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 اإل٘داء 

 ا٘دي ٘را اٌعًّ 

َٚزََفْعَٕا ٌََه " ٌُ ذٕجة اٌثشسٌح ِثٍٗ وٍف ال ٚلد لاي عٕٗ اٌجثاز إٌى ِٓ 

ٍُق " ٚلاي ذعاٌى " .. ِذْوسََن  ٍُخكٍق َعِ ٍ َّنَه ٌََعٍَى  ُخ  إٌى دثٍثٕا ٚ ،. " َٚإِٔ

 زسٌٕٛا ٚ لدٚذً 

 فأٔد ٚاٌسٚح شًء غٍس ِفرسق--- أعٍّد عًٍٕ عٓ اٌدٍٔا ٚشٌٕرٙا 

 ِٓ أٚي اًٌٍٍ درى ِطٍع اٌفٍك--- إذا ذوسذه ٚافى ِمٍرً أزق 

إال ٚإٔه تٍٓ اٌجفٓ ٚاٌذدق --- ِٚا ذطاتمد األجفاْ عٓ سٕحٍق 

 إٌى اٌٛاٌدٌٓ اٌىسٌٍّٓ أطاي هللا فً عّسّ٘ا 

 إٌى شٚجرً ٚ إ ٛذً ٚ أٚالد إ ٛذً 

 إٌى جٍّع أفساد عائٍرً

 إٌى أساذرذً 

  شٍٙد زدُّٙ هللا ٚ ذغّدُ٘ تسدّرٗ  ٍٍِْٛ إٌى تٍد اٌٍٍّْٛ ٚ ٔصف

 إٌى أصدلائً ٚ زفماء دزتً فً طٍة اٌعٍُ 
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 شىس ٚ ذمدٌس ٚ عسفاْ 

ٌذّد هلل زب اٌعآٌٍّ ، دّدا وثٍسا طٍثا ِثازوا فٍٗ إٌى ٌَٛ اٌدٌٓ ، ٚاٌصالج ا
ٚاٌسالَ عٍى إِاَ اٌّرمٍٓ ، ٚسٍد األٌٍٚٓ ٚاَ سٌٓ ، ٚعٍى آٌٗ ٚصذثٗ اٌغس 

  .اٌٍّآٍِ ٚعٍى ِٓ ذثعُٙ تإدساْ إٌى ٌَٛ اٌدٌٓ
 

ٌثمى ٌٕا دائّا اٌعجص فً ٚصف وٍّاخ اٌشىس   صٛصا ٌألزٚاح اٌرً ذّضً  الي 
األٌاَ ٚ اٌرً ذرصف تاٌعطاء تال ددٚد ٚ دائّا ً٘ سطٛز اٌشىس ذىْٛ فً غاٌح 
اٌصعٛتح عٕد صٍاغرٙا زتّا ألٔٙا ذشعسٔا دِٚا تمصٛز٘ا ٚ عدَ إٌفائٙا دك ِٓ 

 ٔٙدٌٗ ٘رٖ األسطس ٚ اٌٍَٛ ذمف أِإِا اٌصعٛتح ذاذٙا
 

:ٚ أٗ ٌشسفًٕ أْ أذمدَ تأسّى عثازاخ اٌشىس ٚ اٌرمدٌس   
 

إٌى األ د اٌفاضٍح ٚ األسراذج اٌّشسفح اٌدورٛزج دسأً زلٍح اٌرً واْ ٌٙا 
اٌفضً اٌىثٍس فً أجاش ٘رٖ األطسٚدح ِٓ  الي اٌرٛجٍٙاخ اٌسشٍدج ٚ اَزاء 

اٌسدٌدج ٚ ِراتعح دائّح ٌرطٛز ٚ سٍس اٌعًّ ِٓ  الي ِساجعح األطسٚدح ٚ ذٕمٍذٙا 
.ٚ ذصذٍذٙا  

 
.إٌى األسراذ اٌدورٛز  ًٛٔ زاتخ عٍى دعّٗ اٌدائُ  

 
إٌى األساذرج أعضاء اٌٍجٕح اٌعٍٍّح، ٚ عٍى زأسُٙ األسراذ اٌدورٛز داٚدي اٌطٍة 
اٌرٌٓ واْ ٌُٙ فضً وثٍس فً اٌرٛجٍٗ ٚ اإلزشاد ٚ اٌّراتعح اٌّسرّسج ٌٍسٍس 

.اٌذسٓ ٌألطسٚدح  
 

إٌى أعضاء ٌجٕح إٌّالشح عٍى إثساء ٘را اٌعًّ ِٓ  الي اٌّالد اخ اٌدلٍمح ٚ 
.اٌمٍّح   

 
  إٌى عًّ  لدٚز تٌٛطٍف ٚ اتٕٗ ساًِ اٌشسٌه اٌجصائسي ٌشسوح تٍفا اٌري واْ
ٌٗ دٚز وثٍس فً إثساء ٘را اٌعًّ ٚ دعّٗ اٌّرٛاصً إٌى اتٓ عّرً دٍّد طاٚطاٚ 
ِدٌس اإلٔراج تشسوح تٍفا ، ِذّد اٌطا٘س تٌٛطٍف ِدٌس اٌّٛازد اٌثشسٌح ، عًّ 

. اٌصاٌخ زئٍس لسُ اٌّذاسثح  
.إٌى وً ِٓ ساُ٘ فً ٘را اٌعًّ ِٓ لسٌة أٚ ِٓ تعٍد   
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 مقدمة
 في نطاق البيئة العالمية غيرت طبيعة األعمال متسارعةيشيد عالم اليوم تحوالت و تطورات جذرية 

التكنولوجية  الدولية والمحمية ، تتضمن ىذه التطورات تحوالت عميقة في مختمف المجاالت السياسية ،
 مفيوم جديد في ا االقتصادي الذي نتج عنوو من بين أىم ىذه التطورات تمك التي مست النظامواالقتصادية ، 

 االتجاه بالمؤسسات االقتصادية إلى بما يعرف بالنظام العالمي الجديد ، كما أدت ىذه التحوالتالعالقات الدولية 
اتساع التكتالت االقتصادية بين الدول خدمة األسواق الدولية متأثرة بالمساعي الدولية التي تتمثل أىميا في نحو 

 كالمنظمة العالمية لمتجارة ، صندوق النقد الدولي انفتاح األسواق و عولمتياوالمنظمات الدولية المساعدة عمى 
. اليادفة إلى عولمة النشاط االقتصاديوالبنك العالمي و غيرىا 

 نظام أعمال إلىكما تقود الثورة التكنولوجية اليائمة و التقدم الكبير في وسائل االتصال و المواصالت  
متكامل عمى المستوى الدولي ،في مثل ىذا النظام و ما يترتب عنو من انتقال سريع و كبير لمسمع و الخدمات 
بين الدول يتحقق مفيوم عالمية األسواق حيث لم تعد ىناك أسواق محمية أو إقميمية متفرقة بل اندمجت جميعيا 

االتساع بين المؤسسات  و تقريبا في سوق واحدة بعدد كبير من المنتجات، و بالتالي بدأت المنافسة بالظيور
.  و كذا المحمية فيما بينيا األجنبيةالمحمية و 

 مراجعة طرائق تسييرىا قصد التكيف مع ىذه البيئة التنافسية إلىو من ثمة أصبحت المؤسسة مضطرة  
حيث توفر ليم الخيارات المتنوعة من منتجاتيا فيختارون منيا ما يناسب  ، و التي بدورىا تؤثر في سموك الزبائن 

دخوليم و أذواقيم ، كما تؤثر عمى المؤسسات حيث تعمد ىذه األخيرة إلى تعبئة مواردىا المالية والمادية 
.  موقع تنافسي ليا في السوق إحاللوالبشرية و التنظيمية فتتخذ قرارات ىيكمية قصد 

ىذا التوجو االقتصادي الجديد الذي يعرف باقتصاد السوق و حتمية التعامل مع ىذا  و من منطمق 
قضية العصر، فالمبرر االقتصادي لوجود أي مؤسسة – من وجية نظرنا - الواقع، أصبح موضوع التسويق

بصفة أساسية عمى مدى قدرتيا عمى تسويق في ذلك عتمد حيث ت بقائيا و نموىا في السوق، يتمحور في
 .أسواقيامنتجاتيا في 

 و تنمي استراتيجيات طويمة المدى مياميافعمى كل المؤسسات إذا أرادت البقاء و النمو أن تنظر إلى  
 تعمل في ظل بيئة تخضع لمعديد من التغيرات ؤسسةلمقابمة الظروف المتغيرة و المتجددة في صناعاتيا، فأي م

المستمرة، و ىذه التغيرات قد تتيح لممؤسسة فرص معينة يمكن استغالليا أو تيديدات يجب تفادييا، و بناء عمى 
دراسة البيئة و ما يتبعيا من تغيرات يجب عمى المؤسسة أن تقوم بتغيير نظرتيا إلى السوق و المنافسين 

.  و تنمية االستراتيجيات طويمة األجل لمواجية تمك العوامل و الظروف المتغيرة في الصناعةالخ،....والمنتجات
 حيث تعمل المؤسسة من خالل ىذه االستراتيجيات عمى اختيار األسواق الواعدة ثم التفكير في انسب 

الطرق الختراقيا و دخوليا بناءا عمى ما تممكو من موارد و مقومات ، و بعد ذلك تتجو إلى التغمغل أكثر في 
األسواق من خالل المزيج التسويقي الذي يمكنيا من كسب والء الزبائن المستيدفين و يخوليا لتحقيق اكبر حصة 

 التسويقية الدولية التي تعمل ممكنة في ظل اشتداد المنافسة في األسواق الدولية ، ىذا ما يترجم في اإلستراتيجية



 ب
 

 حسب خصائص كل إشباعيا المستيدفة و العمل عمى أسواقياعمى معرفة حاجات  رغبات الزبائن عبر مختمف 
. و بذلك تضمن ليا البقاء ضمن مجموعة المنافسين و النمو في السوق ، سوق تعمل فييا 
 إشكالية البحث 

تتعمق إشكالية البحث بقدرة المؤسسات االقتصادية عمى مسايرة مفرزات بيئة األعمال الدولية التي  
تتمحور أساسا في ارتفاع حدة المنافسة و ازدحام األسواق ، فيي مخيرة بين البقاء مكتوفة األيدي و خروجيا من 

المنافسة و إما العمل عمى رفع شعار التحدي لمحفاظ عمى حصتيا السوقية و البقاء و النمو ضمن قطاع 
أعماليا ، حيث يمزميا ذلك بعد التفكير و التخطيط المستمر بوضع خطط إستراتيجية كفيمة بالمحافظة عمى 

زبائنيا الحاليين و استدراج و كسب زبائن محتممين حتى خارج نطاقيا الجغرافي و التوجو نحو أسواق دولية ، 
حيث تترجم ىذه االستراتيجيات في استراتيجيات التسويق الدولي ، حيث تعتبر ىذه األخيرة من أىم مداخل رفع 
تنافسية المؤسسة االقتصادية عبر أسواقيا المستيدفة، و ىذا ما نحاول إثباتو من خالل ىذا البحث و التأكد من 

:   و يمكن حصر اإلشكالية العامة لمبحث في التساؤل الرئيسي المتمثل فيصحتو ،
 أي مدى يمكن الستراتيجيات التسويق الدولي أن تساهم  في الرفع من تنافسية المؤسسات االقتصادية إلى

قصد الدخول و التغمغل في السوق العالمي ؟ 
:   معالجتيا منيا إلى عمق ىذه اإلشكالية سيتم طرح عدة تساؤالت فرعية يسعى البحث إلىو لموصول 

فيما تتمثل أىم المفاىيم المتعمقة بالتسويق الدولي و التسيير االستراتيجي لممؤسسة ؟  - 
ما المقصود باستراتيجيات التسويق الدولي و كيف يتم صياغتيا عبر مختمف األسواق الدولية ؟ - 
ما أثر التحوالت االقتصادية العالمية الحديثة عمى تنافسية المؤسسات ؟ و كيف تكون تنافسية المؤسسات في - 

 العولمة  ؟ إطار في األسواقظل ىيمنة عالمية 
 السوق العالمية و التغمغل فييا؟  إلىأىم االستراتيجيات التي تسمح لممؤسسة بتوسيع نشاطيا و الدخول  ما ىي- 
 فيما يتمثل دور استراتيجيات التسويق الدولي في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية و تميزىا ؟ -
في ميدان نشاطيا الدولي الستراتيجيات التسويق الدولي -  حد ماإلى- ما مدى تطبيق المؤسسات الناجحة - 

وما انعكاسات ذلك عمى تنافسيتيا ؟   
:  الفرضيات - 

       و من أجل معالجة اإلشكاالت السابقة  تم وضع جممة من الفرضيات  لإلجابة عمى التساؤالت السابقة  
:  وىي 

يمعب التخطيط االستراتيجي التسويقي الدولي دورا ىاما في المؤسسات االقتصادية و ال يمكن ليا تحقيق - 
 ؛ انعدامو أوأفضل المراكز التنافسية في ظل غيابو 

من خالل دراسة حالة مؤسسة بيفا التركية في السوق الجزائرية و دراسة مختمف مؤشراتيا التسويقية و التنافسية -
 : فإننا نفترض 

توجد عالقة ارتباط خطي بين متغيرات الدراسة ، تسويق ، استثمار ، أرباح ، إنتاج ، مبيعات ،  -
 ؛تكاليف



 ج
 

توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع رقم األعمال و المتغيرات المستقمة المتمثمة  -
 في تكمفة التسويق في السوق المستيدفة و قيمة االستثمار في السوق المستيدفة ؛

توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع رقم األرباح و المتغيرات المستقمة المتمثمة  -
  ؛في تكمفة التسويق في السوق المستيدفة و قيمة االستثمار في السوق المستيدفة

توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع التكاليف و المتغيرات المستقمة المتمثمة في  -
 تكمفة التسويق في السوق المستيدفة و قيمة االستثمار في السوق المستيدفة ؛

توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع اإلنتاج  و المتغيرات المستقمة المتمثمة في  -
  ؛تكمفة التسويق في السوق المستيدفة و قيمة االستثمار في السوق المستيدفة

 .توجد عالقة ارتباط خطي قوية بين متغيرات المزيج التسويقي لشركة بيفا في السوق الجزائرية  -

:  أهمية البحث - 
 التطورات العالمية الحديثة التي أدت إلى الرفع من درجة المنافسة عمى        تبرز أىمية البحث من خالل

مستوى األسواق المحمية و الدولية ، مما جعل من المؤسسات في سباق نحو تحقيق أفضل المراكز التنافسية 
قصد تحقيق أىدافيما من ربحية و اكتساب اكبر حصة سوقية ممكنة ، حيث اىتم البحث بدراسة أىم السبل 
لتحقيق ذلك من خالل دراسة استراتيجيات التسويق الدولي كأحد أىم العوامل التي تمكن المؤسسة من تعزيز 

مكانتيا في أسواقيا المستيدفة سواء منيا المحمية أو الدولية، في  زمن تالشت فيو الحواجز المانعة لممؤسسات 
في غزو األسواق بمنتجاتيا و اتساع نطاق خدماتيا ترفع من خالليا تحديات كبيرة عمى المؤسسات الناشطة في 

 .أسواقيا المستيدفة، و تضعيا أمام خيارين إما التحدي أو الخروج من السوق 
 كذلك ىو الحال بالنسبة لممؤسسات الجزائرية فالسوق الجزائرية تشيد ارتفاعا كبيرا و متزايدا في فاتورة 

االستيراد لمصناعات خارج قطاع المحروقات و غزو المنتجات األجنبية لمسوق الجزائرية ، في حين أن 
المؤسسات الجزائرية لم تستوعب بعد أىمية اإلستراتيجية التسويقية في رفع تنافسيتيا و تحقيق أىدافيا، حيث 

تبرز أىمية البحث في لفت انتباه صناع القرار في المؤسسات الجزائرية إلى ضرورة تبني استراتيجيات تسويقية 
تمكنيا من مسايرة بيئتيا التنافسية و الحفاظ عمى مكانتيا في السوق و قد تدفع بيا إلى ابعد من ذلك بتوسيع 

نشاطيا نحو خدمة األسواق األجنبية، و رفع قدراتيا التنافسية خاصة في ظل سعي الحكومة الجزائرية إلى 
االنضمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة دون مراعاة لدرجة تأىيل المؤسسات الوطنية في مجابية المنافسة 

 . الدولية
كما تبرز أىمية ىذا البحث في دراسة دور استراتيجيات التسويق الدولي في رفع تنافسية المؤسسة من 

خالل دراسة اثر ىذه االستراتجيات عمى تنافسية شركة بيفا التركية كنموذج يحتذى بو من خالل المسيرة العممية 
لمشركة ، حيث انطمقت من كونيا مؤسسة مصغرة إلى اكبر الشركات المنافسة عمى المستوى الدولي في مجال 

الصناعة الغذائية و صناعة البسكويت، و يعود الفضل في ذلك إلى التخطيط االستراتيجي لتسويق منتجاتيا عبر 
مختمف ربوع العالم مما ممكنيا من المضي قدما نحو الريادة سواء عمى مستوى سوقيا المحمي التركي أو عمى 

 . مستوى األسواق الدولية 
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 :  أسباب اختيار الموضوع - 
إن دوافع تبنينا دراسة إشكالية تنافسية المؤسسة و دور استراتيجيات التسويق الدولي في رفعيا يعود إلى  

 : جممة من األسباب نختصرىا فيما يمي 
االرتفاع المتزايد في فاتورة االستيراد لممنتجات االستيالكية في السوق الجزائرية في حين توفر المؤسسات -

الجزائرية عمى موارد تمكنيا من تقميص ىذه الفاتورة بل و حتى التوجو نحو أسواق أجنبية و جمب العممة 
 الصعبة؛ 

التطورات العالمية الحديثة و انفتاح األسواق عمى بعضيا البعض و أثرىا عمى استمرارية و بقاء المؤسسات -
 الجزائرية عمى ساحة المنافسة المحمية و الدولية ؛ 

غياب الوعي بأىمية التسويق عمى مستوى المؤسسات الجزائرية و دوره في معالجة إشكالية تنافسيتيا و العمل -
 عمى محو فكرة أن إشكالية تنافسية المؤسسة تقع عمى عاتق الدولة في ظل انفتاح األسواق؛

المكانة التي تحتميا اإلستراتيجية التسويقية عمى مستوى المؤسسات الرائدة عالميا ، و التي كانت من بين -
 األسباب الرئيسية في رفع مستوى تقدميا و تطورىا و تنامي قدرتيا التنافسية و غزوىا لألسواق الدولية ؛ 

اعتبار أن إستراتيجية التسويق الرابط الرئيسي بين المؤسسة و بيئتيا و المساىم الرئيسي لربط العالقة الوثيقة -
 بين المؤسسة و عمالئيا المستيدفين ؛ 

تركيز الدراسة عمى قطاع الصناعة الغذائية و ىو من أكثر القطاعات منافسة عمى المستوى الدولي كما يعتبر -
 من أىم القطاعات التي تمس بسيادة الدول و يوفر أىم متطمبات المستيمكين عمى مستوى األسواق الدولية ؛

الدافع حول اختيار شركة بيفا التركية لمصناعة الغذائية و البسكويت يتمثل في المسيرة العممية لمشركة -
باإلضافة إلى قناعتيا بدور التسويق في نموىا و استمرارىا و رفع تنافسيتيا ، كما أن استثمارىا و خدمتيا لمسوق 
الجزائرية يقربنا من السوق المستيدفة و يمكننا من تحميل متغيرات الدراسة بشكل أكثر دقة من خالل ربط العالقة 

 .بين استراتيجياتيا التسويقية و مدى قدرتيا التنافسية في السوق الجزائرية 
  :أهداف البحث- 

ييدف البحث إلى محاولة رفع الحجاب عن اإلشكالية التي تواجو المؤسسات عمى المستوى الدولي 
بصفة عامة و المؤسسات الجزائرية بصفة خاصة و ىي رفع تنافسيتيا في ظل تنامي المنافسة الدولية، و تزاحم 
المؤسسات حول اكتساب اكبر حصة سوقية ممكنة و رفع ربحيتيا و إنتاجيتيا و التحكم الجيد في تكاليفيا وذلك 

 : من خالل 
 ؛ الحديثة  العالميةالوقوف عمى مدى التغير و التطور في األوضاع االقتصادية- 
التعرف عمى دور استراتيجيات التوجو نحو األسواق الدولية واختراقيا في رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية -

 والتماشي مع التطورات العالمية الحديثة ؛
 و تميزىا ؛التعرف عمى دور استراتيجيات التسويق الدولي في حل إشكالية تنافسية المؤسسات االقتصادية - 
التأكيد عمى أن التوجو نحو اإلستراتيجية التسويقية أصبح حتمية لممؤسسات االقتصادية في ظل التحوالت -

 االقتصادية الراىنة ؛ 
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دراسة العالقة بين االستراتيجيات التسويق كمتغير مستقل و أثره عمى تنافسية المؤسسة كمتغير تابع بإسقاط -
 ىذه الدراسة عمى شركة بيفا التركية لمصناعة الغذائية و صناعة البسكويت في السوق الجزائرية ؛

التعرف عمى اثر درجة التغمغل في السوق الدولية المستيدفة في رفع تنافسية المؤسسة من خالل دراسة العالقة -
 بين قيمة استثمار شركة بيفا في السوق الجزائرية و أثره في رفع تنافسيتيا ؛ 

التعرف عمى اثر استراتيجيات المزيج التسويقي عمى رفع تنافسية المؤسسة من خالل دراسة العالقة بين تكاليف -
 التسويق لشركة بيفا في السوق الجزائرية و أثرىا في رفع تنافسيتيا ؛ 

التأكد من العالقة التكاممية الستراتيجيات المزيج التسويقي من خالل دراسة االرتباط بين قيم تكاليف المزيج -
 التسويقي لشركة بيفا في السوق الجزائرية ؛ 

التوصل في النياية إلى بعض النتائج التي قد تساىم في إرساء الثقافة التسويقية و التوجو نحو رحابة السوق -
 . الدولية في المؤسسات الجزائرية كمدخل لرفع تنافسيتيا بناءا عمى أسس و براىين عممية 

:  مناهج البحث - 
وقد  لمدراسات اإلستراتيجية  طبيعة البحث الذي نحن بصدد إعداده تتطمب استعمال منيج بحث مناسبإن       

التحميمي و ىو منيج ييتم بتحميل المضامين الفعمية لظواىر سموكية الوصفي  المنيج ىاعتمدنا في ذلك عل
 التعرف عمى كافة المستجدات التي طرأت عمى إلى ييدف ، أو اقتصادية أو سياسية في المجتمعات ةاجتماعي

و ىو ، المجتمع أو االقتصاد في فترة زمنية معينة ألجل التنبؤ بالمستجدات المحتممة في السنوات القادمة 
، و بناءا عمى ذلك فقد تم االعتماد في جمع البيانات  المستقبمية اإلستراتيجيةمالئم في الدراسات المنيج ال

 : والمعمومات عمى 
يتم من خاللو جمع البيانات الثانوية لمبحث باالعتماد عمى المسح المكتبي من كتب : األسموب الوصفي -

 وأطروحات و دوريات و مقاالت قصد اإلحاطة بمختمف المفاىيم المتعمقة بمتغيرات الدراسة و امتدادىا ؛
نحاول من خاللو ربط العالقة بين متغيرات الدراسة باالعتماد عمى البيانات األولية و التي : األسموب التحميمي -

يتم الحصول عمييا من المؤسسة محل الدراسة ، و تتمثل أساسا في تقارير التسيير السنوية و الجداول المحاسبية 
، نعتمد عمييا في تحميل المتغيرات قيد الدراسة و تحميل العالقة الرابطة  (األصول ، الخصوم ، النتائج)السنوية 

 .بين ىذه المتغيرات 
 متغيرات الدراسة -

عمى ضوء إشكالية البحث و أىدافو قمنا بتصميم نموذج نتوجو من خاللو لدراسة العالقة بين متغيرات  
 : الدراسة و التي تتمثل في 

 :و تتمثل في استراتيجيات التسويق الدولي و التي تتفرع إلى متغيرين فرعيين : المتغيرات المستقمة -
و تتمثل في قيمة التصدير، االستثمار، االتفاقيات التعاقدية : استراتيجيات دخول األسواق الدولية  -

 والتحالفات اإلستراتيجية ؛
و قد قمنا باقتراح مدخل التكاليف لحساب متغيرات المزيج : إستراتيجية المزيج التسويقي الدولي  -

 التسويقي من منتج و توزيع و ترويج و تسعير ؛ 



 و
 

حيث قمنا بالتركيز عمى القيم المؤثرة عمى تنافسية : و تتمثل في مؤشرات تنافسية المؤسسة : المتغيرات التابعة -
 رقم أعمال أو)، الحصة السوقية  (القيمة المضافة )األرباح ، التكاليف ، اإلنتاج : المؤسسة و التي تتمثل في 

  (مبيعات الشركة 
نموذج الدراسة  : (1)الشكل رقم 

 
 

 من إعداد الباحث : المصدر 
 عينة البحث -

 :تم اختيار شركة بيفا التركية لمصناعة الغذائية كعينة لمبحث بناءا عمى عدة أسباب أىميا 
 درجة حدة المنافسة عمى مستوى سوق الصناعة الغذائية سواء عمى المستوى المحمي أو الدولي ؛-
 أىمية قطاع الصناعة الغذائية عمى المستوى الدولي الذي قد يمس سيادة الدول ؛-
المسيرة العممية لشركة بيفا عمى مستوى أسواقيا المستيدفة فانطالقيا من مؤسسة مصغرة إلى إحدى المؤسسات -

 الرائدة عمى مستوى سوقيا المحمي و احد اكبر المؤسسات عمى المستوى الدولي زادنا شغفا لدراستيا ؛
درجة تغمغل شركة بيفا في األسواق الدولية من خالل التصدير و االستثمار األجنبي المباشر و المشترك في -

 عدد من األسواق الدولية ؛
اعتماد شركة بيفا لمختمف االستراتيجيات التسويقية عمى مستوى أسواقيا المستيدفة و الذي كان من بين -

 األسباب الرئيسية في نموىا و تطورىا و ارتفاع درجة تنافسيتيا ؛
افتقاد المؤسسات الجزائرية لمخبرة التسويقية و التجربة و حتى التنظيم الحديث الذي يأخذ بعين االعتبار -

الوظيفة التسويقية و استيداف األسواق الدولية لخدمتيا حتى إن وجدت فيي ال تنشط في سوق تنافسية مثل 

نموذج الدراسة 

المتغيراتالمستقلة

استراتيجية االستثمار 

قيمة استثمار مؤسسة )
(بيفا في السوق الجزائرية 

استراتيجيةالمزيج
التسويقيالدولي

تكاليفاالنتاجو)
 (التوزيعوالترويج

المتغيراتالتابعة

تنافسيةالمؤسسة

ربحية -

انتاجية -

تكاليف -

حصة سوقية -
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الخ  فيي تنشط داخل سوق احتكارية أو احتكار القمة فان لم يكن ذلك ...شركة صيدال، سوفيتال ، سوناطراك 
 عمى المستوى الدولي فذلك ينطبق عمى المستوى المحمي ؛ 

 : لقد تم تحديد البحث من خالل : حدود البحث -
 بمدينة قسنطينة في المنطقة الصناعية ديدوش Bifasoaltubiتم إجراء البحث في شركة : الحدود المكانية -

 مراد ؛
استراتيجيات دخول )اقتصر البحث عمى دراسة استراتيجيات التسويق الدولي ببعديو : الحدود الموضوعية -

 كأحد مداخل رفع تنافسية المؤسسة محل الدراسة ؛ (األسواق ، استراتيجيات المزيج التسويقي 
 و ذلك باألخذ بعين االعتبار 2013 إلى سنة 2009تم اختيار فترة الدراسة الممتدة من سنة : الحدود الزمنية -

اعتماد الدراسة عمى المؤشرات المالية لمشركة مع مراعاة التغير الحاصل عمى مستوى النظام المالي المحاسبي 
المعتمد و انتقالو من النظام المالي المحاسبي الوطني الذي يعتمد عمى المعايير المحاسبية الوطنية إلى النظام 

  . 2010المالي المحاسبي الجديد الذي يعتمد عمى المعايير المحاسبية الدولية و ذلك سنة 
 : تم إجراء البحث باالعتماد عمى مجموعة من األدوات تتمثل في : أدوات البحث -
اعتماد عمى المسح المكتبي من خالل مزيج من المراجع كتب و مقاالت ممتقيات : بالنسبة لمدراسة النظرية -

ومجالت قصد االطالع عمى متغيرات الدراسة من الناحية النظرية و ذلك في حدود اإلمكانيات المادية و الفترة 
 الزمنية المحددة ؛

 تحصل الباحث عمى مختمف المعمومات Bifasoaltubiخالل فترة التربص بشركة : بالنسبة لمدراسة الميدانية -
المتعمقة بمتغيرات الدراسة و ذلك باالعتماد عمى تقارير التسيير بالشركة و القوائم المالية ليا باإلضافة إلى 
المقابالت الشخصية مع رؤساء المديريات و المسيرين بالشركة قصد االطالع عمى مختمف خصوصيات 
 .االستراتيجيات التسويقية المطبقة في الشركة و التأكد من ذلك باالنتقال عبر مختمف المديريات بالشركة 

قصد اإلجابة عمى إشكالية البحث و دراسة العالقة بين  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات -
متغيراتو و اختبار فرضياتو قام الباحث باالعتماد عمى األساليب اإلحصائية التالية و ذلك طبعا باالعتماد عمى 

 :IBM spssstatistics 20برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
قيمة )و ذلك الختبار اثر المتغيرات المستقمة  : ( Multiple Regression)تحميل االنحدار الخطي المتعدد -

تكاليف ، إنتاج ، مبيعات ، )عمى المتغيرات التابعة الممثمة لتنافسية المؤسسة  (االستثمار ، تكاليف التسويق 
  (أرباح

و يقصد بيا اختبار الشكل الدالي : (اختبار المعنوية الكمية لمنموذج ) لنموذج االنحدارANOVAتحميل التباين -
  ؛F-testلمعالقة بين المتغير التابع و المتغيرات المستقمة المفسرة في النموذج و ذلك باستخدام اختبار 

و يقصد بيا اختبار معنوية معامالت االنحدار لكل متغير من المتغيرات  :اختبار المعنوية الجزئية لمنموذج-
 ؛T-testالتفسيرية عمى حدى باإلضافة إلى ثبات االنحدار و ذلك من خالل اختبار 

يعتبر أشير ىذه الطرق طريقة  المربعات الصغرى : شروط الطريقة المستخدمة في تقدير معالم النموذج -
 : و تتمثل ىذه الشروط في العادية 
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اذ يعتبر :سيمرنوف ، ويميك سابيرو-اختبار كموروف  من خاللاعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي-
 شرط اعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي شرطا الختبار المعنوية الكمية و الجزئية لمنموذج ؛

ترجع أىمية دراسة االرتباط الذاتي : Durbin – Watson من خالل اختبار االستقالل الذاتي لمبواقي- 
لمبواقي في تحميل االنحدار إلى أن وجود ارتباط من شانو ان يجعل قيمة التباين المقدر لمخطأ يكون بأقل من 

 قيمتو الحقيقية ، مما يجعل القرار الخاص بجودة توفيق النموذج أمرا مشكوكا فيو ؛
إن عدم ثبات التباين في نموذج االنحدار من شانو أن  : (اختبار ثبات التباين ) اختبار تجانس البواقي-

يترتب عميو نفس اآلثار في حالة وجود ارتباط ذاتي بين البواقي حيث تكون األخطاء المعيارية المقدرة بأقل من 
قيمتيا الحقيقية ، و بالتالي تصبح ىذه التقديرات متحيزة ، األمر الذي يجعل نتائج االستدالل اإلحصائي مشكوكا 

 فييا ؛ 
و يقصد  : VIFمعامل تضخم التباين  من خالل االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقمةاختبار -

باالزدواج الخطي وجود عالقة ارتباط قوية بين اثنين أو أكثر من المتغيرات التفسيرية مما يؤدي إلى عدم 
 استقرار معامالت االنحدار باإلضافة إلى عدم توفر صفة االعتمادية ليذه المعامالت ؛ 

لدراسة العالقة بين المتغيرات المستقمة المتمثمة في قيمة االستثمار و تكاليف : االرتباط الخطي البسيط -
 التسويق ؛ 

نعتمد عميو في دراسة قوة العالقة بين متغيرات الدراسة باإلضافة إلى دراسة مدى : االرتباط الخطي المتعدد 
 . تكامل و ارتباط مكونات المزيج التسويقي فيما بينيا 

 مجموعة من الدراسات و األبحاث العممية و األكاديمية سواء كانت في موضوع إجراءتم : الدراسات السابقة -
سب ح–إستراتجيات التسويق الدولية أو التنافسية و من أبرز ىذه الدراسات التي ليا عالقة بموضوع ىذه الدراسة

:  ما يمي – إطالعنا 
لعطا اهلل فيد سرحان بعنوان دور االبتكار و اإلبداع التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية لمبنوك : الدراسة األولى 

 ، و قد 2005التجارية األردني ، أطروحة دكتوراه غير منشورة من جامعة عمان العربية لمدراسات العميا سنة 
قام الباحث من خالل االستبيان الموزع عمى البنوك األردنية باستنتاج عالقة إحصائية متوسطة القوة بين كل من 

االبتكار و اإلبداع في الخدمات و المنتجات المصرفية ،االبتكار في األسعار المصرفية ،اإلبداع في الترويج 
المصرفي ، اإلبداع في التوزيع المصرفي ،دور اإلدارة في اإلبداع التسويقي و المتغير التابع تحقيق الميزة 

التنافسية ، كما ابرز عالقة إحصائية قوية بين كل من إدراك العمالء لالبتكار و اإلبداع ، توافر المعمومات 
التسويقية لإلبداع و االبتكار ، إنعاش الخدمات المصرفية و تصحيح األخطاء و المتغير التابع تحقيق الميزة 
التنافسية ، كما ابرز عالقة إحصائية قوية بين كل المتغيرات المستقمة السالفة الذكر و المتغير التابع تحقيق 

 الميزة التنافسية ؛
لغول فرحات بعنوان مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة : الدراسة الثانية -

االقتصادية دراسة حالة مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة من جامعة 
، حيث قام الباحث بإبراز شدة المنافسة العالمية في الوقت الراىن مما اثر عمى تنافسية و ربحية 2006الجزائر 



 ط
 

الخ، ...المؤسسات و ذلك من خالل اآلثار العوامل الخارجية من تكتالت اقتصادية و تحالف لمشركات الضخمة 
حيث أبرزت الدراسة إتباع نموذج مبني عمى أربع أسس تتمثل في تعظيم اإلمكانيات ،تخفيض أو تحييد القيود ، 

 استثمار الفرص و تجنب المخاطر قصد مسايرة التطورات العالمية و تزايد حدة المنافسة ؛
لسامية لحول  بعنوان التسويق و المزايا التنافسية دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة  : ثالثةالدراسة ال- 

 ، قامت الباحثة بتوضيح 2008/2009الدواء في الجزائر و ىي رسالة دكتوراه غير منشورة من جامعة باتنة 
دور التسويق في التخطيط االستراتيجي لممنظمة و مساىمتو في بناء قيمة لمعمالء كيدف إستراتيجي حديث كما 

 في أالبتكاري الجانب إظياربينت دور التسويق في بناء الميزة التنافسية واستدامة ىذه األخيرة من خالل 
التسويق و اعتباره مصدرا لتحقيق االستدامة في المزايا التنافسية كما توصمت إلى أن المزايا التنافسية تحدد و يتم 

اختيار األفضل منيا و تسمم إلى األسواق المستيدفة من خالل استراتيجيات التسويق التنافسية  و سياساتو 
المتمثمة في المزيج التسويقي و قامت الباحثة في األخير بتشخيص حالة مجمع صيدال مبينة نقاط القوة 

 ؛والضعف و كذا الفرص و كيفية استغالليا و التيديدات و كيفية تحاشييا 
لعرباني عمر بعنوان اثر المحيط الدولي عمى إستراتيجية التسويق في المؤسسة : الدراسة الرابعة -

الجزائرية حالة مؤسستي حمود بوعالم و موبيميس ، أطروحة دكتوراه غير منشورة من جامعة الجزائر سنة 
 ،استيدفت ىذه الدراسة تحديد انعكاسات و أثار المحيط الدولي عمى استراتيجيات التسويق في المؤسسة 2009

الجزائرية و التعرف عمى االستراتيجيات المعدة لمواجية ىذه االنعكاسات ، حيث وصل الباحث من خالل 
الدراسة إلى نتائج أىميا أن التسويق يعتبر أىم األنشطة الحديثة التي تعمل عمى استمرارية المؤسسة و بقائيا ، 

 لمتطورات العالمية الحديثة اثر كبير عمى صياغة اإلستراتيجية التسويقية لممؤسسة ؛ 
 التصدير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إستراتيجيةلعماري جميعي  بعنوان : لخامسةالدراسة ا         -
 ، حيث  تطرق الباحث 14/04/2011 دكتوراه غير منشورة من جامعة باتنة نوقشت يوم أطروحةالجزائرية ، 

 خصوصيات التنمية االقتصادية في الجزائر و بين الدور التنموي لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما إلى
 تنمية صادراتيا  من خالل مجموعة من االستراتيجيات أىميةأعطى دراسة تحميمية لمؤشرات نموىا و ركز عمى 

كما توصل من خالل نتائجو إلى أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية لم توجو بشكل دقيق ألجل 
.   الدولية في المراحل القادمة األسواقاكتساب التنافسية المناسبة لدخول 

استفدنا من خالل الدراسات السابقة في االطالع عمى معظم متغيرات الدراسة من : القيمة المضافة لمبحث -
الجانب النظري و الوضعية التي تعشييا المؤسسات االقتصادية بصفة عامة و المؤسسات االقتصادية الجزائرية 

 : بصفة خاصة ، حيث تميز بحثنا ىذا عن الدراسات السابقة في 
 تحديد دور استراتيجيات دخول األسواق لممؤسسة في مسايرة التطورات العالمية المعاصرة ؛ -
تحديد دور بحوث التسويق الدولي و تجزئة األسواق و التوجو نحو العمالء في تميز المؤسسة و رفع  -

 يقضتيا التنافسية ؛
تحديد دور استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي في رفع تنافسية المؤسسة و التماشي مع استراتيجيات  -

 التنافس لممؤسسة ؛



 ي
 

 تحديد العالقة االرتباطية بين عناصر المزيج التسويقي الدولي ؛ -
باالعتماد  (استراتيجيات التسويق الدولي ، تنافسية المؤسسة)صياغة العالقة بين متغيرات الدراسة  -

 . عمى دراسة قياسية ، نقيس من خالليا مدى اثر المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة 
قصد اإلجابة عمى إشكالية البحث و اختبار فرضياتو قمنا بتقسيم البحث إلى جزئين، األول : هيكل البحث -

يتمثل في دراسة اإلطار نظري لموضوع البحث و الجزء الثاني يتمثل في الجانب التطبيقي من خالل إسقاط 
الدراسة النظرية عمى شركة بيفا التركية ونشاطيا في السوق الجزائرية  ، كما قسمنا الجزء النظري إلى ثالث 

الدولي و تنافسية المؤسسات، أما في التسويق ب المتعمقة األساسيةمفاىيم  فصول تطرقنا في الفصل األول إلى ال
دورىا في و رفع تنافسيتيا و  االقتصاديةاستراتيجيات تدويل نشاط المؤسسة الفصل الثاني فقد تطرقنا لدراسة 

 و دورىا في رفع تنافسية استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي، و في الفصل الثالث قمنا بدراسة وتميزىا
دراسة ميدانية المؤسسات االقتصادية الدولية، أما الجزء التطبيقي فقد قسمناه إلى فصمين، الفصل األول تمثل في 

و في الفصل  ،حول شركة بيفا التركية لمصناعة الغذائية و صناعة البسكويت و نشاطيا في السوق الجزائرية
 . الثاني قمنا تحميل تنافسية مؤسسة بيفا في ظل استراتيجيات التسويق الدولي المنتيجة في السوق الجزائرية 
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 تمهيد 
إف التحكالت االقتصادية التي يشيدىا عالـ اليـك أدت بالمؤسسات االقتصادية إلى التكجو نحك إعادة 
التفكير في طرائؽ تسييرىا ك تفكيرىا االستراتيجي قصد خدمة أسكاقيا بشكؿ أفضؿ مف منافسييا ، ك تحقيؽ 

اكبر نمك ك ربحية ضمف قطاعيا التنافسي ، حيث نجد أف انفتاح األسكاؽ عمى بعضيا البعض ك ما ساىـ في 
ذلؾ مف منظمات دكلية ك إقميمية، باإلضافة إلى التطكر التقني ك التكنكلكجي في كسائؿ االتصاؿ ك المكاصالت 
التي ساىمت بدكرىا في سد الفجكة الزمنية ك المكانية بيف مختمؼ أسكاؽ العالـ ك تقاربيا الثقافي ، كؿ ذلؾ أدل 

إلى بركز حتمية تكجو المؤسسة نحك العديد مف االستراتيجيات قصد مجارات ىذه التحكالت ك ردع التحديات 
التي تكاجييا في ظؿ عالمية األسكاؽ ك اشتداد المنافسة ، حيث تتمثؿ ىذه االستراتيجيات بشكؿ عاـ في تنمية 

تنمية المكارد البشرية ، التطكر التكنكلكجي ، إدارة )ك تطكير سمسمة القيمة لممؤسسة ضمف قطاعيا التنافسي 
، في حيف نجد أف أىـ تمؾ االستراتيجيات  (لكجستيؾ اإلمداد ك التمكيف ، تنمية المكارد المالية ، إدارة التسكيؽ 

التي تعمؿ عمى اقتناص الفرص ؛ كالعمالء ك الزبائف عبر األسكاؽ المستيدفة تتمثؿ في االستراتيجيات التسكيقية 
لممؤسسة ، ك التي تعمؿ بصفة مباشرة عمى خدمة الزبائف بشكؿ أفضؿ ك كسب كالئيـ ، ك بالتالي تحقيؽ النمك 

 . ك األرباح 
حيث لقيت إستراتيجية التسكيؽ اىتماـ كبير سكاء عمى مستكل التفكير االقتصادم أك عمى مستكل 
المؤسسات االقتصادية الراغبة في رفع تنافسيتيا ك استمراريتيا ضمف قطاع أعماليا ، ك ازداد ىذا االىتماـ 

خاصة في ظؿ انفتاح األسكاؽ ك اشتداد المنافسة في األسكاؽ سكاء عمى المستكل المحمي أك الدكلي ، في حيف 
نجد أف المؤسسات لـ تعد تتكقؼ عند تسكيؽ منتجاتيا في أسكاقيا المحمية ، فقد أدل تزاحـ األسكاؽ إلى حتمية 

ك ربحية اكبر تستند عمييا في مكاجية  تكجو المؤسسة إلى أسكاؽ أجنبية قصد تحقيؽ االستمرارية ك النمك
المنافسة المحمية ك الدكلية ، عمى عكس المؤسسات التي تعمؿ عمى التقكقع في سكقيا المحمي ، فاف مزاحمة 

المؤسسات سكاء منيا المحمية أك الدكلية عمى حصتيا السكقية ك كالء زبائنيا قد تؤدم بيا إلى الخركج مف 
 . قطاعيا التنافسي 

 

 

 

 



 مفاهيم أساسية التسويق الدولي و التنافسية .............................................................................. الفصل األول

3 
 

 . تنافسية المؤسسة و مؤشراتها : ولالمبحث األ

 مف خالؿ ما يشيده العالـ ،تعمؿ المؤسسة اليـك في ظؿ بيئة تتسـ بالديناميكية ك التغير المستمر
دت بدكرىا الى اشتداد أم ت ك اؿ،االقتصادم مف تحكالت  عميقة  نحك عكلمة االقتصاد ك تحرير األسكاؽ

 ىذا ما جعؿ مف المؤسسات االقتصادية تتسابؽ نحك ة،ك الدكليأالمنافسة سكاء عمى مستكل األسكاؽ المحمية 
 . مسايرتيا كفضؿ المكاقع التنافسية قصد مكاجية ىذه التغيراتأتحقيؽ 

حيث يجب عمى المؤسسة التي تتجو نحك خدمة مختمؼ أسكاقيا المستيدفة دكليا معرفة درجة حدة 
 ، ىذا باالضافة الى كؿ العكامؿ ك التطكرات التي تؤثر عمى تنافسيتيا األسكاؽالمنافسة التي تكاجييا في تمؾ 

ضمف قطاعيا التنافسي ،سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل االسكاؽ المستيدفة أك عمى المستكل العالمي ، حيث تستند 
في تقييـ تنافسيتيا ضمف قطاعيا التنافسي الى عدة مؤشرات تبيف مف خالليا درجة تنافسيتيا ك قدرتيا التنافسية 

 .في مجاؿ اعماليا ، كما تعمؿ عمى رفع تنافسيتيا مف خالؿ عدة مجاالت ك مداخؿ تخكليا لذلؾ 

مفاهيم عامة حول التنافسية  : المطمب االول 

 كككنيا ، مفيـك التنافسية في ظؿ ديناميكية االسكاؽ الدكلية في الكقت الحاليىاكتسيمنظرا لألىمية التي 
مختمؼ ؿ سكؼ نتطرؽ ، فانناشرط مف شركط بقاء المؤسسات ك استمراريتيا ضمف قطاع اعماليا الذم تنشط فيو

:  المفاىيـ المتعمقة بتنافسية المؤسسة ك ذلؾ مف خالؿ 

 المنافسة و انواعها: الفرع االول 

ك التي مف ابرزىا التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ ك ،  يشيد عالـ اليـك تحكالت ىامة في عالـ االعماؿ 
 الخ ، ....انفتاح االسكاؽ الدكلية عمى بعضيا البعض ك تحرير التجارة العالمية ك تعزيز االستثمارات االجنبية

 ك ازدادت حدتيا في االكنة االخيرة مع ،ىذا ما ادل الى بركز قكل المنافسة في االسكاؽ سكاء المحمية اك الدكلية
 لكف المنافسة كمفيـك فقد ظيرت بظيكر االنساف اما تعريفا ك اصطالحا فتعتبر مف ،ظيكر تداعيات العكلمة

 حيث نجد اف ، خاصة عمى المستكييف االقتصادم ك السياسي،ابرز المصطمحات االكثر ركاجا في عصرنا ىذا
 ك التي تعني المعب في " "cum-ludere مشتؽ مف االصطالح الالتيني  "concurrence"اصؿ االصطالح 

 لذؾ فقد كاف يقصد ، "accourire ensomble" اك يسرع في جماعة  "courire avec"جماعة أك يجرم مع 
بمفيـك المنافسة في بداية شيكعو حالة خصكمة ك نزاع ك عداء مستمر ، كما يقصد بالصراع التنافسي مزاحمة 

 1المنافسيف لبعضيـ البعض ك يعني بالمزاحمة حب البقاء اك الزعامة 

 فقد تعددت التعاريؼ ، الفكر االقتصادم المعاصرأدبياتىمية في أك نظرا لما تكتسيو المنافسة مف 
:  الخاصة بيا نذكر مف بينيا 

                                                           
1

 غير منشكرة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في أطركحة ، التسكيؽ ك المزايا التنافسية دراسة حالة مجمع صيداؿ لصناعة الدكاء في الجزائر:  سامٌة لحول 
 59، ص2008،  ، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير ، جامعة الحاج لخضر باتنة عمـك التسيير
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يقصد بالمنافسة تعدد المسكقيف لكسب العميؿ باالعتماد عمى اساليب مختمفة كاالسعار ، المكاصفات، " 
نجد مف خالؿ ىذا التعريؼ ، 1"كسب الكالء السمعي ك غيرىا ، خدمة مابعد البيع ،اسمكب التكزيع ،تكقيت البيع 

الذيف يشترككف في خدمة نفس السكؽ المستيدفة ك العميؿ ، اف المنافسة في االصؿ تقـك عمى تعدد المنافسيف 
 كما نالحظ اف ىذا التعريؼ ركز ،باالعتماد عمى اساليب مختمفة قصد جذب اكبر عدد مف العمالء المستيدفيف

 .عمى الجكانب التسكيقية لممؤسسة ك مرتكزاتيا قصد مجارات ىذه المنافسة 

كمف ، المزاحمة بيف عدة اشخاص اك بيف قكل تسعى لتحقيؽ نفس اليدؼ"كما تعرؼ المنافسة عمى انيا 
جية اخرل تعني العالقة بيف المنتجيف ك التجار في صراعيـ عمى الزبائف ك المنافسة تقـك عمى خاصية جكىرية 

ركز ىذا التعريؼ عمى اليدؼ مف 2" ك نتيجتيا الحتمية ىي القدرة عمى جذب الزبائف،ك ىي االبتكار ك التميز
 ك النمك في السكؽ ك الحصكؿ عمى اكبر ح ك بالتالي تحقيؽ الرب،المنافسة ك ىك السعي نحك كسب الزبكف

احـ المؤسسات ك تنافسيـ لتحقيؽ ىذه االىداؼ ، كما ركز عمى االبتكار زحصة سكقية ممكنة في كسط ت
 لكنو ىنا اغفؿ عناصر اخرل تقـك عمى تحقيؽ ىذه االىداؼ ك منيا المنافسة، ،كالتميز لمضفر بتحقيؽ االىداؼ

الخبرات التسكيقية ك االستراتيجيات التي تقكـ عمى جذب الزبائف ، كما اغفؿ المقكمات التي يجب اف تتمتع بيا 
كمثاؿ عمى ذلؾ نجد السيارات الصينية ، المؤسسة في ظؿ المنافسة  الشرسة التي تكاجييا مؤسسات عالـ اليـك 

 ،االلمانية في سكؽ الدكؿ النامية حيث تعتمد االكلى عمى االسعار المنخفضة مع قميؿ مف الجكدة ك االبتكار ك
ك كالىما تعتمد عمى مقكمات ك امكانيات معتبرة ،عكس الثانية التي تتميز بالجكدة العالية ك االبتكار المستمر 

 .  الخ...منيا المادية ك التكنكلكجية ك البشرية ك المالية 

كم تحتو عدد كبير مف البائعيف ظنظاـ مف العالقات االقتصادية يف"عمى انيا  المنافسة ايضا  تعرؼك
فيي الكسط الذم يتـ فيو  حو الى الحد االقصى،ارباكالمشتريف كؿ منيـ يتصرؼ مستقال عف االخريف لمبمكغ ب

ىذا  ،ركز 3"مراقبة االسعار كالجكدة عف طريؽ السكؽ الذم يتصؼ بدرجة عالية مف تشابو السمع كالخدمات
 بيدؼ اساسي ىكعدد كبير مف المتنافسيف بيف التعريؼ عمى اف المنافسة تقـك في اطار نظاـ مف العالقات 

 في بيئة يككف فييا السكؽ ىك المحدد لالسعار ك الجكدة التي تتميز بدكرىا بتقارب كبير ، حيث ح،تعظيـ االربا
 فقد يككف السعي نحك الربح ، ك النمك في السكؽيةرارـاغفؿ ىذا التعريؼ اىداؼ اخرل لمتنافس مف االست

 ك مف جية اخرل يمكف القكؿ بانو ، فيك ال يعبر عف نمك المؤسسة في السكؽ،كتعظيمو استراتيجية مؤقتة
 فيناؾ مف المؤسسات التي تعتمد استراتيجية ،اليشترط في السكؽ المنافسة التشابو العالي في السمع ك الخدمات

 .اسعار منخفظة بجكدة منخفظة عمى عكس التي تتبع استراتيجية قشط السكؽ ك االبتكار المستمر

المدل الذم " جاء اف المنافسة ىي  OCDEك في تعريؼ اخر لمنظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية 
ك في نفس الكقت يتـ تحقيؽ ،دكلة في ظؿ شركط التجارة الحرة ك العادلة لؿتيح مف خاللو منتجات ك خدمات ت

                                                           
1

 200، ص2000 ، دار الشهاب الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، المنافسة و التروٌج التطبٌقً: فرٌد نجار 
2

 ، الملتقى الدولً الرابع حول تسوٌق العالقات من خالل الزبون مصدر لتحقٌق المنافسة و اكتساب المٌزة التنافسٌة: حكٌم بن جروة ، محمد بن حوحو 

 6، ص2010التنافسٌة و االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسة الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة ، جامعة حسٌبة بن بو علً الشلف ،
3

 64 ،ص2008،الدار الحدٌثة للكتاب ،الجزائر ،(موبلٌس نموذجا)المنافسة فً سوق الهاتف النقال : سلٌم سعداوي 
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 بمعنى اخر زيادة حصة المؤسسة في السكؽ المحمية ك الدكلية ،...الدخؿ الحقيقي الفرادىا في االجؿ الطكيؿ 
 ؽالجؿ تحيقي (المنافسة بيف الدكؿ ) ركزت عمى المنافسة الدكلية  OCDEنجد اف منظمة ، 1" كالحفاظ عمييا 

 كما ركزت عمى شركط التجارة ،ك زيادة حصة المؤسسات مف السكؽ المحمية ك الدكلية، دخكؿ حقيقية الفرادىا 
ام اف السكؽ ىك المحدد الرئيسي لكفائة ك فعالية المنافسة بعيدا عف الممارسات االحتكارية ، الحرة ك العادلة 

 . كالغير مشركعة في المنافسة

ك مف مجمؿ التعاريؼ السابقة نجد اف المنافسة ىي عبارة عف التسابؽ اك الصراع في ظؿ مجمكعة مف 
 قصد ابراز القدرات ك الميارات التي تتمتع بيا المؤسسات ،الشركط التي تحكـ السكؽ اك المحيط التنافسي

 التي تضمف مف ات المترجمة في مجمكعة مف االستراتيجي،(الخ...، تسكيؽ ، ابتكار، تكنكلكجيا،جكدة)المتنافسة 
، خالليا كسب كالء اكبر عدد مف الزبائف ك زيادة الحصة السكقية ك االستقرار ك النمك في السكؽ ك الربح 

بعيدا عف الممارسات غير  (الخ....،ّ،  مالية ، مادية،بشرية)باالعتماد عمى مجمكعة مف المكارد ك المقكمات لدييا 
 .(حقكؽ الممكية الفكرية )المشركعة مف احتكار ك تقميد 

 حيث نجد اف ،كما يمكننا االشارة الى اف المنافسة ك شركطيا المثالية قميمة جدا في الكاقع العممي
 اك بالنسبة لممؤسسات التي تعمؿ ،لممنافسة درجات ك انكاع سكاء كاف ذلؾ بالنسبة لمسكؽ المحمية اك الدكلية 

حسب درجة حرية )حيث يمكف تقسيـ المنافسة الى اربعة انكاع ، داخؿ نفس القطاع اك القطاعات فيما بينيا 
:  ك تتمثؿ فيما يمي  (المنافسة في السكؽ 

ىذا النكع مف المنافسة يعبر عف التفكير المثالي الذم تجسده  : (الكاممة )المنافسة التامة ك الحرة -1 
ك بالتصرؼ ،النظرية النيككالسيكية ، تتميز ىذه المنافسة بكجكد عدد كبير مف البائعيف ك المشتريف لمسمع 

 ،رية دخكؿ المشتريف ك المنتجيف الى ميداف االنتاجحالرشيد لممستيمؾ عف طريؽ سيكلة انتقاؿ عكامؿ االنتاج ك 
حيث اف السعر يتحدد حسب قكل العرض ك الطمب ،ك انعداـ اتفاؽ بيف المنتجيف حكؿ تكحيد سياستيـ السعرية 

 ؛ك يسكد فييا السعر المطمكب لممنتجات االكثر كفاءة،في السكؽ 

ساىـ في تقديـ ىذا النمكذج خالؿ الثمانينات كؿ مف االقتصادييف جكاف : المنافسة االحتكارية -2 
 ك يمكف حصر الفرضيات التي  Jean robenson – Idouard chamberlineركبنسكف ، ادكارد شمبرليف ػ
 2: بني عمييا ىذا النمكذج في 

 ك ليا طمب ك تكاليؼ مماثمة ، حجميا نسبيا صغير،كجكد عدد كبير مف المؤسسات في السكؽ اك الصناعة-
 ؛في الفترة الطكيمة

                                                           
1

 ، المؤتمر العلمً الخامس حول  اقتصاد المعرفة و التنمٌة اثر اقتصاد المعرفة فً تحقٌق القدرة التنافسٌة لالقتصادٌات العربٌة: محمد خٌضري 

 5 ،ص2005االقتصادٌة ، جامعة الزٌتونة ،عمان، أفرٌل 
2

 366،ص2001 ، دار المرٌخ ، الرٌاض ،مبادئ التسوٌق: نسٌم حنا 
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 ك تعتبر بدائؿ ، ك انيا ليست متجانسة تماما،القدرة عمى التمييز بيف المنتجات بالرغـ مف انيا متشابية-
 ؛ ك يعتبر كؿ منتج محتكر بالنسبة لمنكع الذم ينتجو،لبعضيا البعض

 ؛حرية الدخكؿ ك الخركج منك الى السكؽ -

 الف النمكذج يفترض ثبات الطمب ،اذا قامت ام مؤسسة بام نشاط فاف اثره ينتقؿ الى المؤسسات االخرل-
 ؛ ك بالتالي فاف زيادة المبيعات الحدل المؤسسات سيككف عمى حساب المؤسسات االخرل ،الكمي

ك منو فاف المنافسة االحتكارية ،تتصؼ المكارد االقتصادية بككنيا تنتقؿ مف صناعة الى اخرل بدكف ام عائؽ -
 كؿ كاحد منيـ ينتج جزا مف انتاج السكؽ بحيث اف السمع ،تعتبر اف السكؽ تتميز بكجكد عدد كبير مف المنتجيف

 .المنتجة ىي سمع متشابية ك غير متجانسة 

يث اف لكؿ ح ب،ك يعني تمؾ الحالة التي تتميز بتكاجد عدد محدكد اك قمة مف البائعيف: حتكار القمة إ-3 
، ك عادة ما تككف المنتجات غير متجانسة ك ليا بدائؿ مختمفة ،ثير قكم عمى حجـ التعامؿ في السكؽ أمنيـ ت

لى صعكبة تحديد إ باإلضافة ،كاف القيمة التي يتـ تحديدىا في السكؽ تعتمد عمى المنافسة السعرية لممنافسيف
ف أالطمب عمى المنتجات الخاصة بالمؤسسات مف خالؿ المعمكمات التي يتـ جمعيا مف المشترم بمفرده ، بؿ 

 ؛فية عف المنافسيف امر ضركرماتكفير المعمكمات الؾ

 حيث تككف المنافسة منعدمة في ،كحيد في السكؽ (بائع)يمثؿ االحتكار حالة منتج : االحتكار التاـ -4 
ك تكجد عدة عكامؿ في انشاء ،السكؽ ، لكف سمكؾ المؤسسة االحتكارية يككف مقيد بالمنافسة غير المباشرة 

 1: تكارية اك سكؽ محتكر مف طرؼ مؤسسة كحيدة حمؤسسة اال

 فالمؤسسة التي تسيطر عمى المكاد ،يككف عامؿ مف العكامؿ االساسية ممثؿ في السيطرة عمى المكاد االكلية-
 ؛االكلية ستفرض نفسيا كمؤسسة احتكارية لمشترم ىذه المكاد 

 ؛كسب شيادة اك براءة اختراع في مجاؿ معيف يؤدم كذلؾ الى امكانية انشاء مؤسسة احتكارية -

اذا كانت سكؽ صغيرة نكعا ، ياتي المصدر الثالث النشاء احتكار عبر تكاليؼ االنتاج االمثؿ ك حجـ السكؽ -
 ك دخكؿ مؤسسة اخرل قد يؤدم الى خسارة كؿ ،ما ينظر الى اف المؤسسة كحيدة كافية لتغطية كؿ السكؽ

 ؛ حيث يدعى ىذا االحتكار باالحتكار الطبيعي ،المؤسستيف

 ياتي االمتياز عبر تعاقد مؤسسة ،كجكد امتياز في السكؽ يمثؿ عامؿ اخر لكجكد احتكار في اغمب الحياف-
 .حككمية ك اخرل تجارية فيما يخص بيع ك انتاج سمع اك جدمات معينة

 : االختالؼ بيف انكاع المنافسة ك اشكاؿ االسكاؽ مف خالؿ الجدكؿ المكالي لخيصك يمكننا ت

                                                           
1

 203،ص2001 دار النهضة العربٌة ،مصر، التسوٌق و تدعٌم القدرة التنافسٌة ،: توفٌق محمد عبد المحسن 
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انكاع المنافسة  : (1-1)الجدكؿ رقـ 

قدرة المنتج عمى سعر البيع نكع السمع المنتجة  عدد المنتجيف شكؿ السكؽ  
التحكـ في السعر  

شركط دخكؿ 
السكؽ  

سيمة  منعدمة  ثابت دائما  متجانسة تماما كبير جدا  المنافسة التامة 
المنافسة 

االحتكارية 
يتغير عكسيا مع متشابية  كبير 

الكمية المباعة  
مكجكدة بدرجة 

قميمة  
 

سيمة  

مختمفة ك ليا قميؿ منافسة القمة  
بدائؿ قريبة  

يتغسر عكسيا مع 
الكمية المباعة  

مكجكدة بدرجة 
كبيرة  

صعبة  

مختمفة ك ليس ليا كاحد االحتكار 
بدائؿ قريبة 

يتغير عكسيا مع 
الكمية المباعة  

مكجكدة بدرجة 
كبيرة جدا  

مغمؽ  

 االسكندرية ، ، الدار الجامعية،مبادمء االقتصاد الجزئي : احمد محمد مندكر ، محمد فكزم ابك سعكد ، محمد عزت محمد غزالف: المصدر 
 240ص، 2007 ،مصر

منافسة كاممة تتكفر فييا كؿ ، مف خالؿ الجدكؿ نجد اف المنافسة تككف عمى درجات عبر االسكاؽ 
 ك كمما انحصرت ، ك يككف فييا السكؽ ىك المحدد الكحيد لالسعار ك حجـ الطمب ك العرض،شركط التنافس

 حتى نصؿ الى درجة المحتكر الكحيد الذم يممؾ كؿ مقكمات التحكـ ،شركط التنافس كمما اتجينا نحك االحتكار
 .في السكؽ الذم ينشط فيو مف خالؿ العرض ك االسعار-لدرجة ما–

كما نجد اف المنافسة االحتكارية ك احتكار القمة تمثؿ االسكاؽ التي يجب عمى المؤسسة التي تعمؿ فييا 
التكنكلكجية ) مف خالؿ االعتماد عمى مياراتيا ،(الخ....المادية ك البشرية ك المالية)ابراز كامؿ مقكماتيا 

 ، مف خالؿ تحقيؽ كالء الزبائف ك بالتالي النمك ك الربح،في اكتساب اكبر جزء مف السكؽ (الخ....كالتسكيقية 
 .ك المنافسة التي تكاجييا،كبذلؾ رفع تنافسيتيا في مجاؿ اعماليا في ظؿ السكؽ الذم تنشط فييا 

 كجب عمييا معرفة درجة المنافسة ،عمؿ داخؿ المحيط الذم ينشط فيومحيث اف المؤسسة ككنيا نظاـ 
 مف خالؿ ادراكيا ، باالضافة الى تقييـ قدراتيا عمى مكاجية تمؾ المنافسة،التي تكاجييا في ىذا المحيط التنافسي

 .لتنافسيتيا اك قدرتيا التنافسية 

 .تنافسية المؤسسة و انواعها: الفرع الثاني 

ت اك ادارات آالتنافس اك التنافسية ذات كقع متزايد االىمية في عالـ اليـك ، في حيف اصبح لمتنافسية ىي
ك ليا مؤشرات ك استراتيجيات ، كما تقدـ بخصكصيا تقارير لكبار المسؤكليف ك ال يقتصر ذلؾ عمى رجاؿ 

الكاليات المتحدة االمريكيةمثال تعتبر تدني التنافسية االقتصادية احد ؾاالعماؿ فحسب ، حتى اف بعض الدكؿ 
 بؿ ، ك لـ تعد التنافسية مقتصرة عمى المؤسسات بغية البقاء ك النمك،العناصر التي تيدد االمف القكمي لمبالد

 ،باتت حاجة ممحة حتى لمدكؿ التي ترغب في زيادة مستكيات المعيشة ك المشاركة في النمك ك التقدـ العالمي
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كنظرا لتنامي اىمية التنافسية فقد حظيت باىتماـ كبير مف قبؿ المفكريف خاصة في المجاؿ االقتصادم ، ىذا ما 
:  ادل الى تنكع ك اختالؼ التعاريؼ الخاصة بيا ، نحاكؿ فيما يمي التطرؽ لبعضيا 

حة لممؤسسة اك القطاع اك البمد الكاحد احسف استغالؿ ااستعماؿ المكارد المت" عمى انيا  التنافسيةتعرؼ
 لمكاجية المنافسيف كالتي ،ك بالنظر الى قكة المنافسيف ك طريقة استعماليـ لتمؾ المكارد، بالنظر لما يجب يككف 

تتجمى في تحسيف االنتاجية بشكؿ يسمح بالحصكؿ عمى نصيب مف السكؽ يتضمف نمكا مستمرا خالؿ المدل 
 ،(مؤسسة ، قطاع ، بمد )نممس مف خالؿ ىذا التعريؼ اف لمتنافسية انكاع حسب مستكل التنافس ، 1" الطكيؿ 

 اك االخذ بالحسباف درجة تنافسية كؿ مف ةحيث انو عمى المؤسسة التي تنكم اقتحاـ سكؽ ما ك استيدافو مراعا
 ك مف جية اخرل التركيز عمى فيـ استراتيجيات ،المؤسسات ك القطاع ك الدكؿ التي تنشط في ىذه االسكاؽ

غالؿ االمثؿ لمكاردىا قصد ت ك بناءا عمى ذلؾ فيي تعمؿ عمى االس،المؤسسات المتنافسة في خدمة االسكاؽ
 .مكاجية ىذه المنافسة ك الحصكؿ عمى حصة سكقية معتبرة ك بالتالي النمك ك الربح

القدرة عمى تزكيد المستيمؾ بمنتجات ك خدمات بشكؿ اكثر كفاءة ك فعالية مف :"كما تعرؼ عمى انيا 
 مما يعني نجاحا مستمرا ليذه المؤسسة عمى الصعيد العالمي ،المنافسيف االخريف في السكؽ المحمية ك الدكلية

في ظؿ غياب الدعـ ك الحماية مف قبؿ الحككمات ، ك يتـ ذلؾ مف خالؿ رفع عكامؿ االنتاج المكظفة في 
ك تعد تمبية الطمب المحمي المتطكر ك المعتمد عمى الجكدة خطرة اساسية في تحقيؽ القدرة ، العممية االنتاجية 

نجد مف خالؿ ىذا التعريؼ اف التنافسية ىي القدرة عمى ارضاء 2"عمى تمبية الطمب العالمي ك المنافسة دكليا 
 ك اف التنافسية المحمية ،(دكليا اك محميا)الزبائف ك كسبيـ بمستكل اكبر مف المنافسيف في السكؽ المستيدفة 

يف نجد تف ىذا حفي ، لممؤسسة المبنية عمى الجكدة تعتبر مطمقا لمكاجية المنافسة العالمية ك تعزيز تنافسيتيا 
تسكيؽ ، تطكير تكنكلكجي ، )التعريؼ اىمؿ المقكمات التي تعتمد عمييا المؤسسة في رفع تنافسيتيا 

 .  ك ركز عمى عامؿ الجكدة فحسب ،(الخ....تسعير

القدرة عمى الصمكد اماـ المنافسيف بغرض تحقيؽ االىداؼ مف ربحية نمك :" عمى انيا  ايضا تعرؼك
 ك رجاؿ االعماؿ بصفة مستمرة عمى تحسيف ،كاستقرار ، تكسع ، ك ابتكار ك تجديد حيث تسعى المؤسسات

المراكز التنافسية بشكؿ دكرم نظرا الستمرار تاثير المتغيرات العالمية ك المحمية ك تحقيؽ التنافسية مف خالؿ 
مجمكعة مف المتغيرات منيا التحكـ في عناصر التكاليؼ ، ادارة الجكدة الشاممة ، تجديد المنتجات التعبئة 
كالتغميؼ ، تخفيض االسعار ، ارضاء العمالء الحالييف ك البحث عف عمالء جدد ، االتصاالت التسكيقية 

اضاؼ ىذا التعريؼ اف تحسيف ك تعزيز المراكز التنافسية يككف بصفة  ، 3"الخ ....كالمقارنات التطكيرية 

                                                           
1

 ، الملتقى الدولً السابع حول الصناعة التأمٌنٌة الواقع العملً و تنمٌة الكفاءات البشرٌة كمدخل لتعزٌز المٌزة التنافسٌة للمنتج التأمٌنً: مصنوعة احمد 

 2،ص3،4/12/2012آفاق التطوٌر تجارب دولٌة ، جامعة حسٌبة بن بو علً الشلف ، 
2

 ، الملتقى الوطنً األول حول المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة و تعزٌز القدرة التنافسٌة للمؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة: كمال رزٌق ، مسدور فارس 

 07،ص22،23/04/2003تحدٌات المناخ االقتصادي الجدٌد ،جامعة البلٌدة، 
3

، الملتقى الدولً الرابع حول المنافسة و االستراتٌجٌات التنافسٌة اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة و تنافسٌة المؤسسة االقتصادٌة حالة الجزائر : عمار طهرات 

 3،ص 2010نوفمبر 9، 8للمؤسسات الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة ، جامعة حسٌبة بن بو على الشلف ، 



 مفاهيم أساسية التسويق الدولي و التنافسية .............................................................................. الفصل األول

9 
 

 حيث اف المؤسسة تصبك الى رفع ،(عالمية ، محمية)مستمرة تماشيا مع المتغيرات البيئية في االسكاؽ المستيدفة 
 .تنافسيتيا مف خالؿ مجمكعة مف المقكمات قصد تحقيؽ افضؿ المراكز التنافسية 

 القدرة عمى تزكيد المستيمؾ بمنتجات ك خدمات بشكؿ اكثر كفاءة ك فعالية مف :"كفي تعريؼ اخر
نممس مف خالؿ ىذا التعريؼ اف التنافسية ىي القدرة عمى كسب الزبائف بشكؿ اكثر  ، 1" المنافسيف االخريف 

الف ، لكف ىذا التعريؼ اىمؿ كجكب استمرارية الكفاءة ك الفعالية لخدمة الزبائف ، كفاءة ك فعالية مف المنافسيف 
المؤسسة تعمؿ في بيئة ديناميكية ك اف كضعيا التنافسي لف يككف مستقرا ما لـ تعمؿ عمى ذلؾ بالتكيؼ مع 

 .  باالعتماد عمى مجمكعة المقكمات ك الميارات التي تمتمكيا ،االكضاع التنافسية التي تكاجييا

ك مف مجمؿ التعاريؼ السابقة يمكننا القكؿ باف التنافسية ىي القدرة عمى تحقيؽ مجمكعة مف االىداؼ 
 باالعتماد ،بشكؿ افضؿ مف المنافسيف، ( الخ...كسب كالء الزبائف ، كسب حصة سكقية معتبرة ،النمك،الربح )

ك استغالليا في تحقيؽ  (الخ...تنظيمية ك تكنكلكجية ، بشرية ،  مالية  ،مادية)عمى مجمكعة مف المقكمات 
بشكؿ دائـ  (الخ... التطكر التكنكلكجي ؛ التسكيؽ؛ التسعير؛الجكدة)التميز في اداء مجمكعة مف المياـ 

ك طبعا يككف ذلؾ في ،  بالنظر الى المتغيرات الديناميكية لممنافسة التي تكاجييا ك تحركات المنافسيف ،كمستمر
 .ظؿ تكفر شركط المنافسة 

 اك يمكننا تقسيميا كفقا لفترة التنافس ،كما يمكف تقسيـ التنافسية حسب مستكيات دراسة ىذه التنافسية
 يمكننا ابراز انكاع التنافسية ، ك مف جية اخرل يمكننا تقسيميا حسب مكضكع التنافس،كالصمكد اماـ المنافسيف

 : مف خالؿ عدة معايير مبينة فيما يمي 

 انكاع التنافسية : (1-1)الشكؿ رقـ 

  مف اعداد الباحث: المصدر 

                                                           
1

،جامعة محمد خٌضر 12 ، مجلة العلوم اإلنسانٌة ،العدد تعزٌز تنافسٌة المؤسسة من خالل تحقٌق النجاح االستراتٌجً:  داودي الطٌب ، محبوب مراد 

 38،ص2007بسكرة ، نوفمبر 

التنافسٌة 

تنافسٌة وفق 
موضوع التنافس

التنافسٌة التقنٌة 

التنافسٌة النوعٌة 

التنافسٌة السعرٌة 

التنافسٌة غٌر 
السعرٌة 

تنافسٌة وفق 
الزمن 

القدرة التنافسٌة  التنافسٌة اللحظٌة 

تنافسٌة وفق 
مستوٌاتها

تنافسٌة الدولة 

تنافسٌة القطاع

تنافسٌة المؤسسة

تنافسٌة المنتج
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:  ك يمكف تقسيـ التنافسية كفؽ ىذا المعيار الى : التنافسية كفؽ مستكياتيا -1 

لكف ىذا ال يعني انو شرط كافي ، كما ، تعتبر تنافسية المنتج لزاما لتنافسية المؤسسة : تنافسية المنتج-
حيث يعد ذلؾ امرا ، انو كثير ما يتـ االسعتماد عمى سعر التكمفة كمعيار كحيد لتقييـ تنافسية منتج معيف 

مضمال باعتبار اف ىناؾ معايير اخرل يبنى عمييا الحكـ عمى تنافسية المنتج كالجكدة ، خدمات ما بعد 
 ؛ لذا كجب اختيار عدة معايير تمكف مف معرفة مدل تنافسية المنتج في السكؽ المستيدفة الخ ،...البيع

حيث يتـ تقييميا عمى مستكل اشمؿ مقارنة بتنافسية المنتج حيث اف تنافسية : تنافسية المؤسسة -
 ،الخ... ادارة الجكدة الشاممة ، التطكر التكنكلكجي ، تسكيؽ؛المؤسسة تتعمؽ بالعمميات التي تديرىا المؤسسة مف

 ك استغالليا افضؿ استغالؿ مف اجؿ التفكؽ عمى المنافسيف في ،باالعتماد عمى المقكمات ك المكارد التي تممكيا
.   سكاء كانت السكؽ المحمية اك الدكلية ،السكؽ المستيدفة

ك ىي قدرة مؤسسات قطاع معيف في دكلة ما عمى تحقيؽ النجاح عبر االسكاؽ : تنافسية القطاع -
 ك بالتالي تميز ىذا القطاع ك تقاس تنافسية صناعة معينة ،الدكلية دكف االعتماد عمى الحماية ك الدعـ الحككمي

 فالصناعة ،اضافة الى مقاييس اخرل تتعمؽ بالجكدة ك التكمفة،مف خالؿ الربحية الكمية لمقطاع ك ميزانو التجارم 
 1.التي تتميز بتنافسية ىي التي تضمف مؤسسات قادرة عمى التنافس في االسكاؽ العالمية

 ك يعبر ،ىي القدرة عمى تكفير البيئة المالئمة لتحقيؽ معدالت نمك مرتفعة ك مستدامة: تنافسية الدكلة -
ك تحافظ عمى ،عنيا ايضا عمى انيا قدرة الدكلة عمى انتاج سمع ك خدمات تمقى نجاحا في االسكاؽ العالمية 

 ك ىذا يرتبط ارتباطا كثيقا ببيئة االعماؿ المكاتية التي تمكف االنشطة االنتاجية ،نصيب الفرد مف الدخؿ القكمي
 ك مف ثـ تعزيز القدرة التنافسية عمى المستكل القكمي ، ك اف الحككمات ،ك الخدمية مف تحقيؽ مزايا تنافسية

تتنافس فيما بينيا في تكفير بيئة االعماؿ المكاتية مف خالؿ اختيارىا لمسياسات ك المؤسسات الداعمة لقدرتيا 
 2.التنافسية ك التي تمكنيا مف بمكغ معدالت نمك جيدة 

 : ك تنقسـ الى تنافسية لحظية ك القدرة التنافسية : تنافسية كفؽ الزمف -2 

تتمثؿ ىذه التنافسية في اعتماد التنائج المحققة خالؿ دكرة محاسبية ك احدة ، غير : التنافسية المحظية -
 اك عف طريؽ ،انو اليجب اف نحكـ اك نتفاءؿ بيذه النتائج ككنيا معتمدة عمى اقتناص فرصة مكاتية في السكؽ

 اذ اف النتائج االيجابية في المدل القصير ال تعبر عف ايجابيتيا ،ظركؼ جعمت المؤسسة في كضعية احتكارية
 ؛في المدل الطكيؿ 

تستند القدرة التنافسية الى مجمكعة مف المعايير المترابطة ك المتداخمة فيما بينيا : القدرة التنافسية -
 عمى خالؼ التنافسية المحظية فاف القدرة التنافسية ،قصد ابقاء المؤسسة صامدة في البيئة الديناميكية المضطربة

                                                           
1

 39مرجع سابق ،ص : داودي الطٌب ، محبوب مراد 
2

 ، المؤتمر العلمً الخامس حول اقتصاد المعرفة و التنمٌة دور التنافسٌة فً دعم قرارات اقتصاد المعرفة و التنمٌة االقتصادٌة: عطا هللا وراد خلٌل 

 7،ص27،28/04/2005االقتصادٌة ، جامعة الزٌتونة ،عمان، 
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، حيث يجب عمى المؤسسة 1مف خالؿ عدة دكرات استغالؿ ،تختص بالفرص المستقبمية بنظرة طكيمة المدل 
حتى ال تضيع مكاردىا في تحقيؽ اىداؼ ال تضمف استمرارية ، التفرقة بيف ىذيف النكعيف مف التنافسية 

 .المؤسسة ك نمكىا 

:  فسية كفقا ليذا المعيار الى اك تنقسـ التف: التنافسية كفؽ مكضكع التنافس -3 

ك تبيف ىيكؿ االسعار ك تكاليؼ االنتاج مقارنة مع المنافسيف في السكؽ : التنافسية السعرية -
 حيث يركز ىذا النكع عمى ، غير انيا ال تعكس الخصائص العامة لبيع منتكج ما،(دكلية اك محمية )المستيدفة 

 ؛مجمكع التكاليؼ كما يركز ايضا عمى اسعار الصرؼ في السكؽ االحنبية 

 ك تتركز ،باعتبار اف حدكد التنافسية معرفة بالعديد مف العكامؿ غير السعرية: التنافسية غير السعرية -
 ؛اساسا عمى مركنة استعماؿ المكارد ك التجديد التقني 

المرتكز عمى راس ، حيث تتنافس المؤسسات مف خالؿ عمميات االبداع التكنكلكجي : التنافسية التقنية -
البحث ك التطكير الطاقة االبداعية قكل ، االنتاجية ،ك تحتكم عمى عناصر مثؿ التعمـ، الماؿ البشرم ك الفكرم 

 الخ ؛...السكؽ 

 تتنافس المؤسسات حكؿ المنتجات المبتكرة ،باالضافة الى االبداع التكنكلكجي: التنافسية النكعية -
اذ اف المؤسسات المصدرة ذات ، ك االكثر مالئمة لممستيمؾ في االسكاؽ المستيدفة ،كذات النكعية الجيدة 

 2.السمعة العالمية الحسنة تتمكف مف تصدير السمع حتى ك لك كانت اعمى سعر مف السمع المنافسة

 . و االنتقال من المنافسة المحمية الى المنافسة العالميةاشتداد المنافسة: المطمب الثاني 

في الماضي كانت المنافسة محدكدة ك السكؽ مسيطرة مف طرؼ التجار ، في كقت كانت فيو المكارد 
حيث كاف التركيز عمى استغالؿ المكارد الطبيعية الشباع الحاجات البشرية ، اما ،غير مستغمة استغالال كامال 

مما ادل ، خالؿ قياـ الثكرة الصناعية حدث اتجاه نحك زيادة االنتاج في حيف كاف الطمب ايضا في تزايد 
باالىتماـ اكثر بالكظيفة االنتاجية لممؤسسة ك السعى نحك تخفيض التكاليؼ ك تكزيع المنتجات الى ابعد نقطة 

ممكنة ، ك نتيجة لتقدـ االساليب التكنكلكجية ك تطكر االساليب االدارية تمكنت المؤسسة مف مضاعفت انتاجيا 
ك انخفاض الطمب مقارنة بالعرض مما ادل الى نشؤ ازمة الكساد ،بما يفكؽ قدرتيا عمى تصريؼ المنتجات 

 حيث كانت ىذه االخيرة كمنعرج لبركز ك اشتداد المنافسة ك تسابؽ المؤسسات نحك الزبائف ،الذم ساد العالـ
ك بالتالي زيادة ارباحيا ، اما في كقتنا الحالي فقد انتقمت المنافسة مف المجاؿ الضيؽ ، كزيادة حصتيا السكقية 

في االسكاؽ المحمية الى مجاؿ اكسع بانتقاليا الى االسكاؽ الدكلية جراء التحكالت الجذرية نحك عكلمة االسكاؽ 
 ك قد ساىـ في ذلؾ العديد مف المتغيرات التي ادت الى انفتاح االسكاؽ عمى بعضيا ،التي يشيدىا عالـ اليكـ

                                                           
1

 39مرجع سابق ،ص:داودي الطٌب ، محبوب مراد 
2

 4مرجع سابق ،ص: عمار طهرات 
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 ك مف بيف االسباب التي ادت الى ذلؾ ،البعض ك اشتداد حدت المنافسة ك التسابؽ نحك غزك االسكاؽ الدكلية
:  نجد 

يكجد اآلف تنسيؽ ك اتساؽ في السياسات الكمية لممنظمات :تحرير التجارة ك المنظمات الدكلية -1 
االقتصادية الدكلية ، سكاء تعمؽ األمر بصندكؽ النقد الدكلي أك البنؾ العالمي لإلنشاء ك التعمير ، المنظمة 

ك تتناغـ السياسات ك القرارات المنبثقة عف ىذه المنظمات في اتجاه تفعيؿ عمميات فتح ، العالمية لمتجارة 
 سكاء تعمؽ األمر باالقتصاديات الكطنية ،األسكاؽ ك التحرر االقتصادم بكافة أبعاده المالية ك النقدية ك التجارية

فمع انفتاح األسكاؽ عمى بعضيا البعض ك إزالة  ، 1أك بالمعامالت االقتصادية الدكلية ليذه االقتصاديات
الحكاجز ك الحدكد الدكلية لـ تعد الحككمات قادرة عمى حماية مؤسساتيا مف المنافسة األجنبية ، حيث أصبحت 

 حتى في أسكاقيا المحمية في مكاجية منافسة شرسة معتمدة عمى قاعدة متينة مف ةىذه المؤسسات ميدد
ك ما تحممو ىذه المؤسسات مف خبرات في خدمة مختمؼ ، ( الخ.....التكنكلكجية ك المالية )اإلمكانيات 

 ؛ في ظؿ بقاء الحككمات مكتكفة األيدم في مكاجية المنظمات السالفة الذكر،األسكاؽ

لـ يقتصر انفتاح العالـ عمى بعضو البعض بانتقاؿ السمع : نمك ظاىرة االستثمارات الدكلية -2
 بؿ اتسع ذلؾ إلى انتقاؿ العمؿ ك رؤكس األمكاؿ ، ك نعني بنمك ظاىرة االستثمارات الدكلية ،كالخدمات فحسب

تطكر حجـ ك اتجاه االستثمارات الدكلية في اآلكنةاألخيرة ، إذ لكحظ حدكث تغيرات في حجـ االستثمارات 
الدكلية ك تحركاتيا عبر قارات العالـ بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ عبر تاريخ العالقات الدكلية، حيث صاحب نمك 
ظاىرة االستثمارات األجنبية زيادة االتجاىات العالمية نحك تحرير التدفقات الرأسمالية بيف دكؿ العالـ ك مف ثـ 
تفعيؿ اتفاؽ االستثمار المتصؿ بالتجارة المنبثؽ عف المنظمة العالمية لمتجارة، ك ىك اتفاؽ ييدؼ باألساسإلى 

ك ىك ما يعني مف منظكر المنافسة إعطاء الفرص لمشركات ، تسييؿ تحركات االستثمارات عبر الحدكد الدكلية 
الدكلية صاحبة ىذه االستثمارات لمدخكؿ إلىاألسكاؽ المحمية ك العمؿ في مختمؼ المجاالت ك منافسة الشركات 

ك السيطرة عمى أسكاقيا بطريقة قد تضعؼ ىذه الشركات المحمية ك ربما تدفعيا إلىاإلفالسإذا لـ تتخذ ،المحمية 
خطكات جادة نحك بناء ك كضع استراتيجيات إنتاجية ك تصديرية عمى درجة عالية مف الدقة مع ترشيد تكاليؼ 

 2؛بأكثر كفاءة ك فعالية  ك استغالؿ الطاقة اإلنتاجية،إنتاجيا

نشيد في السنكات األخيرة تزايد حركة : الثكرة التكنكلكجية الحديثة ك اتساع نطاؽ التجارة االلكتركنية -3
 ك التي أدتإلى تقدـ الفكر ك االبتكار ك التطكير المستمر كالسريع، ،التطكر التقني التي أنتجت عصرا رقميا جيدا

كؿ ذلؾ كاف لو تأثير كبير عمى الطريقة التي تتبعيا المؤسسات لتحقيؽ قيمة لعمالئيا عبر أسكاقيا الدكلية 
كالمحمية ، حيث ساىـ ىذا التطكر في التكصؿ إلى طرؽ جديدة حكؿ كيفية البحث عف الزبائف ك اكتشاؼ 

 باإلضافةإلى تكزيع ،حاجاتيـ ك رغباتيـ ك تصميـ المنتجات التي تحقؽ أعمى مستكل مف اإلشباع ليذه الحاجات
:  ك تركيج تمؾ المنتجات بأفضؿ كفاءة ك فعالية ، حيث تشكؿ العصر الرقمي مف عدة محاكر متمثمة في 

                                                           
1

 57، ص2003  ، الدار المصرٌة اللبنانٌة ، مصر ،التسوٌق الدولً فً ظل عولمة األسواق: عادل المهدي 
2

 59نفس المرجع ، ص
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التي تعمؿ عمى معالجة النصكص ك التطبيقات ك العمؿ عمى تدفقيا عبر شبكة : الرقمية ك التكصيؿ-
 ؛نت ك االكسترنتا اإلنترنت ك االنتر،االتصاؿ

 أصبحت أداة كما ،ساعد عمى التكاصؿ ك انفتاح الثقافات عمى بعضيا البعض: انفجار االنترنت-
 1. ك كذا االتصاؿ التفاعمي بيف المنتجيف ك المستيمكيف بالمعمكمات المرتدة مباشرة،لتركيج المنتجات ك تكزيعيا

 ,Expedia, amazing.com, Ebay؛ظيكر منظمات جديدة مثؿ: األنكاع الجديدة مف الكسطاء -
 ؛ ىي مؤسسات ذات شيرة عالمية،كتمثؿ دكر الكساطة بيف المنتج ك العمالء عبر ربكع العالـ

يتصؿ بعممية الشراء ك البيع لمسمع  كىي تنفيذ كؿ ما: قياـ التجارة االلكتركنية كتطكر كسائؿ الدفع -
 2. حيث يككف التسديد الكتركنيا أك بصؾ كرقي أك نقدا عند التسميـ،كالخدمات عبر شبكة االنترنت

 3:منيا حيث تتيح الثكرة العممية الحديثة ك اتساع نطاؽ التجارة االلكتركنية العديد مف المزايا 

 ؛ العالمية ك تقميص الفجكة الزمنية ك المكانية لألسكاؽإلى األسكاؽإمكانية الكصكؿ -
 ؛تقديـ سمع ك خدمات كفقا لحاجيات المستيمكيف-
 ؛الحصكؿ عمى المعمكمات المرتدة لتطكير المنتجات -
 ؛تخفيض التكاليؼ ك استخداـ التسعير المرف -
 .استخداـ أساليب تركيجية تفاعمية مع العمالء -

ك الشؾ في أف ، لمؤسسات المتجية نحك تدكيؿ نشاطيا اإلى زيادة تنافسية  كؿ ىذه المزايا أدت
التطكرات اليائمة في تكنكلكجيا المعمكمات قد خمقت فرصا غير مسبكقة في دعـ االستراتيجيات المميزة ك تحسيف 
الكضع التنافسي ، ك مف جية أخرل نجدىا تيديدا لممؤسسات المحمية ك تمثؿ تيديدا آخر مف تيديدات العكلمة 

 .االقتصادية 

ك يقصد بذلؾ استخداـ مكاصفات ك مقاييس خاصة بعديد :تطكير نظـ عالمية لممكاصفات ك القياس -4 
 بحيث يتـ االستناد في العقكد الدكلية إلى ىذه المكاصفات عند عقد ،مف المنتجات عمى النطاؽ العالمي
 ك قد أسيـ ذلؾ بصكرة خاصة في نمك ظاىرة المنتجات الككنية سكاء كانت ،الصفقات الخاصة بيذه المنتجات

 أك مكاد خاـ ،ك مف بيف األنظمة التي تعتمد المؤسسات إلدارة جكدتيا نجد  منتجات نيائية أك مستمزمات كسيطة
ISO9000ك يشمؿ ، ك ىك عبارة عف نظاـ إلدارة الجكدة تتبناه المؤسسة مف اجؿ تمبية رغبات المستيمكيف ؛

يركز عمى العمميات الداخمية ال سيما التصنيع ك البيع ، ىذا النظاـ عمى معايير تتصؼ بالشمكلية ك العالمية 
 ISO4كاإلدارة ك الخدمات التقنية ، ك تـ إصدار ىذا النظاـ مف طرؼ المنظمة العالمية لممكاصفات 

                                                           
1

 138مرجع سابق، ص: سامٌة لحول 
2

دراسة حالة بنك الفالحة و التنمٌة الرٌفٌة وكالة بسكرة –التجارة االلكترونٌة و تطوٌر وسائل الدفع للمؤسسات البنكٌة :حٌاة بن سماعٌن ، وسٌلة السبتً 

 220، ص2012،مجلة مخبر المالٌة بنوك و إدارة األعمال ، جامعة محمد خٌضر، بسكرة ،–نموذجا
3

 ،الملتقى العلمً الدولً الخامس حول –الجزائر نموذجا –توظٌف التسوٌق االلكترونً كأداة تمٌز للمنظمة فً ظل العولمة: فرٌدة زنٌنً ، نوال شٌشة

 6،7،ص ص ،2012مارس/13/14االقتصاد االفتراضً و انعكاساته على االقتصادٌات الدولٌة،المركز الجامعً خمٌس ملٌانة ،
4

، 3 ،مجلة أبحاث اقتصادٌة و إدارٌة، العدد الجودة الشاملة و مواصفات اإلوز كأداة لتفعٌل تنافسٌة المؤسسة االقتصادٌة:عبد الحمٌد برحومة ، مراد شرٌف 

 136، ص2008جامعة محمد خٌضر بسكرة ، جوان 
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نجد أف ىذه الشيادات الممنكحة مف طرؼ ىذه المنظمة تمثؿ تميز المؤسسات ك منتجاتيا عمى الصعيد 
العالمي، ك ىك بمثابة تركيج ليذه المنتجات ك المؤسسات كما أنيا تمثؿ تحديا لممؤسسات المحمية التي ال تتمتع 

.  بيذه القدرات ك االمتيازات التي تخكليا الكتساب ىذه الشيادة العالمية 

  ك مفرزاتيا أدت بالمؤسسات إلى ، نجد أف العكلمة ك التحديات التي تكاجو المؤسسات في ظمياكما
التكجو نحك مكاكبة ىذه التغيرات ك التماشي معيا باالستناد إلى العديد مف االستراتيجيات، ك التي مف أىميا 

استراتيجيات تدكيؿ نشاطيا كمحاكلة منيا لتكسيع أعماليا ك تكجييا نحك خدمة األسكاؽ الدكلية، كما يقاؿ فاف 
ك يككف ذلؾ بتطكير إمكانياتيا ك قدراتيا أك المجكء إلى تحالفات إستراتيجية ، أفضؿ كسيمة لمدفاع ىي اليجـك 

 . لمتصدم لتحديات العكلمة ك مفرزاتيا مف منافسة ك تطكر تكنكلكجي الخ ،...

  . مؤشرات التنافسية و مجاالت التنافس: المطمب الثالث 

ك تزاحميا بشكؿ مستمر ك ديناميكي ،  ( الدكلية أكسكاء المحمية ) األسكاؽنظرا الشتداد المنافسة في  
 تعمؿ ك بشكؿ مستمر عمى رصد ىذه التيديدات التي تكاجييا في ظؿ المنافسة ك أففانو يجب عمى المؤسسة 

ذلؾ بناءا عمى عدة  كذا المعرفة المستمرة لمكقعيا التنافسي الذم تحتمو ضمف قطاعيا التنافسي ، ك يككف
ف تعمؿ المؤسسة حيمؤشرات لمتنافسية تبيف مف خالليا لممؤسسة نقاط ضعفيا ك قكتيا ك مكقعيا التنافسي، في 
 كميا بشكؿ مترابط أكعمى رفع تنافسيتيا مف خالؿ عدة مجاالت ك مداخؿ ، ترتكز المؤسسة عمى مجمكعة منيا 

 . لرفع تنافسيتيا ضمف قطاعيا التنافسي 

مؤشرات التنافسية  : فرع االول 

 تعبر التنافسية عف قكة اك ضعؼ المؤسسة في السكؽ المستيدفة مقارنة بالمنافسيف ك الصراع التنافسي 
حيث يمكف تقييـ تنافسية المؤسسة االقتصادية بعدة مؤشرات دالة عمى المستكل ، الذم تكاجيو في ىذه االسكاؽ 

  1 :نجد ما يمي  (عمى مستكل تنافسية المؤسسة) ك مف بيف ىذه المؤشرات ،التنافسي الذم تتمتع بو المؤسسة

حيث يرتبط بالحصة السكقية التي ، يعتبر مؤشر الربحية مؤشر ىاـ لتنافسية المؤسسة : الربحية -1
تعبر ىي االخرل مؤشر عف تنافسية المؤسسة ، حيث اف المؤسسة قد تعمؿ عمى تعظيـ ارباحيا دكف اف تعمؿ 
عمى تحقيؽ رفع حصتيا السكقية ، اذف ىي بذلؾ تتنازؿ عف بعض ارباحيا قصد تحقيؽ ذلؾ ، فيي لف تككف 
متاكدة مف ربحيتيا المستقبمية ، اما اذا كانت تعمؿ عمى البقاء ك النمك في السكؽ يجب اف تستند الى الربحية 

ة الرباح المؤسسة تككف مرتبطة بالقمية السكقية ليا ، اذ تعتمد المنافع ملذلؾ فاف القيمة الحاؿ، عمى فترة طكيمة 
المستقبمية لممؤسسة عمى انتاجيتيا ك تكمفة عكامؿ انتاجيا ك كذا مدل جاذبية منتجاتيا في الفترة الطكيمة ، كعمى 
اىتماميا عمى االنفاؽ الحالي في البحث ك التطكير ك البراءات ك االمتيازات التي تحصؿ عمييا قصد النفاذ الى 

 ؛االسكاؽ ك المحافضة عمييا

                                                           
1

 10 ، ص2003،المعهد العربً للتخطٌط ، الكوٌت ،القدرة التنافسٌة و قٌاسها: محمد عدنان ودٌع 
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حيث نقيس مف خالليا الفعالية لتحكيؿ المؤسسة مجمكعة مف عكامؿ : االنتاجية الكمية لمعكامؿ -2
 حيث اف االنتاجية ،االنتاج الى منتجات ، حيث اف ىذا المفيكـ ال يكضح مزايا ك عيكب تكمفة عناصر االنتاج

يمكف مقارنة ،  ك االجمالية لمعكامؿ ال تكضح شيئا حكؿ جاذبية المنتجات المعركضة مف طرؼ المؤسسة 
االنتاجية الكمية لعكامؿ االنتاج اك نمكىا لعدة مؤسسات عمى المستكل المحمي ك الدكلي ك يمكف ارجاع ىذا 

 كما يتاثر النمك بالفركقات في ،ك تحقيؽ كفرات الحجـأالنمك الى التغيرات التقنية ك انخفاض دالة التكمفة 
 ؛االسعار المستندة الى التكمفة الحدية ، كما يمكف تفسير ضعؼ االنتاجية بضعؼ فعالية االدارة ك االستثمار 

يمكف اعتبار تكمفة التصنيع المتكسطة بالمقارنة الى تكمفة المنافسيف كمؤشر كافي : تكمفة التصنيع -3 
 مالـ يكف ضعؼ التكمفة عمى حساب الربحية المستقبمية ،عف التنافسية في فرع نشاط ذك انتاج متجانس

 ك يمكف لتكمفة كحدة العمؿ اف تككف بديال جيدا عف تكمفة الصنع المتكسط عندما تككف تكمفة اليد ،لممؤسسة
 ؛العاممة تشكؿ اكبر نسبة مف التكمفة االجمالية 

مف الممكف لمؤسسة ما اف تحقؽ ارباحا ك تستحكد عمى جزا ىاـ مف السكؽ المحمية بدكف : الحصة السكقية -4
ك يحدث ىذا عندما تككف السكؽ المحمية محمية بسيايسات تجارية ،اف تككف تنافسية عمى المستكل الدكلي 

دكلية ، كما يمكف لممؤسسات المحمية اف تككف ذات ربحية انية ك لكنيا غير قادرة عمى المنافسة ك االحتفاظ 
 لذا يجب مقارنة تنافسية المؤسسة ك تكاليفيا مع منافسييا ،بقدرتيا التنافسية في حالة تحرير التجارة الدكلية

الدكلييف ، ك في حالة تعظيـ المنافع ضمف قطاع نشاط معيف فانيا كمما كانت التكمفة الحدية لممؤسسة ضعيفة 
 مع افتراض تساكم المتغيرات االخرل فالحصة السكقية تترجـ ،كقية اكبرسمقارنة لمنافسييا كمما كانت حصتيا اؿ

 .في المزايا االنتاجسة اك تكمفة عكامؿ االنتاج 

 ك ذلؾ بكضع ،حيث يمـز عمى المؤسسة االدراؾ ك االصغاء الدائـ لمحيطيا ك التغيرات الحاصمة
 تساعد المؤسسة عمى معرفة مستكاىا التنافسي قصد تحسيف ادائيا التيمجمكعة مف المعايير ك الضكابط 

 ك يمكننا احتساب اىـ المؤشرات الخاصة ، المحمية اك الدكليةالسكؽكضماف النمك ك االستمرارية سكاء في 
:   الجدكؿ المكالي كما ىي مكضحةبالمؤسسة الدالة عمى تنافسيتيا في السكؽ المستيدفة 

مؤشرات تنافسية المؤسسة  : (2-1)الجدكؿ رقـ 

التعميؽ حسابو المؤشر  
الكفاءة في التكمفة  

100 ∗
الحدالفعمية القصى لمتكاليؼ

التكاليؼ 
 

يبيف ىذا المؤشر سيطرة 
المؤسسة عمى التكاليؼ 

الكفاءة الفنية  
100 ∗

الحدلالستخداـ االقصى لممكاد الممكف استخداميا
المستكل الفعمي 

 
يبيف ىذا المؤشر الكفاءة 

في استخداـ عناصر 
االنتاج ك المكارد 

المختمفة  
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كفاءة استغالؿ الطاقة 
100االنتاجية   ∗

 قيمة النكاتج الفعمية
 قيمة النكاتج المستغمة

 
يبيف ىذا المؤشر كفاءة 

المؤسسة في تقدير العائد 
ك التخطيط لو 

كفاءة العائد  
100 ∗

العائدالفعمي اك الدخؿ المتكقع
العائد 

 
يشير الى كجكد فائض 
في الطاقة مف عدمو  

المعيير الخاصة بالقيمة 
المحاسبية  

كفاءة االصكؿ الثابتة -
 
كفاءة المبيعات  -
 
كفاءة راس الماؿ -

المستثمر 

 
 

100 ∗
القيمةالثابتة المضافة

 قيمة االصكؿ 
 

100 ∗
القيمةالمبيعات المضافة

 

100 ∗
القيمةالمستثمر المضافة

راس الماؿ 
 

ارتفاع ىذه النسب يككف 
في صالح المؤسسة  

 

المعايير الخاصة 
بالربحية  

ربحية االصكؿ الثابتة  -
 
ربحية المبيعات  -
 
ربحية راس الماؿ -

المستثمر  

 
 

100 ∗
الربحالثابتة الصافي

 قيمة االصكؿ 
 

100 ∗
 الربح الصافي

المبيعات
 

100 ∗
الربحالمستثمر الصافي

راس الماؿ 
 

 

ارتفاع ىذه النسب يككف 
في صالح المؤسسة  

فعالية الرقابة عمى 
الجكدة  

التعكيضات المدفكعة -
لمعمالء  

مردكدية الصادرات  -
 
مردكدية الكاردات  -

 
 

100 ∗
قيمةالمؤسسة التعكيضات المدفكعة لمعمالء

اجمالي قيمة مبيعات 
 

100 ∗
اجمايالمؤسسة قيمة مردكدات الصادرات المؤسسة

اجمالي قيمة مبيعات 
 

ارتفاع ىذه النسب ليس 
في صالح المؤسسة  
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100 ∗
اجماليالمؤسسة قيمة مردكدات كاردات المؤسسة

 اجمالي قيمة كاردات 
 

مؤشرات خاصة بكثافة 
استغالؿ التكنكلكجيا  

نسبة المشرفيف  -
 
ميزانية البحث ك -

التطكير  
ميزانية التدريب  -
 
كثافة راس الماؿ  -

 
 

100 ∗
عددالعماؿ المشرفيف ك المديريف في المؤسسة

اجمالي 
 

100 ∗
ميزانيةالسنكية البحث ك التطكير

 اجمالي قيمة المبيعات 
 

100 ∗
ميزانيةالسنكية التدريب السنكية

 اجمالي قيمة المبيعات 
 

100 ∗
 قيمة االالت المستخدمة

 قيمة االالت في المؤسسة ككؿ
 

 
 
ارتفاعيا دليؿ عمى -

استخداـ التكنكلكجيا 
ارتفاعيا دليؿ عمى -

اىتماـ المؤسسة بالبحث  
ارتفاعيا يدؿ عمى اىتماـ 
المؤسسة بالمكرد البشرم  

ارتفاعيا في صالح -
المؤسسة  

source : R-Mazars et P-Rudeeli: Gestion Financiere ,edition Belfond, Paris, 1992, pp200-201 

ك مف خالؿ ىذه المؤشرات الخاصة بالمؤسسة يمكننا معرفة مدل تحكميا في التكاليؼ ك االستغالؿ  
 باالضافة الى معرفة كفاءة االداء ك تحديد ،ؿ الطاقات االنتاجيةالاالمثؿ لممكارد المختمفة لالنتاج ك استغ

كما يمكف معرفة مدل اىتماميا بالتعمـ التكنكلكجي ك استغالؿ ، ربحيتيا ك كذا الرقابة عمى جكدة عممياتيا 
المكارد البشرية ك تطكيرىا ، ك مف ىنا يمكف مقارنة ىذه المؤشرات مع منافسييا الناشطيف في اسكاقيا 

المستيدفة، حيث تعمؿ المؤسسة عمى تحصيف ك استغالؿ نقاط القكة لدييا مقابؿ تدعيـ نقاط الضعؼ قصد 
مجابية منافسييا بناءا عمى ىذه المؤشرات ، كما نجد اف المؤسسات تتنافس في مجاالت عديدة فقد تككف مف 

 .، ك فيما يمي نذكر اىـ مجاالت التنافس لممؤسسة الخ...ناحية التكمفة اك الجكدة اك كفاءة االستغالؿ 

 مجاالت التنافس: الفرع الثاني

 تتنافس المؤسسات فيما بينيا بعدة مداخؿ ك مجاالت مختمفة يمكف استنتاجيا مف خالؿ سمسمة القيمة 
:   في المؤسسة ك الممثمة في الشكؿ المكالي 

سمسمة القيمة لممؤسسة االقتصادية : (2-1)الشكؿ رقـ 

 المساعدة و األنشطة
 الداعمة 

  للمؤسسة األساسٌةالبنٌة 

  الموارد البشرٌة إدارة

 التطور التكنولوجً 

 المشترٌات 
 الهامش

 الربح 



 مفاهيم أساسية التسويق الدولي و التنافسية .............................................................................. الفصل األول

18 
 

 الرئٌسٌة األنشطة
  األولٌة

 اإلمدادات
 الداخلٌة 

 اإلمدادات العملٌات
 الخارجٌة

التسوٌق و 
 المبٌعات 

 

 109 ،ص2001،،الدار الجامعية االسكندرية  (ادارة االلفية الثالثة)االدارة االستراتيجية : نادية العارؼ : المصدر 

:  مف خالؿ الشكؿ نستطيع استنتاج اىـ مداخؿ ك مجاالت التنافس لممؤسسة ك التي تتمثؿ في 

تتطمب بيئة االعماؿ الديناميكية استجابة اكثر ديناميكية اذ تمعب : التنظيـ ك التخطيط ك االدارة -1
اجية مختمؼ التحديات التي تكاجو المؤسسة في بيئة كمة ك التخطيط االستراتيجي عنصرا ميما لـااالدارة الع

اعماليا ، كما نجد اف البنية االساسية لممؤسسة يجب اف تككف مكاتية مع تقمبات البيئة التنافسية ك قدرتيا عمى 
 .التخطيط ك تسيير مختمؼ االستراتيجيات التي تخككليا لرفع تنافسيتيا 

في كقتنا الحالي يعتبر العنصر البشرم المبنة االساسية : ادارة المكارد البشرية كمجاؿ لمتنافس -2
اذ نجد اف العديد مف المفكرية االقتصادييف يتجيكف نحك دراسة اىمية المكرد ،لمنيكض بتنافسية المؤسسات 

 لذا نجد اف ،البشرم في المؤسسة االقتصادية ك دكره في االبداع ك التطكير ك الرفع مف تنافسية المؤسسة
 كما تعمؿ ايضا عمى تثميف ك تدريب ،المؤسسة االقتصادية اليـك تكلي اىتماما كبيرا في اختيار مكاردىا البشرية

 .ىذه المكارد قصد مكاجية تحديات المنافسة التي تكاجييا في بيئة اعماليا 

بيدؼ بناء مركز تنافسي ، تتنافسش المؤسسات حكؿ الحصكؿ احدث : التنافس التكنكلكجي -3
تكنكلكجيا االنتاج التي تسمح بتحسيف ك تطكير المنتجات القديمة اك طرح منتجات جديدة ك تقديـ منتجات متميزة 

مف خالؿ البحكث ك االبتكارات الحديثة ك المعارؼ العممية ك براءات االختراع ، حيث تشكؿ ىذه االخيرة بعدا 
تنافسيا ك حاجزا يمنع دخكؿ المؤسسات الجديدة كقكة منافسة محتممة ، ك مف اجؿ ذلؾ تعمؿ المؤسسات بشكؿ 

 بؿ يؤثر ،مستمر عؿ مسايرة التطكر التقني ك التكنكلكجي الذم ال يؤثر عمى مركزىا التنافسي كمكانتيا فحسب
 كمف بيف المزايا التي تحققيا 1ييا كقكة اقتصاديةسايضا عمى السمكؾ المستقبمي لزبائنيا ك مكردييا ك مناؼ

 2: التنافسية التكنكلكجية لممؤسسة نجد 

 ؛تخفيض تكاليؼ االنتاج بشكؿ يسمح لممؤسسة خفض اسعارىا ك جذب اكبر عدد مف الزبائف كالمستيمكيف -

 ؛تحقيؽ الجكدة في السمع ك الخدمات ك بالتالي جذب اكبر عدد مف الزبائف ك زيادة الحصة السكقية -

 ؛تعتبر كحاجز يمنع دخكؿ المؤسسات الضعيفة تكنكلكجيا الى القطاع -

                                                           
1

، ورقة بحث مقدمة لٌوم دراسً اإلنتاجٌة و التسٌٌر العقالنً للموارد البشرٌة اثر السٌاسة االقتصادٌة على أداء و كفاءة السٌاسة التنافسٌة : زاٌدي بلقاسم 

  20، ص19/10/2002كمؤشرات لألداء فً المؤسسة الجزائرٌة  فً آفاق االنضمام لالقتصاد العالمً ،جامعة محمد خٌضر بسكرة ،
2

 607، ،ص2001 ، المكتب االستشاري و التطوٌر اإلداري ، القاهرة ،اإلدارة و تحدٌات التغٌٌر:سعٌد ٌس عامر 
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 ؛تعزيز القدرة التفاكضية لممؤسسة -

 .اعطاء فرصة لممؤسسة النتاج منتجات جديدة اك بديمة منافسة -

حيث تعمؿ المؤسسة عمى استغالؿ كؿ : ادارة االمدادات ك تخفيض التكاليؼ كمجاؿ لمتنافس -4
قدراتيا التفاكضية ك االدارية قصد ادارة مشترياتيا بغية تخفيض التكاليؼ ك المشتريات مف المكاد الخامة 

د بتنافسية التكاليؼ عمى انيا قدرة المؤسسة عمى تخفيض التكاليؼ صكاالمدادات الى الحد االقصى ، حيث نؽ
ك اف العمؿ عمى التحكـ في ادارة حمقة االمداد لممؤسسة مف بيف ،الكحدكية النتاجيا بنسبة اقؿ مف منافسييا 

اساليب تخفيض التكاليؼ ، في حيف انو ال يمكف اعداد سياسة سعرية لمنتجات المؤسسة دكف التحكـ المستمر 
في التكاليؼ بغرض ترشيدىا ك السيطرة عمى مستكيات االنفاؽ ، الف ذلؾ يسيـ في تخفيض تكمفة المنتكج 

 .كبالتالي اختيار االسعار المناسبة ك مف ثـ زيادة ىامش الربح مقارنة بالمنافسيف 

حيث يجرم التنافس بالكقت بيف المؤسسات عمى اختصار كؿ مف عمميات االمداد : التنافس بالكقت -5
ك عمميات ، (المكننة التجميع االختبار التعبئة ك التغميؼ) ك عمميات االنتاج ،(مناكلة المكاد الخاـ ك التخزيف )

باالضافة الى اختصار الكقت بيف كؿ مف االبتكار ،( الخ...مخازف تكزيع المنتجات )المكجستية المكجية لمخارج 
اذ اصبحت ، ك عمى ىذا االساس اصبح الكقت مكرد مف مكارد المؤسسة كعامال ميما،ك تقديـ منتكج جديد 

 الذم يعتبر الكقت كعامؿ نجاح ك مكرد لالستراتيجية ،المؤسسات تركز عمى ما يسمى تسيير الكقت االستراتيجي
 2: ك يرتكز عمى ثالث عناصر اساسية ىي ،  1الصناعية لممؤسسة

ك ىك الكقت المستغرؽ التخاذ القرارات االستراتيجية الذم تسعى : تسيير الكقت االستراتيجي -أ
المؤسسات الى تقمصو بطريؽ عقالنية مف اجؿ التكيؼ ك التاقمـ مع المتغيرات المحيطة الديناميكية ، كيتـ ذلؾ 

 ك اتخاذ القرار في اسرع كقت مع ،باالعتماد عمى حجـ كبير مف المعمكمات ك التقييـ السريع لمحمكؿ الممكنة
 ك الحرص عمى مالئمة القرارات االستراتيجية كتكافقيا مع القرارات ،االستعانة بالنصائح ك االرشادات في ذلؾ

 ؛كالمخططات االخرل 

اذ انو باعتبار المؤسسة معبر لمتدفقات المتمثمة في تدفقات السمع القادمة مف : كقت االمداد -ب
ك كذلؾ تدفقات المعمكمات ،المكرديف ك تدفقات المنتجات المكجية لمزبائف ك المستيمكيف ك التدفقات الداخمية 

  ؛حيث تعمؿ المؤسسة عمى تقميص ك تسريع حركة تدفقات االمدادات

ففي ظؿ المنافسة السائدة لجات المؤسسات الى تسريع حركة التجديد  : (االبتكار)كقت التجديد -ج
كاالبتكار ام تقميص كقت التجديد ك االبتكار رغبة في تحقيؽ ميزة تنافسية في السكؽ المستيدفة ، ك يتحقؽ ذلؾ 
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 ، الملتقى الدولً الرابع حول التنافسٌة و مداخل التنافسٌة و استراتٌجٌات المؤسسات الصناعٌة فً ظل التنافسٌة العالمٌة:  بلقاسم رابح ،وعٌل مٌلود 

 6 ، ص2010االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسة الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة ،جامعة حسٌبة بن بو علً الشلف ،
2

 6نفس المرجع ،ص
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عف طريؽ التخطيط ك التحكـ الجدم في عمميات التصميـ ك التطكير ك طرح المنتجات الجديدة في السكؽ 
 .كالتجديد الدائـ ليا ام تقميص دركة حياة المنتج 

يعتبر التسكيؽ المرآة العاكسة لمياـ المؤسسة ك قدراتيا في نظر : التسكيؽ كمجاؿ اك مدخؿ لمتنافس -6 
 حيث انو بزيادة المنافسة العالمية ك تزايد حدتيا ازداد دكر ،الزبائف ك المستيمكيف سكاء عمى المستكل اك الدكلي

 حيث اف الزبكف العالمي اك المحمي لف يقييـ نشاطات المؤسسة ،التسكيؽ ك اىميتو في رفع ىذه التنافسية
ك في ، ك بالسعر المناسب ،ذات جكدة في الكقت المناسب)كجيكدىا اال مف خالؿ المجيكدات التسكيقية لدييا 

ك لذلؾ اصبح التسكيؽ يمعب دكرا ىاما في رفع تنافسية  ( ك بمسعة ك ادراؾ جيد لممنتجات،المكاف المناسب
ختصار اك مف مجاالت تنافسية المؤسسة مف خالؿ نشاطيا التسكيقي نذكره ب،المؤسسة عبر اسكاقيا المستيدفة 

:  فيما يمي 

مامف شؾ في اف :  ك تكيؼ المنتجات مع متطمبات السكؽ المستيدفة ك تطمعات زبائنيا الجكدة- أ
ك شرط اساسي لقبكؿ ام منتكج بشكؿ عاـ سكاء في السكؽ المحمية اك ،الجكدة تعد اىـ سالح تنافسي لممؤسسة 

 ؛ ك مصدر لتميز المؤسسة ك ارتفاع قدرتيا التنافسية ، الدكلية

حيث يعتبر السعر اىـ سالح تنافسي لممؤسسة ك مف اسيؿ السياسات التي : التنافس باالسعار -ب
 لممؤسسة ىي امتالكيا الحرية في اختيار االسعار يةسعيرتحيث يمكننا القكؿ باف التنافسية اؿ،يمجا الييا لمتنافس 

 ام انيا قدرة خفض اك رفع اسعارىا دكف اف يؤثر ذلؾ عمى حجـ ،المناسبة ذات الكفاءة بالمقارنة مع منافسييا
 ؛الطمب عمى منتجاتيا اك حجـ ارباحيا 

افذ التكزيع تطكرا كبيرا في ظؿ عكلمة االقتصاد ، حيث يحتاج المنتج مفتطكرت : التنافس بالتكزيع -ج
الى االنسب منيا لتكزيع منتجاتو عبر اسكاقو المستيدفة الدكلية ك المحمية ، حيث تتنافس المؤسسات عمى تكزيع 
منتجاتيا الى اقصى حدكد ممكنة قصد زيادة حصتيا السكقية ، حيث تجرم المؤسسات رقابة دكرية لمتعرؼ عمى 

 ؛مدل تعاكف الكسطاء ك التعرؼ عمى اتجاىيـ ك تفكيرىـ نحك المؤسسة ك ارائيـ حكؿ سياساتيا المختمفة 

المؤسسات اليكـ الى تطكير ك تجديد منظكمة التركيج ك بناء استراتيجيات  تحتاج: التنافس التركيجي -د
 فال تسكيؽ خارجي اك محمي في غياب تركيج ،جديدة لمتعامؿ مع المعطيات ك المتغيرات العالمية ك المحمية

 .ىف الزبائف قصد كسب كالئيـ ذاستراتيجي ، حيث يجب عمى المؤسسة في ظؿ المنافسة ترسيخ منتجاتيا في 

ك يمكننا القكؿ بانو ميما اختمفت ك تنكعت مجاالت التنافس فاف االىتماـ االكؿ لممؤسسة ىك تحقيؽ 
 ك تعزيز قدراتيا التنافسية ،التميز  في ظؿ المنافسة الشرسة التي تكاجييا في بيئة اعماليا المحمية اك الدكلية

قصد ضماف البقاء ك االستمرار في السكؽ ، ك لذلؾ فاف المؤسسة تستند عمى مزايا تنافسية قصد تطكير 
 .قطاعيا ك المحافظة عمى مكانتيا ك مستكاىا التنافسي 

 و محدداتها الميزة التنافسية  : ثانيالمبحث ال
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نحك رفع قصد مجابية تحديات التنافسية ك دينامكية بيئة االعماؿ التي تنشط فييا المؤسسة فانيا تتجو 
،حيث اف المزايا التنافسية المبنية  التميز ضمف قطاع اعمالياتحقؽ ليا بناء مزايا تنافسية تنافسيتيا مف خالؿ

عمى اسس متينة تمكف المؤسسة مف كسب كالء الزبائف ك ضماف استمراريتيا ك رفع ربحيتيا عبر االسكاؽ 
المستيدفة ، ك يككف ذلؾ مف خالؿ اعتماد المؤسسة عمى المكرد البشرم المؤىؿ ك  التطكر التكنكلكجي في رفع 

جكدة منتجاتيا ، ك العمؿ عمى تخفيض تكاليفيا ك بالتالي تخفيض اسعارىا، ك العمؿ عمى بناء شبكة تكزيعية 
تعمؿ عمى تكفير منتجاتيا الى اقصى حد ممكف ك بالطريقة التي تضمف تالحـ اطراؼ ىذه الشبكة في دعـ 
منتجاتيا مف خالؿ الخدمات التي تقدميا ىذه االخيرة ، ىذا اضافة الى اعتماد التكتيكات ك االستراتيجيات 

الخ ، ... التركيجية المناسبة التي تترؾ انطباعا خاصا لمنتجاتيا في اذىاف الزبائف المستيدفيف ك كسب كالئيـ 
ك غيرىا مف الجيكد التي تمكف المؤسسة مف تميز منتجاتيا عف منتجات منافسييا بالشكؿ الذم يرفع مف 
ربحيتيا ك زيادة حصتيا التسكيقية ك رفع ك تطكير مكاردىا الى مستكل يدفعيا الى التطكر ك النمك ضمف 

ك نظرا ألىمية ىذه الميزة التنافسية سنتطرؽ في دراستيا الى معرفة جذكرىا ك نشاتيا كبركزىا قطاعيا التنافسي ، 
 ثـ نعرج عمى تكضيح معالميا مف خالؿ التطرؽ الى اىـ المفاىيـ المتعمقة بيا ،عمى ساحة الفكر االقتصادم

 عمى التميزانتقاؿ بيذا التميز مف المستكل المحمي ك الرقي الى طرؽ  باالضافة الى التطرؽ الى ،حدداتياـك
 . المستكل الدكلي 

 .نشاة المزايا التنافسية و مراحل تطورها : المطمب االول 

 الصدفة بؿ حض اف بركزىا ك االىتماـ بيا لـ يكف ـكما ،لـ تكف الميزة التنافسية فكرة قائمة بذاتيا
ك الظركؼ البيئية الديناميكية التي يشيدىا عالـ اليـك الذم ،كانت نتيجة لتصارع فكرم لحقبة طكيمة مف الزمف 

يات ىذه البيئة د تحلمجابيةكتساب ك تطكير ىذه المزايا إحتـ عمى المؤسسات اإلقتصادية التكجو نحك 
ىميا فيما ألى ىذا المفيكـ كاف عبر عدة مراحؿ مف الفكر االقتصادم نذكر إف الكصكؿ أحيث ،الديناميكية 

:  يمي

الميزة النسبية وفقا لنظريات التجارة الدولية التقميدية  : الفرع األول 

إلى المدرية التجارية التي إىتمت بالتجارة بإعتبارىا تفسير حركة التجارة الدكلية ؿكؿ االسيامات أكانت 
أىـ مصدر مف مصادر ثركة األمـ إنطالقا مف مبدا ثركة الدكلة تتمثؿ فيما تحكزه مف معادف ثمينة مما دعاىا 

إلى تحفيز الصادرات ك تقميص ك الكاردات ك حماية السكؽ ك تخفيض التكاليؼ خاصة منيا االجكر لدعـ 
التنافسية الخارجية لمدكلة ، ك مف االنتقادات المكجية ليذه النظرية عدـ مسايرة حجـ االنتاج المحمي مع كمية 

النقكد بسبب الفائض التجارم الذم يؤدم الى التضخـ الذم يفقد بدكره الميزة التنافسية لمصادرات ك نتيجة ليذه 
ىك المصدر الرئيسي لمثركة ك إف مصمحة  (الزراعة)االنتقادات ظظيرت المدرسة الطبيعية باعتبار العمؿ 

 كالتي 1ك ىنا كانت بداية التكجو نحك إنفتاح االسكاؽ الخارجية (رفع القيكد)االقتصاد في تحرير التجارة الخارجية 
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 3،ص2009،المعهد العربً للتخطٌط، الكوٌت، مارس 81 ،سلسلة جسر التنمٌة ، العدد التجارة الخارجٌة و التكامل االقتصادي اإلقلٌمً: احمد الكواز 
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لقيت دعما مف المفكريف الكالسيؾ في تفسير حركة التجارة الدكلية ك تمثمت اىـ النظريات في ىذا الشاف في 
أف مصدر الثركة ىك "  ثكرة االمـ"في كتابو المشيكر  اكد الذم،لالقتصادم ادـ سميث نظرية الميزة المطمقة 

زيادة االنتاج مف خالؿ تقسيـ العمؿ في ظؿ المنافسة التامة لتمتد فكرتو الى تقسيـ العمؿ الدكلي مف خالؿ 
 ، اال اف ىذه 1تركيز الدكؿ عمى الصناعة التي تمتمؾ فييا ميزة مطمقة بانخفاض تكاليفيا مقارنة بالدكؿ االخرل

النظرية عجزت عف تفسير قياـ التجارة بالنسبة لمدكؿ التي ال تممؾ ميزة مططمقة في منتجاتيا ك صناعتيا ، 
مكضحا مف  مف خالؿ نظرية الميزة النسبية، D.Ricardoلتاتي بعد ذلؾ اسيامات االقتصادم االنجميزم 

 فاذا كاف المبدا الذم يحكـ التجارة الداخمية ىك مبدا النفقات ،خالليا الفرؽ بيف التجارة الداخمية ك الخارجية
 . 2المطمقة فاف النفقات النسبية ىي التي تحكـ التجارة الخارجية

 3: ك مف بيف اىـ الفركض التي كضعيا ريكاردك في صياغة نظريتو 

، ك عدـ حرية ك يعتبر العكامؿ االخرل مثؿ راس الماؿ كعامؿ كامف،يتـ قياس نفقة االنتاج بعنصر العمؿ -
 ؛ انتقاؿ العمؿ دكليا

 ك السكؽ تسكدىا المنافسة التامة ك االنتاج ،دكاؿ االنتاج لكؿ سمعة في دكؿ العالـ متشابية اك متجانسة-
 ك ثبات تكاليؼ االنتاج ؛يخضع لقانكف ثبات الغمة 

ك نجاحيا في تكسيع فكرة ،الرغـ مف اسياـ ىذه النظرية في اثراء مبدا حرية التبادؿ الدكلي بك 
 فقد ركزت في تفسيرىا السباب الفكارؽ في التكاليؼ النسبية ، اال انيا تعرضت لعدت انتقادات،التخصص الدكلي

مما ادل بجكف ستيكارت ميؿ الذم كاف لو دكر كبير ، بيف الدكؿ عمى جانب العرض ك اىماليا لجانب الطمب 
 ابراز اىمية طمب كؿ مف الىفي تحميؿ قانكف النفقات النسبية في عالقتو المبينة لمتبادؿ في التجارة الدكلية 

 ك التي لـ يتعرض ليا ريكاردك في ،البمديف في تحديد النقطة التي يستقر عندىا معدؿ التبادؿ في التجارة الدكلية
 كانما ،فاف قيمة السمعة ال تحدد عمى اساس نفقة انتاجو،  "القيـ الدكلية" ككفؽ نظريتو جكف ستكارت ميؿ ،تحميمو

 ك الذم يسمى بالطمب ،تحدد قيمتيا عمى المستكل الذم يحقؽ التعادؿ بيف العرض ك الطمب عمى سمع مختمفة
الدكلة  (صادرات )الدكلة االكلى مف احدل السمع يساكم عرض  (كاردات ) ام اف طمب ،المتبادؿ بيف الدكلتيف

الثانية مف السمع االخرل ك العكس ، ك مف بيف النقائص ليذه النظرية نجد انيا بعدت عف الكاقع مف حيث ككنيا 
 ك ىك ما ال يتفؽ ك المتغيرات ،قامت بتحميؿ الطمب المتبادؿ في ظؿ اف التبادؿ التجارم يتـ في اطار المقايضة

 ك الذم يقكـ عمى اختالؼ في النفقات ،ك الظركؼ التي يتـ في ظميا االنتاج ك التجارة في العالـ المعاصر
 .4كاالسعار
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حيث ظمت النظرية التقميدية حتى الحرب العالمية االكلى التي قمبت منكاؿ التجارة الخارجية راسا عمى 
، ركة التجارة الخارجية في الكاقع المعاش حك الـز ىذا الكضع عمى ظيكر محاكالت جاىدة في تفسير ،عقب 

ك تمميذه ، كمف بيف ىذه االسيامات نظرية نسب عناصر االنتاج التي ترجع الى االقتصادييف السكيدييف ىكشر 
باسقاط فرض القيمة لمعمؿ كادخاؿ ك ذلؾ بتكجيو النقد الى النظرية الكالسيكية في التجارة الخارجية ، برتؿ اكليف 

 مبني عمىلتجارة الخارجية اكثر كاقعية ؿتحميؿ قدمت النظرية ، حيث عنصر آخر لإلنتاج ك ىك راس الماؿ 
التي تحدد كفؽ الكفرة الندرة النسبية ليذه العناصر عمى مختمؼ  (اسعار عناصر االنتاج )فركؽ عناصر االنتاج 

 سبب اختالؼ النفقات النسبية بيف اطراؼ التبادؿ hikcher-oline ك بذلؾ يرجع نمكذج ىكشر ك اكليف ،الدكؿ
 1: الى عامميف اساسييف ىما 

اختالؼ االسعار النسبية لعناصر االنتاج في البمداف المختمفة كنتيجة الختالؼ الكفر ك الندرة النسبية ليذه -
 ؛العناصر 

دكاؿ االنتاج لمسمع ؿاختالؼ يكجد ام ، اف انتاج سمع مختمفة يحتاج الى نسب متفاكتة مف عناصر االنتاج -
 ؛المختمفة 

اذ نجد اف ىذه النظرية تركز عمى تفاكت الدكؿ مف حيث عناصر االنتاج المختمفة بصكرة نسبية ، فنجد 
اف ىناؾ دكؿ غنية باالرض ك اخرل براس الماؿ ك اخرل غنية بالعمؿ ك اف السمع تتفاكت مف حيث كثافة 

ك بذلؾ اكتساب ميزة نسبية لمسمع ذات كثافة لعنصر مف عناصر االنتاج لمدكلة ،استخداميا لعناصر االنتاج 
 .التي تتكفر فييا ىذه العناصر 

 ىي االختالؼ في االسعار لمسمع H-Oسب ىكشر ك اكليف حك مف بيف شركط قياـ التجارة الدكلية 
التي تنتجيا الدكؿ نتيجة الختالؼ ظركؼ ك عكامؿ االنتاج التي تتفاعؿ فيما بينيا النتاج السمع ك اختالؼ 

 .الطمب عمى ىذه السمع 

ك استمرارىا لفترة ،ك لكف بالرغـ مف االثراءات القيمة لنمكذج ىكشر اكليف في تفسير التجارة الخارجية 
 اال انيا كغيرىا مف النظريات فقد تعرضت النتقادات نظرية ،طكيمة كاساس نظرم لقياـ التبادؿ ك التجارة الدكلية

 ك مف اىـ ،ك المعركفة بمغز ليكنتيؼ،ك تطبيقية خاصة النظرية التطبيقية التي قاـ بيا العالـ االمريكي ليكنتيؼ 
 2: ىذه االنتقادات نجد 

دكف االختالؼ النكعي بيف ىذه ، (ندرتيا ك كفرتيا )م في عناصر االنتاج ـالتركيز عمى االختالؼ الؾ-
 ؛العناصر 

 ؛صعكبة تحديد كثافة عناصر االنتاج في السمع الداخمة في التجارة الخارجية في حالة كجكد اكثر مف عنصريف-
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 ؛لدكؿ المتقدمة ك الدكؿ المتخمفةؿ  ىيكؿ االقتصادمال تفرؽ بيف-

 1954حيث قاـ االقتصادم ليكنتيؼ ،اما بالنسبة لالنتقادات التطبيقية فقد تمثمت في لغز ليكنتيؼ 
 باختبار نظرية ىكشر اكليف باستخدامو لبيانات كاقعية خاصة بييكؿ التجارة اليارجية لمكاليات المتحدة االمريكية

 حيث تكصؿ الى اف الكاليات المتحدة االمريكية ك ىي اكثر كثافة ككفرة لعنصر راس الماؿ ،1947لسنة 
ك ىك عكس ما ،ك اف كارداتيا كثيفة راس الماؿ ،اكتشؼ اف صادراتيا تتككف باالساس مف سمع كثيفة العمؿ 

 .تكقعو ىكشر اكليف ك ليكنتيؼ ك غيره مف االقتصادييف ك ىذا ما عرؼ في االدبيات االقتصادية بمغز ليكنتيؼ 

 تتفؽ اغمبيتيا عمى اف ليكنتيؼ قد اىمؿ في دراستو ،ك قد ظيرت تفسيرات عديدة لنتائج دراسة ليكنتيؼ
 العمؿ ك ؛مجمكعة مف العناصر مما جعؿ نتائجو غير منطقية مف بيف العناصر التي اىمميا نجد فعالية عنصر

 اثر البحكث ؛ راس الماؿ البشرم ؛ ىيكؿ الحماية ؛ انعكاس كثافة العكامؿ ؛ تحيز الطمب ؛كفاءتو 
  1  .الخ... ؛كالتطكير

ك لكف ك بالرغـ مف االنتقادات التي كجيت لدراسة ليكنتيؼ ، نجد اف ىذه الدراسة فتحت مجاال اماـ 
 ليس مف ناحية صحتيا ك انما مف ،العديد مف الدراسات التي اسفر معظميا عف عدـ تاييد نظرية ىكشر اكليف

 مثؿ افتراض تماثؿ دكاؿ االنتاج لمسمعة ،ك فرضياتيا المبنية بعيدا عف ارض الكاقع،حيث انطباعيا العممي 
 مما ، فقد يسكدىا احتكار بشكؿ اك باخر،الكاحدة في مختمؼ دكاؿ العالـ ، باالضافة الى فكرة المنافسة الكاممة

 .يجعؿ الميزة النسبية دائما تتماشى مع الكفرة اك الندرة النسبية لعكامؿ االنتاج 

 .النظريات المكممة لمميزة النسبية : الفرع الثاني 

 ظمت ىناؾ مجمكعة ،مع اجراء العديد مف الدراسات التطبيقية الثبات صحة النظرات السابقة مف عدميا
 ،مف الظكاىر االقتصادية في عالـ التجارة الخارجية التي ال يمكف تفسيرىا في اطار نظرية نسب عناصر االنتاج

مثؿ التجارة الدكلية بيف دكؿ تتشابو في نسب عكامؿ االنتاج المتكافرة ، ك قد ترتب عمى ذلؾ كجكد قدر كبير مف 
ىذا ما ادل الى ظيكر مناىج جديدة لتفسير ما ،تدفقات التجارة الخارجية تحتاج الى نظريات جديدة لتفسيرىا 

عجزت نظرية ىكشر اكليف عف تفسيره ، في حيف نجد اف ىناؾ اختالؼ في كجيت النظر الى ىذه المحاكالت 
 فيناؾ مف يرل انيا بديمة عف نظرية نسب عكامؿ االنتاج بينما يرل فريؽ اخر انيا مناىج مكممة لنكذج ،الجديدة

 : ك مف بيف ىذه النظريات نجد ،ىكشر اكليف

 حيث يرل في تفسيره لقياـ التجارة الخارجية انو يفرؽ بيف نكعيف :نظرية تشابو الطمب لالقتصادم لندر
 فبالنسبة لممنتجات االكلية يرل لندر اف تبادليا يتـ طبقا لمميزة ،مف السمع ك ىي سمع اكلية ك منتجات صناعية

 بالنسبة لمسمع الصناعية ا اـ، ك اف الميزة النسبية ىنا تحدد بنسب عناصر االنتاج كما يرل ىكشر اكليف،النسبية
 ك يعني ذلؾ انو ال تستطيع ام دكلة اف ،فاف تجارتيا تقـك عمى اساس تشابو نمط الطمب بيف الدكؿ المختمفة
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 ك عميو فاف الطمب ،تحقؽ ميزة نسبية النتاج سمع صناعية ما لـ تكف ىذه السمع مطمكبة في السكؽ المحمي
المحمي يككف شرطا ضركرم لتحقيؽ الميزة النسبية ، ك بذلؾ فاف التجارة الدكلية تككف بيف الدكؿ التي تتشابو 

 ك اذا كاف الدخؿ الفرم ىك المحدد لمطمب فاف التجارة تككف اكثر كثافة بيف الدكؿ التي ،فييا ىياكؿ الطمب
 .1يتفاكت مستكل الدخؿ فييا 

ك لكف ك عمى الرغـ مف دقة التحميؿ المقدـ فيناؾ امثمة عكسية تكضح امكانية االنتاج لمتصدير في 
ك مف ابرز ما يعمؿ ذلؾ بعض دكؿ شرؽ اسيا التي تديف ، حالة عدـ كجكد سكؽ محمية لممنتجات المصدرة 

ك غيرىا مف الديانات تقـك بانتاج مستمزمات الحج ك بكصمة تحديد مكاف الكعبة الشريفة ك كذا  (اليند)البكذية 
عمى الرغـ مف انعداـ الطمب المحمي الداخمي ليذه السمع في ،ك تقـك بتصديرىا الى بمداف اسالمية ،تحديد القبمة 

 2.البمداف المنتجة ليا

 حيث ،حيث تعد ىذه النظرية كتطكير اك تعديؿ لنظرية ىكشر اكليف:  نمكذج اقتصاديات الحجـ -
 عمى عكس فركض ىكشر اكليف باف ،تعتبر ىذه النظرية كفرات الحجـ كاحد عناصر الميزة النسبية المكتسبة

المنتجات تنتج في ظؿ ظركؼ ثبات العائد عمى الحجـ ،فاف نظرية اقتصاديات الحجـ تبرز امكانية قياـ التجارة 
الخارجية ذات نفع متبادؿ مع زيادة حجـ االنتاج حتى لك كانت الدكلتيف متشابيتيف اك متطابقتيف في كافة 

 كما تعتبر اف حجـ السكؽ الداخمي الضخـ شرط ضركرم لتصدير السمع التي يتـ انتاجيا في ظؿ ،محالنكا
اقتصاديات الحجـ ك زيادة العائد عمى االنتاج نتيجة انخفاض النفقات التي تقابؿ ىذه الزيادات في االنتاج ، 

 ك ىذا ما يدفع الى السعي نحك اختراؽ اسكاؽ خارجية نتيجة تمتعيا بمزايا انتاج ،كبالتالي انخفاض االسعار
 تسعى ،كما تفرؽ ىذه النظرية بيف الدكؿ الصناعية كبيرة الحجـ ك الدكؿ الصناعية صغيرة الحجـ،الحجـ الكبير

 ،االكلى الى الحصكؿ عمى المزايا المكتسبة مف خالؿ اقتصاديات الحجـ في السمع االستيالكية ك التامة الصنع
في حيف الدكؿ الصناعية الصغيرة تتجو نحك ، تمتعيا بالقدرة عمى تحقيؽ اذكاؽ ك تفضيالت المستيمؾ ؿك ذلؾ 

 لضعفيا في ،الحصكؿ عمى مزايا مكتسبة مف خالؿ اقتصاديات الحجـ في السمع الكسيطة ك النصؼ مصنعة
 3 .التاثير عمى تفضيالت ك اذكاؽ المستيمكيف في الدكؿ االخرل

 حيث اشار في M V Posner حيث ساىـ في تكضيح ىذه النظرية : نمكذج الفجكة التكنكلكجية-
تحميمو الى كجكد فجكتيف ىما فجكة الطمب ك فجكة التقميد اك التنميط ، حيث يقصد ىنا بفجكة الطمب الفترة 

المحصكرة بيف ظيكر المنتج في الدكؿ صاحبة التطكر التكنكلكجي ك االختراع ك بداية انتاجو في الدكؿ المقمدة 
لمتكنكلكجيا اك عمى شكمو النمطي ، حيث تقـك الدكؿ صاحبة االختراع باحتكار المنتجات التي تقـك بتصديرىا ، 

ام اف الدكؿ التي التمتمؾ درجات ك مستكيات مف التكنكلكجيا تقـك بتقميد ، ك بعد فجكة الطمب تاتي فجكة التقميد 
ك تبدا الدكؿ صاحبة التكنكلكجيا بفقداف احتكارىا لمعكامؿ التكنكلكجية لتحؿ محميا ،المنتجات لتصبح نمطية 
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اذ نجد اف ىذا ، 1ك ىذا ما يسمى بفجكة التقميد ،عكامؿ الكفرة ك الندرة النسبية لعكامؿ االنتاج في الدكؿ المتبادلة 
 الى غاية شيكع التكنكلكجيا المستعممة ،النمكذج ادخؿ عنصر التطكر التكنكلكجي في اكتساب المزايا النسبية

 .ليصبح عامؿ الكفرة ك الندرة كعامؿ الكتساب المزايا النسبية 

 ام انتقاؿ التكنكلكجيا ، الزمني لمفجكة التكنكلكجيةبعدك لكف ما يعاب عمى ىذا النمكذج انو لـ يكضح اؿ
 مف  Vernonمف الدكؿ الصناعية صاحبة االختراع الى الدكؿ المقمدة لو ، ىذا ما دعى باالقتصادم فرنكف 

الى فؾ ذلؾ الغمكض حيث قاـ بتفسير دكرة حياة المنتج الدكلي مف ،خالؿ نظرية دكرة حياة المنتج الدكلي 
خالؿ التجارة ك االستثمار الدكلييف ، حيث يرل اف انتقاؿ التكنكلكجيا بيف الدكؿ ليس بالمجاني ك ال الفكرم ، 

كما تبيف ىذه النظرية اف التكنكلكجيا تعد مصدرا لممزايا النسبية ك التبادؿ الدكلي لمنتجات تنتمي الى اجياؿ 
باعتبارىا الرائدة –متباينة ، كما تبيف ك تكضح سمكؾ الشركات المتعددة الجنسيات في غزكىا لالسكاؽ الدكلية 

 .-في مجاؿ االبداع التكنكلكجي

يمكننا القكؿ باف ىذه النظريات المكممة لنظرية الميزة النسبية ك الميزة المطمقة ال تعتبر كبديؿ  مما سبؽ
 في حيف اف كؿ نظرية مف ىذه النظريات ركزت عمى متغير مف المتغيرات التي ، ك انما تعتبر امتدادا ليا،عنيا

عالجتيا النظرية التقميدية اال انيا ال ترقى الى اف تككف كنظرية بديمة عنيا ، االمر الذم ادل الى التكاصؿ 
ؿ الى مفيـك جديد ك اكثر شمكال مف مفيكـ الميزة صكالبحث المستمر ك بذؿ المزيد مف الجيكد الفكرية لمتك

 ، ك كاف ذلؾ بادخاؿ مصطمح ك مفيـك جديد مف طرؼ مدرسة ادارة االعماؿ ك ىي الميزة التنافسية،النسبية
 .قصد تقديـ نظرية شاممة باستخداـ ادكات التحميؿ الجزئي في تفسير انماط التخصص ك التبادؿ التجارم الدكلي

من الميزة النسبية الساكنة الى الميزة التنافسية الديناميكية   : الفرع الثالث 

 مف بينيا تحرير التجارة الخارجية ك ما ،شيد العالـ في نياية القرف الماضي تطكرات عديدة ك متالحقة
 ك ظيكر اقتصاديات الحجـ الكبير باالضافة الى ،تمخض عنيا مف ازالة لمحكاجز الجمركية ك غير الجمركية

ك النمك المتزايد لمشركات المتعددت الجنسيات ك غيرىا ، ك اختفاء اسكاؽ المنافسة الكاممة ،التكتالت االحتكارية
 ك انفتاح االسكاؽ عمى بعضيا البعض ىذا ما دعى الى فتح باب النقاش ،مف التحكالت نحك العكلمة االقتصادية

حكؿ مدل تدخؿ الدكؿ في االنشطة االقتصادية باالضافة الى القاء الضكء حكؿ البيئة ك متغيراتيا التي تنشط 
 Jeames Brander and Barabara Spencer قدـ ىذه األكضاع ك في ظؿ ،فييا المؤسسات االقتصادية

ػػ دعـ الصادرات ك تنافس االسكاؽ الدكلية في المقاؿ المعنكف ب، نظرية السياسة االستراتيجية 1985سنة 
(Export subsidies and international markets share rivality) 2، ثـ تناكؿ الفكرة فيما بعد

 االستراتيجيات ك السياسات التجارية ك االسكاؽ في مقاؿ بعنكاف، 1986 سنة  Paul Kruginاالقتصادم 

                                                           
1

 136،ص2004 ، جامعة الجزائر ، 10 ، مجلة االقتصاد و التسٌٌر و التجارة ، العدد نظرٌات التجارة الدولٌة و محدودٌتها: عبد الحمٌد زعباط 
 ًنتعرض لها بالتفصٌل فً الفصل الثان 

2
 James A BRANDER , Barbara J.SPANCER :Export subsidies and international markets share reality ,journal of 

international Economics ,number 18 , North HOLLAND,1985 , pp 83-100   
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حيث اعتبرك سياسة ،(Stratigy trade and policy and the international economies)1 الدكلية 
 ك تشكيؿ مزايا تنافسية مف ،التجارة الخارجية انيا الكيفية التي تستطيع الدكؿ مف خالليا استخداـ تدابير مؤسسية

 . (...تخفيض الضرائب اك زيادة الدعـ )خالؿ ادكات مالية 

لتفسير تحركات ، (عمى مستكل الدكؿ ) النظريات السالفة الذكر اىتمت بالتحميؿ الكمي مف ك مما سبؽ 
حيث ، الذم اقترح مصطمح الميزة التنافسية بدؿ الميزة النسبية Porter عمى خالؼ االقتصادم ،التجارة الدكلية

 ك اعتبر اف ،(عمى مستكل المؤسسات)اعتمد في تحميمو لتفسير قياـ التجارة الدكلية عمى التحميؿ الجزئي 
 حيث انطمؽ مف مف تنافسية المؤسسة في الصناعة الى تحقيؽ تنافسية ،المؤسسة ىي كحدة التحميؿ االساسي

 حيث اكد بكرتر اف المؤسسات ىي التي تتنافس في صناعة ما اك احدل القطاعات ك ليس الدكؿ خاصة ،الدكلة
ك تخطي الحدكد القكمية ك ظيكر ، ك انفتاح االسكاؽ عمى بعضيا البعض ،في ظؿ البيئة الديناميكية الحالية

 في حيف كجد اف الدكلة تستمد تنافسيتيا مف خالؿ المؤسسات ك الصناعات ،الشركات المتعددت الجنسيات
 .القائمة ك اف تحقيؽ مستكيات اعمى مف الرفاه االقتصادم مرتبط بانتاجيتيا ك تزايدىا عبر الزمف 

ك حسب بكرتر فقد تمثمت الخطكة االكلى في دراسة البيئة التي تحيط بالمؤسسات محميا ك دكليا ، 
 النيا تساعد في خمؽ ك اكتساب ،ئة المحمية تتكجو نحك دراسة المؤسسات ك السياسات المحيطة بيامبالنسبة لمب

اما فيما يخص البيئة الدكلية البد مف اختيار استراتيجية عالمية تمكف المؤسسات مف اختراؽ ،تميزىا التنافسي 
 .االسكاؽ الدكلية ك التغمغؿ داخميا 

ام انو عمى المؤسسات االستناد عمى مجمكعة ،كقد ركز بكرتر عمى ما اسماه باالستراتيجية التنافسية 
سكاء عمى المستكل المحمي ،مف االستراتيجيات لمتصدم لممنافسة ك التغيرات الديناميكية البيئية التي تحيط بيا 

اعطى بكرتر اىمية ،اك الدكلي ، حيث تبنى ىذه االستراتيجيات مف خالؿ ىياكؿ الصناعة ك نطاؽ التنافس كما 
 ك الذم اعتبره عنصر رئيسي في ،كبيرة لعنصر البحث ك التطكير الذم يستدعي استثمارا مستمرا ك متراكما

 ك اكتشاؼ الطرؽ الفعالة لمتسكيؽ ك اضفاء التعديالت الالزمة ،العممية االنتاجية قصد اكتساب المزايا التنافسية
 .ك استثمار الميارات االبداعية ك التكنكلكجية في بناء المزايا التنافسية ،لمكاكبة الرغبات المتجددة لممستيمكيف 

 2:ك لقد قدـ بكرتر اسيامات متتالية فيما يخص تنافس المؤسسة ك بناء المزايا التنافسية ك تمثؿ ذلؾ في

 ؛التحميؿ االستراتيجي الذم يتناكؿ المنافسة داخؿ القطاع اك عمى مستكل الصناعة ككؿ -

ك انما تشمؿ خمس قكل تتمثؿ في المنافسة المباشرة ، القدرة ،ة رالمنافسة ال تتكقؼ عمى الندية المباش-
 ؛التفاكضية لممكرديف ك العمالء ، عكائؽ الدخكؿ ك منتجات االحالؿ 

 ؛سمسمة القيمة كاداة لتحميؿ المزايا التنافسية لممؤسسة -
                                                           

1
 Paul R KRUGMAN : Strategic trade and policy and the new international economics , maple-vail ,United State of 

America ,1998 ,pp 1-21 
2

 55مرجع سابق ،ص : سامٌة لحول 
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االستراتيجيات الشاممة التي يتـ في اطارىا تبني الخيارات االستراتيجية لممؤسسة فاما خفض التكاليؼ اك التميز -
 ؛اك التركيز عمى جزا مف السكؽ 

ة التنافسية اىتماـ العديد مف المفكريف مف ابرزىـ االقتصادم زباالضافة الى دراسة بكرتر فقد نالت المي
Brawn ، ، حيث يتسـ مفيكـ الميزة التنافسية في تحميمو بالديناميكية المستمرة حيث اىتـ بالجانب التسكيقي 

 تسعى مف خالليا المؤسسة مف ،حيث يرل اف الديناميكية تنبع مف خالؿ اتباع المؤسسة الستراتيجيات تسكيقية
  تكتسب المؤسسة مف خاللو ميزة تنافسية جديدة،،االنتقاؿ مف مركز تسكيقي قديـ الى مركز تسكيقي اخر افضؿ

 1:قـك عمى  تBrawnحيث نجد اف تحميؿ الميزة التنافسية حسب 

 اف ىناؾ عدد اخر لمحددات الميزة التنافسية تتمثؿ في الكضع Brawnباالضافة الى محددات بكرتر يرل -
 ؛ك حصتيا السكقية ك ىيكؿ السكؽ المستيدفة ، (..بحكث التسكيؽ ك تحديد مستكل الجكدة )السكقي لممؤسسة 

 حيث ، ك اىتـ بضركرة تككيف استراتيجية معينة لمتسكيؽ، عمى الجانب التسكيقي Brawnانصب اىتماـ -
 .تيدؼ ىذه االخيرة الى تحسيف مستكل الميزة التنافسية 

 ؛التاكيد عمى اىمية معدالت االستثمار ك كذا مستكل التجديد ك االبتكار في تحديد الميزة التنافسية -

 لذا يجب اف تككف ىناؾ ، اف المنافسيف المحمييف ليـ تاثير ىاـ عمى االستراتيجية التنافسيةBrawnاكضح -
ك دراسة ردكد افعاليـ تجاه االستراتيجيات المتبعة مف طرؼ ،يقضة تنافسية لمتعرؼ عمى ىؤالء المنافسيف 

 .المؤسسة الختراؽ اسكاقيا المستيدفة ك التغمغؿ داخميا ، اك اتجاىيا نحك تطكير منتجاتيا 

ك اف اىميتيا تدفع بنا لمتعمؽ ،كانت ىذه اىـ المعالـ الرئيسية لنشاة ك تطكر مفيكـ الميزة التنافسية 
ك اعطائيا مفيكما شامال ك الفيـ الجيد لمختمؼ جكانبيا ،اكثر لاللماـ باالدبيات االقتصادية التي تعرضت ليا 

 .كىذا ما سنتعرض لو فيما يمي 

ساسية حول الميزة التنافسية  أمفاهيم : المطمب الثاني 

ف ديناميكية بيئة االعماؿ الحالية كانت السبب الرئيسي لبركز مفيكـ الميزة التنافسية ، أمما سبؽ نجد 
ف التطكرات الحالية ك اتجاىات البيئة االقتصادية الحالية نحك عكلمة النشاط االقتصادم ألى إكما يمكننا االشارة 

ك زيادة حدة المنافسة اصبحت لزاما عمى المؤسسات االقتصادية التكجو نحك البحث عف التميز ك الرقي برفع 
قصد اكتساب مكانة مرمكقة تخكليا لمتصدم لمتحكالت الديناميكية ك اإلزدحاـ في اسكاقيا المستيدفة ، تنافسيتيا 

نا اكثر بكتساب المزايا التنافسية ك تطكيرىا ك حتميتيا دفعت إىمية أف إك الدكلية ، ك أسكاء كانت منيا المحمية 
 .لالحاطة باىـ المفاىيـ المتعمقة بيا 

همية الميزة التنافسية  أتعريف و : الفرع األول 
                                                           

1
 56نفس المرجع ،ص
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ك نظرا لذلؾ فقد تعددت كتنكعت ، دبيات االقتصاد المعاصر ألقد احتمت الميزة النافسية مكانة مميزة في 
 ك اعطاءىا مفيكما شامال ، ك مف بيف ،كؿ مف خالليا االلماـ ك الفيـ الجيد لمميزة التنافسيةاالتعاريؼ التي نح

: التعاريؼ التي اقترنت بالميزة التنافسية نجد 

مجاؿ تتمتع فيو المؤسسة بقدر اعمى مف منافسييا في استغالؿ الفرص "عمى انيا الميزة التنافسية تعرؼ 
الخارجية ك الحد مف اثر التيديدات ، ك ىي تنبع مف قدرت المؤسسة عمى استغالؿ مكاردىا المادية ك البشرية 
فقد تتعمؽ بالجكدة اك التكنكلكجيا اك القدرة عمى تخفيض التكاليؼ اك الكفاءة التسكيقية اك االبتكار ك التطكير 

مف ، ابرز ىذا التعريؼ اف الميزة التنافسية تككف مف خالؿ قدرة استغالؿ المكارد الخاصة بالمؤسسة ، 1"المستمر
 مف خالؿ الميارات الخاصة المكتسبة ،اجؿ التكيؼ مع معطيات بيئتيا مف استغالؿ لمفرص ك تجنب لمتيديدات

فيما نالحظ اف ىذا التعريؼ قد اغفؿ ككف الميزة ، الخ ....فيما يتعمؽ بالجكدة ك التطكر التكنكلكجي ك االبتكار 
 .التنافسية تبني مف خالؿ المقارنة ك التميز عمى منافسييا ضمف بيئتيا ك قطاع اعماليا في سكقيا المستيدفة 

الكسيمة التي تمكف المنظمة " اف الميزة التنافسية ىي Macmaland Tompoماؾ مالند تكمبك يرل 
ركز ىذا التعريؼ عمى نسبية الميزة التنافسية ام انيا ، 2"مف تحقيؽ التفكؽ في ميداف منافستيا مع االخريف 

 لكف ىذا التعريؼ لـ يتطرؽ الى ىذه الكسائؿ التي ،تبنى انطالقا مف مقارنتيا مع المنافسيف ك التفكؽ عمييـ
  .ك تميزىا عف المنافسيف قصد تحقيؽ التفكؽ في ميداف نشاطيا، ترتكز عمييا المؤسسة في بناء ميزتيا التنافسية 

التميز في بعض الصفات اك العكامؿ لمنظمة االعماؿ ك التي تسمح ليا بخدمة "كما تعرؼ عمى انيا -
، 3 " ك تساىـ في خمؽ المنفعة لممستيمؾ ك تحقيؽ االداء االفضؿ في السكؽ،المستيمؾ بشكؿ افضؿ مف غيرىـ

تكجو ىذا التعريؼ نحك القيمة التي تحققيا المؤسسة السكاقيا المستيدفة ك زبائنيا مف خالؿ خمؽ قيمة افضؿ 
 . باالستناد الى مجمكعة المكارد ك المقكمات التي تمتمكيا المؤسسة ،كتميزىا عف منافسييا

 ك عمى تحقيؽ ،القدرة عمى مكاجية المنافسة سكاء في االسكاؽ الداخمية اك الخارجية "ايضا انيا تعرؼ ك
 ركز ىذا ،4"الخ....حاجات المستيمؾ ك القيمة التي يتمنى الحصكؿ عمييا مف المنتج مثؿ الجكدة العالية 

 ؽك كذا تحقي، التعريؼ عمى القيمة التي تحققيا المؤسسة لزبائنيا في اسكاقيا المستيدفة الداخمية ك الخارجية 
في حيف انو اىمؿ المكارد التي ترتكز عمييا المؤسسة في خمؽ ىذه القيمة قصد تحقيؽ تفكقيا ، تطمعاتيـ 
 .التنافسي 

                                                           
1

 ،الملتقى الدولً الرابع حول تسوٌق العالقات من خالل الزبون مصدر لتحقٌق التنافسٌة و اكتساب المٌزة التنفسٌة: حكٌم بن جروة ، محمد بن حوحو

 17 ، ص2010التنافسٌة و االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسة الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة ، جامعة حسٌبة بن بو علً الشلف ،
2

 ، الملتقى الدولً الرابع حول التنافسٌة و االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسة الصناعٌة خارج قطاع swotالمٌزة التنافسٌة باعتماد تحلٌل : تامر البكري 

 7،  ص2010المحروقات فً الدول العربٌة ، جامعة حسٌبة بن بو علً الشلف ، 
3
 Ha Oma : Creation and Preemption for Compititive Advantage Managment descision, Dunod ,Paris, 1999,p259 

4
 ، الملتقى الدولً الرابع حول التنافسٌة و االستراتٌجٌات التنافسٌة االستثمار فً رأس المال الفكري مدخل لتحقٌق مٌزة تنافسٌة مستدٌمة: بومدٌن ٌوسف

 10 ، ص2010للمؤسسة الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة ، جامعة حسٌبة بن بو علً الشلف،  
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قدرة المنظمة في تطبيؽ عمميات انتاج غبر مطبقة لدل المنظمات المنافسة "كما تعرؼ عمى انيا 
ركز ىذا التعريؼ ،1"كعندما ال تستطيع ىذه المنظمات الحصكؿ عمى المكارد الضركرية لتقميد تمؾ العمميات 

 فيما اىمؿ التعريؼ ،عمى االبتكار في العممية االنتاجية قصد تحقيؽ التميز عمى منافسييا ك صعكبة مجاراتيا
 ك التي مف بينيا الجانب ،الجكانب االخرل المنتجة لمقيمة لدل الزبائف ك العمالء عبر اسكاقيا المستيدفة

 .الخ ...التسكيقي ك التمكيمي ك جكدة المنتجات 

مف خالؿ ما سبؽ مف تعاريؼ يمكننا القكؿ باف الميزة التنافسية ىي مجمكعة الخصائص التي تتفرد بيا 
 باالستناد الى مجمكعة المكارد البشرية ك المالية ،المؤسسة ك تتميز بيا عف غيرىا مف المؤسسات المنافسة

 ، قصد اعطاء قيمة معتبرة لمزبائف ك العمالء عبر اسكاقيا المستيدفةالخ ،...كالمادية ك التكنكلكجية ك تسكيقية
ك كذا االستناد الى مجمكعة مف االستراتيجيات ،مف خالؿ االبداع ك االبتكار ك التسكيؽ الفعاؿ لمنتجاتيا 

التنافسية التي تخكليا الستغالؿ الفرص المتاحة ك اجتناب التيديدات التي تكاجييا ضمف قطاع اعماليا في 
 .ك القدرة عمى االحتفاظ بمكانتيا التنافسية ك تميزىا ،سكقيا المستيدفة 

 2 :ك التي تتمثؿ في ،كما يمكننا استنتاج اىـ خصائص الميزة التنافيسة 

 ؛تؤدم الى تحقيؽ التفكؽ ك االفضمية عمى المنافسيف -

 ؛انيا نسبية ام تحقؽ بالمقارنة ك ليست مطمقة -

 ؛تنبع مف داخؿ المؤسسة ك تحقؽ قيمة ليا -

 ك تخفيزىـ عمى ،يجب اف تؤدم الى التاثير المباشر عمى الزبائف ك ادراكيـ لالفضمية فيما تقدمو المؤسسة-
 ؛الكالء ليا 

 ؛تنعكس في كفاءة المؤسسة النشطتيا اك في قيمة ما تقدمو لزبائنيا اك كمييما -

حيث تعمؿ المؤسسة عمى استدامتيا ك تطكيرىا ك تحقيؽ االستمرارية ،انيا تحقؽ لمدة طكيمة ك ال تككف ظرفية -
 .عبر الزمف 

  3 :كما نجد اف اىمية اكتساب الميزة التنافسية تتمثؿ في 

 ك ما يؤكؿ بالتالي ،قدرة المؤسسة عمى اقناع زبائنيا بما تقدمو ليـ مف منتجات تككف اكثر تميزا مف المنافسيف-
 ؛الى تحقيؽ رضاىـ 

                                                           
1

 ، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة فً فلسفة دور االبتكار و اإلبداع التسوٌقً فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للبنوك التجارٌة األردنٌة: عطا هللا فهد السرحان 

 91،ص2005التسوٌق ، جامعة عمان العربٌة للدراسات العلٌا ، األردن، 
2

 39مرجع سابق ،ص: داودي الطٌب ،محبوب مراد 
3

 5مرجع سابق ،ص:  تامر البكري 
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اذا ما حققت الرضا ك القبكؿ المطمكب ،امكانية حصكليا عمى حصة سكقية افضؿ ك اكبر قياسا بالمنافسيف -
 ؛لدل المستيمؾ ك ما يتكافؽ مع اىدافيا االستراتيجية المحققة 

 .تنعكس الزيادة في الحصة السكقية ك استمرار النجاح عمى زيادة العكائد المالية المحققة ك االرباح الصافية-

 . الى رحابة السكؽ العالمية  المحميةمف محدكدية السكؽ الداخميةك االنتقاؿ التطمع الى الخركج -

 .هانواع الميزة التنافسية و مصادرأ وهداف أ: الفرع الثاني 

حيف تتكجو المؤسسة الى بناء ميزة تنافسية فانيا تتكقع تحقيؽ مجمكعة مف االىداؼ المبتغاة مف كراء  
ىذه المزايا التنافسية ، حيث تعمؿ المؤسسة جاىدة لتحقيقيا بناء عمى المزايا التنافسية التي تتبناىا ، حيث نجد 
اف لممزايا التنافسية انكاع تتجو المؤسسة نحك ما يناسب البيئة ك متغيراتيا عبر اسكاقيا المستيدفة ، ك باالخذ 

بعيف االعتبار مكارد ك امكانيات المؤسسة ك ما تتكفر لدييا مف مصادر تخكليا لبناء المزايا التنافسية المستمرة 
 .   التي تضطمع الى ضماف تحقيؽ االىداؼ المرجكة منيا 

هداف تحقيق الميزة التنافسية  أ: وال أ

صبح االقتصاد التنافسي قائما عمى مجمكعة مف االسس المتميزة التي تؤىؿ المؤسسات الحائزة عمييا أ
:  ك تمكنيا مف تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التي نبينيا مف خالؿ الشكؿ المكالي ،لالنطالؽ الى مستقبؿ كاعد 

اىداؼ تحقيؽ الميزة التنافسية  (3-1)الشكؿ رقـ 

 
 كثافة الغنى ك السعي لتحقيقو 

 

 
  بناء الثركة إلىالتحكؿ 

 
  الشبو كاممة ك الفكرية اإلتاحة

 
 العرض المكافئ لمطمب ك المساكم لو 

 
  اآلخريفاالنفتاح عمى 

 
  العالمية األسكاؽالتكغؿ في 

 
 تشجيع البحث العممي 

 

 .40،ص2004 ، مجمكعة النيؿ العربية ، القاىرة ،صناعة المزايا التنافسية: محمد احمد الخيضرم : المصدر 

 أهداف تحقٌق و صناعة المزاٌا التنافسٌة 
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ك يعد اليدؼ الرئيسي لممؤسسة المتالؾ المزايا  : (الربحية )كثافة الغنى ك السعي الى تحقيقو -1 
 ك يتـ ذلؾ مف خالؿ خطة مبرمجة ،ك ىك ىدؼ مرتبط بدافع التممؾ ك الحيازة لكافة اشكاؿ االصكؿ،التنافسية 

:  زمنيا مف اجؿ 

 ؛ممكية السندات ، التكيؿ ك صككؾ االستثمار : زيادة العائد -

 ؛القيمة المضافة ك ىامش الربح : زيادة المردكدية -

 .ت آاالجكر ك المكاؼ: زيادة الدخؿ -

ك مف ثـ تدعيـ االستثمار ك التكسع في ،ك مف خالؿ ىذه الزيادات تتمكف المؤسسة مف رفع احتياطاتيا 
 ؛ مما يؤدم الى زيادة ارباحيا ك تقيقيا لمكقع متميز في السكؽ ،نشاطاتيا

 ،بمعنى االنتقاؿ مف مرحمة االنغالؽ الى االنفتاح عمى االخريف: اح الكاسع عمى االخريف تاالنؼ-2 
ك الذيف يعتبركف كجسر كاصؿ بيف الحاضر ،الذيف اصبحك مككنا رئيسيا مف مككنات انشطة المؤسسة 

 ك اطالعيا ، ك مف ثـ تكسيع عالمتيا، فبتحقيؽ المؤسسة لميزة تنافسية سيزيد عدد زبائنيا،كالمستقبؿ المرغكب
 1.مؿ معيـاا لمخبرة في التعقعمى مختمؼ سمكؾ ك اذكاؽ الزبائف ك اكتساب

 قصد ،ام التحكؿ مف تغطية السكؽ المحمية الى تغطية السكؽ العالمية: التكغؿ في السكؽ العالمية -3 
 ؛الكصكؿ الى درجة متقدمة مف السيطرة ك التحكـ في ىذه االسكاؽ المستيدفة 

حيث تيدؼ المؤسسة الى التحكؿ مف : االطالع المباشر عمى اىـ االكتشافات ك البحكث العممية -4 
 الى التفكؽ باكتشاؼ ك البحث ك الريادة في اآلفاؽ الغير مسبكقة مف العمـ ك المعرفة ،البحث عمى حؿ المشكمة

 ؛ امكانية التميز لمنتجات المؤسسة  مفبعتف ك ىي افاؽ ،(اكتشاؼ تطمعات الزبائف )

حيث تسعى المؤسسة مف خالؿ تحقيؽ ك تعظيـ القيمة لمكصكؿ الى رضا : خمؽ القيمة لمعمالء -5
التنافسية  الميزة تعتبر،حيث ك ضماف ك تاكيد بقائيا ك استمراريتيا ك نمكىا في السكؽ التنافسية الحالية ،العمالء 

 الف المؤسسات الناجحة تتميز باستغالؿ نماذج جديدة متفردة ،معيارا ميما لتحديد المؤسسات الناجحة مف غيرىا
 .يصعب محاكاتيا ك تقميدىا 

انواع الميزة التنافسية  : ثانيا 

 يسمح لممؤسسة تحقيؽ ارباح اعمى مف ،اف امتالؾ الميزة التنافسية يساىـ في خمؽ مكقع تنافسي متميز
اك مف خالؿ ،ك ذلؾ مف خالؿ قدرة المؤسسة اما مف خالؿ تميز منتجاتيا اما بتكاليؼ منخفضة ،منافسييا 

 ك ىذا ما ، اك الجمع بيف الميزتيف ام تميز المنتجات ك بتكاليؼ اقؿ،تميز منتجاتيا عمى منتجات المنافسيف
:  يدفعنا الى تقسيـ المزايا التنافسية الى ثالث انكاع رئيسية تتمثؿ فيما يمي 

                                                           
1

 41ص:مرجع سابق : محمد احمد خٌضري 
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حيث تعتبر عممية خفض التكاليؼ قدرت المؤسسة  : (القيمة المدركة لدل العميؿ)ميزة التكمفة االقؿ -1 
ك بالتالي تحقيؽ عكائد ،ك ىك ما يؤدم الى رفع حجـ المبيعات ،عمى عرض منتجاتيا باقؿ تكمفة مف منافسييا 

يث يجب في ىذه الحالة فيـ ك تحديد االنشطة الحرجة في سمسمة القيمة ك التي تمثؿ مصدرا مف ،حاكبر
ام اف المؤسسة تعمؿ عمى تصميـ ك تصنيع ك تسكيؽ منتج اقؿ ،المصادر اليامة لتحقيؽ ميزة التكمفة االقؿ 

تكمفة مف المؤسسات المنافسة ، ك تعتبر عممية تخفيض التكاليؼ مف المقكمات االساسية لزيادة تنافسية المنتج 
حيث اف خفض التكاليؼ يؤدم الى خفض االسعار الى حد يتعدل قدرة المنافسيف ، ك لحيازة ،ك استمراريتيا 

 حيث تصبك الى التحكـ الجيد ،المؤسسة عمى ميزة التكمفة االقؿ فانيا تستند الى مراقبة عكامؿ تطكر التكاليؼ
 1:  التكاليؼ التي تتكجو المؤسسة نحك مراقبتيا في خفض ك تتمثؿ اىـ عكامؿ ،بيا مقارنة بالمؤسسات المنافسة

فيا مف خالؿ التكسع محيث يمكف لممؤسسة حيث يمكف لممؤسسة تخفيض تكاؿ: مراقبة حجـ االنتاج -
ك التشكيمة السمعية اك التكسع في االسكاؽ ك االنتقاؿ مف اسكاؽ محمية الى اسكاؽ اقميمية اك جيكية ،في االنتاج 

 ك اف ىذا التكسع يمكف المؤسسة مف االستفادة مف اقتصاديات الحجـ ك انخفاض التكاليؼ ،اك حتى عالمية
تدريجيا بزيادة معدؿ االنتاج ، كما تجدر بنا االشارة الى اف المؤسسة تراعي في ىذا التكسع عدـ االخالؿ 

 ؛بمختمؼ االنشطة االخرل 

 بؿ يتعداه ،(العممية االنتاجية )حيث نشير الى اف التعمـ ال يقتصر عمى المستخدميف : مراقبة التعمـ -
 لذا يجب عمى المؤسسة التركيز عمى تكاليؼ اليد العممة المتخصصة ،ايضا الى المسيريف ك االطارات

فالمسيركف ك االطارات مطالبكف ايضا بتحسيف التعمـ ، باالضافة الى االنشطة االخرل المنتجة لمقيمة ،كالمطكرة
 عبر االسكاؽ المستيدفة ؛ ك تحقيؽ االىداؼ 

حيث اف المؤسسة تحسف تنافسيتيا في مجاؿ التحكـ في التكاليؼ اذا ادركت الركابط : مراقبة الركابط -
 كمثاؿ ، ام تحقيؽ الترابط بيف االنشطة ،المكجكدة بيف االنشطة المنتجة لمقيمة مف جية استغالليا لجية اخرل

 ؛ ك قنكات التكزيع االنتاجعمى ذلؾ تنسيؽ العالقة بيف 

ك يككف ذلؾ اما بتجميع االنشطة المنتجة لمقيمة قصد االستفادة مف االمكانيات : مراقبة الحاؽ -
، ام تحقيؽ  اك نقؿ المعرفة ك تسيير االنشطة المنتجة لمقيمة الى كحدات تمارس انشطة مماثمة ،المشتركة

 التفاعؿ بيف مستكيات تسيير االنشطة المنتجة لمقيمة؛

ك ذلؾ ،ام اف المؤسسة تككف مراقبة لمتكقيت الجيد في دخكؿ المنافسة : اك الكقت مراقبة الرزنامة -
 ك درجة تطكرىا التكنكلكجي ،نظرا المكانياتيا ك خبراتيا في السكؽ اك مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج

، حيث تعمؿ عمى تحديد الكقت االستراتيجي  ك معرفة االكضاع التنافسية ضمف قطاع اعماليا ،كالتدقيؽ الجيد
 في مختمؼ عممياتيا ؛

                                                           
1
 M Porter : L’Avantage Concurrentiel  - Comment Devancer ses Concurrents et maintenir son avancé , édition INTER-

EDITION, Paris ,2003,p186 
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حيث اف تعقد االجراءات اك الغاء بعضيا ك تعديؿ البعض االخر يؤثر سمبا عمى : مراقبة االجراءات -
 .تحكـ المؤسسة في تكاليفيا ،ك بالتالي فاف مراقبتيا تسمح بفيميا ك بالتالي تخفيض التكاليؼ

اذ اف المؤسسة كىي تعمؿ عمى تخفيض تكاليفيا كجب عمييا االدراؾ ك الكعي بكؿ العكامؿ السابقة 
ك التي نجد مف بينيا التركيز عمى تكمفة ، كما يجب عمييا اف تتفادل بعض االخطاء التي قد تقع فييا ،الذكر

 مثؿ اىماؿ انشطة التمكيف ك اىماؿ ،تعمقة بالتصنيع ك اىماؿ االنشطة االخرل المنتجة لمقيمةـاالنشطة اؿ
 ،اك الفيـ الخاطيء لعكامؿ تطكر التكاليؼ، (مثؿ الصيانة)االنشطة التي تراىا بسيطة ك صغيرة ك الغير مباشرة 

 اف تخفيض اف تاجذ بعيف االعتبار لذا يجب ،اك انيا تركز عمى تخفيض التكاليؼ عمى حساب تميز المنتجات
 .تكاليؼ المؤسسة يركز عمى االنشطة التي ال تساىـ في تميز المؤسسة 

 مما ،ك نعني بيا قدرة المؤسسة عمى عرض منتجات ذات خصائص متميزة اك فريدة: ميزة التميز -2 
الجكدة ، خصائص االستعماؿ ، )يجعميا ذات قيمة اكبر مف نظيرتيا مف المنتجات مف كجية نظرالمستيمؾ 

ك في ىذه الحالة يجب فيـ المصادر المحتممة ، (....منتج اصمي متجدد ، الصيانة ، خدمات ما بعد البيع 
 1:ك التي نختصرىا فيما يمي،لمتميز مف خالؿ انشطة القيمة ك العكامؿ التي تدعك لمتميز ك التفرد 

ك االجراءات التي ،تعمد المؤسسة الى اختبار تقديرم لالنشطة التي تعتمد عمييا : االجراءات التقديرية -
 ك قد تتمثؿ ىذه االجراءات ك االنشطة مثال في خصائص المنتج ،تؤدم الى تميز المؤسسة ك منتجاتيا

كالخدمات المقدمة ، جكدة كسائؿ االنتاج المسخرة ، خدمات ما بعد البيع ك الصيانة ك كفاءة ك خبرة 
  .  الخ....المستخدميف 

:  قد تاتي خاصية التميز مف خالؿ الركابط المكجكدة بيف االنشطة ك التي تتمثؿ في :الركابط -

 ك تحديد اجاؿ تسميـ المنتجات مف ،ك التي تؤدم الى سرعة معالجة الطمبيات: الركابط بيف انشطة المؤسسة - أ
 ؛خالؿ انشطة االمداد الخارجي 

 ك تكريد ،ك التي قد تميز المؤسسة مف خالؿ امكانية تقميص مدة تطكير المنتجات: الركابط مع المكرديف -ب
 ؛كؿ متطمبات المؤسسة في تطكير منتجاتيا

 مف خالؿ التنسيؽ ،قد تككف ىي الركابط سببا في تميز المؤسسة: الركابط مع المكزعيف ك قنكات التكزيع -ج
 .مف خالؿ جيكد البيع ك التركيج لممنتجات ك تكسيع نطاؽ السكؽ ،بيف قنكات التكزيع 

فقد تككف المؤسسة السباقة لتكنكلكجيا معينة اك تطكير معيف اك اكتشاؼ صكر  :  الكقتالرزنامة-
 ك قد يككف االمر خالؼ ذلؾ فقد يككف ،جديدة لممنتج بما يتكافؽ ك تطمعات الزبائف يمكنيا مف تحقيؽ التميز

 ؛التاخر افضؿ فقد يسمح ذلؾ باستغالؿ التكنكلكجيا االكثر حداثة نظرا لديناميكية ك سرعة التغير التكنكلكجي 
                                                           

1
ا ،الملتقى العلمً الدولً حول المعرفة فً ظل االقتصاد الرقمً و دور المٌزة التنافسٌة فً بٌئة األعمال و مصادره: قوٌدر لوٌزة ، كشٌدة حبٌبة  

 6 ، ص 2007نوفمبر / 27/28مساهمتها فً تكوٌن المزاٌا التنافسٌة للبلدان العربٌة ، جامعة حسٌبة بن بو علً الشلف ، 
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 بقربو اكثر مف السكؽ ،ك يككف ذلؾ باختيار المكضع االكثر مالئمة النشطة المؤسسة: التمكضع -
 ؛المستيدفة ك المستيمؾ

 فالجكدة الثابتة في االنتاج يمكف ،فقد تنتج خاصية التميز مف خالؿ اثار التعمـ ك الخبر: التعمـ -
 ؛ ك بالتالي فاف التعمـ يؤدم الى تكاصؿ التميز ،تعمميا

 حيث يتـ ذلؾ بظـ المؤسسة النشطة ،تسمح درجة التكامؿ بالحصكؿ عمى خاصية التميز: التكامؿ -
منتجة لمقيمة كانت تمارس مف قبؿ المكرديف ك المكزعيف ، فيي تتيح الفرصة لمراقبة االنشطة التي يمكنيا اف 

 ؛تككف مصدرا لمتميز

قد يؤدم اعتماد اقتصاديات الحجـ الى التاثير سمبا عمى التميز فقد يضعؼ مف مركنة : الحجـ -
 كما يمكف اف يككف القتصاديات الحجـ اف تؤدم الى تميز المؤسسة ،المؤسسة عند االستجابة لطمبات الزبائف

 ؛مف خالؿ تراكـ الخبرات 

 حيث تتحدد الكيفية التي يحكز ، يمكننا االشارة الى اف عكامؿ التميز ك التفرد تختمؼ مف نشاط الخرك
بيا نشاط معيف عمى خاصية التفرد ، ك منو فاف المؤسسة تتكجو نحك معاينة المجاالت التي يمكف التميز فييا 

حيث تعد المعاينة ليذه المجاالت ك العكامؿ ميمة الستمرارية التميز ،حتى تتعرؼ عمى العكامؿ المييمنة 
 كمثاؿ عمى ذلؾ فانو مف السيؿ تقميد ، الف بعض ىذه العكامؿ تؤثر بصفة اكثر استمرارية مف غيرىا،كالتفرد

 .عامؿ االجراءات التقديرية مقارنة بعامؿ استغالؿ الركابط 

 ك مف بينيا االفراط في التميز ، الى اف المؤسسة يجب اف تتفادل بعض االخطاء اثناء التميزكما نشير
 لتصبح ىدفا سيال لممؤسسات التي تتجو نحك جكدة مناسبة ،لدرجة تتعدل فييا احتياجات ك طمبات الزبائف

اضافة الى ذلؾ يجب اف ال يرتبط التميز بسعر اضافي ،كاسعار منخفضة حسب طمبات ك تطمعات الزبائف 
مرتفع جدا مقارنة بالمؤسسات المتنافسة فقد يؤدم ذلؾ بالزبكف الى التخمي عمى منتجات المؤسسة ، كما يجب 

 االحاطة بتكمفة التميز ك بناء استراتيجية تسعيرية بناء عمى ىذه التكمفة ، كما نشير الى اف المؤسسة يجب يياعؿ
 .اف تتجنب التركيز عمى المنتج ك اىماؿ االنشطة االخرل التي قد تككف كفرص عدة ك مستمرة لمتميز

 حيث يجب عمى ،ك تجمع ىذه الميزة بيف الميزتيف السابقتيف: ميزة تميز المنتج ك بتكمفة اقؿ -3
المؤسسة في ىذه الحالة عرض منتجاتيا المختمفة ك المتميزة عف منتجات المنافسيف الشباع حاجات المجمكعات 

 فقد يككف ،ك في نفس الكقت باسعار منخفضة ناتجة عف انخفاض التكاليؼ لتمؾ المنتجات،االستيالكية ذاتيا 
ذلؾ بالتركيز عمى قطاع سكقي معيف لتحقيؽ الريادة مف خالؿ التميز ك التكمفة المنخفضة جراء التخصص 

 .كالتماشي مع منحنى التعمـ ك االستفادة مف اقتصاديات الحجـ 

 مداخل تحقيق المزايا التنافسية : ثالثا 
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ل اختالفا بيف ؽ يؿتحقيؽ ىذه المزايافاف ،عمى عكس تقارب كجيات النظر في مفيكـ الميزة التنافسية 
تحقيؽ الميزة ؿالباحثيف االقتصادييف ، فضمف االطار التطكرم لمميزة  التنافسية تكجد عدة مداخؿ ك مقاربات 

:   نتناكؿ اىميا فيما يمي ،التنافسية

 كانت مف اىـ النظريات المتعمقة M Porter 1980اف اسيامات : مدخؿ الميزة التنافسية المكقعية -1
بالحصكؿ عمى الميزة التنافسية مف خالؿ التمكقع في القطاع ، كما يمكف لمميزة التنافسية اف تحقؽ عف طريؽ 

 :المكارد ضمف ىذا المدخؿ 

كفؽ بكرتر فاف المنافسة  : (لبكرتر)الميزة التنافسية الناتجة عف المكقع في الييكؿ الصناعي -1-1 
 اك فشؿ المؤسسة ضمف قطاعيا الصناعي ، فالمنافسة ىي التي تحدد مدل حبر اىـ عامؿ يتحكـ في نجاتتع

مالئمة نشاط المؤسسة ك مساىمتيا في تحقيؽ النتائج ، ك حسب ىذ النمكذج فاف الميزة التنافسية تحقؽ مف 
خالؿ البحث عف افضؿ مكقع تنافسي في القطاع الصناعي في ظؿ تاثير العكامؿ المحيطة لالستفادة مف نقاط 

الدخكؿ ، التطكر ، المحافضة عمى الكضعية ) ك تحديد تحركاتيـ مف خالؿ التحميؿ القطاعي ،صعؼ المنافسيف
الذم يعني كؿ ، ك نكضح في الشكؿ المكالي مقاربة بكرتر حكؿ الحقؿ التنافسي ،(الخ...داخؿ القطاع 

 .ات التبادؿؽالمؤسسات التي تتعامؿ معيا المؤسسة حاليا ك مستقبال بعال

 مكقع المؤسسة في الييكؿ الصناعي ( :4-1)الشكؿ رقـ 

 
 

الملتقى الدولً الرابع حول  ،المنافسة ك التنافسية الربط بيف االقتصاد المحمي ك االقتصاد العالمي:بمقاسـ امحمد :المصدر 

التنافسٌة و االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسة الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة ،جامعة حسٌبة بن بو علً 

 5،ص2010الشلف، 

 ،مف خالؿ الشكؿ ك حسب بكرتر فاف امتالؾ الميزة التنافسية مرتبط بفيـ العالقة بيف القكل الخمس
مف خالؿ اختيار افضؿ مكقع تنافسي مالئـ ك ظبط ىذه المنافسة ك محاكلة ،كالتحكـ فييا افضؿ مف المنافسيف 

 ك يمكننا اختصار القكل الخمس المشكمة لييكؿ المنافسة في ،التاثير عمى القطاع بطريقة تعكد عمييا بالمنفعة
:  القطاع فيما يمي 

قطلع المنافسة 

(منافسون جدد )

الداخمكف الجدد

القوة 
التفاوضٌة 
للعمالء 

تهدٌدات السلع البدٌلة 

القوة 
التفاوضٌة 
 للموردٌن
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حيث تمثؿ المنافسة بيف مؤسسات القطاع اىـ عامؿ : (منافسيف مباشريف )المنافسة داخؿ القطاع -أ
  1 : ك مف اىـ محددات ىذه المنافسة ،لتحديد جاذبية الصناعة

 ؛حيث انو كمما كانت النمك اكبر زادت فرصة زيادة االرباح المحتممة : نمك الصناعة -

حيث يدخؿ المنتج بخصائصو اثناء المنافسة في القطاع ، في حيف انو تكجد انكاع مف : تميز المنتج -
 ؛لذلؾ يتـ المجكء الى المنافسة السعرية في مثؿ ىذه الحاالت ،المنتجات ال يمكف تميزىا 

 لذلؾ فاف بعض المؤسسات تبذؿ جيدا ،تشكؿ العالمة اساس قكم لتميز المنتج: مركز العالمة في السكؽ -
 يقـك االخر بتقديـ منتجات عامة تيدؼ لمقضاء عمى ربحية المؤسسات التي ،كبيرا لترسيخ عالمتيا في حيف

 ؛تقكـ بطرح منتجات متميزة 

حيث اف االسكاؽ التي تتميز باحتكار القمة افضؿ لممؤسسات مف : درجة التمركز ك التكازف بيف المنافسيف -
 ؛ ك ذلؾ بسبب قمة المتغيرات التي تجعؿ التكجو االستراتيجي اسيؿ ،اسكاؽ المنافسة الكاممة

لذلؾ ،كمما زادت سيكلة تكجو المستيمكيف لمنتجات مؤسسات اخرل كمما زادت شدة المنافسة : تكاليؼ التحكيؿ -
 ؛تتبع المؤسسات استراتيجيات تيدؼ مف خالليا كسب كالء الزبائف

، حيث اف صعكبة الخركج تؤدم الى تدىكر ربحية كؿ المنافسيف: حكاجز الخركج ك المخاطر االستراتيجية -
 .خاصة في االسكاؽ المتشبعة اك التي تعمؿ في ظؿ مرحمة االنخفاظ لممبيعات 

اذ اف تحميؿ القطاع ال يقتصر عمى تحميؿ المجمكعة الحالية لممنافسيف : تيديد الداخميف الجدد -ب
 بؿ يتعدل ذلؾ الى االىتماـ بمنافسيف محتمميف ام ،ككيفية تحقيؽ الميزة التنافسية في ظؿ المنافسة القائمة

 لذا يجب عمى مؤسسات القطاع بناء ك تطكير مجمكعة مف الحكاجز ك العكائؽ ،داخميف جدد ال يمكف تجاىمـ
 المتطمباتمف بيف تمؾ الحكاجز نجد اقتصاديات الحجـ ، تميز المنتجات ، كثافة ، ليؤالء الداخميف الجدد 

 ، الحداثة التكنكلكجية ، بناء استراتيجيات تكزيعية ك السيطرة عمى  مف الصناعة تكمفة التحكؿة ،الراسمالي
 الخ؛..المنافذ،

اذ يعتبر تيديد السمع البديمة كعامؿ اساسي لتحديد جاذبية الصناعة ، فكجكد : تيديد السمع البديمة -ج  
منتجات بديمة تحؿ محؿ منتجات القطاع الشباع حاجات الزبائف ك تطمعاتيـ امر كارد في كؿ صناعة ، ك يتاثر 

 اىميا تكمفة التبديؿ ك التحكؿ لمسمع البديمة ، قكة مكارد منتجي السمع ،تيديد احالؿ المنتجات البديمة بعدة عكامؿ
 ؛ السعر ك القيمة بيف المنتجات االصمية ك بدائميا رنةالبديمة ، مقا

يث يجتيد الزبائف لتخفيض اسعار القطاع ك التفاكض مف اجؿ خدمات ح: قكة التفاكض لمزبائف -د
 ك ترتبط قكة تفاكض الزبائف ، ك تككف ىذه العممية عمى حساب مردكدية القطاع،جيدة ك منتجات بافضؿ جكدة

                                                           
1
 MICHEL .PORTER ,traduit par MYRIAM SHALAK: L avantage Concurrentiel , dunod ,PARIS ,1999,pp14-20 
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حجـ )ك كذا باالىمية النسبية لمشترياتيـ مف القطاع ،بعدد مف الخصائص المتعمقة بكضعيتيـ في السكؽ 
المشتريات ، تكاليؼ التحكؿ ، عدد المؤسسات المتنافسة مقارنة بالمشتريف ، مدل تكفر المعمكمات حكؿ 

 ؛ ( الخ...االسعار ك التكاليؼ الحقيقية في السكؽ 

يمكف تاثير المكرديف عمى المؤسسة في فرض اسعار ك شركط تكريد بما : القكة التفاكضية لممكرديف -ق
ال يتناسب ك االىداؼ المسطرة مف طرؼ المؤسسة ، ك القكة التفاكضية لممكرديف تتفاكت مف قطاع الى اخر 

 فاذا مالت الكفة نحك المكرد فانو بامكانو فرض اسعار عالية ، حسب ميزاف قكة الطرفيف،كمف مؤسسة الى اخرل
ك الخفض مف مستكل الجكدة ك الخدمات المقدمة لممؤسسة مما يؤثر بدكره عمى مردكدية المؤسسة اك حتى 

، القطاع ككؿ ، حيث ترتبط القكة التفاكضية لممكرد باىمية المدخالت ك تميزىا ك كذا تكفر مدخالت بديمة
. 1باالضافة الى تيديدات التكامؿ االمامي لممكرديف 

اف الميزة التنافسية الحركية نمكذج لمتشغيؿ الجيد الليات السكؽ : مدخؿ الميزة التنافسية الحركية -2
 2 :فيي قد تنتج عف منافسة يكمية نشطة اك عف تكليؼ مف العكامؿ 

 smithتطكر ىذا المدخؿ نتيجة السيامات : الميزة التنافسية الناتجة عف المنافسة النشطة -2-1
ganono 1992 مف خالؿ االفعاؿ ك ردكد االفعاؿ ،  المذاف قدما نمكذجا يكضحاف فيو سيركرة حركة التنافسية

المتبادلة بيف مختمؼ االطراؼ الفاعمة في سكؽ المنافسة ، ك ياخذ النمكذج المقترح في عيف االعتبار مككنات 
، حيث تبدا المؤسسة االكلى الفاعمة بطرح ميزتيا التنافسية مف خالؿ القيادة ك الخبرة االدارية،المعبة التنافسية 

ة ك القدرة ض الطرؼ الثاني فيتمثؿ في المؤسسات المنافسة التي ترد عمى اليجـك التنافسي مف خالؿ اليؽااـ
 ردكد اعمى التحميؿ ك الخبرة االدارية ، كما يكلي ىذا النمكذج اىمية كبيرة لممعمكمات ك نمط انتشارىا ، اـ

حسب اجاليا ك اشكاؿ قنكات المعمكمات ،االفعاؿ بالنسبة لممنافسيف فتتنكع حسب الفعؿ اك الحركة التنافسية 
 ، (الخ....تصريح المنافسيف في قنكات االعالـ ، مالحظة زيادة المبيعات ك قكة البيع ، بحكث التسكيؽ )

كيرتكز النمكذج عمى فكرة ردكد االفعاؿ التنافسية متاثرة بخصائص الفعؿ اك اليجـك التنافسي ، ك بالمقابؿ فاف 
تنامي عدد المؤسسات المعنية برد الفعؿ التنافسي ال يرفع عدد االستجابات ك ال يختزؿ ك الرد عمى اليجـك 
التنافسي ،  اما زمف در الفعؿ فيتنكع حسب القطاع ، ام اف الميزة التنافسية مبنية عمى حركية ك ديناميكية 

.   ك انيا تنبع مف الصراع التنافسي بيف المؤسسات ،تنافس المؤسسات ضمف القطاع

 اف shumpeterحيث يرل االقتصادم : الميزة التنافسية الناتجة عف تكليؼ جديد مف المكارد -2-2
، ك الذم يعني االبتكار بمفيكمو الكاسع ، التكنكلكجي كاالدارم،الميزة التنافسية ناتجة عف التكليؼ الجديد لممكارد 

:  ك قد حدد في نظره خمسة انكاع مف التكليفات الجديدة لممكارد ىي 

 ؛تجديد المنتجات اك تجديد الجكدة -
                                                           

1
 http://blogs.ksu.edu.sa/sunhat/2009/07/12/45/ 21:03 ،11/12/2014 متوفرة على الموقع ، القوى الخمس لبورتر ،: صنهات العتٌبً  
2

 ، مجلة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر ،جامعة فرحات مداخل تحقٌق المزاٌا التنافسٌة لمنظمات األعمال فً ظل محٌط حركً: عظٌمً دالل 

 204،ص2010 ، 10عباس،العدد
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 ك التي يجب اف ترتكز عمى اكتشاؼ عممي اك ،تجديد طرؽ اانتاج غير معركفة عمميا في فرع الصناعة-
 ؛ ك يمكنيا ايضا مف اف تتعمؽ بطرؽ البيع ،تكنكلكجي جديد

 ؛ (التكجو نحك االسكاؽ الزرقاء )فتح مخرج جديد ام سكؽ لـ ييتـ بو المنافسكف بعد -

 ؛البحث عف مصادر جديدة لممكاد االكلية اك المنتجات النصؼ مصنعة -

 .تحقيؽ تنظيـ جديد متيف يتماشى مع متطمبات التنافس-

حيث يقكـ ىذا النمكذج عمى المقارنة بيف المؤسسات المتنافسة ضمف القطاع : المدخؿ المقارف -3 
  1 :التنافسي ، حيث يعتمد التحميؿ المقارف عمى مجمكعة مف المعايير المتمثمة في 

ك يتعمؽ االمر بمقارنة الكضعية الحالية لممؤسسة بالنظر الى ما كانت عميو في السابؽ ، : تاريخ المؤسسة -
 ؛فاذا كانت الكضعية في تحسف يمكف استنتاج اف المؤسسة استطاعت استجماع نقاط القكة لدييا ك العكس

ك يمثؿ مفيكـ المقارنة ،ك يقصد بو تقارب االطراؼ الفاعمة داخؿ القطاع التنافسي لمصناعة : نمطية القطاع -
 ؛المرجعية قاعدة اساسية ال يمكف استخداميا في ظؿ نمطية القطاع التنافسي 

حيث يتطمب نجاح المؤسسة العمؿ عمى تحديد منافسييا ك االستارتيجات التي تتبعيا : استراتيجيات المنافسة -
 فاما عف طريؽ استراتيجية التكمفة االقؿ اك التميز اك التركيز مثال ، فاذا كاف احد ،المؤسسة مقارنة بمنافسييا

 ك اف لـ تستطع تنفيذ ذلؾ ،المنافسيف يعرض تشكيمة سمعية كاسعة فانو يجب عمى المؤسسة ايضا فعؿ ذلؾ
 ؛ككانت تشكيمتيا اقؿ اتساعا فانو يمكف القكؿ بانيا تممؾ نقاط ضعؼ مقارنة بمنافسييا

 ك يتطمب ذلؾ ،ك تعني مقارنة المؤسسة بالمنافس القائد ك االفضؿ تمكقعا في القطاع: المقارنة المرجعية -
 حيث تيدؼ مف كراء ذلؾ الى ،دراسة افضؿ الطرؽ لالنتاج ك التسكيؽ ك التكريد المستعممة مف طرؼ المنافسيف

 .التحسيف ك التطكير 

 مصادر الميزة التنافسية : رابعا 

كالمعرفة الفنية ، القدرات ) ىناؾ مصدريف اساسييف لمميزة التنافسية يتمثالف في الميارات المتميزة 
ك اف محاكالت ،( الخ...كالمكارد المالية ، طاقات انتاجية متميزة ) ك المكارد المتميزة ،(الخ...كالذكاء الصناعي 

تفسير الميزة التنافسية لمكثير مف المؤسسات بينت اف مصدرىا ال يرتبط بالتمكقع الجيد في مكاجية الظركؼ 
 ك انما قدرت تمؾ المؤسسات عمى استغالؿ مكاردىا الداخمية التي تعد الكفاءات ك المعرفة ،البيئية الخارجية

كالجكدة احد عناصرىا االساسية ، ك يمكف مف خالؿ تكفير ىذيف المصدريف ك استغالليما بفعالية الحصكؿ 
:  عمى المصادر النيائية التالية 
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ك تقاس بكمية المدخالت ،حيث تتجسد الكفاءة في االستغالؿ االمثؿ لممكارد المتاحة : الكفاءة -أ
ك كمما ارتفع معدؿ كفاءة المؤسسة كمما قمت المدخالت المطمكبة النتاج ،المستخدمة النتاج مخرجات معينة 

 فالمؤسسة تتميز تكاليفيا باالنخفاض اذا كانت تستحكذ عمى كفاءة انتاجية عالية مقارنة ،مخرجات معينة
 ؛بمنافسييا مما يسمح ليا ببناء مزايا تنافسية 

نتيجة التغيرات السريعة ك التطكرات المتعاقبة زاد اىتماـ المؤسسات بتمبية رغبات : الجكدة -ب
بؿ اصبحت الجكدة ، اذ لـ يعد السعر العامؿ المحرؾ لسمكؾ المستيمؾ ،المستيمكيف ك الحرص عمى رضاىـ 

ىذا ما اكجب عمى المؤسسات التي ترغب في البقاء ،ىي االىتماـ االكؿ ك القيمة التي يسعى لمحصكؿ عمييا 
 ؛في المنافسة اف تصنع منتجات ذات جكدة عالية 

تعد االصكؿ الفكرية الركيزة االساسية الستمرار نشاط المؤسسة في البيئة التنافسية المرتكزة : المعرفة -ج
فقد زاد اىتماـ تمؾ المؤسسات المعتمدة عمى االصكؿ الفكرية القابمة لمقياس ، عمى المعمكمات ك المعرفة 

كالمعرفة باعتبارىا شرطا اساسيا ضمف سياساتيا االستثمارية ، كما اصبح قياس القيمة الحقيقية لممعرفة امر 
ضركرم لممؤسسة ذات المعامالت الخاصة ك براءات االختراع ك العالمات التجارية المتميزة ، فالمؤسسة 

بحيث تنتقؿ تمؾ المعرفة عبر قنكاتيا التنظيمية لالستفادة منيا في ، الناجحة ىي التي تستثمر فيما تعرفو 
 1؛عمميات االنتاج اك تطكير اليياكؿ ك الكظائؼ ك العمميات

قد يككف لممنتج ميزة ال تتمتع بيا منتجات المنافسيف ، فالسمعة التي تنفرد  (سمعة ، خدمة ): المنتج -د
 ؛بمزيج سمعي متميز يككف ليا السبؽ في نصيب مف السكؽ المستيدفة 

الميزة قد تككف في طريقة تصميـ اك تنفيذ الحممة االعالنية اك اسمكب البيع الشخصي اك : التركيج-ق
 ؛المعارض 

الميزة قد تككف في الحصكؿ عمى بيانات ك معمكات حديثة ك دقيقة ك الكاممة في الكقت : البحكث -ك
 ؛ ك باقؿ ما يمكف مف تكاليؼ مثؿ بحكث التسكيؽ التي تدعـ تنفيذ القرار التسكيقي ،المناسب

ك التي قد تككف مميزة كقادرة ، (ادارة ك عاممكف )ك ىي االصكؿ البشرية لممؤسسة : المكارد البشرية -ز
 فالتميز قد يككف في العقؿ التسكيقي اك رجؿ ،عمى الحصكؿ عمى التكنكلكجيا ك استخداميا ك المحافضة عمييا

 2؛اك في الميارة الفنية لدل العامميف في االدارات التنفيذية،االدارة ك صنع القرارات 

اذ يعتبر الكقت سكاء في ادارة االنتاج اك ادارة الخدمات ميزة تنافسية اكثر اىمية : الزمف اك الكقت -ر
 ك كذا تخفيض زمف ، فالكصكؿ الى العمالء اسرع مف المنافسيف يمثؿ ميزة تنافسية،مما كاف عميو في السابؽ

                                                           
1

الملتقى الدولً األول حول الركٌزة الجدٌدة و  : نحو تسٌٌر استراتٌجً للمعرفة و المٌزة التنافسٌة للمؤسسة االقتصادٌة: سماللً ٌحضٌه ، سعٌدي وصاف 

 9،ص2005التحدي التنافسً للمؤسسة االقتصادٌة ،جامعة محمد خٌضر بسكرة، نوفمبر 
2

 ، المتقً الدولً الثانً حول التسوٌق فً الوطن المنافسة األجنبٌة و أثرها على حجم المبٌعات للصناعة المحلٌة فً السوق اللٌبً: حسن علً هامان 

 13،ص2003العربً و تحدٌاته ، الدوحة، أكتوبر 
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 باالضافة الى االلتزاـ بجداكؿ زمنية ،تقديـ المنتجات الجديدة الى االسكاؽ مف خالؿ اختصار دكرة حياة المنتج
 .  الخ..محددة ك ثابتة لتسميـ المككنات الداخمة في التصنيع 

اضافة الى ما تـ ذكره قد يككف المركز المالي لممؤسسة ،يمكننا القكؿ باف لمميزة التنافسية مصادر كثيرة 
اك سعر بيع المنتجات اك تكمفة عمميات التسكيؽ ك طرؽ التكزيع اك حصكؿ المؤسسة عمى شيادة االيزك اك 

 .  الخ...خدمات ما بعد البيع 

محددات الميزة التنافسية و االنتقال بميزة التنافسية الى االسواق الدولية   : المطمب الثالث 

عند تكجو المؤسسة نحك بناء مزياىا التنافسية فانيا تتجو نحك تحديد ىذه المزايا مف خالؿ تحديد حجميا 
 ك المحافظة عمى ،ىذا باالضافة الى كضع محددات النتقاؿ المؤسسة الى االسكاؽ الدكلية،ك نطاقيا النتافسي 

 . التنافسية امزاياه

محددات الميزة التنافسية  : الفرع االول 

 ك فيما ، ك ىما حجـ الميزة التنافسية ك نطاؽ التنافس، تحدد الميزة التنافسية انطالقا مف بعديف ىاميف
 :يمي سنتعرض الى اىـ المالمح ليذيف البعديف 

 حجم الميزة التنافسية:اوال 

 تحقؽ الميزة التنافسية سمة االستمرارية اذا امكف لممؤسسة المحافظة عمى ميزة التكمفة االقؿ اك ميزة 
التميز في مكاجية المؤسسات المنافسة ، ك بشكؿ عاـ كمما كاف حجـ الميزة اكبر كمما تطمب ذلؾ جيكدا اكبر 
مف المؤسسات المنافسة لمتغمب عمييا اك الغائيا ك تحديد اثرىا ، ك مثمما ىك الحاؿ بالنسبة لدكرة حياة المنتج 

ك يمكف تكضيح دكرة حياة الميزة التنافسية مف خالؿ الشكؿ ،فاف لمميزة التنافسية دكرة حياة عمى نفس الكتيرة 
                   : المكالي 

 حجـ الميزة التنافسية : (5-1)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 المٌزة التنافسٌة الثانٌة 

 حجم المٌزة التنافسٌة 

 المراحل 
 التقدٌم  التبنً  التقلٌد  الضرورة 
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 86، ص2006 ،االسكندريةالمكتب الجامعي الحديث ، ، استراتيجيات االدارة العميا: نبيؿ مرسي خميؿ : المصدر 

:  كمف خالؿ الشكؿ السابؽ يمكننا اختصار مراحؿ دكرة حياة الميزة التنافسية فيما يمي 

ك تعد اطكؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة الميزة التنافسية بالنسبة لممؤسسة المنشاة : مرحمة التقديـ -1 
ك مع ، ككنيا تحتاج في ذلؾ الى التفكير ك تسخير كامؿ مكاردىا ك مياراتيا قصد تقديـ الميزة التنافسية ،ليا

مركر الزمف فانيا تعرؼ انتشارا اكثر فاكثر حيث يؤدم ذلؾ الى القبكؿ الذم تحضى بو مف قبؿ عدد مف 
 ؛الزبائف ك العمالء 

حيث تعرؼ الميزة التنافسية في خضـ ىذه المرحمة استقرارا نسبيا مف حيث االنتشار، : مرحمة التبني -2 
حيث تبدا ىذه المرحمة بردكد افعاؿ المنافسيف ك دراستيـ ك تركيزىـ عمى ىذه المزايا ، كما اف المؤسسة تحقؽ 

 الخ؛...كفرات اكثر الى اقصى حد ممكف مف خالؿ اثار التعمـ ك الخبرة المكتسبة ك االستفادة مف كفرات الحجـ 

ك ما يقابمو مف حجـ الميزة التنافسية ، التدريجي صك ىنا يبدا المنحنى بالتناؽ: مرحمة التقميد -3 
 ك بالتالي تراجع اسبقيتيا ك مف ثـ ،تدريجيا، ك ذلؾ نتيجة لتقميد الميزة التنافسية مف طرؼ المؤسسات المنافسة

 ؛انخفاض حجميا

نالحظ في ىذه المرحمة تدني حجـ الميزة التنافسية الحالية ك تطكيرىا بشكؿ : مرحمة الضركرة -4 
، اك احالؿ محميا ميزة تنافسية اخرل جديدة مبنية عمى اسس مختمفة عف اسس الميزة التنافسية الحالية ،سريع

 .ال سيؤثر ذلؾ بالسمب عمى حجـ تنافسيتيا ضمف قطاع اعماليا التنافسي إك

ك مما سبؽ يمكننا القكؿ انو في ظؿ البيئة الديناميكية الحالية فاف الفجكة الزمنية لحيازة الميزة التنافسية 
ك حجميا تتجو نحك التقمص ك ذلؾ حسب القطاع الذم تنشط فيو المؤسسة ، اما فيما يخص استدامة الميزة 
التنافسية لالبد فاف ذلؾ يككف مستحيال في ظؿ معطيات البيئة التنافسية الحالية ك الطبيعة الديناميكية لمميزة 

 ىذا ما يدفع بالمؤسسة الى التعرؼ ك البحث المستمر عف الكقت المناسب الجراء التحسيف ك التطكير ،التنافسية
 .قصد المحافظة عمى مركزىا التنافسي ك تميزىا ضمف قطاع اعماليا ، اك انشاء ميزة تنافسية جديدة 

  نطاق التنافس: ثانيا 

 فعمى سبيؿ ، يعبر نطاؽ التنافس عمى مدل اتساع انشطة ك عمميات المؤسسة لتحقيؽ الميزة التنافسية
المثاؿ النطاؽ الضيؽ يمكف مف تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ التركيز عمى نطاؽ سكقي معيف ك خدمتو باقؿ 

 اما النطاؽ الكاسع فيمكف اف يحقؽ كفرة في التكمفة مقارنة بالمؤسسات المنافسة ،تكمفة اك تقديـ منتج متميز
:   ك عمكما يتشكؿ نطاؽ التنافس مف اربع ابعاد يمكف تكضيحيا في الجدكؿ المكالي،كمنتكج متميز

االبعاد المحددة لنطاؽ التنافس : (3-1)الجدكؿ رقـ 
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نطاؽ التنافس 
اك السكؽ  

تعريؼ ك شرح  

نطاؽ القطاع 
السكقي  

يعكس مدل تنكع مخرجات المؤسسة ك العمالء الذيف تمت خدمتيـ ك ىنا يتـ االختيار 
بيف التركيز عمى قطاع سكقي معيف اك خدمة السكؽ باكممو  

اك خارجيا باالعتماد عمى  (قرار التصنيع)يعبر عف اداء المؤسسة النشطتيا الداخمية النطاؽ الراسي  
فالتكامؿ الراسي المرتفع بالمقارنة مع المنافسيف  (قرار الشراء )مصادر التكريد المختمفة 

قد يحقؽ مزايا التكمفة االقؿ ك التميز مف جانب اخر ، كما يتبع التكامؿ درجة مف اقؿ 
مف المركنة لممؤسسة في تغيير مصادر التكريد اك منافذ التكزيع في حالة التكامؿ 

الراسي االمامي  
النطاؽ 

الجغرافي  
يعكس عدد المناطؽ الجغرافية اك الدكؿ التي تتنافس فييا المؤسسة ك يسمح النطاؽ 

الجغرافي لممؤسسة بتحقيؽ مزايا تنافسية مف خالؿ المشاركة في تقديـ نكعية كاحدة مف 
ك تبرز  (اثر مشاركة المكارد)االنشطة ك الكظائؼ عبر عدة مناطؽ جغرافية مختمفة 

مدل اىمية ىذه الميزة بالنسبة لممؤسسة التي تعمؿ حاليا في نطاؽ عالمي اك ككني 
حيث تقدـ منتجاتيا عمى المستكل الدكلي  

يعد مدل الترابط بيف الصناعات التي تعمؿ في ظميا المؤسسة ، فكجكد ركابط بيف نطاؽ الصناعة  
االنشطة المختمفة عبر عدة صناعات مف شانو خمؽ فرص لتحقيؽ مزايا تنافسشية 

عديدة ، فقد يمكف استخداـ نفس التسييالت اك التكنكلكجيا اك االفراد اك الخبرات عبر 
الصناعات المختمفة التي تنتمي الييا المؤسسة  

 100، ص2006 ،االسكندريةالمكتب الجامعي الحديث ،  ، استراتيجيات االدارة العميا: نبيؿ مرسي خميؿ :المصدر 

ك الذم يعكس مدل قدرة ،ك مف خالؿ الجدكؿ نجد اف الميزة التنافسية تتحدد مف خالؿ النطاؽ التنافسي 
س مف خالؿ قدرتيا عمى خدمة السكؽ ؾالمؤسسة عمى المنافسة مثال في القطاع السكقي فاف ميزة المؤسسة تنع
 مف اقتصاديات الحجـ في خدمة كؿ ةاما مف خالؿ التركيز عمى جزا مف السكؽ ك اما التميز ك اما االستفاد

ك الخمفي يبيف تميزىا ك قدرتيا ا اما بالنسبة لمنطاؽ الراسي فاف قدرة المؤسسة عمى التكامؿ االمامي ،السكؽ
التنافسية عمى المنافسيف ، ك كذلؾ بالنسبة لمنطاؽ الجغرافي فاف المؤسسة التي تقـك بخدمة السكؽ العالمي ليا 

قدرة ك تميز تنافسي عف غيرىا مف المنافسيف الناشطيف في السكؽ المحمية ، كما نجد اف ترابط الصناعات ايضا 
 .مف شانو االسياـ في خمؽ المزايا التنافسية مف خالؿ التبادؿ التكنكلكجي ك الخبرات 

 ( لبورتر او النموذج الماسيالماسة الصناعية) دوليامحددات الميزة التنافسية : ثالثا 

 مف خالؿ ، كانيا نظاـ متكامؿعمى المستكل الدكلي عف محددات الميزة التنافسية Porter حيث يعبر 
فسية ا حيث خمص مف خالؿ دراستو الى اف المؤسسات التي تتمكف مف اكتساب الميزة التف،دراستو لعشر دكؿ

كقدرتيا عمى المحافظة عمييا ك استمرارىا في ظؿ المنافسة الدكلية ىي التي تكاصؿ التحسيف ك االبتكار 
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 مف خالؿ عدة عمميات ديناميكية متصمة ك ليس مف خالؿ اجراءات منفردة ، باالضافة الى االتزاـ ،كالتطكير
باالستثمار المستمر ك المتكاصؿ الغتناـ الفرص ك العمؿ عمى تعظيـ المكاسب ، ك لقد حدد بكرتر ركائز النظاـ 

 كما بيف اف ىذه المحددات ،التنافسي المحمي التي تساىـ في صياغة المناخ الصناعي المحدد الداء المؤسسات
تعمؿ كنظاـ ديناميكي تتفاعؿ مف خاللو كؿ المحددات مع بعضيا العض ، ك تنقسـ محددات الميزة التنافسية 

 التي صاغيا بكرتر الى محددات رئيسية ك اخرل مكممة اك مساعدة ك التي نبينيا مف عمى المستكل الدكلي
:   خالؿ الشكؿ المكالي 

محددات الميزة التنافسية الدكلية : (6-1)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 غير منشكرة أطركحة ، التسكيؽ ك المزايا التنافسية دراسة حالة مجمع صيداؿ لصناعة الدكاء في الجزائر: سامية لحكؿ : المصدر 
، شعبة تسيير المؤسسات ، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير ، جامعة الحاج عمـك التسييرمقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في 

 71ص،2008،لخضر باتنة

 1: العكامؿ الرئيسية ك تشمؿ كؿ مف -أ

ك ىي عبارة عف المدخالت الضركرية لمعممية االنتاجية المكجية لدعـ قدرة صناعية : عكامؿ االنتاج -1
ما عمى المنافسة ، ك تقسـ بدكرىا الى عكامؿ اساسية ك المتمثمة في المكارد الطبيعية ك البشرية ك المالية كالبنى 

ك ىي تعبر عف عكامؿ مكركثة بطبيعتيا داخؿ السكؽ المحمي ، ك تسمح بخمؽ ميزة تنافسية لسيكلة ،االساسية 
ك ىي اكثر اىمية لصعكبة الحصكؿ عمييا اك ، (ميارات)انتقاليا ك الحصكؿ عمييا باالضافة الى عكامؿ مطكرة 

 حيث اف ىذه العكامؿ تككف مكتسبة مف خالؿ االستثمار المستمر في كؿ مف راس الماؿ البشرم ،تقميدىا
  ؛مثال المعرفة ، الميارات الخاصة ، الخبرات االدارية ك التنظيمية الحديثة،كالمادم 

                                                           
1

 72مرجع سابق ، ص : سامٌة لحول 

 الحكومة 

إستراتٌجٌة و هٌكل المؤسسة  الصدفة

 و المنافسة المحلٌة 

 عوامل اإلنتاج  الطلب المحلً 

  الداعمة و المكملةالصناعة 
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حيث اشار بكرتر الى اف الضغكط المستمرة مف طرؼ المستيمكيف في : شركط الطمب المحمي -2 
ك تحفيزىا لمتكجو ،السكؽ المحمي لطمب منتجات متميزة قد يؤدم الى ضغكط مستمرة عمى المؤسسات المحمية 

 االمر الذم ينعكس في النياية الى تعزيز المزايا التنافسية ،نحك التجديد ك االبتكار لتمبية حاجات المستيمكيف
ىذا ما يعكس حجـ االبتكارات ك االختراعات ك التطكرات التي تقدميا المؤسسات ،المحققة مقارنة بالمنافسيف 

 ك الذم قد يككف منطمقا لالستجابة الى الطمب ،بتطكير منتجاتيا بما يتالءـ ك حجـ ك طبيعة الطمب المحمي
 ؛العالمي 

لمصناعات المغدية ك المرتبطة دكر ىاـ في قدرة المؤسسات ضمف : الصناعات المغذية ك المرتبطة -3 
صناعة ما عمى المنافسة الدكلية ، ام انو يجب اف تككف الصناعات مرتبطة ك مساندة لبعضيا البعض ، 

 اما الخ ،...كيقصد بالصناعات المرتبطة تمؾ التي تشترؾ في التقنيات ك المدخالت ك العمالء ك قنكات التكزيع 
الصناعات المغدية ك المساندة فيي التي تمد الصناعة بالمدخالت الالزمة لالنتاج ، حيث يتمثؿ االرتباط 

كالمساندة بيف الصناعات مف اىـ العكامؿ الدائمة لتحقيؽ الميزة التنافسية دكليا ، حيث يرل بكرتر اف المنافسة 
تتاثر بتكاجد ىذه التجمعات مف خالؿ زيادة االنتاجية لممؤسسات ك زيادة قدرتيا عمى االبتكار ك زيادة انتاجيتيا 

 ؛مستقبال 

تنتج تنافسية مؤسسة ما اك صناعة ما مف التجميع ما بيف : استراتيجية ىيكؿ المؤسسة ك التنافس -4 
 ك التنظيـ مف جية اخرل كمصدر لمميزة التنافسية ، ما نجد اف ىناؾ ترابط بيف اشتداد ،طرؽ االدارة مف جية

 ؛المنافسة المحمية ك خمؽ استمرارية لمميزة التنافسية في ام صناعة 

:  ك تتمثؿ في : العكامؿ ك المحددات المساعدة -ب

حيث تمعب االحداث العفكية ك التمقائية التي تحدث بمحض الصدفة دكرا ىاما في : دكر الصدفة -1 
تنافسية ك نجاح الكثير مف الصناعات بالرغـ مف ضالة اثرىا ، حيث تقع في الغالب خارج نطاؽ القكة 

 اىميتيا فيما ينتج عنيا مف خمؽ ثغرات اك فجكات تسمح بحدكث ةلممؤسسات اك الدكؿ ايضا ، ك تستمد الصدؼ
 ؛تغيرات في الكضع التنافسي 

حيث يشير بكرتر الى دكر الحككمة الفعاؿ باعتبارىا مف المحددات المساعدة في : دكر الحككمة -2 
خمؽ الميزة التنافسية الدكلية مف خالؿ تاثيرىا بصكرة ايجابية اك سمبية عمى باقي المحددات ، حيث يظير تدخؿ 

الحككمة عمى شركط االنتاج مف خالؿ االعانات ك السياسات التعميمية ك اسكاؽ راس الماؿ اك مف خالؿ 
القكانيف مثؿ حماية المستيمؾ ، كما تؤثر الحككمة عمى الصناعات المغدية ك المكممة مف خالؿ دعميا 

 .كالسياسات الضريبية ك قكانيف االحتكار 

 من االسواق المحمية الى االسواق العالمية   بالميزة التنافسيةاالنتقال: الفرع الثاني 
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في ظؿ ما يشيده العالـ مف تغيرات اقتصادية فقد تغيرت معطيات التنافس بعد اف كانت التكمفة تحتؿ 
مركزا مف االىمية في اعطاء قدرة تنافسية لممنتج ك المؤسسة ، ففي الكقت الحالي لـ تعد التكمفة الشرط الكافي 
لضماف تنافسية المؤسسة دكف ارتباطيا بمؤشرات اخرل ، فالمؤسسة اليـك تبحث عف افضؿ السبؿ التي تستند 

 عمى المستكييف  قصد ضماف البقاء ك النمك في السكؽ المتسمة بالمنافسة الشرسة،عمييا لتحقيؽ تميزىا التنافسي
التكمفة ، السعر ، الجكدة  ك تميز المنتجات ، الكقت ، ) مف خالؿ المزج بيف عدة عناصر الدكلي ك المحمي،

 .( الخ...المركنة ، الميارات ك التعمـ 

 ليا اثر كبير  ك التطكرات العالمية الحديثة ك الديناميكية ك كما راينا مف قبؿ فاف العكلمة االقتصادية
 ك بالمقابؿ فيي تفتح ليا مجاالت جديدة لتنمية قدراتيا مف خالؿ االنتقاؿ ،في تنامي المنافسة بيف المؤسسات

الى االسكاؽ الدكلية ، باالضافة الى بركز مجاالت جديدة لمتنافس لـ تكف معركفة مف قبؿ عمى المستكل 
 ك االستثمارات الدكلية المكجية (الخ...المالية ك السياحية ) برز مثاؿ عمى ذلؾ الخدماتاك لعؿ ، الدكلي
كما يمكننا االشارة الى اف المنافسة عمى المستكل المحمي ليست شرطا حاسما لبقاء تنافسيتيا في ، نحكىا

ك الذم ،الف معطيات االسكاؽ الخارجية تختمؼ عما تكاجيو المؤسسة في اسكاقيا المحمية ،االسكاؽ الخارجية 
 كؿ سكؽ بيئةيككف لو اثر في تغيير القدرة التنافسية مف سكؽ الخر سكاء كاف ذلؾ بالسمب اك بااليجاب حسب 

:  كما ىك مبيف فيما يمي يث يمكننا في ىذا السياؽ التمييز بيف نكعيف مف التنافسية ، حمستيدفة 

 حيث تعتبر المزايا ،ك تككف في البيئة االصمية لممؤسسة : المؤسسة في السكؽ المحميةتنافسية -أ
التنافسية لممؤسسة اكثر تكيفا مع شركط ك معطيات البيئة التنافسية بحكـ المعرفة الجيدة بالبيئة ك خبرتيا 

الكاسعة في التحكـ في مختمؼ جكانب بيئتيا التنافسية ، كما نجد اف الخصائص ك المميزات التي اكتسبتيا 
المؤسسة في بيئتيا المحمية تجعميا تحتؿ مكانة مرمكقة في سكقيا المحمي ، بالمقابؿ فاف ذلؾ ال يعني ضعؼ 

بؿ نجدىا معتمدة عمى نقاط قكتيا التي تسمح ليا ،المؤسسات االجنبية التي ستتجو نحك خدمة سكقيا المحمي 
ك التكجو نحك السيطرة عمييا ك منافسة المؤسسات المحمية خاصة في ظؿ ما تشيده بيئة ،بدخكؿ ىذه االسكاؽ 

حيث ال يكجد تمييز بيف المستثمريف المحمييف ك االجانب مف حيث ،االعماؿ مف انفتاح عالمي لالسكاؽ 
 ؛االلتزامات ك المزايا 

حيث نجد اف االنتقاؿ مف المنافسة المحمية الى المنافسة  : المؤسسة في االسكاؽ االجنبيةتنافسية -ب
 1: نو تغيير تنافسية المؤسسات عمى ثالث مستكيات ك التي تتمثؿ في شأالدكلية سيككف لو انعكاس مف 

اف تكجو المؤسسة نحك خدمة اسكاؽ دكلية يستدعي :  المؤسسة  التسكيقيعمى مستكل تنافسية مزيج-1
 بسبب برركز ،االستناد الى مزايا تنافسية اضافية تختمؼ عف تمؾ التي ترتكز عمييا في خدمة سكقيا المحمي

 : مفيكميف جديديف عند التحكؿ نحك خدمة االسكاؽ االجنبي ك المذاف يتمثالف في 

                                                           
1

 ، الملتقى حتمٌة اكتساب و تطوٌر المزاٌا و االستراتٌجٌات التنافسٌة  فً المؤسسات الصناعٌة فً ظل تحدٌات البٌئة الدولٌة المعاصرة: فرحات غول 

الدولً الرابع حول المنافسة و االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسات الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة ، جامعة حسٌبة بن بوعلً ، 

 13-11، ص ص 2010الشلف،  
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ك يمكف تقييـ التحكيؿ المادم لمميزة التنافسية مف خالؿ قياس كفاءتيا عبر : التحكيؿ المادم - 1-1
بعيدا عف السياسة السكقية في سياقيا المحمي ،حيث نجد انو في ىذا االطار يمكف التمييز ، االسكاؽ االجنبية 

 : بيف نكعيف مف الميزة التنافسية 

ك ىي المزايا االكثر عرضة لمتحكير عند االنتقاؿ الى : الميزة التنافسية ذات التنافس االفقي -1-1-1 
صكرة العالمة ، تمايز الخدمات ، )االسكاؽ االجنيبة ، ك يمكف اعتبارىا مزايا خارجة عف مكاصفات المنتج 

  (الخ...قنكات التكزيع ، خدمات ما بعد البيع 

الجكدة )ك نعني بيا التي تتعمؽ بالمنتكج ك محتكياتو : الميزة التنافسية ذات التمايز العمكدم -1-1-2 
 ك ىي عكامؿ يمكف تحكيميا مقارنة باالكلى لككنيا مزايا مكتسبة داخؿ المؤسسة ، ك نجد ،(الخ...ك التكنكلكجيا 

 فالمنتج اذا كاف مقترنا بالجكد العالية كدرجة ،ىنا اف المؤسسة ىي الكحيدة المسؤكلة عف تشكيؿ ىذه المكاصفات
 . معتبرة مف التكنكلكجيا فانو مف المؤكد اف يحافظ عمى تميزه عبر كؿ االسكاؽ المستيدفة 

باالضافة الى التحكيؿ المادم فاف عبكر الحدكد ىك االخر يؤثر عمى تنافسية : عبكر الحدكد -1-2 
 ك ذلؾ حسب معطيات ك مككنات البيئة الخارجية ك مدل ، بالتدىكر اك التحسفاالمؤسسة بطريقة غير مباشرة اـ
 حيث نجد اف مف اكثر العكامؿ تاثيرا عمى االنتقاؿ الى االسكاؽ العالمية ،قدرة المؤسسة عمى التكيؼ معيا

الحكاجز عمى التبادالت ك سعر الصرؼ المذاف يسيماف في تحمؿ المؤسسة لتكاليؼ اضافية ،كعبكر الحدكد 
 ؛ (الخ...النقؿ ك المناكلة ، الجمارؾ ، االلتزاـ بمقاييس دكلية )

ك يتعمؽ ذلؾ بامكانية تحكيؿ الميزة التنافسية في السكؽ المحمية : تحكيؿ عرض تنافسية المؤسسة -2 
الى السكؽ الدكلية باالعتماد عمى االختالؼ الدكلي النظمة المنافسة ، الف االختالؼ في البيئة التنافسية قد 

يضعؼ مف القدرات التنافسية لممؤسسة اك قد تدعـ نقاط قكتيا ، ك ىذا ما يستمـز عمى المؤسسة بناء ك تكييؼ 
 ك مجمكع العناصر التي تعتمد عمييا في ،مزايا تنافسية حسب شكؿ المنافسة في القطاع الذم تنشط فيو

تنافسيا، حيث نالحظ اف بعض االسكاؽ تعتمد عمى المنافسة السعرية في حيف نجد اسكاؽ اخرل ترتكز عمى 
الجكدة ك الخدمة الجيدة ، فالمؤسسة التي تعتمد عمى التنافسية السعرية اك التكمفة االقؿ قد تجد صعكبة في 

ىذا ما ،اعتماد ىذه الميزة في اسكاؽ ترتكز فييا المنافسة عمى الجكدة ك الخدمات النكعية عمى حساب االسعار 
قد يقمؿ مف تنافسية المؤسسة عند التكجو نحك خدمة ىذه االسكاؽ ، ك بالتالي تقؿ فعالية ميزتيا التنافسية 

كتاثيرىا عمى قرار الزبائف عند دخكؿ االسكاؽ االجنبية ام اف ميزتيا التنافسية مرتبطة بالسكؽ المحمي فقط ك ال 
 ؛يمكنيا تجاكزه 

اف تكجو المؤسسة لمعمؿ في االسكاؽ االجنبية يعني انيا : مستكل الكضعية التنافسية لممؤسسة -3
ك بالتالي فاف كضعيتو التنافسية ستتعرض الى تعديالت اك ،ستكاجو نكعيف مف مف المنافسيف محمييف ك اجانب 

تغييرات مقارنة بالسكؽ المحمي ، مما يعني اف المزايا التنافسية التي كانت تعتمد عمييا في السكؽ المحمي قد ال 
تككف كافية لمكاجية عركض المنافسيف االخريف الذيف قد يممككف حظكظا اكبر في قبكؿ الزبائف ك اكتساب 
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 باالضافة الى الدعـ الحككمي مف ،كالئيـ ك باالخص المؤسسات المحمية بالنظر الى خبرتيا في السكؽ المحمي
نكاحي متعددة ، ما يصعب عمى المؤسسة االجنبية مجاراتيا باالستناد الى مزايا تنافسية تستغميا في سكقيا 

المحمي ، لذا فاف االمر يتطمب تعديؿ عرضيا التنافسي ليتالئـ ك متطمبات االسكاؽ االجنبية المستيدفة 
كمعطياتيا الخاصة ، كما قد نجد اف الدكلة قد تككف مشجعة لالستثمارات االجنبية مما يعني اف المؤسسات 

 كىك الخ،...االجنبية قد  تمقى نفس المعاممة مع المؤسسات المحمية مف حيث الضرائب ك الرسـك ك المعمكمات 
ك ما عمى المؤسسات سكاء المحمية اك ،ما يعطي المؤسسة نفس الحظكظ التي تتمتع بيا المؤسسات المحمية 

االجنبية سكل استغالؿ الفرص المتاحة ليا باستغالؿ كؿ ما لدييا مف مؤىالت ك قدرات تنافسية ك تكييفيا مع 
 .اسكاقيا المستيدفة حتي تككف قريبة مف زبائنيا

 مفاهيم عامة حول التسويق الدولي  :الثالثالمبحث 
 المحمي ىك قدرتيا أك الناجحة سكاء عمى المستكل الدكلي مؤسسات ما يميز اؿأففي كقتنا الحاضر نجد 

ك قدرتيا عمى االبتكار ك التجديد مف كقت آلخر ،  منتج لممستيمؾ المستيدؼ أفضؿ أك خدمة أفضؿعمى تقديـ 
، (كقت الطمب) قصد  مجارات التغيرات المختمفة ك السريعة في احتياجات ك رغبات الزبائف في الكقت الحقيقي

 اىتماميا عمى معرفة رغبات المستيمؾ ك تطمعاتو مؤسساتك في محاكالتيا إلشباع رغبات عمالئيا تركز اؿ
 رغبات زبائنيا بكفاءة ك ربحية ىي المبرر إشباع عمى مؤسسة قدرة اؿإذ نجد أفكتقدـ حمكال لمشاكؿ زبائنيا ، 

تـ ذلؾ مف خالؿ النشاط م ك أىدافيا،االقتصادم ك االجتماعي لتكاجدىا في السكؽ ك استمراريتيا في تحقيؽ 
 .  الداخمية ك الخارجية األسكاؽ منتجات المؤسسة في  ك متابعةالتسكيقي الذم يعتمد عميو في تصريؼ

 تحقيؽ اكبر قدر إلى ا الخارجية مصب اىتماـ الكثير مف المؤسسات التي تصبكاألسكاؽتعتبر في حيف 
 لما تكفره مف  فرص تسكيقية تضمف ليا اكبر عدد مف أعماليا ك البقاء ك النمك في قطاع األرباحمف 

لمؤسسة تكاجو العديد مف التحديات اكلكف بالمقابؿ ليذه الدكافع ك المغريات فاف ،  مختمفة أسكاؽالمستيمكيف في 
بيئة اقتصادية ثقافية اجتماعية سياسية قانكنية  ) إفرازاتيا الخارجية المستيدفة ك األسكاؽ بيئة أىميا

 فشؿ الكثير مف المؤسسات في اختراؽ إلى أدل الفيـ الخاطئ ليذه البيئة قد أف حيث ،(الخ...كتكنكلكجية
 األسكاؽعمى عكس المؤسسات التي لقيت نجاحا في ،  في بعض الحاالت اإلفالس الخارجية ك حتى األسكاؽ
في بمكغ أىدافيا عبر   الخارجية  المستيدفة األسكاؽىا الدراسة ك الفيـ الجيد لمبيئة في  ت فقد ساعد،الخارجية

 ،  عميياتطرأك لـ تتكقؼ عمى الدراسة ك الفيـ ك حسب بؿ ك مسايرة ىذه التغيرات التي أسكاقيا المستيدفة ، 
تجاه ا ىك تعمـ السباحة باألفضؿ نقكؿ لمنير تكقؼ عمى الجرياف ك لكف مف أف مف العبث [ كما يقكؿ المثؿ

 . ]النير 
 الدولي  التسويقمفهوم  : األولالمطمب 
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 الكساد أزمة بعد إاليعتبر التسكيؽ مجاؿ معرفي حديث مف حيث الظيكر ، حيث لـ يظير لمكاجية 
حداثة ك ديناميكية ، ،  العمكـ جاذبية أكثر التي عمت العالـ الرأسمالي ، ك قد تطكر ليصبح احد 1929الكبرل 

 نتيجة مؤسسات  بدراسة ك تطبيؽ المفاىيـ ك المبادئ التسكيقية في معظـ اؿاألخيرةك لقد زاد االىتماـ في الفترة 
 الداخمية األسكاؽلعدد مف العكامؿ منيا زيادة العرض ك انخفاض الطمب ك زيادة حدة المنافسة في 

 . كالخارجية كغيرىا مف العكامؿ 

 مفهوم التسويق : الفرع األول

: نظرا لحداثة الفكر التسكيقي نجد انو ىناؾ العديد مف االتجاىات في تعريفو ك مف بينيا نذكر ما يمي 

يكحي لنا ىذا ، 1"  مف المعيشة لممجتمع أفضؿخمؽ ك تسميـ مستكل : "  عمى انو عرؼ التسكيؽ
 المجتمع مف أىداؼ تحقيؽ إلى العممية التسكيقية تيدؼ أف حيث ،التعريؼ اىتماـ التسكيؽ بالجانب االجتماعي

خالؿ المكاءمة بيف العركض غير المتجانسة مف السمع ك الخدمات المقدمة بكاسطة المنتجيف ك الطمب عير 
ك مف ثمة فاف التركيز منصب عمى مستكل رفاىية المجتمع مف خالؿ سد ، المتجانس مف طرؼ المستيمكيف 

 . الخدمات مف خالؿ الكظائؼ التسكيقية المؤدات الفجكة ك المكاءمة بيف المعركض ك المطمكب مف السمع ك 

 تكجيو تدفؽ السمع إلى المشركع المختمفة التي تيدؼ أنشطةتنفيذ  " : انواألمريكيةعرفتو الجمعية 
 التسكيؽ مجمكعة مف أفيبيف ىذا التعريؼ ، حيث 2" المستخدـ أك المستيمؾ إلىكالخدمات مف المنتج 

 يعاب عمى ىذا التعريؼ انو ال يشير صراحة ، النشاطات التي تستيدؼ استمالة الطمب عمى السمع ك الخدمات
  تحقيؽ الربحإلىدؼ ق انو تكجد مؤسسات ال تإال األعماؿ،ك يقتصر النشاط عمى قطاع ، كظائؼ التسكيؽ إلى

 الدكر الياـ لمتسكيؽ إبرازكما اخفؽ في ،  ك تمارس التسكيؽ فيك ليس مقتصرا عمى المؤسسات االقتصادية فقط
عممية تخطيط ك تنفيذ : "  تعريفو إعادة إلى 1985مما دفع بالجمعية سنة ، في تحميؿ حاجات المستيمكيف 

 أىداؼالمفيـك التسعير ك التركيج ك التكزيع لألفكار ك السمع ك الخدمات الستحداث التبادلية التي تشبع ك تحقؽ 
 التعريؼ كظائؼ التسكيؽ الرئيسية مف خالؿ تخطيط المنتجات إلى ، حيث أضيفت3"المجتمع ك المنظمات

 إشباع ك التي تعمؿ عمى ، قيمة لمخرجات المؤسسة بالنسبة لممستيمؾإنشاءكالتسعير ك التركيج ك  التكزيع قصد 
 . المؤسسة أىداؼرغباتو ك بالمقابؿ تحقيؽ 

                                                           
1

 14، ص2002اإلسكندرٌة،  الجامعٌة، الدار التسوٌق،:صحن محمد فرٌد 
2

 3،ص2005 ،اإلسكندرٌة ، مؤسسة حورس الدولٌة ، مبادئ التسوٌق: محمد الصٌرفً 
3

 4 ، صنفس المرجع
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العممية التي تنتج بيا الشركات :"فقد عرؼ التسكيؽ عمى انو  Jarry Amstrong أما جارم امستركنخ
ركز ىذا التعريؼ ،م1"قيمة لمعمالء ك تبقي عالقة العميؿ قكية كي تستخمص قيمة مف العمالء في مقابؿ ذلؾ 

 قصد تحقيؽ ، المستيمؾ باعتباره العنصر الفعاؿ في بناء السياسات التي تتجو نحكه المؤسسةأكعمى العميؿ 
 . عالقة قكية تربطيا بيـ إلىالكفاء الدائـ لمعمالء مف خالؿ تمبية رغباتيـ ك حاجاتيـ ك كذا تطمعاتيـ باالستناد 

عبارة عف ": ينص عمى أف التسكيؽ ىك  لمتسكيؽ الحديثRobert king في حيف يعطي ركبرت كينج
 المشركع ك الرقابة عمييا بغرض مساعدة المستيمكيف في إمكانيات تقـك بتعبئة ك استخداـ جيكد ك إداريةفمسفة 

 أف حيث يعتبر ىذا التعريؼ ،2"حؿ مشكالتيـ المختمفة في ضكء الدعـ المخطط لممركز المالي لممشركع 
 أىمية كما ابرز ، ديناميكيةأكثر متكاممة ك متفاعمة ك أجزاءالتسكيؽ ىك نظاـ قائـ في حد ذاتو يتككف مف 

 . إشباعياالرقابة ك التكاصؿ مع العمالء قصد اكتشاؼ حاجاتيـ ك رغباتيـ ك العمؿ عمى 

 اجتماعية يحصؿ إداريةالتسكيؽ عممية " : فيعرؼ التسكيؽ عمى انو Philip Kotler أما فميب ككتمر
 ك تبادؿ المنتجات ذات القيمة إنتاج ك المجمكعات عمى ما يحتاجكف ، يتـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ األفرادبمكجبيا 

 ك المؤسسات مف خالؿ العممية األفراديركز ىذا التعريؼ عمى القيمة التي يحصؿ عمييا ، 3 " اآلخريفمع 
 كما يقسـ فميب ككتمر التسكيؽ ، المؤسساتأىداؼ مقابؿ تحقيؽ األفراد رغبات ك حاجات إشباعالتسكيقية قصد 

 4:  يتكجب عمى القائميف عمى المؤسسات التفريؽ بينيا أنكاع ثالث إلى

 ؛ إشباعيا تحديد الحاجات المعمف عنيا ك العمؿ عمى إلىيكجو : التسكيؽ المستجيب -
 ؛ يحتاجو الزبائف في المستقبؿ القريب أفك ييتـ بما يمكف : التسكيؽ المستبؽ -
 ؛ك ىك الذم يتخيؿ ك يعمؿ عمى تحقيؽ حمكؿ لـ يفكر فييا المستيمؾ  : أالبتكارمالتسكيؽ -

 ك بفرض اقتراف أالبتكارم التسكيؽ المستجيب ال يمغي المستبؽ ك ىك بدكره ال يمغي أفكما يمكف القكؿ 
 ضركريا خاصة في ظركؼ أمرا أصبح مؤسسة أم الثالثة لمتسكيؽ في األنكاعتكاجد التسكيؽ بالحاجات فاف 

 .اليكـالمنافسة التي تزدادا حدة ك ضراكة في عالـ 
ك مف مجمؿ التعاريؼ يمكننا القكؿ باف التسكيؽ ىك عبارة عف فمسفة إدارية ، تعمؿ المؤسسة مف خاللو 

، كتحقيقيا (مف خالؿ بحكث التسكيؽ)عمى تحديد حاجات ك رغبات زبائنيا المستيدفيف الظاىرة منيا أك الكامنة 
تجزئة السكؽ )، قصد كسب كالء زبائنيا الحالييف ك المحتمميف (المزيج التسكيقي )مف خالؿ جممة مف األنشطة 

                                                           
1

 62،ص2007 ، دار المرٌخ ، الرٌاض ، التسوٌقأساسٌات:إبراهٌمجاري امسترونخ ،فلٌب كوتلر ،ترجمة سرور علً 
2

  17 ،ص2001 ،األردن ،دار صفاء ،  التسوٌقمبادئ: عبد الغفور عبد السالم ،زٌاد محمد الشرمان 
3

 12 ،ص2006 ، مكتب المجتمع العربً ، عمان ، التسوٌقإدارة: دعاء مسعود حمزة 
4

 234، ص مرجع سابق:سامٌة لحول 
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، ك بالتالي تحقيؽ رفاىية العميؿ ك المجتمع ككؿ،في ظؿ تحقيؽ أىدافيا مف ربحية  (حسب درجة أىمية العمالء
 .ك حصة سكقية ك غيرىا 

 مفهوم التسويق الدولي : الفرع الثاني 
 اشتداد إلى إضافة ،  األخيرة التطكرات ك التغيرات اليامة التي مست النشاط التسكيقي في اآلكنة إف

 خارجية جديدة أسكاؽىدؼ غزك ب التسكيقية أنشطتيا المحمية ك رغبة المؤسسات في تكسيع األسكاؽالمنافسة في 
 ك مف بيف التعاريؼ التي  ، اعتناؽ مفيـك جديد ك ىك ما يعرؼ بالتسكيؽ الدكليإلى أدلك السيطرة عمييا، 

 : قدمت في ىذا مجاؿ 
عممية دكلية لتخطيط ك تسعير ك تركيج السمع كالخدمات  " : لمتسكيؽ  عمى انواألمريكيةعرفتو الجمعية 

 أنشطة ىذا التعريؼ قاـ بتكضيح مختمؼ  ، نالحظ أف1 "األفراد المؤسسة ك أىداؼلخمؽ التبادؿ الذم يحقؽ 
 األفراد عمى إنما التسكيؽ الدكلي ال تقتصر عمى المؤسسة فقط ك أىداؼ أفك يبيف كذلؾ ، التسكيؽ الدكلي 
 .كالمؤسسة معا 

 مف سكؽ كطنية كاحدة أكثر الخاصة بتحديد احتياجات المستيمكيف في األنشطةيشمؿ  " :بأنو عرؼكما  
مف خالؿ ىذا ، 2"  تمؾ االحتياجات بإنتاج ك تكزيع السمع ك الخدمات التي تتالءـ معياإشباعثـ العمؿ عمى 
 ك الفارؽ الكحيد يكمف التسكيؽ المحمي ىناؾ تشابو كبير بيف تعريؼ التسكيؽ الدكلي ك تعريؼ أفالتعريؼ نرل 

 . مف دكلة كاحدة أكثر التسكيؽ الدكلي تمارس في أنشطة أففي 
عبارة عف مجمكعة مف الطرؽ ك التقنيات التي تسمح لممؤسسة " :عمى انو التسكيؽ الدكلي كما يعرؼ

 3" المستمر لألسكاؽ التصنتبكسب زبائنيا الميميف ك المحافظة عمييـ ك ذلؾ مف خالؿ 
 4:  مف خالؿ الخطكات التالية ALIAIN OLLIVIERك يحقؽ ذلؾ حسب 

القانكف التقني االجتماعي  (التكزيع )الطمب ، المنافسة ، الكسيط : المعرفة الجيدة باألسكاؽ بمالحظة ك تحميؿ -
 ؛ (مف خالؿ بحكث التسكيؽ )الثقافي 

المنتكج ، :  كضعية لسياسة أفضؿتعريؼ ك تحديد العرض التجارم كعمؿ مستيدؼ ك مختار ك البحث عف -
 ؛السعر ،التركيج ، التكزيع 

التسكيؽ الجيد لممنتجات ك الخدمات باالعتماد عمى سياسة فعالة لمتركيج ك التكزيع ك تعتبر ىذه الخطكات -
 . لممؤسسات الناشطة عمى المستكل الدكلي أساسيةكقاعدة 

                                                           
1

 194 ، ص2001 ، األردن ، دار الفكر ، مبادئ التسوٌق:خطٌبفهد سلٌم 
2

 13 ،2003، ،مصر ، مكتبة عٌن شمس (نظم التصدٌر و االستٌراد ) التسوٌق الدولً : ألعفٌفًصدٌق محمد 
3
 Alain Ollivier et autres :Le Marketing International, presse universitaire de France , Paris 1990 , p04  

4
Ibid.  p05 
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 عمى المستكل إشباعيااكتشاؼ حاجات المستيمؾ ك  " :ك في تعريؼ آخر لمتسكيؽ الدكلي جاء انو
الدكلي بمستكل افصؿ مف المنافسيف المحمييف ك الدكلييف ك تنسيؽ الجيكد ك النشاطات التسكيقية في ظؿ قيكد 

:  ك التي تتمثؿ في ،  التسكيؽ الدكلي أىداؼك لقد تضمف ىذا التعريؼ تركيزا عمى 1"  متغيرات البيئة الدكلية أك
 ؛ك يتـ ذلؾ مف خالؿ بحكث التسكيؽ الدكلي ،اكتشاؼ ك تحديد حاجات المستيمؾ الدكلي -
 ؛ حاجات المستيمؾ الدكلي مف خالؿ عناصر المزيج التسكيقي حسب خصكصية كؿ سكؽ مستيدفة إشباع- 
 مف خالؿ رصد ك متابعة تحركات المنافسيف كمركنة األجنبيةتحقيؽ ميزة تنافسية لمكاجية المنافسة المحمية ك -

 ؛االستجابة لمتطكرات الحاصمة 
 ؛تنسيؽ الجيكد ك النشاطات الدكلية -
 . ك التكيؼ معيا األقممة القيكد البيئية ك تحقيؽ إدراؾفيـ ك -

 فمسفة التسكيؽ ك جكىره ك كظائفو ال تختمؼ أفك تأسيسا عمى ما كرد في التعاريؼ السابقة يتضح 
ك االختالؼ بينيما يكمف في ،  فالجكىر كاحد ك المنيجية كاحدة ،كثيرا في حالتي التسكيؽ الدكلي ك المحمي

 حسب طبيعة البيئة التي تشكؿ اختالفا األنشطة فيو النشاط التسكيقي مما يتضمف تكييؼ ىذه  يتـالمحيط الذم
 . في العكامؿ االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية ك التكنكلكجية 

 . أبعادهمراحل تطور التسويق الدولي و : المطمب الثاني 
 بركزه في ذىنية الفكر إلى أدت عدة عكامؿ ك تأثيرات نجد حيث ،مر التسكيؽ الدكلي بعدة مراحؿ 

 األسكاؽ تبيف الدرجات المتفاكتة ليذه المؤسسات مف االىتماـ بغزك أبعاد ىناؾ أف إلى باإلضافة ،المؤسساتي
:   نتناكليا فيما يمي ،الدكلية
مراحل تطور التسويق الدولي   : األولالفرع 

بإيجاز ك فيما يمي نعرض ،  حالتو الراىنة إلى كصؿ أف إلىشيد التسكيؽ الدكلي تطكرات عديدة 
:   التي ساعدت في تطكر التسكيؽ الدكليالعكامؿ

العوامل التي ساهمة في تطور التسويق الدولي  : (7-1)الشكل رقم 

 
 

 
 

 

                                                           
1

  20 ، ص2002 ، ، الدار الجامعٌة ، مصر التسوٌق الدولً:قحف أبوعبد السالم 

 1ح ع 

 التوجه التسوٌقً 

 العالمٌة  الطلب  العرض  اإلنتاج

 تجارة فً أسواق احتكارٌة 

الكمٌة )ظهور التسوٌق فً أوربا 

  (العصرٌة الجودة

األزمات البترولٌة و 

  NPIظهور إل 

تكتالت 

 اقتصادٌة 

 2ح ع 

1970 1973،1979 1993،1995  
1955 

الثورة الصناعٌة فً نهاٌة القرن 

18 
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source :Charle Croué , Marketing International , 3eme édition , Debook université et lavier 

S.A. ,Paris et Bruxelles ,1999,p22 
 

مف خالؿ الشكؿ نبيف أىـ العكامؿ التي ساعدت في تطكر التسكيؽ عبر األسكاؽ الدكلية ك التي تتمثؿ 
 1 :في 

 مف خالؿ مشركع مارشاؿ األكربيكذلؾ بعد بناء االقتصاد  : األكربيالثالثينية المجيدة لالقتصاد -
 الفدرالية ك بريطانيا حيث كضعت ىذه ألمانيا خاصة أكربا بإنشاء عدة فركع ليا في األمريكيةكقياـ الشركات 

 ؛ أكربا العممية التسكيقية تدريجيا في اإلجراءات ك لقد تطكرت ،المؤسسات سياسات تسكيقية عالمية
 البتركليتيف دكرا كبيرا األزمتيفك ظيكر دكؿ صناعية جديدة  لعبت 1979 ،1973 البتركلية األزمات-

 :  أساسية ك ذلؾ لثالث عكامؿ ، التسكيؽ الدكليآليةلكضع 
 ؛ األزماتظيكر المنافسة العالمية نتيجة ىذه -
 ؛ المستيدفة األسكاؽ مردكدية تجارية في أفضؿالبحث عف -
 التخطيط المستقبمي في محيط غير مستقر ك الذم يعطي حظكظا قميمة لمخطأ حكؿ اختراؽ أىمية-

 الدكلية؛ األسكاؽ
 حيث سارعت في نقؿ األرباحك في نفس الكقت نجد تأثير الشركات المتعددة الجنسيات لمبحث عف 

الدكؿ باسـ الدكؿ    التكنكلكجيا ك التطكر االقتصادم لبعض البمداف التي عرفت نمكا داخمي كبير ك عرفت ىذه 
 ؛NPI الصناعية الجديدة

 . العالمية المستيدفةاألسكاؽظيكر التحالفات االقتصادية  التي ساىمة في زيادة المنافسة في -
كما أف تطكر التسكيؽ الدكلي كاف مقترنا بالعديد مف العكامؿ المتداخمة فيما بينيا ، أدت بالمؤسسات 
االقتصادية إلى اعتماد فمسفة التسكيؽ الدكلي في خدمة أسكاقيا المستيدفة ، نبيف أىـ العكامؿ التي أدت إلى 

 :    إدماج التسكيؽ الدكلي ضمف أىـ كظائؼ ك استراتيجيات المؤسسة في الشكؿ المكالي 
 

                                                           
1
Charle Croué :Marketing International , 3

eme
 édition , Debook université et lavier S.A. Paris et Bruxelles ,1999,pp19,21  
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 التسكيؽ الدكلي إدماجيكضح عكامؿ  ( 8-1)الشكؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

source :Charle Croué , Marketing International , 3eme édition , Debook université et lavier 

S.A. Paris et Bruxelles ,1999,p22 
يبيف ىذا الشكؿ أىـ العكامؿ المتداخمة فيما بينيا التي ألزمت المؤسسات عمى التكجو نحك التخطيط 

االستراتيجي في تسكيؽ منتجاتيا قصد غزك األسكاؽ الدكلية ، حيث تمثمت أىـ ىذه العكامؿ في انفتاح األسكاؽ 
عمى بعضيا البعض ك اشتداد المنافسة الدكلية ، باإلضافة إلى السعي نحك تنميط ثقافة االستيالؾ عمى 

 . المستكل العالمي 
التسويق الدولي  ب مدى اهتمام المؤسسة االقتصادية: الفرع الثاني 

 عوائق 

 NPI اندماج 1995المرحلة الثانٌة  

 األزمة االقتصادٌة و تقوٌة التكتالت 

 توجه نحو العالمٌة و اختٌار األسواق 

 تأقلم تدرٌجً لطرق االستهالك 

 تأقلم عامل 

 NPI ظهور ال

 1979-1973االزمتٌن البترولٌتٌن 

تحفٌز الصادرات قصد توازن المٌزان 

 التجاري 

 تطور المنافسة 

 التقرب من األسواق 

 عوائق تنظٌمٌة 
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 عممية التبادؿ الدكلي ىي القدرة عمى فيـ الفرص أك العناصر الرئيسية لعممية التسكيؽ الدكلي إف
 لممنتجات ك الخدمات إستراتيجيةالخارجية ك استيعابيا ك تحديد الفرص المربحة ك تحميميا كأساس لتصميـ 

 ك درجات اىتماـ أبعاد المطركح يتمثؿ في ما ىي ؿ ؤتساؿ اأف إال تبادؿ تجارم ، أحسف  لتحقيؽ األسعارك
 في إدراجيا الدكلية ك يمكف األسكاؽالمؤسسات باألسكاؽ الدكلية ، الف ىناؾ درجات متفاكتة مف االىتماـ بغزك 

 1 :النقاط التالية 
 جيد لمبحث عف عمالئيا خارج الحدكد القكمية ك مع ذلؾ تبيع بعض بأمعدـ قياـ المؤسسة -1 

 ؛ بأنفسيـ إلييا ىـ الذيف يسعكف أجانبمنتجاتيا لعمالء 
 المستيدفة محميا األسكاؽعند كجكد فائض في المؤسسة بصفة مؤقتة ك ال تستطيع تصريفيا في -2 

 تصريؼ الفائض إنمافالمؤسسة ىنا ال تكجد ليا نية في التصدير ك ،  الدكلية األسكاؽفإنيا تركز اىتماميا نحك 
 ؛ األمرمف منتجاتيا عند لزـك 

 حينئذ في التفكير الجدم لمحاكلة بيع ك تصريؼ منتجاتيا تبدأمع تزايد الفائض في سمع المؤسسة -3 
 ؛ األجؿ اتفاقات طكيمة أم ك ذلؾ عف طريؽ بعض الصفقات الصغيرة دكف كجكد ، الدكليةاألسكاؽفي 

 مع استخداميا لكسطاء دائميف لمقياـ بعمميات إنتاجيةارتفاع حدة المنافسة ك امتالؾ المؤسسة لطاقة -4 
 بعض التعديالت عمى إدخاؿ بيدؼ التكسيع لسكؽ المنتجات التي يتـ تسكيقيا محميا مع ،أمالتسكيؽ الخارجي 

 ؛ األجنبي متطمبات المستيمؾ مراعاة ذلؾ بيدؼ األمر تطمب إذاالمنتج 
 تنتج بمكجبيا بعض السمع مع اكتفاء المؤسسة أجنبية منح تراخيص لجيات إلىتمجا المؤسسة -5 

 ؛بالعائد مف التراخيص 
 عبارة عف تصريؼ أنيا الدكلية عمى األسكاؽ ال تنظر المؤسسة لمنتجاتيا في األخيرةفي المرحمة -6
 ك تضمحؿ فكرة الحدكد ك الكطنية ك تنظر ، الدكليةاألسكاؽ معتمدة لغزك إستراتيجية تدخؿ ضمف إنمافائض ك 

 .لمعالـ بأكممو عمى انو سكؽ لمنتجاتيا
 : ك درجات اىتماـ المؤسسات باألسكاؽ الدكلية أبعادك يبيف الشكؿ التالي 

التسكيؽ الدكلي ب درجة اىتماـ المؤسسة( 9-1)الشكؿ رقـ 

 
 
 
 

                                                           
 392 ،ص1999، دار المستقبل ، عمان ، -مدخل سلوكً - التسوٌق مبادئ : عبٌدات إبراهٌممحمد 
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تصدٌر الفائض 

 من السلع 

غٌاب النشاط التسوٌقً فً 

 السوق الدولً 

 التوجه نحو العالمٌة  نشاط تسوٌقً منتظم  نشاط تسوٌقً غٌر منتظم 

األجانب هم الذٌن 

 ٌسعون وراء سلع

 المؤسسة 

تراخٌص و 

 تعاقدات 

إنتاج استراتٌجٌات 

 لغزو السوق 
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 الباحث إعدادمف : المصدر 

الدوافع و المبادئ التي يقوم عميها التسويق الدولي  : المطمب الثالث 
 ، تحقيقياإلى تصبك أىداؼحتى تتجو المؤسسة نحك تدكيؿ نشاطيا التسكيقي فاف ىناؾ عدة دكافع ك 

 التسكيؽ إف كما نجد ، الدكليةاألسكاؽ التكجو نحك إلىتتمثؿ في مجمكعة مف المغريات التي تدفع بالمؤسسة 
 أىـ نتناكؿ فيما يمي ، المستيدفةاألسكاؽ يسير كفقيا قصد التكجو نحك ىذه أسسالدكلي يقـك عمى عدة مبادئ ك 

 :ىذه الدكافع ك المبادئ التي يقكـ عمييا التسكيؽ الدكلي 
دوافع التسويق الدولي   : األولالفرع 

 األسكاؽنحك ك تدفع بيا  المؤسسات تكجو التي المزايا ك األىداؼ ىناؾ العديد مف أفال شؾ في 
 1:  اىذ الدكافع أىـ نذكر فيما يمي الدكلية،

 تعظيـ الربح ك النمك  سكاء كاف ذلؾ في السكؽ إلى معظـ المؤسسات تسعى إف: الربح ك النمك -
 الحصكؿ إف الداخمي ، ك يعتبر ىذا الدافع بمثابة الدافع الرئيسي لقياـ المؤسسة االقتصادية غير أكالخارجي 

 العمؿ أف دكلية ، كما األسكاؽ عبر نشاطيا اكبر ترتبط في تنفيذ عمميات التسكيؽ الدكلي ك تكسيع أرباحعمى 
 مف سكؽ كاحدة قد يعكض المؤسسة الخسائر التي قد تتعرض ليا بتركيزىا عمى العمؿ في  سكؽ أكثرفي 

 ؛كاحدة
 عدة قد يساعد المؤسسة عمى أسكاؽبتنكع العمؿ في  : اإلنتاجتحقيؽ االستقرار في حجـ المبيعات ك -

ك ذلؾ عف طريؽ عمميا في عدة   (تذبذب الطمب  )التغمب عمى التغيرات التي قد تحدث في سكؽ كاحدة 
 ؛ متباينة أسكاؽ

 أيدم أك معدات غير مستخدمة أك أجيزةك التي قد تتمثؿ في :   الفائضة اإلنتاجيةاستغالؿ القدرة -
 استخداميا يساعد في تخفيض التكاليؼ ك رفع مستكل المنافسة أفعاممة غير مستغمة بالشكؿ المطمكب حيث 

 الفائضة عند تكسع اإلنتاجية الخارجية ، حيث تستغؿ ىذه القدرات أكلممؤسسة سكاء في السكؽ المحمية 
 المستيدفة ك بالتالي ارتفاع الطمب مما يدفع األسكاؽ زيادة إلى الدكلية مما يؤدم األسكاؽالمؤسسة في 

 ؛رية ك تنظيمية ك مالية استجابة ليذا الطمب ش استغالؿ كؿ ما تممكو مف طاقة مادية ك بإلىبالمؤسسة 
 االستراتيجيات التسكيقية التي إحدل تطكيرىا يعد أك جديدة أسكاؽ اقتحاـ إف:  دكرة حياة السمع إطالة-

ظيكر ، نمك ،  ) حياة السمعة إطالةتنفذىا بعض المؤسسات ك خاصة المنتجة لمسمع التكنكلكجية مف اجؿ 
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  33 ،ص2006 ، األردن ، دار وائل ، التسوٌق الدولً:هانً حامد الضمور 



 مفاهيم أساسية التسويق الدولي و التنافسية .............................................................................. الفصل األول

57 
 

 مرحمة االنحدار في السكؽ إلى تصؿ أف قبؿ أكفي الكقت الذم تصبح فيو السمعة قديمة  (نضج، انحدار 
 األسكاؽ؛ جديدة ليا لكي تكتسب دكرة حياة جديدة في تمؾ أسكاؽ إيجادالمحمية تقـك المؤسسة بالعمؿ عمى 

 الخارجية األسكاؽ تكفر الفرص التسكيقية في إف:  الخارجية األسكاؽ التسكيقية في صجاذبية الفر-
 ؛ الخارجية مف اجؿ استغالليا األسكاؽتككف حافزا قكيا لدفع المؤسسة لمعمؿ في 

كمف :  الخارجية المستيدفة األسكاؽ الصرؼ التسكيقية في مختمؼ أسعاراالستفادة مف الفركؽ في -
كتساب ميزة ال ليا عامال مساعدا انخفاض سعر صرؼ عممتيا كاف أف ذلؾ المؤسسات  الصينية حيث أمثمة

 مثؿ  بالنسبة لعممتيا ذات سعر الصرؼ المرتفعاألسكاؽ الخارجية المستيدفة خاصة أسكاقيا عير سعريوتنافسية 
 ؛ األكربية ك األمريكية األسكاؽ

 األسكاؽحيث انو قد يتطمب النظاـ الجبائي في بعض الدكؿ تكزيع الفائض في : النظاـ الجبائي -
 ىناؾ تسييالت ضريبية خاصة في الدكؿ المشجعة أفالخارجية لتجنب دفع ضرائب عالية ، حيث نجد 

 .األجنبيلالستثمار 
تستيدؼ بعض المؤسسات تحقيؽ مراكز تنافسية مف خالؿ التسكيؽ  : اإلداريةالخبرة ك تنمية القدرات -

 في اتخاذ القرارات ، فنجاح المؤسسة في معالجة المشاكؿ التسكيقية في دكؿ مختمفة إداريةالدكلي ك تحقيؽ قكة 
 متنكعة صممت لمعالجة ظركؼ مختمفة عبر أساليب جديدة ك أفكاريعطي المديريف فرصة ك القدرة عمى جذب 

 . متباينة أسكاؽ
مبادئ التسويق الدولي  : الفرع الثاني 

 ة مستقابأنياحيث يمكف القكؿ ،  ك قكانيف يسير عمييا أسسيقـك التسكيؽ الدكلي عمى عدة مبادئ ك 
: مف مبادئ التجارة الدكلية ك يمكف حصر ىذه المبادئ في 

حيث اإلنتاج،  فكرة التخصص في إلى األساس قياـ التبادؿ الدكلي يستند في إف: التخصص الدكلي -1
،  مجمكعة مف السمع بغرض المبادلة مع غيرىا مف الدكؿ أك سمعة معينة إنتاج كؿ دكلة تتخصص في أفنجد 

مف اجؿ الحصكؿ عمى ما ال يتكفر لدييا مف مختمؼ السمع ، ك بإمعاف ك تدقيؽ النظر في تخصص الدكؿ نجد 
 عدة عكامؿ مختمفة بعضيا جغرافي يتعمؽ بالبيئة الطبيعية ك بعضيا متصؿ إلى ىذا التخصص يرجع أف

 ىذا أدل السياسي ك االجتماعي الذم يسكدىا ، ك قد اإلطاربمراحؿ النمك االقتصادم التي تمر بيا البد ك كذا 
 األفضؿ حيث يككف 1 كجكد تفاكت مكازم في النفقات،إلىالتفاكت بيف ىذه العكامؿ مجتمعة فيما بيف الدكؿ 

 ال أخرل سمع معينة ليا قيمة تنافسية ، بينما تقكـ استيراد سمع إنتاج تتخصص في أفاقتصاديا لدكلة معينة 
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 فً  غٌر منشورة  دكتوراهأطروحة ،  ،حالة مجمع صٌدالاألدوٌة المنظمة العالمٌة للتجارة على قطاع صناعة النضمام المحتملة اآلثار: الصادق بوشنافة 

  9، ص2007،العلوم االقتصادٌة تخصص تخطٌط ، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر ، جامعة الجزائر 
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 فالتسكيؽ الدكلي ىك الذم يسمح لدكلة أخرل ليا استيراد مف دكؿ األفضؿتتمتع بميزة تنافسية فييا ، بؿ مف 
 . مف السمعإنتاجو ال يجب أكمعينة الفرصة ليذا التقييـ في العمؿ المرتبط بما يجب 

يرتبط التسكيؽ الدكلي بالقدرة الشرائية لمدكلة المستكردة ك التي : القكة الشرائية في الدكلة المستكردة -2 
 ك يقصد بالقكة ، الطكيؿ األجؿ مجدم في أمر األجنبي مدل يككف دخكؿ السكؽ أم إلى أساسيايتحدد عمى 

 األجنبيةالشرائية قدرة المستكرد عمى الدفع بالعممة المحمية ك سعر التحكيؿ ليذه العممة المحمية بالعمالت 
 مؤسسة سكؼ تنتيجيا اؿاألشكاؿ أمكفقا لذلؾ يتحدد حجـ السكؽ ك مدل جدكل دخكلو ك تحديد  كاألخرل، 
 مف أك مشتركة منتجات في أخرل الدخكؿ في شركات أك كمنح تراخيص لمشركات الكطنية األسكاؽلؾ تلدخكؿ 

 ؛خالؿ االستثمار المباشر
 ذلؾ ، لمدكؿ ىك المحافظة عمى تكازف ميزاف المدفكعاتاألساسياليدؼ : تكازف ميزاف المدفكعات -3 

 ك يعني التكازف ، االقتصادية الحادةاألزمات ىذا التكازف المرغكب فيو يستعمؿ لتاميف الدكلة مف االىتزازات ك أف
 أك كاردات أـالمكائمة بيف ما يدخؿ مف المكازنة العامة مع ما يخرج منيا سكاء كاف ذلؾ صادرات 

ك ما لـ يحدث ذلؾ فاف دفع قيمة الكاردات سيككف مشكمة كبيرة ك االعتماد عمى حركة الذىب ، الخ ....عمالت
 كاف التسكيؽ الدكلي يتيح االستفادة ،ك القركض الخارجية لتحقيؽ التكازف ييدد المركز التجارم لمدكلة في الخارج

 1. الذم يستفاد منو في تمكيؿ الكارداتاألجنبيمف مزايا التصدير لمحصكؿ عمى النقد 
 درجة إلى تشبعت فإذا المحمي اإلشباعغالبا ال يتـ تصدير المنتجات حتى يتـ  : اإلنتاجفكائض  -4 

 مف اجؿ التصدير ك ىذه النقطة تسمى الفائض في اإلنتاج يبدأ لتنمية الطمب المحمي فينا األسعارتخفيض 
 لـ يتشبع السكؽ المحمي فاحتماؿ إذا أما ، فيو التصديريبدأك ىي النقطة التي تحدد الكقت الذم ، اإلنتاج

 التمييد لممستقبؿ أك كالرغبة في الحصكؿ عمى عمالت صعبة أخرل أسبابالتصدير غير كارد ما لـ تكف ىناؾ 
 2. رغبة الدكلة في تخفيض العجز في الميزاف التجارمأك تمؾ النقطة إلى اإلنتاجحتى يصؿ 
،  األخرل دكف إحداىايقصد بو االىتماـ بجميع عناصره دكف التركيز عمى : تكازف المزيج التسكيقي -5

ك يراعى في التكازف في المزيج التسكيقي مف كجية نظر التسكيؽ الدكلي ال تقتصر عمى ذلؾ فحسب بؿ تشمؿ 
 تحديدا يككف مالئما ألذكاؽ المستيمكيف أكثر بمعنى ، يككف المزيج مالئما لقكل السكؽ الخارجيةأف أيضا

 ك كذلؾ يككف مكجيا بفعالية لممزيج التسكيقي المقدـ مف جانب ،كرغباتيـ في السكؽ األجنبية ك قدراتيـ الشرائية
 فاف نجاح المنتكج دكليا يعني نجاح المزيج التسكيقي ككؿ ك ليس المنتكج أخرل ك مف جية اآلخريف،المنافسيف 
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 ، الملتقى الوطنً حول اإلصالحات أهمٌة التسوٌق الدولً و دوره فً تنشٌط المؤسسة االقتصادي الجزائرٌة: بن حمودة محبوب ، فطٌمة بن عبد العزٌز 

  3 ،ص20/21/2004االقتصادٌة فً الجزائر و الممارسة التسوٌقٌة ، بجامعة شار، 
2

  56 مرجع سابق ، ص:صدٌق محمد العفٌفً
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 ك بالتالي فاف تسكيؽ المنتكج دكليا يستكجب ضركرة تصميـ ك تنفيذ لعناصر المزيج التسكيقي بشكؿ ،فحسب
 ؛ ك قكة المنافسيف في السكؽ الدكليةاألجنبيات في خصائص ك ثقافة المستيمؾ ؼمتكازف لما يتناسب مع االختال

 حيث ال ،يضيؼ ىذا المبدأ بعدا جديدا ك ىاما ألنشطة التسكيؽ الدكلي: الميزة التنافسية لممنتكج -6
 إلى يمتد األمر بؿ ، محميا اقؿ مف تكمفة استيرادىا فحسبإنتاجياتقـك الدكلة بإنتاج منتجات التي تككف تكمفة 

ابعد مف ذلؾ حيث تختار الدكلة المنتجات التي تحقؽ ليا ميزة تنافسية في مكاجية المنتجات المنافسة ليا في 
ك تمثؿ المنافسة عمى مستكل االقتصاد الجزئي قدرة المؤسسة عمى مكاجية المنافسة مع ، الخارجية األسكاؽ

 عمى ،أما داخؿ البالد ك خارجو ك ذلؾ بالمحافظة عمى حصتيا في السكؽ المحمية ك الدكلية األخرلالمؤسسات 
 1.مستكل االقتصاد الكمي فاف منافسة االقتصاد الكطني تعني قدرتو عمى تحقيؽ الفائض التجارم بصفة مستمرة

 األسكاؽ عند تبني فكرة دخكؿ ، أما الدكافع ك المبادئ التي يقكـ عمييا التسكيؽ الدكلي أىـكانت ىذه 
 المؤسسات مف حيث تقبميـ فكرة أصحاببيعة طالخارجية فاف المؤسسة ستكاجو تحديات ك عكائؽ مف بينيا 

  ىؿ سيخاطركف بنقؿ ىذا النجاح ، خارجية بعد النجاح الذم يالقكنو في السكؽ المحميةأسكاؽالمغامرة بدخكؿ 
 النجاح عبر أك بخسائر قد تضعؼ مف قكة مؤسساتيـ إما خارجية التي قد تعكد عمييـ أسكاؽ إلىلمركز  اك

باإلضافة  ، المستيدفةأسكاقيا ك النمك ك االتساع في أعماليا الخارجية برفع مراكزىا التنافسية ك رفع رقـ األسكاؽ
 تفطف المؤسسات ألىمية التأثيرات أفحيث ، فيـ ك مسايرة التطكرات البيئية لألسكاؽ الخارجية المستيدفة إلى

 بالمقابؿ يمكف أف تككف كما ، الدكليةاألسكاؽ عامؿ مف عكامؿ نجاح المؤسسات في أىـ تعتبرالبيئية الخارجية 
 تأثيرات البيئة المحيطة بأسكاقيا المستيدفة في الخارج لذا أىميةعامؿ فشؿ بالنسبة لممؤسسات التي لـ تدرؾ 

 . ندرس بيئة التسكيؽ الدكلي في المطمب المكالي أفارتأينا 
متغيرات بيئة التسويق الدولي  : المطمب الرابع 

بيئة ؿ يككف ليا فيـ كاسعا أف الخارجية يجب األسكاؽ إلى تقرر المؤسسة نقؿ مفاىيميا التسكيقية أفقبؿ 
، ليس ذلؾ فحسب بؿ يجب مسايرة ىذه التغيرات البيئية ك المتابعة الدائمة ليا ،  الخارجية المستيدفة األسكاؽ
 الخارجية األسكاؽلسكؽ الخارجية يعتمد عمى الفيـ الجيد لمختمؼ مككنات بيئة ا فشؿ المؤسسة في آكفنجاح 

 : أىمياكالتي نذكر مف 
 .البيئة االقتصادية  : األولالفرع 

 الخارجية تتطمب مف رجؿ التسكيؽ الدكلي دراسة مستفيضة القتصاديات كؿ األسكاؽ دخكؿ إمكانية إف 
 ،مالف يعكساف مدل جاذبية الدكلة كسكؽ مستيدفةا فمف كجية نظر اقتصادية يكجد عحدا،عمى مستيدفة دكلة 

 :مؿ الثاني فيتمثؿ في طبيعة السكؽ المستيدفة ا العأما ، يتمثؿ في حجـ السكؽاألكؿمؿ االع
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  3صمرجع سابق ،  : ، فطٌمة بن عبد العزٌز محبوببن حمودة 
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 عند تحميميا لألسكاؽ الدكلية ىك حجـ المبيعات األكؿ اىتماـ المؤسسة أفال شؾ : حجم السوق  : أوال
 مف فعالية أكثر يساعد المؤسسة في تخصيص المكارد بشكؿ أففيذا مف شانو ،  األسكاؽ ىذه مفالمحتمؿ 

ك لتحديد حجـ السكؽ ،  في المستقبؿ ا سكؼ تقـك المؤسسة بمحاكلة دخكلواألسكاؽ أم الحالية ك تحديد أسكاقيا
:  تستعمؿ المؤشرات التالية 

 دراسة إلى ك يتـ دراسة ك تحديد عدد السكاف ك معدؿ النمك السكاني باإلضافة :خاصة بالسكافمؤشرات -
كمثاؿ عمى ذلؾ السكؽ التي يغمب عمييا جنس ، الخ .... .التعميـ الجنس ك ،التكزيع السكاني مف حيث الكثافة

 كانت معظـ النساء إذا ذلؾ إلى إضافة ، ربحية في ىذه البمدأكثر عمى الذككر فاف مالبس النساء ستككف اإلناث
 الغسيؿ ك التنظيؼ ك غيرىا التي تكفر كآالت الكيركمنزلية األجيزةتعمؿ خارج المنزؿ فيذه فرصة لمؤسسات 

ليف الكقت في التكفيؽ بيف العمؿ خارج المنزؿ ك داخمو ، كذلؾ بالنسبة لمتعميـ فاف الطبقة المثقفة تراعي 
 ك كذلؾ بالنسبة ،المنتجات ذات الجكدة ك النكعية ك المنتجات المحافظة لمبيئة عمى عكس الطبقة غير المثقفة

لمؤسسات الطبع ك النشر العممي فإنيا تالقي نكع مف النجاح في كسط الطبقة المثقفة عمى عكس الطبقات غير 
 ؛ اىتماـ أمالمثقفة التي ال تعيرىا 

ك ذلؾ مف خالؿ دراسة تكزيع الدخؿ بالنسبة لمشرائح المختمفة لممجتمع ك حساب : مؤشرات خاصة بالدخكؿ -
، كمثاؿ عمى ذلؾ  الدخؿ القكمي ك كذلؾ مؤشر تكافؤ القكة الشرائية إجماليك كذلؾ ، متكسط الدخؿ الفردم 

الفرؽ بيف السكؽ األكربية المتقدمة ك الدكؿ النامية فاف القدرة الشرائية تختمؼ حسب الدخؿ كقيمة العممة 
المحمية، حيث تتكجو المؤسسة في الدكؿ المتقدمة عمى رفع جكدة منتجاتيا مراعية في ذلؾ قدرة الزبائف 

المستيدفيف عمى تحمؿ األسعار عمى عكس الدكؿ النامية فاف المستيمؾ المستيدؼ ال يستطيع تحمؿ تكاليؼ 
الجكدة العالية نظرا النخفاض قدرتو الشرائية، لذلؾ فإننا نجد أف المنتجات المكجية لألسكاؽ ذات القدرة الشرائية 
العالية تختمؼ عمى المنتجات المكجية لمدكؿ ذات القدرة الشرائية المنخفضة ك ذلؾ في مختمؼ المنتجات سكاء 

 1الخ  ؛....األلبسة أك السيارات أك األغذية 
 لألسكاؽ األخرل حجـ السكؽ المحتمؿ تكجد بعض الخصائص إلىباإلضافة : ثانيا طبيعة السوق 

:  تؤثر عمى البرنامج التسكيقي الدكلي يمكف حصر ىذه الخصائص في كؿ مف أف ك التي مف شانيا األجنبية،
مثؿ المكارد الطبيعية لمدكلة ، التضاريس ،الطبكغرافيا الخاصة بيا ، المناخ السائد فييا  : البنية الطبيعية -
 الخ ؛....بمد زراعي صناعي :  االقتصادية السائدة في البمد المراد دخكلو األعماؿ اتطبيعة قطاع-
ك التي تتمثؿ في كؿ مف شبكة الطرؽ ك المكاصالت كسائؿ الطاقة ك كسائؿ :  التحتية لمبمد أك األساسيةالبنية -

 ؛ ، التقدـ التكنكلكجي األخرلاالتصاؿ ك النقؿ 
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 1.األرياؼىيكؿ التكزيع السكاني بيف المدف ك : درجة التمدف -
 .البيئة الثقافية : الفرع الثاني 

 عمى دراسة ك تفيـ ثقافة األكلى النجاح في رسـ االستراتيجيات التسكيقية الدكلية يعتمد بالدرجة إف 
 الثقافة أفك في الكاقع ،ييا ؼ ليس ذلؾ فحسب بؿ مسايرة ك متابعة التغيرات الحاصمة ، المستيدفةاألسكاؽ

 مف أكثر مصطمح الثقافة يحمؿ أف احد الدراسات كجدت أف إذ يفسر بعدة طرؽ مختمفة أفكمصطمح يمكف 
 المنظمة التي تتيح تحديد الكضع األفكار "Wiber 1990 ك مف بيف ىذه التعاريؼ تعريؼ ، تعريؼ164

 الجماعة أعضاءالعقؿ الجماعية المبرمجة التي تميز  " أنيا يعرفيا عمى Hofsted  1994 أما" المعيشي 
مجمكعة المعتقدات ك القيـ التقميدية التي تنقؿ " أنيا عمى  ،  كما عرفت أيضا2"  فئة مف الناس أكالكاحدة 

ك مف خالؿ ىذه ، 3"  التفكير أنماط الطريقة الكمية لمحياة ك أم ك المجتمع مف جيؿ ألخر األفرادكيشترؾ فييا 
 المجتمع في قبكؿ التأثيرات أفراد إلييا المرجعية التي يستند أك طريقة الحكـ أنياالتعاريؼ يمكننا تعريفيا عمى 

 . الخارجية أكسكاء الداخمية 
 ك المؤسسات مف بيئات األفراد عبر الحدكد القكمية تتطمب التفاعؿ بيف األعماؿ ممارسة أفك بما 
،  اآلخر لدل البعض بينما ال تعني شيئا لمبعض أىمية ك قد تحتمؿ بعض العادات ك المعتقدات ،ثقافية مختمفة

 تكجد العديد مف االختالفات الجكىرية في االتجاىات ك القيـ ك العادات ك المعتقدات ك الدكافع أخرلك بعبارة 
 قياـ المسكؽ الدكلي بدراسة الخصائص المميزة لثقافة كؿ بمد قبؿ الدخكؿ في إلىكغير ذلؾ مما يؤدم بالضركرة 

 تدرس بعناية مف طرؼ المسكؽ أف ك فيما يمي نذكر بعض العناصر الثقافية التي يجب ،معامالت معيا
  4:الدكلي

 ؛ (كالخطاب التفاكض) لغة المسافات،لغة الحديث ، الكتابة ، المغة الرسمية ك الجماعية : المغة -
 ؛ العطؿ ، االختالفات الدينيةأياـمكاضع الترغيب ك الترىيب ، المعتقدات ، المحرمات ، : الديف -
 ؛ الثركة ك المجازفة ، العمؿ،تؽنحك الك: القيـ ك االتجاىات -
 ؛ األمية مستكل ،التعميـ الرسمي ، التدريب الميني ، التعميـ االبتدائي الثانكم عالي: التعميـ -
 ؛الكطنية ، االمبريالية ، الفكر السياسي ، الكحدة : السياسة -
 ؛نظـ الطاقة ،االختراعات ، نظـ االتصاالت ،المكاصالت: الثقافة المادية -
 ؛ األسرة نظاـ الزكاج نظاـ ، الحركة االجتماعية،الطبقات االجتماعية: المؤسسات االجتماعية -
 . الفكلكمكر التراث المكسيقىاأللكاف (الحس الجمالي ك الفنكف ):  ك الجماؿ األخالؽ-
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 .البيئة السياسية و القانونية : الفرع الثالث 
 ك التي تترؾ ، تعد البيئة السياسية ك القانكنية مف اكبر المتغيرات التي ال يمكف لممؤسسة السيطرة عمييا

، ك ذلؾ مف خالؿ درجة تدخؿ الدكلة في األعماؿ  الدكلية األسكاؽ في أنشطتيا كاضحا عمى عمميا ك أثرا
االقتصادية ك قكانينيا الخاصة باالستثمار ك استقرارىا السياسي، فالمؤسسة ال تستطيع التأثير عمييا في تغيير 

 أخذىا، فيناؾ عكامؿ يجب السياسة االقتصادية أك تغيير القكانيف الخاصة بالدكؿ المستيدفة فذلؾ يعد مستحيال 
:  بعيف االعتبار 

فيناؾ بعض الدكؿ تعتبر ايجابية :  االتجاىات نحك الشراء الخارجي أكدكر الحككمة في االقتصاد -
 تككف لو نظرة معادية ، ك يقصد بدكر اآلخر ، بينما البعض األجنبيمف ىذه الناحية ك تشجع االستثمار 

 دخكليا كمشارؾ ك ىي األكؿالحككمة في االقتصاد ىك مدل تدخؿ الدكلة ك يككف ىذا التدخؿ عمى نكعيف ، 
 ،إال النكع الثاني فيككف دخكليا كمنظـ لمسكؽ ك ىذا ىك الحاؿ بالنسبة لمدكؿ الرأسمالية أماميزة الدكؿ النامية ، 

 عمى سياسة الدكلة ك نيجيا أيضا معظـ الدكؿ تنتيج نيجيف في كقت كاحد ك درجة تدخؿ الدكلة يعتمد أف
 ؛االقتصادم النابع مف فكرىا 

 ك لكف مدل استقراره في ،ال يجب اخذ المناخ السياسي فقط لمدكلة في الحسباف: االستقرار السياسي - 
 بعيف االعتبار ، تمؾ المتعمقة بالتكرار الحاصؿ في أخذىاالمستقبؿ، ك لالستقرار السياسي عدة مؤشرات يمكف 

 التي تنكم دخكؿ األحزابىي سياسات   ، ماأخرل بأشكاؿ أكنظاـ الحكـ ىؿ يأتي ذلؾ بنتيجة دكرية 
 التي تدرس بعناية حتى يمكف مجابيتيا عند األمكر تفكز ك غير ذلؾ مف أفاالنتخابات ك ىؿ يتكقع منيا 

 ؛حدكثيا 
 لحصكؿ عمى العممة التي تككف ذات قيمة مرتفعة في إلىدائما يسعى رجؿ التسكيؽ : القكاعد المالية ك النقدية -

ك ما لـ يكف ذلؾ ممكف فقد يقبؿ ، كسيمة لمدفع ىي التي يستطيع دفعيا المشترم بعممة البائع أحسفك ،السكؽ 
 يستطيع بيعيا لمحصكؿ عمى العممة أك يشترم ما يمزمو مف خالليا ، أف كاف يستطيع إذاالبائع عممة محمية 

  1. جانب قيكد العممة فاف تذبذب سعر الصرؼ يؤدم بمخاطر غير عادية بالنسبة لممصدريفإلىالتي يرغب فييا 
 األجانب األعماؿمساعدة رجاؿ في  المضيفة  الدكؿيتمثؿ ىذا العامؿ في مدل كفاءة: بيركقراطية الحككمة -

 المتعمقة األخرل الجمركية تقديـ معمكمات عف السكؽ ك العكامؿ اإلجراءات إنياءمثؿ كفاءة ، اإلجراءاتكتسييؿ 
 2.بتنفيذ األنشطة التسكيقية المختمفة

 .البيئة التكنولوجية : الفرع الرابع 
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 االنفتاح العالمي ىك نتيجة التغير العميؽ في التكنكلكجيا ك خاصة ميداف االتصاالت ك نظـ إف 
ؿ ك تقدـ المكاصالت ك االتصاالت ك بيف الداألمكاؿ فسيكلة تحكيؿ ، ىذا التغير مستمر أف كما ،المعمكمات

ير مف الفرص االستثمارية في الدكؿ النامية ، كما ترتبت عمى التقدـ التكنكلكجي ثعمى النطاؽ العالمي قدـ الؾ
 لمشركات متعددة الجنسيات التي تتمتع بمستكل تكنكلكجي عالي في مجاؿ االتصاالت األسكاؽخمؽ الكثير مف 

 رفع القدرات إلىباإلضافة ،  صناعات معتمدة عمى التكنكلكجيا المتقدمة إلىك الخدمات ك الصناعة ك تحكيميا 
:   كما يتجمى تأثير التكنكلكجيا في المجاالت التالية اإلنتاجية،

 ؛ ثكرات في مجاؿ الزراعة ك الطب ك الصناعة المرتبطة بيا إحداثتقدـ التكنكلكجيا الحيكية التي تساىـ في -
 الصناعية التي تمعب دكرا رئيسي في مجاؿ التعميـ ك التعمـ ك نقؿ المعرفة في كؿ بقاع العالـ ، كما األقمار-

 ؛ ك التركيجية ك تخطيط الطمب العالمي اإلعالنيةنجد دكرىا في تنشيط الحمالت 
 ؛اليكاتؼ النقالة ك دكرىا في تسييؿ االتصاؿ -
 ؛ العمالقة اآللية يساعد في صناعة الحاسبات السيمككفتطكر صناعة -
 التعامؿ مع المالييف مف العمميات الحسابية في الثانية أك العمالقة القادرة عمى حساب اآلليةظيكر الحاسبات -

 ؛ك الحاسبات الناطقة 
 يعمؿ عمى تسييؿ العمميات األخرلتطكر طرؽ الدفع عف طريؽ البريد االلكتركني ككسائؿ الدفع االلكتركنية -

 ؛التجارية ك الصناعية بشكؿ غير مسبكؽ 
 آسيا الناشئة في األسكاؽتطكر طرؽ االتصاالت السمكية ك الالسمكية ك المكاصالت بيف الدكؿ النامية ك -
 1. ك غيرىاإفريقياك

 .البيئة التنافسية: الفرع الخامس 
 الخارجية ىك عامؿ المنافسة ، حيث أسكاقيا تتعامؿ معو المؤسسة مف خالؿ أف عامؿ يجب أىـ إف 
 زيادة عمى ذلؾ االبتكار الذم احدث في ، ىذه القضية ميمة جدا حيث ساىمت العكلمة في مضاعفتوأصبحت

 معيـ احدث التقنيات المنافسيف األجانب جمب الخ،.... عالقات الزبائف إدارةالمزيج التسكيقي بكاسطة 
 يجب عمى المؤسسات التي تخطط لدخكؿ السكؽ الدكلية إذ اإلدارية،كالعالمات التجارية المشيكرة ك الميارات 

 ، ك ىناؾ مزايا أسكاقيا معظـ الدكؿ تكاجو منافسة حادة في أف بعيف االعتبار المنافسة الدكلية ، حيث األخذ
 عالماتيا  التجارية مثؿ كككاككال بيبسي في عالـ أسيـ التي تتمتع بيا بعض الشركات مع ارتفاع أساسية
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ميزة تأتي مف قيادة التكمفة مف خالؿ اقتصاديات الحجـ ، المشركبات الغازية ، مرسيدس في عالـ السيارات 
 1. صيانة ك زيادة عمى ذلؾ االستجابة لمسكؽ ك تقكيمو السريعأفضؿ التكنكلكجيا أفضؿمنحنى الخبرة ك 

 ك لكف حتى تقـك المؤسسة بدراسة ىذه ، البيئة لألسكاؽ الخارجيةأبعاد أىـكانت ىذه بصفة عامة 
تساعد المؤسسة التخطيط ك بناء استراتيجيات  إلى  في ذلؾالبيئات ك مسايرة تطكراتيا ك تغيراتيا فإنيا تستند

ك العمؿ عمى التماشي مع  الخارجية المستيدفة األسكاؽ كافة التحركات التي تجرم داخؿ بيئة ىذه مسايرة 
 . تطكراتيا 

 . التسويقية الدولية لممؤسسةلإلستراتيجيةمدخل : رابعالمبحث ال
 قصد اتستراتيجياال  مجمكعة مف المؤسسات نحك خدمة األسكاؽ الدكلية فإنيا تعمؿ عمى بناءعند تكجو

د ك التغيرات المستمرة، إذ أف نجاح ك فشؿ ممجابية البيئة الخارجية لألسكاؽ المستيدفة التي تتسـ بالتعؽ
 حيث تبني ىذه االستراتيجيات بشكؿ دقيؽ عمى ضكء اإلستراتيجية،المؤسسة مرتبط إلى حد كبير بتكجياتيا 

 التأقمـ كالتكيؼ  عمىك إفرازات البيئة الخارجية التي تعمؿ (إمكانيات ك مكارد) بيف بيئة المؤسسة الداخمية التكفيؽ
 دكلية ابتداء مف إستراتيجيةكضع خطط ؿ لذا فإف خدمة األسكاؽ الخارجية تتطمب مف المؤسسة الفيـ الجيد ،معيا

 مركرا بتقييـ ىذه األسكاؽ إلى قطاعات سكقية أك شرائح ،استراتيجيات ك أساليب دخكؿ ىذه األسكاؽ المستيدفة
إلى غاية الكصكؿ إلى صياغة أنشطتيا التسكيقية ،مستيدفة تتناسب ك أىداؼ المؤسسة في أسكاقيا الخارجية 

. مف خالؿ استراتيجيات المزيج التسكيقي الدكلي
مفاهيم عامة حول إستراتيجية المؤسسة : المطمب األول

 ك لقد تعددت ،يعد مفيـك اإلستراتيجية إطار ذا أبعاد شمكلية يرتبط بنجاح المؤسسة ك مستقبميا
ف  فاإلستراتيجية حقؿ دراسة حديث العيد نسبيا لذلؾ فا،اتجاىات ك أفكار الباحثيف في تناكؿ ىذا المفيكـ

ك ىذا ما يعكس جانب مف سبب االختالؼ في كجيات نظر الكتاب ك الميتميف بيذا ، سريع التطكر ىامفيكـ
رغـ ىذا االختالؼ فإنيا ،ك  ىذا ما أدل إلى إثراء البحث العممي في مجاؿ دراسة حقؿ اإلستراتيجية ،الحقؿ

تمتقي جميعا في الجكىر ك المضمكف ك تككف ىذه الدراسات مكممة لبعضيا البعض عند النظر بصكرة شمكلية 
. لتعكس مدل التطكر الحاصؿ في مفيـك اإلستراتيجية

مفهوم اإلستراتيجية  : الفرع األول
 ك مف إيحاءاتيا ،قديما كانت اإلستراتيجية تعني فنا مف فنكف الحرب أك فف الكصؿ إلى األىداؼ

ة قبؿ ارتباطيا بمجاؿ األعماؿ مالتحكيـ بيف عدة خيارات ك أفضؿ الطرؽ لتخصيص المكارد الضركر
كما  ( قبؿ الميالد500 )Sun Tzuك كاف مف أكؿ مف تحدث عف مصطمح اإلستراتيجية الجنراؿ ، االقتصادية

                                                           
1
Vive Mehra :International Marketing Management (text and case), library chaman , New Delhi, 2008,p22  
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 ك لـ يستخدـ ىذا ،1832 في بحثو حكؿ الحرب في Karluen Lgemtsظيرت في أعماؿ الجنراؿ الركسي 
 Chaudler( Startugy and مف قبؿ المؤلؼ  1960المصطمح في الشؤكف االقتصادية حتى منتصؼ سنة 

structure)  مف قبؿ 95 ك 63نشرت في سنة Igor Ansoff، إستراتيجية المؤسسة بأنيا ما يقابؿ الذم كصؼ
 1.فسيياامف أنشطة لتمكينيا مف التمييز النسبي عمى مف (بيف بيئتيا الداخمية ك الخارجية)مف تككيف منسؽ 

 أنيا أنماط القرارات المستخدمة في المنظمة ك التي تحدد "اإلستراتيجية عمىAndrewsكما عرؼ 
 كما تعد نطاؽ عمؿ المنظمة ،كتعكس أىدافيا ك غاياتيا ك تنتج الخطط ك السياسات لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

 ك قد 2."كمجاؿ نشاطيا ك طبيعة مساىمتيا االقتصادية لكؿ مف حممة األسيـ، المكظؼ العمالء ك المجتمع
 خطة مكجية متكاممة ك شاممة تربط بيف المزايا التنافسية لممنظمة " اإلستراتيجية بأنياGlueck Jauchعرؼ 

ك التي يتـ تصميميا لمتأكد مف تنفيذ األىداؼ األساسية مف خالؿ تنفيذىا الجيد بكاسطة ،كالتحديات البيئية 
 3."المنظمة

 التعبير عف الميارات اإلدارية ك التخطيط أك ىي الكسائؿ العممية التي " بأنيااإلستراتيجيةكما تعتبر 
 تحديد األىداؼ "تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ األساسية طكيمة األجؿ المستكردة لممنظمة كما تعرؼ أيضا بأنيا

ك تبني مجمكعة مف األفعاؿ ك تخصيص المكارد الضركرية في سبيؿ تحقيؽ ،األساسية طكيمة األجؿ لممنظمة 
 ك بأنيا خطط ك أنشطة المنظمة التي يتـ كضعيا بطريقة تضمف خمؽ درجة مف التطابؽ مف ،تمؾ األىداؼ

 4." ك بيف الرسالة ك البيئة التي ليا صكرة فعالة ك ذات كفاءة عالية،رسالة المنظمة ك أىدافيا
 فيي دالة مرشدة لمتعامؿ مع ، خطة مكضكعة تحدد سياقات ك سبؿ التصرؼ" بأنيا أيضا تعرؼك

إستراتيجية المؤسسة ىي ":ك في تعريؼ آخر5"عيف أك حالة معينة ك ىي مصممة إلنجاز األىداؼـمكقؼ 
التي تكجو المياـ ك األعماؿ ك األنشطة التجارية ك كضع ، األجؿمجمكعة القرارات ك اإلجراءات الحاسمة طكيمة 

 ك تركز اإلستراتيجية عمى مكارد ك إمكانيات المؤسسة ك البيئة التي تنشط ،الخطط التي تسير ك تنظـ المؤسسة
ك ليا تأثير عمى السياسية العامة لممؤسسة في الكقت المناسب ك المساعدة التي ينشط ،داخميا عمى حد السكاء 

 قصد إدراؾ الكاقع ،كفقا لبيئة متغيرة (...مالية، بشرية، تنظيمية،)ك مكارد متاحة  (السكؽ، الزبائف)داخميا 
ك تييئة ،المؤسسة الكفاءة المتميزة الحالية ك المستقبمية لمحفاظ عمى أعماليا كتحديد ك تقييـ الحكاجز التي تعطي 

 6." عمى األسكاؽ التي تعمؿ فيياىيمنةالظركؼ في المستقبؿ قصد اؿ

                                                           
1
Bruno Bachy Christine Harache :Tout la Fonction Management ,Dunod , Paris ,2010,p50 

2
Jauch, R lavrence , glueck F wiliam : strategic management and business policy ,Me Grau hill, United states, 1988,p11 

3
Ibid.  p11 

4
 77،ص2000 ، دار وائل للنشر عمان نظرٌة المنظمة الهٌكل و التصمٌم: مؤٌد سعٌد السالم 

5
 168 ،ص2007، دار الٌازوري ، األردن ،اإلستراتٌجٌة و التخطٌط االستراتٌجً : خالد محمد بن حمدان ،وائل محمد صبحً إدرٌس 

6
Olivier Meier : dico du manager ,dunod ,paris ,2009, p186 
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 ىي عبارة عف إلستراتيجية نجد أف معظميا يتفؽ عمى أف اإلستراتيجية ك بالنظر إلى التعريفات السابقة ؿ
مع األخذ ،  مف قبؿ المؤسسة تحقيقيايتـ صياغتيا عمى ضكء األىداؼ المراد ، خطط لمتعامؿ مع المستقبؿ 

ك البيئة التي تعمؿ ضمنيا  (بشرية، بيئية، مالية، تنظيمية، تكنكلكجية)بعيف االعتبار إمكانات ك مكارد المؤسسة 
. (البيئة الداخمية ك الخارجية)

: مفهوم التخطيط االستراتيجي: الفرع الثاني
 ،يعتبر التخطيط االستراتيجي العامؿ األساسي ك السبيؿ الرئيسي لنجاح المؤسسات ك تحقيؽ أىدافيا

 ك نتيجة لتغيير حجـ المنظمات ،كيعتمد نجاح أك فشؿ المؤسسات إلى حد كبير عمى دقة التخطيط االستراتيجي
 كؿ ذلؾ فرض عمى المؤسسات أف تكلي التخطيط االستراتيجي ،ك تنكع نشاطيا ك تعقد مياميا ك زيادة حجميا

.  ك الذم يعتبر حجر الزاكية في نمك المؤسسات ك زيادة أدائيا،االىتماـ الكبير
مع ، تحديد األنشطة أك األعماؿ التي مف المتكقع أف تؤدييا المؤسسة "ك يقصد بالتخطيط االستراتيجي 

 1."األخذ بعيف االعتبار مجمكعة الفرص ك التيديدات الخارجية التي تكاجو المؤسسة في نفس الكقت
العممية التي تتضمف كضع مجمكعة مف األىداؼ الممكنة التنفيذ عمى ضكء تأثير "أنو ك يعرؼ أيضا ب

 2."مختمؼ لمعكامؿ لممشركع أك المؤسسة
 التبصر بالشكؿ المثالي لممنظمة في المستقبؿ ك العمؿ عمى تحقيؽ ىذا الشكؿ مف "في تعريؼ آخر ىك

 3:"خالؿ
 ؛ الخاصة بشكؿ المؤسسةية المستقبؿالتكقعاتكشؼ  -
 ؛التبصر بمالمح المؤسسة في مستقبؿ -
 ؛تصكر تكجيات المؤسسات في المستقبؿ -
 ؛رؤية رسالة ك أىداؼ المؤسسة مستقبال -
 4؛تخيؿ مجاؿ األعماؿ ك األنشطة التي تدخؿ فييا المؤسسة -

تعمؽ ـك استنادا لمتعريفات السابقة يتضح أف التخطيط االستراتيجي يتضمف مفيكميف رئيسييف األكؿ 
ثاني خاص بالعمميات التي يجرم اؿ ك ،ىداؼ المكضكعة مف قبؿ المؤسسةاألباإلستراتيجية في حد ذاتيا ك 

. بكاسطتيا كضع اإلستراتيجية ك تنفيذىا
مراحل عممية تخطيط و بناء اإلستراتيجية : لثالفرع الثا

                                                           
1

 ، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة ، قسم إدارة األعمال ، واقع التخطٌط االستراتٌجً للموارد البشرٌة فً القطاع العام فً األردن: موفق محمد الضمور 

 6، ص2008األكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة و المصرفٌة، األردن ، 
2

 92،ص2009 ، دار الٌازوري ،األردن، التسوٌق االستراتٌجً: محمد الصٌرفً 
3

 8،ص2007 ، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، التخطٌط االستراتٌجً و العولمة: نادٌة العارف 
4

 8نفس المرجع، ص
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 فعاليةك ذلؾ لضماف ،إف عممية بناء ك صياغة اإلستراتيجية ال بد ليا أف تمر بمراحؿ معينة 
ك كذلؾ عدـ االعتماد فقط عمى التخميف ك الحدس في التخطيط ، اإلستراتيجية في تحقيؽ أىداؼ المنظمة 

 خاصة مع كبر حجـ المؤسسات ك تنكع أعماليا ك التغيير ىا مف القرارات ،كالدخكؿ إلى أسكاؽ جديدة أك غير
 حيث أف التخطيط اإلستراتيجي يكسب عممية بناء اإلستراتيجية الطريقة ،السريع في ظركؼ البيئة المحيطة بيا

ك التي تضمف تعظيـ استثمار نقاط القكة في المؤسسة الستغالؿ أىـ الفرص المكجكدة ،العممية ك المختبرة سابقا 
ك تحديد أك تجنب نقاط الضعؼ في المؤسسة لمتقميؿ مف أىمية المخاطر التي قد تكاجييا في ،في السكؽ 

:  ك تتككف مراحؿ بناء اإلستراتيجية مف أربع مراحؿ سنعرضيا فيما يمي،السكؽ
 ك ىك عبارة عف عرض ك تقييـ ك جمع المعمكمات مف :(تشخيص البيئة)عممية المسح البيئي : أوال

ىدؼ ىذه تك ، اؿ تمؾ المعمكمات لصناع القرار داخؿ المؤسسة يص ك إ،البيئة الداخمية ك الخارجية لممؤسسة
ك تنقسـ عممية ،  ك التي تساىـ في تحديد مستقبميا ؤسسة ،العممية إلى تحديد القكل الداخمية ك الخارجية لمـ

يص البيئة الخارجية لممؤسسة ك الذم ييتـ برصد ما يحدث شخيتعمؽ الجزء األكؿ بت،  جزأيفالمسح البيئي إلى 
ك رصد التغيرات السمبية التي ،  يمكف استغالليا لصالح المؤسسة صأم فر، في البيئة مف متغيرات إيجابية 

 ىذا ك تساعد دراسة ك تقييـ البيئة الخارجية في تحديد كؿ مف األىداؼ التي يجب ؛تمثؿ تيديدات لممؤسسة
 المكارد المتاحة ك،(أم نطاؽ السكؽ الذم تعمؿ بو المؤسسة) المؤسسة ـالنطاؽ ك المجاؿ المتاح أمافي تحقيقيا 

 ك أنماط القيـ ك العادات ك التقاليد ك أشكاؿ السمكؾ اإلنتاجي ، (...رأس الماؿ، التكنكلكجيا، القكل البشرية،)
. كاالستيالكي ك التنافسي

 ك الذم يعني تجميع البيانات عند األداء الداخمي ،أما الجزء الثاني فيتعمؽ بدراسة البيئة الداخمية لممؤسسة
. لممؤسسة ك تحميميا لمكشؼ عف نقاط القكة ك الضعؼ بالنسبة لممنافسيف في الصناعة

ك يعتبر مسح البيئة الداخمية لممنظمة خطكة ىامة ك ضركرية في اختيار اإلستراتيجية المناسبة لممؤسسة، 
 كما أنو يكضح مكقؼ ،حيث أنو يساىـ في تقييـ القدرات ك اإلمكانيات المادية ك البشرية ك المعنكية لممؤسسة

 ك يساعد في تحديد نقاط القكة لالستفادة منيا ك البحث عف طرؽ ،المؤسسة بالنسبة لغيرىا مف المؤسسات
ك في بياف ك تحديد نقاط الضعؼ تتمكف المؤسسة مف التغمب عمييا ك معالجتيا أك تفادييا ، تدعيميا مستقبال 

 1.ببعض نقاط القكة الحالية لممؤسسة
كما تجدر بنا اإلشارة إلى أف ىناؾ العديد مف اإلسيامات مف طرؼ المفكريف االقتصادييف في كضع طرؽ 

: تحميؿ البيئة لممؤسسة نذكر مف بيف ىذه الطرؽ

                                                           
1

 14 مرجع سابق ،ص:موفق محمد الضمور
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 ىك أداة تستخدـ في الكثير مف الحاالت كعامؿ ساعد في فيـ األسكاؽ في عممية :SWOTتحميؿ -1
صناع القرار، كاحد مف عكامؿ النجاح الرئيسية في تحديد ك تحميؿ القضايا التي كضعت في منظكر نقاط القكة 

 لمحصكؿ عمى خطط اإلنتاج، المنتج ك العالمة SWOTك الضعؼ ك التيديدات ك الفرص، ك يستخدـ تحميؿ 
 1 :التجارية ك تسييؿ عممية اتخاذ القرار

 ؛نقاط القكة لمحفاظ عمييا أك بناءىا أك تطكيرىا -
 ؛نقاط الضعؼ لمتصدم ليا ك عالجيا -
 ؛إعطاء األكلكية القتناصيا: الفرص -
 .التصدم ليا: التيديدات -

 
 
 
 
 
 

 SWOTتحميل : ( 10-1)الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

source: Nathalie van laethu, yvelise Lebon beatrice : la boite a outils du responsable 
marketing, Dunod, Paris, 2007, p50. 

                                                           
1Nathalie van laethu, yvelise Lebon beatrice : la boite a outils du responsable marketing, Dunod, Paris, 2007, p48. 

نقاط قكة يمكف استخداميا في 
استغالؿ الفرص، االبتكار، 
فنكف الجكدة، ميزة تنافسية 

. تحديد المكاقع
 

نقاط ضعؼ تحكؿ دكف االستفادة 
مف الفرص مف سكء الناتج في 
 opportunities األنشطة الداخمية جكانب سالبة

 فرص

نقاط قكة يمكف استخداميا في 
مكاجية التيديدات، نمك 
القطاعات، تطكر ابتكار 

التكنكلكجيا، ظيكر أسكاؽ 
 جديدة

نقاط ضعؼ تسبب تيديدات 
إطار تشريعي غير : خارجية مثؿ

سكقي 
ىجـك استراتيجي لممنافسيف 

 انخفاض الطمب

Threats 
 تيديدات

  Weaknessesنقاط ضعؼ  Strengthsنقاط قكة 
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 أك العالمة التجارية التي كضعت بالنظر لجمع البيانات اإلنتاجىدؼ ىذا التحميؿ لتسيير خطط م
ك تسميط الضكء عمى التطكرات الرئيسية ، (متعمقة بالمنتج أك المؤسسة) ك بيانات داخمية ،(بيئة السكؽ)الخارجية 

ك كضع أىداؼ كاقعية ك استراتيجيات ك كسائؿ أكثر ،ذات التأثير القكم عمى المؤسسة أك المنتج ك العالمة 
. فعالية بالنظر إلى المخاطر

 كضع ىذا النمكذج مف قبؿ كؿ لقد تـ:(التحميؿ المعمؽ لممنظمة )  le 7s Mc Kinsyتحميؿ كنزم -2 
مف خالؿ  Whteeman robert, tom perten  قي الكقت نفسو Antoby atgos, richard pascale مف 

 خالؿ 1978 سبتمبر في s7 كلد نمكذج دراستيـ لمشركات اليابانية ك مساىمتا إدارتيا في تحقيؽ نجاحيا ،
 7sسميت بػ )7s ك ىك أداة االستثمارات المشاريع العالمية ماكينزم كما ىك معركؼ بػ ، المؤلفيف األربعةإجماع

سمكؾ المدربيف، تطكير الطاقة البشرية، عممية : 7s،ك المقصكد ب ( sالف مككنات النمكذج كميا تبدأ بحرؼ
اإلجراءات الرسمية ك غير الرسمية التي تربط المؤسسة، تنظيـ األنشطة ك العامميف، الكفاءة اإلدارية كالفنية، 

 :  ك يمكف تمخيص النمكذج السابؽ في الشكؿ المكالي 1،المتبعة مف طرؼ المؤسسةاإلستراتيجية 
 
 

 (التحميؿ المعمؽ لممنظمة )  le 7s Mc Kinsyتحميؿ كنزم : ( 11-1)الشكؿ رقـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Ibid., p50. 

 انبنيت

Structure 

 اإلستراتيجيت

Stratégie 

Skille 

انًهاراث 

Shared Values 

 انقيى انًشتركت

Staff 

انعايهين 

 اننظاو

Systèmes 

Style 
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source: Nathalie van laethu, yvelise Lebon beatrice : la boite a outils du responsable 

marketing, dunod, paris, 2007,p50 

 المتغيرات المترابطة التي  النقاط أك مجمكعة مفمف خالؿ المؤسسة  إلى تقييـ ىذا التحميؿإذ ييدؼ
 ىذا األداة تسمح بتنظيـ األعماؿ عمى النحك الشامؿ ك الفعاؿ كجزء مف ،يرغي ك قدرتيا عمى التأداءىاتحدد 

 ك يجب أف تؤخذ ىذه العكامؿ بعيف االعتبار سكاء عمى مستكل فردم ،لإلستراتيجية أك تطبيؽ مؤسسةتحميؿ اؿ
نية لكؿ عامؿ قد تختمؼ مع مركر الكقت م عالكة عمى ذلؾ فإف األىمية الب،أك ارتباطيا عمى المستكل الكمي

. اعتماد عمى الظركؼ داخؿ ك خارج المؤسسة
ك ىي عبارة ،  ك ىي المرحمة الثانية مف عممية بناء اإلستراتيجية :عممية صياغة اإلستراتيجية: ثانيا

عف تطكير خطط طكيمة األجؿ تأخذ بعيف االعتبار كؿ مف الفرص ك التيديدات الخارجية في ضكء نقاط القكة 
،  ك تحديد األىداؼ المراد تحقيقيا ،كالضعؼ لممنظمة، ك تحتكم ىذه المرحمة عمى تعريؼ رسالة المنظمة
: ، ك يمكف تفصيؿ ىذه الخطكات كما يمي كتطكير اإلستراتيجيات ك أخيرا كضع النقاط الرئيسية لسياسة المنظمة

تعتبر رسالة المنظمة السبب أك المبرر لكجكد المؤسسة، فيي اإلطار : تحديد رسالة المنظمة- 1 
 فيي دليؿ األداء ،الرئيسي المميز لممؤسسة دكف غيرىا مف حيث نشاطيا ك منتجاتيا ك عمالئيا ك أسكاقيا

 1.التنظيمي ك التي تبنى عمييا األنشطة اإلستراتيجية األخرل
 2: رئيسياف ىما فمسفة ك رؤية المؤسسةبعنصريفك ترتبط رسالة المنظمة 

تحدد فمسفة المؤسسة الفيـ ك المعتقدات ك الخطكط العريضة التي سترشدىا في تسيير : فمسفة المؤسسة-أ
 ؛ك يعتبر كضع ىذه القيـ ك المعتقدات مف المقكمات اليامة لنجاح المؤسسة ك استمرارىا ك تميزىا، المؤسسة 

 Richard Alleu كما أشار ، لما يجب أف يككف عميو في المستقبؿمتناسقةىي نظرة كاضحة : الرؤية-ب
 الحاجة إلى رؤية كاضحة كنقطة بداية لما تفعمو ذات أىمية بالنسبة لممؤسسة ك األفراد، كما أنو يجب أف ىافإف

 .يككف لدينا رؤية حتى يككف لدينا تكجو ك حتى نخطط بكفاءة في المستقبؿ
ك ىك عبارة عف النتائج التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا مف خالؿ قياسيا : تحديد أىداؼ المنظمة- 2 

 فاألكؿ ىك ، أف ىناؾ نكعي مف األىداؼ عمى المستكل المؤسسة يجب التفريؽ بينيماحيث نجدنشطتيا، أل
ك ىك عبارة عف أىداؼ طكيمة األجؿ لممؤسسة ك تشمؿ ما يراد تحقيقو بدكف أم تحديد كمي  (Goals)الغايات 
 كاف تسعى المؤسسة لزيادة الربحية أك الحصة السكقية لكف بدكف أف تحدد المقدار الذم تريده أك أف ،لمنتيجة

                                                           
1

 ، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة فً العلوم إستراتٌجٌة تنمٌة الموارد البشرٌة فً مؤسسة اقتصادٌة دراسة حالة مؤسسة سوناطراك: حسٌن ٌرقى 

 57،ص2007االقتصادٌة ،جامعة الجزائر ، 
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ك ىي أىداؼ تحمؿ  (Objectives) أما النكع الثاني فيتمثؿ في األىداؼ ،تزيد بو الربحية أك الحصة السكقية
كما يجب تحديد الفترة الزمنية لتحقيؽ ىذا ،  مثال %15ف تسعى المنظمة إلى زيادة مبيعاتيا نسبة أمعنى كمي ؾ

 ؛اليدؼ كأف تخطط لتحقيؽ الزيادة في المبيعات مع نياية السنة المقبمة
 ك ىي عممية كضع اإلستراتيجيات المناسبة في ضكء تحميؿ البيئة الداخمية :تطكير اإلستراتيجيات-3 

 ؛ ك كذلؾ بما يتناسب مع تحقيؽ األىداؼ ك الغايات ك التي يتـ تحديدىا مسبقا،كالخارجية لممؤسسة
ك التي ، سياسة المؤسسة أنيا الخطكط العامة لعممية اتخاذ القرار تعرؼحيث:تحديد سياسة المنظمة-4 

 ك تستخدـ المؤسسات السياسات لكي تتأكد مف ،اإلستراتيجية ك مرحمة تنفيذهتربط ما بيف مرحمة صياغة أك بناء 
 ك يقكمكف بكافة األنشطة التي تدعـ كؿ مف رسالة المؤسسة ،أف جميع المكظفيف يتخذكف القرارات السميمة

 1.كأىدافيا اإلستراتيجية
ك ىي عبارة عف عممية كضع السياسات ك الخطط التي يتـ صياغتيا : مرحمة تنفيذ اإلستراتيجية- ثالثا

ك تتطمب عممية تطبيؽ ، ك ذلؾ مف خالؿ إعداد البرامج ك المكازنات الحالية الالزمة لذلؾ ،سابقا قيد التنفيذ
 2: اإلستراتيجية العديد مف المياـ ك األنشطة أىميا

 ؛بناء أىداؼ سكقية ك صياغة السياسات -
 ؛تحديد المياـ األساسية التي يجب القياـ بيا -
 ؛تخصيص ىذه المياـ عمى األفراد ك تحديد مسؤكلية كؿ فرد -
 ؛التنسيؽ بيف المياـ المختمفة -
 ؛تصميـ نظاـ معمكمات دقيؽ -
 ؛ بحيث تتضمف جداكؿ زمنية لتنفيذ العمميات،تصميـ برامح خاصة لمسمكؾ ك التصرفات -
 ؛تحديد مقياس ك معايير األداء المناسبة سكاء كانت كمية أك نكعية أك مختمطة -
 ؛كضع نظاـ يسمح بمقارنة األداء الفعمي بالمقاييس ك المعايير المكضكعة -

اإلستراتيجية ال تقؿ أىمية عف عممية صياغتيا، حيث أنو ك ىنا يجب أف نشير إلى أف عممية تطبيؽ 
عند صياغة اإلستراتيجية فإننا نتعامؿ مع أمكر مستقبمية متكقعة قد تختمؼ ىذه األمكر مع بدأ عممية التنفيذ 

 مع ط ك ىذا ما يستدعي مركنة اإلستراتيجية ك التي تسمح بتكييؼ الخط،كالتطبيؽ ك االصطداـ بالكاقع الفعمي
. مستجدات قد تحدث أثناء التنفيذ

                                                           
1
Wheelen thomas.L . Hunger davide J : strategic management and business policy toward global sustainability ,13 th 

edution  . prentice Hall ,United States,2011, p5 
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ك أف األخطاء التي قد تقع فييا المؤسسة في أم مرحمة مف مراحؿ بناء اإلستراتيجية يجب أف تشكؿ 
كالتقييـ  ك ىذه الخطاء يمكف كشفيا عف طريؽ عممية المراقبة ،مدخال لعممية بناء إستراتيجية أخرل في المستقبؿ

. اإلستراتيجية ك ىي آخر مرحمة لبناء إستراتيجية المؤسسةلمراحؿ بناء 
 في ىذه المرحمة تخضع كؿ اإلستراتيجيات لعممية تقيـ لمعرفة مدل :مرحمة المراقبة و التقييم- رابعا

 ك لتقييـ مدل دقة التنبؤات التي تحتكييا ،تناسبيا مع التغيرات التي تحدث في البيئة الداخمية ك الخارجية
ك اكتشاؼ االنحرافات ، ك يتطمب ذلؾ مقارنة النتائج الفعمية باألىداؼ المتكقعة مف تطبيؽ اإلستراتيجية ، الخطط

 ك تحتاج المؤسسة إلى تجميع بيانات مف البيئة ،التي قد تككف في مرحمة تصميـ اإلستراتيجية أك مرحمة تطبيقيا
 ك يتبع ذلؾ ،الداخمية ك الخارجية حتى تتمكف مف الحكـ عمى مدل نجاح اإلستراتيجيات في تحقيؽ أىدافيا

اتخاذ الخطكات التصحيحية في اإلستراتيجيات أك تغيير بعض األنظمة ك ىياكؿ العمؿ التي كانت السبب في ب
 1.عدـ تحقيؽ األىداؼ التي استيدفتيا اإلستراتيجية

 .اإلستراتيجية الدولية لممؤسسة االقتصادية: المطمب الثاني
قصد الدخكؿ ك تغمغؿ المؤسسات في األسكاؽ الدكلية فإنيا تعتمد عمى صياغة إستراتيجيات معينة قصد 

 حيث أف صياغة اإلستراتيجية الدكلية تعد ،(الخ...منافسة، ثقافة، سياسة،)مجابية التغيرات البيئية المستمرة 
الدكلية، إذ قد يتـ دخكؿ المؤسسات إلى األسكاؽ الدكلية الفاصؿ بيف نجاح المؤسسة ك فشميا عبر أسكاقيا 

كاجد مؤسسات ت تيث ح، بالمكاقؼ البيئية ك خاصة منيا البيئة التنافسيةتفاجأبصفة عشكائية لكنيا سرعاف ما 
اإلستراتيجي ك التكقع الجيد في األسكاؽ الدكلية التي قد تككف السبب في إزاحتيا ذات مستكل عالي مف التفكير 

خدمة األسكاؽ الدكلية التفكير في ؿك فشميا في تمؾ األسكاؽ، لذا أصبح لزكما عمى المؤسسة التي تصبكا 
 أىـ التغيرات الحاصمة فييا قصد تذليميا ك التأقمـ ةمراعا، ك ذلؾ مع  مف دخكؿ ىذه األسكاؽىاإستراتيجيات تمكف

. معيا
مفهوم اإلستراتيجية الدولية لممؤسسة : الفرع األول

ف غالبية المؤسسات التي تعمؿ أليعد التخطيط اإلستراتيجي الدكلي جزأ جكىريا في اإلدارة الدكلية، ذلؾ 
 األخرل نشاطات إلى جانب الكثير في اؿ، تسكيقية ك بحثية، مالية ،عمى المستكل الدكلي تدير مراكز إنتاجية 

ك نظرا لتعدد ك تنكع بيئات األعماؿ الدكلية فإف إستراتيجيات األعماؿ الدكلية ىي أكثر تعقيدا ، في دكؿ متعددة 
مف تمؾ التي يجرم اختيارىا لمبيئة المحمية أك القطرية، إذ أف حجـ ك درجة تعقيد العمميات الدكلية قد تمت 

بشكؿ متسارع يفرض عمى المؤسسات التي تعمؿ في المجاؿ الدكلي العناية التامة في صياغة ك بناء 
.  لضماف مزاكلة األعماؿ الدكلية بكفاءة ك فعالية، ك ذلؾ الكضعىذااإلستراتيجية لتتناغـ مع 
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مف جانب آخر فإف تزايد حدة المنافسة عزز ضركرة التخطيط اإلستراتيجي ككف العمؿ الجكىرم 
فيا ف إذ أف السعي لمحفاظ عمى البقاء ك ديمكمة المؤسسة في بيئة تكت،لمؤسسات تعمؿ في مجاؿ بيئات متنكعة

. حاالت المنافسة العالمية يفرض عمييا التكيؼ باستمرار مع ظركؼ السكؽ الدكلي
خطة طكيمة األجؿ تعكس رؤية المؤسسة لما يجب أف تككف عميو في "عرؼ اإلستراتيجية الدكلية بأنيا ت

المستقبؿ في إطار عالقتيا بالسكؽ الدكلي ك بيئة ك بمتغيراتيا المختمفة مف ناحية ك مكاردىا المختمفة مف ناحية 
 1".أخرل

التكجو المشتؽ مف السياسة العامة لممؤسسة يعمؿ عمى تكجيو الخيارات : "كما تعرؼ أيضا بأنيا
 2".الجغرافية لممؤسسة

 3: التي تتمثؿ فيالمتاحة، كمجمكعة مف الخيارات باإلستراتيجية الدكلية كما تختص 
 ؛اختيار السكؽ ك ميداف نشاط المؤسسة-
 ؛اإلستراتيجية المالئمة لنشاطيااختيار البدائؿ -
 .تخصيص مكارد المؤسسة-

كما رأينا مف قبؿ ، اإلستراتيجيىذه الخيارات تأتي نتيجة مرحمة التحميؿ التي تعتبر أساسية في التفكير 
 4:ك التي يتـ مف خالليا تحميؿ عناصر البيئة الداخمية ك الخارجية لممؤسسة، (مرحمة التشخيص اإلستراتيجي)
 مع ، ك الذم يسمح باكتشاؼ الفرص ك التيديدات عمى المستكل الدكلي،تحميؿ البيئة الخارجية لممؤسسة-

 ؛ االختالفات البيئية بيف الدكؿمراعاة
، ك ذلؾ قصد إبراز نقاط القكة ك نقاط الضعؼ لممؤسسة ك قدراتيا التنافسية ،تحميؿ البيئة الداخمية لممؤسسة -

 ؛كاكتشاؼ القدرات المميزة ليا
حسب إمكانيات ك قدرات ،مالئمة اإلستراتيجية اؿتتبنى المؤسسة ىذا التحميؿ قصد صياغة ك اختيار البدائؿ -

 ؛المؤسسة ك الظركؼ البيئية التي تجارييا
اإلستراتيجية تأتي مرحمة ترجمتيا عمى شكؿ خطط ك تكتيكات عممية مدققة بعد انتقاء ك اختيار البدائؿ -

 ؛كمفصمة لكؿ كظيفة مف كظائؼ المؤسسة
. في األخير تأتي مرحمة الرقابة ك قياس االنحراؼ عما ىك مخطط لو-

 اإلستراتيجي الدكلي كمفيكـ ك إنما طيطاإلستراتيجي ال يختمؼ عف التخك مما سبؽ نجد أف التخطيط 
 ،ة في المجاؿ الدكليؿاالختالؼ الجكىرم ك األساسي يتمثؿ في البيئات التي تعيش في كنفيا المؤسسات العاـ
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إستراتيجيات دخكؿ ) ك كذلؾ تكفر ليا بدائؿ إستراتيجية أكثر ،حيث تكفر ليا فرص جديدة لمتكسع ك النمك
 ك بالمقابؿ فيناؾ تيديدات أكثر مرتبطة بالبيئة ،(الخ...األسكاؽ، التكسع الدكلي، اإلستراتيجية التسكيقية الدكلية،

(. الخ...بيئة ثقافية، تنافسية، سياسية، )الخارجية التي تعمؿ داخميا 
دوافع صياغة اإلستراتيجية الدولية : الفرع الثاني

 ينطمؽ مف حقيقة مفادىا أنو ال تستطيع إف الدافع األساسي ك الرئيسي لصياغة اإلستراتيجية الدكلية
 فالعالمية أصبحت سمة العصر ك نجاح ،الدكؿ اإلبقاء عمى أسكاقيا المحمية بمعزؿ عف تأثير السكؽ الدكلي

 في المستقبؿ يتكقؼ عمى مدل قدرتيا عمى المنافسة في السكؽ العالمي، ك لف يككف ىناؾ في مؤسساتاؿ
المستقبؿ القريب مكاف لممؤسسات التي تقتصر في نشاطيا عمى السكؽ المحمي ك السبب كراء ذلؾ يعكد لعكامؿ 

 عمى سرعة ك زيادة تسارع معدؿ النمك في السكؽ ىاعكس تأثير،تاقتصادية ك سياسية ك تكنكلكجية ك اجتماعية 
 ك التي يمكف ، السكؽ بكصفو سكؽ محمي يعد تجاىال خطيرا إلحدل حقائؽ العصرإلىالعالمي ، كما أف النظر 

.  في سكؽ المنافسةمنتجاتياأف يؤدم تجاىميا إلى مكت الكثير مف المؤسسات ك 
باإلضافة إلى ىذا الدافع الرئيسي فإنو تكجد مجمكعة أخرل مف الدكافع الفرعية تعمؿ المؤسسة عمى 

 ك تحقيؽ مكطئ قدـ فعاؿ فييا، ك تتمثؿ ،ك التي تمنحيا في النياية فرصة النفاذ إلى السكؽ الدكلي،تحقيقيا 
 1:ىذه الدكافع في

 تسمح لممؤسسة تحقيؽ القكة التيمكاطف بحيث تعرؼ الكفايات المتميزة : نقؿ الكفايات المتميزة- 1 
 ك تعبر مكاطف القكة ىذه عمى نفسيا بشكؿ ، أك االستجابة المتفكقة لمزبكف،الكفاءة المتفكقة ك الجكدة ك التحديث

أك يصعب ،نمكذجي مف خالؿ تقديـ المنتجات التي تصعب عمى المؤسسات األخرل مجاراتيا في الجكدة 
 زاكية بالنسبة لممؤسسات التنافسية، كما أنيا تساعد عمى خفض ر حيث تعكس الكفاية المتميزة حج،تقميدىا

 إف المؤسسات التي تتمتع بكفايات متميزة تستطيع ،الكمؼ المرتبطة بعممية خمؽ القيمة ك فرؽ السعر المناسب
 حيث يفتقر منافسكىا المحميكف لمثؿ ىذه ،الؿ ربطيا باألسكاؽ الدكليةخغالبا أف تحقؽ عكائد ضخمة مف 

 ؛الكفايات ك المنتجات
 المكقع مف مباشرة النشاط المرتبط بخمؽ القيمة في اقتصادياتتنشأ :  المكقعاقتصادياتتحقيؽ - 2 

يف المكقع النمكذجي المرتبط بيذا الغرض يؤدم م تعإف ك ،المكقع المثالي في النشاط ألم بقعة مف بقاع العالـ
: إلى

 ؛حفظ كمؼ عممية خمؽ القيمة ك ىذا يساىـ في تخفيض كمؼ المنتجات - أ
 1.منح المؤسسة القدرة عمى تميز منتجاتيا ك فرض سعر استثنائي عالمي - ب
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يمكف القكؿ أف المؤسسة تستطيع إدراؾ اقتصاديات المكقع مف خالؿ نشر أنشطتيا الخاصة بعممية خمؽ 
القيمة كؿ نشاط في مكقعو المثالي، قد تستحكذ بذلؾ عمى المزايا التنافسية عمى حساب الشركات التي تركز عمى 

 ك قد يككف ليا القدرة بشكؿ أفضؿ لتميز منتجاتيا ك خفض ىيكؿ ،أنشطتيا الخاصة بخمؽ القيمة في مكقع كاحد
تصبح صياغة اإلستراتيجية الدكلية مسألة حتمية مف أجؿ ؿ العالمية يعج بالمنافسةكمفيا الخاصة بيا في عالـ 

. البقاء ك االستمرار
كتابيا  (BCG)منذ أف نشرت جماعة بكسطف االستشارية : التحرؾ اإليجابي عمى منحنى الخبرة- 3 

انيمؾ مخططك اإلنتاج ك العمميات في المؤسسات إليجاد السياسات ، 1968 في "نظرة عمى الخبرة"ـ بكالمكس
لذم يشير إلى إمكانية المؤسسة اك االستراتيجيات التي تكفؿ تطبيؽ ما تضمنو مف أفكار حكؿ منحنى الخبرة 

 خفض كمؼ اإلنتاج لمكحدة المضافة مف المنتج عند مضاعفتيا عدد كحدات اإلنتاج في تتجو نحكبأف 
 التكصؿ إلى خفض الكمؼ عف طريؽ زيادة خبرة المكارد إلى جيكد ىؤالء المخططيف  خمصت ك قد،المستقبؿ

في فترة يتضاعؼ فييا عدد  (%30، 20)البشرية العاممة التي تساىـ في ىذا التخفيض بمعدؿ ثابت قدره 
 الكمفة عف الكحدات المنتجة، ك لكف المطمكب اآلف في ظؿ التنافس الدكلي ك اإلدارة الدكلية ىك ليس تخفيض

 التحرؾ األسرع عمى بذلؾ ك يقصد ، بؿ ضماف التحرؾ اإليجابي عمى ىذا المنحنى، الخبرة فحسبطريؽ
ك االستحكاذ عمى مزايا مرتبطة ،مؤشرات التعمـ ك اقتصاديات الحجـ لتييئة فرص خفض كمؼ خمؽ القيمة 

:  ك بالتالي تحقيؽ الريادة في الكمفة، ك إف بمكغ التحرؾ اإليجابي يحتاج إلى،بالكمؼ عمى حساب منافسيا
 ؛تبني سياسة تسعيرية ك تسكيقية تتسـ بالجرأة ك اإلقداـ لرفع معدالت الطمب بسرعة -
 ؛بناء طاقة إنتاجية قادرة عمى خدمة السكؽ العالمية -
اختيار المكقع إلنجاز ك أداء األنشطة التي تخمؽ القيمة لتحقيؽ اقتصاديات الكمفة الناتجة عف تأثيرات  -

 2.منحنى الخبرة مع اقتصاديات المكقع
استراتيجيات التسويق الدولي  : المطمب الثالث 

تقـك المؤسسات التي تتجو نحك تدكيؿ نشاطيا التسكيقي بعدة استراتيجيات قصد دخكليا ك تغمغميا في 
 الدكلية المستيدفة مف األسكاؽاستراتيجيات حضكرىا في   كأشكاؿ المؤسسة بدراسة تبدأ حيث ، الدكليةاألسكاؽ

 األسكاؽ تقسيـ ىذه إلى ثـ تعمد األسكاؽ،خالؿ مجمكعة مف االستراتيجيات لالنتقاؿ ك السيطرة عمى ىذه 
 خدمة السكؽ الخارجي  مف خالؿ إستراتيجية صياغة إلى تتعرض األخير ك في ، شرائحإلىالمستيدفة 

 .استراتيجيات المزيج التسكيقي 

                                                                                                                                                                                                 
1

   206 ص نفس المرجع،
2

 207نفس المرجع،ص
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 مف البدائؿ المتاحة أكثر أك خالؿ بديؿ مف الدكلية األسكاؽتستطيع المؤسسة تسجيؿ حضكرىا في ك 
 الدكلية يعد مف األسكاؽفقرار التكغؿ في ، لدييا ، ك التي تمنحيا اكبر قدر مف السيطرة عمى عممياتيا التسكيقية 

 تدرؾ أففبعد ، ك لو اثر كبير عمى باقي القرارات في الكظائؼ التسكيقية،  لممؤسسة اإلستراتيجيةالقرارات 
 القتحاـ السكؽ أسمكب أفضؿالمؤسسة باف سكقا ما يمثؿ فرصة تسكيقية ليا تفكر بعد ذلؾ في تحديد 

 .المستيدفة
خمس  كجكد إلى kotler  أشار لمدخكؿ بيف المنافسيف فقد أساليب ك بشكؿ عاـ ىناؾ اختالؼ في عدة 

  الدكلية ك المتمثمة في االستثمار المباشر ، المشاريع المشتركة ، التراخيص،األسكاؽ إلى لمدخكؿ أساليب
 .1ر التصدمالتحالفات،

  األسواق الدولية و العوامل المؤثرة فيهاتغطيةإستراتيجيات : األولالفرع 
 األسكاؽ الدكلية الكسيمة طكيمة األجؿ التي تتبعيا المؤسسة لعرض منتجاتيا تغطيةيقصد بإستراتيجيات 

 مما يحقؽ أىدافيا اإلستراتيجية سكاء كانت إيجاد أسكاؽ دائمة لمنتجاتيا في الخارج أك ،في األسكاؽ األجنبية
ة في طركح ليذا فإف المشكمة الـ، تحقيؽ مراكز تنافسية متقدمة مقارنة بالمؤسسات المنافسة ليا في تمؾ األسكاؽ

باع تعممية تصميـ اإلستراتيجيات تتمثؿ في تأثير العكامؿ البيئية المختمفة عمييا خاصة مف ناحية التأثير في إ
 ك ليذا ينبغي عمى اإلدارة بصفة عامة ك إدارة ،خطكات التصميـ ك اختيار خطكات الدخكؿ لألسكاؽ الدكلية

، امة بالفكارؽ بيف األسكاؽ مف حيث التغيرات البيئية تالتسكيؽ الدكلي بصفة خاصة أف تككف عمى دراية 
كاستخداـ جميع المعمكمات ك أساليب التحميؿ ليذه البيئة حتى تحقؽ التكيؼ المطمكب منيا، ك مف بيف 

:  اإلستراتيجيات العامة لمتكجو نحك األسكاؽ الدكلية نذكر ما يمي
يطرح ىذا المدخؿ السيطرة ك التركيز تكجيات أساسية لإلدارة لصياغة : إستراتيجية السيطرة و التركيز: أوال

 كما ىي عدم السيطرة اإلستراتيجية ك تركيز التسكيؽ الدكليبىذه التكجيات تككف بفعؿ ، اإلستراتيجية الدكلية 
: مكضحة في الشكؿ المكلي 

 إستراتيجية السيطرة ك التركيز الدكلي : (12-1)الشكؿ رقـ 
 

 
  
 
 

                                                           
1
Ph. kotler et B. Dubois : Marketing management ; 7eme édition , Publie union, Paris, 1992 ,p395  

 بالتفصٌل فً الفصل الثانًاألسالٌبسنقوم بدراسة هذه . 

 واسع

 تركيز انتسىيق اندوني

 يركزيتال 

 انسيطرة اإلستراتيجيت

 يركزيت

 ضيق

 انتىجه جيى ال يركزي

 تىجه سيطرة انًنتجاث تىجه جيى يركزيت 

 انتىجه انشايم



 مفاهيم أساسية التسويق الدولي و التنافسية .............................................................................. الفصل األول

77 
 

 
 ، دار الٌازوري ، عمان، إدارة األعمال الدولٌة منظر سلوكً استراتٌجً: زكرٌاء المطلك الدوري ، احمد علً صالح : انًصدر

 205،  ص 2009

 يقكـ ىذا التكجو عمى افتراض أف كحدات منتجات أك خدمات بمد معيف تتكلى :تكجو سيطرة المنتجات- أ
 لذا يركز ىذا التكجو عمى المنتج ،اإلشراؼ ك السيطرة عمى منتجات ك خدمات لبمداف أخرل في أسكاؽ خارجية

 ىذا التكجو يالءـ ك ،ك السيطرة المركزية المباشرة عمى عمميات التصنيع ك تسكيؽ المنتجات في بمداف أخرل
 1؛الشركات التي تعتمد تركيز ضيؽ في التسكيؽ الدكلي مقابؿ سيطرة إستراتيجية جغرافية عمى منتجاتيا

يستفيد ىذا التكجو عمى افتراض أف المؤسسة تركز عمى مركزية عالمية مف خالؿ : تكجو الجيك مركزم- ب
 ك مف مزايا ،تكزيع السيطرة اإلستراتيجية عمى أسكاؽ متعددة مع تركيز ضيؽ في النمك الدكلي عند منتج محدد

 نح فضال عف ـ، ك التمكيؿ بأقطار مختمفة،ىذا التكجو ىك تقميؿ مخاطر دخكؿ األسكاؽ ك عمميات التصنيع
أم مركنة ،اإلدارة اإلستراتيجية الدكلية مركنة كافية في تخطيط محفظة األعماؿ اإلستراتيجية الدكلية ك تكجيييا 

ال يؤثر عمى فاف ذلؾ  ذلؾ السكؽ في ك ىذا يفيد فيما لك كاجيت المؤسسة في أحد البمداف إخفاؽ ،في التنكيع
 ؛ المؤسسات ألنيا مكزعة عمى أكثر مف مركزأعماؿمجمؿ 
يعتمد ىذا التكجو باعتماد ك تركيز كاسع في التسكيؽ الدكلي مقابؿ ال : تكجو الجيك ال مركزية- ج 

مركزية عالية ناجمة مف استيالكيا عدد كبير مف كحدات األعماؿ المستقمة التي تقـك بتسكيؽ ىذا الكـ الكاسع 
 مما ،حقؽ تبادؿ المعمكمات بيف كحدات األعماؿمرغـ مف منطقية ىذا التكجو إال أنو ال اؿمف المنتجات، ك ب

 ؛يحرميا مف عممية تنسيؽ خاصة في مجاؿ األسعار ك التصاميـ ك دراسة السكؽ ك نمط اإلدارة
يقكـ ىذا التكجو عمى سيطرة مركزية عالية مقابؿ تركيز كاسع في التسكيؽ الدكلي : التكجو الشامؿ- د

ك بالتالي يجب أف ، ك ينطمؽ ىذا التكجو مف النظر إلى العالـ عمى أنو سكؽ كاحدة ،لتحقيؽ حالة الشمكلية
 2.تطبؽ إستراتيجياتيا الشاممة في الدخكؿ ك خدمة ىذه األسكاؽ

 عند عممية تطكير تيفيمكف لممؤسسة أف تتبنى إحدل اإلستراتيجي: إستراتيجية التركيز و التوسع: ثانيا
 :أنشطتيا مف خالؿ األسكاؽ الدكلية

صكر كبيرة مف عدة مناطؽ ب تخترؽ المؤسسة في البداية مجمكعة مف األسكاؽ ك :إستراتيجية التكزيع- أ
 ثـ تقكـ بغربمة  ىذه األسكاؽ حسب ،غالبا ما تككف ىذه المؤسسات ذات رؤكس أمكاؿ كبيرة، جغرافية متفرقة 

 كما يطمؽ عمى ىذه اإلستراتيجية إستراتيجية الطير باعتبار أف الطير يبحث في مردكديتيا،درجة أىميتيا ك 

                                                           
1

 210مرجع سابق ،ص: زكرٌا مطلك الدوري،احمد علً صالح
2

 211نفس المرجع ، ص 
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 ك عمى ىذا األساس تبحث المؤسسة عف ،الشجرة الكبيرة ذات األغصاف المتعددة في غصف معيف ليقؼ عميو
 1. إستراتيجياتيا عمى أساسولصياغةأفضؿ مكاف أك مكقؼ 

في ىذه اإلستراتيجية المؤسسة تقـك باختراؽ األسكاؽ خطكة بخطكة ك عند تحقيؽ :إستراتيجية التركيز- ب
 كما يطمؽ عمى ىذه ،العائد مف السكؽ األكؿ تنتقؿ إلى الثاني ك ىكذا تككف طريقة االنتقاؿ بطيئة ك تدريجية

 حيث أف المؤسسة ىنا تحمؿ ك تدرس بيئتيا الداخمية لتككف ىذه الدراسة نقطة ،اإلستراتيجية إستراتيجية السنجاب
ك ىنا تشبو المؤسسة ، إذ يتـ االعتماد عمى الميارات خبرات مكارد المؤسسة المتكافرة ،انطالؽ في التفكير

 2.السنجاب الذم ينطمؽ داخؿ الشجرة ك في كيانيا مف األسفؿ إلى األعمى
: ك الشكؿ المكالي يكضح درجة تدكيؿ أنشطة المؤسسة حسب كؿ إستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 إستراتيجيت انتركيز و انتىسع اندوني: ( 13-1)انشكم رقى 
 
 
 
 
 
 
 

 
source: Jean Marc de leesnyder: marketing international les cyclopie die de gestion ,2ed, 

economica, Paris, 1997 , p 185. 

 مف  عددك مف خالؿ الشكؿ نالحظ أنو عمى المدل الطكيؿ يمكف أف تمتقي اإلستراتيجيتيف في امثؿ
 المؤسسة الدكلية بالتخمي عف األسكاؽ األقؿ مردكدية ك األكثر تبدأ فعند التكسع في كؿ االتجاىات األسكاؽ،
. ف األسكاؽ في إستراتيجية التركيزـ بينما يتـ التركيز عمى عدد أمثؿ ،مخاطرة

                                                           
1
Charles croe : op.cit. p512 

2
Ibid ,p512 

 نتىسعا

 انزين

 انتركيز

عدد األسىاق 

 انًستهدفت

انعدد األيثم 

 نألسىاق انًستهدفت 
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ك في األخير نجد أنو مف العكامؿ األخرل التي تعتبر حاسمة أك مؤثر بدرجة كبيرة عمى قرار اختيار 
: اإلستراتيجية أك نمكذج معيف الختراؽ األسكاؽ الدكلية

 ؛أىمية الرقابة ك السيطرة عمى النشاط بالنسبة لممؤسسة-
 1.تكمفة المسار أك األسمكب الذم يتـ اختياره-

 يمكف أف تتكقع احتماؿ تغيير نمط الدخكؿ بدرجة عالية مؤسسةك بمجرد دخكؿ األسكاؽ الدكلية فإف اؿ
في الدقة، فبمركر الكقت سكؼ تختار المؤسسة نمط الدخكؿ الذم سيمنحيا أكثر قدر ممكف مف السيطرة عمى 
عممياتيا التسكيقية الدكلية، ك لكف قصد تحقيؽ المؤسسة لسيطرة أكبر عمى عممياتيا يجب االلتزاـ بتخصيص 

ك مع ذلؾ فإف ، ك بالتالي التعرض بدرجة أكبر مف المخاطر البيئية ك التسكيقية ،مكارد أكبر لمسكؽ الدكلية 
الثقة المكتسبة في قدرة المؤسسة عمى المنافسة في األسكاؽ الدكلية تجعؿ المؤسسة تختار أعمى درجة مف 

ك عميو تزداد رغبة المؤسسة في دخكؿ األسكاؽ ، السيطرة عمى عممياتيا عمى الرغـ مف ارتفاع درجة المخاطرة 
. الدكلية في طريؽ االستثمارات المممككة جزئيا أك كميا

كما ترجع عكامؿ فشؿ المؤسسات في األسكاؽ الدكلية ك مكاجية المنافسة ك في قمة الخركج المبكر مف 
 2: السكؽ لسببيف رئيسييف ىما

 ؛الدخكؿ إلى األسكاؽ الدكلية بدكف كضع إستراتيجية معينة-
 .االختيار الخاطئ لتكقيت دخكليا-

لذلؾ فإف دخكؿ األسكاؽ المستيدفة يتطمب الدقة في إتباع خطكات الدخكؿ إلييا مقترنة باختيار الكقت 
 (مستيمكيف الحالييف ك المرتقبيف ك خصائصيـ)المناسب لدخكؿ ىذه األسكاؽ ك ذلؾ مف خالؿ دراسة الطمب 

 ك في األخير تحديد الشريحة التسكيقية األكثر انجذابا التي تتعامؿ معيا المؤسسة ك تقدـ ،(المنافسة)كالعرض 
. ليا منتكجيا مف خالؿ تقسيـ ىذه األسكاؽ الدكلية

 : تجزئة األسواق الدولية: الفرع الثاني 
 عند تكجو المؤسسة نحك دخكؿ األسكاؽ الدكلية فإنيا تعمؿ عمى تخصيص أكثر لمكاردىا قصد خمؽ 
اكبر قيمة لممستيمؾ ، ك ذلؾ مف خالؿ استيداؼ مستيمكيف يتمتعكف بدرجة اكبر مف الكالء اتجاه الخدمات 

كالمنتجات التي تقدميا ليـ المؤسسة عبر أسكاقيا الدكلية المستيدفة ، إضافة إلى مجمكعة المستيمكيف المرتقبيف 
ك المحتمميف ، لذلؾ فاف المؤسسة تتجو نحك تقسيـ أسكاقيا المستيدفة إلى شرائح مختمفة مف الزبائف الذيف 
تجمعيـ مجمكعة مف الخصائص المشتركة ، في حيف تعمؿ المؤسسة عمى البحث المستمر عمى تطمعاتيـ 

                                                           
1

 35 ، الدار الجامعٌة ، بٌروت ،بدون سنة نشر ، صبحوث تطبٌقٌة فً إدارة األعمال الدولٌة: عبد السالم أبو قحف 
2

، 2003 ، المؤتمر العلمً األول حول اقتصادٌات األعمال فً ظل العولمة ،عمان، إستراتٌجٌة التسوٌق و تحدٌات المنافسة الدولٌة: عبد الرحمان بن عنتر 

 16ص 
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كرغباتيـ قصد تحقيقيا ك إشباعيا ك تنمية الطمبات لدل المستيمكيف المرتقبيف ،بغية تحقيؽ أىدافيا عبر األسكاؽ 
الخ ، ك ذلؾ في ظؿ ...الدكلية التي تستيدفيا مف زيادة لمحصة السكقية ك تنمية األرباح ك النمك ك االستمرار 

 .المنافسة الشرسة التي تسكد أسكاقيا المستيدفة ك تزاحـ المؤسسات نحك تحقيؽ اكبر حصة سكقية 
ك في األخير بعد تحديد إستراتيجية الدخكؿ إلى األسكاؽ الدكلية ك تجزئة ىذه األسكاؽ ك تحديد األسكاؽ 

 تأتي عممية ترجمة اإلستراتيجية إلى أنشطة المؤسسة عبر أسكاقيا الدكلية مف خالؿ المزيج التسكيقي ،المستيدفة
. الدكلي

المزيج التسويقي الدولي : الفرع الثالث
 لتطبيقيا عمى المكقع اإلستراتيجي 4P'Sحيث يعرؼ المزيج التسكيقي عمى أنو تحديد ك استعماؿ مبادئ 

 Jasmen مف قبؿ جاسمف ككليتكف1948كضع ىذا المبدأ األساسي لممزيج التسكيقي عاـ ،لممنتج في السكؽ 
kolitonـ ا ؽ1953 ك في سنة ، الذم اقترح أف يتـ تحديد القرارات التسكيقية بناء عمى عناصر المزيج التسكيقي

، Marketing Mix رئيس نقابة المسكقيف األمريكييف في ذلؾ الكقت بإطالؽ اسـ Nil bordon نيؿ بكردكف
كضع عناصر ىذا المزيج التي تبدأ جميع كمماتيا  بJiron markaniاـ جيركف ماكارني ؽ 1960كفي سنة 

 .4P'S1 بالسمعة اإلنجميزية لذا سميتSبحرؼ 
في حيف تصاغ ىذه العكامؿ عبر األسكاؽ الدكلية ابتداء بالمنتج مف خالؿ إيجاد المنتج المناسب الذم يمبي 

 باألخذ في عيف االعتبار إمكانية تنميط المنتج دكليا أك تمايزه في كؿ ،رغبات المستيمؾ في األسكاؽ المختمفة
 أما العنصر الثاني فيك التسعير فإف كمفة اإلنتاج، النقؿ، الضرائب، الرسكـ، المنافسة ك عكامؿ ،سكؽ مستيدفة

 أما المككف الثالث فيك التكزيع مف خالؿ دراسة لقنكات التكزيع ،أخرل ال بد أف تؤخذ في عيف االعتبار
أما المككف الرابع فيتمثؿ في التركيج مف خالؿ أساليب ك الطرؽ التي ، كالكسطاء ك البنى التحتية لكؿ سكؽ 

ك في الجدكؿ الثاني نبيف أىـ العكامؿ ، ب المستيمؾ نحك المنتج ك دفعو لمكالء لمعالمة التجارية جذتعمؿ عمى 
. المككنة لعناصر المزيج التسكيقي عبر األسكاؽ الدكلية

 
 

المنتج الدكلي - 1
Product  

. أشكاؿ ك نماذج مسكقة- 
. تنميط ك تمايز- 
. تعديالت المطمكبة لمسكؽ المحمي- 

                                                           
 دور استهداف الزبائن و العمالء من خالل هذا التقسٌم إلى إضافة للمؤسسة، الدولٌة المستهدفة األسواق تقسٌم أسس و أسالٌب مختلف إلىحٌث سنتطرق 

 .فً رفع تنافسٌة المؤسسة و تحقٌق تمٌزها التنافسً فً الفصل الثالث 
20/04/2012-09 :00 pm ًالمزٌج التسوٌق 

1
Ar-wikipedia.org/wiki/ 

 انًزيج انتسىيقي اندوني  (: 4-1) رقى جدولال
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. العالمة ك االسـ التجارم ك التغميؼ- 
 .الصيانة- 

التسعير الدكلي - 2
Price  

خصائص السكؽ، الحالة التنافسية، تنشيط ك تمايز - 
 .الخيارات اإلنتاجية الدكلية، مداخؿ التسعير

التكزيع الدكلي - 3
Production  

اختيار منافذ تكزيعية، كسطاء دكليكف، البيع بالجممة - 
 .ك التجزئة، تخزيف

التركيج الدكلي - 4
Promotion  

تمايز اإلعالف، اختيار الكسيمة، االستعانة بالككالة - 
 .اإلعالنية، فعالية اإلعالف، فعالية رجاؿ البيع

 .245 ص 2002، األىمية لمنشر ك التكزيع، عماف، - مدخؿ تتابعي- ، إدارة األعماؿ الدكليةشكقي ناجي جكاد: المصدر

ك مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أف عممية اتخاذ القرار حكؿ المزيج التسكيقي الدكلي تتحكـ مف خالؿ مؤشريف 
: تعمد المؤسسة لممفاضمة بينيما ثـ تشرع بتحديد البديؿ األمثؿ

 ؛ت التي تتعامؿ مع منتجات معيارمؤسساك يناسب ىذا المزيج اؿ: االلتزاـ بمزيج تسكيقي معيارم ثابت  -1
 ىذا المزيج المؤسسات التي يالءـ ك :اعتماد مزيج تسكيقي ذك عناصر مرنة تتبايف مف سكؽ آلخر -2

 .تتعامؿ مع منتجات غير معيارية مختمفة كمتباينة حسب حاجات كؿ سكؽ مف األسكاؽ التي تحد منيا
كما يمكننا القكؿ بأف المؤسسة قصد ترجمة ىذا المزيج في أسكاقيا الدكلية فإنيا تتبنى العديد مف 

 .اإلستراتيجيات الخاصة بعناصر المزيج التسكيقي الدكلي
 خالصة الفصل األول

 مما سبؽ نجد أف التسكيؽ الدكلي ىك عبارة عف فمسفة إدارية تعمؿ المؤسسة مف خالليا عمى تحديد 
رغبات زبائنيا المستيدفيف ك اكتشاؼ تطمعاتيـ ، كأساس لتحقيقيا ،ك ذلؾ مف خالؿ عدة خطط ك استراتيجيات 

بحكث التسكيؽ الدكلي ك تجزئة األسكاؽ ، استراتيجيات دخكؿ األسكاؽ الدكلية ، استراتيجيات المزيج التسكيقي )
، (الخ...ثقافيا ، اقتصاديا ، تكنكلكجيا)، ك يككف ذلؾ عبر أسكاؽ دكلية تتسـ باختالؼ معطيات بيئتيا  (الدكلي 

حيث يجب عمى المؤسسة عند االتجاه نحك خدمة أسكاقيا الدكلية المستيدفة مراعاة تمؾ االختالفات البيئية، 
 . حيث أف تجاىميا قد يضعؼ مف قدرات المؤسسة ك قد يتعدل ذلؾ إلى خسارة تمؾ األسكاؽ المستيدفة

 باإلضافة إلى مراعاة المتغيرات البيئية لألسكاؽ المستيدفة فاف المؤسسة تكاجو تحديات أخرل تتمثؿ فيما 
يشيده العالـ مف تحكالت نحك العكلمة االقتصادية ك ما تفرزه مف اشتداد المنافسة ك تزاحـ األسكاؽ الدكلية ، 

ربحية ، حصة سكقية ، )حيث يجب عمى المؤسسة اإلحاطة بكؿ العكامؿ ك التطكرات التي تؤثر عمى تنافسينيا 
، ك نمكىا في تمؾ األسكاؽ المستيدفة ، حيث تعمؿ المؤسسة عمى رفع تنافسيتيا في ظؿ  (الخ ...إنتاجية 

                                                           
 سنتطرق إلى معظم هذه االستراتٌجٌات بالتفصٌل فً الفصل الثالث. 
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اشتداد المنافسة داخؿ أسكاقيا الدكلية مف خالؿ عدة مجاالت تتمثؿ في مجمميا في تطكير سمسمة القيمة ، التي 
تعمؿ المؤسسة عمى تطكيرىا قصد الحفاظ عمى مكانتيا في أسكاقيا المستيدفة ك التكجو نحك النمك ك االستمرار، 
ىذا باإلضافة إلى استناد المؤسسة إلى مزايا تنافسية تخكليا لمكاجية تحديات المنافسة عبر أسكاقيا المستيدفة ، 

حيث تعمؿ المؤسسة عمى بنائيا مف خالؿ عدة مداخؿ ، كما نجد أف المؤسسة تعمؿ عمى تكييؼ مزاياىا 
  . (تميز بالتكمفة ، ميزة التميز ،ميزة التركيز )التنافسية حسب خصكصية كؿ سكؽ مستيدفة 

تصدير ، تحالؼ )في حيف نجد أف تكجو المؤسسة نحك خدمة أسكاؽ دكلية يككف عبر عدة مداخؿ 
حيث تختار المؤسسة منيا ما يناسب إمكانياتيا ك مكاردىا مع مراعاة  (استراتيجي ، تعاقد دكلي ، استثمار 

درجة أىمية تمؾ األسكاؽ المستيدفة ك متغيراتيا ، حيث سنتطرؽ في الفصؿ المكالي إلى ىذه المداخؿ ك طرؽ 
 .كلكج المؤسسة إلى أسكاقيا المستيدفة 
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المؤسسات االقتصادية و دورها 

في و رفع تنافسجتوا و تمجزها 
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 تمهيد 

تنافسيا كبيرا ك تنامي المنافسة ، ىذا ما قد يدعك المؤسسات  تشيد المؤسسة األسكاؽ الدكلية تزاحما 
االقتصادية إلى إعادة التفكير أكثر لرفع تحديات ىذه المنافسة الشرسة ك مكاجيتيا في محيط يتسـ بالتعقيد ، في 

ظؿ ما يشيده مف تحرير لألسكاؽ ك حركة التجارة ك رؤكس األمكاؿ ، ك ىك ما يظير جميا في إطار كؿ مف 
نشاط المنظمة العالمية لمتجارة ك تسارع كتيرة إنشاء التكتالت االقتصادية ، ك نتيجة لذلؾ تجد المؤسسات نفسيا 

محاصرة بيف المنافسة المحمية لمؤسسات نستطيع القكؿ بأنيا تتمتع بالخبرة الكافية ك الفيـ الجيد لمتغيرات 
السكؽ المحمي، باإلضافة إلى منافسة أجنبية لمؤسسات تمتمؾ مف المكارد ك الخبرة عبر األسكاؽ الدكلية ما 

يكفييا لالستحكاذ عمى حصة سكقية معتبرة ، ىذا ما يضع مؤسسات اليـك بيف خياريف ، يتمثؿ أكليما في إف 
تبقى قابعة في سكقيا المحمي تنتظر انخفاض حصتيا منو، ك بالتالي ضعؼ قدرتيا التنافسية ك قد تكدم بيا 
حتى إلى الخركج مف السكؽ ، أما الخيار الثاني فيتمثؿ في البحث عف أسكاؽ أجنبية أقؿ ازدحاما ك اختيار 
األفضؿ منيا، حيث قد تحضى المؤسسة مف خالليا بفرصة رفع حصتيا مف السكؽ العالمية ك زيادة قدرتيا 

التنافسية، إضافة إلى التكجو االيجابي نحك منحنى الخبرة لخدمة ك فيـ متغيرات األسكاؽ األجنبية ك ما يدفعيا 
 .إلى التكجو نحك العالمية 

غير أف المؤسسة ك عند تكجييا نحك خدمة األسكاؽ الدكلية فإنو عمييا  التفكير جيدا في الطريؽ 
كاآلليات التي تدعـ مكقعيا التنافسي في أسكاقيا المستيدفة بالنظر إلى إمكانياتيا ك مكاردىا ك درجة أىمية تمؾ 
األسكاؽ ، في ىذا السياؽ نجد تعدد في البدائؿ مف الطرؽ ك االستراتيجيات لدخكؿ األسكاؽ األجنبية عمى غرار 
التصدير ، التحالؼ االستراتيجي ، التعاقد الدكلي أك االستثمار المباشر داخؿ تمؾ األسكاؽ المستيدفة ، ك ىذا 

منا يدعكنا إلى التساؤؿ حكؿ كيفية المفاضمة بيف ىذه االستراتيجيات ك فيما يتمثؿ دكرىا في رفع تنافسية 
 . المؤسسة االقتصادية ك تميزىا ؟ 

ك بناءا عمى ما سبؽ فقد خصصنا ىذا الفصؿ لدراسة استراتيجيات تدكيؿ نشاط المؤسسة االقتصادية 
 حكؿ تدكيؿ النشاط كدكرىا في رفع تنافسيتيا ك تميزىا عبر األسكاؽ الدكلية، ك ذلؾ مف خالؿ دراسة أساسيات

 في المبحث األكؿ ، ك خصصنا المبحث الثاني لدراسة  الدكليةاألسكاؽاالقتصادم لممؤسسة ك اختيار 
إستراتيجية التصدير ك دكرىا في رفع تنافسية المؤسسة ك تميزىا ، أما في المبحث الثالث فقد تطرقنا لدراسة 

التحالفات اإلستراتيجية الدكلية ك التعاقدات الدكلية ك دكرىا في رفع تنافسية المؤسسة ك تميزىا ، ك في األخير 
كمف خالؿ المبحث الرابع فقد تطرقنا لدراسة االستثمار األجنبي المباشر ك دكره في رفع تنافسية المؤسسة 

 . كتميزىا 
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 . الدوليةاألسواق تدويل النشاط االقتصادي لممؤسسة و اختيار :األولالمبحث 

ك خير دليؿ عمى ، ألىميتيا نظرا اإلنساني الدكلية منذ القدـ مكانة كبيرة في الفكر األعماؿلقد احتمت 
 بيـ خيرا المقيـ أكصاستكص بالتجار ك ذكم الصناعات ك " كاليو في مصر إلىذلؾ كتابة عمي رضي اهلل عنو 

، 1"  المرافؽ ك جالبيا مف المباعد ك المطارح أسباب مكارد المنافع ك فإنيـمنيـ ك المضطر بمالو ك المترفع 
 في عالـ اليـك ك نظرا لمتطكرات أما ، التجارة ك الصناعة الدكلية في العصكر الماضيةأىمية كىك ما يبرز

، مما أدل إلى  أشكاليا ك أنكاعيا الدكلية بمختمؼ األعماؿ أىمية فقد ازدادت ، الدكليةاألعماؿالحديثة في بيئة 
 الدكلية األعماؿ االقتصادية لممؤسسات في كسط بيئة األنشطة العديد مف النظريات المفسرة لحركة تدكيؿ ظيكر

 غير مباشر عمى عمميات تدكيؿ المؤسسات ألنشطتيا ك تكجيو أك التي تؤثر بشكؿ مباشر ،ك مفرزاتيا الحديثة
 المنظمة  عكلمة االقتصاد ، ىذه المفرزاتأىـ مف أف نجد ، إذ الدكلية األسكاؽ جميكرىا في إلىخطابيا 

 الدكلية تعمؿ عمى تقييـ األسكاؽ لذا فاف المؤسسة قصد تكجييا نحك ،العالمية لمتجارة ك التكتالت االقتصادية 
 .  الدكلية التي تتكفر فييا شركط النجاح ك االستمراراألسكاؽكاختيار 

نظريات تدويل النشاط لممؤسسات االقتصادية   : األولالمطمب 

– انفتاح العالـ عمى بعضو البعض ك انكسار الحكاجز القكمية 21 الظكاىر التي ميزت القرف أىـ إف
لذا فقد لقي تدكيؿ المؤسسات االقتصادية لعممياتيا الخ ، ...في السياسة ك االقتصاد ك الثقافة– نكعا ما 

 عنو العديد مف النظريات حكؿ مداخؿ نتج ما ، اىتماما كبيرا مف طرؼ الكتاب ك الخبراء االقتصادييفأنشطتياك
:   ىذه النظريات ما يمي أىـ نذكر مف بيف ، تدكيؿ نشاطيا االقتصادمإلىك دكافع المؤسسات 

 .نظرية عدم كمال السوق: الفرع األول 

 ،باإلضافة(المضيفة ) األجنبية الدكؿ أسكاؽ تقكـ ىذه النظرية عمى افتراض غياب المنافسة الكاممة في 
 اإلنتاجية في شتى المجاالت االقتصادية ك األجنبيةت مؤسساات المحمية عمى منافسة اؿمؤسس اؿة عدـ قدرإلى

مكارد مادية ، مالية ، تكنكلكجية ، ) األجنبيةت مؤسسا جكانب القكة لدل اؿأك تكفر القدرات أف ، أمالمختمفة 
ات الدكؿ المستيدفة يعتبر احد العكامؿ الرئيسية التي تدفع مؤسس بالمقارنة مع ،(الخ  ....إداريةميارات 

  األسكاؽات في الدكؿ ك مؤسس اؿة بعدـ قدرمؤسسة اؿإيقاف أف آخر ك بمعنى ،ات نحك تدكيؿ نشاطيا مؤسسباؿ

                                                           
1

اد ، سلسلة محاضرات لعلماء البنك اإلسالمً للتنمٌة  ، مركز أبحاث االقتصاد إسهامات الفقهاء فً الفروض األساسٌة لعلم االقتص: رفٌق ٌونس المصري 

  39 ص ،2001اإلسالمً ، جامعة الملك عبد العزٌز جدة ، 
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 المحفزات الرئيسية التي أىـيعتبر مف الخ ، .... ك ماليا إنتاجيا ماديا ك أكالمستيدفة عمى منافستيا تكنكلكجيا 
 .1األسكاؽ تدكيؿ ك تكجيو خطابيا عبر ىذه إلى اتجاه المؤسسة إلىتؤدم 

 بعض أك يحدث في كؿ أف يمكف األجنبية األسكاؽ اتجاه الشركات نحك أفك مف ىذا المنطمؽ نجد 
 2:الحاالت التالية 

 األسكاؽ أكات الكطنية في الدكؿ مؤسسة ك اؿلمؤسسحالة كجكد احتكارات جكىرية في منتجات ا-
 المستيدفة؛

ة مقارنة عمى مؤسسمتميزة لدل اؿ، الخ  .... إنتاجية ك تسكيقية ك إداريةحالة تكافرىا عمى ميارات -
 ؛ المستيدفة األسكاؽنظيراتيا في 

 بحجـ كبير تستطيع مف خاللو تحقيؽ كفرات اإلنتاج المادية ك المالية ك قدراتيا عمى  اإلمكانيات-
 ؛الحجـ 

قد تككف في ) ضريبية ك مالية لمشركة أك المستيدفة بتسييالت جمركية األسكاؽقياـ الحككمات في -
 .  ( اتفاقيات دكلية مشتركة أك التكتؿ إطار

 .نظرية الحماية: الفرع الثاني 

 عمييا نظرية عدـ كماؿ السكؽ ظيرت ىذه ت نتيجة لمخمؿ الذم ساد في ظؿ االفتراضات التي قاـ
بما يتكاءـ  (تدكيؿ النشاط) لفرص التجارة ك االستثمار الدكلي األمثؿ الضماف االستغالؿ أف إذالنظرية ، 

ات مؤسسات التي تتجو نحك تدكيؿ نشاطيا ال يتحقؽ بمجرد عدـ تكافؤ المنافسة بيف ىذه اؿمؤسس اؿأىداؼك
 يتكقؼ إنما أىدافياات في تحقيؽ مؤسس ك مف ناحية نجاح اؿ، المستيدفةاألسكاؽات الكطنية لمدكؿ في مؤسسكاؿ

 المستيدفة مف شركط ك قكانيف تؤثر عمى حرية التجارة األسكاؽ ما تفرضو دكؿ أكعمى مستكل الرقابة 
الحماية ىنا ىي ب نقصد إذ ، ليذا ظيرت ىذه النظرية، المرتبطة بيا بصفة عامة األنشطةكاالستثمار ك ممارسة 

 كالتسكيؽ اإلنتاجتمؾ الممارسات الكقائية مف قبؿ المؤسسات لضماف عدـ تسرب االبتكارات المستعممة في مجاؿ 
 ، عقكد التراخيص ، التصديرأك األجنبي المستيدفة مف قنكات غير االستثمار األسكاؽ إلى عمكما اإلدارة أك

مف ، ( الخ...الفنية ك التكنكلكجية  ) حماية ىذه الميارات إلىات مؤسس لذا تمجا اؿ،كذلؾ ألطكؿ فترة ممكنة
ك احتكارىا ليا باتخاذ السرية ، ( الخ....المعرفة ، الخبرة ، االختراع  ) األصكؿخالؿ االحتفاظ بيذه 

                                                           
23، الدار الجامعٌة ، مصر ،دون سنة نشر ، ص بحوث تطبٌقٌة فً إدارة األعمال الدولٌة : عبد السالم أبو قحف 

1
 

2
 23نفس المرجع ،ص
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 قصد األجنبية، األسكاؽات في مؤسس اؿإلىكاالحتياطات قصد حماية ىذه المعارؼ ك الخبرات مف التسرب 
 أك االستثمارية أك اإلنتاجية أنشطتياالحماية المطمكبة الستثماراتيا ك مف ثمة تحقيؽ مبتغياتيا مف كراء تدكيؿ 

 1.التسكيقية

 فعالية تضمف حماية أكثر بديمة متاحة قد تككف أساليبكمف االنتقادات المكجية ليذه النظرية بركز 
 عمى سبيؿ المثاؿ كجكد ضكابط لحماية براءات االختراع بمختمؼ ،ة مؤسسالمعارؼ ك المكتسبات ك خبرات اؿ

 عمى المستكل العالمي تضمنيا منظمات دكلية مستقمة مف خالؿ مكاثيؽ متفؽ عمييا دكليا ، ك مف خالؿ أنكاعيا
 ك مف ،ات في تدكيؿ نشاطيا قصد حماية بحكثيا ك اختراعاتيا مف جيةمؤسس مبررات لؿإمذلؾ فانو ال تكجد 

ة متجاىمة بذلؾ الضكابط مؤسس فاف ىذه النظرية تركز بصكرة مباشرة عمى الدكافع الحمائية لؿأخرلجية 
 الحمائية ككذا اإلجراءات التي مف شانيا التقميؿ مف فعالية ممارسات ك ،كالسياسات الحككمية لألسكاؽ المستيدفة

 . بمكغيا إلى التي تسعى األىداؼعمى مدل تحقيؽ 

 نظرية دورة حياة المنتج الدولي : الفرع الثالث

 قيما في اعتماد إسياما ىذا النمكذج أسيـث م حVernon قدـ ىذا النمكذج مف قبؿ العالـ فرنكف 
ك حسب فرنكف ،  األمريكيةات الدكلية ك خاصة في الكاليات المتحدة مؤسسبركز العديد مف اؿؿ الفعاؿ األساس
ات الدكلية كانت نتيجة تتابع مجمكعة مف الحكادث المؤكدة لبركز منتجات جديدة ك مكقؼ مؤسس اؿةفاف نشأ

 إلى غاية االنتقاؿ إلى مف خالؿ التصدير ، لتدكيؿ نشاطياكأساس (منتجات غير نمطية )احتكار القمة 
كفؽ ىذا النمكذج فاف االتجاه نحك عكلمة النشاط يتبع مراحؿ متتالية تسير كفؽ ،  المباشر األجنبياالستثمار 

 ليصبح األخرلنتج يككف جديدا في البداية ثـ ينتشر في الدكؿ الصناعية ـ اؿأف إذ ،دكرة حياة المنتج الدكلي
 الدكؿ المتقدمة إلى األصمي الميزة النسبية لممنتج تنتقؿ مف الدكؿ صاحبة المنتج أفحيث ،2نمطيا بعد ذلؾ

 حافزا ليذه األسكاؽحيث تككف المكاد المتاحة المادية البشرية اقؿ تكمفة ك ىكذا يككف التكجو نحك ىذه ، األخرل
 فترة ممكنة مف خالؿ انتقاؿ المؤسسة مف سكؽ بأطكؿ عمر المنتج إطالةك ،3 أرباحياالمؤسسات قصد تعظيـ 

 إلى ك عند تقادـ المنتج ك تنميطو تسعى الشركة ، الدكؿ المتقدمةأسكاؽ إلى (السكؽ المحمي ) األـالدكلة 
 مراحؿ ك ىذا ما يبينو بثالثفاف المنتج الدكلي يمر  Vernonف ك حسب فرنك، الدكؿ الناميةإلىاالنتقاؿ حتى 
 :الشكؿ المكالي 

 

                                                           
61،ص 2001 ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرٌة ،نظرٌات التدوٌل و جدوى االستثمارات األجنبٌة: عبد السالم أبو قحف 
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 دكرة حياة المنتج الدكلي : (1-2)الشكؿ رقـ 

 

 

 

  

 

 

 

  24 صدكف سنة النشر،  ،اإلسكندرية ، الدار الجامعية ،  الدكليةاإلعماؿ إدارةبحكث تطبيقية في :  قحؼ أبكعبد السالـ : المصدر 

 بداية األجنبية األسكاؽ إلى األصميج مف السكؽ المحمي مكطف المنتج تيبيف ىذا الشكؿ انتقاؿ المف
 العمالت في تمؾ الدكؿ ، التقارب الثقافي أسعار قد تككف مف بينيا أسبابك يككف ذلؾ لعدة ،بالدكؿ المتقدمة 

 ك يتقادـ المنتج نكعا األسكاؽ ك بعد ذلؾ تتشبع ىذه الخ ،....كاالىتماـ بالتكنكلكجيا الحديثة ، التقارب الجغرافي 
 . الدكؿ المتقدمة أسكاؽ منيا في األقؿ نامية ذات المردكدية أسكاؽ إلى تنتقؿ ، بعد ذلؾما 

 :  كاآلتي ثالث مراحؿ متميزة ىي إلى دكرة حياة المنتج الدكلي تنقسـ أف كما نالحظ 

ع ت حيث تتـ، اختراع منتجأكك ىي تعبر عف ميالد ابتكار : مرحمة المنتج الجديد : األكلىالمرحمة -
 عمى البحكث ك التطكير ك طمب اإلنفاؽىذه المؤسسات بمكارد بشرية مؤىمة ك تكنكلكجيا عالية ك االىتماـ ك 

 كؿ ىذه الشركط تمكنيا مف ابتكار منتجات جديدة يسكؽ عمى أف حيث ،فعاؿ مع اتساع السكؽ المحمي 
 تتسـ ىذه المرحمة بنسب ا كـ، مختمؼ كسائؿ التركيج إلىالمستكل المحمي عف طريؽ شبكات التكزيع باالستناد 

 خارجية أسكاؽ البحث عمى إلىات مؤسس مما يؤدم بيذه اؿ، يفكؽ المستكل المحميأف إلى اإلنتاجمتزايدة مف 
ا تشيد ىذه المرحمة ـ ؾ،  التي تفكؽ مستكل الطمب المحميلإلنتاجبغية خدمتيا ك تصريؼ الكميات المتزايدة 

مما يضمف ،  ك التكسع بيا األسكاؽ ىذه إلى االنتقاؿ إلىة قصد التمييد ـ الدكؿ المتقدإلىتصدير كميات قميمة 
 ؛ 1 ك تغطية نفقات التسكيؽاإلنتاج كقت ممكف قصد تعكيض نفقات أسرعتعظيـ الربح في 

                                                           
1

 62،ص 2007 ، دار المناهج للنشر و التوزٌع ، عمان ،إدارة األعمال الدولٌة: محمود جاسم الصمٌدعً ، ردٌنة عثمان ٌوسف 

    النضج 
 النمو

 التقدٌم 

 الصادرات حجم 

 االنحدار    

 الدولة األم     

     1الدولة المقلدة 

     2الدولة المقلدة 

 الواردات حجم 

مرحلة 

المنتج 

 الجدٌد

مرحلة 

 النضج

مرحلة المنتج 

 النمطً

 الفترة الزمنٌة     
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في ىذه المرحمة تصبح التكنكلكجيا المستخدمة في التصنيع ليذا : مرحمة النضج : المرحمة الثانية -
كما نالحظ في ىذه المرحمة عزكؼ الدكؿ ،  األخرل الدكؿ المتقدمة إلى انتقاليا كفاية لحد معركفةالمنتج 

 ك مقدرتيا عمى اإلنتاج عف االستيراد لسبب حصكليا عمى المعارؼ التكنكلكجية المستخدمة في األخرلالمتقدمة 
في نفس الكقت فاف صادرات الدكلة المبتكرة تعرؼ نكعا مف االستقرار ،  محميا شانيا شاف الدكلة المبتكرة اإلنتاج

عمى  (المقمدة)كما نجد تنافس بيف الدكلة المبتكرة ك الدكؿ المتقدمة ، جراء تزايد الطمب مف قبؿ الدكؿ النامية 
 ؛ الدكؿ النامية أسكاؽ

،  مرحمة شيكع التكنكلكجيا لدل عامة الدكؿ أيضاك تسمى :  مرحمة المنتج النمطي : المرحمة الثالثة -
 ارتفاع التكاليؼ إلىك يسجؿ خاللو انخفاض الصادرات لدل الدكلة المخترعة نظرا لشدة المنافسة التي تؤدم 

 منح تراخيص مما أك القكمية خارج حدكدىا إنتاجيا تكطيف إلى المخترعة أك كما تتجو الدكؿ المتقدمة اإلنتاجية،
  ك انعداـ تكاليؼ اإلنتاجانخفاض تكاليؼ المكارد البشرية ك تكافر عناصر ) بتكاليؼ مخفضة بإنتاجيايسمح 
 أصبحت الدكؿ النامية أف االنخفاض التدريجي في صادرات الدكؿ المتقدمة بحكـ إلى ىذا  ما يؤدم ،(البحث 

ة لتكفرىا ـ تصديره حتى لمدكلة المخترعة نفسيا ك الدكؿ المتقدإلى أيضا مما يخكليا ، المحمياإلنتاجقادرة عمى 
 .1 ك بتكاليؼ جد منخفضة اإلنتاجعمى عناصر 

 تيتـ بالمنتجات الجديدة فقط دكف المنتجات النمطية متكافرة أنياكمف االنتقادات المكجية ليذه النظرية 
 السياحة أك بعض الصناعات ال تتطمب المركر بكؿ ىذه المراحؿ فمثال نجد قطاع البتركؿ أف كما األسكاؽ،في 

 أفكما نجد ،  المستيدفة األسكاؽال تتطمب كؿ ىذه المراحؿ فقد تككف بداية الشركة باالستثمار مباشرة في 
 ذلؾ ما يطمؽ عمييا سمع التفاخر مثؿ التكنكلكجيا المستعممة أمثمةك مف ،بعض الصناعات غير قابمة لمتنميط 

 .الخ  .....(مرسيدس) األلمانيةفي صناعة السيارات 

 .نظرية الموقع : الفرع الرابع 

 مف العكامؿ بالكثير تتأثر المستيدفة األسكاؽ دخكؿ أك األنشطة قرار تدكيؿ أف ترتكز ىذه النظرية عمى 
 ، 2 المستيدفةاألسكاؽ أك كالحكافز ك االمتيازات في ىذه الدكؿ اإلنتاج التسكيؽ ك أكالمكقعية المرتبطة بالسكؽ 

 يتكقؼ اتخاذ القرار بالتكجو نحك ىذه إذ ،3 الدكؿ المستيدفة ك التغيرات المحيطة بياأسكاؽ ترتبط بمكقع أنيا أم
 4 : أىميا بناءا عمى العديد مف العكامؿ ك التي نجد مف األسكاؽ
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 ، حجـ السكؽ ، اإلعالفمثؿ درجة المنافسة ، منافذ التكزيع كككاالت :السكؽالعكامؿ التسكيقية ك -
 الخ ؛.....معدؿ النمك ، درجة التقدـ التكنكلكجي 

 النقؿ ، تكاليؼ ، األجكر العاممة ، مستكل األيدم قرب المكاد الخامة ، :العكامؿ المرتبطة بالتكاليؼ-
 الخ ؛.....الضرائب 

 التعريفة الجمركية ، نظاـ الحصص ، القيكد المفركضة عمى االستيراد : الحمائية اإلجراءات-
 الخ ؛.....كالتصدير

 ، االستقرار السياسي ، األجنبية ؛مدل تقبؿ االستثمارات األجنبيالعكامؿ المرتبطة بمناخ االستثمار -
 تحكيؿ العمالت ، نظاـ الضرائب ، سعر الصرؼ إجراءات ، األجنبيةالقيكد المفركضة عمى الممكية 

 الخ ؛.....كثباتو

 األجانب؛الحكافز ك االمتيازات ك التسييالت التي تمنحيا حككمات الدكؿ المستيدفة لممستثمريف -

 التجنب الضريبي ، أك التيرب إمكانية حجـ المبيعات ، المتكقعة، باألرباح مرتبطة أخرلعكامؿ -
 .الخ .....ساد االقتصادم ؼاؿ

 لـ تفرؽ بيف العكامؿ الشرطية ك الدافعة ك العكامؿ أنياك مف بيف االنتقادات المكجية ليذه النظرية 
 إلماـ تفترض أنياكما ، المؤثرة عمى قرار التدكيؿ بشكؿ محدد (التي نبينيا في نظرية المكقع المعدلة ) الحاكمة

 1.متخذ القرار بكؿ المتغيرات البيئية في السكؽ المستيدؼ

 .نظرية الموقع المعدلة : الفرع الخامس

 التي تؤثر األخرل تضيؼ بعض العكامؿ ك المحددات أنيا ، إذ تعتبر ىذه النظرية امتدادا لسابقتيا 
 أف المذاف افترضا Robek et Simonds المؤسسة ، كقد قدمت ىذه النظرية مف طرؼ أنشطةعمى قرار تدكيؿ 

 ،شرطيةاؿ المتغيرات األكلى تشمؿ ، بثالث مجمكعات مف العكامؿتتأثر المرتبطة بيا األنشطة الدكلية ك األعماؿ
ك يمكف تمخيصيا ، 2 الضابطةأك تتمثؿ في بعض المتغيرات الحاكمة األخيرة ك ،ك الثانية تتمثؿ في عكامؿ دافعة

:  في الجدكؿ التالي 
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العكامؿ المؤثرة في قرار تدكيؿ نشاط المؤسسة حسب نظرية المكقع المعدلة (1-2)الجدكؿ رقـ 

 العكامؿ الشرطية   أمثمة

نكع السمعة ، استخداماتيا ، درجة حداثتيا ك 
الفنية ، المالية ، ك ) اإلنتاججدتيا ، متطمبات 

  اإلنتاجيةخصائص العممية  (الخ....البشرية 

سمعة  / خصائص المنتج -أ
Product-spécific  

طمب السكؽ المحمي ، نمط تكزيع الدخؿ ، 
مدل تكافر المكارد البشرية ك التنظيمية ، مدل 
التقدـ الحضارم ، خصائص البيئة االقتصادية 

. الخ...

الخصائص المميزة لمدكلة المضيفة - ب
  (السكؽ المستيدفة )

Country – specific  

نظـ النقؿ ك االتصاؿ ك المكاصالت ، 
االتفاقيات السياسية التي تؤثر في حركة ك 

 ك المعمكمات ك البضائع األمكاؿانتقاؿ رؤكس 
. الخ... ، التجارة الدكلية األفرادك 

 المستيدفة األسكاؽالعالقات الدكلية لدكؿ -جػػ
  األخرلمع الدكؿ 

Relation –specific  

 

 العكامؿ الدافعة   أمثمة

مدل تكافر المكارد المادية ك المالية ك البشرية 
. الخ.... التكنكلكجية ، حجـ الشركة أك

خصائص مميزة لمشركة  -أ

Firms –specific  

المقدرة النسبية لمشركة عمى المنافسة ك 
 .الخ... التجارية األخطارمكاجية التيديدات ك 

المركز التنافسي  -ب

 

 

 العكامؿ الحاكمة   أمثمة

القكانيف ك المكائح الخاصة بتشجيع تصدير    (مقر الشركة ) األـخصائص مميزة لمدكلة -أ
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 ، األجنبية ك االستثمارات األمكاؿرؤكس 
 .الخ ....اإلنتاجالمنافسة ك ارتفاع تكاليؼ 

 ، اإلدارة ، نظـ اإلداريةالقكانيف ك المكائح 
 .الخ....سياسة االستثمار 

 خصائص مميزة لدكلة السكؽ المستيدفة -ب

 ك المبادئاالتفاقيات المبرمة بيف الدكؿ ، 
المكاثيؽ الدكلية المرتبطة باالستثمار ك التجارة 

 الدكلية 

 العكامؿ الدكلية -جػ

 406-405ص،ص 2003دار الجامعة الجديدة ،مصر، ، ك االستثمار الدكلياألعماؿاقتصاديات  :قحؼ أبك عبد السالـ : المصدر

 .النظرية االنتقائية : الفرع السادس 

 التي تتضمف ، تفسيرىا كيفية االنتقاء بيف السياسات الرئيسية الثالثةإلى يرجع تسمية ىذه النظرية 
تعكد ىذه النظرية لداننج ،  المباشر ، التصدير ك التراخيص األجنبيالعمؿ في المحيط الدكلي ك ىي االستثمار 

 تتمثؿ في الميزة االحتكارية الخاصة ؛ عكامؿ التكطف المقارنة ؛ االستغالؿ ،ك ىي تعتمد عمى ثالث عكامؿ
 انو حسب داننج فاف حيازة المؤسسة عمى ميزة احتكارية خاصة ىي الدافع إذالذاتي لمميزة االحتكارية الخاصة ، 

 أف عف طريؽ التصدير ، غير أك التراخيص أك المباشر األجنبي عف طريؽ االستثمار أما لتدكيؿ نشاطيا األكؿ
 طريقيف أماموك بالتالي يبقى ، االمتناع عف منح التراخيص لمغير إلىدافع االستغالؿ الذاتي يدفع المستثمر 

 يتكقع اختيار االستثمار المباشر متى إذ ، الخارجية المستيدفة ىما االستثمار المباشر ك التصديراألسكاؽلغزك 
 التصدير إستراتيجية كانت العكس فاف االختيار سينصب حكؿ إذا ،أماكانت عكامؿ ك فرص التكطف سانحة 

 1. المستيدفة األسكاؽعكض االستثمار المباشر في 

 تدكيؿ النشاط ك التجارة الدكلية تقـك عمى أف ارتأكا  المذىب الكالسيكي أصحاب أفك مما سبؽ نجد 
نظرية عدـ كماؿ ) العكائؽ ك الصعاب بيف البمداف إزالة إلىحيث عمدتا ، نظرية التكاليؼ ك الميزة النسبية أساس

 لمتجارة الدكلية ك تدكيؿ النشاط أنماط تقدـ أف تقترح  Vernon  نظرية دكرة حياة المنتج لفرنكف، أما(السكؽ 
 تدكيؿ النشاط تعتمد أفترل  (المكقع ك المكقع المعدلة ) النظرية الحديثة ، أمابحسب طبيعة منتجات جديدة 
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 أطروحة دكتوراه غٌر منشورة فً العلوم ،2005-1996االستثمار األجنبً المباشر و أثره على االقتصاد الجزائري خالل الفترة : عبد الكرٌم بعداش 

 102، ص 2008-2007االقتصادٌة ، كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر، 



 .استراتيجيات تدويل نشاط المؤسسات االقتصادية  و دورها في رفع تنافسيها و تميزها .............................الفصل الثاني 

93 
 

 نجد نظريات كثيرة اعتمدت عمى فكرة آخرك مف جانب ،  ك القيمة اإلمدادبشكؿ كبير عمى شبكات ك سالسؿ 
 . لمخارج إطالقياالدكلة ك محدداتيا الذاتية لمميزة النسبية ك مف ثمة 

 المنظمة العالمية لمتجارة ، أىميا الدكلية ك التي مف األعماؿ المفرزات الحديثة لبيئة أفكما نجد 
اثر كبير عمى مؤسسات حكؿ قرارىا في تكجيو خطابيا نحك الخ ، .....التكتالت االقتصادية ، المنافسة العالمية 

 . الدكلية ك التي سنتناكليا في المطمب المكالياألسكاؽ

 . في تدويل نشاط المؤسسة االقتصاديةأثرهاالتطورات العالمية الحديثة و :المطمب الثاني 

 النظاـ العالمي الجديد اكجد كعاءا اقتصاديا ذا طبيعة مف نكع خاص ، ك مف عناصر أفمف المعركؼ 
 ك تشيد اقتصاديات الدكؿ عمى اختالفيا نكعا جديدا مف ، األسكاؽىذه الطبيعة الخاصة المنافسة العالمية عمى 

 حرية التبادؿ الدكلي الحالية أشعمتالمنافسة بسبب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي فتحت الحدكد ، ك لقد 
 عصر مف العصكر المنافسة بيف الشركات ، حتى جاء االندماج ك التكتؿ كسالح أمالتي لـ تحقؽ سابقا في 

المنظمة العالمية  ) التي يتعامؿ بيا في ىذه المنافسة ، كفيما يمي سنعرض ىذه التطكرات الحديثة األسمحةمف 
 . الدكلية األسكاؽ عمى نشاط المؤسسات االقتصادية التي تتجو نحك أثرىاك ،  (لمتجارة ك التكتالت االقتصادية 

:   الدولية األعمالالعولمة االقتصادية و مفرزاتها في بيئة  : الفرع األول

 إلى الذم يدعك الرأسمالي ىيمنة النظاـ إلىبعد سقكط التحاد السكفياتي تحكؿ العالـ مف ثنائي القطبية 
 ك الحد مف تدخؿ الدكؿ في االقتصاد ، فبعد بركز ىيمنة األمكاؿ ك التجارة ك حرية انتقاؿ رؤكس  األسكاؽتحرير
 ، العالـ أنحاء تعميـ ىذا النظاـ عبر مختمؼ الرأسمالية إلى عمى الساحة العالمية سعت الدكؿ الرأسماليالنظاـ 

أك العكلمة ىي التغرب  "أف البعض يرل أف درجة إلى ك فرض المبرالية األمريكيةخاصة منيا الكاليات المتحدة 
 .1" العالـ إلى أمركة تتصرؼ كحككمة عالمية ك تسعى األمريكية فالحككمة األمركة

تعددت ك تنكعت التعاريؼ بخصكص العكلمة ، حيث يحمؿ ىذا المصطمح كثير مف الدالئؿ ك بعض 
 المغكم لمصطمح العكلمة في المغة االنجميزية ىك الشمكلية أف األصؿمف الغمكض ، في حيف نجد 

Globalization  األطراؼ العالمية حيث يتشكؿ سكؽ شامؿ متنامي الرأسماليةىي مرحمة مف مراحؿ تطكر  ك 
 marché de l’univers ما يسمى بسكؽ العالـ أك الماؿ عمى المستكل العالمي ، رأسالذم يحدث فيو تراكـ 

 M.Mcluhanحيث كجدت العكلمة تطكرىا الفكرم في كتابات العالـ السكسيكلكجي الكندم مارشاؿ ماؾ لكىف
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 األمريكي األسبؽ ك امتدت فيما تبناه فيما بعد المستشار ، مفيـك القرية الككنيةإطارلذم صكر العالقات في ا
 .1 المعمكرةأنحاء مخاطبة العقكؿ في شتى إلى عمى الدعكة دأب الذم bingniew Brzezinski بزيجنكي بيغنك

 يصعب حصر تعاريؼ اآلف لظيكر مصطمح العكلمة ، لكف ك لحد األكلىحيث كانت ىذه المبنة 
العكلمة ك تفسيرىا ذلؾ لتميز ىذه الظاىرة بالديناميكية ك التحكؿ ك عدـ االستقرار ، ك لكف ىذا الغمكض الذم 

 أىـ االقتصادية مف تحديد الخطكط الرئيسية ك األدبياتيحيط بجكىر العكلمة ك تفاصيميا الدقيقة لـ يمنع 
المالمح المرتبطة بيذا االصطالح ، حيث يمكف استعراض بعض التعاريؼ التي جاءت بخصكص العكلمة فيما 

 :يمي 

 األمريكية إلى الكبرل في مقدمتيا الكاليات المتحدة الرأسماليةىي النمكذج الذم سعت ك تسعى الدكؿ -"
 تحرير المبادالت ك رفع القيكد عمى التجارة الخارجية ك ذلؾ مف خالؿ اتفاقيات إلىالدفع بو ك اليادؼ 

 مف خالؿ صندكؽ النقد الدكلي ك كذا البنؾ العالمي ك قد أكالغات ك كريثتيا المنظمة العالمية لمتجارة 
 .2"عزز ىذا االتجاه تفكؾ المعسكر الشيكعي ك انخراط الدكؿ تدريجيا في ىذا النظاـ 

تصمة في جكىرىا ، ك تتمثؿ ىذه الظكاىر ـالعكلمة بمثابة ممتقى لمسمسة مف الظكاىر االقتصادية اؿ-"
 ك تراجع كظائؼ الدكلة ، ك انتشار التقنية األصكؿ ك رفع القيكد عمييا ك خصخصة األسكاؽفي تحرير 

 .3"  الماؿأسكاؽ رأسك تكامؿ  ( المباشراألجنبياالستثمار ) التصنيعي عبر الحدكد اإلنتاجك تكزيع 
 األمكاؿ مف خالؿ عمميات انتقاؿ السمع ك رؤكس اإلنسانيةزيادة االرتباط المتبادؿ بيف المجتمعات -"

 أساسي قانكف إلييا احدث مرحمة كصؿ أنيا ك المعمكمات كما تعرؼ عمى األشخاص ك اإلنتاجكتقنيات 
 الماؿ ك السيطرة ك القكة رأس الثابت نحك المزيد مف تركيز االتجاه ك ىك الرأسماليةمف قكانيف 

 .4"االقتصادية  

 عمى النظاـ الرأسماليةك مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكننا القكؿ باف العكلمة ىي امتداد ك سيطرة 
 منظمات دكلية منظمة لمقكانيف االقتصادية الرأسمالية إلى إنشاءالعالمي ، ك برز ذلؾ مف خالؿ سعي الدكؿ 

 الدكلية ك حركة األسكاؽ تحرير إلى النظر في ىذه المنظمات نجدىا تسعى أمعناعمى المستكل العالمي ، فمك 
 ك التحكؿ نحك اقتصاد السكؽ ك الحد مف تدخؿ الدكلة في االقتصاد ، األمكاؿانتقاؿ السمع ك الخدمات ك رؤكس 

 تضع انطباعيا عمى السكؽ أف الرأسمالية اتساعا نجد أكثر داخؿ الدكلة بشكؿ الرأسمالي النظاـ إلىك لك نظرنا 
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 29، ص2009 ، دار صفاء، عمان ، العولمة و مستقبل الصراع االقتصادي: عاطف الفً مرزوق، كامل عالوي الفتالوي
2

 98،ص 2008 ،6، مجلة الباحث ، العدد  األهمٌة اإلستراتٌجٌة للتسوٌق فً ظل تحدٌات بٌئة األعمال الراهنة :احمد باللً 
3

أطروحة غٌر منشورة لنٌل شهادة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة ، جامعة  : االتجاهات الجدٌدة للتجارة الدولٌة فً ظل العولمة االقتصادٌة: حشماوي محمد 

 70،ص2006الجزائر ، 
4

 8، ص2010،عالم الكتب الحدٌثة ،اربد، األردن ، العولمة االقتصادٌة : فلٌح حسن خلف
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 صندكؽ النقد الدكلي يمعب دكر البنؾ المركزم داخؿ الدكلة أفالعالمي مف خالؿ ىذه المنظمات ، حيث نجد 
 المتحدة التي تشرؼ عمى العالقات  القانكنية األمـ عف السياسات النقدية في العالـ ك ىيئة مسئكؿكىك 

 المنظمة األخير عمى السياسة المالية الدكلية ، ك في المسئكؿ ك التعمير اإلنشاءكالسياسية بيف الدكؿ ، بنؾ 
 الرأسمالي لتشكؿ النظاـ األخيرة عف العالقات التجارية الدكلية ك ىي المبنة المسئكؿالعالمية لمتجارة ك ىي 

الدكلي ، ك ما ساعد عمى تشكؿ ىذا النظاـ ك عكلمة االقتصاد نجد التطكرات التقنية ك التكنكلكجية التي ساعدت 
 التجارييف الدكلييف ك كذا تطكر كسائؿ المتعامميف بيف الزمنيةعمى االندماج الثقافي بيف الدكؿ ك سد الفجكة 

 مف خالؿ نظـ النقؿ ك المكاصالت ك المناكلة األسكاؽ سد الفجكة المكانية بيف باإلضافة إلىالدفع الدكلية ىذا 
 .كغيرىا

 . في تدويل نشاط المؤسسة االقتصاديةأثرهاالمنظمة العالمية لمتجارة و  : الثانيالفرع 

حيث خرجت معظـ ،شيد النظاـ العالمي اختالال شديدا في الفترة التي تمت نياية الحرب العالمية الثانية 
 متفكقة األمريكية الكاليات المتحدة إال اقتصادية شديدة لـ تنج منيا بأزماتدكؿ العالـ مف الحرب مرىقة 
 حركب اقتصادية تجارية ك قضايا إلى ك انتقمت الحرب مف حركب اديكلكجية ،اقتصاديا عمى بقية دكؿ العالـ

 نظاـ اقتصادم عالمي يقـك عمى إقامة ك نتيجة ليذا اتفقت دكؿ العالـ عمى الخ،....التحالفات ك االحتكارات 
 ذلؾ ظيكر إلى ك كاف السبيؿ ، حرية التجارة الدكلية ك التخصص الدكلي لمعمؿأىميا مف بيف أساسيةركائز 

ك كاف ذلؾ بعد ، حرية التجارة تشرؼ عمى تشريع ك تنفيذ قكانيف تحكـ التجارة العالمية مبدأ لتأكيدمنظمة عالمية 
خكض العديد مف االتفاقيات التي تمخض مف االتفاقية العامة لمتجارة لمتعريفة ك التجارة انطالقا مف مؤتمر 

 كمسير 1/1/1995 المنظمة العالمية لمتجارة عمميا في ،لتبدأ 15/04/1994 مؤتمر مراكش إلى 1947ىافانا 
 أىـ فيما تتمثؿ : ىك ، ك السؤاؿ الذم يطرح نفسو1ك منظـ لحركة التجارة الدكلية بناءا عمى المساعي الدكلية 

االمتيازات ك الصعكبات التي تكاجييا المؤسسات التي تتجو نحك السكؽ العالمية في ظؿ ىذا النظاـ التجارم 
 المنظمة العالمية لمتجارة ؟  إطارالعالمي الجديد تحت 

 التي تقكـ عمييا المنظمة العالمية المبادئ أىـ إلى عمى ىذا التساؤؿ كجب عمينا التطرؽ اإلجابةك قصد 
:   عمى تدكؿ نشاط المؤسسات االقتصادية أثرىا إلىىتداء االلمتجارة بغية 

 ك الثانية مف االتفاقية الخاصة بالتجارة في األكلىف مفي المادت:  بالرعاية األكلى شرط الدكلة مبدأ-1
 اتفاقية أم إبراـالذم يقصد بو انو في حالة ،ىذا الشرط ؿعرض تالسمع ك الخدمات ك حقكؽ الممكية الفكرية تـ اؿ
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 ، الملتقى الوطنً األول حول المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة و تحدٌات المناخ الجدٌد، جامعة المنظمة العالمٌة للتجارة و االستثمارات: بلعوج بولعٌد 

  35 ،ص2003 افرٌل 22/23قاصدي مرباح ورقلة ، 
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فاف ، األكلى مقارنة مع المعاىدة أفضؿفاقيا مع طرؼ ثالث يتضمف معاممة تك عند ا، معاىدة بيف دكلتيف أك
 طرؼ دكف شرط أم لصالح إعفاءات أك يستفيد مف ىذه المعاممة التفضيمية سكاء في شكؿ مزايا األكؿالطرؼ 

 المنظمة في أعضاءك بالتالي تساكم كؿ ،1 تعددية إلى ك بالتالي فاف العالقة تنتقؿ مف ثنائية ، قيكد تمييزأك
 أف يعتبر حافزا لممؤسسات التي تتجو نحك تدكيؿ نشاطيا حيث المبدأ ىذا أف نجد ،إذشركط المنافسة الدكلية 

 مقدرتيا إلبراز ك تفتح ليا المجاؿ األسكاؽ، لخدمة ىذه آفاؽ المؤسسة أماـتكفر شركط المنافسة الدكلية تفتح 
 قيكد تمييزية لممنافسة ك االحتكار لممؤسسات أم دكف األسكاؽ عبر ىذه أفكارىا ك طرح ابتكاراتيا ك ،التنافسية
المادية ك التسكيقية  ) األسكاؽ التنافسي قائما عمى قدرات المؤسسة لخدمة ىذه األساس حيث يككف ،المنافسة

 المعامالت التفضيمية التي تتمتع بيا أك القيكد أساسال عمى ،(الخ...كالبشرية ك المالية ك التكنكلكجية 
 .المؤسسات المنافسة

 مقكمات المنافسة الدكلية خاصة في إلى تحدم لممؤسسات التي تفتقر المبدأ يعتبر ىذا أخرلكمف جية 
 التي يصعب مجابيتيا عمى الصعيد الدكلي كحتى ،ظؿ ظيكر الشركات الضخمة ك الشركات المتعددة الجنسيات

، ( الخ......تحالؼ ، تراخيص التصنيع ، ) النظر في  استراتيجياتيا إعادة تفكير في إلى ما يدعكىا ،المحمي
  . عمى تحرير التجارة فيما بعدأثرىانتطرؽ ليا ك س المبدأ انو ىناؾ استثناءات ليذا إلى اإلشارةلكف تجدر بنا 

 األجنبية في المادة الثالثة عمى انو بعد دخكؿ السمعة المبدأ ىذا ينص:  المعاممة الكطنية مبدأ-2
 سكاء مف حيث التسعير ؛التكزيع ؛ ، سمع كطنيةكأنياكتسديد الرسـك الجمركية المفركضة عمييا تصبح ك 

 المنشأ أك األصؿ المساكاة بيف المنتجات الكطنية ك المنتجات ذات إلى المبدأ يرمي ىذا إذ ،الخ.....الضرائب؛ 
 يكرس المبدأ ىذا أفنجد ، الذم يمنح شركط المنافسة الدكلية األكؿ المبدأ إلى إضافة أف حيث نجد ،2األجنبي

 المستيدفة ك حماية المؤسسات التي تتجو نحك تدكيؿ نشاطيا مف القكانيف األسكاؽشركط المنافسة حتى داخؿ 
 ىذا المبدأ في صالح المؤسسات الميتمة أف نجد إذ ، المستيدفة أسكاقياالحمائية التي تتعرض ليا داخؿ 

 قصد خدمتيا ك ذلؾ بإزالة ،(الخ.....تكنكلكجية ؛ مادية ؛ )باألسكاؽ الخارجية ك التي ترتكز عمى مقكماتيا 
 . الدكلية األسكاؽ الحمائية التي تتبناىا الحككمات في األساليبالعراقيؿ ك 

 أم القيكد الكمية ، فميس مف حؽ أشكاؿ جميع المبدأ يعارض ىذا إذ:  حضر القيكد الكمية مبدأ-3
 ، األخرل المتعاقدة قيكد غير القيكد الجمركية ك الضرائب األطراؼ يفرض عمى منتجات أفطرؼ مف االتفاقية 

ك مف ىنا تككف معركفة لدل كافة ،الف التعريفة يمكف معرفتيا سمفا مف خالؿ الجداكؿ التي تنشرىا الدكلة 

                                                           
1

 35ص:نفس المرجع 
2

فً العلوم االقتصادٌة ، كلٌة العلوم غٌر منشورة  ، أطروحة دكتوراه المنظمة العالمٌة للتجارة و النظام التجاري العالمً الجدٌد :بن موسى كمال 

 67 ، ص 2004االقتصادٌة و علوم التسٌٌر ، جامعة الجزائر ،
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 الدكلية المستيدفة  مف خالؿ األسكاؽ شفافية اكبر لمتعامؿ مع المبدأ نجد مف خالؿ ىذا ،1األخرل األطراؼ
 كما األسكاؽ،تو ا دقة لخدمة قأكثر إستراتيجية ىذا ما يساعدىا عمى كضع خطط الخ ،....التعريفات الجمركية 

 إضعاؼ ك التي قد تككف سببا في ،يجعؿ المؤسسة تتفادل جؿ العكائؽ الكمية التي لـ تضعيا في الحسباف
.  المستيدفة ك مانعا ليا في اختراقيا أسكاقياقدرتيا التنافسية عبر 

 بؿ عمى ، في الكاقع العمميأخرل ىذا ال يعني عدـ كجكد قيكد استيرادية أف إلى اإلشارةلكف يمكننا 
 فقد قامت العديد مف الدكؿ المتقدمة باتخاذ تدابير ، الرقابة كمية مباشرةأشكاؿ تأخذالعكس  تكجد قيكد استيرادية 

 فميس ىناؾ تصريح محدد التخاذ تمؾ ، غطاء مف القانكفأم تقيد االستيراد ك تطبقيا بشكؿ متكرر دكف إدارية
 المنظمة العالمية أنظمة عنيا بشكؿ حاسـ باعتبارىا خركج عف اإلعالففي نفس الكقت لـ يتـ ، التدابير 
 عمييا تدابير المنطقة أطمؽك في الحقيقة لـ تعرض بشكؿ رسمي عمى لمبحث عف مسالة شرعيتيا التي ، لمتجارة

 تمارسيا الدكؿ المتقدمة إذ ، باعتبارىا غير قانكنيةمحظكرة ال ىي شرعية ك ال أنيا حيث ،الرمادية لبياف حقيقتيا
عمى الدكؿ النامية لتقييد صادراتيا بشكؿ غير رسمي يتمثؿ في التيديد بعرقمتيا حتى ك لك كاف ذلؾ مخالؼ 

 2. فاف رفع المسالة لتسكية النزاعات عبارة عف استيالؾ لمكقت ك التعقيدأخرلك مف جية ،لقكانيف المنظمة 

 تخفيض التعريفات الجمركية ك عمى المبدأحيث يتـ كفؽ ىذا :  تخفيض الرسـك الجمركية مبدأ-3
 :  تتمثالف في  قائمتيفبإعداد فاف كؿ دكلة مطالبة المبدأ ىذا إطارك في ، مجمكعة مف المنتجات أساس

ك يتطمب ذلؾ مف الدكؿ ، الخارج إلىقائمة تتضمف المنتجات التي يرغب العضك في التكسع في تصديرىا -
 ؛تخفيض الرسـك الجمركية المعركضة عمييا

 ؛ تخفيضات عمييا قصد استيرادىاإلجراء السمع التي يككف العضك مستعدا أكقائمة تتضمف المنتجات -

 محددة قد تنطكم عمييا تقديـ تعكيضات إلجراءات كفقا إال بعدـ رفعيا بعد ذلؾ األطراؼكيمتـز 
 تصديرية إستراتيجية في صالح المؤسسات التي تنتيج المبدأ ىذا أف نجد ،3 المتضررة في زيادة التعريفةلألطراؼ

 خاصة األسكاؽمف خالؿ التخفيضات الجمركية التي تككف حافزا ليا في اكتساح تمؾ ،  المستيدفة األسكاؽ إلى
 . سعريو كانت المنافسة إذا

                                                           
 35مرجع سابق ،ص: بلعوج بولعٌد 

1
 

2
، - المثالب و االختالالت و التغٌٌرات الالزمة -اتفاقات منظمة التجارة العالمٌة : بهاجٌراث الس داس ، سٌد احمد عبد الخالق ، تعرٌب رضا عبد السالم

 61،ص2005دار المرٌخ ، رٌاض ، 

 68مرجع سابق ، ص: بن موسى كمال 
3
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صالح تصب في اغمبيا ؿ المنظمة العالمية لمتجارة أسس مبادئ ك أفك مف مجمؿ ما سبؽ نجد 
 ك ذلؾ مف خالؿ تكفير شركط المنافسة الحرة ك التخفيضات الجمركية ،المؤسسات المتجية نحك تدكيؿ نشاطيا

البشرية ، التكنكلكجية ، ) الكفة تميؿ في صالح المؤسسات ذات المكارد أفكما نجد ،الممنكحة 
 مؤسسات الدكؿ المتقدمة عمى حساب الدكؿ النامية ضعيفة أم ،ك القدرات التنافسية العالمية،(الخ.....المادية

 .القدرات التنافسية مف حيث الخبرة ك المكارد 

 فرصة لمعمؿ بإعطائيا مزايا تفضيمية لمدكؿ النامية إعطاء إلىظمة العالمية لمتجارة مفلذا فقد تكجيت اؿ
 الرسـك عمى إلغاء األكربي ك في ىذا السياؽ قررت دكؿ االتحاد ،ك تحقيؽ المزيد مف التكسع في تجارتيا الدكلية

 إلى باإلضافة ، تسييؿ دخكؿ صادرات دكؿ الناميةاألمريكيةك تعيدت الكاليات المتحدة ،صادرات الدكؿ النامية 
 انو بعد إال ،تجديد برنامج النظاـ التفضيمي المعمـ الذم يعطي الدكؿ النامية محدكدة الدخؿ مزايا تفضيمية 

 لمتجارة لـ تنفذ القرارات التي تعيدت بيا البمداف المنظمة ك البمداف العالمية المنظمة إنشاء سنة مف 15مركر 
 الدكؿ إلبقاءالف تنفيذىا لـ يكف في صالح الدكؿ المتقدمة التي تسعى دكما ،المتقدمة بالشكؿ المنتظر منيا 

 1.النامية تحت سيطرتيا

التي  (تربس) المنظمة العالمية لمتجارة تحتكل عمى اتفاقيات خاصة حكؿ الممكية الفكرية أفكما نجد 
 مف التطبيؽ الفعاؿ التأكد األعضاء يتعيف عمى كؿ دكؿ اإلبداعية،تتضمف معايير لحماية الممكية الفكرية ك 

 ك االلكتركنية ؛ اآللية التجارية ؛التصاميـ الصناعية ك األسماء العالمة ك أىمياليذه الحقكؽ ك التي مف 
 جاءت في صؼ المؤسسات الناشطة عمى أنياك مف خالؿ ىذه االتفاقية نرل ،2 ك االختراعات اإلبداعات

تكار لمجابية ب ك االاإلبداع لممزيد مف إياىا محفزة اإلبداعية،المستكل الدكلي لمحفاظ عمى حقكقيا الفكرية ك 
 ككنيا تبقى حصرا عمييا ، في مجاؿ البحث ك التطكيراإلنفاؽ سببا لممزيد مف أيضا ك تككف ،المنافسة العالمية

 . حد لمفجكة التكنكلكجية في حياة المنتج دكليا أقصىك تمديد 

 الخدمات تممؾ نصيبا أف حيث ،كما تضمنت المنظمة العالمية لمتجارة اتفاقيات عامة لتجارة الخدمات
 االتفاقية عمى بنكد تتألؼ ك ، التجارة العالميةإجمالي مف بالمائة 20 التجارية الدكلية تتجاكز األعماؿمعتبرا مف 
 3 : أىمياعدة نذكر 

 ؛التعيد بتحرير التجارة في قطاع الخدمات ك القطاعات الفرعية في كؿ بمد عمى حدة -
                                                           

1
، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة فً العلوم –حالة مصر الجزائر–المنظمة العالمٌة للتجارة و انعكاساتها على قطاع التجارة الخارجٌة : آٌات هللا مولحسان 

 85،ص 2011-2010االقتصادٌة شعبة اقتصاد التنمٌة ، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر ،جامعة العقٌد الحاج لخضر باتنة ، 

83مرجع سابق ،ص: علً عباس 
2
 

3
، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة  فً العلوم االقتصادٌة ، فرع لمنظمة العالمٌة للتجارة و اآلثار المرتقبة على الدول النامٌة حالة الجزائر ا: شامً رشٌدة 

  67 ،ص2007نقود و مالٌة ، جامعة الجزائر ، 
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 ؛ المطبقة عمى الصناعات ك النشاطات الخدمية األنظمة ضماف شفافية المكائح ك األعضاءعمى البمداف -

مما ، تحرير الخدمات إلى تحرير التجارة لـ يقتصر عمى السمع ك البضائع بؿ تعدل ذلؾ أفك بيذا نجد 
 اإلبداعيعطي فرصة لممؤسسات الناشطة في ىذا المجاؿ بتدكيؿ نشاطيا ك تطكير قدراتيا التنافسية بمزيد مف 

 .كالتخصص

 يمكننا القكؿ باف المنظمة العالمية لمتجارة تعتبر جسرا لممؤسسات التي تممؾ مقكمات األخيركفي  
 إلى ك تحضى بقدرات تنافسية تخكليا لممنافسة العالمية لالنتقاؿ ،(الخ....تسكيقية ، مادية ، تكنكلكجية )

 مف شركط المنافسة ك العمؿ عمى التخصص تحممو الدكلية لما األسكاؽك تكسعيا عبر ، الخارجية األسكاؽ
 تككف المنافسة الدكلية محفزا ليا البتكار أف إما أمريف مخيرة بيف  فإنيا مؤسسات الدكؿ النامية،أماالدكلي 

 ك محاكاة التكنكلكجيا ك االستفادة مف تجارب األعماؿ تطكيرية كالشراكة ك بركز حاضنات إستراتيجية
 إما ك ، دكلية  بغية مجابية ىذه المنافسةأسكاؽك اعتماد حتى استراتيجيات قصد اختراؽ ، األجنبيةاالستثمارات 

 . الكاقع ك تككف سببا في انييارىا ك زكاليا لألمر تستسمـ ك ترضخ أف

 فمف حيث ، المنظمة العالمية لمتجارة كغيرىا مف المنظمات تتخمميا ثغراتأف إلى اإلشارةكما ك يمكننا 
لكف تخكؼ الكثير ، الدكلية األعماؿ خصبة لحرية التجارة ك أرضية جد مؤيدة ك تعتبر فإنيا رأينا كما المبادئ

 لتشكؿ مف خالليا جدار ردع ، تشكيؿ تكتالت فيما بينياإلى بيا أدلمف الدكؿ مف المنافسة الدكلية ك شراستيا 
 ك ىذا ما عبر عنو في المنظمة العالمية ،التي قد تككف سببا في انييار صناعاتيا ك اقتصادياتيا،ليذه المنافسة 

 ك فيما يمي ، تكتالت اقتصاديةبإقامةالخاصة "  بالرعاية األكلى الدكلة مبدأ "األكؿ المبدألمتجارة باستثناءات 
 . المؤسسات االقتصادية أنشطة عمى تحرير التجارة ك تدكيؿ أثرىا ىذه التكتالت ك إلىسكؼ نتطرؽ 

 . في تدويل نشاط المؤسسة االقتصاديةأثرهاالتكتالت االقتصادية و  : لثالفرع الثا

 المظاىر ك المستجدات الدكلية التي ظيرت نتيجة تزايد أىـ مف األخرلتعتبر التكتالت االقتصادية ىي 
 العكائؽ الجمركية ك غيرىا مف العكائؽ التي تقؼ في كجو إزالة ك ذلؾ قصد ،تحرير التجارة عمى المستكل الدكلي

 إقامة النزعة الدكلية نحك تزايدت حرية السكؽ ك المنافسة إلىتحرير التجارة بيف الدكؿ ، ك مع تزايد الدعكة 
 االستثمار ك تسييؿ حركة السمع أنكاع ك تدفؽ األسكاؽك ذلؾ قصد فتح ،تكتالت اقتصادية بيف الدكؿ 

 تشكيؿ آخرك مف جانب ، التكتؿ أعضاءكالخدمات ك تنسيؽ االستراتيجيات االقتصادية ك التجارية بيف دكؿ 
 . األخرلجدار امني مف ضرر منافسة االقتصاديات 
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 ضركريا لمدكؿ لمحد مف تداعيات أمرا تشكيؿ تكتالت اقتصادية إلى المجكء أك االستناد أصبحكمف ىنا 
 ، كتعمؿ األجنبية المنافسة مفعف طريؽ حماية اقتصادياتيا ، العكلمة ك االنفتاح عمى االقتصاد العالمي آثارك 

 ك زيادة قدرتيا األعضاءعمى تحقيؽ اكبر مكاسب ممكنة مف ىذه التجمعات مف خالؿ التبادؿ التجارم بيف 
 .التنافسية 

 إليوك ىؿ تتعارض مع ما تصبك ، حكؿ دكر التكتالت في تحرير التجارة الدكلية اإلشكاؿك مف ىنا يقع 
المنظمة العالمية لمتجارة مف تحرير ك تخصص دكلي ؟  

 ك األكؿ المبدأ المنظمة العالمية لمتجارة مف خالؿ مبدأ التكتالت يتعارض مع مبدأ أفحيث يرل البعض 
 مف تطبيقو في المبدأ مف قبؿ في حيف انو تكجد استثناءات ليذا رأينا كما ، بالرعايةاألكلى الدكلة مبدأىك 

 1:الحاالت التالية 

 ؛الترتيبات الحمائية لمصناعات الكليدة في الدكؿ النامية حتى تقكل عمى المنافسة العالمية -

 مثؿ انجمترا ؛فرنسا ك ايطاليا ك بعض البمداف النامية ،لية التي تربط الدكؿ الصناعية المتقدمةمالعالقات التفض-
 ؛التي كانت مستعمراتيا 

 أسكاؽ أك الجات ال تتعارض مع قياـ اتحادات أف حيث لكحظ ،الترتيبات المتعمقة بالتكتالت االقتصادية-
:  مشتركة ، إال انو تـ التميز بيف نكعيف مف تكتالت الدكؿ 

 حتى لك ،تكتؿ اقتصاديات الدكؿ النامية تعفى مف ىذا المبدأ كافة الترتيبات المتعمقة بالتبادؿ التجارم-1
 ك يسرم ىذا االتفاؽ عمى اتفاقيات التجارة التفضيمية ك المناطؽ الحرة ، جغرافيإقميـ إلىكانت غير منتمية 

 ؛كاالتحادات الجمركية 

 اإلقميمية كانت الترتيبات إذا بالرعاية األكلىتعفى مف شرط الدكلة : تكتؿ اقتصاديات الدكؿ المتقدمة -2
 . معيف إقميـ إلىتـ بيف مجمكعة مف الدكؿ منتمية جغرافيا تلتحرير التجارة الخارجية 

 2: متمايزيف رأييف ىناؾ أف نجد ، فيما يخص حكؿ اثر التكتالت عمى حرية التجارة الدكليةأما

                                                           
 30،ص2006 ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرٌة، التكتالت االقتصادٌة هل هً تحاٌل على الجات: صالح عباس 

1
 

2
 30ص، نفس المرجع
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 تفتيت النظاـ التجارم الدكلي متعدد إلى ستؤدم في النياية اإلقميمية التكتالت أفيرل  : األكؿالرأم -
 خارج األطراؼك فرض سياسات حمائية تجاه ، التكتؿ إطارليات في ضمف خالؿ تبادؿ المزايا ك األؼ، األطراؼ

 ؛ أخرل تكتالت أك سكاء كانت دكؿ منفردة إطاره

 تعزيز النظاـ التجارم الدكلي إلى ستسيـ في النياية اإلقميمية التكتالت أفيرل :  الثاني الرأم-
 ألعضاء بالرعاية بيف ىذه التكتالت ك تعميـ االفضميات الممنكحة األكلى الدكلة مبدأ مف خالؿ تطبيؽ ،كتحريره

 . المنظمة العالمية لمتجارة أعضاءالتكتؿ عمى سائر 

 ك كيؼ يتـ ،1996 المتحدة ك التجارة ك التنمية األمـك في ىذا الصدد فقد طرح ىذا السؤاؿ في مؤتمر 
 ىي اإلقميميةباف التكتالت االقتصادية " فكاف الرد ،التكفيؽ بيف التكتالت االقتصادية ك منظمة التجارة العالمية

 ك لكف في ، معظـ دكؿ العالـ متخكفة مف االنفتاح العالمي ك تشعر بحاجة لمتكتؿأف ،إذخطكة نحك العالمية 
 حيث تصبح كؿ دكلة طرفا في النظاـ التجارم العالمي متعدد أىميتيا الطكيؿ سكؼ تفقد التكتالت األمد

 ك تتجو الدكؿ نحك التكتؿ مما ينتج عنو انحصار لمنظاـ التجارم اآليةك لكف في الكاقع قد تنعكس 1،" األطراؼ
 .العالمي الحر 

 اثر التكتالت االقتصادية عمى المؤسسات التي تتجو نحك تدكيؿ أك ر التساؤؿ حكؿ دكإلى يقكدناىذا ما 
نشاطيا ك عمى التجارة الخارجية ؟    

 حيث تساىـ في تحرير التجارة ،ف التكتالت االقتصادية تؤثر عمى تحرير التجارة الدكليةأيمكف القكؿ ب
 الحكاجز إزالة أفكما ،  عف طريؽ التعريفة الجمركية المكحدة ، بينما تحد منيا فيما بينيا العالـلألعضاءالبينية 

 ارتفاع إلى الزيادة الحاصمة تدفع ،أما ك كفاءة اكبر نتيجة لممنافسة إنتاجية إلى التكتؿ تؤدم أطراؼالتجارية بيف 
 األمثؿ التخصيص إلى فاف التكتالت تؤدم أخرلك مف جية ،  العالـ أرجاءالطمب عمى االستيراد مف باقي 

 لمتكتالت االقتصادية أف ككؿ ، كما نجد الدكليك مستكل االقتصاد ، األعضاءلممكارد عمى مستكل الدكؿ 
 .مكاسب ديناميكية مف قياـ حرية التجارة مف خالؿ تكسيع السكؽ ك زيادة المنافسة 

 أك إنشاء تقدميا السعي كراء أك لزكما عمى كؿ دكلة ميما كانت درجة نمكىا أصبحك مما سبؽ نجد انو 
 التي تتمتع بكامؿ ، فالدكلة الكحيدة ال يمكنيا مجابية تكتؿ عديد مف الدكؿ، تكتالت اقتصاديةإلى االنضماـ

 يمكننا القكؿ باف األخير ك في ، حدكد اكتفائيا الذاتي فيما بينيا  إلى التي تصؿ اإلنتاجيةالحرية االقتصادية ك 
 تعقيدا نتيجة مجمكعة مف العكامؿ ك المصالح االقتصادية المشتركة أكثر أصبحالنظاـ االقتصادم اليـك 

                                                           
32نفس المرجع، ص
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 التكتؿ االقتصادم الخيار أصبحكالمتشابكة لمدكؿ ، ك انو في ظؿ التطكرات ك الظركؼ االقتصادية العالمية 
 كسيمة أصبحت كما ، المتكقعة مف تمؾ الظركؼاآلثار ك الكسيمة الفعالة التي تمجا ليا الدكؿ لتخفيض األنجع

 .لالندماج ك مسايرة التطكرات االقتصادية الحديثة 

 التكتالت االقتصادية تحمؿ  في طياتيا فرصا لممؤسسات االقتصادية التي تتجو نحك تكجيو أفكما نجد 
 كما تكفر ، التجارة البينية بيف دكؿ التكتؿإطار مف شركط المنافسة في ق خاصة ما تكفر، الدكليةلألسكاؽبيا اخط

 1: ك ذلؾ مف خالؿ ،ليا الحماية ك التخفيؼ مف حدة المنافسة العالمية الشرسة 

 انخفاض العكائؽ التجارية يحتـ عمى الصناعات التي كانت تتمتع إف: اتساع نطاؽ المنافسة -أ
 عمى ىذه أثره ك يكمف لذلؾ ، تتكاءـ مع البنية التنافسية الجديدةأف منطقة التكتؿ إلى االنضماـبالحماية قبؿ 

 زيادة أففي حيف الخ، ... تحسينات تقنية إدخاؿك ، اإلنتاجالصناعات عف طريؽ تشجيع تخفيض تكاليؼ 
 ك الذم ، التكتؿ يساىـ في اندثار قكل االحتكار التي كانت تسيطر عمى سكؽ كؿ دكلة قبؿ قياـ التكتؿأطراؼ

 ك بالتالي انتشار حكافز تحسيف طرؽ ، اتساع نطاؽ استخداـ الكؼء لممكارد االقتصاديةإلى يؤدم أفمف شانو 
،  العالمية األسكاؽ إلى تميد لالنتقاؿ أنيا أم  بينيا، بغية مجابية المنافسة العالمية فيمااإلنتاجيةك العمميات 

 ؛ زكاؿ بعض المؤسسات إلىكعدـ االصطداـ مباشرة بالمنافسة العالمية الشرسة التي قد تؤدم حتى 

ك مف ثمة ، المؤسسات العاممة داخؿ منطقة التكتؿ أماـاتساع حجـ السكؽ : اتساع نطاؽ السكؽ -ب
 الذم يترتب عميو زيادة كفاءتيا األمر ، ك تحقيؽ كفرات الحجـإنتاجيتياتستطيع ىذه المؤسسات زيادة مستكل 

 إعادة ك ما يترتب عميو ، الالزمة لزيادة استثماراتيااألمكاؿ مما يتيح لممؤسسة أرباحيا، ك بالتالي زيادة اإلنتاجية
 ؛ أخرل أسكاؽ إلىك مف ثمة االنتقاؿ ، االستثمارم بصفة عامة داخؿ التكتؿ اإلنفاؽتدكير 

 الجديدة مع استمرار الرأسمالية عمى السمع اإلنفاؽ زيادة إف:  تقسيـ العمؿ ك انتقاؿ التكنكلكجيا -جػ
ك استخداـ التقنيات عالية ، تخفيض تكاليؼ االندماج إلى تسعى أبحاث كجكد مراكز إلىكجكد المنافسة تؤدم 

ك خير مثاؿ عمى ذلؾ تجربة ،مما يعمؿ عمى تحقيؽ المزيد مف التقدـ التكنكلكجي داخؿ منطقة التكتؿ ،الكفاءة 
التي تعبر عف انتقاؿ التكنكلكجيا بيف دكؿ المنطقة عمى ، الطائر اإلكز مف خالؿ نظرية آسياتكتؿ جنكب شرؽ 

 مما يسيـ في ،2 عمى فترات زمنيةاألخرل الدكؿ إلى بالياباف ثـ انتقاليا ،يبدأ الطائراإلكزشكؿ سرب مف 
 . التكنكلكجيا قصد مجابية المنافسة العالمية بأحدثالنيكض بالصناعة 

                                                           
120،ص 2009، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرٌة ،العولمة و التجارة الدولٌة : محمد إبراهٌم عبد الرحٌم 
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 ، مجلة أبحاث اقتصادٌة و إدارٌة، دور نظرٌة اإلوز الطائر األسٌوٌة فً السٌاسة الصناعٌة فً الجزائر للتحول إلى الهٌكل التصدٌري: كمال عاٌشً 

 213 ،ص2009العدد السادس، جامعة محمد خٌضر بسكرة ، دٌسمبر 
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 الدولية  األسواقعممية اتخاذ القرار حول اختيار : المطمب الثالث 

 أىـ بعيف االعتبار األخذ النظريات المفسرة لعممية تدكيؿ نشاط المؤسسة ك أىـ إلىبعد التطرؽ 
 أىـ إلى سكؼ نتطرؽ في ما يمي ،التطكرات العالمية الحديثة المؤثرة عمى قرار تدكيؿ عمميات المؤسسة 

 الدكلية التي تعمؿ عمى تكجيو األسكاؽ التي تعتمد عمييا المؤسسة في اختيار ك تقييـ األسسالمعايير ك 
 تقـك بتقييميا مف خالؿ فإنيا األسكاؽ انو قبؿ شركعيا في الدخكؿ لمعمؿ في ىذه إذ ، انشاطاتيا المختمفة نحكه

 عمى السؤاؿ المتعمؽ اإلجابةك تتمثؿ ىذه الخطكة في جكىرىا في ،الفكائد ك العكائد التي تجنييا مف خالليا 
ك مف اجؿ ذلؾ ،ـ بيا ذلؾ السكؽ الخارجي الذم يمكف طرح منتجاتيا بو ؟ م تؽأفبالكيفية التي يمكف لممؤسسة 

 تنمك أك كانت صغيرة إذاك فيما ، األسكاؽ تحدد في البداية حجـ المبيعات التي تبحث عنيا في تمؾ أفعمييا 
 ك بصفة عامة يمكف تحديد حجـ ، الخارجيةأسكاقيا اثر تنافسي في إلحداث تككف بحجـ كبير أف ،أكمستقبال 

 :  أبرزىاالعائد مف السكؽ الخارجي الذم تنكم المؤسسة دخكلو عمى ضكء جممة مف العكامؿ 

 ؛ األداء الخارجية ك كمفة الرقابة عمى األسكاؽتقدير مستكل التكاليؼ التي تتحمميا لدخكؿ -

ك نمكه في السكؽ المستيدفة ،ك حجـ السكاف ، االتصاؿ مستكل الدخؿ تكاليؼ ، باإلنتاجالتكاليؼ المرتبطة -
 1.الخ ....أسكاقيا إلىالعكامؿ التي تضعيا الحككمات تجاه دخكؿ المؤسسات 

:   الخارجية ما يمي أسكاقيا التقنيات التي تتبعيا المؤسسات لتقييـ أىـ مف إفك 

 .تقنيات القياس االقتصادي  : األولالفرع 

 الطمب إجمالي مف خالؿ تقدير األسكاؽ الختيار األكلى المرحمة إطار في أساسا تستعمؿ ىذه التقنيات 
 غير متكفرة أك في السكؽ المستيدؼ غير معبرة عف الحقيقة اإلحصاءاتعندما تككف ، األسكاؽالفعاؿ في تمؾ 

 ك المعطيات اإلحصاءات عمى العمـك تتطمب ىذه التقنية تكفر ،تماما ك ىك ما نجده في معظـ الدكؿ النامية 
 ك التي تككف متكفرة نسبيا كالناتج الكطني الخاـ ، عدد السكاف ، ىيكؿ ،عمى مستكل االقتصاد الكمي

:   تتمثؿ في األسكاؽ الطرؽ لمقياس االقتصادم في اختيار أىـ إف الخ، ك..الكاردات

 مف سمعة معينة خالؿ فترة األفراد مجمكع استيالؾ أساستقكـ ىذه التقنية عمى :  نماذج الطمب -1
 االستيالؾ الفعمي في السنة ك الفترات أسبابحيث يتـ حصر ،يحدد الطمب المستقبمي عمى ىذه السمعة ،معينة 

  : كاآلتي ك تككف صياغتو ،1السابقة ثـ الحصكؿ عمى التقديرات السكانية في تمؾ الفترة

                                                           
278،ص2006 ، دار الٌازوري العلمٌة ، األردن ، التسوٌق أسس و مفاهٌم معاصرة: تامر البكري 
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عدد السكاف في تمؾ السنة /االستيالؾ الفعمي في السنة معينة = معدؿ استيالؾ الفرد 

 االستيالؾ إلى في حالة عدـ مقدرة المؤسسة عمى الحصكؿ عمى بيانات االستيالؾ الفعمي تمجا أما
: الظاىرم 

الصادرات – الكاردات + المحمي اإلنتاج=االستيالؾ الظاىرم 

 االستيالؾ أنماط ىذا كمما اختمفت معدالت النمك الدخكؿ الفردية مف بمد ألخر اختمفت إلىباإلضافة 
 ؛ك ىذا ما يساعد المؤسسة عمى معرفة احتماالت التصدير لألسكاؽ الخارجية، اإلنتاجك

تقيس العالقة مع الكمية المطمكبة بمختمؼ المنتجات ك النمك االقتصادم : المركنة النسبية لمدخؿ - 2
:  حيث يعبر عمييا بالعالقة التالية ،

E=(dQa /Qa)(dy/y) 

Q(الكمية المطمكبة)؛ A(السمعة)؛ Y(الدخؿ) . 

فميما تكف االحتياطات فيما يخص قياس المركنة نستطيع ، ك ىذه النسبة تقيس المركنة بالنسبة لمدخؿ 
 مستكيات أعمى بالنسبة لممكاد التي ليا أسرع عندما يرتفع الدخؿ فاف نمك الطمب يرتفع نسبيا بطريقة بأنوالقكؿ 

 ؛مف المركنة 

 كاف مف الصعب معرفة سعة السكؽ لسمعة ما فاف إذا: مؤشرات المعامالت المكسمية المتعددة -3
 أسمكب أك مؤشرات تتعمؽ باستعماؿ المنتج إيجاد إذا ليا ، نحاكؿ إحالؿاستعماؿ التقديرات يككف بمثابة 

 نستخدـ مؤشرات اإلحصاءات في ظؿ غياب باألطفاؿ الخاصة التغذية كمثاؿ عمى ذلؾ تقدير سكؽ ،استيالكو
 المستيدفكف في سف االستيالؾ األطفاؿ تككف عدد أف ك التي يمكف ،ذات صمة لمطمب عمى ىذه المنتجات

 ؛2الخ  ....األسرة،متكسط ميزانية التغذية ، متكسط دخؿ 

ىذه الطريقة مستعممة مف طرؼ المؤسسات التي تقـك بتصدير المنتجات الكسيطة : التقدير بالمقارنة -4
 ىناؾ في مستكيات النمك ك تفاكت في مستكيات أف نعمـ أننا حيث أخرل، منتجات إنتاجالتي تدخؿ في 

مستكل الطمب ليذا المنتج  (أ)لذا نستعمؿ كمقدار لمطمب عمى المنتج في البمد ، االستيالؾ في مختمؼ البمداف 
                                                                                                                                                                                                 

 96 ،ص2002 دار الفكر، عمان ،دراسة الجدوى االقتصادٌة و تقٌٌم المشروعات،: محمد عبد الفتاح الصٌرفً 
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 JP .Helfer , J.Orsoni :  L’entrepris et L’exportation , Vuibert ,paris, 1987 ,p 85 



 .استراتيجيات تدويل نشاط المؤسسات االقتصادية  و دورها في رفع تنافسيها و تميزها .............................الفصل الثاني 

105 
 

 فميذا فاف حجـ الصادرات في ، في نفس المستكل مف النمك االقتصادماألخيرباعتبار ىذا ،  (ب)في البمد 
 ؛ (ب)تقترب مف حجـ الصادرات الالزمة لمبمد  (أ)البمد

 المعتمدة في قياس العالقات االقتصادية اإلحصائية األساليبتعتبر االنحدار مف : تحميؿ االنحدار -5
 حيث يمكف تقديرىا ، تسمى المتغيرات المستقمةمتغيرات عدة أكبيف متغير ما يسمى المتغير التابع ك متغير 

 ك قد استخدـ االحصائيكف مصطمح ،باالعتماد عمى المتغير المستقؿ ك تسمى عممية التقدير ىذه بعممية التنبؤ
 .االنحدار لمداللة عمى ىذه العممية 

 .تقنيات تحميل التجمعات : الفرع الثاني 

 استخدمت ىذه الطريقة لتطكير القكائـ القصيرة ك القميمة مف ،كما تدعى بتقنية التحميؿ الجماعي
 المتشابية األسكاؽ لتحديد أداةك ىي ،ك التي تستخدـ االقتصاد الكمي ك المعمكمات االستيالكية األسكاؽ، 

،  لكي يتـ شرحيا بشكؿ كاؼ ك دراستيا بشكؿ جيد ، قائمة قصيرةإلى األسكاؽكاليدؼ منيا ىك اختصار تمؾ 
 ، اإلنتاج المتشابية في مجمكعة كاحدة مف خالؿ متغيرات مشتركة كمتغيرات النقؿ ك األسكاؽحيث يتـ كضع 

ك تصنيؼ الدكؿ تحت ىذه المتغيرات ثـ ، 1الخ....االستيالؾ ، البيانات التجارية ، متغيرات الصحة ك التعميـ 
 ك ليس ، ك التغمغؿ فييااألسكاؽجمعيا في مجمكعات متشابية قصد  استخداـ نفس االستراتيجيات الختراؽ تمؾ 

 ك في ىذا ، مضيعة لمكقتأك ك ما ينجر عنيا مف تكاليؼ سكاء مادية حدل دراسة كؿ دكلة عمى أساسعمى 
 عمى درجة تقدـ االقتصاد ك النظاـ أساسو تصنيؼ دكلي يرتكز في بإعطاء Living Jostenالصدد فقد قاـ 

:   ك يككف عرض ىذا التصنيؼ باختصار عمى النحك التالي ،السياسي لدكؿ العالـ

 تتميز األمريكية الغربية ، الياباف ك الكاليات المتحدة أكرباتشمؿ كؿ مف : الدكؿ الغربية المتقدمة -أ
 ك تتسـ بارتفاع درجة ثراء دكؿ العالـ أكثر أنيا أم ،بالتقدـ التكنكلكجي ك ارتفاع نمك الدخؿ الفردم ك القكمي

 بخصكص النظاـ االقتصادم فانو يقع في ،أما تتمثؿ في سمع كمالية إيراداتياك معظـ ، أسكاقياالمنافسة في 
 المستثمريف أماـثمار متاحة ت االسأشكاؿ جميع أف ك يمكف القكؿ ، ك اقتصاد السكؽالرأسماليدائرة النظاـ 

 ؛ األجانب

تتميز باف ىيكميا االقتصادم ك التجارم مشتؽ مف النظاـ االقتصادم : الدكؿ الغربية النامية -ب
 جنكب نيكزلندا ذلؾ استراليا أمثمةك مف ،ك اغمبيا كانت بمثابة مستعمرات ليا ،الخاص بالدكؿ الغربية المتقدمة 

 حجـ سكقيا أفير األخرل،غتعتبر ىذه الدكؿ غنية مرتفعة الدخؿ القكمي ك الفردم مقارنة بالدكؿ النامية ، إفريقيا

                                                           
1
 Henri Duhamel : stratégie et d’érection de l’entreprise ,Clet ,paris ,1986,p92 
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 الدكؿ أماـك عادة تفضؿ ىذه الدكؿ فتح باب االستثمار ، ما قارناىا بالدكؿ المتقدمة إذايعتبر صغير ك محدكد 
 الخ ؛... بريطانيا األمريكية المتقدمة خاصة الياباف ك الكاليات المتحدة األجنبية

ك في نفس الكقت ،تتميز بتصديرىا لممكاد الخامة ك انخفاض مستكل المعيشة : الدكؿ النامية -جػ
ك تقع ،ك ىي دكؿ مستكردة لمسمع الضركرية ك الكمالية معا ، نظرا لنمكىا الديمغرافي أسكاقياتتصؼ بكبر حجـ 

 تفضؿ ىذه الدكؿ عادة االستثمار المشترؾ ككسيمة فعالة لنقؿ ، الالتينيةأمريكا ك إفريقيا آسيا،ىذه الدكؿ في 
 ؛ (....عقكد التراخيص ، تصدير ، استثمار مباشر ) مف االستثمار أخرل أنكاع ال ترفض أنياكما ،التكنكلكجيا 

 أكائؿ )األخيرةتتمثؿ في معظـ دكؿ الكتمة الشرقية بعد التغيرات العالمية : الدكؿ الشيكعية-د
 أك مكجو أسمكبيقكـ نظاميا االقتصادم عمى ، ك ىي ككريا الشمالية ، الفيتناـ ، الصيف ، ككبا ،(التسعينات

 فالمعارض ، ىذه الدكؿ عف طريؽ االستثمار المباشرأسكاؽك يصعب بصفة عامة اختراؽ ،االقتصاد المخطط 
 األساليب ىي أجنبية مشاركة آكالدكلية ك عقكد التراخيص ك االستثمار الذم ال ينطكم عميو تممؾ مطمؽ 

 .1 األسكاؽ لغزك ىذه إتباعيا التي يمكف األشكاؿك

 .تقنيات التحميل االستراتيجي : الفرع الثالث 

 يعد ىذا المدخؿ تقنية جديدة لتقييـ مدل كضعية مشاركة ،إذ الدكلية األسكاؽ تقنية لتقييـ أىـك تعتبر 
 أداة حيث يمكف مف خاللو تقييـ فرص السكؽ في تحسيف الربحية عف طريؽ ، الدكليةاألسكاؽالمؤسسة في 

 اقترح عدد مف نماذج التحميؿ بيدؼ بناء األخيرة ك في السنكات ،تنكيع المكارد ك الجيكد التسكيقية عبر الدكؿ
 الممحكظة التي إلى تستند ىذه الطريقة إذ ،اريةشك مف بينيا نمكذج مجمكعة بكسطف االست، المؤسسة إستراتيجية

 مف ،إنما مياميا بصفة جزئية أك منتجاتيا أنشطتيا المؤسسة التي تعتمد التنكيع ال يمكنيا التفكير في أفمفادىا 
 2  :أساسييفحيث يركز ىذا المنيج عمى بعديف ،  متكاممة أككجية نظر شاممة 

 ؛ (مجمكع مبيعات المؤسسة مف مجمكع مبيعات المنافسيف )القكة التنافسية ك الحصة السكقية -1

 . معدؿ نمكهأكجاذبية السكؽ -2

 

 

                                                           
 206 ،205ص ص ،2003،منشورات حلبً الحقوقٌة ، بٌروت ،2، طأساسٌات إدارة األعمال الدولٌة : عبد السالم أبو قحف 

1
 

174مرجع سابق ، ص  : التسوٌق الدولً:هانً حامد الضمور 
2
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ارية شمصفكفة مجمكعة بكسطف االست (2-2 ): الشكؿ رقـ 

 عالمة االستفياـ النجـ

 النقطة الميتة البقرة الحمكب

 
  
Source :A. Hamadouche : Méthodes et outils d’analyses stratégiques : édition CHIHAB, Alger, 

1997, pp. 56-57. 

  1 :ك يمكف تقديـ كضعية المؤسسة باالعتماد عمى مجمكعة بكسطف كما يمي 

 بالتالي تمكقع قكم مقارنة ، بحصة سكقية كبيرة ك معدؿ نمك قكماألنشطةتتميز ىذه : ـ النجأنشطة-1
 مرحمة البقرة الحمكب إلى حتى تصؿ ، تـ المحافظة عميياإذاك ىي تمثؿ مستقبؿ لممؤسسة ، المنافسيف بأنشطة

 ؛ مكارد كبيرة قصد التكسعإلىك الحاجة ، اإلنتاجية رفع القدرة إلىكتتكجو في ىذه المرحمة 

 ك ىي تمثؿ ، مسيطرة دائما لكف في كسط سكؽ ضعيؼ النمكأنشطةىي :  البقرة الحمكب أنشطة-2
 ك عميو المؤسسة ، ك يككف حجـ المبيعات كبيرا مع تكاليؼ اقؿ،منتجات مسنة التي تدر مكارد اكبر مما تستيمؾ

ىنا تحقؽ تدفقات نقدية كبيرة يمكف استغالليا لتقكية المؤسسة كتكجيو النفقات نحك البحكث ك التطكر 
 ؛التكنكلكجي

 ك لكف ، المستقبؿأنشطةك تعتبر ،تتميز بنمك قكم ك بحصة سكقية ضعيفة : عالمة االستفياـ -3
 أك االختيار بيف اقتحاـ حصص السكؽ بقكة األنشطةيسمح ليا بكسب مكارد كافية ك تفرض ىذه  مكقعيا ال
 استراتيجيات تنافسية ك تسكيقية تخكليا إتباع ك لتكسيع الحصة السكقية يتطمب ذلؾ تميز المنتج ك ،االنسحاب

 ؛لذلؾ 

 ك تشمؿ عمكما ، بنمك جيد ك ال بمكقع قكة في السكؽاألنشطةال تتمتع ىذه :  النقطة الميتة أنشطة-4
 تكزيع مكاردىا عمى إعادة اليامشية يجب التخمي عنيا ما دامت ال تقدـ نمكا كال ىامش ربح قصد األنشطة
 .األخرل األنشطة

 حيث تحتاج ، حالةأحسف إلى أنشطتيا المؤسسة تعمؿ عمى نقؿ أفحيث نجد مف خالؿ ىذه المصفكفة 
 الحالة التي يككف فييا احتياجات التمكيؿ تساكم تقريبا السيكلة الناجمة عف إلى سيكلة اكبر حتى تنقميا إلى

                                                           
1
A. Hamadouche :op.cit. pp. 56-57. 

 الحصة السوقٌة 

 ضعٌف

 قوي
 ضعٌف

معدل النمو فً 

 السوق 
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ك ىنا يجب محاكلة البقاء عمى ىذه ، (الربح) مكضع يككف فييا فائض السيكلة إلى األخيرك في ، األنشطة
 . كقت ممكف أطكؿالكضعية 

 :التالية ىذا النمكذج ذك طابع محمي ك ىك ال يتضمف االعتبارات أف غير

 ؛ الدكلية األسكاؽ إلىتكاليؼ الدخكؿ -

 ؛تكاليؼ التسكيؽ الدكلي -

 ؛ المكجكدة في العمميات التجارية الخارجية التكاليؼ ك األخطار-

 الدكلية بحيث يجب عمى المديريف اإلستراتيجيةىذه االعتبارات جميعيا تشمؿ ادكار ىامة في تطكير 
 الدكلية نستطيع استبداؿ النشاطات المكضحة في األسكاؽ بعيف االعتبار ، ك لتطبيؽ ىذا النمكذج عمى أخذىا

مثال استبداؿ ،  الدكلية األسكاؽ أكبالدكؿ  (النجـ ، عالمة االستفياـ، البقرة الحمكب ،نقطة ميتة )الشكؿ السابؽ 
،  حصتيا في السكؽ تككف منخفضة أف أم ، المؤسسة حرجةأعماؿدكلة بعالمة االستفياـ ك في ىذه الحالة 

 مرحمة النجـ يجب عمينا التركيز عمى االستثمار إلى ىذه الدكلة نأخذ أف أردنا إذا ك ،كمعدؿ النمك كبير لمسكؽ
،  ، زيادة المجيكدات التركيجية ك ىذا لمتغمب عمى المنافسة األسعارفي جكانب معينة مثؿ الجكدة ، تخفيض 

 األفضؿ ليا مستقبؿ غامض يككف مف أفك ىذه الدكؿ التي يبدك ، استبدلنا الدكلة بنشاط النقطة الميتة إذا أما
 اعتماد مداخؿ أك آخر، االبتعاد عف السكؽ ك التكجو نحك سكؽ أكليا محاكلة تحقيؽ اكبر قدر مف السيكلة 

 .(الخ...تصدير ، تراخيص ) لخدمة ىذه السكؽ أخرل

 أىميتيا، حسب اىتماماتيا ك األسكاؽ فاف المؤسسة تتجو نحك غربمة ىذه األسكاؽ بعد دراسة ىذه 
 التي يمكنيا اختراقيا ك خدمتيا مف خالؿ مجمكعة مف االستراتيجيات لألسكاؽ االختيار النيائي إلىلمكصكؿ 

 .كالتي نتناكليا في المباحث الالحقة 

  الدولية  األسواق التصدير كمدخل القتحام إستراتيجية: المبحث الثاني 

 ك ىذا ما ، الدكلية كاىـ مظاىر تدكيؿ المؤسسة لنشاطيااألعماؿ أشكاؿ أىـتعتبر عممية التصدير احد 
 الكسائؿ لخدمة أىـ تمثؿ عممية التصدير احد إذيبرزه حجـ التجارة العالمية الذم فاؽ ترليكنات الدكالرات ، 

 داخؿ اإلنتاج ك األخرلك قد  تككف في العديد مف الحاالت مرحمة سباقة ألشكاؿ التدكيؿ ، الخارجية األسكاؽ
 االستراتيجيات التي تتبعيا المؤسسة لخدمة أىـ المستيدفة ، لذلؾ ارتأينا مف خالؿ ىذا المبحث دراسة األسكاؽ
 المؤسسة ليذه االستراتيجيات كجب عمييا إتباع ك لكف قصد ، المستيدفة مف خالؿ عممية التصديرأسكاقيا
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،  األسكاؽتو ا المثمى لخدمة قاإلستراتيجية إتباع بالعديد مف الجكانب المتعمقة بالعممية التصديرية بغية اإلحاطة
 ، ك ضماف سالمة المنتج، اختيار كسائؿ النقؿ المالئمة مف حيث التكاليؼأىمياك مف بيف تمؾ الجكانب نجد 

 ضماف كتاميف  منتجاتيا حتى أخرلك مف جية ، إلتماـ الصفقات الدكلية اآلمنةككسائؿ الدفع المناسبة ك 
 . السكؽ المستيدفة أك المستيمؾ إلىكصكليا 

 ها      ن المفاضمة بي طرقالنقل الدولي وسائمه و : األولالمطمب 

 ر الخمسينات مف القرف الماضي بمثابة حجأكائؿيعتبر اكتشاؼ استخداـ الحاكيات في نقؿ البضائع منذ 
 مف أفرزتو نظرا عميو بثكرة التحكية أطمؽ ما ،أك ك بالخصكص النقؿ البحرم ،زاكية في تطكر صناعة النقؿ

 اإلنتاج الحاكية المشحكنة بالبضائع قادرة عمى التحرؾ مف مكاطف أصبحتك ،تغيرات جذرية في صناعة النقؿ 
 إلى عميو النقؿ مف الباب أطمؽ ك ىك ما ، المستيمكيف المستيدفيفإلى المستيدفة حتى كصكليا األسكاؽ إلى

 عصر جديد يميزه تعدد كسائؿ النقؿ برا ك بحرا ك جكا في منظكمة متكاممة تحقؽ السرعة بذاؾ بدا ك ،الباب
ك في ظؿ تعدد  ، ارتفاع نسب التبادؿ الدكلي لمسمع ك البضائعإلى أدلىذا ما ، كالمالئمة ك انخفاض التكمفة 

 بدائؿ النقؿ عكامؿ المفاضمة بيفبدائؿ النقؿ يطرح إشكاؿ رئيسي ىك كيفية المفاضمة بينيا بعبارة أخرل ما ىي 
 الدكلية أسكاقيا التصدير قصد خدمة إستراتيجية بالنسبة لممؤسسة التي تعتمد أىميتيا ك فيما تبرز المتاحة ؟

المستيدفة ؟  

 . النقل الدولي أنواع: الفرع األول

 لخدمة إستراتيجيتيا النقؿ التي يمكف لممؤسسة اختيار ما يناسبيا منيا قصد بناء أنكاع ىناؾ العديد مف 
:   ك التي يمكف حصرىا فيما يمي ، المستيدفةأسكاقيا

 احد الشراييف التي يتدفؽ مف خالليا النشاط أنكاعياتعد شبكة النقؿ بمختمؼ : النقؿ البرم الدكلي -1
ك تتزايد ، ك مف بيف كسائؿ النقؿ المتعددة يمارس النقؿ البرم دكرا بارزا في نقؿ السمع ك البضائع ،االقتصادم

:  ك ىما، لمنقؿ البرم أساسيتيف ك يمكف تمييز كسيمتيف ، النقؿ عبر كسائؿ النقؿ البرم في شتى بقاع العالـأىمية

 تمكف الجيات المستخدمة ليا في نقؿ كميات أنيا ما يميز النقؿ بالسكؾ الحديدية أىـ:النقؿ بالسكؾ الحديدية -أ
 تغيير عربات السكة الحديدية طبقا إمكانيةمع ، كقت ك لمسافات طكيمة أسرع في ،كبيرة مف السمع ك البضائع

 األخرل؛ك ىك ما ال يتكفر في الكسائؿ ،لمكاصفات السمع ك المكاد المنقكلة 



 .استراتيجيات تدويل نشاط المؤسسات االقتصادية  و دورها في رفع تنافسيها و تميزها .............................الفصل الثاني 

110 
 

 االعتماد عمييا بشكؿ رئيسي لنقؿ إلى االنتشار الكاسع لمسيارات ك الشاحنات أدل: السيارات ك الشاحنات -بػ
 في نقؿ السمع األفراد مركنة ك سرعة استجابة ىذه الكسيمة في تمبية حاجات المؤسسات ك أفكما ، السمع 

 . ك سيكلة الحصكؿ عمييااألخرل،كالبضائع مقارنة مع الكسائؿ 

 النقؿ بالنسبة لالقتصاديات ك المؤسسات فقد جرل السعي كراء بناء ك تعزيز نظاـ أىميةك بناءا عمى 
 جميع أماـ نطاؽ ممكف أكسع المتحدة لكي يككف متاحا عمى األمـك كاف ذلؾ تحت رعاية ، نقؿ برم دكلي 
 لألمـ اعتمد المجمس االجتماعي ك االقتصادم التابع 1984 ففي سنة ،الستفادة مف ىذا النظاـؿالبمداف الرامية 
 ، اتفاقية النقؿ البرم الدكليإلى باالنضماـ العالـ أرجاءيكصي البمداف في شتى ، ( 79/1984)المتحدة قرار 

 ك يكصي فضال عف ذلؾ باف تقـك المنظمات الدكلية ك الحككمية ك الغير  ، في تشريعاتيا الكطنيةإدراجوك
حيث ييتـ ىذا النظاـ بنظاـ ،  نظاـ النقؿ البرم الدكلي كنظاـ عالمي لمعبكر الجمركي إقرارالحككمية بتشجيع 

 الترانزيتك نطاؽ تطبيقو ك تحميؿ التطكرات المحتممة في المستقبؿ ك كذا تجارة ، المركر لمنقؿ البرم الدكلي 
 1.كالعبكر 

 تحت إعدادىا الصككؾ الدكلية الفعالة التي تـ أصمح مف أنيا اتفاقية النقؿ البرم الدكلي أثبتتك لقد 
 تغطي األكربيةمف بينيا الجماعة ،  طرؼ متعاقد 68 إلييا فمقد انظـ أكربا  ك المتحدة القتصادياتاألمـرعاية 
 األمريكية، كذلؾ الكاليات المتحدة آسيا ك ك بمداف األكسط ك الشرؽ إفريقيا شماؿ لتغطيك تمتد ،  بأكمميا أكربا
. الخ..... الجنكبية  ك أمريكاكندا

 حيث ، بيف الشرؽ ك الغرب ك الزيادة اليائمة في النقؿ البرم الدكلياألكربيةك نتيجة لتكسع التجارة 
 مميكف ك ىذا ما يمثؿ 3,6 ؛ 2006ك بمغ  في ،1992تجاكز عدد دفاتر النقؿ البرم الدكلي مميكف دفتر في 

ك ييدؼ النظاـ ، اجتياز جمركي يكميا 60000 مف أكثرك ، بمد 55 مف أكثر عممية مركر عابر في 10000
 األمفمع التكفؿ بتكفير متطمبات ، درجة ممكنة حركة نقؿ البضائع في التجارة الدكلية بأقصى تسييؿ إلى

 2. النقؿ البرم الدكلي أىمية ىذا ما يبف زيادة ،الجمركي ك الضمانات لصالح بمداف المركر العابر

يزيد عدد الشاحنيف باستخداـ النقؿ الجكم ، ك معدالت الشحف الجكم تزيد عف : النقؿ الجكم الدكلي -2
 ك يميز النقؿ الجكم بالسرعة ،ف النقؿ بالسكؾ الحديديةع مرة 16 بأكثرك ،  بمرتيف أكثرالنقؿ بالشاحنات 

 النقؿ الجكم ك مدل االعتماد عمييا جيدا في ظؿ إتاحة ك تككف ،عةا ميال في الس585ك 545كح بيف احيث تتر
 لإلعطاب النقؿ الجكم حساس أف  ك يككف التغير في كقت الكصكؿ منخفضا بالرغـ مف ،الظركؼ الطبيعية

                                                           
1

، منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ، االتفاقٌات العامة للتجارة فً الخدمات و عالقتها بالنقل فً الدول العربٌة : عبد القادر فتحً الشٌن 

 242،ص2005القاهرة،
2

 5 ،ص 2010 ، األمم المتحدة، نٌوٌورك ، جنٌف ، النقل البري الدولً االتفاقٌة الجمركٌة بشان النقل الدولً للبضائع: اللجنة االقتصادٌة ألوربا 
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 النقؿ الجكم أف ك ، ك التمؼضياعالميكانيكية ك الظركؼ الجكية ، كما يتميز النقؿ الجكم عف غيره بالنسبة لؿ
 بالمائة 21  إلى حيث تصؿ نسبة النقؿ الجكم الدكلي ، مف الشحف عبر ككسائؿ النقؿ البرمأمانا أكثريككف 

 النقؿ الجكم حضي كغيره مف كسائؿ النقؿ أف إلى اإلشارةكما يمكننا ، 1مف حجـ التجارة العالمية بالدكالرات 
 في جنيؼ في 1990 التي عقدت االتفاقية ك مف ابرز ىذه االتفاقيات ،باالىتماـ الدكلي في تسييره ك تنظيمو

 2.قصد تحرير خدمات النقؿ الجكم ك تنظيـ حركتو عبر الدكؿ ،سكيسرا 

خالؿ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ظؿ النقؿ البحرم  اقؿ القطاعات : النقؿ البحرم الدكلي -3
ك كانت عمميات تداكؿ السمع ك البضائع بطريقة يدكية ،االقتصادية في العالـ مف حيث التطكر التكنكلكجي 

  كانت تقضي لكقت طكيؿ حيث ،البقاء في الميناء مف اجؿ الشحف ك التفريغإلى بما يضطر السفينة ربطيئة 
 أقكلاكبر ذات سرعات ك ماكينات  لذلؾ لـ يكف ممكنا  استخداـ سفف،  بالمكانئبالمائة مف كقت رحمتيا  60

 قطاع النقؿ البحرم ثكرة شيد خالؿ حقبة السبعينات ك الثمانينات أكثر، أمالالستفادة مف اقتصاديات الحجـ 
 ك الثاني ، البابإلى في اتجاه استخداـ نظاـ الحاكيات مف الباب األكؿ تمثؿ ،تكنكلكجية ظيرت في اتجاىيف

 عف طريؽ استخداـ تكنكلكجيا أمكف ك بذلؾ ،(تطكر طرؽ المناكلة )استخداـ تكنكلكجيا متطكرة لمتفريغ ك الشحف 
 مف أصبح ك ىكذا إبحارىا، ساعات قميمة ك زيادة زمف إلىالحديثة مف تقميص كقت بقاء السفينة في الميناء 

 ك كؿ ، اقتصاديات الحجـ مف خالؿ بناء سفف كبيرة الحجـ ك زيادة في السرعةمبدأالممكف التكسيع في استخداـ 
تسير عمى ؿتسعينات خالؿ اؿك الذم ظير جميا ،ىذه التغيرات ميدت الطريؽ لمتحكؿ في قطاع النقؿ البحرم 

 مف حيث األسكاؽ فقد كانت نتيجة عكلمة ،3 التي يبشر بيا النظاـ العالمي الجديداآللياتنسؽ ك نفس اؿنفس 
 عف طرؽ الدءكب البحث إلى المنافسة بيف الشركات تشتد ضراكة مما دفعيا أصبحت إذ ، ك االستيالؾاإلنتاج

 ك قد شجع عمى ، عمى مساحة جغرافية كبيرةاألسكاؽ ك تكسع ،جديدة لتخفيض التكاليؼ في ظؿ ظاىرة العكلمة
 بمقابؿ زيادة الكفاءة حيث فأكثر، أكثر مف اجؿ تخفيض التكاليؼ المكانئذلؾ صناعة النقؿ البحرم ك عمميات 

،  بالمائة مف حجـ التجارة الدكلية بالدكالرات 50 النقؿ البحرم يسيطر عمى النقؿ العالمي حيث انو ينقؿ أضحى
ك نظرا ،  في تنشيط ك تحرير حركة التجارة العالمية أىميتو ك ىذا مما يبرز ،4الكزفب بالمائة 99ك حكالي 

 مف آلياتو، النقؿ البحرم فقد حضي باالىتماـ الكبير مف قبؿ المنظمات الدكلية قصد تنظيـ حركتو ك ألىمية
ك بناءا عمى ىذا ، فريؽ عامؿ متخصص لخدمات النقؿ البحرم أنشأخالؿ جكالت الجات ففي جكلة االكركغكام 

                                                           
1

 ، دار المرٌخ ،المملكة السعودٌة، (تخطٌط و تنظٌم سلسة اإلمداد)إدارة اللوجٌستات : رونالد أتشب الو ، تعرٌب تركً إبراهٌم سلطان ، أسامة احمد مسلم

 166، ص 2009

17،ص2001األمم المتحدة ، نٌوٌورك،  : أثار االتفاق العام بشان تجارة الخدمات على النقل:اللجنة االقتصادٌة و االجتماعٌة لغرب آسٌا 
2
 

3
 96، ص2009 ، دار الفكر الجامعً ، اإلسكندرٌة ،لوجٌستات التجارة الدولٌة: أٌمن النحراوى 
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ك اشتممت نتائج ، تحتكم عمى معمكمات تكميمية عف النقؿ البحرم 1990سنة  كثيقة بإعداد األمانةفقد قامة 
 1.جكالت االكرغكام عمى جداكؿ خدمات تظـ تعيدات النقؿ البحرم 

 أكثر ك ، محدكدة جداإمكانيات النقؿ خدمات ك أنكاعحيث يمنح ىذا النكع مف  : األنابيبالنقؿ عبر -4
 المنتج ىي البتركؿ الخاـ ك منتجات البتركؿ التي يتـ تنقيتيا ، ك نقؿ األنابيبالمنتجات التي يتـ نقميا بكاسطة 

 ساعة يكميا 24ك يالحظ انو يتـ نقؿ الخامات ،  في الساعة أمياؿ 4 إلى 3 تتراكح سرعتو مف األنابيبعبر 
 ك ىذا ما يجعؿ سرعة نقميا اكبر مقارنة ،( المناكلة ك الشحف ك التخزيف إلى الحاجة دكف )أسبكعيا أياـكسبع 

 أف، كما (نظرا لككف عممية النقؿ ىذه مستمرة ال تتكقؼ ك ال تتطمب المناكلة أك ترانزيت )األخرل بكسائؿ النقؿ 
  متر3،0 قطرىا أنبكبة في الساعة في  كيمكمتر3،4 تدفؽ أفباعتبار ، لمخطكط تككف عالية االستيعابيةالطاقة 

:   التاليةلألسباب منخفض األنابيب تمؼ المنتجات في أك فقد أفكما نجد ،  في الساعة لتر 338200يمكف نقؿ 

 ؛السكائؿ ك الغازات ال تككف معرضة لمتمؼ مثؿ المنتجات التامة الصنع -أ

 2؛ لألنابيب تقع أفمحدكدية المخاطر التي يمكف - بػ

 ، اتفاقيات دكلية ك مشاريع حككميةإطار ىذا النكع مف النقؿ يتـ عمى المستكل الدكلي في أفكما نجد 
 . التي تربطيا باسبانيا ك ايطاليا األنابيب مف خالؿ أكربا إلىاز الجزائرم غكمثاؿ عمى ذلؾ مشركع مد اؿ

النقؿ المتعدد الكسائط ىك عبارة عف نقؿ البضائع باستخداـ عدة كسائط نقؿ : النقؿ متعدد الكسائط -5
 ك يشمؿ النقؿ بأكمميا، المسؤكلية يتحمؿ بمكجبيا متعيد النقؿ المتعدد الكسائط ،مختمفة في ظؿ كثيقة نقؿ كاحدة

،  ك التكزيع ك التخزيف بكفاءة عالية ك تكمفة اقتصادية اإلنتاجربط ت متعددة األنشطةمتعدد الكسائط العديد مف 
 المتحدة في لألمـ المجمس االقتصادم ك االجتماعي أعدىاكىك ما تضمنتو اتفاقية النقؿ متعدد الكسائط التي 

 االتفاقية عممية أحكاـ تنظـ حيث ، في جنيؼ1980 المتحدة في األمـ ك التي اعتمدت في مؤتمر ،1973
 مع ترؾ االختيار لمشاحنيف بيف النقؿ ، ك المطالبات ك الدعاكم ك التحكيـتحفظاتوالنقؿ المتعدد الكسائط ك 

 تقكـ عمى مستكل كطني بتنظيـ ك مراقبة أف بحؽ كؿ دكلة في اإلخالؿ ك ذلؾ دكف ، ك المتعدد الكسائطالمجزأ
 تكحيد القكاعد القانكنية إلى باألساس كانت االتفاقية تيدؼ إف ك ،عمميات النقؿ المتعدد الكسائط ك المتعيد بو

 ك تحت مسؤكلية ، عممية النقؿ الكاحدة التي يحكميا عقد كاحدإطارالمطبقة عمى كسائط النقؿ المختمفة في 
كمف خصائص النقؿ المتعدد الكسائط انو عقد دكلي بيف ، ك ىك متعيد النقؿ متعدد الكسائط ،محرر ىذا العقد 

 مف كسائط النقؿ األقؿ مختمفتيف عمى بكاسطتيفك يتـ ، ك ىك خاص بالبضائع فقط األقؿدكلتيف مختمفتيف عمى 
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 بيف الشاحف ك متعيد النقؿ متعدد بأكممياكما انو يتـ كفؽ عقد كاحد يحكـ الرحمة ،  ( بر ، بحر ، جك ،سكؾ)
،  ىذا النظاـ استجابة لممتغيرات العالمية في مجاؿ االقتصاد ك التجارة ك التصنيع أىمية تأتي ك ، الكسائط 

:  كالتي تتمثؿ في 

القكل االقتصادية العالمية التي تعكس النظاـ العالمي الجديد ك الضكابط التجارية التي تتحكـ في -أ
 العالمي الجديد اإلنتاج أصبح حيث ، العابرة لمحدكد ك القاراتاألنشطة ك االستيالؾ ك لإلنتاج الككنية األسكاؽ

 ؛يكتسي طابعا دكليا 

ك ترشيد نفقات النقؿ ك لتكمفة ، القيمة المضافة أنشطةازدياد القيمة التقنية لمتجارة العالمية ك -ب
 ؛المكجستية 

 النقؿ أنشطة إدارةد دك تع،كسائط النقؿ عمى المستكل العالمي بيف تعاظـ االتجاه نحك تحقيؽ التكامؿ -د
 ؛ك التكمفة المكجستية 

ك االتجاه المتزايد نحك االستفادة ، النقؿ المختمفة أنكاع ك حمكالت ك تقنيات أحجاـ ك أنكاعتطكر  -ق
 ؛ النظاـألداء مع تكفير شبكة المعمكمات التي تعتبر العمكد الفقرم ، اقتصاديات الحجـمبدأمف 

 نمك التجارة إلى أدل ظاىرة العكلمة ك تبادؿ السمع ك الخدمات عبر الحدكد الدكلية أفكمما سبؽ نجد 
 ك ىك ما يحققو النقؿ المتعدد أيضا،الدكلية ك انسيابيا عبر الدكؿ ك القارات ، ىذا ما تطمب نقؿ مخترؽ لمحدكد 

 . ك العالميةاإلقميمية الدكلية ك األصعدةالكسائط في ظؿ القكانيف ك المعاىدات عمى 

 معدات النقؿ ال أف ك ، مجاال لالىتماـ عمى المستكل العالميأصبح النقؿ الدكلي أف نجد األخيرك في 
 عمى ، اكبرأىمية ىناؾ عناصر معيف في نظاـ النقؿ تكتسب أف ،  باستثناء دكلية أكتختمؼ في ككنيا محمية 

 المستخدـ أف أيضاك نجد ،  شائع في النقؿ الدكلي أمرسبيؿ المثاؿ فاف استخداـ الحاكيات في التعبئة ك النقؿ 
 باإلجراءات ك ، كؿ الكثائؽ المطمكبة ك االختالفات في مسؤكلية جية النقؿأماـلمنقؿ الدكلي قد يشعر بالعجز 

 العديد مف دعى الذم األمر ك كميا مسالة بالغة التعقيد األجنبية، ك استخداـ المناطؽ الحرة ،الجمركية المتنكعة
 في نفس الكقت فانو كلحسف ، تذليؿ ىذه العكائؽ كفؽ قكانيف ك تشريعات دكليةإلى الدعكة إلىالمنظمات الدكلية 

 الدكلية مما يخفض كثيرا ممف األعماؿالحظ كفرة مف الكسطاء ك الككالء ك السماسرة لمساعدة جية الشحف في 
 .حجـ ىذه التعقيدات
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 .عممية اختيار وسائل النقل المناسبة  :  الفرع الثاني

 يحاكؿ المصدر دكما عند اختياره لكسيمة النقؿ المكازنة بيف الحصكؿ عمى خدمة جيدة ك بتكاليؼ 
 :  كاآلتيك ىك في عممية االختيار بيف كسائؿ النقؿ المختمفة  يعتمد عمى مجمكعة مف المعايير ىي ، معقكلة 

 البضاعة ، قيمة البضاعة ، نكع أحجاـكزف البضاعة ، : معايير متعمقة بالبضاعة  المنقكلة -أ
حاكيات ، مغمقة ، بضائع حية كالحيكانات ، قابمة لالشتعاؿ ، )البضاعة ك الييئة التي تككف عمييا 

 المطمكبة لنقؿ البضائع ، مدل انتظاـ الشحنات ، قابمية البضائع لمكسر مف عدمو ، سرعة، اؿ (الخ....خطرة
 ؛ الالـز نكعية التغميؼ كمدل قابمية البضائع لمتمؼ 

التكمفة ، ، زمف النقؿ ، مدل االعتماد عمى الكسيمة ،السرعة في النقؿ : عكامؿ متعمقة بكسيمة النقؿ -ب
المدل الجغرافي الذم يغطي كؿ كسيمة ، مدل تكفر معدات النقؿ ذات الطبيعة الخاصة ، مدل الرقابة عمى 

 ة الدؽك التغميؼ التعبئةالبضائع في مرحمة النقؿ ، مدل االستعداد لتقديـ خدمات النقؿ مكممة لمنقؿ مثؿ التخزيف 
  ؛في تحرير مستندات النقؿ

 التسكيؽ إستراتيجيةك حجـ تعامالتيا السنكية بالطف ، ،حجـ المؤسسة : عكامؿ متعمقة بالمؤسسة -ج
 ؛ ك التكزيع التعبئةبالمؤسسة ، سياسة التخزيف ك 

 1 :  ىما بمجمكعتيف مف العكامؿتتأثر أنيا لتكاليؼ النقؿ نجد بالنسبة أما

:  ك تشمؿ ما يمي : عكامؿ مرتبطة بالمنتج -1

تجات فحيث تزيد النسبة في بعض الـ، حجميا إلىك يقصد بيا نسبة كزف السمعة المنقكلة : الكثافة -أ
،  ك عمكما فاف ىناؾ عالقة عكسية بيف الكثافة كالتكمفة، مثؿ االلكتركنياتاآلخرمثؿ الحديد ك تقؿ في بعضيا 

 ؛ مف المنتجات ذات الكثافة المرتفعة أعمى نقميا تكاليؼ المنتجات ذات الكثافة المنخفضة تككف أف أم

 حيث يتكقؼ ،م يشغؿ فيو المنتج المساحة المتاحة في كسيمة النقؿذكيقصد بو المدل اؿ: الحجـ -ب
 بعض السمع يمكنيا أف ك يالحظ ، التمؼأكذلؾ عمى حجـ ك طبيعة السمع المنقكلة ك مدل قابميتيا لمكسر 

 تستغؿ المساحة الكاممة مثؿ السيارات مما أف ال يمكنيا أخرلاستغالؿ المساحة الكاممة مثؿ الحبكب بينما سمع 
بمعنى انو كمما زادت مقدرة السمع عمى استغالؿ المساحة المتاحة كمما قمت تكمفة النقؿ ،يزيد مف تكمفة نقميا 

 ؛بالنسبة ليا

                                                           
1

 325، ص2010 ، دار قندٌل ، عمان ، (الشراء و التخزٌن بٌن النظرٌة و التطبٌق الكمً  )إدارة المواد : محمد الصٌرفً 
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 إلى فكمما قمت حاجة السمع المنقكلة ، سيكلة استخداـ كسائؿ المناكلةأكمف حيث صعكبة : المناكلة -ج
 المناكلة يزيد ذلؾ مف تكمفة أجيزة إلى في حيف زيادة تمؾ السمع ،استعماؿ كسائؿ المناكلة انخفضت تكمفة النقؿ

 ؛النقؿ 

 األجيزة فكمما ارتفعت قيمتيا ارتفعت تكمفة النقؿ الخاصة بيا مثؿ ،مف حيث قيمتيا: المنقكالت -ق
 ؛االلكتركنية 

:  ك تتمثؿ فيما يمي : عكامؿ مرتبط بالسكؽ -2

 تكمفة ت حدة المنافسة كمما قؿت درجة المنافسة بيف كسائؿ النقؿ المتاحة كمما زادإف: درجة المنافسة -أ
 ؛النقؿ 

 طكؿ المسافة التي تنقؿ المنتجات خالليا تكثر عمى تكمفة النقؿ أفحيث يالحظ : مكقع السكؽ -ب
 ؛كمما بعدت المسافة كمما زادت تكمفة النقؿ 

تعني مدل تركيز عمميات النقؿ خالؿ فترة معينة عمى كسائؿ النقؿ المتاحة : ج مكسمية حركة النقؿ 
 ؛ أسعارىا رفع إلىمما يؤدم 

لممصدر المفاضمة بيف كسائؿ النقؿ تكضيح المعايير التي يمكف  مف خالؿ الجدكؿ التالي يمكفك 
 : المختمفة مف خالليا 

 األداءترتيب نسبي لكسائؿ النقؿ طبقا لمتكاليؼ ك  : (2-2)الجدكؿ رقـ 

 كسيمة النقؿ   األداءخصائص 

 تغير كقت التكصيؿ 

التمؼ ك الفقد  

 1=األقؿ

نسبة مئكية  

 1 =األقؿ

مطمؽ  

 1 =األقؿ

متكسط كقت 
النقؿ  

 1 =األسرع

التكمفة 

 1 =األعمى 

 سكؾ حديدية  3 3 4 3 5

 شاحنة 2 2 3 2 4
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 نقؿ بحرم  5 5 5 5 2

 أنابيب 4 4 2 4 1

 نقؿ جكم  1 1 1 1 3

 (تخطيط ك تنظيـ سمسة اإلمداد)إدارة المكجيستات :  تعريب تركي إبراىيـ سمطاف ، أسامة احمد مسمـركنالد أتشب الك ،: المصدر 
 168 ص  ،2009، دار المريخ، المممكة السعكدية ، 

 النقؿ أف كمثاؿ عمى ذلؾ نجد ، لكؿ كسيمة نقؿ خصائص تميزىا عف غيرىاأفمف خالؿ الجدكؿ نجد 
 كؿ أف أيضاك مف المالحظ ،  األخرلالبحرم يتسـ بتكمفة اقؿ لكف بسرعة بطيئة نسبيا مقارنة مع كسائؿ النقؿ 

 الخ،... نطاؽ التغطية أك التكمفة أك في السرعة إما قد تككف األخرلكسيمة ليا ميزة نسبية بالنسبة لكسائؿ النقؿ 
 بعيف االعتبار كافة الجكانب المتعمقة بيذه األخذ عف عممية النقؿ المسئكؿ عمى أكلذا كجب عمى المصدر 

  . تناسبو في نقؿ بضائعوالتيالكسائؿ قصد اختيار الكسيمة المثمى 

 1:  فيما يتعمؽ بنسبة االستخداـ الدكلي لكسائؿ النقؿ نجد أما

ك يرجع ،  الطمب عمى خدمات النقؿإجمالي مف بالمائة 23الطمب عمى خدمات النقؿ البرم بنسبة -1
 اختيار إمكانية السرعة ك المركنة في استخداميا فضال عف سيكلة الشحف ك التفريغ مع أىمياذلؾ لعكامؿ 

 ؛ عالكة عمى التحكـ في انتقاء مراكز التكقؼ ك الكصكؿ لالنطالؽ،التكقيت ك المكاف المالئميف 

 ما تتمتع بو مف إلى يرجع ذلؾ بالمائة، 12تقدر نسبة الطمب عمى خدمات السكؾ الحديدية ب-2
 تتميز بدرجة أنياكما ،  تكمفة استخداميا تعد ارخص نسبيا أف إلى باإلضافة ، األمافارتفاع نسبي لقيمة معامؿ 

 ؛ الخدمة أداءكبيرة مف االنتظاـ في 

 بالمائة، 10تقدر ب األخرلبالنسبة لمنقؿ الجكم فانو يممؾ كزف نسبي اقؿ بالمقارنة مع كسائؿ النقؿ -3
 تطرأ طبيعة العالقات السياسية بيف الدكؿ ك التغيرات التي إلى خضكع خدمات النقؿ الجكم إلىيرجع ذلؾ 

مدل تكفر  ذلؾ إلى ، أضؼ مما يشكؿ قيدا ىاما عمى معدالت نمك طمب عمى النقؿ بالطائرات ،عمييا
 ؛ المطارات في المناطؽ المستيدفة 
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،  بالمائة 55 تقدر نسبة استخدامو إذ األخرل،النقؿ البحرم يممؾ مكانة خاصة بيف كسائؿ النقؿ -4
 تكاليؼ أك سكاء في طاقة الخدمة األخرل، ما يختص بو مف خصائص تميزه عف كسائؿ النقؿ إلىرجع ذلؾ مك

 ؛االستخداـ 

 لإلحالؿ ال تمثؿ بدائؿ كاممة أنيا النسبية لكسائؿ النقؿ تؤكد األىمية التفاكت في أف الذكر يجدرك 
 لكؿ كسيمة خصائصيا الفنية ك االقتصادية التي تؤثر عمى نكعية الخدمة أف حيث ،(اإلحالؿانخفاض مركنة )

 فمثال تتميز كسيمة النقؿ البرم بالقدرة عمى التكسع ، ك كذلؾ تكمفة استخداميا،المقدمة ك حجـ المعركض منيا
 الجكم الكصكؿ أك تستطيع السكؾ الحديدية ك ال النقؿ البحرم ال أماكف إلىفي نطاؽ السكؽ نظرا لكصكليا 

 تتميز السكؾ الحديدية ككسيمة ىامة مف كسائؿ النقؿ بالقدرة عمى ،في حيف عالكة عمى انخفاض التكاليؼ إلييا،
 . الضخمة مف البضائعاألحجاـنقؿ 

 

  أهميتهاوسائل الدفع الدولية و : المطمب الثاني 

 أك العممية التصديرية إتماـ كسائؿ النقؿ التي تعتمدىا المؤسسة قصد أىـ إلى تطرقنا أفبعد 
 المؤسسة أفنجد ،  تكاليفيا ك خصائصيا إلى التصديرية التي تتبناىا ك المفاضمة بينيا بالنظر اإلستراتيجية

 التدفقات المالية ك طرؽ ، آلية مف جكانب العممية التصديريةآخر بعيف االعتبار كجانب األخذ يجب عمييا أيضا
 المستيدفة ، حيث تكفر ليا أسكاقيا المتعامؿ معيا في األطراؼسداد الصفقات التصديرية التي تعقدىا مع 

 ك الطرؽ التي تتفاكت فيما بينيا مف حيث آلياتالكساطة المالية لمبنكؾ ك المؤسسات المصرفية العديد مف 
 الصفقات التجارية إتماـ ك الطرؽ لتسديد ك آليات أىـ إلى ك فيما يمي سكؼ نتطرؽ الخ ،...الضماف ك السرعة 

 .الدكلية لممؤسسة 

 .وسائل الدفع الدولية  : الفرع األول

 ك ذلؾ ، دكلتياأك حظيت الصفقات الخارجية ك عمميات التصدير باىتماـ كبير سكاء بالنسبة لممؤسسة 
كىذا ما دفع بالمؤسسات الخ ، .... في تعظيـ الربح ك اتساع السكؽ ك جمب العممة الصعبة لما تمعبو مف دكر

 تعدد إلى بدكره أدل ك الذم  ، فأكثر بتمكيؿ ك تغطية ىذه التعامالت الخارجيةأكثرالمصرفية ك المالية االىتماـ 
 ك طرؽ الدفع ك االئتماف لمعمميات المصرفية ك المالية الدكلية قصد ضماف السير الحسف لعممية آلياتك تنكع 

 :  أىميا سنحاكؿ فيما يمي التركيز عمىك ، التصدير مف حيث المعامالت المالية ألطراؼ التبادؿ الدكلي 
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 . ألمستندياالعتماد :  أوال

 ، بمعنى االئتمافcrédit نكع مف العمميات المنقكلة عف الترجمة الفرنسية إلى يشير لفظ االعتماد 
فاالعتماد يخمؽ في كاقعنا ائتمانا بالنسبة لكؿ مف المصدر في تحصيؿ قيمة صادراتو ك لممستكرد بضماف انتقاؿ 

 ، بشركط العقد في المكعد المناسب ، بالشركط ك المكاصفات المعينة،ممكية السمع ك البضائع مكضكع التبادؿ
 يتطمب تقديـ مستندات تبيف مف خالليا انتقاؿ ممكية السمع مكضكع التبادؿ ألنو ألمستندم تسميتو باالعتماد أما

 .مقابؿ قيمة الصفقة التي يتحصؿ عمييا المصدر

 يقبؿ خصـ أكباف يدفع مبمغ مف الماؿ " المصدر " تعيد مكتكب يصدره بنؾ المستفيد " بأنوحيث يعرؼ
 1"كمبيالة المرافقة لمستندات معينة طالما كانت مطابقة لشركط ىذا التعيد

 االلتزاـ يحؿ محؿ المستكرد في أفالعممية التي يقبؿ بمكجبيا بنؾ المستكرد " انو تمؾ ك يعرؼ عمى
 عف طريؽ البنؾ الذم يمثمو مقابؿ استالـ الكثائؽ ك المستندات التي األجنبيبتسديد كارداتو لصالح المصدر 

 2" البضاعة المتعاقد عمييابإرساؿ المصدر قاـ فعال أفتدؿ عمى 

 بناءا عمى طمب المستكرد الذم طمب فتح باإلمضاءقرض مف نكع االلتزاـ "عمى انو ك يعرؼ أيضا 
قا عمى شركط العقد بكامؿ ؼ يككف الطرفاف قد اتأف مف احد البنكؾ لصالح المصدر بعد ألمستندماالعتماد 

تفاصيمو ك بمكجب ىذا االلتزاـ يقـك البنؾ بدفع مبمغ معيف لممصدر مقبؿ حيازة الكثائؽ المتعمقة بالسمعة محؿ 
 3"العقد 

 ترتيب " :بأنو ألمستندم الدكلية لالعتماد األعراؼمف خالؿ القكاعد ك فتعرفو غرفة التجارة الدكلية أما 
 4" كصفو غير قابؿ لمنقض يتعيد بمقتضاه البنؾ فاتح االعتماد المصدر بتكفير المطابؽأكميما كاف اسمو 

 تمعب ، دفع دكليةآليةك مف خالؿ ما سبؽ مف التعاريؼ يمكننا القكؿ باف االعتماد المستندم عبارة عف 
ت التدفقات النقدية مقابؿ المستندات التي تؤكد التدفقات السمعية مف بمد المصدر ليافييا البنكؾ دكر الضامف لعـ

ىذا طبعا مقابؿ عمكالت بنكية تؤخذ عمى حساب فاتح االعتماد مقابؿ الضماف بالدفع ، المستيدفة أسكاقو إلى
 البنؾ ك حتى يتسنى أف نجد أخرل ك مف جية ، الطريقةأك اآلليةك ىذا ما يعيب ىذه ،كالتي تككف مرتفعة نسبيا 

 كضماف لدفع اآلخرلو منح ىذا الضماف يتطمب منو دراسة دقيقة ك تفصيمية لممستندات التي تككف لو ىك 
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 كنقص في ىذه أخرلك ىذا ما يتطمب منو مدة اكبر لتسيير العممية التجارية ك ىذا ما يؤخذ مف جية ،المستكرد 
كمثاؿ عمى ذلؾ ، الدفع الدكلية آليات دكف غيرىا مف اآللية اعتماد ىذه تمـزبعض الدكؿ أف قكانيف  ، كما اآللية

،  دكف غيرىا ألمستندم االعتماد آليةنجد القانكف الجزائرم  يحتـ عمى طرفي المعاممة التجارية الدكلية اعتماد 
 ك ىك ما ، ك العمالت الصعبة دكف مقابؿ سمعي مممكساألمكاؿ ذلؾ تيريب إلى التي دعت األسباب أىـكمف 

العمكالت – الكقت ) ألمستندم االعتماد آلية كنظرا لمعيب الذم يشكب ،  لمدفع الدكلي أخرل آلياتينجر عف 
 أطراؼك ذلؾ شريطة تكفر الثقة التامة بيف ، أخرل آليات إلىفاف بعض المؤسسات تتجو - نكعا ما– (البنكية 

 . اآللياتالتعامؿ التجارم الدكلي ك مف بيف ىذه 

 .ألمستندي التحصيل آلية: ثانيا 
 د المستكرإلىعممية بنكية مصحكبة بكثائؽ تجارية يشترط تحكيميا " عمى انو ألمستندمعرؼ التحصيؿ م

ك يككف الدفع حسب الشركط المتفؽ عمييا في ،  عمى ىذه الكثائؽ األخير مف المصدر مقابؿ حصكؿ ىذا بأمر
 1" مقابؿ القبكؿأك تسميـ المستندات مقابؿ الدفع الفكرم أـالتحصيؿ 

 ، في غياب الضماف البنكي ليذه العمميةأكثر البنكؾ تمعب دكر الكسيط ال أفك مف خالؿ ما سبؽ نجد 
 تراجع المستكرد عف االتفاقية مع إمكانية أىميا ك التي مف أخطار إلى العممية التجارية أطراؼفقد يتعرض احد 

 الالزمة ، األمكاؿ امتناعو عف الدفع لعدـ تكفر أكك ىذا يعني رفضو لسحب المستندات مف البنؾ ، المصدر 
 ،مخاطر تغير القكانيف ك القرارات التشريعية المنظمة لعممية االستيراد في بمد المستكرد  ك غيرىا مف المخاطر

 يتـ التبادؿ بيف المؤسسة ك فركعيا في أف في حالة أكلذا فاف ىذه العممية تتطمب مستكل كبير مف الثقة 
 فاف المؤسسة تتخمص مف ألمستندم التحصيؿ آليةك بالمقابؿ فانو في كجكد ىذه الثقة ك باالعتماد عمى ، الخارج
 ال ألمستندم التحصيؿ آلية أفكما ،  ألمستندم االعتماد آلية العمكالت البنكية المرتفعة  كما ىك الحاؿ في أعباء

 ، تتميز بالسرعة ك المركنة ك تكفر الكثير مف الكقتإذتتطمب ذلؾ الكقت الكبير لدراسة المستندات ك الضمانات 
 . اآللية لمنع استخداـ ىذه تشريعية عكائؽ لـ تكف ىذا ما ، نكعا ماأسرع الدفع ك انتقاؿ السمع يككف أفكما 

:   لتمكيؿ التعامالت التجارية الدكلية نذكرىا باختصار فيما يمي أخرل ىناؾ طرؽ تكجد كما  

تتجو بعض المؤسسات نحك سرعة تعبئة : القركض الخاصة بتعبئة الديكف الناشئة عف التصدير -1
ك مما قد يتيح ليا ذلؾ القركض البنكية ،  ك التصديرية اإلنتاجيةخزينتيا قصد الشركع في تكسيع مشاريعيا 
 ك التي تعتمدىا بعض التشريعات قصد تشجيع الصادرات ك جمب ،الخاصة بتعبئة الديكف الناشئة عف التصدير

ك يخص ىذا النكع ،ك يقترف ذلؾ بالخركج الفعمي لمبضاعة مف المكاف الجمركي لبمد المصدر ،العممة الصعبة 
                                                           

1
S.Kessasa et A.Ouameur : opération de commerce extérieur ,Dunod ,paris, 1997,p08 



 .استراتيجيات تدويل نشاط المؤسسات االقتصادية  و دورها في رفع تنافسيها و تميزها .............................الفصل الثاني 

120 
 

ك يعتبر النظاـ ، شيرا 18 لمتسديد ال يزيد عف أجالمف تمكيؿ الصادرات التي يمنح فييا المصدركف زبائنيـ 
 1؛ ارتباطا بيذا النكع مف التمكيؿ األنظمة أكثرالفرنسي 

في ىذه الحالة تقـك المؤسسات التي قامت بعممية التصدير مع السماح : تسبيقات بالعممة الصعبة -2
 ك تقكـ ىذه المؤسسة بتسديد ىذا المبمغ لمبنؾ بالعممة ، التسديد لصالح زبائنيا بطمب تسبيؽ بالعممة الصعبةبأجؿ

 في تاريخ االستحقاؽ ، حيث تحصؿ المؤسسة عمى ىذه األجنبيالصعبة حالما تتحصؿ عمييا مف الزبكف 
 بكؿ الكثائؽ الجمركية الدالة عمى ثبكت عممية األجنبي الزبكف إلى الفعمي لمبضائع اإلرساؿ أثبتت إذاالتسبيقات 
 ؛التصدير 

 حيث ، مؤسسة مختصةإلى تقـك المؤسسة ببيع ديكنيا اآلليةمف خالؿ ىذه : عممية تحكيؿ الفاتكرة -3
 ك تبعا لذلؾ دائنيتو ، بتحصيؿ الديف ك ضماف حسف القياـ بذلؾ فيي تحؿ محؿ المصدر في األخيرةتقكـ ىذه 

 المؤسسة تستفيد مف حصكليا أففي حيف ، فيي تتحمؿ كافة المخاطر الناجمة عف عدـ احتماؿ عدـ التسديد 
،  ىذا ما يسمح ليا بتمكيؿ خزينتيا ك تحسيف كضعيتيا المالية ،عمى مبمغ الصفقة مسبقا قبؿ مكعد االستحقاؽ

 الناتج عف األعماؿ مف رقـ  بالمائة4 إلى تتحمؿ دفع عمكلة مرتفعة نسبيا قد تصؿ فإنياكلكف في مقابؿ ذلؾ 
 2؛العممية التصديرية

 آليات ك أدكات إلى باإلضافة تمكيؿ العمميات التصديرية آليات كسائؿ الدفع الدكلية ك أىـكانت ىذه 
 المصرفية ك التشريعات بالمنظكمات حد كبير إلىتو مرتبطة ا كسائؿ الدفع قأف إلى اإلشارة ، كما يمكننا أخرل

 الخارجية المستيدفة ما يناسبيا مع أسكاقيا التصدير لخدمة إستراتيجية تختار المؤسسة التي تعتمد ،التي تنظميا
 . عامؿ الثقة ك الزمف ك العمكالت ك التكاليؼ مراعاة

 حكؿ العممية التصديرية فيما يخص المفاضمة بيف كسائؿ النقؿ أساسيات ما سبؽ مف إلى باإلضافة
 مصطمحات التجارة الدكلية التي مف خالليا تستطيع المؤسسة أك شركط إلى األخير نشير في ،ككسائؿ الدفع

حيث ، الخارجية المستيدفة مف تاميف ك نقؿ ك غيرىا أسكاقيا إلىمعرفة مدل التزاماتيا تجاه البضائع المكجية 
 ك ىي عبارة عف مجمكعة مف ، عمييا مصطمحات التجارة الدكليةأطمؽاختصرت ىذه االلتزامات في مصطمحات 

 أف إلى اإلشارةكما ك يمكننا ،  المصطمحات في عقكد التجارة الدكلية أىـالقكاعد المتعارؼ عمييا دكليا لتفسير 
 يفضمكف استعماليا في تفسير نصكص العقكد األعماؿىذه المصطمحات تعتبر قكاعد اختيارية لكف رجاؿ 

لتفسير ا لمتضارب ك الختالؼ األمرذلؾ بالنظر لدقتيا ككضكحيا بدال مف ترؾ ، المستعممة في التجارة الدكلية 
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 55،ص2001 ، دار غرٌب ، القاهرة ،أدوات و تقنٌات مصرفٌة:مدحت صادق 
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 مصطمحات التجارة الدكلية كالتزامات نكضح أىـحكؿ نصكص ىذه العقكد في دكؿ مختمفة ك في الشكؿ المكالي 
 :كؿ مف طرفي المبادلة الدكلية

 مصطمحات التجارة الدكلية : (3-2)الشكؿ رقـ 

 
  شكىد http://ar.wikipedia.org/wiki  مصطمحات التجارة الدكلية  13.01.2013المكقع االلكتركني  متاح عمى :المصدر 

 21:08،عمى الساعة 13/04/2013يـك 

 لغة مصادؽ عمييا ك ىي متكافرة لدل المجاف الكطنية لغرفة 31حيث تـ اعتماد ترجمة ىذه المصطمحات ب 
: ك فيما يمي شرح المصطمحات المبينة في الشكؿ التجارة العالمية ، 

 1:  االنطالؽ Eالمجمكعة - أ

-EXW يقـك البائع بتجييز البضاعة في مبانيو أك مخازنو ، حيث تنتقؿ : يتـ تحديد المكاف ' تسميـ المصنع
 المسؤكلية إلى المشترم ؛

 :  الحمكلة األساسية غير مدفكعة Fالمجمكعة - ب

-FCA يقـك البائع بتسميـ البضاعة إلى الناقؿ األكؿ الذم يحدده المشترم ك في  (يتـ تحديد المكاف ) ناقؿ حر
مكاف محدد ك تككف البضاعة جاىزة لمتصدير ، حيث يعتبر ىذا المصطمح مناسبا لكؿ أساليب النقؿ ، مثؿ 

 النقؿ الجكم ك النقؿ عبر السكؾ الحديدية ك النقؿ البرم ك أسمكب النقؿ المتعدد الكسائط ؛ 

                                                           
1

 21:00، على الساعة http://www.tpegypt.gov.eg/arabic/mostalahat.pdf 13/01/2013 :  الموقع 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.tpegypt.gov.eg/arabic/mostalahat.pdf
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-FAS يجب عمى البائع اف يضع  : (يتـ تحديد ميناء التحميؿ ) خالص المصارؼ حتى رصيؼ الشحف
البضاعة عمى رصيؼ الشحف عند الميناء المحدد ك يقـك البائع بتجييز ك تخميص البضاعة لمتصدير ، حيث 

 يقتصر ىذا المصطمح عمى النقؿ البحرم فقط ؛ 

-FOB يعتبر ىذا الشرط شرط بحرم تقميدم ، يجب  : (يتـ تحديد ميناء التحميؿ ) تسميـ عمى ظير الباخرة
عمى البائع تحميؿ البضاعة عمى ظير السفينة التي قاـ المشترم بتعيينيا ، يتـ تقسيـ الكمفة ك المخاطر عمى 

حاجز السفينة ، يجب عمى البائع تخميص البضاعة لمتصدير ، كما يستعمؿ ىذا المصطمح ىك اآلخر في 
 شركط النقؿ البحرم فقط ؛ 

 1:  الحمكلة األساسية مدفكعة Cالمجمكعة - ج

-CFR يقـك البائع بدفع التكاليؼ ك أجرة الشحف  : (يتـ تحديد ميناء الكصكؿ ) التكاليؼ ك أجرة الشحف مدفكعة
حتى يتـ الكصكؿ إلى ميناء الكصكؿ ، مف ناحية ثانية يتـ نقؿ المخاطر إلى المشترم عندا تتعدل البضائع 

 حاجز السفينة ، كما يتـ استعمال ىذا الشرط في النقؿ البحرم فقط ؛ 

-CIF يشابو ىذا الشرط  : (يتـ تحديد ميناء الكصكؿ ) التكاليؼ ك التاميف ك أجكر الشحف مدفكعةCFR إال 
انو في ىذه الحالة فانو يجب عمى البائع أف يشترم ك يدفع لمتاميف المشترم ، يتـ استعماؿ ىذا الشرط في النقؿ 

 البحرم فقط ؛ 

-CPT يدفع البائع لمحمكلة إلى نقطة الكصكؿ ، إال أف  : (يتـ تحديد ميناء الكصكؿ ) الحمكلة مدفكعة
 المخاطر تنتقؿ إلى المشترم بمجرد تسميـ البضاعة إلى الناقؿ األكؿ ؛ 

-CIP يدفع البائع مصاريؼ النقؿ ك التاميف إلى نقطة  : (تحديد ميناء الكصكؿ ) الحمكلة ك التاميف مدفكعة
 الكصكؿ ، إال أف المخاطر تنتقؿ إلى المشترم بمجرد تسميـ البضاعة إلى الناقؿ األكؿ ؛ 

 2:  الكصكؿ Dالمجمكعة - د

-DAF ؛  (يتـ تحديد المكاف ) مسمـ عمى الحدكد 

-DES ؛ (يتـ تحديد الميناء ) تسميـ السفينة 

-DEQ ؛ (يتـ تحديد الميناء ) تسميـ المرسى 
                                                           

1
  21:00 ،على الساعة http://www.hsinternationaltransport.com/sa/incoterm  13/01/2013: الموقع  متاح على 

2
  22:00 ، على الساعة http://www.entilaq.com/terms/incoterms.htm  13/01/2013: متاح على الموقع  

http://www.hsinternationaltransport.com/sa/incoterm
http://www.hsinternationaltransport.com/sa/incoterm
http://www.entilaq.com/terms/incoterms.htm
http://www.entilaq.com/terms/incoterms.htm
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-DDU ؛  (يتـ تحديد مكاف الكصكؿ ) مسممة مف دكف دفع الرسـك 

-DDP (يتـ تحديد مكاف الكصكؿ ) تسميـ خالص الجمارؾ .  

 التصديرية لممؤسسة  اإلستراتيجيةبناء : المطمب الثالث 

  ك التي ، مف قبؿرأينيا التصدير التي بإستراتيجية المتغيرات المرتبطة أىـ إلى تتطرؽ المؤسسة أفبعد 
ضمة بيف كسائؿ النقؿ الدكلية ك كسائؿ الدفع الدكلية ك شركط ك مصطمحات التجارة الدكلية بما ا المؼمتتمثؿ ؼ

،ك قبؿ التطرؽ إلى  التصديرية ليا اإلستراتيجيةصياغة ب المؤسسة فيما بعد تقكـ ،ناسب ك قدراتياتم
 . بالنسبة لممؤسسة أىميتيالمفاىيـ المتعمقة بالعممية التصديرية ك نتطرؽ أكال  ؿ االستراتيجيات سكؼ

 مفهوم التصدير و أهميته : الفرع األول 

 القدرة عمى تحقيؽ تدفقات سمعية ك خدماتية ك معمكماتية ك مالية ك ثقافية ك سياحية "بالتصدير يقصد ك
 ك قيمة مضافة ك تكسيع أرباح الصادرات مف أىداؼ بغرض تحقيؽ أخرل دكلية أسكاؽ دكؿ ك إلىك بشرية 

 ك الحصكؿ عمى تكنكلكجيا جديدة األخرلكنمك االستثمار ك تكفير فرص العمؿ ك التعرؼ عمى ثقافات البمداف 
 1".ك غيرىا

 : التصدير بالنسبة لممؤسسة المصدرة في أىمية تكمف ك

 ؛ ك دخكؿ ك قيمة مضافة أرباحزيادة المبيعات ك بالتالي تحقيؽ -

 ؛ أخرل ك التعرؼ عمى ثقافات رفع المبيعات ك الحصة السكقية-

 ؛االستفادة مف اقتصاديات الحجـ -

 ؛ خارجية أسكاؽدمة خ في استغالؿ كامؿ الطاقة اإلنتاجية تستطيع المؤسسة -

 ما كسد سكؽ تستطيع المؤسسة فإذا ، ك بديمة ك بذلؾ يقمؿ مف المخاطرإضافيةالتصدير يكفر منافذ -
 آخر؛تعكيضو بسكؽ 

                                                           
1

 15،ص2002 ،دار قباء ،القاهرة ،تسوٌق الصادرات العربٌة و آلٌات تفعٌل التسوٌق الدولً و مناطق التجارة الحرة العربٌة الكبرى: فرٌد نجار 
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 دخمتو المؤسسة بطريؽ عشكائية إذاك مع المميزات المذككرة لمتصدير فانو ال يخمك مف المخاطر خاصة 
 المؤسسة ككضع سياسات مالئمة لو ك تكمف بعض المخاطر أعماؿ تكضح دكره في ، مسبقةإستراتيجيةك بدكف 

:  في 

 لذا ال ،االرتباط بككالء ك مكزعيف غير مناسبيف ال ييتمكف كثيرا بعالقتيـ مع المؤسسة المصدرة-
 آخر؛ مصدر إلى يمجئكف قد أخرليبذلكف الجيد الكافي لتنشيط مبيعات المؤسسة لكجكد اىتمامات ك مصادر 

 المستكرديف الخارجييف أف ك الخطكرة ىنا ،بعض المؤسسات تيمؿ التصدير عند تحسف سكقيا المحمي-
 ؛ مضمكنة أخرل بطمباتيـ بانتظاـ سيبحثكف عف مصادر اإليفاءعندما يجدكف ممكنيـ الخارجي ال يستطيع 

 إلىماؿ ك ذلؾ نتيجة ، بعض التعديالت لمسمعة لكي تتالءـ ك متطمبات السكؽ الخارجيإجراءعدـ -
 ؛ بديؿ أكؿ سكؽ مؤقت يفقده عند ظيكر إلىالمصدر ك العمالء ك يقكد ذلؾ 

 يسمح أحيانا التصدير ك بإيقاؼ أحياناتتدخؿ الدكؿ ، اإلستراتيجيةالسياسة الحككمية في بعض السمع -
 إف األخرل بالبحث عف المصادر األجنبي العميؿ يبدأك بالتالي ، يصبح تصديرىا غير مؤكد ،إذفبتصديرىا 

 .1كجدت

 ك لمحد منيا يستحسف عدـ التسرع في اتخاذ القرار األخرل األخطار العديد مف إلى باإلضافةىذا 
كاالعتماد عمى مصادر متعددة لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تستعمميا المؤسسة في تشخيص بيئتيا الداخمية 

 بينما ، جاىزية التصدير لممؤسسةإمكانية يستعمؿ التشخيص الداخمي لممؤسسة لمتعرؼ عمى مدل ، إذكالخارجية 
يرتكز في تحميؿ البيئة الخارجية عمى العناصر التي تؤثر في المؤسسة عند التفكير في السكؽ الدكلية ك التي 

 . مف قبؿ تطرقنا إلييا

 جاهزية التصدير لممؤسسة : الفرع الثاني 

 2: يتمثؿ في  ك الذملتشخيص الداخميقصد تحديد جاىزية التصدير لممؤسسة فإنيا تبدأ أكال با 

 األسكاؽك ذلؾ مف اجؿ قياس مدل قدرة المؤسسة عمى التعامؿ مع : تحميؿ قكل ك طاقات المؤسسة -1
 الكمية إنتاج ك مف ناحية ، مف خالؿ الجانب الكمياإلنتاجية ك يتـ ذلؾ مف خالؿ تقييـ الطاقة ،المستيدفة

                                                           
1

 411،ص2001 ،دار المرٌخ ، الرٌاض، إدارة األعمال الدولٌةاحمد عبد الرحمن احمد ،
2

 ،الملتقى العربً الخامس حول تشخٌص التصدٌر بالمؤسسة و تحلٌل البٌئة الخارجٌة و دورهما فً تحدٌد إستراتٌجٌة غزو األسواق الدولٌة:العالوي عمر 

 157،ص2007التسوٌق الدولً ،الحمامات ، تونس ، 
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 باإلضافة مدل تكيؼ المنتج مع حاجيات السكؽ المستيدفة إلى ذلؾ النظر إلى ،باإلضافةالالزمة ك لمدة طكيمة 
 ؛ الجكدة الالزمة إلى

:   بعيف االعتبار كؿ مف األخذكقصد ذلؾ التشخيص يجب عمى المؤسسة : التشخيص المالي -2

 ، فتح قنكات اإلنتاج آالت قد تستعمؿ في تكيؼ أمكاؿ الف عممية التصدير تتطمب ،القدرة عمى االستثمار-
 الخ؛....تكزيع ك تركيج لممنتج 

 قيمة إلى الكقت بدا مف التخزيف حتى الكصكؿ إلى الف عممية التصدير تحتاج ، الماؿ العامؿرأس إلىالحاجة -
 ؛المبيعات 

ك ذلؾ قصد الكقكؼ عمى مشاركة ىذه المكارد البشرية في عممية : تشخيص المكارد البشرية -3
 النظر بالنسبة إعادة إلى باإلضافة ىذا ، بجميع النشاطاتإلماـالتصدير ك تنفيذىا لما تتطمبو مف كفاءة ك 

 ؛ يجب تعديمو بما يتطمب تنفيذ المياـ،أك مف انو لمصمحة التصدير ك قادر عمى ذلؾ التأكدك ،لمييكؿ التنظيمي 

 الخارجية يتكقؼ عمى األسكاؽ دخكؿ أف باعتبار أىمية األكثرك يعتبر المجاؿ : تشخيص التسكيؽ -4
 ك التي تتمثؿ في الكسائؿ التي تستطيع المؤسسة بكاسطتيا االستجابة ، التسكيقية الفعالة لممؤسسةاإلستراتيجية

 ك تتضمف كؿ المظاىر التقميدية لمخطة ، مشركع التصديرأىداؼلمتداخؿ بيف القكل الداخمية ك الخارجية لتحقيؽ 
ك نشير ىنا انو في حالة التسكيؽ ، (منتج ،تسعير ، تركيج ، تكزيع )التسكيقية المتمثمة في المزيج التسكيقي 

 تتكيؼ ك ظركؼ السكؽ أك (نمطية) التسكيؽ مكحدة إستراتيجية تككف أف ىك األساسيالدكلي فاف العامؿ 
 مدل ثبات الخطة التسكيقية في مقابؿ تكيفيا ىك دالة الصفات أفBizzel  بيزاؿ أكد ك قد ،الدكلية المستيدفة ؟

 تسكيؽ الصادرات إستراتيجية لذلؾ فاف ،المميزة لكؿ مف المنتج الصناعة ك السكؽ ك المؤسسة ك البيئة المحيطة
 ك ىذا ما يجعؿ المؤسسة ، مدل استمرار تكيفيا كفقا لمظركؼ المحيطةأك مدل استمرار ثباتيا أساستقـك عمى 

 كاالقتصادية اإلستراتيجية ألىدافيا مدل تحقيؽ المؤسسة "بأنياريؼ ىذه الكفاءة ع ك يمكف ت،ذات كفاءة تصديرية
 ، إذ" تسكيؽ صادراتياإستراتيجية ك ذلؾ مف خالؿ تخطيط ك تنفيذ األجنبي السكؽ إلىمعا عند تصدير منتجاتيا 

 تسكيؽ الصادرات ك الكفاءة التصديرية تكمف في انو في حالة التصدير تحدد إستراتيجية العالقة بيف أف
صفات مميزة )ك قكل خارجية  (صفات مميزة لممؤسسة ، المنتج) بكاسطة تداخؿ القكل الداخمية اإلستراتيجية

 تسكيؽ إستراتيجية فاف كفاءة مشركع التصدير تحدد بكاسطة أخرلك مف جية ، (لمصناعة ك سكؽ التصدير 
 إلستراتيجية أفكما ، ( المختارة اإلستراتيجيةقدرة المؤسسة عمى تطبيؽ  )الصادرات ك الصفات المميزة لممؤسسة 

 في حاالت كثيرة ك فيما يتعمؽ ببنية ألنوك ذلؾ ،ؽ الصادرات دكرا رئيسا في تحديد الكفاءة التصديرية متسك
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 تكيؼ حتى يمكف التكافؽ بيف أف الصادرات يجب أفكجد  (صناعة ،منتج ،سكؽ تصديرم )المشركع التصديرم 
 1. درجة مف الكفاءة التصديرية أعمىك بالتالي يمكف تحقيؽ ، ك البيئة اإلستراتيجية

 .كضح العالقة بيف تسكيؽ الصادرات ك الكفاءة التصديرية مك الشكؿ المكالي 

 العالقة بيف تسكيؽ الصادرات ك الكفاءة التصديرية: (4-2)الشكؿ رقـ 

 

 

  

 

 

 

الملتقى الوطنً حول اإلصالحات االقتصادٌة فً الجزائر  : نحو إستراتٌجٌة فعالة فً قطاع التصدٌر:كصاؼ سعيدم:المصدر 

 07،ص،2004والممارسات التسوٌقٌة ،المركز الجامعً بشار ،افرٌل 

:  حيث يمكف تكضيح مجمكعة القكل المتداخمة فيما يمي 

 الدكلية ، األعماؿمزايا الحجـ ، الخبرة الدكلية ، مدل مشاركة المشركع في : صفات مميزة لممؤسسة -
 الخ؛....المكارد المتاحة لتطكير ك تنمية الصادرات 

قكل براءة االختراع ، قيمة الكحدة ، الصفات الفريدة لممنتج ، عمر المنتج ، : صفات المنتج -
 الخ؛....المتطمبات الخاصة كالصيانة 

، أجانبىيكؿ الصناعة ، تغيرات نظـ السكؽ ، تدخالت الحككمة ، كجكد منافسيف : صفات الصناعة -
 الخ؛.... القكل التكنكلكجية ، حدة المنافسة السعرية 

الطمب المتكقع ، درجة ثباتو مع السكؽ المحمي ، اعتياد المستيمكيف الخارجييف عمى : صفات السكؽ -
 ؛ القانكنية اإلجراءاتالمنتج ك العالمة ، تشابو النظـ ك 

                                                           
1

الملتقى الوطنً حول اإلصالحات االقتصادٌة فً الجزائر و الممارسات التسوٌقٌة ،المركز  : نحو إستراتٌجٌة فعالة فً قطاع التصدٌر: وصاف سعٌدي 

 08،ص2004الجامعً بشار ،افرٌل 

 صفاث مميزة نهمؤسست

 صفاث مميزة نهتصدير

 صفاث مميزة نهصناعت

صفاث مميزة نسىق 

 انتصدير

 استراتيجيت تسىيك انصادراث

قــوى 
 داخلٌة

قـــوى 
 خارجٌة

 انكفاءة انتصديريت
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 التسكيقية لمصادرات كما يمكننا اإلستراتيجية لبناء أساسيةكؿ ىذه القكل متداخمة فيما بينيا تمثؿ قاعدة 
 1:  التسكيقية مرتبط ب اإلستراتيجية نجاح أف إلى اإلشارة

 أبحاثك تتمثؿ في المقدرة عمى القياـ بدراسات ك : المكارد المتاحة ك الجاىزة لنجاح عممية التصدير -1
 ؛ المعمكمات المناسبة ، اختيار المكارد البشرية ك المتعممة ك المدربة ك المرخصة إلىالسكؽ ك الكصكؿ 

 المعمكمات ك االستنتاجات إلىدراسة السكؽ ك المقدرة عمى الكصكؿ : طرؽ ك منيجية التسكيؽ -2
 العكامؿ حساسية في عممية أكثرك ىي مف ، األجنبية األسكاؽكالتحميالت الصحيحة ككجكد قنكات تكزيع في 

 ؛التصدير

 الجكدة ، الرقابة ، أنظمة تطبيؽ إستراتيجيةمقدرة الشركة عمى التخطيط ،كضع  : اإلدارةالتزاـ -3
 ؛التدقيؽ ك المراجعة ك تصميـ عممية التصدير مف خالؿ الطرؽ العادية ك الحرجة

مف حيث النكع السعر الكـ ك الخدمة التي يقدميا المصدر قبؿ ك بعد : متطمبات جكدة السمع -4
 الخ؛.....البيع

 البدائل اإلستراتيجية لمتصدير : الفرع الثالث 

 ىما التصدير المباشر ك التصدير غير المباشر  أساسييف التصدير تككف عمى شكميف إستراتيجية إف

 .التصدير المباشر  : أوال

 (البائع) يتطمب ىذا النكع مف التصدير كجكد صمة بيف المؤسسة المنتجة ك المصدرة في نفس الكقت 
 لممؤسسة المصدرة ، حيث يفيد التصدير المباشر في األصميةخارج البالد  (المشترم )كالمؤسسة المستفيدة 

 األعماؿ في مجاؿ اإلدارةك يساعدىا عمى زيادة كفاءة ، الخارجية باألسكاؽتعميؽ المعرفة ك خبرة المؤسسة 
 .، ك الشكؿ المكالي يكضح عممية التصدير المباشر 2 أيضاالدكلية 

عممية التصدير المباشر  (5-2)الشكؿ رقـ 

 

 39 ص،2007 ، دار اليازكرم العممية ،عماف، اإلدارة الدكليةسعد غالب ياسيف ،: المصدر 
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 ،الملتقى العربً الثانً التسوٌق فً الوطن العربً مدى مساهمة نظام تقٌٌم جاهزٌة التصدٌر للدخول إلى األسواق العالمٌة: محمد بن دلٌم القحطانً 

 11،ص2003الفرص و التحدٌات، الدوحة، اكتوبر
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 38مرجع سابق ،ص: سعد غالب ٌاسٌن 

 شركت انمستفيد عمهيت بيع مباشر شركت اصهيت مصدرة

 انسىق انمستهدفت انبهد األصهي
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:   قنكات تتمثؿ في أك يتـ التصدير المباشر مف خالؿ عدة طرؽ أفك يمكف 

 يرأس مدير بإشراؼحيث تخصص المؤسسة قسما خاصا لعمميات التصدير ك : قسـ التصدير المحمي -
 المتعمقة بعممية التصدير ك تقديـ المساعدة األنشطة كافة بأداء حيث تنحصر ميمة القسـ ،مجمكعة مف العامميف

 ؛ الخارجية األسكاؽالتسكيقية لممؤسسة في 

تسمح ىذه الصيغة بتحقيؽ حضكر سيطرة اكبر في السكؽ  : (مؤسسة تابعة)فرع العمميات الدكلية -
 بدكنو تتخذ المؤسسة فركعا في الخارج يقكـ بجميع العمميات ك السياسات أكفبكجكد قسـ التصدير ،الدكلية 

 ؛التسكيقية الخاصة بالصادرات مف بيع ك تخزيف ك تكزيع ك تركيج

 لغرض أجنبية دكؿ إلى ممثميف عنيا بإرساؿتقـك المؤسسة : ممثمي مبيعات التصدير المتجكليف -
 1؛ التفاكض ك عقد صفقات تجارية مع الجيات المستفيدة أكالتعريؼ بمنتجاتيا 

 لغرض بيع أجانب مكزعيف أكيمكف تعاقد المؤسسة مع ككالء  : األجانب المكزعكف أكالككالء -
 تمثيؿ إمكانية يمنح الككالء حقكؽ خاصة ك التي تتيح ليـ اإلطار ك في ىذا ،منتجاتيا نيابة عف المؤسسة

 .المؤسسة في بالدىـ 

:   الخارجية مف خالؿ األسكاؽك ضمف التصدير المباشر تستجيب المؤسسة لطمبات الزبائف في 

 ؛االشتراؾ في المعارض المحمية ك الدكلية -

 ؛ التجارية في الصحؼ المتخصصة اإلعالنات-

 الخارجية األسكاؽك تعرض منتكجاتيا في ، البيع بالمراسمة بأخصائييفالبيع عف بعد ك في ىذه الحالة تستعيف -
 2.الخ.... اقتراحات العمؿ عبر الفاكس أك كتالكجات إرساؿمف خالؿ 

  عممية التصدير المباشر التي تفضؿ مف خالليا المؤسسة تكلي عممية التصدير بنفسيا تتخمميا أف غير
 ترتبط بعائد محتمؿ اكبر ك سيطرة تامة عمى جيكدىا فإنيا ك في المقابؿ ، استثمار مالي عاليكمخاطر كبيرة 

 .الخ...في البيع ك تعامؿ مباشر مع العمالء 
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 276 ،ص2004 ، دار حامد ، عمان ،2 ،طبعة إستراتٌجٌة التسوٌق مدخل كمً تحلٌل: محمود جاسم الصمٌدعً 
2

 ،أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه فً العلوم ،جامعة الحاج إستراتٌجٌة التصدٌر فً المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة الجزائرٌة:عماري جمعً 

 153،ص2011لخضر، باتنة ، 
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 .التصدير الغير مباشر : ثانيا 

 مستفيد محمي يتكلى عممية إلى ك يقصد بو النشاط الذم يترتب عميو قياـ المؤسسة ببيع منتجاتيا 
ك بذلؾ يككف المستفيد كسيط بيف ، معدؿ أك (نمطي)بأصمو  سكاء كاف المنتج ، الخارجيةاألسكاؽ إلىالتصدير 

 : ك الشكؿ المكالي يكضح عممية التصدير غير المباشر،المؤسسة ك السكؽ الخارجي

عممية التصدير غير المباشر (6-2)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 33ص ، 2007 ، دار اليازكرم العممية ،عماف ، اإلدارة الدكليةسعد غالب ياسيف ،: المصدر 

 :  أىميـ مف الكسائط ليذا الغرض أنكاعك ىناؾ عدة 

 الخارجية لحسابو األسكاؽحيث يقكـ بشراء المنتجات المصنعة ثـ يبيعيا في : التاجر المصدر -
 ؛الخاص 

 خارجية لمسمع المحمية ك التفاكض مع أسكاؽ إيجادك التي تعمؿ عمى : ككالة تصدير محمية -
 ؛ ك ذلؾ لقاء عمكلة معينةاألجانبالمستكرديف 

 زراعية عمى حد السكاء ك خاصة عندما أكتظير في مجاالت معينة صناعية : المؤسسة التعاكنية -
 فائدة ك عائد مف العمؿ أكثرك ىك ما يجعؿ عمميا تعاكنيا ك ، اإلنتاجيشترؾ المنتجكف في صفات مشتركة في 

الفردم الف في بعض الحاالت تككف ىناؾ طمبيات بكميات كبيرة يصعب تمبيتيا مف طرؼ مؤسسة محمية 
 الصفقة ك ضياع الفرصة في كقت تكفر المادة بكمية كافية في نفس البمد مف قبؿ إجراء ك بالتالي عدـ ،كاحدة

 ؛ أنفسيـ ىذه المؤسسة مف طرؼ المنتجيف إدارة ك يتـ ،منتجيف محمييف

 أك التصدير لمؤسسة منتجة أنشطة إدارة التصدير حيث تعمؿ مؤسسة كسيطة عمى إدارةمؤسسات -
 تستخدـ اسـ المؤسسة المنتجة أف كما يمكنيا ، مقابؿ عمكلة معينةأكمجمكعة مؤسسات في كقت كاحد كفؽ 

 انمؤسست انمنتجت

 بيع نهمستفيد انمحهي

 انمستفيد األجنبي بيع نهمستفيد األجنبي انشركت انىسيطت



 .استراتيجيات تدويل نشاط المؤسسات االقتصادية  و دورها في رفع تنافسيها و تميزها .............................الفصل الثاني 

130 
 

 كما يبدك ىذا النكع مف الكسطاء مالئـ لممؤسسات الصغيرة ،التي ترغب في التصدير ك تتفاكض نيابة عنيا
 1. الخارجية عمى المدل البعيد األسكاؽ إلى في تككيف برنامج تصديرم تأمؿكالمتكسطة الحجـ التي 

و رفع تنافسية المؤسسة إستراتيجية التصدير كمدخل لمتكيف مع مفرزات العولمة االقتصادية : المطمب الرابع 
 .و تميزها 

 عندما تعتمد المؤسسة إستراتيجية التصدير فإنيا تتكجو نحك أسكاؽ خارجية اقؿ مزاحمة ك منافسة 
كأكثر ربحية عمى عكس اعتمادىا عمى سكؽ محمية ميددة في أم كقت بدخكؿ مؤسسات أجنبية قد تزاحميا في 
حصتيا السكقية مف خالؿ ما ميدتو ليا مساعي المنظمات الدكلية مف تحرير لألسكاؽ ، ك بذلؾ فاف إستراتيجية 

التصدير تساىـ في استغالؿ الطاقات اإلنتاجية الزائدة في خدمة أسكاقيا الخارجية ك االستفادة مف اقتصاديات 
الحجـ ، ىذا باإلضافة إلى التعرؼ عمى عدة ثقافات دكلية ك التكيؼ مع بيئة األعماؿ الدكلية ك متطمباتيا 
كاكتساب خبرة دكلية مف خالؿ خدمة األسكاؽ المستيدفة ، ىذا باإلضافة إلى المزايا النسبية التي تمتمكيا 

تكفر المكاد األكلية ، ببيئة صناعية مكاتية ، تشجيع )المؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات الدكلية األخرل 
، كما تعمؿ إستراتيجية التصدير عمى تمديد دكرة حياة المنتج الدكلي عبر  (الخ....الحككمات عمى التصدير 

 قد ،(بالعممة الصعبة)األسكاؽ الدكلية ، في حيف نجد أف العكائد التي تجنييا المؤسسات مف األسكاؽ الخارجية 
تكجو نسبة معتبرة منيا في تطكير أسكاقيا ك ذلؾ باالعتماد عمى البحث ك التطكير قصد الرقي بمنتجاتيا 

كتطكيرىا حسب المعايير ك المقاييس المعتمدة دكليا ، باإلضافة إلى ذلؾ فاف اعتماد ىذه اإلستراتيجية تككف اقؿ 
مخاطرة مقارنة باالستثمار مباشرة في األسكاؽ المستيدفة  فإذا ما كسد أم سكؽ مف ىذه األسكاؽ المستيدفة 

فإنيا تستطيع تعكيضو بسكؽ آخر عمى عكس االستثمار األجنبي المباشر فيصعب عمى المؤسسة االنتقاؿ مف 
سكؽ ألخر ك ما يرافقو مف خسائر معتبرة ، باإلضافة إلى صعكبة تحكيؿ األرباح في ظؿ القيكد الحككمية 

المفركضة عمييا ، كما نجد أف التطكر التكنكلكجي في مجاؿ االتصاؿ ك المكاصالت ك طرؽ المناكلة ك دكره 
 ك المكانية بيف المؤسسات ك أسكاقيا المستيدفة أسيـ بشكؿ كبير في اعتماد المؤسسات الزمنيةفي سد الفجكة 

  .ليذه اإلستراتيجية

كما نجد أف إتباع إستراتيجية التصدير مف طرؼ المؤسسة يمكنيا مف التميز عبر أسكاقيا الدكلية ك ذلؾ 
 : مف خالؿ رفع سمسمة القيمة لدييا حيث نبيف ذلؾ مف خالؿ ما يمي 

يبرز دكر إستراتيجية التصدير في : إستراتيجية التصدير ك دكرىا في التنظيـ ك التخطيط ك اإلدارة -1
تكييؼ اإلدارة مع متطمبات انتقاؿ المنتجات إلى األسكاؽ الخارجية ك المعامالت اإلدارية الالزمة لذلؾ قصد 
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 38مرجع سابق، ص: سعد غالب ٌاسٌن
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تاميف دكلي ، الدفع ألمستندم ك التحصيؿ ، المعامالت الجمركية )إتماـ العممية التصديرية لألسكاؽ المستيدفة 
، ىذا باإلضافة إلى لزـك بناء ىيكؿ تنظيمي يتماشى مع متطمبات العممية التصديرية ك تمبية  (الخ...كالنقؿ 

الطمبات عمى مستكل األسكاؽ الخارجية ، حيث يتكجب عمييا كضع خطط ك دراسة متطمبات السكؽ القانكنية 
كاإلدارية ك كذا إدارة الطمب في األسكاؽ الخارجية حتى تتمكف مف بناء إستراتيجية تصديرية تضمف ليا 

االستمرارية ك النمك في أسكاقيا المستيدفة ك العمؿ عمى تحقيؽ كالء عمالئيا ، كما نجد أف الخبرة التي تكتسبيا 
اإلدارة مف خالؿ عمميات التصدير تحفز المؤسسة عمى التكجو نحك المزيد مف األسكاؽ ك بالتالي رفع إنتاجيتيا 

ك حصتيا السكقية ك ربحيتيا ك مف ثمة رفع تنافسيتيا عبر األسكاؽ الدكلية ، في حيف نجد أف المؤسسة التي ال 
تكلي اىتماما لعممية التصدير ك عدـ التخطيط لو ضمف ىيكميا التنظيمي قد يؤدم بيا ذلؾ في حالة كساد 

 .سكقيا المحمي إلى خسائر كبيرة لعدـ مقدرتيا عمى تصريؼ الفائض في إنتاجيا 

إف عممية التصدير تتطمب مكارد : إستراتيجية التصدير ك دكرىا في تنمية ك تطكير المكارد البشرية -2
مف  )بشرية سكاء تقنية أك إدارية تتفاعؿ مع متطمبات األسكاؽ المستيدفة التي تتسـ بالتبايف البيئي فيما بينيا 

، حيث أف المكارد البشرية تعمؿ عمى خدمة (الخ ....الناحية الثقافية ، االقتصادية ، التكنكلكجية ، التنافسية 
الخ ، باإلضافة إلى متطمبات ...أكثر مف سكؽ مع تبايف أنظمة الدفع ، الجمركة ، أسعار الصرؼ، التاميف 

الخ ، ذلؾ ما يجعؿ مف تمؾ المكارد أكثر مركنة ...العمالء في تمؾ األسكاؽ المستيدفة مف سعر ، جكدة 
لمتعامؿ مع أسكاؽ مختمفة ك ما يخكليا التكجو نحك غزك أكثر لألسكاؽ العالمية ك بالتالي رفع حصتيا السكقية 

 . الخ ، ك ىذا ما يمكنيا مف رفع تنافسيتيا ... كالتكجو االيجابي نحك منحنى الخبرة ك رفع إنتاجيتيا 

إف الطمب المتزايد عمى : إستراتيجية التصدير ك دكرىا في رفع التنافسية التكنكلكجية لممؤسسة -3
منتجات المؤسسات ك استفادتيا مف المزايا النسبية لبيئتيا المحمية يمكف المؤسسة مف زيادة رقـ أعماليا مما 

، حيث تستند في ذلؾ عمى االستثمار أكثر في 1يجعؿ مف المؤسسة تتجو نحك االستفادة مف اقتصاديات الحجـ 
المجاؿ التكنكلكجي قصد مضاعفة إنتاجيتيا ، كما أف متطمبات األسكاؽ الخارجية مف جكدة ك كمية تدفع 

بالمؤسسة إلى التكجو أكثر نحك رفع تكنكلكجيتيا سكاء عمى مستكل اإلنتاج أك المنتجات في حد ذاتيا ، في حيف 
نجد أف المؤسسات الناشطة عمى المستكل المحمي تكتفي باالعتماد عمى المزايا في التكمفة قصد خدمة سكقيا 

، في حيف نجد أف تمؾ المزايا تعتبر ظرفية  (الخ ..رسكـ جمركية ، نقؿ ك تاميف )مقارنة بالمؤسسات األجنبية 
فبعد استفادة المؤسسات األجنبية مف اقتصاديات الحجـ ك استثمار التكنكلكجيا اإلنتاجية ك تحقيؽ الجكدة يمكنيا 
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ذلؾ مف تخفيض تكمفتيا ك بجكدة اكبر تتماشى مع المقاييس العالمية ك بالتالي رفع حصتيا السكقية ك ربحيتيا 
 . ك مضاعفة إنتاجيتيا ، ك ىك ما يخكليا لرفع تنافسيتيا عبر أسكاقيا المستيدفة 

تتجو نحك إستراتيجية : إستراتيجية التصدير ك دكرىا في إدارة اإلمدادات ك تخفيض التكاليؼ -4
التصدير في حاالت كثيرة المؤسسات التي تمتمؾ مزايا نسبية في مكاردىا ك انخفاض تكاليفيا في بيئتيا المحمية 
مقارنة باألسكاؽ الخارجية ، أما في حالة نقص تمؾ المكارد فإنيا تتجو نحك استراتيجيات ك أشكاؿ أخرل لدخكؿ 
تمؾ األسكاؽ قصد االستفادة مف مكاردىا ك االقتراب أكثر مف مصادر التكريد ، لكف ذلؾ ال يمنع المؤسسات مف 
جمب تمؾ المكارد مف أسكاؽ خارجية خاصة إذا كانت تممؾ مزايا تنافسية تكنكلكجية أك منتجات ذات جكدة عالية 

الخ، في ...أك تكاجو مكانع قانكنية أك إدارية في دخكؿ تمؾ األسكاؽ األجنبية مف خالؿ االستثمار أك التحالؼ 
حيف نجد أف خبرة المؤسسة مف خالؿ التصدير لألسكاؽ الخارجية تجعؿ مف إدارة تمؾ اإلمدادات أكثر سيكلة 

، كما نجد أف ذلؾ يكسب المؤسسة قكة تفاكضية اكبر نتيجة  (الخ ... معامالت جمركية ، سعر الصرؼ )
 .لتعامميا مع أسكاؽ ك بيئات مختمفة 

صحيح أف إستراتيجية تصدير : إستراتيجية التصدير ك دكرىا في تحديد الكقت االستراتيجي -5
المنتجات إلى األسكاؽ الخارجية تتطمب كقتا أطكؿ مف إستراتيجية دخكؿ األسكاؽ األخرل ، لكف يمكننا اإلشارة 

إلى أف إستراتيجية التصدير تمكف مف تمديد عمر المنتج الدكلي عبر عدد مف األسكاؽ الدكلية ، عمى عكس 
األشكاؿ األخرل لحضكر المؤسسات في األسكاؽ المستيدفة ، حيث يمكف ذلؾ مف تعكيض تكاليؼ البحث 

كالتطكير لممنتجات ك بالتالي تخفيض التكاليؼ ك األسعار في األسكاؽ الدكلية المستيدفة بما يكسبيا ميزة التكمفة 
ك تميز المنتجات مف خالؿ االستثمار في البحث ك التطكير لمنتجات جديدة ك مطكرة ، كبذلؾ التكجو نحك 

 . التميز ك رفع تنافسيتيا مف خالؿ تحديد الكقت االستراتيجي لدخكؿ األسكاؽ المستيدفة إلمداد أسكاقيا المستيدفة

عندما تعتمد المؤسسة : إستراتيجية التصدير ك دكرىا في تطكير المزيج التسكيقي ك رفع تنافسيتو -6
إستراتيجية التصدير في خدمة أسكاقيا المستيدفة ،فيي  تستند عمى مزيج تسكيقي تعمؿ مف خاللو عمى تحقيؽ 
االستمرارية ك النمك ك زيادة ربحيتيا قد رفع تنافسيتيا ك تميزىا عبر األسكاؽ المستيدفة ، حيث تسيـ إستراتيجية 

 : تصدير المنتجات في تطكير المزيج التسكيقي لممؤسسة مف خالؿ 

 : حيث تسيـ إستراتيجية التصدير في تطكير المنتجات مف خالؿ: إستراتيجية التصدير ك تميز المنتج -أ

متطمبات انتقاؿ المنتجات إلى األسكاؽ الخارجية ك العكائؽ الجمركية النكعية تدفع بالمؤسسة إلى االلتزاـ -
 بالمقاييس العالمية لممنتجات ك بالتالي تميز منتجاتيا ؛ 
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الخبرة المكتسبة مف خالؿ خدمة أسكاؽ مختمفة ك متطمبات مختمفة تسيـ في رفع تطمعات الزبائف ك خدمتيـ -
 بشكؿ أفضؿ ؛ 

االستفادة مف اقتصاديات الحجـ تمكف المؤسسة مف تطكير تكنكلكجيتيا ك تطكير منتجاتيا ك تكجييا أكثر نحك -
 . البحث ك التطكير المستمر 

حيث تسمح إستراتيجية التصدير بتخفيض التكاليؼ ك تميز : إستراتيجية التصدير ك التميز السعرم - ب
 : أسعارىا مف خالؿ 

 االستفادة مف اقتصاديات الحجـ ك بالتالي التكجو نحك المنافسة السعرية ؛-

 االستفادة مف المزايا النسبية لممكارد في السكؽ المحمية ؛ -

 االستفادة مف فركقات أسعار الصرؼ عبر األسكاؽ الدكلية ؛ -

إمكانية تحكيؿ األمكاؿ مف المؤسسات الفرعية إلى الشركة األـ في ظؿ كجكد قكانيف تحد مف حرية انتقاؿ -
 . رؤكس األمكاؿ ك ذلؾ عف طريؽ تضخيـ فاتكرة التصدير مف المؤسسة الفرعية إلى المؤسسة األـ 

حيث تسمح إستراتيجية : إستراتيجية التصدير ك دكرىا في التميز مف خالؿ تكزيع المنتجات -ج
التصدير بتكزيع منتجات المؤسسة عبر أسكاقيا الدكلية المستيدفة مف خالؿ عدة بدائؿ لقنكات التكزيع التي 
تختار منيا ما يناسبيا قصد بناء قنكات تكزيعية متينة تعمؿ عمى استمرارية المؤسسة ك نمكىا عبر أسكاقيا 

 : المستيدفة سكاء مف خالؿ إستراتيجية التصدير المباشر أك الغير المباشر ك ذلؾ مف خالؿ 

قسـ التصدير المحمي أك فركع العمميات الدكلية التابعة لممؤسسة أك مف خالؿ ممثمي المبيعات لمتصدير أك -
مكزعيف كككالء أجانب يممككف مف الخبرة ما يضمف لممؤسسة كصكؿ منتجاتيا بيف أيدم زبائنيا ك عمالئيا في 

 الزماف ك المكاف المناسبيف ؛ 

مف خالؿ عدة كسطاء مثؿ تاجر التصدير أك ككالة التصدير المحمية أك مؤسسات تعاكنية أك مؤسسات إدارة -
التصدير ، حيث يمتمؾ ىؤالء الكسطاء مف الخبرة المكتسبة في مجاؿ التصدير ك العالقات التي تربطيا 

باألسكاؽ المستيدفة سكاء المتعمقة بمنتجات المؤسسة أك غيرىا مف المؤسسات ما يمكنيا مف تكزيع المنتجات 
 عبر األسكاؽ المستيدفة ك تزكيدىا بالكميات المطمكبة في المكاف ك الزماف المناسبيف ؛
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عند تكجو المؤسسة لخدمة : إستراتيجية التصدير ك دكرىا في التميز مف خالؿ تركيج المنتجات - د
 : أسكاقيا المستيدفة مف خالؿ عممية التصدير فيي مخيرة بيف أمريف 

كذلؾ باالستعانة بأعضاء قنكات تكزيعيا عبر أسكاقيا المستيدفة : تركيج منتجاتيا بإتباع إستراتيجية الدفع -
كيككف ذلؾ مف خالؿ زيادة ىامش الربح المتاح ألطراؼ قنكات التكزيع حيث تستفيد المؤسسة مف خالؿ ىذه 

اإلستراتيجية مف الخبرة التي يكتسبيا أعضاء قنكات التكزيع في األسكاؽ المستيدفة ك الفيـ الجيد لمبيئة 
 حيث تصؿ رسالة المؤسسة بكضكح لزبائنيا ك عمالئيا المستيدفيف بطريقة تتالءـ مع بيئتيـ الثقافية 1الخارجية،

 ك االجتماعية ك بالتالي تميز المنتجات ؛

في اغمب األحياف تتبع ىذه اإلستراتيجية المؤسسات ذات الشيرة : تركيج منتجاتيا بإتباع إستراتيجية الجذب -
العالمية التي تستعيف بمزيج تركيجي متنكع باإلضافة إلى تكييؼ رسالتيا التركيجية مع مختمؼ ثقافات األسكاؽ 

 حيث تساعدىا ىذه اإلستراتيجية عمى الخ ،... ،Toyota، Mercedes ،Hiltonالمستيدفة مثؿ كككاككال ، 
تحديد ىكامش أرباح المكزعيف باإلضافة إلى أف تكييؼ المزيج التركيجي عبر مختمؼ أسكاقيا المستيدفة يساعد 

 . عمى تخفيض ميزانية التركيج ك بالتالي االقتصاد في التكمفة ك انخفاض األسعار ك منو التميز في التكمفة 

 . و االتفاقيات التعاقدية اإلستراتيجيةالتحالفات : المبحث الثالث 

 إذ ،21االتفاقيات التعاقدية ضمف ابرز مظاىر القرف ك  اإلستراتيجيةالتحالفات ج كال مف  ندـأفيمكف 
ك خير مثاؿ عمى ذلؾ ما ، العالمية األسكاؽ االستراتيجيات المكجية لخدمة أىـ مف اإلستراتيجية ىذه أفنجد 

 نجد مف اكبر الشركات الرائدة آخر ك كمثاؿ ، ك مشاريع التصنيع المشتركةاألكربينجده بيف مؤسسات االتحاد 
 مشاريع مشتركة فيما بينيا رغـ ا حققتلتافاؿ ، TOYOTA ك تكيكتا GMفي صناعة السيارات جنراؿ مكتكرز 

ك غيرىا مف ،  ( األمريكيةالياباف ك الكاليات المتحدة )قتصادم في العالـ االصراع قكل اؿ أكبر إلىا ـانتسابو
،  التحالؼ ك التعاكف فيما بينيا إلىالتي تبيف تحكؿ العديد مف المؤسسات العالمية مف الصراع الكثيرة  األمثمة
 محاكرىا ك خصائصيا ك شركطيا ؟، أىـك فيما تتمثؿ ،  التساؤؿ حكؿ ماىية ىذه التحالفات  يقكدنا إلىىذا ما 

 االتفاقيات التعاقدية بيف المؤسسات الدكلية ؟  أىـك فيما تتمثؿ 

 .اإلستراتيجية  التحالفات ماهية : األولالمطمب 

،  الدكلية األسكاؽ لغزك اإلستراتيجية في كقتنا الحاضر بديؿ مف البدائؿ اإلستراتيجيةتعتبر التحالفات 
كالذم يعتبر حؿ يساعد ك يساىـ في تطكير المؤسسة عمكما بدال مف الصراع ك المنافسة الناتجة عف مفرزات 
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 لمتحايؿ عمى المعكقات كآليةعتبر ت أخرل ك مف جية ، الدكليةاألسكاؽالعكلمة ك اشتداد الصراع الدكلي حكؿ 
عكائؽ ) األجنبية التي تقؼ في كجو المؤسسات  ك البيئة السياسية ك القانكنية لبعض الدكؿؿكالحكاجز التي تتخؿ

 فقد تعددت اإلستراتيجية ىذه التحالفات ألىميةك نظرا ،  ( المباشر األجنبيالتصدير ، عكائؽ االستثمار 
 أىـك مف بيف ، نظرا لحداثة ىذه الظاىرة ك انعكاسيا عمى االقتصاد الدكلي بشأنيا ك تنكعت ،التعاريؼ 

:   نجد الشأفالتعاريؼ التي قدمت في ىذا 

 ، إذ1" نحك تككيف عالقة تكاممية تباديمة أكثر أكسعي شركتيف  " تعرؼ التحالفات اإلستراتيجية بأنيا-
 التحالؼ مف خالؿ المكارد المشتركة في كسط بيئة تنافسية قصد مف تبييف الفائدة إلىييدؼ ىذا التعريؼ 

 . المتكقعة أك اآلنيةمكاجية التغيرات البيئية سكاء منيا 

عبارة عف اتفاقيات تعاكنية بيف الشركات المتنافسة كغير :" أنيا عمى اإلستراتيجيةكما تعرؼ التحالفات -
 مجرد أك المشاريع إحدل عمى الدخكؿ في ممكية أكثر أك بيف شركتيف اإلستراتيجيةالمتنافسة ك تعقد التحالفات 

 تقتصر عمى حؿ المشكمة حيث يتـ تكقيع بيف الشركتيف لمتعاكف قد تككف مثال في تطكير األجؿاتفاقية قصيرة 
 ال تقتصر عمى الشركات المتنافسة اإلستراتيجية التحالفات أف نجدمف خالؿ ىذا التعريؼ ، 2"الخ....منتج جديد 

 قصد مكاجية تحديات البيئة المحيطة ، التعاكف ك التكامؿ حتى بيف الشركات غير المتنافسةإطاربؿ تككف في 
 . التحالؼ ألطراؼ اإلستراتيجية األىداؼ دائمة حسب أك ظرفية إماك قد تككف ىذه التحالفات 

ز حدكد المشركع كىك قياـ شركتيف بالكامؿ بتجميع مكاردىا مباشرة في تعاكف يتجا"آخرك في تعريؼ 
 الشركتيف إلحدل دعـ التحالؼ مف خالؿ تممؾ حقكؽ المساىميف األعماؿالمشترؾ ، ك يتـ في بعض كحدات 

 ميارة معينة ك عادة ما يككف مكمميف لبعضيما ك مف أك لكؿ شريؾ في التحالؼ خبرة أف كالىما باعتبار أك
 تعريؼ إلى أكثر ىذا التعريؼ يميؿ أفنجد ، 3 "اآلخرركيما يتكقع لكؿ منيما االستفادة مف خبرة اشتخالؿ 

 ك االستفادة مف الخبرات المكتسبة لكؿ مف طرفي ،اندماج الشركات قصد تحقيؽ التعاكف ك التكامؿ فيما بينيا
 .التحالؼ 

 التي تصبكا ، عمى عالقة الثقة المتبادلةبني في التعاكف الـتمثؿ التحالؼ االستراتيجي مأفمما سبؽ نجد 
 مؤسستيف  بيف نمط العالقة القائمةكما يحدد ، ك المحددة باالتفاؽ المشترؾالمشتركة األىداؼ إلىالكصكؿ إلى 

 األجانب المستثمركف إليياالب يمجا غك في اؿ،  العالقات التجارية العادية إطارتربطيما عالقة متينة تتجاكز 
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 تنقسـ مف خالليا الممكية ك التحكـ حيث تتنكع العالقات عبالتعاكف مع المؤسسات المحمية قصد انجاز مشارم
 يتفؽ االثناف عمى أف أك العكس أك حصة مف المؤسسة المحمية األجنبي المستثمر يأخذ أف فإما ،التعاقدية بينيا

 األمكر كضع تعريؼ محدد لمتحالؼ االستراتيجي يعد مف أف حقيقة إلى اإلشارةكما يمكننا ،  شركة جديدة إنشاء
ك ىذا مف خالؿ العقكد ، المؤسسات تتفؽ عمى التعاكف ك االستثمار أفك فيما سبؽ مف التعاريؼ تبيف ،الصعبة 

 المنتظرة ، التحكـ ك الممكية األىداؼ) الثقة المتبادلة إطار تحقيؽ عمؿ ما في إلىالتي تصبك مف خالليا 
 مشركع إطارك يككف ىذا في ، ( الطكيؿأك المتكسط األجؿ فيالمشتركة ، تبادؿ المزايا ، النتائج المكزعة ، تقـك 

 ، تكسيع حصة المؤسسة في أجنبية أسكاؽمحدد مثال تقديـ منتج جديد ، تطكير التكنكلكجيا ، دخكؿ 
 عدة بمداف أك عدة مؤسسات مستقمة تابعة لبمديف أكك يمكننا اعتباره اتفاؽ رسمي بيف مؤسستيف الخ ، ...السكؽ

 . بيدؼ تاميف درجة مف التعاكف بينيا ك ىذا لتحقيؽ مصالح مشتركة األجؿ، متكسطة أكتتعاقد لفترة طكيمة 

 الخارجية بدال مف لألسكاؽ الدخكؿ أشكاؿ كشكؿ مف اإلستراتيجية التحالفات أسمكبك يرجع اختيار 
 1 : أىميا أسباب لعدة األخرل األشكاؿ

 المرتفعة األدكية تغطية تكاليؼ المنتجات الجديدة كالمعدات الطبية ك أحياناقد يصعب عمى المؤسسة -
 ألسباب) حميؼ أك البحث عف شريؾ إلى لذا تمجا الشركة ، ك السمع االلكتركنية ك السيارات ك غيرىااألسعار
 ؛ (مالية 

 تحالفات في إقامة إلىقد ال تتكفر المعطيات التكنكلكجية لدل شركة كاحدة ك مف ثمة تضطر الشركة -
 ؛ األسكاؽ في الريادة تبادؿ ك تكامؿ التكنكلكجيا ك تحقيؽ قدر مف إلىشكؿ تعاكف تيدؼ 

 اإلقميمية أك العالمية األسكاؽ الكحيد ك المتاح لدخكؿ األسمكب العالمية اإلستراتيجيةقد تككف التحالفات -
لمقيكد -نكعا ما– تسمح ىذه التحالفات بتجاكز ، إذ( الخ..مكانع ك حكاجز تشريعية ك قانكنية ك سياسية )
 ؛ الدكليةاألسكاؽ القانكنية التي تعترض عممية دخكؿ األنظمةك

 نجاعة لتحقيؽ التعمـ ك تنشيط المعرفة ك تجنب األكثر العالمية الكسيمة اإلستراتيجيةتعتبر التحالفات -
 ؛ ك المشاركة في الخسائراألزماتالمخاطر ك 

 ؛تخفيض كمؼ التسكيؽ ك التصنيع-

:   نمخصيا فيما يمي األىداؼ تحقيؽ مجمكعة مف إلى اإلستراتيجيةك تيدؼ التحالفات 
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 تغطية لمسكؽ عف طريؽ االشتراؾ في مصادر البيع أفضؿ الدكلية مف خالؿ األسكاؽ دخكؿ إمكانية-
 ؛ بيف الحمفاء التصديركالتكريد ك 

 ؛ الحمفاء المتالؾ مكارد جديدة ك كسب قنكات تكزيع جديدة أماـ الفرص إتاحة-

 ؛ اإلنتاجتحسيف الكفاءة ك طرؽ -

 ؛ في السكؽ إضافيةتدعيـ خط المنتجات مف خالؿ خمؽ منتجات جديدة -

 ك المشاركة في التكاليؼ الثابتة بيف اإلنتاجتخفيض التكاليؼ عف طريؽ تحقيؽ كفرات الحجـ في -
 ؛الحمفاء 

 . استيالؾ جديدة أنماطتدعيـ القدرات التسكيقية ك يترجـ ذلؾ عف طريؽ ابتكار -

 بيف الحككمات أك الصغيرة أك التحالؼ االستراتيجي يتـ بيف المؤسسات الكبيرة أف إلى ك نشير أيضا ىنا
 تطكير تكنكلكجيا مستحدثة أك جديد منتج تككف أفيمكف ،  مختمفة بشاف مشاريع معينة أقطارك المؤسسات في 

:   نكعيف إلىك يمكف تصنيؼ ىذه التحالفات ،  لكؿ مف طرفي التحالؼ إستراتيجية أىداؼلتحقيؽ 

ك ىي عبارة عف تبادؿ مكسع غير رسمي لممعرفة التقنية المممككة لممؤسسات : تحالفات غير رسمية -1
 عديدة ليذا النكع مف التحالفات خاصة في مجاؿ أمثمة ك تكجد ،بيف ميندسي ك مديرم المؤسسات المتنافسة

 1الخ؛.....المستشفيات ك صناعة الصمب 

 يتـ مف أكثر، أكك ىي عبارة عف اتفاقية رسمية بمكجب عقد بيف طرفيف : التحالفات التعاقدية -2
خالليا تبادؿ المعارؼ ك اقتساـ المخاطر ك المعمكمات مف السكؽ ك التكنكلكجيا ك كذا التصنيع ك التسكيؽ 

 التحالفات غير الرسمية تعد خطكة مبدئية التخاذ الترتيبات الالزمة لمتحالفات أف إلىالمشترؾ ، كما ك نشير 
 :  نبينيا مف خالؿ الشكؿ المكاليأشكاؿك تنبثؽ مف التحالفات التعاقدية عدة ، الرسمية 
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 390 ،مرجع سابق ،صمبادئ التسوٌق الدولً:عبد السالم أبو قحف 
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 اإلستراتيجيةنطاؽ التحالفات  (7-2)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  63 ص،2007 ، دار اليازكرم العممية ،عماف ،اإلدارة الدكليةسعد غالب ياسيف ،: المصدر 

 البحث ك التطكير :  Rdتسكيقي ،  : Mktمالي ، :  Finإنتاجي ، : Pro:   حيث

 مؤسسة أك منطقة ما أك النسبية لدكلة ما أكتجذب المزايا المطمقة : اإلنتاجية اإلستراتيجيةالتحالفات -1
 خارج حدكد اإلنتاج ك المستثمريف لمدخكؿ في مشاركات ك تعاكنيات في األعماؿ القرار في مجاؿ أصحاب ،ما

 فيناؾ العديد مف المؤسسات ، الماؿ ك التكنكلكجياأسكاؽ أك الطاقة أك المكاد الخاـ أك أسكاؽ بالقرب مف ،الدكلة
 أك التحالفات لتحقيؽ كاحد إطار في اإلقميمية ك اليابانية التي تقيـ مصانع خارج حدكدىا األكربية ك األمريكية

 العاممة األيدم ك  ك المزايا في األسكاؽ المستيدفة كانخفاض التكاليؼ ك االستفادة مف المككنات، مف المزاياأكثر
 ؛ المنخفضة األجكرذات 

 التسكيقية اإلستراتيجية التحالفات أىمية األخيرةتتصاعد في الفترة :  التسكيقية اإلستراتيجيةالتحالفات -2
 مما يجبرىا عمى الدخكؿ في تحالفات اآلخر،التي تركز عمى االستفادة مف نظاـ التكزيع الخاص بالطرؼ 

 ؛تجارية 

 تحانفاث استراتيجيت إنتاجيت

 تحانفاث استراتيجيت تسىيقيت

 تحانفاث استراتيجي ماني

تحانفاث استراتيجي في انبحث 

 و انتطىير

 تحانفاث استراتيجي في شامم

RD Fin MKT PRO 
 

PRO MKT Fin PD 
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 ك ما ، تكفير المكارد المالية نظرا لمحدكديتيا لكال الطرفيفإلىييدؼ مف خالليا : التحالفات المالية -3
 ك تسكيؽ ك تكاليؼ البحث إنتاج مف األسكاؽ عبر مختمؼ أعماليا إدارةتتطمبو المنافسة الدكلية لتمؾ المكارد في 

 ؛ الدكلية أسكاقيا التي تتعرض ليا المؤسسة عبر خدمة األخطار المشاركة في إلى باإلضافةىذا ،ك التطكير 

رة عدد كبير مف االختراعات بيشيد العالـ في السنكات الخ:  التكنكلكجية اإلستراتيجيةالتحالفات -4
 استطاعت العديد مف المؤسسات ،فقدكالتكنكلكجيا التي كانت محطة الستثمارات ضخمة في التكنكلكجيا المتقدمة 

 .مثؿ صناعة السيارات ك االلكتركنيات ،نقؿ التكنكلكجيا مف خالؿ التحالؼ مع مؤسسات دكلية 

 . التحالف إستراتيجيةبناء : المطمب الثاني 

حتى تتجو المؤسسات نحك بناء تحالفات إستراتيجية دكلية كجب عمييا تحديد المحاكر ك البنكد العريضة  
، باإلضافة  (الخ ...تكنكلكجيا ، تسكيؽ ، مالية )لمتحالؼ تبيف مف خالليا المجاالت التي تبنى عمييا التحالفات 

إلى التفاكض حكؿ مختمؼ الشركط لكمى الطرفيف تجنبا لالختالؼ مستقبال ، ك بعد ذلؾ تتجو المؤسسات 
المتحالفة إلى تطكير ك تنمية التعاكف ك التحالؼ بينيا قصد التكجو نحك االستمرار ك النمك ك زيادة ربحيتيا عبر 

 . أسكاقيا المستيدفة 

 . محاور التحالف االستراتيجي : الفرع األول

 ك ىك يرتكز عمى ثالث محاكر ، تفاكضأك عالقة سمطة أك التحالؼ االستراتيجي يعتبر عالقة قكة 
 1: رئيسية ك ىي 

 بصدد تحقيؽ اليدؼ المقصكد مف إستراتيجيةك ىك عبارة عف رؤيا عامة مشتركة يعني : المشركع -1
 أك تجسد بكضع مشترؾ اإلستراتيجية ك ىك تحقيؽ مصالح مشتركة في المشركع ك التحالفات ،كراء التعاكف

:  طبيعية ،كسائؿ بشرية ، ميارات تكنكلكجية ، معارؼ في التسكيؽ أصكؿتبادؿ لممكارد بالمعنى الكاسع 

 ؛ مختمفة حسب المجاؿ أك تككف متشابية أفالمكارد المشتركة يمكف -

 ؛ التحالؼ أنشطةالمكارد المشتركة تمثؿ جزءا مف -

 الخاصة التي تقع أنشطتيـالشركاء مرتبطكف فيما بينيـ بخصكص النشاطات المشتركة ك مستقميف في -
 ؛خارج التحالؼ 

                                                           
1

 ، جامعة حسٌبة بن بو علً 2 ،مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا ،العدد التحالف االستراتٌجً كضرورة للمؤسسات فً ظل العولمة: بن غزة محمد األمٌن

 35،36، ص ص2005الشلف ، ماي 
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 ؛تككيف جياز لمرقابة حكؿ النقاط التي تـ االتفاؽ عمييا فيما يخص مشركع التعاكف -

 ؛اتخاذ قرار مشترؾ بشاف النتائج ك المزايا المتبادلة في المشركع -

 فيي إنسانية أساسا ىي إنماك ،كىي ما يربط المتعامميف ك ىي ليست بالضركرة مادية : العالقة -2
 ىذه العالقة المميزة بيف أفكما ،  تفاعؿ يترجـ بتجسيد الكاقع أكمبنية عمى االتصاؿ ك تبادؿ المعمكمات 

 كفؽ شركط تسمح باف تعكد الفائدة األجؿ المتكسطة ك طكيمة لألىداؼالشركتيف مبنية عمى بحث مشترؾ 
 .المتماثمة عمى الشريكيف 

 ، إلييا يعطى أف التي يمكف األشكاؿالطابع المعقد ك الغامض لمتحالفات يظير في تنكع : العقد -3
 يفحص فيو مف كجيتيف مختمفتيف أف مف الناحية القانكنية يجب اإلستراتيجيةفالتعرض لمتعاكف ك التحالفات 

:  كىما

الكيفية القانكنية التي تختارىا المؤسسات المتعاممة لتنظيـ عالقتيا فيما بينيا في ميداف خاص بالعقكد -
 ؛ قانكف المؤسسات أك

 ك خاصة فيما ، الشرعي القانكني ك التنظيمي فيما بيف المؤسسات مف طرؼ المجمع ككؿاإلطار-
 ؛يتعمؽ بقانكف المنافسة 

 تكلي اىتماما كبيرا بالجانب أف عقكد التحالؼ إنشاء إلىلذلؾ يستمـز عمى المؤسسات التي تيدؼ 
الذم يمثؿ في مجممو مجمكعة المعاىدات ك االتفاقيات التي تكتسب قكة قانكنية التي تساعد عمى ، القانكني 

 . الطكيؿ األجؿ إلىاستمرارية عقد التحالؼ 

 . شروط بناء التحالف االستراتيجي:الفرع الثاني

 ال ألنياك ال يمكف لممؤسسة تجاىميا ، سماتو أىـ مف اإلستراتيجية التحالفات أف يؤكد عالـ اليـك 
 فاف أخرل الف العزلة كانت في اغمب التجارب سببا لفشميا ، كمف جية ، استقالليةأكتستطيع البقاء في انفرادية 

 الدكلية ، لذا كجب عمى األسكاؽالتعاكف يضمف ليا تكفير متطمبات مف ميارات ك مكارد ك خبرة الزمة الختراؽ 
 التي تساعدىا عمى تحقيؽ مختمؼ األساسية التحالفات عمييا التطرؽ لمشركط إنشاءالمؤسسات قبؿ التفكير في 

 1 : ك التي تتمثؿ في كؿ مف  بطريقة مضبكطة ك دقيقةأىدافيا

                                                           
1

 ،جامعة قاصدي مرباح 3 ، مجلة الباحث ، العدد االستثمار األجنبً المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات اإلستراتٌجٌة لمواجهة المنافسة: زغراد احمد 

 164، ص 2005ورقلة ، 



 .استراتيجيات تدويل نشاط المؤسسات االقتصادية  و دورها في رفع تنافسيها و تميزها .............................الفصل الثاني 

141 
 

ك ىك ما يسمح بتخطي النقائص التي يعاني منيا كؿ : تكامؿ المكارد ك استغالليا استغالؿ جيد - 
 طرؼ عمى حدا خاصة عندما تككف مكارد المتحالفيف ليس ليا بدائؿ ك غير قابمة لمتقميد ؛

ك يعني ذلؾ تقاسـ كجيات النظر متشابية تظير في شكؿ : التكافؤ الثقافي بيف أطراؼ التحالؼ -
تكافؽ في تطرؽ التسيير ك التنظيـ ك تحديد األىداؼ ك ىك ما يعني تقارب قكة أطراؼ التحالؼ حتى ال يطغى 

 طرؼ عمى آخر ؛

باعتبار أف القدرات اإلجرائية تخص أشكاؿ تنظيـ الشركة ، : تكافؤ في القدرات اإلجرائية ك التنفيذية -
 في حيف تتعمؽ القدرات التنفيذية باإلمكانيات المتكفرة لكؿ طرؼ في تنفيذ ك تجسيد المياـ ؛

يعتبر عنصر ىاـ لنجاح التحالؼ ، فالثقة ك الشفافية : الثقة المتبادلة بيف أطراؼ التحالؼ االستراتيجي 
 في أداء المياـ تككف بمثابة العنصر الياـ في األداء ك ىك العنصر الذم يضمف استمرار التحالؼ ك نجاحو ؛ 

ذلؾ الف التحالؼ مرىكف بتفاني كؿ طرؼ في أداء : التزاـ أطراؼ التحالؼ بالمسؤكلية المنكط بو -
كاجبو ، ك نشير إلى أف تكفر الرغبة ك النية في العمؿ المشترؾ في الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة 

لمتحالؼ يقضي تحديد االلتزامات بشكؿ كاضح حتى ال يقع لبس ك سكء تفاىـ ك عدـ معرفة صالحيات ككاجبات 
 كؿ طرؼ ؛ 

إف نجاح التحالؼ ك تمكنو مف بمكغ األىداؼ المرسكمة : تبادؿ المعمكمات بيف أطراؼ التحالؼ -
يقتضي تبادؿ المعمكمات مف األطراؼ المحالفة مف خالؿ االتصاؿ المستمر ك اتخاذ القرارات باإلجماع ، ذلؾ 

 ما يمكف كؿ طرؼ مف التحكـ في نشاطو ك ميامو، مما يمكف مف تقميص الكقت ك التكاليؼ ك تحسيف األداء ؛ 

إف نجاح المشركع يتطمب أداء : األداء االستراتيجي ك أداء المشركع ك أثره عمى نجاح المشركع -
استراتيجي مضبكط ك يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ مشاركة أطراؼ التحالؼ في تحديد األىداؼ اإلستراتيجية مف جية، 
ك مف جية أخرل فاف تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية يتطمب تكامؿ عميؽ بيف مكارد أطراؼ التحالؼ ، أما فيما 

يخص أداء المشركع فاف نجاح التحالؼ يتطمب العمؿ عمى بمكغ أىداؼ المشركع مف حيث نكعية المنتج ، 
 .   جكدتو ، سعره ، المدة الزمنية ، ىذه األمكر تتجسد في النياية في تحقيؽ أطراؼ التحالؼ لألرباح 

 . اإلستراتيجيةاستراتيجيات تنمية و تطوير التحالفات : الفرع الثالث
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 المسطرة مف طرؼ المؤسسات األىداؼ تختمؼ استراتيجيات تطكير ك تنمية التحالفات باختالؼ 
 1:  ىذه االستراتيجيات أىـك مف بيف ، المتحالفة 

 أصبح دكرة حياة المنتج فاف بمجرد تقادـ المنتج إلى بالمراعاة: ضماف السيطرة عف طريؽ التكاليؼ -أ
لذا فالتحكـ في ، حتى ك لك كاف ذك عالمة تجارية مميزة ،  جديد بالنسبة لممستيمؾ آخرعاديا استبدالو بمنتج 

 ، ك تنشيط المبيعاتأخرل لجذب المستيمؾ مرة األساسيالسعر عف طريؽ تخفيض التكاليؼ يبقى العنصر 
 ؛ المكارد التي يحضى بيا طرفي التحالؼ االستراتيجي إلىكذلؾ باالستناد 

 اإلستراتيجيةمف اجؿ تجديد ك استمرارية عالقة التحالفات : استغالؿ الفرص الجديدة في السكؽ -ب
 ك ىذا بغرض تطكير التكنكلكجيا األجنبي،تبحث المؤسسة عف فرص جديدة لالستثمار بيدؼ جذب الشريؾ 

 ؛ العمكدية لمتمكيف أك ك لتحالفات الراسية اإلدماجك

 ك ىذا مف اجؿ ،كجب العرض الدائـ ك المباشر لمنتائج المرتبطة بالتحالؼ: العرض الدائـ لمنتائج -ج
 ؛ عمى الثقة ك االستمرارية اإلبقاء

ك يقصد بيا الحجـ الكافي مف اندماج عدة مؤسسات مشتركة في نفس :  الكتمة الحرجة إلىالكصكؿ -د
 ك ىذا لمكاجية التكتالت الكبرل في السكؽ تحت ،النشاط في مؤسسة كبيرة مف اجؿ ضماف بقائيا ك استمراريتيا

 األفضؿ؛ ىك األكبرشعار 

 بمثابة ألنيا ،تعتبر التكنكلكجيا عنصر ضركرم لمتنمية: التعرؼ ك الحصكؿ عمى تكنكلكجيا جديدة -ىػ
 التحالفات ك مؤسسات أىميا ك لمحصكؿ عمييا ىناؾ عدة طرؽ ،الثركة التي تبحث عنيا المؤسسة االقتصادية

 أبحاثناشئة ، التطكير الداخمي عف طريؽ االتفاؽ ك التراخيص ، التحالؼ مع مؤسسات ذات ميزة عالمية ، 
 الخ؛....كتطكير عف طريؽ التعاكف 

 عندما تككف المؤسسة غير رائدة في اإلستراتيجيةتككف ىذه : التخصص داخؿ التجزئة مف السكؽ -ك
:   التالية اإلجراءات تتخذ فإنيا ك بالتالي ،السكؽ

 ؛ لممتكج أساسيةشراء مككنات -

 ؛ المؤسسات الرائدة في السكؽ إلحدلالعمؿ كعميؿ -

 ؛العمؿ كمكزع لممستيمؾ النيائي -
                                                           

1
 14مرجع سابق، ص: مقراش سمٌرة ،خالف الزهرة 
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 ك قبؿ المنافسيف اآلجاؿ،الكتساب حصص سكقية في اقرب : االكتساب المبكر لمخطة التسكيقية -ز
:  يتطمب مف الشركاء مراعاة الجكانب التالية 

 ؛تحمؿ التكاليؼ الباىظة لألبحاث ك التطكير مف اجؿ تحديد الحصص المناسبة -

 ؛ الطكيؿ األجؿ الالزمة لمحمالت اإلشيارية التي تدـك في األعباءتحمؿ -

 . التكزيع لمحصص السكقيةإمكانيةضماف -

حيث ال يمكف ، انو ىناؾ العديد مف االستراتيجيات التي تساىـ في تطكير ك تنمية التحالؼ إلى نشيرك 
 أطراؼ ك تبقى عمى المؤسسة االقتصادية ك األىداؼ ك المصالح ك األنظمةحصرىا في ظؿ التغيرات البيئية ك 

 . المالئمة اإلستراتيجيةالتحالؼ اتخاذ القرار حكؿ 

 .االتفاقيات التعاقدية الدولية : المطمب الثالث 

 في الدكؿ المستيدفة أخرل بيف مؤسسة دكلية ك األجؿاالتفاقيات التعاقدية ىي عبارة عف ارتباط طكيؿ 
 استثمارات أم الثانية دكف إلى األكلى يتـ بمقتضاىا نقؿ التكنكلكجيا ك حؽ المعرفة مف  ، المضيفةأكليا 

 الدكلية نظرا األسكاؽ مف استراتيجيات اختراؽ كإستراتيجيةك تعتبر ،  األـ مادية مف طرؼ المؤسسة ألصكؿ
 األخرل عف طريؽ استراتيجيات الدخكؿ األسكاؽتو المحكاجز الحمائية ك الظركؼ البيئية التي تقؼ دكف دخكؿ ق

 .كالتصدير ك التحالؼ االستراتيجي ك االستثمار المباشر 

مالت الدكلية  ا شيكعا في المعاألكثرك فيما يمي بعض ىذه االتفاقيات 

 .التراخيص  : األولالفرع 
 مانح أف حيث  ، السكؽ الدكليةإلىيص الطريقة البسيط نسبيا يدخؿ مف خالليا المنتج ختعتبر الترا

 عالمة أك إنتاجية يسمح لو باستخداـ عممية األجنبيةالترخيص يدخؿ في اتفاؽ مع المرخص لو في الدكلة 
: ك تتضح العممية في الشكؿ التالي ،  لو قيمة مقابؿ مبمغ معيف آخر عنصر أم أك براءة اختراع أكتجارية 

عممية الترخيص الدكلية  (8-2)الشكؿ رقـ 

 

 

 50ص، 2007 ، دار اليازكرم العممية ،عماف، اإلدارة الدكلية:سعد غالب ياسيف : المصدر 

 بيع كم انحقىق استعمال كم انحقىق

 انمرخص انمرخص نه
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 تعتمد كثيرا عمى نكع التكنكلكجيا ك حجـ المنشاة أنيا المترتبة عف التراخيص اإلستراتيجيةك مف المزايا 
 تؤثر عمى نتائج تنفيذ أخرلك دكرة حياة المنتج ، منحنى الخبرة المتراكمة لدل المؤسسة ك كجكد عدة عكامؿ 

:  ك مف المزايا التي تعكد عمى المرخص ، اتفاقية الترخيص 

 ؛ الختبار السكؽ ك تطكيره مف اجؿ االستثمار الحقا كأسمكبتعتبر -

 ؛ ك التنظيمية ، المعرفة بالسكؽ اإلدارية الماؿ ، المكارد رأسعند كجكد نقص في -

 ؛ األجنبي المستيدفة قيكد عمى االستيراد ك االستثمار األسكاؽعندما تضع حككمات -

ك مف ثمة اختيار مدل تكفر ، أكلى ثانكية كمرحمة أسكاؽ إلىتستفيد مف دفع التكنكلكجيا التي تممكيا -
 ؛ اقتصاديات الحجـ بأسمكبالفرص االستثمارية 

 ك التي تفيد المؤسسة المرخصة ،االستفادة مف التغذية العكسية لمتكنكلكجيا المستخدمة بعد الترخيص-
 ؛ تعديالت ك تحسينات عمييا إجراءفي 

 أك مف كجية نظر المرخص لو فاف الميزة الرئيسة في الترخيص ىي فرصة امتالؾ تكنكلكجيا أما
 المتاحة ، األخرل ما يمكف مف المخاطر مقارنة بالبدائؿ بأقؿ ك بصكرة سريعة ك ،منتجات ذات تكمفة منخفضة

 ك يعطيو فرصة تنكيع المنتجات المستخدمة عف ق الترخيص يكفر الكقت ك الجيد ك الماؿ لممرخص ؿأفكما 
 بالنسبة لممخاطر المرافقة لمترخيص الدكلي تتمثؿ في سرقة حقكؽ ، أما التي يممكيا المرخص لو المكاردطريؽ 

 ، سكء استخداـ ىذه الحقكؽ ك عدـ التزاـ المرخص لو باالتفاؽإلى باإلضافة التكنكلكجيا أسرارالممكية الفكرية ك 
 منافس قكم ييدد كجكد ك مصالح المؤسسة المرخصة في إلى قد يتحكؿ المرخص لو أخرلك مف ناحية 

 .1السكؽ

 :  نجد ىذه االتفاقيات أشكاؿ أىـ ك مف 

 أف أخرل في دكلة أخرليسية المرخصة لمؤسسة ئبمكجبيا تسمح المؤسسة الر: التراخيص الرئيسية -1
 أجكر عالمتيا مقابؿ أك اسميا التجارم أك استخداـ براءة االختراع أكتستخدـ تقنياتيا ك التكنكلكجيا التي تممكيا 

 ؛2الخ .... ذلؾ شركة كككاككال ، فنادؽ الييمتكف أمثمةك مف ، ىا المؤسسة المرخص ليا ععينية تدؼ
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ك ىي منتشرة في الدكؿ التي ترفض التممؾ المطمؽ لممشاريع االستثمارية : تراخيص اضطرارية -2
 أك عقكد يتـ بمقتضاىا بيع براءة االختراع إبراـ إلى ىذا المكقؼ تحضر المؤسسة المعيف إزاء ، ك األجنبية

 األجنبية ليذه التراخيص كصغر حجـ السكؽ بالدكؿ أخرلكما تكجد ظركؼ ،  األسكاؽالتراخيص في ىذه 
كما نجده في حالة عدـ تكفر االستقرار السياسي ك االقتصادم ،  ك عدـ ربحيتيا في المدل الطكيؿ ،المستيدفة

 1؛في الدكؿ المضيفة 

 لخدمة كأسمكب ك التسكيؽ اإلنتاجفي ىذه الحالة تفضؿ المؤسسة منح تراخيص : تراخيص اختيارية -3
 األسكاؽ، المختمفة في ىذه بأشكالو الدكلية المستيدفة ، بالرغـ مف تكافر فرص االستثمار المباشر األسكاؽ

:   ما يمي إلىكيرجع ذلؾ 

 ؛ السكؽ المستيدفة أكضعؼ الخبرة التسكيقية بالبمد المضيؼ -

 ؛ارتفاع كفاءة المؤسسة المرخصة في مجاؿ التنمية ك البحكث مقارنة بمقدرتيا المالية ك التسكيقية -

 ؛عدـ تكفر المكارد المالية الالزمة لالستثمار مباشرة في السكؽ المستيدفة -

 ؛الرغبة في بيع التراخيص ك استعماليا كبديؿ لمتصدير -

 ؛الرغبة في التقميؿ مف حدة المخاطر ك التكاليؼ -

 2.الرغبة في اختبار السكؽ الدكلية كمرحمة تمييدية لخدمة السكؽ المستيدفة باالستثمار المباشر-

 .حقوق االمتياز: الفرع الثاني 

عبر ىذا التعاقد يتمكف المستفيد مف حقكؽ االمتياز مف خالؿ استخداـ االسـ التجارم لدل شركة عالمية 
 شيرية أقساطكبرل ك بيع منتجاتيا اك خدماتيا في منطقة معينة ، كفي مقابؿ ذلؾ يقـك بدفع رسـك مبدئية ك كذا 

:   رئيسية لالمتياز ك التي تتمثؿ في أنكاعك يمكننا التفريؽ بيف ثالث ،لمشركة مانحة االمتياز

تقـك في ىذه الحالة المؤسسة الحاصمة عمى حؽ االمتياز باستخداـ حؽ بيع : حؽ امتياز المنتج -1
 تعديالت عمى المنتج ك يقتصر دكرىا أم ىنا ال تدخؿ المؤسسة أفك يالحظ ، منتجات الشركة مانحة االمتياز 

 ؛عمى بيعو لمعميؿ عبر قنكاتيا التكزيعية 
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 كفي ،لممؤسسة الحاصمة عمى االمتياز الحؽ في التصنيع ك تكزيع منتجاتيا: حؽ االمتياز لمتصنيع -2
 ؛ كاف المنتج محمي ببراءة اختراعإذا منيا خاصة اإلنتاج المؤسسة بشراء مستمزمات ىذه تمتـز األحيافاغمب 

 ك كذا استخداـ ،يككف ليا في ىذه الحالة الحؽ في استخداـ االسـ التجارم : األعماؿحؽ امتياز -3
 1. األصمية العمؿ ك التصنيع في السكؽ المؤسسة أسمكبنفس 

 بالنسبة لمزايا حقكؽ االمتياز انو يمكف لمدكلة المضيفة في السكؽ المستيدفة المحافظة عمى أما
 أنشطتيا إدارة االمتياز التحكـ في السكؽ المحمية ك ألصحابك ال تتيح ،االستقرار السياسي ك االقتصادم 

بؿ كتمكنيا ،  كما يجنبيا خطر التبعية التكنكلكجية ، المباشراألجنبي كما ىك الحاؿ بالنسبة لالستثمار اإلنتاجية،
 حقكؽ االمتياز تمثؿ مصدرا جيدا أك بالنسبة لمانح االمتياز فاف التراخيص أمامف تطكير التنمية التكنكلكجية ، 

 األساليب الطرؽ ك أسيؿ ك أسرع كما تمثؿ ، ك تغطية تكاليؼ البحث ك التطكير،مف مصادر تمكيؿ المؤسسة
 . األجنبية األسكاؽلغزك 

 العيكب بالنسبة لمستعمؿ حؽ االمتياز فتتمثؿ في ارتفاع تكمفة الحصكؿ عمى االمتياز في كثير مف أما
 كما نجد انخفاض ، ك يرجع ذلؾ لعدـ كجكد سكؽ لبيع ك شراء براءات االختراع ك العالمات التجاريةاألحياف،

 إمكانية في الدكؿ المستيدفة تيدد اإلدارية ك عدـ تكافر الكفاءات الفنية ك األجنبية األمكاؿفي تدفؽ رؤكس 
االستفادة ك االستغالؿ المثؿ لبراءة االختراع ك االسـ التجارم ، بالنسبة لمشركات المانحة لحؽ االمتياز فتتمثؿ 

 األسكاؽ ك احتماؿ فقداف ، ك الجكدة في السكؽاإلنتاجيةعيكب منح ىذا الحؽ في فقداف السيطرة عمى العمميات 
 2. المباشراألجنبي ما قكرنت باالستثمار إذا ك انخفاض العائد ك الربح ،المجاكرة لمدكلة التي منحتيا ىذا الحؽ

  .عقود تسميم المفتاح: الفرع الثالث 

 عميو اإلشراؼ مشركع استثمارم ك بإقامة األكؿ ككطني يقـك أجنبي اتفاؽ بيف طرؼ أكيتـ بمكجب عقد 
بؿ اجر ك طريقة ا الطرؼ الثاني مؽإلى مرحمة التشغيؿ حتى يتـ تسميمو إلى يصؿ أف ك ما مشركع،منذ بداية اؿ
 ، عقكد الصيانة إدارم عقد إبراـ مثؿ ، تتجاكز لحظة تسميـ المفتاحأعماال يشمؿ العقد أف ك يمكف ،متفؽ عمييا

 3. عقكد تدريب لممكظفيف المحمييفأك ك معدات آالت يشمؿ تسميـ المشركع أف، ك مف الممكف الخ ..

 :ك يتميز ىذا النكع مف المشركعات االستثمارية بالخصائص التالية 
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 مقابؿ قيامو بكضع التصميمات الخاصة األجنبي الطرؼ الثاني أتعاب تقـك الدكلة المضيفة بدفع أف-
 ؛بالمشركع ك طرؽ تشغيمو ك صيانتو ك تدريب العامميف 

 تكاليؼ النقؿ إلى باإلضافة ك الشحف اآلالتتتحمؿ الدكلة المضيفة تكمفة الحصكؿ عمى التجييزات ك -
 ؛الخ .... ك بناء القكاعد 

 المنتجات يتـ تسميـ المشركع أنكاع مف حيث الكمية ك الجكدة ك اإلنتاج تجارب التشغيؿ ك إجراءبعد -
 .لمطرؼ المحمي

 . اإلدارةعقود التصنيع و : الفرع الرابع 

 األجنبية، األسكاؽ المؤسسات في إحدل عبارة عف اتفاقية مبرمة بيف مؤسسة دكلية ك عقكد التصنيع ىي
 إنتاج ك تصنيع سمع معينة بمعنى اتفاقية بإنتاج األكؿ يقـك الطرؼ الثاني نيابة عف الطرؼ أفيتـ بمقتضاىا 

 عمميات المشركع إدارة في األجنبي يتحكـ فييا الطرؼ األجؿك ىذه االتفاقية عادة ما تككف طكيمة ،لككالة 
 فيي عبارة عف مجمكعة الترتيبات يتـ مف خالليا قياـ المؤسسة الدكلية اإلدارة عقكد ، أما المختمفة األنشطة

 لقاء عائد معيف ، الكظيفية الخاصة بالمشركع االستثمارماألنشطة كؿ جزا مف المشركع مف العمميات ك بإدارة
 1. األرباح مقابؿ المشاركة في أك أتعابفي شكؿ 

 .صفقات التعاقد من الباطن :  الفرع الخامس 

فعادة ما يقتصر نشاطيا عمى بيع ، تقـك المؤسسة بجميع العمميات أف يصعب األحياففي بعض 
 األنشطة التعاقد مف الباطف عمى إلى المشركع ، تسكيؽ المنتجات لذا تسعى المؤسسات إدارةالخدمة اليندسية ، 

 فاف صفقات  ، إذف2إلييـ، النشاط المعيكد أك لتنفيذ المرحمة آخريف،ك المراحؿ التي يصعب تنفيذىا مع مقاكليف 
 ك ىك مقاكؿ األطراؼ بمكجبيا يقـك احد إنتاجيتيفالتعاقد مف الباطف ىي ببساطة عبارة عف اتفاقية بيف كحدتيف 

 خاصة بسمعة معينة أساسية مككنات أك قطع الغيار أك تصدير سمع تامة الصنع أكالباطف بإنتاج ك تكريد 
 السمع بصكرتيا النيائية ك بعالمتيا إنتاجالذم يقـك باستخداميا في األـ،  الشركة أك األصمي األكؿلمطرؼ 
 بتزكيد المقاكؿ مف الباطف بالمكاد الخاصة الالزمة لتصنيع األصمي يقـك المقاكؿ أفك قد يقتضي ، التجارية 

 3.األصمية المؤسسة إلىمككنات السمعة التي يقـك بعد ذلؾ بتكريدىا 
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التحالفات االستراتيجية الدولية و التعاقدات الدولية كمدخل لمتكيف مع مفرزات العولمة :المطمب الرابع 
 .االقتصادية و رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية 

 تعتبر التحالفات االستراتيجية ك االتفاقيات التعاقدية مف اىـ البدائؿ االستراتيجية التي تتحاشى بيا 
المؤسسات شراسة المنافسة التي تشكب االسكاؽ الدكلية ك التحديات التي تفرضيا مفرزات ظاىرة العكلمة 

 .االقتصادية ، ك احالؿ التعاكف ك تظافر الجيكد مف اجؿ تحقيؽ مكانتيا في السكؽ العالمية ك رفع تنافسيتيا 

و رفع تنافسية التحالفات اإلستراتيجية كمدخل لمتكيف مع مفرزات العولمة االقتصادية : الفرع االول 
 .المؤسسات االقتصادية 

التحالفات اإلستراتيجية تعتبر كحؿ يساعد ك يساىـ في تطكير المؤسسة عمكما بدال مف الصراع 
كالمنافسة الناتجة عف مفرزات العكلمة ك اشتداد الصراع الدكلي حكؿ األسكاؽ الدكلية نتيجة انفتاح األسكاؽ 

 :، كما تكمف اىميتيا في الدكلية عمى بعضيا البعض 

عتبر كآلية لمتحايؿ عمى المعكقات ك الحكاجز التي تتخمؿ البيئة السياسية ك القانكنية لبعض الدكؿ ت - 
 ؛ (االستيراد ، عكائؽ االستثمار األجنبي المباشر )التي تقؼ في كجو المؤسسات األجنبية 

 تتجو المؤسسة إلى ىذا النكع مف البدائؿ اإلستراتيجية لدخكؿ األسكاؽ مف اجؿ التجاكب ك مكاكبة -
 ؛التطكرات التكنكلكجية الحديثة مف خالؿ التبادؿ ك التكامؿ التكنكلكجي بيف األطراؼ المتحالفة 

 في بعض األحياف ك مع تدني اإلمكانيات المادية ك المالية فاف المؤسسة تبحث ليا عف شركاء - 
قصد تغطية بعض التكاليؼ كالبحث ك تطكير منتجات جديدة فرضت عمييا بيئة األعماؿ الدكلية الحالية 

 ؛التماشي مع متطمبات المقاييس ك المعايير الدكلية لمجكدة 

التحالفات اقؿ مخاطرة مف إستراتيجية االستثمار األجنبي المباشر حيث أف التحالفات قد تمس تعتبر  -
جزأ أك الكؿ مف أعماؿ المؤسسة قصد التبادؿ ك االستفادة مف المزايا الخاصة لكؿ مف المتحالفيف ك ال يستمـز 

 ؛انتقاؿ أمكاؿ ضخمة مخاطرة عبر األسكاؽ الدكلية المستيدفة 

 التحالفات اإلستراتيجية تعتبر الكسيمة األكثر نجاعة لتحقيؽ التعمـ ك تنشيط المعرفة ك تجنب - 
المخاطر ك األزمات ك المشاركة في الخسائر ، ىذا باإلضافة إلى تدعيـ القدرات التسكيقية مف خالؿ الخبرة 

 .كالمعرفة الجيدة لكؿ مف المتحالفيف ببيئة األعماؿ التي ينشطكف بيا 
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في حيف نجد أف التحالفات اإلستراتيجية تعمؿ عمى تطكير سمسمة القيمة لممؤسسة ك بالتالي رفع 
 : تنافسيتيا ك ذلؾ مف خالؿ 

في إطار التعاكف القائـ بيف : التحالفات اإلستراتيجية ك أثرىا عمى التخطيط ك التنظيـ ك اإلدارة -1
المؤسسات في إطار التحالفات اإلستراتيجية تعمؿ كؿ مف أطراؼ التعاكف عمى اكتساب الخبرة ك االطالع عمى 

أنظمة التسيير ك اإلدارة ، حيث تعتبر مكممة لبعضيا البعض في اكتساب مختمؼ الميارات ك االطالع عمى 
مختمؼ الثقافات ك الطرؽ اإلدارية ، كما تتجو نحك االستفادة مف الخطط ك االستراتيجيات المتبعة قصد رفع 

 ربحيتيا ك حصتيا مف السكؽ الدكلية ؛ 

مف خالؿ التعاكف القائـ بيف المؤسسات : التحالفات اإلستراتيجية ك أثرىا عمى تطكير المكارد البشرية -2
المتحالفة ك دكرات التككينية لمختمؼ إطارات المؤسسة سكاء عمى المستكل التقني أك التكنكلكجي فاف المكارد 
البشرية لممؤسسة تتجو نحك التحرؾ االيجابي عمى منحنى الخبرة ك اكتساب ميارات تخكليا لتحقيؽ أىداؼ 

المؤسسة مف رفع مستكل اإلنتاجية ك الجكدة ك بالتالي تحقيؽ رغبات ك تطمعات زبائنيا المستيدفيف ك ىك ما 
 يمكنيا مف تنمية ربحيتيا ك بالتالي رفع تنافسيتيا ك تميزىا عبر أسكاقيا المستيدفة ؛ 

لك دققا أكثر في التحالفات : التحالفات اإلستراتيجية ك دكرىا في تنمية ك تطكير تكنكلكجية المؤسسة -3
اإلستراتيجية القائمة في كقتنا الحاضر لكجدناىا قائمة بيف كبريات المؤسسات في السكؽ العالمية ، ك لك أمعنا 

النظر لكجدنا أف المنافسة التكنكلكجية ك السعي نحك البحث ك التطكير كاف السبب الرئيسي لمتحالفات 
اإلستراتيجية ك تقاسـ مخاطر التحكؿ التكنكلكجي المتسارع في عالـ اليـك ، حيث تعمؿ التحالفات اإلستراتيجية 

عمى التعمـ ك التطكير التكنكلكجي لممؤسسات المتحالفة مف خالؿ الدكرات ك برامج المعرفة ك التدريب ك البحث 
ك التطكير مما يكسبيا األفضمية ضمف قطاعيا السكقي في أسكاقيا الدكلية المستيدفة، ك ىك ما يخكليا لكسب 

حصة اكبر مف السكؽ الدكلية ك زيادة إنتاجيتيا ك رفع ربحيتيا باإلضافة إلى تحصيؿ تكاليؼ البحث ك التطكير 
 ك استثمارىا مف جديد نحك االبتكار ك التميز ك ىك ما يخكليا لرفع تنافسيتيا عبر أسكاقيا الدكلية المستيدفة ؛ 

في بعض األحياف نجد أف الدافع كراء :التحالفات اإلستراتيجية ك دكرىا في إدارة اإلمداد ك التكاليؼ -4
إقامة تحالفات إستراتيجية يكمف في السعي نحك االستفادة مف المزايا المطمقة أك النسبية التي تتمتع بيا األسكاؽ 

المستيدفة ، مما يخكليا تخفيض تكاليؼ اإلنتاج ك اكتساب ميزة التكمفة ، باإلضافة إلى أف التحالفات 
اإلستراتيجية تمنحيا قكة تفاكضية اكبر مع المكرديف باعتبار أف المؤسسة المتحالفة تممؾ ما يكفي مف الخبرة 
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كالفيـ الجيد األسكاؽ المستيدفة ما يكسبيا مكقع أقكل لمتفاكض مع مختمؼ المكرديف ك ىذا ما يمكنيا مف 
 تخفيض تكاليفيا ك بالتالي تحقيؽ ميزة التكمفة األقؿ قصد رفع تنافسيتيا ؛ 

في معظـ الحاالت نجد أف التحالفات : التحالفات اإلستراتيجية ك أثرىا عمى اختصار الكقت -5
، (الخ..تكنكلكجية ، ثقافية ، اقتصادية)اإلستراتيجية تككف بيف مؤسسات متباينة مف حيث البيئات التي تعمؿ بيا 

حتى أننا نجدىا تنتمي إلى اكبر قكل اقتصادية متنافسة ، حيث نجد في نظرنا أف التسارع نحك فيـ البيئات في 
األسكاؽ المستيدفة مف بيف األسباب الرئيسية لقياـ التحالفات اإلستراتيجية ، حيث تسعى المؤسسات إلى 

اختصار الكقت في فيـ المتغيرات البيئية لألسكاؽ المستيدفة ك خدمتيا ككسب اكبر حصة سكقية ممكنة قبؿ 
اشتداد المنافسة ، ك اكتساب مكقع تنافسي جيد يمكنيا مف احتالؿ مكانة مالئمة في األسكاؽ المستيدفة ك ىك 

ما يمكنيا األسبقية التنافسية ، ك بالتالي رفع تنافسيتيا مف خالؿ خدمة األسكاؽ المستيدفة في ظؿ تبايف 
 المعطيات البيئة ك بأسرع كقت ممكف ؛  

يكمف دكر التحالفات اإلستراتيجية في : التحالفات اإلستراتيجية ك أثرىا عمى المزيج التسكيقي الدكلي -6
 : تطكير المزيج التسكيقي لممؤسسات المتحالفة مف خالؿ 

حيث تعمؿ المؤسسات في إطار التحالؼ االستراتيجي عمى : التحالفات اإلستراتيجية ك تطكر المنتج  -
تطكير منتجاتيا مف خالؿ التعاكف التكنكلكجي ك البحكث ، مما يجعميا تتكجو نحك االبتكار الدائـ لممنتجات 

كالتماشي مع التطكرات المتسارعة في مجاؿ التطكير ك االبتكار طبقا لما تمميو المقاييس العالمية لممنتجات ، 
باإلضافة إلى الخبرة ك الفيـ الجيد لألسكاؽ الدكلية المستيدفة مما يجعميا تتماشى ك متطمبات تمؾ األسكاؽ 

كالعمؿ عمى خدمتيا بالشكؿ الذم تحقؽ بو رغبات ك تطمعات زبائنيا مما يرفع مف تنافسيتيا ضمف القطاع الذم 
 تنشط فيو ؛ 

إف االستفادة مف المزايا النسبية لممؤسسات المتحالفة : التحالفات اإلستراتيجية ك تميز األسعار  -
باإلضافة إلى اختصار تكاليؼ البحكث السكقية ك الكقت الضائع لفيـ متغيرات تمؾ األسكاؽ المستيدفة باإلضافة 

إلى االستفادة مف اقتصاديات الحجـ الناتجة عف الخبرة المشتركة بيف المؤسسات المتحالفة ، كؿ ذلؾ يمكف 
المؤسسة مف تخفيض التكاليؼ ك التحكـ أكثر في األسعار بما يتالءـ ك خصكصيات الزبائف المستيدفيف عبر 

 األسكاؽ الدكلية ؛
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تستفيد المؤسسات المتحالفة مف قنكات : التحالفات اإلستراتيجية ك تميز المؤسسة مف خالؿ التكزيع  -
التكزيع المعتمدة مف طرؼ حمفائيا في األسكاؽ المستيدفة ، في حيف أف تشكيؿ قنكات تكزيع متينة ذات درجة 

 كالء لممؤسسة  ليس باألمر السيؿ في ظؿ متغيرات بيئة األسكاؽ الخارجية ؛

مف المعركؼ أف الفيـ البيئي لألسكاؽ المستيدفة خاصة : التحالفات اإلستراتيجية ك التميز التركيجي  -
، ك ىذا ما قد 1منيا البيئة الثقافية ك االجتماعية ىك األساس في بناء السياسات ك االستراتيجيات التركيجية 

تتيحو التحالفات اإلستراتيجية الدكلية بيف مؤسسات ذات اختالؼ ك تمايز بيئي ك إيصاؿ رسالة المؤسسة بالشكؿ 
الذم يتكافؽ مع متغيرات البيئة التسكيقية لألسكاؽ المستيدفة ، ىذا باإلضافة إلى االشتراؾ في تكاليؼ الحمالت 

اإلعالنية ك التركيجية في األسكاؽ المستيدفة مما قد يتيح تخصيص غالؼ مالي جيد يضمف إيصاؿ خطاب 
 .  المؤسسة إلى األسكاؽ المستيدفة بالشكؿ الفعاؿ 

و رفع تنافسية المؤسسات التعاقدات الدولية كمدخل لمتكيف مع مفرزات العولمة االقتصادية : الفرع الثاني 
 : االقتصادية 

 تتجو نحك ىذا األسمكب معظـ المؤسسات التي تكلي أىمية كبيرة لمبحث ك التطكير ك لمعرفة 
التكنكلكجية ك كذا االىتماـ بالمكارد البشرية ك ما ينصب عنيا مف براءات اختراع ك تطكير تكنكلكجي ، 

باإلضافة إلى ذلؾ المؤسسات التي تتجو نحك تدكيؿ عالمتيا التجارية ك الشيرة العالمية ، كما تصبك المؤسسة 
مف خالؿ ىذا األسمكب إلى دفع األسكاؽ الثانكية ك مف ثـ اختيار مدل تكفر الفرص االستثمارية قصد االستفادة 
مف اقتصاديات الحجـ ك كذا تعتبر كتغذية عكسية لمدل نجاح المؤسسة في األسكاؽ المستيدفة ، كما يعتبر ىذا 
األسمكب اقؿ مخاطرة بالنسبة لألساليب ك االستراتيجيات األخرل لدخكؿ األسكاؽ الدكلية حيث انو ال ينجر عنو 

ام انتقاؿ أك استثمار لألصكؿ الثابتة ، كما يمكف لممؤسسة مف خاللو تفادم الحكاجز القانكنية ك السياسية 
لمدكؿ عمى عكس إستراتيجية الدخكؿ األخرل ، باإلضافة إلى ذلؾ فاف اعتماد ىذا األسمكب عمى تطكر 

التكنكلكجي ك البحث ك التطكير يجعؿ المؤسسة تتماشى مع مفرزات بيئة األعماؿ الدكلية ك العكلمة االقتصادية 
ك مكاكبة التطكرات التكنكلكجية الحاصمة عمى المستكل الدكلي ك الرقي إلى مستكل الجكدة العالية كفقا لممعايير 

 .ك المقاييس المفركضة دكليا لمجكدة 

باإلضافة إلى ذلؾ فاف التعاقدات الدكلية تساىـ في رفع تنافسية المؤسسة ك تطكير سمسمة القيمة لدييا ، 
 : ك ذلؾ مف خالؿ

                                                           
1

 78 ، مرجع سابق ،صالتسوٌق الدولً: هانً حامد الضمور  
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تطكير اإلدارة ك التخطيط االستراتيجي مف خالؿ االطالع عمى مختمؼ الثقافات ك قكانيف اإلدارية  -
 قصد التخطيط إلى التغمغؿ أكثر في تمؾ األسكاؽ مستقبال ؛ 

تطكير المكارد البشرية مف خالؿ تأقمميا مع التغير البيئي ك التعامؿ مع أكثر مف سكؽ في كقت -
 قصير ىذا باإلضافة إلى انتقاؿ المعرفة الناتجة عف التعاقدات ؛

يمكف لممؤسسة تحصيؿ تكاليؼ البحث ك التطكير المكجية لمتطكر التكنكلكجي ك جكدة المنتجات مف -
خالؿ إبراـ عقكد دكلية قصد نقؿ ىذه التكنكلكجية بدال مف تكجو المؤسسات في األسكاؽ األجنبية إلى إستراتيجية 

التقميد مما قد يسبب خسائر لممؤسسة ذلؾ الرتفاع تكاليؼ البحث ك التطكير ك عدـ قدرتيا عمى تحصيؿ تمؾ 
 التكاليؼ في أسكاقيا المستيدفة ؛ 

قد ال ينجر عف التعاقدات الدكلية أم تكاليؼ خاصة باإلمداد ، باعتبار أف ىذه التعاقدات تعتمدىا -
 المؤسسة في نقؿ خدماتيا ك خبراتيا ك تكنكلكجيتيا إلى األسكاؽ المستيدفة ؛

قد تككف التعاقدات الدكلية مرحمة أكلية لدراسة األسكاؽ المستيدفة قصد التغمغؿ أكثر فيما إذا نالت -
لتمؾ األسكاؽ اىتماـ المؤسسة ، ك اختيار الكقت المناسب الختراؽ األسكاؽ المستيدفة بطرؽ أخرل ك تغمغميا 

أكثر في تمؾ األسكاؽ ، باإلضافة إلى تمديد دكرة حياة المنتج الدكلي مف خالؿ التعاقدات الدكلية ك الكصكؿ إلى 
 أقصى درجة مف التغطية السكقية بالرغـ مف محدكدية المكارد المادية ك المالية ؛

لمتحالفات اإلستراتيجية اثر عمى المزيج التسكيقي مف خالؿ تخفيض التكاليؼ نتيجة لمعكائد التي -
تجنييا المؤسسة مف العقكد الدكلية ك ذلؾ ما يمنحيا حرية أكثر في تخفيض أسعاره ك المنافسة السعرية ، 
باإلضافة إلى االطالع عمى المتغيرات البيئية لمختمؼ األسكاؽ ك ما يخكليا إلى معرفة رغبات ك تطمعات 

الزبائف كخدمتيا ك تحكيؿ أرباحيا نحك البحث ك تطكير المنتجات التي تكسبيا مكانة مرمكقة في السكؽ الدكلية، 
باإلضافة إلى اكتساب اسـ تجارم مميز مف خالؿ خدمة اكبر عدد مف األسكاؽ الدكلية ك ىك ما يمكنيا مف 

 .اكتساب شيرة عالمية 

 .  الدوليةاألسواق الختراق كآلية المباشر األجنبياالستثمار : المبحث الرابع 

يعتبر االستثمار األجنبي المباشر أقصى درجة دخكؿ المؤسسة لألسكاؽ الدكلية ك تسجيؿ حضكرىا 
داخميا ،مف خالؿ انتقاؿ رؤكس أمكاليا ك مكاردىا داخؿ األسكاؽ المستيدفة، ك ىذا ما يعكس اإلستراتيجية 
طكيمة المدل التي تربط المؤسسة بأسكاقيا المستيدفة ، كما يعكس ذلؾ درجة المخاطرة التي تتكجو نحكىا 
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، فانو مف الصعب تحكيؿ  (الخ ....في حالة كساد السكؽ ، االستقرار السياسي ، التغير في القكانيف )المؤسسة 
أك انتقاؿ ركس األمكاؿ مف سكؽ آلخر ك ما ينجر عنو مف خسائر كخيمة ، ك بالمقابؿ فاف المؤسسة تتجو نحك 
ىذه اإلستراتيجية رغـ المخاطرة التي تصطحبيا لعدة اعتبارات لعؿ أىميا القرب مف مصادر التكريد ك انخفاض 

، أك المنافسة الحادة في األسكاؽ المستيدفة ك األكثر أىمية التي (الخ ...مكاد أكلية ، اليد العاممة )التكاليؼ 
تستكجب عمى المؤسسة االقتراب أكثر مف زبائنيا ك عمالئيا ك تكغميا أكثر في ىذه األسكاؽ ، ىذا باإلضافة 
إلى بعض المعامالت التفضيمية ك الحكافز الممنكحة لالستثمارات األجنبية  في بعض الدكؿ ، ك لكف التساؤؿ 

المطركح ىنا يتمثؿ في دكر االستثمار األجنبي المباشر في تكيؼ المؤسسة مع مفرزات العكلمة االقتصادية 
كرفع تنافسيتيا، بالرغـ مف المخاطر التي تصاحبو ك النظر إلى الحكافز التي يتمتع بيا في بعض األسكاؽ 

 . المستيدفة 

  . و أنواعه المباشراألجنبيمفهوم االستثمار  : األولالمطمب 

 المباشر عمى المستكل الدكلي ك كذا عمى المؤسسات االقتصادية األجنبي االستثمار ألىميةنظرا 
 ك التي ، ك كذا العديد مف التعاريؼ،الناشطة عمى المستكل الدكلي فقد حضي بالعديد مف الدراسات المفسرة لو

:  نكرد بعضيا فيما يمي 

 ذلؾ االستثمار الذم " المباشر عمى انواألجنبياالستثمار   المتحدة لمتجارة ك التنميةاألمـعرفت ىيئة 
 قائـ في أجنبي في فرع األجنبي حيث يعكس منفعة ك سيطرة دائمتيف لممستثمر األمد عالقة طكيمة إلىيفضي 

 بالمائة 10 تممؾ المستثمر "بأنوكما عرفو صندكؽ النقد الدكلي ، 1" جنسيتيا إلييادكلة مضيفة غير التي تنتمي 
 إدارة في التأثير ترتبط الممكية بالقدرة عمى أف عمى األعماؿ مؤسسات إلحدل الماؿ رأس أسيـ مف أكثر أك

 ينطكم عمى عالقة طكيمة المدل ك ليس عمى األجنبي االستثمار أفك مف خالؿ ما سبؽ نجد ، 2"المؤسسة 
 الدكلية كحالة األسكاؽ لغزك األخرل كما قد يككف في الحاالت األجؿ، متكسطة أك قصيرة أكمرحمة ظرفية 

 المستيدفة حتى تنسحب أسكاقيا تالحظ المؤسسة تراجعيا عبر أف االتفاقيات التعاقدية التي ما أكالصادرات 
 إلىك سيؤدم بيا ،  السيؿ باألمر ليس األسكاؽ المباشر فاف االنسحاب مف األجنبيبعكس االستثمار ، منيا 

 المباشر مقابؿ االنتفاع األجنبي ك ىك ما يعكس قيمة المخاطرة في االستثمار ،عكاقب كخيمة تتحمميا المؤسسة
 .ك السيطرة الدائمتيف 

                                                           
1

الملتقى الدولً متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة  ،أهمٌة االستثمار األجنبً فً ترقٌة اداء المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة:محمد قوٌدري 

 286،ص2006  فً الدول العربٌة، جامعة الشلف ،
2

أبحاث اقتصادٌة و إدارٌة، العدد الرابع، ،(2007-1995)اثر االستثمار األجنبً المباشر على النمو االقتصادي فً الجزائر خالل الفترة :بالل لوعٌل 

 135 ص2008جامعة محمد خٌضر بسكرة ، دٌسمبر
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 األرض ك الرأسماليةعممية استثمار حقيقي في المصانع ك السمع " بأنو Salvator كما عرفو سالفتكر
 الماؿ رأس حيث يحتفظ المستثمر بحؽ السيطرة ك استعماؿ اإلدارة الماؿ ك رأس الثابتة ك يتضمف ذلؾ األصكؿك

 األمكاؿ المباشر ينجر عنو انتقاؿ لرؤكس األجنبي االستثمار أفكمف خالؿ ىذا التعريؼ نجد ، 1" المستثمر 
 ك ىذا ما يمنحو االستثمار ، الماؿ المستثمررأس ك اإلدارة الثابتة بمقابؿ حؽ سيطرت المستثمر عمى األصكؿك

 ك التصنيع ك السيطرة عمى اإلدارة مف خالؿ التحكـ في عمميات األجنبي لممستثمر أىمية المباشر مف األجنبي
 مف خالؿ استراتيجيات األسكاؽ ك التسكيقية في السكؽ الخارجية المستيدفة ك تطكير ىذه اإلنتاجيةالعمميات 
 الدكلية كالتصدير األسكاؽخرل الختراؽ ػ األاآللياتك التي يشرؼ مباشرة عمى تنفيذىا عمى عكس ، مختمفة 

ك التي تككف ، اإلنتاج أكالتي قد يككف مف خالليا الطرؼ المحمي مسئكال عمى التسكيؽ ،كالتحالفات ك العقكد 
 . األجنبيةفيو المؤسسة عرضة لخسارة السكؽ 

 االستثمارية ك شتى األمكاؿ االستثمار الناشئ عبر الحدكد نتيجة النتقاؿ رؤكس "نوألى ع يعرؼكما 
ىذا التعريؼ بدكره ، 2"  ك تحقيؽ المنافع المتحققة األرباحالمكارد االقتصادية بيف البمداف المختمفة بيدؼ جني 

 بدافع تحقيؽ ، عمييااإلشراؼ ك أجنبية ك المكارد االقتصادية قصد تحقيؽ استثمارات األمكاؿيبرز انتقاؿ رؤكس 
 . الخارجية المستيدفة األسكاؽ في األرباحالمنافع ك 

 عف طريؽ آخر في بمد أمكالو منظمة مف بمد معيف باستثمار أك قياـ شخص "عمى انو أيضا يعرؼ ك 
 االستثمار أفالؿ ىذا التعريؼ نجد خكمف ،3" الممكية الجزئية بيدؼ تحقيؽ العائدأكالممكية الكاممة لممشركع 

 تجد األسكاؽ في بعض الحاالت ك بعض أما ، عميواإلشراؼ قد ينطكم عمى التممؾ الكامؿ لممشركع ك األجنبي
 القكانيف ك التشريعات إلىك ذلؾ بالنظر ،  االكتفاء بتممؾ جزئي لممشركع إلىالمؤسسة نفسيا مضطرة 

 .الخ  ...اإلدارية أك قصكر في المكارد المالية أك الخارجية المستيدفة األسكاؽالمفركضة في 

 ، ك مكارد المؤسسةاألمكاؿ عبارة عف انتقاؿ لرؤكس األجنبي االستثمار أفك مما سبؽ مف تعاريؼ نجد 
ك قد ،  ك استراتيجياتو إدارتو عميو ك التحكـ في باإلشراؼك ذلؾ ،  استثمار خارج حدكدىا القكمية إنشاءقصد 

 الثاني فقد يككف بشكؿ أما ، التممؾ الكامؿ لالستثمارأكليما ، المباشر عمى شكميفاألجنبيينطكم االستثمار 
  . مشترؾ أكجزئي 

 

                                                           
1
Salvatore Dominick :op-cit ,p399 

2
الملتقى الدولً متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌرة و ،- الواقع و الطموح–االستثمارات األجنبٌة فً المؤسسات الصغٌرة األردنٌة :وفاء عبد األمٌر الدباس 

 2 ص ،2006المتوسطة فً الدول العربٌة، جامعة الشلف ، 
3

 169،ص2000 ،دار النهضة العربٌة ،مصر، أساسٌات األعمال الدولٌة:طاهر مرسً عطٌة 
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 . األجنبياالستثمار الممموك بالكامل لممستثمر  : الفرع األول 

 عمى درجات المخاطرة عند األجنبي المممكؾ بالكامؿ لممستثمر األجنبيتمثؿ مشركعات االستثمار 
،  االستثمار تفضيال عند المؤسسات الدكلية أنكاع أكثر الدكلية ، بالرغـ مف ذلؾ فيك يمثؿ األسكاؽدخكؿ 

كبمقابؿ ذلؾ فاف الكثير مف الدكؿ النامية المضيفة لالستثمار تتردد كثيرا بؿ ك ترفض في كثير مف الحاالت ىذا 
 ك ما ، تخكفيا مف التبعية االقتصادية ليذه المؤسساتإلىك يرجع ذلؾ ،  المباشر األجنبيالنكع مف االستثمار 

 األصؿكتقكـ ىذه الطريقة في  ،  سمبية عمى المستكل المحمي ك الدكلي بالنسبة ليذه الدكؿأثاريترتب عنو مف 
 ك الفنية كالتسكيقية اإلدارية نقؿ مكاردىا أخرل بعبارة أك في سكؽ دكلي معيف بأكمميا مؤسسة إنشاءعمى عممية 
 ك الذم مف شانو تمكيف المؤسسة مف ، البمد المستيدؼ في شكؿ مؤسسة تحت سيطرتيا الكاممةإلىك التمكيمية 

 المباشر ما األجنبي ىذا النكع مف االستثمار إلى التي تدعك األسبابكمف ، استغالؿ خبرتيا التنافسية بالكامؿ 
: يمي 

 مف ىكية التأكدك كذا عدـ ،  في حالة االستثمار المشترؾ األجانبتدني مستكل الثقة مع الشركاء -
 ؛ المحمييفاألسيـحممة 

 ؛ خاصة في الدكؿ النامية األجكرتعارض المصالح حكؿ سياسات التكظيؼ ك -

 . الطكيؿ لألمدصعكبة االحتفاظ بحصة الشراكة -

:  كما يتيح ىذا الشكؿ مجمكعة مف المزايا نمخصيا فيما يمي 

 المرتبطة بمختمؼ األعماؿ ك سياسات اإلنتاجي ك التحكـ في النشاط اإلدارةتكفر الحرية الكاممة في -
 ؛(الخ... ، مكارد بشرية ك تمكيمية إنتاج ، تسكيؽ) النشاط الكظيفي لمشركة أكجو

 في بأنكاعيا اإلنتاج عكامؿ أك المتكقعة ك الناجمة عف انخفاض تكمفة المدخالت األرباحكبر حجـ -
  ؛السكؽ المستيدفة

ك ذلؾ ،  لمسكؽ المستيدفة بالمقارنة بالتصدير كبديؿ مف بدائؿ الدخكؿ اإلمداديسمح بتخفيض تكمفة -
 األكلية؛ مف خالؿ اليد العاممة الرخيصة ك المكاد اإلنتاج تخفيض تكمفة أك النقؿ ك الجمارؾ أعباءنتيجة لتخفيؼ 
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يمكف كذلؾ مف خمؽ المزايا التنافسية التسكيقية لممؤسسة عف طريؽ تكاجد المستثمر في السكؽ المحمي -
ك بالتالي القدرة عمى دراسة تفصيمية لمسكؽ ك تعديؿ استراتيجياتيا التسكيقية ، ك بالقرب مف المستيمؾ النيائي 
 1.بما يتكافؽ ك السكؽ المستيدفة 

 . المشترك األجنبياالستثمار : الفرع الثاني

 يتشارؾ فيو طرفاف أك الذم يممكو األعماؿ المشترؾ ىك احد األجنبياف االستثمار " kotler يرل ككتمر
 الماؿ بؿ رأسك المشاركة ىنا ال تقتصر عمى حصة ،  مف دكلتيف بصفة دائمة أكثر أك ( معنكيافشخصاف)

 2"الخ.... العالمة التجارية أك ك الخبرة ك براءة االختراع اإلدارة إلىتمتد 

 تسكيقية تتـ في دكؿ أك إنتاجية االستثمار المشترؾ ينطكم عمى عمميات "أف يرل  Tripstraتربستراأما 
 اإلنتاجية العممية أك المشركع إدارة االستثمار فييا شركة دكلية تمارس حقا كافيا في أطراؼ ك يككف احد أجنبية،

 ك طرؼ أجنبي حالة اشتراؾ طرؼ "نو ا Lisving jostenجكستف ك يرل لسفف،" دكف السيطرة الكاممة عميو 
 سكاء كانت آخر خدمي أك إنتاجي نشاط أم أك تنمية سكؽ أك قديمة أك سمعة جديدة بإنتاجمحمي لمقياـ 
 . 3"  التكنكلكجيا أك الماؿ رأسالمشاركة في 

 أجنبي االستثمار المشترؾ ينطكم عميو تشارؾ طرفيف احدىما أفك مف خالؿ التعاريؼ السابقة نجد 
 ك التسكيؽ ك النتاج قصد خدمة اإلدارة مشركع استثمارم يشتركاف مف خاللو في إنشاءفي ، محمي اآلخرك

 .السكؽ المحمية 

: كما ك ينتج عف االستثمار المشترؾ عدة مزايا نكردىا فيما يمي 

 ك تممؾ مشركعات إنشاءيساعدىا في تسييؿ حصكؿ الشركة عمى مكافقة الدكلة المضيفة عمى -
 ؛استثمارية تممكا مطمقا 

 قنكات تكزيع ك حماية مصادر المكاد إنشاءيساعد عمى التعرؼ السريع عمى طبيعة السكؽ المضيفة ك -
 ؛ األـ لمشركة األكليةالخامة ك 

 ؛ التجارية األخطار التي تحيط بالمشركع خاصة منيا األخطاريساعد عمى تخفيض -

 . األجنبي الطرؼ أماـيساعد عمى تذليؿ الكثير مف الصعكبات ك المشاكؿ البيركقراطية -
                                                           

1
 158مرجع سابق ،ص:عماري جمعً 

2
 106 ،مرجع سابق ،صدراسات تطبٌقٌة فً إدارة األعمال الدولٌة:عبد السالم أبو قحف 

3
 381 ،مرجع سابق ،صاقتصادٌات األعمال و االستثمار الدولً:عبد السالم أبو قحف 
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:   فيما يخص العيكب يمكف حصرىا فيما يمي أما

 الكطنية األطراؼاحتماؿ كجكد تعارض في المصالح بيف طرفي االستثمار خاصة في حالة اشتراط - 
 األجنبي الطرؼ أىداؼك ىذه النسبة قد ال تتفؽ ك ،  الماؿ في المشركع رأسبنسبة معينة مف المساىمة في 

 ؛ إدارتوخاصة تمؾ التي ترتبط بالرقابة عمى النشاط ك ،

انخفاض القدرات الفنية ك المالية لممستثمر المحمي قد يؤثر سمبا عمى فعالية لمشركع االستثمارم -
 ؛ طكيمة ك قصيرة المدل أىدافوالمشترؾ في تحقيؽ 

عندما يككف الطرؼ الكطني ممثال في حككمة فمف المحتمؿ اف تضع شركط ك قيكد صارمة عمى -
 . األجنبي الخاصة بالطرؼ األرباحالتصدير ك تحكيؿ 

 . أنواع االستثمار األجنبي األخرى: الفرع الثالث 

 األجنبية مف االستثمارات أخرل أنكاعفاف ىناؾ ،  االستثمارات المشتركة ك المممككة بالكامؿ إلى باإلضافة
:  نكجزىا فيما يمي 

 ىنا بعيدا عف الخضكع لقكانيف الدكلة األجنبيحيث يككف االستثمار : االستثمار في المناطؽ الحرة -1
 المشركعات االستثمارية في المناطؽ إنشاء ك يعمؿ مف خالؿ قكانيف خاصة منظمة لتنظيـ عممية ،المضيفة

 الكامؿ مف الرسكـ ك الضرائب المفركضة عف المشركعات االستثمارية داخؿ الدكلة باإلعفاءك يتمتع ، الحرة 
 1؛المضيفة 

ك ىذه العقكد عبارة عف اتفاؽ بيف طرفيف ىما شركة دكلية ك مستثمر : عقكد التصنيع ك التجميع -2
كمثاؿ عمى ذلؾ صناعة ،  يتـ بمكجبيا قياـ الشركة الدكلية بتقديـ منتج معيف لتجميعو في البمد المضيؼ ،محمي

 يدخؿ في نطاؽ األمر جزئيا فاف أك كاف العقد بيف الطرفيف يتضمف امتالؾ المصنع كميا فإذا ،السيارات
 كاف االتفاؽ يتضمف المكافقة ك تقديـ الخبرة دكف االستثمارات المالية فانو يدخؿ في إذا أما ،االستثمار المباشر
 2. االتفاقيات التعاقدية الدكلية ، أك الغير مباشر األجنبينطاؽ االستثمار 

 

 

                                                           
1
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 172مرجع سابق ، : طاهر مرسً عطٌة
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 المباشر  األجنبيمحددات االستثمار : المطمب الثاني 

 الدكلية لألسكاؽ المباشر ىك الخصائص البيئية األجنبي محدد لالستثمار أىـ أفيمكننا القكؿ 
ك ذلؾ مف حيث ىيكؿ التكاليؼ ، اختالؼ العكائد ، ،  ك التي تتمثؿ في صفات الدكلة المضيفة ،المستيدفة

 البنى إلى باإلضافة االستقرار السياسي ك االقتصادم ك االجتماعي أخرلك مف جية ، خصائص السكؽ ك نمكه 
 كؿ ىذه العكامؿ متداخمة فيما الخ ،.....التحتية ك نظاـ التجارة ك االستثمار في الدكلة ك حقكؽ الممكية الفكرية 

 المباشر األجنبي المحددات لالستثمار أىـك يمكننا عرض ، بينيا سكؼ تكثر حتما عمى القرار االستثمارم 
 1:ك التي تتمثؿ في ، كالمرتبطة بالدكلة المضيفة 

كضمف ىذه السياسات نجد مميزات السكؽ :  المباشر األجنبيالسياسات الخاصة باالستثمار -1
:  المستيدفة ك التي تتمثؿ في 

 ،ك الذم يمعب دكرا بارزا في اتخاذ القرار االستثمارم: االستقرار السياسي ك االجتماعي ك االقتصادم -
فكمما كاف السكؽ المستيدؼ يتسـ باالستقرار السياسي ك االقتصادم ك االجتماعي كمما كاف ذلؾ حافزا لجذب 

 ؛ المباشرة كنكع مف الضماف ليا األجنبيةاالستثمارات 

ك تتمثؿ في قكانيف االستثمار التي تخضع ليا المؤسسة في السكؽ : قكاعد الدخكؿ ك الخركج -
 التي تجد مف خالليا تسييالت ك امتيازات تحفيزية لدخكؿ تمؾ األسكاؽفالمؤسسة تتجو نحك ، المستيدفة 
 األسكاؽ؛

 ك الدكؿ األسكاؽ في العديد مف األجنبيةحيث تالقي المؤسسات  : األجنبيةمعايير معاممة المؤسسات -
 ، تخفيض األرباح ، تحكيؿ األمكاؿ ك منيا حرية حركة رؤكس ،العديد مف االمتيازات قصد تشجيعيا لالستثمار

  ؛الضرائب

 الخ ؛... تطكيره ك العمؿ فيو إمكانيةك ذلؾ مف خالؿ خصائصو ك نمكه ك : ىيكؿ السكؽ -

 العديد مف أف إذ:  المباشر مع السياسة التجارية األجنبيالسياسة التجارية ك عالقة االستثمار -
 البمداف المجاكرة لمبمداف المضيفة نظرا لالستفادة مف اقتصاديات أسكاؽ خدمة إلى تطمح األجنبيةرات ااالستثـ

                                                           
1
 UNCTD, United Nations : Conference en trade and Development 

(www.unctad.org/tanplates/page.asp?intItenID=314t&long=1) unctad ,world investement report(2003), FDI policies 
for devlopment . 

http://www.unctad.org/tanplates/page.asp?intItenID=314t&long=1
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 يساعدىا في ذلؾ السياسة ك األسكاؽ، ك سيكلة خدمة ىتو ، ك كذا التقارب الثقافي ك الجتماعي،المسافة
 .التجارية لمدكلة المضيفة ك انخفاض الرسـك ك العكائؽ الجمركية 

: ك تتمثؿ في : محددات اقتصادية -2

 بحجـ السكؽ ك متكسط الدخؿ الفردم ك نمك السكؽ ك سيكلة الكصكؿ تتأثرك  : األسكاؽالبحث عف -أ
:   رغبات المستيمكيف ك تكجياتيـ ك ذلؾ بغية إلى باإلضافة ، ك العالمية ك تركيب السكؽاإلقميمية األسكاؽ إلى

 ؛ الشركة أرباحزيادة في  الدكلية األسكاؽيساعد التكسع في  : األرباحزيادة المبيعات ك -

 المستثمر أسكاقياك ذلؾ مف خالؿ الخبرة التي تتعمميا عبر : الحصكؿ عمى حصة في السكؽ الدكلي -
 ؛ الدكلية األسكاؽة مع منافسييا في قارففييا ـ

 األسكاؽ المستيمؾ في أذكاؽ لمتغيرات االقتصادية ك أسيرةحيث ال تبقى المؤسسة : استقرار السكؽ -
 ؛المحمية 

 ؛ القدرة التنافسية تقكية المحمية ك األسكاؽتخفيض االعتماد عمى -

 ك اليد العاممة غير المتخصصة األكليةك تتضمف المصادر المكاد : البحث عف المصادر -ب
 مصدرىا أف شعرت إذاكالرخيصة ك اليد المؤىمة تكنكلكجيا ك العالمات التجارية ك البنى التحتية ، حيث انو 

 االستثمار في بمد إلى تضطر فإنيا ميددا أصبحالمفضؿ ك الكحيد الذم تتزكد منو باحتياجاتيا مف المكاد الخاـ 
 ؛ميف تمؾ المصادر بصفة منتظمة تا ؿآخر بمد أم أكالمصدر 

 المدرجة في النقطة السابقة ك التكاليؼ األصكؿك تتضمف كافة المصادر ك : البحث عف الكفاءة -ج
 اتفاقيات التكامؿ إلى ، باإلضافةمثؿ تكمفة النقؿ ك االتصاؿ ك تكمفة المنتجات الكسيطة ،  األخرلكالمدخالت 

 ؛ ك تجنب الحكاجز الجمركية ك الضرائب ك الرسـك اإلقميمي

:   ك تتضمف األعماؿ تتعمؽ بتسييؿ أخرل أمكر-3

 ؛التركيج لالستثمار ك الحكافز المقدمة لو -

 ؛خدمات ما بعد االستثمار -

 . ( اإلداريةالفساد ك الكفاءة ) العمكالت ك تكاليؼ اإلجراءات اإلدارية -
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 ( المباشر األجنبيمحددات االستثمار ) معرفة العكامؿ المفسرة لتنمية االستثمار إف إلى اإلشارةك يمكننا 
 ، الدكليةاألسكاؽ ك المؤسسات العاممة في ، المباشراألجنبي مف االستثمار أنكاعتساعد عمى التمييز بيف ثالث 

 1:  في األنكاعك تتمثؿ ىذه 

ىذا النكع مف االستثمار يحدث عند  : أفقيا ك المؤسسات المتكاممة األفقي المباشر األجنبياالستثمار -أ
 مكزعة عمى إنتاج نقطة أك مف مصنع أكثر مجمكعة مف المنتجات في أكقياـ المؤسسة بصناعة نفس المنتج 

تصفت السكؽ المضيفة بالمنافسة الكاممة فاف ا إذا ك لقد فسر ىذا بعدـ اكتماؿ السكؽ بحجة انو ، مف دكلةأكثر
 لسبب معرفة ، عند مكاجية تمؾ المنافسةإضافية سكؼ تكاجو تكاليؼ ألنياالمؤسسات لف تتجو لمخارج 

 إلى باإلضافة ، السائدة في السكؽالخ،..المؤسسات المحمية بظركؼ السكؽ ك القكانيف ك العادات ك الثقافة 
 ما يعادؿ ذلؾ األجنبية المباشر البد مف امتالؾ المؤسسة األجنبي االستثمار لقياـالمعاممة التفضيمية ليـ ، لذلؾ 

 ؛ امتالؾ ميارات تسكيقية أك امتالؾ المعرفة التقنية ك التكنكلكجية أك جديد المنتج يككف أفعمى 

يحدث ىذا النكع مف االستثمارات عند :  العمكدم ك التكامؿ العمكدم لممؤسسة األجنبياالستثمار -ب
 مجمكعة مف المنتجات ذات العالقة بالمنتج أك ك التسكيؽ لمنتج اإلنتاجقياـ المؤسسة بكضع مراحؿ مختمفة مف 

 تحت مؤسسة كاحدة مف خالؿ التكامؿ الخمفي لإلنتاج تقـك بتكامؿ جميع المراحؿ أم ،في مجمكعة مف الدكؿ
 أفضؿ ك ، مف خالؿ عممية التسكيؽ ك التكزيعاألمامي التكامؿ إلى غاية الكصكؿ ،إلىمف انجاز المكاد الالزمة 

 بدا مف اإلنتاج تقـك باالستثمار في كؿ مراحؿ ألنياركلية تمثاؿ عمى التكامؿ العمكدم لممؤسسات الشركات الب
 ؛ عبر العديد مف الدكؿ ق ثـ تقـك بتكزيع،االستخراج ك التصنيع

 ىذا النكع قصد التقميؿ مف المخاطر إلىك يمجا المستثمر :  المباشراألجنبيتنكيع االستثمار -ج
 مف دكلة أكثر تنتج العديد مف المنتجات الغير مرتبطة ك المتكاجدة في ألنيا ذلؾ ،المحتممة في عممية االستثمار

 . اإلنتاجيبمعنى تحقيؽ التنكيع الجغرافي ك 

 إلى مترابطة فيما بينيا ك تؤثر عمى بعضيا البعض ، كما ك تتجو المؤسسات األنكاع كؿ ىذه إف
ك الذم بدكره يساعد ،  المكجكدة في البمد المستيدؼ اإلنتاجاالستثمار المباشر العمكدم لالستفادة مف عناصر 

 األجنبي الجيد يجذب االستثمار األداء االقتصادم في الدكلة المضيفة ك األداء ك اإلنتاجفي تحسيف ظركؼ 
 تكفير أم ،(نتيجة النمك ) الماؿ البشرم ك حجـ السكؽ رأس ك ذلؾ لتحسف البنى التحتية ك األفقي،خاصة 

 . المباشر األجنبيالبنية المفضمة االستثمار 
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Grimwade Nigel :international trade ;2

end
 edition ,routledge,london ,2000 ,pp127 ,128 
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 . المباشراألجنبيالحوافز الدولية الممنوحة لالستثمار : المطمب الثالث 

 األجنبي االستثمار آلية اختيار إلى التي تدفع بالمؤسسات األسباب المحددات ك أىـ التعرضبعد 
 دكافع تحفيز الدكؿ أىـ إلى اإلشارة تجدر ، الدكلية المستيدفة ك خدمتيااألسكاؽالمباشر كمدخؿ لغزك 

 حيث نجد ، ةجاذبكعناصر منحيا بعض المزايا التي تعتبر ب ىا ك التنافس لجمب،المستضيفة لتمؾ االستثمارات
:   ىذه الدكافع ما يمي أىـمف 

 المالية ك العجز ك التسديد األزمات المباشر تقمؿ مف احتماؿ حدكث األجنبي تدفقات االستثمار إف-
 األجؿ؛لمديكف بالمقارنة مع التدفقات قصيرة 

ك لكف تقؿ تمؾ ، استثماراتو المخاطر التجارية ك غير التجارية التي تكاجو األجنبييتحمؿ المستثمر -
 مف أعمىك بالتالي تستطيع تحمؿ  تدفقات مالية اكبر ك مستكل ،المخاطر الشاممة التي تكاجو البمد المضيؼ 

 ؛ المباشراألجنبياالستثمار 

 تحقيؽ فكائد في إلى مما يؤدم ، ك التكنكلكجياالخبرات اإلدارية المباشر معو األجنبيب االستثمار جؿم-
 إنتاجية؛ استثمارات  شكؿ التي تتخذاتالبمد المضيؼ ك يرفع مف معدالت العائد عمى المشركع

ك ذلؾ الف تدفقات ،الصرؼ الحقيقي سعر  المباشر يؤثر بصكرة مؤقتة عمى األجنبي االستثمار إف-
مما ،  األكلية الكطني كالعمالة ك المكاد اإلنتاجاالستثمار تخمؽ في البمداف زيادة في الطمب عمى مستمزمات 

نفس في  ك ،ك الذم يترتب عنو ارتفاعو مؤقت في سعر الصرؼ في البمد المضيؼ، أسعارىا ارتفاع إلىيؤدم 
 الحدية لمعمالة اإلنتاجية الماؿ المحمي ك تحسيف رأس المباشر يزيد مف مخزكف األجنبيالكقت ماداـ االستثمار 

 ؛ىذا يعني ضماف ارتفاع سعر الصرؼ الحقيقيؼ

 المباشر التي األجنبي تعقيدا في حالة التدفقات االستثمار أكثرقد تصبح ظركؼ ميزاف المدفكعات -
 يعكس ألنو ك لكف ىذا االستثمار  ال يثير القمؽ ، ك الكسيطةالرأسماليةتتطمب استيراد كمية كبيرة مف السمع 

مصاحب لمكاردات مف السمع اؿ العجز عمى خالؼ اإلنتاجية الذم يزيد مف الطاقة اإلنتاجياالستثمار 
 في الكقت الذم يمكف تحقيؽ التكازف بيف المستكردات ك الصادرات عف طريؼ خمؽ صادرات ،االستيالكية

 .1 محمياإنتاجيا تصدير السمع التي تـ إعادةجديدة ك 
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، (حالة دراسٌة فً األردن)أهمٌة االستثمارات األجنبٌة فً التنمٌة االقتصادٌة و انعكاساتها و دورها فً دعم المشارٌع الصغٌرة : حازم بدر الخطٌب 

 227 ، ص2006ملتقى الدولً متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة فً الدول العربٌة  ، جامعة الشلف ،ال
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 األجنبيةحصر االمتيازات ك العكامؿ التي تستطيع الدكؿ المضيفة تكفيرىا لجذب االستثمارات ك يمكف 
 1 : فيما يميالمباشرة 

يعتبر االقتصاد المنفتح عمى العالـ الخارجي المحيط االقتصادم المالئـ لجمب : العكامؿ االقتصادية -أ
 أنشطة التي تسيؿ عمميات ك اإلجراءات ،حيث يككف ىذا االنفتاح مصحكبا بالعديد مف األجنبيةاالستثمارات 

 ىياكؿ اقتصادية قادرة عمى استيعاب إحداثك ذلؾ مف خالؿ ،  معتبرة أرباح ك تضمف لو األجنبي،االستثمار 
 ك كذلؾ مف ، ك العمؿ كفؽ مبادئ السكؽ المنتج لمثركات ك السمع ك الخدماتاألجانب المستثمريف أمكاؿرؤكس 

ك يمكف حصر ، القانكنية ك جعميا تتماشى ك التحرر االقتصادم ك حرية المبادرة اإلجراءاتخالؿ تسييؿ 
: العكامؿ االقتصادية ك تمخيصيا فيما يمي 

 :  تتمثؿ في ك ، العكامؿ المرتبطة بتكفير المكارد المرتبطة بالمكقع -1

 ؛ في مختمؼ المياديف األكليةتكفير المكاد -
 ؛ (معادف ، بتركؿ) أالستخراجيضماف مصادر التمكيف كما ىك الحاؿ في القطاع -
 ؛ (...البنى التحتية )تكفير المناخ الطبيعي ك تشجيع االستثمار -

:   ك تتمثؿ في اإلنتاجالعكامؿ المتعمقة بتكمفة -2

 ؛تخفيض تكاليؼ النقؿ ك المكاصالت -
 ؛تكفير اليد العاممة الرخيصة -
 ؛تكفير المكاقع المالئمة ك غير المكمفة لالستثمار-

:   كالخدمات ك تتمثؿ في األسكاؽعكامؿ متعمقة بحجـ -3

 ؛التعامؿ التفضيمي لتنمية المناطؽ الصناعية المكجكدة ك الجديدة -
 ممحكظا؛غياب المنافسة المحمية ك تكجيو االستثمار نحك القطاعات التي تعاني فييا نقصا -

 إلى أكلى يجعمو يراعي كخطكة أجنبي القياـ باالستثمار مف طرؼ متعامؿ إف: العكامؿ السياسية -ب
 ثقة اكبر ك تشجيع إعطاء ك ميما في أساسياالجانب السياسي ليذه الدكلة مف خالؿ استقرارىا الذم يمعب دكرا 

 الشركة الدكلية الراغبة في االستثمار أك األجنبي الف المتعامؿ ، المباشرةاألجنبيةاكبر لجمب االستثمارات 
كما يجب عمى الدكؿ المضيفة تقديـ ، فركع في دكؿ مضيفة يراعى كثيرا لضماف استثماراتو إنشاء ك األجنبي

                                                           
1

الملتقى الدولً متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌرة و ،–واقع و آفاق –االستثمار األجنبً فً المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة :عبد المجٌد اونٌس 

 253 ، ص2006المتوسطة فً الدول العربٌة، جامعة  الشلف ، 
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 عمى قرارات المستثمريف خاصة فيما يتعمؽ إيجاباحكافز عدة كاالىتماـ ك السير عمى تكفير مناخ مالئـ يؤثر 
 مركنة ك بساطة  أكثر التجارية اإلجراءاتك جعؿ ،بالمكقع 

 تقديـ ك تكفير بعض أيضا كجب األجانبقصد جذب المستثمريف : العكامؿ الضريبية ك المالية -ج
:   ك التي نمخصيا في ،الحكافز المالية ك الضريبية

مثؿ التخفيضات الضريبية لفترة معينة مف مدة المشركع ، التشجيعية ذات الطابع الضريبي اإلجراءات-1
 الخ ؛ ...اإلنتاجي الضريبي عند بداية النشاط اإلعفاءاالستثمارم ، 

:   التشجيعية لخمؽ مناطؽ حرة مثؿ اإلجراءات-2

 ؛ ك التجييزات األكلية مف رسـك االستيراد المكاد اإلعفاءات-
 ؛ مف رسـك التصدير اإلعفاء

 ؛ مف الحقكؽ الجمركية اإلعفاء-

 1:  ك الحكافز ذات الطابع المالي اإلجراءات-3

 ؛تخفيض القيكد عمى قكانيف الممكية -
 ؛ األرباح الصرؼ ك تحكيؿ أسعارتخفيض الرقابة عمى -
 ، تحكيؿ األرباح الضريبي، تكزيع اإلعفاء) الحكافز المالية ك غير المالية أنظمةتطكير -

 ؛( الخ ...العمالت
 .حماية الممكية الفكرية قصد تسييؿ نقؿ التكنكلكجيا -

و رفع تنافسية االستثمار األجنبي المباشر كمدخل لمتكيف مع مفرزات العولمة االقتصادية : المطمب الرابع 
 .المؤسسة 

يعتبر االستثمار األجنبي المباشر أقصى درجة لمتغمغؿ في األسكاؽ الدكلية ك بالرغـ مف درجة المخاطرة 
 انتقاؿ رؤكس األمكاؿ إلى األسكاؽ المستيدفة فاف ىذه اإلستراتيجية تكفر الحرية الكاممة في إدارة المشاريع نتيجة

ك تعطييا اكبر درجة لمتحكـ في النشاط اإلنتاجي ك سياسات األعماؿ المرتبطة بمختمؼ أكجو النشاط الكظيفي 
كما أف اشتداد المنافسة في بعض األسكاؽ يفرض عمى المؤسسات  (....تسكيؽ ، إنتاج ، تمكيؿ )لممؤسسة 

التغمغؿ أكثر قصد مكاكبة متطمبات ىذه األسكاؽ ، باإلضافة إلى ذلؾ فاف ىذه اإلستراتيجية تحقؽ اكبر قدر مف 
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 134مرجع سابق ،ص:علً عباس 
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األرباح المتكقعة الناجمة عف انخفاض تكاليؼ المدخالت أك عكامؿ اإلنتاج بأنكاعيا في السكؽ المستيدفة ، كما 
تسمح بتخفيض تكاليؼ اإلمداد لمسكؽ المستيدفة بالمقارنة بإستراتيجية التصدير كبديؿ مف بدائؿ دخكؿ األسكاؽ 

الدكلية ك ذلؾ نتيجة تخفيض تكمفة اإلنتاج مف خالؿ اليد العاممة الرخيصة ك المكاد األكلية ك تكاليؼ النقؿ 
كالمناكلة ك غيرىا ، ىذه األرباح ك انخفاض التكاليؼ تدفع بالمؤسسة أكثر لمتكجو نحك البحث ك التطكير 

كمسايرة التطكرات التكنكلكجية الحاصمة في ظؿ بيئة األعماؿ الدكلية ك العكلمة االقتصادية ، ك كذا مكاكبة 
المعايير ك المقاييس الدكلية لمجكدة ، إضافة إلى ذلؾ االستفادة مف المزايا التنافسية التسكيقية لممؤسسة عف 
طريؽ تكاجد المستثمر في السكؽ المحمي ك قربو مف المستيمؾ النيائي ك بالتالي القدرة عمى دراسة تفصيمية 

. لمسكؽ ك تعديؿ اإلستراتيجية التسكيقية بما يتكافؽ ك السكؽ المستيدفة 

كما اف اتباع استراتيجية االستثمار االجنبي المباشر يمكف المؤسسة مف تطكير سمسمة قيمتيا قصد رفع 
 : تنافسيتيا عبر اسكاقيا المستيدفة ك ذلؾ مف خالؿ 

اف درجة التغمغؿ التي تتيحيا : االستثمار االجنبي ك دكره في تطكير االدارة ك التنظيـ ك التخطيط -1
استراتيجية االستثمار االجنبي المباشر تجعؿ مف المؤسسة مضطرة الى التكيؼ مع المتغيرات البيئية في االسكاؽ 

المستيدفة ، مما يحتـ عمييا المركنة الكافية في كضع مختمؼ الخطط ك االستراتيجيات لخدمة زبائنيا 
المستيدفيف ، ىذا ما يكسبيا خبرة اكبر ك تطكير لطرؽ االدارية ك الخطط االستراتيجية مف خالؿ التعامؿ مع 
متغيرات البيئة التسكيقية مف تحسيف لجكدة المنتج ك كضع االستراتيجية التسعيرية المناسبة باالضافة الى بناء 

ىيكؿ مناسب لقنكات التكزيع قصد ضماف تدفؽ منتجاتيا نحك مستيمكييا المستيدفيف ك ضماف ادراكيـ لمنتجاتيا 
 مف خالؿ االستراتيجيات التركيحية المتبعة ؛ 

اف التعامؿ مع االسكاؽ : االستثمار االجنبي المباشر ك دكره في تنمية ك تطكير المكارد البشرية -2
االجنبية المستيدفة بصفة مباشرة يجعؿ مف المكادر البشرية اكثر خبرة لمتعامؿ مع بيئات مختمفة ك الفيـ الجيد 
لمتغيراتيا ، ىذا ما يجعؿ مف المؤسسة قادرة عمى تكسيع نشاطيا في المزيد مف االسكاؽ الدكلية ك خاصة في 

 االسكاؽ المتجانسة ؛ 

اف خدمة االسكاؽ المستيدفة بصفة : االستثمار االجنبي المباشر ك دكره في التطكر التكنكلكجي -3
، ىذا ما يعكد (الخ ...النقؿ الدكلي ، التاميف ، )مباشرة يمكف المؤسسة مف االستفادة مف االقتصاد في التكاليؼ 

عمى المؤسسة بيكامش ربح اضافية تكجييا نحك تطكير تكنكلكجيتيا ، ىذا باالضافة الى اشتداد المنافسة 
كالتسارع نحك اكتساب التكنكلكجية ك التكجو نحك تقميص الفجكة التكنكلكجية بيف االسكاؽ مما دفع بالمؤسسات 
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نحك التسابؽ نحك مصادر االمداد ك االسكاؽ االقؿ تشبعا بالتكنكلكجيا المتطكرة، كما قمنا مف قبؿ مف خالؿ دكرة 
حياة المنتج الدكلي فاف الدكؿ النامية تصبح مصدرة لممنتج مف خالؿ استفادتيا مف انخفاظ المكاد االكلية 

 ؛ 1كااليدم العاممة ىذا ما يدفع بالمؤسسات الى االتجاه نحك االستثمار مباشرة في تمؾ الدكؿ 

في اغمب : االستثمار االجنبي ك دكره في رفع التنافسية مف خالؿ ادارة االمداد ك تخفيظ التكاليؼ -4
االحياف تتجو االستثمارات االجنبية نحك االسكاؽ الجذابة مف ناحية انخفاض سعر المكاد االكلية ، انخفاض 
اجكر اليد العاممة ، انخفاض اسعار الصرؼ ، الحكافز الممنكحة مف طرؼ الحككمات في الدكؿ المضيفة ، 

 الخ ، ك غيرىا مف العكامؿ التي تخكؿ المؤسسة تخفيض تكاليفيا ؛ .. المكقع الجغرافي االستراتيجي لمسكؽ 

المؤسسة : االسثمار االجنبي المباشر ك دكره في رفع التنافسية المؤسسة  مف خالؿ المنافسة بالكقت -5
مف خالؿ اعتمادىا استراتيجية االستثمار االجنبي المباشر قصد خدمة اسكاقيا المستيدفة فانيا تعمؿ بصفة 
مباشرة مع تمؾ االسكاؽ مما يقمص اكثر مف الفجكة الزمانية ك المكانية ، عمى خالؼ الطرؽ االخرل لدخكؿ 

زمف اجراء المعامالت ك االجراءات االدارية ك الجمركية ك الدفع )االسكاؽ الدكلية ك خاصة منيا التصدير 
 ؛  (الخ ...كالتحصيؿ 

يمكف : االستثمار االجنبي المباشر ك دكره في رفع تنافسية المؤسسة مف خالؿ المزيج التسكيقي -6
االستثمار االجنبي المباشر مف ادارة استراتيجيات المزيج التسكيقي لممؤسسة ك التحكـ اكثر في متغيراتو شانو 
شاف المؤسسات المحمية ك ذلؾ بقربو اكثر مف الزبائف المستيدفيف ك فيمو الجيد لممتغيرات البيئية التي تحكـ 

 : السكؽ المستيدفة ك ذلؾ ما يخكليا 

المعرفة الجيدة لرغبات ك تطمعات زبائنيا المستيدفيف ك العمؿ عمى تحقيقيا ك رفعيا ، مف خالؿ الجكدة -
 المناسبة ك المطمكبة ؛ 

االستفادة مف المزايا النسبية لمسكؽ ك اليد العاممة في تخفيض التكمفة الى حد يمكنيا في التحكـ في اسعارىا -
 كرفع تنافسيتيا السعرية ؛ 

القرب مف المستيمؾ المستيدؼ يمكنيا مف تقميص طكؿ قنكات التكزيع ك التحكـ في ىكمش ارباحيـ ، ك كذا -
بناء قنكات تكزيعية متنية تسير عمى تكزيع المنتجات في المكاف ك الزماف ك الكمية المناسبيف مف خالؿ 

 االختيار االمثؿ العضاء قنكات التكزيع ك ذلؾ بصفة مباشرة ؛ 

                                                           
1

 62مرجع سابق،ص : محمود جاسم الصمٌدعً ، ردٌنة عثمان ٌوسف  
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الفيـ الجيد لمتغيرات البيئة الثقافية ك االجتماعية يساعد في بناء االستراتيجية التركيجية الفعالة ك اختيار -
 .  المزيج التركيجي االمثؿ قصد كسب كالء الزبائف المستيدفيف 

 االمتيازات ك درجة تكيؼ المؤسسة مف خالؿ استراتيجيات دخكؿ األسكاؽ مف ك يمكف تمخيص ما سبؽ
:   المكالي جدكؿالدكلية مع مفرزات العكلمة االقتصادية مف خالؿ اؿ

استراتيجيات دخكؿ األسكاؽ الدكلية ك دكرىا في تكيؼ المؤسسة مع مفرزات العكلمة االقتصادية  : (3-2)ؿ رقـ جدكاؿ

البدائؿ 
 اإلستراتيجية

مفرزات 
العكلمةاالقتصادية 

إستراتيجية 
التصدير 

التحالفات 
اإلستراتيجية 

االستثمار األجنبي التعاقدات الدكلية 
المباشر 

تحرير التجارة ك 
المنظمات الدكلية 

التكجو نحك -
أسكاؽ اقؿ مزاحمة 

ك منافسة  

استغالؿ المزايا -
النسبية التي 

تمتمكيا المؤسسة  

استغالؿ مزايا ك -
إمكانيات 

المؤسسات 
المتحالفة في 

مكاجية المنافسة ، 
ك إحالؿ التحالؼ 

بدؿ المنافسة  

دفع األسكاؽ - 
الثانكية ك مف ثـ 
اختيار مدل تكفر 

الفرص االستثمارية 
المربحة  

تكفر الحرية - 
الكاممة في إدارة 

المشاريع ك تعطييا 
اكبر درجة لمتحكـ 
في نشاط ك مياـ 

المؤسسة  

نمك ظاىرة 
االستثمارات الدكلية 

انخفاض -
المخاطرة نسبة 

لالستثمار مباشرة  

المشاركة في -
األخطار بيف 

المؤسسات 
المتحالفة  

يعتبر ىذا األسمكب 
اقؿ مخاطرة ال 
ينجر عنو أم 

انتقاؿ أك استثمار 
لألصكؿ الثابتة 

التغمغؿ أكثر في -
األسكاؽ المستيدفة 
ك الخدمة المباشرة 

ليا  

الثكرة التكنكلكجية 
الحديثة ك اتساع 
نطاؽ التجارة 

استغالؿ الثكرة -
التكنكلكجية في 

االقتراب أكثر مف 

التجاكب ك - 
مكاكبة التطكرات 

التكنكلكجية الحديثة 

اعتماد ىذا - 
األسمكب بالدرجة 

األكلى عمى تطكر 

ارتفاع األرباح ك -
انخفاض التكاليؼ 

تدفع بالمؤسسة 
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المستيمكيف ك االلكتركنية 
استغالؿ التطكر 
التقني في مجاؿ 

االتصاؿ ك 
المكاصالت  

مف خالؿ التبادؿ 
ك التكامؿ 

التكنكلكجي بيف 
األطراؼ المتحالفة 

التكنكلكجي ك 
البحث ك التطكير 

أكثر لمتكجو نحك 
البحث ك التطكير 

ك مسايرة التطكرات 
التكنكلكجية 

الحاصمة 

تطكير نظـ عالمية 
لممكاصفات ك 

القياس 

اقتصاديات -
الحجـ ك ما ينجـ 

عنيا مف أرباح 
تستغميا المؤسسة 

في تطكير 
منتجاتيا  

استغالؿ التحالؼ -
في البحث ك 

التطكير المتبادؿ 
بيف المؤسسات  

مكاكبة التطكرات -
التكنكلكجية 

الحاصمة عمى 
المستكل الدكلي ك 
الرقي إلى مستكل 

الجكدة العالية 

االستفادة مف -
المزايا التنافسية 

التسكيقية لممؤسسة 
عف طريؽ تكاجد 

المستثمر في 
السكؽ المحمي 

التكتالت 
 االقتصادية 

استغالؿ االنتماء -
الى التكتالت في 

تكسيع اسكاقيا 
المستيدفة خاصة 
في ظؿ التقارب 

الثقافي ك الجغرافي 
 لمتكتالت 

استغالؿ التحالؼ -
مف اجؿ تجاكز 

الحدكد ك الحكاجز 
التي تتعرض 

طريؽ المؤسسة في 
ظؿ التكتالت 

 االقتصادية 

االنتشار اكبر قدر 
ممكف ك اكتساب 
الشيرة العالمية ك 

التمييد لدخكؿ 
االسكاؽ بصيغ 
اخرل ك اختراؽ 
الحكاجز في ظؿ 
 التكتؿ االقتصادم

االستفادة مف -
المزايا الممنكحة 

في ظؿ التكتالت 
االقتصادية كما اف 
االستثمار مباشرة 

في دكلة ما يمنحيا 
امتيازات الدكلة 

المظيفة في ظؿ 
 التكتؿ 

مف إعداد الباحث  : المصدر 

 نجد أف المؤسسة قصد تكجيو خطابيا نحك األسكاؽ الخارجية فإنيا تجد نفسيا مخيرة الجدكؿ مف خالؿ 
بيف عدة استراتيجيات لدخكؿ ىذه األسكاؽ في ظؿ متغيرات عالـ اليكـ ك في ظؿ بيئة األسكاؽ الخارجية ، لذلؾ 

فاف المؤسسة تختار إحدل ىذه االستراتيجيات بناءا عمى قدراتيا ك إمكانياتيا ك كذا في ظؿ معطيات بيئة 
:  األسكاؽ الخارجية التي تستيدفيا، ك ذلؾ كما ىك مبيف في الشكؿ المكالي 
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اختيار إستراتيجية دخكؿ األسكاؽ الدكلية في ظؿ مفرزات بيئة األعماؿ الدكلي ك القدرات التي تمتمكيا  : (9-2)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مف إعداد الباحث :  المصدر

 تتجو (....تكنكلكجية ، بشرية ،مادية،)مف خالؿ الشكؿ نجد أف المؤسسات التي ال تمتمؾ قدرات عالية 
عكائد إبراـ )نحك االتفاقيات التعاقدية قصد خدمة أسكاقيا المستيدفة التي تحقؽ مف خالليا أىدافيا مف ربحية 

ك تركيج لمنتجاتيا عبر األسكاؽ العالمية ك قد تككف خطكة أكلية لدراسة السكؽ النتياج إستراتيجية  (ىذه العقكد
مستقبمية لدخكؿ ىذه األسكاؽ، أما عند اشتداد المنافسة العالمية في ىذه األسكاؽ ك تزايد اعتماد التكنكلكجيا 
كغيرىا مف مفرزات بيئة األعماؿ الدكلية الحالية فاف المؤسسة لف تضمف نجاح منتجاتيا في ىذه األسكاؽ 

باستنادىا إلى اتفاقيات تعاقدية مع مؤسسات محمية ك بالتالي فإنيا تتجو نجك تحالفات إستراتيجية قد تضمف ليا 
المالية ، )التدخؿ ك الرقابة الدائمة ألسكاقيا المستيدفة باإلضافة إلى االمتيازات التي تجنييا جراء ىذه التحالفات 

إنتاجية ، مالية ، )، أما المؤسسات التي تمتمؾ كفرات في اإلنتاج ك قدرات  (....البشرية ، التسكيقية 
فإنيا تفضؿ اإلشراؼ عمى خدمة أسكاقيا المستيدفة مباشرة بعمميات التصدير قصد مراقبة  (....تكنكلكجية

كتسيير خدمتيا لتمؾ األسكاؽ المستيدفة ، أما عند اشتداد ك ازدحاـ بيئة األسكاؽ المستيدفة فاف المؤسسة تفضؿ 
التكجو نحك االستثمار مباشرة في تمؾ األسكاؽ قصد اإلشراؼ المباشر عمى عممياتيا ك خدمة ىذه األسكاؽ 

كاإللماـ بمتغيراتيا قصد التكيؼ معيا ، كما نشير إلى أف المؤسسة قد تعتمد أكثر مف إستراتيجية لخدمة أسكاقيا 

 

 استثمار أجنبي ممهىك

 

 مشتركاستثمار أجنبي 

 

 

 استثمار أجنبي مممكؾ
 

 استثمار أجنبي مشترؾ

 

 

 

 تحالفات إستراتيجية

 

 

 اتفاقيات تعاقدية
 

 

 تصدير مباشر
 

 تصدير غير مباشر
قدرات ك إمكانيات المؤسسة  

مالية، تكنكلكجية، بشرية، )
 (....تسكيقية

بيئة األعماؿ الدكلية ك مفرزات العكلمة 
 نمك المنافسة التكتالتجكدة المنتجات، المنظمات العالمية ك 

 ( …كاالستثمار
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ك ذلؾ حسب أىمية كؿ سكؽ ك متغيراتو البيئية ، ك عميو نجد أف المؤسسة كمما امتمكت قدرات ك إمكانيات 
اكبر ك كمما اشتدت المنافسة ك تداعيات العكلمة االقتصادية فإنيا تتغمغؿ أكثر داخؿ أسكاقيا المستيدفة بالنظر 

. إلى أىمية ىذه األسكاؽ قصد ضماف استقرارىا ك نمكىا ضمف قطاع أعماليا 

في االخير نجد اف الستراتيجيات دخكؿ االسكاؽ الدكلية دكر في رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية مف 
 : خالؿ تطكير سمسمة القيمة لممؤسسة ك ىذا ما نبينو في الجدكؿ المكالي 

 دكر استراتيجيات الدخكؿ االسكاؽ الدكلية ك تطكير سمسمة القيمة لممؤسسة: (4-2)الجدكؿ رقـ 

 سمسمة القيمة

 

 اإلستراتيجية 

التخطيط ك 
التنظيـ ك 

 االدارة

ادارة االمداد  التكنكلكجيا  المكارد البشرية 
 ك التكاليؼ

تحديد الكقت 
 االستراتيجي 

المزيج التسكيقي 
 الدكلي 

التكيؼ مع  التصدير 
متطمبات 

عممية 
التصدير 

مف جمركة 
ك تاميف ك 

 النقؿ 

تطكير القكل 
االدارية ك 

التفاكضية تطكير 
المكد البشرية 

التقني مف خالؿ 
تكييؼ المنتجات 

كفؽ المقاييس 
 الدكلية 

االستفادة مف 
اقتصاديا 
الحجـ ك 

تكجيو 
االرباح نحك 

التطكر 
التكنكلكجي 

قصد التكيؼ 
مع المقاييس 

 العالمية 

مف خالؿ 
الخبرة 

المكتسبة مف 
عمميات 

التصدير ك 
القدرة 

التفاكضة 
 المكتسبة 

اطالة عمر 
المنتج 

الدكلي ك 
الكصكؿ الى 
اقصى حدكد 
 سكقية ممكنة 

جكدة كفؽ 
المقاييس الدكلية ، 
اقتصاديات الحجـ 

ك التحكـ في 
السعر ، تكزيع 

كفؽ قنكات 
التصدير ، تركج 
عالمي مكحد مع 

 تعديؿ بسيط 

التحالفات 
 االستراتيجية 

االطالع 
عمى 

متغيرات 
السكؽ 

 المستيدؼ 

تطكير المكرد 
البشرم مف خالؿ 
الدكرات التككينية 

 المتبادلة 

االستفادة مف 
التعاكف 

التكنكلكجي 
 نقؿ التعمـ 

االستفادة مف 
خبرة 

المتحالفيف 
التفاكضية 

 في اسكاقيـ  

اتخاذ 
التعاكف بدؿ 
التصارع ك 
ما يستنزفو 
مف مكارد 

استغالؿ الفيـ 
الجيد لالسكاؽ 
المتسيدفة مف 

طرؼ المتحالفيف 
يسيـ في كضع 
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اضافية ك 
 كقت 

استراتيجيات 
 مضبكطة لممزيج 

التعاقدات 
 الدكلية 

االطالع 
عمى 

مختمؼ 
االسكاؽ 
 الدكلية 

منح الخبرة 
الدكلية لممكارد 

البشرية في اطار 
تعامميا مع ثقافت 

 متعددة 

الحفاظ عمى 
التكنكلكجيا ك 

استغالؿ 
العكائد في 
البحث ك 
 التطكير 

تعتمد عمى 
المؤسسات 

المتعاقدة في 
 تمكينيا 

اختيار 
الكقت 
االمثؿ 

الختراؽ 
السكؽ 

حسب درجة 
 اىميتو

الفيـ الجيد 
لمتغيرات البيئة 

التسكيقية الدكلية 
،اكتساب الشيرة 

العالمية مف خالؿ 
التعاقدات عبر 
 مختمؼ االسكاؽ

االستثمار 
االجنبي 
 المباشر 

التكيؼ مع 
متغيرات 
االسكاؽ 

 المستيدفة 

تكييؼ المكرد 
البشرم مع 

ثقافات متعددة ك 
اكتسابو الخبرة 

 الدكلية 

ىكامش 
الربح العالية 

تحفز 
المؤسسة 

عمى المزيد 
مف البحث ك 

 التطكير 

القرب مف 
السكؽ 

المستيدفة ك 
مف مصادر 

 االمداد 

التعامؿ 
مباشرة مع 
المستيمؾ 

المستيدؼ ك 
اختصار 

كقت 
التصدير ك 

 تكاليفو 

القرب مف 
المستيمؾ يساىـ 

في بناء 
استراتيجية المزيج 

المالئـ كفقا 
لمتطمبات الزبائف 

 ك تطمعاتيـ 

 مف اعداد الباحث : المصدر 

مف خالؿ الجدكؿ نجد أف لكؿ استراتيجية مف استراتيجيات دخكؿ االسكاؽ الدكلية دكر معيف في تطكير 
سمسمة القيمة لممؤسسة مما يمكنيا مف رفع تنافسيتيا عبر اسكاقيا الدكلية المستيدفة ، بدال مف التقكقع في 

السكؽ المحمية ك االعتماد عمييا في تحقيؽ ربحيتيا مف خالؿ حصة سكقية تتجو نحك التناقص بفعؿ التطكرات 
 .  العالمية نحك انفتاح االسكاؽ الدكلية ك ما تفرزه مف شراسة ك حدة المنافسة 
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 : خالصة الفصل الثاني 

تناكلنا في ىذا الفصؿ مختمؼ البدائؿ اإلستراتيجية التي تتبعيا المؤسسة في دخكؿ األسكاؽ الدكلية كذلؾ 
بالنظر إلى الظركؼ ك األكضاع التي تشيدىا تمؾ األسكاؽ المستيدفة مف جية ، ك مف جية أخرل اإلمكانيات 

ك المكارد التي تمتمكيا المؤسسة لخدمتيا ،ك قد كصنا مف خالؿ دراسة ىذا الفصؿ إلى مجمكعة مف النتائج 
 :  نكجزىا فيما يمي 

لمتطكرات العالمية الحديثة مف عكلمة ك تكتالت اقتصادية ك منظمة عالمية لمتجارة اثر كبير عمى -
 نشاط المؤسسات االقتصادية كما ليا اثر عمى اختيار المؤسسة ألسكاقيا المستيدفة ؛

تعمؿ المؤسسة عمى اختيار االستراتيجيات المناسبة لدخكؿ أسكاقيا بما يتكافؽ مف إمكانياتيا كمكاردىا، -
كما تعمؿ كفؽ ىذه االستراتيجيات عمى مسايرة التطكرات العالمية التي تدعك إلى عكلمة األنشطة االقتصادية 

 كانفتاح األسكاؽ ؛ 

تعمؿ استراتجيات دخكؿ األسكاؽ الدكلية عمى رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية ك ذلؾ مف خالؿ -
تطكير سمسمة القيمة لدييا ، فيي تعمؿ عمى تطكير إدارتيا ك مكاردىا البشرية ك تطكرىا التكنكلكجي باإلضافة 

 .     إلى تطكير سالسؿ اإلمداد ك التكزيع ك رفع قدراتيا التسكيقية 
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 : تمهيد 

تستند المؤسسة في اختيار أسكاقيا التي تنكم تكجيو خطابيا نحكىا ك خدمتيا إلى مجمكعة مف  
المعطيات ك المعمكمات التي تمكنيا مف دراسة الخصائص ك المتغيرات البيئية التي تميز تمؾ األسكاؽ ، 
باإلضافة إلى دراسة درجة تعقيد السكؽ ك اشتداد المنافسة داخمو ، ك غيرىا مف المعمكمات سكاء المتعمقة 
بالسكؽ المستيدفة ككؿ أك بالمنافسيف أك الزبائف المستيدفيف لممؤسسة ، حيث يمكف لممؤسسة تكفير تمؾ 

المعمكمات مف خالؿ أجراء البحكث التسكيقية عمى مستكل األسكاؽ الدكلية المستيدفة ، كما تعتمد المؤسسة 
عمى ىذه البحكث في تحديد أجزاء السكؽ التي قد تككف أساسا لتحقيؽ المؤسسة ألىدافيا عبر تمؾ األسكاؽ ، 

حيث أف خدمة السكؽ ككؿ تتطمب مف المؤسسة إمكانيات ك مكارد ك ميارات إضافية ، كما أف تجزئة األسكاؽ 
المستيدفة إلى قطاعات أك أجزاء يتيح لممؤسسة فييا أفضمية تنافسية ك تحقؽ مف خالليا مختمؼ أىدافيا مف 

 . الخ ...ربحية ك حصة سكقية ك زيادة اإلنتاجية 

 ك بعد القياـ بجمع المعطيات الخاصة باألسكاؽ الدكلية المستيدفة ك كؿ ما يتعمؽ بيا مف منافسة ، بيئة 
الخ ، ك تجزئتيا إلى قطاعات ك أجزاء سكقية حسب جاذبيتيا ك أىميتيا ، تتجو ...ثقافية ، بيئة اقتصادية 

المؤسسة صياغة مجمكعة مف االستراتيجيات التسكيقية لطرح مختمؼ منتجاتيا كفؽ أسمكب ك في إطار 
اإلستراتيجية العامة لممؤسسة ، حيث يتـ تحديد اإلستراتيجية عمى أساس األىداؼ ك رغبات المؤسسة المسطرة 
كالمبنية عمى خصائص األسكاؽ المستيدفة ك إمكانيات ك مكارد المؤسسة ، حيث تترجـ ىذه اإلستراتيجية في 

 .خطة عممية تككف مجسدة في عناصر المزيج التسكيقي الدكلي 

 كما يمكننا ،يعد المزيج التسكيقي الدكلي المرآة العاكسة لعمميات ك أنشطة المؤسسة عبر أسكاقيا الدكليةك 
القكؿ بأنو ال يكجد اختالؼ بيف المزيج التسكيقي الدكلي ك المحمي مف حيث المككنات، كذلؾ الحاؿ بالنسبة 

ك لكف االختالؼ الكحيد ىك كيفية صياغة ىذا المزيج عبر ، لممفيـك ك الجكىر فإنو ال يختمؼ مف سكؽ آلخر 
 ، بطريقة تمكنيا مف كسب كالء زبائنيا المستيدفيف ، ك زيادة مختمؼ األسكاؽ الدكلية المستيدفة لممؤسسة

. حصتيا السكقية ك تميزىا ، ك بالتالي رفع تنافسيتيا عبر أسكاقيا الدكلية المستيدفة 
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بحوث التسويق الدولي و استهداف العمالء من خالل تجزئة األسواق و دورها : المبحث األول 
 .في رفع تنافسية المؤسسة

 التسكيؽ كاف في كثير مف الحاالت السبب الكحيد في أف الخبرة الطكيمة ككاقع التجربة العممية أثبتتلقد 
 ك مقارنتيا مع الحاالت األسباب ك لكف البحث في ، الدكليةاألسكاؽفشؿ بعض المؤسسات عند تكجييا نحك 

 المعمكمات التي إف الفيـ الخاطئ لمسكؽ ك متغيراتو ك أفالتي كاف فييا التسكيؽ السبب الرئيسي لنجاحيا كجد 
 تكفر أصبح مف الضركرم لممؤسسات أف العكامؿ المساىمة في ذلؾ ، لذا أىـ القرارات التسكيقية مف إليياتستند 

 .  لتفادم ىذا الفشؿ نظاـ يكفر ليا كؿ المعطيات الخاصة بالقرارات التسكيقيةأك ،جياز يضمف صحة المعمكمات
حيث نجد القرارات السميمة ك الفعالة التي تتجو نحكىا المؤسسة تككف مبنية عمى أساس المعمكمات التي  

تكفرىا بحكث التسكيؽ الدكلي ، فيي تمكف المؤسسة مف معرفة كافة المتغيرات المحيطة باألسكاؽ الدكلية 
المستيدفة لممؤسسة ،ك التي تككف أساس ليا في بناء استراتيجياتيا التسكيقية ك التنافسية عمى حد السكاء ، ىذا 
باإلضافة إلى تمكيف المؤسسة مف تحديد القطاعات السكقية الجذابة ، حيث تتجو المؤسسة نحك تقسيـ أسكاقيا 

رفع تنافسية ك زيادة  )المستيدفة إلى قطاعات ك أجزاء تمكف المؤسسة مف تحقيؽ أىدافيا عبر تمؾ األسكاؽ مف
، في حيف أف اتجاىيا نحك خدمة السكؽ ككؿ يستمـز (الخ ... الربحية ك الحصة السكقية ك كسب كالء الزبائف 

مكارد ك إمكانيات اكبر،ك قد ال تحقؽ أىدافيا المرجكة نظرا الزدحاـ المنافسة في بعض القطاعات ك األجزاء 
 .السكقية ك عدـ قدرة المؤسسة عمى مجاراتيا 

 .بحوث التسويق الدولي كمصدر من مصادر اتخاذ القرار  : األولالمطمب 
 التسكيؽ الدكلي بالمشاركة الفعالة في إدارة بالغة مف خالؿ دكرىا في أىميةبحكث التسكيؽ الدكلية إف ؿ

 ، متخذم القرارات بالمعمكمات الدقيقة ك المفيدة لكظائؼ التخطيط ك الرقابةدكمز ك ذلؾ بت،عمميات اتخاذ القرارات
 . الدكلية المستيدفة األسكاؽك مف ثمة تقميؿ الخطأ ك عدـ األكادة في اتخاذ القرارات التسكيقية عبر مختمؼ 

 . أهميتهاطبيعة بحوث التسويق الدولي و  : األولالفرع 
 األسكاؽ إلى اتخاذ قرارات رشيدة بشاف النفاذ إلى الحاجة إلى تدكيؿ نشاط الشركة يؤدم بالضركرة إف

 اإلحساسا يستمـز ذلؾ جمع المزيد مف المعمكمات ك البيانات ك نمك ـ عمميات الشركة بإدارة ك ،الدكلية
 ، يتطمب تبني طرؽ منظمة لتحميميا ك تفسيرىااألمر ك مع تزايد حجـ البيانات التي يتكجب جمعيا فاف ،بأىميتيا

 إلى ك مف ىنا تظير الحاجة ، الدكليةاألسكاؽ تستفيد منيا المؤسسة عند تكجييا نحك إلي التقارير إعدادك 
 .بحكث التسكيؽ الدكلية قصد تكفير ىذه المعمكمات 
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 طبيعة بحوث التسويق الدولي  : أوال
ـز دخكليا ك غزكىا فإنيا تقـك ببحكث منتظمة تقصد دراسة المؤسسة لمسكؽ الخارجية التي تع

ك تمر دراسة السكؽ الدكلي بثالث ، التسكيؽ بالمعمكمات المفيدة التخاذ قراراتيا إدارةكمكضكعية لغرض تزكيد 
 1 :مراحؿ تتمثؿ في 

ثـ تحديد العينات ، ( الخ.....كيفية ، كمية )ك تتمثؿ ىذه المرحمة في تحديد نكعية الدراسة : مرحمة التخطيط -
 ؛ مكزعيف ثـ اختيار كسيمة جمع البيانات أكسكاء كانت مف مستيمكيف 

دخكؿ منافسيف جدد، عدـ تكفر  ) األكضاعتنفيذ التخطيط بمركنة تتالءـ ك تغير : المرحمة الثانية -
 ؛( الخ....المعطيات

 تخكؿ لمدير التسكيؽ اخذ القرار المالئـ ، يقع فييا جمع النتائج المحممة ك نسخيا في تقارير: األخيرةالمرحمة -
 . السكؽدخكؿ عدـ أك دخكؿفي 

 ، نقطة ىامة ليس في دراسة السكؽ فحسب بؿ في التسكيؽ الدكليإلى التطرؽ سياؽك يجب في ىذا اؿ
 . المستيدفة األجنبيةلألسكاؽ  (البيئية ) الخ.....،االجتماعية ، كىي الخصكصيات الثقافية أال

 بحكث التسكيؽ عمى المستكل الدكلي ال تختمؼ في منيجيتيا عف بحكث أف إلى اإلشارةكما يمكننا 
 بحكث إعداد بعيف االعتبار عند األخذ لكف االختالؼ الجكىرم يكمف في ،التسكيؽ عمى المستكل المحمي

 . األسكاؽ ك المشاكؿ المرتبطة بدخكؿ تمؾ األخطارك صعكبة ، األجنبية األسكاؽالتسكيؽ الدكلي بيئة 
 . بحوث التسويق الدولي أهمية: ثانيا 

 الخارجية المستيدفة األسكاؽ  إلى التجربة ك الخطأ في مجاؿ النفاذ أسمكب أف األعماؿ رجاؿ أدرؾ لقد 
 االعتماد عمى البحث العممي يساعد المؤسسة عمى ، ك أف اإلفالسالت ا الفشؿ ك العديد مف حإاللـ يحقؽ 

 المؤسسة ساعد ببحكث التسكيؽ ماألخذك ، اتخاذ القرارات المناسبة ك يجنبيا الكقكع في العديد مف المشكالت 
ما : ك ثانييما ،  ما ىك مكقع المؤسسة في السكؽ الدكلي ؟ ، أكليما األىميةاإلجابة عمى سؤاليف في غاية عمى 
 بأنو مؤسسة كاعية أم إدارةذلؾ الف ، نجاح المؤسسة في سكؽ منتجاتيا في السكؽ الخارجية ؟ إمكانيةىي 
 أف فعمييا إليو، ك المالي ك التسكيقي ك التكنكلكجي في القطاع الذم تنتمي اإلنتاجي تحدد مركزىا أفيجب 

،  ك االستيالؾ العالمي لمسمع التي تنتجيا ك عف تجاربيا الدكلية ك تطكرىا التقني اإلنتاجتجمع بيانات عف 
 أك تحصؿ عمى نسخة مف الدراسات المعدة في ىذا الخصكص مف احد المنظمات الدكلية أفة مؤسسكيمكف لؿ

 ك تسمح مثؿ ىذه األجنبي، عف السكؽ األخرل احد مصادر المعمكمات الثانكية أك األجنبيةشركات البحكث 
ك بذلؾ ، لألسكاؽ المستيدفة األكليك بالتحديد ،الدراسات لممؤسسة بالتعرؼ عمى مكقعيا في السكؽ الدكلي 

                                                           
1

روٌال الحمامات، ، ، الملتقى العربً الخامس فً التسوٌق الدولً المبادئالتسوٌق الدولً فً ظل العولمة الخصائص و  :مصطفى الزغل ، ناجً بوسالمة 

  6ص،  2007 ماي ،تونس



استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي و دورها في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية .....................................الفصل الثالث   

176 
 

كذلؾ ،  األجنبية عف السؤاؿ الخاص بمعرفة مكقعيا في السكؽ مؤسس اؿأجابتتككف البحكث التسكيقية قد 
 تسمح الخبرة بإجراء البحكث التسكيقية عمى مستكل السكؽ الخارجي المستيدؼ بالتعرؼ المكضكعي عمى درجة

 . في تسكيؽ منتجاتيا بيذا السكؽ مؤسسة نجاح اؿإمكانية
 الكظائؼ التسكيقية التي تضطمع بميمة تحسيف المكقؼ التسكيقي إحدلك بحكث التسكيؽ الدكلي ىي 

 ك ذلؾ عف طريؽ جمع ك تحميؿ ، البدائؿ لقرارات التسكيؽ الدكليأفضؿ بتكفير ،الحالي ك المرتقب لممؤسسة
 1 : ف طريؽ ك ذلؾ ع،البيانات مف مصدرىا ككضع الحمكؿ التطبيقية ك متابعة تنفيذىا

 سكاء كاف ذلؾ بحؿ المشكالت التسكيقية التي تكاجييا في السكؽ مؤسسةتحسيف المكقؼ التسكيقي لؿ- 
 ؛ الحفاظ عمى نقاط القكة ك عكامؿ النجاح ك العمؿ عمى تعزيزىا أك ،الخارجية
 البدائؿ التخاذ القرارات الخاصة بالتسكيؽ أفضؿ بتكفيرتحسيف المكقؼ التسكيقي لممؤسسة العمؿ عمى -
 ؛ليفئك المسأماـالخارجي 
 ىذا يمتد إنما ك ،حيث ال يتكقؼ دكرىا عند كضع الحمكؿ التطبيقية، بحكث التسكيؽ عممية مستمرة إف-

كيستمر دكر بحكث التسكيؽ لمتكيؼ مع المتغيرات الحاصمة في ، األخطاء متابعة تنفيذ الحمكؿ لتجنب إلىالدكر 
 . الخارجية لممؤسسة األسكاؽ

 .مصادر و مجاالت بحوث التسويق الدولي : الفرع الثاني 
 دخكلو ىذه الدكلي عند الخارجية فاف المسكؽ األسكاؽبسبب االختالفات الثقافية ك البعد الجغرافي في 

عمى الرغـ مف ، ك كيؼ يمكف الحصكؿ عمى ىذه المعمكمات؟ أيف فمف ، ال يعرؼ عنيا سكل القميؿاألسكاؽ
ك ىناؾ ،  الخارجية األسكاؽالصعكبات التي يكاجييا لمحصكؿ عمى المعمكمات فيناؾ معمكمات ضخمة عف 

 .األجنبية  باألسكاؽ  لممعمكمات الخاصةعدة مصادر
 مصادر معمومات بحوث التسويق الدولي  : أوال

 ك يحتاج المسكؽ ، العديد مف المعمكمات الالزمة التخاذ قرارات التسكيؽ الخارجيإلى تحتاج المؤسسة 
 ك فيما ، السكؽ مكضع اىتماموعف لتمده بالمعمكمات إلييا يمجا أف معرفة المصادر التي يمكف إلىالخارجي 
 :  الخارجية األسكاؽ مصادر المعمكمات في أىـيمي نذكر 
 رجؿ التسكيؽ في البحث في الخارج عف بيانات يبدأ ال أففمف الطبيعي : الممفات الداخمية لممؤسسة -1

 تكفير الكثير مف الكقت إلى يؤدم تكفر البيانات التي تـ تجميعيا ك البحث عنيا بالشركة كتتكافر بمؤسستو ،
سيكلة تخزيف البيانات ك تحديثيا ك سرعة عمى  اآلليةكالماؿ ك الجيد ، ك قد ساعد استخداـ الحاسبات 

 ؛استردادىا

                                                           
1

 254، ص1997، دار األمٌن، مصر ،2 ،طالتسوٌق الدولً و المصدر الناجحٌحٌى سعٌد علً عٌد ، 
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 لمتمثيؿ التجارم في السفارات الخارجية ، أقساـيتكافر في معظـ الدكؿ : التمثيؿ التجارم الكطني -2 
 ؛ الدكؿ المتكاجدة في الخارج أسكاؽ مصادر تكفير البيانات في أخصب مف األقساـكتعتبر ىذه 

 عمى النفاذ األعماؿ رجاؿ لمساعدةىا الدكلة أك ىي جيات قد تنش: مراكز التسكيؽ الدكلي الجماعي -3 
 ك قد تأخذ شكؿ شركات خاصة لتكفير المعمكمات عف األسكاؽ ، الخارجية ك تكفير بيانات عنيااألسكاؽ إلى

 ؛الخارجية بمقابؿ مادم 
 التجارية ليا بصفة األقساـ بصفة عامة ك األجنبيةتكفر البعثات  : األجنبيةالبعثات الدبمكماسية -4 

 التجارية ك التعريفات الجمركية ك الجبائية اإلحصاءاتمثال ، الدكلة التي تتبعيا أسكاؽخاصة معمكمات عف 
 ؛ األعماؿ تساعد رجاؿ أفكعناكيف التنظيمات الرسمية ك غير الرسمية التي يمكف 

تعمؿ ىذه الغرؼ ك خاصة الغرؼ الثنائية : غرؼ التجارة ك الصناعة ك الغرؼ الدكلية المشتركة -5
 ال سيما تمؾ المتعمقة باألسكاؽ الخارجية ك يتكافر ليذه ،المشتركة عمى تكفير البيانات التي تيـ المشتركيف بيا

 ؛ لممعمكمات التجارية ك الفنية أقساـالغرؼ 
 العديد مف البيانات ك النشرات اإلقميميةتكفر المنظمات الدكلية ك  : اإلقميميةالمنظمات الدكلية ك -6

مركز التجارم الدكلي ك مقره جنيؼ بسكيسرا ، اؿ ىذه المنظمات أمثمة ك مف األعماؿ،كالدراسات التي تيـ رجاؿ 
 باريس ، (OCDE ) منظمة التعاكف االقتصادم،مقرىا ركما بإيطاليا( FAO) األغذيةك  منظمة الزراعة

 ؛بكاشنطف ( FMI)صندكؽ النقد الدكلي 
تعتبر المعارض الخارجية فرصة جيدة لجمع المعمكمات مف : االشتراكات في المعارض الخارجية -7

 ، ك غالبا ما ينتج عف االتصاؿ المباشر بيف العرضيف األعماؿ الدكؿ المقاـ بيا المعارض ك لقاء رجاؿ أسكاؽ
 ؛1 تعاقدات بينيـإتماـ إمكانية فضال عف ، تبادؿ العديد مف المعمكمات التي تيـ الجانبيفاألعماؿك رجاؿ 

ىناؾ العديد مف مؤسسات الخدمات التي تزكد المؤسسات بالمعمكمات التي : مؤسسات الخدمات -8
الخ، ...  اإلعالف مثؿ البنكؾ ك شركات الشحف ك المحاسبيف ك الخطكط الجكية كككاالت ،تيتـ بالتجارة الدكلية

ك غالبا ما تقدـ ىذه المؤسسات معمكمات عف ممارسات ك االلتزامات التشريعية ك القانكنية ك درجة االستقرار 
 . الخارجية ك حركتياخاصة بالتجارةنات اك كذلؾ بي، التجارم 

يمكف الحصكؿ عمى المعمكمات مجانا ك بتكمفة عادية ك عادة ما تقدـ الحككمات : معمكمات البيع -9
 ك في بعض ،خدمة المعمكمات كإعانة ك مساعدة لمشركات التي تيتـ بالتجارة الخارجية ك التسكيؽ الخارجي

 فقد تككف عمى مستكل ، التجاريةمؤسساتتعتبر عممية تزكيد المعمكمات عمال رئيسيا لبعض اؿاألخرل الحاالت 
ك مف المؤسسات ذات االىتماـ الدكلي  حيث تقدـ تقارير سنكية ، أجكرك تقدـ خدمتيا مقابؿ ، دكلي أكمحمي 
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 أكربا،ك التقارير المنظمة عف التسكيؽ في  ،كفصمية عف المشاكؿ السياسية ك االقتصادية لمعديد مف الدكؿ
 حيث تقـك بنشر معمكمات ، العالـأنحاءحيث يتكاجد ليا مراسمكف في معظـ ،  تقدمياأخرلكىناؾ معمكمات 

 1. الدكلية ك عف مشاكؿ ك خبرات الشركات الدكلية األعماؿ عف التطكرات التي تؤثر عمى أسبكعية
 .مجاالت بحوث التسويق : ثانيا 

 الشركة التي في العمؿ في األسكاؽ الدكلية سكؼ أف الخارجية تبرز مف حقيقة األسكاؽ دراسة أىمية إف 
 أساليبتتعامؿ مع بيئات مختمفة ، كىذه االختالفات تتطمب تعديؿ السياسات المحمية ك تطكير سياسات ك 

 إليياىي المعمكمات التي تحتاج   ك خصائصيا ، ك السؤاؿ الذم يطرح نفسو ، مااألسكاؽجديدة تتالءـ مع ىذه 
 أصناؼ إلى معمكمات بحكث التسكيؽ الدكلي تصنؼ أف حيث ، الخارجية ؟األسكاؽالمؤسسات في بحثيا عف 

 منيا معمكمات خاصة بمستكل االقتصاد الكمي تختص بالمتغيرات الكمية ، ك النكع الثاني يخص السعة ،مختمفة
 في السكؽ ؤسسة التسكيقي لمـاألداء عف تقييميوفي حيف نجد النكع الثالث يضـ معمكمات ، التسكيقية المحتممة 

 :ك الجدكؿ التالي يعرض مجاالت بحكث التسكيؽ حسب كؿ مستكل ،  األجنبي
مجاالت بحكث التسكيؽ الدكلي حسب كؿ مستكل لمدراسة  : (1-3)الجدكؿ رقـ 

 المجاؿ /القكل  مجاالت بحكث التسكيؽ الدكلي ك المعمكمات المطمكبة 
حجـ السكاف ، معدؿ النمك ، األعماؿ ، المناخ ، المكادر : البيئة الطبيعية 

 الطبيعية ك البنى التحتية 
االستقرار السياسي ، تركيبة الحككمة ، االنغماس الحككمي : البيئة السياسية 

 في األعماؿ ، األكلكيات الحككمية في التنمية االقتصادية 
الناتج القكمي ، معدؿ النمك االقتصادم ، معدؿ : البيئة االقتصادية 

التضخـ ، ميزاف المدفكعات ، استقرار التحكيؿ الخارجي ، تكزيع الدخؿ ، 
 اإلنفاؽ الفردم 

األمية ك التعميـ األقميات ك االتجاىات : البيئة االجتماعية ك الحضارية 
 تركيبة المجتمع ، التجانس االجتماعي ك الحضارم 

معمكمات المستكل 
 الكمي 

قيكد االستيراد الحصص ، الرسـك الجمركية ضكابط : متطمبات الدخكؿ 
االستيراد حقكؽ االختراع ، العالمة التجارية ، قكانيف محمية تجاه االستثمار 

 ،الضرائب ، العمالة ، المبيعات ، فعالية التسكيؽ 
حجـ السكؽ ، الحصة السكقية ، حاالت الطمب ، حصة : خصائص السكؽ 

معمكمات عمى 
 مستكل السكؽ 
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السمعة المحمية في السكؽ ، خدمات النقؿ ك التخزيف ، نظاـ التكزيع، سكؽ 
 الجممة ك التجزئة ف المنافسة ، حجات الزبائف ، ظركؼ اإلنتاج 

 
التنبؤ بالمبيعات ، حجـ المبيعات ، قبكؿ المنتج بالتكزيع المحمي ك شبكة 

 المعمكمات 
اإلنتاج المحمي ك كمفة التجميع ، الضرائب ، عمكلة البيع : معمكمات الكمؼ 

 ، كمفة التكزيع ، كمفة اإلعالف ك التركيج ، كمفة النقؿ ك التخزيف 
مشاكؿ األفراد ك العميؿ ، نظاـ االئتماف ، التنبؤ بالتحكيؿ : معمكمات إدارية 

 الخارجي ، القكة ك الضعؼ التنافسي ،معمكمات إدارية أخرل 

معمكمات عمى 
 المستكل الجزئي 

 245، ص2002 ، األىمية ، عماف، إدارة األعماؿ الدكلية مدخؿ تتابعي: شكقي ناجي جكاد : المصدر 

 المعمكمات التي تتيحيا بحكث التسكيؽ الدكلي لصناع القرار التسكيقي عبر مختمؼ أىـيبيف الجدكؿ 
 الدكلية المستيدفة  ، المستكل الكمي يتعرض لمختمؼ البيئات المحيطة باألسكاؽ بغية التفكير في األسكاؽ

ك ما ىي العكائؽ التي تكاجييا ك االمتيازات التي تحظى بيا كما تكفر المعمكمات عمى ، األسكاؽالدخكؿ ليذه 
 عمى أخرلك معمكمات ، تحتاجيا المؤسسة قصد التغمغؿ في ىذه السكؽ ،ك التي المستكل السكؽ المستيدؼ 

 . فشمو أكالمستكل الجزئي تستغميا المؤسسة  في بناء مزيجيا التسكيقي الدكلي ك الرقابة عمى فعاليتو ك نجاحو 
مشاكل بحوث التسويق الدولي و طرق التعامل معها  : الفرع الثالث 
 التفاكت في درجة التعقيد بيف السكؽ المحمي ك السكؽ الخارجي ينتج عنو عدة مشاكؿ أك االختالؼ إف

ك بالمقابؿ ىناؾ بعض الطرؽ التي يعمؿ ، قد ال تظير في بحكث التسكيؽ المحمية ،في بحكث التسكيؽ الدكلي
 .بيا المسكؽ الدكلي قصد تذليؿ ىذه الصعكبات ك المشاكؿ 

 مشاكل بحوث التسويق الدولي  : أوال
 لـ أجنبيةتختمؼ مشاكؿ بحكث التسكيؽ الدكلي عف بحكث التسكيؽ المحمي نتيجة ألنيا تتعمؽ بأسكاؽ 

:    ك مف ابرز مشكالت بحكث التسكيؽ الدكلي ما يمي ،يألفيا رجاؿ التسكيؽ المحمي
م تكمما زاد عدد الدكؿ التي تغطييا الدراسة البحثية كمما تعددت المشاكؿ اؿ:  الخارجية األسكاؽتعدد -1

 تحقيؽ بعض الكفرات نتيجة القياـ بيذه إمكانيةك زادت التكاليؼ المرتبطة بذلؾ رغـ ، يكاجييا الباحثكف 
 كما يرافؽ ذلؾ مف متطمبات ، انو تبرز مشكمة اختالؼ خصائص الدكؿ عف بعضيا البعضإال ،الدراسات

 ؛عديدة تختمؼ عف طبيعة السكؽ المستيدفة 
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،  نقص المعمكمات الثانكية ىي الحالة السائدة في الكثير مف الدكؿ إف: مشكمة المعمكمات الثانكية -2
 االتحادات إف ك ، تكفرت فيي غير دقيقةإف الخارجية حتى ك األسكاؽ ىذه المعمكمات ضركرية لتحميؿ أفمع 

ك لكنيا ، مف الصناعات األنكاع المصادر لمحصكؿ عمى ىذه المعمكمات خاصة لبعض أىـالتجارية ىي مف 
 ؛غير متكفرة في العديد مف الدكؿ 

 أشخاص معظـ بحكث التسكيؽ تتضمف الحصكؿ عمى المعمكمات مف إف : األكليةمشكمة البيانات -3
 ك التركيج ك غيرىا مف األسعار العالمة التجارية ك أك تكجياتيـ نحك سمع المؤسسة أكتتعمؽ باتجاىاتيـ 

 األفراد لمبحث تبرر ما يسمى مشكمة أكليةك بالتالي فاف االعتماد عمى اآلراء الشخصية لألفراد كبيانات األدكار، 
 ؛ يختمؼ مف مكاف آلخر األفراد سمكؾ أفحيث ، ك التعامؿ معيـ 

 ما سبؽ مف مشاكؿ تبرر قضية البنية التحتية سكاء االقتصادية إلىباإلضافة : قيكد البنية التحتية -4
 الخارجية يككف مضطرا ليتعامؿ مع عناصر البنية التحتية األسكاؽ فالباحث الذم يتعامؿ مع ، التجاريةأك

 قد ال التيك ،( الخ .....أالنترنت ىاتؼكسائؿ النقؿ ك المكاصالت كسائؿ االتصاؿ اؿ)االقتصادية ك التجارية 
 1؛تتكفر بشكؿ كؼء ك فعاؿ في كثير مف الدكؿ النامية التي تعاني مف ضعؼ في البنية التحتية 

كىذه المشكمة تكاجو الباحث في مجاؿ : مشكمة اختالؼ المفاىيـ بالرغـ مف تطابؽ المسميات -5
 ك ىذه المشكمة نابعة مف اختالؼ األكلية، أكالتسكيؽ الدكلي حيف جمعو لممعمكمات سكاء البيانات الثانكية 

 ؛ثقافات ك عادات الشعكب 
 ناتجة عف اختالؼ عادات ك ثقافة األخرلكىي : مشكمة اختالؼ كظائؼ السمع ك المنتجات -6
 ؛ احد عناصر المكانة االجتماعية المرمكقةأك كسيمة نقؿ أنيا السيارة عمى إلى فمثال يمكف النظر ،المجتمع

 يغير في المعنى الحقيقي أفذلؾ الف الترجمة الحرفية يمكف  : أخرل إلىمشكمة الترجمة مف لغة -7
 ؛ الدقة إلى استخالص نتائج تفتقد إلى ك تؤدم ،المقصكد مف البحث

 االستيالؾ ك اختالؼ المستكل المعيشي ك التعميـ ك الدخكؿ أنماطمشاكؿ ناتجة عف اختالؼ -8
 2.كالمغات المستخدمة

 طرق التعامل مع مشكالت بحوث التسويق الدولي :ثانيا 
حيث يمكف بعد ذلؾ التعرؼ عمى ،  مف تعريؼ ىذه المشكمة تبدأ مشكمة أم الكسيمة الكحيد لحؿ إف 
 ، ك ىذا المبدأ يمكف تطبيقو عمى مشاكؿ بحكث التسكيؽ الدكلي، ك مف ثمة تقديـ الحمكؿ المناسبةأسبابيا

 .ىي الطرؽ لمتعامؿ مع ىذه المشاكؿ  فبتعرؼ الباحث عمى ىذه المشاكؿ يبرز السؤاؿ حكؿ ما
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 تتفادل المخاطر كاحتماالت أف أرادت إذا المؤسسة أف التعرؼ عمى المشاكؿ مف منطمؽ أىميةكتتضح 
 كؿ يالءـحاكؿ تحديد المزيج التسكيقي الذم ت ك مف ثمة األسكاؽ، تتعرؼ عمى ىذه أفالفشؿ يجب عمييا 

 ، تككف ليا خبرة سابقة بياأف أك الخارجية األسكاؽ تككف المؤسسة جديدة عمى أف إما ك في ىذه الحالة ،مستكل
 مؤىؿ إطار مف خالؿ األسكاؽ ألكؿ مرة فإنيا تستطيع التعرؼ عمى ىذه األسكاؽ كانت تتعامؿ مع ىذه فإذا

 أفضؿ الخبرة ىي أف مف حيث أقكل فيي في كضع األسكاؽ كانت ليا خبرة في ىذه إذا أما ،يزكدىا بالمطمكب
 1:  فيما يتعمؽ بطرؽ التعامؿ مع ىذه المشاكؿ قد نحصرىا فيما يمي أما ،معمـ

 العادية لمحصكؿ عمى أك غير التقميدية األساليبكيعرؼ عمى انو مجمكعة مف الطرؽ ك :االرتجاؿ -1
 ك غالبا ما تستخدـ ىذه الطريقة لمتغمب عمى مشاكؿ نقص في ، الخارجيةاألسكاؽالمعمكمات المطمكبة في 

ك كمثاؿ عمى ذلؾ طرؽ البحث التي تستخدميا ،البيانات المنشكرة ك خاصة في الدكؿ النامية ك االشتراكية 
 الطرؽ التي تعتمد أىـ كجد انو مف ، الشرقيةأكربا دكؿ إلىالشركات البريطانية التي تبيع المعدات الرأسمالية 

:  عمييا ىذه الشركات ما يمي 
 ؛المناقشة مع المؤسسات المستكردة -
 ؛المشاركة في المعارض التجارية -
 ؛ مراكز تجارية إنشاء-
 . حككمية متداخمة أعماؿالمشاركة في -

ات بالعمؿ في مؤسسمع ازدياد ك استمرار اؿ: ت الدكلية مؤسساتكفير خدمات جديدة لمساعدة اؿ-2 
 ، الدكلية ك تكسيع نشاطيا تزداد عدد الشركات ك المؤسسات التي تقدـ خدمات التسكيقية الجديدةاألسكاؽ

 international عمييا شركة خدمة المعمكمات الدكلية األمثمةك مف ، باألخص شركات خدمة المعمكمات 
information service حيث تقـك بتقديـ الخدمات لمنتجي السمع ، دكلة30 عميؿ في 400 مف أكثر االتي لو 

 .االستيالكية حكؿ المنافسيف ك السمع التي ينتجكنيا 
 تقـك أف البحكث عالية ، فبدؿ إجراء كانت تكاليؼ إذاك تستخدـ ىذه الطريقة عادة :التعمـ بالممارسة -3

 السكؽ أكضاع سنتيف تتعرؼ عمى أك ك مف ثمة بعد مركر سنة أكال بالتصدير تبدأة بإجراء البحكث مؤسساؿ
حيث ، األسكاؽحيث تتعرؼ بالتجربة عمى ىذه ، أبحاثا أجرل مما لك أكثر ك ىذا يفيد ،كردكد الفعؿ الناتجة

 كانت ايجابية فاف فإذا ، النتائجإلى ىذه الطريقة في الكصكؿ إتباعة في اتخاذ قراراتيا عمى مؤسستعتمد اؿ
 .أكثر كانت النتائج سمبية فإنيا ستحصؿ عمى خسائر إذا أما ، مف السابؽأكثرة ستزيد نشاطيا ك تتكسع مؤسساؿ
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االستهداف السوقي و البحث عن التميز من خالل بحوث التسويق الدولي قصد رفع تنافسية : المطمب الثاني 
 .المؤسسة االقتصادية 

اف التطكرات المتسارعة ك الديناميكية في بيئة االعماؿ اليكـ جعمت مف المؤسسات االقتصادية مخيرة 
بيف التقكقع في اسكاقيا المحمية ك انتظار ما تفرزه بيئة االعماؿ الحالية مف منافسة شرسة، اك التكيؼ مع ىذه 

المتغيرات مف خالؿ اعتماد عدة استراتيجيات تتبناىا المؤسسة لمتصدم ليذه المنافسة، حيث تبنى ىذه 
االستراتيجيات استنادا الى مجمكعة مف المعطيات التي ترتكز عمييا ،اما في التصدم لممنافسة ك رفع تنافسيتيا 
اك استيداؼ اكبر حصة سكقية ك النمك ك االستقرار ضمف قطاع اعماليا ، حيث انو مف بيف مداخؿ الترصد 
لمتغيرات الحاصمة في بيئة االعماؿ ك االسكاؽ المستيدفة لممؤسسات سكاء الداخمية اك الدكلية ، نجد بحكث 

التسكيؽ الدكلية التي ليا دكر ىاـ ك كبير في بناء االستراتيجية التنافسية التي تتناسب مع مكقعيا في االسكاؽ 
الدكلية المستيدفة، ك كذا تطكيرىا في ظؿ ديناميكية ىذه االسكاؽ ، ك قصد تحميؿ دكر ىذه البحكث في بناء 
االستراتيجية التنافسية لممؤسسة يمكف النظر ليذه البحكث مف زاكيتيف متناظرتيف ،اكليما يتمثؿ في دكر بحكث 
التسكيؽ الدكلية في تطكير سمسمة القيمة لممؤسسة ك رفع تنافسيتيا، اما الدكر الثاني فيتمثؿ في التمكقع الجيد 

 : في السكؽ ك الرصد ك اليقضة لمختمؼ تحركات الزبائف، حيث يتبيف ىذا الدكر مف خالؿ ما يمي 

 بحوث التسويق الدولي و دورها في تميز المؤسسة من خالل سمسمة القيمة : الفرع االول

 اف المعرفة الجيدة لالسكاؽ المستيدفة اصبحت الزمة لممؤسسة التي تتجو نحك غزك االسكاؽ الدكلية 
كتدكيؿ نشاطيا، قصد االلماـ بالمتغيرات التي تطرا عمى البيئة الخاصة باسكاقيا المستيدفة ، ك اف لبحكث 

التسكيؽ الدكلية شاف في تطكير المؤسسات ك انظمتيا لمتماشي ك ىذه المتغيرات، حيث يتجمى ذلؾ مف حالؿ 
دكر بحكث التسكيؽ الدكلية في تطكير ك تميز انشطة القيمة لممؤسسة عبر اسكاقيا الدكلية ،حيث نكضح ذلؾ 

 : مف خالؿ ما يمي 

يبرز دكر بحكث التسكيؽ الدكلية : بحكث التسكيؽ الدكلية ك دكرىا في التنظيـ ك التخطيط ك االدارة -1 
في االضطالع الى تكييؼ االدارة مع متطمبات البيئة الخارجية سكاء في السكؽ المحمية اك الدكلية، ك جعميا 
اكثر مركنة فيبناء استراتيجياتيا مف خالؿ ما تتيحو بحكث التسكيؽ الدكلية مف معمكمات حكؿ البيئة الخارجية 

لالسكاؽ المستيدفة، ك بناء ىياكؿ تنظيمية مرنة في  (الخ....اقتصادية ك اجتماعية ك ثقافية ك تكنكلكجية )
مكاجية تقمبات البيئة التنافسية قادرة عمى تخطيط ك تسيير مختمؼ االستراتيجيات التي تخكليا لرفع تنافسيتيا 

بناءا عمى البحكث التسكيقية التي تعتبر كالقط لتحركات المنافسيف ك مناكراتيـ، ك اتاحة المعمكمات لالدارة قصد 
التكيؼ مع ىذه التحكالت، ك ىذا ما يكسبيا الخبرة ك المركنة مع متطمبات االسكاؽ الخارجية المستيدفة ذات 
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العناصر البيئية المختمفة المتعددة الثقافات عما تكاجيو في اسكاقيا المحمية ، في حيف نجد اف المؤسسات 
االقتصادية التي ال تكلي اىتماما بالبحكث التسكيقية الدكلية قد تجد صعكبة كبيرة في خدمة االسكاؽ الخارجية، 
كما تجد نفسيا عاجزة عف فيـ المتغيرات التي تحيط باسكاقيا المستيدفة ،ك بالتالي عدـ تكافؽ استراتيجياتيا مع 

تحقيؽ اىدافيا مف استقرار ك نمك ك تحقيؽ االرباح، ك ىذا ما ينقص مف كفاءة ك فعالية االدارة في خدمة 
 االسكاؽ المستيدفة ك تخطيطيا االستراتيجي ؛

اف المؤسسات التي تعمؿ في : بحكث التسكيؽ الدكلية ك دكرىا في تنمية ك تطكير المكارد البشرية -2
االسكاؽ الدكلية المختمفة تتطمب مكارد بشرية ادارية ك تقنية تتفاعؿ مع ما يتناسب ك االسكاؽ المستيدفة 

كخصائصيا ، حيث يتطمب ذلؾ مجمكعة مف المعطيات ك المعمكمات التي تكفرىا بحكث التسكيؽ الدكلية حكؿ 
ىذه االسكاؽ، ك اف المعرفة المتراكمة لمختمؼ االسكاؽ الدكلية تجعؿ مف المكارد البشرية لممؤسسة اكثر مركنة 
لمتعامؿ مع ىذه االسكاؽ ،ك كذا تمنحيا الخبرة ك االتجاه نحك منحنى الخبرة في خدمة اسكاؽ مختمفة التعقيد 

كتنمية قدراتيـ حتى في غزك المزيد مف االسكاؽ ، باالضافة الى اف المعرفة الجيدة لالسكاؽ الدكلية تجعؿ مف 
المكارد البشرية االدارية اكثر تفطنا لمتغيرات البيئة الخارجية ك ىك ما يدعـ القدرة التفاكظية لدييـ، باالضافة الى 
المكارد البشرية التقنية فمف خالؿ االطالع الجيد عمى متطمبات االسكاؽ الخارجية ك اتجاىات المستيمكيف في 
ىذه االسكاؽ فاف ىذه المكارد تتجو نحك تكثيؼ جيكدىا مع متطمبات تمؾ االسكاؽ المستيدفة، مما يجعؿ مف 
الخبرة المتراكمة لدييـ مف خالؿ خدمة اسكاؽ مختمفة ك متطمبات مختمفة في اتجاه النمك ك التميز ك اكتساب 

خبرة اكبر، في حيف نجد اف المؤسسات التي تتميز باالنغالؽ عمى االسكاؽ الخارجية فاف تكسعيا باتجاه 
االسكاؽ الدكلية دكف االعتماد عمى بحكث التسكيؽ الدكلية في الفيـ الجيد لمتغيرات ىذه االسكاؽ يجعؿ مف 

 مكاردىا البشرية اقؿ فعالية سكاء مف الناحية التفاكضية اك التقنية  االنتاجية الكفئة ؛

فيما سبؽ كحسب : بحكث التسكيؽ الدكلي ك دكرىا في اختيار ك تطكير اسمكب التنافس التكنكلكجي -3 
فاف الطمب المحمي يعتبر كمحفز لتنافسية المؤسسات االقتصادية كنتيجة لتزايد تطمعات  (النمكذج الماسي)بكرتر

 باالضافة الى ذلؾ فاف دراسة تطمعات ك درجة تقدـ الطمب عمى السمع ك الخدمات عبر 1ك طمبات  الزبائف،
اسكاؽ مختمفة تعتبر كمحفز لتكجو المؤسسة نحك تطكير تكنكلكجيتيا قصد خدمة اسكاقيا المستيدفة عبر ربكع 

العالـ ،ك اف ما يعبر عف ذلؾ التزايد في الطمب ك تطمعات الزبائف ىك المعرفة الجيدة لتكجيات الزبائف 
كالمستيمكيف ك اكتشاؼ تطمعاتيـ، ك يككف ليا ذلؾ مف خالؿ بحكث التسكيؽ الدكلي التي تدفع بالمؤسسة الى 
تبني االبتكار ك االبداع التكنكلكجي ك اتباع تكنكلكجيا متطكرة كضركرة لمسايرة التطكرات ك التغيرات الحاصمة 

                                                           
1

 71مرجع سابق ،ص : سامٌة لحول  



استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي و دورها في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية .....................................الفصل الثالث   

184 
 

في اسكاقيا المستيدفة ،ك الطمب المتنامي عمى المنتجات المبتكرة المعتمدة عمى احدث التكنكلكجيا سكاء مف 
خالؿ العممية االنتاجية ك االستفادة مف اقتصاديات الحجـ اك مف خالؿ التطكر التكنكلكجي لممنتج في حد ذاتو، 
باالضافة الى دكر بحكث التسكيؽ الدكلي في دفع المؤسسة الى تطكير تكنكلكجيتيا فانو ك مف خالؿ المعمكمات 

التي تكفرىا بحكث التسكيؽ الدكلي حكؿ البيئة الخارجية لالسكاؽ المستيدفة فانيا تمكف المؤسسة مف كضع 
االستراتيجية التي تتبعيا المؤسسة في تطبيؽ تنافسيتيا التكنكلكجية، فمف خالؿ بحكث التسكيؽ الدكلية يمكف 
دراسة حجـ الفرص التكنكلكجية ك اتساعيا باالضافة الى دراسة قدرة المؤسسة عمى المحافظة عمى مستكل 

تفكقيا التكنكلكجي باالستناد عمى االكضاع السائدة ك درجة حدة المنافسة في اسكاقيا المستيدفة، ك ىك ما يجعؿ 
المؤسسة تتجو نحك تحمؿ تكاليؼ البحث ك التطكير ك االبتكار ك اكتساب المعارؼ التكنكلكجية اك االحجاـ عف 

ذلؾ ك اتباع استراتيجية التقميد اك التبعية التكنكلكجية ك استغالؿ الفرص السكقية المتاحة ك تطكير اسكاقيا 
المستيدفة مف خالؿ تطكير التكنكلكجيا المعتمدة لممؤسسات الرائدة تكنكلكجيا، ك ىذا ما يساعدىا عمى تخفيض 

تكاليفيا ك خفض االسعار ك جذب الزبائف االكثر حساسية لمسعر، باالضافة الى ذلؾ تحقيؽ جكدة معتبرة 
 كتكاليؼ اقؿ لمبحث ؛

كما قمنا مف قبؿ فاف المعرفة الجيدة : دكر بحكث التسكيؽ في ادارة االمدادات ك تخفيض التكاليؼ -4
لكامؿ جكانب االسكاؽ المستيدفة ك المعمكمات التي تكفرىا بحكث التسكيؽ الدكلي تعطي صناع القرار 

كالمفاكضيف الدكلييف قكة تفاكضة، ك ىك ما يؤدم بطبيعة الحاؿ الى تخفيض التكاليؼ، ك بالتالي التحكـ الجيد 
في االسعار باالضافة الى ذلؾ فاف بحكث التسكيؽ الدكلي ك مف خالؿ تكفيرىا لمعمكمات دقيقة حكؿ بيئة 

االسكاؽ المستيدفة فاف ذلؾ يمكنيا مف دراسة امكانية التكامؿ الخمفي ام استثمار المؤسسة في تكفير المكاد 
الالزمة لالنتاج ك ما تتيحو االسكاؽ الدكلية ك بيئتيا االقتصادية ك الطبيعية قصد تخفيض التكاليؼ االنتاجية 
كتكاليؼ االمداد مف خالؿ المكارد الطبيعية المتكفرة في االسكاؽ الدكلية ،ك انخفاض تكاليفيا ك االستفادة مف 

 المتخصصة في المنتجات االلكتركنية ك اليكاتؼ samsungالمزايا النسبية لمدكؿ، كمثاؿ عمى ذلؾ نجد شركة 
فاف المكاد الخامة ك انخفاض  (made in china by samsung)النقالة التي تتجو نحك االستثمار في الصيف 

تكمفة اليد العاممة المتخصصة في الصيف ساعدة المؤسسة عمى تخفيض تكاليفيا ك زيادة قدرتيا التنافسية حتي 
في الدكلة االـ، ك اف اتجاه ىذه المؤسسة لالستثمار في الصيف كاف بناءا عمى المعطيات ك المعمكمات التي 

 دفعتيا لالتجاه نحك مثؿ ىذه الخطكة ؛
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 تشير بعض الدراسات: درك بحكث التسكيؽ الدكلي في اختصار الكقت ك تحقيؽ التفكؽ التنافسي -5 
الى بعض التجارب لممؤسسات في االسكاؽ الدكلية ك فشميا في بعض االحياف في خدمة االسكؽ الدكلية 

المستيدفة، مثؿ شركة كككاككال في السكؽ االسبانية حيث ال تتسع ىناؾ الثالجات الصغيرة الحجـ لسعة العبكة 
 في الدكؿ التي تتحدث االسبانية ، تجييزات المطبخ لفميبس في NOVAك اسـ المكداؿ GMلتر ، شركة 2ذات 

، ك غيرىا مف االمثمة الكثيرة ، فمف ىنا 1الياباف حيث ال تتسع المطابخ الصغيرة في الياباف ليذه التجييزات 
يزداد دكر المعمكمات ك المعطيات عف االسكاؽ المستيدفة ك اىميتو في ربح الكقت ك التكمفة ك حتى سمعة 
المؤسسة الدكلية، فمك اف ىذه المؤسسة اعتمدت في بناء استراتيجية خدمتيا لالسكاؽ الدكلية عمى بحكث 

التسكيؽ الدكلي مف خالؿ معرفة خصائص االسكاؽ المستيدفة ك معرفة طمب الزبائف ك تطمعاتيـ لما تحققت 
الخسائر المعتبرة، التي تحممتيا مف خالؿ عممية التصدير ك اعادة التصدير ليذه المنتجات الى اسكاؽ اخرل 

الخ ، ك غيرىا مف التكاليؼ باالضافة الى تراجع ....باالضافة الى كساد سمعتيا ك تكمفة التخزيف ك التكزيع 
ارباحيا المحتممة ، باالضافة الى ذلؾ فاف المعمكمات ك المعطيات التي تكفرىا بحكث التسكيؽ الدكلي تعتبر 

كعامؿ اساسي في بناء استراتيجية  المؤسسة ك تحديد كقت التجديد ك االبتكار ك كقت تقديـ المنتجات الجديدة 
كمعرفة مراحؿ دكرة حياة المنتج في االسكاؽ المستيدفة مف خالؿ المعمكمات المتعمقة بحجـ المبيعات ك اتجاه 

الخ،  باالضافة الى ذلؾ نجد ....الزبائف نحك المنتج ك المنتجات المنافسة ك درجة حداثتيا ، المنتجات المقمدة 
اف ىذه المعمكمات تساىـ في تسيير الكقت االستراتيجي الذم تسعى مف خاللو المؤسسة لمتكيؼ ك التاقمـ مع 

المتغيرات الديناميكية المحيطة في االسكاؽ المستيدفة، حيث تساعد ىذه المعمكمات عمى استبعاد االنشطة الغير 
منتجة لمقيمة ك االلتزاـ بمستكل معتبر مف الجكدة ك التحسيف المستمر لمعمميات ك االنتاج ،كما تساعد عمى 

 تقميص المخزكف ك زيادة االنتاجية ك زيادة حجـ االنتاج ك االستجابة السريعة لمطمب ؛

عند تكجيو المؤسسة : دكر بحكث التسكيؽ الدكلي في تطكير المزيج التسكيقي  ك زيادة تنافسيتو -6
لخطابيا نحك االسكاؽ الدكلية تعتمد عدة استراتيجيات ممزكجة فيما بينيا قصد تحقيؽ االستمرارية ك النمك كالربح 
في ظؿ رفع تنافسيتيا ك تميزىا التنافسي ، حيث تعتمد في بناء ىذه االستراتيجيات عمى معمكمات دقيقة تصؼ 
مف خالليا جميع الجكانب المتعمقة باالسكاؽ المستيدفة ك الزبائف المستيدفيف في االسكاؽ المتنكعة ك المختمفة 
الخصائص ، حيث يمكف تكفير تمؾ المعمكمات مف خالؿ بحكث التسكيؽ الدكلية التي تعتبر كالقط لتحركات 

                                                           
 ًسنتطرق لها فٌما من خالل المبحث الموال 

1
 Philip KOTLER ,Bernard DUBOIS ,Delphine MANCAU : marketing management ,11eme edition ,pearson éducation, 
paris ,2003،p 405 
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كتكجيات الزبائف ك المنافسيف الديناميكية ضمف بيئة االسكاؽ المستيدفة ، حيث يمكننا ابراز ىذا الدكر في بناء 
 : االستراتيجية المتمثمة في المزيج التسكيقي الدكلي فيما يمي 

عند التعرض لدراسة المنتج ينطبع في مخيمتنا مباشرة جكدتو : بحكث التسكيؽ الدكلي ك تميز المنتج - أ 
ك قدرتو عمى تمبية طمبات ك تطمعات الزبائف ، حيث ترتبط جكدة المنتج بالخصائص الناتجة عف مككناتو ك كذا 
بالخدمات الرافقة لو حسب طبيعة كؿ منتج ، حيث يرتكز تسيير المؤسسة لجكدة المنتجات عمى كسائؿ رئيسية 

 1: تتمثؿ في 

 جمع المعمكمات ك تحميميا لمعرفة حاجات ك رغبات الزبائف ك كذا تطمعاتيـ ؛-

 االبداع لتجسيد المكصافات التي ينتظرىا الزبائف مف المنتكج ؛-

ارضاء الزبائف عف طريؽ انتاج سمع مطابقة لممكاصفات التي يرغب فييا الزبائف ك تسميميا في الكقت كالمكاف -
 ك السعر ك الجكدة المناسبيف ؛

ك لقد شكؿ االىتماـ بالجكدة كاساس لتنامي قدرة المؤسسات التنافسية مف خالؿ حمقات الجكدة التي 
حققت نجاحا بفضؿ المعمكمات الني تكفرىا نظـ المعمكمات عمكما ك بحكث التسكيؽ الدكلي خصكصا عمى 

، ك كذا الداخمي لممؤسسة ،حيث تسمح (االسكاؽ المستيدفة سكاء الداخمية اك الخارجية )المحيط الخارجي 
بتحميؿ الجكدة مف خالؿ كجو نظر كؿ مف المستيمؾ ك المنافسيف في اف كاحد ، كما نجد اف الجكدة اصبحت 
تمثؿ احد اىـ العكامؿ الرئيسية المحددة لمقرار الشرائي، ليذا نجد اف معظـ المؤسسات اتجيت نحك ىذا المدخؿ 
قصد جذب زبائف جدد ك المحافظة عمى العمالء الحالييف ، حيث يستكجب ذلؾ تكفير خصائص ك ابعاد متعمقة 
بالمنتج تؤدم الى ارضاء الزبائف ،ك عمى الرغـ مف ذلؾ فاف مآؿ بعض السياسات الى الفشؿ ما لـ تعتمد عمى 

بيانات ك معمكمات ك بحكث التسكيؽ المتطكرة عمى اسكاقيا المستيدفة الدكلية اك المحمية ، ك يختمؼ  دكر 
 : بحكث التسكيؽ الدكلية مف مؤسسة الخرل حيث يحتاج االمر كحد ادنى الى 

 تحديد االسكاؽ الكاعدة ؛-

تحديد المستيمكيف المستيدفيف ك حاجاتيـ ك رغباتيـ ك اشباعيا مف خالؿ االستجابة ليا ،ك التفكير حتى في -
 تطكير منتجات بديمة ذات اشباع اكبر لتطمعاتيـ ؛

 مقاييس الجكدة مف خالؿ كجية نظر المستيمؾ ؛-
                                                           

1
 الملتقى الوطنً االول حول المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة و تحدٌات المناخ دور انظمة المعلومات فً تنمٌة القدرة التنافسٌة للمؤسسة ،: زبٌري رابح 

 13 ، ص 2002افرٌل /22/23االقتصادي الجدٌد ، جامعة البلٌدة، 
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حيث نجد اف حاجات المستيمؾ ك تطمعاتو متغيرة باستمرار، ك ىذا ما يبرز الحاجة الى بحكث التسكيؽ 
الدكلية في الكشؼ عنيا ك مجاراتيا قصد تطكير المنتجات ك مسايرة ىذه الحاجات ك التطمعات الديناميكية ، 
كما نجد اف اىمية بحكث التسكيؽ الدكلي ال تتكقؼ عند التصميـ ك االنتاج السميـ لممنتجات بؿ تتعدل ذلؾ 
بالتاكد مف اشباعو لمحاجات ك التطمعات المطمكبة ،حيث ترافؽ ىذه البحكث جميع مراحؿ تطكير  ك ابتكار 

المنتجات ك طرحيا في االسكاؽ المستيدفة ك التتاكد مف نجاعتيا، ك عميو فاف المؤسسة ممزمة ببناء استراتيجية 
 لمنتجاتيا الدكلية باالعتماد عمى البيانات ك المعمكمات المتاحة مف خالؿ بحكث التسكيؽ الدكلية ؛

اف لبحكث التسكيؽ الدكلية : بحكث التسكيؽ الدكلية ك رفع تنافسية المؤسسة مف خالؿ التسعير - ب 
دكر كبير في نجاح عممية التسعير عبر مختمؼ االسكاؽ الدكلية المستيدفة، ك يككف ذلؾ مف خالؿ االستناد الى 
المعمكمات التي تتيحيا بحكث التسكيؽ الدكلية في تحديد مستكيات السعر المقبكلة لمسمع المطركحة في االسكاؽ 
المستيدفة لكؿ اطارؼ التبادؿ، باالضافة الى تحديد االسعار مقارنة بتميز السمع في كؿ سكؽ الذم تتكزع فيو 
شرائح مختمفة مف المستيمكيف، باالضافة الى التعرؼ عمى اتجاىات ك مكاقؼ المستيمكيف بالنظر الى قدراتيـ 

 ، ك بشكؿ محدد تساعد الرداسات الميدانية ك بحكث التسكيؽ 1الشرائة الفعمية تجاه مختمؼ السمع ك الخدمات
الدكلية في مجاؿ االسعار في الحصكؿ عمى بيانات ك معمكمات اقرب منيا مف التخميف ك مف كجية نظر 
المستيمكيف اك المستخدميف لمسمع ك الخدمات ، حيث تيتـ بحكث التسكيؽ الدكلي بتحديد مختمؼ اسعار 

المنتجات االبديمة ك المنافسة باالضافة الى اسعار الكاردات مف ىذه السمع، ك كذا اسعار البيع بالجممة ك التجزئة 
لممنتج باالضافة الى اتجاىات االسعار العالمية لممنتجات محؿ الدراسة ك المنتجات البديمة ك كذا تحديد دكرة 

حياة المنتج ك مستكيات الطمب ، اضافة الى دراسة مختمؼ القكانيف ك التشريعات الخاصة باالسكاؽ المستيدفة 
ك غيرىا مف المعمكمات المرتبطة ببناء استراتيجية تسعيرية ، ك نظرا لحساسية ك صعكبة تغيير االستراتيجية 

التسعيرية فقد اصبح عمى المؤسسات االقتصادية التيقف ك التفطف الىمية بحكث التسكيؽ الدكلية التي تسيـ في 
جمع البيانات الكافية ك الدقيقة في كؿ الجكانب التي تمس باسعار المنتجات التي تطرحيا عبر اسكاقيا 

 المستيدفة ؛

اف تطكر منافذ التكزيع في ظؿ : بحكث التسكيؽ الدكلي ك رفع تنافسية المؤسسة مف خالؿ التكزيع - ج 
التطكرات االقتصادية الحالية ك عكلمة االقتصاد زاد مف البدائؿ االستراتيجية لتكزيع المنتجات عبر االسكاؽ 

المستيدفة لممؤسسات العاممة عمى المستكل الدكلي، ما جعؿ ىذه المؤسسات تتحو نحك االنسب منيا قصد تكزيع 
منتجاتيا الى اقصى الحدكد الممكنة بغية رفع حصتيا السكقية في ظؿ المنافسة الشرسة التي تكاجييا في ىذه 

                                                           
1
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االسكاؽ ، ىذا ما دفع بالعديد مف المؤسسات الى متابعة منافذ تكزيعيا مف خالؿ بحكث دكرية قصد التعرؼ 
عمى مدل تعاكف الكسطاء ك اتجاىاتيـ ك تفكيرىـ اتجاه المؤسسة، باالضافة الى آرائيـ حكؿ السياسات المختمفة 
لممؤسسة ، فباالضافة الى ىذه البحكث الدكرية فاف بعض المؤسسات تمـز ىؤالء الكسطاء برفع تقارير تكضح 

حركة المخزكف لدييـ ك تحديد مستككل الطمب عمى المنتجات ،  حيث نجد اف ليذه المعمكمات اىمية كبيرة مف 
ناحية عممية جدكلة االنتاج ، حيث تبيف ىذه المعمكمات الحاجة الى زيادة اك تخفيض االنتاج في الفترة القادمة 

ك كذلؾ تظير ىذه البحكث ضركرة بذؿ الجيكد الخاصة بتدعيـ العالقة مع نكع خاص مف العمالء اك الكسطاء، 
حيث نجد اف تصميـ قنكات التكزيع يككف في ظؿ مجمكعة مف البيانات ك المعمكمات التي تتيحيا بحكث 
التسكيؽ الدكلي، ك تتمثؿ عمكما ىذه البيانات في عدد الكسطاء الذيف يتعاممكف مع منتجات القطاع مف 
مصدريف ك مستكرديف ك تجار جممة ك تجزئة ك تكزيعيـ الجغرافي ، باالضافة الى معرفة ىكامش الربح 

المتحصؿ عمييا مف المنتجات المنافسة عمى مستكل تجار الجممة ك التجزئة، باالضافة الى تحديد امكانية 
استخداـ كسطاء جدد في حالة تقديـ منتجات جديدة لالسكاؽ المستيدفة ، حيث تسعى المؤسسة مف خالؿ 

بحكث التسكيؽ الدكلية الى جمع المعمكمات الضركرية ك الكافية الختيار احسف البدائؿ لقنكات تكزيعيا قصد رفع 
 تنافسيتيا؛

في ظؿ ديناميكية : بحكث التسكيؽ الدكلية ك دكرىا في رفع تنافسية المؤسسة مف خالؿ التركيج - د 
بيئة االعماؿ العالمية اليـك تتسابؽ المؤسسات الدكلية عمى تثبيت اسميا التجارم اك عالمتيا في اذىاف الزبائف 
المستيدفيف ك تحقيؽ كالئيـ اتجاه عالمتيا ك منتجاتيا ، ك قصد تحقيؽ ذلؾ فانيا تتجو نحك بناء استراتيجية 

تركيجية فعالة تستند في بنائيا عمى مجمكعة مف المعطيات ك المعمكمات التي تعتبر بحكث التسكيؽ الدكلي اىـ 
مصادرىا ، حيث تسعى مف خالؿ ىذه البحكث الى معرفة افضؿ االدكات ك االساليب التركيجية المتاحة في 

اسكاقيا المستيدفة ، باالضافة الى االحاطة بمفيـك دكرة حياة المنتج ك كيؼ تؤثر عمى طرؽ ك ميزانية التركيج 
بالمراعات الى تكمفة التركيج حسب كؿ كسيمة اك استراتيجية تركيجية ، باالضافة الى االطالع عمى البيئة 

الثقافية ك تناسب الرسالة االعالنية اك حتى الماركة ك العالمة معيا ، باالضافة الى تحديد االىمية النسبية لكؿ 
مف االعالف ك البيع الشخصي ك تنشيط المبيعات ك غيرىا مف الكسائؿ التركيجية في استمالة الطمب، ك كذا 

 .تحديد انسب مزيج تركيجي متاح ك اختيار انسب كسيمة اعالنية متاحة 

 .دور بحوث التسويق الدولي في التموقع و اليقضة التنافسية : الفرع الثاني

 تعتبر بحكث التسكيؽ الدكلي احد مداخؿ بناء االستراتيجية التنافسية المناسبة لمكقع المؤسسة في 
اسكاقيا المستيدفة مف خالؿ الماميا باالخطار المتنامية ك التصدم ليا قصد تطكير استراتيجيتيا في ظؿ 
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ديناميكية االسكاؽ المستيدفة، باالستناد الى ما تكفر مف معمكمات ك معطيات حكؿ ىذه االسكاؽ ك دكرىا في 
 .تحميؿ المنافسيف ك تحسيف مستكل اليقضة التنافسية

اف تحميؿ المنافسيف يتمثؿ في الجيد المكجو نحك فحص : تحميؿ المنافسيف ك المكقع التنافسي -1 
المؤسسات ك دراستيـ داخؿ القطاع االستراتيجي الذم تنشط فيو المؤسسة ، ك يككف ذلؾ مف خالؿ تحديد حجـ 
المبيعات لممنافسيف ك حصصيـ السكقية ك االسكاؽ التي ينشط فييا المنافسيف باالضافة الى الجيكد التركيجية 
ك التكزيعية ك التطكيرية التي يتبناىا المنافسكف ، حيث تيدؼ المؤسسة مف خالؿ تحميؿ المنافسيف ك دراسة 

مقارنة  المكقع التنافسي داخؿ القطاع الذم تنشط فيو ك ذلؾ مف خالؿ فيـ اثر لمميزة التنافسية لممؤسسة المقارنة
بالمؤسسات المنافسة، ك كذلؾ تحديد نقاط القكة ك الضعؼ لممنافسيف ك المؤسسة ، باالضافة الى فيـ تحركات 
ك استراتيجيات ك خطط المنافسيف ك االحاطة بكافة المعمكمات المتعمقة بالمنافسيف ضمف قطاع نشاطيا ، حيث 
نجد اف تحميؿ المنافسة ليس ترفا ك ال يمكف االستغناء عنو بؿ يعتبر كضركرة لمبقاء ك االستمرارية في السكؽ، 
ك كشؼ الفرص المتاحة ك مكاجية التغيرات البيئية ك تقميؿ اثار المفاجئة مف خالؿ الترصد ك جمع المعمكمات 
 الضركرية لذلؾ، كالتي تعتبر بحكث التسكيؽ كاحد مداخؿ تكفيرىا عبر االسكاؽ المستيدفة الدكلية لممؤسسة ؛

اف اليقضة تعبر عف ذلؾ النشاط الذم : دكر بحكث التسكيؽ في تحسيف مستكل الترصد ك اليقضة -2 
يمكف المؤسسة مف البقاء عمى اتصاؿ ك عمـ بكافة المستجدات الحاصمة في القطاع الذم تنشط المؤسسة 
داخمو، كما تعبر عف مدل الحيطة ك الحذر التي تكلييا المؤسسة اتجاه ديناميكية محيط اعماليا ، اما فيما 

يخص اليقضة التنافسية فتعبر عف النشاط الذم تبحث مف خاللو المؤسسة عمى منافسييا الحالييف ك المحتمميف 
ك كذلؾ البيئة التي تتطكر مف خالليا المؤسسات المنافسة ، ك يتـ ذلؾ مف خالؿ جمع المعمكمات المتحصؿ 
عمييا مف تحميؿ الصناعة ك المنافسة ثـ استغالليا في صنع القرار ، حيث تيدؼ اليقضة التنافسية الى معرفة 
كؿ مف االداء الحالي لممنافسيف ، معرفة المنافس الرئيسي ، استراتيجية المنافسيف ، استراتيجية االنتاج ك تقديـ 

الخدمة لممنافسيف ، نقاط القكة ك الضعؼ لممنافسيف ، طبيعة العالقة بيف المنافسيف ك العمالء ك المكرديف 
كتحركاتيـ ، حيث ترتبط المعمكمات المجمعة بشكؿ قكم بدرجة حدة المنافسة في القطاع الذم تنشط فيو 
  1:المؤسسة، حيث نجد جممة مف المتغيرات التي مف شانيا الرفع مف درجة حدة المنافسة ك التي تتمثؿ في 

حيث نجد عالقة طردية بيف زيادة حدة المنافسة ك زيادة عدد المنافسيف المتصارعيف فيما : عدد المنافسيف -
بينيـ حكؿ زيادة حصتيـ السكقية عمى حساب بعضيـ البعض ،ك تتزايد المنافسة كمما اتجو السكؽ الى 

 درجة التشبع ؛

                                                           
1
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ىنا تككف العالقة عكسية بيف حدة المنافسة ك تكمفة تحكؿ العميؿ نحك منتجات : تكمفة التحكيؿ -
 المؤسسات المنافسة ؛

حيث تزداد حدة المنافسة كمما تقاربة احجاـ المؤسسات المتنافسة : حجـ المؤسسات الصناعية المتنافسة -
 ضمف القطاع السكقي ك تقارب قكتيا النسبية ؛

كمما قمت ثقافة العميؿ ك ادراكو لمخصائص الحقيقية المميزة لمنتجات المؤسسة كمما زادت : ثقافة العميؿ -
 .حدت المنافسة بيف مؤسسات الصناعة نظرا لتاثير الحمالت التركيجية عمى الزبائف 

اف عممية الترصد ك اليقضة تعبر عف عممية البحث عف المعمكمة مع اعطاء اىتماـ اكبر بالمعمكمة 
االستراتيجية التي تعتبر اىـ انكاع المعمكمات عمى مستكل التسيير االستراتيجي لممؤسسة، االنيا تعبر عف 

مستقبؿ المؤسسة ككنيا تعمؿ عمى صياغة االىداؼ ك االستراتيجيات المستقبمية ك تحدد مصيرىا ضمف قطاع 
نشاطيا التنافسي، كما يمكف ىذا النكع مف المعمكمة مف اكتساب المؤسسة لمزايا تنافسية ، كما تتميز انيا تاتي 

مف مصادر خارجية حيث اف ىذا المفيـك ادل الى بركز اىمية البحكث الميدانية ك عمى كجو الخصكص بحكث 
التسكيؽ عمى االسكاؽ المستيدفة لممؤسسة التي تساىـ في البحث عف المعمكمة االستراتيجية ك معالجتيا ، حيث 
تيدؼ ىذه البحكث الى مراقبة ك ترصد ك التنصت لمتحكالت ك االخطار ك االنذارات ك كؿ ما يتعمؽ بالمحيط 
التنافسي سكاء المنافسيف الحالييف اك المحتمميف ، ك ليذا فاف البحكث الميدانية الخاصة باالسكاؽ الدكلية اك 
المحمية المستيدفة تساىـ في تحسيف مستكل الترصد ك اليقضة ،ك التي بدكرىا تحقؽ مزايا تنافسية لممؤسسة 

 : نذكر مف بينيا 

 المعرفة الجيدة لالسكاؽ ك المنافسة التي تتخمميا ؛-

 الحصكؿ عمى مكرد ىاـ مف المعارؼ ك الخبرات ؛-

 ضماف االستجابة لرغبات ك تطمعات الزبائف ؛-

 التقميص مف دكرة حياة المنتج ك التماشي مع مختمؼ مراحميا ؛-

 .اكتساب مكقع قكة مف خالؿ االسبقية في طرح منتجات مبتكرة في السكؽ  -

 .استهداف العمالء و تقسيم األسواق الدولية :  الثالثالمطمب
تيدؼ عممية تقسيـ السكؽ ك االستيداؼ إلى تركيز عمؿ التسكيؽ مف أجؿ خمؽ قيمة لممستيمؾ المستيدؼ 
بالنسبة لممؤسسة، ك إف تجزئة السكؽ إلى شرائح مف المستيمكيف المتجانسيف اليدؼ منو ىك أف تختار تطبيؽ 
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 قصد الكصكؿ إلى القدرات ك تحديد إستراتيجية ،أعماليا عمى كاحد أك أكثر مف الشرائح كفقا لعدد مف المعايير
أما عمى المستكل ، جمة مع شريحة السكؽآالمؤسسة ك تحديد الدكر الذم ينبغي عمى المؤسسة لضماف عقكد 

لى تقييـ األسكاؽ الدكلية ثـ تعمؿ عمى تقسيـ ىذه األسكاؽ إلى شرائح عالدكلي فإف المؤسسة تعتمد أكال 
. متجانسة

: التقسيم الدولي لألسواق: الفرع األول
مع تزايد عكلمة األسكاؽ ك تزايد الفرص المتاحة لتطكير منتجات عالمية مما يعني تطبيؽ نيج تجزئة 

 1:عمى المستكل الدكلي ك عمى الصعيد العالمي يمكف االعتماد في ذلؾ عمى ثالث مناىج
ينطبؽ ىذا التقسيـ عمى مجمكعة مف البمداف : تقسيـ السكؽ الدكلية عمى أساس مجمكعة دكؿ- 1 

ك ىك أكؿ شكؿ مف أشكاؿ التقييـ السكؽ الدكلي، حيث أف العديد ،المتجانسة في التنمية االقتصادية ك الثقافية 
باستثناء قضايا كضع العالمات، ترجمة )مف المنتجات ال تتطمب تغييرىا في كؿ بمد مف البمداف المستيدفة 

 ك تككف متفقة مع تكقعات الزبائف في البمداف في ظركؼ مناخية ك بيئية تحتية لمعمؿ ،(الخ...،الكتالكجات
متشابية، ىذا يمكف أف يحدث عمى سبيؿ المثاؿ في الدكؿ اإلسكندنافية أك الدكؿ األكربية، ييدؼ ىذا المنيج 
مف االستفادة مف سعي ىذه الدكؿ إلى الترابط الثقافي ك الجيك سياسي مف خالؿ تجميع ك سيكلة الكصكؿ إلى 

مجمكعة كبيرة مف المستيمكيف أك الزبائف فإف لديو أقصى حد مف افتراض كجكد درجة تجانس عالية داخؿ 
. مجمكعة مف البمداف

في كثير مف البمداف السيما بمداف العالـ الثالث : تقسيـ السكؽ إلى شرائح فكؽ الكطنية أك العالمية- 2
ىذا يعني جماعات مستيمكيف في كؿ بمد تفترض كجكد تكقعات سمكؾ ،يالحظ ظيكر شرائح كبيرة فكؽ الكطنية 

 في المقابؿ فإف بيف البمداف،كاحدة أك متشابية كؿ ذلؾ مف مفرزات العكلمة ك دكرىا في تكحيد أنماط الحياة 
ىناؾ في عالـ اليـك انفجار في المطالبات باليكية في بعض المناطؽ ك األدياف ك الجماعات التي تتكمـ بصكت 

عالي ك تؤكد االختالؼ الثقافي، ك في الحقيقة فإف الدكؿ المييمنة تميؿ طكعا أك كرىا إلى فرض ثقافتيا أك 
ديزني، ماكدكنالد، ) ك مف بيف ىذه المؤسسات (تنميط ثقافة الدكؿ)  كما يستطيعكف تصكير كىـ التكحيد،لغتيا

 ك مف ىنا تأتي ،تخفي الكثير مف االختالفات بيف الحضارات ك األدياف ك األعراؼ ك المغة (الخ...كككاككال،
كىذا يعني ،مقاربة الرابط بيف األسكاؽ تزامنا مع ظاىرة التفتت الثقافي الذم يؤدم إلى شكؿ مف أشكاؿ التقارب 

. مجمكعة المستيمكيف المكجكديف في كؿ بمد مف نفس االحتياجات كالتكقعات
 في جميع أنحاء العالـ في نتشرةالعديد مف المنتجات كالعالمات التجارية الـأف كمف المعركؼ اآلف 

ك ىي فعالة خاصة في منتجات السمعي البصرم، السيارات، ،السكؽ فكؽ الكطنية مف خالؿ ىذه القطاعات 
                                                           

1
Jean Jacques larbin et Chantal demoerloose : marketing stratégique et opérationnel, 7eme édition, dunod, paris 

2008, pp 217 , 218  
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مستحضرات التجميؿ، المشركبات، الخدمات، حيث تتصرؼ ىذه المؤسسات أكال عمى ىذه الشرائح فكؽ 
ك بعد ذلؾ تسعى إلى معالجتيا مف خالؿ برامج تسكيقية تتكيؼ مع ىؤالء العمالء المحتمميف مف ، الكطنية

. جنسيات مختمفة ك لكف في كجكد تكقعات ك احتياجات مشتركة
ك يمكف بيع ،أم أف ىناؾ عمالء متميزيف في كؿ بمد : تمبية حاجات شرائح مختمفة مف كؿ بمد- 3

 ك يتـ ،المنتج في قطاعات مختمفة ك يتـ التمييز بيف مبيعات كؿ بمد كفقا لخصائص كؿ شريحة التي تغطييا
تنفيذىا بالتكيؼ مع خصائص القطاعات السكقية، ىذا النيج يتطمب كثير مف إستراتيجيات االتصاالت قصد 

ك التكمفة تككف أعمى بالمقابؿ كما أف التكيؼ مع االحتياجات المحمية ، السكقية الشرائحالتكيؼ مع متطمبات 
. سيسمح بدكرات حياة أطكؿ لممنتجات مف خالؿ دكؿ ذات مستكيات مختمفة مف التنمية (منتجات معدلة)

 . تجزئة األسواق المستهدفة:الفرع الثاني
 : تتمثؿ فيما يمي حيث تقكـ تجزئة األسكاؽ المستيدفة عمى ثالث عناصر

تقسـ السكؽ إلى مجمكعات فرعية متجانسة تسمح لممستيمكيف التعرؼ عمى : فيـ ك إدارة الطمب -أ 
 ؛المؤسسة التي تختار خدمتيـ

كمجمكعة مف المستيمكيف مع ارتفاع قيمة ك جاذبية ك سيكلة كصكؿ : اختيار مجمكعة مستيدفة محددة -ب 
 ؛المؤسسة ليا

 التي تسمح بتميز العالمة التجارية عف منافسييا خصائصىذا يعني تحديد اؿ: تحديد مكاقع اإلمدادات -ج 
 .الرئيسييف لمشريحة المستيدفة

  . معايير تجزئة السوق:أوال
حينما تتجو المؤسسة إلى تجزئة أسكاقيا فإنيا تعتمد في ذلؾ عمى عدة أسس ك معايير تساعدىا عمى 
تقسيـ أسكقيا المستيدفة إلى شرائح متجانسة، تعمؿ عمى خدمتيا بمراعاة مجمكعة الخصائص المشتركة بينيا، 

 : كيبيف الشكؿ المكالي مختمؼ المعايير التي تعتمدىا المؤسسة في تجزئة أسكاقيا 
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source: Natahalie Van Laethen, Yvelies le bon, Beatrice Durand Megret: les boite a outils du 
responsable marketing, Dunod, Paris, 1997, p 60. 

يـ ينطبؽ عمى السكؽ الكمية ك لكف عمى مجمكعات متميزة يمكف تجمعيا في أربع سالمبدأ األساسي لمتؽ
: فئات
 ؛الديمغرافية، الجغرافية، االقتصادية ك االجتماعية -
 ؛مكاقؼ نفيسة، اتجاه المنتج، القيـ، نمط االستيالؾ، الكالء السعر، العالمة -
 ؛حاالت الشراء، االستخداـ مكثؼ، متكسط متردد -
  .الشخصية ك أسمكب الحياة -

يـ جغرافي السيما في التماشي مع األنشطة ذات الصمة سك يمكننا تجزئة ىذه المعايير كمثاؿ عمى ذلؾ تؽ
يـ سباإلضافة إلى محددات أنشطة أخرل، كما يمكننا تحديد تؽ (الخ...مكاد بناء، زراعة)بالظركؼ المناخية 

الخ ، ..، جغرافية، سمككية(سف، جنس)ك ديمغرافية  (الخ...كل الدخؿتسـ)متعدد المعايير مثؿ معايير اقتصادية 
يـ في تكضيح األنكاع الرئيسية لتجزئة السكؽ ك تكضيح المتغيرات المتاحة مف سك تستفيد المؤسسة مف ىذا التؽ

.  إمكانية النمك ك الربحيةتتيح كما أنيا ،شرائح مف السكؽ المستيدفة
 .يم السوق حسب القيمقس ت:ثانيا

تعمؿ المؤسسة عمى تقسيـ أسكاقيا المستيدفة عمى أساس القيـ قصد تحديد الزبائف األكثر كالء ك الذيف 
تعمؿ المؤسسة عمى منحيـ اىتماما اكبر نظرا ألىميتيـ في رفع إيرادات المؤسسة ، ك أثرىـ عمى نمك ربحية 
المؤسسة ، باإلضافة إلى تحديد الزبائف المحتمميف الذيف تعمؿ المؤسسة عمى كسب كالئيـ مف خالؿ برامج 
تسكيقية خاصة ، ىذا إضافة إلى تحديد الزبائف العادييف أك المستقبمييف تعمؿ المؤسسة إلى بذؿ جيكد اكبر 

 ح األضٛاقئِؼب١٠ر تدس: ( 1-3 )اٌشىً رلُ 

 حاٌشخص١خ أضٍٛة اٌح١ب

 

 ػٛاًِ د٠ّٛغراف١خ، خغراف١خ،

 اختّبػ١خ، التصبد٠خ
 

 اٌّٛلف إٌفطٟ

 
 ػبداد اٌشراء

 

 ضٍٛن اتدبٖ إٌّتح

 

 ٔفط١خ

 
 اٌّٛظٛػ١خ ٚ اٌٛالؼ١خ

 

 رصذ ٚ ِرالجخ اٌّطتٍٙه

 

 ِٛالف اتدبٖ إٌّتح
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قصد جذبيـ ك كسب كالئيـ ، ك نبيف في الشكؿ المكالي تقسيـ األسكاؽ حسب قيمة الزبكف  (بالنظر إلى مكاردىا)
 :    بالنسبة لممؤسسة 

 
 
 
 
 
 
 

source: Natahalie Van Laethen, Yvelies le bon, Beatrice Durand Megret: les boite a outils du 
responsable marketing, Dunad, Paris, 1997, p60 

يـ حسب القيمة يأخذ بعيف االعتبار رقـ المبيعات كمعيار لمتجزئة، أكؿ مف قاـ بيذا األسمكب سالتؽ
Pareto ،مف الزبائف ىـ عمالء أعمى %5: حيث يستند ىذا التقييـ إلى مساىمة العمالء في إجمالي المبيعات 
 . عمالء يشكمكف فئة الزبائف الصغار أك العاممكف%80 ، ىـ عمالء جيدكف%15،مردكدية 

ك اليدؼ منيا ىك تحديد قيمة العمالء التي تقكد المؤسسة إلى تخصيص أنشطتيا ك مكاردىا عمى أفضؿ 
: فضؿ ك زيادة قيمة لمعمالء ك ذلؾ مف خالؿاألك اليدؼ مف ذلؾ ىك اإلبقاء عمى ، العمالء 
:  العمالء إلى ثالث أنكاعParetoتحديد قيمة معينة لكؿ عميؿ حيث يقيـ - 

  اكبر نسبة مف إيرادات المؤسسة ؛ يمثمكفزبائف أكثر ربحية ك 
 ؛تمثؿ مجاال لتحسيف المؤسسة: زبائف جيدكف 
 ؛ك ىـ الزبائف الباقيف: زبائف غير مربحكف 

 ك مف ثـ تعميـ ىذه اإلجراءات ،تحديد اإلجراءات التي تسعى إلى تكفير خدمة أفضؿ لمختمؼ العمالء- 
 ؛عمى األنكاع المختمفة

 ؛تحديد الخصائص المشتركة بيف العمالء- 
خدمة مختمؼ الشرائح المستيدفة مف خالؿ مراكز االتصاؿ ك العالقات مع العمالء ك دائرة التسكيؽ - 

 1.كخدمات الدعـ
 

                                                           
1
Ibid. p60 

 ٠ُ اٌطٛق حطت اٌم١ّخشتك: (2-3  )اٌشىً رلُ 

 زثْٛ خ١ذ رٚ درخخ ػبد٠خ ِٓ اٌٛالء

 زثْٛ خ١ذ

 %80 زثْٛ ػبدٞ

15% 

5% 
80% 

إ٠راداد 
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يم االستراتيجي لمسوق س التق:ثالثا
د ريـ السكؽ إلى أجزاء مختمفة قصد تكييفيا مع اإلستراتيجية التسكيقية ك المكاسك اليدؼ منو ىك تؽ

المتاحة لممؤسسة، كما ييدؼ إلى البحث عف االبتكار ك تحقيؽ أفضؿ إشباع لألسكاؽ المستيدفة ك كذلؾ كسب 
 باإلضافة إلى أنيا تساىـ في تحديد إستراتيجية المؤسسة مف خالؿ ،كالء أكبر لمعمالء الحالييف ك المحتمميف

، حيث نبيف تقسيـ السكؽ كفؽ استراتيجيات المعرفة الدقيقة لحاجات ك رغبات الشرائح المستيدفة في السكؽ
 : المؤسسة مف خالؿ الشكؿ المكالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

source: Natahalie Van Laethen, Yvelies le bon, Beatrice Durand Megret: les boite a outils du 
responsable marketing, Dunad, Paris, 1997, p64 

 ك ال بد مف تحديد ،يـ االستراتيجي ك تقسيـ السكؽ إلى أجزاءسيـ السكؽ لتمييز بيف التؽستستخدـ شجرة تؽ
 1 :كؿ جزأ مف خالؿ

 الخ؛... متكسط االستيالؾ، متكسط الدخؿ ،قياس االتجاىات الحالية ك المستقبمية: قابمية القياس- 
 ؛أكثر سيكلة، تكنكلكجيا: متكفرة- 
 ؛(ىامش ربح ك عائد االستثمار)تكفير ما يكفي مف القيمة التجارية : مريحة- 
 .الخ ... تجارية تكنكلكجية ،: مقارنة قدرات المؤسسة- 

 .استهداف العمالء من خالل تجزئة االسواق االجنبية و البحث عن المزايا التنافسية: المطمب الثالث 

بعد قياـ المؤسسة بجمع المعمكمات ك المعطيات حكؿ االسكاؽ الدكلية فانيا تتجو نحك تقييـ تمؾ 
االسكاؽ ك درجة ربحيتيا ك حدة ك اشتداد المنافسة داخميا، ك رفع تنافسيتيا فييا مف خالؿ تقييـ الكضع 

                                                           
1
Ibid,p64 

 ٠ُ اٌطٛقششدرح تك: (3-3  )اٌشىً رلُ 

 ٚحذح األػّبي اإلضترات١د١خ

 ضٛق ة ضٛق أ

 َ خـضٟتك َ ةضٟتك ٠ُ أشتك

 ٠ُ فرػٟ ةشتك ٠ُ فرػٟ أشتك

 ٠ُ خـشتك ٠ُ ةشتك ٠ُ أشتك
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التنافسي ليا ضمف مجمكعة المنافسيف في اسكاقيا المستيدفة ، لكف يمكننا االشارة الى اف خدمة السكؽ ككؿ 
تتطمب مكارد اضافية ضخمة عمى المؤسسة، في حيف نجد اف اتجاه المؤسسة نحك معرفة حاجات ك تطمعات 

كؿ زبكف عمى حدل ك خدمتو تعتبر ضرب مف الخياؿ ، لذا ك كما رأينا مف قبؿ فاف المؤسسة تتجو نحك تقسيـ 
تمؾ االسكاؽ الى شرائح متماثمة مف حيث الحاجات ك الرغبات ك التطمعات ، كما نستطيع القكؿ باف عممية 

تقسيـ ك تجزئة االسكاؽ تعتبر كاستراتيجية لتخصيص مكارد المؤسسة ك البحث عف التميز مف خالؿ الكشؼ 
عف الفرص المكجكدة في االسكاؽ ك استغالؿ نقاط الضعؼ لممنافسيف في قطاعات معينة التي يككف فييا 

لممؤسسة مكقع اقكل مف المنافسيف ، االمر الذم يمكف المؤسسة مف استمالة عمالء ىذا القطاع لصالحيا ، كفي 
الكقت الحالي فقد تطكر مفيـك تقسيـ االسكاؽ حيث نجد فيما سبؽ فقد كانت المؤسسة تعتمد في تقسيـ اسكاقيا 

الخ، اما في الكقت الحالي فقد اصبحت .. عمى المعايير الديمغرافية ك االقتصادية ك الجغرافية ك عادات الشراء 
المؤسسة تكلي اىتماما حتي بالمكقؼ النفسي ك الشخصية ك اسمكب حياة العمالء المستيدفيف قصد الكشؼ عف 

تطمعاتيـ ك رغباتيـ حيث تستيدؼ المؤسسة مف كراء ذلؾ الف تككف ليا االسبقية ك التميز في خدمة ىؤالء 
العمالء ، كما نشير الى اف عممية تجزئة ك تقسيـ االسكاؽ تعطي نظرة لممؤسسة حكؿ خصائص الزبائف 

المستيدفيف فمنيـ مف يككف عمى درجة عالية مف الكالء حيث تعمؿ المؤسسة عمى تخصيص مكاردىا كانشطتيا 
عمى افضؿ العمالء ك تيدؼ مف كراء ذلؾ الى االبقاء عمى االفضؿ ك زيادة قيمة العمالء المحتمميف ، اما عمى 
مستكل السكؽ الدكلي فمع تزايد عكلمة االسكاؽ ك تزايد الفرص المتاحة لتطكير المنتجات عالميا تتكجو المؤسسة 

الخ، اك مف خالؿ ....الى تقسيـ اسكاقيا المستيدفة اما عمى اساس التقارب الثقافي ك االقتصادم ك االجتماعي 
تقسيمو الى شرائح فكؽ الكطنية، اك مف خالؿ التكيؼ مع كؿ سكؽ ك خصائصو ك تمبية حاجات شرائح مختمفة 
مف كؿ سكؽ مستيدفة ، حيث يمكننا طرح اىمية تقسيـ االسكاؽ ك دكرىا في البحث عف المزايا التنافسية فيما 

 : يمي 

 .اهمية تقسيم االسواق المستهدفة و تجزئتها : اوال 

 تمكف اىمية تقسيـ االسكاؽ الى قطاعات ك شرائح متجانسة في اختيار التميز ك تخصيص المكارد ك يمكننا 
 : ابراز ىذه االىمية فيما يمي 

التحديد الدقيؽ لمسكؽ المستيدفة مف خالؿ قدرة الكشؼ الدائـ لتطكر ك دينامكية حاجات ك رغبات ك تطمعات -
 الزبائف، ك البحث عف الفرص التي تحقؽ التميز التنافسي مف خالليا؛

التحديد الجيد لمقطاعات التي تشمؿ مجمكعة مف المؤسسات ك االفراد ذكم الحاجات التشابية ، ك بالتالي الفيـ -
 الجيد لسمكؾ المستيمؾ ك العمؿ عمى خدمتيـ بشكؿ متميز؛
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دراسة خصائص المستيمؾ مف حيث حاجاتو ك دكافعو ك ىذا ما يمكنيا مف التحديد الجيد ليا قصد كضع -
 استراتيجيات المزيج التسكيقي المناسب المكجو نحك اشباع حاجات ك رغبات الزبائف بشكؿ مميز ك اكثر كفاءة ؛

تساىـ في تحديد االستراتيجية العامة لممؤسسة مف خالؿ المعرفة الدقيقة لحاجات ك رغبات الشرائح المستيدفة -
 ؛ (التميز التركيز التكمفة )في السكؽ 

متابعة ك مقابمة ديناميكية الطمب مف خالؿ االبتكار ك تقديـ منتجات جديدة التي تسيـ في التي تسيـ كفي -
 االحتياجات المتجددة ك تطمعات الزبائف ؛

تحديد القطاعات السكقية التي تكاجو فييا  المؤسسة منافسة قكية ،ك تكجييا نحك تحصيص المكارد الالزمة -
لخدمة قطاعات قد تككف ميممة مف طرؼ المنافسيف ،اك يتـ خدمتيا بشكؿ غير كافي بدال مف تكجو المؤسسة 

 نحك القطاعات التي تتميز بالمنافسة الشرسة ك التشبع يصعب عمى المؤسسة المنافسة فييا ؛

التحديد الدقيؽ لالىداؼ التسكيقية ك التكجو نحك تقييـ االداء التسكيقي في كؿ قطاع عف طريؽ المقارنة بيف -
 االداء الفعمي ك االىداؼ المسطرة ؛

اف تقسيـ السكؽ الى شرائح متمتاثمة يعني المعرفة الدقيقة لمحاجات ك الرغبات مما يجعؿ مف المنتجات المبنية -
عمى اساس ىذه الحاجات المكجية لمزبائف اكثر كفاءة ك فعالية ك اكثر جكدة ، كما اف ىذه المعرفة الدقيقة 

لالسكاؽ المستيدفة تؤدم الى تطكير ىذه االسكاؽ ك حتى االنتقاؿ الى اسكاؽ اخرل مف خالؿ الخبرة 
 1كالتخصص ك المركنة مع طمبات ك حاجات ك رغبات ك تطمعات لمزبائف المستيدفيف ؛

باالضافة الى الجكدة ك الكفاءة ك الفعالية فاف تقسيـ االسكاؽ الدكلية يكجو المؤسسة نحك افضؿ مكاقع االمداد -
ك التكزيع مف خالؿ الدراسات الجغرافية ك الديمغرافية التي تستند الييا المؤسسة في تقسيـ اسكاقيا ك استيداؼ 

 عمالئيا مما يؤدم الى اختصار الكقت ك انخفاض التكمفة ؛

سيكلة التاثير عمى العمالء المستيدفيف مف خالؿ معرفة الخصائص النفسية ك الشخصية ك اسمكب الحياة -
المتبع ، ك ذلؾ باالستناد الى مختمؼ االستراتيجيات التركيجية ك الحمالت االعالنية ك كفائتيا بناءا عمى 

 .خصائص العمالء المستيدفيف 
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 االستهداف السوقي و البحث عن المزايا التنافسية : ثانيا 

 حيث تصبك المؤسسة مف خالؿ تقسيـ اسكاقيا الى تحديد عدد القطاعات السكقية التي يمكف لممؤسسة 
تغطيتيا ك الكيفية االفضؿ لمكصكؿ الى افضؿ القطاعات ك يككف ذلؾ مف خالؿ تحديد القطاعات السكقية 

الجذابة ، حيث يمكف تحميؿ جاذبية القطاع مف خالؿ قياس جاذبية الفرص االقتصادية لمقطاعات قصد اختيار 
القطاع السكقي المستيدؼ، حيث تستند المؤسسة في ذلؾ بتحميؿ جاذبية القطاع ك تحميؿ تنافسية مختمؼ 

 : القطاعات 

حيث يمكف تحميؿ جاذبية القطاع مف خالؿ التنبؤ بالطمب في تقدير الكمية التي : تحميؿ جاذبية القطاع -أ
يمكف لمسكؽ المستيدفة استيعابيا، باالضافة الى تحديد الحصة السكقية المحتممة ام التنبؤ بنصيب المؤسسة 
المحتمؿ كسبو مف مبيعات الصناعة في السكؽ المستيدفة، باالضافة الى تقدير المبيعات المتكقعة في فترة 
زمنية محددة ،ك كذلؾ تحديد الربحية المحتممة ك امكانية تحقيقيا ك المحافضة عمييا ، حيث نشير الى اف 
المؤسسة تستند الى عدة اساليب كمية ك نكعية لقياس جاذبية السكؽ المستيدفة مف بينيا تحميؿ االرتباط 

 كالتقديرات الشخصية لمندكبي البيع ك االدارة العميا ؛

قبؿ التكجو نحك غزك ام قطاع سكقي سكاء عمى المستكل المحمي اك الدكلي يجب : التحميؿ التنافسي -ب
عمى المؤسسة االقتصادية االستناد الى تحميؿ دقيؽ لعناصر القكة ك ضعؼ لممؤسسات المنافسة، باالضافة الى 
الفيـ الجيد لمبيئة الخارجية ك التفكير في تبني االستراتيجية التي تسمح لممؤسسة بالتفكؽ ك اكتساب مزايا تنافسية 

 .ضمف القطاعات السكقية المستيدفة 

ك بعد تحديد ك تقييـ خصائص القطاعات السكقية االكثر جاذبية ك التي تتكافؽ مع امكانياتيا ك مكاردىا 
ك خصائصيا التي تمكنيا مف خدمة ىذه القطاعات السكقية ، حيث تتكقؼ عممية المفاضمة بيف القطاعات 

السكقية المستيدفة ك االستراتيجيات المتبعة مف طرؼ المؤسسة عمى عدة عكامؿ نجد مف بينيا المكارد المادية 
كالبشرية ك التكنكلكجية ك الميارات التسكيقية ، فكمما كانت ىذه المكارد محدكد كمما زادت صعكبة المؤسسة في 
التعامؿ مع السكؽ ككؿ اك عدد كبير مف القطاعات، لذلؾ فاف المؤسسة تتجو نحك استراتيجيات اكثر تركيزا 

تكتسب مف خالليا مزايا تنافسية ، ىذا باالضافة الى درجة تجانس المنتكج ك اتباع المؤسسة الستراتيجية التنكع 
التسكيقي ك عدـ التنكع قصد تميز المنتجات اك التكجو نحك تخفيض التكمفة ، باالضافة الى عامؿ تجانس 

االسكاؽ فكمما كاف العمالء غير متجانسيف كمما اجتنبت المؤسسة تنكيع منتجاتيا ، باالضافة الى النظر الى 
مرحمة دكرة حياة المنتج فيفضؿ في تقديـ المنتج التركيز ك عدـ التنكع قصد جذب انتباه العمالء ك ادراكيـ، اما 
في مرحمة النضج فتتجو المؤسسة نحك تحقيؽ مزايا تنافسية مف خالؿ تنكيع منتجاتيا ، ك في االخير النظر الى 
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االستراتيجية التسكيقية المعتمدة مف طرؼ المنافسيف، فاذا كانك يتجيكف نحك خدمة قطاعات متعددة فاف 
المؤسسة تتجو نحك تنكيع منتجاتيا ك العكس عند تركيز المنافسيف عمى قطاع سكقي معيف فاف التسكيؽ المركز 

اك المتنكع يحقؽ لممؤسسة مزايا تنافسية في ىذه االسكاؽ ، ك مما سبؽ نجد اف المؤسسة مخيرة بيف ثالث 
 1: استراتيجيات تسكيقية لخدمة اسكاقيا المستيدفة ك التي تتمثؿ في 

مف خالؿ ىذه االستراتيجية تقـك المؤسسة بتقديـ عركض مختمفة لمنتكج كاحد : استراتيجية التسكيؽ المتنكع -
 تتكجو بو الى قطاعات محددة مع مزيج تسكيقي مختمؼ ك مناسب لكؿ قطاع سكقي ؛

مف خالؿ ىذه االستراتيجية تتجو المؤسسة نحك تقديـ عرض كاحد : استراتيجية التسكيؽ غير متنكع -
لممنتكج مف خالؿ مزيج تسكيقي كاحد يكجو الى جميع القطاعات السكقية المستيدفة، حيث يركز في بناء 

 ىذه االستراتيجية عمى اف حاجات المستيمكيف نمطية ك متشابية ؛

قد تككف محدكدية المكارد في المؤسسة الدافع نحك استراتيجية التركيز اك تكجو : استراتيجية التركيز -
المؤسسة نحك تخصص اكثر، حيث تركز المؤسسة مف خالؿ ىذه االستراتيجية عمى قطاع سكقي كاحد ، 
االمر الذم قد يؤدم الى اكتساب بعض المزايا التنافسية مف خالؿ الدراسة الجيدة لمقطاع السكؽ ك خدمتو 
 .بكفاءة ك فعالية ك مف ثمة تحقيؽ مركز تنافسي قكم في السكؽ نتيجة الخبرة ك السمعة الجيدة في السكؽ 

 ك مف خالؿ ما سبؽ نجد اف المؤسسة تتكجو نحك عدة بدائؿ استراتيجية لخدمة اسكاقيا المستيدفة بالنظر 
الى مكاردىا ك حالة المنتكج في السكؽ ك معطيات المنافسة في السكؽ المستيدفة قصد تحقيؽ التفكؽ ك التميز 

 .التنافسي 

 . و دورها في رفع تنافسية المؤسسة  المنتج الدولي إستراتيجية : ثانيالمبحث ال

 لذلؾ فاف السمعة ، الدكلية ك مؤثراتيا تختمؼ مف سكؽ آلخراألسكاؽكما ذكرنا في السابؽ فاف بيئة 
ما عمى المسكؽ الدكلي معرفة ك تحديد ا لزأصبح ، لذا آخرالمقبكلة في مجتمع ما ال ضماف لقبكليا في مجتمع 

 ىناؾ بعض السمع المقبكلة عالميا قد أففي حيف ،  الدكلية المستيدفة األسكاؽ المستيمكيف عبر أذكاؽحاجات ك 
 ىناؾ العديد مف أف الدكلية في حيف األسكاؽ لقميؿ مف التكييؼ ك التغيير عند طرحيا في إال تحتاج أكال تحتاج 

 بعد تحكيرىا ك تكييفيا استجابة ألذكاؽ مستيمكييا المستيدفيف في تمؾ إال استجابة أدنىالسمع التي ال تناؿ 
 انو مف السيؿ عمكما تحكير ك تكييؼ السمعة لتتالءـ ك رغبات ك حاجات مستيمكييا  بو ، ك مف المسمـاألسكاؽ

 التساؤؿ أفبدال مف محاكلة تحكير تفضيالت المستيمؾ التي تككف في بعض الحاالت بدكف جدكل ، لذا نجد 
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 إلى تنميط مكاصفات منتجاتيا عند انتقاليا إلىىؿ تتكجو المؤسسة : في ىذا الصدد يتمثؿ في إثارة األكثر
 عمى ىذا اإلجابة حيث تعتبر ، تقـك بتكييفيا حسب خصكصية كؿ سكؽ   مستيدؼ ؟أك الدكلية األسكاؽ
 حاجات المستيمؾ إشباع لـ يستطع فإذا ىك قمب المزيج التسكيقي المنتج أف باعتبار أىميا خطكة ك أكؿالتساؤؿ 

 لذلؾ فاف ، المنتج في السكؽأداء لتحسيف األخرل تبذؿ في مككنات المزيج إضافيةفميس ىناؾ داع لجيكد 
 أف معقد بالنسبة لممؤسسة العاممة في مجاؿ التسكيؽ الدكلي باعتبار أمر المنتج أكتخطيط سياسة السمعة 

لذلؾ فاف قرار المسكؽ المتعمقة بخصائص ك مككنات ، المستيمكيف في دكؿ مختمفة لدييـ متطمبات متباينة 
معقدة جدا ، لذا ك مف خالؿ ىذا  (الخ...تمييز ، تغميؼ ، تبييف ، ضماف ، خدمات ما بعد البيع )المنتج 

مف خالؿ ،  الدكلية المختمفة األسكاؽ عبر المنتج المتعمقة بسياسة األساسية الجكانب إلىالمبحث سكؼ نتطرؽ 
 إشكالية ك خصائص المنتج ك أبعاد إلىك في المطمب الثاني نتطرؽ ، حكؿ المنتج الدكلي أساسيةتناكؿ مفاىيـ 

 إلىنتناكؿ تكجيات المؤسسات س مف  خالؿ المطمب الثالث ،أما الدكلية المستيدفة األسكاؽتنميطو ك تكييفو في 
، أما المطمب الرابع فقد خصصناه لدراسة دكر إستراتيجية المنتج في التميز ك رفع تجديد المنتجات ك تطكيرىا 

 .تنافسية المؤسسة 

  الدوليالمنتج حول أساسيةمفاهيم  : األولالمطمب 

 أسكاقيا الدكلية لممؤسسة عبر اإلستراتيجيةكما ذكرنا فيما سبؽ فاف المنتج الدكلي  يعتبر قمب 
 مستكياتو إلىباإلضافة ،  بمختمؼ المفاىيـ المتعمقة بو اإلحاطةالمستيدفة ،لذا كجب عمى المسكؽ الدكلي 

 الخاصة بكؿ سكؽ دكلي مستيدؼ اإلشكالية إلى التطرؽ األخيرك في ،  أبعادىاكتصنيفاتو ك تسيير النكعية ك 
 . المستيدفة األسكاؽ المفاضمة بيف تكييؼ ك تنميط المنتج في تمؾ أسسك ىي 

  الدولي مفهوم المنتج : األولالفرع 

ك قد تطكرت ىذه المفاىيـ مع تطكر ،تعاريؼ كثيرة ك مفاىيـ متنكعة ب  الدكلي المنتجحضي مفيكـ
 المنتج إلى ففي القديـ كاف ينظر المنتجات، تمؾ إلىالمفيـك التسكيقي ككجية نظر كؿ مف المنتج ك المستيمؾ 

ك مع اشتداد المنافسة ك بركز المفيـك ،  شيء يمكف تداكلو في السكؽ ك يحظى بقابمية التبادؿ أمعمى انو 
 رغبات كحاجات إشباع إلىالتسكيقي في المؤسسات ارتبط المنتج بالخصائص المممكسة ك الغير مممكسة اليادفة 

 بؿ ، المستيمؾ مف اجؿ شرائوبيف يدم ككضعو إنتاجو لـ تعد المعادلة مبنية عمى فرض ما يمكف إذ ،المستيمؾ
،  التغيرات البيئية مراعاة إلى العمالء المحتمميف بمزايا المنتج باإلضافة إقناعتطكرت لتصبح معتمدة عمى 

: أىميا فيما يمي  الخاصة بو ك التي نذكر التعارؼ فقد تعددت بالمنتجكباختالؼ ك تطكر المفاىيـ الخاصة 
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الشيء المممكس ك يعرفيا عف طريؽ خصائصيا " :أنياىناؾ مف يحصرىا في مفيكـ ضيؽ عمى -
حيث اغفؿ ىذا المفيـك عمى السمع الغير مممكسة ، "الخ....، المككنات الييئة ك المكف األبعادالمادية كالشكؿ ، 

 ، الخدمات اليندسية السينمائيةالتي تشكؿ نسبة كبرل في قيمة صادرات بعض الدكؿ كاألفالـ   (الخدمات )
 إلى السمع إيصاؿ حتى بالنسبة لمسمع المممكسة فخدمات التاميف ك الشحف مطمكبة لضماف الخ،....كاالستشارية 

حيث نجد في حاالت عديدة البد مف الجمع بيف السمع المممكسة ك غير مممكسة لتقديـ سمعة ،1 المقصكدةأسكاقيا
 ك تشغيؿ ك صيانة آالتكاحدة متكاممة لممستيمؾ كما ىك الحاؿ في المشاريع الجاىزة المشتركة مف مكائف ك 

 مشتؽ مف المزيج التسكيقي إشباع بأنيا ينظر لمسمعة أف لذلؾ يجب الخ ،......كتدريب ك قطع غيار ك ضماف 
 .ك ليس مف الخصائص المادية لمسمع فقط 

 لمخصائص إلىما يحصؿ عميو المشترم مف منافع سيككلكجية باإلضافة " :كما عرؼ المنتج عمى انو-
 المستعمؿ أكحيث ركز ىذا التعريؼ عمى المنافع التي يحصؿ عمييا المستيمؾ ، 2" المادية ك الكيميائية لممنتج

 .مف خالؿ المنتج 

 ك المفاىيـ كالسمع األفكارالمزيج المككف مف " :كما عرؼ مف كجيت نظر التسكيؽ االجتماعي عمى انو
 الجيات المستيدفة مف خالؿ برنامج اجتماعي استخداـ إلى إيصالياالمممكسة ك الخدمات المساعدة المراد 

ىذا التعريؼ بدكره يركز عمى المنافع التي يحصؿ عمييا المستيمؾ مف خالؿ ، 3"  التسكيقية المتاحةاألنشطة
 . البيئة االجتماعية أك كما ركز عمى الجانب االجتماعي ،المزيج السمعي

ك في الحقيقة يمكننا القكؿ انو يجب مراعاة جميع الجكانب البيئية لممنتجات خاصة في المجاؿ الدكلي 
 فاف ىذه المنتجات إالك ،مثؿ البيئة التنافسية ففي كسط بيئة تنافسية تتطمب التطكر ك التجديد الدائـ لممنتجات ،

كىذا الخ ، ...كذلؾ بالنسبة لمبيئة الثقافية ك متطمبات فيميا ،  فرصة لمنجاح في مثؿ ىذه البيئة بأملف تحضي 
 . ك الذم يدكر حكؿ تكييؼ ك تنميط المنتجات إلحاحا األكثرما يؤكد التساؤؿ 

،  ( غير مممكسة أكسمع مممكسة ) شيء أمك مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكننا القكؿ باف المنتج ىك 
 . الظركؼ البيئية المحيطة مراعاةيمكف طرحو في السكؽ بيدؼ الحيازة ك التممؾ ك االستخداـ ك االستيالؾ مع 

لماذا يتجو المستيمؾ :  التساؤؿ حكؿ إلى ذىننا بمفيـك المنتج فانو يتبادر أكثر اإلحاطةكما انو ك قصد 
 لحؿ مشكمة ما ؟  أـ لكظيفتو أـنحك المنتج ؟ ىؿ يشتريو لنفسو 

                                                           
1

 198،ص2009 ، ، دار المسٌرة ،عمانالتسوٌق الدولً: بدٌع جمٌل قدو 
2

 137،ص2003 مؤسسة حورس الدولٌة ، اإلسكندرٌة، ،-اتجاهات تسوٌقٌة معاصرة -التسوٌق الدولً : عصام الدٌن أمٌن أبو علفة 
3

 84 ،ص2004، دار وائل ،عمان ، -األخضر و البٌئً-التسوٌق االجتماعً : محمد إبراهٌم عبٌدات 
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 مستكيات ك التي 5 مستكيات المنتج ك حسب ككتمر فاف لممنتج إلى التطرؽ إلىىذا ما يؤدم بنا 
 :نكضحيا في الشكؿ المكالي 

 المستكيات الخمسة لممنتج : (4-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

source : philip kotler ,bernard dubois  ,delphine manceau : marketing management ,11eme 
edition ,pearson éducation, paris ,2003،p 427 

،  كؿ مستكل يرفع قيمة العرض لممستيمؾ ، خمس مستكياتإلىبطريقة تطبيقية يمكف تصنيؼ المنتج 
 مف األساسية ك يحقؽ المنفعة األصمي المنتجك ىي  ( المنتجنكاة ) تكجد النكاة األساسيحيث في المستكل 

 عمى المستكل الثالث ،أما التغميؼ ك التبييف إلى المنتج المعركض فيك عبارة عف النكاة باإلضافة أما ، المنتج
 عمى المستكل الرابع نجد أما المنتج،نجد المنتج المنتظر ك ىك الذم يقدـ الخدمة المنتظرة ك األساسية مف 

 المنتج ،أما المكاحؽ ك اإلكسسكار المتعمقة بو إلى باإلضافة األساسي نجد مف خاللو المنتج ،المنتج العاـ
 .المتميز فيك الذم يضفي ميزة منفردة عمى المنتج تمييزه عمى باقي السمع المنافسة 

 لإلحاطة غير كافية األخرل عف عناصر المزيج التسكيقي بمعزؿك بطبيعة الحاؿ فاف دراسة المنتج 
 دراسة االستراتيجيات التسكيقية التي تتبناىا المؤسسات العاممة في مجاؿ إلى لذا سنتطرؽ فيما يمي ،بشتى جكانبو

 .التسكيؽ الدكلي خالؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج 

 

 ِٕتح ِت١ّس

 إٌّتح اٌؼبَ

 إٌّتح إٌّتظر

 اٌّؼرٚض

 إٌٛاح



استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي و دورها في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية .....................................الفصل الثالث   

203 
 

استراتيجيات التسويق خالل دورة حياة المنتج   : نيالفرع الثا

،  حدد فميب ككتمر العديد مف االستراتيجيات التسكيقية تبعا لدكرة حياة المنتج الدكلي اإلطارفي ىذا 
،  تطرقنا ليا في تفسير ظاىرة تدكيؿ نشاط المؤسسة لذا سنكتفي فيما يمي بسرد االستراتيجيات أفكالتي سبؽ ك 

  :أدناهك ذلؾ كما ىك مبيف 

  األربعة االستراتيجيات إحدل إتباع المؤسسة بإمكاف  : التسكيقية في مرحمة التقديـاإلستراتيجية-أ
  1 :التالية

،  بمنتج جديد بسعر مرتفع ك بمستكل تركيج عالي بالبدء تتألؼ:  االستخالص السريع إستراتيجية-1 
 ك تقكـ ىذه المؤسسة بتكثيؼ ، لكؿ كحدةأرباحكتتقاضى المؤسسة سعرا مرتفعا لغرض استعادة ما يمكف مف 

:   مقبكلة بافتراض اإلستراتيجيةالتركيج لزيادة التغمغؿ في السكؽ ك عمكما تككف ىذه 

 ؛يككف جزا كبير مف السكؽ المحتمؿ غير مدرؾ لممنتج -

 ؛(الرغبة ك القدرة)يتحمس الذيف يدرككف  المنتج القتنائو ك يستطيعكف دفع السعر المطمكب -

 ؛تكاجو المؤسسة منافسة محتممة ك تريد بناء ميزة لمعالمة التجارية -

 ، بمنتج جديد بسعر مرتفع ك مستكل تركيج عاليبالبدء تتألؼ:  االستخالص البطيء إستراتيجية-2 
 ثـ يبقى مستكل التركيج ك تكاليؼ التسكيؽ أرباحيساعد السعر العالي المرتفع عمى استعادة ما يمكف مف 

 في اإلستراتيجية مف السكؽ ك تككف ىذه األرباح تستخمص ىذه التركيبة الكثير مف أفك مف المتكقع ، منخفضة
:  ظؿ االفتراضات 

 ؛غالبية السكؽ يدرؾ المنتج -

 ؛يرغب المشتركف في دفع سعر مرتفع -

 ؛المنافسة المحتممة غير كشيكة -

 تقـك ، عمى التركيجبإسراؼ اإلنفاؽ بمنتج بسعر منخفض ك ببدء تتألؼ التغمغؿ السريع إستراتيجية-3
:   بافتراض اإلستراتيجيةتقكـ ىذه ،  تغمغؿ ك اكبر حصة في السكؽ بأسرع اإلستراتيجيةىذه 

                                                           
1

 ، المكتبة العصرٌة، المداخل المعاصرة للتعامل مع األسواق و العمالء–إدارة التسوٌق : عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ، اشرف محمد محمد إبراهٌم 

 311-309 ، ص ص 2009مصر،
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  ؛تككف السكؽ كبيرة الحجـ ك ال يدرؾ السكؽ المنتج-

 ؛يككف اغمب المشتريف حساسيف تجاه السعر -

 ؛ىناؾ منافسة قكية محتممة -

 منتج جديد بسعر منخفض ك مستكل منخفض مف بإنتاجتتعمؽ :  التغمغؿ البطيء إستراتيجية-4
 المنخفضة ك تؤدم تكاليؼ التشجيع ، يشجع المستكل المنخفض مف السعر عمى القبكؿ السريع لممنتج،التركيج

 حيث تعتقد المنظمة باف طمب السكؽ يككف حساسا لمغاية تجاه السعر ك لكنو قميؿ الحساسية األرباح، رفع إلى
:   مقبكلة عندما اإلستراتيجية ك تككف ،تجاه التركيج

 ؛تككف السكؽ كبيرة الحجـ ،يدرؾ السكؽ المنتج -

 ؛يككف السكؽ حساس بالنسبة لمسعر -

 ؛ىناؾ منافسة محتممة -

خالؿ مرحمة النمك تستخدـ المؤسسة االستراتيجيات  : استراتيجيات التسكيؽ في مرحمة النمك-ب
  1:ك ذلؾ عف طريؽ ، اإلمكافالخاصة لمحفاظ عمى النمك السريع لمسكؽ قدر 

 ؛ خصائص جديدة لممنتج إلى باإلضافةتحسيف ك تطكير نكعية المنتج -1 

 ؛ نماذج جديدة ك منتجات جانبية إضافة-2 

 ؛ جديدة في السكؽ أجزاء إلىالدخكؿ -3 

 ؛تزيد مف تغطيتيا لمتكزيع ك تدخؿ قنكات تكزيع جديدة -4 

 ؛ لكي تجذب المشتريف الحساسيف تجاه السعراألسعارتخفيض -5

 . التكسع في السكؽ ىذه في السكؽ بتقكية مكقعيا التنافسي إستراتيجيةك تقـك المؤسسة التي تتبع 

في مرحمة النضج تتخمى بعض المؤسسات عف منتجاتيا  : استراتيجيات التسكيؽ في مرحمة النضج-ج
 2: استراتيجيات ىذه المرحمة أىـ مف إفك ،ك تفضؿ المنتجات ذات الربح العالي ،الضعيفة 

                                                           
1

 311ص: نفس المرجع  
2

 38، ص2008، دار الٌازوري العلمٌة ، عمان ، األردن ، تطوٌر المنتجات و تسعٌرها : حمٌد الطائً ، بشٌر عالق  
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 تحاكؿ المؤسسة تكسيع السكؽ بعالمتيا التجارية عف أفمف المحتمؿ :  تعديؿ السكؽ إستراتيجية-1 
طريؽ التعامؿ مع عامميف يؤلفاف حجـ المبيعات ك ىما العالمة في نسبة استخداـ لكؿ مستخدـ ، ك تستطيع 

:  تكسع عدد مستخدمي العالمة التجارية عف طريؽ أفالمؤسسة 

 ؛ مستخدميف لو إلىتحكيؿ غير المستخدميف -

 ؛ جديدة لمسكؽ أجزاء إلىالدخكؿ -

 ؛كسب المنافسيف عف طريؽ جذبيـ عند تقديـ المنتج بطريقة جديدة -

 تحاكؿ المؤسسة المحافظة عمى المبيعات الحالية اإلستراتيجيةفي ىذه :  تعديؿ المنتج إستراتيجية-2
 تقديـ المنتج لمسكؽ إعادة عممية أفعف طريؽ قياميا بتعديؿ المنتج حتى تجذب مستيمكيف جدد لممنتج ، ك 

 مف خالؿ ؤسسة ىذه العممية تعكد بالنفع عمى الـإف ك ، تحسيف خصائصوأك يككف بتحسيف نكعيتو أفيمكف 
 . مف خالؿ محاكلتيا لكسب زبائف مرتقبيفأيضا ك ،تحسيف قدرتيا في نظر المستيمكيف

 يحاكؿ مدراء المنتج تحفيز المبيعات عف طريؽ تعديؿ أفيمكف :  تعديؿ المزيج التسكيقي إستراتيجية-3 
 عمى منفذ تكزيعي اإلبقاء أك زيادتو أكحفيز في تخفيض السعر تف يككف اؿأ ؾ، لممزيج التسكيقياألخرلالعناصر 
 .الخ ... زيادة منافذ جديدة أكمعيف 

 إستراتيجية المتبعة ىي اإلستراتيجيةفي ىذه المرحمة تككف  :  التسكيؽ في مرحمة االنحدارإستراتيجية-د 
 . بالتدرج أك ببطء أك كاف ىذا التكقؼ بسرعة إذا ك تقرر المؤسسة ىنا ما ، السمعةإنتاجكقؼ 

 االستراتيجيات التي تتبعيا المؤسسة عبر مختمؼ مراحؿ دكرة حياة المنتج عبر أىـكانت ىذه مف بيف 
 نجاح العممية التسكيقية في السكؽ الدكلي تعتد كثيرا أف إلى اإلشارة الدكلية المستيدفة ، كما ك تجدر بنا األسكاؽ
 التسكيقية الدكلية ، ىذا ما اإلستراتيجيةباعتباره قمب ،  المستيدفة أسكاقو ك خصائص ىذا المنتج في أبعادعمى 

 األسكاؽ تكييفو كفؽ المتغيرات البيئية في أك تنميطو إشكالية المنتج الدكلي ك أبعاد إلى التطرؽ إلىدفع بنا 
 . المستيدفة الخارجية

 . الدولية األسواق تكييفه و تنميطه في إشكالية المنتج و أبعاد: المطمب الثاني 
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 عرض مكجز لبعض تجارب المؤسسات العاممة في مجاؿ التسكيؽ ارتأينا المنتج أبعاد إلىقبؿ التطرؽ 
 1:  ك التي مف بينيا ، المستيدفةأسكاقياالدكلي عبر 

Ecuri- لصناعة الييمككبتر قامت بالخمي عف اسـ  snias ىذا االسـ األمريكية في الكاليات المتحدة ألنو
 ؛ شـؤ نذيريعني اسـ حيكاف يعبر عف 

GM-تتخمى عف اسـ مكداؿ السيارة  no va   ؛ يعني ال تمشي ألنوفي الدكؿ التي تتحدث االسبانية 

 ؛ يعني كممة بذيئة ألنواسـ العطر ريكسكنا غير في البرتغاؿ -

 يعني انو األبيض الف كجيو ،ماكدكنالد لـ يستطع استعماؿ الرسـ لرجؿ الطباخ عمى منتجاتيا في الياباف-
 ؛يجمب المكت 

-COCACOLA الف الثالجات المستعممة ال تستكعب ىذا ، لتر في اسبانيا 2 سحبت منتجاتيا ذات الحجـ
 ؛الحجـ

-PHILIPS ؛ لـ تستطع بيع تجييزات المطبخ في الياباف الف مطابخيـ صغيرة ك لـ تستكعب ىذه التجييزات 

-NIKE الف ىذا الرمز مس باليكية ، كانت تحمؿ اسـ اهلل بالعربية األحذية ىذه 1997 سحبت مميكف حذاء في
 .اإلسالمية

 في المنتج أفك مف خالؿ ما سبؽ مف تجارب عالمية لمؤسسات عاممة ك رائدة في السكؽ الدكلية نجد 
 أم دراسة إىماؿ فاف رأينا ك كما ألنو ، الدكلية ال يعبر عما يقابمو في السكؽ المحميةاألسكاؽ إلىانتقاؿ خطابو 

 االسـ ،) األمكر الدكلي قد تمحؽ خسائر كخيمة بالمؤسسات حتى ابسط المنتج أبعاد بعد مف أم أكعنصر 
 تنميط المنتج أك تكييؼ  ما مدل ضركرة حكؿإلحاحا األكثر بركز التساؤؿ إلى أدلىذا ما ،( الخ....الحجـ 
 األسكاؽ المنتج عبر أبعاد بدراسة أكال نبدأؿ ؤ ىذا التسااإلجابة عف ك قصد ، الدكلية المستيدفةاألسكاؽعبر 

 .الدكلية 

 . الدولية األسواق المنتج في أبعاد : األولالفرع 

 الدكلية ربطيا بمستكيات المنتج التي قمنا األسكاؽ المنتج عبر أبعاد يمكننا  ك نحف بصدد دراسة 
:   المنتج مف خالؿ ما يمي أبعاد إلى لذلؾ فقد تطرقنا ، فيما سبؽإلييا باإلشارة

                                                           
1
Philip kotler et autre ,op.cit,p405 
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الجودة   : أوال

 ك قد ، اصطالحا يقصد بيا طبيعة الشيء ك درجة صالحوأما ، الجيد نقيض الردمءأصميا الجكدة لغة 
 ة ك ذلؾ لما لمجكد، مكاءمة المنتج لالستعماؿ ك دقتو لمتطمبات العميؿ بأنيا الكممة اليكنانيةQualities ت عرؼ
 لمزبكف دكر في كضع المكاصفات الخاصة بجكدة أف إلى إضافة في التصميـ ك االنتفاع ك اليسر ، أىميةمف 

 1 . يككف عميو المنتجأفمتو لالستعماؿ الذم كضع مف اجمو ك ما يطمح ءالمنتج ك درجة مال

 درجة متكقعة مف التناسؽ ك االعتماد تناسب السكؽ كما انيا تحقؽ "أنياكما تعرؼ الجكدة عمى 
 2". الشيءإتقافاحتياجات ك تكقعات المستفيد حاضرا ك مستقبال كما تعني 

 تككف ، تقديـ خدمة بمستكل عالي مف الجكدة المتميزةأك المؤسسة لسمعة إنتاج "أنياعمى أيضا  تعرؼ ك
قادرة مف خالليا عمى الكفاء باحتياجات ك رغبات عمالئيا بالشكؿ الذم يتفؽ مع تكقعاتيـ ك تحقيؽ الرضا 

 صفة التميز إيجاد تقديـ الخدمة ك أك السمعة إلنتاجك يتـ ذلؾ مف خالؿ مقاييس مكضكعة لدييـ سمفا ، لدييـ
 3".فييا

ىذا ما يدفعنا ، الزبائف ك العمالء بإرضاء الجكدة مرتبط  نجد أف مفيكـكمف خالؿ ما سبؽ مف تعاريؼ
 :  أىميارتكز عمى نقاط مك ، نسبي أمرلمقكؿ باف الحكـ عمى الجكدة ىك 

 ؛التركيز عمى خصائص المنتج ك تميزه -

 ؛ المستفيد أكالتركيز عمى الزبكف -

 ؛ حيث تطابؽ خصائص المنتج ك المكاصفات المطمكبة اإلنتاجالتركيز عمى -

 فقد ظيرت أعماليا، مؤسسة في مجاؿ أم ضركرية لنجاح  ك االىتماـ بالجكدة قضية عالميةك قد
 أنيا إلىحيث نشير ، ك ضماف الجكدة إلدارة مكاصفات خاصة أك معايير الجكدة إصدارمنظمة عالمية تيتـ 

 الزبكف في الكقت الحاضر يفضؿ التعامؿ مع أف ممزمة حيث أصبحت في نفس الكقت أنيا إالمعايير اختيارية 
 تكحي ليـ بالثقة في المنتجات ألنيا ،(المنظمة الدكلية لمعايير الجكدة )مكرديف متحصميف عمى شيادة االيزك 

 ك قد زاد تسارع المؤسسات في شتى ، الدكليأك الخدمات سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل المحمي أكسكاء السمع 

                                                           
1

 28،ص2006 ، دار جرٌر،عمان، إدارة الجود الشاملة فً القطاعٌن اإلنتاجً و الخدمً: مهدي السمرائً 
2

،جامعة  ، الملتقى الوطنً حول إدارة الجودة الشاملة و تنمٌة أداء المؤسسة إشكالٌة ترقٌة آلٌة الجودة لتفعٌل المنافسة و األداء: بن كاملة محمد عبد العزٌز 

 3، ص2010الطاهر موالي ،سعٌدة ،
3

 ، دراسة مٌدانٌة فً المصارف التجارٌة األردنٌة ، المجلة األردنٌة اثر االبتكار التسوٌقً على فً جودة الخدمات المصرفٌة:وفاء صبحً صالح التمٌمً 

 2،ص2007، جامعة العلوم التطبٌقٌة ،عمان، 1،العدد 10للعلوم التطبٌقٌة ، مجلد 
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، بقاع العالـ عمى الحصكؿ عمى شيادة االيزك ك ذلؾ لألىمية التي اكتسبتيا مف الفكائد التي تجنييا المؤسسات 
 1: ك المتمثمة في 

 مما يزيد ، جكدة منتجاتيا ك خدماتيا بكاسطة نمكذج متعارؼ عميو عالمياإدارةالسماح لممؤسسات بتسيير ك -
 ؛مف ثقة الزبائف مف مخرجات المؤسسة 

 نتيجة لتزايد الثقة بالسمع ك خدمات األسكاؽ العمر االقتصادم لممؤسسة في إطالة مرتفعة ك أرباحتحقيؽ -
 ؛المؤسسة 

 العالمية بقدرة األسكاؽ ك كذلؾ دخكؿ األسكاؽ التجارية ك التسكيقية لتكسيع نطاؽ األنشطة أماـ الفرص إتاحة-
 ؛ك كفاءة عاليتيف 

 .تكفير لغة ك مصطمحات مشتركة ككاضحة عمى الصعيد العالمي-

 .التمييز: ثانيا 

 تحديد الدكلية ىك األسكاؽ القرارات التي تتخذىا المؤسسة عند اتجاىيا نحك مخاطبة زبائنيا في أىـ إف 
 العالمة التجارية ك االسـ التجارم في انو يساىـ ضمف أىمية حيث تكمف ،االسـ ك العالمة التجارية ليذا المنتج

في سيكلة التعرؼ عمى منتجات المؤسسة مف بيف ،  مثؿ الغالؼ ك العبكة األخرلمجمكعة مف العناصر 
 : يرتبط تمييز المنتج دكليا ببعديف رئيسييف ىماكالمنتجات المنافسة ، 

ك تكمف  : األجنبي االسـ التجارم ك العالمة التجارية لعناصر الثقافة في المجتمع مالئمةمدل -1 
أجنبية،  في بالد أخرل االسـ التجارم الذم تستخدمو المنشاة في بمدىا يعني معاني أفالخطكرة في ىذه المشكمة 

 2،ك ىذه المعاني قد تؤثر سمبا عمى درجة تقبؿ المستيمؾ في ىذه الدكؿ لممنتج بغض النظر عمى مستكل جكدتو
 ؛ سابقا خير دليؿ عمى ذلؾ أكردناىا التي األمثمةك 

حيث كجد انو تكجد العديد مف البدائؿ يمكف لممسكؽ :  الدكلية األسكاؽبدائؿ التمييز عمى مستكل -2 
 : أىمياالدكلي االختيار بينيا ك مف 

 نجاعة في حالة أكثر اإلستراتيجيةتعتبر ىذه  : (تنميط االسـ ) المستيدفة  األسكاؽاسـ كاحد مميز عبر كافة -أ
 بعيف االعتبار عدـ تعارضو مع الثقافات األخذمع ، قياـ المؤسسة بتسكيؽ منتج كاحد حكؿ العالـ بنطاؽ كاسع 
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 ،الملتقى الوطنً حول إدارة الجودة الشاملة و تنمٌة أداء المؤسسة ،جامعة الطاهر االٌزو و إدارة الجودة الشاملة: بن سعٌد محمد ،بن سعٌد لخضر 

 3، ص2010موالي، سعٌدة، 
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 163مرجع سابق،ص: ٌحً سعٌد على عٌد 
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كككاككال ،بيبسي ،  :اإلستراتيجية المؤسسات التي تتبع ىتو أىـ ك مف بيف ،المحمية لمختمؼ المجتمعات
  ك غيرىا ؛مرسيدس ،سكني ،تكيكتا

 الدكلية عمى المؤسسة تعديؿ األسكاؽقد تحتـ العكامؿ السائدة في : تعديؿ االسـ المميز لكؿ سكؽ عمى حده -ب
كمثاؿ عمى ذلؾ قياـ شركة نسمو بتقديـ عدد مف ، ك ظركفيا المحمية األسكاؽاالسـ المميز لممنتج لمالئمة بيئة 

حيث قامت بطرح منتجيا مسحكؽ القيكة الجاىزة ،  باسـ مميز لكؿ دكلة عمى حده األكربيةالمنتجات في القارة 
 ؛بينما طرحتو في السكؽ البريطانية باسـ نيسكفيو جكلد بميند ،  األلمانيةنسكفيو جكلد في السكؽ 

 إلى ترجمة االسـ المميز إمكانية ىذه الطريقة في حالة عدـ إلىتمجا المؤسسة :  مميزة محمية أسماءاستخداـ -ج
 في حالة ككنو أك ،( مباشر أجنبياستثمار ) ك بيع ك استيالؾ المنتج محميا إنتاج في حالة أكالمغة المحمية 

 األجنبية رغبة المؤسسة في التخمي عف صكرتيا ،أك مؤسسة دكلية إلىيتبع مؤسسة محمية رائدة ثـ بيعيا 
 فكلكس أبؿ شركة أسيـ كمثاؿ عمى ذلؾ قياـ شركة جنراؿ الكتريؾ بشراء ،كالظيكر بمظير المؤسسة المحمية

 المؤسسات المشترية باسـ احتفظت ففي كؿ ىذه الحاالت ، جاغكارأسيـ شراء فكرد أك ، سياتأسيـفاجف بشراء 
 تحافظ عمى سمعة منتجات المؤسسة المشترية في حالة فشميا في بأنيا ك تمتاز ىذه السياسة ،ةاالمؤسسة المشتر

 ؛تسكيؽ منتجات الشركات المشتراة 

تكاجو بعض المؤسسات الدكلية مشكمة االختيار بيف استخداـ اسـ : استخداـ اسـ المؤسسة كاسـ مميز -د
حيث نجد ،  اإلنتاجي استخداـ اسـ مميز لكؿ مفردة مف مفردات الخط أك لمتميز لجميع منتجاتيا كأداةالمؤسسة 

 لتميز جميع كأداةتستخدـ اسـ المؤسسة الخ ، .... ، كككاككال أم سي أم بعض المؤسسات مثؿ شؿ ، أف
 تمييز مختمفة أداةركيز عمى استخداـ ت اؿالخ ،...بينما تفضؿ برككتر اند جامبؿ ، بكنمفر، منتجاتيا ك تسكيقيا 

 ؛لكؿ مفردة مف مفردات المزيج السمعي

 المميزة احد المشاكؿ البارزة التي األسماءحيث يعتبر التعدم عمى :  المميزة األسماءمشكمة التعدم عمى -3
 فيمكف تصكر الضرر الذم يمحؽ بالمؤسسة الدكلية مثؿ شركة األجنبية، األسكاؽتكاجو المؤسسات الدكلية في 

 الخاص بيا كريست يتـ استخدامو لبيع األسناف االسـ المميز لمعجكف أفبركتؿ اند جامبؿ في حالة اكتشافيا 
 التجارية ال تكفر األسماء القكانيف الخاصة بحماية أف ك مف سكء الحظ ، بنصؼ الثمفآخر أسنافمعجكف 

ك مف بيف العكامؿ المشجعة ،  الحادة ك الخطيرة اإلشكالية المنتجات الدكلية مما يبزر ألسماءالحماية الكافية 
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 الحصكؿ عمى المعرفة التكنكلكجية أف ترتبط بمنزلة كبيرة في ذىف المستيمؾ ، كما األسماء أفعمى ذلؾ نجد 
 1 . منتج معيف غالبا ما تككف سيمة ك متكفرة بإنتاجالخاصة 

 .التعبئة و التغميف : ثالثا 

عو بغرض حفظ ـ ك التي تباع ، مف المنتجأ مجمكعة العناصر التي تككف جزبأنو يمكف تعريؼ التغميؼ 
:   ك يتككف الغالؼ مف ،محتكياتو

 مستعممة ك عدة ألكافك الذم يعد بمثابة الديككر ك الذم عادة ما يشمؿ عدة رسكمات ك : الغالؼ الخارجي -
 ؛ك قصاصات  (بيانات)نصكص 

 الخ ؛...ستعممة  زجاج بالستيؾ ،كارتكف ، حديد ـك ىي محتكل الغالؼ ك تمثؿ المادة اؿ:العبكة -

:   لمتغميؼ عدة مستكيات نميز منيا عمكما ثالث مستكيات أفكما ك نشير 

 ؛ (عبكة مباشرة )ك ىك الذم يحتكم عمى المنتج ك الذم نجده في اتصاؿ مباشر بو  : األكليالتغميؼ -أ

 ام ىك عبارة عف ،ك ىك الذم يجمع عدة كحدات مف المنتج لجعميا في كحدة مباعة: التغميؼ الثانكم -ب
 ؛ لممنتج إضافيةحاكية 

ك ىك الذم يسمح بنقؿ ك شحف عدد كبير مف المنتجات مف المصنع الى نقاط البيع : تغميؼ الشحف -ج
 ؛الخاصة بالمنتج 

 ميـ مف المنتج في أ كما يعتبر جز، حيكم في سياسة المنتجاتأكما يعتبر التغميؼ في الكقت الحالي جز
 فكائد لمتغميؼ أف إلى باإلضافةىذا ، المستيمؾ التصكر الكامؿ لممحتكيات ك الحكـ عمى جكدتو ك نكعيتو إعطاء
:   فيما يمي أىميا نذكر أخرل

 حيث يقمؿ مف احتماالت التخزيف، التعبئة ك النقؿ ك التداكؿ ك أثناءالمحافظة عمى محتكيات المنتج ك حمايتو -
 ؛تعرضو لمكسر ك التمؼ 

ك تعميماتيا (المؤسسة)ك ذلؾ مف خالؿ تعريفة بالمنتج ،يعد التغميؼ كسيمة اتصاؿ مع جميكر المستيمكيف -
 ؛الخاصة باستخداـ المنتج 

 ؛ لمشيرة ك التمييز أداةيعد -
                                                           

1
 154،155، ص ص 2003 ،مؤسسة حورس ، اإلسكندرٌة التسوٌق الدولً: عصام الدٌن أمٌن أبو علفة 
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 منتجاتيـ بما أغمفةحماية البيئة حيث انو تحت ضغط حركات حماية البيئة فاف المنتجيف بدؤا في تصميـ -
 1.يتالءـ مع البيئة ك عدـ تمكيثيا

 مجمكعة مف النقاط عند تصميـ العبكة ك الغالؼ لمتسكؽ مراعاة انو يجب إلى اإلشارةكما تجدر بنا 
:  الدكلي ك التي تتمثؿ في 

 فال يصح اعتماد صكر ، يتالءـ مع البيئة االجتماعية لممستيمؾ ك العكامؿ الثقافية السائدة في المجتمعأف-
 إفريقي، قد ال تنجح في بمد األكربي ، فالعبكة الناجحة مثال في البمد األجنبي المجتمع أفرادكرمكز تمس معتقدات 

لذا كجب تكافؽ العبكة مع نمط ، كبير جدا مما يتطمب تقديـ عبكة ذات حجـ اكبر األسرة أفرادحيث عدد 
 ؛ األجنبي في المجتمع لألفراداالستيالؾ ك العادات الشرائية 

 الكرقية قد تككف سريعة التمؼ العبكات فمثال األجنبية، تتالءـ مع طبيعة المناخ ك الطبيعة الجغرافية لمدكلة أف-
 ذات طابع أك طرؽ معبدة إلى الزجاجية ال تصمح في الدكؿ التي تفتقر العبكات أفكما ،في الدكؿ شديدة الحرارة 

 الخ؛...جبمي ك الكثير مف المنحدرات 

 .التبيين : رابع 

 ك تمثؿ كؿ مف ، كاف التبييف لو بعض المتغيرات الخاصة بوإفك ، بالتغميؼ  بشكؿ كبير يرتبط التبييف
 مد المستيمؾ بالمعمكمات الكافية يظؿ أف كما ،المغة المستخدمة لمتبييف ك التشريعات الحككمية المنشاة لو

 . األحكاؿ في كؿ األساسياالعتبار 

 األمثؿ األسمكب لمتبييف ىي تعريؼ المستيمؾ بطريقة استخداـ السمعة ك األساسية الكظيفة أفحيث 
 التسكيؽ أنشطة المسئكلة عمى اإلدارة ك الذم تيتـ بو ، استفادة ممكنةأعمىالذم يتبعو لمحصكؿ منيا عمى 

 الذم يتناسب مع األسمكب استخداـ السمعة لممستيمؾ بالمغة التي يفيميا ك إرشاداتالدكلي لممؤسسة ىك كتابة 
 ك رسـك تكضيحية خاصة ما أشكاؿ يككف باستخداـ الكممات فقد يشمؿ أفكما انو ال يشترط ، ثقافتو ك اتجاىاتو 

 ، (األميةمثال مزارعيف في دكلة مرتفعة نسبة ) باألمية تتسـ األجنبية كانت الشريحة المستيدفة في السكؽ إذا
 بيانات إعطاء المستيمؾ لخطكات استخداـ السمعة بؿ تمتد الميمة لتشمؿ إرشادعممية التبييف ال تقتصر عمى ك

 متأنية بعد دراسة ؤسسةك كميا بنكد يجب اف تراعييا الـ، ك مدة الصالحية اإلنتاجعف مككنات المنتج ك تاريخ 
جمعيات ؿ أك القانكنية ساءلة المستيدفة حتى ال تتعرض لمـاألسكاؽ ك حماية البيئة في ،لقكانيف حماية المستيمؾ
 . بسمعة المؤسسة ك منتجاتيا مستقبال باإلضرارحماية البيئة مما يؤدم 
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 68مرجع سابق ، ص: محمود الشٌخ 
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 األحياف ك في بعض ، المغة لكؿ سكؽبتغيير بعض المؤسسات تتبنى تكييؼ محتكل البيانات أف نجد ك
 ك االيطالية األلمانية مف لغة في المنتج ، فمثال تككف البيانات مطبكعة بالفرنسية ك بأكثرتحاكؿ طبع البيانات 

 مف لغة في أكثرتكجد ك غيرىا مف الدكؿ  بمجيكا ك سكيسرا أما ، الثالثلألسكاؽعمى غالؼ منتج مستيدؼ 
نفس الدكلة مما يتطمب التبييف بيذه المغات ، ففي كندا تنص الحككمة عمى ضركرة طبع البيانات باالنجميزية 

ح طبيعة المنتجات الستخداـ نفس المغة في م قد تتاألحيافك في بعض ،  تعرض السمع لممصادرة إالكالفرنسية ك 
 المنشأ كمثاؿ عمى ذلؾ العطكر ك مستحضرات التجميؿ التي تحضى بالصكرة الذىنية الطيبة لبمد ،كؿ مكاف

 1 فرنسا ك بالتالي يتـ كضع البيانات عمييا بالفرنسيةمثؿك

 .الضمان: خامسا 

 الكسطاء لمزبائف مسؤكليتيـ عف العيكب التي قد تظير في بعض أك تقديـ المنتجيف بأنو يعرؼ 
 تتبناىا غالبا المؤسسات التي تنتج منتجات ذات اإلستراتيجية أك ىذه الخدمة أف حيث نجد ،الكحدات المباعة

 مقابؿ جديدة سمع بإحالؿحيث تمتـز ىذه المؤسسات ،  تعمؿ في المجاؿ الصناعي أكطبيعة تكنكلكجية متطكرة 
 بيف أنكاع الضماف نميز أفك يمكف ، التعكيض بالسعر كامال أك ىذه العيكب إصالح أكالسمع التي بيا عيب 

 2:التالية 

 انو إال ،السمعة ك قيامو بالعمؿ سميما لمدة معينة مف ك ىك ضماف صالحية المبيع  : األداءضماف -أ
 ؛ تعكيضو أك بإصالحوفي حالة ظيكر عيكب فيو قاـ 

 البائع باف سمعتو تتماشى مف حيث الجكدة أكك ىك ضماف يتعيد فيو المنتج : ضماف الجكدة -ب
ك القياسات المعمكؿ بيا ك المعترؼ بيا مف الييئات الحككمية ك المنظمات ،كالمكاصفات مع الخصائص 

 عمى الغالؼ الخارجي مما يبيف أك أرقاـ أحرؼىذا النكع مف الضماف يتـ غالبا بكضع عالمات ،، الدكلية
 ؛مطابقتيا لممكاصفات القياسية لمجكدة 

 ك ذلؾ ، تركيج منتجاتياإلىتسعى المؤسسات عف طريؽ الضماف التركيجي : الضماف التركيجي -ج
 عف المخاطر التي مسئكال يككف أفراجع الف ىذا الضماف يدفع ك يحفز الزبكف عمى الشراء ك التجربة دكف 

 . زيادة المبيعات بدرجة كبيرة إلىك بالرغـ مف انو يتطمب زيادة النفقات لكنو يؤدم ،  تنجـ أفيمكف 

 .(الصيانة )خدمات ما بعد البيع  : سادسا 
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 160مرجع سابق ،ص: عصام الدٌن أبو علفة 
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،أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه غٌر منشورة  فً علوم التسٌٌر ،جامعة المزٌج التسوٌقً من منظور التطبٌقات التجارٌة اإلسالمٌة :بلحٌمر إبراهٌم 

 85،ص2005الجزائر، 



استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي و دورها في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية .....................................الفصل الثالث   

213 
 

 ،قطع غيار ، صيانة ، فاف مشكمة إصالحات الدكلية قد تتطمب األسكاؽ عندما تباع المنتجات في 
 أجيزة أكاليندسي المتطكر  (الكادر)الحصكؿ عمييا ك التدريب عمى تشغيميا ك استخداميا ك االحتفاظ بالجياز 

 ما أصعب أف العديد مف الدراسات في مجاؿ التسكيؽ الدكلي أكدت ك لقد 1 السيؿ ،األمرالتصميح ، ليس ب
 ىك تقديـ خدمات ما بعد البيع لممستيمكيف األجنبية األسكاؽتكاجيو المؤسسة عند تسكيؽ منتجاتيا في 

 امتالؾ المنشاة لمراكز تقديـ ىذه إما األمريف يستكجب احد الشأف في انو ك تكمف الصعكبة في ىذا ،المستيدفيف
 تعيد المؤسسة أف ،أك تكاليؼ مرتفعة ك مخاطر استثمار لك ىك ما ينطكم عؿ، الدكلية األسكاؽالخدمات في 

 مخاطر فقداف إلى الذم يعرض المؤسسة األمر األسكاؽ المستيدفة احد المراكز المتخصصة في إلىالميمة ب
 لـ تؤدم ىذه المراكز الخدمات المطمكبة منيا لممستيمؾ عمى المستكل الذم يشبع رغباتو ك يزيد إذاالسكؽ 

 االعتماد عمى مراكز الخدمات المكجكدة بالفعؿ في أف إلى باإلضافةتمسكو بشراء منتجات المؤسسة ، ىذا 
 المطمكب األسمكب خبراء لتدريب العمالة في ىذا المركز عمى إرساؿ يتطمب مف المؤسسة األجنبية األسكاؽ
 ،ك لكف بالرغـ مف ذلؾ فانو يمـز عمى إضافية تنظيـ دكرات تدريبية ك ىذا ما يصاحبو تكاليؼ ،أك الخدمة ألداء

 فيي تؤثر عمى نجاح المنتج ك ذلؾ بالرغـ مف جكدتو العالية ك سعره ، ىذه الخدماتإىماؿالمؤسسة عدـ 
 خدمات ما بعد البيع يقع عمى عاتقيا أف حيث ،المقبكؿ ك تكزيعو ك برامج تركيجو الناجحة في السكؽ الخارجية

 كانت معمرة إذاخاصة ،ميمة القضاء عمى المخاكؼ ما بعد الشراء التي تنتاب المستيمؾ عند شراء السمعة 
 2.كسعرىا مرتفع بالنسبة لدخؿ المستيمؾ

 الدولية  األسواق تنميط المنتج عبر أو تكييف إشكالية: الفرع الثاني 

 الدكلية احد القرارات األسكاؽ تعديميا عند التكجو نحك خدمة أكيعد قرار تكحيد مكاصفات المنتج 
 ىذه إلى حيث عادة ما تتعرض المؤسسة بشأنيا،الرئيسية التي ينبغي عمى المؤسسة الدكلية اتخاذ القرار 

،  المستيدفةأسكاقيا الدكلية عف طريؽ تصميـ ك تسكيؽ مكحد لكافة األسكاؽك مدل نجاحيا في غزك ، اإلشكالية
 باإلضافةك يمتد التساؤؿ ليشمؿ خصائص المنتج المختمفة مف سياسات التمييز ك التغميؼ ك التبييف المستخدمة 

 فاف التكحيد الكامؿ لمكصفات المنتج أخرلك مف ناحية ،  سياسة الضماف ك خدمات ما بعد البيع المقدمة إلى
تقميؿ مف التكمفة ك تبسيط اؿ فمف ناحية ك بدافع ، في معظـ الحاالتاألمثؿم ال يعتبر الحؿ ؿ تعديمو الؾأك

ك بالمقابؿ قد يدفع اختالؼ تفضيالت المستيمؾ في ، تتجو المؤسسة نحك تكحيد مكاصفات المنتج اإلنتاج
ك فيما يمي سكؼ نعرض كؿ مف عكامؿ ، تعديؿ مكاصفات المنتج لمقابمة تمؾ االحتياجات إلى الخارجية األسكاؽ

 . الدكلية األسكاؽتنميط ك تكييؼ المنتج عبر 
                                                           

1
 217مرجع سابق ،ص:بدٌع جمٌل قدو 

2
 164مرجع سابق ،ص:عصام الدٌن أمٌن أبو علفة 
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 الدكلية األسكاؽعكامؿ تنميط ك تكييؼ المنتج عبر  (2-3)الجدكؿ رقـ 

 عكامؿ تشجيع التنميط عكامؿ تشجيع التكيؼ ك التغيير 

ظركؼ تبايف استعماؿ السمعة  -

 الحككمات  تأثير-

تبايف سمكؾ المستيمؾ  -

حكافز استخداـ المستيمؾ  -

 عكامؿ السكؽ الدكلي -

اقتصاديات البحكث ك التطكير  -

  اإلنتاجاقتصاديات حجـ -

اقتصاديات التسكيؽ  -

القدرة عمى مراقبة برنامج التسكيؽ  -

  الدكلية األسكاؽمدل انكماش -

 310،ص2007 ،اإلسكندرية ، الدار الجامعية ، الدكلية ك العالميةاألعماؿ إستراتيجية: فريد نجار : المصدر 

 .عبر األسواق الدوليةتنميط المنتج  : أوال

 إلى ىذه المنتجات استنادا إنتاج ك يتـ ، تنميط منتجاتيا عمكماإلى تسعى غالبية الشركات الصناعية 
 أسكاؽ فمثال يجرم بيع المنتجات التالية في عمـك ، ذات التغميؼتأخذ خمطة متشابية ك أكمكاصفات محددة 

 التصكير ، آالت كالساعات ، المشركبات الغازية ، اإلطالؽ؛ بدكنيا عمى أك التحكير أكالعالـ بقميؿ مف التعديؿ 
 في مكاقع جغرافية مختمفة اعتمادا عمى أخرل غالبية ىذه المنتجات ك إنتاجكما ك يجرم الخ ،.....السيارات 

 في مكقع كاحد ثـ تصدر لمبيع إنتاجيا المنتجات المتطكرة ك المتميزة فيجرم أمامقاييس ك مكاصفات متماثمة ، 
 تنميط ك تكحيد إلىك مع الميؿ الخ ،.... التصكير المتطكرة آالت الفيديك ك أجيزة مثؿ ، العالـأسكاؽفي عمـك 
ك نكع ،اف المنتجيف الصناعييف يصركف عمى الحفاظ عمى التصاميـ الخاصة بالمنتج ؼ اإلنتاجيةفي العممية 

 فقد ، مف خالؿ التركيز عمى المكاصفات ك المقاييس الدكلية،التكنكلكجيا المستخدمة ك مستكل النكعية لممنتج
 ، ك المعدات الثقيمةالرأسمالية السمع أيضا السمع الطبية ك العممية ك المخبرية كما شمؿ إلى أيضاسرل التنميط 

 حيث يكفر التنميط المزايا الكمفكية ،1 مكقع جغرافي تككف فيوأمحيث تؤدم السمعة كظيفة مماثمة في 
 ذلؾ إلى باإلضافة ،كاالقتصادية عمكما ناىيؾ عف المزايا الناتجة عف عمميات التركيج ك خدمات ما بعد البيع

 2: تكحيد مكاصفات المنتج الدكلي فيما يمي إلىيمكف تمخيص العكامؿ التي تدفع المؤسسة 

 ؛ اإلنتاجتحقيؽ كفرات الحجـ في -

                                                           
1

 139مرجع سابق ،ص:عصام الدٌن أمٌن أبو علفة 
2

 256،ص2002،األهلٌة ،عمان،  -مدخل تتابعً–إدارة األعمال الدولٌة :شوقً ناجً جواد 
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 ؛زيادة كالء الزبائف ك المستيمكيف -

 ؛تحقيؽ كفرات الحجـ في البحكث ك التطكير -

 ؛السمع الصناعية ك ميكليا نحك التنميط -

 ؛تحقيؽ كفرات الحجـ في التسكيؽ -

 . المنشأتدعيـ الصكرة الذىنية لممنتج ك بمد -

 الدولية  األسواقتمايز و تفرد المنتج و تكييفه عبر : ثانيا 

ىؿ يكجو الجيد المبذكؿ ك الكمؼ :  المؤسسات تطرح سؤاال رئيسيا يتعمؽ بتكييؼ السمعة ك ىك أكثر إف
 جاذبية في السمعة ؟   أكثرخدمات المكجية نحك المالمح التي تككف اؿلى إ أـ ، تكييؼ السمعةإلىالمترتبة 

 انو مف الناحية إال ، تككف معقكلة ك معتدلةأفمعظـ المؤسسات كمؼ التكيؼ ك التحكير يجب في 
 الكمؼ معتدلة عندما تككف التحكيرات المعتمدة قد طبقت بينما تككف التحكيرات التي أفالعممية قد يعني ذلؾ 

 أكثرىا أف أظيرت حكؿ تكييؼ السمعة أجريت الدراسات التي ، إفترفض ىي التي تككف كمفيا المتكقعة عالية 
 ،كحدات الكزف التعبئة في باألساسىذه التحكيرات تككف ، الدكلية لألسكاؽ بآخر أك تكيؼ بشكؿ أفيجب 

 ك مف بيف 1، العالمة التجاريةأك الماركة أخيراح السمعة ، تعميمات االستعماؿ ك ـكالقياس ، مككنات ك مال
  : الدكلية المستيدفة ما يمي أسكاقيا تكييؼ المنتجات عبر إستراتيجية تبني إلىالعكامؿ التي تؤدم بالمؤسسات 

 يمكف تنميطيا الخ ،....بعض المنتجات مثؿ المعدات الصناعية ك الرافعات : طبيعة المنتج -1 
 سياسة إلى ذات العمر المحدكد أك ك تحتاج السمع شبو المستديمة ،بسيكلة اكبر مف المنتجات االستيالكية

 ىذه السمعة تتناغـ بدرجة عالية مع ذكؽ ك نمط حياة أف ذلؾ ،تعديؿ لتمبية رغبات ك طمبات المستيمكيف
 ؛ ضركريا لبمكغ متطمبات السكؽ أمرا تكييؼ نكعية المنتج يصبح أك ك بالتالي فاف تعديؿ ،الجميكر المستيدؼ

 مراعاة التعديؿ بشاف المنتج لمسكؽ الجديد البد مف أكعند بمكغ قرار التكييؼ : ظركؼ المنافسة -2 
 ك حتى تستحكذ المنتج،نمط الحياة ، مستكل الدخؿ ، المستكل المعيشي التبايف الحضارم االتجاه بخصكص 

 طبيعة إلى بالنظر أكثرالمؤسسة عمى مكانة في السكؽ كجب عمييا تمييز منتجاتيا ك كسب كالء الزبائف 
 2؛ الخارجيةاألسكاؽالمنافسة التي تكاجييا في 

                                                           
1

 208مرجع سابق ،ص:بدٌع جمٌل قدو 
2

 257مرجع سابق ،ص: شوقً ناجً جواد 
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 كبراءات ، المنتجأداء لتكجد قكانيف مختمفة في دكؿ مختمفة ك ذلؾ بشاف مستك: المتطمبات القانكنية -3 
 الضريبية قد تفرض ىذه القكانيف عمى المؤسسة ضركرة تعديؿ اإلستراتيجية ك ،ك التعريفات الجمركية،االختراع 
 ؛المنتج 

 الفركؽ الثقافية ك النمك االقتصادم ك درجة تقبؿ المستيمؾ لممنتج أيضاقد تؤثر : ظركؼ السكؽ -4
 لذكعة أكثرفعمى سبيؿ المثاؿ يفضؿ المستيمؾ في المممكة المتحدة طعـ ، عمى قرار المؤسسة بتعديؿ المنتج 

 تعديؿ الشكربة الجاىزة لمشرب في المممكة إلى مؤسسة كامبؿ سككب دعا مما األمريكيلمشكربة مف المستيمؾ 
 ؛المتحدة لمقابمة التفضيالت المحمية 

 ضركرة تعديؿ إلىقد تؤدم البيئة المادية لمدكؿ مف طكبكغرافيا ك مناخ ك مكارد : البيئة المادية -5
 1 .(الخ ......كير كمنزلية أدكات ، أثاث)المنتج 

 .التوجه نحو تجديد  المنتجات و تطويرها : المطمب الثالث 

 األرباحـ متعظؿ الدكلية بالديناميكية ك اشتداد المنافسة ك التزاحـ األسكاؽ ك األعماؿتتصؼ بيئة 
عمى المؤسسات التكجو نحك ما يكجب  ىذا ، المستيدفةاألسكاؽكاكتساب اكبر قدر مف الحصة السكقية عبر 

 حاجات ك رغبات المستيمكيف المستيدفيف التي تتسـ بدكرىا بالتنامي إدراؾاالبتكار ك تجديد المنتجات قصد 
 مجاراةلمؤسسة ؿ االستراتيجيات التي تخكؿ أىـ تعد عممية ابتكار المنتجات الجديدة احد إذكالتجدد ك التطكر ، 

 األساسيالعنصر ىك  المنتج أفك كما اشرنا مف قبؿ باعتبار  ،  المستيدفةاألسكاؽكمجابية ديناميكية ىذه 
 مف االستراتيجيات أصبح فاف عنصر التجديد ك التطكير في المنتجات ك ابتكارىا ، التسكيقيةاإلستراتيجيةكقمب 

 . األسكاؽ لبقاء ك نمك المؤسسات في األساسيةك الركائز 

 .مفهوم المنتجات الجديدة  : لفرع األولا

 اشتداد المنافسة في أك المستيمكيف أذكاؽيجة لتغير نت منتجات جديدة إنتاج تتجو المؤسسات نحك 
 الجديد المنتج حيث يعرؼ ، تتجو نحك اقتناص الفرص ك مكاجية التيديدات المحيطةأنيا أم ،السكؽ المستيدفة

:  عمى انو 

 يمثؿ تطكرا ىاما أف منفعة جديدة نسبيا كما يجب أك الذم يؤدم كظيفة المنتج" الجديد ىك المنتج-
، حيث نجد مف خالؿ ىذا التعريؼ 1"بالمقارنة مع المنتجات الحالية ك ذلؾ مف كجية نظر المستيمؾ المستيدؼ

                                                           
1

 144مرجع سابق،ص:عصام الدٌن أمٌن أبو علفة 
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 ىذا التغير يخضع أفكما ، تعديؿ أك تحسف أك فقد يتمثؿ في تغير جذرم ، تطكر المنتج يككف نسبياأف
 ك قدرات المؤسسة خاصة منيا إمكانيات إلى إضافة المستيدفة ك تفضيالت المستيمؾ األسكاؽلمتغيرات بيئة 

 .التكنكلكجية ك المادية 

 تطكيره عمى أك تحسينو أك إضافتو أك شيء يمكف تغييره أم " الجديد عمى انوالمنتجكما عرؼ -
 إلىك يؤدم ، الخدمات المرافقة لو أك غير المممكسة أك سكاء منيا المممكسة المنتجمكاصفات ك خصائص 

 جديد المنتجحيث يككف ىذا ، المرتقبة في قطاعات سكقية مستيدفة أك حاجات ك رغبات العمالء الحالية إشباع
 ك بغض النظر عف درجة التقدـ التكنكلكجي المستخدمة ، جميعيـ معاأك العمالء أك السكؽ أكعمى المؤسسة 

العالمة ، ) ك خصائصو أبعاده تطكير المنتج يككف عمى مستكل أف ك مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد 2،"في تطكيره
 ذلؾ فاف إلى ،إضافة التكنكلكجية لممؤسسة اإلمكانيات إلىباالستناد ، (الخ.....المكاصفات ، التبييف ، التميز 

 إلى يتعدل ذلؾ أك التعديؿ أك فقد يقتصر عمى التحسيف ،تطكير المنتجات الجديدة قد يككف عمى مستكيات
 .تطكير ك تغير جذرم 

 3:  عف طرؽ تطكير المؤسسات لمنتجات جديدة نجدىا مف خالؿ أما

:  التاليةاألساليب مف أكثر أك تتبع كاحد أنياك ىذا يعني : عف طريؽ التممؾ -1 

 ؛ أخرلقياـ المؤسسة بشراء حقكؽ االختراع ك االبتكارات مف مؤسسات -

 أخرل؛ منتجات مؤسسات إلنتاجقياـ المؤسسة بشراء حقكؽ االمتياز -

 تقـك بامتالؾ حقكؽ منتجات إنما ال تطكر منتجات جديدة ك األساليب المؤسسة مف خالؿ ىذه أفحيث  
 ؛ التي تستيدفيا المؤسسة ك تقـك بخدمتيا األسكاؽ غير بأسكاؽقائمة قد تككف 

 مساريف يأخذ أف عممية تطكير منتج جديد يمكف أف: عف طريؽ االبتكار ك تطكير منتج جديد -2
:  رئيسييف 

 ؛قياـ المؤسسة بتطكير منتجات جديدة في مختبراتيا -

                                                                                                                                                                                                 
1

، الملتقى الوطنً حول اإلصالحات االقتصادٌة فً القرارات التسوٌقٌة لعناصر المزٌج التسوٌقً و العوامل المؤثرة فٌها : شرٌط حسٌن أمٌن ،مٌمون نبٌلة 

 6 ، ص 2004الجزائر و الممارسات التسوٌقٌة ،المركز الجامعً بشار، 
2

 318مرجع سابق، ص: عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ،اشرف محمد محمد إبراهٌم 
3

 241مرجع سابق ،ص:سامٌة لحول 



استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي و دورها في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية .....................................الفصل الثالث   

218 
 

الت متخصصة في مجاؿ تطكير المنتجات ك تكميفيا ا كؾأكقياـ المؤسسة بتكميؼ عدد مف الباحثيف المستقميف -
 ؛بالبحث عف انجح الكسائؿ لتطكير منتج جديد يحمؿ اسـ المؤسسة 

 :  أىميا مختمفة أشكاؿ تطكير المنتجات يأخذحيث 

 ؛منتجات جديدة تماما لـ تكف معركفة -

 ؛عالمات جديدة -

 ؛ خطكط لمنتجات جديدة  بإضافةتكسعة المزيج السمعي -

 ؛ تعديالت عمى منتجات قائمة أك تحسينات إجراء-

 ؛ جديدة أسكاؽ إلى ترتيب مكاقع المنتجات ك تكجيو منتجات جديدة إعادة-

 ؛ منتجات جديدة بتكمفة اقؿ إنتاجتقميص التكمفة مف خالؿ -

 .المحيطات الحمراء و الزرقاء و التوجه نحو تجديد المنتجات  : الفرع الثاني

 المحيطات التي تعمؿ مف خالليا أك األسكاؽ رنيو مكربكف بيف نكعيف مف كيميز كؿ مف شاف كيـ 
 1 : ك التي تتمثؿ في المحيطات الحمراء ك المحيطات الزرقاء،المؤسسات

 حيث المألكفة المعركفة ك األعماؿ ك األسكاؽ حيث يقصد بالمحيطات الحمراء :المحيطات الحمراء-أ
 نصيب مف نسبة الطمب الحالي في أعمىتجتيد المؤسسات مف خالليا لمتغمب عمى منافسييا بيدؼ حيازة 

 دامية األكضاع لكف ك مع ازدحاـ محيط السكؽ بالمنافسة ك المزيد مف المنافسيف تصبح ، المستيدفةاألسكاؽ
  األحمر؛ىذا ما دفع بتسميتيا بالمحيط ، الخركج مف السكؽ إلىبيف المنافسيف ك التي تؤدم بالكثير منيـ 

 حيز الكجكد حيث تمثؿ إلى تعني الصناعات ك المنتجات التي لـ تخرج بعد ك: المحيطات الزرقاء-ب
 .د المنافسة تدا اشإلىالفراغ ك المناطؽ المجيكلة مف السكؽ التي لـ تتعرض بعد 

 األسكاؽ عمى المنافسة في المحيطات ك األخيرحيث ركزت معظـ االستراتيجيات خالؿ ربع القرف  
 إدارية أفكار ك أدكات بتكظيؼ ، ك ميارات عف طرؽ المنافسةأساليبالحمراء فكانت النتيجة شيكع مفاىيـ ك 

معركفة مف قبيؿ تقميص حجـ ك تمييز المنتجات ك تركيز الجيكد ك تحسيف الجكدة ك المقارنة المرجعية 

                                                           
1

،مجلة كتب المدٌر و رجال األعمال ،الشعاع ،  -كٌف تكتسح السوق و تترك المنافسٌن خارج اللعبة–إستراتٌجٌة السوق األزرق :شان كٌم ،رونٌه مٌون 

 2،ص2005، 4اإلسكندرٌة العدد
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 ك ظمت فكرة ابتكارىا مجرد لألسكاؽ ك قد تـ ىذا في ظؿ غياب كامؿ لما سمي بالمحيطات  الزرقاء ،لممنافسيف
 إستراتيجية في بعض المجاالت فقد حققت أما ، ممارسات حقيقيةإلى ك لـ تتحكؿ في معظـ الحاالت أمنية

 األسكاؽ ك حتى اختراؽ أسكاقيا ك المحيطات الزرقاء نجاحا مكف العديد مف المؤسسات مف تنمية األسكاؽ
 اقؿ قميال ك نتساءؿ كـ مف الصناعات القائمة في كقتنا ىذا لـ أك سنة 100 إلى كمثاؿ عمى ذلؾ فمنعد ،الدكلية

 في يكمنا ىذا مثؿ السيارات أساسيةتكف مكجكدة في ذلؾ الكقت؟ بالفعؿ ىناؾ العديد مف الصناعات التي تعتبر 
 ستة 30 إلى رجعنا إذاك ،  عاـ 100 متكقعة قبؿ أكلـ تكف معركفة الخ ، ....ك الطيراف ، محطات الكيرباء 

لذا فالتكجو نحك ،  في صناعات كثيرة مثؿ اليكاتؼ المحمكلة ك صناعة الفيديك لـ تكف معركفة أيضافقط فسنجد 
 المحيطات الزرقاء يخكؿ المؤسسة التفكير نحك ابتكار المنتجات ك الفرص الكامنة في المحيطات إستراتيجية
 . التي تتسـ بالحداثة ك انخفاض معتبر لممنافسة خالؿ صناعات مجيكلة ك غير متكقعة،الزرقاء

 . مراحل ابتكار و تطوير المنتجات الجديدة :الفرع الثالث

 : ىي مبينة في الشكؿ المكالي كماية تخطيط ك ابتكار المنتجات الجديدة كفؽ مراحؿ عديدة ؿتمر عـ

ؿ عممية ابتكار منتجات جديدة حمرا: (5-3)الشكؿ رقـ

 

 

 

 

 

 

 

 غير منشكرة أطركحة ، التسكيؽ ك المزايا التنافسية دراسة حالة مجمع صيداؿ لصناعة الدكاء في الجزائر: سامية لحكؿ : المصدر 
، شعبة تسيير المؤسسات ، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير ، جامعة  االقتصادية مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في العمـك

 244ص ،2008الحاج لخضر باتنة 

 تحذ٠ذ ٚ اخت١بر فرص اثتىبر إٌّتدبد اٌدذ٠ذح

 تح١ًٍ حبخبد ٚ رغجبد اٌؼّالء فٟ اٌطٛق

 خٍك ٚ ت١ٌٛذ األفىبر الثتىبر ِٕتدبد خذ٠ذح

 ِٕتدبد خذ٠ذحغربلة و تقٌٌم األفكار البتكار 

 تح١ًٍ اٌدذٜٚ ا٢تٟ الثتىبر ِٕتح خذ٠ذ

 

 تم١١ُ أداء إٌّتح اٌدذ٠ذ فٟ اٌطٛق

 غرذ إٌّتح ثشىً تدبرٞ فٟ اٌطٛق

 اختجبر إٌّتح اٌدذ٠ذ فٟ اٌطٛق

 ِٕتح اٌدذ٠ذإستراتٌجٌة 

 اثتىبر ِٕتح خذ٠ذ ثشىً فؼٍٟ
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 1:  مف الجدكؿ السابؽ يمكننا اختصار ىذه المراحؿ فيما يمي تبيفك مف خالؿ ما 

 جديدة عف السمع ك الخدمات المرغكب أفكارفي ىذه المرحمة يجب الحصكؿ عمى :  الفكرة إيجاد-1 
 عف طريؽ مصادر داخمية إما الجديدة األفكارك يتـ تجميع ىذه ،فييا مف قبؿ المستيمكيف في السكؽ المستيدفة 

 أكساط أك عف طريؽ مصادر خارجية كالمستيمكيف ،أك ك التطكير ، قسـ التسكيؽ األبحاثلممؤسسة مثؿ قسـ 
 ؛المنافسيف 

 التي تصمح باألفكار عممية غربمتيا لالحتفاظ تأتي أفكاربعد عممية الحصكؿ عمى : الغربمة -2 
 ك مف الطرؽ المستعممة في تقييـ ، كاقعية ك التي تبدك غير ممكنة التحقؽاألقؿ األفكارلممؤسسة ك بحذؼ تمؾ 

ك التي تتضمف مدل جاذبية الفكرة  مف الناحية المالية ، باألمر المناقشة مع المعنييف أسمكب المتكفرة األفكار
 ؛كدرجة استجابة المستيمكيف 

 ك ذلؾ مف خالؿ دراسة تكمفتيا المالية ك تقدير الطمب المتكقع عمى :لألفكارالتقييـ االقتصادم -3
 ؛ لتحميؿ الجدكل االقتصادية أدكات ك تستعمؿ المؤسسة عدة إنتاجيا،السمعة المقترحة في حالة 

 المتكفرة في األفكارك يتـ ىذا بعد تحديد مجاؿ االختبار لكافة :  الماركة أك لمسمعة األكليالتطكير -4 
 عدد قميؿ مف نماذج السمعة مع إنتاج اختبارات عممية بيدؼ بإجراء بعدىا يتـ العمؿ األفكار،عدد قميؿ جدا مف 

ك كذلؾ كضع تصكر عاـ لشكؿ المزيج التسكيقي المراد ،كضع تصكر حكؿ شكؿ العبكة ك رسـ الماركة الجديدة 
 ؛اختباره في ىذا السكؽ 

يتـ اختبار سكؽ السمعة الجديدة المقترحة عف طريؽ اختبار منطقة محددة ك عمى : اختبارات السكؽ -5
ك في الغالب ما ، ثـ قياس رد فعؿ المستيمكيف المتردديف عمييا ك المزيج التسكيقي المقترح ليا ، شكؿ كاسع 

 ؛ المؤثرة في المجتمع أكتستيدؼ السمعة الجديدة الطبقات الراقية 

 السمع الجديدة بعد نجاح فترة اختبارىا في عدد مف إنتاجفي ىذه المرحمة يتـ : التقييـ النيائي -6
 ؛ األخرل المحتممة لمنافسة السمع ك المنتجات المنافسة األسكاؽ

:   حيث يتـ األسكاؽ إلى تحتؿ المتابعة دكر ىاـ في نجاح عممية تقديـ المنتجات الجديدة األخيركفي -7 

 ؛متابعة عممية تقديـ المنتج الجديد لمسكؽ -

 ؛متابعة تنفيذ البرنامج التسكيقي الخاص بيا -
                                                           

1
 319مرجع سابق  ،ص:عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ، اشرف محمد محمد إبراهٌم 
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 ؛متابعة مدل استجابة المستيمكيف لممنتج -

 . بأكؿ أكالمتابعة حجـ المبيعات -

 . التسويق الدولي أهدافتطوير المنتجات و ارتباطه باستراتيجيات و  : الفرع الرابع

ك  الدكلية المستيدفة أسكاقيايمكف تكضيح العالقة بيف تبني المؤسسة لتطكير منتجات جديدة عبر 
:  مف خالؿ الجدكؿ المكالي سنبينوك ىذا ما أىداؼ التسكيؽ الدكلي ، 

 الدكلية أسكاقيا المؤسسة عبر بأىداؼعالقة تطكير المنتجات  (3-3)الجدكؿ رقـ 

صيغة المنتج 

 

أىداؼ تسكيقية 

معدؿ تطكر تكنكلكجي 
منخفض 

معدؿ تطكر تكنكلكجي مرتفع 

دخكؿ السكؽ 
الدكلية 

 جديدة لنفس استعماالتتطكر 
المنتج 

تقديـ تشكيمة كبيرة مف المنتج المقدـ 
لمسكؽ 

الحفاظ عمى السكؽ 
الدكلية 

استمرار المنتجات الحالية 
إدخاؿ تعديالت بسيطة تتفؽ 
مع التعديالت في المنتجات 

المنافسة 

إحالؿ تشكيمة جديدة المنتج محؿ 
التشكيمة القديمة 

إعادة تصميـ المنتجات الحالية تنمية السكؽ الدكلية 
تحمميا أكثر جاذبية في 

تطكر )مكاجية المنافسة 
 (تجارم

تطكير شامؿ ألجزاء المنتج ك تصميـ لو 
 (تطكير تجارم كفني معا)

 94 ،ص1998، جامعة القاىرة ،مصر،التسكيؽ الدكلي : مصطفى محمكد حسف ىالؿ : المصدر 

 التسكيقية لممؤسسة انو كمما تكجيت المؤسسة نحك غزك األىداؼنالحظ مف خالؿ الجدكؿ ك مف خالؿ 
 ك ذلؾ قصد مجابية ، الدكلية كمما تكجيت نحك التجديد ك االبتكار في منتجاتيااألسكاؽ في أكثرك التغمغؿ 
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 ك التي يمكف التعبير عنيا بالعالقة المبينة في المنحنى ، الدكلية المستيدفةأسكاقياالمنافسة التي تكاجييا عبر 
: المكالي 

 تغمغؿ المؤسسة في السكؽ دكلي ك تكجييا نحك التطكر التكنكلكجي :(6-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث إعدادمف : المصدر 

حيث يبيف المنحنى العالقة بيف المتغير المستقؿ ك ىي درجة تغمغؿ المؤسسة في السكؽ  الدكلية 
 حيث ،كالمتغير التابع ك المتمثؿ في اشتداد المنافسة ك التكجو نحك التطكر في المنتجات ك التطكر التكنكلكجي

 مع لتتالءـ المؤسسة عند دخكؿ السكؽ الدكلية المستيدفة تتبنى مجمكعة مف المنتجات المطكرة نكعا ما أفنجد 
 تطكير اكبر لممنتجات قصد إلى تسعى فإنيا قصد الحفاظ عمى ىذه السكؽ أما ،متطمبات السكؽ المستيدفة

 كجب عمييا التكجو نحك التطكير األسكاؽ في مرحمة تنمية أما األسكاؽ،مجابية المنافسة التي تكاجييا في تمؾ 
 أسكاؽالدائـ ك المستمر لمنتجاتيا قصد اكتساب اكبر حصة مف السكؽ المستيدفة بؿ ك تتعدل ذلؾ لخدمة 

 فكمما تكجيت المؤسسة نحك ، حد ما بطبيعة التكنكلكجياإلى تطكير المنتجات مرتبط أف كما نالحظ أخرل،
 طبيعةحسب ،  ىذا التطكر ألحداثتطكير منتجاتيا كمما تطمب منيا ذلؾ مجمكعة مف القدرات المادية ك الفنية 

 . اإلنتاجية ية ؿ بالنسبة لمعـأك سكاء كاف ذلؾ بما يتعمؽ بالمنتج بحد ذاتو ،المنتج ك متطمباتو التكنكلكجية

 .دور استراتيجيات المنتوج الدولي في التميز و رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية: المطمب الرابع 

يعتبر المنتكج جكىر استراتيجية المزيج التسكيقي الدكلي، ك اف المكاصفات الخاصة بالمنتكج تؤثر بشكؿ 
فعاؿ في بناء االستراتيجيات االخرل مف تسعير ك تكزيع ك تركيج عبر االسكاؽ الدكلية، حيث تحاكؿ المؤسسة  

إشتذاد إٌّبفطخ ٚ اٌتٛخٗ ٔحٛ 

 اٌتطٛر اٌتىٌٕٛٛخٟ فٟ اٌطٛق 

 األ٘ذاف اٌتط٠ٛم١خ

 ٚ درخخ اٌتغٍغً فٟ األضٛاق اٌذ١ٌٚخ
دخول 

 السوق

المحافظة 

 على السوق
 الرٌادة

درجة التجدٌد فً 

 المنتجات

 مرتفعة جدا

 مرتفعة 

 متوسطة
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تصميمو ككضعو بصكرة مالئمة في اذىاف العمالء المستيدفيف مف خالؿ استراتيجيات التسكيؽ المتكاممة ، 
كتحديد اليات تنفيذىا مف اجؿ فيـ اعمؽ الدراؾ قيمة العمالء ك تفضيالتيـ ، حيث نجد اف تميز المنتج 

كاكتسابو لميزة تنافسية عبر االسكاؽ الدكلية المستيدفة لممؤسسة يضطر المؤسسة الى النظر الى عدة ابعاد ، 
 : كالتي مف خالليا تصبك المؤسسة الى تميز منتجاتيا عبر اسكاقيا المستيدفة، ك مف بيف ىذه االبعاد نجد 

حيث تتحقؽ جكدة المنتج مف خالؿ تصميـ : التميز مف خالؿ الجكدة ك الخدمات المرافقة لممنتج -1 
منتجات متطابقة مع تكقعات الزبائف المعمف عنيا ك غير المعمنيا ،حيث تعد الجكدة سالحا تنافسيا فعاال كمتطمبا 

 ، ك في عالـ اليـك فقد اصبح 1(شيادة االيزك الدكلية كما راينا مف قبؿ )ضركريا لمتنافس عمى المستكل الدكلي 
التسارع نحك تحقيؽ الجكدة كضركرة لمجابية المنافسة العالمية الشرسة لممكسسات التي تصبك الى تحقيؽ 
االستمرارية ك النمك ضمف قطاع اعماليا ، باالضافة الى جكدة المنتجات فاف الخدمات المرافقة لممنتج مف 

صيانة ك خدمات ما بعد البيع ك غيرىا مف االساليب المكممة لمجكدة، فقد اصبحت اساسا لنجاح المؤسسات في 
تسابقيا ضمف المحيط التنافسي الذم تكاجيو في اسكاقيا المستيدفة، ك بناء صكرة مميزة في اذىاف العمالء 

القابعيف في االسكاؽ الدكلية، باالضافة الى اكتساب اسماء ك عالمات مميزة عبر مختمؼ اسكاؽ العالـ، سكاء 
 مف خالؿ تميز المنتجات اك تميز المؤسسة في حد ذاتيا ك اعطائيا الشيرة العالمية ؛

حيث تمثؿ عممية تنميط المنتج : تنميط ك تكييؼ المنتجات عبر االسكاؽ الدكلية ك دكرىا في التميز -2
ك تكييفو حسب متطمبات البيئة الخارجية مف اىـ القرارات المتعمقة في بناء استراتيجية المنتجات الدكلية ، حيث 
يتكقؼ ىذا القرار عمى نجاح المؤسسة اك فشميا في االسكاؽ الدكلية المستيدفة ، حيث يمكف اتخاذ ىذا القرار 

باالعتماد عمى طبيعة المنتج ك ظركؼ المنافسة ك المتطمبات القانكنية في االسكاؽ المستيدفة اضافة الى 
ظركؼ السكؽ ك البنية المادية لتمؾ االسكاؽ ، حيث تتجو المؤسسة نحك تنميط منتجاتيا عبر اسكاقيا المستيدفة 
باالستناد الى عدة عكامؿ اىميا االستفادة مف اقتصاديات الحجـ ك القدرة عمى مراقبة البرنامج التسكيقي المكحد 

باالضافة الى االقتصاد في عممية البحث ك التطكير في حيف تتجو المؤؤسة نحك تكييؼ منتجاتيا حسب 
متطمبات كؿ سكؽ مستيدؼ، قصد التماشي مع تبايف ظركؼ استعماؿ المنتجات باالضافة الى التاثير الحككمي 

ك تبايف سمكؾ المستيمؾ اضافة الى عكامؿ اخرل تحكـ البيئة الخارخية لالسكاؽ المستيدفة ، ك اف مثؿ ىذه 
القرارات حكؿ تنمط اك تكييؼ السمع قد تككف ضركرية في اكتساب المؤسسة لمكقع تنافسي ك تميز المؤسسة مف 

مف خالؿ تكييؼ السمع مع متطمبات كؿ )،اك مف خالؿ التميز  (مف خالؿ التنميط)خالؿ انخفاض التكاليؼ 
 ؛(سكؽ اك قطاع سكقي مستيدؼ

                                                           
1

 3مرجع سابق ،ص : بن سعٌد محمد ، بن سعٌد لخضر  
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ما يميز المؤسسات الرائدة في عالـ : التكجو نحك تجديد المنتجات ك تطكيرىا قصد تحقؽ التميز -3 
اليـك االتجاه نحك التسارع في تحسيف المنتجات ك ابتكار منتجات جديدة مما يجعميا تعيش فيما يشبو انفجار 
التجديد في ابتكار المنتجات ،ك ىذا ما حتمتو الطبيعة الديناميكة لالسكاؽ المستيدفة لممؤسسات االقتصادية 
سكاء منيا الناشطة عمى المستكل المحمي اك الدكلي ،حيث اصبح لزاما عمى المؤسسة االقتصادية اف تككف 
كاعية ك مدركة بدرجة مستمرة لحاجات ك تطمعات المستيمكيف المستيدفيف، التي بدكرىا تتميز بالديناميكية 

، ك قصد تحقيؽ التميز عمى المنافسيف ك رفع تنافسيتيا تعمؿ المؤسسة عمى استمرارية 1كالتجدد ك التطكر 
عممية مكاكبة التطكرات الحاصمة سكاء عمى مستكل القطاع التنافسي اك عمى مستكل االسكاؽ المستيدفة مف 

رغبات ك تطمعات الزبائف المستيدفيف، باالضافة الى العمؿ عمى جذب زبائف محتمميف ك تكسيع الحصة السكقية 
الخ، ..ضمف قطاع اعماليا ك ذلؾ باالستناد الى القدرات ك الميارات التكنكلكجية ك البشرية ك المادية ك التسكيقية

 باالرتكاز عمى المعمكمات التي تتيحيا بحكث ك انظمة المعمكمات التسكيقية عبر االسكاؽ المستيدفة لممؤسسة ؛

كما راينا فيما سبؽ فقد : التكجو نحك االسكاؽ الزرقاء قصد تحقيؽ التميز ك رفع تنافسية المؤسسة -4 
برز عمى ساحة الفكر االقتصادم مفيـك االسكاؽ الزرقاء ،ك التي تعني اكتشاؼ مجاالت عديدة غير معركفة 
لمتنافس مف قبؿ، ك قد ظيرت ىذه االسكاؽ نتيجة لمتطكر التكنكلكجي ك االتجاه نحك التجديد ك االبتكار في 

 ،حيث اف التكجو نحك ىذه االسكاؽ 2المنتجات، ك يككف ذلؾ بناءا عمى التطمعات الكامنة لمزبائف المستيدفيف
االقؿ منافسة يجعؿ مف المؤسسة ذات اسبقية في خدمة ىذه االسكاؽ ك ىك ما يدعـ تنافسيتيا ك تميزىا التنافسي 
حتى في المستقبؿ،ك اف خبرتيا ك معرفتيا ك تتبعيا الدائـ لالسكاؽ المستيدفة ك تحركات زبائنيا ستككف داعمة 

 .لمحفاظ عمى القدرة التنافسية ك المستكل التنافسي لممؤسسة عبر اسكاقيا المستيدفة المحمية منيا اك الدكلية

استراتيجيات التسعير الدولي  : لثالمبحث الثا

 المتغيرات الخاصة بيا مف أىـ عمى المستكل الدكلي ك المنتج دراسة إلى تتعرض المؤسسة أفبعد 
 أسعار، تقييـ تمؾ الجيكد بما يقابميا مف إشكالية أماـ فإنيا تجد نفسيا ،تنميط ك تكييؼ ك تطكير ك  غيرىا

 الدكلية األسكاؽتيدؼ مف خالليا المؤسسة المكازنة بيف مجيكداتيا ك تكاليفيا بما يرضي الزبائف القابعيف في 
فع يقمؿ مف الزبائف ت السعر المرأف الدكلية ، حيث األسكاؽكتكقعاتيـ في ظؿ العديد مف المتغيرات البيئية في 

 تعقيدا أكثر الدكلية يعد األسكاؽ قرار التسعير عبر أف في حيف نجد ، المؤسسةأرباحكالسعر المنخفض يقمؿ مف 
 بطبيعة الحاؿ فاف قرار التسعير الدكلي يخضع لمعديد مف أنو ك المحمية ،حيث األسكاؽبالمقارنة لمتسعير في 
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 318مرجع سابق ، ص : عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً  
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 2مرجع سابق ،ص : شان كٌمون ،رونٌه مٌون  
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 بالبيئة الدكلية مف منافسة كقكانيف ك منظمات اجتماعية ك الحدكد القكمية ك متطمبات عبكرىا الخاصةالمتغيرات 
 الصرؼ كغيرىا مف العكامؿ أسعار ك ما يصاحبيا مف تذبذب في األجنبية التعامؿ بالعمالت إلى إضافة

 مجمكعة مف االستراتيجيات إتباعق المتغيرات فاف المؤسسات مجبرة عمى ذىة قكاجكالمتغيرات ، لذا كقصد ـ
 التسكيقية اإلستراتيجيةالتسعيرية قصد رسـ ىياكؿ سعرية مرنة لمكاجية مختمؼ التطكرات ك المتغيرات في ضكء 

 عكاقب قرارات أك التسعيرية لممؤسسة بالقنبمة ، الف نتائج اإلستراتيجيةاؾ مف يشبو ف قأفالعامة ، حيث نجد 
 التسعيرية اإلستراتيجية إيقاؼ أك حيث ال يمكف تغييرىا ، ال يمكف السيطرة عميياأكالتسعير قد تككف مدمرة 

 المستيدفة ، فيناؾ صعكبة في تغيير أسكاقيا تـ تنفيذا فعال عمى ارض الكاقع عبر إذابسيكلة ك خاصة 
 قصد بناء إذا ، األسعار تخفيض تمؾ أك كاف محتكل التغيير في زيادة إذا التسعيرية المطبقة خاصة اإلستراتيجية
، دقيؽ الجيد في مختمؼ المفاىيـ التسعيرية ك العكامؿ المؤثرة فييات التسعيرية لممؤسسة كجب عمييا اؿاإلستراتيجية
.  الدكلية المستيدفة األسكاؽ التسعيرية عبر مختمؼ اإلستراتيجية بديؿ مف البدائؿ أفضؿك اتخاذ 

 . حل التسعير الدولي أساسيةمفاهيم  : األولالمطمب 

 الدكلية المستيدفة ، حيث أسكاقيايعتبر السعر ىمزة كصؿ ك نقطة التقاء بيف المؤسسة ك الزبائف عبر 
  . بطريقة تتكافؽ مع كثير مف العكامؿ ك المتغيرات التي تكاجييا في السكؽ الدكليةأسعارىا بإدارة ممزمة أنيا

 .مفهوم و أهمية التسعير الدولي و أهدافه: الفرع األول 

 بالغة في أىمية الدكلي فقد لقي مفيكمو أك سكاء عمى المستكل المحمي إدارتو السعر ك ألىمية نظرا 
:  ما يميالخاصة بو ك مف بيف التعاريؼ ،الفكر االقتصادم

 ىناؾ بعض التفرقة مف أف إالالسعر ك القيمة ىما كجياف ىما كجياف لعممة كاحدة " أفىناؾ مف يرل -
 بينما مف جانب السعر فتتركز األكلى دراسة القيمة دراسة نظرية فكرية بالدرجة أف إذ ،حيث عمؿ كؿ منيما

ك مف خالؿ ما سبؽ نجد اف ،1"  في عممية التبادؿ السمعي ألسعرمعمى تفاعالت السكؽ عف طريؽ التعبير 
 تمؾ القيمة التي تعتبر متغيرا تابعا لتفاعالت السكؽ مف ، نقدمأكالسعر ىك ما يعبر عف القيمة في شكؿ مادم 

 . تحديد القيمة بمقابميا النقدم إلىعرض ك طمب ك غيرىا مف المؤثرات التي تدفع 

التعبير النقدم لقيمة السمعة  في كقت ك زماف معيف ك ىك العنصر الكحيد مف " كما يعرؼ السعر عمى انو -
 يتميز عف عناصر المزيج  أف التسعيرؼ ىذا التعريؼميض،2"  المنشاة إيراداتالمزيج التسكيقي الذم يمثؿ 
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استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي و دورها في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية .....................................الفصل الثالث   

226 
 

 خطا في تسعير المنتجات قد أم أف إذ أىميتوك ىذا ما يعبر عف ، المؤسسة إيرادات مصدر بأنوالتسكيقي 
ك بالتالي عدـ ، لـ تسترد حتى مقدار تكاليفيا إذاك تتحمؿ نتائج كخيمة في حالة ما ،يضع المؤسسة عمى المحؾ 

 المؤسسة أنشطةالقدرة عمى البقاء ك االنسحاب مف السكؽ ، لذا فقد نعبر عنو انو بمثابة مضخة لتمكيؿ كافة 
 ،أم السعر يتغير بتغير الزماف ك المكاف أفف مف خالؿ ىذا التعريؼ بي ، كما تأنشطتياا ك قكتعبير عف جيكد

 . محددة زمنية المستيدفة كما انو يتغير مع معطياتيا ك تطكراتيا خالؿ فترة األسكاؽ السعر يتغير بمتغيرات أف

ك مف خالؿ ىذا ،1"  الخارجية األسكاؽالقيـ التبادلية في "كما يعبر عنو في مجاؿ تسكيؽ الدكلي -
 ففي كالىما فيي تعبير ، المحمية ك الخارجيةاألسكاؽ السعر ك عمميات التسعير ال تختمؼ في أفالتعريؼ نجد 

عف القيمة التبادلية ك االختالؼ بينيما ىك رسـ السياسة السعرية في ظؿ متغيرات البيئة الخارجية مف خالؿ 
 .الخ .....البيئة االقتصادية ، التنافسية 

 أك خاصة لممؤسسات سكاء العاممة عمى المستكل الدكلي أىمية لمتسعير أف ما سبؽ نجد إلىبالنظر 
 2:  التالية لألسبابالمحمي ك ذلؾ 

 اغمب دعا مما ، تـ تنفيذىاإذا تغييرىا بسيكلة إمكانية التسعير نتيجة عدـ إستراتيجية أىمية تأتي- أ
 المنافسيف ك قرارات أكضاع بناء ىياكؿ سعرية مختمفة ضمف شركط اقتصادية ككفؽ إلىالمؤسسات 
 ؛ك غيرىا مف متغيرات البيئة التسكيقية الدكلية ... المستيمكيف

فقد كضحت بعض الدراسات ،يعتبر ارتفاع السعر عمى الجكدة مف كجية نظر بعض المستيمكيف -ب
 إفك ، عكامؿ مكضكعية أك عامؿ نفسي إلى ك لعؿ ذلؾ يعكد ، ىناؾ عالقة ايجابية بيف السعر ك الجكدةأف

 العنصر الحاسـ في المكضكع مدل مصداقية تكمفة أفف بذلؾ حيث م جميع المستيمؾتأثيركاف مف المؤكد عدـ 
ميزة ) الميزة التنافسية تحقؽ مف خالؿ تقديـ منتج بسعر اقؿ أفك جكدة الخكاص لممنتجات مع المستيمؾ ، حيث 

 أعمى يعتقد المستيمككف انو يستحؽ سعرا أفضؿ التميز ك تقديـ منتج أساليب باستخداـ بعض ،أك( األقؿالتكمفة 
 ؛(مقابؿ التميز)

 ميـ الف المؤسسة التي األمر ك ىذا أرباحيا، المؤسسة ك إيراداتىناؾ عالقة بيف السعر ك مقدار -ج
 ؛ معينة ال تستطيع االستمرار في حياتيا التجارية أرباح ك إيراداتال تحقؽ 
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 قرار لتحديد أم أف انو مف المفيد نتذكر إال ، السعر يعتبر احد مجاالت التنافس بيف المؤسساتإف-د
 تبعا ،أك كقت نتيجة تغيرات التكمفة أم في أخرل تحؿ محمو قرارات أك يصبح غير نافذ أف يمكف األسعار
 في الخ،... تصرفات الحككمةأك اتجاىاتيـ أك تغير في عادات المستيمكيف ،أك التي ينفذىا المنافسكف لألعماؿ

 خطيرة ، أضرار بدكف تحمؿ األسعارحيف قد يككف مف الصعكبة بمكاف تصحيح قرار قد تـ اتخاذه سابقا لتحديد 
 تخمؽ مشكالت رئيسية في أف تخفيضيا يمكف أك األسعارفالتقمبات المفاجئة في سياسة التسعير سكاء لزيادة 

 المستقمة ك بينما يستمـز قرار التسعير فيـ العكامؿ التي يمكف التحكـ فييا ك العكامؿ ،التجارة ك مع المستيمكيف
 ؛ معينة ك سياسة محددةأىداؼ إطار ىذه القرارات تتخذ داخؿ أف مف التأكد أيضا ، فانو مف الميـ لألسعار

 التقدـ العممي كالتكنكلكجي ك ما صاحبو مف تطكير المنتجات ك انتشارىا بكـ ىائؿ حيث كصؿ إف-ق
 ك ما يقابميا مف تكاليؼ ضخمة في عممية األمريكية، سمعة جديدة شيريا في سكؽ الكاليات المتحدة 300 إلى

 سمبية أثار خطا في تسعيرىا سيترؾ أم اعتماد سياسات تسعيرية دقيقة ك إلىفيي تحتاج ، ك تطكيرىا إنتاجيا
 .1 المستيدفة أسكاقيا الخركج النيائي مف إلى ك قد يستمزميا ذلؾ ،عمى المؤسسة

 ذلؾ ، لممخططيف االستراتيجييفاألساسية الخدمة الميمة أك التسعير لمسمعة أىداؼتشكؿ عممية كضع 
 النظرية ك السياسات الكاقعية األطر التسعير بكضكح ك بشكؿ مرف يساعد المخططيف لكضع أىداؼ تحديد أف

 التسعير التي تتناسب ك تتكافؽ مع أىداؼ التسكيؽ في المؤسسات بكضع ك تطكير إدارةلمتسعير ، عمميا تقـك 
 ىدؼ الربحية أف كما ، اليدؼ النيائي االستراتيجي في التسعير ىك ربحية المؤسسةأف حيث ، العامةأىدافيا

 ك في الكاقع ، الماؿ المستثمررأس في صكرة العائد عمى إما ك اإلنتاج بصكرة نسبة مف تكمؼ إمايحدد عادة 
 اكبر حد ممكف في المدل الطكيؿ إلى أرباحيا رفع إلىالعممي فاف المتعارؼ عميو غالبا باف المؤسسات تيدؼ 

 إلى ك التي تحتاج أعماليا التسكيؽ لممنتج تتخذ ىذا اليدؼ االستراتيجي البديؿ عند تخطيط ك تنفيذ إدارة أف ،إال
:    الشائعة لمتسعير تتمثؿ في األىداؼك في العمـك فاف ، العديد مف الخطط الفرعية إلىتنفيذىا 

 التي تسعى مختمؼ المؤسسات لمعمؿ عمى انجازه األساسية األىداؼيعتبر تحقيؽ الربح مف : الربحية -أ
ك بالتالي فاف تحقيؽ ىذا اليدؼ يعتبر مطمبا ،ك ذلؾ بيدؼ ضماف بقائيا ك تسديد التزاماتيا المترتبة عمييا ،

،  لممساىميف ك المالكيف ليذه المؤسسة ، عمميا تكجد صعكبة في كضع تعريؼ كاضح ليذا اليدؼ أساسيا
 إلى ،باإلضافة الطكيمة أك القصيرة ك المتكسطة اآلجاؿ في االعتبار ىدؼ تحقيؽ الربح في أخذنا إذاكخاصة 

 ؛عدـ كجكد معايير متفؽ عمييا في عمميات التسعير
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 7 ،ص2003سعود ، 
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 أفذلؾ ، لكؿ المؤسسات األساسية العامة األىداؼيعتبر ىدؼ البقاء ك االستمرارية مف : البقاء -ب
 ىذا اليدؼ يساعد أف كما ، تؤسس لتستمر ما دامت عكامؿ البقاء ك االستمرارية مضمكنةأكالمؤسسات تقـك 
 بغض المؤسسات قد تتحمؿ بعض الخسائر في أفك بالرغـ ، ليا األساسي في العمؿ إبقائياالمؤسسات في 

 خسائر مؤلمة ليا في  أية تضع بعض الشركط الكفيمة لمنع أنيا إالالبداية مف اجؿ ضماف استمرارىا الحقا 
 المرنة ك التي يمكف تعديميا األسعار تقـك المؤسسات المعنية عمى كضع تمؾ أيضا ،األكلىمراحؿ تأسيسيا 

 ؛ ظركؼ طارئة ك مؤثرة عمى العمؿ في تمؾ المؤسسات أم استجدت إذاخاصة 

 الشائعة االستخداـ في المؤسسات المعاصرة العمؿ عمى األىداؼك مف : العائد عمى االستثمار -ج
 1؛ تمؾأك استثمارىا في ىذه الناحية أك التي يتـ استخداميا األصكؿتحقيؽ نسبة عائد مربحة عمى 

بشكؿ عاـ المقصكد بالحصة السكقية تمؾ العالقة بيف مبيعات المؤسسة منسكبا : الحصة السكقية -د
 المجاؿ ، ك بناءا عميو تقـك المؤسسات بالسعي لتحقيؽ حصص أك مبيعات المؤسسات في نفس القطاع إلى

 التسكيقية المكضكعة األنشطةسكقية معينة بنسبة محددة كيدؼ البد مف تحقيقو مف خالؿ ممارسة كافة 
 ؛ اليدؼ إلىلممساعدة في الكصكؿ 

 التي األساسية األىداؼ المؤسسة مف ؿيعتبر ضماف عممية التدفؽ النقدم داخ: التدفؽ النقدم -ق
 يجب إذ ،2 المترتبة عمى المؤسسةبااللتزاماتكمنيا التسكيؽ ك المالية لمكفاء ، عديدة إدارات تحقيقيا إلىتسعى 

ك ما ترافقو مف عمميات تسديد عبر ،عمى كاضع السياسة التسعيرية بالمؤسسة ك خاصة عمى المستكل الدكلي 
 الخ؛..كمدة القركض الممنكحة لمعمالء، بعيف االعتبار التسعير كفؽ التدفقات النقدية األخذالقركض 

:   نكجزىا فيما يمي األخرل األىداؼ العديد مف إلى باإلضافةىذا 

 ؛ سمعة محدكدة أكالتخمص مف المنافسة في نطاؽ سكؽ -

 ؛ محاكلة الدخكؿ مف قبؿ مستثمريف جدد إحباطتعطيؿ المنافسة ك -

 ؛التخمص مف المخزكف -

 ؛المحافظة عمى استمرارية التعامؿ مع الكسطاء ك دعـ مبيعاتيـ -

 ؛ عمى سمعة الشركة ك تميزىا التأكيد-
                                                           

1
 مجلة علوم و فنون دراسات و خطة مقترحة لتسعٌر المالبس الجاهزة فً ظل األزمة االقتصادٌة العالمٌة،: حسام حسنً هٌكل ، معروف احمد معروف 

 146،  ص2011، مصر ،1 العدد 23بحوث، المجلد 
2

 23،ص2008، دار المسٌرة ،عمان 2ط، (مدخل سلوكً )أساسٌات التسعٌر فً التسوٌق المعاصر : محمد  إبراهٌم عبٌدات 
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 ؛ القكة ك المصداقية لممنافسيف تأكيد-

 ؛ ك استمرارية شرائيا لمسمعخمؽ طمب -

 . الماؿ المستثمر رأسزيادة معدؿ دكراف االستثمار ك استرجاع -

 . الدولية األسواق في األسعارالعوامل المؤثرة عمى تحديد  : الفرع الثاني

 التي قد األخطاءيتطمب قرار التسعير عمى مستكل المؤسسة دراسة مستفيضة ك عميقة قصد اجتناب 
تحمميا عكاقب كخيمة ك كارثية ، حيث تقكـ ىذه الدراسة في ظؿ العديد مف العكامؿ المؤثرة عمى قرار التسعير 

: كما  ىي مبينة في الشكؿ المكالي ، عكامؿ داخمية ك عكامؿ خارجية إلىكالتي يمكننا تقسيميا 

التسعير  العكامؿ المؤثرة في قرارات (7-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 196،ص2007 ، دار كائؿ ، عماف ،التسكيؽ الدكلي: رضكاف محمكد العمر : المصدر 

 ػٛاًِ خبرخ١خ

 ػٛاًِ اٌج١ئخ

 .ل١ٛد اٌحىِٛخ -

 .اٌط١طرح ػٍٝ اٌٛارداد، اٌعرائت -

 .اٌتحىُ فٟ األضؼبر، اٌتعخُ -

 .تمٍت ضؼر اٌؼٍّخ -

 .ِرحٍخ دٚرح اٌؼًّ -

 ػٛاًِ اٌطٛق

 (احت١بخبد أرٚاق)ٚخٙخ ٔظر اٌسثبئٓ  -

 .اٌمذرح اٌشرائ١خ ٌٍسثبئٓ -

 .غج١ؼخ إٌّبفطخ -

أ٘ذاف إٌّبفط١ٓ ٚ إضترات١د١تُٙ ٚ ٔمبغ لٛح ٚ  -

 .ظؼف إٌّبفط١ٓ

 ػٛاًِ داخ١ٍخ

 ػٛاًِ ػٍٝ ِطتٜٛ اٌشروخ

 .أ٘ذاف اٌتط٠ٛك ٚ اٌشروخ -

 .إضترات١د١خ إٌّبفطخ فٟ اٌشروخ -

 .تط٠ٛر إٌّتح ٚ تىٍفخ ِذاخً اإلٔتبج -

 .ٚظغ اٌشروخ -

 .أشىبي ِذاخً اٌطٛق -

 ػٛاًِ اإلٔتبج

 .ِرحٍخ دٚرح ح١بح اٌطٍؼخ -

 .اٌٛظغ فٟ خػ اإلٔتبج -

 .١ِساد إٌّتح األوثر أ١ّ٘خ -

 .ِروس إٌّتح -

 .ترو١ت تىٍفخ إٌّتح -

 

 .(اٌتطؼ١ر اٌذٌٟٚ)ِطتٜٛ اٌطؼر  -

 .تغ١راد اٌطؼر ٚفك دٚرح ح١بح إٌّتح -

 .تطؼ١ر خػ اإلٔتبج -

 .اٌطؼر غ١ر اٌّحذٚد -

 إضترات١د١خ اٌتطؼ١ر

 شرٚغ اٌؼٍّخ

 .شرٚغ اٌج١غ -

 .شرٚغ اٌذفغ -

ػٕبصر اٌّس٠ح اٌتط٠ٛمٟ 

ِٕتح، تٛز٠غ، )ا٢خر 

 (تر٠ٚح

 ػرض اٌشروخ

ِج١ؼبد، أضُٙ، أرثبذ، 

 ...احت١بغٟ، شٙرح
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 عكامؿ داخمية إلىمؿ المؤثرة عمى التسعير الدكلي تنقسـ ا العكأفمف خالؿ الشكؿ السابؽ نالحظ 
 األسكاؽ إلى عكامؿ متعمقة بالمنتج المكجو إلى باإلضافة ،خاصة بالبيئة الداخمية لممؤسسة في حد ذاتيا

 ك ىي عكامؿ البيئة الخارجية األكلى مجمكعتيف إلى العكامؿ الخارجية فيمكف تقسيميا ،أماالخارجية المستيدفة 
 ك فيما يمي ،ك الثانية تتمثؿ في السكؽ المستيدفة داخؿ البيئة العامة لتمؾ السكؽ،العامة لمسكؽ المستيدفة 

:   تمؾ العكامؿ أىـ بإيجازنشرح 

ك ىذه التكاليؼ ىي مجمكعة ، لمسعر األدنى الحد المؤسسةتمثؿ التكاليؼ التي تتحمميا : التكاليؼ -1 
ك عندما يتـ تسكيؽ المنتجات دكليا فاف الخ ،.... كالنقؿ ك التخزيف أخرل ك التسكيؽ ك تكاليؼ اإلنتاجتكاليؼ 

 مثؿ الرسـك الجمركية ك الضرائب ، تكمفة السمعةإلى تضاؼ إضافية ظيكر تكاليؼ إلىىذا سكؼ يؤدم 
لذلؾ فاف تكمفة السمعة  ،(ىكامش الربح) الكسطاء ك الككالء أرباحكتكاليؼ التركيج ك النقؿ ك التخزيف ك تكمفة ك 

 ؛تزداد عندما يتـ تسكيقيا دكليا 

 ال يككف االىتماـ بيا أف لذلؾ ال يجب ،لممنافسة دكر ميـ ك مؤثر في عممية التسعير: المنافسة -2
 المنافسة مف مؤسسة تأثير التنبؤ لمفترات القادمة حكؿ تحركات الزبائف ك المنافسيف ، حيث يختمؼ إنما ك آنيا

 بالنسبة لمسمع المنافسة مف األسعار المنافسة عمى تأثير ، ك ال يتعمؽ تأثرا فالمؤسسات الرائدة تككف اقؿ ألخرل
 ، حيث تزداد المنافسة نتيجة أيضا تككف بديال عف السمعة أف السمع البديمة التي يمكف إنمانفس النكع ك 

 التطكرات التقنية كالتكنكلكجية أخرل ك مف جية ، نحك تحرير التجارة مف جيةاالتجاهالتغيرات العالمية الجديدة ك 
 العالـ في أنحاء في مختمؼ تأتي ، فالمنافسة التي األعماؿك ظيكر شبكة االنترنت ك استخداميا في مجاؿ 

مما ، بكؿ سيكلة األسعار جميع المؤسسات ك مقارنة إلى تتيح لممستيمؾ فرصة الكصكؿ م التااللكتركنيةالسكؽ 
 1؛ السائدة في السكؽاألسعار ك مجارات أسعارىاشكؿ ضغطا عمى ىذه الشركات لتخفيض 

 عكامؿ البيئة الخارجية يصعب السيطرة عمييا مف قبؿ المؤسسة ك ال إف: عكامؿ البيئة الخارجية -3 
 (استيراد ك تصدير) حيث تسيطر الحككمات في كؿ بمد عمى عممية التبادؿ الخارجي ، الخارجيةاألسكاؽسيـ في 

نسياب ا لتخفيض أك، فكؿ بمد يحاكؿ الحد مف االستيراد ليحمي صناعتو المحمية إستراتيجيةالعتبارات سياسية ك 
 ، األسعار رفع إلىلي تؤدم ا ك بالت، الكارداتة الرسـك التي تزيد مف كمؼإلى ،إضافةالعممة الصعبة لمخارج 

 األسكاؽ عبر األسعار التكجو نحك تكييؼ إلى أدل مما آلخرحيث تختمؼ ىذه التعاريؼ الجمركية مف بمد 
،  األساسية بعض المنتجات أسعار ذلؾ تكجد في بعض الدكؿ رقابة ك قيكد حككمية عمى إلى إضافةالدكلية ، 

                                                           
1

 ، مجلة جامعة تشرٌن للدراسات تسعٌر منتجات الشركات التً تمارس التسوٌق الدولً عبر االنترنت :محمد عباس دٌوب ، احمد صقر احمد ،نبٌلة سلٌمان

 7، ص2006 ،الالذقٌة، سورٌا، 1،العدد 28و البحوث العلمٌة ، سلسلة العلوم االقتصادٌة ،مجلد 
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 المؤسسة كعمى أسعار تؤثر عمى أف الصرؼ لمعممة يمكف أسعار التقمبات في معدالت التحكيؿ ك تقمبات أف اكـ
 ؛مستكل ربحيا 

 لذلؾ ال يمكف ، بيايتأثريعتبر السعر احد عناصر المزيج التسكيقي الذم يؤثر ك : المزيج التسكيقي -4 
 يككف متناسبا معيا عندما يككف المنتج بجكدة عالية أف بؿ يجب ،تحديد السعر بمعزؿ عف باقي العناصر

 بإمكانيا زيادة الطمب إلى ك عندما تقـك بحممة تركيجية تؤدم ،تستطيع المؤسسة زيادة السعر ك العكس صحيح
 تقميص حمقات التكزيع فانو يستطيع رفع أك قاـ المنتج بتكزيع السمع مباشرة إذا ، ك أيضاكضع سعر مرتفع 

 سعر المنتج النيائي إلىؼ ا التي كانت ستضاألخرل منافذ التكزيع أرباحىامش الربح ك ذلؾ بحذؼ تكاليؼ ك 
 المتداخمة تسعى المؤسسة في األخرل العديد مف العكامؿ إلى باإلضافةىذا ، عمى شكؿ ىكامش ربح لممكزعيف 

 ذلؾ بالنسبة لمسمع إلى  ،إضافة1 الدكلية التي تستيدفيااألسكاؽ المناسبة التي تتالءـ ك األسعار تحديد إلىظميا 
ك لكف ما يجب مالحظتو درجة التطكر التكنكلكجي ،الجديدة ك المطكرة يجب تحديد ىياكؿ سعرية خاصة بيا 
 أخرل، المستيمكيف المحتمميف في جية إمكانات ك أذكاؽالكامنة في تمؾ السمع الجديدة مف جية ك خصائص ك 

 ؛2 كجدتإف التي تغطييا البدائؿ الممكنة لمسمع الجديدة اإلشباع نكعية إلى إضافة

 3: التي تؤثر في سياسة التسعير الدكلي األخرلبعض العكامؿ -5 

 لممؤسسة ك تتمثؿ مثال نصيب المؤسسة مف السكؽ الدكلية ، السيكلة النقدية ، الكفاء اإلستراتيجية األىداؼ-أ
 ؛بمتطمبات الحككمة 

 ؛ الدكلية المستيدفة األسكاؽالقدرة الشرائية لممستيمكيف في مختمؼ -ب

 ك انعكاس ذلؾ عمى الربحية عمى المدل ، ك البيعاإلنتاجمدل تحقيؽ كفرات الحجـ مف خالؿ زيادة حجـ -ج
 ؛ الخارجية األسكاؽ في األسعار مما يؤثر عمى تحديد ،الطكيؿ

 االستثمارات التي كضعتيا المؤسسة في السترداد الزمنيةتكاليؼ البحكث ك تطكير المنتجات ك الفترة -د
 ؛المنتجات الجديدة 

 بعيف االعتبار دكر ك نشاطات قنكات التكزيع األخذيجب عمى رجؿ التسكيؽ الدكلي : دكر قنكات التكزيع -ق
 ؛(كسطاء محمييف ك دكلييف ) األسعارعند تحديد 

                                                           
1

 207 ، مرجع سابق ، صالتسوٌق الدولً:رضوان محمود العمر 
2

 175،ص2002 ، دار وائل، عمان ،إستراتٌجٌة التسوٌق مدخل سلوكً: محمد إبراهٌم عبٌدات 
3

 198 ،مرجع سابق ،صالتسوٌق الدولً: رضوان محمود العمر 
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 ة المرتفع تقترف عادة بجكداألسعارفمف جية ،العكامؿ المرتبطة بالمنتج نفسو ك مف بينيا الجكد ك دكرة حياتو -ك
 دكرة مف األكلى المنتجات عادة مرتفعة في المراحؿ أسعار تككف أخرلعالية ك العكس صحيح ، ك مف جية 

 (النمك ، النضج،االنحدار) في المراحؿ الالحقة األسعار ك تنخفض ،( مرة ألكؿمرحمة تقديـ المنتج )حياة المنتج 
 األسكاؽ؛نظرا الزدياد المنافسة ك تكفر السمع البديمة في 

 تحميؿ ىذه إلى المؤسسات أ فقد تمج، في التسكيؽ الدكليؤسساتك ىي التي تتحمميا الـ : إضافيةتكاليؼ -ز
:  لعمالء ك المستيمكيف ك مف بيف ىذه التكاليؼ ؿلسعر ك تحميميا ؿ بعضيا أكلربح ؿالنفقات 

 معرض ، تخميص جمركي ، مستندات الشحف ، الضرائب إقامة:  الدكلية باألسكاؽتكاليؼ مرتبطة -1
 الخ ؛....  ، النقؿ األجنبية

 .الخ .... تكاليؼ التحكيؿ التركيج ، التجديد : تكاليؼ الخدمات المقدمة -2 

 سعر نفس أف فمثال تجد ، العالميةاألسكاؽ في األسعارحيث تمعب ىذه التكاليؼ دكرا ىاما في تحديد 
 . بباريس 88 دكالر في طككيك ك 63 ك  بحدكد أمريكا دكالر في 30السركاؿ ب

 . الدوليةاألسعار عبر مختمف األسعارتنميط و تكييف : ثالث الفرع ال

 فيجب ، المتبع في الدخكؿاألسمكب ميما كاف أك عدة دكؿ إلى  بتصدير منتجاتيا المؤسسةقكـعندما ت
ك ال سيما ، األجنبية األسكاؽ الزبكف سيحصؿ عمى معمكمات مف مختمؼ فركعيا في أف تتكقع أفعمييا 

تستجمع معمكمات عمى  (لجاف استيراد الدكلية ) مراكز الشراء أكباستخداـ االنترنت حاليا ، فالمشترم الصناعي 
 المنتج سمبية جدا ك يتكلد لديو شعكر بعدـ الثقة تجاه أسعار كانت فإذا ، األسعارمستكل عالمي حكؿ الجكدة ك 

  1  :إلى المؤسسة كجو الخطر تتأك السمبي األثرك مف اجؿ تخفيض ىذا ،المؤسسة 

 بعيف األخذبعد ، ك لكافة الفركع األجنبية األسكاؽتحديد تسعيرة مكحدة لمختمؼ : تنميط السعر -
 قميؿ األسمكبالخ ، كيعد ىذا ....معدؿ صرؼ العمالت ، تكاليؼ النقؿ ك التاميف : االعتبار عدة عكامؿ مثؿ 
 األكضاع لالستجابة ك التكيؼ مع ة غير مستعدأحيانا المؤسسة تككف أفحيث ،المخاطر ك قميؿ التكمفة 
 ؛ مف كؿ سكؽ األرباح أقصى لتحقيؽ ك ال تسعى ،كالظركؼ المحمية لكؿ بمد

                                                           
1

  220نفس المرجع ،ص
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ك يككف ذلؾ مع تقديـ مجمكعة مف الحجج المناسبة لتبرير الفركقات  : األسعارتكييؼ ك تغيير -
 ك مف الضركرم التكيؼ مع ، عاليةأسعار تجنب كضع فركقات أيضالألسعار المقدمة في مختمؼ الفركع ، ك 

. الضغكط ك االلتزامات المحمية ك البحث عف التجانس العاـ 

أف تفحص جميع العناصر المؤثرة في صياغة سياسة التسعير الدكلي يبيف بشكؿ حي ؼكفي النياية 
صعكبة اتخاذ قرار التسعير، كأف حميا يفترض معرفة كاممة ك جيدة لحالة الطمب ك المنافسة ك ظركؼ كؿ 

،  في مختمؼ الدكؿ األسعارة الذم يسمح بمعرفة التكاليؼ بدقة ك ؤ الكؼاإلدارة معرفة نظاـ أيضاك ، سكؽ
 شريؾ فالتكسع الدكلي لممؤسسات أك العامة لممؤسسة ك لكؿ فرع ك مكزع األىداؼكيفترض تحديد ك تصريؼ 

 عمالء يستطيعكف الشراء أيضا ك ، الصناعيةأك الشراكة مع الشركات التجارية إستراتيجيةالناجحة يعتمد عمى 
.   مكردكف ك شركاء لمشركة اباستمرار ك يككنك

 الدولية  األسواق التسعير في أسسالمطمب الثاني 

 إلى ك السياسات اليادفة اإلجراءات الخدمة عمى مجمكعة مف أكيعتمد اختيار طريقة تسعير السمعة 
 مفيـك أف ك باعتبار ،(المؤسسة ،الزبكف )كضع السعر المقبكؿ ك المناسب لكؿ مف طرفي المعادلة التبادلية 

 في ظؿ المتغيرات البيئية الداخمية ك الخارجية إال في السكؽ الدكلي ال يختمؼ عف السكؽ المحمي األسعار
ك بشكؿ عاـ تكجد ثالث ، المحمية األسكاؽ الدكلية ال تختمؼ عنيا في األسكاؽ التسعير في أسس فاف ،لممؤسسة

:  طرؽ رئيسية لتسعير السمع ك الخدمات كما ىي مبينة في الشكؿ المكالي 

مة لمتسعير ا العاألسس( 8-3)  الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 ػٍٝ أضبش اٌتىٍفخ

 ضؼر

 تحذ٠ذ اٌتىٍفخ اٌى١ٍخ

 ػٍٝ أضبش اٌطٍت

تحذ٠ذ اٌطؼر إٌفطٟ 

 اٌط١ىٌٛٛخٟ

 ػٍٝ أضبش إٌّبفطخ

 تحذ٠ذ ضؼر إٌّبفطخ

 اٌٙبِش

 ضؼر اٌج١غ

 تمذ٠ر اٌتىب١ٌف

 اٌتىٍفخ

 اٌٙبِش

 حدُ اٌطٛق اٌّتحصً

تخف١ط أٚ رفغ أٚ إتجبع 

 ٔفص أضؼبر إٌّبفط١ٓ

 اٌٙبِش

 تمذ٠ر اٌّٛلغ اٌتٕبفطٟ

 ضؼر اٌج١غ
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Source: pasco berho : marketing international ,4emedition ,dunod ,paris,1998.p127 

 . التكمفةأساس التسعير عمى :الفرع األول

 انتشارا ك المبدأ المعتمد أكثرىاك ىك ابسط السياسات المتبعة ك " تسعير زائد التكمفة  "أيضاكما يسمى  
 ، زيادة مطمقة عمييا لتحديد السعرأك ك تضاؼ نسبة مئكية اإلنتاجفي ذلؾ ىك احتساب التكمفة لكؿ كحدة مف 

 أكثرك ، تقدير التكمفة المستخدمة أساليب إتقافك مدل ،فالتحديد الفعمي لمتكاليؼ يعتمد عمى نكع المؤسسة 
 1:الطرؽ شيكعا لتطبيؽ ىذه الطريقة 

تغيرة ذات العالقة لـىنا تؤخذ في االعتبار كؿ مف التكاليؼ ا:  التكمفة إلجماليالتسعير كفقا -1 
ك مف مميزات ىذه ، ك ىامش الربح المحدد مسبقا اإلنتاج إلىك التي تعزل مباشرة ،كالمصركفات العامة الثابتة 

 ىامش الربح إلييا يككف مغطيا لكافة بنكد التكمفة مضافا أف تراعي عند تحديد سعر المنتج أنياالطريقة 
 كذلؾ يفضؿ استخداميا حينما يككف منتج المؤسسة جديدا تماما بالنسبة لمسكؽ الخارجية ك ال يكجد ،المستيدؼ
خذ في االعتبار جانب الطمب مف المعادلة ؤ عيكبيا فتتمثؿ في انو ال مأىـ ،أما مستكرد في الخارج أكلو منافس 

 المؤسسات إنتاج إلىك ىذا يؤدم ، (القدرة الشرائية لمشريحة المستيدفة التي تتعامؿ معيا المؤسسة في الخارج )
 ذلؾ فاف تخصيص المصركفات العامة يتطمب إلىك باإلضافة ،منتجات ال تستطيع بيعيا بالسعر الذم تحدده 

 ؛حسف التقدير ك نقص البيانات التجريبية المتاحة يحد مف كاقعية التخصيص 

التكاليؼ المباشرة ىي تكمفة المكاد ك العمؿ التي تدفع بالفعؿ في : التسعير كفقا لمتكمفة المباشرة -2
 ك التاميف اإليجار مثؿ اإلضافية األعباء التكاليؼ الكمية فتتضمف تكاليؼ مباشرة ك جزا مف أما ،صنع السمعة

 التسعير كفقا ليذه الطريقة يحاكؿ تصحيح عيكب التسعير كفقا لمتكمفة إف الخ ، ....اإلداريةكالنفقات البيعية ك 
 ثـ استخداـ ىذه التكاليؼ في كضع ،الكمية عف طريؽ تحديد التكاليؼ التي تخص مباشرة كؿ منتج معيف

 ؛ عمى األرباح إيجابا مف طريقة التكاليؼ الكمية كما يؤثر أكثر زيادة حجـ المبيعات إلىك ىذا يؤدم ، األسعار

ك ىي التكمفة المتغيرة الناتجة عف تنفيذ نشاط معيف ، ك ىي مقدار : التسعير كفؽ التكمفة الحدية -3
 لمنتج معيف بكحدة كاحدة ، ىذا النظاـ اعتمده االقتصاديكف اإلنتاج التكاليؼ عند زيادة حجـ إجماليالتغير في 

 أم أفك ىـ يعتقدكف ، مف المنتج إضافية كحدة إلنتاج الزمة إضافيةك ىـ يحددكف التكمفة الحدية لمصركفات 
 يمكف زيادة مساىمة كؿ منتج ، الكاممةاإلنتاجية مف طاقتيا بأقؿمؤسسة تعمؿ في ظؿ ظركؼ تنافسية ك تعمؿ 

 التي يتحمميا في اإلضافية مف ذلؾ المنتج بسعر يزيد عمى التكمفة إضافية تـ بيع كحدة إذا عمى حدة األرباحفي 

                                                           
1

 120 ،مرجع سابق، صالعوامل المؤثر فً تسعٌر المنتجات الصناعٌة المصدرة الكٌماوٌات فً األردن:هانً حامد الضمور 
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 ، ك مف الناحية العممية يشبو نظاـ التسعير كفقا لمتكمفة الحدية نظاـ التسعير كفقا لمتكمفة المباشرة تشابيا إنتاجو
 أم ك بعدىا عف بعض ك عدـ كجكد األسكاؽك يعتمد استخداميا عمى عدد مف الظركؼ مثؿ انفصاؿ ،كبيرا 

 1: الت التالية ا الحدية في الحالتكمفةقيكد نظامية ك تستخدـ 

 تكفرت طاقة إذا الخارجية األسكاؽ السعر المحمي الكامؿ لمنتج ما عالي جدا لدرجة تجعمو غير منافس في إف-
 ؛ التكمفة الحدية إضافة بعد األجنبية باألسكاؽ خاصة أسعار يمكف عرض ك تقديـ إضافية إنتاجية

 ؛تقرير تركيز جيد البيع في اتجاه معيف عف طريؽ التمييز بيف الخطكط المربحة ك غير المربحة -

 ؛ البديمة اإلنتاجاالختيار بيف عدة بدائؿ لطرؽ -

 2:  ك مف أىـ المزايا لمتسعير عمى أساس التكمفة نجد 

 سيكلة الطريقة نسبيا لتحديد األسعار ؛-

 . استقرار أسعار المؤسسة ك ال تتأثر بقكل العرض ك الطمب ك تقمبات األسعار قصد كسب ثقة الزبائف -

:  الدكلية ك التي نبينيا فيما يمي األسكاؽك يمكننا اختصار مختمؼ التكاليؼ الكمية عبر 

تكمفة خدمة +تكمؼ التعبئة ك التغميؼ الخاصة بالتصدير +تكمفة المنتج الكمية في السكؽ الكطنية 
سعر تكمفة المنتج قبؿ الشحف =التصدير 

 (جكم برم بحرم )نفقات المناكلة ك النقؿ الدكلي +

 (بكالص قسط التاميف )نفقات التاميف عمى الشحف +

تكاليؼ جمركية ك تكاليؼ الضماف ك تكمؼ اختبار المطابقة لممكاصفات +

 األجنبيالمنتج في ميناء السكؽ  (سعر)تكمفة =

نفقات تجارية في بمد المستكرد ك تظـ التخزيف ، رجاؿ البيع ، التكزيع ، التركيج ، خدمات ما بعد +
البيع 

سعر المنتج قبؿ النفقات المالية =

                                                           
1

 122نفس المرجع ،ص
2

 267، ص 2000 ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ، مصر ، اقتصادٌات األعمال: صالح الدٌن الشنوانً  
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 (تمكيؿ الصادرات قبؿ البيع ، ك تكمفة ائتماف الزبائف )نفقات مالية +

. سعر المنتج قبؿ المخاطرة =

نفقات التاميف ضد المخاطر المالية ك السياسية ك التجارية +

.  قبؿ تحديد سعر المستيمؾ األجنبيالتكمفة الكاممة لممنتج في البمد =

 غير أخرل حيث يمكف تقميصيا باعتماد مداخؿ ة، الدكليباألسكاؽ التكاليؼ الخاصة أىـكانت ىذه 
الخ، ...قصد اختصار التكاليؼ الجمركية ك النقؿ الخ، ... المباشر أك مثؿ االستثمار المشترؾ ،مدخؿ التصدير

 تكمفة إلى باإلضافة ك الدخؿ باإلنتاج كالضرائب ك الرسـك الخاصة أخرللكف في المقابؿ فيي تتحمؿ تكاليؼ 
 التكاليؼ أما ، قميؿبجزء إال تتحكـ بيا أف كميا تكاليؼ ال تستطيع المؤسسة الخ، ...األـ لمشركة األمكاؿتحكيؿ 
التكجو  الخاصة بتخفيض التكمفة نجد األساليب أىـ ك مف ، فمممؤسسة قدر معتبر لمتحكـ بياباإلنتاجالخاصة 

 يشير ىذا المفيـك باف التكاليؼ المتغيرة تنقص كمما ازداد ،حيث (منحنى الخبرة ) التعمـ االيجابي نحك منحنى
 لمكحدة ينقص بعد اإلجمالية فاف متكسط التكمفة أخر ك بمعنى ،(اقتصاديات الحجـ ) لإلنتاجالحجـ التراكمي 

 حيث حققت معظـ المؤسسات مفيـك منحنى التعمـ نفس ، ك المبيعاتلإلنتاجفترة زمنية مف الخبرة المتراكمة 
 ، تكاليؼ اآلالت المعيبة ، تكاليؼ تعطؿ األجزاء العديد مف التكاليؼ ك منيا تكاليؼ أفالنتيجة ك ىي 

 عمى الرغـ مف ، الرئيسي النخفاض التكمفة ىك التكاليؼ المتغيرةفاألثر اإلنتاجالمنتجات سكؼ تنقص كمما زاد 
 ك في الكظيفة اإلنتاجية ذلؾ التحسيف في إلى أضؼ لحد معيف ، أيضا التكاليؼ الثابتة سكؼ تنخفض إف

 انخفاض إلى التحسينات بسبب التعمـ يؤدم تأثيرحيث بينت دراسات باف  (الخبرة)البيعية بسبب عممية التعمـ 
ك كما يعرؼ ، بالمائة 30 إلى 10 ما بيف إلى ك المبيعات اإلنتاج لكؿ كحدة مف اإلجماليةفي متكسط التكمفة 

 التكمفة بناءا إدارةبمنيج التكمفة المستيدفة ك الذم يعرؼ عمى انو طريقة التسعير ك نظاـ تخطيط الربحية ك 
 الشركات اليابانية تحدد التكمفة ثـ تضيؼ ىامش الربح أف، ك عمى سبيؿ المثاؿ نجد 1غمى الخبرة المكتسبة 

 الدكلية األسكاؽكلكنيـ يحددكف السعر ثـ يفكركف في تخفيض الكمفة مف خالؿ الخبرة التي اكتسبكىا عبر 
:  ك نبيف منحنى الخبرة في الشكؿ المكالي 2،  اإلنتاجكتطكير نظـ 

 

 
                                                           

1
دراسة مٌدانٌة فً قطاع صناعة األدوٌة البٌطرٌة –التسعٌر باستخدام منهج التكلفة المستهدفة : نضال محمد رضا خلف ، إنعام محسن حسن زوٌلف 

 174ص2007 ،1 العدد 21،مجلة جامعة الملك عبد العزٌز مجلد األردنً 
2

، 1 ، العدد 34، المجلة المصرٌة للدراسات التجارٌة ، المجلد المنظور الٌابانً للتسوٌق ، السمات الممٌزة و الدروس المستفادةصالح بن سلٌمان الرشٌد ، 

 125 ،ص2010مصر 
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منحنى الخبرة  (9-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

Source :Gilles Marrion, Michel Daniel :lemarketing(mode d'emploi),edition Organisation , Paris 
,1986, p183 

 أفك ، كحدة سنكيا 300000 ػػ ؿاإلنتاج دينار عند حجـ 200 تكمفة الكحدة أفمف خالؿ الشكؿ نجد 
 كنتيجة لمنحنى التعمـ كبافتراض ، كحدة600000 ؿ اإلنتاج مف تراكـ بالمائة 15 نقص بنسبة اإلجماليةالتكمفة 

 ، المتراكـاإلنتاج كحدة مف 12000000 اإلنتاج كحدة ك مستكل 900000نفس االنخفاض نسبة الكمفة عند 
 قامت المؤسسة بتطبيؽ مفيـك إذا بالمائة 30 ، 10 انخفاض في التكاليؼ بسبب الخبرة بيف أف أثبتتحيث 

 كما انو مف الضركرم قياس التحسينات ليس فقط  لما  يتعمؽ بانخفاض التكاليؼ ك لكف في ،التحسيف المستمر
 يستخدـ منحنى الخبرة النخفاض التكمفة فيما يتعمؽ التصنيع، أف ك يمكف أيضا، اإلنتاجالجكدة ك تحسيف 

 . األخرل اإلداريةالتسكيؽ ، ك الكظائؼ 

 . الطمب أساس التسعير عمى :الفرع الثاني

 التكاليؼ يعتمد عمى لممبادلة ك ىك المؤسسات  األكؿ لمتسعير مف كجية نظر الطرؼ األكؿ األساس 
 مف خالؿ النظر مف بعد أما ، المستيدفةأسكاقيا ىامش ربح يككف ليا حافزا لمبقاء ك النمك في إبقاءكالعمؿ عمى 

ك الذم تقدر مف خاللو المؤسسة الطمب عمى سمعيا ، (الزبكف) الطرؼ الثاني أساس نجد التسعير عمى آخر
.  كخدماتيا المعركضة 

 في تسعير المنتجات أساسيا المحمية فالطمب يمعب دكرا األسكاؽفكما ىك الحاؿ بالنسبة لمتسعير في 
خاصة ،  أىمية مدخالت قرار التسعير أكثر الخارجية ، حيث يعتبر الطمب في السكؽ مف لألسكاؽالمكجية 

 ِتٛضػ اٌتىٍفخ

 ٌىً ٚحذح

 اإلٔتبج أوثر 

 األػذاد ثّئبد ا٢الف

300 

200 

100 

3 6 9 12 

. 
. 
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 درجة كجكد المستيمؾ العالمي ، كاف السمكؾ إلى لـ نصؿ إنناففي الكاقع ،عندما ال تتميز المنتجات بالنمطية 
 حسب بيئتو االقتصادية التي تحدد قكاه الشرائية ك البيئة االجتماعية آلخرالشرائي لمزبائف يختمؼ مف بمد 

 المركنة السعرية لمطمب تختمؼ بشكؿ ممحكظ أف كما ،كالثقافية التي تظـ  نظاـ خاص لمقيـ ك العادات ك التقاليد
،  أسعارهمركنة الطمب دكر ىاـ في تحديد السعر حيث يتغير الطمب عمى المنتج بتغير ؿؼ،  آلخرمف بمد 

 ليا مركنة طمب سعرية نفسيا بالنسبة أسكاؽ نجد عدة أفكيتكقؼ ذلؾ عمى المركنة الطمب السعرية ك يمكف 
 المؤثرة األخرل ك العناصر لإلنفاؽ ظركؼ المنافسة ك الدخؿ الفردم المخصص إلى ك يرجع ذلؾ ،لمنتج معيف

 في السكؽ ، ففي حالة المركنة السعرية المرتفعة تقـك األسعارعمييا ، حيث تساعد مركنة الطمب عمى تحديد 
 حصكليا عمى ىامش إلى مف اجؿ زيادة الطمب عمى السمع بنسبة تفكؽ مما يؤدم أسعارىاالمؤسسة بتخفيض 

 ك العكس صحيح بالنسبة لمسمع الكمالية ك التفاخرية ذات العالمات التجارية المميزة ، ك بالتالي ،ربح كمي اكبر
 في كجو بعض المنتجات ذات األسكاؽ بعض إغالؽفاف القكة الشرائية لمزبائف ك المنظمات تمعب دكرا ىاما في 

 مثؿ ضيؽ سكؽ السيارات في العديد مف الدكؿ الفقيرة بسبب ضعؼ القكة ،السعر المرتفع ك غير التنافسية
 كاف فارؽ القكة الشرائية ضعيؼ بيف البمداف فيجب عمى المؤسسات الراغبة في إذا ك بالتالي لألفرادالشرائية 

 بالنسبة لنظاـ القيـ المكجكدة ، أما اقؿ ما يمكف إلى أسعارىا تضغط نفقاتيا ك بالتالي أف األسكاؽدخكؿ بعض 
 الغربية أكربا في األفراد نسبة كبيرة مف أففي كؿ بمد فاف مف الصعب فيمو ك تحميمو كما يجب ، كمثاؿ نجد 

 منتجات تحمؿ ليـ قيمة بنسبة كبيرة ،لذلؾ فاف ألنيا كبير المتالؾ منزؿ مناسب ك سيارة جيدة أىميةتعطي 
 كبيرة لتعميـ أىمية يعطكف فإنيـ بالنسبة لمياباف أماالمركنة السعرية بالنسبة ليذه المنتجات تككف ضعيفة نسبيا ، 

 1.آلخر القيمة الثقافية ك االجتماعية تختمؼ مف بمد أف الثقافية حيث نجد األنشطة ك مف اجؿ بعض أطفاليـ

 التسعير عمى كجكد عدة عكامؿ أخصائيكا لمسعر فيؤكد األفراددرجة حساسية بما يتعمؽ في بالنسبة أما
 أك بيا المسكؽ يسترشد أف ك مثؿ ىذه العكامؿ تعد ميمة ال بد ،ميمة تؤثر عمى درجة حساسية المستيمؾ لمسعر

:   ىذه العكامؿ في أىـ ك تتمثؿ ،حديد ىيكؿ السعرتالمختص بالتسعير عند 

 كاف إذا ،يعتبر المنتج الفريد اقؿ حساسية بالنسبة لممستيمكيف ك العكس صحيح:  القيمة الفريدة تأثر-
المنتج ال يختمؼ كثيرا مف كجية نظر المستيمؾ عف غيره مف المنتجات المتاحة في السكؽ فاف المستيمؾ يككف 

 ؛ حساسية لمسعر أكثر

 ذات جكدة أنيا رآىاعادة ما يككف المستيمؾ اقؿ حساسية بالنسبة لممنتجات التي :  جكدة المنتج تأثير-
 ؛ ك العكس صحيح أخرلعالية ك تتميز بخصائص مميزة ال تتكفر في منتجات 

                                                           
1

 212،213 ، مرجع ساٌق ،ص ص التسوٌق الدولً: وضوان محمود العمر 
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 اختيار المستيمؾ لمسمعة التي يرغب في شرائيا يتكقؼ عمى مقدار المنفعة إف: درجة المنفعة تأثير-
 المنتجات التي يرل انو سيحصؿ عمى منفعة كبيرة ألسعار يككف اقؿ حساسية إذ تحققيا لو ، أفالتي يتكقع 

 ؛منيا

عندما يككف المستيمؾ عمى عمـ ك معرفة بالبدائؿ المتاحة في السكؽ فانو :  المعرفة بالبديؿ تأثير-
 ؛ حساسية لمسعر أكثريككف 

 فانو يككف أماموالصعكبة  في المقارنات السعرية بيف البدائؿ المختمفة المتاحة :  صعكبة المقارنةتأثير-
 ؛اقؿ حساسية لمسعر ك العكس صحيح 

 بنسبة قميمة مف دخمو فاف درجة حساسيتو ؾعندما تمثؿ النفقات الكمية لممستيؿ:  النفقات الكمية تأثير-
 ؛عر تككف اقؿ سلؿ

 1.عندما ال يستطيع المستيمؾ بالقياـ بتخزيف المنتج فانو يككف اقؿ حساسية:  التخزيف تأثير-

 الذم ، األمر ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر في حساسية المستيمؾ تجاه السعرأفك مما سبؽ نجد 
 التسكيؽ الجدية في التعامؿ معيا ك دراسة العالقة بيف حساسية المستيمؾ لمسعر ك السياسة إدارةيستكجب عمى 

 . الدكلية المستيدفة أسكاقياالتسعيرية المتبعة لممؤسسة عبر 

 . المنافسة أساسالتسعير عمى  : الفرع الثالث

 المنافسة التي تفترض رشد ك عقالنية المشترم ك عمكمية المنتجات غير مكجكدة في الكاقع العممي ، 
 غالبية السمع ك الخدمات ، مف اجؿ إلىلي فاف سعر السكؽ كما تنص عميو النظرية االقتصادية بالنسبة اكبالت

 تستفيد مف أف بعيف االعتبار المنافسة في السكؽ ، فالمؤسسة تستطيع أف يؤخذتحديد سياستيا السعرية يجب 
ك ىذا يرتبط ،  خاصة بعرضيا مثؿ الجكدة ، الخدمة المقدمة ، التركيجأساسية أخرل مف عكامؿ أكميزة السعر 

 . التي يعطييا المستيمؾ ليذه المؤشرات المختمفة مف اجؿ مجابية تمؾ المنافسة باألىمية

 أف فمف جية  في سياسة التسعير ىاماادكر (العرض)م تمعب بعض خصائص المنتج ؿفي التسكيؽ الدك
 مف األجنبي لمعرض المنشأ بمد أخرل ك مف جية ، في نظر المستيمؾ أجنبية أكالعرض قدـ مف شركة  كطنية 
:   ك الكطني قد يككف لدل المستيمؾ مكقفيف متعارضيف األجنبيخالؿ مقارنة ىذيف العرضيف 

                                                           
1

 ، مجلة جامعة تشرٌن للدراسات و البحوث العلمٌة ، سلسلة العلوم القانونٌة و اثر األسعار على درجة حساسٌة المستهلك: سلٌمان الفارس ،دٌمة ماخوس 
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 عمى تطكير األجنبي الذم يرغـ المنافس األمرالمستيمؾ ك مف خالؿ الحس الكطني يفضؿ المنتجات الكطنية -
 مف الشركات ر الكثيأماـ السكؽ اليابانية إغالؽ ك ىذا السبب الرئيسي في ،بعض المزايا الخاصة بالسعر

 ؛الدكلية

 ك البحث عف الجكدة األجانب، تفاخرية ك تقميد سمكؾ ألسباب األجنبيك بالعكس يفضؿ المستيمؾ العرض -
 . كما ىك الحاؿ بالنسبة لمدكؿ النامية اآلخريفكالتميز عف 

 في لألجانبلذلؾ يجب عمى المؤسسة القياس بدقة المنافع ك نقاط الضعؼ ك القكة لدييا ك ما تمثمو 
 لتمؾ األجنبيك حتى المنافس ،1 المنافسيف المحمييف أسعار إلى بغية تحديد سعرىا بالنسبة ، المستيدفةأسكاقيا
 ىذه أىمية حيث تزداد ، المنافسيف الرئيسييفإلىة بالنظر ف المستيدفة ، حيث تتبع سياسة تسعير معياألسكاؽ

 تركز أنيا يميزىا ما أىـالطريقة في التسعير بشكؿ خاص في حالة تشابو مختمؼ الماركات مف فئة السمعة ، ك 
 2. المستيدفةاألسكاؽ مختمؼ الماركات المطركحة في أسعارعمى السعر التنافسي كعامؿ رئيسي لمكاجية 

 3:  ما يمي األسعارة في تحديد ؽ المنافع التي تحققا ىذه الطرمأىـك مف 

 ؛ مف خالؿ السكؽ ك المنافسيف فقط األسعارسيكلة ك سرعة تحديد -

 ؛ ك المنطؽ في التسعير اإلنصاؼ-

 ؛كضكح مستكيات السعر لكؿ مف الزبكف ك المؤسسة -

 ؛تجاكز حساسية المنافسيف لمشركات القائدة ك التابعة -

 باألسعار؛ المستيمؾ إقناعخمؽ التعاكف بيف المكزعيف ك المنتجيف مع سيكلة -

 .اعتماد استراتيجيات التي يككف فييا السعر سببا في نجاحيا -

 . الدولية األسواق لمتسعير عبر اإلستراتيجيةالبدائل : المطمب الثالث 

 الدكلية ك كافة العكامؿ المؤثرة في أسكاقياقصد مجابية كافة التحديات التي تكاجييا المؤسسة عبر 
 كفقا ليذه ، التسعيريةاإلستراتيجية المفاضمة بيف العديد مف البدائؿ مف إلىتسعير منتجاتيا فاف المؤسسة تعمد 
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 214 ، مرجع سابق ،صالتسوٌق الدولً رضوان محمود العمر ، 
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 39ص2008، دار المسٌرة ،عمان 2 ،طأساسٌات التسعٌر فً التسوٌق المعاصر: مجمد إبراهٌم عبٌدات 
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  192،ص2011،دار المسٌرة ،عمان،  -مدخل منهجً تطبٌقً متكامل–سٌاسات التسعٌر : زكرٌا احمد عزام ،على فالح الزعبً 
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 المتاحة لممؤسسة اإلستراتيجية البدائؿ أىـ مف إفك ،  مف قبؿ إليياالمتغيرات ك العكامؿ المؤثرة ك التي اشرنا 
:   الدكلية المستيدفة ما يمي أسكاقيافي تسعير منتجاتيا عبر 

ك في ىذه الحالة يمكننا التمييز بيف التسعير لمنتجات مقمدة :  تسعير المنتجات الجديدة إستراتيجية-1
الذم يككف عادة محمي ببراءة اختراع ، فالمؤسسة التي تخطط لتطكير منتج  (الجديدة)كالمنتجات المبتكرة 

 مف ناحية األخرل ككضع منتجاتيا في السكؽ مقارنة بالمنتجات المنافسة األسعارتقميدم تكاجو مشكمة تحديد 
:   االستراتيجيات الممكنة التالية إحدل ك بشكؿ عاـ تتمكف المؤسسة مف اختيار ،الجكدة ك السعر

 الجكدة ك السعر إستراتيجية (10-3)الشكؿ رقـ

 

 

 

 277،ص2005 ، دار كائؿ ، عماف،  التسكيؽمبادئرضكاف محمكد العمر ، : المصدر 

 ؛ السمع بجكد عالية ك تفرض سعر مرتفع جراء ذلؾ إنتاجتقـك عمى  : األكلية التسعير إستراتيجية-

 ؛ سمع بجكدة منخفضة ك تعرض بسعر منخفض إنتاجتقـك عمى :  الكفر إستراتيجية-

 التعايش معا في نفس السكؽ طالما اف السكؽ يحتكم عمى اإلستراتيجيتيففي الكاقع العممي يمكف ليذه 
 . منيـ مف يبحث عف الجكدة ك منيـ مف يبحث عف السعر المنخفض المستيمكيف، عمى مجمكعتيف مف األقؿ

 إلى تستيدؼ ىذه السياسة ،تميز المنتجات ذات الجكدة العالية ك بسعر منخفض:  القيمة الجيدة استراتيجيو-
 ؛ ذكم الحساسية لمجكدة الذيف يشتركف بشكؿ كاعي ك يكفركف النقكد األفرادجذب 

تسعر المؤسسة المنتج بسعر عالي مقارنة بالجكدة ك عمى :  السعر المرتفع ك الجكدة المنخفضة إستراتيجية-
ك بالتالي يتكقفكف عف شراء ىذه المنتجات ، لذلؾ ،المدل الطكيؿ يشعر الزبائف بالغبف في السعر مقارنة بالجكدة 

 1.اإلمكاف قدر اإلستراتيجيةيستحسف تجنب ىذه 

 قشط السكؽ تكفر عدد مف إستراتيجيةتتطمب  : ( القشطأسعار )األسعار مف ل الحد األعؿإستراتيجية-2
 :  أبرزىاك التي مف ، ذاؾ أك في ىذا السياؽ ، تخطط ليا المؤسسة الدكليةأىداؼ تحقيؽ إلى تسعى أكالشركط 
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 278 ،ص2005 ،دار وائل ،عمان، مبادئ التسوٌق:رضوان محمود العمر 

اإلستراتيجية األكلية إستراتيجية القيمة الجديدة 

إستراتيجية السعر المرتفع  الكفر إستراتجية

 ِرتفغ ِٕخفط

 ِرتفؼخ

 ِٕخفعخ
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 مف السكؽ ك ليس الجزءذلؾ ؿ الكصكؿ إلى عندما تيدؼ األجنبي قشط السكؽ إستراتيجيةتعتمد المؤسسة -أ
ك لدييـ القدرة ك االستعداد لمشراء ، األسعار إزاء حساسية اقؿ كمك المتمثؿ في فئة الزبائف الذ،كامؿ السكؽ 

 المنتج؛ عالية ك الباحثكف عف القيمة في  بأسعار

 قشط أساس التسعير عمى إستراتيجية مما يجعؿ ، محددا في ذلؾ السكؽالمنتجعندما يككف العرض لنفس -ب
 ؛السكؽ فرصة لزيادة المبيعات 

 السيما المنتجات ذات الخصائص ، في ذلؾ السكؽلممنتجعندما تككف المؤسسة الدكلية ىي الكحيدة كبائع -ج
 األرباح تحقيؽ المزيد مف إلى اإلستراتيجيةالتي تتصؼ باالبتكار ك التجديد مما يمنحيا الفرصة بمكجب ىذه 

 ؛لحيف دخكؿ المنافسيف لذلؾ السكؽ 

ىما ذكم الدخؿ العالي ، مستكييف إلى كفقا لمدخؿ مجزأ عندما يككف السكؽ اإلستراتيجيةتستخدـ ىذه -د
 . منعدمة أك الفئة الكسطى تككف ضعيفة أفك ، الثركة ك ذكك الدخؿ المنخفض أصحابك

 ، قشط السكؽ لـ تعد مفضمة مف قبؿ المؤسسات في السكؽ الدكليةإستراتيجية أف إلى اإلشارةك يمكننا 
ممة في ا المؤسسات العأصبحتك ،ال سيما في الدكؿ النامية ذات القدرات الشرائية الضعيفة لغالبية المستيمكيف 

 السعرية مف مجمكعة فئات المشتريف ذكم الدخؿ الضعيؼ إستراتيجيتياالسكؽ الدكلي تنطمؽ في رسـ 
 . قشط السكؽ عند تحديد السعر في السكؽ الدكلية إستراتيجية ك المذاف ال يدعماف اعتماد ،1كالمتكسط

 عمى دخكؿ اإلستراتيجيةتقكـ ىذه  : ( األسكاؽالتغمغؿ في ) مف السكؽ األدنى الحد إستراتيجية-3
ك تتطمب ىذه ، ك الحصكؿ عمى حصة سكقية جيدة ، لألسعار بيدؼ اختراؽ السكؽاألدنى بالحد األسكاؽ

ك بالتالي ، منخفضة بأسعار طرح منتجات إلى مما يؤدم لإلنتاج،السياسة القدرة عمى تخفيض التكاليؼ الكمية 
كما ىك الحاؿ بالنسبة لمشركات اليابانية التي ، (الكفرات االقتصادية )زيادة المبيعات ك تحقيؽ كفرات الحجـ 

 الخارجية بيدؼ الحصكؿ عمى حصة سكقية كبيرة في األسكاؽ الختراؽ السكؽ عند دخكؿ األسمكبتعتمد ىذا 
 ال تطبؽ اإلستراتيجية ىذه أف إلى ك نشير ىنا2، االلكتركنيةك السيما في سكؽ السيارات ك المنتجات ، األسكاؽ
تطكير نكعي في المكصفات ) مف الخطكات المتدرجة اتخاذ سمسمة بشكؿ تمقائي بؿ عمى المؤسسة أكبسيكلة 

 السعرية كتككف اإلستراتيجية مثؿ ىذه إلنجاحك اليادفة ، ( جديدة األسكاؽة مع تركيج كثيؼ في عالخاصة بالسؿ
:   مناسبة في الحاالت التالية اإلستراتيجيةىذه 
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 ؛ األسعار كاف السكؽ ذك حساسية عالية نحك إذا-

 ؛ الحجـ القتصاديات كفؽ لإلنتاجمدل مالئمة المنتج -

 1. المحتممةأكر المنخفض عامال غير مشجع لظيكر المنافسة الفعمية ععندما يككف الس-

:   ك مف بيف الفكائد المحققة مف كراء تطبيؽ ىذا النكع مف االستراتيجيات السعرية ما يمي 

 بعض أف إلىك قد يرجع ذلؾ ، لمشركات المطبقة ليا أعمى  تنافسية تحقيؽإلى ىذه السياسة تؤدم إف-
 األسعار اعتقادىـ باف أكلشعكرىـ ، األدنىالمنافسيف المحتمميف قد يتجنبكف دخكؿ سكؽ السمعة ذات سعر الحد 

 ،ك مف جية حمالت تركيجية مكثفة ال يستطيعكف مكاجيتيا،المنخفضة قد يككف كراءىا تكاليؼ منخفضة 
 ؛ قد تككف مدعكمة بقدرات مالية ىائمة اإلستراتيجية ىذه أف إلى باإلضافة

 الذم يدفع ،األمر منخفض جدا اإلستراتيجية نتيجة تطبيؽ ىذه األرباح نصيب الكحدة الكاحدة مف إف-
 ؛ السمعة النيائية العتقادىـ بانخفاض العائد منيا إنتاج االبتعاد عف إلىبالمنافسيف المحتمميف 

 كذلؾ ، مف تقديميااألكلى تمؾ السمع التي يككف الطمب عمييا عاليا في المراحؿ اإلستراتيجيةعمميا تناسب ىذه -
 ؛ المشتريف المحتمميف ك المحتاجيف ليا سيسارعكف لشرائيا بسبب سعرىا المنخفض أفبافتراض 

 المتاحة في اإلنتاجية استغالؿ شبو كامؿ لمطاقات إلى السعرية اإلستراتيجيةبشكؿ عاـ يؤدم استخداـ ىذه - 
 2.المؤسسات المطبقة ليا 

 أسكاقيا غير مكحدة لممنتج الكاحد في أسعار المؤسسة  اعتمادك تعني: التميز السعرم إستراتيجية-4
 القدرة الشرائية ،أىمياك يتكقؼ تحديد السعر الذم يناسب كؿ سكؽ عمى عدة متغيرات ،الخارجية المختمفة 

 ىذه الشريحة ، ك نكع الحماية التي تقدميا دكلة السكؽ أسعارلشريحة السكؽ المستيدفة في السكؽ الخارجي ، ك 
مش الربح المضافة لتكمفة ا ك طكؿ قنكات التكزيع ك ىك ما ينعكس عمى ىك،المستيدفة لمسمع المحمية المنافسة

المنتج ، ك الرسـك الجمركية ك غير الجمركية ، ك المزايا التفضيمية التي تتمتع بيا المنتجات في السكؽ 
 يرافقو تمييز في خصائص ك مميزات المنتج تجنبا لتسرب األسعار ىذا االختالؼ في أفبحيث نجد ، 3األجنبي

 ؛ األسعار السكؽ عالية إلىالمنتج ذك السعر المنخفض 

                                                           
1
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ك تتبعيا المؤسسات القائدة في السكؽ ك ىي غالبا تمؾ المؤسسات :  القيادة السعرية إستراتيجية-5
 طريقة أنياق عمى ذ قيادة السعر قإلى حيث ينظر ،الضخمة التي تتمتع بقدرات مميزة في السكؽ المستيدفة

 حيث تقـك بعض األسعار، حركب إلىؿ المؤدية ؾك تجنب المشا،لترسيخ السياسات السعرية بيدؼ التغمغؿ 
ك ىذه المؤسسات كما ذكرنا ، ك تسترشد بيا باقي المؤسسات بنفس الصناعة أسعارالمؤسسات القائدة بكضع 
:   رئيسياف في قيادة السعر ىما نكعافك ىناؾ ، المستيدفة األسكاؽتتميز بحصتيا الكبيرة في 

 ك تككف باقي المؤسسات األسعار،عندما تككف المؤسسة القائدة بصدد اخذ مبادرة في تغيير  : األكؿالنكع -أ
 ؛ يحقؽ ىذا التغيير ربحا كافيا لممؤسسات التابعة أف عمى إلتباعيامستعدة 

 قادرة عمى تحميؿ ك تشخيص أنيا أثبتتبعدما ، كجكد مؤسسات صغيرة معتمد كقائد لمسكؽ : النكع الثاني -ب
 1. المستيدفة األسكاؽالثغرات في 

 ك ضكابطو اإلغراؽك يمكننا القكؿ باف اتفاقية الجات ىي التي حددت مفيـك  : اإلغراؽ إستراتيجية-6
 في مفيكـ ىذا االتفاؽ يعتبر منتج ما انو منتج بأنو ، مف اتفاقية تطبيؽ المادة السادسة1\2كما كرد بالمادة 

 بمد إلى يعني بيع سمع مصدرة اإلغراؽ أف أم ، مف قيمتو العاديةبأقؿ أجنبي انو ادخؿ في تجارة بمد أممغرؽ 
 العديد مف المؤسسات تتبع ىذه أفحيث ، بسعر اقؿ مف السعر الذم تباع بو عادة في البمد المصدر آخر

 البعد غير إلى إضافة ، الدكلية عمى الرغـ مف القكانيف الدكلية المعارضةاألسكاؽ قصد غزك اإلستراتيجية
 :  إلى حيث تيدؼ المؤسسات مف خالليا اإلستراتيجية ليذه األخالقي

 ؛ المستيدفة ك طردىـ مف السكؽ األسكاؽ في اآلخريفالقضاء عمى المنافسيف -أ

 ؛ األساليب ما حاكلكا مجاراة ىذه إذاتحقيؽ خسائر لممنافسيف -ب

جا المؤسسات التي تتبع ؿحيث انو في حالة القضاء عمى المنافسيف ت، اكتساب ميزة تنافسية غير حقيقية -ج
 عبارة عف تكتيؾ غير اإلغراؽ إستراتيجية أف ،أم2 باعتبارىا محتكرة لمسكؽاألسعار، رفع إلى اإلغراؽسياسة 

 .مشركع لمقضاء عمى المنافسة قصد احتكار السكؽ ك السيطرة عميو 

 .دور استراتيجية التسعير الدولي في التميز و رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية : المطمب الرابع 
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 6مرجع سابق،  ص: شرٌط أمٌن ، مٌمون نبٌلة 
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 ، الندوة الثامنة عشر بمركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمً ،جامعة األزهر،مصر ، مشكلة اإلغراق و حرق األسعار: محمد عبد الحلٌم عمر 
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يعتبر التسعير مف بيف اىـ المداخؿ اليامة لتحقيؽ التميز عبر االسكاؽ المستيدفة لممؤسسات 
االقتصادية، اذ يعتبر العنصر االساسي المكلد لاليرادات التي تحصؿ عمييا المؤسسة ك المحدد الياـ لمطمب في 

االسكاؽ ،ك بالتالي فاف لو اثر كبير عمى المكانة ك الكضع التنافسي لممؤسسة ، حيث اف كضع استراتيجية 
التسعير لممؤسسة ليس باالمر الييف في االسكاؽ الدكلية ، كما راينا سابقا فاف تحديد االسعار في االسكاؽ 

المستيدفة خاصة عمى المستكل الدكلي مرتبط لحد كبير بعدة عكامؿ متنكعة منيا عكامؿ داخمية ك التي مف 
بينيا اىداؼ المؤسسة ك استراتيجيات ك مداخؿ االنتاج ك تطكير المنتجات ، كضع المؤسسة في السكؽ، 
باالضافة الى عكامؿ خارجية ك التي تتمثؿ في نظرة الزبائف لالسعار ك قدرتيـ الشرائية ك طبيعة المنافسة 
كاىداؼ المنافسيف، ىذا باالضافة الى عكامؿ اخرل متمثمة في عكامؿ االنتاج مف خالؿ دكرة حياة المنتج 

كمميزاتو ك التكمفة االنتاجية اضافة الى ارتباطو بعناصر اخرل متمثمة في عناصر المزيج التسكيقي ك عركض 
المؤسسة، كؿ ىذه العكامؿ المتداخمة فيمابينيا تبيف صعكبة كضع استراتيجية محكمة لتسعير منتجاتيا عبر 
اسكاقيا المستيدفة ،مع االشارة الى اف ام تغيير في استراتيجية التسعير ليس باالمر السيؿ، حيث اف ىذه 

التغيرات ستجعؿ مف المؤسسة عرضة لمتيديدات عديدة قد تمس سمعتيا ك حتى خسارتيا لالسكاؽ المستيدفة 
مما يجعؿ مف استراتيجية التسعير لممؤسسة مكضع اىتماـ قصد اكتساب التميز التنافسي ك رفع تنافسيتيا ، كما 
نشير الى اف عرض االستراتيجية التسعيرية يعتمد عمى اسس متمثمة في التكمفة ك الطمب باالضافة الى الكضع 

التنافسي في االسكاؽ ، ك ىذا ما يدفعنا الى القكؿ اف المؤسسة التي تعتمد في تسعير منتجاتيا في االسكاؽ 
الدكلية عمى دراسة مختمؼ الجكانب المؤثرة عمى كضعيا التنافسي بانيا ترتكز عمى قاعدة متينة في تحقيؽ 

تنافسيتيا ،ك اف اىماؿ ام جانب مف ىذه الجكانب سيككف سببا في ضعفيا التنافسي ضمف قطاع اعماليا في 
 .اسكاقيا المستيدفة 

ك مف أىـ البدائؿ االستراتيجية المتاحة في ىذا المجاؿ ك التي تمعب دكرا في تميز المؤسسة ك رفع 
 : تنافسيتيا نجد

تسعير المنتجات كفقا لدكرة حياة المنتح الدكلي ك المنتجات الجديدة ك دكرىا في التميز ك رفع -1
حيث تيدؼ المؤسسة مف خالؿ ىذه االستراتيجية الى كضع اك تحديد االسعار كفقا لدكرة : تنافسية المؤسسة 

حياة المنتج ،فيككف بذلؾ تبني اسعار مرتفعة في مرحمة التقديـ لممنتجات الى االسكاؽ المستيدفة ك ذلؾ تعبيرا 
عمى قيمة االبتكار ك التجديد في المنتجات، حيث تتيح ىذه االسعار تعكيض نشاطات البحث ك التطكير 

لممنتجات، اما عند درجة النضج ك شيكع المنتج ك تقميده فتتكجو المؤسسة الى تخفيض االسعار ك االستفادة مف 
اقتصاديات الحجـ مما يكججيا الى االقتصاد في التكاليؼ مف خالؿ الخبرة ك االتجاه االيجابي نحك منحنى 
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التعمـ، ك بالتالي زيادة االرباح ك تميزىا ضمف قطاعيا السكقي الذم تنشط فيو ،اما مف خالؿ مرحمة االنحدار 
فالمؤسسة تتكجو نحك تخفيض تاـ لمنتجاتيا ك تكجيو ارباحيا نحك البحث ك التطكير ك ابتكار المنتجات لدكرة 

 جديدة مف حياة منتج جديد ك مبتكر، مما يتيح لممؤسسة التميز ك االستمرارية في القدرة التنافسية ليا ؛

كما : ك دكرىا في التميز ك رفع التنافسية  (استراتيجية القشط)استراتيجية الحد االعمى مف السكؽ -2
راينا مف قبؿ فاف ىذه االستراتيجية متبعة مف طرؼ المؤسسات التي تتكجو نحك التركيز عمى قطاع سكقي معيف 
اك جزا منو لزبائف اقؿ حساسية لمسعر ، حيث تعبر ىذه االسعار المرتفعة عمى مدل جكدة ك ابتكار المنتجات 
كتجديدىا ك خصكصيتيا في تمبية تطمعات الزبائف المستيدفيف ، حتى مف الناحية النفسية لمزبائف فاف االسعار 

المرتفعة تعتبر اكثر جاذبية لممنتجات فيي تعني تميزىا ك تفردىا ، اما بالنسبة لممؤسسة فاف اسعار قشط السكؽ 
 ،ك بالتالي 1تعكد عمييا بمكارد مالية معتبرة تسيـ في تعكيض تكاليؼ البحث ك التطكير لممنتجات ك ابتكارىا

استمرارية تميزىا ك جكدتيا ك سمعتيا العالمية الناتجة مف خالؿ استمرارية االبتكار ك التطكير ،ك احتالليا لمكقع 
 تنافسي ميـ عبر اسكاقيا المستيدفة ؛

ك دكرىا في التميز ك رفع التنافسية (التغمغؿ في االسكاؽ )استراتيجية الحد االدنى مف السكؽ -3
تتجو المؤسسة نحك ىكذا استراتيجية في حالة اعتمادىا عمى اقتصاديات الحجـ ،ك يعتبر ىذا : المؤسسة 

االسمكب اك االستراتيجية مف افضؿ االساليب الختراؽ االسكاؽ الدكلية ك غزكىا خاصة عند استيداؼ زبائف 
اكثر حساسية لالسعار ، حيث نجد اف ىذه االستراتيجية ال تطبؽ بسيكلة بؿ تعتمد عمى اتخاذ سمسمة مف 

الخطكات المتدرجة مثؿ تطكير المكاصفات ك تكثيؼ التركيج ك التكزيع ،حيث تنتقؿ المؤسسة مف خالؿ ىذه 
االستراتيجية الى مكانة متميزة كسط القطاع التنافسي، ك ذلؾ بابعاد المنافسيف المحتمميف الذيف يتعذر عمييـ 

مجاراة اسعار المؤسسة العتمادىا عمى اقتصاديات الكفرة اك الحجـ ،ىذا باالضافة الى ارتفاع الطمب عمى ىذه 
، كما تؤدم ىذه االستراتيجية الى استغالؿ شبو كامؿ 2السمع خاصة في االسكاؽ المتميزة بالحساسية السعرية

لمطاقة االنتاجية لممؤسسة ،ك اتجاىيا االيجابي نحك منحنى الخبرة ك بالتالي تميز منتجاتيا ك رفع تنافسيتيا 
 ضمف قطاع اعماليا ؛

تيدؼ المؤسسة مف كراء اتباع ىذه : استراتيجية االغراؽ ك دكرىا في رفع تنافسية المؤسسة -4 
االستراتيجية الى غزك االسكاؽ رغـ عدـ مشركعيتيا فاف العديد مف المؤسسات مازلت تمارس مثؿ ىذه 

االستراتيجيات ،ك ذلؾ قصد القضاء التاـ عمى المنافسيف في االسكاؽ المستيدفة ك طردىـ مف السكؽ، باالضافة 
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، ىذا باالضافة الى اكتساب مزايا تنافسية غير 1الى تحقيؽ خسائر لممنافسيف اذا ما حاكلك مجاراة ىذه االساليب
حقيقية ،حيث انو في حالة القضاء عمى المنافسيف تتجو المؤسسة نحك رفع اسعارىا باعتبارىا المحتكر الكحيد 

 كالقضاء عمى المنافسيف في السكؽ ؛ 

تيدؼ ىذه االستراتيجية الى تحكيؿ االمكاؿ الى الشركة : استراتيجية اسعار التحكيؿ ك رفع تنافسية المؤسسة -5
الخ ، في البيئة الخارجية حيث تستفيد المؤسسة مف نقؿ ...االـ تفاديا لقيكد الصرؼ ك الضرائب ك الرقابة 

االرباح الناتجة عف المزايا النسبية التي تتخمؿ بيئة االسكاؽ الخارجية، ك بالتالي استفادتيا مف انخفاض 
 .التكاليؼ، ك ىذا ما يدعـ تميزىا في االسكاؽ الخارجية ك رفع تنافسيتيا

 الدولية األسواق التوزيع عبر إستراتيجية: المبحث الثالث 

 إلىحيث تسمح بتدفؽ السمع ك الخدمات مف المنتج ، في الجسـ األكردةتعتبر قناة التكزيع بمثابة الشراييف ك 
 التي يقدميا خدمات اؿ الدعاية ك التركيج لسمع ك إلى باإلضافةىذا ،المستيمؾ في المكاف ك الزماف المناسبيف 

 مجمكعة مدخالت  باإلضافة إلى الدكلية المستيدفة،أسكاقيالمؤسسة عبر مختمؼ أعضاء القنكات التكزيعية ؿ
حيث تسعى مف ،  مع عناصر القنكات التكزيعية التي تتبناىا المؤسسة ىا تفاعؿمف خالؿالمؤسسة مف معمكمات 

 أسكاقيا إلى تكزيعية متينة تضمف استمرارية تدفؽ السمع ك الخدمات تاك بناء قفاإلستراتيجية التكزيعية إلىخالؿ 
حصيؿ الزبائف ت قصد ضماف األمامي في بعض الحاالت قد تتبنى سياسة التكامؿ أنيا حتى  المستيدفة ،الدكلية

ك مف ثمة فاف تصميـ ىيكؿ التكزيع بقدر مف العناية ك االىتماـ ،لممنفعة المكانية ك الزمانية ك الحيازية المتكقعة 
 التكزيعية مع اإلستراتيجية التسكيؽ الدكلي ، حيث تتفاعؿ إستراتيجيةمف جانب المؤسسة يعتبر عنصر نجاح 

 . ك غايات المؤسسة أىداؼباقي عناصر استراتيجيات المزيج التسكيقي الدكلي مف اجؿ تحقيؽ 

 بمختمؼ مفاىيـ المتعمقة لإلحاطة التكزيعية فاف المؤسسة مضطرة اإلستراتيجية صياغة ك تحديدك قصد 
 الكظائؼ إدارة إلى باإلضافةك كذلؾ طريقة تصميميا ، ك تحديد معالميا إدارتيابالقنكات التكزيعية ك كيفية 

 تحديد إطار بجميع المتغيرات التي تبنى عمييا القرارات في اإلحاطةكما ك يجب عمييا ،المادية المرافقة لمسمع 
 .القناة ك حمقاتيا ك عناصرىا 

 . حول التوزيع الدولي أساسيةمفاهيم  : األولالمطمب 

 تدفؽ السمع ك الخدمات ك كذا المعمكمات البد عمى المؤسسة إدارة القنكات التكزيعية الدكلية ك إدارةقصد 
 ك كذا أىميتياك كذا القنكات التكزيعية ك ، بجؿ المفاىيـ المتعمقة بكظيفة التكزيع اإلحاطةك المسكؽ الدكلي 
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 في اختيار ىذه القنكات ك مككناتيا ك فيما يمي سنتناكؿ إلييا المعايير التي يستند إلى ، ىذا باإلضافة أىدافيا
 . ىذه المفاىيـ أىـ

 .ماهية التوزيع  : األولالفرع 

 لذا فقد حضي بالعديد مف التعاريؼ ، التكزيع كغيره مف عناصر المزيج التسكيقي فيك ال يقؿ شانا عنيا
:  في الفكر التسكيقي ك التي نذكر مف بينيا 

 التي تجعؿ المنتجات متاحة لممستيمكيف في الزماف ك المكاف األنشطةكافة "يعرؼ التكزيع عمى انو -
 ك دكر كظيفة التكزيع مف خالؿ المنفعة الزمانية أىميةيركز ىذا التعريؼ عمى ، 1"الذم يرغبكنو عند الشراء 

 .كالمكانية التي يقدميا لمزبائف 

 المستيمؾ عبر إلى المنتجات مف المنتج إيصاؿ العممية التي بمكجبيا يتـ "بأنوكما يعرفو فميب ككتمر -
 استيالكيا عبر منافذ انتقاؿ أمكاف إلىيقتصر ىذا التعريؼ عمى انتقاؿ السمع ك الخدمات ، 2"منفذ التكزيع 

 .كتكزيع ىذه المنتجات 

 مكاف إلى إنتاجياالعممية التي يتـ فييا نقؿ السمع ك الخدمات مف مكاف "عمى انو أيضا عرؼ ك -
 مكاف إلى اإلنتاجىذا التعريؼ بدكره يقتصر عمى عممية النقؿ فقط مف مكاف ، 3" استيالكياأكاستعماليا 
 الكظائؼ المرافقة لـ يبيف كما انو ، التكزيع نظرة قصير المدلإلى ىذا التعريؼ ينظر أف حيث نجد ،االستعماؿ

 نظرا ليكامش ، (ارتفاع األسعار الناتج عمى طكؿ قنكات التكزيع) األسعار  تصعيدإلى باإلضافةلعممية االنتقاؿ 
 .الربح التي يتحصؿ عمييا الكسطاء عبر القناة التكزيعية 

 أك مراكز االستيالؾ إلى التخزيف أك اإلنتاج رحمة المنتج مف مراكز " انوك في تعريؼ آخر جاء-
 ك الفعاليات التي تتضمف تقييما األنشطة مسبقا يقكـ عمى ممارسة مجمكعة مف إعدادااالستخداـ حيث تتطمب 

 فعالية منيا األكثر عمى المحافظةمكضكعيا ك اقتصاديا لقنكات التكزيع المستخدمة ك تمؾ المحتممة قصد 
 ىذا التعريؼ البعد االستراتيجي في اختيار ، أضاؼ4" لمحصكؿ عمى المزيج السمعي لمقطاع السكقي المستيدؼ 

ك التي تككف بدكرىا مرفكقة بمجمكعة مف ، خدمة السكؽ المستيدفة إلىالقنكات التكزيعية الناجحة اليادفة 
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4

التسوٌق الصناعً كمدهل استراتٌجً و تنافسً لترقٌة الصادرات الصناعٌة الجزائرٌة مع تطبٌق على المؤسسات الصغٌرة : عماري جمعً ،قندوز طارق 

 ، الملتقى الدولً الرابع حول المنافسة و االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسات الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة ،جامعة و المتوسطة

 17 ، ص2010حسٌبة بن بو على الشلف ،
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 االستيالؾ في الكقت ك المكاف أماكف إلى اإلنتاج أماكف ك الفعاليات التي تشمؿ انتقاؿ المنتج مف األنشطة
 .المناسبيف 

 السمع ك الخدمات إنتاجىك المرحمة التي تمي مرحمة  "  عمى انوالتكزيعفعرفت  غرفة التجارة الدكلية أما-
 غاية تسمميا مف قبؿ المستيمؾ النيائي ، ك يشمؿ ذلؾ مختمؼ إلى مف لحظة ك ضعيا في السكؽ ابتداء

 أك التي تؤمف لممشتريف تكفير السمع ك الخدمات سكاء كاف ىؤالء المشتريف محكليف األعماؿالنشاطات ك 
ك مف خالؿ ىذا التعريؼ ، 1"مستيمكيف ليا بتسييؿ اختيار االستيالؾ ك االستعماؿ ليذه البضائع ك الخدمات 

 لحظة استالمو مف قبؿ المستيمؾ إلى إنتاجويمر بيا المنتج مف لحظة التي مراحؿ اؿ عف التكزيع يعبر أفنجد 
.  المستيدؼ 

مف خالؿ جممة التعارؼ التي تطرقنا ليا نرل باف التكزيع ىك عممية انتقاؿ السمع ك الخدمات مف 
التي تتككف بدكرىا مف عدد مف الكسطاء يعممكف عمى ، منافذ تكزيع أك مستيمكييا مركرا بقنكات إلىمنتجييا 

 المؤسسة تعمؿ إفتكفير ىذه المنتجات في الكقت ك الزماف المالئميف ك كذا تحقيؽ منفعة الحيازة لممستيمؾ، ك 
بشكؿ دائـ عمى ربط عالقتيا مع القناة التكزيعية ك مككناتيا بشكؿ دائـ ك مستمر قصد ضماف تدفؽ السمع 

.   الدكلية أك المستيدفة سكاء المحمية أسكاقيا المستيمؾ القابع في إلىكالخدمات 

 المستيمؾ أك خاصة سكاء بالنسبة لممنتج أىمية التكزيع يكتسب أفكما نالحظ مف خالؿ التعاريؼ 
 المكازنة بيف رغبات ك حاجات كؿ مف المنتج ك المستيمؾ ، إلى حيث تسعى عمميات التكزيع ،المستيدؼ

 أما ، تحقيؽ حاجاتو بالكمية التي يرغب فييا ك في الكقت المناسب ك المكاف المناسبإلىفالمستيمؾ  يسعى 
ك مف ىنا تتجمى ، ك التكسع المنتظـ اإلنتاج تصريؼ منتجاتو بغية تحقيؽ استمرارية كتيرة إلىالمنتج يطمح 

:   فيما يميأكثر التكزيع بالنسبة لكؿ مف الطرفيف ك يمكف تكضيحيا أىمية

:  ك تتمثؿ فيما يمي :  التكزيع بالنسبة لممنتج أىمية-أ

 إلى قد تؤدم إضافيةمما يكمؼ المنتج مبالغ ،يسمح بتصريؼ المنتجات ك عدـ تكدسيا في المخازف -
 ؛ مف الكسادمأمفالتالي التحكـ الجيد في قنكات التكزيع يجعؿ المنتج في بك ،الخسارة في بعض الحاالت 

                                                           
1

 ، الملتقى الوطنً حول اإلصالحات االقتصادٌة فً الجزائر و إستراتٌجٌة التوزٌع فً المؤسسات الصغٌرة و المتوسطة: حوشٌن كمال ،بعداش عبد الكرٌم 

 9 ، ص2004الممارسات التسوٌقٌة، جامعة بشار، 
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 تفادم التذبذب ك عدـ التحكـ في الطمب أم ، طابع التنظيـ الجيداإلنتاجيةيضفي عمى العممية -
 التفاعؿ إلى ك ذلؾ بالنظر ، المناسبةاألماكف ك األكقات ك منو التكزيع يسمح بتكفير المنتجات في اإلضافي،

 ؛ قنكات التكزيع أطراؼمع 

التقميص مف حجـ الحمقات  بيف المنتج ك المستيمؾ الف الكسطاء يمثمكف الحمقة بيف المنتج -
 1؛كالمستيمؾ

 التخزيف ك النقؿ كاستخداـ أثناءالخدمات المادية التي يقدميا الكسطاء مف خالؿ المحافظة عمى السمع -
 ؛ كسائؿ النقؿ ك المناكلة لمسمع أفضؿ

 ؛ بطريقة  فعالة األنشطة تـ القياـ بمختمؼ إذا أكيدةتحقيؽ ميزة تنافسية -

 قدر مف المركنة في أقصى ك المقصكد بو تحقيؽ ،(األمامي)العمكدم  تحقيؽ التكامؿ إمكانيةتكفير -
 2. الزبكفإلىالسيطرة عمى قنكات التكزيع ك نقؿ المنتجات ك الخدمات 

:  ك نكجزىا في النقاط التالية :  التكزيع بالنسبة لممستيمؾ أىمية-ب

يساعد عمى خمؽ كؿ مف المنفعة المكانية ، الزمانية ، الحيازية ك المنفعة الشكمية ك كؿ ىذه المنافع -
 ؛ معيف لمنتج ككفاء إقباال أكثرتجعؿ المستيمؾ 

 الذم سيحدث األمر ، ضخمةأمكاؿ  دفعلياك بالت، مف الشراء بكميات كبيرة مأمفيجعؿ المستيمؾ في -
 ؛ ؤسسةتكجو المستيمؾ مباشرة لمـ

عف طريؽ حمقات التكزيع المختمفة ك العديدة حسب ،التكزيع يبقي المستيمؾ عمى اتصاؿ دائـ بالمنتج -
 3؛ المنتج ك المكزع ةطبيع

 الكبيرة ك اليائمة مف السمع ك الخدمات عف طريؽ قيامو بكظيفة النقؿ باإلعداد بتعريؼ الزبكف اإلسياـ-
 إلى التكزيع يؤدم أنشطة غياب مختمؼ أفىذا يعني ، المناسبة األكقات ك األماكفك عرض ك ترتيب السمع في 

 ؛ ك مشقة كبيرة باىظة بؿ بتكاليؼ ،لزبكف عمى السمع ك الخدمات التي يريدىا بسيكلة ك يسراصعكبة حصكؿ 

                                                           
1

 ،الملتقى الدولً تنافسٌة المؤسسات و التوزٌع كأداة للمقاربة التسوٌقٌة لرفع المؤسسات اإلنتاجٌة فً الجزائر: إسماعٌل بوخاوة ،عبد القادر عطوي 

  75، ص2002تحوالت المحٌطة، جامعة محمد خٌضر بسكرة، 
2

  174مرجع سابق ،ص:بلحٌمر إبراهٌم 
3

 76مرجع سابق ،ص: اسماعٌل بوخاوة ،عبد القادر عطوي 
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 ، لتحقيؽ التكازف بيف المعركض مف السمع ك الطمب عمييا عف طريؽ نشاط النقؿ ك التخزيفكأداةيعد -
 كما يتـ تخزيف السمع المكسمية لحيف ،حيث يعمؿ عمى طرح المنتجات التي تككف مفتقرة ك مطمكبة في السكؽ

 ؛ الحاجة ليا أكالطمب عمييا 

،  صغيرة تككف في متناكؿ الزبكفأك متكسطة أحجاـ إلى الكبيرة مف المنتجات األحجاـتقسيـ ك تفكيؾ -
 . تقديـ خدمات مرافقة إلى باإلضافة

 التي تؤدل بالنسبة لكؿ مف المنتج ك المستيمؾ األدكار التكزيع تتجمى مف خالؿ أىميةيمكننا القكؿ باف 
 حيث يسمح بتكفير المنتجات بصفة مستمرة ك منتظمة عمى اإلنتاجفعمى مستكل المنتج يضمف تنظيـ عممية ،

 كلو ارتباط حتمي ، ( األخرلعناصر المزيج ) األخرلمدار السنة كما انو يؤثر عمى القرارات التسكيقية 
 الثابتة لممؤسسة ال يمكف األصكؿ مف أصؿ كأنيا قنكات التكزيع إلى حيث تنظر المؤسسة اإلنتاجاستمرارية ب

 لكنيا ال تستطيع تغيير جميع قنكات تكزيعيا أخرل حذؼ أك قناة إضافة فقد تستطيع ، تبديمياأكاالستغناء عنيا 
 بالنسبة لممستيمؾ فالتكزيع يعمؿ عمى تمبية رغبات المستيمؾ أما تعمؿ معيا بشكؿ متكامؿ ، ألنيا ، تعديمياأك

 1. المرغكبة األزمنة ك األماكفبالمكاصفات المطمكبة في 

 المؤسسة تتجو نحك مجمكعة أف التكزيع عمى مستكل المنتج نجد ألىميةك مف خالؿ ما سبؽ ك بالنظر 
 كمف ،كلية المستيدفةد اؿأكسكاء كاف ذلؾ عمى مستكل سكقيا المحمية ، ألتكزيعي مف خالؿ نشاطيا األىداؼمف 

:  نذكر ما يمي  األىداؼبيف جممة ىذه 

 التكزيعية تساعد عمى اقتراب المنتج األنشطة مختمؼ أف حيث ، المنتج مف الزبكفالمساىمة في تقريب-
مف ، تكثيؽ الصمة بيف المنتج ك الزبكف إلى باإلضافة فيي تقرب المسافة ،مف المستيمؾ رغـ بعده الجغرافي

خالؿ المعمكمة المرتدة التي يحصؿ عمييا المنتج مف خالؿ عناصر قنكات التكزيع حكؿ متطمبات ك تطمعات 
 ؛ أرائيـالزبائف ك 

حيث تعمؿ المؤسسة عمى تكفير حاجات الزبائف بشكؿ دائـ ك مستمر : ضماف تدفؽ ك انسياب السمع -
 ؛ التكزيعية األنشطة مف خالؿ القياـ بمختمؼ إالك ال يتـ ذلؾ ، المرغكب فييا األماكف إلى إيصالياك 

 كاف المنتج يكزع منتجاتو بنفسو ستككف لديو إذافمف الطبيعي : تقميص عدد المبادالت ك االتصاالت -
 كانت لديو إذا بينما ، السمع االستيالكيةإلىالعديد مف العالقات التي يصعب عميو التحكـ بيا خاصة بالنسبة 

                                                           
1

 10مرجع سابق، ص: حوشٌن كمال ، عبد الكرٌم بعداش 
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 يتعامؿ مع الكسطاء ك الذيف عددىـ اقؿ بكثير مف ألنوعالقات قميمة ك ذلؾ بكجكد كسطاء يستطيع التحكـ بيا 
 ؛الزبائف 

 قمة السمع المتداكلة في السكؽ تظير بعض المؤسسات الكسيطة أفحيث : القضاء عمى المضاربة -
 إلىيصبح فييا الزبكف مضطرا ،االنتيازية االحتكارية تعمؿ عمى تقميؿ حركة السمع ك مف ثـ ظيكر سكؽ مكازية 

ك بالتالي المضاربة ك لكف االعتماد عمى مؤسسات متخصصة بالتكزيع ىذا يؤدم ،التعامؿ مع ىؤالء المحتكريف 
 ؛ القضاء عمى المضاربة إلى يؤدم ذلؾ مطمكبيف مكاف ك زماف في كؿالى تكفر السمع 

 كبذلؾ ، تخفيض المخزكف السمعي بتكزيعيا عمى كسطاءإلى عممية التكزيع تيدؼ إف: تكزيع المخاطر -
 تكزيع إلىىذا ما يؤدم ،فاف المخاطر المتعمقة بالسمعة تنقسـ بيف المنتج ك باقي شبكة التكزيع التي يتعامؿ معيا 

 1؛ بيف المنتج ك عناصر القنكات التكزيعيةاألعباء

 المعمكمة المرتدة مف قبؿ المكزعيف التي تقدر إلىك ذلؾ باالستناد : تحقيؽ التغطية السكقية المناسبة -
 انتشار المكزعيف عبر مختمؼ مناطؽ السكؽ إلى باإلضافة ،مف خالليا المؤسسة حجـ الطمب عمى منتجاتيا

 ؛ تغطية اكبر لمسكؽ إلى المحمية يؤدم أكسكاء الدكلية 

 التي األنشطةكذلؾ مف خالؿ مختمؼ الكظائؼ ك : الحفاظ عمى سيطرة تسكيؽ البضائع داخؿ القناة -
ك كذلؾ مف خالؿ ، تطمعاتيـ أك الزبائف آراء ؿتقـك بيا عبر قنكات التكزيع مف تركيج لمسمعة ك اقتراحات حك

 ؛ التسعيرية لممؤسسة األىداؼتحديد ىامش الربح المتفؽ عميو قصد تحقيؽ 

 القنكات التكزيعية ك استمرار التكاجد في السكؽ الدكلي ، أعضاءالمحافظة عمى استمرار العالقة مع -
 القناة التكزيعية بغية التعاكف كالتكامؿ أعضاء التفاكض ك التحاكر الثنائي المستمر بيف المنتج ك إطاركذلؾ في 

 ؛في تغطية السكؽ المستيدفة 

 ك ذلؾ مف خالؿ تحديد ىكامش الربح التي يحققيا ،السيطرة عمى كمؼ التكزيع ضمف حدكدىا المعقكلة-
حيث انو كمما كانت سيطرة المؤسسة عمى القناة كمما كاف ىناؾ ، القناة التكزيعية مقابؿ الخدمات المقدمة أعضاء

 2. المنتجات ك ىكامش الربحألسعارتحديد دقيؽ 

 مف خالؿ ، في كظيفة التكزيع لممنتجات دكلياأكثر المؤسسة يككف ليا التحكـ أفك مما سبؽ نالحظ 
 األخرل التكزيع ليست كغيرىا مف االستراتيجيات فإستراتيجية ،الدراسة الجيدة لقنكات التكزيع التي تتعامؿ معيا

                                                           
1

 176مرجع سابق، ص:بلحٌمر ابراهٌم 
2

  321مرجع سابق، ص: احمد علً صالح : زكرٌا مطلك الدوري 
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 التعاكف ك المشاركة مع إطار الكحيدة عمى عممية التكزيع بؿ يككف ذلؾ في المسئكلة ليست أنياحيث ،لممزيج 
 عقد صفقات مع مستكرديف أك حيث يمكف لمؤسسة ما طرح منتجاتيا بشكؿ عشكائي ، القنكات التكزيعيةأعضاء

 عند أكؿ أنيـ بؿ ألسكاؽ، لكف ذلؾ ال يضمف ليا ديمكمة ك استمرار خدمة تمؾ ، مصدريف بشكؿ عشكائيأك
 لذا ك قصد ضماف االستمرارية ك التكسع في السكؽ الدكلية ،عرض مغرم سكؼ يترككف العمؿ مع المؤسسة

 ك المستيمؾ الكاردة مف  المكزعيف باألسكاؽ المعمكمات الخاصة إلى باإلضافة األسعار في أكثرككذا التحكـ 
ق القنكات ك مككناتيا ك معايير ذفة المفاىيـ المتعمقة بوا بؾاإلحاطة عمى المؤسسة ، القناة التكزيعيةأعضاءك

 . تمؾ المفاىيـ أىـ ك فيما يمي نتناكؿ الخ،...اختيارىا 

ماهية قنوات التوزيع الدولي  : الفرع الثاني 

 المعرفة الدقيقة بقنكات التكزيع عمى المستكل المحمي ىي نقطة البداية عند التعرؼ عمى قنكات إف
التكزيع عمى المستكل الدكلي ، ذلؾ بسبب التشابو بيف االثنيف في جكىر الكظيفة ، حيث ىناؾ بصفة عامة عدد 

 سمعة مف السمع ، ك لعؿ الطبيعة الفريدة لييكؿ التكزيع دكليا ال أممحدد مف البدائؿ المنطقية الممكنة لتكزيع 
 .تنشا مف االختالؼ الكظيفي بقدر ما تنشا مف تنكع المتغيرات السكقية ك تشابكيا في حالة التسكيؽ الدكلي 

 .تعريف قنوات التوزيع : أوال

 الفكرم التسكيقي ، غير أدبيات خاصة في ألىميتياتعددت التعاريؼ المتعمقة بقنكات التكزيع نظرا لقد  
:   ك مف بيف التعاريؼ المتعمقة بيا ما يمي ،صب في قالب كاحدت في مجمميا أنيا

ذلؾ الطريؽ الذم تسمكو المنتجات منذ خركجيا مف المصدر حتى "عرفت قنكات التكزيع عمى أنيا -
حيث اقتصر ىذا التعريؼ عمى اعتبار قنكات التكزيع عمى ، 1"  المستعمؿ النيائي أك المستيمؾ إلىكصكليا 

 ك لـ يراعي القيمة المضافة عند انتقاؿ ىذه السمع ، الزبائفإلى مجرد مسمؾ لمسمع ك الخدمات مف المنتج أنيا
 .عبر تمؾ القنكات 

 ، المستيمؾإلى النظـ الكسيطة المستخدمة في التكزيع بيدؼ تكصيؿ السمع " ىيك في تعريؼ آخر-
 إلى انسيابيا مف المنتج أثناءكتستخدـ قنكات التكزيع ليذا الغرض ك التي تعتبر كسيطا تمر مف خاللو السمع في 

 قنكات التكزيع عبارة عف مؤسسات كسيطة تعمؿ عمى انتقاؿ أف ك مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد ،2" المستيمؾ 
 الخدمات أىمؿ ىذا التعريؼ قد أفحيث نجد ، مراكز استيالكيا إلى إنتاجياالسمع ك الخدمات مف مراكز 

                                                           
1

 374 ، مرجع سابق، ص دور عناصر المزٌج التسوٌقً فً القرار الشرائً للمالبس المحلٌة الصنع: هانً حامد الضمور 
2

 338مرجع سابق، ص: عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ،اشرف محمد محمد إبراهٌم 
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 انتقاؿ الممكية بيف أىمؿ كما قد ، التي تقدميا قنكات التكزيع ك عناصرىا ك اقتصاره عمى عممية النقؿاألخرل
 .تو االكسطاء ك المكزعيف عبر قنكات التكزيع ق

 المستيمؾ كما قد ينشا إلى مجمكعة الطرؽ التي تسمكيا السمع مف المنتج "عمى أنيا  فت أيضاعرك -
 أضفىحيث ، 1".... تعاكف بيف المنتج ك المكزع ك يعمالف كفريؽ كاحد مف خالؿ تنشيط المبيعات ، التركيج 

ىذا التعريؼ مجمكعة الخدمات التي يقدميا مجمكعة الخدمات التي يقدميا المكزعكف مف اجؿ تحقيؽ حجـ اكبر 
 خدمات النقؿ إلى ، باإلضافةصة سكقية اكبر مف خالؿ تركيج المبيعات ك تنشيطيا حلممبيعات ك اكتساب 

 .كغيرىا

 البائعيف أكىي تمؾ الطريؽ التي تمر مف خالليا السمع ك الخدمات مف المنتجيف  : آخركفي تعريؼ -
 كحمقة كصؿ بيف المنتج ك الزبكف باستخداـ الكسائؿ األفراد الزبائف عف طريؽ مجمكعة المؤسسات ك إلى

 قنكات التكزيع تككف مجمكعة مف الحمقات المكجية نحك أفمف خالؿ ىذا التعريؼ نجد ،2" المختمفة في ذلؾ 
 التعريؼ اغفؿ طرؽ انتقاؿ ىذه السمعة فقد أف لكف نجد ، استيالكياأماكف إلى إنتاجيا أماكف السمع مف إيصاؿ

 تككف عف طريؽ انتقاؿ الممكية حسب نكع الحمقات التي يمر بيا أكيككف عف طريؽ الككالة دكف انتقاؿ الممكية 
 .المنتج 

 الذيف تقع عمى مسؤكليتيـ القياـ بمجمكعة مف األفراد مجمكعة المؤسسات ك " :آخركفي تعريؼ -
 األسكاؽ أك العمالء في السكؽ إلىالكظائؼ الضركرية ك المرتبطة بعممية تدفؽ المنتجات مف المنتجيف 

 البعض قصد نقؿ المنتج ببعضيا ابرز ارتباط عناصر القناة التكزيعية اآلخرىذا التعريؼ ىك ، 3" المستيدفة 
ىذه ممكية  اغفؿ طرؽ انتقاؿ أيضا ك لكنو ، مكاطف االستيالؾ في السكؽ المستيدفةإلى اإلنتاجمف مكاطف 
 .المنتجات 

 يتـ عف طريقيا نقؿ السمع ك الخدمات مف إلي ك المؤسسات األفرادمجمكعة  "أنياكما عرفت عمى -
، 4"  ك التي يتـ بفضميا خمؽ المنافع المادية ك المكانية ك منفعة الحيازة األخير المستيمؾ إلى إنتاجيامصدر 

ابرز ىذا التعريؼ مجمكعة المنافع التي تتيحيا قنكات التكزيع مف خالؿ نقؿ المنتجات في الكقت ك المكاف 
 . الككالة عبر مختمؼ حمقات قنكات التكزيع أك ذلؾ منفعة الحيازة ك انتقاؿ الممكية إلى إضافة ،المناسبيف

                                                           
1

 242، ص2007 مكتبة الجامعة الحدٌثة ،مصر، اإلدارة الحدٌثة للنشاط التسوٌقً ،: أسامة عبد الحلٌم مصطفى ،محمد العزازي احمد إدرٌس 
2

 188مرجع سابق ص: بلحٌمر إبراهٌم 
3

  6مرجع سابق، ص :شرٌط حسٌن أمٌن ،مٌمون نبٌلة 
4

 78مرجع سابق ،ص: إسماعٌل بوخاوة ،عبد القادر عطوي 
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 أك مجمكعة مف المؤسسات بأنيا نعرؼ قنكات التكزيع أفك مف خالؿ ما سبؽ مف تعاريؼ يمكننا 
سكاء كاف ذلؾ عمى المستكل المحمي ، مكاطف استيالكو إلى إنتاجو مف مكاطف المنتج تمثؿ حمقات انتقاؿ األفراد

بيف  ( ككالء أكعف طريؽ سماسرة ) عدمو أك انتقاؿ الممكية إماك قد يترتب عمى ذلؾ االنتقاؿ ، الدكلي أك
 ك كما قد يترتب عميو انتقاؿ لالسـ التجارم لممنتج ، كما يصاحب عممية االنتقاؿ ىذه مجمكعة ،كسطاء التبادؿ

 حكؿ استجابة السكؽ أيضا انتقاؿ المعمكمات إلى باإلضافة الخ،..مف الخدمات مثؿ النقؿ ك التخزيف ك التركيج 
 . سد الفجكة الزمانية ك المكانية كالمعمكماتيةإلى حيث تيدؼ المؤسسة مف خالؿ ىذه القنكات ،لمنتجات المؤسسة

كما ىي مبينة مف خالؿ الشكؿ ،  األشكاؿ العديد مف إلىك بشكؿ عاـ يمكننا تقسيـ قنكات التكزيع 
 :المكالي 

قنكات التكزيع الرئيسية لفئات مختمفة مف المنتجات : ( 11-3 )الشكؿ رقـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 322،323  ، عماف ص ص2009 ، دار اليازكرم ،إدارة األعماؿ الدكليةزكريا مطمؾ الدكرم ، احمد عمى صالح ،: لمصدر ا

 ِٕتدــٛ اٌطٍـــغ االضتٙالو١ـــخ

 اٌٛوالء

 تدبر اٌدٍّخ

 تدبر اٌتدسئخ

 اٌٛوالء

 تدبر اٌتدسئخ

 تدبر اٌدٍّخ

 تدبر اٌتدسئخ تدبر اٌتدسئخ

 اٌّطتٍٙـــــه إٌٙــــــــبئٟ

 ِٕتدــٛ اٌطٍـــغ اٌصٕبػ١ــخ

 اٌٛوالء

تدبر اٌدٍّخ 

 اٌصٕبػ١١ٓ

 اٌٛوالء

 تدبر اٌدٍّخ

 اٌّطتٍٙـــــه اٌصٕـــــبػٟ

ِٛزع 

 صٕبػٟ

تدبر اٌدٍّخ 

 اٌصٕبػ١١ٓ

 ِٕتدـــٛ اٌخذِــبد

 اٌٛوالء

 اٌّطتٍٙه إٌٙبئٟ أٚ اٌّطتخذَ اٌتدبرٞ
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 المؤسسة قد تستعمؿ جميع حمقات التكزيع مف خالؿ القناة التكزيعية أفك مف خالؿ الشكؿ السابؽ نجد 
 تتعامؿ مباشرة مع أنيا في بعض الحاالت قد تستغني عف بعض الحمقات لدرجة أنيا كما ،التي تعتمدىا

 قنكات التكزيع تختمؼ حسب نكع أفكما نجد ، المستيمؾ النيائي ، كذلؾ نظرا لعدة اعتبارات نتناكليا فيما بعد 
 كضع ىذه الحمقات قصد تككيف قنكات التكزيع يعتمد عمى قدرة أفالمنتجات التي تطرحيا المؤسسة ، كما نجد 

 . الكظائؼ المنسكبة لقنكات التكزيع تأديةىذه الحمقات عمى 

 .وظائف قنوات التوزيع : ثانيا 

ك قد تمغي ، اآلخر قد تركز عمى بعضيا دكف ، تؤدم المؤسسة عبر قنكات التكزيع العديد مف الكظائؼ
:   ك عمى العمـك تتمثؿ كظائؼ قنكات التكزيع فيما يمي األحياف،بعضيا في بعض 

 حيث تعمؿ عمى ، مبرر لكجكد قنكات التكزيعأىـحيث تعتبر كظيفة االتصاؿ ربما : كظيفة االتصاؿ -أ
ك كمثاؿ عمى ذلؾ بيع شركة جميت لشفرات الحالقة مف خالؿ ،تقميص االتصاؿ بيف المنتج ك الزبائف 

 تتصؿ أف فمف غير المعقكؿ ، العالـأنحاء مستيمؾ في جميع 10000000 مف ألكثر تاجر تجزئة ك 500000
 ؛المؤسسة بجميع ىؤالء المستيمكيف حيث تستخدـ مجمكعة مف الكسطاء لمقياـ بكظائؼ االتصاؿ 

 آخر كسيط أك تاجر الجممة أساسياك التي تعني العممية التي يقـك عمى : كظيفة الفرز ك التصنيؼ -ب
:   التالية باألنشطة

 ؛ كميات صغيرة مناسبة لمبيع إلىشراء كحدات كبيرة ثـ تجزئتيا -

 ؛ في كحدة كاحدة قابمة لمبيع األجزاءشراء مف عدة مصادر ثـ تجميع -

حيث تتزكد منافذ التكزيع ك مؤسساتو بالكسائؿ التي تساعدىا عمى النقؿ : كظيفة التكزيع المادم -ج
 ؛ األسكاؽكالتخزيف ك القدرة عمى استيعاب الكمية المطمكبة ك الالزمة في  

ك عمكما فاف الكسائؿ ،  ألخرل ىذه الكظيفة مف مؤسسة أىميةحيث تختمؼ :  الطمب إثارةكظيفة -د
 ك تتمثؿ في جيكد ، الطمب ىي نفسيا التي يستخدميا المنتجكف ليذا العرضإلثارةالتي  يستخدميا الكسطاء 

 الخ ؛... ك التركيج ،سياسة التسعير ك الخصكمات اإلعالفالبيع الشخصي ، 
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ك ىي ذات ،ك نقصد بيا المعمكمات عف السكؽ التي يكفرىا المكزع لممنتج : كظيفة المعمكمات -ق
 حيث ، التسكيؽألبحاث إدارة إنشاء المالية إمكانياتيـ خاصة بالنسبة لصغار المنتجيف الذيف ال تتحمؿ أىمية

 1؛ المعمكمات عف السكؽ في طريقة اختيار منافذ التكزيع المالئمةإلىتؤثر حاجة المؤسسة 

 التي تتعمؽ بالسمعة األخرل اتفاؽ يحدد السعر ك الشركط إلى محاكلة الكصكؿ أفحيث : المفاكضة -ك
 ؛ في نقؿ ممكية السمعة تأثير ك لو ، ميـأمر

 الالزمة ك تكجيييا عمى نحك يغطي النشاط الالـز لقنكات األمكاؿ الحصكؿ عمى أم: التمكيؿ -ز
 ؛التكزيع 

 غيرىا بيف المنتج ك قنكات التكزيع أكبمعنى مشاركة المخاطر سكاء التجارية :تحمؿ المخاطر -ر
 .2المستخدمة 

  .بدائل قنوات التوزيع في السوق الدولية: المطمب الثاني 

 المعرفة بالبدائؿ الييكمية لقنكات التكزيع ىي التي ستمكف المؤسسة مف االختيار مف بيف الكسائط إف
ك السيطرة كالرقابة  ، ك التكاليؼ المدفكعة ة، بالنسبة لمكظائؼ المؤدااألمثؿ الذيف يحققكف الكضع أكلئؾتاحيف ـاؿ

 قد يكجب األسكاؽؼ بيف ال االختأفكما ،  نمط معيف في التكزيع بإتباعالممارسة ، ك قد تمتـز المؤسسة 
 البدائؿ المتاحة لتككيف ك ىيكمة قنكات التكزيع أىـكقصد معرفة ، استخداـ طرؽ مختمفة في مكاضع مختمفة 

 . العكامؿ المؤثرة في اختيار منفذ التكزيع المناسب إلى أكاليمكننا التعرض 

 .عوامل اختيار قنوات التوزيع مناسبة  : أوال

:  يمكننا تبيينيا مف خالؿ الشكؿ المكالي،  يسترشد المنتج عند اختيار منفذ التكزيع المناسب بعدة عكامؿ 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 242 ،ص2007دار المناهج، عمان، -المبادئ ،النظرٌة ، التطبٌق–التسوٌق المعاصر : عبد العزٌز مصطفى أبو نبعة 
2

 338مرجع سابق ص: عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ، اشرف محمد محمد إبراهٌم 
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العكامؿ المؤثرة في اختيار قنكات التكزيع  (12-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكزيع كأداة لممقارنة التسكيقية لرفع تنافسية المؤسسة اإلنتاجية في الجزائر،:  بكخاكة ، عبد القادر عطكم إسماعيؿ: المصدر 
 79 ، ص 2002الممتقى الدكلي حكؿ تنافسية المؤسسات ك تحكالت المحيط ،جامعة بسكرة ، أكتكبر 

 1: العكامؿ باختصار فيما يمي أىـك مف خالؿ الشكؿ السابؽ   يمكننا تبييف 

عمى سبيؿ المثاؿ فاف السمع الميسرة ،حيث يؤثر نكع المنتج عمى اختيار قنكات التكزيع : المنتج -1
 أكثريع غير المباشر عمى عكس السمع الصناعية ك الخدمات التي تميؿ زكسمع التسكيؽ تتناسب كثيرا مع التك

 إلى كانت السمعة قابمة لمتمؼ فاف المنتج يسعى فإذا قابمية المنتج لمتمؼ إلى باإلضافة ىذا ، التكزيع المباشرإلى
د مف حنكع كا) عف طريؽ التكزيع لعدد محدكد مف الكسطاء أك ك يتبع في ذلؾ التكزيع المباشر ،تصريفيا بسرعة

 مف طريقة في تكزيعيا خاصة أكثر إتباع عمى عكس السمع المعمرة فيمكف ،(الكسطاء بيف المنتج ك المستيمؾ 
 ؛الطرؽ غير المباشرة 

 فإذا ، تشتت العمالءأكبمعنى خالؿ تركز العمالء يتـ اختيار منفذ التكزيع عمى مدل تركز : السكؽ -2
الف ذلؾ يسيؿ ، كاف العمالء مركزكف في منطقة محدكدة فاف ىذا يشجع المنتج عمى االتصاؿ المباشر بالعمالء

 ؛عممية االتصاؿ بالعمالء ك التعرؼ عمى رغباتيـ 
                                                           

1
 340مرجع سابق، ص : عبد الحمٌد عبد الفتاج المغربً ، اشرف محمد محمد ابراهٌم 

 إٌّتٛج

 اٌم١ّخ اٌٛحذ٠ٚخ -

 اٌحدُ ٚ اٌٛزْ -

 اٌم١ّخ اٌتم١ٕخ ٌٍّٕتٛج -

 اٌطٛق

 .ٔٛع اٌطٛق -

 .ػذد اٌسثبئٓ -

 .حدُ اٌطٍجبد -

 ثؼذ اٌتشى١ٍخ  ٓخذِبد اٌسثبئ 

 اخت١بر لٕٛاد اٌتٛز٠غ

 اٌّشرٚع

 .اٌّٛارد اٌّب١ٌخ -

 .إِىب١ٔخ اٌرلبثخ -

 .اٌخجرح ٚ اٌىفبءح -

 اٌّٛزػْٛ

 ٓاٌخذِبد اٌّطٍٛثخ ِٓ غرف اٌّٛزػ١  اٌتدبٔص 
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 ك تشغيمية كبيرة لدل المؤسسة فاف إنتاجية فنية ك إمكانياتففي حالة تكفر :  المؤسسة إمكانيات-3
 ك مف ثـ االتصاؿ بعدد كبير مف المكزعيف ك االعتماد عمى كسطاء ، بكميات كبيرةاإلنتاجذلؾ يساعد عمى 

 تتكجو نحك فإنيا الفنية محدكدة بالنسبة لممؤسسة اإلمكانيات كانت إذا ،أمالتكزيع المنتجات عمى نطاؽ كاسع 
 كانت محدكدة قد يصعب عمى المنتج االتصاؿ فإذا بالنسب لإلمكانيات المالية لممؤسسة ، أماالتكزيع المباشر 

 لو االعتماد عمى األفضؿ ك يككف مف المستيدفة، األسكاؽ متفرقة مف أنحاءالمباشر لممستيمكيف المنتشريف في 
 فاف ذلؾ يمكنو مف انتشار التكزيع ك فتح فركع بيع تابعة ، ماديةإمكاناتعمى عكس تكفره عمى ، التكزيع أجيزة

 ؛لممؤسسة باستخداـ عدد كبير مف مندكبي البيع 

 مف المنتجات تتطمب خدمات معينة أنكاعفيناؾ ، مف خالؿ الخدمات المرتبطة بالبيع : المكزعكف -4
 .مصاحبة لتكزيع السمع 

 .قنوات التوزيع المباشرة و الغير مباشرة لمتسويق الدولي: ثانيا 

 الدكلية فاف ىناؾ نكعيف رئيسييف مف القنكات التي يتـ االعتماد األسكاؽ عند تكزيع المنتجات عبر 
المباشر مع  اشر ، ك تتشابو قنكات التكزيع غيرب غير الـالتكزيععمييا ، ك ىما قنكات التكزيع المباشر ك قنكات 

ييا عند تسكيؽ المنتجات دكليا ؿ ك يمكف االعتماد ع، المحميةاألسكاؽميا في اخدتسيتـ ا التي األسكاؽتمؾ 
 إلى حيث يتحممكف مسؤكلية نقؿ المنتجات ،حيث يمكف االعتماد عمى كسطاء ىذه القناة في التسكيؽ الدكلي،

 مف آخر عدد إلى باإلضافة فقد يككف الكسيط ككيؿ محمي يعمؿ لحساب المؤسسة ، الخارجيةاألسكاؽ
 ، أما ممكية البضاعة إليو الككيؿ ال تؤكؿ أفجر محدكد ، كما أ أكك تتقاضى اجر بشكؿ عمكلة ،المؤسسات 

،  ك ىناؾ عدة مزايا الستخداـ قنكات التكزيع الدكلي غير المباشرة، الممكية فانو يصبح تاجر تصديرإليو نقمت إذا
كما ال تتحمؿ ، انخفاض تكاليؼ التصدير فضال عف بساطة ك سيكلة التعامؿ مف خالؿ ىذه القناة أىميالعؿ 

 ك التحمؿ مف مسؤكلية نقؿ البضائع دكليا ، بؿ يقـك الككيؿ بتحمؿ ، تكاليؼ مرتبطة بقنكات التكزيعأمالمؤسسة 
 . يمثؿ عدد كبير مف المؤسسات التي تسيـ بالمشاركة في تمكيؿ نفقات الكسيط ألنو ، التصديرأعباء

 أىمياك مقابؿ ىذه المزايا فاف ىناؾ مجمكعة مف العيكب المرتبطة بيذه القنكات غير المباشرة ، ك 
 الذم قد يؤثر عمى نجاح منتج المؤسسة ، األمر السيطرة ك الرقابة عمى منتجاتيا إمكانيةفقداف المؤسسة 
 األسكاؽ تعتمد عمى درجة قبكؿ المنتج في ألنيا ، تتسـ عمكما بقدر كبير مف عدـ االستقرارأنيامستقبال ، كما 

 . عمى الكسيط أرباح تحقيؽ إمكانيةك ،الدكلية 
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 حيث يتعامؿ المنتج مباشرة مع ، الخارجيةاألسكاؽ تنشا في فإنيا فيما يتعمؽ بقنكات التكزيع المباشرة أما
 مسئكلةىذه القنكات دكف التعامؿ مع الكسطاء في التسكيؽ المحمي ، ك مف ثمة فاف المؤسسة المنتجة تصبح 

 التصدير داخؿ المؤسسة قصد تكلي عممية إدارة مف خالؿ ، الخارجية بنفسيااألسكاؽ إلىعف شحف البضائع 
 1 . الدكلية المستيدفة األسكاؽالتصدير في 

 السيطرة إمكانيةك مف المزايا التي تحققيا المؤسسات باالعتماد عمى قنكات التكزيع المباشرة ىي زيادة 
 الخارجية ، ك مع ذلؾ فاف قنكات التكزيع المباشرة بأسكاقياحيث ترتبط المؤسسة مباشرة ، المستيدفة أسكاقياعمى 

 ك عالكة عمى ذلؾ فاف ىذه ،تنطكم عمى مشاكؿ خاصة بالبيئة الخارجية التي قد ال تعمـ المؤسسة عنيا شيئا
القنكات ترتبط بزيادة التكاليؼ بالمقارنة بقنكات التكزيع غير المباشر ، ىذا ك قد يككف الكسيط المستخدـ في 

 نبيف القنكات التكزيعية أف ك يمكننا ، غيره مف الكسطاءأك تاجرا أكقنكات التكزيع الدكلي المباشر ككيال 
:  الدكلية مف خالؿ الشكؿ المكالياألسكاؽالمستخدمة في 
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قنكات التكزيع الدكلية  (13-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 192،ص 2004 الدار المصرية المبنانية ، اإلسكندرية، ، في ظؿ العكلمة الدكليالتسكيؽعادؿ الميدم ، : المصدر 

 لٕٛاد اٌتٛز٠غ

 ِجبشرح

لٕٛاد 

 خبرخ١خ

  غ١ر ِجبشرح

 لٕٛاد ِح١ٍخ

 ٚو١ً ِحٍٟ
 تبخر ِحٍٟ

 تبخر تصذ٠ر

 ِٛزع تصذ٠ر

 تبثغ ٌٍّٕتح

 ضّبضرح اٌتصذ٠ر

 ٚوالء تصذ٠ر

 شروبد تصذ٠ر

 تبثغ ٌٍّطتٛرد

 ٚوالء اٌشراء

 ٚوبالد شراء حى١ِٛخ

 ِشترٞ ِم١ُ

 األضٛاق اٌخبرخ١خ

 ِٛزع أخٕجٟ

 تبخر خٍّخ أخٕجٟ

 شروخ تدبر٠خ ػبِخ

 ِطتخذَ ٔٙبئٟ
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 التجزئة ، تاجر الجممة ، تاجر األجنبيك تتككف مف كؿ مف المكزع : قنكات التكزيع المباشرة -1
:   ك فيما يمي نحاكؿ تحميؿ ىذه القنكات ، ، شركات تجارية حككمية ك مستخدـ نيائياألجنبي

 ، األجنبي تكزيعيا في السكؽ أك بيعيا إعادةيتكلى شراء البضاعة مف المؤسسة ك  : األجنبيالمكزع -أ
 الخارجية ، ك في بعض األسكاؽ تاجر جممة في أك أجنبيحيث في معظـ الحاالت يككف المكزع مستكردا 

 نجد األجنبي المزايا في اعتماد المكزع أىـالحاالت يككف تابعا لممنتج كفي بعض الحاالت يككف مستقال ،ك مف 
 قصارل جيده في تكزيع ىذه السمع مف خالؿ النقؿ ؿ المكزع سكؼ يبذأفىذا ما يعني ،خاصية انتقاؿ الممكية 

 إلى باإلضافة ىذا األجنبية، في حالة كساد المنتج ستعكد الخسارة عمى المكزع في السكؽ الخ ،ألنو...كالتركيج 
ىذا ك يجب ،  المستيمؾ النيائي إلىامتالؾ المكزع لمخازف ك كؿ مف الخدمات الالزمة حتى ك صكؿ السمع 

 األسكاؽ بقدر كبير مف العناية حتى ال تتسبب عدـ كفاءتو في ضياع سمعة المنتج في األجنبياختيار المكزع 
 ؛الدكلية 

حيث يشترؾ تاجر ، كانت السمع استيالكية إذا خاصة إلييـك يتـ المجكء  : األجنبيتاجر الجممة -ب
 أفالجممة مع المكزعيف في انتقاؿ الممكية ك ما يرافقيا مف حتمية بذؿ الجيكد قصد تصريؼ السمع ، كما نجد 

 ؛1تجار الجممة يعممكف عمى تكزيع عدد معتبر مف المنتجات ك ال تقتصر عمى منتج مؤسسة معينة 

ك ىي ناجعة لتكزيع منتجات المؤسسة خاصة في الدكؿ االشتراكية : الشركات التجارية الحككمية -ج
 ك الجدير ، حيث تتعامؿ المؤسسة مع ىتو الشركات التابعة لمدكلة،كسياستيا المتبعة في تنظيـ تجارتيا الخارجية

بالذكر باف ىذا النمط مف التكزيع بدا باالنخفاض نتيجة لتغير السياسة ك النظـ االقتصادية لعدد كبير مف الدكؿ 
 ؛االشتراكية 

قد تتجو المؤسسة مباشرة نحك المستخدـ النيائي لمسمعة دكف االعتماد عمى : المستخدـ النيائي -د
 أك ىذا النكع مف التكزيع في حاالت قميمة نجد منيا الخدمات المنتجات الصناعية إلىك تتجو المؤسسة ،كسطاء 
 .2 الخارجيةاألسكاؽ التي يستخدميا عدد محدكد مف المنتجيف في اإلنتاجمدخالت 

 تستخدـ ، قنكات غير مباشرة محميةأنياك التي يشار عمييا عمى :  غير المباشرة التكزيعقنكات -2
:  ك فيما يمي نحاكؿ تحميؿ ىذه القنكات ،  الخارجية األسكاؽلعممية االتصاؿ ك التكزيع في 
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 196مرجع سابق ،ص: ٌحٌى سعٌد على عٌد 
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 194مرجع سابق ،ص: عادل المهدي 
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 حيث ،حيث تقتصر كظيفتو عمى تجميع كؿ مف البائع ك المشترم مقابؿ عمكلة: سماسرة التصدير -أ
 لكنو ال يستطيع تنفيذ الصفقة دكف ،ئع عمى الشركطايتكلى عممية البحث عف مشترم محتمؿ ك يتكلى مناقشة الب

 التزامات بخالؼ أم أك مسؤكلية مالية أم انو ال يتحمؿ إلى باإلضافةمكافقتو كافة الترتيبات بيف الطرفيف ، ىذا 
 ؛ إليو ممكية البضاعة ال تنتقؿ أفالقياـ ببعض الترتيبات كما 

 عالمة أك مستقؿ يحتفظ بيكيتو ال يستخدـ اسـ أعماؿرجؿ التصدير رجؿ : ككالء التصدير -ب
 ممثمييا التجارييف ، يعمؿ ككيؿ أك رجاؿ البيع التابعيف لممؤسسة أك ك لديو حرية اكبر مف قكة ،المؤسسة المنتجة

 العالقة بينو ك بيف المؤسسة تككف مستمرة ك العقد يتـ تنفيذه خالؿ فترة أفالتصدير مثؿ السمسار بعمكلة غير 
حيث يحدد العقد العمكلة ك شركط البيع ك مناطؽ التصدير حيث يجنب الككيؿ التكاليؼ الثابتة ،زمنية محددة 

 فضال عف الخبرة كالمعرفة ، شبكة تكزيع خاصة بالمؤسسةإنشاء في حالة إنفاقيالممؤسسة التي كاف مف الممكف 
 ؛ الخارجية األسكاؽالكافية لمخبراء بطبيعة 

حيث تعمؿ ىذه الشركات تحت عقد يتضمف القياـ بتنفيذ برنامج كامؿ لمتصدير : شركات التصدير -ج
 غير ة التصدير لعدد معيف مف المؤسسات المنتجإدارة المؤسسات المنتجة ، حيث يعمؿ عمى بإحدلالخاص 

 تقـك ببعض الخدمات الخاصة أفالمتنافسة ، حيث تتميز ىذه الشركات عمى السماسرة كككالء التصدير في 
 التسكيقية الدكلية ، كما انو يعمؿ األنشطة فضال عف مسؤكليتو عف كافة ، المستنداتإعدادبالتركيج ك الشحف ك 

 تاجر بانتقاؿ إلى بيما معا ، كقد تتحكؿ أك مرتب أك عالمة المؤسسة المنتجة ، ك يعمؿ بعمكلة أكتحت اسـ 
 ؛ عنيا مسؤكلية كاممة مسئكالممكية البضاعة ليصبح 

 حيث يتمقكف طمبات مككمييـ لمبحث ة ،يدير ككالء الشراء نشاطيـ في الدكلة المصدر: ككالء الشراء -د
 يعمؿ لمصمحة ألنو ، ك نظرا األجانبيالت المستكرديف ضعف السمع المطمكبة التي تتكافؽ مع رغبات ك تؼ

 عمكلة مقابؿ أك الممكنة ، حيث يتقاضكف رسـ األسعار الشركط ك أفضؿ فانو يبحث عف األجانبالمستكرديف 
 الدكلية ك تصريؼ األسكاؽذلؾ ، ك في الكاقع التعامؿ معيـ ال يمثؿ مصدرا مستمرا يعتمد عميو في خدمة 

 ؛1 مخاطر مرتبطة بالتصديرأية كما انو ال يتحمؿ ،منتجاتيا

 حيث تقـك بنفس الكظيفة التي يقـك بيا ، مممككة لمدكلةأنياتختمؼ عف سابقتيا : ككاالت الشراء الحككمية -ق
 ؛ مفكضة دائما لشراء احتياجات الدكلية التابعة ليا أنياحيث ،كالء الشراء ك
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، ك ىك عبارة عف ككيؿ شراء مستقؿ يركز نشاطو بالقرب مف الصناعات الكبيرة : المشترم المقيـ -ك
 حيث يمثؿ مصدرا مستمرا لمشراء طالما بقية ،يبحث دائما عف المنتجات الجديدة التي تككف مناسبة لمتصدير

كما يكفر خدمات ،  التعامؿ أسمكب ك الجكدة ك الخدمات ك لألسعار بالنسبة ،المؤسسة في كضع تنافسي جيد
 حيث  يستخدـ قدراتو ك معرفتو الكبيرة في السكؽ المحمي بالشراء بالنيابة عف األجنبي،مفيدة بالنسبة لممستكرد 

 ؛عمالئو في الخارج ، ك بذلؾ فيك يكفر ليـ الجيد ك الكقت ك التكاليؼ الخاصة بالبحث عف السمع المناسبة 

 ،حيث تختص تاجر التصدير عما سبؽ مف الكسطاء بانتقاؿ ممكية السمع لو: تجار التصدير -ز
 حيث يقكـ بعممية الشراء ، ك ليس تمقي عمكالتأرباححيث تعمؿ عمى تحقيؽ ،كتحممو مخاطر انتقاؿ الممكية 

 ثـ تصديرىا المشتراة ك تجييز ك تغميؼ البضاعة بإعداد كما يقـك األسكاؽ،كالتصدير قصد تمبية احتياجات ىذه 
 ؛1 الخارجية باسمو ك لحسابواألسكاؽ إلى

ك ىـ بدكرىـ يشبيكف ،يتعامؿ ىؤالء المكزعكف مع المؤسسة بشكؿ مستمر ك دائـ : مكزعك التصدير -ر
 شراء مف عمالئيـ بالخارج ، أكامرتجار التصدير الذيف يقكمكف بالشراء مف المؤسسات المنتجة عندما يتمقكف 

في حيف تتـ انتقاؿ الممكية لو ك ما ، الخارجية األسكاؽكالمكزع يمنح حؽ تمثيؿ المؤسسات المنتجة في البيع في 
 ؛يتبعو مف مخاطر مالية ك غيرىا في الخارج ، كما انو يتعامؿ مع عدد كبير مف المؤسسات المنتجة 

 في الخارج ك المؤسسات األطراؼتقكـ ىذه الشركات بسد فجكة االتصاؿ بيف : الشركات التجارية -ع
المنتجة المحمية ، ك تمثؿ شكؿ الكساطة المسيطر ك القائـ بتنفيذ التجارة الخارجية تصديرا ك استيراد نيابة عف 

 مجمكعة مف الكظائؼ منيا الشراء ك البيع لحسابيا الخاص بتأدية المشترية ك البائعة ، حيث تقـك األطراؼكافة 
 الخارجية ، كما األسكاؽ الخدمات المطمكبة لتسكيؽ السمع في بتأدية ، كما تقـك أخرل بعمكلة لحساب شركات أك
 الخارجية األسكاؽ قادرة عمى تحمؿ المخاطر المرتبطة بعممية التصدير ، ككذلؾ جميع المعمكمات عف أنيا

 .2الخ ....األسكاؽكالبحث عف مشتريف ك التخزيف ك النقؿ ك الشحف ك تخطيط 

 . الدولية األسواقاستراتيجيات التوزيع و القرارات المتعمقة بها عبر : المطمب الثالث 

 الدكلي فاف المؤسسة تعمؿ جاىدة عمى بناء أك التكزيع سكاء عمى المستكل المحمي أىمية إلىبالنظر 
 أك مف غير المجدم العمؿ كفؽ قنكات تكزيع ألنو ، يمكننا القكؿ نظاـ تكزيعيباألحرل أكقنكات تكزيعية 

 حد كبير بتشكيؿ إلى نجاح المؤسسة في تكزيع منتجاتيا مرتبط إفحيث ،تصريؼ لممنتجات بصفة عشكائية 
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،  المتاحة قصد استمرارية العممية التكزيعية اإلستراتيجيةىيكؿ قنكاتو التكزيعية ك مككناتيا عبر العديد مف البدائؿ 
 . المستيدفة بشكؿ دائـ ك مستمراألسكاؽك بالتالي بقاء المؤسسة في خدمة 

 .محددات هامة لسياسة التوزيع  : األولالفرع 

ىناؾ عدة تساؤالت مرتبطة بكيفية اختيار قنكات التكزيع المناسبة في الخارج ك درجة السيطرة المطمكبة 
 . ك فيما يمي تحميؿ مختصر ليذه المحددات الخ،.... المطمكب تحقيقيا مف القنكات األىداؼعمييا ك 

 .األهداف المطموب تحقيقها من القنوات : أوال

 المطمكب تحقيقيا مف القناة األىداؼ يمكف معالجة القرار الخاص باختيار قنكات التكزيع في ضكء 
:   رئيسية مطمكبة ك تتمثؿ فيما يمي أىداؼك عمكما ىناؾ خمس ، المختارة 

 ؛ اإلمكافتقميؿ التكاليؼ التسكيقية قدر -

 ؛ اكبر مستكل ممكف إلىزيادة حجـ المبيعات -

 ؛ الدكلية لتحقيؽ الكالء األسكاؽتنمية شيرة المنتج عبر -

 ؛زيادة مستكل السيطرة ك التحكـ في المنتج -

 ؛ األسكاؽ االستمرار ك المحافظة عمى إمكانيةزيادة -

 .اختيار القنوات المناسبة : ثانيا 

 قناة تكزيعية أفضؿ بالبحث عف المسئكلكف يبدأ يتـ تحديد دكر التكزيع في النظاـ التسكيقي أف بعد 
 ك عمى العمـك تكجد ىناؾ ثالث قرارات ىامة مرتبطة ،مناسبة ك مالئمة تنسجـ مع المتغيرات التسكيقية

:   السابقة ك اختيار القنكات المناسبة باألىداؼ

 يصؿ أف بيف الكسطاء قبؿ المنتج تداكؿ أكحيث يرتبط طكؿ القناة بعدد مرات تبادؿ : طكؿ القناة -1
 المستيمؾ النيائي ، ك تعتبر القناة طكيمة عندما يمر المنتج مف خالؿ عدد كبير مف الكسطاء ، في حيف إلى
 المستيمؾ إلى حتى يصؿ األكثر اثنيف عمى أك تصبح قصيرة عندا يمر المنتج مف خالؿ قناة كاحدة أنيا

 السمع أف المستيمؾ النيائي فاف القناة تصبح قصيرة ك مباشرة ، حيث نجد إلى تـ البيع مباشرة إذاالنيائي، ك 
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 حيث نجد انو كمما 1، ذات االستخداـ الشخصيأكالصناعية تككف قنكات قصيرة عمى عكس السمع االستيالكية 
 ؛زاد طكؿ القناة كمما نقصت درجة التحكـ في عناصرىا 

ك يعتبر عمؽ ،يرتبط عمؽ القناة بعدد الكسطاء في خطكة معينة داخؿ قناة التكزيع : عمؽ القناة -2
ك كمما زاد عدد المكزعيف داخؿ نفس القناة ،القناة الدكلية دالة في عدد تجار الجممة ك عدد ك نكع تجار التجزئة 

 ، عمى طبيعة السمعة مكضكع التبادؿأيضا ك يعتمد ذلؾ ،كمما كانت عميقة ككاسعة ك كثيفة ك العكس صحيح
 ؛ تطمبت السمعة ميارات خاصة لتنفيذىا لممستيمؾ إذا االنخفاض إلى كاف عمؽ القناة يتحو إذا أما

 إلى حيث يمكف االعتماد عمييا لتكصيؿ السمعة ،عدد القنكات التكزيعية المستخدمة: عدد القنكات -3
 غير مباشرة ، ك تعتمد أخرل جنب مع قنكات إلى فقد يتـ االعتماد عمى القناة المباشرة لمتصدير جنبا ،المستيمؾ

 قكة بإنشاء ك تقـك بنفس الكقت ، عندما تتعامؿ مع كاحدة مف القنكات المكجكدةاألسمكببعض المؤسسات ىذا 
 2.الخ ... تنافسية أك بيئية أك ك عكامؿ قانكنية أسباب إلىك ربما يعكد ذلؾ ، الخارجية األسكاؽ خاصة في بيعيو

 .اختيار الوسطاء و خصائصهم : ثالثا 

 حيث أىدافيا، كافة الكسطاء قصد اختيار ما يناسبيا ك إمكانيات عمى المؤسسة دراسة قدرات ك 
:  بعيف االعتبار كؿ مف األخذ مف خالؿ اإلمكانياتتتمخص عممية تقييـ ىتو 

 ؛ تقديـ الخدمات ك التخزيف إمكانياتالقدرات ك المعارؼ الكاممة بالسكؽ ك -أ

 ؛ التجارية األعراؼ ك لألصكؿشخصية الكسيط ك درجة مراعاتو -ب

 ؛ األسكاؽالمركز المالي لمكسيط ك قدرتو عمى تغطية -ج

 ؛ نشاطو تأديةسمعة الكسيط في -د

 ؛نكعية السمع ك المنتجات التي يتعامؿ معيا الكسيط حاليا -ق

 ؛تكاليؼ استخداـ الكسيط مقارنة بالعائد المحقؽ مف استخدامو -ك

 ؛3 السيطرة ك الرقابة عمى الكسطاءإمكانية-ز

                                                           
1

 240 ، مرجع سابق ،صالتسوٌق الدولً: رضوان محمود العمر 
2

 205مرجع سابق ،ص:عادل المهدي 
3

 50، ص 2008 ، دار وائل، عمان، التوزٌع مدخل لوجستً دولً: خلٌل إبراهٌم العسكري ، احمد شاكر الكنعانً 
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 الحديثة ك التفكير في األساليبالسياسة البيعية مف حيث درجة التحفظ في التركيج ك درجة تطبيؽ -ر
 ؛المركز االستراتيجي لمعميؿ 

 ك الثانية ، في ميكؿ الكسيط تجاه المنتجاألكلىجنسية الكسيط حيث تؤثر مف ثالث نكاحي تتمثؿ -ع
 1. تجاه المنتج ك الكسيط األجنبية ك الثالثة ميكؿ الحككمة ك الدكلة ،ميكؿ السكؽ تجاه الكسيط

 . التوزيع الدولي إلستراتيجيةالبدائل المتاحة : الفرع الثاني 

 المؤسسة عمى عمـ ك معرفة بدكر التكزيع أصبحتعند مرحمة التصميـ المنطقي لقناة التكزيع الدكلية ، 
 أصبح نكع الكسطاء أفداخؿ عناصر المزيج التسكيقي ك التكزيع المباشر ك الغير المباشر الذم تتبناه ، كما 

 ىذه القنكات فاف المؤسسة إدارة قنكات التكزيع ، كقصد إدارةفاف المرحمة التي تمييا ىي مرحمة ، معركفا لدييا 
مثؿ يت ثانييما ؼأما ، تحديد التغطية السكقية لمتكزيعأكليما ، عمى مستكييفاإلستراتيجيةمخيرة بيف عدد مف البدائؿ 

 .في تحديد درجة التكامؿ ك التعاكف مع قنكات التكزيع 

 . لمتغطية السوقية التوزيعية لممؤسسة اإلستراتيجيةالبدائل  : أوال

 المؤسسة لتحديد التغطية السكقية يمكف لممؤسسة أماـ متاحة إستراتيجية عمكما ىناؾ ثالث بدائؿ 
:  المفاضمة بينيا كفقا لكثافة التكزيع التي تريدىا ، ك يمكف تمييز ىذه البدائؿ مف خالؿ الشكؿ المكالي 

 البدائؿ االستراتيجي لمتكزيع (14-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

كحيد محدكد أعمى نقطة التغطية السكقية 

عكامؿ القكة 
تكجد منتجات في كؿ 

مكاف 

اختيار أفضؿ مف يمكف - 
التعامؿ معيـ 

تجنب االحتكار - 

التعامؿ مع منفذ تكزيعي كاحد 

. تكمفة أقؿ- 

تحديد السكؽ المرتفعة - 

                                                           
1

 401مرجع سابق ،ص: صدٌق محمد العفٌفً 

 اٌٛح١ذ اٌشبًِ االٔتمبئٟ

 إضترات١د١خ اٌتٛز٠غ
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. بكضكح

عكامؿ الضعؼ 
تكمفة عالية 

عدـ دعـ المتاجر لممؤسسة 
صعكبة في تتبع المنافسيف 

مخاطر االعتماد عمى كسيط 
. كاحد

عدد المنافسة 
كافة المتاجر في منطقة 

جغرافية كاحدة 
عدد محدد مف الكسطاء في 

منطقة جغرافية كاحدة 
كسيط كاحد في منطقة 

جغرافية كاحدة 

السمع االستيالكية 
المناسبة 

المياه الغازية 

مكاد البقالة 

األدكات الكيربائية المنزلية، 
سمع التسكيؽ 

الساعات ذات الجكدة العالية، 
سيارات، السمع الخاصة 

السمع الصناعية 
المناسبة 

نصؼ مصنعة أدكات مكتبية 
مكيفات ىكائية مركزية 

آالت ك معدات 

 438،ص1999 ،اإلسكندرية العرؼ ، ،نشأة - ك تطبيؽ أساليب-التسكيؽ الفعاؿ : طمعت اسعد عبد الحميد : المصدر 

 استغالؿ كافة المنافذ التكزيعية اإلستراتيجيةك يقصد بيذه :  الشامؿ أك التكزيع المكثؼ إستراتيجية-1
 إلىلي فاف التكزيع الشامؿ يسعى ا يقبؿ عمييا الزبكف المستيدؼ ، كبالتأك إلييا يصؿ أفالمتاحة  ك المتكقع  

 تتالءـ ك السمع الميسرة التي تتميز اإلستراتيجية ىذه أفمع العمـ ، تحقيؽ التغطية الكاسعة ك الكمية لمسكؽ 
 أكؿ نجد انخفاض درجة كالءه لمسمعة حيث انو يتكجو نحك أخرل ك مف جية ،بتكرار الزبكف لشرائيا عدة مرات

 مف تكفر المخزكف الكافي في التأكدلي يتكجب عمى المسكؽ الدكلي ا ك بالت، لـ يجد منتجات المؤسسةإفبديؿ 
 أف اإلستراتيجيةك المالحظ في ىذه ،  المستيدفة أسكاقومختمؼ نقاط البيع التي يقبؿ عمييا المستيمؾ عبر 

 ك مف جية ،المنافسة تككف عمى نفس الزبائف لتجانس ك عدـ اختالؼ السمع المطركحة في السكؽ ىذا مف جية
 زيادة الحصة السكقية نتيجة تكفر المنتج في كافة النقاط إلى يؤدم اإلستراتيجية ىذه إتباع أف نجد أخرل
 اإلعالنية المنتج ىك الذم يتحمؿ جميع التكاليؼ ك النفقات اإلستراتيجيةك عمى العمـك في ىذه ، 1البيعية

 القصد مف أف ك ،اة تكزيعية طكيمةف يتطمب ؽاإلستراتيجيةكالتركيجية ك ليس التاجر ، قد يككف تطبيؽ ىذه 
 2؛ مبيعات كبيرة أحجاـ ىك تحقيؽ اإلستراتيجيةاستخداـ ىذه 

                                                           
1

 215مرجع سابق ،ص: بلحٌمر إبراهٌم 
2

 51مرجع سابق ،ص: خلٌل إبراهٌم العسكري ، احمد شاكر الكنعانً 
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 معينة أسكاؽ بالقياـ باختيار عدد محدكد مف القنكات في اإلستراتيجيةتتمثؿ ىذه : التكزيع االنتقائي -2
 عدد مف العكامؿ أساس مف السمع ، ك يتـ االختيار عمى األنكاع ك يخص ىذا النكع مختمؼ ،لعرض سمعتيا فييا

 سمعة المكزعيف التجارييف ك قدرتيـ عمى خدمة أساس فقد يتـ االختيار عمى آلخر،التي تختمؼ مف منتج 
كالمنتجات التي تتطمب مثؿ  ،  لسعر محدد مف طرؼ المنتجإتباعيـ أك ك التركيج باإلعالف التزاميـ أكالسمعة 

 تستدعي معرفة متخصصة في أنيا مف بينيا ،ىذا النكع مف التكزيع االنتقائي تتكفر فييا جممة مف الخصائص
كما تتطمب ،  تتطمب البيع بسعر مكحد نسبيا مرتفع أنيا إلى ، باإلضافةالبيع ك تتطمب خدمات ما بعد البيع 

ك المؤسسة ، 1 التنبؤمكما تستدعي مف التجار بعض االستثمارات تحديد المخزكف ، البيع بالضماف لمدة محددة 
 أك فقد تككف تكاليؼ التكزيع الشامؿ مرتفعة ،قد تتبني ىذا النكع مف التكزيع بعد تجربة كفيرة في التكزيع الشامؿ

 المؤسسة قرار بالتكزيع تتخذ لذلؾ ،قد تككف الخدمات المقدمة في ظؿ التكزيع الشامؿ غير كافية ك غير معقكلة
 ك ىناؾ بعض العمالء مف الكسطاء يككف حجـ الشراء مف قبميـ قميؿ ك ىامش الربح عف طريقيـ ،االنتقائي
 مثؿ ىؤالء ، ال يتمتعكف بسمعة مالية جيدة في السدادألنيـ المؤسسة أمكاؿك ىناؾ مف يتسبب في ىدر ،متدني 

 كبيرة أحجاـمؿ معيـ ، كقد يستخدـ التكزيع االنتقائي في حالة الرغبة لتحقيؽ االكسطاء ال تجيد المؤسسة التع
 ؛كذلؾ عف طريؽ بناء سمعة جيدة لممنتجات 

 يقـك المنتج قصد تكزيع منتجاتو باالعتماد عمى أفيقصد بالتكزيع الكحيد :  التكزيع الكحيد إستراتيجية-3
 سيطرتو ك رقابتو عمى عممية بيع منتجاتو في مراحميا النيائية ، إحكاـمكزع كحيد في المنطقة الكاحدة مف اجؿ 

 تككف شركط التعاقد كاضحة بيف المنتج ك المكزع الكحيد مف حيث حدكد المنطقة البيعية أففي ىذه الحالة يجب 
 المكزع الكحيد عمى كجو الخصكص إستراتيجيةتناسب ،  البيع ك عدـ بيع السمع المنافسة أسعارالمحددة لو ك 

 ذات السمعة أكالسمع االستيالكية الخاصة ذات الخصائص الفريدة مف نكعيا ك المميزة بعالمة تجارية مشيكرة 
 ك التي غالبا ما يتحمؿ بائعيا مسؤكلية ، السمع التي يتطمب بيعيا شرحا فنيا لمكاصفاتيا ك خصائصياأك ،الطيبة

ك كذلؾ تطبيؽ ىذه السياسة في تكزيع المعدات ، ك تكفير قطع الغيار إصالحخدمات ما بعد البيع مف صيانة ك 
 2  :أىمياك تحقؽ سياسة المكزع الكحيد لممنتج مزايا عديدة ،  اإلنشاءات التركيبات ك آالتك 

 ؛ األخيرة ك السيطرة بإحكاـ عمى بيع سمعتو في المرحمة اإلشراؼ إحكاـ-

 ؛ جيد في تركيج المنتج أقصىضماف تعاكف المكزع ك بذلو -

:   المشكالت ك التحديات التي تكاجو تطبيؽ سياسة المكزع الكحيد أىـ فاف أخرلك مف جية 

                                                           
1

 81مرجع سابق، ص: بوخاوة إسماعٌل ، عطوي عبد القادر 
2

 344مرجع سابق، ص: عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ، اشرف محمد محمد إبراهٌم 
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 ؛صعكبة اختيار المكزعيف ك تدعيـ العالقة معيـ -

 ؛صعكبة تطبيؽ ىذه السياسة عمى السمع الميسرة ك العديد مف سمع التسكؽ -

 مما يجعميـ يحجمكف عمى ، شراء السمع البديمةإلى المستيمكيف ك تحكليـ أذكاؽخكؼ المكزع مف تغير -
 ؛التعامؿ لبقا لسياسة المكزع الكحيد 

 . المنتج في شركط منح االمتيازمغاالة-

 . قنوات التوزيع إدارة إستراتيجيةثانيا 

 ىذه إدارة قنكات التكزيع ، ففيما تتجسد إدارة ك ىي أال أساسيةيختص كؿ مف المكزع ك المنتج بكظيفة 
 ك ضماف استمرارية تدفؽ ، السيطرة عميياإحكاـ المتعمقة بإدارتيا قصد اإلستراتيجية أىـالقنكات ؟ ك ما ىي 

 . منظـ إطارك خدمة السكؽ الدكلية المستيدفة في ،السمع 

 المنتج أك بمدل تفيـ الشركة أساسيةيتجسد ىذا التعاكف بصفة : تنمية العالقات مع المكزعيف -1
 عمى انو كسيمة لتصريؼ السمع نظير ىامش ربح إليو فبغض النظر ،لحاجات ك دكافع ك كذا سيككلكجية المكزع

 الطرفيف في نفس الكقت ، فالمنتج يتكقع أىداؼ يجب عمييا استمالة المكزعيف لمسعي معيا عمى تحقيؽ ،معيف
 بالنسبة لممكزع الذم يتكقع تقديـ خدمات مف طرؼ أيضاك العكس ،مف المكزع قيامو ببعض المياـ ك الخدمات 

:  ك التي تتمثؿ في ،المنتج 

 ؛العمؿ عمى تقديـ ك تطكير المنتجات الجديدة مف كقت ألخر-

 ؛تقديـ مساعدات فنية ك تركيجية لممكزعيف ك كذلؾ المالية -

 ؛العمؿ عمى تثبيت االسـ التجارم ك خمؽ تفضيالت المستيمكيف عف طريؽ الجيكد التركيجية -

 ؛ ك معاممتيـ معاممة خاصة األكفاءمكافئة المكزعيف -

كثيرا ما نرل ركح التعاكف بيف منافذ التكزيع المختمفة ك التي تتكلى :ضماف التعاكف ك تفادم الصراع -2
 لذا يجب عمى ، ك لكف في الغالب ما تنشا المشاكؿ ك الخالفات ك تضارب المصالح بينيا،تكزيع سمع معينة

 ك لذلؾ كجب عمى المنتج اعتبار قنكات ،لمنتج تكقع ىذه الخالفات ك رسـ سياسة فعالة لحميا في كقت قصير
 ، المباشر عميو عف طريؽ خمؽ ركح التعاكف بيف مفردات قناة التكزيعاإلشراؼالتكزيع بمثابة نظاـ معيف يجب 
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 أعضاء يحدث بيف أفقي أكليما ، نكعيفإلى نقسـ الصراع أف ك يمكف ،كحؿ المشاكؿ الكثيرة التي تقـك بينيما
  ؛ مف مستكلأكثر القناة في أعضاء ك صراع عمكدم ك الذم يحدث بيف ،القناة يككنكف عمى نفس المستكل

 لمعالجة الصراع أساسييفيمكف التفرقة بيف مدخميف :  تخفيض الصراع ك زيادة التعاكف إستراتيجية-3
 عمى حدكث نكع مف اآلخر بينما يركز ، في ممارسة القكة لتخفيض الصراعاألكؿ يتمثؿ ،في قنكات التكزيع

 : القنكات أعضاءالتعاكف بيف 

 التي يستخدميا قائد األساليب ك األدكات مجمكعة مف أنيا مصدر القكة عمى إلىينظر : قيادة القناة -أ
ك التي مف بينيا القكة القيرية ، قكة ، مف مصادر القكة أنكاعك ىناؾ عدة ، أعضائوالقناة لضماف التأثير عمى 

 1الخبرة ، قكة مرجعية ، ك قكة شرعية ك القكة المعمكماتية 

 المنفذ ك تكتميـ ، ك يؤدم ىذا أعضاءك ىذا عف طريؽ تكامؿ : استخداـ نظـ التسكيؽ الراسية -ب
 المؤسسة المتكاممة تنسيقا أجزاء المختمفة بيف األجزاء التنسيؽ بيف ،ك إمكانية تخفيض نفقات التسكيؽإلىالتكامؿ 
 جزا أك كؿ ضـ دمج القناة ىك عممية أفحيث ،حيث يمكف ممارسة السيطرة عمى القناة مف خالؿ دمجيا ،سميما
 ، ك نميز ىنا األىداؼ كاحدة ك كمجمكعة كاحدة مف إدارة القناة في نظاـ قناة كاحد ك تكحيدىـ تحت أعضاءمف 

 2: نكعيف مف التكامؿ 

 مثؿ السيطرة ، القناة عمى مستكيات مختمفة في القناةأعضاءك تعني السيطرة عمى : التكامؿ العمكدم -
 ؛ ك تجارة الجممة اإلنتاجعمى 

 كمثاؿ عمى ، القناةأعضاء التكامؿ ىنا يأتي عمى نفس المستكل الكاحد مف أف أم : األفقيالتكامؿ -
 ؛ سكبر ماركت إنشاءذلؾ تكامؿ تجار التجزئة ك 

 جعؿ إفك ، بالعالقات التعاكنية المبنية أك (الممكية  ) باكتسابإمايتحقؽ  (الدمج) التكامؿ أفحيث 
 لكف العالقات التعاكنية ، تككف صعبةأف القناة يعممكف مع بعضيـ البعض لمنفعتيـ المتبادلة يمكف أعضاء

 تككف جكىرية لألداء السميـ ك الفعاؿ األجانبلمكسطاء  (المنتج)التسكيقية ك الدعـ التسكيقي مف قبؿ المصدر 
 3: العمكدم شكميف ىما  (التكامؿ) يأخذ الدمج أفلمقناة ، ك يمكف 

 عمى أنشطة السيطرة عمى إلى عندما يسعى األماـ يقـك المنتج بالدمج مف أفيمكف  : أماميتكامؿ -
 ؛ حتى التجزئة أكمستكيات تاجر الجممة ، التصدير ، 

                                                           
1

 80إسماعٌل بوخاوة ،عبد القادر عطوي ، مرجع سابق ،ص
2

 54احمد شاكر العسكري ،خلٌل إبراهٌم الكنعانً ، مرجع سابق ص
3

 242 ، مرجع سابق ،صالتسوٌق الدولً: رضوان محمود العمر 
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محاكال السيطرة عمى مستكيات ،  يقـك تاجر التجزئة بالتكامؿ مف الخمؼ أفيمكف : تكامؿ خمفي -
 .التصنيع ك بيع الجممة في القناة

 : دور استراتيجيات التوزيع الدولي في التميز و رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية : المطمب الرابع 

ليست استراتيجية التكزيع لممنتجات عبر االسكاؽ الدكلية اقؿ شانا مف استراتيجيات عناصر المزيج 
التسكيقي االخرل، حيث تعبر استراتيجيات التكزيع الدكلي عف المفاضمة بيف قنكات التكزيع ك خصائصيا 
كعناصرىا، حيث تعتبر ىذه االخيرة بمثابة الشراييف ك االكردة في جسـ االنساف ك التي تسمحبتدفؽ السمع 

كالخدمات مف مصارد انتاجيا الى مصادر تكريدىا في المكاف ك الزماف المناسبيف، ىذا باالضافة الى ما تتيحو 
مف دعاية ك اعالف ك تركيج لسمع ك خدمات المؤسسة عبر اسكاقيا المستيدفة ، حيث تسعى المؤسسة مف 

خالؿ ىذه االستراتيجية الى ضماف التدفؽ المستمر لمنتجاتيا ،ك كسب كالء الزبائف ك عناصر قنكات التكزيع ، 
حتى انيا في بعض االحياف تمجا الى التكجو نحك تحقيؽ التكامؿ االمامي قصد ضماف التحصيؿ لممنفعة 

الزمانية ك المكانية ك الحيازية المرجكة ،ك مف ثمة فاف تكجو المؤسسة في تصميـ استراتيجية التكزيع بقدر مف 
العناية ك االىتماـ يعتبر عنصر فعاؿ لنجاح استارتيجية التسكيؽ الدكلي، ك رفع تنافسيتيا ضمف قطاع اعماليا، 

حيث تتكجو المؤسسة قصد بناء االستراتيجية التكزيعية الى المفاضمة بيف عدة اشكاؿ مف قنكات التكزيع بما 
يتناسب ك خصائص منتجاتيا، ك بما يضمف ليا تنفيذ الكظائؼ المرجكة مف ىذه القنكات مف اتصاؿ ك فرز 
كتصنيؼ ك تكزيع مادم ك اثارة الطمب عمى المنتجات، باالضافة الى نقؿ المعمكمات سكاء مف المؤسسة الى 

الزبائف اك المعمكمات المرتدة نحك المؤسسة ، باالضافة الى كظيفة التفاكض ك التمكيؿ ك درجة تحمؿ المخاطر، 
كما نشير الى عممية اختيار قنكات التكزيع المناسبة تتاثر بعدة عكامؿ متمثمة في طبيعة السكؽ المستيدفة مف 
حجـ الطمب ك عدد الزبائف باالضافة الى طبيعة المنتكج في حد ذاتو مف قيمة كحدكية ك حجـ ك كزف ك القيمة 
الفنية ، باالضافة الى مكارد المؤسسة ك امكانية الرقابة عمى القنكات ك الخبرة ك الكفاءة ك اختيار المكزعيف ، 

 :كؿ ىذه العكامؿ المتداخمة فيما بينيا تدفع بالمؤسسة الى اختيار طرؽ ك اساليب التكزيع فاما اف يككف 

مف خالؿ التكزيع المباشر تعتمد المؤسسة عمى المكزعيف المحمييف : التكزيع مباشر ك دكره في التميز -
في تكزيع منتجاتيا الى االسكاؽ الخارجية، ك تتكجو المؤسسة نحك ىكذا قرار بالنظر الى انخفاض التكاليؼ 

كسيكلة المعاممة ك عدـ تحمؿ المؤسسة ام مسؤكلية مرتبطة بتكاليؼ قنكات التكزيع ك التحمؿ مف النقؿ المادم 
لمبضائع دكليا، حيث تقابؿ ىذه المزايا مجمكعة مف العيكب تتمثؿ اىميا في عدـ تمكف المؤسسة في السيطرة 
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، ك بالرغـ مف ذلؾ فاف المؤسسة تحقؽ ميزة انخفاظ في 1الكمية ك الرقابة عمى منتجاتيا في االسكاؽ الخارجية 
 التكمفة مما يخكليا باالستناد الى اقتصاديات الحجـ في رفع حصتيا السكقية ، كبالتالي التميز مف خالؿ التكمفة؛

فيما يخص قنكات التكزيع غير المباشر فيي تتمثؿ في اشراؼ : تكزيع غير مباشر ك دكره في التميز  -
المؤسسة عمى تكزيع منتجاتيا عبر االسكاؽ الدكلية المستيدفة، مما يمكنيا مف السيطرة عمى اسكاقيا ك قربيا مف 

، ك اف خدمة ىذه االسكاؽ مباشرة يجعميا ذات خبرة اكبر ك فيـ اكثر لمتغيرات السكؽ 2زبائنيا المستيدفيف
المستيدفة ك التماشي معيا مما يكسبيا التميز، ك القدرة عمى المنافسة، حيث تيدؼ المؤسسة مف خالؿ تصميـ 
ك تسيير استراتيجية التكزيع الى مجمكعة مف االىداؼ تتمثؿ اىميا في تقميؿ التكاليؼ قدر االمكاف، باالضافة 
الى زيادة حجـ المبيعات الى اكبر مستكل ممكف، ك كذلؾ تنمية شيرة المنتج عبر االسكاؽ الدكلية قصد تحقيؽ 
الكالء لمعالمة ك منتجات المؤسسة، باالعتماد عمى االنشطة التركيجية التي تقدميا قنكات التكزيع ،باالضافة الى 
ذلؾ تمكيف المؤسسة مف زيادة السيطرة ك التحكـ في المنتج ك زيادة امكانية االستمرار ك المحافظة عمى االسكاؽ 
في ظؿ المنافسة التي تكاجييا المؤسسة في اسكاقيا الخارجية ، ك بغية الكصكؿ الى ىذه االىداؼ المرجكة فاف 
المؤسسة مطالبة باختيار القنكات التكزيعية المناسبة مف خالؿ اختيار طكؿ القنكات ك عمقيا ك اختيار الكسطاء 

 الخ ؛...ك خصائصيـ المميزة مف قدرات ك معارؼ ك سمعة طيبة ك مركز مالي مناسب 

ك في االخير نشير الى مجمكعة البدائؿ االستراتيجية المتاحة لممؤسسة قصد تكزيع منتجاتيا في اسكاقيا 
 : الدكلية المستيدفة ك دكرىا في تميز المؤسسة ك رفع تنافسيتيا، ك التي تتمثؿ في 

تسعى المؤسسة مف خالؿ ىذه االستراتيجية الى استغالؿ : استراتيجية التكزيع الشامؿ ك المكثؼ -1 
كافة المنافذ التكزيعية المتاحة قصد ايصاؿ المنتجات الى المستيمكيف المستيدفيف في الكقت ك المكاف 

 ، حيث تتكجو نحك ىذه االستراتيجية المؤسسات ذات المنتجات 3المناسبيف، ك التغطية الكاسعة ك الكمية لمسكؽ
الميسرة التي ال تحظى بالكالء التاـ، ك اف تكفر المنتجات الى اقصى حد ممكف يتيح لممؤسسة زيادة الحصة 

 السكقية ،ك االستفادة مف اقتصاديات الحجـ ك انخفاض التكاليؼ ك بالتالي التميز مف خالؿ التكمفة ؛

تتمثؿ ىذه االستراتيجية في انتقاء عدد محدكد مف المكزعيف ك الذيف يتـ انتقاؤىـ : التسكيؽ االنتقائي -2
عمى اساس عدة عكامؿ مف بينيا السمعة ك القدرة المالية ك القدرة التركيجية ك التفاكضية ك ارتباطيا باسعار 

 ، حيث تمكف ىذه االستراتيجية المؤسسة مف التحكـ ك السيطرة كالرقابة 4المؤسسة ،ك تقديـ خدمات ما بعد البيع

                                                           
1

 194مرجع سابق ،ص: عادل المهدي  
2

 200نفس المرجع ،ص 
3

 51مرجع سابق ،ص: خلٌل إبراهٌم العسكري  
4

 81مرجع سابق ،ص: بوخاوة إسماعٌل ،عطوي عبد القادر  
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الخ، ىذا ما يدعـ تميز منتجاتيا ....عمى اسكاقيا ك قنكات تكزيعيا، مف خالؿ ىكامش الربح ك الخدمات المقدمة 
 عبر اسكاقيا الدكلية ك بالطبع زيادة تميزىا التنافسي ك رفع تنافسيتيا؛

ام االعتماد في تكزيع منتجات المؤسسة عبر اسكاقيا الدكلية عمى مكزع : استراتيجية المكزع الكحيد -3
كحيد في منطقة معينة ، حيث تيدؼ المؤسسة مف خالؿ ىذه االستراتيجية الى احكاـ السيطرة ك الرقابة عمى 
بيع المنتجات ، حيث تتكجو المؤسسة نحك ىذه االستراتيجية عند طرحيا لمنتجات مميزة ذات عالمة تجارية 

،حيث تحقؽ ىذه االستراتيجية 1مشيكرة ،ذات سمعة طيبة تتطمب في بيعا شرحا فنيا لمكاصفاتيا ك خصائصيا 
مزايا عديدة، تتمثؿ اىميا في احكاـ االشراؼ ك السيطرة عمى بيع المنتجات ك المحافضة عمى الشيرة ك السمعة 
العالمية ،باالضافة الى تعاكف المكزع ك بذلو اقصى جيد تركيجي لممنتج ،ك ىك ما يعطي المؤسسة تميزا تنافسيا 

 .مف خالؿ التركيز ك التحكـ في االسعار عبر االسكاؽ الدكلية المستيدفة

 .استراتيجيات الترويج الدولي: المبحث الرابع 

 إلى أنتاجياكما ذكرنا مف قبؿ فاف قنكات التكزيع الدكلية ال تقتصر عمى نقؿ المنتجات مف مكاطف 
 جنب ك ىذه المنتجات ، إلى مجمكعة مف الخدمات التي تتماشى جنبا إلى بؿ تتعدل ذلؾ ،مكاطف استيالكيا

 ىذه الخدمات نجد تحسيف الصكرة المدركة لممؤسسة ك منتجاتيا قصد تكجيو السمكؾ االستيالكي أىـكمف بيف 
نحك منتجات المؤسسة ، ك رغبة في ذلؾ فاف المؤسسة ال تقتصر عمى تركيج منتجاتيا عبر القنكات التكزيعية 

 مزيج ذك تشكيمة متنكعة مف كسائؿ التركيج بغية االتصاؿ ك التفاعؿ مع الزبائف إلى بؿ تتعدل ذلؾ ،فحسب
 التي تكجو نحكىا المؤسسة خطابيا ، ك قصد تفعيؿ ىذا االتصاؿ ك تضييؽ الفجكة األسكاؽالمستيدفيف عبر 

 إستراتيجية تتجو نحك عدة بدائؿ فإنيا المحمية أك المستيدفة سكاء الدكلية أسكاقيابيف المؤسسة ك زبائنيا في 
 .لعديد مف المتغيرات البيئية خاصة منيا متغيرات البيئة الخارجية ؿ بالمراعاة ىذا طبعا ،لتركيج منتجاتيا

 .مفاهيم عامة حول الترويج الدولي  : األولالمطمب 

، ففي الكظائؼ األخرل لثقافة المؤسسة مف بيف الكظائؼ التسكيقية تأكيدا األكثريعتبر التركيج الكظيفة 
بينما في الكظيفة التركيجية تنيض المؤسسة لتسمع صكتيا لبيئتيا ،  تتصؿ المؤسسة بالسكؽ بيدكء األخرل
 سكاء كانت ، المستيدفةأسكاقيا رسالتيا ك تكجييا خطابيا نحك إيصاؿ رغبة في ،(المحمية ك الدكلية ) الخارجية

 : الدكلي مف خالؿ بالتركيج المفاىيـ المتعمقة أىـ الدكلية ، كفيما يمي سنتناكؿ أكمنيا المحمية 

 
                                                           

1
 344مرجع سابق ، ص: عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً  
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 . ماهية الترويج الدولي:الفرع األول

:   ىذه التعاريؼ نجد أىـك مف بيف ،  ، نظرا ألىميتو تعددت ك تنكعت التعاريؼ المتعمقة بالتركيج 

 ك جذب المستيمكيف الجدد ، تغيير في سمكؾ المستيمؾإلحداثيعرؼ التركيج عمى انو الجيكد المبذكلة 
مف خالؿ ىذا التعريؼ ، 1" لتركيج المبيعاتاألخرل ك الكسائؿ اإلعالفليذه السمعة مف خالؿ البيع الشخصي ك 

 . بمخرجات المؤسسة إقناعو التركيج عبارة عف جيكد مكجية لممستيمؾ قصد جذبو ك أفنجد 

 اآلراء، االتصاالت التسكيقية مف اجؿ ترسيخ ك تغيير المكاقؼ كأشكاؿ شكؿ مف ":كما يعرؼ عمى انو 
 االىتماـ لدييـ إلثارة الزبائف عف مزايا المنتج إلى ك فعاليات يقدـ مف خالليا المركج معمكمات أنشطةك يتضمف 

 أم ىذا التعريؼ صفة االتصاؿ ، أضفى2" حاجاتيـ إشباع عمى قدرة ىذه المنتجات عمى إقناعيـك العمؿ عمى 
 ليذا إقناع ك ما يترتب عنو مف ، ىناؾ تفاعؿ بيف المنتج ك جميكره مف المستيمكيف المستيدفيف ك غيرىـأف

 . تكييؼ المؤسسة لمخرجاتيا بما يتكافؽ ك المعمكمة المرتدة جراء ىذا االتصاؿ إلى باإلضافة ،الجميكر

 اتصاؿ تقكـ بو الشركة مع الجماىير المختمفة ك ذلؾ مف خالؿ نظرة تعمميـ " انو أيضاك يعرؼ عمى
 الدكلية المختمفة ك يمعب الدكر نفسو في األسكاؽيج الدكلي يتـ االتصاؿ بالجماىير في ككتؤثر بيـ ، ك في التر

 التسكيؽ ك بالتالي إدارة أىداؼ تحقيؽ إلىالتركيج المحمي ، لذلؾ فاف االتصاؿ مع جماىير المؤسسة ييدؼ 
 األسكاؽ تعزيز سمعة المؤسسة ك صكرتيا في مختمؼ إلى األساس ييدؼ التركيج في إذ ، 3" المؤسسةأىداؼ
 .الدكلية 

 المستيدفة أسكاقيا إلى عمى االتصاؿ قصد نقؿ خطابيا أساسا عممية التركيج مبنية أفك مما سبؽ نجد 
  ك استقباؿ المعمكمات المرتدة مف خالليا ، حيث تتككف عممية االتصاؿ عمكما، الخارجيةأكسكاء الداخمية 

  4:مف

 ؛ك ىك مصدرىا ك المتمثؿ ىنا في المؤسسة : مرسؿ الرسالة -

 ؛ (الجميكر ) اآلخركالمعمكمات المرسمة التي سكؼ يستقبميا الطرؼ : الرسالة -

                                                           
1

–دراسة مٌدانٌة على شركات األدوٌة السورٌة–دور السٌاسات التروٌجٌة فً تسوٌق المنتجات الدوائٌة السورٌة: محمد جودت ناصر ، احمد محمد محمود 

 7ص2006،الالذقٌة، ، 2،العدد28مجلة جامعة تشرٌن للدراسات و البحوث العلمٌة ،سلسلة العلوم االقتصادٌة و القانونٌة ، المجلد 
2

 120مرجع سابق، ص:محمود علً الروسان 
3

 267 ،مرجع سابق، صالتسوٌق الدولً:رضوان محمود العمر 
4

 26،ص2010، دار زهران ،عمان، التروٌج التجاري للسلع و الخدمات: عٌسى محمود حسن 
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 ىك آخر بمعنى اآلخر، الطرؼ إلىك ىك الطريؽ الذم تسمكو الرسالة حتى تصؿ : طريؽ االتصاؿ -
 ؛الطريؽ الذم يصؿ بيف المرسؿ ك المستقبؿ 

 . الرسالة تأثير ك التي تكشؼ عف ، صاحب الرسالةإلىك ىي المعمكمات المرتدة : النتائج -

 قصد متأنية تكجيو خطابيا مف خالؿ رسالتيا التي تحرر كفؽ دراسة إلى المؤسسة تعمد أفنجد  حيث 
اختالؼ ب عبر منافذ االتصاؿ ك التي قد تختمؼ بإرساليا بعد ذلؾ تقـك ، المستيدفةأسكاقيا ك متغيرات تكييفيا

 ك الذم بدكره ، المستيمؾ المستيدؼإلىالكسائؿ التي تعتمد عمييا المؤسسة في تركيج منتجاتيا حتى تصؿ 
 عف طريؽ رد الفعؿ التي تمتقطيا أك بصفة مباشرة إما آرائويعمؿ عمى طرح معمكمات حكؿ درجة رضاه ك طرح 

 . أسكاقياالمؤسسة عبر 

 مف ناحية العادات األجنبي الفرؽ بيف المجتمع المحمي ك إدراؾك النقطة الجديرة بالذكر ىنا ىي 
كميا ليا اعتبارات ككزف الخ ، ..... ك القيـ ك العادات ك التفكير ك التعميـ ك درجة التحرر األخالؽكالتقاليد ك 

 فاف درجة التقدـ االقتصادم ك مستكل المعيشة أخرل ك مف جية ،كبير في اختيار الرسالة التركيجية المناسبة
 ك بالتالي يجب اختيار آلخر، مؤشر لمجكدة تختمؼ مف سكؽ أك السعر عمى انو مؤشر لمقيمة إلىكالنظر 

 .الرسالة التركيجية المناسبة ليذه االعتبارات 

 عميو في النياية اإلصرار بو ك اإلقناع معينة لمتعريؼ بالشيء ك أفكار جكىر التركيج ىك نقؿ أفحيث 
لـ تراعي   تككف الرسالة قادرة عمى تحقيؽ ذلؾ ، ك لف يككف ليا ذلؾ ماأف ك بالتالي يجب ،مف جانب المستيمؾ

 بالتأكيدك التعرؼ عمى المستيمؾ يعني ،  سمككو أنماط ك ظركؼ استيالكو ك األجنبيطبيعة ذلؾ المستيمؾ 
ك تمؾ الدكافع كثيرا ما تختمؼ تماما عف دكافع شراء نفس السمعة لدل المستيمؾ ،التعرؼ عمى دكافعو في الشراء 

 1.ك الرسالة التي تفشؿ في التركيز عمى الدكافع الحقيقية ىي رسالة كتب عمييا بالفشؿ التاـ ،المحمي 

 . الترويج الدولي أهداف : الفرع الثاني

 2:  الدكلية نكجزىا فيما يمي األسكاؽ رئيسية لمتركيج في أىداؼ تكجد ثالث 

تسعى المؤسسات التي تقـك بتركيج  : ( إخبارم) الصكرة الذىنية المناسبة عف المؤسسة إظيار-1
 ميمة لمتركيج في السكؽ الدكلية ، أكؿ ك ىي ، صكرة ذىنية لكافة المتعامميف معياإظيار إلىمنتجاتيا دكليا 

 يعرؼ المؤسسة بحد أف لمنتجات المؤسسة فانو مف الضركرم األجنبي التركيج بتعريؼ السكؽ يبدأ أفحيث قبؿ 
                                                           

1
 370مرجع سابق ، ص: صدٌق محمد عفٌفً 

2
-دور التسوٌق فً زٌادة معدل العائد على االستثمار أهمٌة إدارة التسوٌق ،التسوٌق الدولً و التسوٌق المحلً–التسوٌق االلكترونً : ٌوسف حسن ٌوسف 

 70 ، ص2012المركز القومً لإلصدارات القانونٌة ،القاهرة ،
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مؿ المستمر االتع  عمىاألجنبي قصد تشجيع المستيمؾ األخرل، الدكلية األسكاؽ السابقة في بأىدافيا ك ،ذاتيا
 ؛معيا 

 المنتجحيث تبيف مكاصفات ،ك ىي الميمة الرئيسية لمتركيج  : ( إقناعي) المؤسسة بمنتجالتعريؼ -2
 األسكاؽ الميمات في أصعبك تعتبر ىذه الميمة مف الخ ، ...... تكاجده ك كيفية استخدامو أماكفكسعره ك 
 دراسة المستيمؾ ك الخصائص البيئية لمسكؽ المستيدفة قبؿ تصميـ الحممة أكال حيث يستكجب األجنبية،
 ؛التركيجية 

 عمييا الرئيسية التي تعتمد األدكات أىـحيث يعتبر التركيج احد  : (تذكيرم )تنمية الحصة السكقية -3
 المستيمكيف المحتمميف بمنتجات المؤسسة قصد إقناع مف خالؿ ،المؤسسة في تنمية حصتيا في السكؽ الخارجية

 ؛ المنتج عمى إقباليـزيادة 

 االستجابة النيائية تتكقؼ عمى العديد مف المتغيرات البيئية التي ال تستطيع المؤسسة أفك يمكف القكؿ 
 النشاط إلى لذا يجب ينظر المسكؽ الدكلي ، الخارجيةاألسكاؽ درجة المنافسة في أىميا ك التي مف ،التحكـ بيا

،  بعدمو لمشيء المركج لو أك بالقبكؿ إما ك التي تنتيي ،التركيجي عمى انو كسيمة لتحقيؽ االستجابات التدريجية
حيث يمكننا ،  مرحمة القبكؿ مف عدمو إلى ىناؾ مراحؿ يمر بيا الفرد المستيدؼ مف التركيج حتى يصؿ أف أم

:   فيما يمي أىمياتبييف ىذه المراحؿ مف خالؿ عدة نماذج ك التي نذكر 

  1:  ىي أساسية مراحؿ بأربعكفقا ليذا النمكذج فاف الفرد يمر AIDA : كذجـف-1 

  ؛attention الشيء مكضع التركيج  إلى انتباه الفرد إثارة-أ

  ؛interes يجكخمؽ درجة عالية مف اىتماـ الفرد بالشيء مكضع التر-ب

  ؛ desireخمؽ الرغبة لدل الفرد لمحصكؿ عمى الشيء مكضع التركيج-ج

 ؛actionقياـ الفرد بالتصرؼ اتجاه الشيء مكضع التركيج-د

 إثارة فمثال قد يككف اليدؼ مف المرحمة ، مف ىذه المراحؿأىدافو النشاط التركيجي يأخذك عادة ما 
 عند مرحمة القياـ ، أما إقناعي قصد خمؽ الرغبة فيككف اليدؼ التركيجي أما إخباريااالنتباه ك خمؽ االىتماـ 

 .بالتصرؼ فيككف اليدؼ مف التركيج تذكيرم 

                                                           
1

 214مرجع سابق ،ص:عادل المهدي 
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 تفصيال ك تكضيحا لممراحؿ التي يمر بيا الفرد خالؿ أكثريعد ىذا النمكذج :  المتدرج التأثيرنمكذج -2
 ىي أساسية ككفقا ليذا النمكذج فاف الفرد يمر بستة مراحؿ ،عممية االستجابة لنشاط التركيج في النمكذج السابؽ

 1 :كاألتي

 ؛مرحمة التعرؼ عمى كجكد الشيء مكضع التركيج -أ

 ؛مرحمة المعرفة بالشيء مكضع التركيج -ب

 ؛ الفرد بالشيء مكضع التركيج إعجابمرحمة -ج

 ؛مرحمة تفضيؿ الفرد لمشيء مكضع التركيج -د

 ؛مرحمة ميؿ الفرد ك استعداده لقبكؿ الشيء مكضع التركيج -ق

 ؛مرحمة القياـ بالتصرؼ ك قبكؿ الشيء مكضع التركيج -ك

 التركيجية مف خالؿ المراحؿ أىدافياحيث تستطيع المؤسسة تحديد ،نفس الشيء بالنسبة ليذا النمكذج 
إخبارم،  ىدؼ األكلي فقد يككف في المراحؿ ،( داخمية أـخارجية )التي يمر بيا المستيمؾ في السكؽ المستيدفة 

 فيككف اليدؼ االيجابي في مرحمة التصرؼ ك االستعداد ،إما إقناعي في المراحؿ الكسطى يككف ىدؼ أما
 .التركيجي يتجو نحك التذكير

 الدكلية فاف األسكاؽ االختالفات البيئية بيف إلى ك ىذه المراحؿ ك بالنظر األىداؼك بناءا عمى ىذه  
 ك التي تتمثؿ في األسكاؽ، جكىرية في صياغة رسالتيا التركيجية عبر مختمؼ ىذه إشكاليةالمؤسسة تكاجو 

 . المستيدفة أسكاقياتنميط ك تكييؼ ىذه الرسالة عبر 

 .تنميط و تكييف الترويج الدولي  : الفرع الثالث

 تناقش الخيار بيف المنيجيف المحمي كالدكلي فإنيا عند اعتماد السياسات التركيجية في المؤسسة الدكلية 
 ك عند بركز تبايف مممكس بيف األسكاؽك تعتمد قدرة المؤسسة عمى تنميط ىذه السياسات جزئيا عمى تشابو 

 حاجات السكؽ ك مميزاتو أف تكييؼ ىذه السياسات التركيجية حيث إلى المستيدفة فاف المؤسسة تعمد األسكاؽ
 تكمفة ك فيما يمي األقؿ ربحية ك األكثرىي التي تحدد المنيج المستخدـ ك عمى المسكؽ الدكلي االختيار لممنيج 

 الدكلية المستيدفة  األسكاؽ العكامؿ المؤثرة عمى تنميط ك تكييؼ التركيج عبر أىـنناقش 

                                                           
1

  57،ص2006، المكتب العربً الحدٌث ، اإلسكندرٌة، إلعالن ا: إسماعٌل محمد السٌد 
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 .التنميط: أوال 

 تنميط السياسة التركيجية لممؤسسة يترجـ مف خالؿ استعماؿ حممة تركيجية  مكحدة في كؿ الدكؿ 
 . أك عمى األقؿ عمى مستكل منطقة جغرافية محددة ،المستيدفة

 : ك تتمثؿ فيما يمي : أسباب كدكاعي تنميط التركيج-1

  :  خارجية عف المؤسسةأسباب-أ

 ؛(أجيزة الكمبيكتر مثال)تشابو كتجانس بعض الحاجيات عمى المستكل الدكلي - 

تجانس سمكؾ المستيمكيف نظرا ن لتطكر كسائؿ االتصاؿ كاالستعماؿ المماثؿ لكسائؿ اإلعالـ كالتمفزيكف - 
 ؛كاإلنترنت

 ؛عكلمة األفكار الجيدة في التسكيؽ كالتركيج- 

  :أسباب داخمية-ب

 ؛الصكرة الدكلية المكحدة التي تسعى إلى تككينيا عف نفسيا كمنتجاتيا كعالماتيا التجارية- 

 ؛اقتصاديات الحجـ مف خالؿ تنميط الحممة التركيجية- 
 .ندرة األفكار الجيدة في التسكيؽ أك المزيج- 

 : ك تتمثؿ في :أخطار التنميط - 2 

  :أخطار خارجية-أ

 ؛االختالفات القانكنية كالتشريعية بيف الدكؿ- 

 ؛القيكد كالمعكقات الخاصة بكسائؿ االتصاؿ الخاصة بكؿ بمد- 
 ؛اختالفات المحفزات كالدكافع لمشراء كاالستيالؾ بالنسبة لمنفس السمعة بيف المستيمكيف الدكلييف- 

أخطار داخمية -ب

 ؛ التي تتبعو بعض المؤسساتالالمركزية مثؿ التنظيـ ،المعكقات التنظيمية التسكيقية الخاصة بالتركيج- 

. خطر عدـ تحفز الفريؽ الداخمي لمتركيج  في المؤسسة لمسياسة التركيجية المنمطة  مف طرؼ المؤسسة ككؿ- 
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 . التنميط  المعدل :ثانيا

 يترجـ  مف خالؿ كضع أك فرض تمكقع مماثؿ ،التنميط المعدؿ ىك  حؿ كسطي بيف التنميط كالتكييؼ 
 كذلؾ باستعماؿ أدكات كاإلمكانات االتصالية ، أم الحفاظ عمى نفس صكرة المؤسسة في كؿ األسكاؽلممنتج ،

 كبالتالي ىذا الحؿ الكسطي يضمف تمكقع عالمي بكاسطة حمالت تركيجية ،المتاحة حسب خصكصية كؿ بمد
 كما تأخذ ، كالمؤسسةلممنتجتتميز ىذه الطريقة بخمؽ صكرة عالمية مكحدة ، 1مكيفة حسب خصكصية كؿ بمد

غير أف تكيؼ الحمالت ،بعيف االعتبار كؿ الخصكصيات المحمية مف تشريعات قانكنية كاختالفات ثقافية 
. التركيجية كذلؾ يعمؽ مف التكاليؼ

 .التكييف:ثالثا 

تكييؼ إستراتيجية التركيج الدكلية لممؤسسة يترجـ مف خالؿ تحديد كتنفيذ سياسة تركيجية دكلية خاصة  
. 2بكؿ سكؽ محمي

 :إيجابيات التكييؼ- 1

 ؛فيك يمبي كيستجيب لمختمؼ األسكاؽ المستيدفة،مفيـك التكييؼ يتناسب كمفيػـك التسكيؽ - 

 ،يسمح التكييؼ باحتراـ مختمؼ خصكصيات األسكاؽ المحمية مف خالؿ االستجابة لكؿ مف أذكاؽ المستيمكيف-
 ؛ االختالفات الثقافية،التشريعات كالقكانيف المحمية

 كيجعمو ،تحديد كتنفيذ السياسة التركيجية الدكلية مف طرؼ الفركع في الدكؿ المستيدفة يحفز الفريؽ التجارم- 
. أكثر إبداعان كنشاطا

 .المزيج الترويجي الدولي : المطمب الثاني 

 التركيجية التي األدكات عميو فاف ىناؾ مجمكعة مف التأثيرقصد التمكف مف االتصاؿ بالمستيمؾ ك 
 األدكات انو ليس بالضركرة استخداـ جميع ىذه الطرؽ ك إلىحيث نشير ، يمكف استخداميا لتحقيؽ ىذا اليدؼ 

 يتككف أف ىذا المزيج التركيجي يمكف أفج المنتجات ، حيث نجد ملالتصاؿ ك التكاصؿ مع المستيمؾ بيدؼ ترك
 ، تركيج المبيعات ، العالقات العامة ، الشخصي ، البيع اإلعالف:  مف مجمكعة مف الطرؽ التالية أكمف كاحدة 

:   ىذه الكسائؿ أىـ إلى ك فيما يمي سنتطرؽ الخ،....ر ، االلكتركني شالتسكيؽ المبا

                                                           
1 - Pasco .Berho : OP.cit –, P 224. 
2 - Ibid  , P 223. 
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 .اإلعالن : الفرع األول

حيث عرفتو ،  عناصر المزيج التركيجي لممؤسسة مف حيث تغطية السكؽ المستيدفة أىـك ىك مف  
 عمى السمع ك الخدمات بكاسطة األفكار الكسيمة الغير شخصية اليادفة لتقديـ "بأنو لمتسكيؽ األمريكيةالجمعية 

 رسالة بيعية كاسعة االنتشار مكجية نحك الجميكر أنيا تعتبر عمى أنياجية معمكمة نظير اجر مدفكع كما 
 1" قبكؿ فكرةأك خدمة أك بشراء سمعة إلقناعو عمى سمككو التأثيربيدؼ 

 تطمعات المستيمكيف في الكصكؿ السيؿ لتحقيؽ رغباتيـ المكجكدة في إثارةعممية "كما عرؼ عمى انو -
 الفنية اإلغرائية الجتذاب قدر كبير مف عمـك األساليب استخداـ أخرل عنيا ك مف جية أعمفالسمع التي 
 2"  في المجتمع المحتمميف ك الحقيقييفالمستيمكيف 

 نقؿ إلى األكلىة ج كسيمة تركيجية تيدؼ بالدراإلعالفك مف خالؿ التعاريؼ السابقة نستطيع القكؿ باف 
،  عمى سمككو ايجابيا التأثير ك ،ىدفةت المساألسكاؽ المستيمؾ الحالي ك المحتمؿ في إلىرسالة المؤسسة 

 الخارجية المقصكدة في ضكء األسكاؽ إلى اإلعالنيةكلتحقيؽ ىذا اليدؼ يجب عمى المؤسسة تكجيو الرسالة 
 .األسكاؽلتمؾ  (الخ.....اقتصادية ، اجتماعية ، ثقافية ، تنافسية )دراسة شاممة لمظركؼ البيئية 

 بعدة اعتبارات األخذ المستيدفة فاف المؤسسة البد ليا مف لألسكاؽ البيئة العامة تأثيرات إلى باإلضافة
 في المجتمع ، اإلعالفتتمثؿ في االختالفات المغكية ، دكر ، الدكلي اإلعالفعند اتخاذ القرار باستخداـ 

 .ة الخارجية ئالضكابط الحككمية طبيعة المنافسة ، ك بصفة عامة مؤثرات البي

 .المبيعات  (تنشيط )ترويج  : الفرع الثاني

 ك البيع الشخصي اإلعالف محفزات قصيرة المدل غير أك تسكيقية أنشطة "بأنويعرؼ تنشيط المبيعات  -
 .3"ك الدعاية ، الستمالة السمكؾ الشرائي لممستيمؾ ك رفع الكفاية التكزيعية لممنتج

 تركيجي ينطكم عمى محاكلة استمالة مباشرة تحمؿ في أسمكب" بأنوكما يعرؼ نشاط تنشيط المبيعات -
 حتى المستيمكيف أك المكزعيف أك حافز لمدعكة البيعية ، سكاء عمى مستكل مندكبي البيع أكثناياىا قيمة مضافة 

 4" البيع الفكرم إلىالنيائييف ك بشكؿ يؤدم 

                                                           
1

 355عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ، حسن محمد محمد إبراهٌم ، ترجع سابق ،ص
2

 ، مجلة علوم و فنون دراسات و بحوث ، مجلد دور العملٌات اإلبداعٌة و القٌم المضافة فً تعزٌز القدرة التنافسٌة لإلعالن: تامر عبد اللطٌف عبد الرزاق 

 2 ، ص2012 ، مصر،2 ،العدد 24
3

 53،ص2009،دار صفاء، عمان، -مدخل تطبٌقً استراتٌجً–إدارة التروٌج و االتصاالت التسوٌقٌة : علً فالح الزعبً 
4

 36 ،ص2009 ، الٌازوري ،عمان، أساسٌات و تطبٌقات التروٌج االلكترونً و التقلٌدي مدخل متكامل:بشٌر عالق 
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 قيمة إضافة) مكاد تستخدـ كمحفز مباشر أكك مف خالؿ ما سبؽ يفيـ مف تنشيط المبيعات ككنيا نشاط 
 تحقؽ مثال أف يمكف األشكاؿ ك ىذه ، كسطاء قناة التكزيعأك رجاؿ البيع أكلممستيمؾ  ( تحفيز لمسمعة أكمضافة 
 أف ذلؾ ، متعددة ك متنكعةأخرل أشكاؿ مكافئات شخصية ك اليدايا ك أك الماؿ إعادة أكؿ العركض المف خ

 تركيج أف ،إال الرسالة حكؿ المنتجات إليصاؿ ك النشر ك البيع الشخصي كميا تصميـ يخطط ليا اإلعالف
 .المبيعات غالبا ما يستخدـ لتحقيؽ مبيعات فكرية 

 1: ك تنشيط المبيعات تحقؽ مف خالليا العديد مف المزايا ك التي مف بينيا 

 عمى المنتجات ك تعطي اإلقباؿ تشجع األحياف ك في بعض ةيمكف لممؤسسات جذب الزبائف بسرع-
 ؛كالء لممتاجر

 . القناة التسكيقية أعضاء تزيد مف التعاكف بيف أفيمكف -

:  ك مع ذلؾ فتف تنشيط المبيعات ال تخمك مف العيكب ك االنتقادات ك مف ذلؾ 

 تنشيط المبيعات المختمفة كاستخداـ المسابقات كالطكابع بأشكاؿ التعامؿ مع إلى المستيمكيف يميمكف إف-
 ؛حيث يقمؿ مف االىتماـ بالمنتجات بحد ذاتيا ك عميو فاف ذلؾ ال يكلد حالة الكالء القكم لممنتجات ،التجارية 

 ضعؼ المنتجات ك عدـ جدكاىا عند إلى ذلؾ فاف المبالغة في التركيج ربما يشير إلى باإلضافة-
 .المستيمكيف كحصكؿ المستيمؾ عمى كحدتيف مف سمعة كاحدة بسعر كحدة كاحدة 

 المستيدفة تجد المؤسسة األسكاؽ ففي بعض ، ىذا ال يعني االستغناء عف تنشيط المبيعاتأفكما 
كمكانع ،  ك النشر اإلعالف تنشيط المبيعات في حالة اشتداد المنافسة ك عدـ تكفر كسائؿ آليةالدكلية مجبرة عمى 

 . لتركيج مبيعاتيا كآليةالبيئة الخارجية في استخداميا 

  .البيع الشخصي : الفرع الثالث

 محادثة شفكية بيف رجاؿ البيع إطارعتبر عممية البيع الشخصي عممية عرض المنتج لمبيع في ت
 لكف رغـ ذلؾ يعتبر ،كالمستيمؾ المرتقب ، ك عممية البيع الشخصي تنطكم عمى تكمفة كبيرة بالنسبة لممؤسسة

 ىاـ ك ضركرم في عممية البيع لبعض السمع ك بصفة خاصة السمع الصناعية مرتفعة الثمف ك ذلؾ أسمكب
 بناء جسر إلى ناجحة ك ىامة في حالة تركيز السكؽ ك احتياج الشركات أداةلالستخدامات الخاصة ، ك ىي 
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 ك كفاءة البيع الشخصي تعتبر دالة في نكعية أىميةمف الثقة بيف المؤسسة ك العميؿ المرتقب ، ك عمى ذلؾ فاف 
 1المنتج ك قيمتو ك درجة تكرار عممية الشراء 

 2:ك مف بيف المميزات التي يختص بيا البيع الشخصي ما يمي 

 ؛يعد نشاط البيع الشخصي اتصاال مباشرا كجيا لكجو بيف البائع ك المشترم -

 ؛يعد البيع الشخصي قابال لتعديؿ محتكل الرسالة التركيجية كفقا لحاجة كؿ قطاع سكقي -

 ك المتمثمة ،يعد نشاط البيع الشخصي قابؿ مصدرا لتدفؽ المعمكمات المرتدة بصكرة سريعة ك مباشرة-
 ؛ الزبائف تجاه المزيج التسكيقي المقدـ أفعاؿفي ردكد 

 تمكف المؤسسة مف معرفة الزبائف ك المؤسسات الكسيطة ذك االستعداد أداةيعد نشاط البيع الشخصي -
 ؛لشراء منتجاتيا ك تركيز جيكدىا عمييـ 

 . كبير في قرار الشراء تأثيرعف طريؽ المقبمة يشعر الزبكف باالىتماـ ك ىذا لو -

 3: في إيجازىا البيع الشخصي ال يخمك مف العيكب ك التي يمكف أفكما 

 ؛القدرة المحدكدة في خدمة عدد كبير مف الزبائف في نفس الكقت -

 . ك عمكالت رجاؿ البيع أجكرزيادة تكاليؼ البيع الشخصي بسبب ارتفاع -

 .العالقات العامة  : الفرع الرابع

 الداخمية ك الخارجية في إمكاناتيا تعد أفك ىذا يعني ، تعمؿ في معزؿ عف البيئة أفالمؤسسة ال يمكف 
 ، تعزز مف مكانة ك متانة ك ترابط المؤسسة داخمياأف ك ،عالقات تربط بيف المؤسسة ك البيئة الخارجية مف جية

 عالقة طيبة إقامة ألجؿ أخرل جية أم أك اتحاد أكنشاط تقـك بو المؤسسة :"فالعالقات العامة يفيـ مف ككنيا 
 بصفة عامة ، ك ذلؾ لغرض التماشي مع الجميكركدعميا مع الجماىير ك الزبائف ك المستثمريف ك مع 

 4"الظركؼ المحيطة ك لتعرؼ المجتمع بيا 
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عمـ ك فف اجتماعي يختص بتحميؿ االتجاىات ك المكاقؼ ك التنبؤ بيا ك تقديـ " أنياكما تعرؼ عمى  -
 التي تمس الييكؿ التنظيمي ك رسالتيا ك خططيا ك عالقتيا مع الداخؿ األمكر المؤسسة حكؿ إلدارةمشكرة 

 تحقيؽ الرضا ك التفاىـ المتبادؿ بيف المؤسسة ك زبائنيا إلى ييدؼ مخطط إدارمكالخارج ، كما ك يعتبر نشاط 
 1"  مف خالؿ برنامج يستند عمى المسؤكلية االجتماعية 

 جسكر التكاصؿ مع إنشاء إلى المؤسسة تسعى مف خالؿ العالقات العامة أف ك مف خالؿ ما سبؽ نجد 
 االتصاؿ أساس الخارجية ، فضال عمى العالقات داخؿ المؤسسة ، ك يككف ذلؾ عمى األسكاؽجميكرىا في 

 تغطية عدة كظائؼ إلى بيدؼ تحسيف صكرتيا بشكؿ مستمر كما تسعى ىذه العالقات العامة ،كالمنفعة المتبادلة
 :  أىميا

 ؛ ك سياسة المؤسسة بأىداؼتكعية الجميكر -

 كما تعمؿ عمى خمؽ التعامؿ حتى بيف المكظفيف داخؿ ،خمؽ الثقة بيف المؤسسة ك جماىيرىا الخارجية-
 ؛المؤسسة 

 ؛ الحقائؽ الكاقعية لمجميكر ك الرد عمى الشائعات التي تصدر ضد المؤسسة إبراز-

 ؛ الخدمة التي تقدميا المؤسسة ك كيفية الحصكؿ عمييا أكتكعية الجميكر بالسمعة -

 2. ك استفسارات الجميكر بما يتعمؽ بالمؤسسة ك منتجاتياأسئمة عمى اإلجابة-

 الخارجية يتككف مف فئات عديدة كال أسكاقيا جميكر المؤسسة في أف إلى اإلشارة تجدر بنا األخيرك في 
 كاالتصاؿ، اإلعالـ أجيزة بؿ تتعدد لتشمؿ المكزعيف ك الككالء ، المستكرديف ، ،تقتصر عمى المستيمكيف فحسب

.  الخ ... الدكلة مف بنكؾ ك جمارؾ ك ضرائب أجيزة

 .األخرىعناصر الترويج  : الفرع الخامس

 التي يختمؼ استخداميا بيف دكؿ رغـ األدكاتك ىي ، اليامة األخرل التركيجية األدكاتىناؾ بعض 
 العالمات ؛ المعارض التجارية ، ك األدكات ىذه أىـ ك مف ، البرنامج التسكيقي ككؿإنجاح في أىميتيا

 .الخ ....كالتغميؼ، ك النشر ك المبيعات 
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،  األخيرة تسكيقية شائعة عمى المستكل الدكلي في السنكات أداة أصبحتحيث : المعارض التجارية -1
ك بعض ىذه المعارض معركؼ ، العالـ أنحاء معرض يتـ تنظيميا سنكيا في كافة 800ك ىناؾ ما يزيد عف 

 شيكعا ك ىك أكثرىاك ىناؾ نكعيف مف المعارض ك الخ ،...كشائع كمعرض الكتاب الدكلي ، معرض برليف 
ك النكع الثاني ىك المعرض ، ك الذم يسمح بعرض سمسمة مف كاسعة مف المنتجات األفقي،المعرض التجارم 
 إلى تنتمي أك تخصصا حيث يكفر كسيمة عرض لممنتجات لمسمع المتشابية أكثرك ىك معرض ،التجارم الراسي 

 تسيـ  في تجميع ،ألنيا الخارجية األسكاؽصناعة معينة ، حيث تعتبر المعارض كسيمة تركيجية فعالية في 
 فرصة أمامو المشترم عادة ما تككف أفالعمالء ك المكرديف في مكاف كاحد في كجكد السمعة المعركضة ، كما 

ك ىناؾ ثالث ،  الشركط ك المكاصفات مف العديد مف المنتجات ألفضؿكبيرة لمبحث ك المقارنة ك االختيار 
 في مشاركتو الذاتية ك التي يتحمؿ فييا األكلى تتمثؿ ، المؤسسات لكي تشارؾ في المعارضأماـطرؽ متاحة 

لكنو يحصؿ ، مف التكاليؼ األكبرنب اكافة التكاليؼ ، ك الثانية ىي دعكة لممشاركة يتحمؿ فييا المشترؾ الج
 أماكف ،خصـ معدالت إعطائو المعرض مثؿ إدارة عف المسئكليفعمى بعض االىتماـ ك العناية مف جانب 

 حيث تصبح المشاركة ، الثالثة فتتمثؿ في المشاركة بمساعدة الحككمة، أماالخ  ....مميزةخاصة ، خدمات 
 ؛ بتكمفة منخفضة جدا أكنية امج

 بعيف االعتبار مدل تعبير العالمة األخذحيث ينبغي : العالمات التجارية المميزة لمنتجات المؤسسة -2
 بطريقة تتالءـ ك كافة المتغيرات البيئية مع عدـ ،عمى ماىية السمعة ك اختيار العالمة المميزة لمنتج المؤسسة

 اقتضت إذا إال المستيمكيف أذىاف تستقر في أفبعد ، ك تصميـ ىذه العالمة األلكاف تغيير الشكؿ ك إلىالمجكء 
 ؛الخصكصية البيئية ذلؾ 

 الف ، قدر ممكف مف االستقرار ليذه المتغيراتبأكبر ينبغي الحفاظ إذ:  المستخدمة األلكافالغالؼ ك -3
ك ربما يؤثر عمى ،  شكؿ الغالؼ لنفس السمعة قد يجعؿ المستيمؾ في مكقؼ مشكؾ مف السمعة أكتغيير المكف 

 ؛1قرار الشراء لديو 

 كسيمة جديدة أماـحيث انو بظيكر االنترنت كجدت المؤسسات نفسيا : التركيج عبر االنترنت -4
 إعالنية الفتة أكؿيث كضعت ،ح 1994 عبر االنترنت بالظيكر في اإلعالنات بدأتلالتصاؿ بالجميكر ، فقد 

:  ك زاد استخداـ االنترنت ككسيمة اتصاؿ بسرعة كبيرة ك ذلؾ بطريقتيف ىما ، 1994 أكتكبرفي 

 أكزيادة عدد المؤسسات التي تمثؿ استخداـ شبكة االتصاؿ بالمستيمكيف المستيدفيف سكاء المحمييف -
 1؛ األجنبيةفي السكؽ 
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ك ذلؾ ألغراض مختمفة بما فييا البحث عف المعمكمات ، مف قبؿ المستيمكيف لالنترنتالتبني السريع -
 الزمنية االتصاؿ عبر شبكات االنترنت مف خالؿ تضييؽ الفجكة أىميةقبؿ الشراء كبعده ، ىذا ما زاد مف 

 . المستيدفة في الخارج أسكاقياكالمكانية بيف المؤسسة ك 

 . الدولية األسواق لمترويج عبر اإلستراتيجيةالبدائل :المطمب الثالث 

 المفاضمة بيف العديد مف إلى الدكلية المستيدفة فإنيا تعمد أسكاقياقصد تركيج المؤسسة لمنتجاتيا عبر 
 اإلستراتيجية، المتاحة ، ك يككف ليا ذلؾ مف خالؿ تشخيص العكامؿ المؤثر في تحديد ىذه اإلستراتيجيةالبدائؿ 

المركزية في ) باإلشراؼ عمييا مباشرة إما ، الدكليةاألسكاؽ عبر اإلستراتيجية ىذه إدارة طريقة إلىباإلضافة 
 المستيدفة أسكاقيا عف طريؽ كسطاء التكزيع في أك ، فركعياإلى عف طريؽ تفكيض ميمة التركيج أك ،(التركيج

ج منتجاتيا ك التي م تقـك بالمفاضمة بيف االستراتيجيات المتاحة لتركاألخير، ك في  (الالمركزية )في الخارج 
 :نبينيا فيما يمي 

 . الترويج الدولي إلستراتيجيةالعوامل المحددة  : الفرع األول

 ، لمتركيج الدكلي عمى بعض عناصر المزيج التركيجي الدكلياإلستراتيجية بأحد البدائؿ األخذتكقؼ  م
 2: فيما يمي أىمياالتي نبيف ، عدد كبير مف المتغيرات إلىباإلضافة 

ك يككف ذلؾ مثال مف ، المؤسسة أىداؼ التركيج بناءا عمى أىداؼحيث تحدد :  المؤسسة أىداؼ-1
 مثؿ التعريؼ بمنتج أك ، جديدةأسكاؽ مف خالؿ ىدؼ الدخكؿ ك غزك أك ، اكبر تغطية سكقيةإلىخالؿ السعي 

بع التركيج في ذلؾ استراتيجيات معينة ترتبط بيدؼ المؤسسة ك بخصائص تجديد ك درجة حداثتو ، حيث م
 ؛المنتج ك التي سكؼ نبينيا فيما بعد 

 ، معينة مف السمع نماذج نمطية مف التركيجأنكاعحيث يناسب : طبيعة نشاط المؤسسة ك منتجاتيا -2
 ؛ اختالؼ التركيج مف سكؽ ألخرأخرلفي حيف تتطمب سمع 

يؤثر النظاـ القانكني لمدكلة عمى ما يمكف القياـ بو في مجاؿ التركيج : المحددات القانكنية ك الثقافية -3
 ك ربما يتطمب ذلؾ ، يتفيـ اثر النظاـ القانكني عمى قرارات التركيجأف لذا يجب عمى المسكؽ الخارجي ،عمكما

 ك كمثاؿ عمى ذلؾ تؤثر قكانيف التجارة في ،استشارة قانكنية لتفادم خرؽ القانكف ك ما يترتب عميو مف عكاقب
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 ك تكجو عقكبة في عدة دكؿ في حالة تقديـ بيانات غير صادقة حكؿ منشأ المنتجات اإلعالنيةبيانات الرسالة 
 ؛ ال تتعارض مع البيئة الثقافية لمسكؽ المستيدفة أف البيئة القانكنية فإنيا يجب إلى ،إضافةكمحتكاىا 

 ، التمفزيكنية في بعض الدكؿ اإلعالناتحيث انو ال يسمح باستخداـ : مدل تكافر كسائؿ االتصاؿ -4
 حيث يخصص كقت محدد لإلعالف أخرل، في التمفزيكني في دكؿ اإلعالفك عمى العكس يتزايد الطمب عمى 

 ك التركيج ، حيث يجب األخرل اإلعالفعمى بعض المنتجات ، كذلؾ الحاؿ بالنسبة عمى كسائؿ االتصاؿ ك 
 اإلعالف لمحصكؿ عمى البيانات المرتبطة بمدل تكافر كسائؿ اإلعالفعمى المسكؽ الخارجي االتصاؿ بككاالت 

 ؛ك عمى فحكل الرسالة التركيجية،ك القيكد المفركضة عمى كؿ منيا 

 إستراتيجية عمى أيضا الخاصة بالمؤسسة اإلستراتيجيةيتكقؼ تحديد :  المنافسيف إستراتيجية-5
 اإلعالنية تحديد الممارسات إلى تسعى أف فيفضؿ اإلعالف اعتمدت عمى فإذاالمنافسيف بكؿ سكؽ مستيدفة ، 

 فضال عف تحديد نقاط القكة ك الضعؼ ، كنسبة مف المبيعاتاإلعالف عمى إنفاقيـ ك حجـ ،لمشركات المنافسة
 . لممنافسيف اإلعالففي سياسات 

 .المركزية و الالمركزية في الترويج الدولي : الفرع الثاني

 الخارجية مف األسكاؽ التركيج في إعماؿ التفكيض في التخطيط ك تنفيذ أكتعد درجة السيطرة المركزية 
 سياسة كاضحة ك مناسبة لظركفيا ، ك السؤاؿ الكاقع بشأنيا تقرر أف اليامة التي يجب عمى المؤسسة األمكر
 أك ككالء كانكا سكاء ، ممثمي المؤسسة بالخارجإلى يمكف تفكيض سمطة التركيج أك حد يجب أم إلىىنا ىك 
 الفرع التابع ؟  أك رجاؿ البيع أك كسطاء أكمكزعيف 

 اإلستراتيجية العمؿ التركيجي في أىمية عمى ىذا السؤاؿ طرديا مع تزايد اإلجابة أىميةك تزداد 
 تمنح ممثمييا في الخارج خصما أفك لقد جرل العرؼ في الماضي بيف العديد مف المؤسسات عمى ، التسكيقية

 ك الغرض مف ىذا الخصـ ىك تقديـ العكف ، ىامش الربح الذم يحصمكف عميو مف المبيعاتإلى باإلضافة ،معينا
 ما يعادؿ إنفاؽالمالي لتشجيع التركيج المحمي في الخارج بكاسطة ممثمي المؤسسة المذيف يتكقع منيـ عادة 

 . األقؿالخصـ عمى التركيج عمى 

 بالتأكيد ممثؿ المؤسسة في السكؽ الخارجية يعرؼ أف مف افتراض اإلستراتيجيةينبعث المنطؽ في ىذه 
 أف المعرفة بالسكؽ شرط في تصميـ التركيج المناسب ، غير أف المؤسسة ، حيث تعرفو مما أكثرتمؾ السكؽ 

 ذلؾ الممثؿ لديو المعرفة الالزمة أف مف التأكد يجب إنما ك ، كاف صحيحا فانو ال يكفيإفىذا االفتراض ك 
 ، تركيجبأم يقـك أال فاف لـ يكف يعرؼ عف ذلؾ شيئا فمف الطبيعي ، التركيج ك الفنكف التركيجيةبأساليب
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 تمارس أفلذلؾ مف المفضؿ  ،  عمى المبيعاتإضافي مجرد خصـ إلىكبالتالي تتحكؿ خصكمات التركيج 
 التركيج في الخارج ، ك قد يتسع نطاؽ أعماؿ عمى اإلشراؼ درجة مف أكالمؤسسة مف مركزىا الرئيسي نكعا 

 ك ىناؾ في ىذا الصدد ثالث سياسات بديمة ،سب السياسة التي تتبناىا المؤسسةح يضيؽ أك اإلشراؼىذا 
 1:  نذكرىا فيما يمي أساسية

 المباشر عمى برنامج التركيج في السكؽ اإلشراؼ يمارس المركز الرئيسي أفك مؤداىا : المركزية -1
 ؛الخارجية 

ك مؤداىا التعاكف بيف المؤسسات ك ممثمييا في الخارج مع تقسيـ المسؤكليات بيف : المشاركة -2
 ؛الطرفيف 

 .ك مؤداىا التفكيض الكامؿ لكؿ سمطات التركيج لممثمي المؤسسة بالخارج : الالمركزية -3

  . الدوليةاألسواق المتاحة لمترويج في اإلستراتيجيةالبدائل  : الفرع الثالث

 الدكلية المستيدفة فاف أسكاقيا التي تتبعيا المؤسسة في تركيج منتجاتيا عبر اإلستراتيجيةقصد اختيار 
 التناسؽ مع عناصر إطارالتي البد مف بناءىا في ، المؤسسة تعمؿ عمى المفاضمة بيف عدد مف االستراتيجيات 

 السعر أك معيا سكاء مف حيث تشكيمة المنتجات ك دكرة حياتيا تتكافؽ بحيث األخرل،المزيج التسكيقي الدكلي 
 اإلستراتيجية ىذه البدائؿ أىـ إلى التكزيع الدكلية المتبعة ، ك فيما يمي سنتطرؽ أساليب مف خالؿ أك ،المقترح ليا
 :المتاحة 

 حسب الهدف التسويقي و حداثة المنتج  اإلستراتيجيةالبدائل : أوال

 التركيجية يختمؼ باختالؼ اليدؼ االستراتيجي التسكيقي لإلستراتيجية اعتماد المؤسسة أفحيث نجد 
 ، حيث نكضح مف األسكاؽ المطركح عبر ىذه المنتجك درجة حداثة ،ىدفة ت الدكلية المساألسكاؽعبر مختمؼ 

 مف خالؿ اليدؼ التسكيقي ك ما يقابمو مف ، التي تتبناىا المؤسسة في التركيجاإلستراتيجيةخالؿ الجدكؿ المكالي 
 :درجة حداثة المنتج 

 لمتركيج في ظؿ اليدؼ التسكيقي ك درجة حداثة المنتج اإلستراتيجيةالبدائؿ  (4-3)الجدكؿ رقـ 

                                                           
1

 376مرجع سابق ص: صدٌق محمد العفٌفً 

منتج معركؼ كلو منتجات منافسة منتج جديد تماما درجة حداثة المنتج 
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 149ص، 1998 ، مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتكح ، مصر ،التسكيؽ الدكلي: مصطفى محمكد حسف ىالؿ:  المصدر

في السكؽ 

 

 

 

 

. الدخكؿ إلى السكؽ

إعالف إرشادم لتعريؼ - 
المستيمؾ األجنبي بالمنتج كسعره 

. كمميزاتو كأماكف بيعو

جيكد بيع شخصي مكثفة لتعميـ - 
المستيمؾ األجنبي كيفية استخداـ 

. المنتج كاالستفادة مف مميزاتو

إعالف مكثؼ لتعريؼ المستيمؾ - 
األجنبي بمنتج المؤسسة كسعره مقارنة 

. بأسعار المنتجات المنافسة

تنشيط المبيعات مف خالؿ - 
المسابقات كالجكائز لترغيب المستيمؾ 

. األجنبي اإلقباؿ عمى شرائو

 

 

الحفاظ عمى الصحة 
. السكقية

إعالف تذكيرم لتذكرة المستيمؾ - 
. بكجكد المنتج كفكائده

تنشيط المبيعات مف خالؿ - 
. المسابقات كاليدايا كغيرىا

التركيز عمى عناصر المزيج - 
التركيجي  بشكؿ متكازف لمكاجية 
. المزيج التركيجي لممنتج المنافس

 

 

 

 

زيادة الحصة 
. السكقية

تنشيط المبيعات مف خالؿ - 
. التخفيض كتقديـ العينات المجانية

زيادة جيكد البيع الشخصي - 
لتعميـ المستيمؾ األجنبي اسخداـ 

. المنتج الجديد

تكجيو اإلعالف لشرائح تسكيقية - 
.  جديدة

إعالف تنافسي بغرض إستغالؿ - 
قناع  نقاط ضعؼ المنافسيف كا 

. المستيمؾ بالتحكؿ إلى منتج المؤسسة

التركيز عمى كؿ عناصر المزيج - 
التركيجي بشكؿ متكازف لمكاجية 
. المزيج التركيجي لممنتج المنافس
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 األسكاؽ المؤسسة بغية دخكؿ ك اختراؽ أفحيث نالحظ مف خالؿ الجدكؿ بالنسبة لممنتجات الجديدة 
ك قصد ،  االسترشادم ك جيكد البيع المكثفة اإلعالف تعريؼ المنتج ك خصائصو مف خالؿ إلىالدكلية تسعى 

 المنتج لممستيمؾ مف خالؿ التذكير ك تنشيط إدراؾ ترسيخ إلى تسعى فإنياالحفاظ عمى الحصة السكقية 
بينما كقصد زيادة الحصة السكقية فاف المؤسسة تبذؿ مجيكد تركيجي اكبر ترسيخ الصكرة المدركة ، المبيعات 
 المؤسسة مف أف ك جذبيا ، كما نستطيع القكؿ إقناعيا التكجو نحك شرائح جديدة بغية إلى باإلضافة ،لمزبائف

 في السكؽ أكثر تعمؿ عمى تقكية العالقة ك الصمة مع زبائنيا المستيدفيف كمما انغمست اإلستراتيجيةخالؿ ىذه 
 .الدكلية المستيدفة 

 السكؽ تبيف الخصائص المميزة إلى بالنسبة لممنتجات المعركفة ك النمطية فاف المؤسسة عند دخكليا أما
 خصائص مميزة في المنتج أك التكزيع أك سكاء مف خالؿ التسعير ،لممنتج عف غيره مف المنتجات المنافسة

 تكثيؼ الجيكد التركيجية مف خالؿ المزيج إلىنفسو، ك بغية الحفاظ عمى الحصة السكقية تسعى المؤسسة 
 ك قصد زيادة الحصة السكقية فاف المؤسسة تعمؿ كفؽ استراتيجيات تنافسية أماالتركيجي مقارنة بالمنافسيف ، 

 أم ، قصد المحافظة عمى الزبائف الحالييف ك جذب الزبائف المحتمميف،مف خالؿ جميع عناصر المزيج التسكيقي
 ك ىذا ما يدعك ، نحك االنغماس في السكؽ الدكلية كمما اشتدت المنافسةأكثرانو كمما تكجيت المؤسسة 

 . تكثيؼ جيكده التركيجية قصد مجابية ىذه االستراتيجيات التنافسية التي تتعرض ليا إلىالمؤسسة 

 المتاحة حسب السوق المستهدفة و الرسالة الترويجية  اإلستراتيجيةالبدائل : ثانيا 

 يمكف اعتمادىا حيث المؤسسة تطرح رسالتيا التركيجية كفقا لخصائص السكؽ المستيدفة ،أفحيث 
 المستيمؾ ، كما يمكنيا إلى قادريف عمى نقؿ رسالتيا عبر القنكات التكزيعية حتى كصكليا أكفاءعمى مكزعيف 
 المؤسسة يمكنيا المفاضمة بيف نكع أف ك النيائي قصد تنشيط الطمب ، كما األخير المستيمؾ إلىالتكجو مباشرة 

 أىـك فيما يمي ، الرسالة التركيجية المكجية قصد تحقيؽ درجة االقتناع لدل المستيمؾ بمنتجات المؤسسة 
:   المتاحة في ذلؾ اإلستراتيجيةالبدائؿ 

 ككف المنتج يركز جيكده في االتصاؿ بالمحطة التالية أساس ك التي تقـك عمى 1: الدفع إستراتيجية-أ
 بالمنتجات المعركضة مف إقناعو فمثال قد يككف مصدرا حيث يستيدفو في التركيج ك ،لمنتجاتو ك دفعو لمشراء

 ،الخ.... حيث خصائصيا ك مكاصفاتيا ك الشركط المترتبة عمييا في عمميات البيع ك المزايا المحققة منيا 
 القناة التكزيعية حتى أعضاءك ىكذا تنتقؿ الحممة التركيجية بيف ، األجانب المستكرديف بإقناعكالذم يقـك بدكره 

 في عممية التركيج، حيث يدعـ ىذا الجيد التركيجي سياسات األساسي ك المقصكد ، المستيمؾ النيائيإلىتصؿ 
                                                           

1
 109،ص 2009،دار حامد ،عمان، 2 ،طاالتصاالت التسوٌقٌة و التروٌج: ثامر البكري 
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 إستراتيجيةك بالتالي فاف ، الخ ..... منيا السياسات التسعيرية التي مف بينيا الخصـ ك زيادة ىامش الربح أخرل
 القناة التكزيعية التي يعتمدىا في دفع المنتج خالؿ ىذه القنكات بقكة أعضاءالدفع تعني مشاركة كؿ مف المنتج ك 

 في عمميات التركيج ىك تعميؽ اإلستراتيجية استخداـ ىذه أسباب ك مف ، المستيمؾإلى تصؿ حتىتركيجية 
 تسبقيا بصكرة أكك لكؿ محطة تسكيقية مع المحطات التي تمييا ، التي يتعامؿ معيا المنتج األطراؼالكالء مع 
 طبيعة السمعة كما اشرنا في السابؽ ك خصكصياتيا تتحكـ في استخداـ ىذه أف غير مباشرة ، كما أكمباشرة 

 . التي تتعامؿ معيا المؤسسة األبعاد ، فضال عف الحدكد الجغرافية التي تعبر عف اإلستراتيجية

 . الدفع التركيجية لممؤسسة إستراتيجيةك الشكؿ المكالي نبيف مف خاللو 

 الدفع إستراتيجية( 14-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 109 ، ص2009 ، دار حامد ، عماف ،االتصاالت التسكيقية ك التركيج: امر البكرم ت: المصدر 

يث يتبيف مف الشكؿ انتقاؿ السمع ك الخدمات مرافقة مع االتصاالت ك الحمالت التركيجية التي تقـك ح
 انو خاصة في حالة انتقاؿ الممكية بيف إلى المستيمؾ النيائي ، حيث نشير إلى تصؿ أف إلى المنتجات عبدؼ

 القياـ بالجيكد التركيجية قصد التقميؿ مف المخزكف السمعي إلى أكثر القناة التكزيعية فاف ذلؾ يدفع أعضاء
 خصائص إلى باإلضافةىذا ،  لذلؾ أكثر االمتيازات التي يحصمكف عمييا مف المؤسسة تدفعيـ أف كما ،لدييـ
 مكاطف إلى إنتاجو مف مكاطف المنتجىمؾ بو ك غيرىا مف العكامؿ الدافعة النتقاؿ ست ك درجة اقتناع الـالمنتج

 ؛ ك التركيج لممنتج التأثير أدكاتك ما يرافقيا مف ،استيالكو عبر القنكات التكزيعية 

 األكلى اتصاؿ المنتج الذم يمثؿ الحمقة أساسك التي تقـك في جكىرىا عمى 1:  السحب إستراتيجية-ب
 ك المتمثؿ في المستيمؾ عبر كسائؿ المزيج التركيجي ، المستيدؼ منيااألخير الطرؼ إلىفي عممية االتصاؿ 
 مف األخيرة لحث المستيمؾ بطمب السمعة مف الحمقة ،(الخ..... ، البريد ، االنترنتاإلعالف)الكاسعة االنتشار 
ك الذم يطمباىا بدكره مف الحمقة التكزيعية ،( الخ....تاجر التجزئة ، تاجر الجممة ، المستكرد ،)سمسمة التكزيع 

 . المنتج إلى القناة التكزيعية كصكال أعضاءق ك ىكذا عبر مختمؼ ليالتي ت

                                                           
1

 110 ،مرجع سابق صاالتصاالت التسوٌقٌة و التروٌج: تامر البكري 

 المستهلك

 

 المنتج (1)وسٌط  (..)وسٌط 

 االتصال
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 خمؽ الطمب لدل المستيمؾ ك تعميؽ العالقة معو بحثو عمى اتخاذ أساس تقـك عمى اإلستراتيجيةفيذه 
 إعالف يككف ىناؾ أفسمكؾ شرائي باالتصاؿ مف اقرب نقطة بيعية يمكنو االتصاؿ بيا ، ك ىذا ما يتطمب 

 خاصة فيما يتعمؽ بالمنتجات الجديدة المطركحة في السكؽ ، ك تستخدـ ىذه آخر نشاط تركيجي أم أكمكثؼ 
 في الغالب لمسمع االستيالكية ذات اليامش الربحي القميؿ لمكحدة الكاحدة ، فضال عف سرعة دكراف اإلستراتيجية

 فضال عف ،السمعة ك كما ىك الحاؿ مثال بالنسبة لمسمع االستيالكية السيمة المناؿ ك سمع التسكؽ المختمفة
:  مف خالؿ الشكؿ المكالي اإلستراتيجيةالخدمات الشائعة االستخداـ ، حيث نكضح ىذه 

 الجذب إستراتيجية(: 15-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 110 ، ص2009 ، دار حامد ، عماف ،االتصاالت التسكيقية ك التركيج: امر البكرم ت: المصدر 

 المؤسسة تستيدؼ مباشرة المستيمؾ النيائي مف خالؿ جيكدىا أف اإلستراتيجيةنالحظ مف خالؿ ىذه 
 ، حمقة مف القناة التي تتبناىا المؤسسة في تكزيع منتجاتياآخرالتركيجية قصد جذبو نحك طمب ىذه السمعة مف 

 اقرب نقطة بيع ليذه المنتجات ، حيث ينتقؿ الطمب مف خالؿ قنكات التكزيع الذم تقابمو المؤسسة بتكفير ىذه أك
 ؛(الخ.....مصدر ،مستكرد ، تاجر جممة ، تجزئة )المنتجات عبر قنكاتيا التكزيعية 

 العنيفة ك المينة في اإلستراتيجية أف البعض يعتقد أفعمى الرغـ مف :  العنيفة في البيع اإلستراتيجية-ج
 إذا أما القصير فقط ،األجؿ ذلؾ يعد صحيحا في أفالبيع ىي استراتيجيات بيعية ك ليست تركيجية ، ك الكاقع 

 إستراتيجية لمفترة الزمنية الطكيمة فاف كؿ منيما تصبح اإلستراتيجيتيفاستمرت المؤسسة في استخداـ ىاتيف 
 العنيفة في التركيج عمى فكرة تكرار الرسالة التركيجية اإلستراتيجيةك تعتمد فكرة ، تركيجية ك ليست بيعية 

 نفس الرسالة التركيجية تستخدـ لفترة زمنية طكيمة ك في جميع أفبصكرة دائمة ك مستمرة ، ك بمعنى ذلؾ 
 ، ففي ىذه الحالة يقـك المنتج بأسمكب الضغط عمى المستيمؾ حيث يحاصره في كؿ مكاف اإلعالنيةالكسائؿ 

 ال يأخذ رجؿ البيع رفض المستيمؾ لشراء السمعة كشيء يمكف اإلستراتيجيةبرسالتو التركيجية ، ك في ظؿ ىذه 
 يقبمو ، ك لكف يقكـ بالسعي كراء المستيمؾ إلقناعو بالعدكؿ عف فكرة رفض الشيء مكضكع التركيج ، أف

 اآلفك  ....اآلفاشترم : "  مثؿ اإلعالنية قد تستخدـ بعض الرسائؿ اإلستراتيجيةكالمؤسسات التي تستخدـ ىذه 

 المستهلك

 

 (..)وسٌط 

()..( 
 المنتج (1)وسٌط 

 االتصال
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 أفك ىي ، الفرد فكرة كاحدة إلى كؿ ىذه الرسائؿ تنقؿ ،" ستدفع غدا مبمغا اكبر إالك  .... اآلفادفع  "أك ،"فقط 
 ؛عممية الشراء عممية ضركرية ك ال مفر منيا 

 أف لو األفضؿ مف بأنو المستيمؾ إقناع عمى اإلستراتيجيةتعتمد ىذه :  المينة في البيع اإلستراتيجية-د
 عممية الشراء بصكرة مباشرة كلكنيا إلى اإلستراتيجيةك ال تشير ىذه ، الخدمة محؿ التركيج أكيقكـ بشراء السمعة 

 يستفيد منيا المستيمؾ مف جراء استخدامو لمسمعة ، فاألسمكب الضمني ىك أفتركز عمى المنافع التي يمكف 
 تكرار الرسالة التركيجية أفك يالحظ ،  اإلستراتيجية الرسالة التركيجية في ىذه إعداد الذم يستخدـ في األسمكب
 األسمكب الضمني لإلقناع بالشراء بدال مف األسمكبك لكف مع استخداـ ، اإلستراتيجية في ىذه أيضايكجد 

 .1 السابقةاإلستراتيجيةالصريح المستخدـ في 

 دور استراتيجيات الترويج الدولي في التميز و رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية : المطمب الرابع 

تعمؿ المؤسسة بصفة مستمرة عمى تحسيف صكرتيا عبر االسكاؽ الدكلية المستيدفة قصد كسب كالء 
الزبائف لمنتجاتيا ك عالمتيا ك استمرارية تدفؽ منتجاتيا ك رفع حصتيا السكقية، ك بالتالي رفع تنافسيتيا كتميزىا 

عمى منافسييا ضمف قطاع اعماليا الذم تنشط فيو ،حيث تعمؿ عمى ترسيخ عالمتيا ك صكرتيا مف خالؿ 
العديد مف االستراتيجيات التركيجية مف خالؿ مزيج ذك تشكيمة متنكعة مف كسائؿ التركيج ك االتصاؿ ك التفاعؿ 

مع زبائنيا المستيدفيف، فعند انتقاؿ المؤسسة الى االسكاؽ الدكلية ك تكجيو خطابيا لزبائنيا المستيدفيف قصد 
تفعيؿ االتصاؿ ك التكاصؿ معيـ ك تضييؽ الفجكة بيف المؤسسة ك زبائنيا فانيا تتجو نحك مجمكعة مف البدائؿ 
االستراتيجية ،ك ذلؾ طبعا بالمراعات الى العديد مف المتغيرات البيئية الخاضة باسكاقيا المستيدفة التي تدفعيا 
الى المفاضمة بيف تنميط ك تكييؼ اساليب التركيج عبر اسكاقيا المستيدفة ، حيث تتخذ المؤسسة ىذا القرار 

مستندة الى عدة عكامؿ منيا مدل تشابو ك تجانس الحاجات ، مدل تجانس سمكؾ المستيمؾ ، عكلمة االفكار 
الجديدة في التركيج ، حيث يسمح تنميط اساليب التركيج في تخفيض التكاليؼ، ك بالتالي زيادة الربحية اما مف 

خالؿ تكييؼ سياسة التركيج فالمؤسسة تيدؼ الى زيادة كالء الزبائف ك تثبيت السمعة الجيدة حكؿ المؤسسة 
كمنتجاتيا، ك ذلؾ حسب درجة اىمية السكؽ المستيدفة ك السعي نحك رفع تنافسيتيا ك تميزىا عمى منافسييا ، 
كما تعمؿ المؤسسة عمى اختيار افضؿ البدائؿ المتاحة مف كسائؿ التركيج لتفعيؿ اتصاليا بزبائنيا ك ذلؾ مف 

خالؿ االعالف ، أك تنشيط المبيعات أك البيع الشخصي أك العالقات العامة أك المعارض التجارية الدكلية كغيرىا 
مف الكسائؿ التركيجية، حيث تختار المؤسسة منيا ما يخدـ اىدافيا المرجكة بعنصر اك اكثر مف ىذه الكسائؿ، 

كيككف ذلؾ بالنظر الى امكانيات المؤسسة ك درجة اىمية السكؽ المستيدفة ،باالضافة الى طبيعة ك بيئة 
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االسكاؽ المستيدفة، ك بناءا عمى ذلؾ تتجو المؤسسة الى المفاضمة بيف عدة استراتيجيات تركيجية ك التي تيدؼ 
مف خالليا المؤسسة الى التميز ك رفع تنافسيتيا، ك يتمثؿ دكر ىذه االستراتيجيات في رفع تنافسية المؤسسة 

 : كتميزىا مف خالؿ

تيدؼ المؤسسة مف خالؿ ىذه االستراتيجية الى :استراتيجية الدفع ك دكرىا في رفع تنافسية المؤسسة -1
تفكيض ميمة التركيج الى اعضاء قنكات تكزيعيا ك دفعيـ الى تركيج منتجاتيا عبر اسكاقيا المستيدفة ، حيث 

 ، تتجو المؤسسة الى 1تقـك بتمرير الرسالة التركيجية بيف اطراؼ قنكات التكزيع حتى تصؿ الى المستيمؾ النيائي
ىذه االستراتيجية حسب طبيعة السمعة ك الحدكد الجغرافية التي تغطييا، كما تتميز ىذه االستراتيجية بانخفاض 

التكاليؼ مقارنة بالبدائؿ االستراتيجية االخرل، ك بالتالي تميز المؤسسة مف خالؿ التكاليؼ جراء انخفاض 
 تكاليؼ الدعاية ك االعالف ك غيرىا مف تكاليؼ التركيج االخرل ؛

ىنا تكلي المؤسسة اىمية لمختمؼ : استراتيجية الجذب ك السحب ك دكرىا في رفع تنافسية المؤسسة-2
الخ ، ك غيرىا مف الكسائؿ اليادفة القناع المستيمكيف ككسب ....عناصر التركيج مف اعالف ك نشر ك معارض 

، حيث يتعمؽ ىذا النكع مف االستراتيجيات بالمنتجات الجديدة ك ذات الجكدة العالية ، ك سعي المؤسسة 2كالئيـ
 نحك تميز منتجاتيا قصد كسب ميزة التميز التنافسي عبر اسكاقيا الدكلية المستيدفة ؛

تعتمد ىذه االستراتيجية عمى فكرة : االستراتيجية العنيفة في البيع ك دكرىا في رفع تنافسية المؤسسة-3
، ك قد تككف ىنا 3تكرار الرسالة التركيجية بصفة دائمة ك مستمرة ام الضغط عمى المستيمؾ برسالتيا التركيجية 

زيادة في التكاليؼ التركيجية لكف بالمقابؿ ارساء ك رسكخ ىذه الرسالة ك ادراؾ المستيمؾ لمعالمة ك المنتج، 
 كالذم يقكد الى درجة مف الكالء ك تميز المنتج ك اكتسابو مكقع تنافسي ميـ ضمف قطاعو التنافسي ؛

في ىذه الحالة فاف الرسالة المكجية : االستراتيجية المينة في البيع ك دكرىا في رفع تنافسية المؤسسة-4
لممستيمؾ تككف ضمنية ك التككف صريحة باتجاه المنتجات، ام اقناع المستيمؾ مف خالؿ تبييف محاسف 
 ،مثؿ 4كافضمية شراء المنتجات، كما تعتمد اسمكب تكرار الرسالة االعالنية ك استخداـ االسمكب الضمني لالقناع

ىذه االستراتيجية ايضا تيدؼ الى ترسيخ صكرة المنتج مف خالؿ صفاتو ك مميزاتو ك التي تدفع بو الى الكالء 
 . تجاه ىذه المنتجات ،ك بالتالي تميز المنتج ك رفع تنافسية المؤسسة عبر اسكاقيا المستيدفة 
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مف خالؿ استعراضنا لمختمؼ عناصر المزيج التسكيقي الدكلي نجد اف الستراتيجيات المزيج التسكيقي 
الدكلي دكرا في تميز المؤسسة ك رفع تنافسيتيا ، حيث يمكننا تمخيص ذلؾ  مف خالؿ ربط العالقة بيف 

استرتيجيات التنافسية العامة لممؤسسة ك دكر استراتيجيات المزيج التسكيقي الدكلي في تكييفيا عبر االسكاؽ 
 : الدكلية المستيدفة، كنبيف ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ المكالي 

 استراتيجيات المزيج التسكيقي الدكلي ك دكرىا في رسـ االستراتيجيات العامة التنافسية لممؤسسة : (4-3)الجدكؿ رقـ 

استراتيجية المنتكج  
 الدكلي 

استراتيجية التسعير 
 الدكلي 

استراتيجية التكزيع 
 الدكلي 

استراتيجية التركيج 
 الدكلي 

استراتيجية 
 انخفاض التكمفة 

الحد االدني مف  تسكيؽ متنكع 
الريادة )السعر 
  (السعرية 

 استراتيجية الدفع  مكثؼ ك شامؿ 

التسعير حسب  تسكيؽ غير متنكع  استراتيجية التميز 
دكرة حياة المنتج 

 الدكلي 

استراتيجية الجذب  انتقائي 
 المينة 

الحد االعمى في  تسكيؽ مركز  استراتيجية التركيز 
  (القشط)السكؽ 

استراتيجية الجذب  كحيد 
 العنيفة 

 مف اعداد الباحث : المصدر 

حيث نرل مف خالؿ الجدكؿ اف الستراتيجات المزيج التسكيقي دكر كبير في تنفيذ االستراتيجيات العامة 
لمتنافس لممؤسسة ك مسايرتيا ، ك التي قد تخكليا الكتساب مزايا تنافسية حسب تكجيات ك تطمعات المؤسسة 
االقتصادية ك استراتيجياتيا العامة لمتميز ، كما نالحظ االرتباط الكثيؽ بيف عناصر المزيج التسكيقي حيث اف 
االستراتيجية العامة لممزيج تتحدد مف خالؿ تالحـ االستراتيجيات الفرعية مع بعضيا البعض، حيث ياثر كؿ 
عنصر مف المزيج بالعناصر االخرل المككنة لو ،ك ىذا ما يدفعنا القتراح نمكذج مفسر لترابط االستراتيجيات 

 :المككنة لممزيج التسكيقي كما ىك مبيف في الشكؿ المكالي 
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 ترابط عناصر المزيج التسكيقي الدكلي (16-3)الشكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مف اعداد الباحث

نجد اف ىذا المنحنى يعبر عف الدراسة السابقة الستراتيجيات المزيج التسكيقي الدكلي ك اتجاىات 
المؤسسة نحك استراتجيات تميزىا، حيث نجد مف خالؿ ىذا المنحنى اف المنتجات ذات التكمفة العالية ك المتميزة 
تتبع المؤسسة في تسعيرىا استراتيجية قشط السكؽ اك حد اعمى مف االسعار، في حيف اف طبيعة ىذه المنتجات 
ك تميزىا ك جكدتيا العالية تحتاج الى مكزعيف متخصصيف ام عدد محدكد مف المكزعيف، باالضافة الى ذلؾ 
فاف ارتفاع قيمتيا تعبر عف درجة اىتماـ المؤسسة بتركيجيا نظرا لقيمتيا ، اما في المقابؿ فاف السمع ذات 

التكمفة االقؿ فيي تحتاج الى تكزيع مكثؼ نكعا ما باسعار تنافسية منخفضة ،حيث ال تحتاج الى تركيجيا الى 
حمالت تركيجية مكثفة بؿ نجد اف كثافة التكزيع تعبر عف تكجو المؤسسة نحك استراتيجية الدفع في تركيج ىذه 

 .المنتجات 

 

 

 

 

 استراتٌجٌة التركٌز 

من حٌث الكثافة و عدد )التوزٌع 

 (الموزعٌنن
قٌاسه من خالل    )المنتج 

 (التكالٌف 

 األسعار

  (قٌاسه من خالل تكالٌف التروٌج )التروٌج 

إستراتٌجٌة انخفاض  إستراتٌجٌة التمٌز

 التكلفة 



استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي و دورها في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية .....................................الفصل الثالث   

297 
 

 :خالصة الفصل الثالث 

 مف خالؿ دراستنا لمختمؼ استراتيجيات المزيج التسكيقي الدكلي نجد أف المؤسسة عند دخكليا إلى 
أسكاقيا الدكلية المستيدفة تعمؿ عمى المفاضمة بيف مجمكعة مف البدائؿ اإلستراتيجية قصد التغمغؿ في ىذه 

األسكاؽ ك كسب كالء زبائنيا المستيدفيف ، ك قد خمصنا مف خالؿ دراسة ىذا الفصؿ إلى مجمكعة مف النتائج 
 :نختصرىا فيما يمي 

 المؤسسة تعتمد في بناء استراتيجياتيا التسكيقية عمى مجمكعة المعمكمات ك معطيات حكؿ االسكاؽ  -
الدكلية المستيدفة ك زبائنيا المستيدفيف، ك التي تتيحيا بحكث التسكيؽ الدكلية ، حيث تعمؿ ىذه البحكث عمى 
رفع اليقضة التنافسية لممؤسسة، باالضافة الى رفع تنافسيتيا مف خالؿ تطكير سمسمة القيمة لممؤسسة ك خاصة 

 .منيا العمميات ك االستراتيجيات التسكيقية التي تكجو المؤسسة نحك التميز ك كسب كالء زبائنيا المستيدفيف 

المؤسسة عندما تتجو نحك خدمة االسكاؽ الدكلية فانيا تعمد الى تقسيـ تمؾ االسكاؽ حسب  - 
درجة اىميتيا ، ثـ تقـك بتقسيـ تمؾ االسكاؽ الى اجزاء ك قطاعات تتالءـ ك ما يتكفر لدييا مف امكانيات ك قدرة 
عمى خدمة تمؾ القطاعات السكقية ، ك بالتالي تميزىا ضمف قطاع اعماليا ك رفع قدرتيا التنافسية ، ك ىي بذلؾ 

ايضا تتحاشى القطاعات السكقية غير المجدية ك الغير مربحة التي قد تككف فييا المؤسسة غير قادرة عمى 
التنافس نظرا المكانياتيا ك مكاردىا، باالضافة الى اشتداد المنافسة في تمؾ القطاعات ك تزاحميا ، باالضافة الى 

 انيا قد تؤثر عمى قدرات المؤسسة ك اضعاؼ امكانياتيا ؛  

تعمؿ المؤسسة عمى المفاضمة بيف العديد مف البدائؿ اإلستراتيجية لممزيج التسكيقي عبر أسكاقيا  -
المستيدفة بما يتكافؽ ك إمكانياتيا ك مكاردىا ك كذا حسب خصكصية أسكاقيا المستيدفة ، كما نجد أنيا مخيرة 
بيف تنميط ىذه االستراتيجيات عبر مختمؼ أسكاقيا المستيدفة أك تكييفيا حسب خصكصية كؿ سكؽ ك ذلؾ 

بالنظر إلى طبيعة منتجاتيا ك االختالؼ ك خصكصية بيئة األعماؿ ألسكاقيا المستيدفة باإلضافة إلى إمكانياتيا 
 ك مكاردىا ؛   

تعمؿ استراتيجيات المزيج التسكيقي الدكلي عمى تميز المؤسسة ك منتجاتيا ك ذلؾ لمسايرتيا ك دعميا  -
 ؛(ميزة التكمفة األقؿ ، التميز ، التركيز)لالستراتيجيات التنافسية التي تتبعيا المؤسسة في رفع تنافسيتيا ك تميزىا 
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 تمهيد 

بعد تطرقنا في الفصكؿ النظرية السابقة إلى مختمؼ االستراتيجيات التي تتبعيا المؤسسات المتكجية 
نحك تدكيؿ نشاطيا، مف استراتيجيات اختراؽ ك دخكؿ األسكاؽ الدكلية ك العكامؿ ك التطكرات العالمية المؤثرة 
فييا إلى استراتيجيات التغمغؿ داخؿ األسكاؽ المستيدفة ك المترجمة في استراتيجيات المزيج التسكيقي الدكلي، 

كما تطرقنا ألثر ىذه االستراتيجيات عمى تنافسية المؤسسة في األسكاؽ المستيدفة ، ك سنحاكؿ في ىذا الفصؿ 
دراسة إحدل المؤسسات التي تتجو نحك خدمة العديد مف األسكاؽ الدكلية ك التي الحظنا تطكرىا ك تنامي 
 .تنافسيتيا عبر مسيرتيا العممية ك التي تتمثؿ في شركة بيفا التركية لمصناعة الغذائية ك صناعة البسككيت 

 : ك قد تـ اختيار المؤسسة محؿ الدراسة العتبارات عدة أىميا 

ضخامة شركة بيفا ك تكجييا نحك عدد كبير مف األسكاؽ الدكلية ، ك اتساع نطاؽ تنافسييا ك خبرتيا -
 أسكاؽ عف طريؽ االستثمار 4 سكؽ تخدميا عبر إستراتيجية التصدير ، 70أكثر مف )في السكؽ الدكلية 

 ؛ (المباشر 

 (بالنسبة لشركة بيفا)تأكدنا مف فعالية النشاطات التسكيقية لممؤسسة ك ذلؾ بقربنا مف السكؽ الخارجية -
 التي تنشط داخميا ؛

تجربة المؤسسات الجزائرية في األسكاؽ الدكلية قميؿ جدا ك إف كانت فإنيا تعبر عف مؤسسات محتكرة -
ك إف الحصكؿ )ك تنشط كسط أسكاؽ احتكارية مثؿ سكنطراؾ أك السفيتاؿ التي تمتمؾ استثمارات في الخارج 

، أما بالنسبة إلستراتيجية التصدير فاف نسبة  (الخ ....عمى المعمكمات الخاصة بيا صعب جدا بحجة السرية 
التصدير المتذبذبة ك المتناقصة لمقطاعات خارج قطاع المحركقات تعبر عف عدـ إتباع ىذه المؤسسات 

 .الستراتيجيات منظمة لخدمة أسكاقيا الخارجية المستيدفة 

ك بالنظر لما سبؽ سكؼ نقـك بدراسة ىذا الفصؿ مف خالؿ دراسة سكؽ الصناعة الغذائية ك األكضاع 
المحيطة بو في المبحث األكؿ، أما المبحث الثاني سنتطرؽ لتعريؼ بمؤسسة بيفا التركية لمصناعة الغذائية 

كصناعة البسككيت، أما في المبحث الثالث سنتطرؽ لدراسة استراتيجيات التسكيؽ لشركة بيفا التركية في السكؽ 
 الجزائرية ؛
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 تعريف بالمؤسسة و السوق الذي تنشط فيه : المبحث األول 

يمكننا االنطالؽ مف حقيقة مفادىا أف الغذاء يعتبر أىـ الحاجات الفزيكلكجية لإلنساف، بؿ ك يتعدل ذلؾ 
عمى المستكل الكمي ليككف مف بيف أىـ األساسيات ك االىتمامات الرئيسية لمدكؿ التي تسعى لتحقيؽ األمف 

الغذائي أك حتى االكتفاء الذاتي ، ك ذلؾ الرتباطو الكثيؽ بسيادة الدكؿ ، ذلؾ ما أدل إلى التسارع نحك تحقيؽ 
أفضؿ المستكيات في مجاؿ الصناعة الغذائية التي ترقى لمكاجية الطمب المتزايد عمى المكاد الغذائية ، ك مف 

جية أخرل فاف قطاع الصناعة الغذائية كغيره مف القطاعات االقتصادية التي تكاجو تحديات العالـ االقتصادم 
الذم نعيشو في يكمنا ىذا مف انفتاح األسكاؽ عمى بعضيا البعض ك اشتداد حدة المنافسة عمى المستكل 

الدكلي، مف خالؿ المساعي الدكلية لتحرير التجارة الدكلية ك حرية انتقاؿ رؤكس األمكاؿ ك غيرىا مف العكامؿ 
 Nestlé)التي شجعت المؤسسات العاممة في قطاع الصناعة الغذائية ك خاصة في الدكؿ الصناعية المتقدمة كػ 

, kraft Food ,Unilever )  إلى تكسيع دائرة أعماليا مف خالؿ خدمة األسكاؽ الدكلية ك تدكيؿ نشاطيا، في
حيف شكؿ ذلؾ تحديا ىاما لممؤسسات في العالـ الثالث لمكاجية شراسة المنافسة الدكلية في قطاع الصناعة 

الغذائية ، ىذا ما دفع بيذه األخيرة إلى حتمية التكجو نحك أفضؿ السبؿ لرفع تنافسيتيا ك ضماف بقائيا ضمف 
قطاع أعماليا ك استمراريتيا ، ك ىذا ما دفع بنا لمبحث عف ىذه السبؿ مف خالؿ دراسة حالة شركة بيفا التركية 
لمصناعة الغذائية ك صناعة البسككيت ككنيا انطمقت كمؤسسة صغيرة لصناعة الكعؾ إلى احد اكبر المؤسسات 

ك أنجع االستثمارات في االقتصاد التركي ، ك قبؿ التطرؽ لدراسة ىذه المؤسسة ارتأينا اإلحاطة بمختمؼ 
األكضاع المتعمقة بسكؽ الصناعة الغذائية ثـ نتطرؽ بعد ذلؾ إلى دراسة المؤسسة ك تطكراتيا ك مختمؼ 

 .خصائصيا ك مياميا 

 سوق الصناعة الغذائية و األوضاع المحيطة بها : المطمب األول 

مف البدييي أف الحاجة لمغذاء ظيرت مع ظيكر اإلنساف ، ىذا ما جعؿ منو دءكبا في البحث عف 
أفضؿ السبؿ التي تحقؽ لو الذكؽ المميز ك الغذاء الصحي بأقؿ مجيكد أك تكاليؼ ، لكف مع تعاقب الحقب 

الزمنية ك تكجو اإلنساف نحك التخصص في العمؿ ك النمك السكاني اليائؿ لممعمكرة ، ك التمايز في البيئة 
الطبيعية لمدكؿ ك ظيكر التطكر التكنكلكجي ك العمـك المكممة لتغذية اإلنساف ، كؿ ىذه الظركؼ ك غيرىا 
متجمعة أدت إلى ظيكر ما يسمى الصناعة الغذائية التي تيدؼ إلى ضماف تزكيد المستيمكيف بالمنتجات 

الغذائية الصحية بأسعار مناسبة التي تتكافؽ مع القدرة الشرائية لممستيمكيف ، باإلضافة إلى تسابؽ المؤسسات 
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التي تعمؿ ضمف قطاع الصناعة الغذائية إلى تمييز منتجاتيا ك إعطائيا أفضؿ صكرة مدركة ، باإلضافة إلى 
االستفادة مف نظـ المكاصالت الحديثة ك الحفظ قصد بناء قنكات تكزيعية متينة تضمف سد الفجكة المكانية بيف 

 .مختمؼ األسكاؽ سكاء المحمية أك الدكلية 

 الصناعة الغذائية و ابرز خصائصها : الفرع األول 

نظرا لألىمية البالغة لمصناعة الغذائية عمى تغذية اإلنساف كصحتو ك رفاىية المجتمع في نفس الكقت، 
 .كجب عمينا إدراؾ ك استيعاب خصكصية صناعة الغذاء ك األكضاع المحيطة بو 

 نشأة الصناعة الغذائية : أوال

تعتبر الصناعة الغذائية مف احدث العمـك مف ناحية الدراسات النظرية المفسرة ليا ك أسسيا العممية ، أما 
مف الناحية التطبيقية فتعتبر مف أقدـ العمـك في تاريخ البشرية ، حيث تفيد الدراسات التاريخية مف خالؿ اآلثار 
كالرسـك األثرية أف اإلغريؽ ك الركماف ك المصريكف كانكا يقكمكف بحفظ أصناؼ مف الغذاء بكضعيا أما في 

محمكؿ ممحي أك الخؿ أك العسؿ ، كما استطاعكا تجفيؼ بعض األغذية كما تمكنكا مف إنتاج الجبف ك الخمكر 
ك كذلؾ حفظ لحـك البقر ك الطيكر ك أنكاع أخرل باإلضافة إلى تجفيؼ األسماؾ ك حفظيا ، كما برع 

المصريكف القدامى في حفظ الفكاكو ك إنتاج الخميرة لصناعة الخبز ، إذ لـ يككنكا مدركيف لحقيقة التخمر عمميا 
 سنة قبؿ الميالد فكانكا يحفظكف 500لكف الفكرة نجحت عمميا ، كما عرؼ اليابانيكف طريقة الحفظ بالتبريد منذ 

األسماؾ فكؽ الثمج المتراكـ في الجباؿ ك المرتفعات ، حيث نجد انو في الحقيقة أف الطرؽ المتبعة في كقتنا 
 تزامنا مع 19الحالي لحفظ األغذية قديمة جدا في حيف أنيا لـ تكف مبنية عمى أسس عممية ، إلى غاية القرف 

الثكرة الصناعية ك بركز التطكر العممي ك االعتماد عمى األسس العممية لمبحث في مختمؼ المجاالت مف كيمياء 
 1.كغيرىا ، ك نتيجة لتمؾ التطكرات ظير ما يسمى بعمـ الصناعة الغذائية ... حيكية ك ميكركبيكلكجيا 

 في عيد نابميكف تعرض 19 كما كاف لمحركب دكر كبير في تطكر الصناعة الغذائية ففي مطمع القرف 
الجنكد الفرنسيكف إلى أمراض مختمفة نتيجة تمؼ األغذية ك عدـ إيجاد طريقة محكمة لحفظيا، مما دفع 

 مف 1809 في Albert Nikolasبالفرنسييف إلى البحث عف طرؽ صحية لحفظ الغذاء مف التمؼ حيث تمكف 
حفظ العديد مف األغذية بكاسطة درجات حرارية مرتفعة إلى درجة الغمياف ك كضعيا في عمب زجاجية مغمقة 

                                                           
1

 ،الملتقى الدولً الرابع حول و المنافسة و االستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسات  الصناعة الغذائٌة البدٌل المأمول قبل النفاذ و بعده:مٌلود زٌد الخٌر 

 6 ، ،ص2010الصناعٌة خارج قطاع المحروقات، جامعة حسٌبة بن بو علً ، الشلف ، 
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بإحكاـ ،ك بذلؾ الحفاظ عمى صحتيا ك سالمتيا لفترة طكيمة مف الزمف ، لكف بالرغـ مف نجاح العممية فاف 
  تفسيرىا حيث فسر ذلؾ بكجكد مكركبات في luis pastorتفسيرىا العممي لـ يكف معركفا إلى أف استطاع العالـ 

اليكاء تسبب فساد األغذية ، حيث أف درجة الحرارة المرتفعة تقضي عمى تمؾ المكركبات ، ك بذلؾ اكتشفت أكؿ 
طريقة عممية لحفظ األغذية سميت بالبسترة ، كما نجد أف لمحرب العالمية األكلى دفعا ميما في تطكير صناعة 

األغذية مف خالؿ التجفيؼ المستعمؿ في حفظ بعض األغذية التي تمتاز بقيمة غذائية مرتفعة ككزف خفيؼ 
كصغر الحجـ مما يساعد في سيكلة نقميا ك تكزيعيا عمى الجيكش بعيدة عف أكطانيا ، ك لقد عرفت الصناعة 
الغذائية تطكرا ممحكظا في القرف العشريف خاصة مف خالؿ استحداث طرؽ التجميد ك التبريد السريع لألسماؾ 

 1.كاألغذية ، ثـ استخداـ اإلشعاعات لحفظ األغذية 

أما في الكقت الحاضر فقد تطكرت الصناعة الغذائية إلى حد كبير مف خالؿ حفظ األغذية باالعتماد 
عمى التجفيؼ ك الحفظ بالمكاد الكيميائية ، بالمراعاة إلى الحفاظ عمى القيمة الغذائية بطرؽ صحية مبنية عمى 

 .أسس عممية 

 مفهوم الصناعة الغذائية : ثانيا 

 :  انطالقا مما سبؽ ندرج بعض التعاريؼ المتعمقة بالصناعة الغذائية فيما يمي 

العمـ الذم يبحث في تصنيع الخامات النباتية ك الحيكانية الزائدة عف "تعرؼ الصناعة الغذائية عمى أنيا 
االستيالؾ الطازج ك تحكيميا إلى صكر أخرل مف المنتجات الغذائية بحفظيا مف الفساد أطكؿ مدة ممكنة ، 
الستخداميا في مكاسـ غير مكاسـ ظيكرىا أك استيالكيا في أماكف غير أماكف إنتاجيا بحث تبقى صالحة 

 2".لالستعماؿ مف الكجو الصحية ك الحيكية 

عمـ متفرع إلى عدة فركع كيمياء األغذية ك تحميميا ، ىندسة األغذية ، "ك تعرؼ أيضا عمى أنيا 
مكركبيكلكجيا األغذية ك حفظيا ك تصنيعيا ك تغذية اإلنساف ، ك ىي التطبيؽ العممي لكؿ ىذه العمكـ متجمعة 

 3".في سبيؿ حفظ األغذية ك تصنيعيا ك تحسينيا 

ىي عمـ تطبيقي يعتمد عمى العمكـ النظرية األخرل إليجاد المبادئ ك الحقائؽ " كما تعرؼ عمى أنيا 
 1".العممية ك تستفيد منيا في مجاالت متعددة  كالتغذية ك الحفظ ك كيمياء ك ميكركبيكلكجيا الغذاء
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مما سبؽ يمكننا القكؿ باف الصناعة الغذائية ىي تمؾ الصناعة التي تبحث عف سد الفجكة الزمنية 
كالمكانية الستيالؾ األغذية باالعتماد عمى العمكـ النظرية ك الحيكية لحفظ ىذه األغذية ك الحفاظ عمى قيمتيا 

 الغذائية، ك ذلؾ مف الناحية الصحية ك الحفاظ عمى سالمة المستيمؾ 

 مبررات قيام الصناعة الغذائية : ثالثا 

 2: مف أىـ مبررات قياـ الصناعة الغذائية تتمثؿ في 

انعداـ التكافؽ الزمني بيف العمميات اإلنتاجية ك عممية االستيالؾ، ك عادة ما يككف لإلنتاج مكسما -
 محدكدا بينما يتصؼ االستيالؾ باستمراره عمى مدار السنة ؛

نتيجة عرضتو لكثير مف الظركؼ  (الزراعة ك تربية الماشية )كجكد التقمبات العشكائية في المكاد الخاـ -
البيئية ك الحيكية ، فيك بيف الزيادة ك النقصاف حسب ظركؼ المكسـ ك ذلؾ حسب العديد مف المؤشرات التي 

 تعكس كمية الناتج ك جكدتو ؛

عدـ صالحية بعض المنتجات الزراعية لالستيالؾ مباشرة ك حاجتيا إلى ضركرة الخضكع إلى جممة -
مف العمميات ك المعامالت الخاصة التي تحكليا إلى مستكل مقبكؿ لالستيالؾ، مثؿ التجفيؼ ك التحميؿ 

 الخ ؛... كالطحف

ضماف استمرارية التشغيؿ لمكحدات التصنيعية، فتقـك بتجميع ك تخزيف كميات المكسـ الكبيرة ثـ تكزيع -
 معالجتيا عمى مدار السنة بما يحقؽ ليا التشغيؿ خالؿ ىذه الفترة ؛

 االحتياط لمكاجية الظركؼ االستثنائية كالحركب الجفاؼ الككارث الطبيعية ك غيرىا ؛-

 : السمككيات الغذائية الجديدة ك التي ظيرت نتيجة لعدة عكامؿ تتمثؿ في -

انتشار العمراف ، ارتفاع المستكل الدراسي ك التربية ، تطكر نظـ اإلعالـ ك االتصاؿ مما ينعكس عمى -
سمكؾ المستيمؾ بحيث أصبح أكثر يقظة ك معرفة ك تكسع ثقافتو مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ ،ىذا ما أدل إلى 

تنامي شركطو ك تزايد يقظتو مف ناحية السالمة الغذائية ، ىذا باإلضافة إلى ظيكر الجمعيات التي تحمؿ عمى 
 عاتقيا حماية المستيمؾ ك سالمتو ؛
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العالقة الكطيدة بيف البيئة ك الصناعة الغذائية ، ذلؾ أنيا تخمؼ كما معتبرا مف النفايات التي تؤثر -
عمى الماء ك اليكاء في المقابؿ فيي تستمد منيا مكاردىا ك مكادىا األكلية ، باإلضافة إلى التأثيرات االيككلكجية 
لكسائؿ التغميؼ في الصناعة الغذائية حيث  أنيا تمثؿ النسبة األكبر مف النفايات ، لذا ك في خضـ األصكات 
المتعالية نحك تحقيؽ إنتاج نظيؼ صديؽ لمبيئة ك األخضر فاف الصناعة الغذائية تعتبر عنصرا فعاال في الحد 

 مف استنزاؼ المكارد المتاحة ؛

الزيادة السكانية الكبيرة ك تنامي النزكح الريفي ك زيادة ظاىرة النساء العامالت ك االىتماـ بصحة -
 اإلنساف، كؿ ىذا أدل إلى تنكع ك زيادة في احتياجات ك رغبات المستيمؾ في مختمؼ المنتجات الغذائية ؛

تحرير التجارة الخارجية ك النمك السكاني اليائؿ أدل إلى ارتفاع الطمب عمى األغذية المالئمة -
كالمتنكعة ذات الجكدة الغذائية ،ك االستفادة مف المزايا الطبيعية لمدكؿ ك انتقاؿ السمع الغذائية عبر الحدكد 

باالعتماد عمى الصناعة الغذائية ك ما تكفره مف حفظ ك سالمة ك الحفاظ عمى صحية المكاد الغذائية ، ك كذا 
االعتماد عمى حداثة ك تطكر نظـ االتصاؿ ك المكاصالت في سد الفجكة الزمنية ك المكانية بيف مختمؼ 

 األسكاؽ؛

 األوضاع العالمية المحيطة بسوق الغذاء و الصناعة الغذائية : الفرع الثاني 

تعرؼ الصناعة الغذائية تطكر كبير ك تحكالت عميقة عمى المستكل العالمي ، ك يرجع ذلؾ بالدرجة 
األكلى إلى التطكر التكنكلكجي ك البيكتكنكلكجي ليذه الصناعة ك النمك الديمغرافي لممعمكرة ك التكجو المتزايد 

 .نحك عكلمة االقتصاد 

 التبادل التجاري في مجال الصناعة الغذائية : أوال 

إف لمتطكرات السالفة الذكر اثر كبير عمى تزايد التبادالت في مجاؿ الصناعة الغذائية بيف دكؿ الشماؿ 
ك الجنكب نتيجة لبرامج التنمية التي تبنتيا الدكؿ ، ففي الشماؿ أدل االنفتاح عمى األسكاؽ الدكلية ك تحسيف 

مستكل الجكدة ك التخصص في الصناعة الغذائية ك التكجو نحك التصدير ، بينما في الجنكب فقد تعاظـ مستكل 
االستيراد حتى كصؿ إلى حدكد المبالغة نتيجة لمزيادة السكانية ك تباطؤ اإلنتاجية الزراعية باإلضافة إلى تغيرات 

 .في أسمكب الحياة ك نمط االستيالؾ 

ك مف جية أخرل فاف العكامؿ التي تقكد النمك في الصناعة الغذائية لمبمداف النامية تختمؼ عنيا في 
الدكؿ المتقدمة ، حيث أف النمك السكاني ك العكامؿ الطبيعية المكاتية ك ارتفاع الدخؿ مف المتكقع أف تككف 
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محددا لنمك الصناعة الغذائية في الدكؿ النامية ، في حيف أف ارتفاع الكعي الصحي ك الحاجة الممحة لمراحة 
كالرفاىية ك األطعمة ذات الجكدة العالية تككف مف أىـ الدكافع لنمك الصناعة الغذائية في الدكؿ المتقدمة ، حيث 

 في الدكؿ المتقدمة ، باإلضافة إلى %2 مقابؿ 2008 في الدكؿ النامية بعد أزمة %7تقدر مستكيات النمك ب 
 2050ماليير نسمة بحمكؿ 9 مميار نسمة إلى 6،8ذلؾ ككفقا لتكقعات األمـ المتحدة أف ينمك عدد السكاف مف 

 في إنتاج الصناعة الغذائية %70 ، ك نتيجة لذلؾ ستككف نسبة زيادة %85مع نمك االقتصاديات النامية ب
 ، ك بالتالي تكفر فرص نمك قكية لمصناعة الغذائية ك المؤسسات 2050مميار نسمة بحمكؿ 2،3لتمبية إضافي 

 1. التي تستيدؼ السكؽ الغذائية 

أما عمى مستكل أسكاؽ الدكؿ المتقدمة مف المتكقع أف تظؿ راكدة باإلضافة إلى تكجو المستيمؾ نحك 
التجديد ك التنكيع ك الجكدة العالية، لذا تركز المؤسسات  في ىذه الدكؿ أك األسكاؽ عمى تميز المنتجات لزيادة 

 . حصتيا السكقية 

ك عمى صعيد آخر ك تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط فإنيا تؤثر عمى الصناعة الغذائية مف خالؿ الحاجة 
لمطاقة ك المكننة ، ك مف جية أخرل ك بطريقة غير مباشرة تستفيد منيا المؤسسات التي تتجو نحك العمؿ في 

التي تعتبر ككقكد بديؿ لمجابية  (مثؿ االيثانكؿ )سمسمة قيمة إنتاج الذرة ك التي تستخدـ لصناعة الكقكد الحيكم 
  .(المستخرج مف باطف األرض)استنفاذ احتياطي الكقكد الحفرم 

 أقسام الصناعة الغذائية : ثانيا 

يمكننا تقسيـ الصناعة الغذائية إلى عدة فركع ، فحسب ككالة المعايير الغذائية في المممكة المتحدة  
(the Food standard agency)  فإنيا تعرؼ سمسمة القيمة ألعماؿ ك تكزيع الصناعة الغذائية عمى انيا 

، ك بذلؾ فيي تقسـ " تمؾ األعماؿ الخاصة بزراعة ك إنتاج الغذاء ك التغميؼ ك تجارة التجزئة ك المطاعـ "
 2: الصناعة الغذائية إلى ثالث تقسيمات رئيسية 

الخ ، ...ك تشارؾ ىذه الصناعة في إنتاج ك جمع السمع الزراعية الخاـ مثؿ القمح األرز الذرة : الزراعة -1
  ؛ Arche Daniel –Miland Bungeكمف أمثمة منتجي البذكر العالمية 

التصنيع الغذائي جزا ال يتجزأ مف سمسمة القيمة الغذائية ك ينطكم عمى تجييز السمع الخامة إلى : التجييز -2
 : أشكاؿ يمكف تكزيعيا ك ينقسـ التصنيع الغذائي إلى 

                                                           
1
I map consumer staples report : food and brivage industry global report, 2010 ,p4 

2
Performance management consulting :l’industrie agroalimentaire dans l uemoa panorama problématique enjeux et 

perspectives , publication PMC juillet, 2008 ,p11 
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 Kraft Food K keloloyg: صناعة غذائية متنكعة ك أف ابرز المؤسسات العاممة في ىذا المجاؿ -
company ؛ 

  ؛ Diageo , Pepsi ,Coca: المشركبات الكحكلية ك غير الكحكلية -

 ؛ Ferero , Mars : (بسككيت ك شككالتة )الحمكيات -

ك ىي المرحمة االخيرة لسمسمة القيمة لمصناعة الغذائية ك تنطكم عمى تكزيع المنتجات الغذائية : التكزيع -3
 : النيائية لممستيمكيف ، ك تتمثؿ في 

 مثؿ ككؿ مارت ؛: سكبر ماركت -

 تشكف ، ماكدكنالد ؛: مطاعـ الخدمة السريعة -

 ؛dream restaurantsك تقدـ كجبات كاممة لممستيمكيف : المطاعـ الفخمة -

 مكانة الصناعة الغذائية في االقتصاد العالمي : ثالثا 

 $ تريميكف5،7تحتؿ الصناعة الغذائية أىمية كبيرة في االقتصاد العالمي مف خالؿ قيمتيا التي بمغت 
 ، في حيف تقدر %3،5 بمستكل مركب 2014 بحمكؿ $ تريميكف 7 ، ك يقدر صعكده إلى 2008سنة 

 $ تريميكف4 بمعدؿ سنكم مركب لتبمغ2008 سنة $ تريميكف 3،2المنتجات الزراعية ك األغذية المعمبة إلى نحك 
 2008 سنة $ تريميكف1،4بقيمة (الكحكلية ك غير الكحكلية ) ، أما صناعة المشركبات العالمية 2013سنة 

  ؛2013 في $ تريميكف 2،6بمعدؿ  نمك مركب 

 ، أما أسيا 2007 سنة $ تريميكف 1،4حيث بمغ حساب أكربا اكبر حصة لمصناعة الغذائية العالمية بػ
 $ مميار 182كالمحيط اليادم ك الدكؿ الناشئة باعتبارىا مساىـ رئيسي لممكاد الخاـ ، فقد حققت السكؽ اليندية 

 44 ، ك في الصيف بمغ قطاع تجييز األغذية $ مميار 72 في حيف ارتفع قطاع تصنيع األغذية إلى 2008في 
 ؛$ مميار 50 بمغت 2008 ، أما في 2007 في $مميار 

كما نجد أف مكازيف القكل في إنتاج الصناعة الغذائية قد مالت في كفة الصيف ركسيا ك اليند نتيجة 
 في الصيف %26لمخط التنمكية ك االستراتيجيات التي مكنتيا مف رفع إنتاجيتيا ، حيث بمغت الزيادة ب

 ؛% 12،5 ، مقابؿ انخفاض في الكاليات المتحدة األمريكية ب %45،ركسيا  (2003،2007)
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 ك ذلؾ نتيجة %58أما مف ناحية االستيالؾ فاف البمداف النامية تعتبر اكبر سكؽ لممكاد الغذائية ك ذلؾ بنسبة 
 مف سكاف العالـ ، كما نجد أف ىناؾ تزاحـ كبير %37لمزيادة الديمغرافية اليائمة في الصيف ك اليند التي تبمغ 

في ىذه األسكاؽ كما اتجيت العديد مف الشركات نحك تدكيؿ ك عكلمة نشاطيا قد الحفاظ عمى نمكىا 
 NESTLÉ SA (SWITZERLAND)، ك مف بيف اىـ الشركات نجد شركة 1كاستمراريتيا ضمف قطاع األعماؿ 

 (أمريكا ، آسيا ، أكربا، إفريقيا )التي تحتؿ الصدارة ك تغطي نسبة كبيرة مف السكؽ العالمية لمصناعة الغذائية 
 األخرلىي  ARCHER-DANIELS MIDLAND (US) مميار دكالر أمريكي ، تمييا شركة 13،8تقدر أرباحيا بػ 

مف أسكاقيا المستيدفة   %51  بنسبةاألمريكيةتعمؿ عمى مستكل السكؽ العالمي تركز عمى الكاليات المتحدة 
المرتبة  UNILEVER NV (NETHERLANDS)  مميار دكالر ، ك تحتؿ شركة 27بمغت أرباحيا التشغيمية بػ 

 مف خاللو ، نالحظ (1) مميار دكالر ، باإلضافة إلى شركات عالمية أخرل نبينيا في الممحؽ رقـ 8،5الثالثة 
قكة المنافسة العالمية حكؿ الحصة السكقية في السكؽ العالمية لمصناعة الغذائية ،باإلضافة إلى اىتماـ ىذه 

المؤسسات بالتكسع عمى المستكل الدكلي مف خالؿ األسكاؽ المستيدفة ، كما نالحظ ضخامة اإليرادات كاألرباح 
التي تجنييا ىذه المؤسسات مف األسكاؽ الدكلية نتيجة لالستراتيجيات التي تتبناىا في تكسيع استثماراتيا كالتكجو 

 .نحك خدمة األسكاؽ الدكلية 

كما نجد أف أىـ المنتجات الخاصة بالصناعة الغذائية ك أكثرىا تبادال عمى المستكل الدكلي ممثمة في  
 : الجدكؿ التالي 

                                                           
1
I map consumer staples report: op.cit. ,p11 
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الصناعة الغذائية األكثر تبادال في العالـ : (1-4)الجدكؿ رقـ 

 
 www.faostat.org عمى المكقع FAOمف إعداد الباحث باالعتماد عمى إحصائيات منظمة :المصدر 

مف كمية  %26 ك  %24حيث تتراكح نسب إنتاجيا   تتصدر تجارة القمح عمى المستكل العالمي
 ،  تمييا المكاد الغذائية المعمبة باعتبارىما مف المنتجات %9،7، %7اإلنتاج العالمية أما قيمتيا تتراكح بيف 

 مف قيمتو  ،تمييا في %8،8مف كمية اإلنتاج العالمية ك %15الرئيسية في الصناعة الغذائية العالمية بنسبة 
  مف قيمة منتجات %0,8  مف كمية اإلنتاج العالمي ك نسبة  %15المرتبة الثالثة فكؿ الصكيا بنسبة  

  مف اإلنتاج العالمي لمصناعة الغذائية %6الصناعة الغذائية العالمية ، أما المرتبة الرابعة زيت النخيؿ بنسبة  
  مف اإلنتاج %18  مف قيمة الصناعة الغذائية ، باإلضافة إلى الذرة التي حصمت عمى نسبة  %6,6ك بنسبة  

 مف قيمة اإلنتاج العالمي لمصناعة الغذائية ، ك نالحظ تطكر في كميات اإلنتاج العالمية %5,5 العالمي بنسبة
 ، ك ىك ما يعبر 2011 طف سنة 596312963  إلى2008طن لسنة  508714834لمصناعة الغذائية مف 

عف تزايد الطمب عمى المنتجات الغذائية ، كما أف أسعارىا في تطكر مستمر نالحظ انخفاضو فقط في سنة 
 كما تحض صناعة الشككالتة ك البسككيت  ،2008 قد يفسر ذلؾ بآثار األزمة المالية العالمية لسنة 2009

 بالنسبة  %0،9 عمى التكالي ضمف التجارة العالمية لمصناعة الغذائية بنسبة متكسطة تبمغ 12،13بالمرتبة 
 بالنسبة لمشككالطة  %4،6 ، %4،5 بالنسبة لمحمكيات مف كمية الصناعة الغذائية ك %1،1لمشككالتو ،ك 

2008200920102011

سلعة
القيمة )1000 دوالر(الكمية )الطن(القيمة )1000 دوالر(الكمية )الطن(القيمة )1000 دوالر(الكمية )الطن(القيمة )1000 دوالر(الكمية )الطن(

13116996644167052146966594310511321451570083258359814827071046847615قمح

1100511738339318108776183740631611877821405912971229388746716430المواد الغذائية اإلعدادية متنوعه

7902217435133356815424843310760996596584396941179102147945027521فول الصويا

3337926230355692351759782337428135341087299176373704784440565428زيت النخيل

6077168157575691421545712878520682447221397701749913033893282المطاط نات الجاف

10213395126933596100651167199193531078460822274143510964604533727471الذرة

8973822296399698735266251866239802677278696831038971432106922نبيذ

Dist.Alc .366064222721883348276219867674402800622749430421664327343994مشروبا

633923016587786630422614366625658190517929567672389927145673صنع القهوة واألخضر

502652824155222515846121505042520802223890655497804526721255 اللحوم )لحوم البقر ولحم العجل(

458089725067401484762121526634508436323569678522105026461098الجبن من حليب البقر كامل

5896347820913142568390192196116264489218227485446490700725395245كعكة فول الصويا

427543019283735416537518112648443885319738754484887422978862 الشوكوالته

615691819720366592438218393860658926819614102715358122728668الحلويات و البسكويت 

1046262517263163107827421608669711646787183631841247022122070655لحوم الدجاج

1608111314098180263717111160570775419714265337819881820846512 القطن

107472718380689102260717497658101642217607455112065420696276السجائر

495502412436582305814401107842933558493155790613197051918499024السكر الخام الطرد المركزي

1102738912198939211732061087394223849072142501262310684817363585السكر المكرر

434937314167517445728612774246487278313889147522799516628471لحم خنزير

http://www.faostat.org/
http://www.faostat.org/
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كالحمكيات عمى التكالي مف قيمة الصناعة الغذائية العالمية ك بذلؾ فيي تعتبر أيضا مف األسكاؽ المنافسة عمى 
 .ساحة السكؽ الدكلي 

مف خالؿ الجدكؿ يمكننا استنتاج ك تبييف أىـ منتجات الصناعة الغذائية مف حيث الكميات المنتجة ك 
قيمتيا لمصناعة الغذائية عبر العالـ ، ك الشكؿ المكالي يكضح نسب كمية اإلنتاج الصناعة الغذائية العالمية 

 :2011لسنة 
 (طف : الكحدة )                 كمية المبادالت العالمية لمصناعة الغذائية : (1-4)الشكؿ رقـ  

 www.faostat.orgمف إعداد الباحث باالعتماد إحصائيات منظمة األغذية ك الزراعة العالمية عمى مكقع : المصدر 
نالحظ مف خالؿ الشكؿ نمك ك ارتفاع الطمب عمى كافة منتجات الصناعة الغذائية خالؿ سنكات 

الدراسة ، ك ىذا ما يفسر النمك الديمغرافي ك حاجة اإلنساف لمتغذية عبر العالـ ، ك ىك ما يبرز أىمية الصناعة 
الغذائية ك ضركرتيا ، خاصة بالنسبة لممكاد الغذائية الضركرية ك التي تبرز بشكؿ كاضح عمى الشكؿ إذ تتمثؿ 
في القمح ك الذرة ك فكؿ الصكيا ك السكر، كما نالحظ أف ىذه المكاد تعتبر مكاد أكلية لمصناعة الغذائية المجيزة 
ك المكزعة ك التي تتمثؿ في المكاد الغذائية اإلعدادية ، الحميب ك الجبف ، الشككالتو ك الحمكيات ، حسب الشكؿ 

السابؽ فيي تحتؿ المرتبة الثانية بعد المكاد الخاـ أك الزراعية كما نالحظ تطكر الطمب عمييا عمى غرار كافة 
 . المكاد الغذائية   

 : أما بالنسبة لقيمة اإلنتاج لمصناعة الغذائية العالمية نبينو في الشكؿ التالي 
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(دكالر1000الكحدة )               قيمة المبادالت لمصناعة الغذائية العالمية : (2-4)الشكؿ رقـ 

 
 www.faostat.orgمف إعداد الباحث باالعتماد إحصائيات منظمة األغذية ك الزراعة العالمية  عمى مكقع : المصدر 

عمى عكس كميات اإلنتاج لمصناعة الغذائية التي كانت في ارتفاع مستمر نتيجة ألىمية الصناعة ك ضركرتيا 
،  2009ك ألنيا تعتبر مف ضركريات الحياة لإلنساف، فاف قيمتيا أك أسعارىا شيدت انخفاضا بشكؿ كاضح سنة 

التي كاف ليا اثر عمى سعر صرؼ  (2008أزمة الرىف العقارم نياية )ك يرجع ذلؾ لالزمة المالية العالمية 
الدكالر األمريكي الذم اثر عمى قيمة المنتجات في كثير مف القطاعات عمى غرار الصناعة الغذائية ، لكف في 

 نالحظ نمك في أسعار ك قيمة المنتجات الغذائية نتيجة لمطمب الفعاؿ عمى منتجات 2011 ك 2010سنة 
 .    القطاع ك كذا تحسف أسعار صرؼ الدكالر األمريكي 

 نظرة عمى سوق صناعة البسكويت و الشكوالته في العالم  : رابعا 

بما أننا بصدد دراسة المنافسة ك تنافسية مؤسسة بيفا المتخصصة في صناعة البسككيت ك الحمكل ك 
الشككالتة فإننا نيتـ أكثر بدارسة ىذا الفرع مف قطاع الصناعة الغذائية ، مف خالؿ تبييف حجـ التبادالت 

 : التجارية في ىذا المجاؿ ك الذم نكضحو الشكؿ التالي 
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 تطكر الصادرات العالمية في مجاؿ البسككيت ك الشككالتة :(3-4)الشكؿ رقـ 

 تطكر الصادرات حسب الكمية : اكال 
 (الكحدة طف )

 
 تطكر الصادرات حسب القيمة : ثانيا 

 (دكالر1000الكحدة )

 
 تطكر الصادرات الصناعة الغذائية حسب القيمة ك الكمية : ثالثا

 
 www.faostat.org عمى المكقع FAOمف إعداد الباحث باالعتماد عمى إحصائيات منظمة : المصدر 

تتميز سكؽ صناعة البسككيت ك الشككالتة بالنمك المستمر عمى المستكل الدكلي ك ىك ما نمحظو في 
مف كمية االنتاج لمصناعة الغذائية ، كذلؾ %0،7 بنسبة 2009الشكؿ السابؽ ، كما نالحظ االنخفاض في سنة 

ربما نتيجة لالزمة المالية العالمية التي مست مختمؼ القطاعات ، لكنيا سرعاف ما استرجعت مكانتيا في التكسع 
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 مف كمية اإلنتاج لمصناعة %0،81 ،  %0،75، بنسبة 2011 ،  2010ك النمك في السنكات الالحقة أم 
الغذائية عمى التكالي ،  نظرا لمسياسات التسكيقية الفعالة التي تمارسيا الشركات الدكلية في ىذا المجاؿ لرفع 
الطمب ك التي نجد مف أىميا شركة نستمو السكيسرية ك فريرك ، ك كرافت فكد ك الشركات التركية مثؿ ايمفر 

كبيفا ك غيرىا مف الشركات التي تخدـ أسكاقيا المستيدفة بشكؿ فعاؿ ، كما نالحظ تقارب كمية صناعة 
البسككيت ك الشككالتو ، في حيف نالحظ الفرؽ في ارتفاع قيمة البسككيت ك الحمكيات عمى قيمة صناعة 

 .   الشككالتو ك ذلؾ مرده إلى درجة الطمب العالمي ك ظركفو

 : سوق الصناعة الغذائية التركي و أهم مالمحه : الفرع الثالث 

  1: تتميز الصناعة الغذائية التركية بمجمكعة مف الخصائص ، ك التي تتمثؿ فيما يمي 

تمتمؾ تركيا قاعدة مميزة ساعدت في بناء صناعة غذائية متطكرة فيي بمد كاسع تصؿ مساحتو إلى -
 ، ك يحض بأراضي زراعية مميزة ك مناخ متنكع ككفرة المياه أدت بيا الف تككف مف الدكؿ 2 ألؼ كمـ800

 مف اليد %35الرائدة في الزراعة ك اإلنتاج الحيكاني ، كما تبمغ اليد العاممة في مجاؿ الزراعة ك تربية الماشية 
 مف القكل %55العاممة ،ك إذا أضفنا الصناعة المرتبطة بالزراعة ك الصناعة الغذائية فاف النسبة ترتفع إلى 

 مف الناتج المحمي القكمي التركي ، ك لدل تركيا %40العاممة ، كما تشكؿ الزراعة ك الصناعة الغذائية نسبة 
اكتفاء ذاتي في إنتاج الطعاـ ك الصناعة الغذائية ، بؿ تعتبر مف اكبر منتجي ك مصدرم منتجات الصناعة 
الغذائية ك الزراعية في الشرؽ األقصى ك شماؿ أفريقيا ، ك في مجاؿ الصناعة الغذائية التحكيمية تقدر القيمة 

 مف القيمة المضافة لمصناعة التحكيمية ككؿ ، ك يبمغ عدد العامميف في % 16 ، تمثؿ $ مميار 15المضافة ب 
 مف الصناعة التحكيمية ، ك يبمغ معدؿ نمك الصناعة الغذائية %14 ألؼ عامؿ يمثمكف 150الصناعة الغذائية 

  . %35بػ

 مميكف نسمة ، 70حكالي )في جانب الطمب تعتبر السكؽ التركية سكؽ كبيرة بالنظر لمعدد السكاف -
  .( سنة 25 منيـ تقريبا اقؿ مف 50%

بالنسبة لبيئة االستثمار ، مف الناحية التنظيمية ك التشريعية فاف الحككمة التركية تسعى جاىدة لتشجيع -
االستثمار في مجاؿ الصناعة الغذائية ك ذلؾ بإعطاء المستثمريف األجانب نفس االمتيازات المقدمة لممستثمر 

                                                           
1

 77-75،ص ص 2005 ،شركة مسار لالستشارات الفنٌة ،فلسطٌن ،أٌار، قطاع الصناعة الغذائٌة:محمد نصر 
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المحمي ، ك ذلؾ قصد تشجيع المنافسة الحرة ك الرقي بالصناعة المحمية، ك مف أىـ الحكافز المقدمة لممستثمريف 
 1: في مجاؿ الصناعة الغذائية نجد 

بغية التعمـ التكنكلكجي ك نقؿ )اإلعفاءات الجمركية عمى مشتريات اآلالت ك المكائف المستكردة -
 ؛ (التكنكلكجيا 

 إعفاء مشتريات اآلالت ك المكائف المحمية المستكردة مف الضريبة عمى القيمة المضافة ؛-

 50تخصيص قركض خاصة بالبحث ك التطكير باإلضافة إلى قركض تشغيمية لممشاريع التي تكظؼ -
 عامؿ فأكثر ، باإلضافة إلى مساعدات ك حكافز لالستثمار في المشاريع الصغيرة ك المتكسطة ؛

برنامج دعـ الطاقة ،فحسب قانكف تشجيع االستثمار ك التشغيؿ تمنح المناطؽ التي يقؿ فييا معدؿ -
 دعما إضافيا حسب برنامج دعـ الطاقة ، ك حتى تستفيد منيا يجب عمييا أف $1500الناتج المحمي لمفرد عف 

 عماؿ عمى األقؿ ، أف تعمؿ في مجاؿ الصناعة الغذائية 10تتكفر فييا مجمكعة مف الشركط كاف يتـ تشغيؿ 
 مف تكمفة %20كالتحكيمية ك مخازف التبريد ، ك تحصؿ الشركات في إطار ىذا البرنامج عمى دعـ يساكم 

 .  الطاقة

ىذه االمتيازات ك غيرىا تيدؼ بالدرجة األكلى إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية خاصة في مجاؿ الصناعة 
الغذائية ، ك التي تعمؿ عمى تطكير الصناعة ك نقؿ التكنكلكجيا ك تطكيرىا، ك كذا االىتماـ بمجاؿ البحث 

كالتطكير ، ك مف جانب آخر فقد جعمت مثؿ ىذه القرارات مف السكؽ التركي كجية مميزة ألىـ المستثمريف في 
 2: مجاؿ صناعة الغذائية ، نذكر مف بيف أىـ ىذه االستثمارات ما يمي 

 سنة ك التي تستفيد بصؼ 30ك ىي تعمؿ في تركيا ألكثر مف : فريرك العمالؽ األكربي لمحمكيات -1
في  EUR مميكف 95مباشرة مف المكاد الخاـ ذات الجكدة العالية التي تقدميا السكؽ التركية ، ك ىي تستثمر 

اإلنتاج النباتي ، باإلضافة إلى االنطالؽ في اإلنتاج بمنطقة منيسا بتصنيع الشككالتة نيكتيال ك كندرز 
  منصب عمؿ ؛200، ك ىي تكفر أكثر مف (2013)

 سنة مف االستثمار المستمر، 100تعمؿ في السكؽ التركية منذ : نستمو الرائدة في التغذية ك الصحة -2
ك في السنكات األخيرة قررت رفع االستثمار إلنتاج حبكب اإلفطار ك ىك المصنع الخمس عشر في السكؽ 

 طف مف 4350) ، حيث تستعمؿ في إنتاجيا المكاد الخاـ التركية  $ مميكف45التركي ، ك ذلؾ بقيمة استثمار 
                                                           

1
 77نفس المرجع ، ص 
2

  16/11/2014 ،شوهد فً  www.inves.gov.tr: متاح على الموقع : وزارة االستثمار التركٌة 

http://www.inves.gov.tr/
http://www.inves.gov.tr/
http://www.inves.gov.tr/
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سنكيا ، ك تعتبر كقاعدة تستيدؼ مف  (طف أرز 1000 طف ذرة ، 4000طف مف قمح ، 5350السكر ، 
 دكلة في الشرؽ األكسط ك شماؿ إفريقيا ، ك لقد كانت خطكة الشركة لالستثمار في 14خالليا نستمو تمكيف 

السكؽ التركية كانعكاس لمثقة التي تكلييا الشركات العالمية لالقتصاد التركي ك مكانتو في المنطقة التي أثبتتيا 
مف خالؿ معدالت النمك المستمرة ، كما أف المكقع الذم أقيـ فيو مصنع إنتاج حبكب اإلفطار في محافظة 

بكرصة ذات المكقع االستراتيجي لكقعيا عمى بحر مرمره بيف البحر األسكد ك األبيض المتكسط مما يسيؿ عممية 
 التصدير ؛

ثاني اكبر شركة عالمية لمرم في العالـ : جايف العالمية العمالؽ اليندم الرائد في أنظمة الرم -3
مف خالؿ مشركعيف أساسييف يتمثالف في  (28/09/2009 )$ مميكف 20قررت استثمار  ( مكظؼ 10000)

إقامة منشاة لتصنيع ك إنتاج منظكمات الرم ، ك مصنع آخر لتجييز الطعاـ مقرىا في اضنة ، تعمؿ عمى 
 .  منصب عمؿ في مجاؿ الرم ك التصنيع الغذائي 400تكفير 

  في مجاؿ الصناعة الغذائية ك الزراعة الحديثة مف خالؿ التحالؼ االستراتيجي $ مميار 6استثمار -4
بيف ثالث مؤسسات مالية مشيكرة عالميا ك الرائدة في منطقة الخميج ، بيت التمكيؿ الخميجي ، بنؾ االستثمار 

BSC بيت أبك ظبي لالستثمار ، ك ذلؾ مف خالؿ دراسة الجدكل المعدة التي اكدت ارتفاع مستكل الطمب ، 
 .عمى البينية التحتية لمزراعة ك الصناعة الغذائية ك بيئة االستثمار الجيدة في السكؽ التركي 

ىذه ك غيرىا مف االستثمارات التي تؤكد سعي الحككمة التركية نحك التنمية االقتصادية مف خالؿ 
تشجيع االستثمار ك مف جية أخرل االستفادة مف الخبرات العالمية في مجاؿ الصناعة الغذائية ك الزراعة كانتقاؿ 

التكنكلكجيا الحديثة ك تطكير البحث العممي في مجاؿ الصناعة الغذائية، ك االستفادة مف التجارب الدكلية في 
ىذا المجاؿ ، ك مف جية أخرل فيي تكفر جك تنافسي لممؤسسات المحمية الذم يضطرىا إلى تحسيف ك تطكير 
تفكيرىا االستراتيجي ك إتباع الجكدة العالمية ك مقاييسيا قصد مجابية ىذه المنافسة ، ك ىك ما يدعـ تطكيرىا 

في اتجاه البحث ك التطكير ك االتجاه نحك السكؽ الدكلية ك العالمية مرتكزة عمى ما أفرزتو البيئة التنافسية 
 . التركية 

 .نظرة عمى  سوق صناعة البسكويت و الشكوالته في الجزائر  : الفرع الرابع 

فقد  (السكؽ الجزائرية )قصد تشخيص درجة المنافسة التي تكاجييا شركة بيفا في سكقيا المستيدفة محؿ الدراسة 
 : تكجينا إلى دراستيا مف خالؿ 
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 واقع الصناعة الغذائية في الجزائر : أوال 
منذ استقالؿ الجزائر أعطيت أىمية خاصة لمتنمية في القطاع الزراعي ك تحقيؽ التنمية االقتصادية 
الكفيمة بذلؾ ، ىذا التكجو جعؿ مف قطاع الصناعة الغذائية يحتؿ مكانة كبيرة في النسيج الصناعي لمجزائر 
كيصنؼ في المرتبة األكلى مف مجمكع الصناعة التحكيمية مف حيث اإلنتاج ك القيمة المضافة ك االستثمار 

كالتشغيؿ ، ك تتأكد ديناميكية ىذا القطاع مف خالؿ الطمب المتنامي في السكؽ المحمي ك كذا الخارجي خاصة 
مع الدكؿ األكربية ، ك لكف رغـ الجيكد المبذكلة لتنمية القطاع فانو يبقى رىينا لمخارج في تمكينو بالمكاد األكلية، 

 : إف سعى الحككمة الجزائرية لتنمية ىذا القطاع يعكد إلى عدة أسباب أىميا 
 مميار 4،1875أم  (2011سنة ) %41،8نسبة اإلنفاؽ المعتبرة في سكؽ الصناعة الغذائية ك التي تمثؿ -1

 ؛1دينار  
مشاركة قطاع الصناعة الغذائية في القيمة المضافة لالقتصاد الكطني ، ك يمكف تكضيحيا مف خالؿ الجدكؿ -2

 : التالي 
 (مميكف دينار جزائرم:الكحدة ) تطكر الصناعة الغذائية في السكؽ الجزائرية  : (2-4)الجدكؿ رقـ 

  2011 إلى 2000 مف 609مف إعداد الباحث باالعتماد عمى الديكاف الكطني لإلحصاء ، الحسابات االقتصادية رقـ : المصدر 

                                                           
1

 16/11/2013 ،  بالمئة من المٌزانٌة العائلٌة تخصص للحاجٌات الغذائٌة42حوالً : جرٌدة النهار الجدٌد  

  2008   2009   2010   2011  

 مجموع خاص عمومً مجموع خاص عمومً مجموع خاص عمومً مجموع خاص عمومً 

اإلنتاج 
 الخام 

107866,3 499556,9 607423,1 112510,0 574201,3 686711,3 118948 627478 746426 143147 680999 824146 

 17,75% 82,24% 100% 16,38% 83,61% 100% 15,93

% 

84,06

% 

100% 17,36

% 

82,63

% 

100% 

نسبة 
النمو فً 

اإلنتاج 
 الخام 

   4,3% 14,94% 13,05% 5,72% 9,27% 8,69% 20,3% 8,52% 10,41

% 

 دخل 
 محلً

20318,4 129587,2 149905,6 21935,6 150413,6 172349,2 23375 173921 197297 27330 185510 212841 

 13,55% 86,44% 100% 12,72% 87,27% 100% 13,44% 88,15% 100% 12,84% 87,15% 100% 

نسبة 
النمو فً 

الدخل 
 المحلً

   7,95% 16,07% 14,97% 6,56% 15,62

% 

14,75

% 

6,66% 16,91

% 

7,87% 

القٌمة 
 المضافة 

11847,7 16388,5 28236,2 11692,3 20687,6 32379,9 12108 21548 33656 15024 23393 38418 

 41,95% 58,04% 100% 36,10% 63,89% 100% 35,97

% 

64,02

% 

100% 39,10

% 

60,89

% 

100% 

نسبة 
النمو فً 

القٌمة 
 المضافة 

   -1,31% 26,23% 14,67% 3,55% 4,15% 3,94% %8,56 24,08

% 

14,14

% 
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نالحظ مف خالؿ الجدكؿ تطكر مستمر في قطاع الصناعة الغذائية سكاء عمى مستكل القطاع الخاص 
 مف قطاع الصناعة % 17ك 16أك القطاع العاـ عمى حد السكاء ، إذ نجد أف إنتاج القطاع العاـ يتراكح بيف 

 مف قطاع الصناعة الغذائية ك ىك ما %83الغذائية أما بالنسبة لمقطاع الخاص فيك ما يمثؿ بالمتكسط نسبة 
يدعـ القكؿ باف السكؽ الجزائرية تتجو نحك اقتصاد السكؽ ،أما بالنسبة لمدخؿ المحمي فتتراكح مساىمة القطاع 

 ك ىك ما يبيف دعـ الدكلة  %87 ك 85 أما بالنسبة لمقطاع الخاص فتتراكح بيف %13ك 12العاـ بيف ما نسبتو 
ألسعار بعض المنتجات في قطاع الصناعة الغذائية ، أما بالنسبة لمقيمة المضافة فتتراكح نسبة مساىمة القطاع 

 قد يرجع ذلؾ إلى انخفاض 2009،2010 ، انخفضت ىذه النسبة في سنة % 42 ك 36العاـ بقيـ متقاربة بيف 
أسعار البتركؿ ك تدني قيمة الدكالر ك بالتالي تراجع  قيمة دعـ الحككمة ألسعار المكاد الغذائية ، في حيف 

 2010 ، 2009 ارتفعت ىذه النسبة في سنتي %64 ك 58نالحظ نسبة القيمة المضافة تتراكح بنسبة 
ك ىي ناتجة عف ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية مقابؿ النمك المستمر لمطمب عمى  ( عمى التكالي %64ك63)

 الصناعة الغذائية 
كما نالحظ نسب نمك متمايزة في اإلنتاج ، نجدىا في ارتفاع بالنسبة لمقطاع العاـ حيث بمغت سنة 

 ، ىذا ما يعبر عف % 20,3 بنسبة 2011 لتبمغ سنة %72،5 بنسبة 2010لترتفع سنة %  4,3 بػ 2009
تكجو الدكلة عمى التخطيط الفعاؿ في مسايرة الطمب عمى المكاد الغذائية ك إدراكيا لتنامي فاتكرة االعتماد عمى 

األسكاؽ الخارجية في قطاع الصناعة الغذائية ، أما بالنسبة لمقطاع الخاص فنجد نسب متناقصة مف النمك حيث 
 لتبمغ نسبة 2011 لتنخفض سنة %9,27 حيث قدرت بػ 2010 لتنخفض سنة  %14,94 بػ 2009قدرت سنة 

 ، ىذا ما يعكس شدة المنافسة التي تكاجييا مؤسسات قطاع الصناعة الغذائية سكاء فيما بينيا اك %8,52نمك 
عمى المستكل الدكلي أم المؤسسات األجنبية ، أما بالنسبة لنمك الدخؿ المحمي فيك منخفض بالنسبة لمقطاع 

  %16ك15 ، مقابؿ ارتفاعو في القطاع الخاص بنسب تتراكح بيف% 8 ك 6العمكمي بمتكسط نسبتو تتراكح بيف 
ىذا ما يعكس دعـ الحككمة لمقطاع ، اما بالنسبة لمقيمة المضافة فيي منخفضة تماما في القطاع العاـ فقد  

 2011 ، ثـ ارتفعت سنة  2010 سنة %3,55 ، لترتفع بنسبة 2009 سنة %1,31-سجمت انخفاض بنسبة 
 %26,23 نسبة 2009 ، اما بالنسبة لمقطاع الخاص فيك يشيد نمك بنسبة متمايزة ، بمغت سنة %8,56بنسبة 

 ، ك ىذا ما يفسر دعـ الدكلة بالنسبة %24,8 ، لترتفع مرة أخرل إلى %4,15 إلى 2010لتنخفض سنة 
لمقطاع العاـ ، ك بالنسبة لمقطاع الخاص فاف التبايف في نسب النمك قد يفسر بتذبذب الطمب عمى السمع المحمية 

لمصناعة الغذائية ك اشتداد المنافسة خاصة مف طرؼ المؤسسات األجنبية ، ك يمكف تمخيص نمك ك تطكر 
 : قطاع الصناعة الغذائية في الجزائر في الشكؿ المكالي 
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 تطكر الصناعة الغذائية في الجزائر  : (4-4)الشكؿ رقـ 
 (مميكف دج )الكحدة 

 
 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ السابؽ : المصدر 

نالحظ مف الشكؿ التطكر المستمر في قطاع الصناعة الغذائية في السكؽ الجزائرية ك ذلؾ تجاكبا مع 
الطمب المتزايد ك النمك الديمغرافي الذم تشيده الجزائر ، كما يمعب القطاع الخاص دكرا رئيسيا في مجابية ىذا 
الطمب المتنامي ك يتمثؿ ذلؾ في ارتفاع الحصة السكقية لمقطاع الخاص ك ارتفاع اإلنتاج ك القيمة المضافة ك 

 . الدخؿ المحمي لو 

 : ارتفاع فاتكرة الكاردات ك ارتفاع الطمب عمى منتجات الصناعة الغذائية ، ك التي نمثميا في الجدكؿ التالي -3

 تطكر التجارة الخارجية لمصناعة الغذائية : (3-4)الجدكؿ رقـ 
 الكحدة مميكف دج ، النسبة مف إجمالي الصادرات أك الكاردات

 08 20 09 20 10 20 11 20 13 20 14 20 
 % القٌمة % القٌمة  % القٌمة  % القٌمة % القٌمة  % القٌمة  

13,7 287,8 391 18% 487,7 464 الواردات 
% 

392 
523,9 

13,0
3% 

709 561,2 20,61
% 

760 540 17,91% 886 652 %19 

0,14 457,9 7 الصادرات 

% 
8 464,8 2,43

% 
24 006,9 0,55

% 
26 045,3 0,48% 31 908 1,99% 26 019 1,15

% 

المٌزان 
التجاري 

للصناعات 
 الغذائٌة 

-457029,8  -382823  -368517  -683515,9  -728632  -860633  

، ( http://www.ons.dz) 10مف إعداد طالب البحث باالعتماد عمى إحصائيات الديكاف الكطني لإلحصاء الفصؿ : المصدر 
  (http://www.andi.dz/index.php/ar/statistique )إحصائيات الككالة الكطنية لتطكير االستثمار

يمكف تمثيؿ البيانات الممثمة لمتبادؿ التجارم الخارجي لمصناعات الغذائية في السكؽ الجزائرية في 
 : الشكؿ المكالي 
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 التبادؿ التجارم لمصناعة الغذائية في السكؽ الجزائرية : (5-4)الشكؿ رقـ 
 (مميكف دج )الكحدة  

 
 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى الجدكؿ السابؽ : المصدر 

 مميكف 487,7 464 ما قيمتو 2008متنامي في كاردات الصناعة الغذائية بمغ سنة  نالحظ ارتفاعا كبيرا

قد يككف ذلؾ نتيجة األزمة المالية العالمية ك انخفاض قيمة الدكالر الذم يعتبر عممة رئيسية لصادراتيا دينار 
،لتصؿ كحد أقصى 2013 ، 2011 ، ثـ تضاعفت في سنة 2010، 2009خاصة البتركؿ ،لتنخفض قميال في 

، قد يرتبط ذلؾ بزيادة تكاليؼ اإلنتاج خاصة مكاد الطاقة ك عدـ  دينار مميكف 652 886 إلى 2014سنة  
اعتماد سياسة محكمة في الحد مف صادرات المكاد الغذائية، ك تبعية السكؽ الجزائرية لألسكاؽ الخارجية في 
تمبية الحاجات ك الطمب عمى المكاد الغذائية ، أما مف ناحية الصادرات الجزائرية لمصناعة الغذائية في تكاد 
منعدمة إذا ما قكرنت بالكاردات ، لكنيا في ارتفاع مستمر خالؿ فترة الدراسة ، أما الميزاف التجارم الخاص 

،  2010 ، 2009بالسكؽ الغذائية الجزائرم فيك دائما يشيد عجز مستمر لكف بنسب متفاكتة ، انخفض في سنة 
 ىذا ما يبرز التبعية الغذائية لمسكؽ الجزائرية ك اعتمادىا عمى الخارج في 2014، 2013ليرتفع بعد ذلؾ في 

، 2014تمكيف احتياجاتيا الغذائية ك ىي أرقاـ مرشحة لالرتفاع خاصة بعد انخفاض سعر البتركؿ في نياية سنة
بالمقابؿ نستطيع القكؿ بأنيا سكؽ كاعدة لمشركات األجنبية نظرا لنمك الطمب باإلضافة إلى ضعؼ تنافسية 

 .  المؤسسات المحمية 

 سوق البسكويت و الشكوالته في الجزائر : ثانيا 

يشيد سكؽ البسككيت ك الشككالتو تناميا مستمرا ك ذلؾ ما نالحظو مف درجة المنافسة الذم يشيده ىذا 
 شركة خاصة بصناعة البسككيت 39النشاط مف خالؿ عدد الشركات الناشطة ىذا القطاع السكقي الذم بمغ 

 SGB / Société Générale Biscuits، BIMO / Nouvelle Biscuiterie Moderne،Biscuiterie Oum Elاىميا 
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http://elmouchir.caci.dz/sgb-socit-gnrale-biscuits-197.html
http://elmouchir.caci.dz/sgb-socit-gnrale-biscuits-197.html
http://elmouchir.caci.dz/BIMO--Nouvelle-Biscuiterie-Moderne-1380.html
http://elmouchir.caci.dz/BIMO--Nouvelle-Biscuiterie-Moderne-1380.html
http://elmouchir.caci.dz/Biscuiterie-Oum-El-Kora-1392.html
http://elmouchir.caci.dz/Biscuiterie-Oum-El-Kora-1392.html
http://elmouchir.caci.dz/Biscuiterie-Oum-El-Kora-1392.html
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Kora،   BIFAشركة ، باإلضافة إلى 30أما الشركات المختصة بصناعة الشككالتو فبمغ عددىا ،   غٌرها و 
 شركات ، أما الشركات المختصة في 10الشركات المتخصصة في الحمكيات ك المعجنات ك الخبز بمغ عددىا 

، باإلضافة إلى ىذه الشركات الناشطة عمى مستكل السكؽ المحمي فاف 1 شركة 20صناعة الحمكيات بمغ عددىا 
السكؽ الجزائرية مستيدفة مف طرؼ العديد مف الشركات األجنبية التي تتجو نحك خدمتيا عف طريؽ إستراتيجية 
التصدير ، كما أف بعض الشركات المحمية المختصة في ىذا المجاؿ تتجو أيضا إلى إستراتيجية التصدير إلى 

أسكاؽ خارجية ىذا ما نممسو مف خالؿ تحميمنا لصادرات ككاردات السكؽ الجزائرية في ىذا المجاؿ ك الذم نبينو 
 : فيما يمي 

تحضى منتجات البسككيت ك الحمكيات : التبادؿ التجارم الجزائرم في صناعة البسككيت ك الحمكيات -1
بنصيب معتبر مف سكؽ الصناعة الغذائية الجزائرية ك ذلؾ ما نالحظو في كمية ك قيمة المبادالت التجارية 
الخاصة بيذا الفرع مف قطاع الصناعة الغذائية في السكؽ الجزائرية ، ك يمكننا تمخيص المبادالت التجارية 
الخاصة بالبسككيت في األشكاؿ المكالية الخاصة بالصادرات ك الكاردات الجزائرية في صناعة البسككيت ك 

 الحمكل 

 :  ك يمكف تمخيصيا في الشكؿ التالي : الكاردات الجزائرية في البسككيت ك الحمكل -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

دلٌل المؤسسات الجزائرٌة لقطاعات الصناعة والخدمات و التجارة ، متاح على الموقع : شبكة غرفة التجارة و الصناعة  

:http://elmouchir.caci.dz/category/07/072/ 

http://elmouchir.caci.dz/category/07/072/
http://elmouchir.caci.dz/category/07/072/
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 الكاردات الخاصة بالبسككيت في السكؽ الجزائرية : (6-4)الشكؿ رقـ 

 الكاردات الجزائرية لمبسككيت ك الحمكل حسب الكمية -
 (طف)الكحدة 

 
 الكاردات الجزائرية مف البسككيت ك الحمكل حسب القيمة-

 ($1000)الكحدة  

 
 www.faostat.org عمى المكقع FAOمف إعداد الباحث باالعتماد عمى إحصائيات منظمة : المصدر 

نالحظ مف خالؿ الشكؿ أف الصناعة التكنسية لمبسككيت تحتؿ الصدارة في السكؽ الجزائرية باإلضافة إلى 
( %85تسيطر عمى السكؽ بنسبة تقدر ب  )الشركات التركية فيي تتزاحـ فيما بينيا لخدمة السكؽ الجزائرية 

باإلضافة إلى بعض الشركات األكربية نجد مف أىميا فرنسا اسبانيا ك ايطاليا ،  كما نالحظ اعتماد الشركات 
التركية عمى إستراتيجية التكمفة األقؿ بأسعار مغرية مقارنة مع نظيرتيا االيطالية ك األلمانية ك الفرنسية التي تتبع 

إستراتيجية قشط السكؽ، أما الشركات التكنسية فتتبع إستراتيجية التسعير حسب الطمب ك ذلؾ الرتفاع قيمة 
 فيي في صعكد مستمر ،كما نجد أف عامؿ القرب الجغرافي ساعد الشركات 2006صادراتو مقارنة بسنة 

التكنسية لزيادة كمية صادراتيا لمسكؽ الجزائرية ، ىذا باإلضافة إلى دكؿ أخرل لكف نسبة خدمتيا لمسكؽ 
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الجزائرية تكاد تنعدـ ، أما بالنسبة لمشركات التكنسية ك التركية مف خالؿ تمكينيا المستمر لمسكؽ الجزائرية فيي 
تستيدؼ السكؽ الجزائرية بشكؿ منتظـ ، بما يعبر عنو بتخطيط استراتيجي فعاؿ في خدمة السكؽ المستيدفة ك 

 .   كسب كالء الزبائف المستيدفيف قصد ضماف االستمرارية ك النمك في السكؽ الجزائرية المستيدفة 

تعتبر الصادرات الشركات الجزائرية ضعيفة جدا إذا ما : الصادرات الجزائرية الخاصة بالبسككيت ك الحمكل -ب
 : قكرنت بالشركات األجنبية التي تستيدؼ سكقيا المحمي ك يمكف تمخيصيا في الشكؿ المكالي 

 الصادرات الجزائرية الخاصة بالبسككيت ك الحمكل : (7-4)الشكؿ رقـ 

 الصادرات الجزائرية لمبسككيت ك الحمكل حسب الكمية -1
 (طف)الكحدة 

 
 الصادرات الجزائرية لمبسككيت ك الحمكل حسب القيمة -2

 ($1000)الكحدة 

 
 www.faostat.org عمى المكقع FAOمف إعداد الباحث باالعتماد عمى إحصائيات منظمة : المصدر 
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مف خالؿ الشكؿ نالحظ أف السكؽ اإلفريقية مف أىـ األسكاؽ التي تتكجو نحكىا الشركات الجزائرية لصناعة 
البسككيت ك الحمكل خاصة النيجر ك السنغاؿ ، كما نالحظ عدـ إتباع ىذه الشركات إلستراتيجية معينة خاصة 

 ، لكف 2008 ، مف خالؿ رفع أسعار منتجاتيا سنة 2011في السكؽ السنغالية التي أدت إلى خسارتيا سنة 
 بتخفيض أسعار منتجاتيا لـ يكف كاؼ لكسب كالء الزائف السنغالييف ، ما يجعمنا 2009تدارؾ ذلؾ في سنة 

نحكـ عمى الشركات الجزائرية عمى أنيا ال تتبع إستراتيجية معينة في خدمة السكؽ بؿ تتكجو نحك استغالؿ 
الفرص اآلنية ك ال تيتـ بتنمية السكؽ ك االستمرارية ، كما ىك الحاؿ بالنسبة السكؽ النيجيرية نالحظ تذبذب في 
الطمب عمى المنتجات الجزائرية مف البسككيت ك الحمكل ك عدـ كفاءة الشركات الجزائرية في تفعيمو ك تنميتو مف 

خالؿ اإلستراتيجية التسكيقية التي تيدؼ إلى تنمية السكؽ ك كسب كالء الزبائف كما ىك الحاؿ بالنسبة لباقي 
  . الدكؿ التي تعبر عف مجرد صفقات صغيرة عابرة ،ال تعتبر أسكاؽ تطمح لخدمتيا ك تنميتيا  

فيما يمي نعرض أىـ الممكنيف لسكؽ الشككالتو الجزائرم ك أىـ : المبادالت التجارية الجزائرية لمشككالتة -2
 : العمالء المستيدفيف مف طرؼ الشركات الجزائرية 

 الكاردات الخاصة بصناعة الشككالتة في السكؽ الجزائرية : (8-4)الشكؿ رقـ 
 الكاردات الجزائرية مف الشككالتو حسب القيمة-أ

 ($1000) الكحدة 
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 الكاردات الجزائرية مف الشككالتو حسب الكمية –ب 

 (طف)الكحدة 

 
 www.faostat.org عمى المكقع FAOمف إعداد الباحث باالعتماد عمى إحصائيات منظمة : المصدر 

 مف كميات الشككالتو %90تحتؿ الشركات التركية الصدارة في خدمة السكؽ الجزائرية لمشككالتة قد تبمغ نسبة 
المكجية لمسكؽ الجزائرية مف حيث الكميات ، كما نجد أنيا تتبع خطط استراتيجيات كفيمة بنمكىا ك استمراريتيا 
في السكؽ الجزائرية مف خالؿ الكميات المتزايد المكجية لمسكؽ الجزائرية ، كما نجد أنيا تتبع إستراتيجية السعر 
االدني ك تكجو أسعار جد تنافسية لخدمة سكقيا المستيدفة ،باإلضافة إلى أنيا تعتمد في تكزيع منتجاتيا عمى 
قنكات تكزيعية تتميز بالمتانة مف خالؿ استيعابيا لمكميات المتزايد المكجية لمسكؽ الجزائرية ، كما تتجو لخدمة 
سكؽ الشككالتو الجزائرم مجمكعة مف الشركات األخرل خاصة األكربية ، تتصؼ بأنيا تتبع إستراتيجية قشط 
األسعار ، مف خالؿ المنتجات ذات الذكؽ ك الجكدة العالية التي تميز المنتجات األكربية ، ىذا باإلضافة إلى 

 .  مجمكعة دكؿ أخرل التي تخدـ السكؽ الجزائرية بكميات منخفضة جدا تكاد تنعدـ  

 الصادرات الجزائرية لصناعة الشككالتة : (9-4)الشكؿ رقـ 

 الصادرات الجزائرية لمشككالتو بالكميات -أ
 (طف)الكحدة 

 
 

0

5000

10000

15000

20000

سا
نم

ال

كا
جٌ

بل

ن
صٌ

ال

  
ن
صٌ

ال
m

ai
n

la
n

d

ر
ص

م

سا
رن

ف

ٌا
ان
لم

أ

ن
نا
ٌو

ٌا
طال

إٌ

ب
ر
مغ

ال

دا
ولن

ه

دا
ولن

ب

ٌا
ان
وم

ر

ٌا
ان
سب

إ

را
س
وٌ

س

ة 
بٌ
ر
لع

 ا
ٌة

ر
هو

جم
ال

… 

س
ون

ت

ة 
بٌ
ر
لع

 ا
ت

را
ما

إل
ا

… 

دة
ح
مت

 ال
كة

مل
لم

ا

ٌا
رك

ت

ٌا
ر
غا

بل

ن
رد

أل
ا

ٌا
ز
الٌ

م

2010

2009

2007

2006

0

5

10

15

كندا غٌنٌا فرنسا مالً السنغال تونس

2011

2008

2007

2006

http://www.faostat.org/
http://www.faostat.org/


 دراسة ميدانية حول شركة بيفا التركية للصناعة الغذائية و صناعة البسكويت و نشاطها في السوق الجزائرية...................................الفصل الرابع

324 
 

 الصادرات الجزائرية لمشككالتو بالقيمة –ب 

 ($1000)الكحدة 

 
 www.faostat.org عمى المكقع FAOمف إعداد الباحث باالعتماد عمى إحصائيات منظمة : المصدر 

كما ىك الحاؿ بالنسبة لصناعة البسككيت ك الحمكل تعتبر السكؽ اإلفريقية أىـ زبكف لصناعة الشككالتة 
الجزائرية، تعتبر السنغاؿ ك غينيا أىميا ، كما نالحظ تذبذب في خدمة ىذه األسكاؽ يعبر عف عدـ إتباع 

الشركات الجزائرية الستراتيجيات معينة تضمف كالء عمالئيا في أسكاقيا المستيدفة ك استمراريتيا ك نمكىا ،كما 
أنيا ال تعطي أىمية لألسكاؽ األجنبية التي قد تدعـ مف تنافسيتيا حتى عمى مستكل السكؽ المحمي مف خالؿ 

 .   ، ك جمب العممة الصعبة التي تسيـ في تنمية مكاردىا  (بيئة مختمفة )كسب الخبرة في خدمة أسكاؽ أجنبية 

 نظرة عامة حول شركة بيفا التركية لمصناعة الغذائية و صناعة البسكويت : المطمب الثاني 

 لصناعة البسككيت ك الصناعة الغذائية مف المؤسسات الدكلية الرائدة (SPA)تعد شركة بيفا المساىمة 
 ، حيث شيدت المؤسسة تطكرا 1962 سنة Karamanفي صناعة البسككيت ك المكاد الغذائية ، أنشأت في 

ممحكظا ك متنامي ك ذلؾ العتمادىا عمى احدث تقنيات المعالجة الحديثة لممكاد الغذائية خالؿ جميع عمميات 
 .اإلنتاج، مما مكنيا مف أف تحمؿ اسـ الرائد في قطاع البسككيت التركي 

 متر مربع في المنطقة الصناعية لكراماف ، حيث تبمغ طاقتيا 100،000 عمى Bifaتتربع مصانع 
 نكع مف 200اليـك ، كما تتميز بإنتاجيا المتنكع حيث بمغ عدد منتجاتيا أكثر مف / ألؼ كمغ 470اإلنتاجية 

 .1الخ .... البسككيت ك الشككالطة ك الرقائؽ 

في جميع  (بمد) سكؽ 70 تعمؿ عمى خدمة أكثر مف  Bifaباإلضافة إلى السكؽ التركية فاف مؤسسة 
أنحاء العالـ ، كما اكتسبت درجة عالية مف الكفاء لدل عمالئيا في أسكاقيا المستيدفة ، كما ك تعدد طرؽ 

                                                           
1
 https://www.linkedin.com/company/bifa-biscuits-and-food-ind-inc consulté a   13/09/2014  
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 استثمارات Bifa لألسكاؽ الدكلية فباإلضافة إلى اعتمادىا عمى التصدير فقد أسست  Bifaدخكؿ ك خدمة 
 .أجنبية مباشرة في كازاخستاف ك شركات مشتركة في الجزائر ك تكنس 

 بالجكدة العالية باإلضافة إلى اىتماميا الدائـ بالتسكيؽ األخضر مف صحة Bifaكما تتميز منتجات 
اإلنساف ك النظافة ك البيئة ، حيث تحصمت مقابؿ ذلؾ عمى العديد مف شيادات الجكدة العالمية ك التركية كما 

 في امتصاص BIFAتحصمت عمى ميدالية ذىبية ك فضيتيف في مسابقات جكدة األغذية الدكلية ، ك تساىـ 
 . Karaman  1 عامؿ في مصنعيا بػ2500البطالة مف خالؿ تشغيؿ أكثر مف 

 عمدت إلى التكجو نحك التكامؿ الخمفي مف خالؿ  Bifaباإلضافة إلى صناعة البسككيت فاف مؤسسة 
تشييد مصنع كرؽ لمتعبئة ك التغميؼ ك إنشاء محطات التخزيف المبرد ، باإلضافة إلى تكجييا نحك االستثمار 

الزراعي ، مما جعؿ  منيا قادرة عمى تصنيع كمية كبيرة مف المكاد الخامة التي تستخدميا في صناعة البسككيت 
 .ك الحمكل ك التحكـ أكثر في جكدتيا 

 Private بالتنمية االجتماعية مف خالؿ إنشاء مدرسة لمتعميـ االبتدائي Bifaكما تيتـ شركة 
Babaoglu كما تـ إنشاء  (2000/2001)مفي المكسـ الدراسي 2 35،000 فصؿ دراسي تتربع عمى 22 تظـ

 220 ، كما أقدمت المؤسسة عمى بناء مجمع سكني مف Bifaبعض المرافؽ الرياضية لجميع أطفاؿ ك عماؿ 
شقة ك بناء ممحقات المدرسة ، كما أنشأة أيضا مدرسة ثانكية ألبناء المكظفيف ك التي كانت في إطار مساىمة 

 في مختمؼ النشاطات ك مختمؼ األلعاب الرياضية ك رعاية  Bifaلكزارة التربية الكطنية التركية ، كما تشارؾ 
 .2األحداث الرياضة ك تقديـ تسييالت لمشباب المحمييف لتنمية مكاىبيـ 

 Bifaنشاة و تطور شركة : الفرع األول 

 إلى ما ىي عميو في كقتنا الحالي فقد مرت بعدة مراحؿ ك خطكات أدت إلى Bifaلكي تصؿ شركة 
 3: تطكرىا ك تقدميا ، ك مف بيف أىـ مراحؿ نشأتيا ك تطكرىا نجد

 عبارة عف مقاكلة صغيرة أك متجر صغير لصناعة البسككيت ك الحمكل التقميدية  Bifaكانت مؤسسة : 1960-
 التركية ؛

 تطكرت المقاكلة ك ذلؾ ببناء أفراف جدد ك تكسيع دائرة ك نطاؽ إنتاجيا ك تكزيعيا ؛:1970-

                                                           
1

  http://www.foodturkey.com.tr/halal-to-you-bifa-bully-for-you  consulté a  13/09/2013   
2
 http://www.bifa.com.tr/about-us_3_29 consulté a  19/09/2014  

3
  http://www.bifa.com.tr/history_3_19 consulté a  19/09/2014  

http://www.foodturkey.com.tr/halal-to-you-bifa-bully-for-you%20%20consult�%20a%2013/09/2013
http://www.foodturkey.com.tr/halal-to-you-bifa-bully-for-you%20%20consult�%20a%2013/09/2013
http://www.foodturkey.com.tr/halal-to-you-bifa-bully-for-you%20%20consult�%20a%2013/09/2013
http://www.foodturkey.com.tr/halal-to-you-bifa-bully-for-you%20%20consult�%20a%2013/09/2013
http://www.bifa.com.tr/about-us_3_29
http://www.bifa.com.tr/about-us_3_29
http://www.bifa.com.tr/about-us_3_29
http://www.bifa.com.tr/history_3_19
http://www.bifa.com.tr/history_3_19
http://www.bifa.com.tr/history_3_19
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تكسع في االستثمار بحيث كاف مف بيف أفضؿ ثالث استثمارات تركية بالدخكؿ في صناعة البسككيت : 1975-
 ك بناء خطكط إنتاج جديدة لمكعؾ ك الحمكل باإلضافة إلى إنشاء مطحنة خاصة ؛

 :شيدت ىذه الفترة تطكرا ممحكظا لممؤسسة ك اتساع دائرة أعماليا مف خالؿ :1980-

 قامت بإنشاء مديريات لممبيعات اإلقميمية في ارضرـك ك اسطنبكؿ ؛ -

  أفراف إضافية لمبسككيت ؛2قامت برفع إنتاجيتيا مف خالؿ بناء  -

 إنشاء مديرية مبيعات إقميمية في أزمير ك أنقرة ؛ -

 التصدير ألكؿ مرة لممممكة العربية السعكدية ؛ -

 إنشاء مديرية مبيعات في اضنة ؛ -

 إنتاج الرقائؽ المغمفة ألكؿ مرة ؛ -

 إنشاء شركة إلنتاج الكرتكف ك التغميؼ ؛ -

 ارتفاع صادراتيا ك جمب أفضؿ العمالت األجنبية ؛ -

اىتمت المؤسسة في ىذه المرحمة بالجانب التسكيقي ك التسكيؽ األخضر ك االتجاه نحك تدكيؿ : 1990-
 : نشاطيا مف خالؿ 

  شيدت ك تـ تسميميا لكزارة التربية ؛Bifaإنشاء مدرسة ثانكية تحمؿ اسـ  -

 إنشاء خطكط إنتاج ألنكاع جديدة مف البسككيت ؛ -

  شقة خاصة بالعماؿ ؛220إنشاء مشركع السكف االجتماعي مككف مف  -

 افتتاح مكتب خاص بالتصدير في اسطنبكؿ ؛ -

 إنشاء خطكط إنتاج جديدة مف الشككالتة ك الرقائؽ ك الكعؾ ؛ -

  مميكف دكالر أمريكي ؛21رفع مستكل االستثمار ب -
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 لمزراعة  Babaogluالتكجو نحك التكامؿ الخمفي باالستثمار في القطاع الزراعي بإنشاء شركة تابعة  -
 ك الثركة الحيكانية ؛

 إنتاج الصمغ ك إضافة خطكط جديدة لقكالب الشككالتة ك إنتاج الكاراميؿ ؛ -

 إنشاء مصنع في كازاخستاف ؛ -

 االستثمار في التغميؼ اآللي ؛ -

  شيادة نظاـ اإلدارة البيئية؛ISO14001االىتماـ بالمحافظة عمى البيئة ك الحصكؿ عمى شيادة  -

 :االىتماـ أكثر بالمحاؿ التركيجي ك التسكيقي ك التكجو أكثر نحك تدكيؿ نشاطيا مف خالؿ : 2000-

  ك تـ تسميميا لكزارة التربية الكطنية ؛Yalmaz Babaogluبناء مدرسة ابتدائية  -

 الحصكؿ عمى جائزة الجكدة لممستيمؾ ك الرقي بالعالمة التجارية ؛ -

 إنشاء مصنع بالجزائر ؛ -

  شيادة نظاـ إدارة األمف الغذائي ؛HACCPTS13001الحصكؿ عمى شيادة  -

 إعادة ىيكمة التسكيؽ الكطني ككحدات البيع ؛ -

 ؛Karamanافتتاح معيد قصد اإلسياـ في التعميـ في  -

 إيجاد طرؽ جديدة لمتعبئة ك التغميؼ اآللي ؛:2010-

 إعادة ىيكمة العالمة التجارية ؛ -

االىتماـ بالتركيج السمعي البصرم ك إنتاج كميبات جديدة ك إبراـ عقد مع أىـ المخرجيف بتركيا  -
Gayan Irmak ؛ 

 عقد مؤتمرات صحفية ك اإلعالف عف أىداؼ المؤسسة ك التركيج لجميع ككالء المؤسسة ؛ -

 Bifaأهداف شركة : الفرع الثاني 
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 تعمؿ كفؽ إطار منتظـ ك إستراتيجية مدركسة ك ليا عدة أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا تتمثؿ أىميا Bifa شركة 
 1: فيما يمي 

منافسة المنتجات )كسب اكبر حصة سكقية ممكنة بيف المنافسيف سكاء عمى المستكل الدكلي أك المحمي -
 ؛ (األكربية بالدرجة األكلى

 زيادة المبيعات ك رقـ األعماؿ ك ىك اليدؼ األساسي ألم مؤسسة اقتصادية ك ذلؾ لتحقيؽ اكبر ربح ممكف ؛-

زيادة عدد األسكاؽ المستيدفة ك االنتشار ك التكسع عمى الصعيد العالمي ك خدمتيا بالطرؽ ك االستراتيجيات -
المتاحة ك األكثر جاذبية ، سكاء مف خالؿ االستثمار األجنبي أك إقامة مشاريع مشتركة ، أك بكاسطة التصدير 

أك مف خالؿ مقرات المشاريع المشتركة أك االستثمارات المباشرة ك اتجاىيا نحك  (بتركيا)مباشرة مف الشركة األـ 
 عكلمة نشاطيا ؛

المساىمة في التنمية االقتصادية ك االجتماعية لالقتصاد التركي مف خالؿ العممة الصعبة الناتجة عف عممياتيا -
 الخارجية ؛

 رفع القيـ االيجابية في االقتصاد التركي مف النكاحي اإلنسانية ك البيئة ك الحياة ك المستقبؿ ؛-

  : Bifaالهيكل التنظيمي لشركة: فرع الثالث 

 مف  سبع مديريات ك مجمس لإلدارة يترأسيا المدير العاـ ك الذم Bifaيتككف الييكؿ التنظيمي لشركة 
يشرؼ عمى إدارة الشركة ك الذم يعمؿ عمى الربط ك التنسيؽ بيف مختمؼ المديريات المكجكدة في الشركة، ك 

مديرية -مديرية اإلنتاج -مديرية التمكيف -السير عمى السير الحسف لمشركة حيث تتمثؿ ىذه المديريات في 
مديرية العالقات -مديرية الصيانة -مديرية التجارة ك التسكيؽ -مديرية المكارد البشرية -المالية ك المحاسبة 
 .الخارجية ك الدكلية 

ك الشكؿ المكالي يكضح الييكؿ التنظيمي العالـ لمشركة ، حيث ركزنا مف خاللو عمى كظيفة التسكيؽ ك مديرية 
 : االتصاؿ ك العالقات الخارجية 
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BIFAالييكؿ التنظيمي لشركة  : (10-4)الشكؿ رقـ 

 
 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معمكمات مف مديرية المكارد بشركة بيفا صكالتكبي ك مقابمة الشريؾ الجزائرم  : المصدر 

 Bifa SoAlTuBiالشركة الجزائرية التركية لصناعة البسكويت و الصناعة الغذائية : المطمب الثالث 

 ك يعني اسميا الشركة الجزائرية التركية 2004 أكت 1 في Bifa so.Al.Tu.Biتأسست شركة 
 ، ك لقد أنشأت بمكجب عقد الشراكة بيف  SOciete ALgeroTUrque de Biscuiteلصناعة البسككيت 

 المساىمة لصناعة المكاد الغذائية ك صناعة البسككيت ك الشريؾ الجزائرم ، لتنشا كشركة ذات Bifaشركة 
مسؤكلية محدكدة ، تتبع الشركة في سياستيا التخطيط االستثمارم المكجو نحك اطر إنتاجية رفيعة التكنكلكجيا ، 

إذ تقدـ منتجات رفيعة الذكؽ ك المستكل في تشكيمة متنكعة مف البسككيت ك الحمكيات تنافس بمكاصفاتيا 
كجكدتيا اكبر العالمات التجارية المكجكدة في سكؽ البسككيت ك الحمكيات الجزائرم ،ىذا باإلضافة إلى التكسع 

 ، (Bifa drink)االستثمارم ك زيادة طاقتو اإلنتاجية ك كذلؾ التكجو نحك االستثمار في مجاؿ المشركبات 
تتمركز المؤسسة في الجانب الشمالي لمدينة قسنطينة بالمنطقة الصناعية ديدكش مراد ، تتربع عمى مساحة 
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ـ مقسمة إلى ثالث مصانع أك كحدات إنتاج األكلى خاصة بالبسككيت ك الكعؾ ، الثانية خاصة 2 40،000
 .  1بالحمكل ك الشككالتة ، أما الثالثة ك ىي أحدثيا مخصصة لصناعة المشركبات الغير كحكلية 

 Bifa soAlTuBiخصائص شركة : الفرع األول 

 2:   كأم نظاـ لو مجمكعة مف الخصائص تتمثؿ في Bifa soAlTuBiشركة 

لمشركة مجمكعة مف المكارد مكنتيا مف الكصكؿ الى مكانة مرمكقة في السكؽ الجزائرية : المكارد -1
 : كىذه المكارد يمكف اختصارىا في 

 عامؿ 204 عامؿ يشتغمكف في مختمؼ المستكيات ىذا باإلضافة إلى 3000يعمؿ لدل المؤسسة  : األفراد -
في إطار عقكد اإلدماج الميني ك غيرىا مف العقكد مف طرؼ الككالة الكطنية لمتكظيؼ ك اليد العاممة 

(LANEM) ك ىك عدد قابؿ لالرتفاع مف خالؿ دراسة الممفات المقدمة لطمب العمؿ في الشركة مع العمـ اف ،
 الشركة تنكم تكسيع أعماليا ك زيادة طاقتيا اإلنتاجية ؛

 احدث األجيزة المستعممة في صناعة الحمكيات ك البسككيت كاحدث Bifa soAlTuBiتممؾ شركة  : األجيزة -
 قصد الحفاظ عمى سمعة ك جكدة الشركة في السكؽ Bifaالمخابر ، ك التي حصمت عمييا مف الشركة التركية 

 الجزائرية ، ىذا باإلضافة إلى نظـ المعمكمات ك األتمتة المتكفرة في جميع مصالح الشركة ؛

 في مدينة قسنطينة عاصمة الشرؽ الجزائرم ك التي تتكسط مدف Bifa soAlTuBiالمكقع االستراتيجي لشركة  -
الشرؽ الجزائرم ذك الكثافة السكانية العالية ذات الطمب األعمى عمى المكاد االستيالكية ك الغذائية بصفة عامة،  

ك الحدكد البرية  (عنابة ، سكيكدة)ك كذا قربيا مف مناطؽ التمكيف ك الطاقة  ككذا قربيا الحدكد البحرية 
 . التكنسية

 Bifaإف ألم نظاـ أىداؼ يسعى لتحقيقيا ك لعؿ مف الخصائص التي تميز شركة : األىداؼ -2
soAlTuBi أنيا استطاعت أف تجمع بيف األىداؼ المادية ك المعنكية لممستيمؾ الجزائرم ، فإذا ما تحدثنا عف 

األىداؼ المادية في المجمكعة المتنكعة مف البسككيت ك الحمكيات في حد ذاتيا ، أما عف األىداؼ المعنكية 
فيي إرضاء رغبات المستيمكيف مف خالؿ تقديـ البسككيت ك الحمكيات ك المشركبات ذات الجكدة العالية 

 كالمتميزة ك بأسعار معقكلة ك منخفضة نسبيا مف أسعار المنافسيف ؛

                                                           
1

 مقابلة مع مدٌر االنتاج لمؤسسة بٌفا صوالتوبً  
2

 مقابلة مع مدٌر االنتاج و مدٌر الموارد البشرٌة لمؤسسة بٌفا صوالتوبً  
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لمشركة نظـ فرعية مستقمة ك متخصصة في كظائؼ معينة تساىـ كميا في تحقيؽ : النظـ الفرعية -3
أىداؼ النظاـ األساسي ككؿ ك تتمثؿ النظـ الفرعية في مصمحة المكارد البشرية ،مصمحة المالية ، مصمحة 

التجارة ك التسكيؽ ، مصمحة المخبر ك مراقبة الجكدة ، مصمحة الكقاية ك األمف ، مصمحة اإلنتاج ، مصمحة 
 التقنية ك الصيانة ؛

مف الخصائص األساسية لمشركة ىي كضع إجراءات رقابية تسمح بالتحقؽ مف أف المؤسسة : الرقابة -4
متجية بصفة سميمة إلى األىداؼ المسطرة أك المحدد أك المحددة ، كما تسمح بإجراء تعديالت أك إجراءات 

 . تصحيحية في حالة الخركج عف األىداؼ العامة لمشركة 

 Bifa soAlTuBiأهداف شركة : الفرع الثاني 

 1:  إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ نختصرىا فيما يمي Bifa soAlTuBiتسعى شركة 

 في السكؽ المحمية لمبسككيت ؛ (القيادة)الكصكؿ إلى المراكز األكلى -

 رفع القدرة اإلنتاجية ك التنافسية لمشركة إلى أعمى مستكيات ممكنة ؛-

تكييؼ تكييؼ منتجاتيا مع الطمب المتزايد لممستيمكيف بتطكير سياسة إنتاجية لمنتجات جديدة تتماشى مع -
 متطمبات السكؽ الجزائرم ؛

 انطالقا مف قدرتيا اإلنتاجية المعتبرة ك مستكل جكدة منتجاتيا إلى Bifa soAlTuBiكما تتطمع شركة 
تدكيؿ نشاطيا التسكيقي ، مف خالؿ تسكيؽ منتجاتيا إلى الدكؿ المجاكرة العربية ك اإلفريقية ك حتى إنشاء 

 . مشاريع إنتاجية ك استثمارية كما ىك الحاؿ في السكؽ التكنسية 

 Bifa soAlTuBiكظائؼ شركة : الفرع الثالث 

 مف أىـ ك اكبر الشركات المختصة في انتاج ك تسكيؽ البسككيت Bifa soAlTuBiتعتبر شركة 
كالحمكيات ك المشركبات ، فيي بذلؾ تمبي حاجات ك رغبات فئات مف المستيمكيف مف خالؿ عدة كظائؼ تقـك 

 2: بيا ، ك التي يمكف إيجازىا فيما يمي 

                                                           
1

 مقابلة مع الشرٌك الجزائري لشركة بٌفا صوالتوبً  
2

 مدٌرٌة الموارد البشرٌة لشركة بٌفا صوالتوبً  
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تبدأ الكظيفة التمكينية مف إرساؿ الطمبيات إلى المكرديف حتى مف المؤسسة الشريكة : الكظيفة التمكينية -1
بتركيا ، ثـ متابعة الطمبيات إلى غاية استخداـ المكارد المطمكبة ك مراقبتيا لتسميميا لمصمحة التخزيف ، لتبدأ 

عندىا كظيفة التخزيف ك ىي مجمكعة المياـ التي تبدأ المراقبة عند دخكؿ المكاد إلى المخزف لمتأكد مف مطابقة 
 ما دخؿ ماديا مع ما ىك مسجؿ في الفكاتير ثـ تحفظ المخزكنات ك ترتب ؛

 3215 في تشغيؿ اليد العاممة حيث يبمغ إجمالي المكظفيف Bifa soAlTuBiتساىـ شركة : كظيفة األفراد -2
مكظؼ ، مكزعيف عمى مختمؼ الكظائؼ ك ىي بذلؾ تمعب دكر معتبر في امتصاص البطالة في مدينة 

 قسنطينة ؛

إف أم منتج يتمثؿ في مجمكعة مف السمات المممكسة ك الغير مممكسة ك لكؿ منيا دكر في : كظيفة اإلنتاج -3
التأثير عمى المستيمؾ ، تعتبر ىذه الكظيفة مف أىـ الكظائؼ في الشركة حيث تقـك بتحكيؿ المكاد األكلية إلى 

مجمكعة متنكعة مف البسككيت ك الحمكيات ك المشركبات ،قصد إشباع حاجات المستيمؾ الجزائرم ك حتى 
 المستيمؾ في الخارج ؛

تتمثؿ ىذه الكظيفة في جميع األنشطة التي تقكـ بيا الشركة إلى غاية كصكؿ منتجاتيا إلى : كظيفة التسكيؽ -4
المستيمؾ ، ك يقـك بيذه األنشطة قسـ التسكيؽ ك المتمثمة في أربع أنشطة تتمثؿ في التخطيط لممنتج ،التسعير ، 

التكزيع ك التركيج ، كىك ما يتمثؿ في المزيج التسكيقي ، ك نظرا ألىمية ىذا النشاط الحيكم في تسييؿ عممية 
 لمنشاط التسكيقي أىمية معتبرة Bifa soAlTuBiانسياب المنتجات مف المنتج إلى المستيمؾ فقد أكلت شركة 

 :  عمى Bifa soAlTuBiضمف سياستيا العامة ، حيث تقكـ شركة 

 إعداد تقارير حكؿ كضعية السكؽ الدكلي ك المحمي ؛-

 تزكيد السكؽ بالكميات المطمكبة في األكقات المناسبة ك المكاصفات المطمكبة ؛-

 البحث عف منافذ التكغؿ في السكؽ الدكلية ؛-

 التعريؼ بمنتجات الشركة في الخارج مف خالؿ المعارض ك الصالكنات الدكلية لمصناعة الغذائية ؛-

 مساعدة المديريات األخرل لمشركة مف خالؿ إعداد دراسة لمسكؽ ؛-

 إجراء مفاكضات ك إغراءات بغرض تثبيت مكانة الشركة في السكؽ المحمي ك الدكلي ؛-
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تقـك مف خالليا بمختمؼ العمميات المحاسبية مف تحرير فكاتير الشراء ك البيع ، : كظيفة المالية ك المحاسبة -5
الخ ، باإلضافة إلى إعداد تقارير دكرية عف ...الميزانيات ، التعامؿ مع البنكؾ ك مصالح المالية ك الضرائب 

الكضعية المالية لممؤسسة ك تحديد تكاليفيا ك مداخيميا، قصد رسـ السياسة العامة لمشركة ك تحديد افصؿ السبؿ 
النتياج السياسة التسعيرية المناسبة ك ىكامش أرباح التكزيع ك تحديد الميزانية التركيج ك غيرىا مف األنشطة في 

 . الشركة 

 الهيكل التنظيمي : الفرع الثالث 

ال بد مف تنظيـ األنشطة داخؿ الشركة بشكؿ يضمف ليا اإلطار العاـ الذم يمكنيا أف تمارس مف خاللو 
كظائؼ أساسية ، ك بالرغـ مف اختالؼ الشكؿ التنظيمي مف شركة ألخرل ك ذلؾ لكجكد عدة عكامؿ تتحكـ في 

 1: شكؿ التنظيـ إال أف ىناؾ خطكات يجب إتباعيا عند إقامة الييكؿ التنظيمي ك ىي 

تحديد المياـ ك األعماؿ ك المسؤكليات التي سيقـك بيا كؿ نشاط ، أك تحديد القرارات المسمكح اتخاذىا عمى -
 كؿ مستكل ؛

 تحديد األفراد ك المياـ المككمة إلييـ ك تحديد كاجباتيـ كحدكد مسؤكلياتيـ ؛-

 فانو يتبع األساس الكظيفي ، إذ يستند ىذا Bifa soAlTuBiك بالنسبة لمتنظيـ الداخمي إلدارة لشركة 
األساس عمى الكظائؼ التي تمارسيا الشركة ، حيث تـ تخصيص مصمحة لكؿ كظيفة ، ك تتفرع مف كؿ 

مصمحة عدة أقساـ تابعة ليا ، ك يشرؼ عمى كؿ مصمحة رئيس يؤدم مياـ محددة ، كما يتكلى المدير العاـ 
اإلشراؼ المباشر عمى كؿ المصالح بالمؤسسة ، ك يمكف ابرز جممة المياـ التي تؤدل في كؿ مصمحة 

 : باختصار كما يمي 

 : ك ىك الشريؾ الجزائرم ك تتمثؿ ميامو فيما يمي : الرئيس المدير العاـ -1

 التحكـ في النشاط السنكم لمعماؿ ك تحديد السياسة العامة لممؤسسة ؛-

 إصدار التعميمات ك األكامر لرؤساء المصالح فيما يتعمؽ باإلنتاج ك التكزيع ك التسكيؽ، ك غيرىا مف األنشطة؛-

 الفصؿ في القرارات الميمة ك المتعمقة بمصير الشركة ؛-

 تشجيع العماؿ ك تحفيزىـ عمى أداء كظائفيـ بكفاءة عالية ك التكفؿ بمشاغميـ ؛-
                                                           

1
 القانون الداخلً لشركة بٌفا صوالتوبً ، مدٌرٌة الموارد البشرٌة لشركة بٌفا صووالتوبً  
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 : ك تتمخص فيما يمي : أمانة المدير العاـ -2

 ترتيب ك تصنيؼ الممفات الخاصة بالعمؿ؛-

 تكجيو الرسائؿ ك المكالمات التي يتمقاىا المدير؛-

 : ك يمكف حصر المياـ التي تؤدييا ىذه المصمحة في : مصمحة اإلنتاج -3

 ضماف اإلنتاج لتمبية االحتياجات المطمكبة ؛-

 احتراـ برنامج اإلنتاج الخاص بالشركة عمى مدار السنة ؛

 العمؿ ك السير عمى جكدة المنتجات ؛-

 : تتمخص مياـ ىذه المصمحة في : مصمحة المالية ك المحاسبة -4

 السير عمى متابعة العمميات المالية ك المحاسبية ك تحديد فكاتير البيع ك الشراء ؛-

 المراقبة ك التحميؿ الشيرم لخزينة الشركة ؛-

 تحديد الميزانية دكريا شيريا ك سنكيا مع التدقيؽ عمى صحة الحسابات ؛-

يعمؿ في ىذه المصمحة ميندسكف ك تقنيكف سامكف في عمـ : مصمحة المخبر ك مراقبة الجكدة -5
 : التغذية الصناعية ك البيمكجيا ك المكركبيكلكجيا ك الكيمياء ، ك تتمثؿ مياميـ الرئيسية في 

 القياـ بتحميؿ النكعية ؛-

 فحص المنتج التاـ الصنع ؛-

 مراقبة الكمية ك احتراـ المقاييس المعمكؿ بيا في صنع المنتجات ؛-

 تحديد مدة حياة المنتج أم تاريخ اإلنتاج ك تاريخ نياية االستيالؾ ك كذا تحديد القيمة الغذائية لممنتجات؛-

تسير عمى صيانة اآلالت ك العتاد فيي مكمفة بالتدخؿ في حالة أم : مصمحة التقنية ك الصيانة -6
 ساعة ك مف 24/24عطب أك تعطؿ اآلالت ك المعدات اإلنتاجية المكجكدة في المؤسسة، ك ذلؾ خالؿ مدار 

 : مياميا 
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 مراقبة سالسؿ اإلنتاج قبؿ الشركع في عممية اإلنتاج ؛-

 تصميح آالت اإلنتاج المعطمة ؛-

ك مف مياميا السير عمى حماية ممتمكات الشركة عف طريؽ الحراسة : مصمحة الكقاية ك األمف -7
 المستمرة ك كذا مراقبة سالمة ك امف العماؿ مف خالؿ متخصصيف في الكقاية ك األمف الصناعي؛

تتمثؿ الكظيفة الرئيسية لممصمحة التجارية في تصريؼ المنتجات : مصمحة التجارة ك التسكيؽ -8
كبيعيا لضماف الدكرة االقتصادية استمرارية الشركة ، ك ىذا يتـ عف طريؽ التسيير الجيد لألقساـ األربعة 

 : ك يمكف إبراز مياـ ىذه المصمحة في  (التمكيف، تسيير المخزكف ، البيع ك التحصيؿ ، التسكيؽ ك االتصاؿ )

 تفعيؿ اتصاؿ مع المصالح األخرل بالشركة ك خاصة مصمحة اإلنتاج لمعالقة المباشرة بينيما؛-

 استقباؿ طمبات العمالء الحالييف ، باإلضافة إلى البحث عف مستيمكيف جدد ؛-

 متابعة حركة المخزكف ؛-

 كما يقـك قسـ التسكيؽ ك االتصاؿ بالمياـ التي قمنا بتكضيحيا مف قبؿ في الشركة التركية ؛-

 : تتكلى ىذه المصمحة انجاز المياـ التالية : مصمحة المكارد البشرية -9

 السير عمى انضباط العماؿ أثناء العمؿ ك تسجيؿ الغيابات ؛-

 استقباؿ ممفات طمبات العمؿ ك ترتيبيا حسب األكلكيات ؛-

تحديد العطؿ ك تقديـ رخص التغيب ك تاميف العماؿ ك ضماف حقكقيـ مقابؿ الصرامة في العمؿ ك المياـ -
 كانضباطيـ ؛

عمميا يمكننا القكؿ باف ىناؾ تناسؽ كبير بيف ىيكؿ التنظيـ لمشركة ك حجميا ، بحيث يشجع ىذا 
التنظيـ عمى االتصاؿ الفعاؿ بيف مختمؼ المصالح ، كما يساعد في تحديد المسؤكليات ، ك بالتالي فيك يساىـ 

في تحقيؽ األىداؼ الفرعية ك القصيرة األجؿ ك التي تؤدم بالضركرة إلى تحقيؽ األىداؼ الطكيمة األجؿ 
 .Bifa soAlTuBiلمشركة، ك الشكؿ المكالي يبيف الييكؿ التنظيمي لشركة 
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 Bifa soAlTuBiالييكؿ التنظيمي لشركة بيفا صكالتكبي  : (11-4)الشكؿ رقـ 

 
 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معمكمات مف مديرية المكارد البشرية بشركة بيفا صكالتكبي : المصدر 

 تحميل التوجه االستراتيجي لشركة بيفا : المبحث الثاني 

إف تكجو شركة بيفا نحك خدمة األسكاؽ الدكلية لـ يكف محض الصدفة بؿ اعتمدت في ذلؾ عمى 
مجمكعة مف االستراتيجيات التي تخكليا لمنمك ك تحقيؽ أىدافيا مف ربحية ك رفع لتنافسيتيا ك غيرىا مف 
األىداؼ ، قبؿ التطرؽ لمختمؼ االستراتيجيات التي تتبناىا شركة بيفا في خدمة مختمؼ أسكاقيا الدكلية 

المستيدفة ك عمى كجو الخصكص السكؽ الجزائرية فإننا نتكجو أكال لدراسة ك تحميؿ تكجييا االستراتيجي، مف 
خالؿ تحميؿ بيئة األعماؿ لممؤسسة ك التشخيص البيئي ليا ، ك التطرؽ لفمسفة ك رؤل المؤسسة ك أىدافيا ك 

 .سياستيا العامة

قصد دراسة التكجو شركة بيفا االستراتيجي فانو يجب عمينا أف نعرج عمى دراسة البيئة التي تعمؿ فييا 
الشركة كمنطمؽ لبناء مختمؼ استراتيجياتيا ، ك ذلؾ مف خالؿ عرض ك تقييـ كؿ مف البيئة الداخمية ك الخارجية 

لممؤسسة ك إبراز اإلمكانيات ك القدرات المادية ك المعنكية لممؤسسة، ك تحديد نقاط القكة ك الضعؼ لدييا ك 
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التعرض لمتيديدات ك الفرص المتاحة ليا ضمف بيئة أعماليا، حيث نقـك بتشخيص ك تحميؿ بيئة شركة بيفا مف 
 : خالؿ 

ك نقـك مف خالؿ ىذا التحميؿ بدراسة : (السوق الجزائرية )تحميل البيئة الخارجية لشركة بيفا : المطمب األول 
مختمؼ المتغيرات البيئية التي تكاجييا المؤسسة مف خالؿ أسكاقيا الخارجية ، ك بصفة خاصة السكؽ الجزائرية 

الخ ، ك ذلؾ ...باعتبارىا محؿ الدراسة ، ك يككف ذلؾ مف خالؿ دراسة كؿ مف البيئة االقتصادية ، الثقافية 
 : لمبحث عف التأثيرات التي تتخمميا بيئة األعماؿ في السكؽ الخارجية عمى المؤسسة 

مرت الجزائر خالؿ التسعينات مف القرف الماضي بمرحمة انتقالية مف النيج : البيئة االقتصادية -1
الذم لعب دكره في اإلنقاص مف أىمية الزراعة ك االتجاه نحك القطاع الصناعي بدكف جاىزية 1االشتراكي 

، ك في ىذا النسؽ لعبت المكارد الطبيعية لدييا الدكر األىـ ، حيث تتكفر الجزائر 2متجية إلى اقتصاد السكؽ
 مميار دكالر ك النتاج 110عمى كاحد مف اكبر اقتصاديات في إفريقيا حيث قدر الناتج الداخمي الخاـ بأكثر مف 

، حيث يشكؿ قطاع المحركقات الركيزة األساسية لالقتصاد الجزائرم فيك يمثؿ 3 دكالر3،45الداخمي الخاـ لمفرد 
 ، 5 مف إجمالي الصادرات%97،2،ك 4 مف الناتج القكمي اإلجمالي المحمي %30 مف الميزانية العامة ك 60%

تطمح الحككمة الجزائرية إلى التقميؿ مف االعتماد عمى عكائد النفط بالتركيز عمى الفالحة ك الصناعة الغذائية 
لمحد مف استيراد المنتجات الزراعية ، كما أف التكجو نحك اقتصاد السكؽ دفع بالحككمة إلى تشجيع االستثمار 
األجنبي ك خمؽ مناخ تنافسي داخؿ السكؽ ، ىذا ما يجعؿ فرصة االستثمار جكىرية أماـ شركة بيفا في ظؿ 

المنافسة الحرة ك عدـ اشتدادىا مقارنة بالسكؽ األكربية ، كما أف اقتصاد المكقع االستراتيجي لمجزائر يجعؿ منيا 
كقاعدة إستراتيجية لتكجيو أعماليا نحك الدكؿ المجاكرة ك اعتبارىا بكابة لدخكؿ األسكاؽ اإلفريقية ك العربية 

 : كالمغربية ، ك يمكف دراسة تأثير البيئة االقتصادية مف خالؿ عامميف أساسييف يتمثالف في 

                                                           
1

 ، 2004 ، مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا ، العدد األول ،جامعة حسٌبة بن بو على ، الشلف ، سٌاسات التحرٌر و اإلصالح االقتصادي: بطاهر علً  

  205ص
2

 :من أهم القوانٌن التً سنتها الحكومة الجزائرٌة القصد التوجه نحو اقتصاد السوق نجد  

  ، ٌنص على تشجٌع االستثمار األجنبً فً الجزائر 14/04/1990 المؤرخ فً 10-90: قانون النقد و القرض -

  ، الخوصصة و إعطاء مجال أوسع للقطاع الخاص 05/10/1993 المؤرخ فً 12-93: قانون االستثمار -

  ، ٌنص على حضر الممارسات التً تتعرض للمنافسة 25/01/1995 المؤرخ فً 06/95: قانون المنافسة -
3

– دراسة تحلٌلٌة–تقٌٌم التجربة الجزائرٌة فً  مجال جذب االستثمار األجنبً المباشر فً ظل تداعٌات األزمة المالٌة العالمٌة : راٌس حدة ، كرامة مروة  

  72، ص 2012 ، جامعة محمد خٌضر بسكرة ، دٌسمبر 12أبحاث اقتصادٌة و إدارٌة ، العدد 
4

 4، ص 2010 أوت 25 ، بنك الجزائر ، -التقرٌر السنوي-2010التطورات االقتصادٌة و النقدٌة فً : محمد لكصاصً  
5

 175، ص 2011الجزائر ،،(التجارة الخارجٌة - 10-الفصل ) 2011-1962حوصلة إحصائٌات : الدٌوان الوطنً لإلحصاءات  



 دراسة ميدانية حول شركة بيفا التركية للصناعة الغذائية و صناعة البسكويت و نشاطها في السوق الجزائرية...................................الفصل الرابع

338 
 

حيث يشكؿ حجـ السكؽ أىمية معتبرة في قرار دخكؿ األسكاؽ الدكلية ك االستثمار : حجـ السكؽ -1-1
فييا مف خالؿ رقـ األعماؿ المتكقع تحقيقو في السكؽ المستيدفة ، ك لتحديد حجـ السكؽ فإننا نستند إلى بعض 

 : المؤشرات التي تتمثؿ في 

، نحك 1 مميكف نسمة 36،717 فاف سكاف الجزائر بمغ 2011حسب تقرير جانفي : مؤشرات خاصة بالسكاف -أ
 منيـ يعيشكف في المناطؽ الساحمية ، ك تتركز الكثافة السكانية أكثر في المنطقة الشمالية الشرقية ، ىذا 40%

كجية مميزة لالستثمار مف طرؼ شركة بيفا إضافة إلى  (عاصمة الشرؽ الجزائرم )ما جعؿ مف مدينة قسنطينة 
 ك ىي 2(2008 )%65،93المكارد الطبيعية التي تتكفر بالمنطقة ، ىذا باإلضافة إلى أف درجة التمدف بمغت 

تعتبر كنسبة مغرية لمشركات العاممة في قطاع الصناعة الغذائية بصفة عامة ، ك مف جية أخرل فاف سكاف 
 منيـ اقؿ %80 سنة ك 35 ،15 تتراكح سنيـ بيف %54الجزائر اغمبيـ مف فئة الشباب أف قرابة نصؼ السكاف 

  ىذا ما يؤكد القكة العاممة الكبيرة المتاحة ، كما نجد 3 مميكف متحصمكف عمى شيادات جامعية2 سنة ، 45مف 
مف بيف الميزة ليذه الفئة العمرية مف السكاف تتميز بميكليا نحك التجديد ك االبتكار ك التميز ك ىذا ما يدعـ 

 تكجو شركة بيفا نحك البحث ك التطكير ك تجديد منتجاتيا بصفة مستمرة ؛ 

مف إجمالي السكاف ، كما  (2009 )%42،12بمغت نسبة القكل العاممة نسبة : مؤشرات خاصة بالدخكؿ -ب
 في الدكؿ النامية ، 6،104) دكالر 6،95 (القكة الشرائية بالسعر الجارم لمدكالر )بمغ الناتج المحمي لمفرد 

 ،ىذا ما يعني تكجو المستيمؾ الجزائرم نحك التكاليؼ ك تزايد حساسيتو نحك السعر ، ىذا 4( في العالـ 10،886
يدفع بشركة بيفا لترشيد التكاليؼ ك التكجو نحك تخفيضيا مف خالؿ االستثمار المباشر ك التكجو نحك إستراتيجية 

 في تسعير منتجاتيا ؛ (السعر األقؿ )التغمغؿ 

حيث يمكف حصر طبيعة السكؽ الجزائرية في مجمكعة مف الخصائص المتمثمة : طبيعة السكؽ -1-2
 : في 

تمتمؾ الجزائر احتياطات طاقكية ميمة ، مما جعؿ مف الشركات األجنبية التي تسعى : البنية الطبيعية -
لتخفيض تكاليفيا عمى غرار شركة بيفا تتجو نحك االستثمار في الجزائر نظرا لمتكاليؼ المنخفضة في الطاقة 

                                                           
1

 49، ص 2011الجزائر ،،(الدٌمغرافٌا - 1-الفصل ) 2011-1962حوصلة إحصائٌات : الدٌوان الوطنً لإلحصاءات  
2

 44نفس المرجع ،ص 
3

  شوهد ٌوم http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons-pour-investirمتاح على الموقع ، : الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار  

 22:00 على الساعة 19/01/2015
4

التقرٌر االقتصادي السنوي حول دول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمً ، مركز األبحاث اإلحصائٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة و التدرٌب للدول 

 147، ص2011اإلسالمٌة ، 

http://www.andi.dz/index.php/ar/raisons-pour-investir%20%20????%20???%2019/01/2015
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، أما بالنسبة لمطبكغرافيا ك المناخ فيي متنكعة بيف الشماؿ ك الجنكب كالكسط  (الخ..الغار ، الكيرباء ، الكقكد )
 الجزائرم ، تراعي في ذلؾ شركة بيفا أنجع الطرؽ لمتغميؼ ك المحافظة عمى منتجاتيا ؛

لـ تمؽ الزراعة ك الصناعة الغذائية االىتماـ الكامؿ مف طرؼ صناع : طبيعة القطاعات االقتصادية السائدة -
القرار االقتصادم الجزائرم، ك اىتمت بالدرجة األكلى بالصناعة االستخراجية ك الطاقة ك المناجـ ىذا ما 

التي تزخر بالمكاد األساسية لصناعتيا ذات  (تركيا)يستدعى مف شركة بيفا تمكيف معظـ حاجياتيا مف البمد األـ 
 الجكدة العالية ؛

 : ك التي تتمثؿ في : البنية األساسية ك التحتية لمبمد -

تمتمؾ الجزائر شبكة طرؽ برية ىي األكثر كثافة في القارة اإلفريقية يقدر : الطرؽ ك المكاصالت  -
 كمـ ، كما يعتبر الطريؽ العابر لمصحراء مف الشماؿ إلى الجنكب ك الذم يربطيا ب سبع 112039طكليا ب 

، ك يبرز أىميتو (تكنس ، مالي ، نيجر ، تشاد، نجيريا، الصحراء الغربية ، ليبيا )دكؿ مف شماؿ شرؽ إفريقيا 
في بناء تكتؿ اقتصادم حر بينيا ك زيادة فرص الشركة في زيادة تكسيع نشاطيا ك تخفيض تكاليفيا ، ىذا 

 مخصص لنقؿ الغاز 2 ميناء تجارم ك 11 ميناء منيا 51باإلضافة إلى النقؿ البحرم فإنيا تمتمؾ 
 ؛1 دكلي 15 مطار منيا 35ميناء لمصيد ، أما النقؿ الجكم 41كالنفط،

شيدت السكؽ الجزائرية لالتصاالت السمكية ك الالسمكية تطكرا كبيرا ناتجا عف تحرير : االتصاؿ  -
كانفتاح األسكاؽ الدكلية في ىذا المجاؿ ما أدل إلى ثكرة اتصاؿ داخؿ المجتمع الجزائرم ،  فباإلضافة إلى 

،  (مميكف مشترؾ 15)فقد اقتحـ السكؽ متعاممكف جدد يتمثمكف في اكراسككـ تمكـك  ( مميكف مشترؾ11)مكبميس 
لكف رغـ ذلؾ فاف ىذه المنافسة لـ تدفع بالتطكر المرتقب في مجاؿ  (مالييف مشترؾ 9)القطرية اكريدك

االتصاالت فقد اقتصرت عمى الجيؿ األكؿ ك الثاني ، أما االتصاؿ عبر االنترنت فبقي ضعيفا إذا ما قكرنت 
بأسكاؽ أخرل حتى في الدكؿ النامية ك ىك ما ينقص مف إمكانية استفادة المؤسسة مف االتصاالت في تركيج 

 ؛ (االنترنت)منتجاتيا بأقؿ التكاليؼ 

كانت ك ال تزاؿ السياسة الخارجية لمجزائر أكلى اىتمامات الحككمة منذ االستقالؿ : البيئة السياسية -2
كما أف ليا كزنا معتبرا سكاء في الدكؿ المغربية ك العربية ك اإلسالمية ك كذا الدكؿ األكربية ، ىذا باإلضافة إلى 

السعي لالنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة ك تقميص الحكاجز ك مكانع التجارة الخارجية ك تحريرىا ، أما 

                                                           
1
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حيف التحاؽ الجزائر بالدكلة العثمانية إلى غاية 1 1518العالقة الجزائرية التركية فيي قديمة جدا تمتد إلى سنة 
سقكط الجزائر تحت يد االستعمار الفرنسي الغاشـ ، لكف ذلؾ ال يعتبر انقطاع العالقات التركية الجزائرية ك 

نمحظيا في اآلكنة األخيرة مف خالؿ االتفاقيات الثنائية بيف الطرفيف المتعمقة باالستثمار ك التجارة ك تكسيعيا 
 شركة تركية تعمؿ في قطاع اإلنشاء الزراعة ك الصناعة ك 160 ،إضافة إلى $ مميار4،46إجمالي المبادالت )

 $ مميار 5النسيج ، باإلضافة إلى إجمالي عقكد األشغاؿ العمكمية التي تنفذىا الشركات التركية في الجزائر بمغ 
 شركة تركية تعمؿ في قطاع السدكد ك المنشآت الفنية ك المساكف ك السكؾ الحديدية ك 52مف طرؼ  (2013)

 ، ىذا ما يدعـ متانة العالقات التركية الجزائرية ؛2الخ ... المستشفيات 

تعتبر األطباؽ ك المطاعـ الجزائرية مف اغني المطاعـ في العالـ لتنكعو ك تعدد : البيئة الثقافية -3
مكارد صنع األغذية ، إذ نجد أف رحمة صنع الطعاـ الجزائرم تمتد مف بعض األطباؽ ذات األصكؿ المشتقة مف 

األطعمة العربية التقميدية ك األطعمة االسبانية ك االيطالية ثـ دخكؿ األتراؾ الذم زاد ثرائو باألكالت المتعددة 
كالمشاكم ك الحمكيات، بعكس الطعاـ الفرنسي رغـ غناه فانو لـ يؤثر كثيرا في الثقافة االستيالكية لممجتمع 

، ىذا ما يجعؿ مف األسكاؽ الجزائرية تركز 3الجزائرم ألسباب متعددة منيا اختالؼ الديف ك الحراـ ك الحالؿ 
بصفة كبيرة عمى منتجات الحالؿ عمى غرار شركة بيفا التي تحصمت عمى شيادة حالؿ باإلضافة إلى نكعية 

 الحمكيات ك الشككالتو التي تمقى إقباال كبيرا مف المستيمؾ الجزائرم ؛

تعتبر الحككمة الجزائرية مف بيف الحككمات المشجعة لالستثمار األجنبي مف خالؿ : البيئة القانكنية -4
مجمكعة االمتيازات التي تمنحيا ، أما الشيء المعاب فييا فيتمثؿ في البيركقراطية ك التعقد في اإلجراءات 

 درجة تعني 100 ارتفعت درجة الفساد ، 0كمما اقترب مف – درجة 34بمغ مؤشره  )اإلدارية ك الفساد اإلدارم
أف تتكجو إلى خدمة السكؽ  (باإلضافة إلى أسباب أخرل)،  مما جعؿ مف شركة بيفا 4 (-خالية مف الفساد 

الجزائرم عف طريؽ الشراكة لما يمتمكو الشريؾ الجزائرم مف خبرة إدارية ك العالقات الخارجية غير الرسمية ، 
باإلضافة إلى قكانيف االستثمار نجد قكانيف أخرل متعمقة بحماية البيئة أك مف خالؿ الجمعيات ، فبالنسبة لشركة 
بيفا فيي تمتمؾ خبرة كاسعة في مجاؿ حماية البيئة ك الشاىد عمى ذلؾ مجمكعة الشيادات الدكلية التي تحصمت 

 عمييا جراء تطبيقيا المحكـ لإلدارة ك التسيير البيئي ؛
                                                           

1
-http://www.onefd.edu.dz/infpe/cours%20pdf%201mef/ENV3/histoire-env3-pdf/HIS: متوفرة على الموقع : الجزائر العثمانٌة  

ENV3-01.pdf ً21:12 على الساعة 24/02/2015 شوهد ف 
2

 ، متاح على الموقع ، منتدى األعمال الجزائري التركً: اإلذاعة الجزائرٌة  

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141119/20125.html   ً21:06 ، 19/11/2014شوهد ف 
3

         :، منتدى العمالق العربً ، متوفر على الموقع  -تعرف على الطبخ الجزائري و تارٌخه–التغذٌة فً الجزائر : فتحً خشاٌمٌة  

http://www.sat-vb.com    ً21:10 على الساعة 10/02/2015، شوهد ف  
4

 ، -دراسة حالة الجزائر–تحلٌل اثر السٌاسات االقتصادٌة على تنمٌة االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً ظل اإلصالحات االقتصادٌة : بن سمٌنة دالل  

  374، ص 2013أطروحة دكتوراه غٌر منشورة فً العلوم االقتصادٌة ، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة ، 

http://www.onefd.edu.dz/infpe/cours%20pdf%201mef/ENV3/histoire-env3-pdf/HIS-ENV3-01.pdf%20????%20??%2024/02/2015
http://www.onefd.edu.dz/infpe/cours%20pdf%201mef/ENV3/histoire-env3-pdf/HIS-ENV3-01.pdf%20????%20??%2024/02/2015
http://www.onefd.edu.dz/infpe/cours%20pdf%201mef/ENV3/histoire-env3-pdf/HIS-ENV3-01.pdf%20????%20??%2024/02/2015
http://www.onefd.edu.dz/infpe/cours%20pdf%201mef/ENV3/histoire-env3-pdf/HIS-ENV3-01.pdf%20????%20??%2024/02/2015
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141119/20125.html%20%20????%20??
http://www.sat-vb.com/


 دراسة ميدانية حول شركة بيفا التركية للصناعة الغذائية و صناعة البسكويت و نشاطها في السوق الجزائرية...................................الفصل الرابع

341 
 

تتميز السكؽ الجزائرية بانخفاض المستكل التكنكلكجي رغـ المصاريؼ الضخمة : البيئة التكنكلكجية -5
 1( مميكف دينار 14481007،8 مف الناتج المحمي الخاـ مؿ يقدر ب %5)التي تصرؼ عمى البحث العممي 

كعدـ استغالؿ الطاقات ك المكارد البشرية أحسف استغالؿ، إذ تتكفر عمى سكؽ لمعمالة ذات رصيد عممي معتبر 
 ، ىذا ما يتيح لشركة بيفا استغالؿ ىذه الطاقات 2(2011 دج سنة 23879مستكل األجكر )بتكميؼ منخفضة

باإلضافة إلى التكنكلكجيا المتطكرة التي تمتمكيا في التصنيع ك التغميؼ ك نظـ المعمكمات في تخفيض تكاليفيا 
 ك اكتساب مكقع تنافسي مميز ؛

كما الحظنا مف قبؿ فاف سكؽ الصناعة الغذائية يشيد تنافسا حادا عبر مختمؼ : البيئة التنافسية -6
ربكع العالـ ، كذاؾ ىك الحاؿ بالنسبة لمسكؽ الجزائرية فاف مؤسسة بيفا تكاجو المنافسة مف طرؼ المؤسسات 

المحمية أك المؤسسات األجنبية لكف ىذه المنافسة تعتبر اقؿ حدة مف األسكاؽ األكربية ك األمريكية التي تتعرض 
فييا الشركة إذا ما تكجيت إلى االستثمار داخميا إلى ضغكطات مف حيث العكائؽ التمكينية ك التمكيمية 

الخ، خاصة ك إف المؤسسات الناشطة في تمؾ األسكاؽ تمتمؾ كؿ مقكمات المنافسة في أكثر ... كاإلدارية
  .(الخ ... مصاريؼ الدعاية ك اإلعالف ، البحث ك التطكير )األسكاؽ حدة 

حيث تيدؼ مف خالؿ ىذا التحميؿ تبييف نقاط القكة التي تعمؿ المؤسسة عمى :SWOTتحميل : المطمب الثاني 
عبر أسكاقيا المستيدفة، باإلضافة إلى تبييف  (البيئة الداخمية )تعزيزىا كنقاط الضعؼ التي تعمؿ عمى تداركيا 

، ك  (البيئة الخارجية )الفرص التي تمتقطيا مف خالؿ ىذه األسكاؽ ك التيديدات التي تحاكؿ تجنبيا ك تحاشييا 
 : فيما يمي نبرز أىـ ىذه النقاط 

 : ك ندرج أىـ ىذه النقاط فيما يمي : نقاط القكة -1

، ك التخطيط االستراتيجي الذم مكنيا مف (1962منذ )الخبرة المكتسبة لمشركة خالؿ مسيرتيا االستثمارية -
 سكؽ دكلي مف 70تعمؿ عبر أكثر مف )المضي قدما نحك التكسع عبر األسكاؽ الدكلية ك زيادة التغمغؿ داخميا 
 ؛3 (خالؿ التصدير ك االستثمار في كؿ مف الجزائر ، تكنس ، كازاخستاف 

 المكارد البشرية الكفؤة ك المؤىمة عبر مختمؼ المستكيات التقنية ك اإلدارية ؛-

                                                           
1

 131، ص 2011الجزائر ،،(التعلٌم  - 6-الفصل ) 2011-1962حوصلة إحصائٌات : الدٌوان الوطنً لإلحصاءات  
2

 77، ص 2011الجزائر ،،(األجور - 3-الفصل ) 2011-1962حوصلة إحصائٌات : الدٌوان الوطنً لإلحصاءات  
3
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التكنكلكجية المتبعة مف طرؼ شركة بيفا في التغميؼ ك اإلنتاج باإلضافة إلى تشجيعيا لمبحث العممي كاالىتماـ -
بالمكرد البشرم ، ك كذلؾ المخابر التي تعمؿ عمى تطكير المنتجات ك تجديدىا بصفة دكرية حسب متطمبات 

 األسكاؽ المستيدفة ؛

المكارد المالية ك العممة الصعبة التي جنتيا الشركة مف عممياتيا في األسكاؽ الخارجية ك تطكر أرقاـ أعماليا -
 مما يحفزىا إلى التطكر أكثر ك التغمغؿ أكثر في األسكاؽ الدكلية ؛

 لمزراعة ك الثركة babaogluالتكجو نحك التكامؿ الخمفي باالستثمار في القطاع الزراعي بإنشاء شركة تابعة -
 مما يسيـ في كسب الكقت ك اإلشراؼ المباشر عمى جكدة المكاد الخاـ ك تحاشي الضغكطات التي 1الحيكانية،

 يفرضيا المكردكف ؛

التكجو التسكيقي لممؤسسة مف خالؿ المزيج التسكيقي باإلضافة إلى التسكيؽ األخضر باالىتماـ بالبيئة ، ك ما -
يؤكد ذلؾ مف شيادات دكلية تحصمت عمييا كذلؾ االىتماـ بالعماؿ ك كسب كالئيـ مف خالؿ التحفيزات المقدمة 

ليـ بإنشاء سكنات اجتماعية ك متنزه لأللعاب باإلضافة إلى تشييد مدارس ابتدائية ك ثانكية ك إضفاء قيمة 
 مضافة لالقتصاد التركي ؛

 المتعمقة بالجكدة ك نظاـ اإلدارة البيئية ك غيرىا مف ISOشيادات نظاـ إدارة األمف الغذائي ك شيادات الػ -
الشيادات التي سنتعرض ليا فيما بعد تعبر عمى مدل التزاـ المؤسسة بالمعايير ك المقاييس الدكلية ك ىك ما قد 

 يخفؼ مف حكاجز دخكؿ األسكاؽ الدكلية ؛

 : نبيف أىـ نقاط الضعؼ فيما يمي : نقاط الضعؼ -2

اعتمادىا عمى قطاع كحيد ك ىك صناعة البسككيت ك الشككالتة عمى عكس كبريات الشركات مثؿ نستمو -
 الخ تعمؿ عبر عدة قطاعات فإذا ما ركد احدىا فتعكضو بآخر ؛... ككارفت فكد 

عمى عكس سكقيا المحمي الذم تتبع فيو شركة بيفا إستراتيجية الجذب ك الدفع باعتمادىا عمى المكزعيف كنقاط -
البيع باإلضافة إلى عناصر أخرل مف المزيج التركيجي كاإلعالـ السمعي البصرم ، المعارض ،التحفيزات 

، فاف شركة بيفا تقتصر عمى إستراتيجية الدفع في أسكاقيا الدكلية ك االكتفاء بجذب  (الخ...سكنات ، مدارس )
زبائنيا ك عمالئيا بالمعارض الدكلية ك ىذا ما يجعؿ اسميا ك شيرتيا اقؿ مف أف تككف شيرة عالمية مقارنة 

 الخ ؛..بالمؤسسات الرائدة مثؿ نستمو فريرك كرافت 

                                                           
1
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 أسكاؽ دكلية ، حيث نجد أف 4اعتماد إستراتيجية التصدير في معظـ أسكاقيا ك اكتفائيا باالستثمار في -
إستراتيجية التصدير قد تسيـ في زيادة طكؿ قنكات التكزيع ك بالتالي ضعؼ التحكـ في األسعار ك المنافسة 

السعرية ليا في ىذه األسكاؽ ك عدـ ضماف كسب الكالء الدائـ لعالمتيا جراء ارتفاع األسعار أك التقمبات 
 السعرية لمنتجاتيا في الدكؿ المستكردة ؛

 : تبرز أىـ ىذه الفرص في النقاط التالية : الفرص المتاحة -3

االمتيازات التي تمنحيا الحككمة التركية المحفزة لرفع صادراتيا مف خالؿ تخفيض الضرائب ، تخفيض تكمفة -
الخ ، باإلضافة إلى مراكز البحث ك التطكير ك المخابر الصحية الداعمة لنشاط المؤسسة في مجاؿ ... الطاقة 

 التجديد ك التطكير ك البيئة ك الصحة ؛

ك عمى المنتجات  (نمك الطمب بالنظر لمنمك الديمغرافي)زيادة الطمب عمى المنتجات الغذائية بصفة عامة -
الصحية بصفة خاصة ، حيث نجد أف ىناؾ تحكؿ كبير في أذكاؽ المستيمكيف نحك شراء ك استيالؾ المنتجات 

الغذائية الصحية ، ك ىي فرصة لشركة بيفا في زيادة إنتاجيتيا ك زيادة حصتيا السكقية ذلؾ لما تممكو مف 
تقنيات ك شيادات صحية لممحافظة عمى صحة اإلنساف ك البيئة معا ك التي تمقى ترحيبا في مختمؼ األسكاؽ 

 الدكلية ؛

زيادة الكعي ك خاصة في الدكؿ اإلسالمية مف خالؿ الجمعيات ك شبكات التكاصؿ االجتماعي ك التكجو نحك -
، في حيف أف معظـ الشركات األكربية ك األمريكية لمصناعة الغذائية ك خاصة صناعة الحمكل " حالؿ"منتجات 

في صناعة ك ىك دىف الخنزير ك ىك ما يتنافى ك عقيدة المسمميف، لذا "الجيالتيف"ك البسككيت تستعمؿ دىف 
 قد يتيح ليا فرصة تكسيع أعماليا في األسكاؽ اإلسالمية ؛" حالؿ"فاف حصكؿ شركة بيفا عمى شيادة 

التزاـ شركة بيفا بالمقاييس العالمية لمجكدة ك سعييا لمحصكؿ عمى شيادات عالمية لمجكدة في مختمؼ عممياتيا -
قد يذلؿ مف الحكاجز التي تفرضيا العديد مف الدكؿ عمى كارداتيا ك خاصة منيا  (..الصحة ، البيئة اإلنساف )

 ؛1األكربية ك األمريكية 

إقامة مشاريع مشتركة ك مستثمرات جديدة في أسكاؽ مختمفة ك التكسع في ميداف نشاطيا عمى غرار كبيرات -
الشركات التي تنتشر عبر أنحاء العالـ ك التحالفات اإلستراتيجية ك الشركات المتعددة الجنسيات التي أصبحت 

                                                           
1

 06/10/2014 ، شوهد ٌوم http://www.bifa.com.tr/Certificates:  موقع شركة بٌفا االكترونً  

http://www.bifa.com.tr/Certificates
http://www.bifa.com.tr/Certificates


 دراسة ميدانية حول شركة بيفا التركية للصناعة الغذائية و صناعة البسكويت و نشاطها في السوق الجزائرية...................................الفصل الرابع

344 
 

سمة العصر، ك كخطكة أكلى فقد بدأت بيفا بتكسيع نشاطيا مف البسككيت ك الحمكل ك الشككالتة إلى المشركبات 
  ؛1(BIFA Drink)الغير كحكلية في السكؽ الجزائرية 

 : ندرج أىـ التيديدات التي تتعرض ليا شركة بيفا بصفة عامة في النقاط التالية : التيديدات - 4

ك كذلؾ عمى مستكل  (...نستمو ، فريرك )المنافسة الشرسة التي تتعرض ليا الشركة سكاء في سكقيا الداخمي -
األسكاؽ الدكلية ، فيي تنافس شركات عالمية ذات شير كاسعة عبر ربكع العالـ باإلضافة إلى امتالكيا كافة 
المقكمات المادية ك الخبرة الدكلية إضافة إلى التحالفات اإلستراتيجية ك االندماجات الحاصمة عمى المستكل 

 الدكلي ليذه الشركات ؛

ارتفاع أسعار المكاد الغذائية الخاـ نتيجة لنمك إجمالي االقتصاد العالمي ك النمك الديمغرافي السكاني ، فاف -
الطمب عمى المكاد الغذائية الخاـ يرتفع، ك بالتالي تخصيص ميزانية اكبر لممكاد الغذائية الخاـ مف طرؼ 

 المستيمؾ ك بالتالي انخفاض الطمب عمى منتجات الحمكل ك البسككيت ؛

عدـ اعتماد شركة بيفا سياسة تركيجية عالمية فعالة فيي تكتفي بالمعارض الدكلية ك االعتماد عمى مكزعييا -
في تركيج منتجاتيا، مما يجعؿ خطابيا لألسكاؽ الدكلية اقؿ نجاعة مف المؤسسات العالمية التي تخصص 

ميزانية ضخمة قصد تحقيؽ الشيرة العالمية ، ك قد تستفيد في ذلؾ حتى عبر األسكاؽ الثانكية ك الميمشة مف 
الخ ،ك ما تعكد عمييا ...طرؼ المؤسسة بإبراـ اتفاقيات دكلية تعاقدية حكؿ العالمة التجارية أك عقكد االمتياز

 بأرباح تكجييا لرفع تنافسيتيا في أسكاقيا الرئيسية ؛

اتجاه العديد مف المؤسسات نحك العمؿ في سمسمة قيمة إنتاج الذرة ك التي تستخدـ لصناعة الكقكد الحيكم -
التي تعتبر كبديؿ لمكقكد الباطني ك مكافحة استنفاذه مما يؤدم إلى ارتفاع الطمب عمى الذرة ك بالتالي  (ايثانكؿ)

 ارتفاع تكاليؼ المكاد الخاـ ك تقمص ىامش ربح الشركة ؛

بعد تعرضنا لبيئة السكؽ المستيدفة ك تحميؿ  : النموذج الماسي لمميزة التنافسية لبورتر: المطمب الثالث  
، نتطرؽ SWOTمتغيراتيا ك بعد التطرؽ إلى نقاط القكة ك الضعؼ ك التيديدات ك الفرص مف خالؿ تحميؿ 

فيما يمي إلى مميزات الشركة مف خالؿ خصائص المناخ الصناعي في البمد األصمي أك السكؽ التركية مف 
خالؿ النمكذج الماسي لبكرتر حكؿ الميزة التنافسية لألمـ، ك الذم يحمؿ مناخ األعماؿ ك تميزه مف خالؿ 

 : محددات رئيسية كأخرل مساعدة تتمثؿ في 
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كما رئينا مف قبؿ في الجزء النظرم فاف المحددات الرئيسية تتمثؿ في كؿ مف : محددات رئيسية -أ
عكامؿ اإلنتاج ، ظركؼ الطمب المحمي ، الصناعات المرتبطة ك الداعمة ، إستراتيجية المؤسسة ك طبيعة 

 :المنافسة المحمية 

حيث يمكننا أف نعبر عف عكامؿ اإلنتاج مف خالؿ المدخالت الضركرية ك الداعمة : عكامؿ اإلنتاج -1
 : لقدرة لمصناعة الغذائية عمى المنافسة، ك يمكننا إبراز أىـ ىذه العكامؿ في 

 مف اليد العاممة %35تبمغ اليد العاممة في مجاؿ الزراعة ك تربية الماشية في تركيا ب : المكرد البشرم -1-1
 ك ىذا ما يؤكد %55اإلجمالية ، ك إذا أضفنا الصناعة المرتبطة ك الصناعة الغذائية فاف النسبة ترتفع إلى 

احتياجات ىذا القطاع لميد العاممة ك دكره في امتصاص البطالة ، أما بالنسبة لمصناعة الغذائية ك التي تشكؿ 
 فاف ما يميزىا أنيا أكثر تخصصا ك كفاءة بالنظر إلى متطمبات ىذه الصناعة مف معرفة متخصصة في 20%

، باإلضافة إلى الجانب الغذائي 1كؿ مف الجانب االيككلكجي البيئي ك تكنكلكجيا الحيكية ك األتمتة ك الصيانة 
الصحي ك البيكلكجي ك ذلؾ عمى المستكل التنفيذم اإلنتاجي ، أما بالنسبة لمجانب اإلدارم فيي تتطمب مكارد 
متخصصة في دراسة األسكاؽ ك التخطيط االستراتيجي ك التحكـ الجيد في نظـ المعمكمات ك استغالليا أحسف 

استغالؿ ، كؿ ىذه المعارؼ ك التخصصات الالزمة لمنيكض بقطاع الصناعة الغذائية قد لقيت دعما في تككيف 
المكرد البشرم المتخصص مف خالؿ مشاريع البحث ك الدعـ التكنكلكجي عبر مختمؼ المعاىد ك المراكز التركية 

 الخاصة بالبحث ك التطكير ؛

المؤسسة المسئكلة بالدرجة األكلى عمى السياسات العممية : التطكر التكنكلكجي ك البحث العممي -1-2
، 1963التي تأسست سنة (TUBITAK)كاألبحاث الكطنية ىي مؤسسة األبحاث العممية ك التكنكلكجية في تركيا 

كما تكجد مؤسسات مختمفة في تركيا تقدـ الدعـ البحثي في مجاالت االختصاص ، كما تعمؿ مؤسسة األبحاث 
العممية ك التكنكلكجية عمى تطكير فعاليات األبحاث ك التطكير كفؽ األىداؼ ك األكلكيات الكطنية كتحفيزىا 

 معيد مختمؼ لألبحاث كما تقكـ ىذه 11 باحث يعممكف في 1621كتنظيميا ك تنسيقيا ، تممؾ ىذه المؤسسة 
المؤسسة بتقديـ الدعـ لممؤسسات الصناعية في البالد بغض النظر قطاعاتيا ك أحجاميا، ك ذلؾ بالنظر 

لفعاليتيا في مجاؿ األبحاث ك التطكير ك التجديد ك التي تستيدؼ تحكيؿ المعرفة العممية ك التكنكلكجية إلى مكاد 
 3:  ك يتمثؿ برنامج الدعـ في 2إنتاجية
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 ؛(مساعدة األبحاث ك التطكير)برنامج دعـ مشاريع األبحاث ك التطكير الصناعية  -
 برنامج دعـ أسكاؽ المشاريع ؛ -
 برنامج دعـ مشاريع األبحاث ك التطكير الصناعية الدكلية ؛ -
 برنامج الدعـ األكلي لألبحاث ك التطكير بالشركات الصغيرة ك المتكسطة ؛ -
 برنامج دعـ المبادرات التي ترتكز عمى التكنكلكجيا ك المشاريع ؛ -

 50 بمغ عدد المصارؼ العاممة في تركيا 2008مع نياية : المكارد المالية ك القطاع المصرفي النشط -1-3
 تابع لصندكؽ 1 لجيات أجنبية ،18 لمقطاع الخاص ، 11 لمقطاع العاـ ،3) منيا مصارؼ تجارية 33مصرفا 

يبمغ عدد الفركع  ( أجنبية 4 الخاص ،5 لمقطاع العاـ ، 4) منيا لمتنمية ك االستثمار 13ك  (حماية اإلبداعات 
، كما تبمغ األمكاؿ الناشطة 182598 فرع ك عدد العامميف 9161في القطاع المصرفي في الداخؿ ك الخارج 

،ك ىك ما يبرز تنكع الخدمات المصرفية ك نشاط السكؽ المالي 1 مميار دكالر 468،9في القطاع المصرفي 
خاصة في مجاؿ تنمية االستثمار بصفة عامة ك الصناعة الغذائية بصفة خاصة ، ك ذلؾ الىتماـ الدكلة التركية 

 بالزراعة ك الصناعة الغذائية ك ذلؾ مف خالؿ برامج الدعـ المقدمة ك القركض المخصصة ليا ؛

تعتبر تركيا مف اكبر منتجي ك مصدرم المنتجات الزراعية في الشرؽ األقصى ك شماؿ : المكاد األكلية -1-4
، كما بمغت  (االكتفاء الذاتي الغذائي)إفريقيا، كما أف لدييا اكتفاء ذاتي في إنتاج الغذاء ك الصناعة الغذائية 

 مميار ليرة 5،9ك في نفس السنة تـ تقديـ دعـ زراعي مقداره  (2010 )$ مميار 10،1صادرات الزراعة حكالي 
  ؛2 ألؼ مزارع750تركية لحكالي ممكني ك 

يعد قطاع االتصاؿ ك المكاصالت في تركيا مف أكثر  : (االتصاؿ ك المكصالت )البنية التحتية -1-5
، (2013-2007) خالؿ الفترة %26القطاعات ثقال ضمف استثمارات األمكاؿ الثابتة لمقطاع العاـ بحصة ثابتة 

 مف الفعاليات االقتصادية ك االجتماعية ك التجارية ، كيساىـ %15ك يشكؿ قطاع االتصاالت ك المكاصالت 
 ك ىك ما يدعـ حركة التبادالت التجارية ك كذا تمكيف 3 في الدخؿ القكمي$ مميار53ىذه القطاع بحكالي 

 الصناعات ك تكزيع منتجاتيا عبر مختمؼ األسكاؽ الدكلية ك خصكصا الصناعات الغذائية ؛
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 منيـ تقريبا اقؿ مف %50)تعتبر السكؽ التركية سكؽ كبيرة بالنظر لعدد السكاف : ظركؼ الطمب -2
، في حيف أف الطمب عمى المنتجات فيك مقيد بعدة عكامؿ ك ظركؼ ناتجة عف الكعي المجتمعي  ( سنة 25

كالثقافة االستيالكية لممجتمع التركي ك ذلؾ نتيجة لمجيكد التي تبذليا الجمعيات الناشطة عمى مستكل السكؽ 
لحماية المستيمؾ ك زيادة كعيو ، باإلضافة إلى المؤتمرات الدكلية الخاصة بحماية البيئة ك مف جية أخرل ثقافة 

المجتمع ك كعيو ، كما أف حماية المستيمؾ محددة بمكجب القانكف في الدستكر التركي ك ذلؾ في المادة 
، ىذا ما 1" تتخذ الدكلة التدابير الكفيمة بحماية المستيمؾ ك تحثيـ عمى اتخاذ تدابير لحماية أنفسيـ :"172

إلى  (الرتباطيا بصحة اإلنساف ك بيئتو)استدعى تسابؽ المؤسسات التركية خاصة منيا الصناعة الغذائية 
كفقا لممعايير المعمكؿ بيا دكليا ، ىذا  (ISO)الحصكؿ عمى شيادات الجكدة المتعمقة بالبيئة ك صحة اإلنساف 

 مف المجتمع التركي %99باإلضافة إلى خصكصية السكؽ التركي المتعمقة بالعقيدة ك الديف اإلسالمي حيث أف 
كفقا لمعايير الشيادة الدكلية لمنتجات " حالؿ"مسممكف ك ىذا ما دفع بالمؤسسات إلى التكجو نحك إنتاج منتجات 

 ؛"HALLAL"حالؿ 

حيث ترتبط الصناعات الغذائية بمجمكعة مف الصناعات الداعمة ك المغذية : الصناعات المرتبطة -3
تمثؿ مدخالت ك مخرجات ك عمميات ىذه الصناعة ،ك تتمثؿ ىذه الصناعات في الزراعة ك تربية الماشية 

، النقؿ ك المكاصالت  (الكيرباء ك الغاز ك الكقكد )، الطاقة  (الخ..تمدىا بالذرة ك القمح ك الزيكت ك الدىف )
  :(التركيج ك المعارض )، الصناعة اإلعالمية ك العالقات العامة  (التكزيع)

تعتبر تركيا إحدل الدكؿ اليامة في العالـ في اإلنتاج الزراعي ك إنتاج المكاد : الزراعة ك تربية الماشية -3-1
 مف اإلنتاج النباتي ك عمى الرغـ مف %7،5الغذائية ، ك يعتبر القمح ك الفاكية مف أىـ المنتجات التي تغطي 

اختالفو حسب السنكات فاف تركيا تحتؿ المرتبة األكلى بالنسبة لممشمش المجفؼ ، البندؽ ، التيف المجفؼ 
كالمرتبة الخامسة بالنسبة إلنتاج القطف ك التبغ ك الزيتكف ك العنب المجفؼ ك الخضركات ك الفكاكو الطازجة، 

كالمرتبة العاشرة عالميا في إنتاج القمح ك الشعير ك المكز ك الحمضيات ك الشام ، ك لقد ساىـ الدعـ ك التطكير 
ك تحديث أنظمة الرم ك الحرث بدكر فعاؿ في تقدـ الزراعة التركية ك تـ تحقيؽ مردكدات ىامة في اإلنتاج، 

كيعتبر مشركع جنكب شرؽ األناضكؿ مف أىـ تمؾ المشاريع ، أما بالنسبة لتربية الماشية فقد بمغ عدد المكاشي 
 مميار ليرة تركية في 1،3 مميكف أبقار ك ىذا بدعـ مف الدكلة بمغ 10 مميكف منيا أغناـ ك 32 مميكف رأس 42

 2 ؛2009
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 ميغاكاط ك إنتاج الكيرباء مف 41802 بمغت القكة التأسيسية لمطاقة الكيربائية 2009في : الطاقة -3-2
الساعة ، / مميار كيمكاط33الساعة ، ك مف المحطات الكيركمائية / مميار كيمكاط164محطات الطاقة الحرارية 

 مميار كيمكاط في 198الساعة ، بإجمالي قدره / مميكف كيمكاط 895ك مف مصادر الرياح ك المياه الحرارية 
، ك مف ناحية الغاز الطبيعي فيبمغ  (الساعة/مميار كيمكاط242) مف الطمب المحمي %68الساعة  ك يحقؽ 

 ىذا ما يتح تخفيض التكاليؼ 1،  3 مميار ـ36،8 كيمكمتر بمعدؿ استيالؾ 11،130طكؿ خطكط أنابيب الغاز 
 اإلنتاجية بالنسبة لمشركات التركية ك اكتساب ميزة التكمفة األقؿ ؛

تقـك مؤسسات عامة ك مينية ك جمعيات  : (التركيج ك المعارض)الصناعة اإلعالنية ك العالقات العامة -3-3
ك شركات خاصة تركية بأنشطة بارزة في مجاؿ تنظيـ المعارض ك التي تقاـ في أشكاؿ مختمفة معارض عامة 

 تـ تنظيـ 2009كمتخصصة ك معارض لممستيمكيف ، ك ذلؾ بصفتيف مختمفتيف أما كطنية أك دكلية ، ففي 
 محافظة ، أما فيما يخص قطاع اإلعالف التركي فقد أبدل تطكرا كبيرا 54 دكلي عبر 92 معرضا منيا 427

 51 مميار 4في السنكات األخيرة خاصة مف حيث النكعية ، حيث بمغ إجمالي استثمارات الدعاية في تركيا 
،أما %32،88 ك اإلعالنات المقركءة %52،06، تشكؿ اإلعالنات التمفزيكنية  (2009)مميكف ليرة تركية 

، ك مف جية %2،92 االنترنت %1،22 ، السينما %3،44 ،الراديك %7،48اإلعالنات عمى اليكاء الطمؽ 
أخرل فاف القائميف عمى شؤكف الدعاية ك التركيج في تركيا يتكجيكف نحك رفع مستكياتيـ باستمرار ك دليؿ ذلؾ 

، أما مف ناحية العالقات العامة فقد " التفاحة الكريستالية"الجكائز الدكلية المتحصؿ عمييا ك تتمثؿ أىميا في 
 عضك 157 ك التي تمتمؾ 1972 ك تـ تأسيس جمعية العالقات العامة في اسطنبكؿ 1969بدأت مبادراتيا في 

ك كنفيدرالية العالقات العامة  (IPRA) ، ك ىي عمى تعاكف كثيؽ مع جمعية العالقات العاـ الدكلية 2009في 
، ك أصبحت طرفا في اتفاقية الميثاؽ العالمي لممبادئ الدكلية ، باإلضافة إلى تككيف مجمس  (CERP)األكربية 

اتصاالت في تركيا باالشتراؾ مع الجمعيات التي تمارس نشاطات العالقات العامة ، كما انضمت مؤسسات 
، ىذا ما أتاح أماـ 2عديدة لمقطاع تقدـ خدمات استشارية في مجاؿ العالقات العامة ك ىي في تزايد مستمر

المؤسسات التركية بصفة عامة ك مؤسسة بيفا بصفة خاصة مف نشر خطابيا سكاء بالنسبة لمسكؽ المحمية 
 التركية أك عبر مختمؼ ربكع العالـ  ؛

تعمؿ شركة بيفا كفؽ استراتيجيات منظمة تساىـ في رفع : إستراتيجية المنظمة ك طبيعة النافسة -4
جكدة منتجاتيا ك تقديميا في المكاف ك الزماف المناسبيف بأسعار تتكافؽ ك القدرات الشرائية لزبائنيا المستيدفيف ، 
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كما أنيا تعمؿ في بيئة تتسـ بالمنافسة الشرسة كما رئينا مف قبؿ ، ك فيما بعد سكؼ نتطرؽ ألىـ االستراتيجيات 
 . التي تتبعا الشركة في رفع تنافسية ك تحقيؽ أىدافيا 

 : ك تتحدد ىذه المحددات في كؿ مف دكر الحككمة كالصدفة: المحددات المساعدة لمصناعة الغذائية التركية - ب

تتمثؿ دكر الصدفة في تكجو المستيمؾ ك المنظمات إلى منتجات ذات معايير ك مقاييس : الصدفة -1
تتكاءـ ك متطمباتيـ الصحية ك الجكدة ك البيئة ، باإلضافة إلى جاذبية السكؽ التركي لالستثمارات األجنبية 
كاالستفادة مف نقؿ تكنكلكجيا التصنيع ك البحث ك التطكير مما حفز الصناعات التركية ك خاصة الصناعة 

الغذائية إلى تطكير منتجاتيا ك عممياتيا اإلنتاجية بما يتطابؽ مع كبريات المؤسسات العالمية لمصناعة الغذائية، 
 التي تعتمد عمى تكنكلكجيا متطكرة ك البحث ك التجديد المستمر ؛

يتحدد دكر الدكلة مف خالؿ القكانيف ك تييئة األرضية الخصبة لقياـ الصناعة الغذائية ك مف : دكر الدكلة -2
بيف القكانيف ك اإلجراءات التي اشرنا ليا فيما سبؽ مثؿ الدعـ ألفالحي ، دعـ الطاقة ، قكانيف خاصة بحماية 

الخ ، ....المستيمؾ ك البيئة ، مساىمتيا في دعـ البحث ك التطكير ، المعارض ك الجمعيات ك العالقات العامة 
إذ يتمثؿ دكرىا في سف قكانيف رامية إلى التنمية المستدامة في شتى المياديف ك القطاعات بما فييا ك عمى كجو 

 .الخصكص الصناعة الغذائية 

بعد تطرقنا إلى التحميؿ ك المسح البيئي إلستراتيجية  : التوجه االستراتيجي العام لممؤسسة: المطمب الرابع 
المؤسسة مف عدة زكايا سكاء مف ناحية السكؽ المستيدفة أك مف خالؿ المناخ االستثمارم المحمي أك مف خالؿ 

، نتطرؽ بعدىا إلى كؿ مف رسالة ك أىداؼ  (SWOTتحميؿ )نقاط القكة كالضعؼ ك الفرص ك التيديدات 
 .المؤسسة كتحديد سياستيا ك إستراتيجيتيا العامة لخدمة أسكاقيا المستيدفة 

كما رأينا مف قبؿ فاف رسالة المؤسسة تعبر عف السبب ك المبرر لكجكد المؤسسة ، : رسالة المؤسسة -1
أما بالنسبة لشركة بيفا فتتمثؿ رأياىا اإلستراتيجية في رفع معايير الجكدة مف خالؿ استخداـ التكنكلكجيا المتقدمة 

ك دمج الجكدة مع التميز ك التكجو نحك الشيرة العالمية ك احتالؿ الريادية في التصنيع الغذائي التركي ك رفع 
شعار صنع في تركيا ، أما بالنسبة لرسالة المؤسسة فتتمثؿ في المساىمة في رفع القيـ االيجابية لالقتصاد 

 ؛1التركي ك كذا رفع قيمة المؤسسة مف النكاحي اإلنسانية البيئة ك الرفاىية ك الحياة ك المستقبؿ 
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تعمؿ شركة بيفا كفؽ مجمكعة مف الخطط ك االستراتيجيات قصيرة : األىداؼ اإلستراتيجية لممؤسسة -2
 : متكسطة ك طكيمة األجؿ مف اجؿ تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ، ك التي تتمثؿ بصفة عامة في 

ضماف مكقع فعاؿ عمى المستكل الكطني ك اإلقميمي ك التغمغؿ أكثر في األسكاؽ الدكلية ك اختراؽ المزيد مف -
 األسكاؽ العالمية ك التكجو نحك عكلمة نشاطيا ؛

رفع قيمة لممستيمؾ مف خالؿ مجمكعة مف االستراتيجيات التي تضمف الكفاء الدائـ لمعالمة التجارية مف خالؿ -
 الجكدة ك السعر المتميز ك القدرة عمى جذب اكبر عدد ممكف مف الزبائف المحتمميف ؛

االستفادة مف المكقع االستراتيجي المنفتح عمى ثالث قارات ك كذلؾ المزايا النسبية ك الثركات الطبيعية في رفع -
 انتاجيتيا ك تخفيض تكاليفيا مف خالؿ اقتصاديات الحجـ ؛

رفع قيمة الصادرات التركية ك اكتساب الشيرة العالمية كمدخؿ لتركيج منتجاتيا بالعمؿ ك التنسيؽ مع مجمكع -
 لرفع الجكدة ك التركيز عمى البيئة ك اإلنساف ك التطكر –صنع في تركيا –الصناعات التركية في رفع شعار 

 التكنكلكجي ك غيرىا مف القيـ االيجابية ؛

تطكير ك تجديد المنتجات ك حتى الدخكؿ في خدمة فركع أخرل مف الصناعة الغذائية باالستناد إلى البحث -
 كالتطكير قصد رفع قيمة العالمة التجارية ؛

تتجو مؤسسة بيفا نحك إستراتيجية النمك ك ذلؾ مف خالؿ السعي : تحديد السياسة العامة لممؤسسة -3
كراء رفع رقـ أعماليا ك أرباحيا باإلضافة إلى التكجو نحك رفع استثمارىا في األسكاؽ األجنبية عمى غرار السكؽ 

 في %2 في الدكؿ النامية ، %7)المحمية ، ك ىي بذلؾ تستغؿ النمك المتزايد لمصناعة الغذائية  في العالـ ككؿ 
، كما نجد أف شركة بيفا تتبع مجمكعة مف االستراتيجيات لرفع مبيعاتيا ك أرباحيا  (2008الدكؿ المتقدمة سنة 

 :عبر األسكاؽ الدكلية ك تتمثؿ ىذه االستراتيجيات بصفة عامة في

 سكؽ دكلية 70قصد رفع أرباحيا ك رقـ أعماليا تتكجو شركة بيفا إلى خدمة أكثر مف : إستراتيجية التصدير -
عف طريؽ تصدير منتجاتيا لعمالئيا في ىذه األسكاؽ، ك ذلؾ باستغالؿ الطاقة اإلنتاجية ك التسكيقية التي تتيح 

ليا اختراؽ األسكاؽ الدكلية ك خدمتيا بشكؿ يضمف ليا االستمرارية ك الكالء الدائـ لعالمتيا في أسكاقيا 
 المستيدفة ؛

 لمزراعة BabaOgluك ذلؾ باالستثمار في القطاع الزراعي بإنشاء شركة تابعة : استراتيجيو التكامؿ الخمفي -
ك الثركة الحيكانية ، باإلضافة إلى ذلؾ قامت بتشييد مصنع لمكرؽ لمتعبئة ك التغميؼ ك إنشاء محطات التخزيف 
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كالتبريد ، ك بذلؾ فيي تتكجو نحك تخفيض تكاليؼ التكريد مما يجعميا تتميز مف خالؿ تكاليفيا ، ك مف جية 
أخرل تساعد ىذه اإلستراتيجية في التحكـ في معايير الجكدة لممكاد األكلية ك الخاـ التي تساىـ بدرجة كبيرة في 

 جكدة منتجاتيا النيائية التي تتكجو بيا نحك األسكاؽ الدكلية المستيدفة ؛

تتكجو مؤسسة بيفا نحك إستراتيجية التنكيع المركز لمنتجاتيا فيي تعمؿ بشكؿ : التكجو نحك إستراتيجية التنكيع -
،باإلضافة إلى أنيا تتطمع مستقبال إلى  ( منتج 200أكثر مف )مستمر عمى إضافة سمع جديدة لخطكط إنتاجيا 

 ؛ ( Bifa Drink)التنكع األفقي بتكجييا نحك نشاط المشركبات غير الكحكلية 

ك ذلؾ مف خالؿ التكجو نحك االستثمار األجنبي في : إستراتيجية التكسع في االستثمار عبر األسكاؽ الدكلية -
ك ىي في إطار المفاكضات إلنشاء مستثمرة  (2011)، تكنس  (2004)، الجزائر  (1991)كؿ مف كازاخستاف 

أجنبية في كندا ، ك مف المالحظ أف شركة بيفا ال تقكـ ىكذا خطكة إال بعد دراسات معمقة لألسكاؽ المستيدفة 
كتمعف ك تريث كبير قصد التكفيؽ بيف إمكانياتيا ك مكاردىا ك جاذبية السكؽ المستيدفة ك المردكدية المتكقعة 

منيا ك العكائؽ المكجكدة فييا، ك لذلؾ نجد أف سرعة نمكىا مف زاكية االستثمار األجنبي  في األسكاؽ الدكلية يتـ 
  . 1نكعا ما بشكؿ بطيء

 استراتيجيات دخول األسواق الدولية لشركة بيفا : المبحث الثالث 

تتجو شركة بيفا نحك خدمة األسكاؽ الدكلية مف خالؿ عدة استراتيجيات تخكليا الختراؽ أسكاقيا المستيدفة نبينيا 
فيما يمي ، ك قبؿ ذلؾ فإننا سكؼ نعرج عمى أىـ التطكرات العالمية ك نبيف أثرىا عمى تدكيؿ شركة بيفا 

 . لنشاطيا

 التطورات العالمية الحديثة و أثرها عمى تدويل نشاط شركة بيفا : المطمب األول 

مف المعركؼ أف أم نظاـ ال يعمؿ بمعزؿ عف العالـ الخارجي كما ىك شاف شركة بيفا ك غيرىا مف 
الشركات التركية ك العالمية فقد تأثرت بمجمكعة مف العكامؿ ك التطكرات الدكلية، التي قد تككف مساعدة 

كمشجعة عمى تطكرىا مف جية ،ك إما أف تككف سببا في تراجعيا ك إضعافيا مف جية أخرل ، ك مف مجمؿ 
التطكرات العالمية التي تشيدىا الساحة االقتصادية العالمية نجد المنظمة العالمية لمتجارة ك الشركات المتعددة 

ك غيرىا ، ك التي نبيف مف خالؿ ما ... الجنسيات ك التكتالت االقتصادية ك حتمية التقيد بالمقاييس العالمية 
 :يمي أثرىا عمى الشركات العالمية ك التركية بصفة عامة ك عمى شركة بيفا بصفة خاصة 
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 : اثر المنظمة العالمية لمتجارة عمى السوق التركية و شركة بيفا : الفرع االول 

لممنظمة العالمية لمتجارة اثر رئيسي عمى تحرير التجارة عبر األسكاؽ الدكلية ، ك تعتبر مف أىـ دعائـ 
النظاـ االقتصادم الجديد، حيث نممس تأثير المنظمة العالمية لمتجارة عمى الصناعة الغذائية العالمية مف خالؿ 

االتفاقيات الخاصة بالزراعة ك االتفاقية الخاصة بالصحة ك البيئة ك الصحة النباتية باإلضافة إلى االتفاقية 
الخاصة بحماية العالمة التجارية ، حيث تيدؼ اتفاقية الزراعة عمى المدل الطكيؿ مف إنشاء نظاـ لتبادؿ 

المنتجات الزراعية يشمؿ تخفيضات جكىرية ك متصاعدة في حماية ك دعـ الزراعة بغية تحسيف أكضاع سكؽ 
الزراعة العالمية ، فمثؿ ىذا االتفاؽ نممس لو اثر كبير مف زاكيتيف متناظرتيف، فمف جية الدكؿ النامية ك التي 

تتميز إيراداتيا بنسبة اكبر مف السمع الزراعية فاف فتح األسكاؽ ك تخفيض الرسـك الجمركية ك رفع الدعـ سكؼ 
يؤدم بالزراعة المحمية إلى التدىكر ك ضعؼ قدراتيا عمى المنافسة لممنتجات في الدكؿ المتقدمة ، ك ىك ما 

يجعميا شديدة التأثر بالتقمبات الحاصمة في سكؽ السمع الزراعية ك الغذائية ك بالتالي زيادة التبعية الغذائية ، أما 
بالنسبة لمدكؿ المتقدمة فيي كالعادة تجد ليا ثغرات لمحفاظ عمى تقدميا ك سيطرتيا ك التي تتمثؿ في سياسة 

الدعـ ك ذلؾ بطرؽ شتى مختمفة في إطار سياسة صندكؽ األخضر ك سياسة الصندكؽ األزرؽ ك التي ال تسرم 
عدـ دعـ السياسة التجارية )ك تتمثؿ ىذه السياسات في دعـ الزراعة مباشرة 1عمييا التعيدات بالتخفيض لمدعـ ، 

ك غيرىا ، حيث أف المستفيديف .... مف خالؿ دعـ األبحاث ك قركض ك برامج التخزيف  (لممنتجات الزراعية 
المباشريف مف الدعـ الزراعي ىـ المزارعكف األغنياء في الدكؿ المتقدمة ، بالمقابؿ فاف مالييف مف المزارعيف 
الفقراء في الدكؿ النامية يعانكف مف أثار سياسة الدعـ الزراعي في البمداف المتقدمة ك التي تؤدم إلى سكؽ 

 .عالمية احتكارية ال تتساكل فييا شركط المنافسة الحرة 

ك التي تمتمؾ مكانة  (1995 مارس 26أنظمت إلى المنظمة العالمية لمتجارة في  )أما بالنسبة لتركيا 
دكلة نامية في المنظمة العالمية لمتجارة تتناسب مع مستكل التنمية االجتماعية ك االقتصادية ، فيي تقدـ دعـ 

لمزراعة المحمية لكف ليس بدرجة الدكؿ المتقدمة ، ك رغـ ذلؾ فاف انخفاض الدعـ أك إلغاءه ك فتح األسكاؽ 
بتخفيض التعريفة الجمركية في صالح تركيا نظرا لإلمكانيات الزراعية ك القرب مف األسكاؽ، خاصة عندما 
يصبح مشركع جنكب االناظكؿ جاىزا ، إذ تعتبر تركيا كاحدة مف الدكؿ الرائدة في العالـ في مجاؿ األغذية 

كالزراعة ، ك ذلؾ بفضؿ ظركفيا الجغرافية ك المناخية المالئمة ، كقد بدأت جيكد إعادة ىيكمة القطاع الزراعي 
ك تقميؿ المعكقات التجارية  (الخ...الخصخصة)منذ الثمانينات ك ذلؾ جنبا إلى جنب مع اإلصالحات الييكمية 
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في قطاع الزراعة ، ك ىك ما أثمر عنو سكؽ محمية أصبحت جزءا ال يتجزأ مف االقتصاد العالمي ، كما تتمتع 
تركيا بمكانة مرمكقة في محيطيا اإلقميمي مف حيث اإلنتاج ك تصدير العديد مف المنتجات الزراعية ، كما تعتبر 
تركيا مف اكبر المصدريف في منطقة شرؽ أكربا ك الشرؽ األكسط ك شماؿ إفريقيا ، في حيف أف ميزانيا التجارم 

 .1 بميكف دكالر أمريكي في الفائض التجارم 5ايجابي بشكؿ كبير ، حيث سجمت صناعة المنتجات الزراعية 

في حيف نجد أف شركة بيفا ك غيرىا مف الشركات التركية العاممة في مجاؿ الصناعة الغذائية في مأمف 
مف التبعية لممكاد األكلية الزراعية ك تقمبات األسعار، بؿ عمى العكس فاف تخفيض الضرائب ك التعريفات 

الجمركية يككف في صالحيا في إطار المنافسة الحرة ك انفتاح األسكاؽ العالمية مما يدفعيا ك يدعـ تكجييا نحك 
تدكيؿ نشاطيا ك التكجو نحك أسكاؽ أكثر ربحية ، ك تجنب المنافسة الشرسة لمشركات المتعددة الجنسيات في 

 .العديد مف األسكاؽ المتشبعة ك حتى سكقيا المحمية 

أما االتفاؽ الثاني فيك المتعمؽ بصحة اإلنساف ك الصحة النباتية ك البيئة ، بحيث يقر ىذا االتفاؽ عمى 
ضركرة اتخاذ تدابير خاصة بحماية صحة اإلنساف ك البيئة ، كما اشترط استخداـ الشركط الصحية بما يحقؽ 

الصحة العامة لإلنساف ك بيئتو دكف استخداـ ذلؾ في الحماية ك الحد مف الكاردات ك عمى كجو الخصكص 
الكاردات الزراعية ك الصناعة الغذائية بذريعة عدـ صحتيا ، حيث ينظـ االتفاؽ تقييـ المخاطر الصحية كفقا 

ألسس عممية كفؽ مقاييس ك إرشادات أك تكصيات دكلية ، باإلضافة إلى تقديـ مساعدات فنية في مجاؿ 
الحماية الصحية لمبمداف النامية ك إنشاء لجنة حماية اإلنساف ك البيئة ميمتيا تفعيؿ المشاكرات بيف الدكؿ 

األعضاء في مجاؿ الصحة ك البيئة ، مف الناحية النظرية فاف ىذا االتفاؽ في صالح اإلنساف ك بيئتو بغض 
النظر عمى ما إذا كانت دكؿ متقدمة أك نامية ك ىك قانكف منصؼ بينيا ، أما في الكاقع العممي فانو غاليا ما 

تستعمؿ ىذه االتفاقية إليجاد حجج تخدـ مصالح الدكؿ المتقدمة متجاىمة األضرار الالحقة بالدكؿ النامية ك الحد 
مف نفاذ السمع الغذائية ك الزراعية إلى أسكاقيا بحجة عدـ تطابقيا لممكاصفات الصحية ك البيئية، رغـ أف البمداف 

، ك 2النامية تعتبر كمكب لنفايات الدكؿ المتقدمة بأمكاؿ طائمة ثـ تعرض عف صادراتيا بحجة الصحة ك البيئة 
ىك ما جعؿ مف شركة بيفا تسعى جاىدة لمحصكؿ عمى مختمؼ الشيادات التي تثبت تطابؽ منتجاتيا مع 

 .المقاييس ك المعايير الدكلية لصحة اإلنساف ك بيئتو 

أما االتفاؽ الثالث الذم يمس الصناعة الغذائية ك شركة بيفا فيتمثؿ في حقكؽ الممكية الفكرية ك عمى 
 كجو الخصكص العالمة التجارية ، يحدد ىذا االتفاؽ نكع العالمات التي تحض بالحماية ك كذا الحقكؽ التي 

                                                           
1
 http://www.trtarabic.tv/ar/turkey-information/arabia/index.htm  consulté a 19/10/2014  

2
 50، ص2003 ، الدار الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، اآلثار االقتصادٌة التفاقٌة الجات: محمد محمد علً إبراهٌم  
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يتمتع بيا أصحاب تمؾ العالمات ، كما ينص ىذا االتفاؽ عمى االلتزامات المرتبطة بيا ك كذا مدة 
حمايتيا ككيفية الرخص المتعمقة بيا ك كيفية منح التنازؿ عنيا ك غيرىا مف الفرارات ك البنكد التي تضمف حماية 

، ك ىك ما يتيح لمشركات الصناعية ك الصناعة الغذائية ك كذلؾ بخصكص شركة بيفا 1العالمة التجارية
االستفادة مف حماية عالمتيا التجارية ك العمؿ عمى الرفع مف التركيج ليا الكتسابيا شيرة عالمية عمى غرار 

، ك تعكيض تكاليؼ التركيج ك البحث مف خالؿ …Nestlé ,Kraft Food , Pepsiالشركات العالمية مثؿ 
االستفادة مف الريع عمى العالمة التجارية الذم تجنيو مف األسكاؽ الثانكية الميمشة لمشركة ك التي تنكم دخكليا 

 .ك خدمتيا في المستقبؿ 

 : المنظمات الدولية و العالقات الخارجية التركية و أثرها عمى شركة بيفا : الفرع الثاني 

تممؾ تركيا عالقات خارجية متينة مف خالؿ السياسات الفعالة التي تتبناىا في انضماميا إلى العديد مف 
المنظمات الدكلية ساعية إلى التعاكف االقتصادم لشركاتيا االقتصادية في تدكيؿ نشاطيا ، مما ساعدىا في أف 

 : تككف ذات مكقع إقميمي استراتيجي في تفعيؿ نشاطيا االقتصادم ، ك نجد مف بيف ىذه المنظمات 

 العالقات الخارجية التركية ك المنظمات الدكلية: (4-4)الشكؿ رقـ 

األىداؼ التركية بصفة عامة  األىداؼ  األعضاء  المنظمة 
 ك شركة بيفا بصفة خاصة

المجمكعة العشريف 
1999 

يمثؿ ىذا المنتدل ثمثي 
التجارة في العالـ ك يمثؿ 

 مف % 90أكثر مف 
 الناتج العالمي الخاـ

تيدؼ ىذه المجمكعة إلى تقرير 
النظاـ الدكلي ك ترسيخ مبدأ الحكار 

المكسع بمراعاة الثقؿ االقتصادم 
 الذم أصبحت تتمتع بو الدكؿ

انضماـ تركيا لممجمكعة 
العشريف سكؼ يفتح آفاؽ 

عديدة أماـ شركاتيا في الكلكج 
 إلى مختمؼ األسكاؽ العالمية

 األكربيةالسكؽ 
   المشتركة

مشركع اقتصادم سياسي 
 اإلجماعظير عقب 
 كحدة إلنشاءالتمييدم 

،  أكربااقتصادية في 
 يضـ كافة الدكؿ األكربية 

 تحرير التجارة إلىييدؼ ىذا التكتؿ 
 األكربية السكؽ ألعضاءالبينية 

 المشتركة

 أماـيمثؿ فرصة جكىرية 
شركة بيفا لمحصكؿ عمى 

 إلى باإلضافةالعممة الصعبة، 
التقارب الجغرافي ك انخفاض 

 ، أكليةمكاد ) اإلنتاجتكاليؼ 
 ك تكفر األجرانخفاض 
مقارنة بالدكؿ  (الخ ...العمالة 
 األكربية

منظمة التعاكف 
 1969االسالمي

تضـ كافة الدكؿ 
 اإلسالمية 

تيدؼ إلى حماية مصالح المسمميف 
 مميار نسمة ، 1،5الذيف بمغ عددىـ 

إف انضماـ تركيا ليذه 
المنظمة يفتح ليا مجاؿ 
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 دراسة ميدانية حول شركة بيفا التركية للصناعة الغذائية و صناعة البسكويت و نشاطها في السوق الجزائرية...................................الفصل الرابع

355 
 

حيث تممؾ ىذه المنظمة عضكية 
ك تسعى إلى  دائمة في األمـ المتحدة

تقكية التضامف ك التعاكف بيف الدكؿ 
اإلسالمية في الحقكؿ االجتماعية ك 

الثقافية ك االقتصادية ك السياسية ، ك 
تعمؿ تحت ىذا التنظيـ أجيزة ك 

مؤسسات مختصة مثؿ البنؾ 
اإلسالمي لمتنمية ، الغرفة اإلسالمية 
لمتجارة ك الصناعة ، المجمس العاـ 
لممصارؼ اإلسالمية ك المؤسسات 

المالية ، اتحاد المقاكليف في البمداف 
 اإلسالمية

لمتعاكف االقتصادم مع الدكؿ 
اإلسالمية ك التي تزخر 

معظميا بمكاد الطاقة بالدرجة 
األكلى، باإلضافة التعاكف في 

مجاالت أخرل كما تعتبر 
سكؽ مغرية لممؤسسات 

 ( مميار نسمة 1،5)التركية 
خاصة في مجاؿ الصناعة 

الغذائية ، ك ىي األخرل 
تعتبر فرصة مف الفرص التي 
استغمتيا شركة بيفا في تدكيؿ 

نشاطيا ك نقؿ خطابيا إلى 
 األسكاؽ الدكلية

منظمة التعاكف 
االقتصادم 

(OCE) 

تظـ سبع دكؿ آسيكية ك 
اذربيجاف ، )ثالثة اكربية 

أفغانستاف ، اكزباكستاف ، 
تركيا ، طاجاكستاف ، 
قرغزستاف ، إيراف ، 

 (باكستاف ، كازاخستاف 

لمتعاكف في المجاؿ االقتصادم 
ك التجارم، لجعؿ سكؽ خدمات 

ك سمع مشتركة بيف دكؿ 
 المنظمة

تفتح مجاؿ أماـ شركة 
بيفا لالنتقاؿ لخدمة 

 األسكاؽ الدكلية

منظمة التعاكف 
االقتصادم 

األسكد لمبحر 
 مقرىا  1992

 اسطنبكؿ

 دكلة مطمة 12تجمع 
عمى البحر األسكد ك 
جنكب البمقاف يركز 

نشاطيا عمى الجانب 
 االقتصادم

تيدؼ إلى التعاكف األكثؽ بيف 
الدكؿ المشاركة ك تشكيؿ منطقة 
التجارة الحرة في أراضي الدكؿ 

المشاركة ، كما يبمغ عدد سكاف 
منظمة التعاكف االقتصادم لدكؿ 

 مميكف نسمة 330البحر األسكد 
ك تزخر المنطقة بثركات طبيعية 

 ك قكل عاممة ماىرة

فرصة أماـ شركة بيفا 
تعمؿ مف خالليا لزيادة 
إنتاجيتيا ك تكجييا نحك 
 تكسيع نشاطيا ك تدكيمو

يظـ كؿ مف تركيا ،  المجمس التركي
أذربيجاف ، كازاخستاف  

 قرغيزستاف

يعمؿ ىذا المجمس عمى اتحاد 
ىذه الدكؿ في شتى المجاالت ك 
خاصة في المجاؿ االقتصادم ، 

باإلضافة إلى الركابط العرفية 
التي تجمعيا ك الثقافة المتقاربة 

 ك المغة المشتركة

فرصة أما بيفا لتكسيع 
نشاطيا ، ك ىك ما 
استغمتو مف خالؿ 

االستثمار المباشر في 
 1992كازاخستاف 
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 ، متكفرة عمى الجارد تشيد بنجاح تركيا في رئاسة المجمكعة العشريف: مكقع صحيفة األمة الحرة -: مف إعداد الباحث باالعتماد عمى : المصدر 
  22:10 ، 18/04/2015 ، شكىدت في http://www.al-omah.com/economyالمكقع ، 

، مجمة دراسات اقتصادية ، صندكؽ النقد العربي ، أبك مقارنة بيف السكؽ الخميجية المشتركة ك السكؽ األكربية المشتركة : جماؿ الديف زركؽ -
 3، ص 2011ظبي ، 

 ، شكىد في http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=56&p_ref=26&lan=ar: مكقع منظمة التعاكف اإلسالمي -
16/03/2015 

-http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member: مكقع منظمة التعاكف االقتصادم -
countries.htm 21:12 ،18/02/2015  ، شكىد في 

:    شكىد في http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx: مكقع منظمة التعاكف االقتصادم لمبحر األسكد -
17/02/2015، 22:19 

 17/03/2015 شكىد في http://www.turkkon.org/en-US/general_information/299/308: مكقع المجمس التركي -

حيث تقدمت تركيا بطمب رسمي لالنضماـ إلى االتحاد : السعي لالنضماـ إلى االتحاد األكربي -
 اعترؼ بتركيا 1999 ، ك منذ 1995، ككقعت اتفاقية االتحاد الجمركي مع االتحاد األكربي 1987األكربي سنة 

رسميا كمرشحة لمعضكية الكاممة في االتحاد األكربي ، لكف العديد مف العكائؽ حالة دكف انضماميا رسميا ك 
اكتفائيا بالشراكة مع االتحاد األكربي ك نيؿ مكانة مميزة معو ، حيث تمثمت أىـ المعكقات في الديمغرافيا 

ك ىك ما يعطي تركيا اكبر عدد مف الممثميف داخؿ برلماف االتحاد األكربي ك يجعميا مف  ( مميكف نسمة 72،6)
األعضاء الفاعميف ، باإلضافة إلى الديانة اإلسالمية ك التعصب األكربي اتجاىيا ، باإلضافة إلى عكائؽ 

اليد العاممة ك المكاد )اقتصادية ك التي تتمثؿ في أسعار السمع التركية فيي أكثر تنافسية جراء انخفاض التكاليؼ 
، لكف عدـ انضماميا ال يمنع دخكؿ 1ك التي تؤثر عمى الصناعة المحمية لمدكؿ األعضاء  (الخ ...األكلية 

شركة بيفا إلى ىذه األسكاؽ ك ذلؾ في إطار االتحاد الجمركي ك السكؽ المشتركة ، باإلضافة إلى االستفادة مف 
ضغكط الدكؿ األكربية حكؿ الجكدة ك البيئة مف اجؿ تطكير منتجاتيا تماشيا مع المقاييس الدكلية المعمكؿ بيا 

 ؛ (EURO)مقابؿ جمب أىـ العمالت الصعبة 

كؿ ىذه المنظمات ك المساعي التركية لالنفتاح االقتصادم عمى العالـ الخارجي دفع بمؤسساتيا 
االقتصادية ك مف بينيـ شركة بيفا إلى التكجو نحك خدمة العديد مف األسكاؽ الدكلية ك انتقاؿ خطابيا مف السكؽ 

المحمية إلى رحابة السكؽ العالمية ، ىذا ناىيؾ عف االتفاقيات الثنائية ك المتعددة األطراؼ ك عمى كجو 
 ، مف خالؿ السعي إلقامة  (نتطرؽ ليا الحقا)الخصكص العالقات الجزائرية التركية ك االتفاقيات الثنائية بينيا 
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، سورٌا ، 1 ، العدد 26 ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة و القانونٌة ، المجلد تركٌا و االتحاد األوربً بٌن العضوٌة و الشراكة: حسٌن طالل مقلد  

 335، ص2010
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 مميار دكالر سنكيا باإلضافة إلى رفع االستثمارات مف 10 إلى 5منطقة تبادؿ حر ك رفع المبادالت التجارية مف 
 مميار دكالر ، ك ىذا ما قد يمثؿ فرصة أماـ بيفا لتكسيع أعماليا في السكؽ الجزائرية 10 مميار دكالر إلى 1،5

  .(التكجو نحك نشاط المشركبات غير الكحكلية )ك رفع استثماراتيا 

التحالفات اإلستراتيجية في مجال الصناعة الغذائية و الشركات المتعددة الجنسيات و اثرها : الفرع الثالث 
  : عمى تدويل نشاط شركة بيفا

تعتبر ظاىرة التحالفات اإلستراتيجية ك اندماجات الشركات احد سياسات النظاـ العالمي الجديد نظرا لما 
تفرزه بيئة األعماؿ اليكـ مف منافسة شرسة ، ك لقد كصمت أكجيا بالنسبة لمقطاعات التي تعتمد باألساس عمى 

الخ ، ك ذلؾ لـ يمنع قياميا عمى مستكل قطاع الصناعة ...تكنكلكجيا حديثة مثؿ االلكتركنيات ك السيارات 
 ترليكف دكالر أمريكي سنة 42،99 صفقة بمغت قيمتيا 1005الغذائية ، حيث شيد قطاع الصناعة الغذائية 

 شركة  Anhenrer-BuschInber مميار دكالر عندما اشترت 61،1 ، ك كانت اكبر صفقة 2010
Anheser Buash cos inc  ك كانت اكبر صفقة استحكاذ ؿ ، Bertin SA  لشركة JBS SA 5،6 ب 

 مميار دكالر مع ما مجمكعو 7،5مميار دكالر ، كما شيدت الكاليات المتحدة األمريكية أعمى قيمة لمصفقات 
 11،1 صفقة ، ك أسيا بقيمة 15 مميار دكالر مف خالؿ 7،1 صفقة ، جاءت البرازيؿ في المرتبة الثانية 174

 :  ك نبيف مف خالؿ الجدكؿ المكالي اكبر أىـ الصفقات لالستحكاذ ك التممؾ ك التحالؼ في العالـ 1مميار دكالر ،

 التحالفات اإلستراتيجية في مجاؿ الصناعة الغذائية  :(5-4): الجدكؿ رقـ 

قٌمة الصفقة  النشاط  الشركة الطارحة لألسهم  الشركة المكتتبة 
ملٌون دوالر )

  (أمرٌكً

 %نسبة االمتالك 

BRF - Brazil Foods 
S.A. 
(BOVESPA:BRFS3( 

Sadia S.A. 100.0 5,634.0 األطعمة المعلبة و اللحوم 

Kirin Holdings 
Company, Limited 
(TSE:2503( 

Lion Nathan Ltd.  52.87 3,731.2 مشروبات كحولٌة 

CVC Capital 
Partners Ltd. 

Anheuser-Busch InBev, 
Central European 
Operations 

 100.0 3,031.0 مشروبات كحولٌة

JBS USA Holdings, 
Inc 

Pilgrim's Pride 
Corporation (NYSE:PPC( 

 64 2,869.0 األطعمة المعلبة و اللحوم

Affinity Equity 
Partners; Kohlberg 
Kravis Roberts & 
Co 

Oriental Brewery Co., 
Ltd. 

 100.0 1,800.0 مشروبات كحولٌة
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Viterra, Inc. 
(TSX:VT( 

ABB Grain Ltd.  100 1,685.5 تعبئة و توزٌع األغذٌة 

Pinnacle Foods 
Finance LLC 

Birds Eye Foods, Inc. 100 1,478.5 األطعمة المعلبة 

Top Frontier 
Investment 
Holdings Inc. 

San Miguel Corp. 
(PSE:SMCB( 

 28 1,363.1 مشروبات كحولٌة

Kirin Holdings 
Company, Limited 
(TSE:2503( 

San Miguel Brewery, Inc. 
(PSE:SMB( 

 43.25 1,222.4 مشروبات كحولٌة

SABMiller plc 
(LSE:SAB( 

Kompania Piwowarska 
S.A. 

 28.1 1,115.8 مشروبات كحولٌة

Jumbo Super 
markten B.V. 

Super de Boer NV 
(ENXTAM:SDB( 

بٌع التجزئة للمواد 
 الغذائٌة 

1,001.9 100 

Marfrig  Alimentos 
SA 
(BOVESPA:MRFG3( 

Seara Alimentos S. A. 100 900.0 األطعمة المعلبة واللحوم 

Q-Tech Alliance 
Holdings, Inc. 

San Miguel Corp. 
(PSE:SMCB( 

 19.91 821.7 مشروبات كحولٌة

San Miguel 
Brewery, Inc. 
(PSE:SMB) 

Iconic Beverages, Inc. 100 679.3 مشروبات كحولٌة 

source : Imp consumer staples report : food and brivage industry global report 2010 :pp34-60 

حيث نجد أف اليدؼ مف عممية التحالؼ أك االندماج أك االستحكاذ زيادة القدرة عمى التنافس ك االحتكار 
مف خالؿ األبحاث ك التركيج ك التسكيؽ ك اإلنتاج ، ك ىك ما قد يضيؽ الخناؽ عمى شركات الصناعة الغذائية 

في العالـ ك اتجاىيا نحك تكسيع نشاطيا كما ىك الحاؿ بالنسبة لشركة بيفا أما بالتكجو نحك خدمة المزيد مف 
األسكاؽ األقؿ تشبعا أك التكجو نحك التحالؼ ك المشاركة قصد تطكير إمكانياتيا المادية ك التسكيقية ك التركيجي 

الخ ، عبر مختمؼ أسكاقيا المستيدفة ال سيما بعد تعرضيا لممنافسة في أسكاقيا المحمية مف طرؼ الشركات ... 
  ..Nestlé , Ferrero….etcالمتعددة الجنسيات مثؿ 

 :االلتزام بالمواصفات و المقاييس المقبولة عالميا : الفرع الرابع 

ال شؾ في أف المنظمات التركية الرامية لحماية المستيمؾ ك البيئة ك الصحة ك اإلنساف ك المجتمع، 
شكمت ضغكطا متنامية عمى شركة بيفا ك غيرىا مف الشركات التركية ك العالمية ك ىك ما دفعيا لاللتزاـ 

بالمكاصفات ك المقاييس الدكلية إلدارة البيئة ك اإلنتاج ، ك ىك الحاؿ بالنسبة إلى متطمبات األسكاؽ األجنبية 
خاصة منيا الدكؿ المتقدمة ، حيث أف االلتزاـ بيذه المقاييس ك المكاصفات يتطمب مف الشركات مكارد مالية 
تكجييا نحك البحث ك التطكير ك تكاليؼ اإلدارة ك غيرىا مف التكاليؼ التي تعكضيا شركة بيفا ك غيرىا مف 

الشركات مف خالؿ تكسيع نشاطيا، ك استيداؼ اكبر حصة سكقية ممكنة بغية االستفادة مف اقتصادية الحجـ ك 
 . تخفيض تكاليفيا ك تطكير منتجاتيا ك إدارتيا 
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 إستراتيجية التصدير لمؤسسة بيفا كمدخل لدخول األسواق الدولية : المطمب الثاني 

 كمنعرج في الحياة العممية ك التفكير االستراتيجي  حينما قررت الشركة التكجو نحك 1991تعتبر سنة 
خدمة األسكاؽ الدكلية مف خالؿ إتباع إستراتيجية التصدير لمنتجاتيا ك انتقاليا مف التصدير بشكؿ عشكائي إلى 
التخطيط ك تسيير إستراتيجية التصدير بافتتاح مكتب خاص لتصدير منتجاتيا في اسطنبكؿ ، ك إف أكؿ مرحمة  

تكجيت بيا المؤسسة نحك اإلستراتيجية التصديرية كانت في بداية الثمانينات حينما قررت شركة بيفا رفع 
استثماراتيا ك زيادة طاقتيا اإلنتاجية ك التكسع في تشكيؿ مديريات لممبيعات اإلقميمية ك الشركع في تصدير 

 .1منتجاتيا إلى األسكاؽ األجنبية ك كانت أكؿ سكؽ تتجو نحكىا المممكة العربية السعكدية 

 حيث يعتبر تكجو مؤسسة بيفا مف السكؽ التركية إلى رحابة السكؽ الدكلية ك بإنشاء أكؿ مكتب 
لمتصدير باسطنبكؿ ك اعتمادىا إستراتيجية التصدير ك خدمة األسكاؽ الدكلية إحدل أىـ االستراتيجيات التي 

 مميكف دكالر أمريكي قصد تمبية 21تتبعيا المؤسسة في التطكر ك التكسع باإلضافة إلى رفع رأس ماليا ب
احتياجات ك تطمعات زبائنيا المستيدفيف في السكؽ الدكلية ، ك مف بيف أىـ األسباب ك الدكافع التي جعمت 

 : المؤسسة تتجو إلى خدمة األسكاؽ الدكلية نجد 

 رفع رقـ أعماليا ك زيادة ربحيتيا باالنتقاؿ إلى رحابة السكؽ الدكلية ك تجاكز السكؽ المحمية ؛-

 التكزيع الجغرافي لممخاطر ففي حالة كساد أم سكؽ مستيدفة فإنيا تعكضيا بأسكاؽ أخرل ؛-

شركات محمية أك )رفع تنافسيتيا ك تكيفيا مع ظركؼ ك مناخ المنافسة الشرسة سكاء في السكؽ المحمية -
 أك في السكؽ الدكلية ؛ (مستثمريف أجانب في السكؽ المحمية 

اكتساب الخبرة ك التكيؼ مع معطيات األسكاؽ الدكلية ك التي تستدعى منيا التطكير في نظـ إدارتيا ك جكدتيا -
 ك تميز منتجاتيا ؛

 رفع مردكدية رؤكس األمكاؿ المستثمرة مف خالؿ جمب العممة الصعبة ؛-

تدفع بيا ظركؼ المنافسة الدكلية إلى رفع فعالية تسييرىا ك خططيا اإلستراتيجية ك كذا تسييرىا المالي ك رفع -
 تكنكلكجيتيا ؛
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التكجو نحك رفع القدرات اإلنتاجية ك التسكيقية مف خالؿ االطالع عمى متطمبات أكثر مف السكؽ ك التكيؼ مع -
 مختمؼ متغيراتيا ؛

استغالؿ االمتيازات المتكفرة في السكؽ المحمية مف انخفاض في تكاليؼ اإلنتاج ك استمرارية تكفر المكاد الخاـ -
األكلية، مف خالؿ االستثمار في المجاؿ الزراعي ك التغميؼ ك كذا االمتيازات الممنكحة لالستثمار في السكؽ 

، ك ىك ما يساعد عمى خفض التكاليؼ ك كذا  (..تخفيض الضرائب ، قركض ك دعـ مالي ، الطاقة )المحمية 
 رفع إنتاجيتيا ك استغالؿ الفائض في خدمة األسكاؽ الدكلية ؛

التكجو نحك رفع جيكد البحث ك التطكير ك االلتزاـ بالمقاييس العالمية لمجكدة ك إدارة البيئة ك اكتساب الشيرة -
 العالمية ؛

رفع خبرة ك كفاءة اليد العاممة مف خالؿ خدمة أكثر مف سكؽ بمتطمبات متمايزة ك كذا ضماف االستمرارية ك -
 النمك ؛

ك بالنظر إلى ىذه الدكافع ك األسباب التي أدت بمؤسسة بيفا إلى التكجو نحك األسكاؽ الدكلية فقد 
انطمقت إلى تعبئة مكاردىا المختمفة باتجاه كضع خطط ك استراتيجيات تضمف ليا النمك ضمف بيئة األعماؿ 

 : الدكلية ، ك قد استندت في ذلؾ إلى مختمؼ الخطط ك المياـ التي نكجزىا فيما يمي 

اعتماد مؤسسة بيفا ميمة البحث ك التنقيب عمى األسكاؽ الدكلية األكثر نجاعة ك جاذبية لطرح منتجاتيا، ك -أ
 : تتمثؿ أىـ ىذه الطرؽ ك األساليب لدراسة أسكاقيا األجنبية في 

 ؛(البسككيت ك الشككالتة)القياـ ببحكث التسكيؽ ك الدراسات السكقية المتخصصة في مجاؿ نشاطا  -
جمع المعمكمات حكؿ األسكاؽ الخارجية مف خالؿ المصالح الدبمكماسية المنتشرة عبر مختمؼ دكؿ  -

 العالـ ؛
 إلطارات الشركة في مختمؼ األسكاؽ الدكلية ؛ (الشخصية)العالقات الغير رسمية  -

 1: ربط العالقات مع العمالء الدكلييف مف خالؿ المعارض الدكلية ك التي مف أىميا -ب

  ب أديس أبابا زمبابكم الدكلي؛2011 مام addis agro food 18-21معرض  -

  بتركيا لممأككالت ك المشركبات الحديثة الدكلية ؛2011المعرض الدكلي  -
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 ؛2011 بالمكسيؾ  alimentariaمعرض  -

  العالمية لمغذاء ؛thaifexمعرض  -

 ؛2011 بيكلندا  Holland plmaمعرض  -

 ؛2010 صربيا Novisad في 7المعرض الزراعي الدكلي  -

  ؛2010 في البرازيؿ  expo turquiaمعرض  -

 ؛2010معرض دبي  -

  تركيا ؛2009المعرض الدكلي لممحاصيؿ ك األغذية ك تقنيات التصنيع  -

 ، ك غيرىا مف المعارض نتطرؽ ليا بالتفصيؿ فيما بعد؛ ...food vyllepyne 2008معرض باريس  -

 البعثات االستكشافية التي تمنحيا المؤسسة لممتخصصيف في مجاؿ التسكيؽ ك دراسة األسكاؽ ؛-ج

منح ك مساعدات لمخارج ممنكحة سكاء لفائدة المتربصيف مف إطارات الشركة أك الطالب المتفكقيف قصد -د
االطالع عمى التطكرات التكنكلكجية الحديثة في مجاؿ الصناعة الغذائية، ك الفيـ الجيد لمتغيرات البيئة الخارجية 

 1لألسكاؽ المستيدفة ؛

تحمي إدارة شركة بيفا بالتكجو التسكيقي ك ذلؾ بصياغة خطط ك برامج بالكقكؼ عمى حاجات ك رغبات -ق
زبائنيا ك عمالئيا بكؿ سكؽ مستيدفة ، ك يعتبر ذلؾ كأساس لبناء أىداؼ ك استراتيجيات الشركة ك صنع 

 قراراتيا ؛

تكريس التكجو التسكيقي مف خالؿ دراسة األسكاؽ المستيدفة كنشاط رئيسي ضمف أنشطة إدارة التسكيؽ -ك
بالمؤسسة ، حيث انو مف أىـ أىداؼ بحكث ك دراسة السكؽ إنشاء نظاـ معمكمات متكامؿ ك محدث داعـ 

لصناعة القرارات التسكيقية بشاف تصميـ ك تطكير المنتجات الغذائية ك تكنكلكجيا التغميؼ ك الشحف ك تسعير 
 المنتجات ك سبؿ التركيج ليا ك اختيار أنجع قنكات ك منافذ التكزيع لمنتجاتيا لما يتناسب ك خصكصيتيا ؛

ك الذم نقصده ىنا اعتماد تصدير منتجاتيا كإستراتيجية لتنمية ك تطكير الشركة ك ال : التكجو بالتصدير -ز
ينظر لمعممية التصديرية باعتبارىا تخمص مف اإلنتاج الفائض الذم لـ تستكعبو السكؽ المحمية التركية بؿ يككف 
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مكجيا ك مخصصا لألسكاؽ المستيدفة ، إذ تييأ لو طاقات إنتاجية كمقكمات ك  قرارات تسييرية فعالة ك مناسبة 
القتناص الفرص التصديرية ، كمف بيف المقكمات التي يتبيف لنا مف خالليا مدل جاىزية مؤسسة بيفا لتصدير 

 : منتجاتيا نجد 

كما قمنا مف قبؿ فاف مؤسسة بيفا قبؿ شركعيا في : المكارد المتاحة ك الجاىزة لعممية التصدير -1 
 مميكف دكالر أمريكي ك رفع مستكل إنتاجيتيا ، 21انتياج إستراتيجية التصدير قامت برفع استثماراتيا بما قيمتو 

 منيـ إطارات ك متخصصكف في 160 مكظؼ 2558كما أف مؤسسة بيفا تعتمد عمى مكارد بشرية ضخمة 
اإلدارة ك التسيير، ك ىـ بمثابة دعائـ لممؤسسة إلنجاح إستراتيجيتيا ك نمكىا عبر األسكاؽ الدكلية المستيدفة ، 
باإلضافة إلى ذلؾ فاف شركة بيفا تعتمد عمى احدث التكنكلكجيا لمتصنيع الغذائي ك ىي عمى ارتباط ك متابعة 

كثيقة لمتطكرات الحاصمة في ىذا المجاؿ ، مف خالؿ البعثات ك التربصات بالخارج ك كذا المنح الدراسية لمنجباء 
ك المتفكقيف خاصة في مجاؿ التسيير ك التكنكلكجيا ك البيكلكجيا ك الزراعة ، باإلضافة إلى ذلؾ فاف مؤسسة بيفا 

تعمؿ عمى التخفيض مف التبعية لممكاد الخاـ ك األكلية قدر اإلمكاف ك ذلؾ باستثمارىا في قطاع الزراعة ك 
،  (التكامؿ الخمفي )الثركة الحيكانية، ك التي تضمف مف خالليا جكدتيا ك نكعيتيا مف خالؿ اإلشراؼ المباشر 

كما تكجيت مؤسسة بيفا إلى نكع مف التكامؿ األمامي ك عدـ اعتماده عمى سماسرة التصدير ك االستيراد ،ك ذلؾ 
مف خالؿ إنشاء مصالح ك مكاتب لمتصدير تشرؼ عمييا مباشرة ، كىي مؤىمة ك مخكلة لجذب أفضؿ العمالء 

عبر األسكاؽ الدكلية المختمفة ، ك كذا التسيير الفعاؿ لعمميات التصدير بما يضمف رضا ك قبكؿ عمالئيا 
 المستيدفيف ك بناء عالقة قكية معيـ بما يضمف درجة معتبر مف الكفاء لمشركة ك منتجاتيا ؛

تبدأ منيجية تسكيؽ الصادرات لمؤسسة بيفا مف خالؿ البحث ك :طرؽ ك منيجية تسكيؽ الصادرات -2 
التنقيب في األسكاؽ الدكلية ك دراسة األسكاؽ المستيدفة مف خالؿ المعمكمات التي تتحصؿ عمييا مف مصادر 
مختمفة كما رأينا مف قبؿ ، كما أنيا تعمؿ عمى بناء قنكات تكزيعية في أسكاقيا المستيدفة ك التي تعمؿ عمى 

تنميتيا ك ربط عالقة جيدة مع عمالئيا في تمؾ األسكاؽ مف خالؿ االمتيازات الممنكحة ليـ لقاء ما يقدمكنو مف 
خدمات سكاء النقؿ المادم أك التركيج لمنتجاتيا ، قصد رفع درجة كالء زبائنيا في السكؽ المستيدفة ك ضماف 

 رفع ك تنمية قدراتيا ك استمراريتيا ك نمكىا ؛

 جعمت مف إدارتيا أكثر خبرة ك مركنة مع 1962إف المشكار العممي لشركة بيفا منذ : التزاـ اإلدارة -3 
التطكرات الحاصمة في سكؽ صناعة األغذية ك البسككيت، كما مكنيا ذلؾ مف اكتساب العديد مف الشيادات 
الدكلية في مجاؿ إدارة البيئة ك التسكيؽ االجتماعي ك األخضر ، كما أف إدارة بيفا تكلي اىتماما كبيرا لمجاؿ 

 ، كما أنيا تمتمؾ  (التقنيات الحديثة إلنتاج ك معالجة المكاد الغذائية )البحث ك التطكير خاصة في مجاؿ اإلنتاج 
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خبرة إدارية مف خالؿ دعميا لمكفاءات ك التربصات بالخارج ك المنح الدراسية ك التككينية بما يرفع مف درجة 
كالئيـ ك سعييـ نحك تطكير الشركة ك نمكىا عبر األسكاؽ الدكلية ك المساىمة في كضع خطط ك استراتيجيات 
كفيمة بذلؾ ، ك مف جية أخرل فاف إشراؼ المؤسسة المباشر عمى مقرات التصدير المنتشرة في السكؽ التركية 

 دليؿ عمى مدل أىمية إستراتيجية التصدير ضمف الخطكط اإلستراتيجية الميمة لممؤسسة ؛

مف خالؿ مساعي شركة بيفا لتمبية متطمبات أسكاقيا المستيدفة بمنتجات : متطمبات جكدة المنتجات -4 
ذات جكدة عالية ترفع مف تنافسيتيا فقد تحصمت عمى العديد مف الشيادات المحمية ك الدكلية التي تبرز جكدة 

 ,C-E TSE ISO 1400منتجاتيا ك تكفقيا مع المقاييس ك المعايير المعمكؿ بيا دكليا، ك التي مف بينيا 
HACCP and TSE certificats ,K-QTSEISO9000 ,...  ك غيرىا، كذلؾ لجميع منتجاتيا ك ىك ما

يقمؿ مف الحكاجز الفنية لدخكؿ منتجات بيفا لألسكاؽ الخارجية ، كما أنيا تمقى ترحيبا ك تجاكبا مع زبائنيا 
 1المستيدفيف ك زيادة ثقتيـ في جكدة منتجاتيا ؛

  ك االعتماد عمى المقكمات األنفة الذكر فاف مؤسسة بيفا تعتمد إستراتيجية التصدير المباشر مف خالؿ 
نقاط التصدير لدييا في السكؽ التركية ك ذلؾ بالنسبة لألسكاؽ الميمة ذات الربحية األكبر، ك التي يتميز زبائنيا 
بالكالء المستمر لمنتجات المؤسسة ، كما أنيا تعتمد إستراتيجية التصدير غير المباشر بالنسبة لألسكاؽ الكاعدة 

ك التي تعرض منتجات الشركة بيا ك تنكم أخذىا بعيف االعتبار ضمف خططيا ك إستراتيجيتيا التصديرية حسب 
درجة تطكر صادراتيا في ىذه األسكاؽ ،فيي تعتمد في تصدير منتجاتيا ليذه األسكاؽ عمى مؤسسات محمية 

 ك مف جية أخرل … ALIBABA , ecPLAZA ,Hello trade ,sallمتخصصة في التصدير مثؿ شركة 
 70فاف اعتمادىا إستراتيجية التصدير غير المباشر يككف سببو اتساع نطاؽ سكؽ الشركة ك خدمتيا ألكثر مف 

جنكب آسيا ، أكربا ، آسيا الشرقية ، أمريكا ، إفريقيا ، الشرؽ األكسط ، )سكؽ دكلية منتشرة عبر العالـ 
 .، ك نبيف مف خالؿ الجدكؿ المكالي تطكر صادرات شركة بيفا في السنكات األربعة األخيرة  (اكقيانكسيا 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 http://www.bifa.com.tr/Certificates 



 دراسة ميدانية حول شركة بيفا التركية للصناعة الغذائية و صناعة البسكويت و نشاطها في السوق الجزائرية...................................الفصل الرابع

364 
 

 تطكر صادرات شركة بيفا : (6-4)الجدكؿ رقـ 

 2013 2012 2011 2010 السنة 
المبيعات في 

 السكؽ المحمية 
23945309LT  25801004 LT 32821072LT  34879498 LT 

نمك المبيعات في 
 السكؽ المحمي

 0،07749 0،2720 0،0627 

 $46629160،84 $40585058،24 $38576544،58 $35745355،78 الصادرات 
 0،1489 0،052 0،0792  نمك الصادرات 

 rapport annuel : tope 1000 exporterمف إعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير بشركة بيفا صكالتكبي ، : المصدر 
companies of turky , TIM(turkish exporters assembly ) , 2013,p35    

مف خالؿ الجدكؿ يتبيف لنا تطكر الحصة السكقية لشركة بيفا سكاء عمى المستكل المحمي أك عمى 
 ك ذلؾ راجع إلى %14,89 حيث بمغت نسبة نمك الصادرات 2013مستكل السكؽ الدكلي خاصة سنة 

االستراتيجيات ك الخطط المحكمة التي تتبعيا الشركة قصد التكجو نحك النمك ك االستمرار ك المضي قدما نحك 
 . عكلمة نشاطيا باإلضافة إلى رفع قيمة استثماراتيا 

 ، ك 1999أما بالنسبة لمسكؽ الجزائرية فقد بدأت شركة بيفا خدمتيا مف خالؿ إستراتيجية التصدير سنة 
 ك كانت تدفع تكاليؼ النقؿ ك التاميف CIFكانت في معظـ األحياف تسيير صادراتيا كفؽ شرط التجارة الدكلية 

 ( قدـ 20حاكية سعة / دكالر990)،كما استندت في نقؿ صادراتيا عمى النقؿ التركي ك ذلؾ النخفاض تكاليفو 
، ك كانت الكميات المصدرة في تزايد مستمر 1 (قدـ20حاكية سعة /دكالر1248)مقابؿ تكاليؼ النقؿ الجزائرم 

مما أدل بشركة بيفا إلى النظر في إمكانية االستثمار مباشرة في السكؽ الجزائرية بإنشاء شراكة في الجزائر، ك 
الطاقة ، المكارد البشرية ، االمتيازات ك )ذلؾ  نظرا لجاذبية السكؽ الجزائرية مف خالؿ انخفاض تكاليؼ المكارد 

ك تزايد إقباؿ الزبائف الجزائرييف عمى منتجات الشركة ، ك في نفس الكقت تفاديا لمشاكؿ  (....تشجيع االستثمار 
 : التصدير التي كاجيتيا خالؿ قياميا بعممية التصدير لمسكؽ الجزائرية ك التي تتمثؿ أىميا في 

الرسـك الجمركية المفركضة عمى منتجاتيا خاصة ك أنيا ذات طبيعة استيالكية ، ك التي تتمثؿ في -
DD 30%  ( رسكـ جمركية)  ،TVA17% ( رسـ عمى القيمة المضافة)  ك ذلؾ حسب التعريفة الجمركية في

 2 ؛19053 تعريفة رقـ 19 الفصؿ 04القسـ 

                                                           
1
 http://data.albankaldawli.org/indicator/IC.EXP.COST.CD 

2
 http://www.douane.gov.dz/applications/tarif/ 
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طكؿ ك تعقد اإلجراءات الجمركية ك مدة النقؿ ك الشحف، ك ذلؾ قد يمحؽ الضرر بالبضاعة المصدرة -
 ك لككنيا مف طبيعة غذائية ؛

الفكائد البنكية ك بطء اإلجراءات المالية ك المستندية خصكصا اشتراط اعتماد الشركة في تصدير -
 . منتجاتيا عمى االعتماد المستندم الستيفاء قيمة الصفقة  

 إستراتيجية االستثمار األجنبي المباشر في السوق الجزائرية : المطمب الثالث 

لجأت شركة بيفا إلى إستراتيجية االستثمار األجنبي المشترؾ بإقامة شركة مشتركة في السكؽ الجزائرية ، 
بعد أف أدركت الفرص الكاعدة التي تنتظرىا في السكؽ الجزائرية ، كما أف ىذه اإلستراتيجية ناتجة عف عدة 

 : أسباب أىميا 

مساىمة الشريؾ الجزائرم في تكفير نكع مف المعرفة التسكيقية ك التسييرية التي تساىـ بدكرىا في دعـ -
، ك ذلؾ بعد مالحظة تزايد الكميات  (التركيج ، طرؽ التكزيع ، خصائص المنتجات ك تسعيرىا)مكقؼ المؤسسة 

التي كاف يطمبيا ك يقـك بتكزيعيا بما يتكافؽ ك متطمبات السكؽ ، كما انو اعتبر مف أىـ العمالء لمشركة في 
السكؽ الجزائرية ، ك يمتمؾ القدرة التفاكضية كبيرة باإلضافة إلى القدرة المالية ك الخبرة التسييرية باإلضافة إلى 

 عالقاتو الشخصية ذات مركز متميز في السكؽ الجزائرية ؛

التكجو نحك اكتساب خبرة اكبر في العممية التسكيقية الدكلية ك تأقمميا مع البيئات ك الثقافات الدكلية -
خاصة أف الجزائر تعتبر مف ابرز العمالء لمسمع تركية ك إف عالقاتيا الخارجية مع الدكؿ العربية أك اإلفريقية 

 في استقرار ك تحسف مستمر ؛

تطبيؽ شركة بيفا إلستراتيجية االنتشار البطيء أك إستراتيجية الجار األقرب بالنظر إلمكانياتيا ك -
مكاردىا ك طبيعة نشاطيا ، حيث اختارت السكؽ الجزائرية نظرا لمكقعيا الجغرافي ك االستراتيجي لتكسطيا دكؿ 

المغرب العربي ك كذا تعتبر بكابة لدخكؿ السكؽ اإلفريقية ، كما أنيا اختارت مدينة قسنطينة لقربيا مف الحدكد ك 
مراكز التكريد بالنسبة لممكاد األكلية ، كما تعتبر مدينة قسنطينة عاصمة الشرؽ الجزائرم ذك الكثافة السكانية 

 المرتفعة ك بذلؾ اقترابيا أكثر مف المستيمؾ ك اختصار في طكؿ قنكات التكزيع ؛

التخمص مف الرسـك الجمركية ك تكاليؼ النقؿ ك الشحف ك التاميف ك كؿ مشاكؿ ك تكاليؼ التصدير -
(DD30%,TVA17%....) قصد تخفيض ك اقتصاد في التكاليؼ ك بالتالي التميز في التكمفة؛ 



 دراسة ميدانية حول شركة بيفا التركية للصناعة الغذائية و صناعة البسكويت و نشاطها في السوق الجزائرية...................................الفصل الرابع

366 
 

انخفاض تكاليؼ الطاقة إذا ما قكرنت )االقتصاد في التكاليؼ مف خالؿ القرب مف مصادر الطاقة -
، باإلضافة إلى انخفاض تكاليؼ اليد العاممة الكفئة ك الطمب المتنامي  (بالسكؽ المحمية مف غاز ك كيرباء

 لمنتجات الشركة في السكؽ مما يساعد عمى اقتصاد في التكاليؼ مف خالؿ اقتصاديات الحجـ ؛

 : الحكافز ك االمتيازات الممنكحة لمشركة في السكؽ الجزائرية ك التي تتمثؿ أىميا في -

 عدـ التمييز بيف الشركة ك الشركات المحمية الجزائرية في الحقكؽ ك الكاجبات ؛- 

تجنب االزدكاج الضريبي لمشركة في السكؽ الجزائرية ك السكؽ التركية ، ك ذلؾ حسب االتفاقية الثنائية - 
 1؛1994 أكت 2الجزائرية التركية المكقعة في أنقرة في 

 2:الحكافز الممنكحة خالؿ مرحمة االنجاز 

يتـ اإلعفاء مف الرسـك الجمركية فيما يخص السمع المستثنات ك المستكردة التي تدخؿ مباشرة في انجاز -
 االستثمار ؛

اإلعفاء مف الرسـ عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع ك الخدمات غير المستثنات المستكرة أك المقتناة -
 محميا ك التي تدخؿ في انجاز االستثمار ؛

 اإلعفاء مف دفع حؽ نقؿ الممكية بعكض كؿ المقتنيات العقارية التي تمت في إطار االستثمار المعني؛-

 : أما في مرحمة االستغالؿ 

 ؛ (TAP)، ك الرسـ عمى النشاط الميني (IBS)لمدة خمس سنكات تعفى المؤسسة مف الضريبة عمى األرباح -

أما فيما يخص األسباب ك الدكافع التي أدت بالشريؾ الجزائرم إلى إقامة شركة مشتركة مع شركة بيفا 
 : تتمثؿ فيما يمي 

كأم مشركع اقتصادم فاف الشريؾ الجزائرم ييدؼ بالدرجة األكلى إلى الدخكؿ في استثمار مربح  -
ألمكالو ك رفع ربحيتو إلى أقصى درجة ممكنة، مع مراعاة الخدمة األفضؿ ك رفع القيـ المضافة إلى االقتصاد 

 الكطني ؛

                                                           
1

 18-5 ، ص ص 1994 ، 65الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة ، العدد  
2

  http://www.andi.dz/index.php/ar/regimes-d-avantages: الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار  

http://www.andi.dz/index.php/ar/regimes-d-avantages
http://www.andi.dz/index.php/ar/regimes-d-avantages
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فرصة الحصكؿ عمى كسائؿ إنتاج متطكرة ك التحكـ في التكنكلكجيا المتقدمة ، ك ذلؾ عف طريؽ نقؿ  -
الخبرة ك المعرفة مباشرة مف المصدر، ك عدـ تكفر متخصصيف يمتمككف الخبرة الكافية في السكؽ الجزائرية مما 

يتيح نقؿ الخبرة ك المعرفة ك إعطاء فرصة لتككيف اليد العاممة الجزائرية ك رفع كفاءتيا ك خبرتيا في مجاؿ 
 التكنكلكجيا ك الصناعة الغذائية، باإلضافة إلى تسيير ك تسكيؽ المنتجات؛

استغالؿ االسـ ك العالمة التجارية لشركة بيفا ذك الشيرة العالمية قصد االنتقاؿ إلى خدمة األسكاؽ  -
 الدكلية، خاصة الدكؿ المجاكرة لمسكؽ الجزائرية ذات المكقع اإلستراتيجي الذم يتكسط الشماؿ اإلفريقي ؛

  ك بالنظر إلى األسباب ك الدكافع لكمى الطرفيف باشر الشريؾ الجزائرم بإجراء مفاكضات مع نظيره 
 قصد طرح مشركع الشراكة لتتكج بإمضاء عقد شركة 2003التركي المتمثؿ في شركة بيفا خالؿ نياية سنة 

 ، معبر عنيا قانكنا بشركة ذات 01/08/2004مشتركة جزائرية تركية لمصناعة الغذائية ك البسككيت في 
، ك يسعى كمى الطرفيف مف خالؿ إنشاء ىذه BIFA SO AL TU BI تحت اسـ SARLمسؤكلية محدكدة 

 1: الشراكة إلى مجمكعة مف األىداؼ المشتركة يمكف اختصارىا في 

يعد اليدؼ الرئيسي رفع الربحية لالستثمار ،ك كذا االستعانة بالمميزات الخاصة لكمى الشريكيف في -
 خدمة السكؽ الجزائرية ك االنتقاؿ إلى أسكاؽ مجاكرة ؛

بسككيت ، حمكيات ، )ييدؼ مشركع الشراكة إلى إنتاج ك تقديـ منتجات جديدة : اليدؼ اإلنتاجي -
 ذات جكدة عالية لمسكؽ المحمي ك السكؽ الدكلي ؛ (..شككالتة 

يسمح المشركع المشترؾ باالستفادة مف الخبرة ك االمتيازات ك التسييالت مف طرؼ : ىدؼ تسكيقي  -
 التي تضمف التسكيؽ األمثؿ لمنتجاتيا ؛ (تركيا ، الجزائر)البمديف 

تيدؼ الشركة مف خالؿ الخبرات ك الميارات التي يتمتع بيا المختصكف ك المسكقكف : ىدؼ تنافسي -
في البمديف إلى ضماف التطكير المستمر لمنتجاتيا ، ك رفع نسبة جكدتيا لتكسبيا مكانة تنافسية مرمكقة تسمح 

 ليا بمكاجية المنافسة عمى المستكل الدكلي ؛

كما نشير إلى أف شركة بيفا اعتمدت إستراتيجية االستثمار األجنبي األفقي أك التكامؿ األفقي، أم أنيا 
تقـك بصناعة نفس المنتجات في السكؽ الجزائرية كما ىك الحاؿ في السكؽ التركية، إذ أف أم تطكير آك تجديد 
فيك يمس أيضا إستراتيجيتيا في السكؽ الجزائرية، باإلضافة إلى أنيا قررت الدخكؿ في مجاؿ خدمة المشركبات 

                                                           
1

 مقابلة مع الشرٌك الجزائري لشركة بٌفا صوالتوبً  
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غير الكحكلية ، ك ىذا دليؿ عمى اىتماميا بتكسيع استثمارىا في السكؽ الجزائرية، ك ىذا ما قد نبينو مف خالؿ 
 :  في السنكات األخيرة ، ك الذم تبيينو في الجدكؿ المكالي  BIFA so al tu biتطكر استثمارات شركة 

 (2013-2009)تطكر استثمارات شركة بيفا في السكؽ الجزائرية لمفترة  :(7-4)الجدكؿ رقـ 
 (الكحدة دينار جزائرم)

 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات
تثبيتات غير 

 مادية 
9126،25     

 46000000،00 46000000،00 46000000،00 46000000،00 30000000،00 أراضي 

 88142058،83 95820452،25 101642355،01 109320748،43 117181071،86 مباني

تثبيتات مادية 
 أخرل

364338455،10 313737641،01 298904467،38 721424674،03 1211039449،86 

تثبيتات جار 
 انجازىا 

1967883،75 244146478،14 546352783،95 213757598،69 284937411،91 

قركض ك أصكؿ 
 أخرل غير جارية 

256960،00 2742050 399920،00 399920،00 399920،00 

ضرائب مؤجمة 
 عمى األصكؿ 

  1667212،00 2100471،75  

مجمكع األصكؿ 
غير الجارية 

  (االستثمار )

513753496,96 715946917,58 994966738,34 1079503116,72 1630518840,60 

نسبة نمك 
االستثمار 

األصكؿ غير )
 (الجارية

- %39,35 38,97 % 8,49 % 51,04 % 

 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى جدكؿ حسابات نتائج الشركة : المصدر 

نظرا لجاذبية السكؽ الجزائرية ك الطمب المتزايد عمى منتجات الشركة فإنيا تتكجو نحك رفع استثماراتيا في السكؽ 
، 2010 سنة %39,35الجزائرية ك ىك ما نمحظو مف خالؿ الجدكؿ حيث بمغت نسبة نمك االستثمار ب 

 ك ذلؾ باستثمارىا لألرباح الناتجة عف أعماليا  2011 سنة  %38,97لتحافظ عمى نفس كتيرة النمك بنسبة 
خالؿ تمؾ السنكات مف خالؿ تكسيع رقعة إنتاجيا بشراء األراضي ك المباني ك اآلالت لرفع إنتاجيا ، اما سنة 

  يعكد سبب ذلؾ لمحريؽ الذم شب في المصنع في %8,49 انخفضت نسبة نمك استثماراتيا إلى 2012
 حزمة كارتكف كؿ حزمة تحتكم عمى 70 متر مربع تكجد بيا 1500 ،امتد عمى مساحة 23/09/2011
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 1عمبة كارتكف مف الحجـ الكبير باإلضافة إلى آلة خالطو الزبدة ك بذلؾ خمؼ خسائر مادية معتبر1500
 نتيجة رفع رأس ماليا بثالث أضعاؼ نتيجة 2013قمصت مف نمك االستثمار ، لترتفع نسبة نمك االستثمار سنة 

تكجو الشركة بتكسيع نطاؽ أعماليا باالستثمار في مجاؿ المشركبات غير الكحكلية بما تعرؼ في السكؽ 
 .    بمختمؼ أذكاقو ك أحجامو Dailyالجزائرية بمشركب دايمي 

 استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي لشركة بيفا : المبحث الرابع 

تعتمد شركة بيفا في تسكيؽ منتجاتيا عمى مجمكعة مف االستراتيجيات التي تضمف ليا التطمع المستمر 
لمتطمبات ك رغبات زبائنيا المستيدفيف ك القبكؿ المستمر لمنتجاتيا ك الكالء ليا ، باإلضافة إلى ضماف تدفؽ 

السمع ك المنتجات إلييـ ك باألسعار التي تناسب قدراتيـ الشرائية ك ذات جاذبية مقارنة بالمؤسسات المنافسة ، ك 
ىي بذلؾ تعمؿ عمى ترسيخ الثقافة ك الفمسفة اإلدارية التسكيقية لممؤسسة في خدمة أسكاقيا المستيدفة بناء عمى 

ما يحيط بيا مف متغيرات عديدة ، ك تترجـ ىذه االستراتيجيات في المزيج التسكيقي الدكلي لمؤسسة بيفا ، 
 : نتطرؽ إلى دراستيا ك تحميميا فيما يمي

 إستراتيجية المنتج الدولي في مؤسسة بيفا : المطمب األول 

يعتبر المنتج قمب اإلستراتيجية التسكيقية لمؤسسة بيفا في أسكاقيا المستيدفة ، حيث يرتبط بصفة مباشرة 
الخ ،بما يتكافؽ مع تطمعاتيـ ... بدرجة رضا الزبائف المستيدفيف مف خالؿ جكدتو ، تحسينو ك تطكره ، التغميؼ 

ك رغباتيـ ، كما يعتبر تخطيط المنتجات كفؽ إستراتيجية محكمة نقطة انطالؽ لمؤسسة بيفا في تسكيؽ منتجاتيا 
ك خدمة أسكاقيا المستيدفة ، ك بناءا عمى ذلؾ فاف مؤسسة بيفا تعمؿ عمى تخطيط إستراتيجية منتجاتيا كفؽ 

 : عدة نكاحي تبرز أىميا في 

تمر صناعة أك عممية اإلنتاج في مؤسسة بيفا  : المتابعة و الرقابة المستمرة لمعممية اإلنتاجية: الفرع األول  
، (كازاخستاف ، الجزائر ، تكنس )سكاء عمى مستكل مقرىا في السكؽ األـ أك األسكاؽ التي تستثمر بيا مباشرة 

 2: بعدة مراحؿ تضمف مف خالليا المحافظة عمى جكدة منتجاتيا ، تتمثؿ ىذه المراحؿ في 

فرض الرقابة عمى المراد األكلية ك التأكد مف سالمتيا ك مطابقتيا لكصؼ المكرديف ك أنيا خالية مف -1
أم شكائب قد تمس بجكدة  منتجاتيا النيائية ، ك يككف ذلؾ عمى مستكل المخبر بالمصانع ، ثـ تعمؿ عمى 

                                                           
1
 http://www.djazairess.com/akhersaa/52036  

2
 تقارٌر مدٌرٌة اإلنتاج و مقابلة مدٌر اإلنتاج بشركة بٌفا صوالتوبً  

http://www.djazairess.com/akhersaa/52036
http://www.djazairess.com/akhersaa/52036
http://www.djazairess.com/akhersaa/52036
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ثـ كضعيا في آالت   (الخ... التعقيـ ، التحميص ، الطحف ،)تنظيفيا ك تييئتيا لمشركع في عممية اإلنتاج 
 مخصصة لعجف المككنات بمقادير معينة تحت إشراؼ متخصصيف في الصناعة الغذائية ؛

اختبار مككنات المنتجات ك التأكد مف مطابقتيا لممقاييس المطمكبة ك المدركسة ، ك يتـ ذلؾ عمى -2
مستكل المخبر لمقياـ بتحاليؿ مختمفة ك التي مف بينيا التحاليؿ البيكلكجية الدقيقة ك الفيزياء الحيكية لمتأكد مف 

 صحة المنتجات ك تطابقيا مع المعايير المعمكؿ بيا دكليا ك عدـ كجكد أم شكائب ؛

حيث تكضع العجينة في اآلالت ، حيث تتميز ىذه األخيرة بالتطكر : : مرحمة التصنيع ك التغميؼ -3
، تعمؿ ىذه (احدث ما تكصمت إليو تكنكلكجيا الصناعة ك التحكـ الغذائي )التكنكلكجي ك التحكـ اآللي المبرمج 

،  (بسككيت شككالتة ، حمكل ، عمكة )اآلالت بشكؿ متسمسؿ في البداية تقـك بتشكيؿ المنتجات في قكالب معينة 
ثـ تقـك بنقميا إلى أفراف قصد طيييا ثـ في المرحمة األخيرة تقـك بتغميفيا لمتدخؿ اليد العاممة البشرية في األخير 

 في تعبئتيا في عمب خاصة لتنقؿ مباشرة إلى مناكلتيا لممكزعيف ؛

مؤسسة بيفا كغيرىا مف المؤسسات تدرؾ أىمية التغميؼ كقكة فاعمة  : سياسة التعبئة و التغميف: الفرع الثاني 
تساىـ في ترسيخ صكرة منتجات المؤسسة ك جكدتيا في ذىف المستيمكيف المستيدفيف ، فالتغميؼ يمعب ادكار 

مختمفة في تسكيؽ السمعة حيث يسمح بتعريؼ العالمة ك االسـ التجارم ك لو أغراض تركيجية ك حمائية حيث 
 :تحمؿ أغمفة منتجات بيفا بطاقة فنية تحتكم عمى 

حيث يككف عمى الغالؼ الخاص بالمنتج يـك ك شير ك سنة الصنع، : تاريخ الصنع ك مدة الصالحية -
 ك يحدد كذلؾ مدة صالحية المنتجات ك تاريخ استيالكيا ؛

ك ىي المكاد التي تدخؿ في تركيب المنتج المقدـ إلى المستيمؾ مثؿ الدىف : تركيبة أك مككنات المنتج -
الخ ، أما لغة البيانات الخاصة بالتغميؼ فتككف حسب السكؽ المستيدفة ... النباتي الميدرج ، البيركفكسفات 

  في السكؽ الجزائرية تستعمؿ المغتيف العربية ك الفرنسية ؛Bifa so al tu biمثال شركة 

لدل شركة بيفا تشكيمة متنكعة مف المنتجات ذات أكزاف مختمفة ألغراض تركيج ك : الكزف الصافي -
، (مكزع ، تاجر جممة ، تاجر تجزئة )تكزيع المنتجات ك تسعيرىا ، كما تختمؼ باختالؼ العميؿ المستيدؼ 

 فأحجاـ ك أكزاف المنتجات بحسب طبيعة كؿ عميؿ مستيدؼ ؛

يبيف مف خالليا كمية البركتيف ك الدىكف ك الكربكىدرات ، كما يبيف قيمة السعرات : القيمة الغذائية -
 الحرارية الكمية ؛
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تميز منتجات بيفا عف غيرىا مف المنتجات لمشركات المنافسة بعالمات : تميز العالمة التجارية -

  ك التي أعطي الحماية القانكنية ليا ك تمنع جيات أخرل مف تجارية مميزة ك التي يرمز ليا ب  
 ؛ BIFA so al tu bi ك عمى مستكل السكؽ الجزائرية BIFAاستخداميا أما االسـ التجارم ليا فيك 

  : الثبات عند مستوى الجودة العالية وفقا لممقاييس الدولية: الفرع الثالث 

تسعى شركة بيفا جاىدة إلى مسايرة التطكرات العالمية الحديثة لمصناعة الغذائية ك صناعة البسككيت ، 
كما تسعى لرفع جكدة منتجاتيا بصفة مستمرة بما يتطابؽ ك متطمبات الجكدة العالمية ، ىذا ما تثبتو شيادات 

الجكدة التي تحصمت عمييا شركة بيفا التي كانت نتيجة اإلستراتيجية المحكمة في التحكـ في جكدة منتجاتيا ك 
 2: ك مف بيف ىذه الشيادات 1تطكيرىا 

إف حصكؿ شركة بيفا أك غيرىا مف الشركات عمى شيادة  ( 1الممحؽ رقـ ): HALLALشيادة -1
لمنتجاتيا فاف ذلؾ يعني لممستيمؾ أف ىذه المنتجات ذات جكدة عالية ، الف منح شيادة حالؿ يتضمف " حالؿ"

أقصى مستكل ممكف مف الجكدة ، فيي تتضمف مراقبة اإلنتاج مف مصادر التكريد إلى غاية عممية التعبئة ك 
التغميؼ ك تكزيع المنتجات كفؽ مراقبة مستمرة ك صارمة ، ك أف أم شبية أك خمؿ قد يفقدىا الحؽ في اكتساب 
ىذه الشيادة ، حيث يقدـ شيادة حالؿ لجميع األشخاص الذيف يريدكف استيالؾ منتج امف ك صحي ك نظيؼ ، 
ك ليس في البمداف اإلسالمية فحسب بؿ في العالـ ككؿ ، ليذا فاف ىذه الشيادة مطمكبة في العالـ ككؿ ، كما أف 

 مميار شخص ك يشمؿ المالييف مف المنتجات الحاصمة عمى شيادة حالؿ ، 2السكؽ اإلسالمية كبيرة تشمؿ 
دكالر ، ك ىك ما يؤكد استعماؿ بيفا لطرؽ آمنة ك  (ترليكف) مميار 2حيث يقدر سكؽ منتجات حالؿ بحكالي 

ك غيرىا مف المكاد المحظكرة أك .. عدـ استعماليا لمجيالتيف أم دىف الخنزير آك الغميسيريف )نظيفة ك حالؿ 
 ؛ (المحرمة 

نظاـ تطكير الجكدة ، تيدؼ شركة بيفا ك  (2الممحؽ رقـ ) : K-Q TSE ISO EN 9000شيادة -2
 : إلى ISO9000غيرىا مف الشركات مف خالؿ الحصكؿ عمى شيادة 

 تطكير الفيـ الجيد لمجكدة في المؤسسة ؛-

 زيادة الربح ك اإلنتاجية ك الحصة السكقية ؛-

                                                           
1
 http://www.bifabiscuits.com.tr/about_us.asp?id=89  

2
http://www.standardkalite.com/index.htm 

http://www.bifabiscuits.com.tr/about_us.asp?id=89
http://www.bifabiscuits.com.tr/about_us.asp?id=89
http://www.bifabiscuits.com.tr/about_us.asp?id=89
http://www.standardkalite.com/index.htm
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 اإلدارة الفعالة لممكارد ؛-

 خفض التكاليؼ ؛-

 رضا المكظفيف ك تحسيف االتصاالت داخؿ المؤسسة ؛-

 مراقبة كاسعة ك التحكـ في جميع اإلجراءات ؛-

 زيادة رضا العمالء ك كسب كالئيـ عمى الصعيد المحمي ك الدكلي ؛-

 فقد تطمب منيا ذلؾ مجمكعة مف الشركط ك مراقبتيا بشكؿ ISO9000ك حتى تحصمت بيفا عمى شيادة 
 : مستمر ك ذلؾ مف خالؿ 

 تصميـ المنتجات بما يتكافؽ مع حاجات ك رغبات ك كذا تطمعات العمالء في الحاضر ك المستقبؿ ؛-

 القيادة الفعالة مف خالؿ ركح العمؿ المشتركة ك المتحدة مف اجؿ النمك ك كحدة اليدؼ ؛-

جكدة العممية اإلنتاجية ك التسييرية ك التي يشترط إف تككف ذات كفاءة ك فعالية مف خالؿ تحديد -
 األىداؼ ك العمميات ك تطبيقيا ك التحكـ ك الرصد ك القياس ك التحسيف المستمر ؛

 نيج اإلدارة ك التنظيـ الفعاؿ بتحديد العمميات فيميا ك إدارتيا ؛-

 التحسيف المستمر ك الذم يعني زيادة مميزات المنتجات ك الكفاءة ك اإلنتاجية ك التكزيع ؛-

 النيج الكاقعي التخاذ القرارات أم اعتمادىا عمى تحميؿ البيانات ك المعرفة ؛-

 تحسيف العالقة مع المكرديف ك العمالء -

نظاـ السالمة الغذائية المطمكبة في  : (3)الممحؽ رقـ  : CF TSE ISO EN 22000شيادة -3
السمسمة الغذائية، تسعى معظـ شركات الصناعة الغذائية ك مف بينيا شركة بيفا لمحصكؿ عمى ىذه الشيادة نظرا 

 : ألنيا تمثؿ 

 تطبيؽ نظاـ السالمة الغذائية في جميع مراحؿ السمسة الغذائية ؛-

 تمبية جميع متطمبات المستيمكيف حكؿ السالمة الغذائية ؛-

 الحد مف الحكاجز الفنية لمتصدير نظرا لشيرة ىذا النظاـ عمى المستكل العالمي ؛-
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 حفظ المنتج مف خطر جمع الجينات ؛-

 زيادة إنتاجية العمؿ ك رضا المكظفيف ككعييـ حكؿ النظافة ك السالمة الغذائية ؛-

 التكيؼ مع المتطمبات القانكنية ؛-

 تزايد رضا العمالء ك ثقتيـ ؛-

  نظاـ إدارة الجكدة ؛ISO9000يحدد مثؿ -

 :  فانو كجب عمييا القياـ بعدة عمميات تتمثؿ في ISO22000كحتى حصمت مؤسسة بيفا عمى شيادة 

عكامؿ أساسية حكؿ النظافة ، نظافة المؤسسة ك جميع مدخالتيا ك مخرجاتيا ك كذا 3النظافة ك ىناؾ -
 نظافة العماؿ بذا مف التكريد إلى االستيالؾ ؛

اإلدراؾ الجيد لألخطار مثؿ المكركبات المعدية ك الكيماكيات ك المكاد المثيرة لمحساسية ، الطفيميات -
 المجيرية ، ك المعادف ك البالستيؾ ، المنظفات الكيماكية الصناعية ؛

 التدريب ك التعميـ ك الممارسة الصحية في اإلنتاج ك التكزيع ؛-

 التحقؽ مف صحة ك خمكىا مف منافياتيا ؛-

نظاـ إدارة الجكدة ك البيئة ك مف المزايا التي تجنييا  : (4)الممحؽ رقـ  : ISO 14000شيادة -4
 : شركة بيفا مف ىذه الشيادة 

 زيادة األداء البيئي ك التكيؼ مع المكائح الكطنية ك الدكلية لمبيئة ؛-

 تكفير مزايا لممنافسة الدكلية ؛-

 ضبط ك تقميؿ التمكث بدا مف المكارد ك تكفير الطاقة ؛-

  ك التالي حفظ الحكاجز الفنية ك القبكؿ الدكلي ؛ISO14000شيرة الػ -

 خفض التكمفة الناتجة عف تأثير البيئة ؛-

 التدريب ك تكيؼ المكظفيف مع متطمبات البيئة ؛-
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 انخفاض النفايات الضارة لمبيئة ك الحفاظ عمى صحة اإلنساف ؛-

 : ك حتى تحصمت شركة بيفا عمى ىذه الشيادة فقد التزمت ب

 المكاصفات المعيارية ك القياسية ك المتطمبات العامة لمبيئة ؛-

 تشكيؿ خطط ك استراتيجيات لحماية البيئة ؛-

 االلتزاـ بالمتطمبات القانكنية ؛-

 إعداد برامج إلدارة البيئة ك تكافؽ ىيكؿ المؤسسة معو ؛-

 التدريب ك الكعي ك االتصاؿ ؛-

 الرصد ك القياس ك السيطرة ك اتخاذ اإلجراءات التصحيحية ؛-

شيادة المطابقة لممعاير ك التكيؼ مع المقاييس التركية  : (5)الممحؽ رقـ  : TSEشيادة الػ -5
لممنتجات ، ك ىي شيادة تدؿ عمى مطابقة الشركة مع معايير الجكدة التركية ك التي تستمد معاييرىا مف 
المقاييس الدكلية خاصة منيا األكربية، ك ىي تمس كافة عناصر الشركة مف منطقة ك آالت أشخاص ك 

 عمى CEالخ ، ك ىي كذلؾ تمنح الشركة حؽ استعماؿ اإلشارة ... منتجات ، تنافسية المؤسسة ك ربحيتيا 
أم أنيا مناسبة لمصحة ك السالمة ك البيئة ك حماية " ىذا المنتج بمكافقة المكائح األكربية "منتجاتيا ك التي تعني 

جكاز سفر " ال يدخؿ السكؽ األكربية ، كما يطمؽ عميو CEالمستيمؾ ، ك إذا كاف المنتج ال يحمؿ عالمة 
 ؛" المنتجات األكربية 

كىي شيادة دكلية تمنح  : (6)الممحؽ رقـ  :the international certification networkشيادة -6
 مقرىا برف سكيسرا، ك ىي تعمؿ عمى تقييـ الشركات العالمية ك الدكلية مثؿ شركة بيفا ، ك IQNETمف طرؼ 

العمؿ عمى تطابقيا مع المعايير المعمكؿ بيا دكليا ك ىي بذلؾ تكفر جكاز سفر دكلي لالعتراؼ العالمي ك 
 الكصكؿ إلى األسكاؽ في جميع أنحاء العالـ ؛

 US FDA certificat of registration: شيادة التسجيؿ في المؤسسة الدكلية إلدارة األغذية -7
corps ك ىذه الشيادة تعني انضماـ شركة بيفا إلى السكؽ الدكلية ك االعتراؼ بيا عالميا؛ ك أف منتجاتيا ك 

 عمى غالؼ منتجاتيا ك ذلؾ ®إدارتيا تتطابؽ مع المقاييس ك المكاصفات العالمية ك ىك ما يعبر عنو بالعالمة 
 ؛(7) كما ىك مبيف في الممحؽ رقـ 4/1/2007منذ 
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ىذه الشيادات ك غيرىا دليؿ قكم عمى جكدة منتجات ك فعالية إدارة شركة بيفا عبر أسكاقيا الدكلية 
المستيدفة، ك كذا اىتماميا بالصحة ،اإلنساف، البيئة ،الجكدة ،الغذاء ك السالمة الغذائية ك ىي مف أكلكيات 

 .الشركة لخدمة زبائنيا ك تمبية رغباتيـ ك تطمعاتيـ المستمرة ك المتجددة 

  البحث و التطوير و تجديد المنتجات: رابعا 

 تيتـ شركة بيفا بإستراتيجية تطكير منتجاتيا ك ذلؾ سعيا منيا لمكاكبة تغيرات أذكاؽ ك تطمعات زبائنيا، 
كما أف شركة بيفا تيتـ بالجانب التطكيرم ك البحث العممي ك المكرد البشرم ،ك ذلؾ ما يالحظ مف خالؿ 

اىتماميا بتشييد المدارس عمى المستكل االبتدائي ك الثانكم ك كذا تقديـ منح لمدراسة في الخارج لممتفكقيف ، ىذا 
باإلضافة إلى التربصات لممكظفيف في الشركة ك التي تشمؿ كافة المجاالت اإلدارية ك التكنكلكجية ك البيئية 

، ك كذا ( 1533000m2مستثمرة زراعية )االيككلكجية ك الصناعة الغذائية ك البيكلكجيا ك كذا المجاؿ الزراعي 
اعتمادىا عمى التكنكلكجيا المتطكرة في صناعة منتجاتيا في كافة خطكط اإلنتاج ، باإلضافة إلى العنصر 

البشرم المكجو نحك الصيانة ك النظافة ك الكقاية ك في األخير تغميؼ المنتجات ك تعبئتيا قصد تكجيييا لمتكزيع 
 20نحك عمالئيا ، كما تتكجو شركة بيفا إلى تجديد منتجاتيا ك تطكيرىا حيث تقدر المنتجات الجديدة بأكثر مف 

، ك ذلؾ 1 منتج مختمفة األذكاؽ ك األشكاؿ ك األحجاـ 200منتج سنكيا مع العمـ باف شركة بيفا تنتج أكثر مف 
 تماشيا مع تغيرات أذكاؽ المستيمكيف المستيدفيف ك تعكيدىـ الدائـ عمى التجديد ك التطكير في منتجات بيفا ؛

  إستراتيجية تنميط و تكييف منتجات بيفا و تنوعها في السوق الدولية: خامسا 

، فاف (الخ...البسككيت ، الشككالتة ، الحمكل ، ) تبعا لطبيعة منتجات بيفا في مجاؿ صناعة الغذائية 
شركة بيفا تتبع إستراتيجية تنميط منتجاتيا مع تكييؼ لغة البيانات لممنتجات حسب السكؽ المستيدفة مثال في 

األسكاؽ العربية نجد البيانات بالمغة العربية ك الفرنسية أك االنجميزية ، في السكؽ األكربية نجد التبييف بمغة 
السكؽ المستيدفة ، ك مف األسباب التي دفعت بمؤسسة بيفا بإتباع إستراتيجية تنميط منتجاتيا عبر أسكاقيا 

الدكلية المستيدفة طبيعة منتجاتيا الغذائية االستيالكية ، فيي ال تتأثر بشكؿ كبير بمتغيرات البيئة الخارجية 
عمى عكس السمع المعمرة التي تتطمب دراسة دقيقة لمتغيرات البيئة الخارجية ، كما نستطيع القكؿ باف ىناؾ 
طمب نمطي عبر مختمؼ األسكاؽ الدكلية حيث أف المستيمكيف يتجيكف نحك المنتجات الصحية ك النظيفة ك 
الصديقة لمبيئة ك التي تراعي القيـ اإلنسانية ك الرفاىية ، كما أف طبيعة المنتجات تدفع المؤسسة أيضا  إلى 
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التجديد الدائـ ك التنكع في السمع ك المنتجات ك ىك ما نالحظو مف التنكع في منتجات بيفا التي تصؿ إلى أكثر 
 .  منتج 200مف 

 :إستراتيجية التسعير الدولي في مؤسسة بيفا : المطمب الثاني 

 يعتبر القرار ألتسعيرم مف أىـ القرارات اإلستراتيجية لمؤسسة بيفا ك غيرىا مف المؤسسات ، حيث تحدد 
مف خالليا ربحية ك نمك المؤسسة ك استقرارىا في حيف انو يعتمد في بناء ىذه اإلستراتيجية عمى العديد مف 

الخ ، كما يعتبر ...المتغيرات التي تتمثؿ في التكاليؼ ، المنافسة ، القدرة الشرائية ، طبيعة المنتج ك مميزاتو 
التسعير في األسكاؽ الخارجية المستيدفة أكثر تعقيدا ك ذلؾ راجع إلى تعقد مؤثرات البيئة الخارجية التي يصعب 

لممؤسسة السيطرة عمييا ، لذا فاف مؤسسة بيفا تعمد تتكجو نحك بناء إستراتيجية تسعيرية مرنة تتماشى ك 
سعر الصرؼ ، تكاليؼ اإلنتاج ، نقؿ ، تصدير ، القدرة الشرائية ، ضغكطات )متغيرات بيئتيا الخارجية 

 1: ، حيث تحدد سياستيا السعرية في ضكء  (الخ ....الحككمة 

فمف الطبيعي أف يككف السعر متناسقا مع األىداؼ العامة لمشركة ك : تحديد األىداؼ التسعيرية -
 تحقيؽ األرباح بيامش ربح معيف يسمح بتقديـ أسعار مقبكلة ك تنافسية ؛

 أم القدرة الشرائية لممستيمؾ ؛:تحديد الطمب -

 التي تسمح بتحقيؽ ىامش ربح معيف ؛: تحديد التكاليؼ -

 ك ذلؾ بالتكافؽ مع عناصر المزيج التسكيقي األخرل ؛: اختيار السياسة السعرية -

فعمى مستكل األسكاؽ الدكلي باعتماد إستراتيجية التصدير فاف مؤسسة بيفا تحدد أسعارىا بالنظر إلى التكاليؼ 
 2: المبينة أدناه 

 سعر المؤسسة = ىامش ربح  + (الخ ...مكاد أكلية ، إنتاج ، عمالة ، تغميؼ )تكاليؼ اإلنتاج 

 FOBالسعر بشرط = رسـك التصدير +تكاليؼ الشحف +

 CIFالسعر بشرط =النقؿ+التاميف +

 سعر المستكرد =TVA+رسـك االستيراد +(في السكؽ المستيدؼ الدكلية)المناكلة ك الشحف +
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 سعر تاجر الجممة =ىامش ربح المستكرد +

 السعر عند تاجر التجزئة =ضرائب ك رسـك ك تكاليؼ النقؿ +ىامش ربح تاجر الجممة+

 سعر المستيمؾ =ىامش ربح تاجر التجزئة +ضرائب ك رسـك ك تكاليؼ النقؿ +

إستراتيجية )ك عمى العمـك فاف مؤسسة بيفا تتبع إستراتيجية التغمغؿ في األسكاؽ الدكلية المستيدفة 
، حيث تـ بناء ىذه اإلستراتيجية باالستناد إلى اإلدارة الفعالة ك التحكـ في التكاليؼ خاصة بعد  (التكمفة األقؿ 

تكجو المؤسسة لالستثمار في مجاؿ الزراعة ك صناعة التغميؼ ك التبريد ك التحكـ في أسعار المكاد الخاـ ك 
جكدتيا مما جعميا تتبع إستراتيجية التكمفة األقؿ ك التميز، ىذا ما مكنيا مف طرح منتجاتيا بأسعار تنافسية في 

، فيي تطرح منتجاتيا (Bifa so al tu bi)أسكاقيا المستيدفة كما ىك الحاؿ عمى مستكل السكؽ الجزائرم 
 دج بالنسبة لمبسككيت كأقصى 60دج إلى 1بأسعار تنافسية حيث تتراكح أسعار منتجاتيا بسعر التجزئة مف 

ك ذلؾ " QUOTA" تتبع سعر الحصة Bifa so al tu biحد، أما التسعير بالنسبة لممكزعيف فاف شركة 
لمجمكعة مختمفة مف المنتجات في تشكيمة معينة تحدد مف طرؼ إدارة التسكيؽ، أم أنيا ال تقـك بتسعير 

الكحدات مف المنتجات ك أف السعر يككف لكؿ طف مف المنتجات ك تختمؼ أسعار كؿ تشكيمة مف المنتجات عف 
غيرىا باختالؼ المنتجات المشكمة ليا ك درجة كالء المكزعيف ك الذيف قد يحصمكف أيضا عمى مجمكعة مف 

 ألؼ 60 ألؼ إلى 50 بيف Bifa so al tu biالخصكمات حيث تتراكح أسعار الطف الكاحد مف منتجات شركة 
دينار جزائرم ، كما تقـك مؤسسة بيفا باقتراح تسعير المنتجات، ك في نفس الكقت فاف منتجات بيفا ال تتأثر 

بدرجة كبيرة بتصعيد األسعار الناتجة عف قنكات التكزيع ذلؾ لتجزئة منتجات المؤسسة إلى أجزاء صغيرة 
باإلضافة لتيافت المكزعيف عمى منتجات الشركة التي تممؾ منتجات ذات جكدة عالية ك أسعار مغرية ك مميزة ك 

، إلى درجة أف  (بمعنى انو إذا لـ يقـ المكزع بتكزيع المنتجات بسرعة فاف ىناؾ مف ينكبو)التحفيزات المقدمة 
 0تمبية لطمبات المكزعيف ك السعي نحك  (ساعة24/24) ال يتكقؼ Bifa so al tu biاإلنتاج في شركة 

  .1مخزكف لممنتجات تامة الصنع

  :إستراتيجية التوزيع الدولي لشركة بيفا: المطمب الثالث 

 مؤسسة بيفا كغيرىا مف المؤسسات ك حسب طبيعة نشاطيا في مجاؿ الصناعة الغذائية فإنيا تعتمد 
مصدريف ، مكزعيف ، )عمى قنكات تكزيع لمنتجاتيا تشمؿ عدد معتبر مف المكزعيف ك حمقات التكزيع المختمفة 

، تعمؿ عمى تكفير منتجاتيا بيف يدم المستيمؾ في الزماف ك المكاف المناسبيف سكاء  (تجار جممة ، تجار تجزئة
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كاف ذلؾ عمى مستكل السكؽ المحمية أك السكؽ الدكلية المستيدفة ، ك يككف ذلؾ كفؽ إستراتيجية مخططة ك 
لدرجة تضمف كفائيـ الدائـ ك ركح االنتماء  (بمختمؼ أنكاعيـ)منظمة تعمؿ عمى تمتيف العالقة مع المكزعيف 

إلى الشركة ، حيث تعتمد مؤسسة بيفا في تكزيع منتجاتيا عمى إستراتيجية التكزيع غير المباشر بحيث نميز مف 
 : خالؿ ىذه اإلستراتيجية لتكزيع منتجاتيا عمى مستكييف 

تعتمد مؤسسة بيفا في تكزيع منتجاتيا عمى مجمكعة مف الكسطاء المحمييف ك : المستكل المحمي-أ
المذيف يتمثمكف في مكزعيف ، تجار جممة ، تجار تجزئة ، ك ذلؾ لعدة أسباب أىميا طبيعة السمع االستيالكية 

لمنتجاتيا ك أنيا ذات استيالؾ كاسع ىذا باإلضافة إلى نمك إنتاجية المؤسسة ك زيادة كمية اإلنتاج ، باإلضافة 
إلى نقؿ تكاليؼ التكزيع لممكزعيف ك التي تتمثؿ في تكاليؼ النقؿ المادم ك التخزيف ك كذا التركيج ك دفع 

المستيمكيف نحك المنتجات ، ك تتكقؼ مياـ التكزيع لشركة بيفا عمى إنشاء نقاط بيع إقميمية مثؿ اسطنبكؿ ك 
اظنة ك انطاليا ، كما أنيا تحدد ىكامش أرباح المكزعيف ك تجار الجممة ك تجار التجزئة بطريقة غير مباشرة ك 

ذلؾ بتصميـ منتجات ك تقسيميا إلى أجزاء صغيرة مما يدفع بتجار التجزئة إلى اختيار ىكامش ربح اقؿ ، ك 
يدفع بالمستيمؾ إلى الشراء ألنيا مناسبة ك مالئمة لقدرتو الشرائية إضافة إلى جكدتيا ك ذكقيا الرفيع المعترؼ بو 

عالميا ك اكتفاء المكزعيف ك تجار التجزئة بيكامش صغيرة نظرا لمتكفر الدائـ لممنتجات ك تزايد الطمب عمييا، 
 بالنسبة لتجار %12 بالنسبة لتجار الجممة %10 بالنسبة لممكزعيف %8حيث تتراكح ىذه اليكامش بمتكسط 

 ؛1التجزئة في السكؽ الجزائرية 

في ىذه الحالة فاف المؤسسة تعتمد عمى نكعيف مف االستراتيجيات فإما أف : عمى المستكل الدكلي -ب
تقـك بتكزيع منتجاتيا لمسكؽ الدكلية بطريقة غير مباشرة عف طريؽ مؤسسات مختصة في عممية التصدير مثؿ 

ALIBABA,Hello trade,ecplaza ,sall… ك يتمثؿ السبب الرئيسي في إتباع ىذه اإلستراتيجية في نمك ،
ك ىذا ما 2 سكؽ دكلية 70السكؽ الدكلية ك تنكع األسكاؽ الدكلية المستيدفة لممؤسسة ، ك التي بمغت أكثر مف 

يعني ارتفاع تكاليؼ التصدير مف نقؿ ك جمركة ك تسيير الطمبات ك الصادرات ك غيرىا مف تكاليؼ ناىيؾ عف 
خبرة ىذه المؤسسات في عمميات التصدير في جذب لمعمالء ك تمتعيا بالخبرة التفاكضية ك التسييرية في مجاؿ 

التصدير ، أما الطريقة أك اإلستراتيجية الثانية فيي أف تشرؼ شركة بيفا عمى تصدير منتجاتيا إلى األسكاؽ 
الدكلية المستيدفة ، ك يككف ذلؾ عمى أساس أىمية السكؽ المستيدفة ك أىمية العميؿ في السكؽ ك درجة كفائو 

بالطمب المستمر ك المنتظـ ، ك تقـك باإلشراؼ عمى تسيير ك إدارة صادراتيا مف خالؿ المسيريف المختصيف في 
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عممية التصدير ذكك الخبرة ك االختصاص سكاء ذلؾ عمى مستكل مقر الشركة أك مف خالؿ مكاتب التصدير 
ك التي تعمؿ عمى تسيير  (مكتبة التصدير في اسطنبكؿ ، ارضرـك ، أضنو )التي تشرؼ عمييا بطريقة مباشرة 

 : عممية التصدير مف خالؿ 

تعمؿ إدارة التصدير عمى لتفاكض مع العمالء عمى الكميات المطمكبة :التفاكض ك معالجة الطمبيات -
ك المنتجات ك التفاكض عمى أسعار الصفقات بعد دراستيا إلمكانيات الشركة في تحقيؽ الطمبات ك األسعار 

التي تحقؽ ليا أفضؿ ربحية مقابؿ الكالء الدائـ لمعمالء في األسكاؽ المستيدفة، بعد ذلؾ تعمؿ إدارة الصادرات 
عمى متابعة العمميات الركتينية المتمثمة في تسكية المعامالت ك المستندات المطمكبة لعممية التصدير ك كذا 

 حسب االتفاقيات ك التعاقدات مع عمالئيا ؛ (االعتماد أك التحصيؿ المستندم)المعامالت المالية 

تقـك إدارة التصدير بنقؿ المنتجات ك مناكلتنا ك شحنيا حسب االتفاؽ المبـر مع الزبائف : النقؿ المادم -
 lesشركط التجارة الدكلية )ك كذا إجراءات التاميف ، ك ذلؾ حسب العقكد المبرمة ك اتفاقيات التجارة الدكلية 

incotherms) ك إتماـ المعامالت المالية ك المستندية ؛ 

، حيث تقـك 1ك ذلؾ مف خالؿ المعارض الدكلية التي تشارؾ فييا مؤسسة بيفا: التركيج لعمالئيا -
بتقديـ عمالئيا في تمؾ األسكاؽ ك التركيج ليـ ك لمنتجاتيا كما يمكننا اإلشارة إلى أف التفاكض حكؿ األسعار 

كالطمبات ك غيرىا يككف عمى المدل الطكيؿ ك ليس عمى أساس صفقات عابرة ، فالمؤسسة ىنا تتعامؿ مع 
 عمالء دائميف في األسكاؽ الدكلية المستيدفة يتميزكف بدرجة عالية مف الكفاء لمشركة ك منتجاتيا ؛

 تعتمد في Bifa so al tu biأما عمى مستكل السكؽ الجزائرية مف خالؿ االستثمار المشترؾ فاف شركة 
تكزيع منتجاتيا عمى اإلستراتيجية غير المباشرة ،أم مف خالؿ نقؿ ميمة تكزيع منتجاتيا إلى عدد مف المكزعيف 

، تعمؿ المؤسسة عمى تكطيد العالقة بيـ قصد تحقيؽ  (مكزعيف ، تجار جممة ، تجار تجزئة)بمختمؼ أصنافيـ 
الكالء الدائـ كفؽ برامج ك مخططات مدركسة تعمؿ عمى ارتباطيـ المستمر بيا، مف خالؿ الخصكمات 

  2:كاالمتيازات المختمفة كما تعتمد المؤسسة عمى اختيار مكزعييا عمى مجمكعة مف المعايير تتمثؿ أىميا في 

 السمعة الطيبة لممكزعيف ك قدرتيـ التفاكضية ك التركيجية لممنتجات ك المعرفة الجيدة لمسكؽ؛-

 القدرة المالية لممكزعيف ك القدرة المادية لمنقؿ ك التخزيف ؛-

 الخبرة التجارية لممكزعيف ك درجة تعامميـ مع األسكاؽ ك قدرتيـ عمى التغطية السكقية ؛-
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في بعض  األحياف يختار المكزعكف مف ذكم القرابة لمشريؾ الجزائرم ، ك ذلؾ لميكليـ لخدمة الشركة -
ك منتجاتيا ك حب االنتماء ليا مف خالؿ العالقة الكثيقة التي تربطيـ بيا ، ك يككف ذلؾ مع مراعاة الشركط 

 .السالفة الذكر 

 1: حيث يقكـ ىؤالء المكزعكف بمجمكعة مف الخدمات ك التي تتمثؿ في 

 النقؿ المادم لممنتجات بالشكؿ الذم يضمف سالمتيا ك الحفاظ عمى قيمتيا الغذائية ك الصحية؛-

يقـك المكزعكف بتخزيف منتجات الشركة ثـ يقـك بنقميا إلى العمالء المستيدفيف مف تجار : التخزيف -
 الجممة ك التجزئة ؛

العمؿ عمى تكسيع نشاطيا عمى اكبر مساحة سكقية ممكنة ك خدمة زبائف مرتقبيف ، باإلضافة إلى -
العمؿ عمى التركيج لمنتجات الشركة قصد رفع حجـ مبيعاتيا ك تنمية الشيرة مف خالؿ اإلعالنات ك الممصقات 

 في كسائؿ النقؿ ؛

بناء عالقة متينة ك إستراتيجية بعيدة المدل لممحافظة عمى العمالء مف تجار جممة ك تجزئة ك ضماف -
 كالئيـ الدائـ ك االستمرارية ؛

 : ك مقابؿ ذلؾ فاف المؤسسة تعمؿ عمى تمتيف العالقة مع مكزعييا األكفاء مف خالؿ العديد مف االمتيازات أىميا

 تقديـ مساعدات فنية ك تركيجية لممكزعيف ؛-

 تقديـ خصكمات كمية ك نقدية حسب درجة أىمية المكزعيف ؛-

ذات تشكيمة مميزة مف منتجات الشركة ، كما تختصيـ بالمنتجات الجديدة  (Quota)تقديـ حصص -
 كالمطكرة بالنظر لكفاءتيـ التركيجية ك التسكيقية ؛

أما بالنسبة لمتغطية السكقية فاف المؤسسة تعتمد إستراتيجية التكزيع المكثؼ أك الشامؿ ، ك ذلؾ لطبيعة 
السمع ك المنتجات االستيالكية التي تتطمب التغطية السكقية الشاممة ك ضماف تكاجد المنتجات في معظـ أماكف 

البيع، ك تكزيع اكبر كمية ممكنة ، كما أف ذلؾ يساىـ في تخفيض نفقات ك تكاليؼ التخزيف عبر مختمؼ حمقات 
 .التكزيع 

 : إستراتيجية الترويج الدولي لشركة بيفا : المطمب الرابع 
                                                           

1
 نفس المرجع  
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تعمؿ شركة بيفا عمى تركيج منتجاتيا باالستناد إلى مجمكعة مف الطرؽ ك اآلليات قصد ترسيخ الصكرة 
الحسنة في أذىاف مستيمكييا المستيدفيف ك ضماف كفائيـ الدائـ لمعالمة ك منتجات الشركة ، ك قبؿ التطرؽ ليذه 
اآلليات ك المتمثمة في المزيج التركيجي فإننا نشير إلى أف الشركة ال تتبع نفس اإلستراتيجية في تركيج منتجاتيا 
عبر أسكاقيا المستيدفة، لذا فإننا نميز بيف إستراتيجية ك المزيج التركيجي في السكؽ المحمية ك السكؽ الدكلية، 

أم أف المؤسسة تقـك بتكييؼ مزيجيا التركيجي حسب خصكصية السكؽ المستيدفة بالنظر إلى عدة عكامؿ 
 : أىميا 

 االقتصاد في تكاليؼ التركيج عمى مستكل السكؽ الدكلية ؛-

 الفيـ الجيد لمتغيرات البيئة الخارجية ك خاصة منيا البيئة الثقافية ؛-

 طبيعة المستيمؾ األجنبي ك مدل تأثير المزيج التركيجي في ذىنيتو مقارف بالتكاليؼ التركيجية؛-

 البنى التحتية ك تكفر الكسائؿ التركيجية عمى مستكل األسكاؽ الخارجية المستيدفة ؛-

 إستراتيجية المنافسيف التركيجية في أسكاقيا المستيدفة ؛-

 .عكائد جيكد التركيج مقارنة بالتكاليؼ ك مدل ربحية السكؽ المستيدفة -

 : ك بناءا عمى ما سبؽ فاف مؤسسة بيفا تعتمد عمى نكعيف مف االستراتيجيات التركيجية ك التي تتمثؿ في 

تعمؿ المؤسسة مف خالؿ ىذه اإلستراتيجية : (التركية)إستراتيجية الجذب عمى مستكل السكؽ المحمية -1
عمى استمالة المستيمؾ نحك منتجاتيا، ك يعتبر المستيدؼ األكؿ مف خالؿ ىذه اإلستراتيجية ك التي تعمؿ عمى 

 : جذب المستيمكيف ك تحقيؽ كفائيـ ليا ك لمنتجاتيا ،مف خالؿ مزيج مف الحمالت التركيجية، ك المتمثؿ في 

رغـ التكاليؼ المرتفعة لإلعالف فاف مؤسسة بيفا تستند إليو في التعريؼ ك الترغيب في : اإلعالف -1-1
منتجاتيا ك الحصكؿ عمى درجة كفاء مرتفعة لممستيمكيف ، ك ىي تستخدـ في ذلؾ مزيج مف الكسائؿ اإلعالنية، 

 : ك التي تتمثؿ في 

تقكـ شركة بيفا بنشر أخبارىا ك كؿ المستجدات حكؿ الشركة ك انجازاتيا ك منتجاتيا مف : الصحافة المكتكبة -أ
ك ذلؾ بشكؿ مستمر ، ك مف أىـ ىذه المجالت التي تعرؼ  (التركية)خالؿ المجالت ك الصحؼ المحمية 

 : انتشارا كاسعا في السكؽ التركية ك كذا عمى مستكل خدمة االنترنت نجد 

-Dunya Butlenni  متكفرة عمى المرقع  :http://www.dunyabulteni.net /
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-Gazete Gida متكفرة عمى المكقع  :http://www.gazetegida.com 

-Karaman in internet متكفرة عمى المكقع  :http://www.karamaninternet.com 

ك لو اثر اشد كقعت ك إقناعا عمى المستيمؾ ك ىك إما : (التمفزة ك االنترنت )اإلعالف السمعي البصرم -ب
 ، أك ريبكرتاجات تعرؼ مف خالليا الشركة 1 ثكاف3 ثانية إلى دقيقة ك 25إعالنات اشيارية قصيرة بيف 

كمنتجاتيا ك تاريخيا العريؽ ك إسياماتيا في االقتصاد التركي ك جكدة منتجاتيا ك القيـ االجتماعية لمشركة كذلؾ 
 .2 دقائؽ 7 إلى 5في مدة تتراكح بيف 

حيث حصمت شركة بيفا عمى جائزة أفضؿ إعالف خالؿ تكزيع جكائز تنمية العالقات التجارية التي 
نظمت مف طرؼ أكاديمية عالـ المستيمؾ في جكلتيا الثالثة بإشراؼ قمة االتحاد األكربي لمجكدة في قصر 

، نالت فيو شركة بيفا جائزة العالمة التجارية النمكذجية ذلؾ بامتثاليا بنجاح لمعايير االتحاد (2011)سيرجاف 
ك جائزة أفضؿ " أفضؿ عالمة تجارية لمتنمية "األكربي في تطبيؽ الجكدة ك االبتكار، منحت شركة بيفا جائزة 

  ثانية برعاية المخرج المشيكر كاجاف ايرماؾ 34ك الذم يمثؿ استراحة السجاد الحمراء مدتو " فيمـ إعالني 
   (.8الممحؽ رقـ )WBRبالتعاكف مع ككالة اإلعالف 

ك ىي عبارة عف صكر معبرة عف منتجات الشركة ك جكدتيا ك رسالتيا لممستيمكيف : الممصقات االشيارية -ج
المستيدفيف تعمؽ عمى سيارات ك شاحنات التكزيع التابعة لمشركة، باإلضافة إلى أعمدة اشيارية بأماكف عامة 

 ذات مكقع جاذب لألنظار؛

تقكـ شركة بيفا بتركيج منتجاتيا عبر صفحات االنترنت مف خالؿ مكقعيا : االنترنت -د
 تقـك مف (twitter ,face book)أك مف خالؿ صفحات التكاصؿ االجتماعي  ( www.bifa.tr.com)الخاص

 .خالليا ببث األخبار ك المستجدات عف الشركة ك مختمؼ منتجاتيا ك نشاطاتيا 

ك ىي ما قد يعبر عنا بالتسكيؽ األخضر أك االجتماعي، تيدؼ مف خالليا : العالقات العامة -1-2
شركة بيفا إلى تكعية المستيمكيف المستيدفيف بأىداؼ ك سياسات ك رسالة المؤسسة ك تكعيتيـ بجكدة السمع 

  3:المقدمة، ك ذلؾ مف خالؿ مجمكعة مف الجيكد التي تبذليا شركة بيفا ك التي نذكر منيا 

                                                           
1
 https://www.facebook.com/bifa.biscuits/videos 

2
 https://www.youtube.com/user/bifabiscuits 

3
 http://www.bifa.com.tr/about-us_3_29  

http://www.bifa.tr.com/
http://www.bifa.tr.com/
http://www.bifa.com.tr/about-us_3_29
http://www.bifa.com.tr/about-us_3_29
http://www.bifa.com.tr/about-us_3_29
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اىتماميا بالتعميـ ك تربية النشا بإنشاء مدرسة لمتعميـ االبتدائي ك الثانكم، ألقى الرئيس الفخرم لشركة بيفا -
(yilmaz babaoglu)  نحف جميعا أسرة كاحدة ، بحاجة لمحصكؿ عمى "في افتتاح المدرسة رسالة المؤسسة

، ك ذلؾ تعبيرا منو عف "مزيد مف المدارس العممية ألطفالنا أكثر كفاءة ك نأمؿ أف نرل الجميع في خدمة بمدنا 
 حب االنتماء ك الركح الكطنية ؛

 مسكف لعائالت المكظفيف بالشركة ك إنشاء مرافؽ رياضية 200باإلضافة إلى التعميـ قامة شركة بيفا بتشييد -
 خاصة بيـ ؛

 تمكيؿ ك رعاية المنتخبات الرياضية الكطنية منيا ك المنتخبات الرياضية في كرماف ؛-

االىتماـ بالبيئة مف خالؿ االستثمار الزراعي ك الحيكاني ك المحافظة عمى البيئة مف خالؿ المنتجات -
 كالشيادات الدكلية المدعمة لحماية البيئة ؛

 المنح الدراسية لممتفكقيف لمتابعة دراستيـ بالخارج في الجامعات الدكلية المشيكرة خاصة منيا األكربية؛-

 yilmazحماية المستيمؾ ك الصحة ك اإلنساف، حيث منحت جمعية المستيمؾ التركية لمسيد رئيس شركة بيفا -
babaoglu ( 9ممحؽ رقـ)، نظرا اللتزامو بحماية صحة المستيمؾ ك جكدة المنتجات "الشخصية الذىبية " جائزة 

 ، كما منحت الجمعية نفسيا جائزة العالمة التجارية األقؿ شككل ؛

ك قد شاركت بيفا في العديد مف المعارض الدكلية كانت تيدؼ : المشاركة في المعارض الدكلية -1-3
مف خالليا الى البحث عف عمالء ك أسكاؽ جديدة، باإلضافة إلى التركيج لعمالئيا الحالييف في األسكاؽ 

  ( : 10الممحؽ رقـ)المستيدفة ، ك مف بيف المعارض الدكلية التي شاركت فييا شركة بيفا نجد 

 المعارض الدكلية التي شاركت فييا شركة بيفا: (8-4)الجدكؿ رقـ 

 الدكلة المقيمة  المجاؿ  السنة  المعرض 
المعرض الدكلي لألغذية ك 

 المشركبات بمندف

الصناعة الغذائية ك  2011
 المشركبات 

 انجمترا

 LIMENTARIAمعرض
 بالمكسيؾ

 المكسيؾ الصناعة الغذائية  2011

المعرض الدكلي لمغذاء 
 Taifex األسيكم 

 بانككؾ تايالند الصناعة الغذائية  2011

 الدكلي PLMAمعرض 
 لمصناعة

 ىكلندا كؿ القطاعات الصناعية  2011

 أديس ابابا زمبابكم الصناعة الغذائية  21/05/2011-18المعرض التجارم الدكلي 
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 بزمبابكم

الصالكف الدكلي الرابع لمزراعة 
 ك الصناعة الغذائية 

الزراعة ك الصناعة  2010
 الغذائية 

 صربيا 

معرض الصادرات التركية في 
 البرازيؿ 

مختمؼ مجاالت الصناعة  2010
 التركية 

 البرازيؿ 

 دبي  جميع القطاعات الصناعية  2010 معرض دبي الدكلي 
العرض الدكلي لممنتجات 

 الغذائية ك تقنيات المعالجة 
 تركيا  الصناعة الغذائية  2009

 باريس الصناعة الغذائية  2008 العرض الدكلي في باريس 
معرض األغذية ك المشركبات 

 في سياؿ 
الصناعة الغذائية ك  2008

 المشركبات 
 سياؿ 

 العراؽ المعرض الدكلي لمزراعة
،المكاد الغذائية، كتجييز 4

 األغذية كالتغميؼ

الصناعة ك التجييز  2008
 الغذائي 

 العراؽ 

المعرض الدكلي لمغذاء ك 
 الحمكل

 نيكيكرؾ الصناعة الغذائية  2007

المعرض الدكلي لمحمكيات ك 
 البسككيت

صناعة البسككيت ك  2006
 الحمكيات 

 المانيا

المعرض التجارم الدكلي 
 SAITEXلجنكب افريقيا  

 جكىانزبكرغ جنكب افريقيا الصناعات التحكيمية  2006

 مف إعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير بشركة بيفا صكالتكبي : المصدر 

كانت ىذه أىـ اآلليات ك الكسائؿ المككنة لممزيج التركيجي لمؤسسة بيفا عمى مستكل سكقيا المحمي، 
 أما عمى مستكل أسكاقيا الدكلية فتتبع اإلستراتيجية المكالية ؛

: (كما ىك الحاؿ بالنسبة لمسكؽ الجزائرية)إستراتيجية الدفع عمى مستكل األسكاؽ الخارجية المستيدفة -2
تتبع مؤسسة بيفا إستراتيجية الدفع بالنسبة لمسكؽ الجزائرية ك غيرىا مف األسكاؽ الخارجية ك ذلؾ مف خالؿ 

تكميؼ ك نقؿ مسؤكلية التركيج لممنتجات إلى أعضاء القنكات التكزيعية ، ك ذلؾ ألسباب مختمفة ك متعددة تبرز 
أىميا في ارتفاع تكاليؼ الدعاية ك اإلعالف في السكؽ الخارجية، ك عدـ تكفر بني تحتية كفئة تدعـ تركيج 

منجاتيا باإلضافة إلى ثقافة المستيمؾ في السكؽ األجنبية ك مدل تقبمو لكسائؿ التركيج ك اإلعالف مف ناحية ، 
ك مف ناحية أخرل طبيعة المنافسة في السكؽ ك ردكد أفعاؿ المنافسيف ك مدل تأثر المستيمؾ بالحمالت 

اإلعالنية لممؤسسات المنافسة ، ك بعد دراسة جممة المتغيرات السابقة قررت شركة بيفا تبني إستراتيجية الدفع 
كاالكتفاء بالتركيج لعمالئيا في األسكاؽ األجنبية مف خالؿ المعارض الدكلية التي تشارؾ بيا ، ك إسناد ميمة 

  .1التركيج لمكزعييا مقابؿ ىكامش أرباح مختمفة حسب درجة أىمية العميؿ ك الكميات التي يقـك بتكزيعيا

                                                           
1

 المدٌرٌة التجارٌة لشركة بٌفا صوالتوبً  
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 خالصة الفصل الرابع 

مف خالؿ دراستنا لشركة بيفا التركية ك نشاطيا في السكؽ الجزائرية ، تكصمنا لمجمكعة مف النتائج نكجزىا فيما 
 : يمي 

تعتبر سكؽ الصناعة الغذائية مف األسكاؽ التي تتسـ بالمنافسة الشرسة عمى غرار الصناعات ك القطاعات -
الصناعية األخرل ، كما تتأثر بالتحكالت االقتصادية الحديثة مف منظمة عالمية لمتجارة ك التحالفات ك التكتالت 

 ك غيرىا مف سمات العصر االقتصادم الحديث ؛... االقتصادية 

 ترعرعت شركة بيفا كسط بيئة أعماؿ مكاتية دفعتيا لمنمك أكثر ك التكجو نحك خدمة األسكاؽ الدكلية ؛ -

تعتبر شركة بيفا مف الشركات الرائدة في مجاؿ صناعة البسككيت ك الشككالتو سكاء عمى مستكل سكقيا -
 المحمي أك أسكاقيا الدكلية المستيدفة ؛

تتبع مؤسسة بيفا مجمكعة مف االستراتيجيات سكاء لمكلكج إلى األسكاؽ الدكلية أك التغمغؿ داخميا مف خالؿ -
 المزيج التسكيقي الدكلي؛  
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 الفصل الخامس

تحميل تنافسية مؤسسة بيفا في 
ظل استراتيجيات التسويق 

الدولي المنتهجة في السوق 
 الجزائرية
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 : تمهيد 

قصد اإلجابة عمى إشكالية البحث ميدانيا حول مدى مساىمة استراتيجيات التسويق الدولي في رفع   
تنافسية المؤسسة االقتصادية عبر أسواقيا المستيدفة ، و اختبار فرضياتو ، و بعد دراسة مختمف جوانب 

استراتجيات التسويق الدولي لشركة بيفا في السوق الجزائرية ، و التأكد من المحيط التنافسي الذي تعيشو سوق 
الصناعة الغذائية ، نتوجو في ىذا الفصل إلى دراسة و تحميل تنافسية شركة بيفا داخل سوقيا المستيدفة 

من خالل تحميل سمسمة القيمة لممؤسسة لمعرفة جوانب و مجاالت تنافسيا و تحميل بيئتيا الداخمية ،  (الجزائرية )
و تموضع الشركة داخل قطاعيا  (القوى الخمس لبورتر )باإلضافة إلى دراسة محيطيا التنافسي المباشر 

الصناعي ، ثم نعرج في األخير إلى دراسة العالقة التي تربطة المتغيرات المستقمة لمدراسة المتمثمة في 
ربحيتيا ، )استراتيجيات التسويق الدولي عمى المتغير التابع و ىو تنافسية المؤسسة في السوق الجزائرية 

  . (إنتاجيتيا ، تكاليفيا ، حصتيا السوقية 
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 منهجية الدراسة: المبحث األول 
قبل التطرق لتحميل إشكالية البحث ميدانيا أي العالقة التي تربط استراتيجيات التسويق الدولي بتنافسية 

، وجب عمينا وضع اإلطار (شركة بيفا الجزائرية التركية لصناعة البسكويت و الحمويات)الشركة محل الدارسة 
 :  المنيجي الذي ننطمق منو كأساس لبحثنا العممي كغيره من البحوث العممية و الذي نبينو فيما يمي 

تم اختيار شركة بيفا التركية لمصناعة الغذائية كعينة لمبحث ألسباب عدة كما بيناىا  :  عينة الدراسة -
 و جمع المعمومات و البيانات  Bifa soaltubiمن قبل، حيث قام الباحث بقضاء فترة تربص في الشركة 
 : المتعمقة بالبحث، من خالل جممة من األدوات تمثمت في 

 ؛(2009،2013)الحصول عمى تقارير التسيير السنوية و القوائم المالية لممؤسسة خالل سنوات الدراسة -
 إجراء مقابالت مع مسئولين و مسيرين بالمؤسسة و استقصائيم حول مسائل متعمقة بموضوع البحث ؛-
و االستفسار حول سير عمل الشركة  (تركية )الحصول عمى مجموعة من التقارير المتعمقة بالشركة بالخارج -

 في إطار الشراكة األجنبية خاصة من خالل مقابالت شخصية مع الشريك الجزائري  ؛
عمى ضوء إشكالية البحث و أىدافو قمنا بتصميم نموذج نتوجو من خاللو لدراسة : متغيرات الدراسة     -

 : العالقة بين متغيرات الدراسة، و التي تتمثل في 
 :و تتمثل في استراتيجيات التسويق الدولي و التي تتفرع إلى متغيرين فرعيين : المتغيرات المستقمة -
 و تتمثل في قيمة االستثمار المشترك  ؛: استراتيجيات دخول األسواق الدولية  -
و قد قمنا باقتراح مدخل التكاليف لحساب متغيرات المزيج : إستراتيجية المزيج التسويقي الدولي  -

 التسويقي من منتج و توزيع و ترويج و تسعير ؛ 
حيث قمنا بالتركيز عمى القيم المؤثرة عمى تنافسية : و تتمثل في مؤشرات تنافسية المؤسسة : المتغيرات التابعة -

رقم أعمال أو )، الحصة السوقية  (القيمة المضافة )األرباح ، التكاليف ، اإلنتاج : المؤسسة و التي تتمثل في 
  (مبيعات الشركة 
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 نموذج الدراسة  : (1-5)الشكل رقم 

 
 من إعداد الباحث : المصدر 
 : لقد تم تحديد البحث من خالل : حدود البحث -

 بمدينة قسنطينة في المنطقة الصناعية ديدوش Bifa soaltubiتم إجراء البحث في شركة : الحدود المكانية -
 مراد ؛

استراتيجيات دخول )اقتصر البحث عمى دراسة استراتيجيات التسويق الدولي ببعديو : الحدود الموضوعية -
 كأحد مداخل رفع تنافسية المؤسسة محل الدراسة ؛ (األسواق ، استراتيجيات المزيج التسويقي 

 و ذلك باألخذ بعين االعتبار 2013 إلى سنة 2009تم اختيار فترة الدراسة الممتدة من سنة : الحدود الزمنية -
اعتماد الدراسة عمى المؤشرات المالية لمشركة مع مراعاة التغير الحاصل عمى مستوى النظام المالي المحاسبي 
المعتمد و انتقالو من النظام المالي المحاسبي الوطني الذي يعتمد عمى المعايير المحاسبية الوطنية إلى النظام 

  . 2010المالي المحاسبي الجديد الذي يعتمد عمى المعايير المحاسبية الدولية و ذلك سنة 
 

 

نموذج الدراسة 

المتغٌرات المستقلة 

استراتيجية االستثمار 

قيمة استثمار مؤسسة بيفا )
(في السوق الجزائرية 

استراتٌجٌة المزٌج 
التسوٌقً الدولً 

تكالٌف االنتاج و )
 (التوزٌع و التروٌج

المتغٌرات التابعة 

تنافسٌة المؤسسة 

ربحية -

انتاجية -

تكاليف -

حصة سوقية -



 تحليل تنافسية مؤسسة بيفا في ظل استراتيجيات التسويق الدولي المنتهجة في السوق الجزائرية .........................  الفصل الخامس

390 
 

 . أساليب تحميل تنافسية المؤسسة : المطمب األول  

اعتمدنا في تحميل تنافسية المؤسسة عمى مقاييس المحاسبة التحميمية ، لمعرفة قيمة المؤشرات الخاصة 
بتنافسية المؤسسة من ربحية ، تكاليف ، إنتاجية و حصة سوقية ،و قد تم حسابيا أساسا من القوائم المالية 

 : لممؤسسة خالل سنوات الدراسة ،  نبين ىذه المؤشرات فيما يمي 
 1: وقد تم حسابيا انطالقا من عدة مقاييس تتمثل في : المقاييس الخاصة بربحية المؤسسة : الفرع األول 

عمى رأس مال  (الربح)نقيس من خاللو ربحية رأس المال ، يحسب بقسمة النتيجة الصافية : عائد رأس المال -
 الشركة ؛ 

نقيس من خاللو معدل نمو ربحية رأس مال الشركة من خالل قسمة الفارق بين : معدل نمو عائد رأس المال- 
  ؛ N عمى ربحية رأس المال لمسنة N-1 و السنة Nربحية رأس المال لمسنة 

 (الربح )نعبر من خاللو عن ربحية األموال الخاصة، يحسب بقسمة النتيجة الصافية : عائد حقوق الممكية- 
 عمى األموال الخاصة ، و يعبر عن مدى مساىمة األموال الخاصة في ربحية المؤسسة ؛  

نقيس من خاللو معدل نمو ربحية األموال الخاصة الشركة من خالل قسمة : معدل نمو عائد حقوق الممكية- 
  ؛N عمى ربحية األموال الخاصة لمسنة N-1 و السنة Nالفارق بين ربحية األموال الخاصة لمسنة 

نقيس من خاللو ربحية التكاليف اإلجمالية لممؤسسة ، و يحسب من خالل قسمة النتيجة :  ربحية التكاليف- 
 عمى التكاليف اإلجمالية ، و يبن مدى مساىمة التكاليف في ربحية المؤسسة ؛    (الربح )الصافية 

نقيس من خاللو معدل نمو ربحية التكاليف اإلجمالية لمشركة من خالل قسمة : معدل نمو ربحية التكاليف- 
  ؛N عمى ربحية التكاليف لمسنة N-1 و السنة Nالفارق بين ربحية التكاليف لمسنة 

عمى رقم  (الربح)نقيس من خاللو ربحية رقم األعمال ، يحسب بقسمة النتيجة الصافية : ربحية رقم األعمال - 
 ، يعبر عن مدى مساىمة المبيعات في تحقيق الربح ؛  (المبيعات)األعمال 

نقيس من خاللو معدل نمو ربحية رقم أعمال الشركة من خالل قسمة الفارق : معدل نمو ربحية رقم األعمال- 
  ؛N عمى ربحية رقم األعمال لمسنة N-1 و السنة Nبين ربحية رقم األعمال لمسنة 

رقم األعمال نطرح منيا التكاليف الكمية المتغيرة )و يعبر عن نسبة صافي المبيعات :ىامش إجمالي الربح- 
 مقسوم عمى رقم األعمال أو المبيعات ، ييدف لتحديد كفاءة اإلدارة في التحكم في التكاليف ؛ (والثابتة 

عبارة عن نسبة تقيس الربحية الناتجة عن العناصر التشغيمية فقط أو عن النشاط : ىامش الربح التشغيمي - 
 األساسي لممؤسسة ، نقيسو بقسمة الربح التشغيمي عمى المبيعات أو رقم األعمال ؛  

                                                           
1

 ، المؤتمر (الفشل المالً)استخدام مؤشرات النسب المالٌة فً تقوٌم األداء المالً و التنبؤ باألزمات المالٌة للشركات : محمود جالل احمد ، طالل الكسار  

  8 ، ص 2009العلمً الدولً السابع لكلٌة االقتصاد و العلوم اإلدارٌة ، جامعة الزرقاء الخاصة ، 
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، و يحسب بقسمة قيمة النتيجة  (غير جارية )نقيس من خاللو ربحية األصول الثابتة :  العائد عمى االستثمار-
 . الصافية عمى قيمة االستثمار لكل سنة مالية ، و يعبر عن كفاءة الشركة في إدارة استثماراتيا 

 1: و تتمثل في  : المقاييس الخاصة بإنتاجية المؤسسة: الفرع الثاني 
تقاس بقسمة القيمة المضافة عمى التكمفة الكمية لإلنتاج ، و ىي تعبر عن مدى  :  الكمية لمعواملاإلنتاجية -

 مساىمة التكاليف في اإلنتاج ؛ 
نقيس من خاللو تطور إنتاجية عوامل اإلنتاج ، نقيسو بقسمة الفارق بين  : الكمية لمعواملاإلنتاجية معدل نمو -

  ؛ N عمى اإلنتاجية الكمية لمسنة N-1 و السنة Nاإلنتاجية الكمية لمسنة 
تقيس مساىمة المواد المستيمكة في اإلنتاج ، تحسب بقسمة القيمة : اإلجمالية  المواد المستيمكة إنتاجية -

 المضافة عمى قيمة المواد المستيمكة في المؤسسة ؛ 
تقيس مساىمة العمال في إنتاج المؤسسة ، تحسب بقسمة القيمة المضافة عمى  :  تكاليف العمالإنتاجية -

 تكاليف العمال أو المستخدمين ؛  
تقيس مساىمة االستثمارات في إنتاج المؤسسة ، و تحسب بقسمة القيمة المضافة عمى  :  االستثماراتإنتاجية -

 اىتالكات االستثمارات ؛ 
و قد تم حسابيا من جدول حسابات النتائج لمشركة من  : المقاييس الخاصة بتكاليف المؤسسة: الفرع الثالث 

 2: خالل عدة مقاييس مبينة كما يمي 
 و تشمل تكاليف كل من المشتريات المستيمكة ،الخدمات الخارجية و االستيالكات األخرى؛ :  تكاليف اإلمداد -
 تبين نسبة تكاليف اإلمداد من التكاليف اإلجمالية ؛ : اإلجمالية  التكاليف إلى اإلمداد نسبة تكاليف -
تشمل تكاليف كل من أعباء العاممين ، ضرائب و رسوم و مدفوعات مشابية ، :  تكاليف تشغيمية و اإلنتاج -

 األعباء العممياتية األخرى ، مخصصات االىتالك و األرصدة ؛ 
تبين نسبة التكاليف التشغيمية من التكاليف اإلجمالية :  نسبة التكاليف التشغيمية إلى التكاليف اإلجمالية -

 لمشركة ؛ 
 تشمل تكاليف كل من األعباء المالية و الضرائب عمى النتيجة العادية ؛ : تكاليف مالية و الضرائب- 
 تبين نسبة التكاليف المالية من التكاليف اإلجمالية ؛ : نسبة التكاليف المالية إلى التكاليف اإلجمالية- 
تظير في جدول نتائج السنة المالية لمشركة و تشمل جميع التكاليف المشار إلييا فيما : مجموع التكاليف - 

 سبق ؛ 

                                                           
1

 19/11/2014 ٌوهد ٌوم http://www.myqalqilia.com/Productivity.htmمتاح على الموقع ، : برنامج تحسٌن اإلنتاجٌة  
2

 - جدول حساب النتائج –القوائم المالٌة لمؤسسة بٌفا صوالتوبً  

http://www.myqalqilia.com/Productivity.htm
http://www.myqalqilia.com/Productivity.htm
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 مؤشر تطور تكاليف اإلمداد، مؤشر تطور تكاليف المالية و ،مؤشر تطور تكاليف التشغيمية:  نقيس كل من -
، و ذلك بقسمة تكمفة  (2009)الضرائب قصد معرفة التطورات الحاصمة في التكاليف بالنسبة لمسنة األساس 

  ،  2009 عمى تكمفة السنة األساس 2009 نطرح منيا تكمفة سنة Nالسنة 
من المعروف أن الحصة السوقية تقاس من  : المقاييس الخاصة بالحصة السوقية لممؤسسة: الفرع الرابع 

نسبة مبيعات الشركة إلى مبيعات الشركات من نفس القطاع أو نفس النشاط ، حيث نقوم بدراسة تطور مبيعات 
 . الشركة و حصتيا من سوق الصناعة الغذائية في السوق الجزائرية المستيدفة من طرف شركة بيفا 

تحديد و قياس مخرجات استراتيجيات التسويق الدولي التي تتبعها شركة بيفا في السوق : المطمب الثاني 
 . الجزائرية 

كنا نطمح لدراسة مقارنة لمجموعة من االستراتيجيات سواء الخاصة منيا باستراتيجيات دخول األسواق  
مختمف البدائل )أو استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي  (تصدير ، استثمار ، تحالفات ، تعاقدات)الدولية 

، لكن التكتم و سرية المعمومات  (اإلستراتيجية المتعمقة بالمزيج التسويقي ؛ منتج ، توزيع ، ترويج ، تسعير
حالت دون ذلك، باإلضافة إلى  (استحالت تقديم تقارير التسيير و القوائم المالية)الخاصة بالشركات الجزائرية 

محدودية الموارد المادية و الوقت قصد االنتقال إلى أسواق خارجية طمبا لممعمومات حول مؤسسات أجنبية 
أخرى، لذا فقد اكتفينا بدراسة إستراتيجية االستثمار األجنبي المشترك كأحد البدائل االستراتيجيات دخول األسواق 

الدولية بشكل مطمق عمى شركة بيفا التركية ، باإلضافة إلى دراسة المزيج التسويقي ليا كما بيناه فيما سبق 
بشكل مطمق ال عمى أساس المقارنة بشركات أخرى أو باستراتيجيات نفس المؤسسة في األسواق المستيدفة 

األخرى ، و بناءا عمى ذلك فقد قمنا بمحاولة قياس استراتيجيات التسويق الدولي من خالل المخرجات المترتبة 
 :  عنيا و ذلك ما نبينو فيما يمي 

  قياس مخرجات إستراتيجية االستثمار األجنبي المشترك لشركة بيفا في السوق الجزائرية: الفرع األول 
 قمنا بقياس مخرجات إستراتيجية االستثمار األجنبي و القرارات المترتبة عن تفكيرىا االستراتيجي بمدى 

تطور قيمة االستثمار لمشركة في السوق المستيدفة محل الدراسة ، و ذلك من خالل قياس قيمة األصول الثابتة 
لمشركة ، بحساب قيمتيا من خالل القوائم المالية السنوية ، و التي تساوي مجموع كل من  (غير الجارية )

التثبيتات غير المادية ، األراضي ، المباني ، تثبيتات مادية أخرى ، تثبيتات جاري انجازىا ، قروض و أصول 
 . أخرى غير جارية ، ضرائب مؤجمة عمى األصول 

 قياس مخرجات إستراتيجية المزيج التسويقي لشركة بيفا في السوق الجزائرية    : الفرع الثاني 
 اعتمدنا قياس مخرجات استراتيجيات المزيج التسويقي و القرارات المترتبة عن ىذه االستراتيجيات من 

طريقة أو "و ىو  (نظام التكمفة عمى أساس األنشطة ) ABC ، أو ما يسمى محاسبيا بنظام  خالل مدخل التكمفة
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مدخل لتحسين قيم التكمفة، يركز عمى األنشطة كأغراض تكمفة رئيسية ، كما انو يستخدم تكمفة ىذه األنشطة 
 ،و بناءا عمى ذلك نقوم بحساب 1"كأساس لتعيين التكاليف ألغراض أخرى مثل السمع ، الخدمات ، العمالء

تكاليف التسويق بالنظر إلى األنشطة التي تترتب عن استراتيجياتو المبينة من قبل و التي تتمثل في اإلنتاج ، 
التوزيع و الترويج ، فمن خالل دراسة استراتيجيات المزيج التسويقي لمشركة في السوق الجزائرية فان المؤسسة 
تتبع إستراتيجية التوزيع غير المباشر ، و إستراتيجية الدفع لترويج منتجاتيا ، و بذلك فيي توكل ميمة التوزيع 
والترويج لمجموعة من الوسطاء  أو أعضاء قنوات التوزيع ، و بذلك يمكننا حساب تكمفة التسويق من خالل 

جمع تكمفة اإلنتاج و تكمفة التوزيع و الترويج ، و حسب مصمحة التسويق فان تكاليف التوزيع و الترويج تقدر 
 بالنسبة لتجار %12 بالنسبة لتجار الجممة ، %10بالنسبة لمموزعين ، %8بيوامش ربح  بنسب معينة بـ

 .   التجزئة
 : أساليب الدراسة القياسية : المطمب الثالث   

قصد اإلجابة عمى إشكالية البحث و دراسة العالقة بين  متغيراتو و اختبار فرضياتو قام الباحث 
باالعتماد عمى األساليب اإلحصائية و ذلك طبعا باالعتماد عمى برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

(IBM spss statistics 20 2 ) حيث أن السبب الرئيسي الختيار الدراسة القياسية ىو درجة الدقة في قياس اثر
المتغيرات المستقمة المتمثمة في استراتيجيات التسويق الدولي عمى المتغيرات التابعة المتمثمة في تنافسية 

المؤسسات االقتصادية و االبتعاد عن الدراسة االستبيانية كما ىو معمول بو في معظم البحوث العممية خاصة 
 فيي تعبر عن آراء أو دراسة وصفية أو تحميمية –حسب رأي الباحث –منيا المتعمقة بالتسويق فيي اقل دقة 

ليس إنقاصا –لوجيات نظر خاصة بالمسيرين و المسوقين خاصة إذا ما تعمق األمر بالمؤسسات الجزائرية 
فيي تعاني ضعفا في تنافسيتيا خاصة عمى مستوى السوق الدولية فكيف لنا أن نعتمد في تحميمنا عمييا - منيا

 ، و لقد اعتمدنا في الدراسة نأو عمى مسيرييا حتى في ظل انعدام الفروق اإلحصائية في إجابات المستقصيي
 القياسية عمى طريقة المربعات الصغرى في دراسة العالقة الخطية بين متغيرات الدراسة من خالل مجموع من 

   3 :المقاييس اإلحصائية المتمثمة في 
                                                           

1
 إدارة الجودة  ، الملتقى الوطنً حول استراتٌجٌات التدرٌب فً ظل فً تهٌئة المنظمة الكتساب مزاٌا تنافسٌةJAT بالتكامل مع نظام ABCدور نظام الـ: نعٌمة ٌحٌاوي  

 4 ،ص2009نوفمبر /10/11الشاملة كمدخل لتحقٌق المٌزة التنافسٌة ، جامعة الطاهر موالي سعٌدة ، 
حيث يعتبر ىذا البرنامج احد البرامج اإلحصائية التي القت شيوعا في استخداميا من قبل الباحثين لمقيام بالتحميالت اإلحصائية و يستخدم البرنامج في كثير من المجاالت  2

 و تعني البرنامج  satatistical package of social science: ىي اختصار لــSPSSالعممية مثل العموم اإلدارية و االقتصادية و االجتماعية و اليندسة ، و كممة 
 .اإلحصائي لمعموم االجتماعية 

3
 :   و طرق عملة و مخرجاته على مجموعة من المراجع spssاعتمدنا فً دراسة برنامج الــ  

  143،175، ص ص 2008، دون دار النشر ، القاهرة ،  spssالتحلٌل اإلحصائً للمتغٌرات المتعددة باستخدام برنامج : أسامة ربٌع أمٌن -

  222،269،ص ص 2004 دار وائل للنشر ، عمان ، فهم و تحلٌل البٌانات االحصائٌة ،spssالنظام اإلحصائً : محمد بالل الزعبً ، عباس الطالفحة -

، األهلٌة للنشر والتوزٌع ، عمان spssتحلٌل و نمذجة البٌانات باستخدام الحاسوب تطبٌق شامل للحزمة : حسٌن علً نجٌب ، غالب عوض الرفاعً -

  339،365، ص ص 2006

 ،ص ص 2003 ، المعهد العربً للتدرٌب و البحوث اإلحصائٌة ، بغداد ،  اإلصدار العاشرspssدلٌلك إلى البرنامج اإلحصائً : سعد زغلول بشٌر -

132،149 
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قيمة )نقيس من خاللو اثر المتغيرات المستقمة  : ( Multiple Regression)تحميل االنحدار الخطي المتعدد -
تكاليف ، إنتاج ، مبيعات ، )عمى المتغيرات التابعة الممثمة لتنافسية المؤسسة  (االستثمار ، تكاليف التسويق 

 ؛ (أرباح
و يقصد بيا اختبار الشكل الدالي : (اختبار المعنوية الكمية لمنموذج ) لنموذج االنحدارANOVAتحميل التباين -

  ؛F-testلمعالقة بين المتغير التابع و المتغيرات المستقمة المفسرة في النموذج و ذلك باستخدام اختبار 
و يقصد بيا اختبار معنوية معامالت االنحدار لكل متغير من المتغيرات  :اختبار المعنوية الجزئية لمنموذج-

 ؛T-testالتفسيرية عمى حدا باإلضافة إلى ثبات االنحدار و ذلك من خالل اختبار 
يعتبر أشير ىذه الطرق طريقة  المربعات الصغرى : شروط الطريقة المستخدمة في تقدير معالم النموذج -

 : و تتمثل ىذه الشروط في العادية 
اذ يعتبر :سيمرنوف ، ويميك سابيرو-اختبار كموروف من خالل اعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي-

 شرط اعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي شرطا الختبار المعنوية الكمية و الجزئية لمنموذج ؛
ترجع أىمية دراسة االرتباط الذاتي : Durbin – Watson من خالل اختبار االستقالل الذاتي لمبواقي- 

لمبواقي في تحميل االنحدار إلى أن وجود ارتباط من شانو أن يجعل قيمة التباين المقدر لمخطأ يكون بأقل من 
 قيمتو الحقيقية ، مما يجعل القرار الخاص بجودة توفيق النموذج أمرا مشكوكا فيو ؛

إن عدم ثبات التباين في نموذج االنحدار من شانو أن  : (اختبار ثبات التباين ) اختبار تجانس البواقي-
يترتب عميو نفس اآلثار في حالة وجود ارتباط ذاتي بين البواقي حيث تكون األخطاء المعيارية المقدرة بأقل من 

قيمتيا الحقيقية ، و بالتالي تصبح ىذه التقديرات متحيزة ، األمر الذي يجعل نتائج االستدالل اإلحصائي مشكوكا 
 فييا ؛ 

و يقصد  : VIFمعامل تضخم التباين  من خالل االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقمةاختبار -
باالزدواج الخطي وجود عالقة ارتباط قوية بين اثنين أو أكثر من المتغيرات التفسيرية مما يؤدي الى عدم 

 استقرار معامالت االنحدار باإلضافة إلى عدم توفر صفة االعتمادية ليذه المعامالت ؛ 
لدراسة العالقة بين المتغيرات المستقمة المتمثمة في قيمة االستثمار و تكاليف : االرتباط الخطي البسيط -

 التسويق ؛ 
نعتمد عميو في دراسة قوة العالقة بين متغيرات الدراسة باإلضافة إلى دراسة مدى : االرتباط الخطي المتعدد 

 .تكامل و ارتباط مكونات المزيج التسويقي فيما بينيا 

 



 تحليل تنافسية مؤسسة بيفا في ظل استراتيجيات التسويق الدولي المنتهجة في السوق الجزائرية .........................  الفصل الخامس

395 
 

تنافسية مؤسسة بيفا في السوق الجزائرية و مساهمة استراتيجيات التسويق الدولي في : المبحث الثاني 
 رفعها 

 قصد تحميل تنافسية شركة بيفا في السوق الجزائرية سوف نتطرق أوال إلى تحميل البيئة التي تنشط بيفا 
الشركة من خالل تحميل بيئتيا التنافسية المباشرة و المتمثمة في القوى الخمس لبورتر ثم نقوم بتحميل بيئتيا 

التنافسية الداخمية من خالل تحميل سمسمة القيمة لمشركة ، بعد ذلك نقوم بدراسة و تحميل مختمف المؤشرات التي 
 .تعبر عن تنافسية الشركة في السوق الجزائرية 

 ( Bifa soaltubi)تحميل البيئة التنافسية لمؤسسة بيفا في السوق الجزائرية : المطمب األول 

يعتبر تحميل البيئة التنافسية نقطة انطالق لتحميل تنافسية المؤسسة و قدرتيا عمى النمو و االستقرار 
داخل ىذه البيئة و معطياتيا التي تختمف من قطاع آلخر و من سوق آلخر ، حيث يجب عمى المؤسسة رصد 

كافة ىذه المتغيرات و تحميميا تحميال دقيقا قصد تمكينيا من بناء إستراتيجية تنافسية تخوليا لضمان مكانة مميزة 
، بناء (تحميل خارجي)في أسواقيا المستيدفة بالنظر لبيئتيا التنافسية الخارجية المباشرة في السوق المستيدفة 

تتوجو نحو تعبئتيا و توجيييا نحو التعايش و التأقمم مع  (بيئة داخمية )عمى ما تممكو من موارد و إمكانيات 
 .بيئتيا الخارجية ، بغية تحقيق أىدافيا من تعظيم لمربحية و ضمان االستمرارية و النمو 

 تحميل البيئة التنافسية الخارجية لشركة بيفا في السوق الجزائرية : الفرع األول 

شركة بيفا كأي نظام مفتوح يعمل ضمن بيئة أعمال مميزة ىي مطالبة بمعرفة خصوصياتيا و مكوناتيا، 
و من بين الطرق الكفيمة بذلك و أشيرىا تحميل القوى الخمس المكونة لمبيئة الخارجية إتباعا لمنيج بورتر ، 
حيث تعمل الشركة بناءا عمى ذلك بتحميل القوى الخارجية المؤثرة عمى تنافسيتيا ووضع رئيا واضحة لموقع 

 : المؤسسة ضمن بيئتيا التنافسية حيث تتمثل ىذه القوى في 

تتضمن سوق البسكويت و الشكوالتة و الحموى بكثافة تنافسية عالية ، : المنافسون في نفس النشاط -
 مختصة في صناعة الشكوالتة و مشتقاتيا و 30 شركة مختصة في صناعة البسكويت و 36حيث تم إحصاء 

 شركات خاصة بالفطائر و المعجنات ، تتمركز معظم أو جل ىذه الشركات 10 شركة خاصة بالحمويات و 19
 و ذلك لقربيا من مناطق التوريد،  باإلضافة إلى الكثافة السكانية العالية في المناطق 1في المناطق الشمالية

 الشمالية خاصة الشرق الجزائري و ذلك لقربيا من مناطق التوزيع و المستيمك المستيدف ؛

                                                           
1

دلٌل المؤسسات الجزائرٌة لقطاعات الصناعة والخدمات و التجارة على الموقع : شبكة غرفة التجارة و الصناعة 

http://elmouchir.caci.dz/category/07/072/ 

http://elmouchir.caci.dz/category/07/072/
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بتزويد فروعيا أو شركاتيا بالخارج سواء  (Bifa)تعمل الشركة األم بتركيا : القدرة التفاوضية لمموردين -
بكازاخستان أو الجزائر أو تونس بصفة خاصة المواد ذات التكمفة األعمى في السوق المستيدفة مقارنة بجودتيا 

 Bifa)الخ ، و تمجا استثماراتيا في الخارج مثل السوق الجزائرية ... خاصة الدىون النباتية و السكر 
soaltubi)  إلى الموردين في السوق المستيدفة بالنسبة لممواد ذات التكمفة األقل و التوفر الدائم و المستمر مثل

الخ ، أي أنيا تمكنت من رفع قدرتيا التفاوضية أمام الموردين و الحد من قدرتيم التفاوضية ...الذرة و الفرينة 
 من خالل استثمارىا في القطاع الزراعي و الحيواني و التحكم في تقمبات أسعار المواد األولية و كذلك جودتيا ؛

في السوق الجزائرية نظرا  (soaltubi)يتيافت الموزعون نحو شركة بيفا : القوة التفاوضية لمزبائن -
لجودة منتجاتيا و تزايد الطمب عمييا جراء االستراتيجيات التسويقية التي تتبعيا الشركة من تسعير و ىوامش 

أرباح لمموزعين و كذا تقسيم المنتجات إلى أجزاء متعددة و سياسة التغميف الجذابة و التنوع الكبير لمنتجاتيا و 
غيرىا من االستراتيجيات التسويقية التي اشرنا إلييا من قبل ، إال أنيا تعتمد في الترويج لمنتجاتيا بجزء كبير 

مما يعطييم بعض من القوة التفاوضية و المكانة المميزة في إستراتيجية  (إستراتيجية الدفع)عمى موزعييا 
الشركة، و في نفس الوقت فيو ال يضعف من القوة التفاوضية لمشركة بالنظر إلى تطور الطمب عمى منتجاتيا و 

ىوامش )احتالليا مكانة مميزة في أذىان المستيمكين ، و ذلك لتركيز الشركة عمى الجودة و السعر و التوزيع 
 التي يتيح المنفعة الزمنية و المكانية لمزبائن المستيدفين  ؛ (الربح المميزة لمموزعين

تنتشر في السوق الجزائرية العديد من محالت صناعة : المنتجات البديمة أو منتجات اإلحالل -
، و التي تشكل بدورىا تيديدا لمنتجات الشركة و  (pâtissier)الحمويات المنزلية و صناعة حمويات اإلفطار

تأخذ ليا حصة معتبرة من سوق البسكويت و الحموى و ىي منتجات بديمة يتوجو نحوىا المستيمك خاصة في 
 ؛  (عيد الفطر األضحى )المقاىي و في المناسبات و األعياد الدينية 

تتوقع السوق الجزائرية استثمارات جديدة في صناعة البسكويت و الحموى منيا : الداخمين الجدد -
، و كذا الشركات الصينية و بصفة خاصة الشركات  Unilever،Nestlé، kraft foodالشركات الدولية مثل 

 بعد االتفاقيات الثنائية بين الحكومة التركية و الجزائرية و التي صرح عنيا ulker ،  Hazalالتركية مثل شركة 
 في $ مميار 10الرئيس التركي برفع العالقات التجارية بين البمدين و كذا رفع االستثمارات إلى ما يصل إلى 

 و ىذا ما يعبر عن توجو العديد من الشركات التركية إلى النفاذ إلى 1مجال النسيج والبناء و الصناعة الغذائية،
السوق الجزائرية و المزاحمة عمى الحصة السوقية خاصة في مجال الصناعة الغذائية الذي يعرف تطورا كبيرا 

 في تركيا ؛

                                                           
1

 http://www.aps.dz/ar/economie:وكالة األنباء الجزائرٌة على الموقع 

http://www.aps.dz/ar/economie
http://www.aps.dz/ar/economie
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 في soaltubi إن أي زيادة في قوة تأثير أي عامل من العوامل السالفة الذكر قد تؤثر عمى شركة بيفا 
تحقيق أىدافيا من رفع ربحيتيا و نموىا و حتى استمراريتيا ، حيث وجب عمى الشركة رصد و متابعة كافة 
التغيرات التي تطرأ عمى ىذه البيئة و القوى التي تؤثر عمى تنافسيتيا و العمل عمى مجابية ىذه التغيرات و 

التطورات من خالل العديد من االستراتيجيات التي تخوليا لتخفيض حدة و تأثير ىذه المتغيرات باالعتماد عمى 
ما تممكو من موارد و ميارات ، و التي تقوم ىي األخرى تحميميا بشكل مستمر و مدى قدرتيا عمى مواجية 

 .المنافسة التي تواجييا ضمن بيئة أعماليا و ىذا ما يبرزه تحميل البيئة الداخمية لمشركة 

 ( Bifa soaltubi)تحميل البيئة الداخمية لشركة بيفا في السوق الجزائرية : الفرع الثاني 

تقوم الشركة بتحميل جميع الموارد التي تقوم باستغالليا قصد تحقيق أىدافيا المنشودة ، و ذلك لمتعرف 
 porterعمى نقاط قوتيا و ضعفيا بتقييم أنشطتيا، و يتم ذلك من خالل تحميل سمسمة القيمة لدييا عمى نيج 

لتحميل سمسمة القيمة، و يشمل ذلك تحميل األنشطة الرئيسية و األنشطة الداعمة و تقييم نقائص و مزايا كل 
 .نشاط فرعي لممؤسسة لموصول إلى مناطق خمق القيمة 

 Bifa soaltubiتتمثل األنشطة الرئيسية في شركة  : soaltubiتحميل األنشطة الرئيسية لشركة بيفا : أوال 
 :اإلمداد الداخمي ، اإلنتاج ، التسويق ، اإلمداد الخارجي : في 

و تتمثل عممية اإلمداد الداخمي في جميع األنشطة المتعمقة باستالم و تخزين و : اإلمداد الداخمي -1
مواد أولية ، تغميف ، توجيييا نحو الغسل ، )إيصال المشتريات و لوازم اإلنتاج المخصصة من خطوط اإلنتاج 

، حيث تعمل الشركة عمى إدارة اإلمداد الداخمي من خالل اإلشراف و الرقابة و مناولة المواد و (الخ...الطحن 
التأكد من مطابقة المواد من حيث الكميات و الجودة المطموبة، و نقل ىذه المواد وفق المسار الذي تسمكو بشكل 

مبرمج من طرف اإلدارة إلى غاية وصوليا إلى األماكن المخصصة لإلنتاج و التوزيع ،و إعداد تقارير حول 
الكمية و الجودة و المناولة و االستالم في المكان و الزمان المحدد ، و تستند المؤسسة في ذلك عمى مجموعة 

، مما يؤكد أىمية متابعة االنسياب المادي لممواد (تكنولوجيا النقل و المناولة )من الموارد البشرية و التكنولوجية 
 ؛1في الشركة وفق ما ىو مخطط و مبرمج 

و ىي عممية إدارة األنشطة التشغيمية أو اإلنتاجية و تحويل المدخالت : إدارة اإلنتاج و العمميات -2
عمى تنويع منتجاتيا من خالل عدد من  (soaltubi)إلى مخرجات في شكميا النيائي ، حيث تعمل مؤسسة بيفا 

                                                           
1

 مقابلة مع مدٌر اإلنتاج لشركة بٌفا صواتوبً  
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خطوط اإلنتاج الرئيسية و خطوط إنتاج فرعية يحتوي كل خط منيا عمى عدد معتبر من المنتجات، كما ىو 
 : موضح في الجدول التالي 

 Bifa soaltubiخطوط اإلنتاج في شركة  : (1-5)الجدول رقم 

 عدد المنتجات في كل خط إنتاج خطوط اإلنتاج الفرعية  خطوط اإلنتاج الرئيسية 
 Coated البسكويت المغمفة  البسكويت

Biscuits   
8 

Biscuits  البسكويت الكالسيكيةClassic 
Biscuits 

8 

 Sandwichالبسكويت شطيرة 
Biscuits 

5 

 Specialالبسكويت الخاصة  
Biscuits  

11 

 Bars 20القضبان شوكوالتة
Chocolate  شوكوالتة ىديةGift Chocolates  29 

 Tablets 2لوحات الشكوالتو  
 Specialالشوكوالتة الخاصة  

Chocolates 
2 

 Coated Wafers 9ويفر المغمفة  رقائق الويفر
Wafers  ويفر الكالسيكيةClassic Wafers 6 

 Roll Wafers 2لفة الويفر  
 Special Wafers 2ويفر خاصة  
 Classic Cakes 5كعك الكالسيكية    

 Cakesالكعك 
 

 Layer Cakes 3كعك طبقة  

 Coated & Filledكعك المغمفة ومعبأ 
Cakes 

9 

 Special Crackers 3كراكرز خاصة Crackersالمقرمشات
 Special Crackers 1عصا كراكرز 

 5   بنكيات مختمفة Candiesالحموى  Candiesالحموى
 4 (Daily)مشوب غازي ، عصير  boissonالمشروبات 

 New Products 16 المنتجات الجديدة
 من إعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير بشركة بيفا صوالتوبي : المصدر 
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 إستراتيجية تنويع المنتجات حيث وصمت منتجاتيا Bifa soaltubiمن خالل الجدول نالحظ اعتماد شركة  
  29 إلى 3 خط إنتاج ، كما نالحظ أن ىناك تباين في عمق خطوط اإلنتاج   من 18 منتج تحت146الى

منتج في حين أن البعض األخر مثل الحموى ال يتعدى منتج واحد ، حيث تعتمد الشركة في تشكيل خطوط 
 ( Quotas)اإلنتاج عمى عدة أبعاد و خصائص تتمثل في الطمب ، تكاليف اإلنتاج ، التنوع في حصص التوزيع 

و يمكننا قياس كفاءة نشاط اإلنتاج أو التشغيل من خالل العديد من المؤشرات التي يتبين لنا من خالليا 
 : مدى كفاءة المؤسسة في استخدام مواردىا المتاحة ، و التي نبينيا من خالل الجدول التالي 

 Bifa soaltubi( 2009-2013)نسب التشغيل و اإلنتاج في شركة  : (2-5)الجدول رقم 
  (دينار جزائري )الوحدة 

 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات/حسابو المؤشر 
األصول 

 الثابتة 
جدول حسابات 

 النتائج
513753496،96 715946917،58 994966738،34 1079503116،72 1630518840،60 

إجمالي 
 األصول 

جدول حسابات 
 النتائج

1107684995،31 1437993560،22 1854425835،11 2411657768،18 3186023622،00 

جدول حسابات  المبيعات 
 النتائج

942880335،34 1363904281،65 1380071801،49 1776631700،21 2835807744،93 

المخزون 
(31/12) 

جدول حسابات 
 األصول

477048918،79 668725817،58 777729299،93 1237282124،49 1410677196،73 

البضاعة 
 المشتراة

 632476208،33 830554955،44 836229490،34 1219181195،13 2057300608،86 

تكمفة 
البضاعة 
 المباعة 

تكمفة مخزن أول 
مشتريات + فترة 

 تكمفة –الفترة 
المخزون آخر 

 فترة 

 638878056,65 727226007,99 759628370,57 1883905536,62 

متوسط 
 المخزون 

مخزون أول )
مخزون +فترة 

 2/ (آخر فترة 

 572887368,18 723227558,75 1007505712,21 1323979660,61 

معدل 
دوران 

 المخزون 

تكمفة المبيعات 
متوسط /

 المخزون 

 1،115 1،005 0،753 1،42 

معدل فترة 
 التخزين 

معدل / 365
 دوران المخزون 

 327،35 363،18 484،72 257،04 

معدل 
دوران 

األصول 
 الثابتة

المبيعات 
 األصول الثابتة /

1،835 1،905 1،387 1،645 1،739 
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معدل 
دوران 

إجمالي 
 األصول 

/ المبيعات 
متوسط إجمالي 

 األصول 

 1،07 0،838 0،832 1،013 

انعكاسات تطبيق : من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي ، مداني بن بمغيث ، عبد القادر دشداش : المصدر 
 ، الممتقى الدولي األول حول النظام المالي المحاسبي في مواجية دراسة حالة مطاحن الواحات–النظام المالي عمى التشخيص المالي لممؤسسة 

 18، ص2011ديسمبر 14-13المعايير الدولية لممحاسبة و المعايير الدولية لممراجعة ، جامعة سعد دحمب البميدة ، 

يتبين لنا من خالل معدل دوران المخزون أن الشركة تقوم باستخدام مخزونيا بمعدل مرة في السنة ، أي 
أن الشركة تعتمد إستراتيجية توريد جيدة تتوقع من خالليا كمية اإلنتاج الالزمة و القادرة عمى تصريفيا و اإلنتاج 

 و ىو ربما ناتج عن األزمة التي مرت بيا 2012حسب الطمب ، إال أننا نمحظ انخفاض ىذا المعدل في سنة 
 ، أما 2013 ، و قد تم تعويض ذلك في سنة 2011الشركة و ىي الحريق الذي شب في المصنع في نياية 

من خالل معدل دوران األصول الثابتة فيو يعبر عن قدرت المؤسسة عمى توليد المبيعات من خالل استخدام 
 في سنة 1،739األصول الثابتة ، فبالنسبة إلى استثمار شركة بيفا في السوق الجزائرية فان المعدل يصل إلى 

 نتيجة لزيادة و رفع االستثمار و كذلك ىو 2013 بينما ارتفعت في 2011 ، انخفضت ىذه النسبة في 2013
 . الحال بالنسبة لمعدل دوران إجمالي األصول 

 تخضع لرقابة صارمة و ذلك الرتباطيا بالتغذية و Bifa soaltubiأما من ناحية الجودة فان منتجات 
صحة اإلنسان ، حيث يكون ذلك عمى مستويين ، رقابة داخمية تكون عمى مستوى المديريات بالشركة و المخبر 
و مراقبة اإلنتاج و الجودة و الرقابة الخارجية من طرف لجان الوقاية و األمن التي تكون تابعة لمديرية التجارة 

التي تعمل عمى فرض  (ISO)، ىذا باإلضافة إلى مراقبة المنظمات الدولية  (الدائرة )او تابعة لإلدارة المحمية 
في مجال  (الخ ...ISO 14001 ,19000, 22000)رقابة دورية مقابل منحيا الشيادات الدولية المعترف بيا 

 جودة و البيئة و الصحة و التغذية ؛

يعد نشاط التسويق النشاط الوحيد الذي تمتد دائرتو إلى خارج نطاق و حدود المؤسسة ، : التسويق -3
 أىمية معتبر لنشاط التسويق ، و ذلك من خالل وضع خطط و استراتيجيات Bifa soaltubiتعطي شركة  

تخوليا لرفع حصتيا التسويقية و ربحيتيا و استمراريتيا في السوق و ذلك باالىتمام بجودة المنتجات و تنوعيا و 
تجديدىا كما رأينا من قبل، باإلضافة إلى وضع خطط إستراتيجية لتوزيع منتجاتيا و ترويجيا و كذا تسعيرىا ، 

 : حيث يمكن تحميل إستراتيجية التسويق من خالل بعض المؤشرات التي نوردىا في الجدول التالي 
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 Bifa soaltubi( 2009-2013)نشاط التسويق لشركة  : (3-5)الجدول رقم 
  (دينار جزائري )الوحدة 

 2013 2012 2011 2010 2009  البيانات
 2835807744،93 1776631700،21 1380071801،49 1363904281،65 942880335،34 رقم األعمال  

مؤشر  مؤشرات 
تطور رقم 
 األعمال 

 2،007 0،884 0،436 0،446 السنة األساس

 2850049712،56 1813925249،99 1352615763،84 1344039954،01 1002293849،08 اإلنتاج  المنتج

نسبة المنتج  
 الموزع 

0,94 1,015 1,02 0,97 0,99 

تكاليف  
اإلنتاج 
 الموزع

908604026,58 1248419676,38 1287237474,16 1678231803,35 2685892756,37 

ىامش  مؤشرات
الموزعين 

(8%) 

75430426,82 109112342,53 110405744,11 142130536,01 226864619,59 

التوزيع 
 المادي

ىامش 
تجار 

الجممة 
(10%) 

101831076,21 147301662,41 149047754,56 191876223,62 2838076391,125 

ىامش  و الترويج
تجار 

التجزئة 
(12%) 

134417020,60 194438194,39 196743036,02 253276615,18 3773212353,09 

مجموع  
تكاليف 

التوزيع و 
 الترويج

311678523,63 450852199,30 456196534,70 587283374,82 6838153363,80 

سعر  التسعير 
 المؤسسة 

942880335،34 1363904281،65 1380071801،49 1776631700،21 2835807744،93 

سعر  
 الموزعين 

1018310762,16 1473016624,18 1490477545,6 1918762236,22 3062672364,52 

سعر تجار  
 الجممة 

1120141838,37 1667454818,57 1687220581,62 2172038851,4 6835884717,61 

سعر تاجر  
 التجزئة 

1254558858,97 1861893012,96 1883963617,64 2425315466,58 10609097070,70 
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تكمفة  
 التسويق

1220282550,21 1699271875,68 1743434008,86 2265515178,17 9524046120,17 

نسبة تكمفة  
 التسويق

0،97 0،91 0،92 0،93 0،89 

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي ،تقارير مديرية التجارة لمشركة  : المصدر 

اعتمدنا في حساب تكمفة التسويق عمى حساب كل ما يتعمق بنشاط التسويق، سواء بالنسبة لألنشطة 
 (التوزيع و الترويج )أو بصفة غير مباشرة  (اإلنتاج و التسعير )التي تشرف عمييا المؤسسة بصفة مباشرة 

،فكثيرا تحسب تكمفة نشاط التسويق بتكاليف إدارة التسويق من تنشيط لممبيعات و مصاريف مديريات و مصالح 
التسويق ، لكن من وجية نظر المستيمك فان السمع و المنتجات تحمل معيا تكاليف اإلنتاج و الترويج و التوزيع 

و ىوامش أرباح حمقة التوزيع ، فكما ىو الحال بالنسبة لإلنتاج ال نستطيع أن نقيس تكاليف اإلنتاج بمصاريف 
إدارة اإلنتاج و مديرياتو بل عمى أساس كل األنشطة المتعمقة بو ، و قياسا عمى ذلك فنشاط التسويق ال يتوقف 

عمى عمميات الترويج فقط ، فبالنسبة لمتكاليف األخرى لمتوزيع و الترويج صحيح أن المؤسسة ال تتحمميا و إنما 
تنقميا إلى أطراف خارجية من موزعين و مروجين لكنيا تكون مالزمة لمنتجاتيا ، و نحن ىنا نقترح عمى 

المؤسسات احتساب كافة تكاليف التسويق عمى أنيا خدمات خارجية ضمن سمسمة قيمتيا لتقييم مدى ربحية ىذا 
النشاط قصد اعتماد استراتيجيات مالئمة لمتسويق ، فيناك مؤسسات تعتمد إستراتيجية التكامل األمامي فيي 

تعتمد عمى نفسيا في ترويج و توزيع منتجاتيا بغية تقميل تكاليف نقل تكاليفيا إلى أطراف خارجية ، قصد كسب 
اكبر حصة سوقية و رفع تنافسيتيا و كسب رضا زبائنيا ، فالمؤسسة مخيرة بين اإلشراف المباشر عمى عممياتيا 

التسويقية أو نقل بعض أنشطتيا إلى أطراف خارجية تعمل عمى إدارتيم باالعتماد عمى استراتيجيات مختمفة 
، و من ىذا المنطمق قمنا بحساب تكمفة التسويق بالنسبة لجميع األنشطة المكونة لممزيج  (كما رئينا من قبل )

و التي  (السعر المقدم لممستيمك النيائي)التسويقي ، كما نالحظ ارتفاع نسبة التكاليف التسويقية إلى المبيعات 
 ، و ىو ما يجعمنا نقف أمام حقيقة قول الرسول صمى اهلل عميو و %92 بمتوسط 97% إلى %89تتراوح من 

بمغني أن رسول اهلل صمى اهلل : عن خالد بن عبد اهلل عن داود بن أبي ىند عن نعيم بن عبد الرحمان قال "سمم 
 النسبة المثمى التي تضمن الربحية %90، و قد تكون نسبة " تسعة أعشار الرزق في التجارة :"عميو و سمم قال

 . المثمى و ثقة الزبائن و اهلل اعمم 

ترتبط أنشطة اإلمداد الخارجي بجمع و تخزين و النقل المادي و مناولتو : اإلمداد الخارجي -4
لمموزعين وفق جداول و برامج الطمبيات ، أي تسمح ىذه األنشطة بمناولة و تنفيذ التدفقات من الشركة إلى 
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و الجدول الموالي يوضح لنا تطور نشاط  (الزمنية و المكانية )الموزعين في الشروط و الظروف المالئمة 
 :اإلمداد الخارجي 

 Bifa soaltubi( 2009-2013)اإلمداد الخارجي لمنتجات شركة  : (4-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 2850049712،56 1813925249،99 1352615763،84 1344039954،01 1002293849،08 اإلنتاج

 2835807744،93 1776631700،21 1380071801،49 1363904281،65 942880335،34 رقم األعمال 

 -10453086،44 26487393،02 -42681821،72 -29275596،93 49303339،96 المخزون المتبقي 

نسبة اإلنتاج 
 الموزع 

0,94 1,0148 1,020 0,979 0,995 

نسبة اإلنتاج 
 المخزن 

0,049 0,021- 0,0315- 0,0146 0,003675- 

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي : المصدر

نالحظ من خالل الجدول قوة الطمب عمى منتجات الشركة حتى أنيا تقوم ببيع منتجاتيا و تحصيل قيمتيا ماديا 
  2013، (%3,1)2011، (%2,1)2010قبل توزيعيا الفعمي لممنتجات ، و ىو ما نالحظو في السنوات 

نسبة المخزون من المنتجات التامة ضعيفة جدا  (%1,4)2012، (%4,9 )2009إما بالنسبة لـ  (0,36%)
 مخزون من خالل إستراتيجية 0مما يمكننا القول بان مخزون المؤسسة من المنتجات تامة الصنع يكاد ينعدم 

 .المؤسسة لإلنتاج حسب الطمب المتوقع 

 Bifa soaltubiحسب بورتر و الدراسة الميدانية فان األنشطة الداعمة لشركة  :تحميل األنشطة الداعمة: ثانيا 
التموين ، التطور التكنولوجي ، المالية ، إدارة الموارد : يمكن تقسيميا إلى مجموعة من األنشطة تتمثل في

 .البشرية و اإلدارة العامة لمشركة 

يعتبر نشاط التموين من أىم األنشطة الداعمة إذ تقع عمى عاتقة توفير المواد األولية و : التموين -1
مستوردة من الشركة األم )مستمزمات اإلنتاج ، حيث يمكن تقسيميا إلى مستويين محمية و أخرى مستوردة 

 : و نبين تطور مشتريات المؤسسة من خالل الجدول التالي  (بتركيا
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 (2013-2009) من السوق المحمية و الشركة االم بتركيا Bifa soaltubiتطور مشتريات شركة   : (5-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 2013 2012 2011 2010 2009  المصدر 
 617190182,658 755892340,980 476650809,493 498332973,26 423759059,581 مواد أولية  

مستيمكات  محمية 
 أخرى 

21052988,369 21974296,866 26904416,499 25883496,4566 14805378,855 

 631995561,513 781775837,43 503555225,99 520307270,13 444812047,95 المجموع  
نسبة  

 التغطية 
0،67 0،60 0،57 0،62 0،30 

 1440110426,202 463288854,149 359578680,846 332221982,17 1916594570,69 مواد أولية  
مستيمكات  مستوردة

 أخرى 
10369382,331 14649531,244 20296314,201 13359223,9776 34545883,995 

 1474656310,197 479152932,62 379874995,04 346871513,42 219086531,08 المجموع  

نسبة  
 التغطية 

0،33 0،40 0،43 0،38 0،70 

 2057300608،86 1219181195،13 836229490،34 830554955،44 632476208،33 مواد أولية  
مستيمكات  اإلجمالي

 أخرى 
31422370،70 36623828،11 47200730،70 41747574،93 49351262،85 

 2106651871،71 1260928770،06 883430221،04 867178783،55 663898579،03 المجموع 
 من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي:المصدر 

 إن المؤسسة تعتمد بصفة كبيرة عمى المواد المشتراة محميا مع نسبة 2012-2009نالحظ في السنوات األولى 
 من قيمة التموين  %43 و %33تتراوح نسبتيا بين  (تركيا)معتبرة من المواد المستوردة من المؤسسة الشريكة 

 و يفسر ذلك برفع الشركة الستثماراتيا و %70 ارتفع اعتمادىا عمى المشتريات من الخراج 2013لكن في سنة 
زيادة الحاجة إلى المواد و الموازم التي توفرىا الشركة بالخارج من خالل استثماراتيا في مجال الزراعة و 

الصناعة الغذائية ، و لكن ىذه النسبة مرجحة لمنقصان عند وجود و توفر مصادر التموين بأسعار ذات تكمفة 
 عن غيرىا من السنوات يعبر عن الخسارة التي لحقت بالشركة 2012اقل ، كما نالحظ ارتفاع المشتريات في 

 . 2011جراء الحريق الذي اتمف جزءا معتبرا من مخزونيا من مواد اولية و مواد التغميف في نياية سنة 

 عمى تكنولوجيا متطورة في صناعة منتجاتيا ذات Bifa soaltubiتعتمد شركة : التطور التكنولوجي -2
الطبيعة الغذائية التي تتطمب بدورىا قيمة معتبرة من البحث و التطوير، و ذلك الرتباطيا بتغذية اإلنسان و 

 تكنولوجيتيا و تطورىا في البحث و التطوير من الشركة Bifa soaltubiصحتو و بيئتو ، حيث تستمد شركة 
، و التي تعمل بدورىا عمى الترصد و التتبع  (1962منذ )االم بتركيا التي تمتمك خبرة كبيرة في ىذا المجال 

المستمر في تكنولوجيا التصنيع الغذائي و الدليل عمى ذلك حصوليا عمى شيادات عالمية خاصة بالبيئة و 
 بإرسال فوج تقني خاص بالتسيير التكنولوجي  Bifaالتغذية و الجودة و صحة اإلنسان ، كما قامت الشركة األم 
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إلى شراكتيا بالجزائر و العمل عمى نقل الخبرة التكنولوجية لشركائيا و كذا نقل كل المستجدات التكنولوجية و 
  ؛1التقنية و العمل عمى تكوين و تطوير موارد بشرية في ىذا الخصوص

 باالعتماد عمى العديد من Bifa soaltubiيكننا قياس القدرات المالية لشركة : الوظيفة المالية -3
 : المؤشرات و النسب، التي نبينيا من خالل الجدول التالي 

 Bifa soaltubi( 2009-2013)النسب و المؤشرات المالية لشركة  : (6-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات
 2835807744،93 1776631700،21 1380071801،49 1363904281،65 942880335،34 رقم األعمال

مؤشر تطور رقم 
 األعمال

 2،007 0،884 0،436 0،446 السنة األساس

 718702786،78 542190323،17 453959758،73 467449901،17 328285096،27 القيمة المضافة 
مؤشر تطور القيمة 

 المضافة 
 1،19 0،65 0،38 0،42 السنة األساس

 234519523،63 157410598،34 127651093،13 145927226،43 64220513،57 نتيجة االستغالل
مؤشر تطور نتيجة 

 االستغالل
 2،65 1،45 0،99 1،27 السنة األساس

 174610042،63 109206053،62 108060111،40 124895874،56 44386482،54 النتيجة الصافية
مؤشر تطور 

 النتيجة الصافية 
 2،93 1،46 1،43 1،81 السنة األساس 

 731727658،64 422521605،02 314461493،62 198565619،06 145179136،52 األموال الخاصة
قروض طويمة و 

 متوسطة األجل
35637450،00 195116858،80 351697135،13 521735863،62 595826169،85 

 1630518840،60 1079503116،72 994966738،34 715946917،58 513753496،96 األصول الثابتة
 1555504781،40 1332154651،46 859459096،77 722046642،64 593931498،35 األصول المتداولة 
 1683859750،88 1358194245،92 1080207094،96 928415207،80 882481926،25 الخصوم المتداولة 

 80985369،00 28351832،31 24267746،66 39017959،84 98781066،83 القيم الجاىزة
القيم الجاىزة و غير 

 الجاىزة
405433007,46 53320825,06 81729796,84 94872526,97 144827584,67 

النقديات و ما 
 يعادليا

98781066،83 39017959،84 24267746،66 28351832،31 80985369،00 

 591551672،73 446757140،58 346502228،27 250236992،57 162030032،71 اإلىتالكات
 2279685920,73 1879930109,54 1431904230,09 1123532066,6 918119376,25 ديون مالية

 0,92 0,98 0,795 0,77 0,67 نسبة التداول 
 0،086 0،069 0،075 0،057 0،046 نسبة السداد السريع 

                                                           
1

 مقابلة مع مدٌر اإلنتاج لشركة بٌفا صوالتوبً  
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نسبة النقدية أو 
 السيولة الحالية 

0،112 0،042 0،022 0،02 0،048 

 0،448 0،39 0،31 0،27 0،28 نسبة التوازن المالي 
نسبة االستقالل 

 المالي 
4،073 1،02 0،89 0،81 1،23 

 0،229 0،175 0،169 0،138 0،131 نسبة الرفع المالي 
 128354969,48- 26039594,46- 220747998,19- 206368565,16- 288550427,9- رأس المال العامل

نسبة مساىمة رأس 
المال العامل في 
تمويل األصول 

 المتداولة 

-0،48 -0،28 -0،25 -0،19 -0،08 

 766161715,36 555963194,2 454562339,67 375132867,13 206416515,25 التمويل الذاتي
 2198700551,7- 1851578277,2- 1407636483,4- 1084514106,7- 819338309,42- الخزينة 

دوران رأس المال 
 (بالشير)

6,539 6,299 8,65 7,294 6,90 

من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي ، مداني بمغيث ، عبد القادر دشداش ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

 17-16ص 

نالحظ من خالل الجدول تطور مؤشرات لكل من رقم و القيمة المضافة و نتيجة االستغالل في تحسن 
 ،أما القيمة 2009 بالنسبة لمسنة األساس 2013 بالنسبة لمقيمة المضافة في  %200مستمر تصل إلى نسبة 

 في حين بمغ التطور في النتيجة الصافية %265و بالنسبة لنتيجة االستغالل بمغت  %119المضافة فبمغت 
  ؛2009 مقارنة بالسنة األساس 2013 في سنة 293%

أما من خالل نسبة التداول فيي في ارتفاع مستمر تعبر عن توجو المؤسسة نحو التمكن من سداد 
التزاماتيا من ديون و مستحقات متأخرة عمى المؤسسة حيث تعبر ىذه النسبة عمى عدد المرات التي تستطيع 

فييا أصول المؤسسة من تغطية خصوميا و قدرة المؤسسة عمى مواجية أخطار سداد االلتزامات المفاجئ دون 
 تحويل أصوليا الثابتة إلى سيولة ؛

كما نجد من خالل نسبة التداول السريع لممؤسسة ىي منخفضة بعض الشيء إال أنيا تتجو نحو التحسن 
و ىي تعبر عن مدى إمكانية سداد االلتزامات قصيرة األجل خالل فترة قصيرة من خالل األصول المتداولة 

 بحذف المخزونات باعتبارىا اقل سيولة ؛
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 و التي 2011،2012 بالنسبة لنسبة النقدية أو السيولة الحالية نالحظيا في انخفاض خاصة في سنة 
 إال أنيا منخفضة نوعا 2013تعبر عن إمكانية السداد في أسوا األحول و نالحظ تحسن ىذه النسبة في سنة 

 ما؛

كما تعبر نسبة االستقالل المال عن استقالل الشركة عن مقرضييا خالل سنوات الدراسة ، كما ىو 
 . الحال بالنسبة لنسبة التوازن المالي 

كما نالحظ التزايد المستمر لممؤسسة عمى القدرة عمى التمويل الذاتي غير أنيا لم تتمكن من تمويل 
 . خزينتيا و يفسر ذلك بأزمة تمويل قصير األجل لعدم تحصيل حقوق الشركة عمى الغير 

 بصفة دائمة عمى تطوير الموارد البشرية و Bifa soaltubiتعمل شركة : إدارة الموارد البشرية -4
تشجيع الكفاءات و الميارات و العمل قدر اإلمكان عمى امتصاص البطالة خاصة في منطقة قسنطينة ، و ىو 

 : و نوضح في الجدول التالي اتجاىات التشغيل في الشركةBifa soaltubiمن أىم األىداف االجتماعية لشركة 

 Bifa soaltubi( 2009-2013)تصنيف العمالة في شركة  : (7-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 2009 2010 2011 2012 2013 
 204 189 177 172 160 اإلطارات 

 90 71 60 56 45 الميندسون

 310 270 246 245 220 التقنيون

 2610 2300 2277 2277 2253 المنفذون

 3214 2830 2760 2750 2678 المجموع 

مصاريف 
 المستخدمين

12355242،18 9045237،16 8970672،00 16739040،72 28063399،22 

تكاليف 
 المستخدمين

179692607،78 231317415،92 224981667،52 276377863،34 332829793،25 

 78023,14 76033,14 75023,14 70023,14 62485,94 متوسط األجر 

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي ، تقارير مديرية الموارد البشرية لمشركة :المصدر 

 و ذلك تماشيا مع 2013نالحظ تزايدا كبيرا في العمالة لمشركة عمى كل المستويات خاصة في سنة 
رفع االستثمارات بالشركة و الحاجة إلى المارد البشرية خاصة منيا التنفيذية ، كما نالحظ اىتمام المؤسسة 

بالمورد البشري التقني و اإلداري و دورىم في تنفيذ العمميات و الخطط اإلستراتيجية لممؤسسة ، باإلضافة إلى 
الميندسين و ما تتطمبو الصناعة من الكفاءة العالية في مجال البيولوجي و االيكولوجي و تكنولوجيا الصناعة و 
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التقنية و اآللية و كذا أىمية إدارة المخابر و اإلشراف عمييا من طرف متخصصين في مجاالت الوقاية و األمن 
الغذائي و البيولوجي و غيرىا من التخصصات التي تضمن السالمة و الجودة لمنتجاتيا ، بالنسبة لمصاريف 

المستخدمين و تكاليفيم نجدىا في تطور مستمر حتى عمى مستوى األجر و ذلك بالنظر إلى اىتمام شركة بيفا 
بتكوين العمال حيث تخصص مصاريف مالية لتكوين المستخدمين خاصة بقضاء تربصات في شركة بيفا 

التركية ، باإلضافة إلى نظام التحفيز الذي تتبعو المؤسسة بتوزيع جزء من األرباح عمى العمال بصفة دورية كل 
 .  أشير قصد رفع إنتاجية العمال و كسب والئيم لمشركة  3

 وفق استراتيجيات منظمة تيدف إلى اإلشراف الجيد عمى Bifa soaltubiتعمل شركة : اإلدارة العامة -5
اإلنتاج بالجودة العالمية المطموبة دوليا باإلضافة إلى القدرة الجيدة عمى تصريف منتجاتيا و كسب رضا عمالئيا 
وفق مزيج من االستراتيجيات و الكفاءة و الفعالية و التحسين و التطور المستمر في اإلنتاج و التوزيع و تسويق 
منتجاتيا ، كما أنيا تعمل تحت قيادة المدير العام الذي يممك خبرة جيدة في توزيع و تسويق المنتجات حيث كان 

 سنة في تسويق منتجاتيا في السوق الجزائرية عن طريق االستيراد قبل الشروع في 12يتعامل مع شركة بيفا قبل 
إنشاء شركة مشتركة و كانت الكميات المستوردة في تزايد مستمر، مما دفع بشركة بيفا إلى اقتراح إنشاء الشراكة 

 20،كما يعمل معو إداريون يممكون خبرة واسعة في مجال اإلنتاج يرأسيم ميندس يممك من الخبرة أكثر من 
 سنة خبرة و غيرىم من اإلداريين الذين يممكون من الخبرة ما يخوليم 25سنة، و رئيس قسم المحاسبة و المالية 

تسيير المؤسسة في األوقات العادية المخطط ليا و الحرجة ، و ىو ما جعميم يتجاوزون أزمة الحريق الذي شب 
 . و تجاوز الخسائر المادية المعتبرة  (23/09/2011)في الشركة 

أما فيما يخص األىداف العامة لإلدارة فتتمثل في تحقيق الربحية و رفع الحصة السوقية و رفع درجة 
التشغيل و اإلنتاج و التجاوب مع متطمبات السوق من جودة و نوعية و االىتمام بالتغذية و الصحة و بيئة 

 . اإلنسان و المجتمع 

 Bifa soaltubiقياس تنافسية شركة : المطمب الثاني 

رأينا من قبل أن تنافسية المؤسسة تقاس بشكل مقارنة مع المنافسين في السوق المستيدفة لكن و لعدم 
توفر المعطيات و المعمومات حول السوق البسكويت و الحموى و عدم القدرة عمى الحصول عمى مصادر 

، و عدم توفر سوق مالي (بحجة السرية )المعمومات حول المؤسسات المنافسة لشركة بيفا في السوق الجزائرية 
نشط يمزم اإلفصاح عن القوائم المالية و المعطيات الخاصة بحالة الشركات المنافسة ، سوف نعتمد في بحثنا 

 و التي تتمثل في قياس ربحيتيا و إنتاجية عوامميا اإلنتاجية Bifa soaltubiعمى دراسة مؤشرات تنافسية شركة 
، باعتبار أن النظام 2013 إلى 2009و تكاليفيا و حصتيا السوقية بشكل مطمق خالل فترة زمنية تمتد من 
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 و بدا العمل بالمعايير المحاسبية الدولية ىذا ما جعمنا 2010المالي المحاسبي قصد طرا عميو تغير ابتداء من 
 و فيما يمي سوف نتطرق لمؤشرات تنافسية شركة   2008-2004نستغني عن القوائم المالية لمفترة الممتدة بين 

Bifa  في السوق الجزائرية . 

 Bifa soaltubiربحية شركة : الفرع األول  

يمكن قياس ربحية موارد المؤسسة من خالل مجموعة من النسب المتمثمة في العائد عمى رأس المال ، 
 : ربحية التكاليف و ربحية رقم األعمال، و التي نبينيا من خالل الجدول التالي 

 (2013-2009)مؤشرات الربحية لشركة بيفا صوالتوبي  : (8-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات

 174610042،63 109206053،62 108060111،40 124895874،56 44386482،54 النتيجة الصافية

 300000000،00 100000000،00 100000000،00 100000000،00 100000000،00 رأس المال

 731727658،64 422521605،02 314461493،62 198565619،06 145179136،52 األموال الخاصة 

التكاليف 
 اإلجمالية 

957907366،54 1219144079،45 1244555652،44 1704719196،37 2675439669،93 

 2835807744،93 1776631700،21 1380071801،49 1363904281،65 942880335،34 رقم األعمال 

 718702786،78 542190313،17 453959758،73 467449910،17 328285096،27 القيمة  المضافة

 234519523،63 157410598،34 127651093،13 145927226،43 64220513،57 نتيجة االستغالل 

 1630518840،60 1079503116،72 994966738،34 715946917،58 513753496،96 االستثمار

 0،58 1،09 1،08 1،24 0،44 عائد رأس المال 

معدل نمو عائد 
 رأس المال 

 1،82 -0،13 0،01 -0،46 

عائد حقوق 
 الممكية 

0،30 0،63 0،34 0،26 0،24 

معدل نمو عائد 
 حقوق الممكية 

 1،1 -0،46 -0،23 -0،07 

 0،065 0،06 0،08 0،102 0،046 ربحية التكاليف 

معدل نمو ربحية 
 التكاليف 

 1،21 -0،21 -0،25 0،083 

ربحية رقم 
 األعمال 

0،047 0،091 0،078 0،061 0،065 

معدل نمو ربحية 
 رقم األعمال 

 0،93 -0،14 -0،21 0،06 
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ىامش إجمالي 
 الربح

0،348 0،342 0،329 0،305 0،253 

ىامش الربح 
 التشغيمي 

0،068 0،1069 0،0924 0،088 0،082 

العائد عمى 
 االستثمار 

0،086 0،174 0،108 0،101 0،107 

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي:المصدر 

 : الستيعاب معطيات الجدول بشكل أوضح قمنا بتمخيصو في الشكل الموالي 

 (2013-2009)مؤشر ربحية شركة بيفا صوالتوبي  :(2-5)الشكل رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 
 من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق : المصدر 

 دج من رأس المال يعود عمى الشركة بأرباح من 1نالحظ خالل العائد عمى رأس المال أن استثمار 
 ، 2011 و انخفاضو خالل السنوات 2010 دج ، نالحظ ارتفاع ىذا العائد خالل سنة 1،24 إلى 0،44
 فيعود االنخفاض إلى 2013 و يعود ذلك إلى خسائر الشركة في المواد التالفة في الحريق ، أما في سنة 2012

دج ، و نفس الشيء بالنسبة إلى العائد عمى 300000000الى 100000000رفع رأس المال في الشركة من 
 0،06 دج من التكاليف يحقق إيرادات لمشركة من 1حقوق الممكية ، أما بالنسبة لربحية التكاليف فنالحظ أن 

 و انخفاضيا في السنوات الالحقة نتيجة االحتياجات المتزايدة 2010 دج نالحظ ارتفاعيا في 0،102إلى 
لالستيالك لتمبية طمبات السوق ، أما ربحية رقم األعمال فيي تعبر عن األرباح الناتجة عن رقم األعمال و 

 دج من رقم األعمال ،و 1 دج لكل 0،91 إلى 0،47مساىمتو في الرفع األرباح و ىو أيضا يتراوح بين نسبة 
 دج لكل 0،174الى 0،086في األخير نالحظ االرتفاع المستمر لألرباح الناتجة عن االستثمار التي تتراوح بين 
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 دج مستثمر ، و انطالقا من النمو الذي تشيده ربحية الشركة نستطيع القول أن المؤسسة تممك قدرة تنافسية 1
 .    خاصة في المدى القصير 

  Bifa soaltubiمؤشر التكاليف لشركة :  الفرع الثاني 

 يعتبر مؤشر التحكم في التكاليف من أىم المؤشرات الدالة عمى تنافسية المؤسسة من خالل التكاليف ، حيث 
تمثل األساس في تقييم إنتاجية العوامل و تحكم المؤسسة في األسعار و تحديد ىوامش األرباح ، و يمكن تحديد 

 : تكاليف المؤسسة من خالل جدول النتائج من القوائم المالية لمشركة و التي نبينيا في الجدول التالي 

 (2013-2009)تطور التكاليف في شركة بيفا صوالتوبي : (9-5)الجدول رقم
 (دينار جزائري)الوحدة 

 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات
مشتريات 
 مستيمكة 

632476208,33 830554955,44 836229490,34 1219181195,13 2057300608,86 

الخدمات 
الخارجية و 

االستيالكات 
 األخرى

31422370,70 36623828,11 47200730,70 41747574,93 49351262,85 

 2106651871,71 1260928770,06 883430221,04 867178783,55 663898579,03 تكاليف اإلمداد

نسبة تكاليف 
 إلى اإلمداد

التكاليف 
  اإلجمالية

0،693 0،7113 0،7098 0،7396 0،7874 

مؤشر تطور 
 تكاليف اإلمداد

 2،17 0،899 0،330 0،306  األساسالسنة 

 332829793,25 276377863,34 224981667,52 231317415,92 179692607,78 أعباء العاممين

ضرائب و 
رسوم و 

مدفوعات 
 مشابية

12356242,18 9045237,16 8970672,00 16739040,72 28063399,22 

األعباء 
العممياتية 

 األخرى

605065,74 410005,59 8943933,24 261594,30 79002,79 

مخصصات 
االىتالك و 

80422321,49 88271751,01 96265235,70 100366590,22 144794532,15 



 تحليل تنافسية مؤسسة بيفا في ظل استراتيجيات التسويق الدولي المنتهجة في السوق الجزائرية .........................  الفصل الخامس

412 
 

 األرصدة
تكاليف 

تشغيمية و 
 اإلنتاج 

273076237,19 329044409,68 339161508,46 393745088,58 505766727,41 

مؤشر تطور 
تكاليف 
 التشغيمية

 0،852 0،441 0،242 0،204 السنة األساس 

نسبة التكاليف 
التشغيمية إلى 

التكاليف 
 اإلجمالية 

0،2850 0،2698 0،2725 23،09 0،1890 

 37725008,88 33828520,48 12570817,94 10936641,22 12702866,32 األعباء المالية 

الضرائب عمى 
 النتائج العادية 

8229684,00 11984245,00 11060317,00 16650077,00 23195590,00 

تكاليف مالية و 
 الضرائب

20932550,32 22920886,22 23631134,94 50478597,48 60920598,88 

مؤشر تطور 
تكاليف المالية 

 و الضرائب 

 1،91 1،41 0،128 0،094 السنة األساس 

نسبة التكاليف 
المالية إلى 

التكاليف 
 اإلجمالية 

0،021 0،018 0،018 0،029 0،022 

مجموع 
 التكاليف 

957907366,54 1219144079,45 1244555652,44 1704719196,37 2675439669,93 

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي:المصدر 
 : نوضح تطور تكاليف المؤسسة و تطورىا بشكل ابسط من خالل الشكل الموالي 
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 (2013-2009)مؤشرات تكاليف بمؤسسة بيفا صوالتوبي  :(3-5)الشكل رقم 
  (دينار جزائري)الوحدة 

 
 من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق : المصدر 

نالحظ أن تكاليف اإلمداد تمثل النسبة الكبيرة من تكاليف الشركة و ىي في ارتفاع مستمر بمغت أوجيا في سنة 
 %78و % 70 ، و تتطور ىذه التكاليف بنسبة متوسطة بين 2009 مقارنة بسنة %217 بنسبة 2013

 ، كما 2011 تعويضا لمخسائر المادية لمحريق الذي اشرنا لو في أواخر سنة 2012ارتفعت ىذه النسبة سنة 
 نتيجة الحاجة لممواد األولية قصد تموين المتطمبات الخاصة بتوسيع االستثمار لمشركة  ، 2013ارتفعت سنة 

أما بالنسبة لتكاليف التشغيل و اإلنتاج فيي في تناقص مستمر و بالنظر إلى تطور اإلنتاج في الشركة نستطيع 
 نتيجة 2013القول بان الشركة تتجو نحو منحنى الخبرة من خالل انخفاض تكاليف التشغيل ارتفعت سنة 

مشروبات غازية )لمتوسع في نشاط الشركة و دخوليا في مجال نشاط جديد يتمثل في المشروبات غير الكحولية 
، أما التكاليف المالية و الضرائب فيي بنسب صغيرة جدا نتيجة اعتماد المؤسسة عمى التمويل  (و العصير 

 يعود 2013، 2012الذاتي الحتياجاتيا المالية ، أما بالنسبة لمتكاليف اإلجمالية فان تطورىا و ارتفاعيا سنة 
 . لألسباب المذكورة آنفا في تطور تكاليف اإلمداد لمشركة باعتبارىا التكاليف األكثر أثرا عمى المشركة 

 bifa soaltubiمؤشر اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج لشركة : الفرع الثالث

 نستطيع قياس اإلنتاجية لكمية لعوامل اإلنتاج من خالل نسبة القيمة المضافة عمى تكاليف عوامل 
، نبين من خالل الجدول الموالي مؤشرات اإلنتاجية لعوامل  (مواد مستيمكة ، العمل ، االستثمارات )اإلنتاج 
 اإلنتاج ؛
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 Bifa soaltubi( 2009-2013)مؤشرات إنتاجية مؤسسة  : (10-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 2013 2012 2011 2010 2009البيانات  
 2825354658،49 1803119093،23 1337389979،77 1334628684،72 992183675،30  اإلنتاج

 2106651871،71 1260928770،06 883430221،04 867178783،55 663898579،03االستيالك  

القيمة المضافة  
 

328285096،27 467449901،17 453959758،73 542190323،17 718702786،78 

 2675439669،93 1704719196،37 1244555652،44 1219144079،45 957907366،54  اإلنتاجتكاليف 

 الكمية اإلنتاجية
لمعوامل  

 

0،342 0،383 0،364 0،318 0،268 

معدل نمو 
 الكمية اإلنتاجية
لمعوامل  

 0،119 -0،049 -0،126 -0،157 

تكاليف المواد 
 المستيمكة  

 

632476208،33 830554955،44 836229490،34 1219181195،13 2057300608،86 

 المواد إنتاجية
المستيمكة 
  اإلجمالية

 

0,519 0,562 0,542 0,44 0,349 

تكاليف العمال 
 

179692607،78 231317415،92 224981667،52 276377863،34 332829793،25 

 تكاليف إنتاجية
العمال  

 

1,8269 2,0208 2,0177 1,9617 2,1593 

االىتالكات  
 

80422321،49 88271751،01 96265235،70 100366590،22 144794532،15 

 إنتاجية
االستثمارات  

4,08 5,29 4,71 5,40 4,96 

 من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي:المصدر 

 : نمخص تطور مؤشرات و مقاييس اإلنتاجية لمشركة باالعتماد عمى الجدول السابق في الشكل التالي 
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 (2013-2009)مؤشرات إنتاجية شركة بيفا صوالتوبي : (4-5)الشكل رقم 

  (دينار جزائري)الوحدة 

 
 من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق : المصدر 

 و %51,9 نسبة 2009نالحظ أن إنتاجية المواد المستيمك في انخفاض مستمر حيث بمغت سنة 
 ثم بعد ذلك %54,2 لتبمغ نسبة 2011 ثم انخفضت سنة %56,2 لتبمغ نسبة 2010ارتفعت بنسبة قميمة سنة 

 عمى التوالي و ذلك راجع إلى الخسائر %34 %44 بنسبة 2013، 2012نالحظ انخفاض بنسبة كبيرة سنة 
 باإلضافة إلى ارتفاع الحاجة لممواد األولية تمبية لتموين االستثمارات الجديدة في 2011المادية في نياية سنة 

مجال المشروبات و عدم امتالك الشركة خبرة مسبقة في ىذا المجال من حيث مصادر التموين و التحكم في 
 نتيجة لألضرار 2012تكمفة المواد ،عمى عكس إنتاجية العمال فيي في ارتفاع مستمر نمحظ انخفاضيا سنة 

 و منحيم تعويضات نتيجة تعرضيم لمحريق ،  أما االستثمارات فيي أيضا  2011التي لحقت بيم في نياية سنة 
في ارتفاع مستمر خالل سنوات الدراسة و ىو ما يدعم توجو المؤسسة االيجابي نحو منحنى الخبرة و االستفادة 

 كنتيجة لألضرار المادية التي لحقت بالشركة، كذلك بالنسبة لسنة 2011من اقتصاديات الحجم ، انخفضت سنة 
 .   فان انخفاض نسبة إنتاجية االستثمار ناتجة عن تكاليف االستثمارات الجديدة لمشركة و رفع رأس ماليا 2013

   في السوق الجزائرية Bifaالحصة السوقية لشركة : الفرع الرابع 

 تقاس الحصة السوقية لممؤسسة من خالل نسبة مبيعاتيا في السوق المستيدفة ، و نقيس الحصة 
 من خالل ما توفر لدينا من معمومات حسب تقرير المحاسبة الوطنية لسنة Bifa soaltubiالسوقية لشركة 

، و ىو آخر إصدار ليا عبر موقعيا لحد اآلن حول االنتاج و القيمة المضافة لقطاع الصناعة الغذائية ، 2012
 : و بناءا عمى ذلك نقوم بتقييم الحصة السوقية من خالل الجدول التالي 
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 (2013-2009) في السوق الجزائرية  Bifaالحصة السوقية لشركة  : (11-5)الجدول رقم 

 (دينار جزائري)الوحدة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات
 2835807744،93 1776631700،21 1380071801،49 1363904281،65 942880335،34 مبيعات الشركة

 0،5961 0،2873 0،0118 0،4465  تطور مبيعات الشركة
مبيعات الصناعة 

 الغذائية قطاع خاص
574201,3 . 10

6 
627478,0 .  10

6
 680999,5 .106   

   1،96 ‰ 2،12 ‰ 1،72 ‰ حصة الشركة 
مبيعات الصناعة 

 الغذائية قطاع عام 
112510,0 .10

6 118948,0 .106 143147,2 .106   

   9،34 ‰  11،2‰ 8،88 ‰ حصة الشركة
مبيعات الصناعة 

 الغذائية 
686711,3 .106 746426,0 .106 824146,6 .106   

   1،62 ‰ 1،78 ‰ 1،44 ‰ حصة الشركة 
من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير المالية لشركة بيفا صوالتوبي و جدول الحسابات االقتصادية لمديوان الوطني :المصدر 
 لإلحصاء

 :  نمخص معطيات الجدول في الشكل الموالي ليكون أكثر وضوحا 
 (2013-2009)الحصة السوقية لمشركة من قطاع الصناعة الغذائية في السوق الجزائرية  : (5-5)الشكل رقم 

 (دينار جزائري )الوحدة 

 
 من إعداد الباحث باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق : المصدر 

نبين تطور رقم أعمال أو مبيعات شركة بيفا صوالتوبي باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق في الشكل 
 : التالي
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 (2013-2009)تطور رقم أعمال شركة بيفا صوالتوبي  : (6-5)الشكل رقم 

  (دينار جزائري )الوحدة 

 
 -جدول حساب النتائج–من إعداد الباحث باالعتماد عمى القوائم المالية لشركة بيفا صوالتوبي : المصدر 

نالحظ أن حصة شركة بيفا من سوق الصناعة الغذائية ضعيف جدا و ال يكاد يالحظ من الشكل السابق ، و 
من )ذلك راجع لتشعب سوق الصناعة الغذائية بالعديد من المجاالت التي تشمل الزراعة و التوزيع و التحويل 

، لذلك فان شركة بيفا صوالتوبي تتجو  (المواد األولية الزراعية إلى مواد المصنعة الغذائية الموجية لالستيالك 
نحو االستثمار في مجال آخر يتمثل في المشروبات ، كما ىو الحال بالنسبة لمشركة األصمية بيفا التي توجيت 

لشركة بيفا في السوق  (المبيعات) نحو االستثمار في المجال الزراعي ، كما نالحظ ارتفاع الحصة السوقية
 و ذلك نتيجة االستراتيجيات التي تتبعيا في %44,65 بنسبة 2009 مقارنة بسنة 2010الجزائرية خالل سنة 

 و ذلك راجع إلى األزمة 2011رفع إنتاجيا و مبيعاتيا في السوق ، كما نالحظ انخفاض نمو حصتيا في سنة 
التي مرت بيا الشركة و الخسائر التي لحقتيا خالل الحريق الذي شب في مخازنيا ، لكنيا سرعان ما تداركت 

   2012 لسنة % 28,37ذلك برفع إنتاجيا و مبيعاتيا في السنوات الالحقة لتصل نسبة نمو المبيعات إلى 
 إلى 2013 نتيجة الجيود الفعالة إلدارة الشركة ، كما ارتفعت نسبة نمو مبيعات الشركة سنة 2011مقارنة بسنة 

 نتيجة توجو شركة بيفا صوالتوبي إلى رفع استثماراتيا و ىي نسبة مرجحة لالرتفاع بالنظر إلى 59,61%
 . االستراتيجيات الفعالة التي تتبنيا الشركة في خدمة عمالءىا المستيدفين 

اختبار الفرضيات من خالل دراسة قياسية حول اثر استراتيجيات التسويق الدولي في رفع : المبحث الثالث 
 . تنافسية المؤسسة االقتصادية 

نحاول في ما يمي دراسة اثر المتغيرات المستقمة و الممثمة كميا في تكاليف التسويق و قيمة االستثمار 
لمؤسسة بيفا في السوق الجزائرية عمى القيم المؤثرة عمى تنافسية الشركة و التي تتمثل في المتغيرات التابعة و 
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 IBMالتي نعبر عنيا باألرباح و التكاليف و المبيعات و اإلنتاج ، حيث تم ىذه الدراسة باالعتماد عمى برنامج 
spss version 20 في تحميل المعطيات و إن الجداول المعتمدة في ىذه الدراسة من مخرجات ىذا البرنامج و 

 ( . 11)التي نبينيا في الممحق رقم 

 تحديد قيم متغيرات النموذج : المطمب األول 

جدول -بالنظر إلى المنيج المتبع في الدراسة و باالعتماد عمى القوائم المالية لشركة بيفا صوالتوبي
، و تقارير مديرية التجارة لمشركة ، نقوم فيما يمي بتحديد قيمة متغيرات -حساب النتائج ، األصول و الخصوم

 : الدراسة المبينة في الجداول التالية 

 (2013-2009)المتغيرات المستقمة لمدراسة  : (12-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 تكاليف التسويق  قيمة االستثمار  السنوات 
2009 513753496،96 1220282550,21 
2010 715946917،58 1699271875,68 
2011 994966738،34 1743434008,86 
2012 1079503116،72 2265515178,17 
2013 1630518840،60 9524046120,17 

 و تقارير مديرية التجارة لشركة بيفا صوالتوبي - جدول األصول–من إعداد الباحث باالعتماد عمى القوائم المالية لمشركة : المصدر 

 (2013-2009)المتغيرات التابعة لمدراسة  : (13-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري)الوحدة 

 المبيعات  اإلنتاج  التكاليف  األرباح  السنوات 
2009 44386482،54 957907366,54 328285096،27 942880335،34 
2010 124895874،56 1219144079,45 467449901،17 1363904281،65 
2011 108060111،40 1244555652,44 453959758،73 1380071801،49 
2012 109206053،62 1704719196,37 542190323،17 1776631700،21 
2013 174610042،63 2675439669,93 718702786،78 2835807744،93 

 -جدول حساب النتائج–من إعداد الباحث باالعتماد عمى القوائم المالية لممؤسسة : المصدر 

 (2013-2009)قيمة متغيرات المزيج التسويقي لشركة بيفا صوالتوبي  : (14-5)الجدول رقم 
 (دينار جزائري) الوحدة 

 التسعير  تكاليف التوزيع و الترويج تكاليف اإلنتاج السنوات 
2009 908604026,58 311678523,63 1254558858,97 
2010 1248419676,38 450852199,30 1861893012,96 
2011 1287237474,16 456196534,70 1883963617,64 
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2012 1678231803,35 587283374,82 2425315466,58 
2013 2685892756,37 6838153363,80 10609097070,70 

،تقارير مديرية التجارة لشركة بيفا -جدول حساب النتائج–من إعداد الباحث باالعتماد عمى القوائم المالية لمشركة: المصدر
 صوالتوبي 

 اختبار الفرضيات : المطمب الثاني
 سنقوم فيما يمي باختبار فرضيات الدراسة بطريقة المربعات spssباالعتماد عمى مخرجات برنامج  

 . الصغرى المشار الييا في منيجية الدراسة 
توجد عالقة ارتباط خطي بين متغيرات الدراسة ، تسويق ، استثمار ، : اختبار الفرضية  األولى : الفرع األول 

 .أرباح ، إنتاج ، مبيعات ، تكاليف
H0 : 0،05ال توجد عالقة ارتباط خطية بين متغيرات الدراسة عند مستوى داللة 

 االرتباط الخطي بين متغيرات الدراسة : (15-5)الجدول رقم 
 

Corrélations 

 RENT COUT PROD CA INVEST MRKT 

RENT 

Corrélation de Pearson 1 ,846 ,933
*
 ,887

*
 ,866 ,794 

Sig. (bilatérale)  ,071 ,020 ,045 ,057 ,108 

N 5 5 5 5 5 5 

COUT 

Corrélation de Pearson ,846 1 ,973
**
 ,996

**
 ,960

**
 ,954

*
 

Sig. (bilatérale) ,071  ,005 ,000 ,010 ,012 

N 5 5 5 5 5 5 

PROD 

Corrélation de Pearson ,933
*
 ,973

**
 1 ,987

**
 ,963

**
 ,895

*
 

Sig. (bilatérale) ,020 ,005  ,002 ,009 ,040 

N 5 5 5 5 5 5 

CA 

Corrélation de Pearson ,887
*
 ,996

**
 ,987

**
 1 ,969

**
 ,950

*
 

Sig. (bilatérale) ,045 ,000 ,002  ,007 ,013 

N 5 5 5 5 5 5 

INVEST 

Corrélation de Pearson ,866 ,960
**
 ,963

**
 ,969

**
 1 ,894

*
 

Sig. (bilatérale) ,057 ,010 ,009 ,007  ,041 

N 5 5 5 5 5 5 

MRKT 

Corrélation de Pearson ,794 ,954
*
 ,895

*
 ,950

*
 ,894

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,108 ,012 ,040 ,013 ,041  

N 5 5 5 5 5 5 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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نالحظ من خالل الجدول وجود عالقة ارتباط خطي قوية و طردية بين متغيرات الدراسة عند مستوى داللة 
 :  ،لكل من المتغيرات 0،05

 بأنو %95 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %93,3ارتباط قيمة األرباح بقيمة اإلنتاج بنسبة -
كمما ارتفع اإلنتاج ارتفعت األرباح لمشركة و ارتباط قيم إنتاج و أرباح الشركة بعالقة خطية طردية خالل سنوات 

  ؛ %93,3الدراسة بنسبة 
 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون %88,7ارتباط قيمة األرباح بقيمة المبيعات أو رقم األعمال بنسبة - 

 بأنو كمما ارتفع رقم األعمال ارتفعت األرباح لمشركة و ارتباط قيم المبيعات و أرباح الشركة بعالقة %95بنسبة 
  ؛  %88,7خطية طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 

 بأنو %99 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %97,3ارتباط قيمة اإلنتاج بقيمة التكاليف بنسبة - 
كمما ارتفع اإلنتاج ارتفعت تكاليف الشركة ، و ارتباط قيم اإلنتاج و تكاليف الشركة بعالقة خطية طردية خالل 

  ؛  %97,3سنوات الدراسة بنسبة 
 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون %99,6ارتباط قيمة التكاليف بقيمة المبيعات أو رقم األعمال بنسبة - 

 بأنو كمما ارتفع التكاليف ارتفعت مبيعات الشركة و ارتباط قيم المبيعات و تكاليف الشركة بعالقة %99بنسبة 
  ؛ %99,6خطية طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 

 بأنو %99 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %96ارتباط قيمة التكاليف بقيمة االستثمار بنسبة - 
كمما ارتفعت قيمة االستثمار ارتفعت تكاليف الشركة و ارتباط قيم االستثمار و تكاليف الشركة بعالقة خطية  

  ؛ %96طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 
 و ىو ما يعني اقتصاديا %95,4ارتباط قيمة التكاليف التي تتحمميا الشركة بقيمة تكاليف التسويق بنسبة  - 

 بأنو كمما ارتفعت قيمة تكاليف التسويق ارتفعت تكاليف الشركة و ارتباط قيم تكاليف %95نحن متأكدون بنسبة 
  ؛%95,4التسويق و التكاليف التي تتحمميا الشركة بعالقة خطية  طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 

 %99 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %98,7ارتباط قيمة اإلنتاج بقيمة رقم األعمال بنسبة - 
بأنو كمما ارتفعت قيمة اإلنتاج ارتفعت مبيعات الشركة و ارتباط قيم اإلنتاج و مبيعات الشركة بعالقة خطية  

  ؛%98,7طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 
 بأنو %99 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %96,3ارتباط قيمة اإلنتاج بقيمة االستثمار بنسبة - 

كمما ارتفعت قيمة االستثمار ارتفعت قيمة إنتاج الشركة و ارتباط قيم االستثمار و إنتاج الشركة بعالقة خطية  
  ؛%96,3طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 
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 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %89,5ارتباط قيمة اإلنتاج بقيمة تكاليف التسويق بنسبة - 
 بأنو كمما ارتفعت قيمة تكاليف التسويق ارتفعت قيمة إنتاج الشركة و ارتباط قيم االستثمار و تكاليف 95%

  ؛%89,5التسويق لمشركة بعالقة خطية  طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 
 %99 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %96,9ارتباط قيمة المبيعات بقيمة االستثمار بنسبة - 

بأنو كمما ارتفعت قيمة االستثمار ارتفعت مبيعات الشركة و ارتباط قيم االستثمار و مبيعات الشركة بعالقة خطية  
  ؛%96,9طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 

 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %95ارتباط قيمة تكاليف التسويق بقيمة االمبيعات بنسبة - 
 بأنو كمما ارتفعت قيمة تكاليف التسويق ارتفعت قيمة مبيعات الشركة و ارتباط قيم تكاليف التسويق و 95%

  ؛%95مبيعات الشركة بعالقة خطية  طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 
 و ىو ما يعني اقتصاديا نحن متأكدون بنسبة %89,4ارتباط قيمة تكاليف التسويق بقيمة االستثمار بنسبة - 
 بأنو كمما ارتفعت قيمة االستثمار ارتفعت تكاليف تسويق الشركة لمنتجاتيا و ارتباط قيم االستثمار و 95%

  ؛%89,4تكاليف التسويق لمشركة بعالقة خطية  طردية خالل سنوات الدراسة بنسبة 
فالعالقة بينيا ال  (األرباح و التسويق)،(األرباح و االستثمار)،(األرباح و التكاليف) أما فيما يخص العالقة بين 

  أي أن العالقة غير معنوية ، قد تكون ىناك عالقة 0,05 اكبر من .sigتعبر عن وجود عالقة خطية الن 
غير خطية بين ىذه المتغيرات ، و ىو ما يعبر عنو اقتصاديا أن األرباح ال تتأثر بطريقة مباشر بتكاليف 
الشركة و قيمة االستثمار و تكاليف التسويق بل تتأثر بقيمة اإلنتاج و رقم أعمال الشركة و أن قرار تحديد 

األرباح يرجع أيضا إلى إستراتيجية الشركة و مجمس إدارتيا فيما إذا كانت تريد رفع أرباحيا أو تخفيضو و ىو 
ما يجعمنا نحكم عمى أن األىداف الرئيسية لمتسويق ال تتمثل في الربح بل تتمثل في استمرارية الشركة و نموىا 
من خالل العالقة الخطية القوية التي تربطيا باالستثمار قصد رفعو و اإلنتاج قصد زيادة معدلو و رقم األعمال 

قصد رفع حصتيا السوقية و التكاليف من خالل ترشيدىا باالستثمار في التكامل األمامي لمشركة و التوجو 
 .     مباشرة لمعمالء المستيدفين 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع رقم األعمال و  : اختبار الفرضية الثانية: الفرع الثاني 
 .المتغيرات المستقمة المتمثمة في تكمفة التسويق في السوق المستيدفة و قيمة االستثمار في السوق المستيدفة 

 : نموذج االنحدار المقدر 
CA=380947777,3+1,008 INVEST+0,086 MARKT 

(0،052(       )0،429(   )290587424) 
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 :القدرة التفسيرية لمنموذج 
R=0,987 ; R2=0,974 ;R2 adj=0,949 

 أي أن قيمة االستثمار و تكاليف التسويق R squer = 0,974من خالل مخرجات البرنامج نجد : التعميق 
، أي أن التغيرات التي تحدث لممبيعات  (رقم األعمال) من التغيرات التي تحدث في المبيعات % 97،4تفسر 

  يرجع إلى عوامل أخرى منيا الخطأ العشوائي%2،6تعزى لالستثمار و تكاليف التسويق و الباقي 
 : المعنوية الكمية لمنموذج 

H0 : ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع المبيعات و المتغيرات المستقمة االستثمار و
 التسويق 

 :تفريغ النتائج في الجدول 
  لنموذج االنحدار لمفرضية الثانية ANOVAتحميل التباين  : (16-5)جدول رقم 

مجموع  درجات الحرية  المصدر 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

 االحتمال  ف المحسوبة 
P value 

 0،026 37،919 1،012.1018 2،023.1018 2 االنحدار 
   2،668.1016 5،33.1016 2 الخطأ
    2،076.1018 4 الكمي

 و H0  و منو نرفض الفرضية العدمية 0،05 و ىي اقل من  Pvalue=0,026من خالل الجدول نجد أن 
و المتغيرات  (المبيعات)توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع  : H1نقبل الفرضي البديمة 

  (االستثمار و التسويق )المستقمة 
 : المعنوية الجزئية لمنموذج 

 : اختبار المعنوية الجزئية لمنموذج 
 T testأداة الحكم اختبار 

 B0      : ,H1:B0≠0H0:B0=0: الفروض اإلحصائية الفرعية 
B1    :   H0:B1=0  ,H1:B1≠0   
B2     : H0:B2=0  , H1:B2≠0 

 :تفريغ النتائج و التعميق عمييا 
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 نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار لمفرضية الثانية  : (17-5)الجدول رقم 
قيمة معامالت  المعامالت 

 االنحدار
قيمة إحصائية 

 Tاالختبار 
 نتيجة الفرضية  Pvalueاالحتمال 

B0 380947777،3 1،311 0،320  القبول 
B1 1،008 2،350 0،143  القبول 
B2 0،086 1،662 0،238  القبول 

 :التعميق
 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بان المقدار 0،05 اكبر من P value=0,320 نجد أن B0بالنسبة ل 

 الثابت من معدلة االنحدار غير معنوي 
 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بان معامل 0،05 اكبر من P value=0,143 نجد أن B1بالنسبة ل 

 االنحدار لمتغير االستثمار من معدلة االنحدار غير معنوي
 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بان معامل 0،05 اكبر من P value=0,238 نجد أن B2بالنسبة ل 

 االنحدار لمتغير التسويق من معدلة االنحدار غير معنوي
 : شروط المربعات الصغرى العادية 

أن البواقي  ()نجد من خالل الرسم البياني الموضح في الممحق رقم : اعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي -1
و  (أي تتبع التوزيع الطبيعي )تتوزع بشكل عشوائي عمى جانبي الخط ، مما يعني أنيا تتوزع توزيع معتدل 

 .سيمرنوف ، ويميك سابيرو -لمتأكد من ذلك نتطرق إلى اختبار كموروف
 سيمرنوف ، ويميك سابيرو لمفرضية الثانية -اختبار كموروف :(18-5)الجدول رقم 

 P value درجة الحرية  االختبار اإلحصائي  البيان 
-اختبار كموروف

 سيمرنوف
0،234 5 0،200 

 0،477 5 0،912 اختبار ويميك سابيرو
 و بالتالي نقبل الفرض العدمي القائل بان 0،05 في كمتا الحالتين اكبر من Pvalueيتضح من الجدول أن 

البواقي تتبع توزيع طبيعيا ، و ىو ما يدعم ما توصمنا لو من خالل الرسم البياني و بالتالي فان الشرط األول من 
 شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى محقق 

 : االستقالل الذاتي لمبواقي -2
 (ال يوجد ارتباط ذاتي لمبواقي )يوجد استقالل ذاتي لمبواقي  :H0الفرض العدمي 
 (يوجد ارتباط ذاتي لمبواقي )ال يوجد استقالل ذاتي لمبواقي : H1الفرض البديل 
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  Durbin – Watsonاختبار : أداة الحكم 
DW= 3,547  

 du= 1,400  ;  dl=0,610  ( :  DWمن جدول القيم الحرجة ل )إيجاد القيمة الحرجة 
DW=3,547˂4 ˂4-dl(3,39)  

  (ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي )و منو نقبل الفرض العدمي يوجد استقالل ذاتي بين البواقي 
نجد أن انتشار البواقي يأخذ  ()من خالل الرسم البياني الموضح في الممحق رقم :اختبار تجانس البواقي - 3

شكل عشوائي عمى جانبي الخط الذي يمثل الصفر حيث ال يمكننا رصد نمط أو شكل معين لتباين ىذه البواقي 
و ىو ما يعني أن ىناك تجانس أو ثبات في تباين األخطاء ، و بالتالي فان الشرط الثالث من شروط استخدام 

 طريقة المربعات الصغرى محقق
 : عدم االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقمة -4

  لمفرضية الثانية VIFمعامل تضخم التباين  : (19-5)الجدول رقم 
 VIF Tloerance المتغير

X1 4،967 0،201 
X2 4،967 0،201 

 مما يجعمنا نقوم بدراسة االرتباط الخطي بين 5 و ىو قريب من VIF=4,967 من خالل الجدول نجد أن 
 المتغيرين لمتأكد من ارتباطيما 
 معامل االرتباط لممتغيرات المستقمة لمفرضية الثانية  : (20-5)الجدول رقم 

 X1 X2 
X1 1 0،894 
X2 0،894 1 

بين المتغيرين المستقمين االستثمار و التسويق مما  (0،894)من خالل الجدول نجد أن ىناك ارتباط خطي قوي
يضعنا تحت مشكمة االرتباط الخطي لممتغيرات المستقمة ، ىذا ما يجعمنا نتجو نحو تحديد أفضل معامل 

 لالرتباط الخطي المتعدد و الخروج من مشكمة ارتباط المتغيرات المستقمة 
 : لنحصل عمى النموذج المعدلstepwiseو ذلك من خالل طريقة :  تحديد أفضل نموذج انحدار متعدد 

CA=36117009,35+1,645 Invest  
و نالحظ انو تم استبعاد المتغير المستقل التسويق إلعطاء مصداقية أفضل لمنموذج و نتأكد من معنويتو من 

 : خالل 
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 اختبار معنويات معامالت االنحدار لمفرضية الثانية : (21-5)الجدول رقم 
قيمة معمالت  المعامالت 

 االنحدار
قيمة إحصائية 

 Tاالختبار 
 نتيجة الفرضية  Pvalueاالحتمال 

B0 36117009,35 0،141 0،897  القبول 
B1 1,645 6،784 0،007 الرفض 

 نرفض الفرضية العدمية و نقبل الفرضية البديمة أي 0،05 اقل من 0،007 لمعامل االنحدار Pvalueبما أن 
دج تقابميا 1أن معامل االنحدار لو قيمة معنوية ، و يعبر عن ذلك اقتصاديا بان أي  زيادة في االستثمار بـ 

 .بالميل الحدي لممبيعات  (1,645)دج في المبيعات و يعبر عنو رياضيا 1،645
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع رقم األرباح و  : اختبار الفرضية الثالثة: الفرع الثالث 

 المتغيرات المستقمة المتمثمة في تكمفة التسويق في السوق المستيدفة و قيمة االستثمار في السوق المستيدفة 
H0 : ال توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع األرباح و المتغيرات المستقمة االستثمار و

 التسويق 
 بالنسبة لالستثمار Pvalue=0,057,Pvalue=0,108من خالل مصفوفة االرتباط التي رأيناىا من نقبل نجد 

 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بأنو ال توجد عالقة خطية 0،05و التسويق عمى التوالي و ىي اكبر من 
ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع األرباح و المتغيرات المستقمة االستثمار و التسويق و انو ال يوجد ارتباط 

باالستثمار و  (عالقة خطية)خطي بينيا ، و يعبر ذلك اقتصاديا عمى أن األرباح ال تتأثر بصفة مباشر 
 .التسويق و إنما تتأثر بمتغيرات أخرى قد يكون ليا اثر مباشر عمى ىذه المتغيرات 

توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع التكاليف و  : اختبار الفرضية الرابعة : الفرع الرابع 
 .المتغيرات المستقمة المتمثمة في تكمفة التسويق في السوق المستيدفة و قيمة االستثمار في السوق المستيدفة 

 : نموذج االنحدار المقدر 
Cout=41563103,3+0,093 Markt+0,85 invest 

(306737275,9)  (0,055)  (0,453) 
  R=0,984 ; R2=0,968 ;R2adjust=0,936: القدرة التفسيرية لمنموذج 

 أي أن قيمة االستثمار و تكاليف التسويق تفسر R2=0,968من خالل مخرجات البرنامج نجد : التعميق 
 من التغيرات التي تحدث في التكاليف ، أي أن التغيرات التي تحدث في التكاليف تعزى لالستثمار و 96,8%

  يرجع إلى عوامل أخرى منيا الخطأ العشوائي %3,2تكاليف التسويق و الباقي 
 : المعنوية الكمية لمنموذج 
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H0 : ال توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع التكاليف و المتغيرات المستقمة االستثمار و
 التسويق 

 تفريغ النتائج في الجدول 
  لنموذج االنحدار لمفرضية الرابعة ANOVAتحميل التباين :  (22-5)الجدول رقم 

مجموع  درجات الحرية  المصدر 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

 االحتمال  ف المحسوبة 
P value 

 0،032 30،008 8،919.1017 1،783.1018 2 االنحدار 
   2،972.1016 5،944.1016 2 الخطا
    1،823.1018 4 الكمي

 و نقبل H0 و منو نرفض الفرضية العدمية 0،05 و ىي اقل من Pvalue=0,032من خالل الجدول نجد أن 
و المتغيرات  (التكاليف)توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع : H1الفرضية البديمة 

  (االستثمار و التسويق )المستقمة 
 : المعنوية الجزئية لمنموذج 

 : اختبار المعنوية الجزئية لمنموذج 
 T testأداة الحكم اختبار 

 B0     : ,H1:B0≠0H0:B0=0:    الفروض اإلحصائية الفرعية 
B1      :   H0:B1=0  ,H1:B1≠0 

H0:B2=0  ,H1:B2≠0     : B2 
 :تفريغ النتائج و التعميق عمييا 
 نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار لمفرضية الرابعة  : (23-5)الجدول رقم 

قيمة معمالت  المعامالت 
 االنحدار

قيمة إحصائية 
 Tاالختبار 

 نتيجة الفرضية  Pvalueاالحتمال 

B0 415653103,339 1,355 0،308  القبول 
B1 0،093 1,694 0،232  القبول 
B2 0،850 1,878 0،210  القبول 
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 : التعميق 
 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بان المقدار 0،05 اكبر من P value=0,308 نجد أن B0بالنسبة ل 

 الثابت من معادلة االنحدار عير معنوي 
 و منو نقبل الفرض العدمي االنحدار لمتغير 0،05 اكبر من P value =0,232 نجد أن B1بالنسبة ل

 التسويق من معادلة االنحدار عير معنوي 
 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بان معامل 0،05 اكبر من P value = 0,210 نجد أن B2بالنسبة ل 

 االنحدار لمتغير التسويق من معادلة االنحدار غير معنوي 
 :شروط المربعات الصغرى العادية 

أن البواقي  ()نجد من خالل الرسم البياني الموضح في الممحق رقم : اعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي -1
و  (أي تتبع التوزيع الطبيعي )تتوزع بشكل عشوائي عمى جانبي الخط ، مما يعني أنيا تتوزع توزيع معتدل 

 .سيمرنوف ، ويميك سابيرو -لمتأكد من ذلك نتطرق إلى اختبار كموروف
 سيمرنوف ، ويميك سابيرو لمفرضية الرابعة -اختبار التوزيع الطبيعي لكموروف: (24-5)الجدول رقم 

 P value درجة الحرية  االختبار اإلحصائي  البيان 
-اختبار كموروف

 سيمرنوف
0،264 5 0،200 

 0،726 5 0،948 اختبار ويميك سابيرو
 

 و بالتالي نرفض الفرض العدمي القائل 0،05 في كمى االختبارين اكبر من P valueيتضح من الجدول أن 
بان البواقي تتبع توزيعا طبيعيا ، و ىو ما يدعم ما توصمنا لو من خالل الرسم البياني و بالتالي فان الشرط 

 األول من شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى محقق 
 : االستقالل الذاتي لمبواقي -2

 (ال يوجد ارتباط ذاتي لمبواقي )يوجد استقالل ذاتي لمبواقي  :H0الفرض العدمي 
 (يوجد ارتباط ذاتي لمبواقي )ال يوجد استقالل ذاتي لمبواقي : H1الفرض البديل 

  Durbin – Watsonاختبار : أداة الحكم 
DW=3,258   

 du = 1,400 ; dl = 0,610( : DWمن جدول القيم الحرجة ل )إيجاد القيمة الحرجة 
4-du(2,6)˂DW(3,258)˂4-dl(3,39)  

 و ىي الحالة التي ال نستطيع تحديد ىل يوجد ارتباط ذاي بين البواقي ام ال 
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نجد أن انتشار البواقي يأخذ  ()من خالل الرسم البياني الموضح في الممحق رقم :اختبار تجانس البواقي - 3
شكل عشوائي عمى جانبي الخط الذي يمثل الصفر حيث ال يمكننا رصد نمط او شكل معين لتباين ىذه البواقي 
و ىو ما يعني أن ىناك تجانس أو ثبات في تباين األخطاء ، و بالتالي فان الشرط الثالث من شروط استخدام 

 طريقة المربعات الصغرى محقق
رأينا من قبل بان ىناك ارتباط خطي بين المتغيرات المستقمة : عدم االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقمة -4

 ليذا سنحول تحديد أفضل نموذج خطي متعدد و الخروج من مشكمة ارتباط المتغيرات المستقمة 
 : لنحصل عمى النموذج المعدل stepwiseو ذلك من خالل طريقة : تحديد أفضل نموذج انحدار متعدد 

Cout=44650397,324+1,536 invest 
(273728365,476)    (0,256) 

نالحظ انو تم استبعاد المتغير المستقل التسويق إلعطاء مصداقية أفضل لمنموذج و نتأكد من معنويتو من 
    R=0,960 ; R2=0,921 ; R2adjust=0,895: خالل

 : اختبار المعنوية الكمية لمنموذج المعدل 
H0 : ال توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع التكاليف و المتغير المستقل االستثمار 

 تفريغ النتائج في الجدول 
  لنموذج االنحدار لمفرضية الرابعة ANOVAتحميل التباين  : (25-5)الجدول رقم 

مجموع  درجات الحرية  المصدر 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

 االحتمال  ف المحسوبة 
P value 

 0،01 35،195 1،698.1018 1،698.1018 1 االنحدار 
   4،826.1016 1،447.1017 3 الخطا
    1،843.1018 4 الكمي

 و نقبل H0  و منو نرفض الفرضية العدمية 0،05 و ىي اقل من  Pvalue=0,01من خالل الجدول نجد أن 
و المتغير المستقل  (التكاليف)توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع  : H1الفرضي البديمة 

 (االستثمار)
 : المعنوية الجزئية لمنموذج 

 T testأداة الحكم اختبار 
 B0      : ,H1:B0≠0H0:B0=0: الفروض اإلحصائية 

B1    :   H0:B1=0  ,H1:B1≠0   
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 اختبار معنويات معامالت االنحدار لمفرضية الرابعة : (26-5)الجدول رقم 
قيمة معمالت  المعامالت 

 االنحدار
قيمة إحصائية 

 Tاالختبار 
 نتيجة الفرضية  Pvalueاالحتمال 

B0 44650397,324 0،163 0،881  القبول 
B1 1,536 5،933 0،01  الرفض 

 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بان المقدار 0،05 اكبر من P value=0,801 نجد أن B0بالنسبة ل 
 الثابت من معادلة االنحدار غير معنوي

 نرفض الفرضية العدمية و نقبل 0،05 اقل من 0،001 لمعامل االنحدار Pvalueبما أن  :  B1بالنسبة ل 
الفرضية البديمة أي أن معامل االنحدار لو قيمة معنوية ، و يعبر عنو اقتصاديات بأن أي زيادة في االستثمار 

 .  يمثل الميل الحدي لمتكاليف 1,536دج في التكاليف ، أما رياضيا فان 1،536دج تقابميا 1ب 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع اإلنتاج  و :اختبار الفرضية الخامسة : الفرع الخامس 

 المتغيرات المستقمة المتمثمة في تكمفة التسويق في السوق المستيدفة و قيمة االستثمار في السوق المستيدفة 
 : نموذج االنحدار المقدر 

Prod=208735017,7+ 0,274 Invest+0,007 Mrkt 
(93360112,20)   (0,138)    (0,017) 

 : القدرة التفسيرية لمنموذج 
R=0,966 ; R2=0,933 ; R2adjust=0,866 

 أي أن قيمة االستثمار و التكاليف التسويقية تفسر R2=0,933من خالل مخرجات البرنامج نجد : التعميق 
 من التغيرات التي تحدث في اإلنتاج ، أي أن التغيرات التي تحدث في قيمة اإلنتاج تعزى لالستثمار و 93,3%

  يرجع إلى عوامل أخرى منيا الخطأ العشوائي %6،7تكاليف التسويق و الباقي 
 : المعنوية الكمية لمنموذج 

H0 : االستثمار ، )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع اإلنتاج و المتغيرات المستقمة
  (التسويق

 تفريغ النتائج في الجدول 
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  لنموذج االنحدار لمفرضية الخامسة ANOVAتحميل التباين  : (27-5)الجدول رقم 
مجموع  درجات الحرية  المصدر 

 المربعات 
متوسط 

 المربعات 
 االحتمال  ف المحسوبة 

P value 
 0،067 13،936 3،837.1016 7،674.1016 2 االنحدار 

   2،753.1015 5،507.1015 2 الخطا
    8،225.1016 4 الكمي

 ، أي ال H0 و منو نقبل الفرض العدمي 0،05 و ىي اكبر من Pvalue=0,067من خالل الجدول نجد أن 
االستثمار و )و المتغيرات المستقمة  (األرباح )توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع

  (التسويق
 : المعنوية الجزئية لمنموذج 

 : اختبار المعنوية الجزئية لمنموذج 
 T testأداة الحكم اختبار 

 B0     : ,H1:B0≠0H0:B0=0: الفروض اإلحصائية الفرعية  
B1    :   H0:B1=0  ,H1:B1≠0   

H0:B2=0  , H1 :B2≠0     : B2         
 :تفريغ النتائج و التعميق عمييا 

 نتائج اختبار معنوية معامالت االنحدار لمفرضية الخامسة  : (28-5)الجدول رقم 
قيمة معمالت  المعامالت 

 االنحدار
قيمة إحصائية 

 Tاالختبار 
 نتيجة الفرضية  Pvalueاالحتمال 

B0 208735017,7 2،236 0،155 القبول 
B1 0,274 1،989 0،185 القبول 
B2 0،007 0،417 0،717 القبول 

 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بان المقدار 0،05 اكبر من P value=0,155 نجد أن B0بالنسبة ل 
 الثابت من معادلة االنحدار عير معنوي 

 و منو نقبل الفرض العدمي االنحدار لمتغير 0،05 اكبر من P value =0,185 نجد أن B1بالنسبة ل
 االستثمار من معادلة االنحدار غير معنوي 

 و منو نقبل الفرض العدمي القائل بان معامل 0،05 اكبر من P value = 0,717 نجد أن B2بالنسبة ل 
 االنحدار لمتغير التسويق من معادلة االنحدار غير معنوي
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 :شروط المربعات الصغرى العادية 
أن البواقي  ()نجد من خالل الرسم البياني الموضح في الممحق رقم : اعتدالية التوزيع االحتمالي لمبواقي -1

و  (أي تتبع التوزيع الطبيعي )تتوزع بشكل عشوائي عمى جانبي الخط ، مما يعني أنيا تتوزع توزيع معتدل 
 .سيمرنوف ، ويميك سابيرو -لمتاكد من ذلك نتطرق إلى اختبار كموروف

 سيمرنوف ، ويميك سابيرو لمفرضية الخامسة -اختبار كموروف : (29-5)الجدول رقم 
 P value درجة الحرية  االختبار االحصائي  البيان 

-اختبار كموروف
 سيمرنوف

0،189 5 0،200 

 0،759 5 0،953 اختبار ويميك سابيرو
 

 و بالتالي نقبل الفرض العدمي القائل بان 0،05 في كمتا الحالتين اكبر من Pvalueيتضح من الجدول أن 
البواقي تتبع توزيع طبيعيا ، و ىو ما يدعم ما توصمنا لو من خالل الرسم البياني و بالتالي فان الشرط األول من 

 شروط استخدام طريقة المربعات الصغرى محقق
 : االستقالل الذاتي لمبواقي -2

 (ال يوجد ارتباط ذاتي لمبواقي )يوجد استقالل ذاتي لمبواقي  :H0الفرض العدمي 
 (يوجد ارتباط ذاتي لمبواقي )ال يوجد استقالل ذاتي لمبواقي : H1الفرض البديل 

  Durbin – Watsonاختبار : أداة الحكم 
DW=3,453   

 du=1,400  ; dl=0,610( : DWمن جدول القيم الحرجة ل )إيجاد القيمة الحرجة 
4-dl(3,39) ˂DW(3,453)˂4 

  (ال يوجد ارتباط ذاتي بين البواقي )و منو نقبل الفرض العدمي أي يوجد استقالل ذاتي بين البواقي 
نجد أن انتشار البواقي يأخذ  ()من خالل الرسم البياني الموضح في الممحق رقم :اختبار تجانس البواقي - 3

شكل عشوائي عمى جانبي الخط الذي يمثل الصفر حيث ال يمكننا رصد نمط أو شكل معين لتباين ىذه البواقي 
و ىو ما يعني أن ىناك تجانس أو ثبات في تباين األخطاء ، و بالتالي فان الشرط الثالث من شروط استخدام 

 طريقة المربعات الصغرى محقق
رأينا من قبل بان ىناك ارتباط خطي بين المتغيرات المستقمة : عدم االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقمة -4

 ليذا سنحول تحديد أفضل نموذج خطي متعدد و الخروج من مشكمة ارتباط المتغيرات المستقمة
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  لنحصل عمى النموذج المعدل stepwiseو ذلك من خالل طريقة : تحديد أفضل نموذج انحدار متعدد 
Prod=180941526,101+0,325 Invest  

(55657779,271)    (0,053) 

 : اختبار المعنوية الكمية لمنموذج المعدل 
H0 : ال توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع اإلنتاج و المتغير المستقل االستثمار 

 تفريغ النتائج في الجدول 
  لنموذج االنحدار لمفرضية الخامسة ANOVAتحميل التباين  : (30-5)الجدول رقم 

مجموع  درجات الحرية  المصدر 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

 االحتمال  ف المحسوبة 
P value 

 0،09 38،223 7،626.1016 7،626.1016 1 االنحدار 
   1،995.1015 5،985.1015 3 الخطا
    8،225.1016 4 الكمي

 و نقبل H0  و منو نرفض الفرضية العدمية 0،05 و ىي اقل من  Pvalue=0,09من خالل الجدول نجد ان 
و المتغير المستقل  (اإلنتاج)توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين المتغير التابع  : H1الفرضي البديمة 

 (االستثمار)
 : المعنوية الجزئية لمنموذج 

 T testأداة الحكم اختبار 
 B0      : ,H1:B0≠0H0:B0=0: الفروض اإلحصائية 

B1    :   H0:B1=0  ,H1:B1≠0   
 اختبار معنويات معامالت االنحدار لمفرضية الخامسة :(31-5)الجدول رقم 

قيمة معامالت  المعامالت 
 االنحدار

قيمة إحصائية 
 Tاالختبار 

 نتيجة الفرضية  Pvalueاالحتمال 

B0 180941526,1 3،251 0،047 الرفض 
B1 0,325 6,182 0،009  الرفض 

 و منو نرفض الفرض العدمي القائل بان المقدار 0،05 اكبر من P value=0,047 نجد أن B0بالنسبة ل 
الثابت من معادلة االنحدار غير معنوي و نقبل الفرض البديل ، أي أن المقدار الثابت في المعادلة ذو داللة 

 %95إحصائية عند مستوى ثقة 
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 نرفض الفرضية العدمية و نقبل 0،05 اقل من 0،009 لمعامل االنحدار Pvalueبما أن  :  B1بالنسبة ل 
دج 1الفرضية البديمة أي أن معامل االنحدار لو قيمة معنوية ، و يعبر ذلك اقتصاديا أن زيادة في االستثمار ب 

 .  بالميل الحدي لإلنتاج  (0,325) دج في اإلنتاج ، كما يعبر عنيا رياضا 0،325تقابميا 
توجد عالقة ارتباط خطي قوية بين متغيرات المزيج التسويقي : اختبار الفرضية السادسة : الفرع السادس 

 لشركة بيفا في السوق الجزائرية 
H0 : 0،05ال توجد عالقة ارتباط خطية بين متغيرات المزيج التسويقي عند مستوى داللة 
H01 :  0،05ال توجد عالقة ارتباط خطية بين المنتج و التوزيع و الترويج عند مستوى داللة  
H02 :  0،05ال توجد عالقة ارتباط خطية بين المنتج و التسعير عند مستوى داللة 
H03 :  0،05ال توجد عالقة ارتباط خطية بين التسعير و التوزيع و الترويج عند مستوى داللة 

 نتائج مصفوفة االرتباط لمفرضية السادسة  : (32-5)الجدول رقم 
 القرار Pvalueاالحتمال  قيمة معامل االرتباط المتغيرات 

التوزيع و )،(المنتج)
 (الترويج 

 (معنوي)الرفض  0،022 0،930

 (معنوي)الرفض  0،012 0،954 (التسعير)،  (المنتج )
،  (التوزيع و الترويج )

  (التسعير)
  (معنوي)الرفض  0،000 0،997

 و منو نرفض الفرض العدمي و نقبل Pvalue=0,022˂0,05: االرتباط بين اإلنتاج و التوزيع و الترويج -1
 ( %93)الفرضية البديمة أي انو توجد عالقة ارتباط خطي و ىي طردية و قوية 

 و منو نرفض الفرض العدمي و نقبل الفرضية Pvalue=0,012˂0,05: االرتباط بين اإلنتاج و التسعير -2
 ( %95،4)البديمة أي انو توجد عالقة ارتباط خطي و ىي طردية و قوية 

 و منو نرفض الفرض العدمي و نقبل Pvalue=0,000˂0,05: االرتباط بين التسعير و التوزيع و الترويج -3
 ( . %99،7)الفرضية البديمة أي انو توجد عالقة ارتباط خطي و ىي طردية و قوية 
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 :  الخامس  خالصة الفصل
تطرقنا في ىذا الفصل إلى دراسة سوق الصناعة الغذائية و ركزنا في ذلك عمى تحميل بيئة السوق 

كما تطرقنا لنشأة و تطور الشركة و  (السوق الجزائرية)المحمية لشركة بيفا و السوق المستيدفة محل الدراسة 
مختمف االستراتيجيات التي تتبعيا في خدمة أسواقيا المستيدفة ، و في األخير قمنا بتحميل تنافسيتيا في السوق 

 : الجزائرية و دراسة اثر استراتيجياتيا التسويقية عمى تنافسيتيا ، و توصمنا لعدة نتائج أىميا 
تشيد سوق الصناعة الغذائية منافسة كبيرة عمى مستوى األسواق الدولية خاصة من طرف الشركات المتعددة -

 الجنسيات ذات االستثمارات الواسعة عبر ربوع العالم ؛ 
تعتبر سوق الصناعة الغذائية الجزائرية سوق جذابة لمشركات األجنبية بالنظر لمطمب المتزايد عمى منتجات -

 الصناعة الغذائية ؛ 
تعتبر شركة بيفا من انجح االستثمارات التركية و ذلك من خالل مسيرتيا العممية و تطورىا من متجر صغير -

لبيع الحمويات التقميدية إلى كبرى الشركات لصناعة البسكويت و الحموى و الشكوالتة عمى مستوى سوقيا المحمى 
 و األسواق الدولية ؛ 

تتبع شركة بيفا في خدمة أسواقيا المستيدفة العديد من االستراتيجيات التسويقية التي تخوليا لرفع تنافسيتيا في -
 أسواقيا المستيدفة ؛

من خالل دراسة مؤشرات تنافسية شركة بيفا في السوق الجزائرية نالحظ أنيا في تطور و نمو مستمر و تتجو -
 نحو توسع استثماراتيا في السوق و رفع ربحيتيا و إنتاجيتيا ؛

 :نتائج اختبار الفرضيات 
األرباح ) ، ماعدا بين 0،05توجد عالقة ارتباط خطي قوية و طردية بين متغيرات الدراسة عند مستوى داللة -

فالعالقة بينيا ال تعبر عن وجود عالقة خطية قد تكون ( األرباح و التسويق)،(األرباح و االستثمار)،(و التكاليف
ىناك عالقة خير خطية بين ىذه المتغيرات أي أنيا قد تكون عالقة غير خطية و يفسر ذلك نظريا بان األرباح 
تكون المؤسسة مسئولة عن تحديدىا و ال تتأثر بقيمة االستثمار و تكاليف التسويق و لكنيا تتأثر بشكل مباشر 

 .برقم مبيعاتيا و قيمة إنتاجيا و ىو ما لم نتوقعو نظريا 
 من  %93،3،%96، %97تفسر تكاليف لتسويق و االستثمار لشركة بيفا في السوق الجزائرية ما نسبة -

 المبيعات و التكاليف و اإلنتاج عمى التوالي ؛
توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين االستثمار و كل من المبيعات و التكاليف و اإلنتاج عند مستوى -

 و ىو ما توصمنا لو من خالل طريقة المربعات Y=a+bx في شكل دالة خطية من الشكل 0،05داللة 
 الصغرى؛
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توجد  عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين التسويق و كل من المبيعات و التكاليف و اإلنتاج عند مستوى -
Y=aXi و قد تكون عمى شكل معادالت أخرى مثل Y=a+bx ليست من الشكل 0،05داللة 

m أو غيرىا من 
 المعدالت الخطية ؛ 

توجد عالقة ارتباط خطية قوية بين متغيرات التسويق و المتمثمة في تكاليف اإلنتاج ،تكاليف التوزيع و الترويج -
 . و ىو ما توقعناه نظريا 0،05،و السعر عند مستوى داللة 
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  : الخاتمة العامة

يشيد العالم االقتصادي اليوم تطورات جذرية أدت إلى تالحم األسواق و انفتاحيا عمى بعضيا 
المنظمة العالمية )البعض نتيجة المساعي الدولية نحو عولمة األنشطة االقتصادية من منظمات دولية 

، و تكتالت اقتصادية باإلضافة إلى التطورات  (الخ...لمتجارة ، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي 
التكنولوجية عمى مستوى االتصال و المواصالت و اختصار الفجوة الزمنية و المكانية بين أطراف 

المبادالت التجارية كذلك التطور الممحوظ في تدفقات االستثمارات الدولية و انتشار شاسع لمشركات 
متعددة الجنسيات مما فتح الباب بمصرعو عمى المؤسسات االقتصادية نحو خدمة األسواق الدولية و 

توسيع نشاطيا و تحقيق أىدافيا من ربحية و رفع اإلنتاجية و تخفيض التكاليف و رفع الحصة السوقية 
خاصة )في حين أن ذلك يشكل تيديدا عمى المؤسسات االقتصادية التي تفتقر إلى اإلمكانيات و الموارد 

التي تخوليا إلى مجابية المنافسة خاصة منيا المستوردة من األسواق الخارجية   (في الدول النامية 
لمؤسسات تمتمك من الموارد و الخبرة ما يمكنيا من غزو األسواق و مزاحمة المؤسسات المحمية عمى 
حصتيا السوقية و تحقيق أىدافيا ، مما جعل من ىذه المؤسسات مخيرة بين البقاء مكتوفة األيدي و 

الخروج من ميدان منافستيا أو االستناد إلى استراتيجيات مخططة موجية نحو رفع تنافسيتيا وسط عالم 
أضحت المنافسة و التنافسية أىم سماتو ، حيث تتمثل أىم تمك االستراتيجيات في استراتيجيات التسويق 
الدولي التي تمكن المؤسسة من التعايش مع التطورات العالمية و االنتقال من المجال الضيق في خدمة 

أسواقيا المحمية إلى رحابة السوق الدولية من خالل استراتيجيات دخول األسواق الدولية و تعمل عمى 
خدمة أسواقيا المستيدفة بما يتناسب و خصائص أسواقيا المستيدفة و زبائنيا في تمك األسواق بما يتوافق 

 .مع إمكانياتيا و مواردىا من خالل استراتيجيات المزيج التسويقي الدولي 

و من ىذا المنطمق تم طرح إشكالية البحث حول سبل رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية وسط ما 
تعيشو من منافسة شرسة و تزاحم األسواق ، حيث تم طرح استراتيجيات التسويق الدولي كمدخل لمعالجة 
ىذه اإلشكالية ، حولنا من خالل ىذا البحث اإلجابة عمى اشكاليتو و التساؤالت التي كانت تتبادر حوليا  
و اختبار فرضياتو من خالل محاوره ، مبينا اإلجابة عمى التساؤالت المطروحة في ظل األىداف المرجوة، 

 : و الوصول إلى نتائج مبينة فيما يمي 

 : و تتمحور أىميا في : النتائج النظرية -
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إن التسويق الدولي ال ينحصر في مفيومو الضيق عمى انو إدارة  تدفقات السمع إلى الزبائن -
المستيدفين بل يتعدى إلى أوسع من ذلك باعتباره فمسفة إدارية تعمل من خالليا المؤسسة عمى كشف 

وتحديد و إشباع حاجات و رغبات و كذا تطمعات زبائنيا المستيدفين و المتوقعين عبر مختمف األسواق 
 الدولية ؛ 

ال بد و أن تتماشى استراتيجيات التسويق الدولي مع متغيرات بيئتيا الخارجية المستيدفة ، و إن -
أي إىمال ألحد ىذه المتغيرات قد يكمف المؤسسة خسائر معتبرة و قد يتعدى ذلك إلى الخروج من السوق 

 المستيدفة ؛ 

 أخرى المستيدفة فان المؤسسة تواجو تحديات لألسواق المتغيرات البيئية مراعاة إلى باإلضافة-
تتمثل فيما يشيده العالم من تحوالت نحو العولمة االقتصادية و ما تفرزه من اشتداد المنافسة و تزاحم 

 بكل العوامل و التطورات التي تؤثر عمى تنافسيتيا اإلحاطة الدولية ، حيث يجب عمى المؤسسة األسواق
  ؛  المستيدفةاألسواق، و نموىا في تمك  (الخ  ...إنتاجيةربحية ، حصة سوقية ، )

تعمل المؤسسة باالستناد إلى مختمف االستراتيجيات التي تخوليا لدخول األسواق الدولية -
المستيدفة عمى التماشي و مسايرة التطورات العالمية الحديثة و استغالل الفرص التي تتيحيا بما يتوافق 
مع قدراتيا و إمكانياتيا ، كما تعمل ىذه االستراتيجيات عمى رفع سمسمة القيمة لممؤسسة و بالتالي رفع 

 قدراتيا التنافسية ؛ 

تعتبر بحوث التسويق الدولي بمثابة الالقط لتحركات الزبائن و تطمعاتيم ، كما تعمل عمى رفع -
اليقظة التنافسية لممؤسسة في كشف و ترصد تحركات المنافسين ،باإلضافة إلى دعم سمسمة القيمة من 

 خالل المعطيات و المعمومات التي تتيحيا لصناع القرار في تخطيط استراتيجياتيم ؛

إن تجزئة األسواق المستيدفة و التوجو نحو العمالء تتيح لممؤسسة التركيز عمى القطاعات -
و الغير مربحة السوقية الفعالة التي تتواءم و إمكانياتيا و مواردىا و تحاشي القطع السوقية الغير مجدية 

التي قد تكون فييا المؤسسة غير قادرة عمى التنافس نظرا المكانياتيا و مواردىا المحدودة ، و اشتداد 
المنافسة في تمك القطاعات و تزاحميا ، باالضافة الى انيا قد تؤثر عمى قدرات المؤسسة و اضعاف 

  ؛  امكانياتيا
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الستراتيجيات المزيج التسويقي الدولي دور في تميز المؤسسة و منتجاتيا و بالتالي رفع -
تنافسيتيا ، إذ تتماشى ىذه االستراتيجيات جنبا إلى جنب مع االستراتيجيات التنافسية العامة لممؤسسة 

 و تعمل عمى تحقيقيا و توجيييا ؛  (انخفاض التكاليف ، التميز ، التركيز )

ارتباط وثيق بين عناصر المزيج التسويقي حيث ان االستراتيجية العامة لممزيج تتحدد من يوجد -
، حيث ياثر كل  (منتج ، توزيع ، تسعير ، ترويج)خالل تالحم االستراتيجيات الفرعية مع بعضيا البعض 

  ؛ عنصر من المزيج بالعناصر االخرى المكونة لو

من خالل إسقاط الدراسة عمى حالة شركة بيفا التركية لمصناعة : نتائج الدراسة التطبيقية -
الغذائية ، و تحميل مختمف الجوانب المتعمقة بتنافسيتيا و إستراتيجيتيا التسويقية ، و صمنا إلى عدة نتائج 

 : نبينيا فيما يمي 

من خالل التطرق إلى دراسة سوق الصناعة الغذائية فقد تبين لنا أنيا تتميز بالمنافسة الشديدة -
خاصة من طرف الشركات متعددة الجنسيات التي تنتشر عبر مختمف األسواق الدولية ، كذلك ىو الحال 

 بالنسبة لمسوق الجزائرية كما نممس جاذبية ىذه األخيرة في الطمب المتنامي ليا ؛ 

تعتبر شركة بيفا من الشركات الرائدة في صناعة الحموى و البسكويت سواء في سوقيا المحمي -
ربحية ، )أو بالنسبة ألسواقيا المستيدفة و ىو ما نممسو من خالل مؤشراتيا التنافسية في السوق الجزائرية 

و ذلك ناتج عمى التخطيط االستراتيجي لتسويق منتجاتيا بالشكل الذي  (تكاليف ، إنتاجية ، حصة سوقية 
 يتوافق و إمكانياتيا و مواردىا و خصوصية أسواقيا المستيدفة ؛ 

من خالل دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة : نتائج اختبار فرضيات الدراسة الميدانية -
 : بإسقاطيا عمى شركة بيفا في السوق الجزائرية توصل الباحث إلى جممة من النتائج تتمثل في 

 ، ماعدا 0،05توجد عالقة ارتباط خطي قوية و طردية بين متغيرات الدراسة عند مستوى داللة -
فالعالقة بينيا ال تعبر عن وجود  (األرباح و التسويق)،(األرباح و االستثمار)،(األرباح و التكاليف)بين 

عالقة خطية قد تكون ىناك عالقة غير خطية بين ىذه المتغيرات أي أنيا قد تكون عالقة غير خطية ؛ 
 و أن األرباح ترتبط بدرجة كبيرة بقيمة اإلنتاج و المبيعات لمشركة ؛ 
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  %93،3،%96، %97تفسر تكاليف لتسويق و االستثمار لشركة بيفا في السوق الجزائرية ما نسبة -
 من المبيعات و التكاليف و اإلنتاج عمى التوالي ؛

توجد عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين االستثمار و كل من المبيعات و التكاليف و اإلنتاج عند -
 و ىو ما توصمنا لو من خالل طريقة Y=a+bx في شكل دالة خطية من الشكل 0،05مستوى داللة 

 المربعات الصغرى ؛

توجد  عالقة خطية ذات داللة إحصائية بين التسويق و كل من المبيعات و التكاليف و اإلنتاج عند -
Y=aXi و قد تكون عمى شكل معادالت اخرى مثل Y=a+bx ليست من الشكل 0،05مستوى داللة 

m أو 
 غيرىا من المعدالت الخطية ؛ 

توجد عالقة ارتباط خطية قوية بين متغيرات التسويق و المتمثمة في تكاليف اإلنتاج ،تكاليف -
  و ىو ما توقعناه نظريا ؛ 0،05التوزيع و الترويج ،و السعر عند مستوى داللة 

في نياية بحثنا نحاول إدراج بعض االقتراحات الموجية إلى صناع القرار في : االقتراحات-
المؤسسات الجزائرية و محاولة منا إلى أن نكون ذو نفع لبمدنا ووطننا الحبيب و لو بشكل بسيط ، كما 

نشير إلى أن دراسة شركة بيفا التركية كان القصد من ورائيا أن تكون نموذجا يحتذى بو لنجاح الشركات 
سواء كان ذلك لمواجية و منافسة السمع األجنبية محميا أو غزو األسواق  (ال إنقاصا من قيمتيا)الجزائرية 

 : الخارجية ، و من أىم االقتراحات التي تخطر عمى بالنا بناءا عمى ما توصنا لو من نتائج نجد 

تفعيل وظيفة و فمسفة التسويق في المؤسسة الجزائرية و العمل عمى التخطيط الستراتيجيات -
تسويقية كفيمة بتحقيق أىدافيا من رفع اإلنتاجية و الربحية و حصتيا السوقية و التحكم الجيد في 

 التكاليف؛

العمل عمى إرساء الثقافة التسويقية في أذىان متخذي القرار من خالل دورات تكوينية و تبيين -
أىميتيا في التوجو نحو األسواق الدولية ، و العمل عمى تكوين قاعدة بيانات خاصة بمختمف األسواق 
الدولية و خصوصياتيا و تجارب الشركات في تمك األسواق و القطاعات السوقية التي قد تكون محط 

 أنظار أو فرصة الستثمار الشركات الجزائرية بيا و خدمتيا ؛ 
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قبل فتح أبواب السوق الجزائرية عمى مصرعو من خالل السعي لالنضمام إلى المنظمة العالمية -
لمتجارة نقترح تييئة أرضية خصبة لتنمية المؤسسات الجزائرية سواء من الناحية التمويمية أو من الناحية 
اإلدارية من خالل سن قوانين داعمة لتنمية االستثمارات الوطنية كما ىو الحال بالنسبة لتركيا من خالل 

، و االستفادة  (قوانين حماية المستيمك و تشجيع الجودة )دعم االستثمار مقابل تشجيع ضغوط الطمب 
من العالقات التي طالما دفعت الجزائر لتوطيدىا مع السوق اإلفريقية و العربية ، و االستفادة من الموقع 

الجغرافي االستراتيجي لمجزائر في اقتحام أسواق الدول المجاورة سواء اإلفريقية أو العربية و كذلك 
 االستفادة من العوامل التاريخية و الثقافية المشتركة ؛ 

تعزيز  أسموب الشراكة مع المؤسسات األجنبية الرائدة في نفس الصناعة قصد التغمب عمى -
مشكل التمويل و االستفادة من المعرفة التكنولوجية و اإلدارية خاصة الخبرة التسييرية و التسويقية الحديثة 

 الفعالة المعتمدة من قبل ىذه المؤسسات ؛

نقترح عمى شركة بيفا تنويع استثماراتيا بالدخول في مجاالت أخرى قد تكون ذات عالقة -
بالصناعة الغذائية و االستفادة من الخبرة التسويقية لديتيا في غزو المزيد من األسواق ، كما ىو الحال 

  التي تستيدف الكثير من المجاالت الخاصة بالصناعة  Nestléبالنسبة لكبرى الشركات العالمية مثل 
 ؛  (الخ ...مياه معدنية ، وجبات غذائية معمبة ، البسكويت و الحموى )الغذائية 

في ضوء الدراسة التي قمنا بيا و النتائج المتوصل إلييا فقد تجمى لنا آفاق : آفاق البحث -
 : جديدة لمبحث نقترحيا كبحوث مستقبمية و التي تتمثل في 

 دور و أىمية مناخ االستثمار في رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية ؛-

 تأثير متغيرات بيئة األسواق الخارجية المستيدفة في تحديد إستراتيجية التسويق الدولي لممؤسسة؛-

المشاريع المشتركة كمدخل من مداخل رفع تنافسية المؤسسات االقتصادية و التوجو نحو خدمة -
 األسواق الدولية ؛ 

المورد البشري ، التخطيط االستراتيجي، التطور )اثر مكونات سمسمة القيمة لممؤسسة - 
 في رفع تنافسية المؤسسة االقتصادية ؛  (الخ ...التكنولوجي ، التموين ، التمويل 

 . دور التكامل الخمفي و التكامل األمامي في تميز المؤسسة و رفع تنافسيتيا -
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 2006 ،مجمة العموم اإلنسانية ،العدد الثاني ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،نظرية األسعار عند ابن خمدون: داودي الطيب -

 ، مجمة العموم اإلنسانية ،العدد تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجي: داودي الطيب ، محبوب مراد -
 2007،جامعة محمد خيضر بسكرة ، نوفمبر 12
تقييم التجربة الجزائرية في  مجال جذب االستثمار األجنبي المباشر في ظل تداعيات األزمة المالية : رايس حدة ، كرامة مروة -

  2012 ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ديسمبر 12أبحاث اقتصادية و إدارية ، العدد  –دراسة تحميمية–العالمية 

اد ، سمسمة محاضرات لعمماء البنك اإلسالمي لمتنمية  ، إسيامات الفقياء في الفروض األساسية لعمم االقتص: رفيق يونس المصري -
  2001مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي ، جامعة الممك عبد العزيز جدة ، 

 3 ، مجمة الباحث ، العدد االستثمار األجنبي المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات اإلستراتيجية لمواجية المنافسة: زغراد احمد -
  2005،جامعة قاصدي مرباح ورقمة ، 

 ، مجمة جامعة تشرين لمدراسات و البحوث العممية ، اثر األسعار عمى درجة حساسية المستيمك: سميمان الفارس ،ديمة ماخوس -
  2006 ، الالذقية ،3،العدد 28سمسمة العموم القانونية و االقتصادية، مجمد 

،مجمة كتب المدير و رجال -كيف تكتسح السوق و تترك المنافسين خارج المعبة–إستراتيجية السوق األزرق :شان كيم ،رونيو ميون -
 2005، 4األعمال ،الشعاع ،اإلسكندرية العدد

، المجمة المصرية لمدراسات التجارية ، المنظور الياباني لمتسويق ، السمات المميزة و الدروس المستفادةصالح بن سميمان الرشيد ، -
  2010، مصر 1 ، العدد 34المجمد 

 ،مجمة أبحاث الجودة الشاممة و مواصفات اإلوز كأداة لتفعيل تنافسية المؤسسة االقتصادية:عبد الحميد برحومة ، مراد شريف -
 2008، جامعة محمد خيضر بسكرة ، جوان 3اقتصادية و إدارية، العدد 

 ، جامعة الجزائر ، 10 ، مجمة االقتصاد و التسيير و التجارة ، العدد نظريات التجارة الدولية و محدوديتيا: عبد الحميد زعباط -
2004 

 ، 1، العدد24مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية و القانونية ،مجمد ، -الفرص و التحديات- عولمة االقتصاد: عبد اهلل بالوناس -
2008 

 ، مجمة العموم االقتصادية و عموم التسيير مداخل تحقيق المزايا التنافسية لمنظمات األعمال في ظل محيط حركي: عظيمي دالل -
 2010 ، 10،جامعة فرحات عباس،العدد

اثر عممية خفض كمفة المزيج التسويقي في تقويم : عمي قاسم حسن العبيدي ،جاسم عيدان  براك المعموري ،عمي كريم الجقاجي -
 2 ،العدد 18 ،مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية ، مجمد -دراسة تطبيقية في شركة بغداد لممشروبات الغازية -اداء منظمات األعمال
  2010،جامعة بابل العراق ، 

 ، مجمة أبحاث دور نظرية اإلوز الطائر األسيوية في السياسة الصناعية في الجزائر لمتحول إلى الييكل التصديري: كمال عايشي -
  2009اقتصادية و إدارية، العدد السادس، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ديسمبر 

دراسة ميدانية عمى –دور السياسات الترويجية في تسويق المنتجات الدوائية السورية: محمد جودت ناصر ، احمد محمد محمود -
مجمة جامعة تشرين لمدراسات و البحوث العممية ،سمسمة العموم االقتصادية و القانونية ، المجمد – السوريةاألدويةشركات 

 2006،الالذقية، ، 2،العدد28

 ، مجمة تسعير منتجات الشركات التي تمارس التسويق الدولي عبر االنترنت :محمد عباس ديوب ، احمد صقر احمد ،نبيمة سميمان-
 2006 ،الالذقية، سوريا، 1،العدد 28جامعة تشرين لمدراسات و البحوث العممية ، سمسمة العموم االقتصادية ،مجمد 

، المجمة المصرية –دراسة ميدانية في القطاع الصحي األردني–عالقة المزيج التسويقي بالصورة المدركة :محمود عمي الروسان -
  2011 ،مصر، 1 ، العدد 35لمدراسات التجارية ، المجمد 
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دراسة ميدانية في قطاع صناعة –التسعير باستخدام منيج التكمفة المستيدفة : نضال محمد رضا خمف ، إنعام محسن حسن زويمف -
 2007 ،1 العدد 21،مجمة جامعة الممك عبد العزيز مجمد األدوية البيطرية األردني 

 15ن ، مجمة العموم اإلدارية المجمد العوامل المؤثرة في تسعير المنتجات الصناعية ، الكيمياويات في األرد: ىاني حامد الضمور -
  2003،جامعة الممك سعود ، 1العدد 

 1،العدد 11، مجمة المنارة ،مجمد دور عناصر المزيج التسويقي في القرار الشرائي لممالبس المحمية الصنع : ىاني حامد الضمور -
  2005،عمان، 

المجمة العممية لالقتصاد و التجارة،الجزء الثالث ، العدد  : اثر اإلعالن االلكتروني عمى إدراكات جودة المنتج: ىبة اهلل محسن محمد -
 2012األول ، جامعة عين شمس ، مصر ، 

 ، دراسة ميدانية في المصارف التجارية اثر االبتكار التسويقي عمى في جودة الخدمات المصرفية:وفاء صبحي صالح التميمي -
 2007، جامعة العموم التطبيقية ،عمان، 1،العدد 10األردنية ، المجمة األردنية لمعموم التطبيقية ، مجمد 

 الممتقيات العممية : ثالثا 
 ،الممتقى الدولي تنافسية التوزيع كأداة لممقاربة التسويقية لرفع المؤسسات اإلنتاجية في الجزائر: إسماعيل بوخاوة ،عبد القادر عطوي -

 2002المؤسسات و تحوالت المحيطة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 ،الممتقى تشخيص التصدير بالمؤسسة و تحميل البيئة الخارجية و دورىما في تحديد إستراتيجية غزو األسواق الدولية:العالوي عمر -

 2007العربي الخامس حول التسويق الدولي ،الحمامات ، تونس ، 

 ، الممتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية و تحديات المنظمة العالمية لمتجارة و االستثمارات: بمعوج بولعيد -
  2003 افريل 22/23المناخ الجديد، جامعة قاصدي مرباح ورقمة ، 

 ، الممتقى الدولي الرابع مداخل التنافسية و استراتيجيات المؤسسات الصناعية في ظل التنافسية العالمية: بمقاسم رابح ،وعيل ميمود -
حول التنافسية و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ،جامعة حسيبة لن لو عمي 

  2010الشمف ،
 ، الممتقى أىمية التسويق الدولي و دوره في تنشيط المؤسسة االقتصادي الجزائرية: بن حمودة محبوب ، فطيمة بن عبد العزيز -

  20/21/2004الوطني حول اإلصالحات االقتصادية في الجزائر و الممارسة التسويقية ، بجامعة شار، 
 ،الممتقى الوطني حول إدارة الجودة الشاممة و تنمية أداء المؤسسة االيزو و إدارة الجودة الشاممة: بن سعيد محمد ،بن سعيد لخضر -

 2010،جامعة الطاىر موالي، سعيدة، 
 ، الممتقى الوطني حول إدارة الجودة الشاممة و تنمية إشكالية ترقية آلية الجودة لتفعيل المنافسة و األداء: بن كاممة محمد عبد العزيز -

 2010أداء المؤسسة ،جامعة الطاىر موالي ،سعيدة ،

 ، الممتقى الدولي الرابع حول التنافسية و االستثمار في رأس المال الفكري مدخل لتحقيق ميزة تنافسية مستديمة: بومدين يوسف
  2010االستراتيجيات التنافسية لممؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ، جامعة حسيبة بن بو عمي الشمف،  

 ، الممتقى الدولي الرابع حول التنافسية و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسة swotالميزة التنافسية باعتماد تحميل : تامر البكري -
 2010الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ، جامعة حسيبة بن بو عمي الشمف ، 

حالة )أىمية االستثمارات األجنبية في التنمية االقتصادية و انعكاساتيا و دورىا في دعم المشاريع الصغيرة : حازم بدر الخطيب -
  2006ممتقى الدولي متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية  ، جامعة الشمف ،، ال(دراسية في األردن

 ، المتقي الدولي الثاني حول المنافسة األجنبية و أثرىا عمى حجم المبيعات لمصناعة المحمية في السوق الميبي: حسن عمي ىامان -
 2003التسويق في الوطن العربي و تحدياتو ، الدوحة، أكتوبر 

 ، الممتقى تسويق العالقات من خالل الزبون مصدر لتحقيق المنافسة و اكتساب الميزة التنافسية: حكيم بن جروة ، محمد بن حوحو 
الدولي الرابع حول التنافسية و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ، جامعة حسيبة 

 2010بن بو عمي الشمف ،
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 ،الممتقى تسويق العالقات من خالل الزبون مصدر لتحقيق التنافسية و اكتساب الميزة التنفسية: حكيم بن جروة ، محمد بن حوحو-
الدولي الرابع حول التنافسية و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ، جامعة حسيبة 

  2010بن بو عمي الشمف ،
 ، الممتقى الوطني حول اإلصالحات إستراتيجية التوزيع في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: حوشين كمال ،بعداش عبد الكريم -

  2004االقتصادية في الجزائر و الممارسات التسويقية، جامعة بشار، 

، ورقة بحث مقدمة ليوم دراسي اإلنتاجية و التسيير اثر السياسة االقتصادية عمى أداء و كفاءة السياسة التنافسية : زايدي بمقاسم -
العقالني لمموارد البشرية كمؤشرات لألداء في المؤسسة الجزائرية  في آفاق االنضمام لالقتصاد العالمي ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

،19/10/2002  

 ،الممتقى الدولي الرابع حول دور التحالفات اإلستراتيجية في دعم القدرات التنافسية في المؤسسة االقتصادية: زنيني فريدة ،شيشة نوال 
 2010المنافسة و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ،جامعة الشمف، نوفمبر 

الممتقى الدولي األول  : نحو تسيير استراتيجي لممعرفة و الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية: سماللي يحضيو ، سعيدي وصاف -
 2005حول الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي لممؤسسة االقتصادية ،جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر 

، الممتقى الوطني حول القرارات التسويقية لعناصر المزيج التسويقي و العوامل المؤثرة فييا : شريط حسين أمين ،ميمون نبيمة -
  2004اإلصالحات االقتصادية في الجزائر و الممارسات التسويقية ،المركز الجامعي بشار، 

 ، المؤتمر العممي األول حول اقتصاديات األعمال في ظل إستراتيجية التسويق و تحديات المنافسة الدولية: عبد الرحمان بن عنتر -
 2003العولمة ،عمان، 

،الممتقى الدولي متطمبات تأىيل –واقع و آفاق –االستثمار األجنبي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :عبد المجيد اونيس -
  2006المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، جامعة  الشمف ، 

 ، المؤتمر العممي الخامس حول اقتصاد دور التنافسية في دعم قرارات اقتصاد المعرفة و التنمية االقتصادية: عطا اهلل وراد خميل -
 27،28/04/2005المعرفة و التنمية االقتصادية ، جامعة الزيتونة ،عمان، 

، الممتقى الدولي الرابع حول المنافسة و اإلستراتيجية التسويقية و تنافسية المؤسسة االقتصادية حالة الجزائر : عمار طيرات -
، 8االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ، جامعة حسيبة بن بو عمى الشمف ، 

  2010نوفمبر 9

التسويق الصناعي كمدىل استراتيجي و تنافسي لترقية الصادرات الصناعية الجزائرية مع تطبيق عمى : عماري جمعي ،قندوز طارق -
 ، الممتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  2010المحروقات في الدول العربية ،جامعة حسيبة بن بو عمى الشمف ،

حتمية اكتساب و تطوير المزايا و االستراتيجيات التنافسية  في المؤسسات الصناعية في ظل تحديات البيئة الدولية : فرحات غول -
 ، الممتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول المعاصرة

 2010العربية ، جامعة حسيبة بن بوعمي ، الشمف،  

 ،الممتقى العممي –الجزائر نموذجا –توظيف التسويق االلكتروني كأداة تميز لممنظمة في ظل العولمة: فريدة زنيني ، نوال شيشة-
الدولي الخامس حول االقتصاد االفتراضي و انعكاساتو عمى االقتصاديات الدولية،المركز الجامعي خميس مميانة 

 2012مارس/13/14،
ا ،الممتقى العممي الدولي حول المعرفة في ظل دور الميزة التنافسية في بيئة األعمال و مصادره: قويدر لويزة ، كشيدة حبيبة -

  2007نوفمبر / 27/28االقتصاد الرقمي و مساىمتيا في تكوين المزايا التنافسية لمبمدان العربية ، جامعة حسيبة بن بو عمي الشمف ، 

 ، الممتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة االقتصادية الجزائرية: كمال رزيق ، مسدور فارس 
 22،23/04/2003الجزائرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد ،جامعة البميدة، 

 ،الممتقى العربي الثاني التسويق مدى مساىمة نظام تقييم جاىزية التصدير لمدخول إلى األسواق العالمية: محمد بن دليم القحطاني -
 2003في الوطن العربي الفرص و التحديات، الدوحة، اكتوبر
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 ، المؤتمر العممي الخامس حول  اقتصاد المعرفة اثر اقتصاد المعرفة في تحقيق القدرة التنافسية لالقتصاديات العربية: محمد خيضري 
  2005و التنمية االقتصادية ، جامعة الزيتونة ،عمان، أفريل 

 ، الندوة الثامنة عشر بمركز صالح عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي مشكمة اإلغراق و حرق األسعار: محمد عبد الحميم عمر --
 2000،جامعة األزىر،مصر ، 

 ،الممتقى الدولي متطمبات تأىيل المؤسسات أىمية االستثمار األجنبي في ترقية اداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:محمد قويدري -
 2006الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، جامعة الشمف ،  

 ، الممتقى العربي الخامس في التسويق التسويق الدولي في ظل العولمة الخصائص و المبادئ: مصطفى الزغل ، ناجي بوسالمة 
  2007الدولي ،رويال الحمامات، تونس، ماي 

 ، الممتقى الدولي السابع حول الصناعة تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية لممنتج التأميني: مصنوعة احمد -
 3،4/12/2012التأمينية الواقع العممي و آفاق التطوير تجارب دولية ، جامعة حسيبة بن بو عمي الشمف ، 

 ، الممتقى الدولي الرابع التحالفات االستراتيجية كضرورة لمواجية المؤسسة االقتصادية لممنافسة العالمية: مقراش سميرة ، خموف الزىرة 
 2010حول المنافسة و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ،جامعة الشمف ،

 ،الممتقى الدولي الرابع حول و المنافسة و االستراتيجيات الصناعة الغذائية البديل المأمول قبل النفاذ و بعده:ميمود زيد الخير -
  2010التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات، جامعة حسيبة بن بو عمي ، الشمف ، 

الممتقى الوطني حول اإلصالحات االقتصادية في الجزائر و  : نحو إستراتيجية فعالة في قطاع التصدير: وصاف سعيدي -
 2004الممارسات التسويقية ،المركز الجامعي بشار ،افريل 

،الممتقى الدولي متطمبات تأىيل - الواقع و الطموح–االستثمارات األجنبية في المؤسسات الصغيرة األردنية :وفاء عبد األمير الدباس -
 2006المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية، جامعة الشمف ، 

 

 أطروحات جامعية : رابعا 
 ، أطروحة اآلثار المحتممة النضمام المنظمة العالمية لمتجارة عمى قطاع صناعة األدوية ،حالة مجمع صيدال: الصادق بوشنافة -

 2007دكتوراه غير منشورة  في العموم االقتصادية تخصص تخطيط ، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ، جامعة الجزائر ،
،أطروحة -دراسة حالة الجزائر مصر–المنظمة العالمية لمتجارة و انعكاساتيا عمى قطاع التجارة الخارجية :  اهلل مولحسان آيات-

  2011دكتوراه غير منشورة في العموم االقتصادية شعبة اقتصاد التنمية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،

،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراه غير منشورة  في المزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية اإلسالمية :بمحيمر إبراىيم -
 2005عموم التسيير ،جامعة الجزائر، 

–تحميل اثر السياسات االقتصادية عمى تنمية االستثمارات األجنبية المباشرة في ظل اإلصالحات االقتصادية : بن سمينة دالل -
  2013 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة في العموم االقتصادية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، -دراسة حالة الجزائر

 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة في العموم االقتصادية ، المنظمة العالمية لمتجارة و النظام التجاري العالمي الجديد: بن موسى كمال -
  2004كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ، جامعة الجزائر ،

 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في مؤسسة اقتصادية دراسة حالة مؤسسة سوناطراك: حسين يرقى -
 2007في العموم االقتصادية ،جامعة الجزائر ، 

أطروحة غير منشورة لنيل شيادة دكتوراه في  : االتجاىات الجديدة لمتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية: حشماوي محمد -
 2006العموم االقتصادية ، جامعة الجزائر ، 

 ، أطروحة غير منشورة مقدمة لنيل التسويق و المزايا التنافسية دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر:  سامية لحول 
 2008شيادة الدكتوراه في عموم التسيير ، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

، أطروحة دكتوراه غير منشورة  في العموم لمنظمة العالمية لمتجارة و اآلثار المرتقبة عمى الدول النامية حالة الجزائر ا: شامي رشيدة -
  2007االقتصادية ، فرع نقود و مالية ، جامعة الجزائر ، 
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 أطروحة دكتوراه غير ،2005-1996االستثمار األجنبي المباشر و أثره عمى االقتصاد الجزائري خالل الفترة : عبد الكريم بعداش -
 2008-2007منشورة في العموم االقتصادية ، كمية العموم االقتصادية و عموم التسيير ،جامعة الجزائر، 

 ، أطروحة دكتوراه غير دور االبتكار و اإلبداع التسويقي في تحقيق الميزة التنافسية لمبنوك التجارية األردنية: عطا اهلل فيد السرحان -
 2005منشورة في فمسفة التسويق ، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ، األردن، 

  غير منشورة ،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتوراهإستراتيجية التصدير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية:عماري جمعي 
 2011 ،جامعة الحاج لخضر، باتنة ،  االقتصاديةفي العموم

 أطروحة دكتوراه غير ،"1989،2010"التغيرات في الحسابات الخارجية و أثرىا عمى الوضعية النقدية في الجزائر : فضيل رايس -
 2013منشورة في العموم االقتصادية شعبة اقتصاد و تنمية ، جامعة الحاج لخضر باتنة 

 ، أطروحة دكتوراه أىمية االستثمار األجنبي في الدول النامية مع دراسة مقارنة بين الصين ، تركيا ، مصر و الجزائر: كريمة فرحي -
  2013غير منشورة في العموم االقتصادية ، جامعة الجزائر ، 

 ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، قسم واقع التخطيط االستراتيجي لمموارد البشرية في القطاع العام في األردن: موفق محمد الضمور -
 2008إدارة األعمال ، األكاديمية العربية لمعموم المالية و المصرفية، األردن ، 

 تقارير و إحصاءات : خامسا 
التقرير االقتصادي السنوي حول دول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي ، مركز األبحاث اإلحصائية و االقتصادية و االجتماعية -

 2011و التدريب لمدول اإلسالمية ، 

 2011الجزائر، ،(الديمغرافيا - 1-الفصل ) 2011-1962حوصمة إحصائيات : الديوان الوطني لإلحصاءات -
 2011الجزائر ،،(التجارة الخارجية- 10-الفصل ) 2011-1962حوصمة إحصائيات : الديوان الوطني لإلحصاءات -
 2011الجزائر، ،(األجور - 3-الفصل ) 2011-1962حوصمة إحصائيات : الديوان الوطني لإلحصاءات -
 2011الجزائر، ،(التعميم  - 6-الفصل ) 2011-1962حوصمة إحصائيات : الديوان الوطني لإلحصاءات -
 ، األمم المتحدة، نيويورك ، جنيف ، النقل البري الدولي االتفاقية الجمركية بشان النقل الدولي لمبضائع: المجنة االقتصادية ألوربا -

2010  

 2001األمم المتحدة ، نيويورك،  : أثار االتفاق العام بشان تجارة الخدمات عمى النقل:المجنة االقتصادية و االجتماعية لغرب آسيا -

 2007،جمعية المطابع التعاونية ،عمان، األردن،  600نشرة :األصول و األعراف الموحدة لالعتماد المستندية غرفة التجارة الدولية -

 ،وزارة التجارة دراسة عن العالقات التجارية و االقتصادية  بين الجميورية المصرية و تركيا: قطاع االتفاقات التجارية المصري 
  2008المصرية ، 

  2010 أوت 25 ، بنك الجزائر ، -التقرير السنوي-2010التطورات االقتصادية و النقدية في : محمد لكصاصي -

I map consumer staples report : food and brivage industry global report, 2010- 
 مراجع بالمغة االجنبية : سادسا 

-Alain Ollivier et autres :Le Marketing International, presse universitaire de France , Paris 1990 , 
p04  
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 ، متاح عمى الموقع ، منتدى األعمال الجزائري التركي: اإلذاعة الجزائرية 
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141119/20125.html  

: متوفرة عمى الموقع : الجزائر العثمانية -
http://www.onefd.edu.dz/infpe/cours%20pdf%201mef/ENV3/histoire-env3-pdf/HIS-ENV3-01.pdf   
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www.kenanaonline.com /user/al7oot/posts/72272 

/ http://blogs.ksu.edu.sa/sunhat/2009/07/12/45 متوفرة عمى الموقع ، القوى الخمس لبورتر ،: صنيات العتيبي 
21:03 ،11/12/2014  

، منتدى العمالق العربي ، -تعرف عمى الطبخ الجزائري و تاريخو–التغذية في الجزائر : فتحي خشايمية           
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 :مخرجات البرنامج الختبار الفرضية االولى -1

 

Corrélations 

 INVEST MRKT RENT COUT PROD CA 

INVEST 

Corrélation de Pearson 1 ,894
*

 ,866 ,960
**

 ,963
**

 ,969
**

 

Sig. (bilatérale) 
 

,041 ,057 ,010 ,009 ,007 

N 5 5 5 5 5 5 

MRKT 

Corrélation de Pearson ,894
*

 1 ,794 ,954
*

 ,895
*

 ,950
*

 

Sig. (bilatérale) ,041  ,108 ,012 ,040 ,013 

N 5 5 5 5 5 5 

RENT 

Corrélation de Pearson ,866 ,794 1 ,846 ,933
*

 ,887
*

 

Sig. (bilatérale) ,057 ,108  ,071 ,020 ,045 

N 5 5 5 5 5 5 

COUT 

Corrélation de Pearson ,960
**

 ,954
*

 ,846 1 ,973
**

 ,996
**

 

Sig. (bilatérale) ,010 ,012 ,071  ,005 ,000 

N 5 5 5 5 5 5 

PROD 

Corrélation de Pearson ,963
**

 ,895
*

 ,933
*

 ,973
**

 1 ,987
**

 

Sig. (bilatérale) ,009 ,040 ,020 ,005  ,002 

N 5 5 5 5 5 5 

CA 

Corrélation de Pearson ,969
**

 ,950
*

 ,887
*

 ,996
**

 ,987
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,007 ,013 ,045 ,000 ,002 
 

N 5 5 5 5 5 5 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 :مخرجات البرنامج الختبار الفرضية الثانية -2

 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deuxajusté Erreur standard 

de l'estimation 

Durbin-Watson 

1 ,987
a

 ,974 ,949 163327548,619 3,547 

a. Valeurs prédites : (constantes), MRKT, INVEST 

b. Variable dépendante : CA 



 

 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 
2023068014192

450300,000 
2 

1011534007096

225150,000 
37,919 ,026

b
 

Résidu 
5335177627568

5536,000 
2 

2667588813784

2768,000 

  

Total 
2076419790468

135940,000 
4 

   

a. Variable dépendante : CA 

b. Valeurs prédites : (constantes), MRKT, INVEST 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 380947777,318 290587424,398  1,311 ,320 

INVEST 1,008 ,429 ,594 2,350 ,143 

MRKT ,086 ,052 ,420 1,662 ,238 

a. Variable dépendante : CA 

 

 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

Standardized Residual ,234 5 ,200
*

 ,912 5 ,477 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. Statistiques de colinéarité 

A Erreur standard Bêta Toléranc

e 

VIF 



1 

(Constante) 380947777,318 290587424,398  1,311 ,320   

INVEST 1,008 ,429 ,594 2,350 ,143 ,201 4,967 

MRKT ,086 ,052 ,420 1,662 ,238 ,201 4,967 

a. Variable dépendante : CA 

 

 

 

Corrélations 

 INVEST MRKT 

INVEST 

Corrélation de Pearson 1 ,894
*

 

Sig. (bilatérale)  ,041 

N 5 5 

MRKT 

Corrélation de Pearson ,894
*

 1 

Sig. (bilatérale) ,041  

N 5 5 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

 



 

 

 
 

 

 :النموذج المعدل  و اختيار افضل معادلة 

 

 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deuxajusté Erreur standard 

de l'estimation 

Durbin-Watson 

1 ,969
a

 ,939 ,918 205810703,072 2,310 

a. Valeurs prédites : (constantes), INVEST 

b. Variable dépendante : CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 
1949345653970

560770,000 
1 

1949345653970

560770,000 
46,021 ,007

b
 

Résidu 
1270741364975

75120,000 
3 

4235804549919

1704,000 

  

Total 
2076419790468

135940,000 
4 

   

a. Variable dépendante : CA 

b. Valeurs prédites : (constantes), INVEST 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. Statistiques de colinéarité 

A Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 
(Constante) 36117009,352 256440874,273  ,141 ,897   

INVEST 1,645 ,243 ,969 6,784 ,007 1,000 1,000 

a. Variable dépendante : CA 

 

 

Variables exclues
a

 

Modèle Bêtadans t Sig. Corrélationpartie

lle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF Toléranceminim

ale 

1 MRKT ,420
b

 1,662 ,238 ,762 ,201 4,967 ,201 

a. Variable dépendante : CA 

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), INVEST 

 

 

 

 

 



 

 : مخرجات البرنامج الختبار الفرضية الثالثة -3

 

Corrélations 

 RENT INVEST MRKT 

RENT 

Corrélation de Pearson 1 ,866 ,794 

Sig. (bilatérale)  ,057 ,108 

N 5 5 5 

INVEST 

Corrélation de Pearson ,866 1 ,894
*

 

Sig. (bilatérale) ,057  ,041 

N 5 5 5 

MRKT 

Corrélation de Pearson ,794 ,894
*

 1 

Sig. (bilatérale) ,108 ,041  

N 5 5 5 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 : مخرجات البرنامج الختبار الفرضية الرابعة -4

 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deuxajusté Erreur standard 

de l'estimation 

Durbin-Watson 

1 ,984
a

 ,968 ,936 172404733,097 3,258 

a. Valeurs prédites : (constantes), MRKT, INVEST 

b. Variable dépendante : COUT 

 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 
1783905328639

973890,000 
2 

8919526643199

86940,000 
30,008 ,032

b
 

Résidu 
5944678398834

6304,000 
2 

2972339199417

3152,000 

  

Total 
1843352112628

320260,000 
4 

   

a. Variable dépendante : COUT 

b. Valeurs prédites : (constantes), MRKT, INVEST 



 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 415653103,339 306737275,912  1,355 ,308 

INVEST ,850 ,453 ,531 1,878 ,201 

MRKT ,093 ,055 ,480 1,694 ,232 

a. Variable dépendante : COUT 

 

 

 

 



 
 

 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

Standardized Residual ,264 5 ,200
*

 ,948 5 ,726 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

 

 

 : النموذج المعدل و اختيار افضل معادلة انحدار 

 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deuxajusté Erreur standard 

de l'estimation 

Durbin-Watson 

1 ,960
a

 ,921 ,895 219685054,145 2,000 

a. Valeurs prédites : (constantes), INVEST 

b. Variable dépendante : COUT 

 

 



 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 
1698567543584

705020,000 
1 

1698567543584

705020,000 
35,195 ,010

b
 

Résidu 
1447845690436

15136,000 
3 

4826152301453

8376,000 

  

Total 
1843352112628

320260,000 
4 

   

a. Variable dépendante : COUT 

b. Valeurs prédites : (constantes), INVEST 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. Statistiques de colinéarité 

A Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 
(Constante) 44650397,324 273728365,476  ,163 ,881   

INVEST 1,536 ,259 ,960 5,933 ,010 1,000 1,000 

a. Variable dépendante : COUT 

 

 

Variables exclues
a

 

Modèle Bêtadans t Sig. Corrélationpartie

lle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF Toléranceminim

ale 

1 MRKT ,480
b

 1,694 ,232 ,768 ,201 4,967 ,201 

a. Variable dépendante : COUT 

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), INVEST 

 

 

 

 

 



 :مخرجات البرنامج الختبار الفرضية الخامسة -5

 

Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deuxajusté Erreur standard 

de l'estimation 

Durbin-Watson 

1 ,966
a

 ,933 ,866 52473978,515 3,453 

a. Valeurs prédites : (constantes), MRKT, INVEST 

b. Variable dépendante : PROD 

 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 
7674669562787

0960,000 
2 

3837334781393

5480,000 
13,936 ,067

b
 

Résidu 
5507036842376

221,000 
2 

2753518421188

110,500 

  

Total 
8225373247024

7184,000 
4 

   

a. Variable dépendante : PROD 

b. Valeurs prédites : (constantes), MRKT, INVEST 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 

(Constante) 208735017,651 93360112,201  2,236 ,155 

INVEST ,274 ,138 ,811 1,989 ,185 

MRKT ,007 ,017 ,170 ,417 ,717 

a. Variable dépendante : PROD 

 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnov
a

 Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

Standardized Residual ,189 5 ,200
*

 ,953 5 ,759 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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Récapitulatif des modèles
b

 

Modèle R R-deux R-deuxajusté Erreur standard 

de l'estimation 

Durbin-Watson 

1 ,963
a

 ,927 ,903 44669036,150 3,333 

a. Valeurs prédites : (constantes), INVEST 

b. Variable dépendante : PROD 

 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 
7626776409865

0176,000 
1 

7626776409865

0176,000 
38,223 ,009

b
 

Résidu 
5985968371597

009,000 
3 

1995322790532

336,200 

  

Total 
8225373247024

7184,000 
4 

   

a. Variable dépendante : PROD 

b. Valeurs prédites : (constantes), INVEST 

 

 

 

 

Variables exclues
a

 

Modèle Bêtadans t Sig. Corrélationpartie

lle 

Statistiques de colinéarité 

Tolérance VIF Toléranceminim

ale 

1 MRKT ,170
b

 ,417 ,717 ,283 ,201 4,967 ,201 

a. Variable dépendante : PROD 

b. Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), INVEST 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 

standardisés 

t Sig. Statistiques de colinéarité 

A Erreur standard Bêta Tolérance VIF 

1 
(Constante) 180941526,101 55657779,271  3,251 ,047   

INVEST ,325 ,053 ,963 6,182 ,009 1,000 1,000 

a. Variable dépendante : PROD 
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Corrélations 

 Product PlacePromotion Price 

Product 

Corrélation de Pearson 1 ,930
*

 ,954
*

 

Sig. (bilatérale)  ,022 ,012 

N 5 5 5 

PlacePromotion 

Corrélation de Pearson ,930
*

 1 ,997
**

 

Sig. (bilatérale) ,022  ,000 

N 5 5 5 

Price 

Corrélation de Pearson ,954
*

 ,997
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,012 ,000  

N 5 5 5 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

 



 ملخص 
في ظل ما تعيشو الساحة االقتصادية العالمية من انفتاح األسواق و حدة المنافسة نتيجة لمتطورات العالمية الحديثة من مساعي دولية لعولمة 

النشاط االقتصادي و تطور تكنولوجيا االتصال و المواصالت التي ساىمت في اندماج األسواق الدولية  ، فان المؤسسة االقتصادية تواجو إشكالية 
مجابية المنافسة التي تعيشيا في أسواقيا المستيدفة سواء منيا المحمية أو الدولية ، و أصبحت مضطرة لمتفكير في سبل تمكنيا من مسايرة ىذه 

المنافسة وازدحام األسواق قصد ضمان إستمراريتيا ونموىا ضمن قطاع أعماليا و كسب اكبر حصة سوقية ممكنة ، كما نالت ىذه اإلشكالية قسطا 
كبيرا من اىتمام الباحثين والمفكرين عمى المستوى األكاديمي قصد إبراز أفضل السبل لرفع تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل انفتاح األسواق 

واشتداد المنافسة ، وقد طرحت العديد من المداخل المقترحة لحل ىذه اإلشكالية ، كما ىو الحال بالنسبة ليذه الدراسة التي تيتم بالعنصر األكثر ارتباطا 
و ىو ما  (استراتيجيات التوسع و التوجو نحو رحابة السوق الدولية )، و رفع الحصة السوقية  (المزيج التسويقي)برفع الطمب عمى منتجات المؤسسة 

 .يترجم في استراتيجيات التسويقي الدولي 
حيث خمصت ىذه الدراسة من خالل إسقاطيا عمى شركة بيفا إلى مجموعة من النتائج أىميا االرتباط  الخطي الطردي القوي بين متغيرات الدراسة وىو 

، فيما عدا متغير األرباح الذي ال يعبر  (التنافسية)في رفع قيمة المتغيرات التابعة  (استراتيجيات المزيج التسويقي )ما يترجم دور المتغيرات المستقمة 
عن ارتباط خطي مع المتغيرات المستقمة ، باإلضافة إلى التكاليف و ىو ما يعكس أن األرباح ال تتأثر بطريقة مباشر بتكاليف الشركة وقيمة االستثمار 

و تكاليف التسويق بل تتأثر بقيمة اإلنتاج و رقم أعمال الشركة و أن قرار تحديد األرباح يرجع أيضا إلى إستراتيجية الشركة ومجمس إدارتيا فيما إذا 
كانت تريد رفع أرباحيا أو تخفيضو و ىو ما يجعمنا نحكم عمى أن األىداف الرئيسية لمتسويق ال تتمثل في الربح بل تتمثل في استمرارية الشركة ونموىا 

من خالل العالقة الخطية القوية التي تربطيا باالستثمار قصد رفعو و اإلنتاج قصد زيادة معدلو ورقم األعمال قصد رفع حصتيا السوقية و التكاليف 
 .  من خالل ترشيدىا باالستثمار في التكامل األمامي لمشركة و التوجو مباشرة لمعمالء المستيدفين 

 .    التسويق الدولي ، تنافسية المؤسسة ، استراتيجيات تدويل نشاط المؤسسة ، إستراتيجية المزيج التسويقي الدولي  : الكممات المفتاحية

   Résumé       

A la lumière de ce que vit l’économie internationale sur l’ouverture des marchés et l’efficacité de la 
concurrence suite au développement mondiale et moderne, des efforts étatiques des différents pays de la 
globalisation de l’activité économique et l’évolution technologique des télécommunications et des transports qui 
a participé à l’incorporation  des marchés internationaux ., L’entreprise économique se trouve confronté au 
problème concurrentiel dans ces marchés visés soit au niveau local ou international, et elle est obligé de réfléchir 
à des méthodes lui permettant de cerner les problèmes liés à la concurrence et à l’encombrement des marchés 
pour la continuité et le développement dans le cadre de ses activités et l’acquisition  de parts considérables , 
cette mesure a eu beaucoup d’importance par les chercheurs et au niveau académique dans le but de découvrir 
les meilleurs méthodes concurrentielles des entreprises économiques ; l’ouverture des marchés et la ténacité de 
la concurrence , et pour la résolution de ce problème plusieurs propositions ont été adopté comme le cas de 
cette étude qui accorde l’importance au facteur le plus lié à la demande des produits de l’entreprise (variétés de 
marketing ) et l’accroit de la part au marché (stratégie d’extension et d’orientation vers le marché international) 
,et c’est ce qui explique les stratégies des variétés commercialisés mondialement. Du moment que l’étude faite 
sur la société BIFA a fait l’objet d’une multitude de résultats et essentiellement la forte relation entre les 
variations de l’étude qui explique le rôle  des variations indépendantes ( Stratégies marketing mix ) dans la hausse 
de la valeur des variations subordonnées (concurrentielles)à l’exception  de la seule variation bénéfique qui n’a 
aucun lien avec les variations indépendantes , ajoutant à cela les charges et c’est ce qui explique que les 
bénéfices ne s’influ Pas d’une façon directe sur les charges de la société et la valeur de l’exploitation et les 
charges commerciales mais elle est soumise à la valeur de l’exploitation et le chiffre d’affaire de la société  , par 
contre la décision consistant à déterminer les bénéfices revient à la stratégie de la société  et son conseil 
d’administration qui décidera de son sort en matière de bénéfice et c’est ce qui nous permet de juger que 
l’objectif essentiel du commerce ne se représente pas dans le bénéfice ,or ceci se concrétise dans la continuité et 
le développement  à travers la forte relation avec l’exploitation dans le but d’augmenter sa production et son 
chiffre d’affaire et également pour assurer sa place au marché  et orienter son exploitation vers ses partenaires. 

Mots-clés: marketing international, l'entreprise compétitive, l'internationalisation des stratégies d'activité 
de l'institution, la stratégie internationale de marketing mix. 


