى تلك اعبماىَت ومنع أو معاعبة اإلشاعات واألخبار السلبية عنها.

 أدوات العالقات العامة : -

 رل هبا مسؤورل اؼبؤسسة بغرض ربيُت صورهتا لدى اعبمهور. : تتمثل يف اػبطب واألحاديث اليت يداألحاديث -

: مثل رعاية الندوات ، اؼبؤسبرات، األحداث الرياضية كالبطوالت واؼبباريات اؽبامة اليت وبرص مسؤورل  األحداث

 اؼبؤسسات على التواجد هبا لًتسيخ إسم اؼبؤسسة لدى اعبمهور.

 2اإلهبابية لعالمة اؼبنتج وىذا عن طريق الزبائن أنفسهم.تسويق الشائعات : تسويق كلمة فم اؼبنطوقة  -

 :الفصلخالصة 

نستخلص يف ىذا الفصل أف اؼبؤسسة تعتمد على إدارة األنشطة التسويقية اليت هتدؼ إذل خلق قيمة مضافة لضماف 

سويق، تسهر على إستمراريتها وبقائها ومواجهة منافسيها للحفاظ على مركزىا التنافسي عن طريق التوجو اعبديد للت

ذبسيدىا إدارة التسويق باؼبؤسسة باإلعتماد على قدرهتا وكفاءهتا ومهارهتا يف التوفيق بُت كافة اؼبصاحل ذات العالقة وتعتٍت 

على تطبيقو وفق خطة ؿبكمة متناسقة مع ىيكل اإلدارة التسويقية من  بكل نشاط تسويقي تقـو بو اؼبؤسسة كما تسهر

رجوة من طرؼ اؼبؤسسة كما تقـو بتطبيق اػبطط واإلسًتاتيجيات التسويقية اليت تقـو هبا اؼبؤسسة أجل ربقيق الغايات اؼب

وإعدادىا على أمت ما يبكن من أجل مواجهة منافسيها وإرضاء زبائنها وىذا يبقى كعامل مهم تقـو بو اؼبؤسسة لتحقيق 

                                                 
 267قحطان العبدلي وبشير العالق، مرجع سابق ، ص - 1

 884فيلب كوتلر وجاري أرمسترونغ ، مرجع سابق ، ص  - 2



70 
 

معلومات تسويقية مناسبة ودقيقة خاصة دبحيط الداخلي  ميزة تنافسية ، سبكنها وتؤىلها إذل زيادة السوؽ مع إلزامية توفر

 واػبارجي للمؤسسة .

ومن أجل اغبصوؿ على ىذه اؼبعلومات ال بد من وجود نظاـ معلومايت تسويقي فعاؿ يضمن ىذه اؼبعلومات ، مث القياـ 

مكانتها يف السوؽ حسب  بصناعة اؼبزيج التسويقي اؼبالئم ؽبذا التوجو من أجل ربقيق ما تسعى إليو اؼبؤسسة من رفع

توقعات زبائنها وإرضائهم وإستغالؽبا للفرص اؼبتاحة يف السوؽ حسب توقعات زبائنها وإرضائهم وإستغالؽبا للفرص 

 .   للمؤسسةاؼبتاحة يف السوؽ حيث تساعدىا يف اغبصوؿ على ميزة تنافسية 
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 الفصل الثاني: الميزة التنافسية للمؤسسة

 : تمهيد   

وبظى موضوع تطوير اؼبيزة التنافسية خالؿ السنوات األخَتة باىتماـ واسع النطاؽ على الصعيد العاؼبي حىت أصبح ىذا 

ؤسسات اليـو ىي يف حاجة اؼبوضوع يف الوق  الراىن وبتل صدارة قائمة اىتمامات و أولويات ـبتلف دوؿ العادل .فاؼب

لكسب قدرة على التنافس يف السوؽ تتميز باؼبنافسة حيث أصبح  إذا ضرورة ملحة على اؼبؤسسات اليت ترغب يف 

احملافظة على كياهنا ضمن ؾباؿ نشاطها ، و ىذا ما يدفع باؼبؤسسات إذل البحث عن العناصر اليت بواسطتها تستطيع 

ؤسسة ما على حساب اؼبنتجات اؼبنافسة ماؼبستهلكُت كبو تفضيل منتجات  التفوؽ على منافسيها ،من أجل جلب

حتالؿ أو الدفاع إلاناسبة اإلسًتاتيجية اؼب روعلى أساس قوة تلك اؼبيزة التنافسية اليت تتمتع هبا دوف سواىا تطو  األخرى،

 عن مكانتها التنافسية يف السوؽ.

تنافسية فكل مؤسسة ترغب يف احتالؿ اؼبكانة التنافسية اؼبناسبة اليت ويركز ىذا الفصل على العناصر األساسية للميزة ال

تسمح ؽبا بتميز منتوجاهتا عن منتوجات اؼبنافسُت و زيادة حجم اغبصة السوقية ، و لتحقيق ىذه الوضعية فإف فهم اؼبيزة 

 فاىيم من خالؿ أربعة مباحثالتنافسية و كيفية ذبسيدىا واحملافظة عليها يبدو أمر ضروري، ويعاجل ىذا الفصل ىذه اؼب

 ىي كاآليت :

 المبحث األول: مدخل التنافسية المؤسسة

 المبحث الثاني : الميزة التنافسية للمؤسسة  محدداتها وإستراتيجياتها

 المبحث الثالث : مصادر الميزة التنافسية 

 المبحث الرابع : سياسات دعم الميزة التنافسية
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 المؤسسةالمبحث األول: مدخل لتنافسية 

 المطلب األول: مفهوم التنافسية 

 1987-1981يتميز مفهـو التنافسية باغبداثة وال ىبضع لنظرية اقتصادية عامة و أوؿ ظهور لو كاف خالؿ الفًتة )     

م ( اليت عرف  عجزا كبَتا يف اؼبيزاف التجاري للواليات اؼبتحدة األمريكية )خاصة يف تبادالهتا مع الياباف( و زيادة حج

الديوف اػبارجية ، و ظهور االىتماـ ؾبددا دبفهـو التنافسية مع بداية التسعينات كنتاج للنظاـ االقتصادي العاؼبي اعبديد 

 و بروز ظاىرة العوؼبة ، و كذا التوجو العاـ لتطبيق اقتصاديات السوؽ.

 التنافسية:  تعريف/ أوال

: " القدرة على إنتاج السلع و اػبدمات اليت التنافسية الدولية على أهنا  (ANDRATY SOMLAURA)عرؼ 

،بينما سبثل تنافسية ولة دبستوى معيشي متناـ و مستداـتواجو اختبار اؼبنافسة الدولية بشكل ليتمتع فيو سكاف الد

  1اؼبؤسسة يف مقدرهتا على مواجهة اؼبنافسة سواء يف األسواؽ الداخلية أو اػبارجية"

ىناؾ تنافسية على مستوى الدولة و تنافسية أخرى على مستوى اؼبؤسسة، إال أف ىناؾ ويتبُت لنا من خالؿ التعريف أف 

 تنافسية على مستوى آخر، و ىي التنافسية على مستوى القطاع.

وبالتارل فإف مفهـو التنافسية ىبتلف باختالؼ ؿبل اغبديث فيما إذا كان  عن اؼبؤسسة، قطاع أو دولة و ؽبذا فإنو من 

 التحليل على مستويات ثالث.اؼبناسب أف هبري 

يعرؼ تقرير اؼبنافسة العاؼبية تنافسية البلد بأهنا:" القدرة على ربقيق معدالت مبو مرتفعة و / على مستوى الدولة: 1

مستدامة يف دخل الفرد اغبقيقي مقاسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبارل اغبقيقي" كما تعرؼ ىيئة الواليات 

                                                 
و سماللي يحضية : أثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية )مدخل الجودة -   1

  04، ص 2005ر ، ئلوم االقتصادية ) غير منشورة (،تخصص تسيير ، جامعة الجزادولة في الع المعرفة ( ، أطروحة دكتوراه
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اليت تنجح يف امتحاف أو  تنافسية الدولة بأهنا :" قدرة البلد على انتاج السلع و اػبدمات الصناعية اؼبتحدة للمنافسة

 1اختبار األسواؽ الدولية و يف نفس الوق  ربافظ و توسع الدخل اغبقيقي للمواطنُت "

طٍت على أهنا : " الدرجة اليت و تعرؼ منظمة التعاوف و التنمية االقتصادية األوروبية التنافسية على مستوى االقتصاد الو 

يستطيع البلد، يف ظل أسواؽ حرة و عادلة إلنتاج السلع و اػبدمات اليت تنجح يف إختيار األسواؽ الدولية ،و يف نفس 

الوق  احملافظة على توسيع الدخوؿ اغبقيقية ؼبواطنيها يف اؼبدى الطويل ، ىذا و يرى البعض أف التنافسية ىي: " قدرة 

 وليد نسيب ؼبزيد من الثروة بالقياس إذل منافسيو يف األسواؽ العاؼبية"البلد على ت

: فيما يتعلق بالتنافسية على مستوى القطاع فهي تعٍت :" القدرة على تزويد اؼبستهلك دبنتجات / على مستوى القطاع2

احا مستمرا ؽبذه اؼبؤسسة فبا يعٍت قب و خدمات بشكل أكثر كفاءة و فعالية من اؼبنافسُت اآلخرين يف السوؽ الدولية،

على الصعيد العاؼبي يف ظل غياب الدعم و اغبماية من قبل اغبكومة ،و يتم ذلك من خالؿ رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج 

  2اؼبوظفة يف العملية اإلنتاجية ) العمل و رأس اؼباؿ و التكنولوجيا(

ما على ربقيق قباح مستمر يف األسواؽ الدولية ، و تعرؼ أيضا على أهنا: " قدرة مؤسسات قطاع صناعي معُت يف دولة 

  3دوف االعتماد على الدعم و ضباية الدولة ، و بالتارل تتميز تلك الدولة يف ىذه الصناعة"

يبكن قياس تنافسية اؼبؤسسة من خالؿ عدد مؤشرات، منها الرحبية، تكلفة الصنع،  / على مستوى المؤسسة:3

  4من السوؽ...إخل  اإلنتاجية الكلية للعوامل، اغبصة

وذلك بتوفَت سلع  كما يتمحور تعريف التنافسية للمؤسسات حوؿ قدرهتا على تلبية رغبات اؼبستهلكُت اؼبختلفة،

وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع من خالؽبا النفاد إذل األسواؽ الدولية ، فالتعريف الربيطاين للتنافسية ينص على 

                                                 
ير عبد الرحمان بن عنتر : نحو تحسين االنتاجية و تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية " ، أطروحة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجست -1

  .147،ص1995وم االقتصادية ، جامعة الجزائر، في العلوم االقتصادية تخصص التحليل االقتصادي ،معهد العل
فيفري 15ندوة المعهد العربي للتخطيط بعنوان "التنافسية العربية "، الكويت، التجارب الناجحة في النفاد إلى األسواق العالمية" بالقاسم العباس:" -2
  3، ص 2003مارس  15-
  86ص 2004مصر،  الطبعة األولى ،ة النيل العربيةصناعة المزايا التنافسية ،مجموع محسن محمد الخيضري ، - 3
  10،ص2003،ديسمبر ،  24محمد عدنان وديع ،" القدرة التنافسية و قياسها " مجلة جسر التنمية ،العدد  - 4
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اػبدمات بالنوعية اعبيدة و السعر اؼبناسب ، و ىذا يعٍت تلبية حاجات اؼبستهلكُت أهنا:" القدرة على إنتاج السلع و 

 1بشكل أكثر كفاءة من اؼبؤسسات األخرى."

وتعد تلبية الطلب العاؼبي و اؼبنافسة دوليا و اؼبستوى الثالث للتنافسية أي تنافسية اؼبؤسسة ىو ؿبل اىتماـ يف ىذا 

لتنافسية على اؼبستويات الثالثة اؼبشار إليها و ىي الدولة ،القطاع ، اؼبؤسسة ىي البحث ، كما يتضح أف العالقة بُت ا

عالقة تكاملية إذ أف أحدنبا يؤدي إذل اآلخر فال يبكن الوصوؿ إذل قطاع أو صناعة تنافسية دوف وجود مؤسسات ذات 

، و بالتارل الوصوؿ إذل مستوى  قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع الكتساب مقدرة تنافسية على الصعيد الدورل

 معيشة أفضل على صعيد الدولة.

 المطلب الثاني: أىمية التنافسية:

تكمن أنبية التنافسية يف تعظيم االستفادة ما أمكن من اؼبميزات اليت يوفرىا االقتصاد العاؼبي والتقليل من سلبياتو ،   

قدرة على االستفادة من مفهـو التنافسية من الدوؿ الكبَتة حيث ويشَت تقرير التنافسية العاؼبي أف الدولة الصغَتة أكثر 

تعطي التنافسية اؼبؤسسات يف الدوؿ الصغَتة فرصة للخروج من ؿبدودية السوؽ الصغَت إذل رحابة السوؽ الكبَت أو 

 العاؼبي .

ة حتميات القرف اغبادي وسواء اتفقنا مع ىذا القوؿ أـ ال فإنو البد يف هناية اؼبطاؼ من مواجهة ىذا النظاـ بصف  

والعشرين، ومن اؼبعلـو أف اؼبؤسسات يف الوق  اغباضر ىي اليت تتنافس وليس  الدوؿ و عليو فإف اؼبؤسسات اليت سبلك 

قدرات تنافسية عالية تكوف قادرة على مهمة رفع مستوى معيشة أفراد دوؽبا و للدخوؿ يف اغبلقة اؼبنتجة و إحداث تغَت 

ىار والنمو البد من إدراؾ أف التنافسية ىي اإلنتاجية حبيث البد من استثمار واستغالؿ كل الطاقات كبو اؼبزيد من االزد

للوصوؿ إذل مزيد من اؼبعرفة عن حاجات السوؽ والزبائن واؼبنتجات ذات النوعية و اعبودة العالية و كل ما من شأنو أف 

 يرفع من اإلنتاجية.

                                                 
في العلوم  "براءة االختراع مؤشرات لقياس تنافسية المؤسسات و الدول"مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير دريس محمد الطيب، - 1

  4،ص2005االقتصادية ،تخصص دراسات اقتصادية ،كلية الحقوق و العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة ، الجزائر 
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كوهنا تعمل على توفَت البيئة التنافسية اؼبالئمة لتحقيق كفاءة زبصيص اؼبوارد   كما تنبع أنبية القدرة التنافسية من   

واستخدامها و تشجيع اإلبداع و االبتكار دبا يؤدي إذل ربسُت مستوى معيشة اؼبستهلكُت عن طريق خفض التكاليف و 

 األسعار .

قتصادية و تعزيز النمو االقتصادي وربسُت وعليو فإف توفَت البيئة التنافسية يعد وسيلة فعالة لضماف الكفاءة اال  

 مستويات اؼبعيشة. 

ىذا باإلضافة إذل أف القدرة التنافسية تساعد يف القضاء على أبرز عقبة تواجو ربسُت الكفاءة اإلنتاجية ىي عقبة ضيق 

 السوؽ احمللي اليت ربوؿ دوف االستفادة 

 من وفرات اغبجم الكبَت.

ظيم االستفادة ما أمكن من اؼبميزات اليت يوفرىا االقتصاد العاؼبي والتقليل من سلبياتو أف أنبية التنافسية تكمن يف تع

  1حيث تعطي التنافسية اؼبؤسسات يف الدوؿ الصغَتة فرصة للخروج من ؿبدودية السوؽ غلى رحابة السوؽ العاؼبي.

 المطلب الثالث: أسباب التنافسية.

األساسي يف نظاـ األعماؿ اؼبعاصر، و من العوامل اليت سبثل يف حقيقتها تتعدد األسباب اليت جعل  التنافسية الركن 

 نتائج العوؼبة و حركة اؼبتغَتات ىي أىم تلك األسباب:

ضخامة و تعدد الفرص يف السوؽ العاؼبي بعد أف انفتح  األسواؽ اماـ التجارة الدولية نتيجة اتفاقيات  /1

 ( ومنظمة التجارة العاؼبية. GATTاعبات)

وفرة اؼبعلومات عن األسواؽ العاؼبية والسهولة النسبية يف متابعة ومالحظة اؼبتغَتات نتيجة تقنيات اؼبعلومات و  /2

 االتصاالت و تطور أساليب حبوث التسويق وغَتىا من اؼبعلومات ذات الداللة على مراكزىا التنافسية.

                                                 
 9. 8يوسف مسعداوي : القدرة التنافسية و مؤشراتها ، المؤتمر الدولي حول األداء المتميز للمؤسسات و الحكومة ، جامعة ورقلة ، الجزائر  1-  

  26،ص2005مارس ،
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فيما بُت وحدات وفروع اؼبؤسسة الواحدة بفضل سهولة االتصاالت وتبادؿ اؼبعلومات بُت اؼبؤسسات اؼبختلفة و  /3

 شبكة االنًتن  وغَتىا من آليات االتصاالت اغبديثة و تطبيقات اؼبعلوماتية اؼبتجددة.

التقنية وتسارع عمليات اإلبداع واالبتكار بفضل االستثمارات الضخمة يف عمليات  والتطورات تدفق نتائج البحوث /4

 ات بُت اؼبؤسسات الكربى يف ىذا اجملاؿ.البحث والتطوير ونتيجة للتحالف

مع زيادة الطاقة اإلنتاجية وارتفاع مستويات اعبودة والسهولة النسبية يف دخوؿ منافسُت جدد يف الصناعات كثيفة  /5

األسواؽ ربوؿ السوؽ إذل سوؽ مشًتين تًتكز القوة اغبقيقية فيو للعمالء الذين انفتح  أمامهم فرص االختيار و 

بُت بدائل متعددة إلشباع رغباهتم بأقل تكلفة و بأيسر الشروط ومن مث تصبح التنافسية ىي الوسيلة الوحيدة اؼبفاضلة 

 للتعامل يف السوؽ من خالؿ العمل على اكتساب و تنمية القدرات الشرائية.

عدد البدائل و انفتاح ونتيجة لألسباب السابقة يتمتع اؼبستهلكوف واؼبشًتوف عموما سواء من األفراد واؼبؤسسات دبيزة ت

الفرص أمامهم للمفاضلة و االختيار من بُت اؼبنتجات واػبدمات اؼبتنافسة فبا يضع اؼبتنافسُت يف موقف صعب يتطلب 

 .واذ عليهم و اقتناصهم من اؼبنافسبذؿ اعبهد األكرب اي اؼبزيد من التنافس إلرضاء العمالء واالستح

اإلنتاج يف معظم دوؿ العادل بوفرة اؼبعلومات العلمية ونتائج التطويرات التقنية كذلك يتمتع اؼبنافسوف يف ـبتلف قطاعات 

نتيجة كثافة عمليات البحث العلمي والتطوير التقٍت اليت تتوالىا مؤسسات عديدة يف اعبامعات و معاىد التطوير التقٍت 

تخصصة يف صبيع ؾباالت اإلنتاج سواء اغبكومية أو التابعة للقطاع اػباص وكذا مكاتب االستثمارات والبحوث اؼب

واألعماؿ. و النتيجة أف ىذا التدفق لنتائج البحوث و التطورات يتيح للمؤسسات اؼبعاصرة الدخوؿ يف مشروعات مهمة 

 لتطوير منتجاهتا دوف أف تضطر إذل تكوين إمكانيات للبحث والتطوير اػباصة هبا.

ف متاحة ؽبا فضال عن اختصار الوق  و اعبهود ، كل ذلك يصب يف من مث توفر االستثمارات الطائلة و اليت قد ال تكو 

اذباه مزيد من القدرات و اعبهود التنافسية و اغبصلة النهائية عبميع تلك األسباب أكبوؿ السوؽ يف معظم دوؿ العادل و 

فرص بديلة و يتنافس بالنسبة ألغلب السلع و اػبدمات إذل سوؽ مشًتين يكوف القرار فيو نظريا للمشًتين الذي يتمتع ب
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اؼبنتجوف على إرضائو و من مث تصبح التنافسية ىي الوسيلة الوحيدة للتعامل من خالؿ ؿباولة كل مؤسسة اكتساب اؼبزيد 

  1من القدرات التنافسية .

 الخمستحليل قوى التنافس أساليب المطلب الرابع: 

 كوناهتا الرئيسية تنشط اؼبؤسسات يف بيئة تتميز بالتغَت اؼبستمر ينبغي معرفة م 

 واذباىاهتا اؼبستقبلية حىت يبكن التأثَت فيها و ربديد أثارىا السلبية.

وحىت تتمكن اؼبؤسسة من البقاء و التموقع يف السوؽ ، فهي " مطالبة باؼبعرفة الدقيقة للتنافسية و اإلؼباـ بكل ما من 

ف يف نفس قطاع نشاطها فحسب بل تعداه إذل ، حيث دل تعد تواجو منافسُت ينشطو  2شأنو أف يساىم يف تشكيلها "

فئات اؼبنافسُت   بورتر"" قوى أخرى بإمكاهنا مساومة اؼبؤسسة ، و اقتطاع جانب من أرباحها ،و يف ىذا السياؽ يعرض 

 أو ما يعرؼ بقوى التنافس كما ىو مبُت أدناه يف الشكل.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 104 ،102ص، ص  2001علي السلمي ، إدارة موارد التسويق االستراتيجية، دار غريب للطباعة و النشر ، القاىرة ،مصر ،   1
لي دحماني محمد درويش، عبد القادر ناصور ، التقنيات الحديثة كمدخل لألداء المتميز بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الملتقى الدو  2

  2006أفريل  17،18ىيل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية ،جامعة شلف،حول متطلبات تأ
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 ( نموذج قوى التنافس الخمس1.2شكل )

         

                                                                                                                                     

      تهديد الداخلين الجدد

 

 

 للموردين ضاو رة التفقد                                                                     ض للزبائنرة التفاو قد

 تهديد الخدمات أو المنتجات البديلة

 

 

 

التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  اليقظة أىميةنحاسية رتيبة، المصدر :  
 29،ص200/2003عمال ، جامعة الجزائر ،دفعة العلوم االقتصادية ،فرع إدارة األ

 

 من ىؤالء اؼبنافسوف على ربدي اؼبؤسسة بشكل ـبتلف. و يعمل كل واحد

: وبمل الداخلوف اعبدد إذل القطاع قدرات جديدة ال يبكن ذباىلها حيث تكوف ؽبم / تهديدات الداخلين الجددأوال

وىذا ما قد ىبلق قواعد جديدة و يغَت من الوضعية اليت كان  ربتلها اؼبؤسسات و  الرغبة يف اقتحاـ حصص السوؽ،

ثل ىذا التأثَت يف البفاض ىوامش الربح الذي يشجع على حرب األسعار أو ارتفاع التكاليف و تتحدد درجة خطورة يتم

الداخلُت اعبدد من خالؿ نوعية حواجز الدخوؿ اليت يفرضها قطاع النشاط و بتاء على ذلك قبد ستة عوامل كربى 

 تشكل حواجز الدخوؿ و ىي:

 اقتصاديات اغبجم  -

 جسبيز اؼبنت -

 الداخلين المحتملين

 المنافسون في القطاع
 شدة المزاحمة بين المنافسين

 الموردون الزبائن

 البدائل
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 االحتياج إذل رأس اؼباؿ -

  تكاليف التبديل -

 الوصوؿ إذل قنوات التوزيع و أخَتا السياسة اغبكومية -

: تسعى اؼبؤسسات اؼبوجودة يف نفس القطاع أف تتحصل على موقع متميز يف السوؽ وىذا / شدة المزاحمةثانيا

ج جديد ،ربسُت اػبدمات و الضمانات إطالؽ منت باالعتماد على خطط مبنية على اؼبنافسة من خالؿ األسعار،

 اؼبالئمة للزبوف و ؽبذه العمليات آثار مهمة على اؼبنافسُت    ،حيث ستدفعهم إذل بذؿ اعبهود للرد على ىذه العمليات،

 على أهنا ضعيفة.توصف يف قطاعات أخرى  توصف اؼبزاضبة يف بعض القطاعات على أهنا قوية بينماو 

: "تتزايد أنبية اؼبنتجات البديلة كقوة تنافسية مؤثرة يف صناعة كلما اقًتب سعرىا و ما بديلة/ تهديدات المنتجات الثالثا

 1تؤديو من وظائف من سعر ووظائف اؼبنتجات اغبالية اؼبوجودة يف السوؽ"

عملية من قبل القطاع، فمثال إذا دل تتمكن الوقد تكوف وضعية القطاع إزاء اؼبنتجات البديلة مرتبطة بعمليات صباعية 

اإلشهارية اؼبعتمدة من قبل اؼبؤسسة واجدة اغبفاظ على وضعية القطاع إزاء اؼبنتجات البديلة فإف اإلشهار اؼبكلف 

بالنسبة لباقي ؾباالت  الشيءواؼبدعم من قبل ؾبمل مؤسسات القطاع قادر على ربسُت الوضعية اعبماعية ، نفس 

ما اؼبنتجات اليت هبب أف تكوف ؿبل مراقبة فهي تلك اليت يتجو التحسُت األخرى كاعبودة ، جهود اإلتصاؿ ...إخل أ

 تطورىا كبو ربسُت العالقة وجودة السعر ، مقارنة بتلك اؼبنتجات اليت تصنع من قبل قطاعات اليت تكوف الرحبية مرتفعة.

دنية األسعار ورفع : إف تأثَت الزبائن على اؼبؤسسة يتمثل يف قدرهتم على التفاوض يف ت / قوى تفاوض الزبائنرابعا

 النوعية والتنويع يف اػبدمات ، األمر الذي يكوف لو تأثَت على مردودية اؼبؤسسة ويكوف التأثَت السليب يف اغباالت التالية :

 ذبمع اؼبستثمرين يف عملية الشراء توحيد مشًتياهتم-

 أنبية اؼبنتوج بالنسبة للمشًتين وتوفرىم على اؼبعلومات الكاملة -
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 غبصوؿ على اؼبنتجات اؼبطلوبة وخاصة اليت تتسم بالنمطية.سهولة ا -

 إرتباطهم باؼبستهلكُت مباشرة ذبعلهم مركز قوة  -

قوة تفاوض اؼبوردين : وبدث أف يهدد اؼبوردين مؤسسات القطاع وبالتارل على مردوديتهم ، وذلك بتحكمهم يف  -

هم لشروط بيع معينة أو إمتالكهم اغبق يف بعض األنشطة أسعار اؼبوارد األولية أو النصف مصنعة وزيادة على ذلك فرض

 1:على التأثَت يف اغباالت التالية التسويقية كالتوزيع مثال ويبكن أف تكوف للموردين القدرة

 عندما يكوف العرض مركز  -

 عدـ وجود منتجات تنافس اؼبنتوجات اليت يتعامل هبا اؼبوردوف  -

 رورية لقياـ اؼبؤسسة دبهامها اؼبنتوجات اليت يف حوزة اؼبوردوف ض

يعد عرض قوى التنافس اػبمس ويتضح أهنا هتدد اؼبؤسسات بشكل مباشر ومستمر حبيث هتدؼ إذل ربديد ومعرفة 

جاذبية القطاع ، فهي تدفع اؼبؤسسات إذل النمو وىذا باإلستفادة من الفرص اليت تنتجها وإما إذل الزواؿ إذا ما قتل  يف 

 يئة.ؾباراة تطور ىذه الب

 دداتها وإستراتيجياتها حالمبحث الثاني : الميزة التنافسية للمؤسسة م

تتنافس اؼبؤسسات اإلقتصادية اليـو وفق قواعد تغَتت كثَتا على تلك اليت كان  سائدة عند ظهور ىذا اؼبفهـو منذ 

ضعيفة إذل التنافس يف األسواؽ عقدين من الزمن ، فقد إنتقل  اؼبؤسسة اإلقتصادية من التنافس يف األسواؽ احمللية ال

العاؼبية ال حدود ؽبا ومن كوهنا مؤسسة وحيدة النشاط إذل مؤسسة متعددة اعبنسية أيضا أضف إذل ذلك تغَت اػبصائص 

اإلقتصادية والتكنولوجية ؽبذه اؼبؤسسات إذل رفع القدرة التنافسية لوحدات أعمالو اإلسًتاتيجية على اؼبستوى احمللي 

ا يعٍت أف تعمل على تعظيم مزاياىا التنافسية وتفوقها على منافسيها ، وأف ىذا التفوؽ ال يكوف إال بتأثَت يف والعاؼبي ، فب

 عوامل وقواعد اؼبنافسة دبفهومها الواسع .

                                                 
 ، بحث إقتصادي   بغداد كريالي ، تنافسية المؤسسات الوطنية في ظل التحوالت اإلقتصادية ، جامعة وىران - 1
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 المطلب األول : تعريف الميزة التنافسية 

ولن يكوف ؽبا ذلك إال إذا حازت ذبتهد اؼبؤسسة يف بيئة تنافسية ، قصد التفوؽ على منافسيها ضمن قطاع النشاط ، 

على عنصر أو عناصر سبيزىا عنهم، كما يعرفها بورتر تنشأ اؼبيزة التنافسية " دبجرد توصل اؼبؤسسة إذل إكتشاؼ طرائق 

جديدة أكثر فعالية من تلك اؼبستعملة من قبل اؼبنافسُت ، حيث يكوف دبقدورىا ذبسيد ىذا اإلكتشاؼ ميدانيا ، ودبعٌت 

  1إحداث عملية إبداع دبفهومو الواسع.أخر دبجرد 

إف اؼبيزة التنافسية تتمثل يف ذلك اإلختالؼ والتميز الذي سبلكو اؼبؤسسة عن منافسيها ، والذي يؤىلها إذل ربقيق مزايا 

عدة منها اغبصوؿ على ىوامش مرتفعة ، وتطبيق أسعار جد منخفضة ، واغبصوؿ على حصة سوقية أكرب والنمو والبقاء 

 2ا يبكن.أطوؿ م

وتعرؼ أيضا على أهنا " قدرة اؼبنظمة على صياغة وتطبيق اإلسًتاتيجيات اليت ذبعلها يف مركز أفضل بالنسبة للمنظمات 

األخرى العاملة يف نفس الشروط " حيث تتحقق من خالؿ اإلستغالؿ األفضل ؼبختلف القدرات والكفاءات 

 واإلمكانيات اليت تتمتع هبا اؼبؤسسة.

" تنشأ اؼبيزة التنافسية دبجرد وصوؿ اؼبؤسسة إذل إكتشاؼ طرؽ جديدة أكثر فعالية بتلك  porterوحسب كتاب 

 3اؼبستعملة من قبل اؼبنافسُت ، أي دبجرد إحداث اؼبؤسسة لعملية اإلبداع"

 ويؤكد أف جوىر اؼبيزة التنافسية يتمثل يف اإلبداع. porterolويتضح 

السلع الصحيحة واػبدمات بالنوعية اعبيدة وبالسعر اؼبناسب ويف الوق  وتعرؼ كذلك على أهنا القدرة على إنتاج 

اؼبناسب ، وىذا يعٍت تلبية طلبات اؼبستهلكُت بشكل أكثر كفاءة مقارنة باؼبؤسسات األخرى ، كما أف اؼبيزة التنافسية 

                                                 
ي ، تفعيل عملية اإلبداع من خالل تنمية العالقة بالزبائن ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستر في علوم التسيير فرع إدارة نياسين حمي -1

 38 ص ، 2001المال ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر 
حمد أمين ، دور وأىمية اإلبتكار في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية في ظل إقتصاد المعرفة ، طرشي محمد ، بريري م - 2

 12، ص  2008/نوفمبر 27/28مداخلة قدمت في الملتقى العلمي الدولي ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف 

 08، ص 2002يزة التنافسية ، الدار الجامعية ، مصر ، حيدر معالي فهمي ، نظم المعلومات ، مدخل لتحقيق الم - 3
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فوؽ على منافسيها سبثل ؾبموع اػبصائص أو الصفات اليت يتصف هبا اؼبنتوج والعالمة ،ويعطي اؼبؤسسة بعض الت

 1اؼبباشرين.

وعلى ذلك ينبغي ربديد اؼبقصود باؼبيزة التنافسية ويف ؿباولة لتحديد ىذا اؼبفهـو فقد إختلف  وجهات النظر فيما يتعلق 

 دبفهـو القدرة " اؼبيزة " التنافسية بينما يرى البعض أهنا ظاىرة إقتصادية كلية ترتبط دبتغَتات مثل معدالت الفائدة وأسعار

الصرؼ ، ويرى البعض اآلخر أف القدرة التنافسية دالة يف وفرة ورخص األيدي العاملة ويوجد فريقا ثالثا يراىا تتعلق بوفرة 

اؼبوارد وطبقا لرواد النظرية الكالسيكية فإف قباح دولة معينة يبكن تفسَته من خالؿ مدى وفرة موارد اإلنتاج يف صناعات 

مواتية لتمكُت اؼبؤسسة يف خلق ميزة تنافسية واحملافظة  رة توافر قاعدة أو بيئة وطنيةمعينة وحديثا يرى فريق آخر ضرو 

عليها ، ففي ىذه البيئة يتم وضع اإلسًتاتيجية وخلق السلع وفبارسة النشاط اإلنتاجي والتكنولوجيا وتوافر اؼبهارات وغَت 

 2ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اإلندماج  الشيخ الداوي ، دور التسيير الفعال لموارد الكفاءات المؤسسة في تحقيق الميزة التنافسية ، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص -1

 209 ، ص 2004مارس  9/10في إقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة 
2  - MICHAL PORTER , the campetitue avantageof nations , harrard business review , vol 1,90-102 march april1990,p84-85 
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 ضيح لمفهوم صناعة المزايا التنافسية.: بعض عمليات اإلستفسار التي تساعد على تو   ( 2.2) شكل رقم

 
 أوضاع تفوؽ ـبتلفة وفبنوعة يبلكها مشروع معُت نتيجة الدراسة والبحث واإلكتشاؼ         

 ومن خالؿ ملكات إبتكارية وإبداعية ومواىب فاعلة يف ؾباالت :         
 .البشريةاإلنتاج ، التسويق ، التمويل ، الكوادر           

 

وصحيح ووفق خطة منهجية قائمة على توظيف كامل الطاقات بشكل علمي سليم             
والتطوير اؼبستمر لزيادة اإلنتاج وتعظيم اإلنتاجية يتم من خالؿ إمتالؾ ميزة تنافسية يف  اإلرتقاء

 ؾباالت : 
 التسعَت، التوزيع ، الًتويج ، كسب الصفات

 
ؼبنظومة ـ إدارية قائمة على الفهم اإلدراكي العميق والواسع لعناصر اؼبكونات از وبإستخداـ ح

 سواء يف مدخالهتا ، أو يف نظم تشغيلها أو يف ـبرجاهتا فإهنا تؤدي إذل : 
 زيادة الربح، تعظيم العائد، تنمية اؼبردود ، تكبَت الدخل

 
 

 

،  2004القاىرة ،  1أحمد الخضيري ، صناعة المزايا التنافسية ، مجموعة النيل العربية ، ط حسنالمصدر : م
 34ص 

 

 

 

 

 اتعريف المزاي
 التنافسية
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 أنواع الميزة التنافسية  المطلب الثاني :

 ىناؾ نوعُت من اؼبيزة التنافسية نبا : ميزة تنافسية داخلية وميزة تنافسية خارجية .

: تكوف اؼبيزة الداخلية عندما تكسب اؼبؤسسة األفضلية بتحكمها يف تكاليف اإلنتاج  الميزة التنافسية الداخلية/أوال

طي األفضلية بتحكمها يف تكاليف اإلنتاج وإدارة وتسيَت اؼبنتوج، فاإلنتاجية وإدارة وتسيَت اؼبنتوج، فاإلنتاجية اعبيدة تع

اعبيدة تعطي للمؤسسة مردودية حسنة وتزيد من طاقاهتا على مواجهة التخفيض يف األسعار اؼبفروضة من طرؼ السوؽ 

 أو اؼبنافس .

السيطرة عن طريق التكاليف وبالتارل على اؼبؤسسة  فاإلسًتاتيجية اليت تبٌت على اؼبيزة التنافسية الداخلية تغَت إسًتاتيجية

إكتساب ميزة التكلفة األقل واليت تعٍت " قدرة اؼبؤسسة على تصميم تصنيع وتسويق اؼبنتج بأقل تكلفة مقارنة مع 

  1اؼبؤسسات اؼبنافسة فبا يؤدي يف النهاية إذل ربقيق أرباحا أكرب" 

اإلستناد إذل مراقبة عوامل تطور التكاليف و" ال تتمكن اؼبؤسسة من  ومن أجل اغبيازة على ميزة التكلفة األقل يتم

 2إكتساب ميزة التكلفة األقل إال إذا توصل  إذل التحكم اعبيد يف ىذه العوامل مقارنة باؼبنافسُت األخرين"

 وتكوف عملية مراقبة عوامل تطور التكاليف كما يلي :

ية اؼبنتجات اغبيازة على وسائل إنتاج جديدة ، التوسيع يف السوؽ أو : يبكن كل من التوسيع يف شكل مراقبة الحجم /1

نشاط تسويقي مكثف من زبفيض التكاليف ، غَت أف اغبجم الذي وبكم التكاليف ىبتلف من نشاط آلخر ومن منطقة 

توخي ألخرى وذبدر اإلشارة إذل أف البحث عن إقتصاديات اغبجم هبب أال وبدث تدىور يف األنشطة األخرى ومنو 

 التوازف يف عملية البحث ىذه.

: ينتج التعلم اعبهود اؼببذولة واؼبتواصلة من طرؼ اإلطارات واؼبستخدمُت على حد سواء ، لذلك ال  مراقبة التعلم /2

يقتصر تركيز التكاليف على اليد العاملة فحسب بل تتعداه ليشمل بعض اعبوانب واألنشطة اؼبنتجة للقيمة ويف ىذا 

                                                 
 84، ص  1997نبيل مرسي خليل ، الميزة التنافسية في مجال األعمال ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، مصر  - 1

 124، ص 2001، 27العدد  22، أفاق إقتصادية ، المجلد رقم  21يات المنافسة في القرن أحمد سيد مصطفى ، مجاالت إستراتيج - 2
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ؼبسَتوف مطالبوف بتحسُت التعلم وربديد أىدافو حيث يتم مقارنة درجة التعلم بُت التجهيزات واؼبناطق مث الصدد يكوف ا

 مقابلتها باؼبعايَت اؼبعموؿ هبا يف القطاع.

بط اؼبوجودة يف ا: تتمكن اؼبؤسسة من ربسُت موقعها يف ميداف التكاليف عند تعرفها على الرو  مراقبة الروابط /3

مث العمل على إنشغاؽبا من جهة أخرى ، فمثال التكلفة اليت تنجم عن اإلختيار الدقيق ؼبكونات اؼبنتج  األنشطة من جهة

تؤدي إذل زبفيض تكلفة اؼبنتجات الشاملة ، كما تقـو اؼبؤسسة بالتنسيق مع اؼبوردين وقنوات التوزيع من أجل استغالؿ 

 ح الناصبة عن ىذه الروابط معهم.الروابط اؼبوجودة ، لكن يف اؼبقابل عليها إقتساـ األربا 

: تستطيع اؼبؤسسة أف تؤثر على العوامل التأسيسية مثل اؼبقاييس الكمية ، كما يبكنها  مراقبة العوامل التأسيسية /4

 أيضا أف تؤثر على التقنُت عن طريق وساطة صباعات ضاغطة.

ميزة التكلفة األقل ويرجع ذلك إذل إحتالؽبا  : تستحوذ اؼبؤسسات الباقة إذل بعض القطاعات على مراقبة الرزنامة /5

ألحسن اؼبواقع ، توظيف أحسن اؼبستخدمُت كما تتعامل مع موردين يستمعوف باػبربة حبيث قبد أف إمتالؾ خَتة 

التكلفة يف أغلب القطاعات يكوف من نصيب من ينشط أوال ، أما يف بقية القطاعات األخرى ينبغي الًتيث واإلنتظار 

لتكنولوجيا اؼبستخدمة سريعة التغَت وبالتارل يدخل اؼبنتظروف إذل القطاع بتكنولوجيا جديدة ينافسوف هبا إما يكوف ا

اؼبنافسوف السابقوف ، وإما بغرض دراسة سلوؾ اؼبنافسُت وإكتشاؼ نقاط القوة والضعف لديهم وبعدىا الدخوؿ إذل 

 القطاع بأكثر معرفة لألوضاع التنافسية السائدة.

: ويكوف ؼبختلف األنشطة سواء كاف ىذا التموضع خبطى األنشطة فيما بينها أو بالنسبة للموردين  التموضعمراقبة  /6

والزبائن ، حبيث يكوف التأثَت على عناصر عديدة مثل مستوى األجور ، فعالية اإلمداد وسهولة الوصوؿ إذل اؼبوردين ، 

 ا إمتالؾ ميزة مهمة عن طريق التكاليف.  وقبد أف اؼبؤسسة اليت زبتار أحسن اؼبواضيع يكوف بإمكاهن

 وىناؾ بعض األخطاء هبب تفاديها للحيازة على ميزة التكلفة األقل وتشمل يف :

 الًتكيز على تكلفة األنشطة اؼبتعلقة بالتضييع وإنباؿ األنشطة الصغَتة أو األنشطة غَت اؼبباشرة .-

 التكاليف.إنباؿ أنشطة التموين واإلدراؾ اػباطئ لعوامل تطور  -
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 غياب إستغالؿ الروابط وهتديد التميز. -

تكوف اؼبيزة التنافسية خارجية عندما يبكن تقدمي منتوج ذو نوعية متميزة ، واليت تنشئ  :الميزة التنافسية الخارجية ثانيا/

ي للمؤسسة قيمة للمشًتي إما عن طريق زبفيض تكاليف اإلستعماؿ أو عن طريق ربسُت إداء اإلستعماؿ ، وىذا ما يعط

، وقبد أف اإلسًتاتيجية اؼببنية على أعلى مقارنة باؼبنافسُت اآلخرين قوى اكرب يف السوؽ حبيث تتمكن من فرض أسعار

أساس اؼبيزة التنافسية اػبارجية تكوف إسًتاتيجية التميز ، من ىنا يصبح من الضروري " فهم اؼبصادر احملتملة لتسيَت اؼبنتج 

 1مة وتوظيف قدرات وكفاءات اؼبؤسسة لتحقيق جوانب التميز"من خالؿ أنشطة حلقة القي

 ومن أجل اغبيازة على التميز يتم اإلستناد إذل عوامل التفرد التالية :

: تستند اؼبؤسسة إذل عدة مقاييس يبكن أف تكوف العامل اؼبسيطر يف تفردىا وتتمثل ىذه  المقاييس التقديرية/1

 اؼبقاييس التقديرية فيما يلي :

 ئص وكفاءة اؼبنتوجات اؼبعروضة ، اػبدمات اؼبتقدمة " القروض، التوزيع ، اإلصالحات " خصا-

 كثافة النشاط " مستوى نفقات اإلشهار " وؿبتوى النشاط " اؼبعلومات اؼبتعلقة دبعاعبة الطلبيات.  -

 اؼبستوى التكنولوجي اؼبستعمل يف النشاط. -

 ومات اؼبعتمدة عليها يف مراقبة النشاط .جودة وسائل اإلنتاج اؼبسخرة للنشاط واؼبعل -

 اإلجراءات اليت ربكم عمل اؼبستخدمُت يف النشاط. -

: إف خاصية التفرد يبكن أف تنتج من خالؿ الروابط بُت األنشطة أو عن طريق الروابط مع اؼبوردين وقنوات  الروابط /2

 التوزيع ويبكن تفسَت ىذه الروابط فيما يلي :

: لتلبية حاجيات الزبائن ال بد من وجود تنسيق بُت األنشطة اؼبرتبطة فيما بينها ،فمثال أجاؿ  شطةالروابط بين األن -

 التسليم ليس  ؿبددة باإلمداد اػبارجي فحسب بل أيضا بالسرعة يف معاعبة الطلبيات وتردد الباعة ألخذ طلبياهتم.
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ال بد من التنسيق اعبيد مع اؼبوردين ، إذ أنو : لتلبية حاجيات الزبائن أيضا بشكل جيد  الروابط مع الموردين -

، إذل األساسية يف تصنيع القطع اعبديدةباإلمكاف تقليص مدة تطوير مبوذج جديد إذ أقبل اؼبوردوف التجهيز باألدوات 

 غاية إنتهاء اؼبؤسسة من عملية تصميم ذبهيزات تصنيع النموذج اعبديد ، وهبذا نتمكن اؼبؤسسة من سبييز منتجاهتا .

: ويبكن ؽبذه الروابط أف تساىم يف تفرد اؼبؤسسة إما من خالؿ التنسيق مع ىذه القنوات الروابط مع قنوات التوزيع -

أو من خالؿ اإلستغالؿ األفضل لألنشطة اؼبشًتكة بُت اؼبؤسسة وىذه األخَتة مثال تكوف موزعُت ، سبويل اإلستثمارات 

 يف قنوات التوزيع...إخل" 

ن أف ترتبط خاصة التفرد ؼبؤسسة ما بتاريخ شروعها يف فبارسة النشاط ، فمثال قبد أف اؼبؤسسة اليت  : يبك الرزنامة/3

كان  سباقة إذل إستعماؿ صورة معينة للمنتج يكوف بإمكاهنا إكتتاب ميزة التميز ؽبذا اؼبنتج ، ويف اؼبقابل تقتضي بعض 

 ولوجيا األكثر حداثة.القطاعات التأخر عن الدخوؿ حبيث تستفيد من إستعماؿ التكن

:إف حسن إختيار موضع األنشطة يبكن اؼبؤسسة من اغبصوؿ على خاصية التفرد ، فمثال يبكن لبنك  التموضع/ 4

 ذباري أف وبصل على أحسن اؼبواقع لوكاالتو وموزعاتو األوتوماتيكية اػباصة باألوراؽ النقدية.

التعلم بصفة جيدة ، إذ أف اعبودة يف العملية اإلنتاجية يبكن : يبكن اػباصية التفرد أف تنتج عن فبارسة  التعلم /5

 تعلمها فالتعلم الذي يبكن إمتنالكو بشكل شامل بإمكانو أف يؤدي إذل سبيز متواصل.

: تسمح درجة التكامل باغبصوؿ على خاصية التفرد حيث يتم ذلك بواسطة ضم أنشطة جديدة منتجة  التكامل /6

ل اؼبوردين أو قنوات التوزيع فهي تنتج الفرصة ؼبراقبة نتائج األنشطة اليت دبقدورىا أف تكوف للقيمة ، كان  سبارس من قب

 مصدرا للتميز.

وبعد عرض ـبتلف العناصر األساسية للتميز ال بد من اإلشارة إذل نقطة أساسية وىي تكلفة التميز ، فأي مؤسسة 

من أجل تقدمي مساعدة تقنية هبب توظيف مستخدمُت تسعى للحصوؿ على خاصية التفرد زبصص مبالغ كبَتة. فمثال 

متخصصُت إضافيُت ، من أجل إنتاج منتجات أكثر قوة ال بد من إستعماؿ أكرب قدر من اؼبوارد األولية أو تكوف ذات 
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سعر مرتفع مقارنة مع تلك اليت يستعملها بقية اؼبنافسوف ، وتكلفة التميز زبتلف من مؤسسة إذل أخرى ، واإلختالؼ 

قع اؼبؤسسات إذباه عوامل تطور التكاليف ، وىذا يعٍت أف تكلفة التميز ترتبط بعوامل تطور التكاليف وكالنبا يؤثر مو 

ويتأثر باآلخر ، ومن خالؿ عملية البحث عن خاصية التميز ، يبكن لبعض اؼبؤسسات أف تقع يف بعض األخطاء الناصبة 

التميز أو تكاليفها وتتمثل ىذه األخطاء فيما يلي : التميز اؼبفرط ،  عن سوء فهم العوامل اؼبتعلقة باغبيازة على خاصية

1سعر إضايف مرتفع باإلضافة إذل عدـ معرفة تكلفة التميز.
 

 المطلب الثالث : محددات الميزة التنافسية

 بالنسبة إذل ؿبددات اؼبيزة التنافسية ، فنجد أف ىذه األخَتة تتحدد من خالؿ بعدين أو متغَتين نبا : 

 حجم اؼبيزة التنافسية -

 نطاؽ التنافس -

: يتحقق للميزة التنافسية ظبة إستمرارية إذا سبكن  اؼبؤسسة من احملافظة على ميزة التكلفة  حجم الميزة التنافسية/ أوال

ن أجل األقل أو ميزة سبيز اؼبنتج ، ومن ىنا كلما كان  اؼبيزة أكرب كلما كاف على اؼبؤسسات اؼبنافسة بذؿ ؾبهود أكرب م

   2التغلب عليها.

ومثلما ىو اغباؿ بالنسبة لدورة حياة اؼبنتجات اعبديدة فإف اؼبيزة التنافسية دور حياة كذلك كما ىو مبُت يف الشكل 

 أدناه.

 

 

 

 

                                                 
1  - porter l’avantage concurrentiel des hation K intr édidtion .paris.1993,p200 
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 : دورة حياة الميزة التنافسية   (3.2)شكل رقم 

 حجم                                           
 الميزة                                                                                                                                                       

                                التنافسية                           (1الميزة التنافسية)             (2الميزة التنافسية)                              
 

 

 

 المرحلة

 قليد           التبني               التقديمالضرورة            الت   

 86نفس المرجع ، ص  نبيل مرسي خليل ، المصدر :

 

: وتعد أطوؿ اؼبراحل بالنسبة للمؤسسة اؼبنشئة للميزة التنافسية ، لكوهنا ربتاج إذل الكثَت من التفكَت  مرحلة التقديم /1

 ا اؼبيزة التنافسية مع مرور الزمن انتشار أكثر فأكثر .واإلستعداد البشري واؼبادي واؼبارل ، وتعرؼ عندىا لكوهن

وا يركزوف عليها أ: تعرؼ اؼبيزة التنافسية ىنا استقرار نسبيا من حيث اإلنتشار إلعتبار أف اؼبنافسوف بد مرحلة التبني /2

 وتكوف الوفورات ىنا أقصى ما يبكن .

د ميزة اؼبؤسسة وبالتارل يو الركود ، لكوف اؼبنافسُت قاموا بتقل: برامج حجم اؼبيزة تتجو شيئا فشيئا كب مرحلة التقليد /3

 تًتاجع أسبقيتها عليها .

: تأيت ىنا ضرورة ربسُت اؼبيزة اغبالية وتطويرىا بشكل سريع ، أو إنشاء ميزة جديدة على أسس  مرحلة الضرورة /4

ُت أو الوصوؿ على ميزة جديدة فإهنا ستفقد زبتلف سباما على أسس اؼبيزة اغبالية ، وإذا دل تتمكن اؼبؤسسة من التحس

 أسبقيتها سباما وعندما يكوف من الصعب العودة إذل التنافس من جديد .
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نستنتج فبا سبق أنو يبكن للمؤسسة من الناحية النظرية أف ربقق ظبة استمرارية ؼبيزهتا التنافسية ، وىذا إذا سبكن  بدورىا 

ارية ؼبيزهتا التنافسية ، وىذا إذا سبكن  بدورىا من اغبفاظ على ميزة التكلفة األقل من الناحية النظرية أف ربقق ظبة استمر 

أو سبييز اؼبنتج يف مواجهة اؼبؤسسات اؼبنافسة ، لكن ىذا يصعب ربقيقو من الناحية العلمية خصوصا إذا كان  ىناؾ 

 أثرىا. جهود صغَتة تبذؿ من طرؼ اؼبؤسسات اؼبنافسة للتغلب على تلك اؼبيزة أو ربديد

: إف توسيع نطاؽ النشاط يبكن أف وبقق وفرات يف التكلفة مقارنة  نطاق التنافس أو السوق المستهدف ثانيا/

، استخداـ إنتاج مشًتكة ، خربة فنية واحدة باؼبؤسسات األخرى اؼبنافسة ومن أمثلة ذلك اإلستفادة من تقدمي تسهيالت

، اؼبناطق أو سوقيةؼبختلفة أو مناطق ـبتلفة ومًتابطة بُت القطاعات النفس منافسة التوزيع ػبدمة القطاعات السوقية ا

الصناعات اليت تغطيها عمليات اؼبؤسسة ، ويف اؼبقابل يبكن للنطاؽ الضيق أف وبقق ميزة تنافسية من خالؿ الًتكيز على 

 قطاع سوؽ معُت وخدمتو بأقل تكلفة أو تقدمي منتوج فبيز لو .

التنافس من شأهنا التأثَت على اؼبيزة التنافسية وىي القطاع السوقي ، النطاؽ الرئيسي، النطاؽ وىناؾ أربعة أبعاد لنطاؽ 

  1اعبغرايف ونطاؽ الصناعة.
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 : األبعاد المحددة لنطاق التنافس   (1.2)جدول رقم

 التعريف والشرح نطاق التنافس
 خدمتهم وىنا يتم اإلختيار ما بُت يعكس مدى تنوع ـبرجات اؼبؤسسة والعمالء الذين مت نطاق القطاع السوقي

 الًتكيز على قطاع معُت من السوؽ أو خدمة كل سوؽ
 النطاق الرأسي

 
 

يعرب عن مدى أداء اؼبؤسسة ألنشطتها داخليا أو خارجيا إعتمادا على مصادر التوريد 
يز ، ومن فالتكامل الرأسي اؼبرتفع باؼبقارنة مع اؼبنافسُت قد وبقق مزايا التكلفة األقل أو التم
 جانب أخر يتبع التكامل رجة أقل من اؼبرونة للمؤسسة يف تغيَت مصادر التوريد

 
 

 النطاق الجغرافي

يعكس عدد اؼبناطق اعبغرافية والدوؿ اليت تتنافس فيها اؼبؤسسة ويسمح النطاؽ اعبغرايف 
طة للمؤسسة بتحقيق مزايا تنافسية من خالؿ اؼبشاركة يف تقدمي نوعية واحدة من األنش

والوظائف عرب عدة مناطق جغرافية ـبتلفة ، وتربز مدى أنبية ىذه اؼبيزة اليت تعمل حاليا 
 على نطاؽ عاؼبي حيث تقدـ منتجاهتا يف كل ركن من أركاف العادل

 
 نطاق الصناعة      

يعرب عن مدى الًتابط بُت الصناعات اليت تعمل يف ظلها اؼبؤسسة إذ أف وجود روابط بُت 
ختلفة عرب عدة صناعات من شأنو خلق غرض لتحقيق مزايا تنافسية عديدة ، األنشطة اؼب

فقد يبكن استخداـ نفس التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو اػبربات عرب الصناعات 
 اؼبختلفة اليت تنتمي إليها اؼبؤسسة.

 88، ص  مرجع سابقالمصدر : نبيل مرسي خليل ، 

 المطلب الرابع : اإلستراتيجية والميزة التنافسية

توجد عالقة وطيدة من طبيعة اؼبيزة التنافسية اليت تتميز هبا اؼبؤسسة واإلسًتاتيجية اليت تتخذىا يف اغبصوؿ على قطاعات 

افسية الداخلية أو سوقية أو عن طريق التميز ، فتسمى بإسًتاتيجية التميز ، أما اإلسًتاتيجية اليت تعتمد على اؼبيزة التن

منها يعتمد على اؼبهارات التكاليف فتسمى بإسًتاتيجية التحكم يف التكلفة ، إف اؼبالحظة اليت نستنتجها أف كل 

التكنولوجية والتسويقية والتنظيمية يف آف واحد ، على كل مؤسسة ، أف تتميز يف مدخالهتا وـبرجاهتا عن منافسيها حىت 

ات اإلستهالؾ الواسع ، وللتذكَت ليس كل سبييز يكوف معرب يل عليو أف ىبتلف قيمة إضافية وإف كاف اؼبنتوج من السلع ذ

 للمؤسسة والسوؽ يف نفس الوق .
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بإعداد مصفوفة تعتد على بعدين يتمثل أف يف مصادر اؼبيزة التنافسية من جهة واجملاؿ التنافسي من  M.Porterقاـ 

 جة اؼبمكنة.جهة أخرى ، فبا يعطي اإلختبارات اإلسًتاتي

 : اإلستراتيجيات النوعية  (2.2)جدول رقم 

 التميز التكلفة المنخفضة الميزة التنافسية الحقل التنافسي

 إ. التميز إ. السيطرة بالتكاليف  قل واسع ح

 إ التمركز حقل ضيق

للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية المصدر : طرشي محمد ، بربري محمد أمين ، دور وأىمية اإلبتكار في تعزيز الميزة التنافسية 
نوفمبر  28-27في ظل إقتصاد المعرفة ، مداخلة قدمت في الملتقى العلمي الدولي ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف 

 9،ص  2008
إف اسًتاتيجية السيطرة بالتكاليف ترمي إذل إنتاج منتوجات ذات جودة عالية عن ما يقدمو اؼبنافسُت ، وإيصالو إذل 

اؼبستهدؼ بأقل تكلفة فبكنة ، إف متطلبات تلك اإلسًتاتيجة يتمثل يف بعض احملددات كاؼبوضوع يف اعبدوؿ رقم   القطاع

. 

 : متطلبات إستراتيجة السيطرة بالتكاليف   (3.2) الجدول رقم

 كيفية التنظيم الكفاءات والموارد األساسية
 تكاليفمراقبة صارمة لل تدعيم اإلستثمار وحصوؿ على موارد حالية

 القياـ بإعداد تقارير بإستمرار ومفصلة كفاءات تقنية على مستوى السَتورة
 ربديد اؼبسؤوليات بكيفية منظمة مراقبة كثيفة لليد العاملة

 إعتماد على سياسة التحفيز لتحقيق األىداؼ الكمية أساسا تصور منتجات موجهة إذل جعل اإلنتاج أكثر سهولة 
 9،ص نفس المرجع السابق طرشي محمد،  المصدر :

إف إسًتاتيجية التميز ترتكز على اإلبداع يف اؼبنتوج ويف اػبدمات اؼبرفقة بو ، والتوزيع والًتويج ، والتنظيم والتسيَت ، 

وأساليب اإلنتاج ، وما يبيزىا من منافسيها تنوع اؼبنتوجات وجودهتا ، التقدـ التقٍت ، صورة مقبولة عند العمالء ، تنوع يف 

 دمات ...إخلاػب
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أما اإلسًتاتيجة التمركز التخصص تعتمد على عامل واحد ، متمثل يف ربكمها يف تدنية التكاليف أو سبيزىا ببعض 

 اؼبيزات ولكن يف نطاؽ ضيق.

إف إسًتاتيجية التحكم بالتكاليف تتطلب من اؼبؤسسة أف تكوف ؽبا حصة سوقية كبَتة وحجم مبيعات مرتفع األمر الذي 

 1أف األفضل النوعية.يتطلب منها 

إف ىذين النوعُت ؼبصادر اؼبيزة التنافسية نبا ـبتلفُت من حيث األصل والطبيعة ، حيث يتطلباف إمكانات متنوعة 

 وـبتلفة.

 المبحث الثالث : مصادر الميزة التنافسية

ت للبحث عن الفرص اؽبائلة تعد اؼبيزة التنافسية وسيلة لتكوين رؤية جديدة للمستقبل الذي تريده اؼبؤسسة لنفسها وؾباال

ويستدعي ىذا معرفة اؼبصادر اليت تستمد منها ىذه األخَتة حيث ينتج ذلك تصريب اعبهود كبو أىداؼ واضحة ، ومن 

 ىذا اؼبنطلق سنعاجل ـبتلف اؼبصادر اليت تساىم يف بناء اؼبيزة التنافسية من خالؿ ىذا البحث .

 لبناء مزايا تنافسية  المطلب األول : التفكير اإلستراتيجي مدخل

حىت تتمكن اؼبؤسسة من حل مشاكلها واػبروج من الوضعيات اغبرجة تلجأ إذل التفكَت اإلسًتاتيجي ، بإعتباره أحد 

أساليب اؼبستخدمة لتحقيق مزايا تنافسية وللحيازة على ىذه األخَتة تلجأ اؼبؤسسة إذل إحدى اإلسًتاتيجيات العامة 

 للتنافس  .

: تستند اؼبؤسسات على اسًتاتيجية معينة للتنافس هبدؼ ربقيق أسبقية على  يجيات العامة للتنافساإلسترات /أوال

 منافسيها من خالؿ اغبيازة على ميزة أو مزايا تنافسية ، وبناءا وعلى ذلك توجد ثالث اسًتاتيجيات عامة للتنافس.

ل اؼبنظمات يف ؾباؿ الصناعة من ناحية تكلفة : " وتعٍت أف تصبح اؼبنظمة أقإستراتيجية القيادة في التكاليف  /1

  2منتجاهتا أو خدماهتا" 

                                                 
 9-8طرشي محمد ، بربري محمد أمين ، مرجع سابق ، ص ،ص - 1

 10، ص2004راوية حسن ، إدارة الموارد البشرية ، نظرة مستقبلية ، ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،  - 2
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وىناؾ عدة دوافع أو حوافز ربفيز اؼبؤسسات على ربقيق التكلفة األقل وىي ال توافر إقتصاديات اغبجم ، األثار اؼبًتتبة 

وأخَتا السوؽ مكوف من وأعٍت ، وجود فرص مشجعة على ربقيق التكلفة وربسُت الكفاءة ،  1على منحٌت التعلم واػبربة 

 سباما للسعر.

 : ربقق ىذه اإلسًتاتيجية عدة مزايا من بينها : المزايا التي تحققها -

 ضماف موقع تنافسي حسن وسط اؼبنافسُت من حيث اؼبنافسة على أساس السعر. -

 على زبفيض السعر.اؼبؤسسة اؼبنتجة بتكلفة أقل سوؼ تتمتع حبصانة ضد العمالء حيث ال يبكنهم اؼبساومة  -

فيما يتعلق باؼبوردين اؼبؤسسة اؼبنتجة بتكلفة أقل يبكن أف تكوف يف مأمن من اؼبوردين األقوياء وخاصة إذا كان  إعتبارات 

 الكفاءة تسمح ؽبا بتحديد السعر وربقيق ىامش ربح معُت ؼبواجهة ضغوط إرتفاع أسعار اؼبدخالت اؽبامة واغبرجة.

 ة أقل ، يبكن أف تستخدـ زبفيضات السعر كسالح ضد السلع البديلة.اؼبؤسسة اؼبنتجة بتكلف -

 يتضح من ىذا العرض أف اؼبيزة التكلفة األقل توفر قدر من اغبماية للمؤسسة ضد أقوى التنافس.

 : تتحقق النتائج اؼبرجوة من ىذه اإلسًتاتيجية بتوفر الشروط التالية: الشروط الالزمة لتطبيقها -

 لسعر حيث يؤدي أي زبفيض يف السعر إذل زيادة مشًتيات اؼبستهلكُت للسلعة .وجود طلب مرف ل -

 سبطيلة السلع اؼبقدمة وعدـ وجود طرؽ كثَتة لتمييز اؼبنتج. -

 وجود طريقة واحدة إلستخداـ السلعة بالنسبة لكل اؼبشًتين. -

 ؿبدودية تكاليف التبديل أو عدـ وجودىا باؼبرة بالنسبة للمشًتين. -

 : توجد عدة عوامل سبكن من ربقيق ميزة التكلفة األقل وىي : تحقيق ميزة التكلفة األقل عوامل -

 وفرات إقتصديات اغبجم ومنحٌت التعليم واػبربة . -

 النسب اؼبرتفعة إلستغالؿ الطاقة  -

                                                 
 226، ص 2002اإلسكندرية ، مصر عبد السالم أبو قحف ، اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزمات ، دار الجامعة الجديدة ،  - 1
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 زبفيض تكاليف األنشطة اؼبًتابطة مع بعضها. -

 تاحة.درجة مشاركة وحدات نشاط أخرى يف استغالؿ الفرص اؼب -

 زبفيضات التكلفة من خالؿ إختيار مواقع للمصانع ومكاتب اؼبؤسسة واؼبخازف وعمليات الفروع. -

إختيار اسًتاتيجية وقرارات تشغيلية أخرى كتخفيض عدد اؼبنتجات اؼبعروضة واغبد من اػبدمات اؼبقدمة للمشًتين بعد  -

 الشراء.

تميز واإلختالؼ " سبيز منتجات وخدمات اؼبنظمة وإختالفها عما يقدمو : وتعٍت اسًتاتيجية ال استراتيجية التميز ثانيا/

 ....إخلمتميزة لتصميم ىندسي ، ظبعة طيبة، وكمثاؿ على ذلك تشكيالت ـبتلفة للمنتج ، صورة  1اؼبنافسوف " 

 : المجاالت التي يمكن التمييز فيها /1

 أىم ؾباالت التميز اليت ربقق ميزة تنافسية ؼبدة أطوؿ ىي :

 التميز على أساس التفوؽ الفٍت-

 التميز على أساس اعبودة -

 التميز على أساس تقدمي خدمات مساعدة أكثر للمستهلك -

 التميز على أساس تقدمي اؼبنتج قيمة أكرب للمستهلك نظر اؼببلغ اؼبدفوع فيو -

أكرب ال بد من وجود عدة مواقف : حىت ربقق اسًتاتيجية التميز مزايا الشروط الالزمة لتطبيق استراتيجية التميز /2

 منها:

 .عندما يقدر اؼبستهلكوف قيمة اإلختالفات يف اؼبنتج أو اػبدمة ودرجة سبيزه عن غَته من اؼبنتجات  -

 .تعدد استخدامات اؼبنتج وتوقعها مع حاجات اؼبستهلك -

                                                 
 105، ص 2002علي السلمي ، إدارة التميز ، نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة ، دار غريب مصر  - 1
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 .عدـ وجود عدد كبَت من اؼبنافسُت نفي اسًتاتيجية التميز -

 : يبكن اتباع اسًتاتيجية سبيز ناجحة من خالؿ ربقيق األنشطة التالية :  التميزعوامل تحقيق ميزة  /3

 .شراء مواد خاـ جيدة تؤثر على جودة اؼبنتج النهائي

تكثيف ؾبهودات البحث والتطوير اذباه اؼبنتج ، حبيث تتمكن من إحتالؿ مركز قيادي بشأف تقدمي منتجات جديدة  -

 .يف السوؽ

، صيانة فائق للغاية من الناحية اؽبندسيةتم الًتكيز على عدـ وجود أي عيوب تصنيع، تصميم أداء يف عملية التصنيع ي -

 ،استخدامات مرنة للمنتج وأخَتا جودة اؼبنتج

 .نظاـ تسليم يف أقصر زمن -

وخدمات  أنشطة التسويق واؼببيعات وخدمة اؼبستهلك اليت تؤدي إذل تقدمي اؼبساعدة الفنية للمستهلك ، صيانة أسرعن -

 إصالح أفضل ، معلومات أكثر للمستهلك على كيفية استخداـ اؼبنتج وأخَتا التقليل السريع لألوامر والطلبات 

 ويبكن القوؿ أنو قد يزداد قباح ىذه اإلسًتاتيجية بزيادة سبتع اؼبؤسسة باؼبهارات والكفاءات اليت يصعب ؿباكاهتا .

سًتاتيجية إذل بناء ميزة تنافسية والوصوؿ إذل مواقع أفضل يف السوؽ من خالؿ : هتدؼ ىذه اإل استراتيجية التركيز ثالثا/

اتباع حياة خاصة جملموعة معينة من اؼبستهلكُت أو بالًتكيز على سوؽ جغرايف ؿبدود أو الًتكيز على إستخدامات معينة 

 للمنتج.

 يجية الًتكيز أو التخصص يف اغباالت التالية:: وتتحقق اؼبيزة الناذبة عن استخداـ إسًتات الشروط الالزمة لتطبيقها /1

 تواجد ؾبموعة فبيزة من اؼبشًتين فبن لديهم حاجات ـبتلفة أو يستخدموف اؼبنتج بطرؽ ـبتلفة.-

 عندما ال وباوؿ أي منافس الًتكيز يف نفس القطاع السوقي  -

 عندما ال تسمح موارد اؼبؤسسة إال بتغطية قطاع سوؽ معُت. -

 دة عوامل التنافس اػبمس ، حبيث تكوف بعض القطاعات أكثر جاذبية عن غَتىا.عندما تشتد م -

 : ىناؾ خطوتُت للدخوؿ يف إسًتاتيجية الًتكيز ونبا : كيفية الدخول إلى إستراتيجية التركيز /2
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 إختيار وسبديد أي قطاع من قطاعات الصناعة يتم التنافس فيو. -

 طاعات السوقية اؼبستهدفة.ربديد كيفية بناء ميزة تنافسية يف الق -

وإلختيار أي من القطاعات يتم الًتكيز عليو ، فال بد من ربديد مدى جاذبية القطاع بناءا على معرفة حجم القطاع ، 

 مدى شدة قوى التنافس فيو، أنبية اإلسًتاتيجية مث تتم اؼبقارنة بُت إمكانيات اؼبؤسسة وحاجات القطاع السوقي.

 : طريقتُت: تتحقق ميزة تنافسية يف ظل إسًتاتيجية الًتكيز من خالؿ كيزكيف تتحقق ميزة التر   /3

 النجاح يف ربقيق القطاعات اؼبستهدفة.-

 التميز يف القطاع أو القطاعات اؼبستهدفة . -

إذف فبا سبق يتضح أف للمؤسسة ثالث إسًتاتيجيات عامة تتبعها وفقا لظروفها من أجل ربقيق ميزة تنافسية تضمن ؽبا 

 و والبقاء واإلستمرارية.النم

 المطلب الثاني : مدخل الموارد أساس لبناء الميزة التنافسية

إف ربقيق ميزة أو مزايا تنافسية للمؤسسة يتطلب توفرىا على ؾبموعة من اؼبوارد والكفاءات الضرورية لذلك وتسيَتىا 

 فسية للمؤسسة ، فما ىي ىذه اؼبوارد ؟ تسيَتا فعاال وكفؤا ، آلف ذلك يتضمن بشكل كبَت قباح اإلسًتاتيجية التنا

 : وتشمل كل من اؼبواد األولية ، معدات اإلنتاج واؼبوارد اؼبالية . الموارد الملموسة /أوال

ؽبا تأثَت بالغ على جودة اؼبنتجات ، لذا هبب على اؼبؤسسة أف ربسن اإلختيار مواردىا والتفاوض  :الموارد األولية /1

 على أسعارىا وجودهتا .

: تعترب من أىم أصوؿ اؼبؤسسة اليت ربقق القيمة اؼبضافة الناذبة عن ربويل اؼبواد األولية إذل اؼبنتجات  معدات اإلنتاج /2

 ، لذا هبب على اؼبؤسسة ضماف سالمتها ، تشغيلها وصيانتها هبدؼ ربقيق فعاليتها ألطوؿ وق  فبكن.
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 السوؽ أو توسيعها يف نطاؽ أكرب كفتح قنوات جديدة : تسمح خبلق منتجات جديدة وطرحها يف الموارد المالية /3

للتوزيع ، لذا هبب على اؼبؤسسة أف ربقق صحتها اؼبالية بإستمرار وربافظ عليها هبدؼ تعزيز موقفها التنافسي وتطويره 

 على اؼبدى البعيد.

 : وتضم ما يلي الموارد غير الملموسة ثانيا/ 

حصص سوقية عالية باإلعتماد على اعبودة ، وربقيق ىذه األخَتة عندما تنتج : تسعى اؼبؤسسات إذل ربقيق  الجودة/ 1

اؼبؤسسة يف تصميم وتنفيذ وتقدمي منتج يشبع حاجات وتوقعات الزبوف اؼبعلنة وحىت تلك اليت دل يفصح عنها ، ويبكن 

  1:ةباإلعتماد على اؼبقومات التالي للمؤسسة أف ربقق ميزة أو مزايا تنافسية عن طريق اعبودة

 إستالـ حاجات وتوقعات العمالء كأساس لتصميم اؼبنتجات وكافة وظائف ونظم الشركة. -

 جعل اعبودة على رأس أولويات اإلدارة العليا. -

 إختيار وتدريب وحفز قوى عاملة تنجح يف األداء اؼبتميز القائم على اإلبتكار. -

 تصميم سليم للمنتجات وتنفيذ سليم للتصميمات. -

 عالقات إسًتاتيجية مع اؼبوردين.تطوير  -

 تبٍت مفهـو التحسُت اؼبستمر رب  مظلة إدارة اعبودة الشاملة. -

 التزود بتجهيزات فاعلة هتيئ مقومات اإلنتاج اؼبرف كلما تطلب األمر. -

حبيث تستمد أنبية  : إف العامل التكنولوجي من أىم اؼبوارد الداخلية القادرة على إنشاء اؼبيزة التنافسية ، التكنولوجيا /2

من مدى تأثَته على اؼبيزة التنافسية وعلى اؼبؤسسة إختيار التكنولوجيا اؼبناسبة ؽبا واليت ذبعلها يف موضع أسبقية على 

 منافسها.

                                                 
 368- 367ص ، ص، 2001سعيد ياسين عامر ، اإلدارة وتحديات التغيير ، دار الكتب ، اإلسكندرية ، مصر  - 1
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: يف ظل بيئة تنافسية هبب على اؼبؤسسة أف تكوف يف استماع ويقظة دائمُت ؽبذه البيئة ، حبيث تلعب  المعلومات /3

را مهما ألهنا تشكل مصدر إلكتشاؼ خطط اؼبنافسُت وربركاهتم وكذا متغَتات األسواؽ فبا يسمح اؼبعلومات دو 

 للمؤسسة من إزباذ القرارات الصائبة يف الوق  اؼبناسب.

: تتضمن اؼبعلومات التقنية والعلمية واؼبعارؼ اعبديدة اػباصة بنشاط اؼبؤسسة ، حبيث تستمدىا ىذه  المعرفة /4

ز البحث مثال ، كما يبكن أف تنتجها من خالؿ حل مشاكلها التنظيمية واإلنتاجية وتساىم اؼبعرفة يف األخَتة من مراك

 إثراء القدرات اإلبداعية بشكل مستمر فبا يسمح خبلق مزايا تنافسية حاظبة.

ليد من قبل : تعترب الكفاءات أصل من أصوؿ اؼبؤسسة ألهنا ذات طبيعة تراكمية من جهة وصحية التق الكفاءات ثالثا/

اؼبنافسُت من جهة أخرى وىذا ألهنا تسمى العنصر البشري ، فاؼبوارد البشرية األف تعد أىم ميزة تنافسية للمؤسسات ، 

 وىذا إلمكانية ربقيقها مزايا تنافسية من خالؿ قوة عاملة أكثر كفاءة وإلتزاـ ومهارة.

 المطلب الثالث : اإلطار الوطني منشئ لمزايا تنافسية قوية 

إف اإلطار الوطٍت اعبيد يتيح للمؤسسات اغبصوؿ على ميزة أو مزايا تنافسية قوية ويبكن سبثيل اإلطار الوطٍت من خالؿ 
 :الشكل اؼبوارل 

 عناصر اإلطار الوطني  :    (4.2)شكل رقم

 اإلستراتيجية البيعية المزاحمة بين المؤسسات الداخلية                                   

 

 العوامل                                                         الطلب                                     

 الصناعات التسويقية والمشابهة

 
 التسيير، علوم و االقتصادية العلوم كلية الماجستير، شهادة لنيل مقدمة رسالة ، االقتصادية المؤسسة في التنافسية الميزة بوشناف، عمارالمصدر : 

 48، ص2000 الجزائر، جامعة
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 1يتم توضيح عناصر اإلطار الوطٍت فيما يلي:

 :تتمثل يف: العوامل أوال/ 

: سبلك الدولة وسائل إنتاج ضرورية والتزود هبا يبكن اؼبؤسسة من اغبصوؿ على مزايا تنافسية ويتم  التزود بالعوامل/ 1

 :ذبميع العوامل وفق طبسة أضعاؼ كربى ىي 

 اؼبوارد البشرية ، اؼبوارد الفيزيائية ، اؼبوارد اؼبالية ، اؼبوارد اؼبعرفية ، والبنية التحتية.

 : يتم ترتيب العوامل وفقا ؼبعيارين نبا :  ترتيب العوامل  /2

خالؿ  : وسبيز بُت العوامل البسيطة اليت تعود للبلد بطريقة طبيعية يبكن اغبصوؿ عليها من درجة البساطة والتعقيد -

استثمارات خاصة أو صباعية ضعيفة نسبيا وبُت عوامل مركبة اليت تعد قاعدة للميزة التنافسية ، وتتميز بالندرة وىي 

 مرتبطة عضويا بتصميم وتطوير اؼبنتجات وطرائق اإلنتاج يف اؼبؤسسة إذل جانب قدرهتا على اإلبداع.

كما ونوعا حىت يبكن إستغالؽبا وربويلها إذل عوامل مركبة من قبل   ويبكن القوؿ أف البلداف مطالبة بتوفَت العوامل البسيطة

 اؼبؤسسات اليت ؽبا مزايا تنافسية عالية.

: ويتم التفرقة بُت العوامل من حيث اػبصائص اإلستعماؿ إذ ذبب عوامل غَت متخصصة كالسوؽ  درجة التخصص -

...إخل ، وىذه خاصة ، معارؼ يف ميادين دقيقة تاؼبالية وشبكة الطرقات ، وعوامل متخصصة تشمل أفراد ذوي كفاءا

العوامل تنتج للمؤسسة اغبيازة على مزايا تنافسية أكثر أستمرار من تلك العوامل اليت تولدىا عوامل غَت متخصصة وىي 

 تتطلب إمتيازات خاصة وعمومية أكثر جودة ألهنا ضرورية للمؤسسات وخاصة على مستوى األنشطة اؼبعقدة.

 : وىو العنصر الثاين اؼبشكل إلطار الوطٍت وسنتطرؽ من خالؽبا إذل العناصر التالية : بالطل ثانيا/

 : وربدد ىذه الطريقة الًتكيبة اليت سبكن اؼبؤسسات من فهم وتلبية حاجات اؼبستهلكُت. تركيبة الطلب الداخلي/ 1

                                                 
  50 48، ص ص مرجع السابقال، نفس بوشناق عمار - 1
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انات إقتصاديات اغبجم ، وعامل : يؤدي إشباع السوؽ احمللية بالصناعات اليت توفر إمك حجم الطلب الداخلي -

التجزئة إذل اإلستثمار الكبَت يف وسائل اإلنتاج ، التطوير التكنولوجي ، فيتيح ىذا بيع منتجاهتا يف أكرب عدد من األسواؽ 

 احمللية وقد يتعداه لتلبية الطلب اػبارجي.

اؼبطلوب توفرىا يف اؼبنتج ومعلومات حوؿ  : يساعد تعدد الزبائن يف إثراء اؼبعلومات اؼبتعلقة باعبودة تعدد الزبائن -

 السوؽ ،وىذا ما ينشط اإلبداع التكنولوجي الذي بدوره سيخلق ميزة تنافسية.

: يساىم الطلب اؼببكر يف توفَت أسبقية واسعة للمؤسسات احمللية على منافسيها للبلداف األخرى  طلب داخلي مبكر -

 از إنتاجي أكرب حجما وذبربة مًتاكمة.فتحصل بذلك على موقع متفوؽ باإلعتماد على جه

: يؤدي السبع اؼببكر على مبو اؼبؤسسات على حساب بعضها البعض ، حيث  التشبع المبكر للطلب الداخلي -

عدد قليل من  تواجد تشتد اؼبنافسة الداخلية وترغم اؼبؤسسات الضعيفة على اػبروج من السوؽ كما يؤدي التشبع إذل

 ، وحبث الصناعة الوطنية على بذؿ جهد إلخًتاؽ األسواؽ األجنبية . اؼبنافسُت وأكثر إبداعا

 :تدويل الطلب الداخلي /2

: عندما يتوفر يف الزبائن خاصة التنقل اعبغرايف ، فيكوف ىناؾ إحتماؿ بروز ميزة  تنقل وتدويل الزبون المحلي -

 من خالؿ تنقالتو اؼبتكررة  خارج بلد إقامتو تنافسية للصناعة الوطنية ، ألف الزبوف احمللي سيتحوؿ إذل زبوف أجنيب

: وتتمثل يف اػبصائص اليت يبكن أف يساىم هبا الطلب احمللي يف زيادة وتقوية  التأثير على اإلحتياجات بالخارج -

 ية الصادرات ويتم ىذا بًتسيخ األذواؽ احمللية يف ذىن الزبوف األجنيب كالقياـ بالدعاية الثقافية أو التحالفات السياس

 : ويلعب كل منها دورا يف إنشاء مزايا تنافسية على اؼبستوى الوطٍت.الصناعات التموينية والمتشابهة /3

، حيث  أقوياء يف تدعيم عملية اإلبداع: تكمن األنبية يف وجود موازين ؿبليُت الميزة التنافسية للصناعات التموينية -

اعة اؼبعنية ومورديها ، وبالتارل يلعب ىؤالء دور شعاع ناقل لألفكار تنشأ اؼبيزة التنافسية بالتنسيق الوطيد بُت الصن

واإلبداعات اعبديدة كزبائنهم ، كما أف الصناعة اؼبعنية تلقى دورا ىاما يف توجيو قوة البحث اػباصة ؼبورديها ، وإقًتاح 
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ويؤدي ىذا التآزر بُت مؤسساهتا كحقل للتجارب قصد البحث عن اغبلوؿ للمشاكل اؼبشًتكة بأكثر فاعلية وسرعة 

ضاؼ إذل اؼبزايا اؼبذكورة القرب اعبغرايف للموردين ياعبانبُت إذل تسريع الوتَتة العامة لإلبداع يف كل الصناعة الوطنية ، و 

 الذي يسهل بدوره عملية اإلتصاؿ.

األنشطة فيما بينها ، : تسمى الصناعات اؼبتشاهبة تلك اليت يبكن أف تشًتؾ  الميزة التنافسية للصناعات المتشابهة -

وكذلك اليت تصنع منتجات مكملة وعادة ما تؤدي ىذه الصناعات إذل اعبمهور صناعات تنافسية جديدة يف البلد ، 

ويبكن القوؿ أف إحتماؿ النجاح الوطٍت يف الصناعة يرتفع خاصة مع عدد الصناعات اؼبتشاهبة اؼبتمتعة دبيزة تنافسية ، 

 ا الصدد ىي تلك اليت تستفيد من اإلبداع وتلك اليت تسمح بتقاسم بعض األنشطة احملبوبة.فاؼبزايا األكثر ربديدا هبذ

: ويتعلق األمر باإلطار الذي يتم ضمنو إنشاء تنظيم  اإلستراتيجية البينية والمزاحمة بين المؤسسات الداخلية /4

 وتسيَت اؼبؤسسات وكذا بطبيعة اؼبنافسة الداخلية.

: يؤثر اإلطار الوطٍت على الطريقة اليت تسَت هبا اؼبؤسسات وتظهر اؼبيزة  ؤسسات الداخليةإستراتيجية وبنية الم -

التنافسية الوطنية يف الصناعات حيث التطبيقات البشرية والتنظيمية الناصبة عن اإلطار الوطٍت تلتقي مع مصادر اؼبيزة 

ية رائدا عاؼبيا يف عددا من الصناعات " التأثيث ، أجهزة التنافسية اػباصة بالصناعة اؼبعينة ، فمثال تعد اؼبؤسسات اإليطال

التكييف " ، حيث إقتصاديات اغبجم أقل أنبية وتعتمد على إستقداـ إسًتاتيجيات التخصص وتتفادى اؼبنتجات 

 النمطية وتعمل على تلبية طلب دقيق جدا معتمدة على أسلوهبا اػباص ، كما تتأقلم مع تغَتات السوؽ .

: يعتقد البعض أف اؼبزاضبة تشكل خط ألهنا تؤدي إذل تكرار غَت ؾبد للمجهودات ، وربوؿ دوف  لداخليةالمزاحمة ا -

حيازة اؼبؤسسات على إقتصاديات اغبجم ، وعلى خالؼ ىذا اإلعتقاد تدفع اؼبزاضبة الداخلية اؼبؤسسات إذل التطور 

 واإلبداع وزبفيض التكاليف وربسُت اعبودة واػبدمات ....إخل .

لتعود على اؼبنافسة يؤدي إذل ظهور أحسن اؼبؤسسات الوطنية حيث ، يتيح ذلك تكوين وسائل النجاح على اؼبستوى فا

الدورل ، فاؼبؤسسة اليت ال تستطيع زبطي اؼبزاضبة الداخلية نادرا ما ربصل على نتائج باىرة على اؼبستوى الدورل ، كما أنو 

تنافسة وجهة نظر إسًتاتيجية ـبتلفة تؤدي إذل إنشاء تشكيالت من اؼبنتجات خالؿ اؼبزاضبة الداخلية تعتمد اؼبؤسسات اؼب



104 
 

واػبدمات اليت تغطي العديد من القطاعات ووبفز ىذا كلو إذل اإلبداع عندما سبلك الصناعة الوطنية خيارا واسعا من 

 اؼبنتجات والتطورات اليت تسمح جملاهبة توغل اؼبؤسسات األجنبية.

وؿ أف اؼبصادر الثالثة متكاملة ومنسجمة ، حيث تفكر اؼبؤسسات يف وضع إسًتاتيجيات جملاهبة ويف األخَت يبكن الق

اؼبنافسة وتسخر لتلك اؼبوارد بصفة ؿبكمة ويعمل اإلطار الوطٍت على التخفيف من العقبات اليت ال دخل للمؤسسات 

 فيها . 

 المبحث الرابع : سياسات دعم وتنمية الميزة التنافسية

مطلبا حتميا للمؤسسات االقتصادية ويتم ذلػك عػن طريق اختيار السياسات األفضل  وتنميػة قدرة تنافسية يعدإّف بناء 

واليت تنمي اؼبستوى اؼبعيشي واالقتصادي واالجتماعي. لػذلك سوؼ نتطرؽ يف ىذا العنصر إذل أىداؼ سياسات دعم 

 .سياسة دعم اؼبنافسة اؼبيزة التنافسية وسبل تطويرىػا، كمػا نتطرؽ إذل شروط قباح

 المطلب األول: أىداف سياسات دعم المنافسة

تشَت أدبيات االقتصاد اغبديثة إذل خربة الدوؿ يف ربديد أىداؼ قوانُت اؼبنافسة واليت تتلخص يف بديلُت: األوؿ يرّكز على 

عمة للمنافسة، والثاين يرّكز على الكفاءة االقتصادية كهدؼ رئيسي وحيد تقـو على أساسػو كافػة القوانُت واإلجراءات الدا

أىداؼ متعددة لقوانُت اؼبنافسة، مثػل زبفيض معدالت البطالة، والتنمية اإلقليمية، والتكامل االقتصادي وغَت ذلػك مػن 

 ، وقد 1االقتصادية  األىػداؼ األخرى، وقد رجح  كندا واالرباد األورويب ونيوزلندا والواليػات اؼبتحػدة كّفػة الكفػاءة 

 2:تتخذ الكفاءة أبعادا عديدة منها 

أّف السعر هبب أف يساوي التكلفة  كفاءة زبصيص اؼبوارد وتستوجب تسعَت السلع النهائية دبا يعكس تكلفة توفَتىا أي-

 .اغبدية أو قريبا منها

                                                 
د موريس جرجس ، أليات دعم القدرة التنافسية في القطاع الصناعي ، مجلة التنمية والسياسات اإلقتصادية ، الكويت ، المجلد الثالث ، العد - 1

 27، ص  2000األول ، ديسمبر 
النقد العربي ، معهد السياسات اإلقتصادية أبو ظبي ، علي توفيق صادق ، القدرة التنافسية لإلقتصاديات العربية في األموال المالية ، صندوق  - 2

 30، ص  1999
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يث ال كفاءة اغبجم وتستوجب إمكاف وضع حدود على عدد اؼبؤسسات اليت تدخل يف قطاع ما، الصناعة مثاًل، حب-

 تنخفض حجم اؼبؤسسات دوف اغبجم األمثل؛

 الكفاءة التقنية وتستوجب اختيار فن اإلنتاج الذي وبقق إنتاج السلع بأقل تكلفة؛ -

 .الكفاءة اغبركية وتستوجب تنشيط االخًتاع والتجديد يف اؼبؤسسات القائمة عن طريق االىتماـ بالبحوث والتطوير -

وتسػتوجب تػوفَت الظروؼ التنافسية خارج اؼبؤسسة والتنظيمية داخلها، ) التنظيم والتنافس الكفاءة السينية اؼبرتكزة على -

 .للضغط على اإلدارة لبذؿ أقصػى اعبهػود اؼبمكنة ػبفض التكاليف

اغبصوؿ على حجم  ومضموف كفاءة زبصيص اؼبوارد ىو أنو ليس باإلمكاف إعادة توزيع عوامل اإلنتاج لزيادة اؼبنتوج أي

ويف السوؽ  .لعوامل اإلنتاج يف صبيع السلع اؼبنتجة  1وكفاءة اإلنتاج تستوجب تساوي نسب اإلنتػاج اغبػدي أكرب. 

 .التنافسية يكوف سعر السلعة مساويا للتكلفػة اغبدية إلنتاجها

ود وكفاءة اغبجم تفًتض وجود حجم أمثل للمؤسسات هبب احملافظة عليو حىت لو أدى ذلك إذل تدخل الدولة ووضع قي

على اؼبؤسسات يف القطاع اؼبعٍت. وىنا يبكن اإلشارة إذل أّف عػدد اؼبؤسسات يف قطاع ما يعتمد على حجم السوؽ. ومع 

انفتاح منافذ للتصدير يف األسواؽ العاؼبيػة فإّف حجم السوؽ يرتفع، أما الكفاءة التقنية فإهنا تفًتض أّف عوامل اإلنتاج 

 ب يف اقتنائها، وىذه فرضية قد ال تتحقق عمليا لسبب أو آلخر، و بالنسبة للكفاءةمعروفػة ومتاحة ؼبن يرغ تدبواصػفا

اغبركية فإهنا تعترب ؿبددا أساسيا يف النمو االقتصادي يف اؼبدى الطويل وقد يكوف ىدؼ السياسة التنافسية بشكل مبسط 

يف اإلنتاجية ورفع اؼبواد دبا فيها التقنية ربسينات )ىو كيف ذبعل اآللة االقتصادية للبالد ليس فقط تنتج أكثػر وأرخػص 

والتنظيم بالكم والنوع( وإمبػا تنػتج أيضػا أجود)وفًقا ألفضل معلومات السوؽ وتقنيات اإلنتاج وأكثر صلة مع اغباجات 

والتخزين العاؼبية وليس احمللية فقط ويف الزمن اؼبالئم( استنادا إذل معلومات حديثة عن السوؽ ومرونة كافية يف اإلنتاج 

 .واإلدارة

                                                 
أىمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستر ، جامعة الجزائر كلية العلوم والتسيير نوحاسية رتيبة ،  - 1

 62 .61ص ، ص  2002
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 المطلب الثاني: تنمية وتطوير الميزة التنافسية

إف عملية تنمية وتطوير اؼبيزة التنافسية عملية مستمرة، فتقفز اؼبؤسسة من ميزة إذل أخرى، فتتخلى عن واحدة غبساب 

 :أخرى تكوف حاظبة للمنافسة. ولتطوير اؼبيزة التنافسية مػن قبػل اؼبؤسسة أسباب من بينها

تتأثر اؼبيزة التنافسية بتغيَت تكاليف اؼبدخالت مثل تكاليف اليد العاملة وكذا تغَت أسعار  تغير تكاليف المدخالت: -

 اؼبواد األولية واآلالت ووسائل اإلنتاج وغَتىا...

دخوؿ إذل سبس ىذه التغَتات أساسا يف مواصفات اؼبنتج وضبػالت ضباية البيئة وقيود ال التغير في القيود الحكومية: -

 السوؽ؛

يعترب ظهػور اغباجػات اعبديػدة للمستهلك من بُت األسباب األساسية  ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيرىا: -

 .لتعديل أو حىت تنمية ميزة جديدة

ا يبكن للتغَت التكنولوجي أف ىبلق فرصا جديدة وأسػواقا جديدة يتيح للمؤسسة أف تربز مزايظهور تكنولوجيا جديدة:  -

ونعلم أف  . تعترب األسباب السابقة من أىم األسباب اليت تؤدي إذل تنمية وتطوير اؼبيزة التنافسية .اؼبنافسة واجوجديدة ت

من خصائص اؼبيزة التنافسية ىو االستمرار لكن ىذا االستمرار ؿبدود يف الزمن ، وكذلك أسباب متعلقة بتغَت 

يا جديدة يبطل اؼبزايا التنافسية اليت كان  معتمدة على تكنولوجيا أقل التكنولوجيا اؼبستعملة حيث أف ظهور تكنولوج

ومهما كان  ىذه األسباب حاظبة فإف للميزة التنافسية دورة حياة تبدأ بالتقدمي مث التبٍت، فالتقليد وأخَتا الضرورة  .تطورا

عادة ىذه الدورة بتقدمي ميزة تنافسية جديدة إ ية اؼبيزة التنافسية ففيها ذبتهد اؼبؤسسة علىهنا وىذا األخَتة تعترب مرحلة

 1.وىكذا دواليك

 المطلب الثالث: شروط عامة لنجاح سياسة دعم المنافسة

                                                 
من خالل تنمية العالقة بالزبائن ، دراسة حالة مؤسسة الجزائر للسباكة ، بالحراش ، مذكرة ضمن متطلبات  ياسين حميني ، تفعيل عملية اإلبداع - 1

 133-132، ص ص  2006نيل شهادة الماجستر في العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
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إّف االذباه كبو ربقيق االستقرار االقتصادي الكّلي واإلصالح اؽبيكلي القطاعي اؽبػادؼ إذل رفع مستوى اإلنتاجية وربسُت  

لقدرة التنافسية للمنتجات وكيفيػة التغّلب على مواقع الضعف وتطوير مواقع القوة وربديد نقاط الضعف يف واقع ا اهتاكفاء

دبا يبّكنها من ربسُت موقفها التنافسي. فإنو ال بدمن تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات وذلك عن طريق عدة مداخل 

 االزدىار.         يبكن اعتمادىػا يف ؿباولة بناء و تعظيم القدرة التنافسية واعتبارىا من مقومات

ىناؾ عدد من الشروط األساسية اليت هبب توّفرىا لنجاح سياسات دعم القدرات التنافسية، وسوؼ نذكر فيما يلي   

 .أىم ىذه الشروط

تواجد قوى تنافسية تدفع اؼبؤسسات بشدة اذباه التعاوف مع اغبكومة وقد يأيت ذلك يف شكل منافسة ؿبلية أو منافسة  -

                                                                           .تَتاد أو التصدير للمؤسسات اؼبصدرةمن خالؿ االس

ربفيز القطاع اػباص على الدخوؿ يف القطاع الصناعي، وكّلما ازداد عدد اؼبؤسسػات العاملة يف السوؽ الواحد كّلما  -

 .ازدادت حدة اؼبنافسة

بادلة بُت اغبكومة واؼبؤسسات ، األمر الذي وبتػاج إذل قنػوات جديدة يبكن من خالؽبا تبادؿ اآلراء، توّفر الثقة اؼبت -

 .جملتمعومشاركة وجهات النظر والتوصل إذل رؤية متوافقة ؼبا فيػو مصلحة ا

ؼبستهلك وذلك تبٍت سياسات االنفتاح االقتصادي ومنع االحتكار من أجل ربقيق الكفاءة االقتصػادية وتعظيم رفاه ا -

  .من خالؿ عملية التنافس

تشاة نضباية اإلنتاج الوطٍت الذي يهدؼ إذل ضباية اؼبنتجُت احملليُت من تعرضهم لضػرر بػالغ نتيجة لتزايد استَتاد سلع م -

 .أو منافسة إلنتاجهم

 :خالصة الفصل

ىي إال اجتهاد وحبث متواصل تتمكن من من خالؿ ما مت عرضو يف ىذا الفصل يبكن الوصوؿ إذل أف اؼبيزة التنافسية ما 
خاللو اؼبؤسسة من ربويل اإلمكانيات اؼبتوفرة لديها إذل عنصر أو عناصر سبيزىا عن منافسيها يف السوؽ، ومن أجل ذلك 

افسية، البد على صانعي القرار يف ىذا اجملاؿ االىتماـ بكل اعبوانب اؼبتعلقة باؼبيزة التنافسية من أنواع، وؿبددات اؼبيزة التن
 . مصادرىا...إخل. حىت يتسٌت ؽبم بلوغ األىداؼ اؼبسطرة على اؼبديُت القصَت والطويل
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 ثــــل الثالـــــــــالفص
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يعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية أحد البنوؾ التجارية العمومية البارزة يف الوطن والسباقة دوما إذل تبٍت اعبهود  : دتمهي

التسويقية، ؽبذا وقصد استكماؿ الدراسة النظرية قمنا بدراسة ميدانية يف إحدى وكاالتو الواقعة ببلدية سيدي ػبضر 

التسويق داخل البنك ومدى مسانبتو يف ربقيق و دعم اؼبيزة التنافسية وقصد الوصوؿ إذل األىداؼ  للتعرؼ على وضعية

اؼبسطرة قمنا بتقسيم الفصل إذل ثالث مباحث حبيث تناوؿ اؼببحث األوؿ حملة حوؿ الوكالة البنكية ؿبل الدراسة ، أما 

لثالث قمنا بتقدمي ربليل سوات يف الوكالة ؼبعرفة نقاط قوة و ، ويف اؼببحث االبيئة التنافسية للوكالةاؼببحث الثاين فتناوؿ 

مقابلة سب  مع ؾبموعة من اؼبوظفُت لدى البنك. وقد مت إجراء  ضعف و الفرص و التهديدات للوكالة  من خالؿ 

                     : تقسيم ىذا الفصل إذل

 حملة حوؿ بنك الفالحة والتنمية الريفية ؿبل الدراسة                    لمبحث األول :ا   

  867األداء التسويقي لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة سيدي ػبضر  المبحث الثاني:

  867تنافسية بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة سيدي ػبضر : المبحث الثالث  
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 ألول: لمحة حول الوكالة البنكية محل الدراسةالمبحث ا

 المطلب األول: نشأة وتطور بنك الفالحة والتنمية الريفية

 نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية أوال/ 

نشئ بنك الفالحة والتنمية الريفية يف إطار سياسة إعادة اؽبيكلة اليت تبنتها الدولة بعد إعادة ىيكلة البنك الوطٍت 

، وذلك هبدؼ اؼبسانبة يف تنمية القطاع  1 1982مارس  13اؼبؤرخ يف  106-82دبوجب مرسـو رقم اعبزائري 

الفالحي وترقيتو، ودعم نشاطات الصناعات التقليدية واغبرفية واحملافظة على التوازف اعبهوي، ويف ىذا اإلطار قاـ بنك 

طاع االشًتاكي، مزارع الدولة واجملموعات القانونية وكذلك الفالحة والتنمية الريفية بتمويل اؼبؤسسات الفالحية التابعة للق

اؼبستفيدين الفرديُت للثورة الزراعية ، مزارع القطاع اػباص، تعاونيات اػبدمات، والدواوين الفالحية واؼبؤسسات الفالحية 

لتنمية الريفية بعد عاـ ويف إطار اإلصالحات اإلقتصادية ربوؿ بنك الفالحة وا . الصناعية إذل جانب قطاع الصيد البحري

 00 .1.000 سهم بقيمة 2200مليار دينار جزائري مقسم إذل  22إذل شركة مسانبة ذات رأس ماؿ قدره  1988

سهم مكتتبة كلها  33000مليار دينار جزائري موزع على  33إذل  2000دج للسهم الواحد، لَتتفع يف بداية سنة 

 د ولكن بعد صدور قانوف النق . من طرؼ الدولة

والذي منح استقاللية اكرب للبنوؾ وألغي من خاللو نظاـ التخصص، أصبح بنك الفالحة  14/04/1990والقرض يف 

والتنمية الريفية كغَته من البنوؾ يباشر صبيع الوظائف اليت تقـو هبا البنوؾ التجارية واؼبتمثلة يف منح التسهيالت االئتمانية 

لتنمية، ولتحقيق أىدافو واالستعداد ؼبرحلة الراىنة وضع البنك إسًتاتيجية شاملة وتشجيع عملية االدخار واؼبسانبة يف ا

موظف والقياـ بتنويع  7000وكالة مؤطرة بأكثر من  300من خالؿ التغطية اعبغرافية لكامل الًتاب الوطٍت بأكثر من 

ية تؤىلو ؼبنافسة البنوؾ اػباصة واألجنبية منتجاتو وخدماتو اؼبتضمنة ألبعاد اعبودة الشاملة، وىذا بغية إكتساب ميزة تنافس

 . اليت تزاوؿ نشاطها يف السوؽ اؼبصرفية اعبزائرية

                                                 
 16، المتعلق بإنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية ، الجريدة الرسمية العدد  1982مارس  13المؤرخ في 106-82المرسوم رقم  - 1
.11/03/1982 
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 :تطور بنك الفالحة والتنمية الريفية ثانيا/

                                                    : 1مر بنك الفالحة والتنمية الريفية يف تطوره بأربعة مراحل رئيسية وىي

خالؿ ىذه اؼبرحلة أنصب اىتماـ البنك على ربسُت موقعو يف السوؽ اؼبصرفية، والعمل  م:1990-1982لة مرح/ 1

على ترقية العادل الريفي عن طريق تكثيف فتح الوكاالت البنكية يف اؼبناطق ذات النشاط الفالحي، حيث اكتسب ذبربة  

صناعية اؼبيكانيكية الفالحية، ىذا التخصص يف ؾباؿ كبَتة يف ؾباؿ سبويل القطاع الفالحي والصناعات الغذائية، وال

- 1991مرحلة  /2  التمويل فرضتو آلية االقتصاد اؼبخطط الذي اقتضى زبصص كل بنك يف سبويل قطاعات ؿبددة

دبوجب قانوف النقد والقرض الذي ألغى من خاللو التخصص القطاعي للبنوؾ اؼبطبق من قبل يف إطار االقتصاد : 1999

وسع نشاط بنك الفالحة والتنمية الريفية ليشمل ـبتلف قطاعات االقتصاد الوطٍت، خاصة قطاع الصناعات اؼبوجو، ت

الصغَتة واؼبتوسطة مع بقاءه الشريك ذو األفضلية الكبَتة يف تدعيم وسبويل القطاع الفالحي، أما يف اجملاؿ التقٍت فقد 

رب ـبتلف وكاالت البنك، كما شهدت ىذه اؼبرحلة العديد شهدت ىذه اؼبرحلة إدخاؿ وتعميم استخدـ اإلعالـ اآلرل ع

 من اإلجراءات كان  تصيب كلها يف تطوير نشاط البنك 

سبيزت ىذه اؼبرحلة دبسانبة بنك الفالحة والتنمية الريفية كغَته من البنوؾ العمومية يف : 2004- 2000مرحلة / 3

ش االقتصادي والتوجو كبو تطوير قطاع اؼبؤسسات الصغَتة تزعيم وسبويل االستثمارات اؼبنتجة، ودعم برنامج االنعا

واؼبتوسطة واؼبسانبة يف سبويل قطاع التجارة اػبارجية وفقا لتوجيهات إقتصاد السوؽ، إذل جانب توسيع تغطيتو ؼبختلف 

 . مناطق الوطن وذلك عن طريق فتح اؼبزيد من الوكاالت

يت تعرفها البالد، واستجابة الحتياجات ورغبات الزبائن، قاـ بنك وللتكييف مع التحوالت االقتصادية واالجتماعية ال

الفالحة والتنمية الريفية بوضع برنامج طباسي يتمحور أساسا حوؿ عصرنة البنك وربسُت خدماتو، والعمل على تطوريها، 

  .باإلضافة إذل تنبيو استخداـ التكنولوجيا اغبديثة يف ؾباؿ العمل البنكي

                                                 
1 - Cart inter bancaire 
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:يف ىذه اؼبرحلة وجو بنك الفالحة والتنمية الريفية كبو سبويل اؼبشاريع الفالحية واغبرفية  2009-2005مرحلة  /4

. اغبكومي الصادر يف                                                                 :ـ حيث مت ربديد نشاطاتو يف12/05/2005وذلك وفقا للمرسـو

                                       . لفالحي وملحقاتوسبويل النشاطات اػباصة بالقطاع ا- 

                                                                             السكن الريفي سبويل-

                                 . تدعيم تشغيل الشباب إذا كاف يف إطار نشاط فالحي -

 . فية بكل أنواعهاسبويل النشاطات اغبر   -

 867المطلب الثاني: تقديم وكالة سيدي لخضر

 867نشأة الوكالة سيدي لخضر أوال/

تعترب بلدية سيدي ػبضر من أىم اؼبناطق الفالحية يف والية مستغازل وبالتارل فهي تتسم باتساع النشاط الفالحي الذي 

ثمانيات، وىذا ما دفع اؽبيئات اؼبعنية باألمر إذل فتح يضم عدد كبَت من الفالحُت خاصة يف مرحلة السبعينات وبداية ال

ـ ومقرىا االجتماعي   03/1982مديرية فرعية لبنك الفالحة والتنمية الريفية يف اؼبنطقة وىكذا مت إنشاء الوكالة  يف

ـ 04/04/1996شارع سي عبد اهلل بسيدي ػبضر والية مستغازل، وحسب التصنيف اؼبوجود بالتنظيم الصادر يف 

والوكالة  E.D.C.B.A )أصناؼ 05اػباص بالوكاالت البنكية فقد صنف  الوكاالت إذل طبسة ) 96/16المر ا

 .موظف 17تضم  c تعترب من الصنف 867

 

 

 

 

 

 



113 
 

 867الهيكل التنظيمي لوكالة سيدي لخضر :ثانيا
 867الهيكل التنظيمي لوكالة سيدي لخضر( :1.3)شكل                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر : من إعداد الطالب بناءا على وثائق داخلية للوكالة
 : ويبكن شرح اؽبيكل التنظيمي لوكالة سيدي ػبضر كما يلي

يعترب اؼبدير اؼبسؤوؿ األوؿ يف الوكالة ويعُت من طرؼ اؼبدير العاـ بواسطة مسابقة غباملي الشهادات  مدير الوكالة:/ 1

  عليا فرع اقتصاد ومالية أو باقًتاح من اؼبدير الفرعي لذوي اػبربة من اؼبوظفُت وىذا ؼبدة طبسة سنواتال

 .ويتمتع مدير الوكالة بصالحيات فبنوحة لو حسب القانوف الداخلي للبنك 

 األمانة المدير

 واجهة مكتب 

 رئيس المصلحة

 اإلستقبال والتوجيو

 المكلف بالزبائن

 رئيس المصلحة 

 قطب التحويالت 

 الخدمة السريعة 

 محاسبة المدفوعات 

 الصندوق الرئيسي 

 المكتب الخلفي 

 رئيس المصلحة 

 وسائل الدفع    القروض

 التجارة الخارجية                 المحاسبة   

               المصلحة       مصلحة  ال
                                                                      القانونية          اإلدارية
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واستقباؿ الربيد  ن خالؿ استقباؿ العمالء والزبائنتعمل على تسهيل العماؿ، وذلك مأمانة الوكالة )السكرتارية(: / 2

                                                    .واؼبكاؼبات اؽباتفية، وللمدير صالحية كاملة يف كيفية تسيَت عملها 

يعترب واجهة البنك و ىو أوؿ و أخر إتصاؿ للزبائن بالبنك بغرض اإلشراؼ و تقدمي اؼبساعدة  :المكتب األمامي / 3

                                                           .للزبائن

                                             .ودوره اإلشراؼ على اؼبصلحة و مراقبة سَت عملها   رئيس مصلحة :/ 1.3

اؼبات ىو اؼبنصب احملوري يف البنك و يتبٌت عدة نشاطات و مهاـ، تبدأ باستقباؿ اؼبك  / االستقبال و التوجيو:2.3

االىتماـ                              اؽباتفية، توجيو الزبائن حسب اغباجات كما أنو يضمن بعض العمليات و ىي:

 بالصكوؾ البنكية ) إعدادىا، إصدارىا و استقباؽبا (.                                            

                                           راجعتها و فحصهاإعداد صكوؾ الزبائن اؼبطالبُت هبا، م -

                                 استقباؿ ومعاعبة الصكوؾ غَت اؼبضبوطة بعد استشارة اؼبسؤوؿ عن العمليات اػباصة. -

                                                            ؿباسبة التحوالت النقدية إذل اغباسوب رب  أمر الزبوف. -

 مهامو تتمثل يف:/ المكلف بالزبائن: 3.3

 ضماف العالقة اليومية وتقدمي اؼبشورة العمالء من إدارة حساباهتم. -

           تسجيل اإلعالف و باألخص تأمُت معاعبة ؾباؽبم. -

األمر لبنكو لتحويل مبلغ معُت إذل  التحويل ىو األمر الذي يسمح للزبوف أو وكيلو إعطاء/ قطب التحويالت: 4

أو لوكالة أخرى أو يف بنك أخر ويكوف ىذا  867حساب أخر يبلكو أو إذل حساب شخص آخر سواء زبوف لوكالة 

األمر إما كتابيا عن طريق وثيقة خاصة يقدمها البنك لزبائنو أو باستعماؿ رسالة بسيطة ينقل فيها قيمة اؼببلغ الذي سيتم 

                                                                                                                                   . ستفيدربويلو إذل اؼب
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دج و كذا إستخراج اؼببالغ 100.000يتم فيو قبض )إستالـ( اؼبدفوعات اإلكرب من :  /الصندوق الرئيسي1.4

 طرؼ الزبائن  .                  دج من 100.000األكرب من 

 يتم فيو ؿباسبة عمليات السحب)تسجيل عمليات السحب(.        /الخدمة السريعة:2.4  

 اؼببالغ اؼبدفوعة)تسجيل عمليات اإليداع(    يتم فيو ؿباسبة/محاسبة المدفوعات: 3.4

  : /المكتب الخلفي5

اشرة باؼببيعات أو اؼبتاجرة بل بالسجاّلت احملاسبية وعمليات الصرؼ مكتب العمليات اإلدارية للوكالة وىو غَت معٍّت مب

الصفقات وتسوياهتا ومسك دفاترىا   اليت تعترب مساندة للتعامل باألوراؽ اؼبالية . ومن واجبات ىذا اؼبكتب العمليات

 والتأّكد من مراعاهتا لقواعد الرقابة

مستوى الوكالة لكوهنا تشكل أىم موارد البنك فهي  تعترب ىذه اؼبصلحة جد مهمة على /مصلحة القروض:1.5 

تتكفل باستقباؿ ملفات طلب القروض ودراستها وبذلك فهي سبوؿ ـبتلف اؼبشاريع االقتصادية سواء الفالحية أو 

  التجارية كما تقـو ىذه اؼبصلحة باؼبتابعة اؼبيدانية للمشاريع قصد ضماف سَتىا على أحسن حاؿ

                                  . الث مصاحل: مصلحة القرض التجاري، مصلحة القرض الفالحي، مصلحة فتح اغبساباتتتكوف ىذه اؼبصلحة من ث

: يتم ربليل صبيع العمليات اليت ربدث يف البنك إذل طرفيها اؼبدين والدائن من وجهة نظر البنك نفسو / المحاسبة2.5 

 . وليس من وجهة نظر اؼبتعاملُت معو

                           يتعامل هبا البنك خالؿ معامالتو مع الزبائن.: تتمثل يف صبيع  الوسائل اليت ائل الدفع / وس3.5

يكمن دورىا األساسي يف اإلشراؼ على عمليات التصدير واالسًتاد اليت زبص زبائن الوكالة،  : الخارجية التجارة /4.5

من بنك يف اػبارج فإف الوكالة ىي اليت تتكفل بالعمليات اليت تتعلق بدفع شبن ويف حالة ما إذا تعامل زبوف ؿبلي مع زبوف 

السلعة وإرساؿ اؼبلفات وىذا ما يسمى بالقرض اؼبستندي، إضافة إذل ىذا الدور فإف ىذه اؼبصلحة ؽبا عالقة مباشرة مع 

             . الشباؾ الثاين وما يقـو بو من عمليات سحب وإيداع العملة الصعبة
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تلعب دورا مزدوجا إذ تقـو دبساعدة اؼبدير من جهة وكذلك النظر يف شؤوف اؼبوظفُت من المصلحة اإلدارية:  /5.5

 . جهة أخرى

، حبيث للخلية القانونية كثَتة ومتعددة نظرا الوجود تغَتات دائمة من طرؼ الزبائن فغن مهاـالقانونية:  المصلحة /6.5

                                                                                                           : تتدخل ىذه اػبلية يف حالة

 ضياع شيك زبوف لدى وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية  -

                                                                            . عدـ تسديد الزبوف ؼبستحقات الضرائب -  

                                                     . إذا دل يسدد الزبوف اؼبستحقات اليت عليو ذباه الضماف االجتماعي -

     . التعامل مع ورثة الزبوف الذي كاف لو حساب يف الوكالة -

                                                                                    867لة سيدي لخضر المبحث الثاني : األداء التسويقي لبنك الفالحة والتنمية الريفية وكا

                  867المطلب األول: المهام واألىداف التسويقية للوكالة  

أجل أداء مهمة إقتصادية مت إنشاء الوكالة البنكية ؿبل الدراسة كغَتىا من الوكاالت األخرى من /مهام الوكالة : أوال

ىدفها تطوير القطاع الزراعي والفالحي باؼبنطقة التابعة ؽبا، ورفع مستوى اؼبعيشة لسكاف األرياؼ التابعة ؽبذه اؼبنطقة، 

 1: لذلك يعمل البنك عرب الوكالة على تقدمي عدة مهاـ نوجزىا فيما يلي

                                             . ، وعمليات اػبزينةمعاعبة كل العمليات اػباصة باالقًتاض، وربويل العمالت   

 فتح اغبسابات لكل شخص يتقدـ بالطلب -

 استقباؿ الودائع )ألجل ورب  الطلب( -

 .الصناعيةتطوير األعماؿ الفالحية، الزراعية الغذائية، ،  -

         .الوطنيةسات التعاوف مع الدولة من اجل الرقابة غبماية حركة األمواؿ يف اؼبؤس -

                                                 
 مقابلة مع السيد غزالي أحمد ، مصلحة القروض  - 1
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                           التعرؼ على حاجات و رغبات الزبائن، و االستماع إذل شكاويهم. -

 : 867/األىداف التسويقية للوكالةثانيا

     : اؼكما تأيت األىداؼ التسويقية للوكالة من األىداؼ العامة للبنك وتتمثل ىذه األىد

 . ليف وأحسن مروديةرفع حجم اؼبوارد بأقل التكا -

 . اإلدارة الدقيقة للخزينة بالدينار وبالعملة الصعبة -

 . تطوير نشاطها يف ؾباؿ التعامالت البنكية -

 . اغبصوؿ على اكرب حصة من السوؽ -

 شباع حاجات ورغبات الزبائن عن طريق عرض تشكيلية من اػبدمات يبكنها تلبية ذلك.

                                                                867ت و التطورات الحاصلة للوكالة المطلب الثاني: المنتجات و الخدما 

                                                           1: يبكن ابرازىا فيما يلي  

                                                                                 فيرىا :المنتجات والخدمات التي تعمل الوكالة على تو  أوال/  

 الوكالة:وخدمات منتجات   /1 

وىو عبارة عن منتج بنكي يبكن للراغبُت من ادخار أمواؽبم الفائضة عن حاجاهتم على أساس فوائد   دفتر التوفير -

رغبات اؼبدخرين، وباستطاعة ىؤالء اؼبدخرين اغباملُت لدفًت التوفَت القياـ  ؿبددة من طرؼ البنك أو بدوف فوائد حسب

بعمليات دفع وسحب ألمواؿ يف صبيع الوكاالت التابعة ، وبذلك فاف ىذا اؼبنتج هبنب أصحاب دفاتَت التوفَت مشاكل 

                               . روصعوبات نقل األمواؿ من مكاف ألخ

                                                 
 وثائق داخلية للبنك - 1
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ىو دفًت ـبصص ؼبساعدة أبناء اؼبدخرين للتمرس والتدريب على االدخار يف بداية حياهتم  :الشبابتوفير دفتر  -  

سنة من طرؼ فبثليهم الشرعيُت حيث حدد  19االدخارية، حيث يفتح دفًت التوفَت للشباب الذين ال تتجاوز أعمارىم 

                       أف يكوف الدفع يف صورة نقدية أو عن طريق ربويالت تلقائية أو أوتوماتيكية منتظمةدينار، كما يبكن  500الدفع الورل بػ

ىي بطاقة ؾبسدة يف شكل مستطيل من مادة بالستيكية يسمح لزبائن البنك بسحب أمواؽبم عن طريقها  :بطاقة بدر -

تقع خارج مبٍت البنك، أو باستخداـ الشبابيك اآللية لألوراؽ  باستخداـ اؼبوزعات اآللية لألوراؽ النقدية اليت عادة ما

            .النقدية  

وىي بطاقة فبغنطة تسمح للزبوف البنك بسحب مقدار ؿبدد من اؼباؿ من اؼبوزعات األلية   :بطاقة ما بين البنوك -

لإلشارة فإف ىذا اؼبنتج قد بدأ  .البطاقة التابعة للبنك أو من اؼبوزعات األلية التابعة للبنوؾ اليت وقع  على إصدار ىذه

                                                                                               .،وتشرؼ عليو شركة النقد اآلرل والعالقات التلقائية بُت البنوؾ 2001العمل بو يف عاـ 

بعائد موجو ألشخاص اؼبعنوين والطبيعيُت ويبكن أف يكوف باسم عبارة عن تفويض ألجل و   :حساب الصندوق   -

                                                                                 .اؼبكتب أو غباملو

ذل وىي وسيلة تسهل على األشخاص الطبيعيُت واؼبعنويُت إيداع األمواؿ الفائضة عن حاجاهتم إ:  ألجلااليداعات  -

          .أجاؿ ؿبددة بنسبة فوائد متغَتة من طرؼ البنك

وىو منتج يسمح جبعل نقود اؼبدخرين بالعملة الصعبة متاحة يف كل غبظة مقابل عائدا ؿبددا :حساب العملة الصعبة  -

 حسب شروط البنك والوكالة اؼبستقبلة                                                

وىي تسمح بسحب النقود من اؼبوزعات اآللية التابعة لوكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية، كما : بطاقة السحب -

يبكن غباملها أف يقـو بعمليات السحب من اؼبوزعات اآللية للبنوؾ األخرى، وتسمح أيضا البطاقة من القياـ بعدة 

ما يبكن مالحظتو ىو أف البنك دل يقم عمليات مثل: االطالع على رصيد اغبساب، طلب ربديد الشيك ...إخل و 

بتوسيع مزيج خدماتو بالصورة الكافية بل أف بعض اػبدمات تتقلص بصورة واضحة، كما أف عمق اؼبزيج اػبدمي يف 
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ؾبموعة اػبدمات اليت يقدمها البنك متواضعا، ويبكن تعميقو بتشكيل و تنويع اؼبنتجات واػبدمات البنكية وفقا غباجات 

                                  ورغبات       

إ ف اؼبزيج يف الوكالة يف اتساعو يتكوف من ثالثة ؾبموعات ىي : الودائع، القروض ،  : المزيج الخدمي في الوكالة/2

                                                                                                                                :التحويالت، وكل ؾبموعة من ىذه اجملموعات تشمل ؾبموعة من اػبدمات احملددة سبثل عمق اؼبزيج اػبدمي

          وتتكوف من الودائع اعبارية رب  الطلب ، ودائع قصَتة األجل، ودائع التوفَت، ودائع ألجلالودائع:  -

يلة األجل.                                                        قروض قصَتة األجل، متوسطة األجل، طو  القروض: -

 .ربويالت داخلية والتحويالت خارجيةالتحويالت:  -

 التطورات الحاصلة في الوكالة: ثانيا/ 

 للوكالة تطور حجم المبيعات /1

 يوضح تطور حجم اؼببيعات(:  1-3الجدول رقم ) 

 2015 2014 2013 السنوات

 %89 %95 %90 لمبيعاتنسبة حجم ا
 من إعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للبنك. المصدر:

  التحليل:

 2014و ارتفع  النسبة سنة  % 90بنسبة  2013كاف يقدر سنة   للوكالةيتضح من اعبدوؿ أف نسبة حجم مبيعات 

اللبفاض راجع  للظروؼ و سبب ىذا ا    %89البفض حجم اؼببيعات اذل  2015أما يف سنة    %95إذل 

 االقتصادية اليت سبر هبا البالد ووضع بعض القوانُت اليت اعتربت حاجزا للبنك دبا فيها البفاض قيمة البًتوؿ .
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  للوكالةلسنوات األخيرة ا في رضا العمالء تطور  /2

 يوضح تطور رضا العمالء(:  2-3الجدول رقم ) 

 2015 2014 2013 السنوات

 %91 %98 %96 تطور رضا العمالء
 من إعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للبنك. المصدر:

  التحليل:

و ارتفع  النسبة سنة  % 96بنسبة  2013كاف يقدر سنة   للوكالة تطور رضا العمالءيتضح من اعبدوؿ أف نسبة 

  %91 بنسبة 2014-2013منخفض بالنسبة للسنتُت كاف رضا العمالء   2015أما يف سنة    %98إذل  2014

راجع للظروؼ االقتصادية اليت سبر هبا البالد و وضع بعض القوانُت اليت اعتربت حاجزا للبنك دبا فيها البفاض قيمة وىذا 

 البًتوؿ.

 بسيدي لخضر 867المبحث الثالث: تنافسية وكالة 

 ماىية المنافسة البنكية :المطلب االول

 تعريف المنافسة البنكية:  /أوال

لفظ اؼبنافسة بشكل عاـ بالتنافس على شيء معُت، أو السباؽ للوصوؿ إذل ىدؼ ما وىو عبارة عن " عملية يرتبط 

، ويقصد باؼبزاضبة ىنا ذلك السباؽ بُت اؼبؤسسات االقتصادية، والتنافس 1 " ديناميكية أو سلوؾ سبليو اؼبزاضبة االقتصادية

 . يعلى اخًتاؽ السوؽ والسيطرة عليو يف أي ؾباؿ اقتصاد

ؼ إذل ربقيق الفعالية، اغبركية والتنمية يف أي قطاع اقتصادي، وىذا هتدعبارة عن عملية  هناكما يبكن تعريف اؼبنافسة بأ   

 هنامن خالؿ األسعار والتطوير و الرفع من جودة اؼبنتجات...اخل ، و يبُت ىذا التعريف إهبابيات أخرى للمنافسة إذ أ

 .طاع االقتصاديتساىم يف ربقيق الفعالية يف الق

                                                 
1 -Laarence scialom , éconemie bancaire ( paris : édition la décovert, 1999 ) ,p55 
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وبالتارل يبكننا أف نستنتج بأف اؼبنافسة البنكية ىي عبارة عن عملية أو تصرؼ تسلكو ؾبموعة من اؼبؤسسات اليت تقدـ 

 . منتجات بنكية، أو منتجات بديلة ؽبا

واؽبدؼ من ىذا التصرؼ ىو التسابق للحصوؿ على أكرب حصة من السوؽ البنكي، حبيث تسعى كل مؤسسة إذل جلب 

كرب عدد من العمالء لصاغبها، ويتجسد ىذا التنافس من خالؿ عدة أدوات كتحسُت جودة اؼبنتجات، وزبفيض أ

              التكاليف واستعماؿ التكنولوجيا العالية ، وحسن معاملة العمالء... .اخل                                                          

مت إدراج ىذا اؼبطلب ؼبعرفة مدى الًتكيز على احملافظة على اؼبيزة  :  ةيفو التنافسية المستقبل/ آفاق البنك وأىداثانيا

التنافػسية للبنػك فػي اآلفػاؽ اؼبستقبلية اليت يطمح للوصوؿ إليها، واليت يطمح لبنك "بدر" للوصوؿ إليها وتتمثل يف ثالثة 

                                                                              آفاؽ رئيػسية

عندما نسقط ىذا األفق على جانب اإلدارة اإلسًتاتيجية قبد أف ىده األخَتة ربديدا يف وضع  /االستقرار:1

ولعل األمر قد  .اإلسًتاتيجية هتدؼ إذل ثالثة عناصر متواترة: األوؿ ىو االستقرار، والثاين ىو النمػو، والثالػث ىػو البقاء

ضح من ازباذ بنك "بدر" واحدا من بُت آفاقو اؼبستقبلية االستقرار نظرا لطبيعة السوؽ اؼبتقلبة ونعٍت بذلك اقًتاب ات

إضافة إذل القوانُت اليت ال تساعد  ،وتلقػب وتذبػذب اؼبنػاخ االستثماري يف اعبزائر، انضماـ اعبزائر للمنظمة العاؼبية للتجارة

                                                                                              .شاط البنػوؾ عموما  يف بعض األحياف على استقرار نػ

ىذا أفق آخر، ويشكل أنبية كربى يف أجندة البنك، حيث ولضماف ذلك وفر البنك /كسب أكبر عدد من العمالء: 2

 :ل أىم الوسائل نوردىا ـبتصرة يف النقاط التالية"بدر" عدة وسػائل و طرؽ للوصوؿ لذلك األفق، لع

 .الكفاءات اؼبتعددة لألفراد -

 الشبكة الرابعة بُت صبيع الفروع الوطنية بعضها ببعض، فبا يػضفي سػرعة للتعػامالت دبختلػف أنواعها 

                                                  ..ربسُت الكفاءات البشرية وتنميتها عن طريق التدريب- 
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                                                                      :  ةي/المساىمة في التنمية االقتصاد3

خاصة القطاع الفالحي منها، وقد سبقتها عدة أدوار منها سبويل نشاطات اإلنتاج الزراعي والصناعات الزراعية،  -

  .مسح صبيع ديوف الفالحُت يف ظل اؼبخطط اػبماسي ة،ومساعدة اؼبزارع وتعاونيات خاص

                                                        :أما عن األىداؼ اليت يسعى لتحقيقها وذلك على مستوى إدارة اؼبوارد البشرية فتتمثل يف التارل

                                 .عصرنة اإلدارة وذلك سباشيا مع تغَتات احمليط   -

 -                                          .تقوية أجهزة عمل اإلدارة خاصة طرؽ إدارة الكفاءات واؼبكافآت  -  

             .اعتماد طرؽ شبكات اتصاؿ بُت الفروع لتسريع عمليات اؼببادالت. إضافة إذل اعتماد برامج حديثػة 

إف                                                                                  :             / منافسو البنكثاثال

  :السوؽ اليت ينتمي ؽبا بنك "بدر" تشمل ؾبموعة مؤسسات مصرفية تتمثل يف التارل

 لوكالة بدريوضح أىم اؼبنافسُت (:  3-3الجدول رقم )  
 

 لبنوك العموميةا البنوك الخاصة
 سوسييت جنراؿ. -
 بنك الربكة -
 البنك االربادي . -
 الشركة العامة الفرنسية .  -
 اؼبؤسسة العربية اؼبصرفية . -
 بنك الرياف . -

 بنك التنمية احمللية. -
 البنك اعبزائري اػبارجي . -
 البنك الوطٍت  اعبزائري  -
 القرض الشعيب اعبزائري   -
                                                                       . للتعاوف الفالحيالصندوؽ الوطٍت - - 
  

 المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للبنك.

يب وكما توفر لدينا من معلومات فإف أكرب منافسي بنك "بدر" يتمثل يف بنكػي البنك الوطٍت اعبزائري و القرض الشع

والشيء الذي يتفوؽ بو  حيػث أف ىذين األخَتين يبلكوف نسبة ال بأس هبا من العمالء مقارنة ببدر خاصة اعبزائري
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البنك الوطٍت اعبزائري عن بدر ،حيث أف ىذا األخَت يعتمد على نظاـ رقابة قوي جدا يكاد يصل إلػى صػفر عيب يف 

مع التحفظ عليها نظرا ألف من جانب آخر يبطئ من سَت ، اإلهبابفبا يؤثر ب القوائم واغبسابات والتعامالت البنكية

  .حيث يطمئن العمالء إذل سالمة تعامالهتم وعدـ ذباوز القوانُت اؼبعموؿ هبا يف البنوؾ، عمل البنك نوعػا مػا

  867المطلب الثاني: تحليل سوات للوكالة

 : تحليل سوات  /أوال

لعماؿ والتسويق والتنمية البشرية وغَتىا. اكإدارة   ؾباالتجي عامة يف عدة كأداة ربليل اسًتاتي يستخدـ ربليل سوات

  ليت تتمثل يف نقاط )القوة و الضعف( ؛ و عناصر البيئة اػبارجيةاويقـو ىذا التحليل على تقييم عناصر البيئة الداخلية 

 شبة اختيار التحرؾ فسي ومنمعلومات ىامة لتتعرؼ على مركزىا التنا واليت تتمثل يف)الفرص و التهديدات( ؛ و

 1: يكنها من االسًتاتيجي اؼبالئم الذي

 تعظيم اإلستفادة من الفرص يف اػبارج. -

 تعظيم اإلستفادة من نقاط القوة يف الداخل. -

 مواجهة اؼبخاطر اػبارجية. -

 إصالح نقاط الضعف داخل اؼبؤسسة. -

 

 

 

 

                                                 
،ص 2002، ، اإلسكندرية ، مصرالدار الجامعية  ،جمال الدين محمد المرسي ، مصطفى محمود أبوبكر ، طارق رشدي ، التفكير اإلستراتيجي  - 1

263 
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 :867تحليل سوات للوكالة  /ثانيا

 بسيدي لخضر 867ليل سوات للوكالة ( :تح4.3الجدول رقم )

 العوامل السلبية                                    العوامل اإليجابية      

 

 

 

 ة الداخليةـــالبيئ
 

 

 

 

 ة الخارجيةــالبيئ
 

 

 

 د الطالب بناءا على معلومات من طرف الوكالة  البنكيةالمصدر : من إعدا

 

 

 

 

 نقاط القوة نقاط الضعف

عدـ وجود مصلحة خاصة بالتسويق ضمن  -
 اؽبيكل التنظيمي للوكالة.

عدـ وجود ىيئة مراقبة يف اؽبيكل التنظيمي  -
 . للوكالة رغم وجودىا عمليا

قصور بعض العمليات اإللكًتونية دبا فيها  -
 العمليات اػباصة بالتجارة اػبارجية.

مشكلة ضعف اؼبالءمة ، ويقصد هبا مدى  -
تناسب عملييت السحب واإليداع فقد تزيد 

 عملية السحب عن اإليداع.
 النشاط التسويقيقصور وضعف  -

وبتوي البنك على أفراد ذوي خربة معتربة يف النشاط  -
 لبنكي .ا
توفر الوكالة على الشبكة تربطو مع صبيع الفروع وىذا  -

ما هبعلها تكسب ميزة تنافسية خاصة يف سرعة 
 . التعامالت

اإلستقباؿ اعبيد للزبوف والتعامل معو على أنو فرصة  -
ساكبة أماـ البنك ، وتوجيهو إذل القسم الذي يرغب يف 

 التعامل معو.
تحقيق قدر كبَت من العمل على وصل إذل الزبائن ل -

 تدفق اػبدمات حسب توقعاهتا.
 الفرص التهديدات

 يف إحتياجات وطلبات الزبائن . التغيَت -
 التغيَت يف تكنولوجيا تقدمي اػبدمات  -
عدـ وجود قوانُت ربد من إنتشار منظمات  -

 األعماؿ األجنبية.
  إرتفاع أسعار الطاقة   -

 الفالحُت والتجار منطقة  تتميز بكثرة تغطية الوكالة -
 تدعيم الدولة لبعض اؼبنتجات اليت يقدمها البنك -

 فبا هبعلها تستقطب عدد كبَت من الزبائن.
 توافر فرص التمويل من طرؼ الفالحُت والتجار -
 التوجو اغبديث كبو تقدمي اػبدمات إلكًتونيا . -
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  :الفصل خالصة

 ناحية، من ورغباهتم الزبائن احتياجات مقابلة على تساعد البنوؾ مستوى على التسويقية األنشطة فبارسة أف الشك

 خالؿ من الريفية والتنمية حةالفال بنك يف التسويق إدارة لواقع دراستنا وعند أخرى، الناحية من السوؽ متغَتات ومواجهة

 التسويقية اإلسًتاتيجية إقباح يف التسويقي اؼبزيج يلعبو الذي الدور من الرغم علي انو اتضح 867سيدي ػبضر   وكالة

 يف بالزبائن اؼبوظفُت لعالقة بالنسبة أما الكايف، باالىتماـ وبض ال الريفية والتنمية الفالحة بنك يف التسويق أف إال للبنوؾ

 أنبية يدركوف اؼبوظفُت اغلب أف فنستنتج لوكالةا

 الوكالة صورة ربسُت على ويعملوف الزبائن أنبية يدركوف أهنم كما البنك نشاط تفعيل يف ودورىا اػبدمات أداء يف الدقة

 من أجل كسب اؼبيزة التنافسية وربقيق األىداؼ اؼبرجوة. لديهم
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 الخاتمة 

سبارس نشاطها ح يف ربقيق النجاح اف تتجاىلها و ادارة حديثة تطم أليفة ادارية اساسية ال يبكن تعترب ادارة التسويق وظي

لمؤسسات يف العادل ,ولعل وىذا ما تعكسو اؼبكانة اؼبرموقة اليت ربتلها ادارة التسويق يف اؽبيكل التنظيمي ل بعيدا عنها ,

يف رسم االسًتاتيجية التسويقية الفعالة اليت سبكن اؼبؤسسات من السبب الرئيسي يف احتالؽبا ىذه اؼبكانة ىو دورىا الكبَت 

رضاءا ؽبم إالتحكم الدقيق يف صياغة مزهبها التسويقي ،الذي يضمن ؽبا معرفة حاجات ورغبات زبائنها، و من مث تلبيتها 

ز للمؤسسة دبواجهة وسعيا وراء استقطاب زبائن اخرين جدد وىذا من خالؿ ما تسعى اليو ادارة التسويق لتحقيق التمي

منافسيها ، كما هبب على اؼبؤسسة التعرؼ على مصادر قياسها ؼبيزهتا التنافسية من اجل الوصوؿ اذل النتائج اؼبرجوة باقل 

جهد و اقل تكلفة لضماف ميزة قوية من خالؿ ربليل االنشطة الداخلية احملددة لتنافسية اؼبؤسسة ومكوناهتا ، اثر اػبربة 

ؼبلموسة وغَت اؼبلموسة ، ودور الكفاءات يف استغالؽبا ، وهبذا تستطيع اؼبؤسسة دراسة ؿبدداهتا التنافسية وكذلك اؼبوارد ا

من خالؿ دورة حياة اؼبيزة التنافسية ونطاقها التنافسي، كما هبب على اؼبؤسسة اختيار االسًتاتيجية التنافسية اليت سوؼ 

 فيو .                        تنتهجها من اجل االستثمار يف القطاع الذي ترغب 

ذف ويف االخَت نستطيع القوؿ اف لتحقيق  ميزة تنافسية البد من وجود ادارة تسويق يف اؼبؤسسة اليت تريد احملافظة على إ  

 مكانتها يف السوؽ ، من خالؿ تقدمي منتوجات ذات جودة عالية مقارنة بعرض اؼبنافسُت              
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 لفرضيات المطروحة في المقدمة .اختبار صحة ا -

توصلنا بعد الدراسة النظرية اذل ضرورة وجود ادارة تسويقية تعمل وفق اىداؼ متكاملة لألنشطة التسويقية اؼبختلفة و  -

 تنظيمها وتسيَتىا متكاملة مع اسًتاتيجية تسويقية من اجل ربقيق اؼبيزة التنافسية للمؤسسة

 ،ظاـ معلومايت تسويقي  يوفر اؼبعلومات الدقيقة حوؿ كل ما يتعلق دبنافسي اؼبؤسسة تقـو ادارة التسويق على توفر ن -

مع ضرورة وجود  ،يت قد تطرا على البيئة التنافسيةمن اجل معرفة صبيع التغَتات ال،وكذلك من خالؿ حبوث التسويق 

 اؼبالئمة ؼبواجهتهم.دراسات تقـو هبا على منافسيها من اجل معرفتهم و تصنيفهم و بناء االسًتاتيجية 

وتسعى اؼبؤسسة اذل كسبها من  اؼبيزة التنافسية تتمثل يف ذلك االختالؼ والتميز الذي سبلكو اؼبؤسسة عن منافسػيها -

منخفضة، وحصوؿ على حصة سوقية  ربقيق مزايا عدة منها اغبصوؿ على ىوامش مرتفعة، وتطبيق أسعار جػد اجل 

 . نأكرب، والنمو والبقاء أطوؿ ما يبك

بسبب  .بالرغم من مزاولة انشطة التسويق من طرؼ الوكالة اال اف ىذا دل يكن كافيا لتحقيق التميز ومواجهة منافسيها -

 .النقائص اليت سبس الوكالة

 نتائج الدراسة -

 ضرورة وجود أدارة تسويق لتفعيل عمل اؼبؤسسة يف أسواقها -

من  توجيو النشاطات التسويقية للمؤسسة تعظيم القيمة باختيار اؼبنتوج دور إدارة  التسويق يف خلق القيمة اليت سبكن   -

  اؼبناسب للسوؽ اؼبناسب يف الوق  اؼبناسب و اؼبكاف اؼبناسب و الكيفية اؼبناسبة

 أنبية صياغة اؼبزيج التسويقي اؼبتكامل دبا يؤثر على فعالية ربقيق االسًتاتيجية التسويقية اؼبوضوعة -

 .معلومايت يبكن من اغبصوؿ على معلومات دقيقة عن منافسي اؼبؤسسة أنبية وجود نظاـ -

وإمبا يتعدى األمر اذل ضرورة االستغالؿ االمثل  ،ال ربقق اؼبؤسسة ميزة تنافسية بتقدمي منتج متميز أو بتكلفة أقل  -

 اتيجياهتا التنافسية.و اليت سبكنها من تصميم و تطبيق اسًت  ،غَت اؼبلموسة و الكفاءات(  ،ؼبواردىا ) اؼبلموسة 



128 
 

و يبكن اف يتحقق ذلك من خالؿ  ،عن بقية اؼبنافسُت  ،سبثل اؼبيزة التنافسية للمؤسسة مصدرا حاظبا لتفوؽ اؼبؤسسة  -

 او ذات تكلفة أقل. ،انتاج منتجات متميزة 

اذل مفهـو التسويق اغبديث من الدراسة اؼبيدانية يتضح لنا اف انشطة التسويق للوكالة ما زل  يف بداياهتا و دل تتعدى  -

 الطي وبقق ميزة تنافسية بكفاءة مزيج من االنشطة التسويقية كما اؼبتكاملة الواجب فبارستها.

 كما سب  مالحظة بعض النقائص سبس الوكالة وىي:

 .عدـ وجود إدارة تسويقية قادرة على ادارة االنشطة التسويقية داخل الوكالة رغم وجود انشطة تسويقية -

 .تعادىا عن اؼبفهـو التسويقي و فهم التسويق على إنو عمليات ترويج و إشهار فقط إب -

 .غياب وظيفة التسويق ضمن اؽبيكل التنظيمي للوكالة -

 إختبار صحة الفرضيات اؼبطروحة يف اؼبقدمة .

التسويقية اؼبختلفة و  توصلنا بعد الدراسة النظرية اذل ضرورة وجود ادارة تسويقية تعمل وفق أىداؼ متكاملة لألنشطة -

 تنظيمها وتسيَتىا متكاملة مع اسًتاتيجية تسويقية من أجل ربقيق اؼبيزة التنافسية للمؤسسة.

 ،تقـو إدارة التسويق على توفر نظاـ معلومايت تسويقي  يوفر اؼبعلومات الدقيقة حوؿ كل ما يتعلق دبنافسي اؼبؤسسة  -

مع ضرورة وجود  ،يت قد تطرا على البيئة التنافسيةة صبيع التغَتات المن أجل معرف،وكذلك من خالؿ حبوث التسويق 

 دراسات تقـو هبا على منافسيها من أجل معرفتهم و تصنيفهم و بناء االسًتاتيجية اؼبالئمة ؼبواجهتهم.

 كسبها من وتسعى اؼبؤسسة اذل اؼبيزة التنافسية تتمثل يف ذلك االختالؼ والتميز الذي سبلكو اؼبؤسسة عن منافسػيها -

منخفضة، وحصوؿ على حصة سوقية  ربقيق مزايا عدة منها اغبصوؿ على ىوامش مرتفعة، وتطبيق أسعار جػد أجل 

 . أكرب، والنمو والبقاء أطوؿ ما يبكن

بسبب  .بالرغم من مزاولة أنشطة التسويق من طرؼ الوكالة اال أف ىذا دل يكن كافيا لتحقيق التميز ومواجهة منافسيها -

 .ائص اليت سبس الوكالةالنق
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 التوصيات -

 االنشطة التسويقية.  إلدارةمباط الكالسيكية كانة اليت تليق بو والتخلي تدرهبيا على األؼبابعطاء اعبانب التسويقي إ -

غة اؼبزيج التسويقي ووضع اػبطط اة من صيينشطتها التسويقأتكوف مهاـ ىذه االدارة التوفيق بُت تنظيم ـبتلف  -

 واالنشطة اليت هتدؼ اذل ربقيق اؼبيزة التنافسية لألسسجية التسويقية من جهة و بُت تنظيمها االسًتاتي

ستعماؽبا كل الوسائل إقل جهد واقل تكلفة بأضرورة توافرىا على كفاءات علمية و العمل على ربقيق اؼبيزة التنافسية ب -

 اؼبتاحة يف ذلك دبا فيها تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاؿ .

 .ىتماما زائدا باؼبزايا التنافسيةإرورة أف يورل اؼبسؤولُت يف اؼبؤسسة ض -

ستفادة من تطبيقاهتا يف ربسُت أداء اؼبؤسسة بشكل عاـ وعناصر وؿباولة اإل تسويقيةسًتاتيجيات إضرورة تبٍت اؼبؤسسة  -

 .اؼبيزة التنافسية بشكل خاص

ـ الكلمات السرية وربديد األشخاص اؼبخوؿ ؽبم الدخوؿ إذل ستخداإضباية األنظمة اؼبعلوماتية يف حدود اؼبؤسسة ب -

و فشل اؼبخططات  األنظمة، ألف أي معاعبة سيئة مقصودة أو غَت مقصودة للمعلومات قد تؤدي إذل اهنيار النظاـ ىذه

 االسًتاتيجية اؽبادفة لتحقيق اؼبيزة التنافسية.

 التنافسي واحمليط اؼبؤسسات اؼبنافسة مراقبة خالؿ من ىذا و رتقبُتاؼب و اغباليُت اؼبنافسُت بتحديد دارة التسويقإ تقـو -

 ربليلها و للمؤسسة الضعف و القوة معرفة نقاط أجل من اؼبنافسة لتحليل ىذا و

 .النتائج ستخراجإو  

 الصحيح. بالشكل وصل  اؼبعلومات أف من للتأكد اػباليا بُت عكسية تغذية ىناؾ تكوف أف هبب -
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 .2004األردف،
 1997نبيل مرسي خليل ، اؼبيزة التنافسية يف ؾباؿ األعماؿ ، مركز اإلسكندرية للكتاب مصر ،  -
 2000دار وائل للنشر،األردف، طرؽ التوزيع، ىاين حامد الضمور، -

 ثانيا :المذكرات:
دراسة حالة باؼبؤسسات -التسويقي يف التخطيط للنشاط التسويقي و الرقابة عليو دور نظاـ اؼبعلومات ، العيد فراحتية -

، اعبزائر باؼبسيلة مطاحن حضنة،  جامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة يف التسويق، رسالة ماجيستَت اغبضنة، ملبنة لألؼبنيـو
 2006،كلية العلـو اإلقتصادية و علـو التسيَت و العلـو التجارية،اعبزائر،

الرضباف بن عنًت : كبو ربسُت االنتاجية و تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية " ، أطروحة ضمن  عبد -
متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية زبصص التحليل االقتصادي ،معهد العلـو االقتصادية ، جامعة 

 1995اعبزائر، 
"مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة  لقياس تنافسية اؼبؤسسات و الدوؿ "براءة االخًتاع مؤشرات دريس ؿبمد الطيب، -

اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية ،زبصص دراسات اقتصادية ،كلية اغبقوؽ و العلـو االقتصادية، جامعة ورقلة ، اعبزائر 
2005 

زة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ظبالرل وبضية : أثر التسيَت االسًتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على اؼبي-
،  ئريف العلـو االقتصادية ) غَت منشورة (،زبصص تسيَت ، جامعة اعبزا )مدخل اعبودة و اؼبعرفة ( ، أطروحة دكتوراه

2005 
 حبوث التسويق كأداة لتفعيل القرارات التسويقية يف اؼبؤسسات اإلقتصادية  اعبزائرية، ـ براؽ،ع صبوعة، طاىر غبرش، -
اؼبركز اعبامعي  2004/أفريل20/21لتقى الوطٍت حوؿ اإلصالحات اإلقتصادية يف اعبزائر و اؼبمارسات التسويقية اؼب

 ،بشار.
ناجي ذيب معال ، إدارة اؼبعرفة ودورىا يف التخطيط اإلسًتاتيجي يف القطاع اؼبصريف ، اؼبؤسبر العلمي السنوي الرابع  -

 2004كلية اإلقتصاد والعلـو اإلدارية جامعة الزيتونة ، عماف ، األردف حوؿ إدارة اؼبعرفة يف العادل العريب ،  
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إناد -دراسة حالة ؾبمع ىنكل–دور نظاـ اؼبعلومات التسويقية يف إزباذ القرار التسويقي  ، رشيد بن الشيخ الفقوف -
،كلية العلـو اإلقتصادية و  جامعة منتوري بقسنطينة يف تسيَت اؼبؤسسات، رسالة ماجيستَت اعبزائر مركب شلغـو العيد،

 2000علـو التسيَت ،اعبزائر،
أنبية اليقظة التنافسية يف تنمية اؼبيزة التنافسية ، مذكرة زبرج لنيل شهادة اؼباجسًت ، جامعة اعبزائر كلية اسية رتيبة ، كب -

 .2002العلـو والتسيَت 
قى األوؿ حوؿ التسويق يف الوطن ؿبمد بن عبد اهلل العوض، إسًتاتيجية التسويق التنافسية، اؼبلت -

 .2003أكتوبر  16.15العريب،الشارقة،
 البليدة مذكرة ماجيسَت غَت منشورة، ، نظاـ اؼبعلومات التسويقية ترشيد القرارات، خالد قاشي -
 2012/2013منشورات جامعة البعث، مبادئ التسويق، ؿبمد خالد اعباسم، -
كلية  األكاديبية العربية يف الدامبارؾ، رسالة ماجيستَت يف التسويق، يقية،نظاـ اؼبعلومات التسو  ىاشم ؿبمد رضواف،-

 2010  القدس، الدراسات العليا،
ياسُت ضبييت ، تفعيل عملية اإلبداع من خالؿ تنمية العالقة بالزبائن ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجسًت يف  -

 .2001قتصادية والتجارية وعلـو التسيَت ، جامعة اعبزائر علـو التسيَت فرع إدارة اؼباؿ ، كلية العلـو اإل

 ثالثا / الملتقيات و الندوات و المجالت:
الشيخ الداوي ، دور التسيَت الفعاؿ ؼبوارد الكفاءات اؼبؤسسة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية ، اؼبلتقى الدورل حوؿ التنمية  -

 2004مارس  9/10اؼبعرفة والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة  البشرية وفرص اإلندماج يف إقتصاد
، 27العدد  22، أفاؽ إقتصادية ، اجمللد رقم  21أضبد سيد مصطفى ، ؾباالت إسًتاتيجيات اؼبنافسة يف القرف  -

2001  ، 
 صادي  بغداد كريارل ، تنافسية اؼبؤسسات الوطنية يف ظل التحوالت اإلقتصادية ، جامعة وىراف ، حبث إقت -
ندوة اؼبعهد العريب للتخطيط بعنواف "التنافسية  التجارب الناجحة يف النفاد إذل األسواؽ العاؼبية" بالقاسم العباس:" -

 2003مارس  15-فيفري 15العربية "، الكوي ،
 2003،ديسمرب ،  24ؿبمد عدناف وديع ،" القدرة التنافسية و قياسها " ؾبلة جسر التنمية ،العدد  -
دضباين ؿبمد درويش، عبد القادر ناصور ، التقنيات اغبديثة كمدخل لألداء اؼبتميز بالنسبة للمؤسسات الصغَتة و  -

 17،18اؼبتوسطة، اؼبلتقى الدورل حوؿ متطلبات تأىيل اؼبؤسسة الصغَتة و اؼبتوسطة يف الدوؿ العربية ،جامعة شلف،
  2006أفريل 



134 
 

أنبية اإلبتكار يف تعزيز اؼبيزة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية اعبزائرية يف ظل طرشي ؿبمد ، بريري ؿبمد أمُت ، دور و  -
 2008/نوفمرب 27/28إقتصاد اؼبعرفة ، مداخلة قدم  يف اؼبلتقى العلمي الدورل ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف 

موريس جرجس ، أليات دعم القدرة التنافسية يف القطاع الصناعي ، ؾبلة التنمية والسياسات اإلقتصادية ، الكوي  ،  -
                                                                                                                 2000اجمللد الثالث ، العدد األوؿ ، ديسمرب 

علي توفيق صادؽ ، القدرة التنافسية لإلقتصاديات العربية يف األمواؿ اؼبالية ، صندوؽ النقد العريب ، معهد السياسات  -
 .1999اإلقتصادية أبو ظيب ، 

يوسف مسعداوي : القدرة التنافسية و مؤشراهتا ، اؼبؤسبر الدورل حوؿ األداء اؼبتميز للمؤسسات و اغبكومة ، جامعة  -
 2005مارس ، 9. 8ة ، اعبزائر ورقل

 رابعا / مواقع األنترنيت :
.متاحة 2011.04.10)على اػبط اؼبباشر(.سب  الزيارة يـو  العرايف ؿبمد، مفهـو و خصائص التسويق اإلسًتاتيجي -

 http://www.dv.atadakee.com/vb/showtheard.phpt :1193على األنًتن  
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 : الملخص

بل كاف خيارا حتميا مفروضا  ،دل يكن إستخداـ اؼبؤسسات إلدارة التسويق خيارا تفضيليا أقره القائموف على شؤوهنا 

عليها بسبب الصراعات القائمة يف السوؽ و التغَت الدائم و اؼبستمر ؼبتطلباتو اليت تتمثل يف التغَت السريع يف حاجات و 

أذواؽ اؼبستهلكُت فبا هبعل اؼبؤسسات تتسابق من أجل ربقيق ذلك لكسب التميز على باقي اؼبنافسُت و كذا بقائها و 

وذلك من خالؿ إدارة تسويقية فعالة تعمل على ربقيق أىدافها  ،ة قدرهتا على ربقيق أىدافها اإلسًتاتيجيةمبوىا و زياد

 اؼبرجوة.  

توجية و رقابة واليت تعترب األساس لتطبيق اإلدارة التسويقية  ،تنظيم ،فإدارة التسويق تتضمن عدة أنشطة من زبطيط       

وؿ اؼبتقدمة أف إتباع وظيفة إدارة التسويق ىي خطوهتا األوذل لتحقيق أىدافها اليت فقد أدرك  اؼبؤسسات يف الد ،اغبديثة 

فهي التخطيط التسويقي و ربليل الفرص التسويقية من أجل القياـ بإسًتاتيجيات تسويقية و ذلك من ،تسعى لبلوغها 

 عادل جديد تعد اؼبنافسة العالية ويضمن للمؤسسة البقاء يف ،خالؿ مزيج تسويقي متكامل يليب إحتياجات اؼبستفيد منو 

 إحدى ظباتو .

و كذا إدارة التسويق للوصوؿ إذل االلية اليت  ،وعلى ىذا األساس تناول  ىذه الدراسة ـبالف جوانب اؼبيزة التنافسية      

 تعمل من خالؽبا إدارة التسويق لتربز دورىا يف ربقيق اؼبيزة التنافسية. 
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Résumé : 

 

La création et l’emploi des sociétés n’était pas un choix par excellence 

mais ça était une obligation imposée à cause de la concurrence au niveau 

du marché , le changement rapide est l’unique facteur ainsi que les besoins 

et les gouts des consommateurs  avoir la caractérisation des autres 

concurrents et y’ arriver à ses objectifs parmi la caractérisation d’une 

administration de marketing efficace elle comporte trop d’activité de 

planification et de service technique : organisation , orientation , contrôle 

pour un marketing modernes. 

Dans les pays développés , ils craints à cette administration comme 

première pas pour attendre le but comme l’analyse des chances de 

marketing pour avoir des stratégies avec le mélange de marketing 

complémentaire et qui garante  aux sociétés sans existence pour se fait 

notre étude louche tous les côtes de caractérisation et de la concurrence 

ainsi que la gestion de marketing pour y’arriver à des mécanismes sur 

lesquels travaillent  les administrations marketing et faire apparaitre 

clairement  son  rôle dans la réalisation de concurrence vive et réelle.           
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