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"الكمال هللا وحده " 

:صفهانياألیقول العماد

إني رأیت انه ما كتب احدهم في یومه كتابا إال قال "
لو زید ذاك و أحسن،لو غیر هذا لكان في غده،

لو ترك و ن أفضل،لو قدم هذا لكاو لكان یستحسن،
ذاك لكان أجمل، دلیل هو و وهذا من أعظم العبر،

".على استیالء النقص على جملة البشر
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شكر و تقدیر

بسم اهللا الرحمن الرحیم

""
.15رقمسورة األحقاف ،اآلیة

فرح وما عّم فینا سرور و..وما اهتدى قلب وانشرح..بعد الحمد هللا ما غرّد بلبل و صدح
الشكر هللا على جزیل نعمه و عطائه و عونه الذي منحني الصبر و الثبات و المثابرة ..

.لمواجهة الظروف الصعبة منذ بدء دراستي حتى تم انجاز هذه الرسالة

بالشكر الجزیل و االمتنان و التقدیر للدكتور مو بعد حمد اهللا و الثناء علیه و شكره، أتقد
فله إلشراف على رسالتي و تكرمه بالنصح و اإلرشاد و التوجیه،حامد نور الدین لتفضله با

.جل االحترام و التقدیر

أقدم شكري المسبق لكل اكما أنني ال أنسى كل من أمدني بالعون من قریب أو من بعید، كم
.أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بمناقشة رسالتي و سهرهم على تقییمها

بن عربیة مونیة
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...اإلهداء
إلى من غرست في أعماقي نواة الجد و الطموح،أملي و ابتسامتي

أمي الحبیبة رحمها اهللا

إلى الخبرة الطویلة و التفكیر إلى ما وراء األفق،فخري و وجودي

اهللاهأبي العزیز حفظ

إلى أجمل معاني اإلخالص و الوفاء و الدعم و البذل و العطاء

زوجي و أوالدي

إلى أشقائي توائم روحي،دعائي و تفكیري،سندي و عزوتي 

إخوتي و أخواتي

...فتعّلم و راح یعمل لیل نهار من اجل خیر الدنیا و اآلخرةإلى كل من أحب العلم

اهدي هذا الجهد

بن عربیة مونیة
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IX

التسویق الدولي و دوره في تفعیل عملیة التصدیر خارج قطاع المحروقات
-دراسة حالة مصبرات عمر بن عمر-

:الملخص
یعرف العالم الیوم تغیرات متسارعة في شتى المجاالت جعل من المؤسسات تسعى لمسایرة هذه التغیرات الحاصلة حیث 
كان هدف المؤسسة في السابق هو تحقیق الربح فقط كون أن الطلب اكبر من العرض لكن بعد انتقال هذه المؤسسات من 
مرحلة ثورة اإلدارة الصناعیة إلى مرحلة ثورة المستهلكین و اإلدارة التسویقیة أدى إلى ظهور العدید من التحدیات حّتم على 

ت إلى تبني استراتیجیات جدیدة و مرنة اتجاه محیطها التنافسي من اجل البقاء هذه المؤسسات العاملة في ظل هذه التحدیا
و االستمرار و الحفاظ على حصتها السوقیة في سوق یتمّیز بالمنافسة القویة و الشدیدة لذا أصبح التسویق الدولي یكتسي 

سواق األجنبیة و تقسیمها من اجل اختیار أهمیة بالغة بالنسبة للمؤسسات فمن اهتماماته تحلیل البیئة الدولیة و دراسة األ
،السوق الذي یحتوي على اكبر فرص النجاح باإلضافة إلى تصمیم االستراتیجیات المناسبة للدخول لهذه األسواق

وللدخول للسوق الدولي یجب على المؤسسة دراسة حاجات و رغبات المستهلكین و العمل على إشباعها من خالل المزیج 
المناسب لذلك،و هذا من اجل ترقیة الجزائر لصادراتها غیر النفطیة و هذا كون الجزائر دولة نامیة و مصدرة التسویقي 

للنفط و تحاول تنویع صادراتها و عدم االعتماد على منتج واحد،و لهذا الغرض فقد خصصت مؤسسة عمر بن عمر 
.للدراسة

:لى النحو التاليمن خالل ما تقدم یمكن صیاغة اإلشكالیة العامة للبحث ع

"؟خارج قطاع المحروقاتكیف یعمل التسویق الدولي على زیادة حجم الصادرات"

.و محاولة لإلجابة على سؤال اإلشكالیة استخدمنا في الدراسة التطبیقیة منهج دراسة الحالة لمصبرات عمر بن عمر

:و من خالل الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها

ماد الجزائر على تصدیر منتج واحد ووحید و هو النفط، و بقاء الصادرات غیر النفطیة جد هامشیة و ضعیفة بقاء اعت- 1
.من إجمالي الصادرات في أحسن األحوال%04جدا، و ظلت تراوح مكانها، و لم تحقق سوى نسبة أقل من 

أنّ التسویق الدولي ال یعمل على زیادة أنه ال توجد أیة عالقة بین التسویق الدولي و الصادرات غیر النفطیة حیث- 2
.الصادرات غیر النفطیة بالقدر المطلوب في المؤسسة

.التسویق الدولي،إستراتیجیة التصدیر،المزیج التسویقي التصدیري:الكلمات المفتاحیة
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Marketing international et son rôle dans l'activation du processus d'exportation
hors le secteur de l'hydrocarbure - étude de cas de conserveries Amor Ben Amor.

Résumé :
Aujourd'hui, le monde connaît des changements rapides dans divers domaines pour
rendre les institutions qui cherchent à garder le rythme avec ces changements, où le
but était au passé de profiter uniquement le fait que la demande est supérieure à
l’offre, mais après le passage de ces institutions de la phase de la révolution de
l’administration industrielle à la révolution de des consommateurs et l’administration
de marketing conduit à nombreux défis pris auprès des institutions impliquées dans
ces défis à l'adoption de nouvelles stratégies et flexible vis-à-vis de l'environnement
concurrentiel pour la survie et de maintien de sa part de marché dans un marché
caractérisé par une concurrence forte, ce qu’est rend le marketing international si
important pour son analyse de la conjoncture internationale et l'étude des marchés
étrangers et divisé afin de choisir le marché qui contient les plus grandes chances de
succès aussi bien quant à concevoir des stratégies d'entrée sur ces marchés,
Pour entrer sur le marché international, l'entreprise doit examiner les besoins et les
désirs des consommateurs et y répondre par le biais de marchéage approprié, et ceci
dans le but de promouvoir les exportations non pétrolières de l'Algérie et le fait que
l'Algérie est un pays en développement et exportateur de pétrole, cherche à diversifier
leurs exportations et ne pas en s'appuyant sur un seul produit et à cette fin ont été
alloués Omar Ben Omar pour étude.
Par le biais de ce problème peut être formulé pour la recherche comme suit :
"Comment le marketing international vise à augmenter les exportations hors le
secteur de l'hydrocarbure" ?
Et essayer de répondre question problématique, que nous avons utilisée dans l'étude
de l'approche par étude de cas appliquée aux conserveries Omar Ben Omar.
Et en étudiant une série de résultats, y compris :
1. la survie de l'Algérie pour soutenir l'exportation du produit seul et unique et est des
exportations de pétrole et non pétroliers restent très marginaux et très faible et est
restée au point mort et ont eu moins de 4 % des exportations totales au mieux.
2. qu'il n'y a aucun relation entre le marketing international et non pétroliers exporte
comme marketing international ne fonctionne pas sur l'augmentation des exportations
non pétrolières, selon les besoins de votre organisation.
Mots-clés : marketing international, stratégie d'exportation, export marketing-mix.
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International marketing and its role in the activation of the process of export outside the
sector of hydrocarbon - case study of canneries Amor Ben Amor.

Summary:
Today, the world is experiencing rapid changes in various areas to make the institutions
seeking to keep pace with these changes, where the goal was to the past to enjoy only the fact
that demand exceeds supply, but after the passage of these institutions of the phase of the
revolution in the industrial révolution of consumer administration and administration of
marketing leads to many challenges taken from institutions involved in these challenges to the
adoption of new strategies and flexible towards the competitive survival environment and
maintenance of its market share in a market characterized by competition, what makes
international marketing so important for his analysis of the international situation and the
study of foreign markets and divided in order to choose the market that contains the greatest
chances of success as well as to devise strategies into these markets,
To enter the international market, the company must consider the needs and desires of
consumers and respond through appropriate marketing mix, and this in order to promote non-
oil of the Algeria exports and the fact that the Algeria is a country in development and
exporter of oil, is seeking to diversify their exports and not relying on a single product and to
this end have been allocated Omar Ben Omar for study.
Through this problem can be formulated for research as follows:
"How International marketing aims to increase exports outside the sector of
hydrocarbon ?"
And try to address problematic issue, that we used in the study of the case study approach
applied to the canneries Omar Ben Omar.
And by studying a series of results, including:
1. the survival of Algeria to support the export of the product only and unique and is oil and
non-oil exports remain very marginal and very low and has remained at a standstill and had
less than 4% of total exports at best.
2 that there is no relationship between international marketing and petroleum exports as
international marketing does not work on the increase in non-oil exports, according to the
needs of your organization.
Keywords: international marketing, export strategy, export marketing mix.
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المقدمة العامة

أ

:دـــــــتمهی-1
هذه التغیرات لمسایرةیعرف العالم الیوم تغیرات متسارعة في شتى المجاالت جعل من المؤسسات تسعى 

،حیث كان هدف المؤسسة في السابق هو تحقیق الربح فقط كون أن الطلب أكبر من العرض،الحاصلة
اإلدارة یة إلى مرحلة ثورة المستهلكین  و هذه المؤسسات من مرحلة ثورة اإلدارة الصناعانتقاللكن بعد 
على هذه المؤسسات العاملة في ظل هذه التحدیات حتمأدى إلى ظهور العدید من التحدیات ،التسویقیة

من أجل البقاء و االستمرار و الحفاظ على ،محیطها التنافسياتجاهمرنة تبني إستراتیجیات جدیدة و یجب 
الدولي یكتسي أهمیة بالغة بالنسبة التسویقلذا أصبح،الشدیدةفي سوق یتمیز بالمنافسة القویة و حصتها 

.للمؤسسات
السلع و الخدمات عبر انسیابم بضرورة التسویق الدولي و هو المصطلح الحالي لعملیات إن االهتما

بغرض إشباع الحاجات و الرغبات اإلنسانیة و تحقیق أهداف المؤسسات و الحاجة إلى الدولیة،الحدود 
.یعد مهما لزیادة صادرات المؤسسة من خالل مزیجها التسویقي المناسب،المعلومات التسویقیة

المتتبع لحركة المنافسة الدولیة یجد أن نجاح المؤسسات في السوق الدولي یرجع بالدرجة األولى إلى و 
.ألنظمة تسویقیة متطورة امتالكهاتبني هذه المؤسسات للمفهوم الحدیث للتسویق و 

الحكومة اع القرار في صنالمتزاید من قبل المسؤولین و االهتمامفي ضوء تبرز أهمیة هذه الدراسةو 
التقلیل من االعتماد على الخارجیة و الداخلیة و االقتصادیةع و زیادة النشاطات یالجزائریة على ضرورة توس

.النفطیة كمصدر أساسي ووحید للدخلالمنتجات إیرادات
ف یؤدي حتما إلى تراجع قیمة صادراتنا و على مصادر جدیدة للطاقة ساالعتمادالعالم إلى انتقالكما أن 

لم 1986وكما نعرف أیضا فان أسعار النفط متقلبة، حیث أنّ أزمة سنة،نفط و المواد المرتبطة بهمن ال
آنذاك أسعار النفط حیث انخفض سعر البرمیل إلى أدنى مستویاته، مما أدى إلى تنسى حیث انهارت 

تلك منو ،ائریةعجز كبیر في المیزان التجاري، ومن ثّم میزان المدفوعات وانهارت معها اإلیرادات الجز 
.بشكل كلي على الصادرات النفطیة االعتمادعدم بدأ التفكیر في تنویع الصادرات و اللحظة 

لم تشكل ، حیث مكانهیراوححتى وقتنا الحالي ال زال التنویع في الصادرات ة التفكیر هذه و ظولكن من لح
الجزائر تعتمد بشكل كبیر مجموع الكلي للصادرات و ظلتالمن %4الصادرات غیر النفطیة أكثر من 

.على الصادرات النفطیة 
ط ضروري للنجاح في السوق و ضرورة تنویعه كشر ،نشاط التصدیريمن هنا تبرز أهمیة التوجه نحو الو 

.الدولي و كذا االنتفاع من المزایا التي تمنحها األسواق الدولیة



المقدمة العامة

ب

ر كالمنتجات الزراعیة و الصناعیة من هذا المنطق أصبح تصدیر المنتجات غیر النفطیة في الجزائ- 
.مطلبا وهاجسا بالنسبة للمؤسسات الحكومیة و المؤسسات الخاصة،الخ...والسیاحیة،

على هذا األساس فإن التسویق الدولي یعتبر من أهم العناصر الضروریة و الالزمة من أجل تشجیع و 
مزیج تسویقي مناسب لكل سوق و ذلك من خالل،من ثم ترقیتهاو النهوض بها و غیر النفطیةالصادرات

عا باالعتماد على و بالتالي تحقیق والئهم و هذا طب،زبائنهاكسب رضا دولي تتمكن المؤسسة من خالله 
معرفة حاجاتهم و ،ث تسویق دولیة لمعرفة كل كبیرة وصغیرة عن هذه األسواقبحو قاعدة بیانات و 

.ي هو حجر األساس بالنسبة للمؤسسةوق الدولكذلك فالمستهلك في الس،رغباتهمو 
ن المزیج التسویقي المناسب الذي علیه فمن غیر المعقول التحدث عن رضا المستهلك دون الحدیث عو - 

بالتالي تزداد منتج المؤسسة و نا یزداد طلب هذا المستهلك على من هو ،رغباتهعمل على تلبیة حاجاته و سی
.منه الحصول على حصة سوقیة مناسبةو في السوق الدولي یتوسع نشاطها صادرات المؤسسة و 

:الدراسةإشكالیة - 2
:تمحورت حولالتيو من هنا جاءت اإلشكالیة العامة للبحث و 

" ؟خارج قطاع المحروقاتعلى زیادة حجم الصادراتكیف یعمل التسویق الدولي " 
:الفرعیةاإلشكالیات الجزئیة أو - 3

:الفرعیة األخرى تتمثل فياإلشكالیاتو تندرج تحت اإلشكالیة العامة مجموعة 
التسویق الدولي؟أهمیةفیما تتمثل -1
؟أهمیتهما هي ما هو التصدیر، و -2
؟األجنبيالسوق إلىكیف یتم الدخول -3
؟خارج قطاع المحروقاتلزیادة حجم الصادراتاألساسیةما هي المحددات -4
مدى نجح التسویق الدولي في زیادة الصادرات خارج المحروقات؟أيإلى-5
:فرضیات الدراسة -4

:تقوم الدراسة على جملة من الفرضیات كما یلي
یجاد أسواق دائمة -1 ٕ یساهم التسویق الدولي في اقتناص الفرص التسویقیة في األسواق الخارجیة وا

.للمنتجات
.النمو االقتصاديلتصدیر دور مهم في التنمیة و ل-2
.تزداد فعالیة تسویق الصادرات عند وجود استراتیجیات المزیج التسویقي الدولي األمثل-3
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:الدراسة أهداف-5
:إلىنهدف من خالل هذا البحث 

.تسلیط الضوء على موضوع التصدیر من جمیع جوانبه- 
.التطرق لموضوع التسویق الدولي من جمیع جوانبه- 
.في مصبرات عمر بن عمرزیادة الصادرات خارج قطاع المحروقاتفي التسویق الدوليإبراز دور - 

:أهمیة الدراسة-6
ومن اجل ضمان ،و كذلك متطلباتهااألسواقالدولیة یتطلب معرفة هذه لألسواقالدخول أنكلنا یعلم 

الحصول على حصة سوقیة و ،كذلك استمراریتها في السوق الدوليو أهدافهاتحقیق نجاح هذه المؤسسات و 
تأثیرالمتمثلة في تحدید العوامل التي لها هذا الموضوع و أهمیةتأتيمن هنا ،األسواقمناسبة في هذه 

التسویقیة التي تعمل على رفع فعالیة المؤسسات العاملة األنشطةعلى زیادة حجم الصادرات من خالل 
.في مجال التسویق الدولي

:الدراسةاختیارمبررات و دوافع -7
و موضوعیة دوافع ذاتیةو اعتباراتللموضوع محض صدفة و إنما كانت نتیجة لعدة اختیارنالم یكن 

:و الدوافع في اآلتياالعتباراتحیث تتمثل هذه 
:الدوافع الذاتیة -أ
.و الذي یتوافق وتخصصناالخاص بالمواضیع ذات الصلة بالتجارة الدولیةاهتمامنا-1
العلوم طلبة العلوم االقتصادیة و رسین و داالمهتمین من باحثین و علمي یشبع فضول مرجعمحاولة تقدیم -2

.العلوم التجاریةالمالیة و 
:الدوافع الموضوعیة- ب
و المتمثل في ،الحتمیة المفروضة على اإلقتصاد الوطني للخروج من التصدیر األحاديالضرورة -3

.إلى التنویع في التصدیر و بخاصة  تصدیر المنتجات غیر النفطیة،تصدیر النفط
.االهتمام الكبیر الذي یولیه كبار المسؤولین و الحكومة الجزائریة للصادرات غیر النفطیة-4
.ت التصدیریة غیر النفطیة للجزائرمحاولة معرفة اإلمكانیا-5
.انهیار أسعار النفط و أثره على عائدات الجزائر-6
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:في البحثالدراسات السابقة-8
: اعتمدنا في دراسة الموضوع على الدراسات السابقة التالیة

دور "بعنوان غیر منشورة رمذكرة ماجست) 1998(شالبي مصطفى الدراسة التي قدمها الطالب -أ
تناول فیها مختلف المفاهیم بجامعة سعد دحلب بالبلیدة."التسویق الدولي في اقتحام األسواق الدولیة

األساسیة المتعلقة بمنهجیة التسویق الدولي مع التركیز على كیفیة تنظیم المؤسسات العاملة في مجال 
التسویق الدولي وتوضیح مختلف األسالیب والطرق المنتهجة لمراقبة مختلف الجهود التسویقیة التي تقوم 

م المذكرة بفصل تطبیقي تم من خالله عرض مختلف بها هذه المؤسسات على المستوى الدولي كما دع
سقاط الدراسة النظریة على مؤسسة  ٕ اقتصادیةالمراحل التي مر بها التسویق في المؤسسات الجزائریة وا

.كدراسة حالة
غیر منشورة مذكرة ماجستیر)2002- 2001(للطالب فالح أحمدالدراسة التي قدمها الطالب -ب

تطرق من خاللها 3جامعة الجزائر ."في عالم متغیر مدخل دینامیكي استراتیجيالتسویق الدولي "بعنوان 
إلى مختلف المداخل والنظریات المتعلقة بإدارة األعمال الدولیة والتجارة الدولیة وعالقتها بمفهوم التسویق 

.ستهدفةالدولي مع إبراز تغیر البیئة وتأثیراتها على مختلف أنشطة المؤسسة في أسواقها الدولیة الم
منشورة غیرمذكرة ماجستیر) 2005- 2004(الدراسة التي قدمها الطالب قرینات إسماعیل - ج

تطرق من خاللها إلى بجامعة سعد دحلب بالبلیدة"المزیج التسویقي الدولي للمؤسسة"بعنوان 
مدخل حول التسویق الدولي والمؤسسات العاملة في مجاله ، باإلضافة إلى إستراتیجیة التسویق الدولي 

.مع إبراز سیاسات المزیج التسویقي الدولي وتطبیق ما تم دراسته في إحدى المؤسسات الجزائریة
مقال منشور في مجلة ) 2004(الدراسة التي قدمها األستاذان براق محمد و عبیلة محمد- ح

غیر الجزائریةالصادراتدفع"بعنوانالشلفبجامعة حسیبة بن بوعلياقتصادیات شمال إفریقیا
تطرق من خالله ،4العدد ،إفریقیامجلة اقتصادیات شمال "النفطیة باستخدام مقاربة التسویق الدولي

ستراتیجیة التسویق الدولي للتغلب و ریة خارج المحروقاتدراسة تحلیلیة لوضعیة الصادرات الجزائإلى ٕ ا
.على موانع الدخول إلى األسواق األجنبیة

:حدود الدراسة-9
و تمثل ذلك في ،صل إلى نتائج دقیقة قمنا بحصر حدود للدراسةجابة على إشكالیة الدراسة و التو لإل

:المكاني و ذلك على النحو التاليتحدید اإلطار 
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عمر و هي مؤسسة عمر بن بوحدة المصبرات التابعة لمجمع تمت الدراسة المیدانیة : الحدود المكانیة- 
و العجائن الطماطم المصبرة والهریسة و المربىبإنتاج، تهتم ة تتواجد على مستوى والیة قالمةخاص

.الغذائیة 
.2014الى دیسمبر 2014من جوان تتمثل الحدود الزمانیة للدراسة في الفترة الممتدة : الحدود الزمانیة- 

:الدراسةالمنهج و األدوات المستخدمة في - 10
حقیقة إلىهذا المنهج یستند أنّ ذلك ،هج المتكامل في البحوث التطبیقیةفي هذه الدراسة تم استعمال المن

یتیح لنا تحقیق العمق و ،للبحث و بین الواقع التطبیقي لهالنظرياإلطاروجود ارتباط و تالزم بین 
حیث یتعلق المنهج الوصفي بالجانب النظري من خالل ،باستخدام المنهج الوصفي و المنهج التحلیلي

.لمختلف جوانبه األكادیمیةالتغطیة 
للوقوف على واقع التسویق الدولي في المؤسسة محل ،المنهج التحلیلي فیتعلق بالجانب التطبیقيأما

.ع العملي و تحلیل النشاط التصدیري للمؤسسةالدراسة النظریة على الواقبإسقاط،الدراسة
:الدراسةصعوبات - 11

:یليخالل إجرائنا لهذه الدراسة واجهتنا العدید من الصعوبات و العقبات و یمكن أن نلخصها في ما
إن من أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه الرسالة قلة أو باألحرى عدم وجود دراسات سابقة - 

.حسب اطالعيالموضوعحول هذا 
الدراسة، رغم اتصاالتنا الدوریة صعوبة الحصول على البیانات و المعطیات من قبل المؤسسة محل - 

.بمختلف المسؤولین بالمؤسسة
:الدراسةتقسیمات - 12

حیث یهتم الفصل األول بـــدراسة بخاتمة،تتضمن الدراسة مقدمة عامة متبوعة بأربعة فصول و تنتهي 
المفاهیمي والنظري للصادرات وذلك بالتطرق للتصدیر بصفة عامة، ثم استعراض نظریات اإلطار

.استراتیجیة التصدیرإلىباإلضافةالتصدیر وأهم مالمح نجاحه وكذلك مداخل تطویر الصادرات 
ا الفصل الثاني فیتناول التسویق الدولي وأهم المفاهیم المتعلقة به باإلضافة إلى التدویل ثم تن اولنا أشكال أّم

.التسویق الدوليإدارةالدولیة وأخیرا درسنا األسواقإلىالدخول 
ا الفصل الثالث فقد تناولنا فیه دور بحوث التسویق الدولي في زیادة الصادرات خارج المحروقات  أّم

استراتیجیات وتطرقنا كذلك إلى دراسة و اختیار األسواق الدولیة كما تناولنا أیضا في هذا الفصل دور 
.المزیج التسویقي التصدیري في ترقیة الصادرات خارج المحروقات
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حیث تم في هذا ،الصادرات الجزائریة غیر النفطیةفقد خصص لدراسة وضعیةاألخیرلرابع و الفصل اأما
ن الماضي من سنوات الثمانینات من القر الفصل استعراض وضعیة الصادرات الجزائریة غیر النفطیة 

یة صادراتها خارج المتبعة من قبل الدولة الجزائریة لترقاإلجراءاتكذا أهم و ،)2015(وقتنا هذا حتى و 
حدود الدراسة النظریة في هذا الفصل من خالل التطرق إسقاطفقد تّم األخیرفي و ،قطاع المحروقات

ر كخالصة لهذا ك خاتمة تعتبكانت هنااألخیرثم في ،بن عمر و دراسة مزیجها التسویقيلمؤسسة عمر
ة من تقدیم مجموعثم بعد ذلك تمّ ،إلیهامن النتائج المتوصل ا تّم في ذلك تقدیم مجموعة كم،البحث

تعمل على ترقیة التوصیات المقترح العمل بها، والتي رأت الباحثة بأنها ضروریة ویمكن أن تخدم و 
من كما تم أیضا تقدیم مجموعة ي،الصادرات غیر النفطیة في الجزائر باستخدام مقاربة التسویق الدول

.البحث في هذا المجال مستقبالآفاقمواضیعذلك لطرح مجموعةالتصورات في هذا المجال و 



:

االٕطار املفاهميي والنظري



اإلطار المفاھیمي و النظري للصادرات:الفصل األول

1

:تمهید
،األعمالهو االتجاه المتزاید نحو تدویل نشاط أزمة الكساد الكبرىالتطورات االقتصادیة بعد أهممن 

هذه المواد إلىلتي هي بحاجة االدول إلىاإلنتاجحیث زاد االهتمام و بشكل ملحوظ بتصدیر فوائض 
ات الجاریة عبر الحدود بالتالي زیادة االهتمام بالتجارة الخارجیة التي تختص بدراسة الصفقو ،السلعو 

رؤوس األموال عبر الحدود و تتمثل التجارة الخارجیة في حریة انتقال السلع و الخدماتو ،الوطنیة
مختلفة منها التصدیر واالستثمار بأشكالالسوق الدولي إلىیتم الدخول و ،أخربلد إلىالسیاسیة لبلد ما 

.الخ...التراخیصالمشترك و 
القرارات التي أهماالستثمار من أولدخول سوق معینة بقصد التصدیر المالئمةیعتبر اختیار الطریقة و 

من االهتمامات التسویقیة انعكاسات على عدد كبیرو تأثیرطریقة الدخول لها أنإذ،یجب دراستها جیدا
د عملیات التجارة باعتباره اح،السوق الدوليإلىالدخول أشكالابسط و أهماحد ریعتبر التصدیو ،ةیالدول
الدخول أشكالهذا الشكل من إلىتلجا أیضادول العالم الثالث جیة فمعظم الدول المتقدمة منها و الخار 
إستراتیجیةبالرغم من كونه ابسط طریقة للدخول للسوق الدولي لكن تبقى لكن و ،السوق الدوليإلى

لتحقیق األساسیةالركیزة األخیرةحیث تعتبر هذه ،للنجاح في السوق الدولیةاألساسيالتصدیر المحدد 
التسویقي المزیجو تتمثل اإلستراتیجیة التسویقیة في تحدید السوق المستهدف و كذلك ،المشروعأهداف

ي الحصول على حصة المسطرة و المتمثلة فألهدافهاالمناسب لهذه السوق من اجل تحقیق المؤسسة 
زة یع المؤسسات هو تحقیق میجمإلیهتسعى هدف أهمو ،ضمان البقاء  االستمرارسوقیة مناسبة و 

.تنافسیة
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الصادرات و المفاهیم األساسیة المرتبطة بها: األولالمبحث 
واعتبرته من ،و األفكار التي أولت نشاط التصدیر أهمیة خاصةالفكر االقتصادي العدید من اآلراءتناول 

لإللمام أكثر و ،تشجیع االدخار وتراكم رأس المالل تحفیز الطلب و أسس النمو من خالبین أهم مقومات و 
من مفهوم التصدیر وأهمیته االتصدیر بدهذا المبحث على المفاهیم الخاصة باشتملبموضوع الصادرات 

.محاذیر التصدیرحددات التصدیر وصوال إلى مزایا و مباإلضافة  إلى دوافع و أهدافه و 
مفهوم الصادرات و أهمیتها: األولالمطلب 

:مفهوم الصادرات-1
هو ركیزة تنمویة فعالةو االقتصادیةالتصدیر هو عملیة هامة تتدخل في مراحل النشاط التجاري بالمؤسسة 

هناك من من فئة ألخرى حیث أنتلف مفهوم التصدیر من شخص آلخر و بالنسبة للدول النامیة و یخ
كل عملیة تحویل سلعة أو خدمة من عون مقیم إلى عون غیر مقیم بمعنى )1(یعرف التصدیر على أنه

.أجنبيمن مواطن حقیقي إلى شخص 
للسلع و الخدمات من الحدود الوطنیة إلى أما رجل الجمارك فیعرف التصدیر على أنه كل عملیة عبور 

.الحدود األجنبیة
الخدمات من و بأنه تلك العملیة التي من خاللها تتدفق السلعاالقتصادیةكما یعرف حسب الموسوعة 

.بقلةالتراب الوطني و التي تحول خارج هذه الحدود و یمكن أن تكون بكثرة أو 
أو بتعبیر مراكز إنتاجها إلى مراكز تسویقهابیع سلع معینة من :"ف فؤاد محمود التصدیر أنه یعر كما 
أحد األسواق التي تمثل السلعة فائضا من إنتاجها إلى سوق آخر تمثل نفس السلعة جزء من منآخر

)2("إحتاجاتها

:) 3(و یمكن تقدیم تعریف التصدیر على المستویات التالیة
الذي حققته المؤسسة إلى األعوان االقتصاديهو عملیة تصریف الفائض :على مستوى المؤسسة-

.الخارجیة
قته دولة من الدول التي تعاني الذي حقاالقتصاديهو عملیة تصریف الفائض :على المستوى الوطني-

.الخدمات من الحدود الوطنیةاإلنتاج وهو عملیة عبور السلع و في فائض 

.40ص،1999األردن ،،ر والتوزیع، دار الیازوري العلمیة للنشمدخل إستراتیجي" ة سعد غالب یاسین، اإلدارة الدولی-1
.235ص،1993، القاهرةالطبعة الثالثة،العربیة،النهضةدار عملیا،التصدیر واالستیراد علمیا و مصطفى محمود فؤاد،-2
االقتصادیة في الجزائر صالحاتاإلالملتقى الوطني حول تسویقیة فعالة في قطاع التصدیر،إستراتیجیةنحو وصاف سعیدي،-3
.4ص،2004الجزائر،المركز الجامعي بشار،الممارسة التسویقیة،و 
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، ألي دولة من الدولاالقتصاديالتصدیر هو وسیلة من وسائل تحقیق الرفاه :على المستوى الدولي
العالقات ازدهارإلىالتحكم في تقنیاته یؤدي الخارجیة و األسواقاقتحام المنافسة و یستعمل لمواجهة

. الخارجیة لدولة مااالقتصادیة
:التصدیرأهمیة -2

خصوصا في ضوء ما سیسفر عنه الواقع العملي االقتصاديقضیة التصدیر حیزا هاما في الفكر احتلت
.المتنامي للفجوة التي تربط بین الدول الصناعیة المتقدمة و الدول النامیةاالتساعمن 

تنبع أهمیة التصدیر بالنسبة للدول النامیة من واقع اإلختالالت الهیكلیة التي تعاني منها موازین و 
،وتزاید أعبائهازیادة حجم المدیونیة الخارجیة ان التجاري و في المیز یالحظ تفاقم العجز، إذمدفوعاتها

ذلك بسبب السیاسات التي تنتهجها بعض الدول النامیة كسیاسة و ،االستیرادبالتالي ضعف قدرتها على و 
النقد علیه لتوفیر االحتیاجات مناالعتمادالتصدیر خیارا مهما یمكن هذا یعدألجل،إحالل الواردات

ال تتصف باالستقرار ) د األولیةصادرات الموا(أن المصادر األخرىخاصة و ،األجنبي بشكل منظم
رسم خطیط و مما یجعل قیام اقتصاد تصدیري غیر تقلیدي من المهام األولى ألجهزة التاالستمراریة،و 

:)1(ةالنقاط التالیتتمثل أهمیة التصدیر فيو ،السیاسات لكونه في األساس عملیة تنمویة طویلة األجل
من جهة االستیرادإن التصدیر هو المصدر الرئیسي للنقد األجنبي الذي یستفاد منه في تمویل عملیات -1

.و تخفیض العجز في میزان المدفوعات من جهة أخرى
فسة للحصول على أكبر لقدرة على المناالمستمر في األسواق الخارجیة و إن التصدیر یعني التواجد-2

هذا التواجد یفرض على الشركات المصدرة مواكبة الشركات المنافسة لها في األسواق ، و تسویقیةحصة 
كل هذه األمور تنعكس بدورها على و ،سائل ترویج أكثر تأثیرو رجیة من حیث تكنولوجیا اإلنتاج و الخا

ى ذلك كمثال علو ،تطویر هیكل الصناعة ككل بشكل غیر مباشرالصناعات التصدیریة بشكل مباشر و 
كانت الصناعات الیابانیة التي بدأت تظهر في األسواق األوربیة في أوائل السبعینات فالبرغم من أنها

تها المصنعة في دول أوربا الغربیة و أمریكا إال أن التواجد المستمر في هذه متوسطة الجودة مقارنة بمثیال
تطویرها ا اإلنتاجیة من الدول المنافسة و ولوجیمكنها من نقل التكنأكسب الشركات الیابانیة الخبرة و األسواق 

بدأت بذلك تغزو و ،فضیال من طرف المستهلك األوربي واألمریكيإلى األفضل حتى أصبحت أكثر ت

العلوم اإلنسانیة جامعة محمد ، مجلةن وتنمیة الصادرات حالة الجزائر، آلیات ضمان االئتماقدي عبد المجید، وصاف سعیدي–1
.2،ص2002، جوان2خیضر بسكرة العدد
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اقتصادامتیازعلى مستوى المنافسة العالمیة أصبح التصدیر یشیر إلى مدى و إضافة إلى ذلك،)1(العالم
التكنولوجي أصبح في و االقتصاديحتى أن مقیاس األداء ،الجودةبلد معین بالمرودیة والتكلفة الدنیا و 

.خاصة محتویاته التكنولوجیةرا على اعتبارات قدرات التصدیر و السنوات األخیرة یعتمد كثی
یض تكالیف مما یؤدي إلى تخف،من تحسین الجودةانطالقاإن عملیة التصدیر یتجلى تأثیرها أكثر -3

على شریحة سوقیة االستحواذبالتالي وضعیة تنافسیة أقوى و احتاللالتكلفة النهائیة وصوال إلى اإلنتاج و 
أكبر مما یرفع رقم األعمال و بالتالي الحصول على أكبر األرباح فالقدرة التصدیریة ال تتمثل في تصدیر 

)2(میة من المنتجات ذات التكنولوجیا المتطورة أكبر الكمیات فحسب بل في تصدیر أكبر ك

أهداف و أنواع الصادرات: الثانيالمطلب 
: )3(للتصدیر عدة أهداف نذكر منها:أهداف التصدیر: أوال

:هيو مرتبطة باإلستراتیجیة التجاریة األهداف ال-أ
.تجاوز السوق الوطنیة المشبعة- 
.توفیر جغرافي للمخاطر- 
.المنافسةالتكیف مع - 
.التواجد في السوق الدولیة- 

:هي هداف المرتبطة بالجانب المالي و األ- ب
.الزیادة في رقم األعمال- 
.رفع هوامش المردودیة و اإلیرادات المالیة- 
.رفع مردودیة رؤوس األموال المستثمرة- 

:األهداف المرتبطة بتحسین شروط اإلنتاج-ج
.بالمؤسسةتحسین قدرات اإلنتاج - 
.المتوفرةاالمتیازاتاستغالل - 
.نقص الكلفة اإلنتاجیة- 

، 2001، 2أحمد عبد الرحمان أحمد، مدخل إلى إدارة األعمال الدولیة، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة -1
.411ص

.194، ص2008محمود الشیخ، التسویق الدولي، دار أسامة للنشر و التوزیع، األردن، -2
.43ص،1998الجزائر،دار المحمدیة العامة،اقتصاد المؤسسة،ناصر دادي عدون،-3
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.التطویرالرفع من جهود البحث و - 
اع الصادراتأنو : ثانیا 

ذلك على و ، یمكن تقییم الصادرات إلى عدة أنواع رئیسیة و هي صادرات منظورة و صادرات غیر منظورة
نهائیةو أخرى مؤقتةأساس معیاري كونها مرئیة أو غیر مرئیة عند خروجها من البلد المنتج و صادرات 

:بصفة دائمة وسوف نشرحها كما یليخارج البلد المنتج لها أومؤقتةو ذاك على أساس بقائها بصفة 
التي تعبر الحدود الجمركیة التي تضم صادرات السلع المادیة الملموسةو :)1(الصادرات المنظورة-1

یمكن للسلطات الخارج و إلىوتنتقل من المقیمین ...القمح والسیارات: جمركیة مثلتحت نظر السلطات ال
.إحصائهاالجمركیة

و هي الخدمات التي یؤدیها األفراد و المؤسسات لألجانب مثل " :)2(منظورة الالصادرات غیر -2
خدمات البنوك الوطنیة لعمالئها المقیمین في األجانب أو خدمات المطاعم و الفنادق التي تقدم للسیاح 

".الخارج
هي تلك البضائع أو األموال التي یتم تصدیرها إلى الخارج لمدة معینة من الزمن و :المؤقتةالصادرات - 3

:منها و استیرادها ثم یعاد 
.الصالونات الدولیةت التي یتم تقدیمها في المعارض و المنتجا- 
.مواد و أجهزة وآالت أشغال ضروریة للقیام بمهمات عمل في الخارج- 
.الخارجإرسال أجهزة أو آالت إلصالحها في - 

: الصادرات النهائیة- 4
بالتزاماتهالخدمات التي یتم تصدیرها بصفة نهائیة بحیث تنقطع عالقتها بمجرد وفائه وهي تلك السلع و " 

".التعاقدیة مع المستورد
التصدیرتمحددادوافع و : لثالثالمطلب ا

:لعناصر التالیةفي ایمكن تحدید دوافع التصدیر :التصدیردوافع -أوال
.تشجیع إدارة المؤسسة على ممارسة نشاط التصدیر-1
.تحقیق مردود مناسب من تسویق المنتج في األسواق الخارجیة-2
.اإلفادة من وفورات الحجم الكبیر في التسویق-3

.282ص،2003،اإلسكندریة،لجامعیة الجدیدة للنشر والتوزیع، الدار اقتصاد الدولي التجارة و التمویلكمال بكري ، اال–-1
2 -Samir Haddad ,practical studies in business English and lettrer writting,third edition,jordan

book centre,1995,p139.
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.و تشغیلهإنتاجهمتمیزة في تسویق منتج وحید و تكنولوجیا اإلفادة من-4
.ارجیةتنویع مخاطر الدخول إلى األسواق الخ-5
.االستخدامة اإلنتاج و تصریف خارجي لسلع موسمی-6
.تشغیل طاقات و موارد فائضة و معطلة-7
.الخارجیة و القرب من الزبائناألسواقالمؤسسة في تغییر وكالء-8
.السلع المنتجة محلیااستیعابصغر السوق المحلیة و عدم قدرتها على -9

قدام المؤسسة على إیجاد منافذ خارجیة لتصریف منتجاتهاركود الطلب في السوق المحلیة و - 10 ٕ .ا
:)1(تشجع المؤسسة على التصدیر أهمهاكما أن هناك دوافع أخرى

.المؤسسة في نشاط التصدیر و ممارستهتوفر خبرات و معارف لدى - 
.القدرة على تحمل المخاطر الخارجیة أكثر من المخاطر الداخلیةاكتساب- 
.المؤسسة لخصائص الشركات متعددة الجنسیاتاكتساب- 
.للبیئة الخارجیةاستجابةتطویر اإلنتاج و طرقه - 

كما أن هناك هدف قومي للتصدیر یهم  الدول النامیة و المتقدمة و بصفة عامة یمكن تقسیم هذه الدوافع 
كان للدوافع سواءآخر شكل االستجابة عوامل دافعة بمعنىإلى عوامل ساحبة و االستجابةحسب سلوك 

) السوق األجنبيالسوق المحلي و (الخارجیةمصدرها بفعل العوامل البیئیة الداخلیة أو بفعل العوامل البیئیة 
.)2(أو كالهما معا

فیما إذا كانت المبادرة مهم إلنه یحدد طبیعة أهمیة إتخاذ قرار التصدیرإن التمییز بین هذه  العوامل 
س إختیاریة من أجل التحسن سسة للتصدیر أو أنها قامت على أسبالنشاطات الدولیة نتیجة حاجة المؤ 

.الحفاظ على ما هو موجود حالیاو 

.52ص،2008دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، التسویق الدولي،بدیع جمیل قدو،-1
.52ص،2007األردن،الطبعة الرابعة،دار وائل للنشر و التوزیع،التسویق الدولي،هاني حامد الضمور،-2
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دوافع التصدیر ):01(رقمجدول 
العوامل الدافعةالعوامل الساحبة

أهداف الربح و النمو-1
توفر المعلومات-2
إتجاهات المدیرین-3

المزایا التسویقیة -4
.توفر الفرص التسویقیة في الخارج-5
تفوق تكنولوجي -6

أوامر الطلب الخارجیة-1
زیادة القدرة في الموارد-2
القرب من األسواق الدولیة-3
زیادة حجم المبیعات الموسمیة-4
صغر حج السوق المحلیة -5
ضغوط المنافسة-6
تدهور السوق المحلي-7

.53ص،2007الطبعة الرابعة،دار وائل للنشر و التوزیع،التسویق الدولي،،هاني حامد الضمور:المصدر 

بالتصدیر باإلضافة إلى أن لالهتمامدوافع الربح و النمو من أهم القوى التي تحفز المؤسسات دإن تعد
المؤسسة التي تمتلك تفوقا تكنولوجیا توفر سلع ممیزة بالمقارنة بما یعرضه المنافسین في األسواق الدولیة 

في كافة األنشطة التسویقیة یمكن االقتصادیةكما توفر المعلومات عن األسواق الخارجیة و توفیر الجدوى 
.تسویقهاالمؤسسات من تخفیض تكالیف إنتاجها و 
المؤسسة للبدء أو التوسع باألعمال التسویقیة لدولة بفعل استجابةأما بخصوص العوامل الدافعة فقد تأتي 

:أهمهادون التخطیط المسبق لها و من مل بیئیة ضاغطةمتغیرات و عوا
.أوامر الطلب الخارجیة و زیادة القدرة في الموارد ، القرب من األسواق الدولیة- 
.م المبیعات الموسمیة باإلضافة إلى صغر حجم السوق المحلیة و ضغوط المنافسةزیادة حج- 

:محددات التصدیر:ثانیا
رغم أهمیة التصدیر للبلد إال أن هذا النشاط ال تخلو ممارسته من محددات تواجهه عند التصدیر و أثنائه 

.)1(ما یليفمن المحددات عند بدأ التصدیر
.المعلومات المطلوبة عن فرص التصدیرعدم كفایة الممولین و - 
.قلة االتصاالت الخارجیة وااللتزامات التصدیریة- 
.محدودیة رؤوس األموال الالزمة لتمویل التصدیر- 

.54-53مرجع سابق ،ص،بدیع جمیل قدو-1
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.محدودیة الطاقة اإلنتاجیة و قنوات التوزیع الخارجي- 
.تكالیف التصدیر و التعرض للمخاطر التجاریة و السیاسیةارتفاع- 

:ي تواجهها المؤسسة أثناء عملیة التصدیر فأهمهاأما المحددات الت
.القراراتاتخاذبعد األسواق الخارجیة عن مركز المؤسسة و - 
.تعدد و تنوع و شدة المنافسة الخارجیة - 
.السلع في األسواق الخارجیة و الخصائص المطلوبة فیهااستخداماتتباین - 
الخارجیةمواجهة الفروقات الثقافیة و اللغات في األسواق - 
.تكالیف إیصال السلع إلى األسواق الخارجیةارتفاعتعقد خدمات الشحن و - 

ر التصدیر یمزایا و محاذ:الرابعالمطلب 
الحاجة للتصدیر في الكثیر و هتعاظم دور ومعألعمال الدولیةبما أن التصدیر أحد أهم أشكال التجارة وا

مصر ولبنان وتونس والتي یوجد فیها طاقات إنتاجیة كبیرة معطلة ،ول النامیة ومنها العربیة كسوریامن الد
نسبیا لعدم القدرة على النفاذ إلى األسواق الدولیة ألسباب تتعلق أحیانا بالمنتج وأخرى بالتكلفة المرتفعة 
والسعر العالي، وفي بعض األوقات بسبب ضعف القدرة الترویجیة في األسواق العالمیة وغیرها، لهذا فإن 

)1(وأهمهاتراتیجیات هذه الدول ومثیالتها یجب أن تتركز على جملة من المحاور اس

.دراسة األسواق المستهدفة والتعرف على طبیعة احتیاجاتها الحقیقیة من سلع وخدمات- 
.دراسة المسائل المرتبطة بالمنافسین وسیاساتهم في األسواق الخارجیة- 
العاطفة وتنسجم مع الخصوصیة الثقافیة للمستهلكین في إعداد برامج ترویجیة تحاكي العقل و - 

.السوق المستهدف
.تحدید شبكة قنوات التوزیع المناسبة في ضوء دراسة جدوى هذه المنافذ والقنوات- 
.اعتماد سیاسات تسعیریة مرنة تستجیب بسرعة للتغیرات في األسواق- 
، مع تجات وتقلیص تكالیف تصنیعهاالمنإعداد خطط وبرامج دائمة هادفة إلى تحسین نوعیة- 

.االهتمام بمسائل التعبئة والتغلیف والتبیین
تفعیل عملیات إنتاج السلع التي تمتلك الدولة والشركة فیها میزات نسبیة في إنتاجها والتركیز على - 

.التخصص والتكامل واإلنتاج

.337- 336، ص2007إدارة األعمال الدولیة، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزیع، سوریا، الخضر، إبراهیمعلي -1
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إعداد نظام تسویقي فعال ومتطور ومرن یتجاوز اللوائح واإلجراءات البیروقراطیة المعقدة التي تسئ - 
یجاد شبكة مناسبة من الوكالء والعمالء الموثوقین في األسواق  ٕ إلى عملیة التصدي بالكامل وا

. الخارجیة
یث رأس المال تأسیس شركات خاصة للقیام بنشاطات التصدیر وتوفیر مقومات نجاحها من ح- 

.والتقنیات واألطر البشریة الكفؤة، وأساطیل النقل المناسبة من شاحنات وقطارات وسفن وطائرات
إنشاء بنوك وصنادیق خاصة لدعم وتمویل عملیات التصدیر بأقل تكلفة ممكنة، واالشتراك في - 

.المعارض الدولیة
كافة أنواع المخاطر التي یمكن وضع نظام خاص بتحفیز التصدیر ونظام لضمان الصادرات من - 

.أن تتعرض لها
ولتنفیذ كل ذلك ال بد من تضافر جهود كبیرة و مشتركة من قبل الحكومة وشركات القطاع العام والخاص 

هذه الجهود وتتفاعل ك من المصدرین أنفسم بحیث تتكاملوالمؤسسات المالیة والتأمینیة المختلفة، وكذل
.وتنفیذ إستراتیجیة التصدیر المطلوبةإیجابیا في سبیل بلورة 

مزایا التصدیر: أوال
:) 1(للتصدیر مزایا عدة أهمها

تسمح عملیة التصدیر بتعدیل الخلل في میزان المدفوعات في حال وجوده وتحقیق فوائض في هذا 
الوطنیة االستفادة من استخدام الطاقات اإلنتاجیة المعطلة وتشغیل العمالة باإلضافة إلىالمیزان،

.وتصنیع المواد األولیة المحلیة
.كما یؤدي إلى االستفادة من اقتصادیات الحجم والموقع والخبرة المتراكمة لدى الشركة

التصدیر یعمل على إیجاد بدائل متعددة للشركة في تصریف منتجاتها، ففي حال حصول كساد في 
المبیعات واألرباح والقیم المضافة سوق معینة یمكن التحول إلى سوق أخرى، و تحقیق المزید من 

.التي تؤدي إلى زیادة الناتج الوطني اإلجمالي
نوعا من التفاعل اإلیجابي مع االقتصاد العالمي ویسهل عملیة االندماج فیه، باإلضافة إلى وجدی

.االستفادة  من الخبرات والتجارب والمهارات العالمیة المتوافرة في األسواق الخارجیة

.411احمد عبد الرحمان احمد، مرجع سابق، ص-1
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محاذیر التصدیر: اثانی
إن التصدیر الفعال یتطلب قدرا كبیرا من الكفاءات والمهارات والمرونة لالستجابة للتغیرات التي تحصل 
في األسواق الداخلیة والخارجیة، لذلك ال بد من توفیر المقومات البشریة والمادیة والفنیة والمعلوماتیة 

.التصدیرالالزمة إلنجاح أعمال 
وفي حالة عدم االلتزام بذلك فإن الشركات الوطنیة قد تقع في بعض اإلشكاالت قد تقود إلى الفشل الكلي 

:)1(فيتجنب هذا النوع من المحاذیر التي تتجلى بد منأو الجزئي، لذلك ال 
ین ال یعطون ومنافذ التوزیع وشبكة الوكالء والعمالء في األسواق الخارجیة الذعدم االختیار المناسب 

النشاط الخاص بالشركة االهتمام الكافي ، مما یؤدي إلى عدم تقدیم السلعة بشكل مناسب إلى المستهلكین 
هدف وقد تضیع الفرصة على الشركة بسبب اإلهمال المقصود أو غیر المقصود من مستفي السوق ال

.الوكالء
العقود المبرمة مع المستوردین الخارجیین باإلضافة إلى عدم االلتزام والتقید من قبل الشركة بتنفیذ- 

.فجوة من الطرفینوجوداصفات السلع المصدرة یؤدي إلىمن حیث مواعید التسلیم أو مو 
ل تأمین وثائق المنشأة وشهادة الضمان اكما یجب األخذ باالعتبار عدم وفاء المورد بتعهده حی- 

االستعمال والنقاط التي یمكن العودة إلیها وكتالوجات التصمیم والصیانة واإلرشادات حول طریقة 
لالستفسار أو للقیام ببعض األعمال واإلصالح والصیانة

باإلضافة إلى مشكلة عدم المقدرة على تلبیة المتطلبات الجدیدة للمستهلكین الخارجیین من حیث 
ل المستهلك نحو تغیرات األذواق والتصامیم والشكل وأسلوب التشغیل والصیانة، مما یؤدي إلى تحو 

.في الوقت الذي یعتبر فیه االحتفاظ بالمستهلك أهم من استقطاب زبون جدید. سلعة أخرى
رامج یمكن حدوث خلل في دراسة المنافسة وعدم تقدیم السلعة بالسعر المناسب وغیاب البكما 

.الترویجیة المعبرة والجاذبة
یل نظام التصدیر وتنامي حصة الشركة في إن معالجة هذه الجوانب سیساعد بكل تأكید على تفع

.األسواق الخارجیة وتحقیق المزید من العوائد واألرباح على مستوى الشركة وعلى المستوى الوطني
یعتبر التصدیر من أهم أشكال الدخول للسوق الدولي أو باألحرى الشكل الذي تفضله معظم المؤسسات 
التي ترغب في الدخول للسوق الدولي فبعدما تقوم المؤسسة بإختیار طریقة الدخول للسوق الدولي  تحدد 

.     338الخضر، مرجع سابق، صإبراهیمعلي -1
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التصدیر بعدما ستراتیجیةإهذه األسواق لذا سنتطرق في المبحث الموالي إلى اإلستراتیجیة التي تتبعها في
.تعرفنا في هذا المبحث عن التصدیر و كل ما یتعلق به

نظریات التصدیر و أهم مالمح نجاحه:المبحث الثاني
یعتبر التصدیر من القضایا المهمة التي أولتها الدول أهمیة كبیرة، كونه یلعب دور كبیر في تلبیة حاجات 

ام بهذا النشاط، ومع التطور الكبیر الذي أحدثته الثورة ، لذلك برز االهتماألخرىالدول من الدول 
الصناعیة ظهرت مجموعة من النظریات التي تنادي بضرورة قیام كل بلد بتصدیر السلع التي تملك فیها 

.میزة أكبر من غیرها واستیراد باقي المنتجات التي یحتاجها
أهم نظریات التصدیر: المطلب األول

النظریات التي أسهمت في تطویر عملیة التصدیر بالبدء بالنظریة التجاریة ثم نتطرق فیه إلى أهم 
:)1(الكالسیكیة و أخیرا النظریة الحدیثة و ذلك كما یلي

:سیاسة التصدیر عند التجاریین -1
أكد التجاریون على أن الوسیلة الفعالة لتحقیق القدر األكبر من المعادن النفیسة لألمة هي التجارة 

جیة كما دعوا إلى تسخیر كل النشاطات االقتصادیة األخرى لكي تكون في خدمة التجارة الخارجیة الخار 
وذلك بضرورة تدخل الدولة في الحیاة االقتصادیة ورأوا أن التجارة الخارجیة تجلب أكبر قدر من المنافع 

ل الواردات و تنمیة للدولة وتحد من األضرار والخسائر وذلك بتحقیق میزان تجاري موجب من خالل تقلی
الصادرات، وبذلك فقد تمثلت السیاسة التجاریة لدیهم في انتعاش الصادرات وتقیید الواردات من الخارج وال 

.بد من تحقیق فائض مستمر في الصادرات لتعزیز القدرة الشرائیة
لزیادة الثروة،فعالةأداةوبذلك وجد التجاریون في التجارة الخارجیة بصفة عامة والتصدیر بصفة خاصة،

فقد نادى التجاریون بوجوب تدخل الدولة عن طریق سیاسة حمائیة في مجال االستیراد وسیاسة تصنیع 
.واسعة و كذا تشجیع إقامة صناعات موجهة قصد تكثیف عملیات التصدیر

وتتبلور سیاسة التصدیر حسب التجاریون في تشجیع الصادرات من السلع المصنوعة بكافة الوسائل 
ممكنة و العمل على اكتساب أسواق خارجیة جدیدة بدعم من الدولة، وقد تحققت هذه السیاسة في كل ال

نجلترا على الخصوص، فقامت فرنسا بتشجیع الصناعة فزاد اإلنتاج وانتشر البیع في األسواق  ٕ من فرنسا وا
.لصناعة الوطنیةالذي اتبع نظام حمایة جمركیة، وتشجیع االخارجیة عن طریق سیاسة الوزیر كولبیر

دراسة -دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولیة الراهنةحمشة عبد الحمید،-1
خیضر لوم االقتصادیة، جامعة محمدمذكرة غیر منشورة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الع،-حالة الجزائر

.51،ص2012/2013بسكرة،
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بینما إنجلترا اعتمدت بشكل خاص على التوسع االقتصادي في التجارة الخارجیة و اتخذت تدابیر أخرى 
إعفاء البضائع المصدرة من الضرائب، وزیادة الضرائب الجمركیة على السلع المستوردة ) المالحة(كقوانین 

.من العالم الخارجي
.في تلك الفترة، إّال أنها ظلت دروسا یقتدى بها في العدید من الدولورغم االنتقادات الموجهة للتجاریین 

:الصادرات في الفكر الكالسیكي-2
حسب نظریة حریة التبادل تعتبر التجارة الخارجیة بصفة عامة والتصدیر بصفة خاصة، عامل لتحقیق 

النظریة التجاریة وحسب الرفاهیة الجماعیة مع العلم أن أنصار حریة التبادل یعارضون بصفة كلیة أراء 
آدم سمیث فإن تقسیم العمل یجبر الدولة على أن تتخصص في إنتاج السلع التي تملك فیها میزة نسبیة، 

.ثم تبادل ما یفیض عن حاجتها بینها وبین دول أخرى 
لقد ثار التساؤل عما سیكون علیه الحال، إذا كان هناك دول محرومة من كل میزة مطلقة في إنتاج أي 

عة ما إذا قورنت بالدول األخرى ؟ أم أنه یتعین علیها الدخول إلى معترك الحیاة االقتصادیة الدولیة ؟سل
الواقع أن تحلیل آدم سمیث لم یجب على هذا التساؤل فأجاب ریكاردو في نظریته المعروفة باسم نظریة 

خصص في إنتاج السلع التي التكالیف النسبیة وتتلخص على أنه إذا سادت حریة التجارة فإن كل دولة تت
تنتج في الخارج بتكلفة منخفضة نسبیا أي یتمتع في إنتاجها بمیزة نسبیة، وذهب تحلیل ریكاردو إلى أبعد 
من ذلك بحیث أوضح أن ظروف اإلنتاج حتى لو كانت في صالح دولة معینة بالنسبة لجمیع السلع محل 

نتاج سلعة ذات نسبة أكبر و ذات مساوئ الدراسة فإن كل دولة في هذه الحالة سوف تتخصص في إ
.نسبیة أقل 

في قانون القیم 1848وقد توقفت ریكاردو عند هذا الحد من التحلیل لیتابعه جون ستیورات میل في 
الدولیة بحیث یعتبر أن في أي دولة تتوقف قیمة السلعة األجنبیة على قیمة المنتجات المحلیة التي تمت 

ل إلى أن كل األطراف تستفید من التجارة، لكن الدول الفقیرة األكثر استفادة مبادلتها في مقابلها وتوص
.إلنتاجها المواد األولیة التي ستصبح محل طلب كثیف على المستوى الدولي 

أین جاء كل من هكشر و أولین بفرضیات أكثر توسعا، حیث 1919ظلت هذه النظریة في محلها حتى 
لماذا تختلف النفقات النسبیة بین الدول ؟ فأجابت هذه النظریة : السؤالینحاولت هذه النظریة اإلجابة على 

فالبنسبة لنظریة وفرة " تعادل أسعار عناصر اإلنتاج" و الثانیة" وفرة عناصر اإلنتاج"عن طریق نظریة 
عناصر اإلنتاج فإنها تنص على تخصص كل دولة في إنتاج وتبادل السلع التي تتطلب بدرجة كبیرة 

إلنتاج المتوفرة لدیها وتستورد المنتجات التي تحتاج إنتاجها إلى عنصر اإلنتاج النادر معنى ذلك عناصر ا
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أن الدول التي تتمتع بوفرة نسبیة في عنصر العمل تقوم بتصدیر السلع الكثیفة في عنصر العمل واستیراد 
.السلع الكثیفة في عنصر رأس المال

التعادل فتنص على أن التجارة الدولیة تؤدي إلى تعادل العوائد النسبیة " نظریة "أما بالنسبة للنظریة الثانیة 
والمطلقة لعناصر اإلنتاج المتجانسة بین دول العالم، معنى ذلك أن حریة التجارة الدولیة تنوب عن حریة 

.حركة عناصر اإلنتاج في إحداث تعادل على المستوى العالمي
دعما للنموذج عوائد تلك العناصر المتجانسة على 1953وتعتبر الدراسة التي أجراها لیونتیف في 

مستوى العالمي، وهذا بالرغم من توصلها لنتائج توضح أن و م أ مصدرة أساسا للسلع كثیفة العمل 
ومستوردة للسلع كثیفة رأس المال وتفسیر ذلك هو أن إنتاجیة العمل في و م أ أعلى من إنتاجیة الدول 

.األوربیة
:الحدیثالفكر الصادرات في-3

: یحملون وجهة نظر مغایرة إزاء دور الصادرات منهمنیاالقتصادیظهر عدد من 
MYRDAL.NURKS.MARX حیث أشار ماركس إلى استحالة قیام التجارة الخارجیة بدور إنمائي

للدول النامیة في ظل سیطرة الدول الرأسمالیة على العالقات االقتصادیة الدولیة، بینما یرى مردال أن 
التجارة الخارجیة بین الدول النامیة والدول المتقدمة تعمل على زیادة التفاوت القائم في المستویات 

صادیة بین المجموعتین، ویرى أیضا أن األسواق الكبیرة التي تخلقها التجارة الخارجیة تعمل على االقت
تعزیز مقام الدول المتقدمة، ویرى أن أي تقدم یحدث في قطاع الصادرات في الدول النامیة غالبا ما یرجع 

لى أن التجارة الخارجیة التي أثره إلى الدول الصناعیة المستوردة للمواد األولیة، وبالتالي یشیر میرال إ
تؤدي إلى الركود االقتصادي، أما نوركس فإنه یرى أن التجارة الخارجیة أداة لزیادة النمو االقتصادي 
فضال عن كونها وسیلة لتوزیع الموارد توزیعا أكثر كفاءة وضرب مثاال على ذلك بالدور الذي لعبته 

.و أسترالیا وجنوب إفریقیا واألرجنتین التجارة الخارجیة في البلدان الحدیثة مثل كندا
كما أكد ضرورة االهتمام بهذا الجانب من طرف الدول النامیة خاصة عندما تكون ظروف الطلب 

جیة بدور الخارجیة على مواد التصدیر سلعة غیر مواتیة، و إزاء ذلك بین تشاؤمه بقیام التجارة الخار 
أسواق الدول المتقدمة، هذا ما یجعل اللجوء إلى تنمیة ذلك نتیجة عراقیل فيإنمائي للدول النامیة و 

.الصادرات أكثر من ضرورة
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مؤشرات و مضاعف الصادرات:المطلب الثاني
: مؤشرات الصادرات - أوال

أن القدرة التصدیریة هي من أهم بالصادرات، باعتبارالمؤشرات المتعلقة أهمالعنصریتناول هذا 
طبیعة البنیة الدولة على االستیراد من جهة وباعتبارها تعكس بشكل قوية العوامل المحددة لقدر 

:)1(یليو من بین هذه المؤشرات ما أخرى،االقتصادیة للدولة من جهة 
:نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدولة- 1

دلیال على اعتماد وذلك بإعتبار أنه كلما خصصت الدولة جزءا كبیرا من إنتاجها للتصدیر، كان ذلك 
،كبیر للدولة على الخارج، وعلى اندماجها في التقسیم الدولي الذي تسیطر علیه الرأسمالیة العالمیة

، فقد ترتفع هذه رتفاع نسبة الصادرات إلى الناتجغیر أنه یجب االحتیاط ضد التفسیرات المیكانیكیة ال
ري الستیراد ول على النقد األجنبي الضرو النسبة أیضا في تلك الظروف التي ترید فیها الدولة الحص

فالعبرة هنا ،مدى البعیدالالتقنیة الالزمة إلقامة قاعدة إنتاجیة تمهد الستقاللها على السلع االستثماریة و 
بخاصة ما رات و ثمة احتیاط آخر فیما یتعلق بنوعیة الصاد، و هي بنمط استخدام حصیلة الصادرات

، لكن األمر سیأخذ في الحسبان من خالل المؤشر سلعا صناعیةادرات سلعا أولیة أمإذا كانت الص
.الخاص بالتركیز السلعي للصادرات الذي سیتم التطرق إلیه فیما بعد

وهو مؤشر یعبر عن مدى إمكانیة تغطیة الواردات السلعیة عن :نسبة تغطیة الصادرات للواردات- 2
على " الصادرات خارج المحروقات زائد إعادة التصدیر"المتمثلة بإجمالي الصادرات السلعیة و طریق 

نما یجب بارتفاع نسبة الواردات وحدها، و اعتبار أن العبرة لیست بارتفاع نسبة الصادرات وحدها أو  ٕ ا
الواردات أو مدى قدرة ل في مدى التناسب بین الصادرات و أن یضاف إلى هذا و ذلك عامل آخر یتمث

الوقوع في تبعیة ، حتى ال یضطر لالستدانة و جات الدولة من الوارداتبقیمة حاالصادرات على الوفاء
ة الصادرات إلى إیجاد نسبة حصیلالظروف، وربما یكون من المناسب في بعض الدیون األجنبیة
قیمة، و تتوقفاد الواردات من السلع الرأسمالیة، أي إلى جملة الواردات بعد استبعالواردات الجاریة

كذلك على سیاسة الدولة في استخدام عائدات وفرة المنتجات القابلة للتصدیر و دى هذا المؤشر على م
.التصدیر

رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة ات في الجزائر،ترقیة الصادرات خارج المحروقدیب مفیدة،-1
.7ص،2012باجي مختار عنابة،
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ویقصد به مدى غلبة الوزن النسبي لسلعة أو لمجموعة من :تركیز السلعي للصادراتالدرجة - 3
، فعندما ترتفع نسبة سلعة أو عدد قلیل من السلع صدیریة للدولة على جملة صادراتهاالسلع الت

التصدیریة إلى جملة صادرات الدولة ارتفاعا یتخطى النسبة التي یمكن اعتبارها نسبة مأمونة تزداد 
ومة ومن ثم تزداد اد احتماالت ضعف مقدرتها على المس، وتزداةاحتماالت الحرج في وضع الدول

ییز بین ، ومن المهم عند النظر في درجة التركیز السلعي للصادرات التمللخارجتبعیتهااحتماالت 
.السلع األولیة والسلع الصناعیة 

وال ریب أن ظاهرة التركیز على تصدیر سلعة واحدة أو عدد ضئیل من السلع األولیة في الصادرات 
ستغالل مواردها وثرواتها یعكس تخلف الهیاكل اإلنتاجیة في الدول ومحدودیة قدرة تلك الدول عن ا

هرة إلى تفاقم تلك التبعیة واستمرارها ، مما یجعلها تنطوي ، في الوقت الذي تشیر فیه تلك الظاالمتاحة
، فالخطر یكون كبیرا في حالة السلع لو كانت الصادرات أكثر تنوعاعلى مخاطر أشد وطأة مما 

، ویعتمد في تحلیل هذا لسلع الصناعیة في الصادرات للخطربینما قد ال یدعوا ارتفاع ا،األولیة
، ، ومن بینها مؤشر تنوع الصادرات"األنكتاد "رى التي أعدتها األخالمؤشر على بعض المؤشرات

قیمته بین الذي یقیس مدى انحراف هیكل صادرات الدولة عن هیكل الصادرات العالمیة ، وتتراوح
ات الهیكل األكثر تنوعا ، ویقال أنه یساعد على التمییز بین البلدان ذالصفر والواحد الصحیح

.  للصادرات
:الرئیسیةالنسبة التي تخصص للتصدیر من اإلنتاج المحلي للسلع أو المجموعات السلعیة - 4

تهالك المحلي سواء ألغراض االسلالستخدامأو بعبارة أخرى نسبة ما یخصص من اإلنتاج المحلي 
، ویعتبر هذا المؤشر من المؤشرات ذات األهمیة الكبرى في التعبیر عن النهائي أو ألغراض التصنیع

، فاألصل هو أال بین نمط اإلنتاج ونمط االستهالكمدى تكامل االقتصاد المحلي من زاویة التقارب
نما تكون امتدادا طبیعیا له  ٕ .تنعزل الصادرات عن الطلب الداخلي وا

: مؤشر التركیز الجغرافي للصادرات - 5

لد أو عدد قلیل من الغرض من هذا المؤشر التعرف على مدى اعتماد البلد موضوع الدراسة على ب
عبر المؤشرهذا صیاغته، وقد تمت كتالت العالمیة في تصریف صادراتهالبلدان أو كتلة من الت

: تركیبة من ثالث مؤشرات فرعیة هي 
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النصیب النسبي في جملة الصادرات للكتلة صاحبة النسبة األكبر في شراء المنتجات التصدیریة - 
.المعنیةللدول 

النصیب النسبي في جملة الصادرات للدولة صاحبة النسبة األكبر في شراء المنتجات التصدیریة - 
.المعنیةللدول 

.النصیب النسبي في جملة الصادرات ألهم خمس دول في استیعاب صادرات الدولة المعنیة- 

:الصادراتمضاعف - ثانیا
تمثل جزءا من خرآالعالم الخارجي بمعنى لمباع إلى تمثل الصادرات جزءا من الناتج الوطني المحلي ا

إذا طلب العالم الخارجي،الكليالطلب على الناتج الوطني فهي بذلك تدخل مباشرة في دالة الطلب 
على الناتج الوطني مثله مثل طلب القطاع العائلي على الناتج الوطني) الطلب على الصادرات(
وطلب قطاع الحكومة على ) Iاالستثمار ( طاع المنتجین على الناتج الوطني قوطلب ) Cاالستهالك(

، وبناءا على فة الصادرات إلى الطلب الكليوبالتالي یجب إضا) Gالحكومي اإلنفاق( الناتج الوطني 
: ذلك تكتب معادلة الدخل الوطني كما یلي 

، أي أنها تساوي كمیة ثابتة في كافة نموذج الدخل الوطني كمتغیر خارجيوتعامل الصادرات في 
مستویات الدخل الوطني وهذا ألن الطلب الخارجي على الناتج الوطني هو دالة تابعة لدخول العالم 

لى نسبة األسعار  ٕ لى معدالت الفالخارجي وا ٕ لى السیاسات المحلیة إلى أسعار العالم الخارجي وا ٕ ائدة وا
و بما أن أهم هذه العوامل تتحدد بعوامل خارجیة لذا ...التجاریة ما بین الدول المتعاملة مع بعضها تجاریا 

غیرات ت، ومن ثم فإن التغیرات في الصادرات مثلها مثل الراض أن الصادرات متغیر مستقلیمكن افت
ضاعف متؤدي إلى تغیر لمستقلة األخرى في اإلنفاق ، ومع افتراض بقاء األشیاء األخرى على حالها ا

.في مستوى الدخل التوازني
:الصادراتقیمة مضاعف •

أن اشتقاق قیمة مضاعف الصادرات یعبر بنسبة الزیادة في الدخل الوطني إلى الزیادة في الطلب على 
.صادرات الدولة التي حققتها

.الوارد–الصادر) + المحلياالستثمار+ المحلياالستھالك( المحلياإلنفاق= الوطنيالدخلمعادلة
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مالمح النجاح في تنمیة الصادرات:المطلب الثالث
:)1(تتمثل أهم مالمح النجاح في تنمیة الصادرات في

مدى التطور الفعلي للهیكل السلعي و الخدمات المصدرة لیحقق هذا التطور أكبر قدر ممكن من - 
.التنوع

عتماد على عدد محدود من مدى التنویع الفعلي في نطاق األسواق الخارجیة، و بالتالي مدى تقلیل اال- 
.األسواق الرئیسیة التقلیدیة مع ما یصاحب هذا االعتماد من ضغوط اقتصادیة وسیاسیة

مدى القدرة على تحقیق زیادة مطردة في حصیلة الصادرات من سلع وخدمات تقلیدیة وجدیدة دون أن - 
.درة نسبیایترتب على ذلك زیادة في التكلفة، وخاصة بالنسبة لعوامل اإلنتاج النا

مدى استقرار و انتظام التصدیر إلى مختلف األسواق الخارجیة مما یدعم الموقف التنافسي في تلك - 
. األسواق لیساعد على زیادة حصتها منها

.56حمشة عبد الحمید، مرجع سابق، ص- 1
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مداخل تطویر الصادرات: المبحث الثالث
اإلنتاجمن السلع عن طریق إلیهتسعى جمیع الدول جاهدة منذ القدم في الحصول على ما تحتاج 

ومع تحریر التجارة الخارجیة ،كل ما تحتاجه داخل حدود الدولةإنتاجالمحلي، لكن ال تستطیع الدولة 
السلع وكذلك مبادلتها إنتاجالسلع زادت المنافسة بین الدول في إنتاجوظهور فكرة التخصص الدولي في 

.التي تتبعها من أجل ترقیة صادراتهاإلجراءاتاوهذا من خالل العدید من ،مع العالم الخارجي
أدوات السیاسة التجاریة:المطلب األول

من أدوات السیاسة التجاریة و التي تشجع حریة التبادل التجاري بین الدول وبالتالي تشجیع عملیة 
ة من أجل سیاسة الحریة التجاریة وبدورها تنقسم إلى العدید من اإلجراءات التي تتبعها الدول،التصدیر

:ومن هذه اإلجراءات نجد،زیادة الصادرات
:إعانات التصدیر- أوال

تعتبر اإلعانات من وسائل السیاسات التجاریة، التي تستهدف تشجیع الصادرات وجعلها أكثر تنافسیة في 
.)1(األسواق الدولیة

مزایا نقدیة أو عینیة نظام المنح أو اإلعانات یتمثل في تقدیم الدولة :مفهوم إعانات التصدیر-1
للمصدرین، حتى یتمكنوا من تصدیر سلع معینة، محاولة في ذلك لكسب األسواق الدولیة عن طریق 
تمكین المنتجین أو المصدرین من البیع في الخارج بأسعار تحقق لهم الربح، على أن تقدم الدولة لهم منحا 

.أو إعانات تعوضهم عن ذلك الربح المفقود
:التصدیرأنواع إعانات-2

:یمكن أن نمیز بین نوعین من هذه اإلعانات وهما
ا على أساس قیمي أو على أساس :إعانات مباشرة-أ تتمثل في دفع مبلغ معین من النقود، یحدد إّم

، كما یمكن للسلطات العمومیة أن تحدد FOBنوعي، وتحسب هذه النسبة عند التصدیر على أساس سعر 
.تساوي الفرق بین السعر الهدف و السعر العالميسعر هدف، واإلعانة الوحدویة

تتمثل في منح المشروع بعض االمتیازات لتدعیم مركزه المالي، كأن تمنح :إعانات غیر مباشرة- ب
الدولة المصدرین اإلعفاء أو التخفیض الضریبي،تسهیالت ائتمانیة، إتاحة بعض الخدمات بنفقات 

...رمزیة

الشراكة دراسة حالة الجزائر و اتفاق (فیروز سلطاني، دور السیاسات التجاریة في تفعیل االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة والدولیة -1
.68، ص2012/2013، رسالة ماجستیر غیر منشورة في االقتصاد الدولي، جامعة محمد خیضر بسكرة،)االورومتوسطیة
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، تعرف بالرسوم إضافیةمن رسوم األخرى، هو ما تفرضه الدول اإلعاناتوما یقلل من أهمیة هذه 
، كما یقابل دعم الدولة لصادراتها بموقف مقابل ألراضیهاإعانةالتعویضیة على دخول السلع المقدم لها 

.من طرف الدولة المنافسة التي تحرص دائما على االحتفاظ بمكانتها في السوق
:اإلعفاءات الجمركیة- ثانیا

معینة لكسب أسواق في من تصدیر سلعاهي المساعدات التي تقدمها الدولة للمصدرین حتى یتمكنو 
الخارج وتتمثل في إعفاء المصدرین من الرسوم الجمركیة التي تفرض على سلعهم المصدرة للخارج بهدف 

.)1(مزاولة نشاطهم في األسواق الخارجیة
:تراخیص التصدیر-ثالثا

الصادرات خالل مدة زمنیة معینة حیث تحدد الدولة الحد األقصى للكمیات وهي قیود تفرض على
المسموح بتصدیرها، ویرجع هذا النظام لفرنسا التي بدأت باستخدامه على نطاق ضیق منذ الحرب العالمیة 

.)2(األولى، ولكنه انتشر منذ أوائل الثالثینات من القرن الماضي بعد أزمة الكساد الكبیر
االتجاهات الحدیثة:نيالمطلب الثا

:وتتمثل هذه األخیرة في 
:مدخل اجتماعي تسویقي- أوال

إن تطبیق هذه اإلستراتیجیة یتطلب التوجه إلرضاء متطلبات العمالء في األسواق المستهدفة، وبشكل عام 
طورا فإن الشركات التي تهیئ نفسها لدراسة ودخول األسواق الدولیة یجب علیها أن توفر جهازا بشریا  مت

وملما بمختلف الظروف والشروط السائدة في كافة األسواق المستهدفة و أوضاعها االقتصادیة والثقافیة 
واالجتماعیة وغیرها، باإلضافة إلى إستراتیجیات الشركات المنافسة، ویتوافق ذلك مع تشكیل فریق 

:ریق المهارات التالیةمتخصص في میادین التصدیر ممن یتمتعون بكفاءة عالیة على أن تتوافر في الف
قدرات تفاوضیة خاصة مع اإلحاطة بقدر كاف من المعلومات حول الشركة و طبیعة الجهة التي - 

لمامه بكافة الجوانب المتصلة بالسلع موضوع التفاوض واألسعار ونوعیة المنتج أشكال  ٕ یتفاوض معها، وا

.21حمشة عبد الحمید، مرجع سابق، ص-1
، 2006مجدي محمود شهاب و سوزي عدلي ناشز، أسس العالقات االقتصادیة العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -2

.223ص
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عن تكالیف النقل والشحن والتأمین وزمان المنافسة السائدة أن تتوافر لدى الفریق المفاوض المعلومات 
.) 1(وصول السلع المصدرة إلى األسواق المستهدفة

تحدید الشروط الفنیة والمالیة للسلع موضوع التعاقد، باإلضافة إلى إلمام الفریق المفاوض بكل الجوانب - 
.القانونیة الخاصة بإبرام العقود

.واستراتیجیاتهم المتبعة في األسواق المستهدفة القدرة على التعرف على أوضاع المنافسین - 
.یجب على فریق التصدیر أن یجید فهم طبیعة المزیج التسویقي في األسواق الدولیة- 

رصد التطورات االقتصادیة والسیاسیة التي تحدث في العدید من الدول من دول العالم و محاولة التكیف 
.) 2(لصادرات إلى أسواقهامعها واالستفادة منها من أجل تعظیم حجوم ا

:مدخل كمي- ثانیا
یتم التركیز على السعي لتحقیق أقصى ما یمكن من األرباح عن طریق إنتاج السلع ا المدخل بموجب هذ

والخدمات بتكلفة منخفضة من خالل االستفادة من اقتصادیات الحجم، حیث تعتمد الشركة في ممارسة 
كن من تعظیم اإلنتاج وتخفیض التكلفة، وذلك مواعدة التي تنشاطاتها على عدد محدود من المواقع ال

وفي هذه الحالة تصبح الشركة . باالعتماد على سیاسات تنمیط اإلنتاج وعدم مراعاة متطلبات العمالء
قادرة على إتباع سیاسات تسعیر منخفضة بسبب تكالیف اإلنتاج المنخفضة مما یعظم فرص المنافسة 

ت واألرباح، وتكون هذه اإلستراتیجیة مناسبة عندما یتعاظم أثر عنصر التكلفة وتحقیق المزید من المبیعا
.والسعر و طلب السلعة

:مدخل استراتیجي-ثالثا
ویتمثل هذا المدخل في تصدیر منتجات إلى السوق الدولي بمعاییر ومواصفات دولیة وهذه المنتجات 

األخیرة صدیقة للبیئة الن العدید من الدول تكون منافسة لتلك الموجودة في السوق الدولي وتكون هذه 
ترفض دخول منتجات الى سوقها غیر مطابقة لمعاییر الجودة أو مضرة بالبیئة وهذا ما سنتناوله من 

:خالل العناصر التالیة
:TQMوالمواصفات الدولیة معاییرالتبني - 1

نظرا الشتداد  وحدة المنافسة بین الشركات الدولیة بسبب سیاسات التحریر االقتصادي و التجاري فإنه 
أصبح من المحتم على هذه الشركات التي ترغب في تثبیت وتحسین مواقعها في األسواق الدولیة أن تركز 

، مذكرة مقدمة في مادة اإلدارة اإلستراتیجیة، جامعة الملك عبد اإلدارة اإلستراتیجیة في البیئة العالمیةهاني عبد الرحمان العمري، -1
.48،ص2008العزیز، المملكة العربیة السعودیة، 

.324الخضر، مرجع سابق، صإبراهیمعلي -2
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استخدام التقنیات المتطورة على ما یسمى باقتصادیات الحجم المستمدة من الخبرات المتراكمة ومن 
واألسالیب اإلنتاجیة  والتسویقیة المعاصرة ونقلها إلى الفروع واألقسام الخارجیة وبالتالي البد من تطویر 

.)1(المهارات وتحسین القدرات ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة واإلداریة على مستوى كافة الفروع
شركة على تخفیض تكلفة اإلنتاج والتوزیع بالموازات مع تكون هذه اإلستراتیجیة فعالة عندما تحصل ال

نتاج المنتوجات بمعاییر ومواصفات دولیةالحفاظ على الجودة المناسبة ٕ ، وتحقیق هذه المعادلة قد یكون وا
. صعبا للعدید من الصناعات على اعتبار أن تحسین الجودة یترافق عادة مع ارتفاع التكلفة

:المنتجات الخضراء-2
من أهم العناصر التي یجب على المؤسسة االعتماد علیها أال وهي المنتجات الخضراء في الدخول تعتبر

للسوق الدولي وبكل سهولة وهذا بسبب زیادة الوعي واالهتمام بالبیئة فالمستهلك البیئي أصبح یبحث عن 
.المنتج األخضر بصورة دائمة لذا وجب على المؤسسة أن تزوده بهذا المنتج

إلى أنه من الصعب تحدید ما هو المنتج األخضر بشكل دقیق حیث أنّ ذلك یعتمد )HOUR(هوریشیر 
على المعتقدات السائدة، الثقافة، المعیار الزمني ونظرة المستهلك إلى المنتج، إال أّن هناك من یشیر إلى 

الخضراء أنّ المنتجات الخضراء هي التي تستجیب لحاجات البیئة ومطالبها، وتتمیز المنتجات
:)2(بالخصائص التالیة

المنتجات الخضراء هي منتجات ذات منافع للبیئة كأجهزة معالجة التلوث البیئي و التخلص األمن من - 
.النفایات و االنبعاثات

كالمنتجات ذات علب التغلیف (منتجات أقل أضرارا وتكلفة بیئیة مقارنة بالمنتجات المماثلة األخرى - 
للتحلیل البیولوجي أو إلعادة االستخدام، أو السیارات واآلالت التي تستعمل البنزین القابلة للتدویر أو

).الخالي من الرصاص
منتجات أكثر استخداما للموارد و الطاقات المتجددة كالمنتجات الغذائیة من مواد زراعیة أو المنتجات - 

.التي تستهلك الطاقة الشمسیة
.رة كالمواد الحافظة والكیمیاویةمنتجات أقل استخداما للمواد الخط- 
منتجات أكثر تحقیقا للجودة البیئیة كأن تكون أقل تلفا وتلوثا وآثارا جانبیة وفي المقابل أكثر استجابة - 

.لحاجات المستهلك وجمعیات حمایة المستهلك

.321علي براهیم الخضر، مرجع سابق، ص-1
البیئي للمؤسسات االقتصادیة، مداخلة في الملتقى الدولي الثاني واألداءالتسویقي األداءبین األخضرسمیرة صالحي، التسویق -2

.4، ص2011نوفمبر 23و22البیئي، جامعة ورقلة، األداءالمالي وتحدیات األداءحول نمو المؤسسات و االقتصادیات بین تحقیق 
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منتجات موجهة لحاجات حقیقیة خضراء لدى الزبائن ولیس نحو الرغبات التي یخلقها التسویق - 
.واإلعالن السلبي عن طریق إثارة الحاجات المزیفة

إعادة التدویر، إعادة االستعمال، إعادة التكییف، :وهي) RS5(منتجات أكثر تحقیقا لالعادات الخمسة - 
.إعادة التصنیع، و أخیرا التصلیح

یئي أو ما ولقد أصبحت المنتجات الخضراء قادرة على أن تكتسب هویة بیئیة متمیزة من خالل الملصق الب
یسمى بالملصق األخضر، یكون بمثابة دعوة للزبائن الخضر لتفضیل هذا المنتج على المنتجات المنافسة 
األخرى وبهذا یكون الملصق األخضر وسیلة ترویجیة تحقق مصلحة المنظمة في مبیعات أكثر في السوق 

.الدولي ومصلحة البیئة في منتجات ودیة أكثر
ید بالمعاییر الدولیة وكذلك بإنتاج منتجات صدیقة للبیئة لزیادة فرصة كسب ومن هنا تظهر أهمیة التق

.وفرصة الدخول للسوق الدولي) 14000ایزو (مزایا تنافسیة من خالل االلتزام بالمعاییر القیاسیة الدولیة
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التصدیرإستراتیجیة:الرابعالمبحث 
ت هو نتیجة دراساإنما،مجرد فكرة عابرةأودخول المؤسسة للسوق الدولي ال یكون محض صدفة إنّ 

للمصارعة بین المؤسسات حلبةأصبحفالسوق الدولي الیوم ،استراتیجیاتخطط و لهذه األسواق وتكتیكات و 
تحدد أنجب على المؤسسة عندما تقرر دخولها للسوق الدولي لذا ی،االستمرارالقویة والقادرة على البقاء و 

یجادو ،تصدیریة مناسبة لتصدیر منتوجهاإستراتیجیةتختار أو ٕ ب فیه وضمان البقاء المستهلك الراغا
.السوق الدولياالستمرار فيو 

:مفهوم إستراتیجیة تسویق التصدیر: المطلب األول
للتداخل بین االستجابةإستراتیجیة تسویق الصادرات هي من الوسائل التي تستطیع المؤسسة بواسطتها 

.الخارجیة لتحقیق أهداف مشروع التصدیرالقوى الداخلیة و 
عداد المزیج التسویقيو تحدید األسواق المستهدفة "ویقیة حیث یقصد باإلستراتیجیة التس ٕ ،"هاالمناسب لا

ة ها تعتمد اإلستراتیجیتسویق التي یقوم مدیر التسویق بإتباعقلب خطة الاإلستراتیجیةبالتالي تعتبر هذه و 
كذلك تقسیم السوق الكلي ووضع المزیج و ،تحدید أهداف المؤسسةالتسویقیة على تحلیل المواقف و 

التكتیكات طویلة األجل التي تحدد وك و السل" :التصدیریة فهي اإلستراتیجیةأما ،التسویقي المناسب
تحدید وصیاغة المزیج األسواق المستهدفة و اختیارمن ثم و ،كیفیة الوصول إلى أهدافهامؤسسة طریقها و لل

)1(")، توزیع و ترویجمنتج سعر( المؤسسةالتسویقي الذي تتبناه

للتداخل بین القوى الداخلیةاالستجابةبأنها الوسائل التي تستطیع المؤسسة بواسطتها "ف أیضا كما تعرّ 
یة والتي تشمل ة التسویقخطتتضمن كل المظاهر التقلیدیة للالخارجیة لتحقیق أهداف مشروع التصدیر و و 

"التوزیع والترویجو ، التسعیرالمنتج
.إستراتیجیة التصدیر المناسبة للمؤسسة:الثانيالمطلب 

علیه لتصبح االعتمادإذا رغبت مؤسسة العمل في مجال التصدیر فأمامها عدة بدائل للفكر الذي یمكن 
مستوى المؤسسة ككل إلستراتیجیات التصدیر علىبعدة بدائل وقد مر العالم ناجحة،المؤسسة مصدرة 

:)2(نذكر منها

.328ص،مصر،بدون سنة نشرالدار المصریة اللبنانیة ،الدولي في ظل عولمة األسواق،، التسویق عادل المهدي-1
-34،صص،1997، ، مصرللطباعة والنشر والتوزیعاألمینالتسویق الدولي والمصدر الناجح، دار یحي سعید علي عید، -2

35.
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سلعة أو مجموعة من السلع ثم تبدأ بمعنى أن تسعى الشركة إلى إنتاج :إستراتیجیة التوجه باإلنتاج- 1
یعرف هذا محاولة التعاقد معهم و التصدیر و بالبحث في األسواق الخارجیة عن مستوردین لهذه السلع ل

طبقا لهذه اإلستراتیجیة فإن النشاط الرئیسي بالمؤسسة هو ستراتیجیة تصدیر فوائض اإلنتاج و أیضا بإ
لة امالعات و اآلالت ومواد الطاقة و التها كالخدمنشاط اإلنتاج و تعمل المؤسسة على توفیر مدخ

ج إلى إشباع حاجة السوق المحلي وتصدیر تسعى المؤسسة بعد عملیة اإلنتاة، و المعرفة الفنیو 
عدادها بالمؤسسة مسؤولیة تصمیم السلع و یقع على عاتق مهندسي اإلنتاجالفوائض التي تزید عنه و  ٕ ا
.بالشكل النهائي للمستهلك

اعتقادا منها یعني أن تركز المؤسسة على إنتاج سلع ذات جودة عالیة و :التوجه للمنتجإستراتیجیة- 2
استیراد، ثم تسعى في األسواق الخارجیة للبحث عمن یرغب في بنفسهاع نفسها یببأن السلعة الجیدة ت

العمل یعتبر التركیز على إنتاج سلع بجودة عالیة هو لمحاولة التعاقد معهم والتصدیر، و هذه السلع
عدادها للمستهلكین من میم السلع و الرئیسي وفقا لهذه اإلستراتیجیة كما ال یزال تص ٕ إدارة اختصاصا

.اإلنتاج و الجودة
لمستهدفة إلیجاد هنا تركز المؤسسة على الجهود البیعیة في األسواق او :إستراتیجیة التوجه بالبیع- 3

التصدیریة المحقق المعیار األساسي للحكم في یعتبر رقم المبیعات مشترین لسلعها والتعاقد معهم و 
هو النشاط الرئیسي في المؤسسة ویتم التركیز على هذا یعني أن نشاط البیعفاءة المؤسسة، و مدى ك

.رفع الكفاءة وتدریب رجال البیع وتحفیزهم من أجل العطاء أكثر
السوق المستهدف من السلع تاحتیاجایعني أن تبدأ المؤسسة بدراسة و :التوجه بالتسویقإستراتیجیة- 4

الشروط المقبولة في السوق مل على إنتاج السلع بالمواصفات و تعال معرفتها و التي تقع في مج
، كمثال على ذلك تصدیر الصین سلعة غیر مطلوبة في السوق المحليالمستهدف حتى لو كانت ال

.یرتدون الجلباب للجلباب الرجالي للملكة العربیة السعودیة بالرغم من أن الصینین ال 
: )1(هيو األربعةعلى المسوق الخارجي اإللمام بعناصر المفهوم التسویقي بالتسویقالتوجه وإلتباع

.جه أنشطة المؤسسةو في السوق المستهدف هو نقطة البدایة في تخطیط أالمستهلكأن -أ
.تحقیق التكامل بین أنشطة التسویق و اإلنتاج و التمویلضرورة-ب
.تحقیق تكامل بین أنشطة التسویقیة المختلفةضرورة- ج
.الطویلضرورة تحقیق أرباح مناسبة في أجل -د

.5، صسابقمرجع، إستراتیجیة تسویقیة فعالة في قطاع التصدیر، نحووصاف سعیدي-1
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التوجه بالتسویق یعني أن تبدأ المؤسسة بإنتاج السلعة بالمواصفات التي إلستراتیجیةإتباع المؤسسة إنّ 
مسؤولي اإلنتاج والتمویل ورة تضافر جهود طلب ضر تیقبلها المستهلك في السوق المستهدف وهذا ی

التسویق بالمؤسسة للعمل على توفیر السلعة بالمواصفات المطلوبة باإلضافة إلى ضرورة تكامل و 
هو الربحیة هذا من أجل تحقیق هدف المؤسسة و األنشطة التسویقیة المكونة لعناصر المزیج التسویقي

قیق األرباح في األجل الطویل بعد األمر الذي یتطلب تضحیة لفترة زمنیة محدودة باألرباح ثم تح
.النفاذ إلى السوق المستهدف

المنتج ( لمزیج التسویقي و تعني أن تهتم المؤسسة بإتباع عناصر ا: )1(نإستراتیجیة العالقة مع الزبو-5
بإرضاء زبائنها في األسواق الخارجیة باإلضافة إلى فضال عن التزامها) توزیع و الترویجالالتسعیر
أفراد المجتمع ككل ألن المؤسسة التي تلقي بمواردها رعایة مجتمع المؤسسة أي عمالها و باهتمامها

الهواء أو تلقي بها في األنهار ال تراعي مسؤولیاتها إتجاه المجتمع من جهة أخرى و للمفاضلة في
رة في فان كل هذه االستراتیجیات معمول بها في معظم المؤسسات المصدالسابقةبین اإلستراتیجیات

بصدد المفاضلة فان التوجه بالتسویق االجتماعي تعتبر اكنإذالكن العالم و أنحاءمختلف 
التوجه بإستراتیجیةالعملبإمكانهاتستطع المؤسسة العمل بها فانه فان لمالمثلىاإلستراتیجیة
:)2(لألسباب التالیةذلك بالتسویق و 

حریة التجارة یعني إنتاج الحالي للسوق العالمي و االنفتاحیجیة التوجه باإلنتاج في ظل إن األخذ بإسترات
وفقا لهذه یبدأتصمیمها ال و السلعإعدادذلك الن سلع قد ال تتالقى مع أذواق المستهلكین المستهدفین 

نمابدراسة حاجات ورغبات المستهلك المستهدف و اإلستراتیجیة ٕ مهندسي اإلنتاج بالمؤسسة األمر لما یراها
العمل بإستراتیجیة التوجه بالخسارة إنلو ي لتصریفه و الذي ینتج عنه تكدس المخازن باإلنتاج و السع

غفال عناصر أخرى مثل مدى إستجابة السلعة للذوق یعني التركیز على عنصر الجودة و بالمنتج ٕ ا
ع اإلستتخدام في البلد المستهدف باإلضافة إلى مدى تناسیها ملوب من جانب المستهلك المستهدف و المط

.مدى معرفة المستهلك بأنها ذات الجودة المطلوبة

.37یحي سعید علي عید، مرجع سابق، ص-1
.6ص،التصدیرإستراتیجیة تسویقیة فعالة في قطاع نحووصاف سعیدي، -2
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كما أن إعتناق إستراتیجیة التوجه بالبیع یواجه أیضا العدید من نواحي القصور أهمها إغفال متطلبات 
أن ط التسویقي للمؤسسة و زء من النشاالمستهلك المرتقب في السلعة و من المعلوم أن وظیفة البیع تعتبر ج

.األخذ بالجزء ال یغني عن األخذ بالكل
تضمن ي األخذ بجمیع عناصر النجاح حیثباإلضافة إلى أن العمل بإستراتیجیة التوجه بالتسویق یعن

لجودة الشاملة ذلك ألن هو ما یحقق مفهوم اسیة بها لتوفر السلعة المرغوبة و المؤسسة تكامل األنشطة الرئی
التسویق بالمؤسسة سوف یؤدي بالضرورة إلنتاج سلعة التنسیق بین أنشطة اإلنتاج والتمویل و التكامل و 

.جیدة
التوزیع الخارجي سوف یمكن المنتجات واإلعالن و كامل األنشطة التسویقیة مثل تطوركذلك فإن ت
.تحقیق الربحیةالنفاذ للسوق الخارجي المستهدف و المؤسسة من 
تصمیم إستراتیجیة تسویق التصدیرمراحل: المطلب الثالث

تسویق التصدیر من أهم الخطوات أو المداخل التي یأخذها رجل التسویق في إستراتیجیةیعتبر تصمیم 
:الحسبان و تتمثل مراحل إستراتیجیة التصدیر فیما یلي

أسلوب تحلیل لمعرفة نقاط القوة هوswotتحلیل :)SWOTتحلیل أو (التشخیص التصدیري -1
التسویق بالمؤسسة بتحلیل التهدیدات التي تواجهها حیث تقوم إدارة المؤسسة والفرص و فيالضعف و 

یها بالنسبة للنواحي الضعف لدو التهدیدات التي تواجهها آخذة في الحسبان كال من نقاط القوةالفرص و 
النظام أفضل النظم لبناء یعتبر هذا و )1(التكلفةو ة التنظیمیة والمالیة والقانونیة واإلنتاجیة والبشری

.هذا من أجل وضع الخطط المناسبة للوصول إلى أهداف المؤسسة المسطرةمال و إستراتیجیات األع
في هذا الصدد یقوم ستراتیجیة الكامنة في المؤسسة و یهدف التشخیص التصدیري لتحدید القدرات اإل

:بمهمتین هما
مواجهة المخاطر الالزمة للتصدیر من خالل تقییم و حدید قدرة المؤسسة على التصدیریتمثل األمر في ت- 

.اختصاصاتهامواردها و 
الضعف هذا باإلضافة إلى لسوق من خالل توضیح نقاط القوة و یسمح بتقییم حظوظ المؤسسة في هذا ا- 

.ةمزایاها التنافسی
تشخیص عناصر البیئة بعدما تقوم المؤسسة بتحلیل و :تحدید األهداف التصدیریة اإلستراتیجیة- 2

هداف للفترة التخطیطیة القادمة تؤثر قراراتها التسویقیة تأتي مرحلة تحدید األالتيالداخلیة و الخارجیة 

.63ص،2001مصر ،، إدارة التسویق، المكتبة األكادیمیة ،محمود صادق بازرعة-1
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محددة في الخطة العامة للمؤسسة أي أن تربط أهداف التصدیر وهذه األهداف یجب أن تكون واضحة و 
ها كمیة یمكن قیاسها و واقعیة حتى یمكن تحقیقباألهداف العامة للمؤسسة كما ینبغي أن تكون أهداف 

هناك أمثلة لبعض األهداف ى تحقیقها في فترة زمنیة محددة و یكون لها إطار زمني بحیث یمكن قیاس مدو 
:)1(عارف علیها في المؤسسات المختلفةالمت

تجاتها من خالل تحسین جودة منال یمكن تحقیق هذا الهدف إال:زیادة الحصة التسویقیة للمؤسسة-
.قیة المستهدفةناسب لكل قطاع من القطاعات السو القیام بإعداد مزیج تسویقي تصدیري مو 
الطاقة اإلنتاجیة استغاللتسعى بعض المؤسسات المصدرة إلى :االقتصادیةرات و فو القیقتح-

.راإلنتاج الكبیالتوزیع نتیجة لتمتعها بمزایا تكالیف اإلنتاج و انخفاضمن االستفادةوالتسویقیة لدیها و 
المتفق علیه أن التعامل مع عدة أسواق خارجیة تجعل المؤسسة من:واقتوزیع المخاطر بین األس-

.داخل البلد أو خارجه أقل عرضة للتقلبات السلبیة سواءالمصدرة
الفرصة للمنتجات المحلیة في زیادة دورة إتاحةتساهم األسواق الجدیدة في :زیادة دورة حیاة المنتج -

قبل أن تصل إلى مرحلة السلعة قدیمة في السوق الداخلي و حیاة المنتج ففي الوقت الذي تصبح فیه 
.تقوم إدارة التسویق الدولي بالبحث عن أسواق خارجیة جدیدة لكي تكسب دورة حیاة جدیدةاالنحدار

اقتناصمن ردها فإنها تصبح مؤهلة عملیا لالستفادةمواسسة و صة التصدیریة مع أهداف المؤ إذ اتفقت الفر 
الفرصة مع المتطلبات البیئة الخارجیة السائدة في السوق استغاللالفرصة شریطة أن یتفق أسلوب 

.الدولي
إن عملیة  تقسیم السوق الدولي ال تقل أهمیتها عن عملیة تقسیم السوق :تجزئة األسواق الدولیة-3

اختالفذلك بسبب یر األسواق الدولیة أقل تجانسا و إال أنه بالمقارنة مع السوق المحلي تعت)2(المحلي
مستویات الدخل وتنوع اختالفالثقافیة بین الدول لذلك فإن واالجتماعیة و االقتصادیةالبیئات  السیاسیة و 

السوق الدولي باراعتمن المحتمل أن تكون ذات أهمیة كبیرة عند االجتماعيالسلوك أنماط الحیاة و 
إال ،أكبر لتحید قطاعات سوقیة مختلفةاحتماالمقارنة مع السوق المحلي إن عدم وجود تجانس یعطي 

حدید اإلداریة فإنه على المؤسسة المسوقة دولیا أن تحاول تو بسبب محدودیة اإلمكانیات المالیةوأنه و 
هذا لمنافسة و أنماط اتفضیالت القطاع و دمتها على أساسالتي تستطیع خو قطاعات السوق األكثر جاذبیة

أفضلتصمیم برامج تسویقیة و أفضلالحصول على فرص تسویقیة :یوفر للمؤسسة فوائد متعددة منها

.383، ص2003، األردندار وائل للنشر، رضوان المحمود العمر، مبادئ التسویق، -1
.178، ص2011، األردن، 6هاني حامد الضمور، التسویق الدولي، دار وائل للنشر و التوزیع، الطبعة -2
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قطاعات مختلفة من العمالء كما یعتبر معیارا واضحا احتیاجاتة لمواجهة تصمیم برامج تسویقیة فّعالو 
بتحدید تفق مع مستویات اإلجابة للشراء و ذلك بما یمختلفة و لتسویقیة لقطاعات سوقیة في توزیع الجهود ا

قطاعات السوق فإن هذه الفوائد الممكن الحصول علیها یجب أن تكون أكبر من التكالیف التي تقع على 
.ةعاتق المؤسسة في تنفیذ اإلستراتیجیات التسویقی

والعوامل اطق الجغرافیةالمختلفة منها المنیمكن تقسیم السوق على أساس مجموعة من العوامل و 
.أسلوب الحیاةأو على أساس العوامل النفسیة و االجتماعیةالطبقة الدیمغرافیة والجنس و 

عات التي تتناسب مع القطاباختیاربعد تجزئة السوق تقوم المؤسسة :)1(أسواق التصدیراختیار-4
یتركز على محاولة التوفیق بین ثالثة یمكن القول أن اختیار أحد األسواق األجنبیة إمكانیاتها وظروفها و 

مكانیات المؤسسة نافسة فیه باإلضافة إلى طموحات و معطیات هي اإلمكانیات الكامنة للسوق وحدة الم ٕ ا
وال یمكن إهمال أي عامل من هذه العوامل أي أن المؤسسة تختار األسواق التي ترید التصدیر إلیها 

مكانیات قلة المخاطعلى الدفع األفضلیة التنافسیة و مالیةقدرتها البحسب أهمیتها من ناحیة الربحیة و  ٕ ر وا
:)2(أسواق التصدیر وفق عدة معاییر أهمهااختیاریتم المؤسسة و 

تحدید البیئي لهذه األسواق و على المؤسسة القیام بعملیة المسحهنا یجب:تحلیل األسواق األجنبیة-أ
: السوق المستهدف و من أهمهااختیارالعوامل الجوهریة التي تقود إلى 

األسواق اختیارتعتبر معرفة إمكانیات السوق الخطوة األولى في عملیة :اإلمكانیات الكامنة للسوق-
مهمة بحوث التسویق في هذه الحالة هي قیاس حجم الطلب الحالي یتم معرفة إمكانیات المستهدفة و 

، المیزان طني الخام، الناتج الوطني الخام للفردعامة مثل الناتج الو اقتصادیةالسوق بواسطة مؤشرات 
.االقتصادیةهات السیاسة ي وتوجالتجار 

إال في حالة تمكن االعتبارمكانیات الكامنة ال یمكن أخذها بعین اإلالسوق ذات :سهولة دخول السوق-
المعوقات التي یقصد بها مجموع و ،رة من دخولها بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المناسبالمؤسسة المصد

الحمایة :یمكن قیاسها وفق مؤشرات أهمها،اتجعل عملیة التصدیر في السوق الدولي مكلفة جد
س المعمول المقاییباإلضافة إلى المواصفات و ،إلیهایعات التجاریة الخاصة بالدول المراد التصدیروالتشر 

.الخ...،بها في كل دولة

.117، ص2007دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي، -1
.121نفس المرجع السابق، ص-2
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التي المخاطرو هذه األسواقاستقرارقبل دخول السوق یجب على المؤسسة تقییم مدى :السوقاستقرار-
تنجم عنها التياالقتصادیةیمكن أن تنجم عنه هناك عدة أخطار في السوق األجنبي منها األخطار 

الخطر السیاسي ینتج بسبب سلوك و في الشراء االستمرارضعف إمكانیاتهم في ضعف القوة الشرائیة و 
السوق عن استقراریتم مالحظة الخ و ...،والتأمیماالنقالباتتجاه الشركة األجنبیة مثل الثورات وماتالحك

.الحكومي من عدمهاالستقرارطریق متابعة 
:دراسة و تحلیل المنافسة- ب

أسواق التصدیر فقد أصبح اختیارعنها عند االستغناءضرورة ال یمكن )1(تعتبر دراسة و تحلیل المنافسة
كبار تقییم الموقف التنافسي ووضع اإلستراتیجیات الالزمة للهجوم أو الدفاع تسطیر على الخطط السنویة ل

ن خالل تعریف تحلیل المنافسة في مجال التسویق تبرز مالمؤسسات في الوقت الحالي ولعل دراسة و 
القواعد التي تستخدم في توجیه هداف والسیاسات و مجموعة من األ" تعرف بأنها، حیث إستراتیجیة التسویق

ذلك من خالل فترة زمنیة معینة حیث یتضمن ذلك تحدید أوجه سة و أنشطة التسویق على مستوى المؤس
تلقائي أو لذلك إما بشكتكون منها والمعاییر المستخدمة و العناصر التي ستسویقي المختلفة و النشاط الت

.ظروف المنافسةالمستمرة في بیئة المؤسسة و یرات للتغلالستجابةنتیجة 
یعتبر ال غنى عنه في المنافسینمن خالل تعریف اإلستراتیجیة التسویقیة نالحظ أن دراسة و تحلیل 

فهذه الدراسة تسمح بمعرفة فیما إذا كانت المؤسسة قادرة على التصدیر إلى ،أسواق التصدیراختیار
.الالسوق ما أو 

:مهارات المؤسسةتحلیل مؤهالت و -ج
مؤسسة مهارات المؤسسة دورا هاما في الدخول إلى السوق الدولي إذ ستتوجب على التلعب مؤهالت و 

مزایاها النسبیة وتحویلها إلى مزایا تنافسیة ومن أهم استغاللالموازنة بین نقاط قوتها ونقاط ضعفها و 
الخبرة ابتكارري متمیز القدرة على عوامل نجاحها في التصدیر مزیج تسویقي تصدیمؤهالت المؤسسة و 

.مدة التسلیماحترام، والمعرفة الجیدة ألسواق التصدیریة
یهدف تخطیط األنشطة التسویقیة في عملیة التصدیر إلى :تصمیم المزیج التسویقي التصدیري-5

االحتفاظتجعله ینفرد بمیزات تؤهله ألن یكون له قوة في السوق من خالل )2(وضع مزیج تسویقي متمیز

،2000/2001دار النهضة العربیة للنشر،مصر،التسویق و تحدیات المنافسة الدولیة،توفیق محمد عبد المحسن، بحوث -1
.149ص

، دار النهضة العربیة للنشر ودار الفكر العربي للتوزیعتوفیق محمد عبد المحسن، التسویق و تدعیم القدرة التنافسیة التصدیر، -2
.317ص، 2003مصر، 
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بالتالي تزداد مبیعاته في السوق األمر الذي یؤدي إلى زیادة أرباحه بالعمالء الحالیین وجلب عمالء جدد و 
م بمعلومات كثیرة تتعلق بالسوق إن تصمیم مزیج تسویقي متكامل لیس باألمر السهل بل یتطلب اإللما

ببذل جهود كبیرة قصد الحصول على هذه هذا یعني قیام إدارة التسویق في المؤسسةوالمنافسین والعمالء و 
تصمیم المزیج التسویقي أي صیاغة مزیج تسویقي فعال یناسب كل ة و المعلومات قبل البدء في صیاغ

رغبات العمالء لتطور حاجات و استجابةقطاع یتم خدمته في السوق مع العمل على تطویر بشكل مستمر 
:ة للمزیج التسویقي التصدیري هيیحیث یمكننا التمییز بین ثالثة بدائل إستراتیج

.تنمیط المزیج التسویقي التصدیري- 
.التصدیريتكییف المزیج التسویقي - 
.مزیج تسویقي تصدیري مختلط- 

العمل على إنجاحها حیث ب وضع إستراتیجیة موضع التنفیذ و بعد تصمیم المزیج التسویقي یج: التنفیذ- 6
رین المسؤولیات المتعلقة بجوانب اإلستراتیجیة المختلفة على المدییذ اإلستراتیجیة توزیع األدوار و یتطلب تنف

یتطلب األمر مشاركة كاملة من كل فرد في مجال تخصصه في سبیل والوحدات الفرعیة داخل المؤسسة و 
.تحدید األهداف المطلوب تنفیذهااإلستراتیجیة المطلوبة للمؤسسة و تنفیذ 

:تنفیذ إستراتیجیة التسویقحیث هناك ثالث وظائف لها أهمیة خاصة عند
بهدف إنتاجاإلنتاجبین مسؤوال عن التنسیق بین التسویق و حیث یكون مدیر السلعة :إدارة السلعة-أ

تصمیم السلعة و طلب السوق یجب أن تتوازن جداول اإلنتاج مع سلعة معینة أو خط منتجات معین و 
.السوقاحتیاجاتبطریقة تتوافق مع 

مدیر األفراد مسؤول عین و یر الموارد مسؤول عن تخصیص الموارد وفقا لبرامج مفمد:إدارة الموارد- ب
.توزیع العاملین على األماكن التي تناسبهم وتدریب و اختیارعن 

، بعض المؤسسات تخصص إدارة مستقلة تكون عنصر مهم في تنفیذ اإلستراتیجیةفهي:المواردةجدول-ج
حة حیث تعمل على إشباع طلبات األسواق المختلفة التي الموارد المتااستخداممسؤولة عن جدولة 

.تخدمها
تعتبر الرقابة في التسویق بمثابة الحلقة األخیرة التي تكتمل بها اإلستراتیجیة التسویقیة :الرقابة-7

ة التسویقیة المقررة خطالتصدیریة فهي تتحقق من أن ما یحدث في العملیة التسویقیة هو مطابق لل
والضعف في التنفیذ قصد المسطرة أي أن الرقابة التسویقیة تهدف إلى إظهار نقاط القوةاألهداف و 
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أداء مختلف و منظمة تهدف إلى زیادة فعالیةو منع تكرار حدوثها فهي إذن عملیة مستمرة شاملة معالجتها و 
.األنشطة التسویقیة

ى في أنها تساعد علاط التسویقي تظهر أهمیة الرقابة على النش:التسویقيأهمیة الرقابة على النشاط -
بعملیة االهتمامتتلخص األسباب التي تدعوا إلى ا ومصادرها وأسالیب معالجتها و أسبابهتحدید األخطاء و 

:)1(الرقابة على النشاط التسویقي في اآلتي
.المؤسسةمدى مساهمتها في تحقیق أهداف دارة التسویق و إلالكلي األداءتمكن اإلدارة من الحكم على - 
.دید نقاط  القوة و الضعف في الوظائف التسویقیة المؤداةتح- 
.سیئا مما یزید من التكالیف التسویقیةاستخداماتحدید الجهود الضائعة أو المستخدمة - 

ألهداف من هنا تظهر أهمیة كل مرحلة من مراحل إستراتیجیة التسویق للتصدیر في الوصول إلى تحقیق ا
یقیة باإلضافة إلى ضمان البقاء هي الحصول على أكبر حصة تسو ؤسسة و المسطرة من طرف الم

السوق الدولي المراد رغبات الزبائن في یتحقق إال من خالل دراسة حاجات و أوهذا ال یكون و االستمرارو 
هذه لالرغبات من خالل المنتجات التي تقوم بتصدیرها الدخول له والعمل على تلبیة هذه الحاجات و 

تعمل على زیادة هذه الحصة خطوة ة سوقیة مناسبة لها و ن هنا تضمن هذه األخیرة حصماألسواق و 
.بخطوة

.376ص،2005،الجامعیة للنشر و التوزیع، مصرالدار ، محمد فرید الصحن، التسویق-1
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:خالصة الفصل
لإلطارمن خالل تحلیلنا ،المرتبطة بهااألساسیةالصادرات و المفاهیم إلىلقد تّم التطرق في هذا الفصل 

،وكذلك أهداف وأنواع الصادرات،وأهمیتهاالنظري للصادرات حیث تطرقنا فیه لمفهوم الصادرات 
.مزایا ومحاذیر التصدیرإلىلنصل ،دوافع ومحددات التصدیرإلىباإلضافة

حیث تناولنا أهم نظریات ،نظریات التصدیر وأهم مالمح نجاحهإلىفي هذا الفصل أیضاكما تّم التطرق 
.المح نجاح عملیة التصدیروكذلك أهم م،مؤشرات ومضاعف الصادراتإلىباإلضافةالتصدیر 

والمتمثلة في أدوات السیاسة التجاریة وهي حریة ، وتناولنا في هذا الفصل مداخل تطویر الصادرات
الجمركیة وأخیرا تراخیص التصدیر، وكذلك االتجاهات اإلعفاءاتالتصدیر و إعاناتالتجارة الخارجیة من 
كمي ومدخل استراتیجي، كما تّم أیضا في هذا مدخل اجتماعي تسویقي ومدخل: الحدیثة والمتمثلة في
تسویق إستراتیجیةمفهوم إلىث تطرقنا في هذا المبحث ىحی،التصدیرإستراتیجیةالفصل استعراض 

كل إلىتحدید استراتیجیاتها المناسبة وكذلك مراحل تصمیمها، وبعدما تطرقنا إلىباإلضافة،التصدیر
:تخالص مایليالمفاهیم الخاصة بهذا الفصل یمكن اس

.الدولیةاألسواقإلىالتصدیر هو أحد أبسط وأقدم شكل من أشكال الدخول -1
.األجنبیةیساهم التصدیر في حصول الدولة على العمالت -2
التي تحدد للمؤسسة طریقها وكیفیة األجلتسویق التصدیر في التكتیكات طویلة إستراتیجیةتتمثل -3

.وكذلك تحدید السوق المستهدف ووضع المزیج التسویقي المناسب لهذه السوق،أهدافهاإلىالوصول 
سوف نتطرق في الفصل ،المفاهیمي والنظري للصادراتاإلطارإلىوبعدما تطرقنا في هذا الفصل 

.مفاهیم أساسیة حول التسویق الدوليإلىالموالي 



:

اولـمفاه ـق  ــيـ
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:تمهید
حیث انه ،خاص بعد الحرب العالمیة الثانیةبشكلالمتقدمةلقد برز االهتمام بالتسویق الدولي في الدول 

كل ما وبالتالي ،لم یكن هناك اهتمام كبیر بالتسویق قبل ذلك الوقت كون العرض كان اقل من الطلب
لكن بعد ،األسواقكمیات كبیرة تفي بحاجات بإنتاجكان اهتمام المؤسسات في ذلك الوقت و ،ینتج یباع

اإلنتاجزیادة لم بعد الحرب العالمیة الثانیة وظهور عدد كبیر من المؤسسات و شهدها العاالتطورات التي 
ا المستهلك ال یبحث فقط عن سلعة یشتأصبحالعرض اكبر من الطلب أصبحبالتالي و  ریها بل یبحث عّم

أسواقالمستمر عن في ظل تدویل المؤسسات لنشاطها وبحثها الدائم و خصوصا،رغباتهیلبي حاجاته و 
ذلك بعد ، و في األسواق الدولیةالحصول على حصص سوقیة مناسبة و ،إنتاجهاجدیدة لتصریف فائض 

منه وفي ظل هذه الظروف التي تشهدها و ،ة التجارة الخارجیةالتطورات الهائلة التي شهدتها حرك
یئة تسویقیة متغیرة هذا في ظل بفیه و أنشطتهاممارسة حتم علیها الدخول للسوق الدولي و المؤسسات یت

األولحیث سنتناول في المبحث ،مباحثأربعةإلىقمنا بتقسیم هذا الفصل األساسعلى هذا و ،باستمرار
فوائده كما تّم في هذا المبحث و كذلك أهدافهو ،أهمیتهو مفاهیم حول التسویق الدوليكمدخل لدراستنا 
في األخیر سنتناول مبادئ و ، بین التسویق المحليتطور التسویق الدولي والفرق بینه و استعراض مراحل
یث حتدویل نشاط المؤسسات االقتصادیةنتناول فیه أنسنحاول في المبحث الثاني و ،التسویق الدولي

تدویل إلىالتي تدفع المؤسسات األسبابثم بعد ذلك سنتطرق ،عملیاتهسنقوم بتناول مفهوم التدویل و 
طر التي تمر بها كما سنقوم بشرح المخا،المراحل التي تمر بها عملیة التدویلإلىباإلضافة،نشاطها

ا المبحث أ،ممیزاتهاالدولیة و األسواقسنتناول الشركات العاملة في هذا المبحث آخرفي عملیة التدویل و  ّم
التصدیر وهوإلىحیث سنتطرق فیه ،الدولیةاألسواقإلىالدخول أشكالخصص لدراسة الثالث فقد 

األجنبيبعد ذلك االستثمار ثم سنتناول االتفاقیات التعاقدیة و،الدولیةاألسواقإلىالدخول أشكالابسط 
التسویق إدارةاألخیروسنتناول في المبحث ، اإلستراتیجیةالتحالفات إلىكذلكتطرقسنو ،المباشر
،التسویق الدوليإدارةثم مرتكزات ،التسویق الدوليإدارةوأهدافمفهوم إلىحیث سنتطرق فیه ،الدولي
.التسویق الدوليإدارةوظائف وأخیرا



مفاهیم أساسیة حول التسویق الدولي:الثانيالفصل 

35

.مدخل للتسویق الدولي: األولالمبحث 
،مكانة التسویق الدولي في السنوات األخیرة مع التطورات التي شهدها الفكر التسویقيلقد تعاظمت أهمیة و 

فالتسویق الدولي الیوم بات،الشركات العالمیةیم التي ینتهجها معظم المؤسسات و لیصبح من أهم المفاه
مكانة لها خاصة التي ترغب باختراق األسواق الدولیة من أجل تحدید و ،الرهان الرابح لمعظم المؤسسات

.في هذه األسواق
.تعریف التسویق الدولي و أهمیته: المطلب األول

:تعریف التسویق الدولي- 1
:لقد تعددت التعاریف الخاصة بالتسویق الدولي  و من هذه التعاریف نجد

هو عبارة عن نشاط دینامیكي مبتكر للبحث عن المستهلك :)1(للتسویق الدوليKOTLERتعریف -
" لوصول إلى هذا المستهلك و إشباع رغباتهلالقانع في سوق تتمیز بالتفاوت و التعقید 

التسویق الدولي هو تسویق السلع و الخدمات في أكثر من دولة واحدة عن " 1983)2(تعریف كاهلر-
التصدیر المباشر أو عن طریق إنتاج و تسویق السلع في أكثر من دولة بدون أن تعبر الحدود طریق

".القومیة
عدم تعرضه ألهداف و هذا التعریف لم یتطرق للمزیج التسویقي و تباین البیئات في األسواق الخارجیة 

.الشركات المصدرة القریبة منها و البعیدة
یة دولیة لتخطیط و تسعیر و ترویج وتوزیع السلع عمل" )3(1985تعریف جمعیة التسویق األمریكیة-
"                                                                               المنظماتتبادل الذي یحقق أهداف األفراد و الخدمات لخلق الو 

قي فقط دون إظهار الفروقات في ركزت جمعیة التسویق األمریكیة في هذا التعریف على المزیج التسوی
"البیئات و األسواق الخارجیة

إن التسویق الدولي یهتم بتطبیق عملیات التسویق عبر الحدود الوطنیة مبینا )4(" 1988"تعریف بالیودا-
التسویق المقارن حیث یرى أن التسویق الدولي یشیر إلى التسویق الخارجي یق الدولي و الفرق بین التسو 

".التسویق المقارن باختالفات نظم التسویق المحلي بین الدولبینما یهتم 
دون أن یحدد ما هو التسویق المحلي و ي و لم یحدد الفرق بین التسویق الدولهذا التعریف غیر شامل و 

.الخارجيیق المقارن والفرق بین التسویق الدولي و المقصود بالتسو 

.374ص،2009، األردن،بعة السادسةطال،قحطان العبدلي، إدارة التسویق، دار زهران للنشر و التوزیعوبشیر العالق-1
.22ص،مرجع سابقیحي سعید على عید، -2
.19ص،الرابعةالطبعة،مرجع سابقهاني حامد الضمور،-3
.22صمرجع سابق،یحي سعید علي عید،-4
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تطلب قیام الشركة بتحدید حاجات التسویق الدولي تإن قرارات و عملیات " )1(1991تعریف برادلي -
نتاج األصول الو  ٕ جراء اتصاالت حول هذه تي تحقق میزة تفضیلیة  تسویقیة و رغبات المستهلكین وا ٕ ا

."عة من صیغ التعاقد على التبادلأو مجمو تبادلها دولیا عن طریق واحدة األصول وتوزیعها و 
النسبة للشركة دف األساسي من نشاط التسویق الدولي بیتبین من هذا التعریف أنه یغیب عنه اله

یؤكد  على المیزة التفضیلیة التسویقیة بینما المفضل التركیز على المیزة النسبیة ، و المسوقةالمنتجة و 
الخارجیة یة األعلى في األسواق الداخلیة و اإلنتاجیة قبل كل شيء ألنها تحقق للشركة القدرة التنافس

اإلداریة الفنیة و الكفاءات البشریة و ة المتقدمة و الخطوط اإلنتاجیاألولیة الرخیصة و المواد لجهة توافر 
.المتمیزة

طة المرتبطة هو نظام مرن یشمل مجموعة األنش" 1997تعریف الدكتور یحي سعید علي عید-
الخارجیة لى عمالئه في األسواق المعرفة من المنتج إبانتقال السلع والخدمات واألفكار و التكنولوجیا و 

".المستهدفةو 
أن التسویق الدولي لیس نظام بل هو نشاط : ال نتفق مع هذا التعریف كثیرا لعدة اعتبارات من أهمها 

المعرفة في النشاط والتكنولوجیا و تضمین األفكار،أهدافه الخاصة به والعامةته ووظائفه و له عملیا
قواعدها ها و الشركات العالمیة على أفكار یة و ت الذي تتكتم المؤسسات الدولالتسویقي الدولي في الوق

المعرفیة ألنها تعتبر ذلك سرا ال یجب البوح به إال بعد فقدانه أهمیته الخاصة، أما بالنسبة للتكنولوجیا 
فهي سلعة من السلع التي یتم تداولها دولیا رغم أن الشركات العالمیة تتحفظ أیضا على االتجار 

سع انتشارها في بعد أن تتقادم یتو رها لنفسها وتستفید من مزایاها و ة لكي تحتكبالتقنیات المتقدم
نتقل إلى غیرها ال تنتقل من السوق إلى العمیل فقط بل تاألسواق الخارجیة، كما أن السلع والخدمات و 

لى  الشركات الصناعیة أما العمیل فهو إحدى الحلقات الوسیطة التي تقوم المستهلكین النهائیین و  ٕ ا
.ضائع لقاء عمولة محددة بتصریف الب

توزیعنقل و و المتمثلة في اكتشاف حاجات ( هو مجموعة األنشطة :تعریف آخر للتسویق الدولي-
الخدمات لشركة ما إلشباع حاجات و جهود التي تهتم بتوجیه تدفق السلعالو .) ..،ترویجوتسعیر و 

دارة لهذه األنشطةتهلكین في دولة أجنبیة أو أكثر وما یتطلبه ذلك من تنظیم و المس ٕ ).2(ا

.316ص،مرجع سابق، على إبراهیم الخضر-1
.705، ص1998، ، مصرمكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنیةمعاصرة،عبد السالم أبو قحف، التسویق وجهة نظر -2
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التسویق الدولي هو النشاط " )1(من خالل التعاریف السابقة یمكن إعطاء تعریف للتسویق الدولي
العمل على تحقیق انتقال السلع الهادف إلى دراسة األسواق الخارجیة المستهدفة و بیئاتها المختلفة و

شباعها كلیا أو جزئوالخدمات إلیها و  ٕ برامج توزیعسیاسات إنتاج وتسعیر مناسبة و یا من خالل إتباع ا
ضمان التوسع و االستمرار في تلبیة ین و ترویج متقدمة تحقق مصالح الشركة و شرائح المستهلكو 

".حاجات األسواق الخارجیة
معرفة ت الخارجیة بمعنى إجراء البحوث والدراسات التسویقیة و مع التأكید على دراسة األسواق و البیئا

ف التعر المتوقعة و ت السیاسیة السائدة و المناخاة و القانونیة من حیث التغیرات و االقتصادیاألوضاع 
.الخ...،العادات االستهالكیةاألذواق و على طبیعة األنماط و 

:)  2(من خالل التعاریف السابقة فإن التسویق الدولي یتضمن القیام باألنشطة التالیة
.وقعةدراسة األسواق الدولیة الحالیة المت- 
.تخطیط و تطویر المنتجات المفضلة لدى المستهلكین في األسواق الدولیة- 
.القیام بتوزیع السلع و الخدمات عبر قنوات التوزیع الدولیة المناسبة- 
ع من خاللها یتم إشباع حاجاتهم الترویج عن المنتجات الهدف منه إعالم المستهلكین بوجود سل- 

.رغباتهمو 
.ؤسساتیر المناسبة للسلع و التي تحقق العائد المناسب للمتحدید طرق التسع- 
.العمل على تحقیق رضا الزبائن من خالل الخدمات المقدمة قبل أثناء و بعد الشراء- 

: أهمیة التسویق الدولي- 2
ى المختصین في التسویق الدولي، أن هذا األخیر لم یكتسي أهمیته كبر هناك جدل قائم بین الخبراء و 

ذلك بفعل عدد من العوامل من بینها قرب المنتج من المستهلك لكن الوضع الثورة الصناعیة و قبل 
اصالت والنقل انقلب رأسا على عقب بعد ذلك بفعل عدد من العوامل من بینها تحسن طرق المو 

.ظهور الوسطاءوالتوسع في اإلنتاج و 
صاحب ذلك من التطور الثانیة و ما ولم یتوقف األمر عند هذا الحد بل مع انتهاء الحرب العالمیة 

المعادن و ووفرة المواد األولیة كالبترولالجنسیات،بروز ظاهرة الشركات متعددة التكنولوجي و 

.317ص نفس المرجع السابق،-1
.20ص الطبعة الرابعة، مرجع سابق،هاني حامد الضمور،-2
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، كل هذه العوامل أدت إلى بروز أهمیة التسویق في اإلنتاج و التسویقبروز ثورة و ،الخ... المختلفة
.الدولي

من و ود إلى الفرد والمؤسسة من جهة ن خالل الفوائد التي تعیمكن النظر إلى أهمیة التسویق الدولي م
.)1(جهة أخرى الفوائد التي تعود على الدولة

: یمكن إیجاز الفوائد التي تعود على المؤسسة و الفرد في النقاط التالیة:بالنسبة للمؤسسة و الفرد-1
ایراعو ة أن األسواق الدولیالتسویق الدولي یدفع برجال األعمال و المؤسسات اللذین یریدون اختراق- 

من بینها تكثیف نشاطات البحوث و التطویر من أجل إنتاج منتوجات جدیدة أو المزایا التنافسیة و 
لمساهمة في إثبات مكانتهم فیها هذا ما یؤدي حتما إلى او ،الخ... منتوجات كانت موجودة تحسین

ستمراریتهم، و  ٕ جدیدة تسایر بار أنهم سیتعرفون على منتوجات هذه الفائدة تعود أیضا على األفراد باعتوا
على جودة م على الحصول على عروض تسویقیة و أذواقهم ومن ثمة قدرتهتطلعاتهم ورغباتهم و 

.مرتفعة
الدولیة التي یفرض على المؤسسة الیقظة الدائمة من أجل المحافظة على مواقعها في األسواق- 

یساعد على اكتشاف أسواق جدیدة ، كما أنهسبات فیهاثم المحافظة على المكتمناخترقتها من قبل و 
هذه أیضا جمع البیانات عن ما یخصبعد القیام بالدراسات المناسبة و ذلك ومن ثمة استهدافها، و 

.مضمون بیئتها ككلو األسواق من رغبات األفراد ومیوال تهم وأذواقهم
مختلف أنشطتها ومن ثم التوسع والنمو جغرافیة لممارسة هذا ما یؤدي بالمؤسسة إلى توسیع رقعتها الو 

.كذلك رقم أعمالهاأكثر في حجم هیاكلها وأصولها واستثماراتها و 
:ذلك من خاللق الدولي بتعزیز مستوى التوظیف و یسمح التسوی- 

ذلك بغیة تغطیة احتیاجات ارات في تقنیات التسویق الدولي و مناصب شغل في صیغة إطإنشاء•
.من أجل تحسین أدائهألنشطته دولیا و ي إطار ممارستهاالمؤسسة ف

بحوث (التدریب فیما یخص كل تقنیات التسویق الدوليوظیف إطارات متخصصة في التكوین و ت•
)الخ...،التسویق الدولي، اإلعالن، دراسة األسواق

الجزائر،الموساك،اإلخوةمطبعة ،الدولیةاألسواقو كیفیة اختیار التسویق الدولي مفاهیم عامة استراتیجیاته بیئتهفضیل فارس،-1
.29ص،2010
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طالع على وفضال عن ذلك فإن التواجد المستمر في السوق العالمي یتیح للمؤسسة فرصة اإل•
مما ال شك فیه أن هذه كنولوجیة والمالیة واإلنتاجیة والتسویقیة والثقافیة والبیئیة وغیرها و التطورات الت

.التطورات تمثل فرصا و تحدیات للمؤسسة
اد سلعة كانت محظورة فهناك فرص تسویقیة تنتج عن تغیرات في قوانین أحد األسواق كالسماح باستیر 

من أمثلة التطورات التي تمثل تحدیات أن تظهر في الماضي وهو أمر ملموس في الدول النامیة و 
هنا تظهر حاجة المؤسسة یر السلعة بشكل أكثر فائدة وجاذبیة للعمیل و تكنولوجیا جدیدة تؤدي إلى توف

ال تضاءلت حصتها في السوقى سرعة التعرف على التكنولوجیا وتطبیقها و إل ٕ .ا
على الدولة نتیجة ارتباط فعالیات التسویق الدولي هناك العدید من الفوائد التي تعود :بالنسبة للدولة- 2

ستثمار األجنبي بشكلیه االستیراد و سیاسة كل منهما و كذلك االدیر و مع كل من عملیتي التص
:ائد التي تعود على الدولة ما یليمن الفو المباشر وغیر المباشر و 

النمو االقتصادي فلذلك تتسارع الدول یة مرتبطة بالتنمیة االقتصادیة و من المسلم به أن السیاسة التجار - 
لوضع إستراتیجیات إحالل الواردات أو تلك البدیلة لها كإستراتیجیة التوجه نحو الصادرات من خالل 

.إقامة صناعات تصدیریة
بالخصوص عندما تكون قد أقرت إستراتیجیة التوجه نحو الصادرات ففي حال قیام دولة ما بالتصدیر و - 

ملة فیها یمكنها بعد تحقیق مزایا نسبیة دولیة من اختراق األسواق الدولیة عن فإن المؤسسات العا
من ثمة تمویل لتصدیر و طریق التصدیر الذي یسایره التسویق الدولي، مما یسمح لها باالستفادة من ا

تخفیض باإلیجاب على میزان المدفوعات وعلى تنمیة الصناعات المحلیة و إیرادات الدولة مما یؤثر
ف اإلنتاج مما یؤدي هذا بدوره إلى تحدید أسعار أقل حتى تكون في متناول المستهلكین ورفع تكالی

.قدراتهم الشرائیة من خالل إقامة مناصب شغل جدیدة
في عن طریق المؤسسات العاملة فیها و باإلضافة إلى ذلك في حال قیام الدولة باالستیراد أو القیام بذلك - 

كذلك الخدمات بأسعار معقولة و كنها أن تتحصل على بعض السلعظل ثقافة التسویق الدولي یم
.منخفضة مقارنة بتلك التي یمكن تحقیقها فیهاو 

مال الدولي، االستثمارات األجنبیة وبالخصوص في حال تكریس الدولة لسیاسة الباب المفتوح أمام األع- 
التي تصاحبها مختلف أنشطة التسویق الدولي فإن تفعیل هذه السیاسة في أرض الواقع المباشرة منها و 

مشتركة بین الدولة تؤدي إلى اجتذاب حصة معتبرة من تدفقات االستثمار من ثم تحقیق مصالح 
الدولة األصلیة لها فمثال تستفید الدولیة المضیفة من تكنولوجیا اإلنتاج المتطورة عن المضیفة لها و 

توفیر سلع ین مؤسسة محلیة و أخرى أجنبیة  و ق الشركات المختلطة التي تنشأ بموجب اتفاق بطری
ج من عمالئها مما یعزز رضاهم من ثمة تقریب خطوط اإلنتایدة توجه لتغطیة السوق المحلیة و جد
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مصالح الة كما تتحقق الكثیر من المزایا و ، تكوین األیدي العاملآخر للسوق األجنبیة، و توجه جزء لها
.االقتصادیة للمستثمرین األجانب

أهداف و فوائد التسویق الدولي: المطلب الثاني
ما "سراثي"وللتسویق الدولي مجموعة من األهداف أهمها حسب تربسترا:أهداف التسویق الدولي-1

:)1(یلي
.اكتشاف و تحدید حاجات المستهلك الدولي وذلك من خالل بحوث التسویق الدولي- 
باقي و الخدمات تطلب أقلمة أو موائمة المنتجات و هو ما یحاجات المستهلك الدولي و إشباع- 

.المناطق المختلفةحاجات مختلف المستهلكین بالدول و عناصر المزیج التسویقي إلشباع 
لدول المضیفة و من خارجها أیضا التفوق على المنافسین من داخل الدولة أو اافسة و مواجهة المن- 

بل ة للتطوراالستجابة السریعو متابعة ماذا یفعل المنافسونخالل تقییم ورصد و وهو ما یتم من
.تحقیق المزایا التنافسیة عني تقدیم قیمة مضافة للمستهلك و ، مما یوضرورة السبق في هذا

ة مما یتطلب تكوین هیئة إداریة ، سواءا في أو بین البلدان المختلفتنسیق عناصر النشاط التسویقي- 
القرارات الواجب اتخاذها مركزیا أو عكس وحدة تسویقیة في مختلف البالد و مسؤولیات كلتحدید و 

.ذلك
دراك القیود البیئة على المستوى الكوني خاصة إذا علمنا بأن البیئة األج-  ٕ نبیة تختلف من بلد فهم وا

المناسبة مع المتمثلة في تحقیق األقلمة ر مسؤولیة مدیر التسویق الدولي و هنا تظهإلى بلد آخر و 
.االختالفات بین الدول في الجوانب المختلفة للبیئة

:هي كالتاليأهداف أخرى یمكن التطرق إلیها و باإلضافة إلى األهداف السابقة هناك
قسام الدولیة التي تنشط فیها، السماح للمؤسسة بالحفاظ على مكانتها في األسواق األجنبیة أو األ- 

التي تحسب بداللة حجم المبیعات الذي تحققه لى حصة السوق و الهدف باالعتماد عیحدد هذا و 
المؤسسة من منتج معین سنویا على عدد الوحدات المباعة سنویا في السوق من مجمل مبیعات 

.القطاع
.النمو في مختلف األسواق األجنبیة التي تنشط فیها المؤسسةسمح بالتطور و ی- 
ة في األسواق الحالیة للمؤسسة أو األسواق الجدیدة األجنبیة األقسام الجزئیمعاینة األسواق الجدیدة و - 

.التي تحوز فیها المؤسسة على میزة تنافسیة

.28ص،2008الجزائر،التوزیع،دار الخلدونیة للنشر و ، التسویق الدولي مفاهیم و أسس النجاح في األسواق العالمیة،غول فرحات-1
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تصحیح التصورات الجدیدة للمنتجات القادرة على إیجاد أماكن لتصریفها أو تشخیص وتعریف و - 
ة جدیدة تؤدي أسالیب تسویقیو لسوق العالمي، بمعنى آخر تخطیط وتطویر منتجاتأسواق واسعة في ا

.إلى رفع المستوى التنافسي
:فوائد التسویق الدولي- 2

: )1(عدیدة بالنسبة للجهات التي تمارس هذا النشاط و فیما یلي أهم فوائدهالدولي فوائدللتسویق 
حجم ذلك لالستفادة من مردودات الة التسویق الدولي لضمان البقاء و البد للدول من ممارس:البقاء - 

الدول أن األسواق الخارجیة فعلى الشركات و القدرة على المنافسة في حیث خفض التكلفة و الكبیر من
تحقق لنفسها هذه المزایا ألنها مسألة بقاء في السوق وممارسة النشاط إذ لم تعد المنافسة الدولیة 

رد وحجم یع الدول محظوظة بوفرة الموا، فلیست جما یتعلق األمر بالبقاء أو الفناءمسألة خیار عندم
البقاء في السوق على عكس ا من المتاجرة مع الدول األخرى و الفرص المتاحة مما یمكنهالسوق و 

الشركات األوربیة ذات الحجم الصغیر التي ترى أن األسواق الخارجیة ال تستطیع أن توفر لنفسها 
.مردودات الحجم الكبیر لمنافسة الشركات األخرى

التسویقیة التي تعاني منها بالرغم من المشاكل االقتصادیة و :جیةتحقیق النمو في األسواق الخار -
الدول النامیة إال أنها أسواق ممتازة ال یمكن تجاهلها من قبل الشركات الكبرى فالسوق الدولیة تمثل 
أربعة أضعاف حجم السوق األمریكیة التي تعاني من نمو بطئ في السكان مما یجعل األسواق الدولیة 

.محط أنضار متخذي القرار فیهایعوض للشركات الكبرى و تیاطیا ال اح
تمثل األسواق الخارجیة الحصة الكبرى لنشاطات العدید :توفیر فرص للمبیعات و تحقیق األرباح -

من أرباحها من المبیعات %80من الشركات التي دخلت فیها مثل شركة كوكا كوال  تحقق أكثر من 
.الخارجیة

خاصة تلك و بیئیة مختلفةلى معظم السلع بعوامل اقتصادیة واجتماعیة و لب عیتأثر الط:التوزیع-
) كالزالزل واألعاصیر( ات المناخ متغیر صاد الكلي كالدورات االقتصادیة و المتعلقة بمتغیرات االقت

اصة كتقلب المبیعات في یترتب على هذه المتغیرات الكثیر من اآلثار على المسوقین خغیرها، و و 
لتقلیل مخاطر هذه لك من بطالة بین القوى العاملة وغیرها من طاقات البلد، و ینتج عن ذمااألسواق و 

التقلبات یلجأ متخذو القرار التسویقي إلى األسواق الخارجیة للتخفیف من حدة المخاطر وآثارها كمنفذ 

.28، صمرجع سابق،وبدیع جمیل قدّ -1
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ق التي لتصریف فوائض اإلنتاج فالجو البارد مثال یقلل الطلب على المشروبات الغازیة في األسوا
تنخفض فیها درجات الحرارة في حین هناك بلدان أخرى ال تنخفض فیها درجات الحرارة مما یجعلها 

.سوق مثلى لهذه السلعة 
یوفر التبادل التجاري بین الدول مستوى معیشة أفضل للمواطنین قیاسا بحالة :مستوى المعیشة- 

تحدید البدائل و سلع المعروضة في السوق انعدام هذا التبادل فبغیاب هذا التبادل یحدث نقص في ال
ادل التجاري بذلك تكون الحیاة أصعب خاصة إذا توقف التبمستهلكین ثم ارتفاع في األسعار و أمام ال

حدوث العكس فإن اإلنتاج سیتطور ویدفع المنتجین السلع الصناعیة أما في حالة في المواد األولیة و 
لتسویق وزیادة وتیرة ااءة أفضل وتطور في فنون اإلنتاج  و والمسوقین إلى المنافسة وتحقیق مستوى كف

بالتالي خلق مستوى معیشة و ،التسویقإلنتاج و مجاالت إدارة اتقدیم األفكار الحدیثة فيالمخترعات و 
ویات دخل أفضل تمكنهم تحقیقهم مستي األنشطة االقتصادیة المختلفة و أفضل عن طریق مساهمتهم ف

.الخدمات و بدائل متعددةم بما یتوافرون علیه من السلع  و اهیتهتحسین مستوى رفمن إشباع و 
أن ال یكتفي لدولي كجزء من التسویق المحلي، و یجب أن ال ینظر للتسویق ا:فهم العملیة التسویقیة- 

المسوقون بالقول أنهم یفهمون الثقافات األجنبیة بل ال بد أن یطوروا فهم كیفیة تسویق ثقافتهم 
.ات األسواق األجنبیةوتفاعلها في ثقاف

:مراحل تطور التسویق الدولي: المطلب الثالث
مرّ التسویق الدولي بعدة مراحل حتى وصل إلى حالته الراهنة من التعقد و تعدد عملیاته في األسواق 

:)1(العالمیة و تتمثل هذه المراحل فیما یلي
:مرحلة التغلب على العوائق الجمركیة-1

حاولت 1960حتى عام1950الشركات األمریكیة الضخمة خالل الفترة من هذه المرحلة وقاد
الشركات األمریكیة خالل هذه الفترة تخفیض الرسوم الجمركیة بین الدول بهدف تشجیع التبادل 

.التجاري السلعي

: مرحلة التغلب على انعكاسات التبادل الجغرافي- 2

االقتصادیة، منشأة المعارف االندماجات تسویق محور األداء في الكیانات و االتجاهات الحدیثة للعماد صفر سالمان، -1
.14ص،2005،للنشر
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ة النقل و االختالفات الجمركیة ق الدول كل من تكلفوتشمل إنعاكاسات التبادل الجغرافي بین أسوا
1979حتى عام 1961رحلة من عام قد استمرت هذه الموالضریبیة والثقافیة واالجتماعیة والنقدیة و 

والخدمات شهدت هذه الفترة ظهور السوق األوروبیة المشتركة التي تستهدف حریة انتقال السلعو 
ن ذلك مؤشر لالتجاه نحو التجمعاتكاالتكنولوجیا بین أسواقها و و والمعلومات واألموال واألفراد 

ا لدولها من االقتصادیة اإلقلیمیة في عدة مناطق من العالم نظرا لما تحققه هذه التجمعات من مزای
أهم ما یمیز هذه الفترة من الناحیة التسویقیة هو التغییر الكبیر في بینها اتساع السوق ونمو العمل و 

ول المستوردة من مجرد مشتري سلعة معینة إلى االرتباط على إقامة مصنع تسلیم مفتاح متطلبات الد
.أو التعاقد مع المصدر على إدارة المشروع أو إقامة مشروع مشترك معه

:مرحلة ظهور الشركات الصغیرة و متوسطة الحجم- 3
الدولیة بدایة من عام ارةالمتوسطة الحجم یظهر بوضوح في مجال التجبدأ نشاط الشركات الصغیرة و 

تمیزت هذه الشركات بالقدرة على النفاذ لألسواق الخارجیة مع تحقیق أرباح أفضل من و 1980
.الشركات الكبرى

:مرحلة مفهوم السوق العالمي- 4
الذي أفترض إمكانیة إطالق المنتج "أوهامي"وقادها الكاتب الیاباني 1985بدأت هذه المرحلة في عام

كندا والیابان واحد و هي بلدان أوربا الغربیة والوالیات المتحدة األمریكیة و دول في آن في أسواق عدة 
ضال عن تقارب خصائصهم بنى افتراضه على أساس تقارب سلوك المستهلكین في هذه األسواق و فو 

:االجتماعیة  یقوم مفهوم السوق العالمي على عدة افتراضات هيالثقافیة و 
.علیهج على مستوى سوق یشمل عدة دول مع إجراء تعدیالت طفیفة أنه یمكن إطالق المنت- 
إن ذلك یتطلب التعاون بین الشركات المتنافسة المتواجدة في أسواق هذه الدول عن طریق تكامل - 

.إمكاناتها الممیزة سواء كانت إنتاجیة أو بحثیة أو تسویقیة أو مالیة
:مرحلة عالمیة التجارة و اتفاقیة الجات- 5

هدفها الدخول المنظمة العالمیة للتجارة و والتي فیما بعد الى )1(بدأت مع ظهور اتفاقیة التجارة الدولیة
.إلى األسواق دون قیود من الدول المضیفة

، الدار ات الدولیة و متعددة الجنسیة والعالمیة، إدارة األعمال الدولیة و العالمیة إستراتیجیات الشركات عابرة القرار فرید النجار-- 1
.303، ص2006، الجامعیة للنشر، مصر
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:مرحلة التجارة اإللكترونیة- 6
راد تشر استخدام الشبكة العنكبوتیة وشاع استخدامها بین األفبدأت مع بدایة األلفیة الثالثة حیث ان

.حیث أتاحت لنشاط التسویق أخذ صفة العالمیة) االنترنت( المؤسسات و 
الفرق بین التسویق الدولي و التسویق المحلي: المطلب الرابع

لتسویق منتجاتها دولیا، فإنه یجب علیها أن مؤسسةبغض النظر عن الدوافع واألسباب التي تدفع ال
جراءات التسویق المحلي والتسویق الدولي، وأن تضع الخطط المناسبة لكل  ٕ تدرك تماما الفرق بین نشاط وا
نوع كي تتجنب الصعوبات التي یمكن أن تواجهها في نشاطها الدولي سواء خارج أو داخل الحدود 

.موالي إلى أهم الفروقات بین التسویق الدولي و التسویق المحليلذا سوف نتطرق في الجدول الالوطنیة ،

الفرق بین التسویق الدولي و التسویق المحلي):02(جدول رقم 
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التسویق الدوليالتسویق المحليأوجه المقارنة
التي تهدف األنشطةمجموعة تعریف التسویق

تدفق السلع والخدمات من إلى
المستهلك إلىالمنتج المحلي 

.المحلیةاألسواقالذي یقع في 

التي تهدف األنشطةمجموعة 
تدفق السلع والخدمات من إلى

المستهلك إلىالمنتج المحلي 
الخارجي على أساس خطة 

تسویقیة معینة بطریقة إستراتیجیة
.الخارجیةاألسواقتتالءم مع 

یمكن السیطرة علیها محلیا التسویقيالمزیج 
بقرارات من المشروع وفق 

.المتغیرات الفنیة

ال یمكن السیطرة علیها بنفس 
المرونة والقوة بسبب الظروف 

.البیئیة الخارجیة
یكون توزیع داخل حدود الدولة وزیعم التانظ

الواحدة ویتم االتصال بالعمیل 
.عن طریق تجار التجزئة

تسویق السلع و الخدمات من
المستهلك یكون بین إلىالمنتج 
أو أكثر )مصدر ومستورد(بلدین 

من بلد تم التوزیع عادة عن 
األسواقفي طریق الوكالء 

الخاصة أو عن طریق الترخیص 
.أو االستثمار المباشر

طبیعة وسیلة الترویج تحدد على لترویجا
.والقوانین المحلیةاألنظمةضوء 

طبیعة وسیلة الترویج متنوعة 
یمكن أن تختلف من قطر حیث 
.ألخر

وفق المعطیات األسعارتحدد سعاراأل
المحلیة أو كما هو متعارف في 

.المحلیةاألسواق

األوضاعوفق األسعارتحدد 
االقتصادیة السائدة في كل قطر 
حسب القوة الشرائیة والوضع 

.االقتصادي
المنتجات إنتاجیتوجب المنتجات بمواصفات إنتاجیمكن السلعة

دولیة بصورة تتالءم بمواصفات 
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مع كل سوق بصورة مختلفة في .محلیة
.األحیانأغلب 

الفرص المتاحة محصورة على فرص المتاحةال
.المحلیةاألسواق

یفوق الفرص المتاحة كثیرة بشكل 
إلىالمحلیة األسواقالفرص في 
.الخارجیةاألسواقالفرص في 

المشروع قلیلة حیث یواجه عنصر المخاطرة
ظروف ومشكالت بسیطة محلیة 

ق یسو تلیس بحجم الموجود في ال
.الدولي

كبیرة حیث یواجه المشروع ظروفا 
تختلف عن تلك الخاصة 
بالتسویق المحلي بسبب التباعد 

.الجغرافي
لیس هناك عالقة مع اإلدارة عالقة مع اإلدارة الدولیةال

.الدولیة
یعد جزءا أساسیا من إدارة 

.الدولیةاألعمال 
لیس لها تأثیر في ممارسة نشاط تكتالت االقتصادیةال

.التسویق المحلي
لها تأثیر على نشاط التسویق من 
حیث تأثیر تلك التكتالت على 

.الدولیةاألسواق
ال یوجد اختالف كبیر في ثقافة و المجتمعال

الثقافات
تؤثر الثقافات الخارجیة على 
أسلوب النشاط التسویقي وطبیعة 

.األسواقالتعامل مع 
، ALZINCرماس محمد أمین، دراسة اختراق المؤسسة الجزائریة لألسواق الدولیة حالة المؤسسة الوطنیة :المصدر

بوبكر بلقاید تلمسان، الدولي للمؤسسات، جامعة أرسالة غیر منشورة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التسییر
.32، ص2011/2012

مبادئ التسویق الدولي: لب الخامسالمط
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:)1(یقوم التسویق الدولي على عدة مبادئ نذكرها كما یلي
:تقسیم العمل-أ

بین الدول المعنیة  باالستیراد إنّ مبدأ تقسیم العمل الذي یجري تطبیقه في مؤسسة أو دولة ما قد یطبق 
بمعنى انه قد یكون من األفضل اقتصادیا لدولة معینة أن تتخصص في إنتاج سلع معینة ، والتصدیر

یكون لها قیمة تنافسیة ملموسة فیها بینما تقوم في نفس الوقت باستیراد سلع أخرى ال تتمتع بمیزة تنافسیة 
.فیها بل من األحسن لها االستیراد من دول أخرى

ا یجب أو ال المعنیة الفرص لهذا التقسیم في العمل المرتبط بمفالتسویق الدولي هو الذي یتیح للدول 
، فبعض الدول تصدر مواد أولیة في حین هناك دول أخرى تستطیع إنتاج سلع یجب أنتاجه من السلع

.بكفاءة عالیة
:التكالیف المقارنة- ب

عند تخصصها في فوائد أكبریقة تحقق للدولة المعنیة مزایا و یجب أن یطبق تقسیم العمل الدولي بطر 
إنتاج سلع تتفوق في إنتاجها بدرجة كبیرة مع إهمال السلع التي تكون نسبة تفوقها قلیلة جدا بمعنى أن 

ة استیرادها في الظروف العادیة والعكس الدولة لن تنتج كل سلعة یتكلف إنتاجها أكثر من تكلف
بعض السلع بدال من إنتاجها راد، عملیا إن هناك الكثیر من الحاالت التي یفضل معها استیصحیح

.انخفاض تكالیف استیرادها من جهة أخرىو ذلك بسبب ارتفاع تكالیف إنتاجها من جهةو 
:فوائض اإلنتاج-ج

من الطبیعي أن یتم إعطاء األسواق المحلیة المستهدفة أفضلیة بشكل عام فمثال قد ال تلجأ الشركة 
یات التي یتم إنتاجها قادرة على استیعاب كافة الكمإلى التصدیر الكثیف طالما أن األسواق المحلیة

.ذلك تحت الظروف االقتصادیة العادیة من قبلها و 
:میزان المدفوعات-د

من المعروف أن الهدف األساسي للدول هو المحافظة على توازن میزان مدفوعاتها ذلك أن هذا 
األزمات االقتصادیة الهتزازات و لى تأمین الدولة ضد االتوازن المرغوب یستعمل بشكل أو بآخر ع

ن ذلك صادرات أو الحادة عموما، یعني التوازن موائمة ما یدخل الموازنة مع ما یخرج منها سواءا كا
التوازن فإن دفع قیمة ما لم یحدث ذلك الخ و ...،عمالت أجنبیةو مستوردات أو شحن، تأمین قروض 

.396- 395،صص ،1999األردن،،محمد إبراهیم عبیدات، مبادئ التسویق مدخل سلوكي، دار المستقبل للنشر و التوزیع-1
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تعزز االستقرار االقتصادي للدول المعنیة وما و الواردات سیكون مشكلة كبیرة تهدد الثقة الصادرات و 
صالح اإلع أغلبها إجراء عملیات التكییف و أكثرها وخاصة دول العالم النامي التي ال تستطی

.علمیةاالقتصادي على أسس متدرجة و 
:)توافر العمالت األجنبیة( القوة الشرائیة للدولة المستوردة -ه

أي لدى كل العالم التجاري ألن كل )1(الشرائیة لدى الدول المستوردةیتعلق هذا المبدأ بتوافر القوة 
دولة تستورد و تصدر في نفس الوقت في حین یتعلق میزان المدفوعات بوجوب توافر عمالت أجنبیة 
النتقال القیم بین الدول فإن القوة الشرائیة تتعلق بقدرة مشتري السلع المستوردة على الدفع بالعمالت 

لك القوة الشرائیة هي التي تحدد أبعاد السوق في دولة معینة و هي التي تحدد قدرة كل دولة المحلیة فت
على شراء البضائع من الخارج أي أن القوة الشرائیة عامل له تأثیره في السوق الدولي بنفس درجة 

.تأثیره في السوق المحلي
:حتمیة الترویج- و

سابقة بأن التسویق الدولي عملیة میكانیكیة تخضع لقوى یجب أن نعرف أنه باإلضافة إلى المبادئ ال
كثیرا ما یفترض أنه إذا كانت دولة ما لترویج فهذا اعتقاد خاطئ أساسا و معینة وال تحتاج ألعمال ا

تتمتع بمیزة تكالیفیة على غیرها من الدول في سلعة معینة قابلة للتصدیر كثیرا ما یفترض أن هذه 
تیبا على ما تتمتع به من مزایا ویج سلعتها ألنها ستباع أوتوماتیكیا تر الدولة لیست بحاجة إلى تر 

الحقیقة أن التسویق الدولي ال یختلف في هذا الصدد عن التسویق المحلي بمعنى أن المنتج الجید و 
نما هو بحاجة إلى جهود ترویجیة كدا ال یمكن أن یبیع نفسه بنفسه و مهما كان جی ٕ بیرة قبل أن یعرف ا

.یقررون شراءهبه ویفضلونه عن غیره و یقتنعون وده و الناس بوج
اإلنتاجیة المحلیة بل على حجم وفعالیة ال تتوقف فقط على القدرةن كمیة السلع التي یمكن تصدیرهاإ

فعالیته یتوقف على اعتبارات عدیدة أهمها توافر الطلب علیها من الخارج وذلك الطلب في حجمه و 
جراءات الحمایة الجمركیة المنافسة و القدرة الشرائیة وحدة  ٕ .أخرى والتمییز فیها بین دولة و ا

صدیق محمد عفیفي، إدارة التسویق، مكتبة عین شمس للنشر و المكتب العربي الحدیث للتوزیع، الطبعة الثالثة عشر، مصر، -1
.560، ص2003
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فإذا كانت المعلومات عن سلعتها غیر متوافرة في السوق األجنبي أو إذا كانت القدرة الشرائیة لتلك 
األسواق محدودة أو إذا كانت المنافسة شدیدة فالسبیل الوحید إلى تنمیة الطلب هو الترویج فالعامل 

.في كسب األسواق هو في الواقع فعالیة الترویجالحاسم
تدویل نشاط المؤسسات االقتصادیة: نيالمبحث الثا

ثورة من وسائل اتصال و ،ي شتى المجاالتإن ما یشهده العالم الیوم من تطورات متسارعة ف
باإلضافة إلى التكتالت اإلقلیمیة جعل من ظاهرة التدویل ،تكنولوجیة كذلك تحریر التجارة الخارجیة

للزیادة من ،الدخول إلى السوق الدوليؤسسات الراغبة في توسیع نشاطها و مآل منطقي لمعظم الم
وللوصول إلى هذه النتیجة یتوجب على ،حجم أرباحها باإلضافة إلى العدید من المزایا األخرى

هذا من أجل تحقیق میزة تنافسیة لذا فإن التدویل أصبح و ،ة كاملةزاولة أنشطتها التسویقیالمؤسسة م
.ضرورة حتمیة لجمیع المؤسسات الطامحة

.مفهوم التدویل و عملیاته: المطلب األول
:مفهوم التدویل- 1
":دیبوا"و "كوتلرتعریف- 

إلى األسواق الخدمات للدخولتطویر المنتجات و :"مصطلح التدویل على أنه"دیبوا"و "كوتلر"یعرّف 
.)1("الخارجیة

یقصد بتدویل المؤسسات جعل نشاطها دولیا أو یتجاوز الحدود الوطنیة أو االنتقال من السوق " 
)2("الوطني إلى السوق الدولي

من خالل التعاریف السابقة نستنتج أن التدویل هو قیام المؤسسة بمختلف األنشطة لتحسین منتوجاتها 
.الدولیةمن أجل الدخول لألسواق 

:عملیات التدویل- ب
: تضم العملیات كل من

:ینقسم إلىو و الذي یشمل أكبر نسبة من نسب تدویل النشاط الذي تعتمده المؤسسات : التصدیر - 1

1 -Philipe kotler ,Bernard dubois,marketing management ,12e édition, nouveaux horizons,
paris,2006,p779.

، المعهد العربي للتخطیط، الكویت،24، العددودیع، القدرة التنافسیة و قیاسها، مجلة جسر التنمیةعدنان ،محمد عدنان ودیع–2
.11ص،2003
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، و یكون عن طریق رالتصدیر المباش- 
.منح رخص لوكالء معتمدین خارج الوطن*
.الخ...،في الخارجوزیع منتوجات المؤسسةالمتخصصة لتالدولیة والمؤسساتبالمكاتباالستعانة*
.في الدول األجنبیة یكون ذلك عن طریق:االستثمار المباشر و غیر المباشر-2
.إنشاء فروع ذات ملكیة تامة للمؤسسة في الخارج- 
.إنشاء فروع مختلطة مع مؤسسات محلیة في الخارج- 
.الخ...،طنمنح رخص استغالل و امتیازات لمؤسسات أخرى خارج الو - 

أسباب التدویل: المطلب الثاني
:) 1(هي كالتاليدویل عن عوامل مرتبطة بالظاهرة و ینتج البحث عن الت

:عوامل تجاریة- 1
ذلك ألسباب تجاریة و للبحث عن األسواق الخارجیة وتتمثل في عوامل داخلیة بالمؤسسة تدفع بها

المستوردین فیدفع بالمؤسسة بالتفكیر بخلق یجة كثرة المنتجین و تشبع السوق المحلیة نت: بحته منها
تعویض الحصص المفقودة في السوق و سوق في األسواق األجنبیة مما یسمح لها بزیادة المبیعات 

لبعض الصناعات أو قت، ركود السوق المحلیة أحیانا و المحلیة أو التي سیتم فقدها مع مرور الو 
تظار إعادة انتعاش ن تلك األسواق عوض انالخدمات یدفع بالمؤسسة إلى البحث عن االستفادة م

موسمیة السوق المحلیة لبعض المنتجات أو الخدمات ما یجبر المؤسسة على البحث ،السوق المحلیة
بمحدودیة حجم السوق المحلیة یجعلها تنظر إلى دولیة لتعدیل التذبذبات الموسمیة، و عن أسواق 

ناه  اختیار قسم معین من معخصص المؤسسة و كفرصتها الوحیدة لنمو المؤسسة، تالسوق الدولیة
جدید للصناعة التي هذا ما یجعلها معرضة لهجمات المنافسة عند دخول أي منافسالسوق و 

ا یدفع بها للتفكیر في كذلك بحكم تخصصها قد یكون سوقها المحلي محدودا ممتخصصت فیها و 
.البقاء في میدان تخصصهاالتدویل و 

،رجیةدراسة حول العراقیل التي تمنع المؤسسة الجزائریة من الدخول إلى األسواق الخاجمال الدین،لعالوي عمر و دحیة -1
Reformes économiques et intégration en économie mondiale, ecole supérieure de commerce Alger,

N10, 2011, p43.
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كل مرحلة و لیا على غرار المنتج الذي یمر في حیاته بأربعة مراحل رئیسة تمدید دور حیاة المنتج دو 
تتطلب إستراتیجیة معینة كذلك بالنسبة لتدویل المؤسسة یتبع هذه المراحل ففي مرحلة تقدیم المؤسسة 

التطویر حیث المجهودات المسخرة للبحث و التي تستحوذ على التقدم التكنولوجي الناتج عنالمبتكرة و 
االنتقال إلى اإلنتاج بالخارج وفي لتصدیر من البلد الذي تم به االبتكار و في مرحلة النضج یتمیبدأ ا

ات كانخفاض تكلفة الید العاملة هي التدهور یبدأ اإلنتاج بالدول التي بها محفز المرحلة الموالیة و 
.ب تكنولوجیا عالیةتجات التي تتطلهذا ما یناسب المنإلى البلد األصل و الضرائب ثم إعادة التصدیر و 
:العوامل المالیة- 2

في تخفیض )1(تتمثل العوامل المالیة التي تدفع بالمؤسسة في التفكیر في الدخول للسوق الدولي
هذا ما یجعل المؤسسة تفكر في ة الحجم من خالل زیادة اإلنتاج و البحث عن غلتكالیف اإلنتاج و 

السوق الدولیة بإعطاء أسعار تنافسیة تمكنها من غزو األسواق الدولیة لبعض النشاطات التي تتطلب 
التطویر مما یحتم على المؤسسة التفكیر في و البحثكبیرة بالنسبة لآلالت الصناعیة و استثمارات 

، قد مبیعاتها إلى األسواق الدولیةل توسیع السوق الدولیة السترجاع بسرعة ما تم استثماره من خال
یكون الهدف من التدویل تخفیض تكالیف اإلنتاج باالستفادة من المزایا التي تمنح للمستثمرین في 
البلدان المستقبلة لالستثمارات باإلضافة إلى الید العاملة المنخفضة التكلفة وتواجد عرض المؤسسة 

.الماليیاسي والقانوني و بلد یسمح بتوزیع الخطر السبأكثر من 
:العوامل البیئیة- 3

استغالال تدویل المؤسسة یمكن أن یكون أحیانا دون اتخاذ قرار إستراتیجي مدروس مسبقا بل یكون 
كثیر من المؤسسات خاصة هناك ال: من بین هذه الفرص یمكن ذكر لفرص عارضة في البیئة و 

قد یكون هذا من خالل لقاء مع الدولیة صدفة و التعامل مع السوقالمتوسطة منها تبدأ الصغیرة و 
ما یحث " Pasco berho"هو حسب و المشاركة في تظاهرة اقتصادیة و ممثل لمؤسسة أجنبیة أ

فكر في اقتحام تجعلها تة للحصول على زبائن في  الخارج و المؤسسة على إتباع طریقة أكثر عقالنی
، وفتح تجة عن المنظمة العالمیة للتجارةالحواجز النالتغیر المحیط الدولي كانخفاض األسواق الدولیة و 

، االتصاالت في العدید من الدول كالنقل الجويالعدید من القطاعات كانت حكرا على القطاع العام 
كذلك التكتل بین التجمعات االقتصادیة التي تسمح بالتبادل وتطور طرق االتصال و البنوك و غیرها 

رة منها في الصغیالدول العربیة مما سیشجع الكثیر من المؤسساتالتي تظهر مستقبال بین الحر و 

.50سابق، صمرجعلعالوي عمر و دحیه جمال الدین،-1
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بدوره على مدى خبرته بالتصدیر هذا یتوقفو رغبة المسیرین في تدویل المؤسسةالتفكیر في التدویل و 
" croué"تحفز المسیرین حسب و ، لكن طموحات والتجدیداالبتكارالقدرة على وتحمل المخاطر و 

مقابل هذا یمكن للمؤسسة أن تواجه انیات المادیة لغزو أي سوق دولیة، و مكیتطلب كذلك توفیر اإل
، مخاطر خسارة السوق بسبب ظهور منتجینقیمة المنتجانخفاضمخاطر : مثلالعدید من المخاطر

االجتماعيئ للسلوك یالتي تنتج عن الفهم الساالجتماعیةالمخاطر جدد یملكون مزایا تنافسیة أكبر
باإلضافة إلى المخاطر الخ ...،وأهمها سعر الصرف، تغییر األسعاراالقتصادیةخاطروالثقافي، الم
بحوث التسویق إحدى األدوات األساسیة المستخدمة من طرف عتبرآخر تمن جانبالسیاسیة و 

المؤسسة في توفیر المعلومات الضروریة عن األسواق و خصائصها و المستهلكین ودوافعهم و أنماط 
زعین و كیفیة تحفیزهم للتعامل في تصریف المنتجات وما إلى ذلك مما یفید المؤسسة شرائهم و المو 

ة تعدیل تصرفاتها بما یمكن من رفع كفاءة األداء التسویقي بصفتقییم و في تعاملها مع األسواق و 
.األداء الكلي بصفة عامةخاصة و 

مراحل التدویل: المطلب الثالث
أخرى تفضل العمل في السوق ؤسساتتفضل العمل في السوق المحلي بینما هناك مؤسساتهناك م

تالیة یمكن تخلیصها في الشكل تالتي تتخذ قرار التدویل تمر عادة بمراحل مؤسساتالدولي لذا فإن الم
:التالي 
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مراحل التدویل):01(شكل رقم

أو/و

:المصدر
Corinne Pasco-berho, "marketing international «، 2ème éd, groupe

Cofac، Dunod, paris, 1997, p31.

تركز اهتمام اإلدارة على السوق المحلي، و عدم اهتمامها بالتصدیر

إدارة المؤسسة تقبل طلبیة من الخارج تلقائیا و لكنها ال تبذل أي جهد للبحث عن طلبیات أخرى

الطلبیةتكتفي المؤسسة بتصدیر تلك 

تبدأ المؤسسة بتجربة التصدیر إلحدى الدول المتقاربة ثقافیا

تصبح المؤسسة خبیرة بالتصدیر لهذا البلد

تدرك المؤسسة أشكاال مختلفة 
للتواجد في األسواق الخارجیة
مثل المشروعات المشتركة و 

التراخیص

تبدأ المؤسسة في تجربة للتصدیر 
المتباعدة ( األخرى إلحدى الدول

)ثقافیا

تقارب المناطق كسوق موحد و لیس كمجموعة أسواق و لیس ( المؤسسة تتبنى االندماج الجهوي
كمجموعة أسواق مستقلة الحتیاجاتها الخاصة 

د المؤسسة تتبنى خطوات العولمة و تقارب السوق العالمي كسوق موّح
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:)1(ویل في النقاط التالیةدمن خالل الشكل السابق یمكن حصر أهم مراحل الت
ضعیفة من قبل المؤسسات المعنیة باألسواق الدولیة مكتفیة بتغطیة السوق المحلي نتیجة اهتمامدرجة -1

.للطلب المتزاید على السلعة
المنشآت من وجود فائض من السلع التي لم یتم تصریفها في األسواق المستهدفة األمر معاناة بعض-2

لجملة ارتجا( الذي یدفعها لمحاولة تصریفها في بعض األسواق الدولیة من خالل بعض المنافذ التوزیعیة 
.شكل طلبیاتفيو ) الخ...،أو التجزئة أو الوكالء

تبدأ إدارة الشركات المعنیة،السلع المنتجة من قبل الشركات نظرا للتزاید المستمر في الفائض من -3
كفاءة مما یكسبها خبرة و اقتصادیاى الدول المتقاربة معها ثقافیا و إلحديالتجریبالتفكیر جدیا في التصدیر 

.بالتصدیر لهذه الدولة
باألسواق الدولیة تبدأ الشركات المعنیة بدخول أسواق دولیة عن االهتمامفي هذه المرحلة من مراحل -4

أو ترتیبات تأخذ شكل ضمن تعاقداتین معتمدین لشركات أجنبیة أخرى و طریق وسطاء محلیین أو خارجی
بتلك األسواق التي سیتم التصدیر إلیها األمر الذي یفرض إجراء تعدیالت مناسبة في االرتباطااللتزام و 

مكانات ویقي على السلع التيالمزیج التس ٕ سیجري تصدیرها لألسواق الخارجیة، بما یتناسب مع أذواق وا
.توقعات المستهلكین في تلك األسواق الدولیة المستهدفةو 
تدرك المنشأة أشكاال مختلفة للتواجد في األسواق الخارجیة لتدعمها أكثر كمنح تراخیص لجهات دولیة -5

غالبا ماالشركة األم بعائد التراخیص و اكتفاءإلنتاج بعض السلع لدیها في األسواق الدولیة التابعة لها مع 
الالزمة لتلك قیة البیعیة لتقدیم الخبراتالتسویالمهاراتاالتفاقیات بترتیبات لتصدیرقترن تلك التعاقدات و ت

.خاصة في المراحل األولى من التعامل بینهماالشركات المضیفة و 
باعتبارهاالتصدیر لبعض األسواق الدولیة و اإلنتاجفي هذه المرحلة تتزاید قناعة اإلدارة العلیا بأهمیة -6

ي بالتعامل مع تلك األسواق المستهدفة خارجیا بالتالي یبدأ العمل الفعلمربحة للسلع التي تطرحها و اأسواق
األسواق الدولیة بأبعاد عالمیة مثال في تحدید نمط دخولستراتیجیاتها التسویقیة العامة و كجزء هام من إ

القیام بتحركات تنافسیة على نطاق و تسویقیة كونیةتطویر برامجعالمیة،خدماتتصمیم منتجات و 
.عالمي

.393- 392ص ص،، مرجع سابق،محمد إبراهیم عبیدات، مبادئ التسویق مدخل سلوكي–1
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لیو مخاطر التد: المطلب الرابع
:)1(عند دخولها للسوق الدولي العدید من المشاكل و التحدیات أهمهاؤسساتتواجه الم

:خارج البالد و تتمثل فياالستثمارمتطلبات العولمة و -1
).نقص الموارد المالیة(القدرة على التمویل - 
).القدرة التكنولوجیةانخفاض(المقدرة التقنیة - 
).لدراسة السوقمساعدات مالیة،تأمین،تمویل،زیارات(حكومي لدعم العولمة عدم وجود برنامج- 
.سعر الصرف و الفوائد على القروضاختالف- 
.تكلفة العمالة باألسواق األجنبیةارتفاع- 

:المنافسة-2
.المنافسة بین المنتجات في األسواق المستهدفة- 
.ذه األسواقالمنافسة من فروع الشركات األجنبیة األخرى له- 

:الطلب في السوق المحلي-3
.القدرة على تلبیة الطلب بالجودة المطلوبة بشكل مستمر- 
.بالكم المطلوب بشكل مستمرالقدرة على تلبیة الطلب- 
.القدرة على تنمیة السوق و فتح أسواق جدیدة- 
.نقص المعلومات على فرص االستثمار- 

االستثمارات باألسواق المستهدفةالمعرفة بقوانین و ضوابط -4
.االستثمارنقص المعرفة و المعلومات عن قوانین - 
.القیود المفروضة على التجارة- 

.مع األسواقالتكیفالقدرة على -5
.اللغة و العادات و الثقافاتاختالفالمشكالت الناشئة عن - 
.المستهدفموزعین بالسوقوكالء أواختیارالمشكالت الناتجة عن صعوبة - 

.صعوبة تقدیر التكالیف-6
.تواجد التكالیف الخفیة في الدخول لألسواق الخارجیة- 

.57، ص2001عبد السالم أبو قحف، دراسات في إدارة األعمال، مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنیة، مصر، –1
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، یئي للمزایا التنافسیة للمنافسینسالتقییم السیئ لتكالیف التصدیر لألسواق المستهدفة نظرا للتقییم ال- 
.الخواص األجانبو األجانب ى الدولي بین الشركاء المحلیین و التحالفات الموجودة على المستو 

تعدد (والبعد الثقافي )اإلعالنتكلفة النقل و ( عد الجغرافي مثل التقییم السیئ للتكالیف األخرى بسبب الب- 
).االقتصاديالتطور اللغات والثقافات و 

ل أساسا في األخطار االقتصادیة و تتمثالتدویل،من جهة أخرى یمكن أن نمیز بین نوعین من أخطار و 
:كما هو موضح بالجدول التاليالسیاسیة و 

مخاطر التدویل):03(جدول رقم 
خطر سیاسياقتصاديخطر اإلستراتیجیة

تصدیر 
)استثماربدون (

تقلبات نقدیة - 
آجال التسدید- 
تكلفة التوزیع- 

التشریعات على المنتوجات- 
حجز رؤوس األموال- 
القیود الجمركیة- 

تصدیر
)محلياستثمارمع ( 

المنافسة- 
تغیر سلوك المستهلك- 

تأمیم الصناعات- 
منع تحویل األرباح المحققة- 

:المصدر
jean pierre Helffer, jaques orsoni, marketing, 5eme éd,vuibert paris,1998,p190

) والتصدیراالستیراد (المبادالت التجاریة ناتجة عن تقلبات سعر الصرف، و االقتصادیةفاألخطار 
افسین جدد باإلضافة إلى أخطار أخرى كظهور من) االستثماراتو القروض(ؤسسةاإلجراءات المالیة للمو 

، تغییر في سلوك المستهلكین أما األخطار السیاسیة فهي یمتلكون مزایا تنافسیة، تغییر في قنوات التوزیع
امل التعو العمالت األجنبیة، إجراءات تحویل السیاسي للدولة المضیفةاالستقرارتخص بالدرجة األولى 

رباح على تحویل األالمفروضة، القیود الحمائیة مثل التعریف الجمركیة، نظام الحصصاإلجراءات، افیه
.ب الضریبيورؤوس األموال إلى الخارج والتهر 

.في األسواق الدولیةالعاملةالشركات : المطلب الخامس
مفهوم الشركات الدولیة: أوال

فهناك من یسمیها الشركات األجنبیة أو الدولیة،حول توحید مصطلح الشركات تلفتاختعددت اآلراء و 
الخ، لذا سنوضح الخلط بین ...،القومیةالشركات الدولیة أیضا تسمى الشركات عبر الوطنیة أو عبر 

:ریف التالیةاالمصطلحات السابقة من خالل التع
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، استثماریاهي تلك التي تمتلك أو تدیر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نشاطا ":الشركات األجنبیة-1
ذلك بغض النظر عن عدد الخدمات خارج حدود الدولة األم و اإلنتاج أو التسویق أو ا في مجالسواء

)1("الدول المضیفة التي یقع في دائرتها األنشطة المذكورة

تلك الشركات التي تتمتع بشخصیة "بأنها livingstone1981)(لفنجستونیعرفها:الشركة الدولیة -2
)2("في دولة أجنبیة أو أكثرباالختیارمستقلة و تمارس نشاطها 

:الشركات متعددة الجنسیات-3
نظمات أعمال كبرى عابرة للحدود والبیئات هي في الواقع م" :مفهوم الشركات متعددة الجنسیات-أ

یكون لجنسیات وتعمل في أسواق عدیدة وتتواجد في عشرات الدول المضیفة و والثقافات، منظمات متعددة ا
دارات إقلیمیة تتعامل مع بیئات أعمال مختلفةوعملیات وشركات تابعة و واستثماراتلها أصول  ٕ .)3(ا

اقتصادیةالشركات متعددة الجنسیات هي مؤسسات ضخمة مكونة من عدة وحدات " :هناك تعریف آخر
یسمح لها الذيالقرارات فیها و اتخاذباختالف نظام قانوني، و ، مهما كان شكلها التنشط في أكثر من بلدین

ستراتیجیات موحدة ٕ ، حیث أن هذه الوحدات أو الفروع مرتبطة فیما بینها برباط  برسم سیاسات متجانسة وا
)4("بشكل تؤثر كل وحدة على نشاط الوحدات األخرىذلك و غیرالملكیة أو

في كل و هي شركات لها فروعا إنتاجیة أو تسویقیة في الدول األجنبیة")5(الشركات متعددة الجنسیات "- 
كمثال على ذلك شركة كوكا كوال التي وصل نشاطها ،خاصة ات العالم الخمس من هذا الكوكب و قار 

".التسویقي إلى كل منطقة من كوكب األرض

.17، ص1993عبد السالم أبو قحف، اقتصادیات األعمال، المكتب العربي الحدیث، مصر، -1
.17السالم أبو قحف، دراسات في إدارة األعمال، مرجع سابق، صعبد -2
.29ص،مرجع سابقسعد غالب یاسین، -3

BP explorationشنوف شعیب، الممارسات المحاسبیة في الشركات متعددة الجنسیات و التوحید المحاسبي العالمي حالة -4
limited 116،ص2006/2007،، جامعة الجزائرغیرمنشورة،أطروحة.

، اطروحة غیر منشورةبوبكر بعداش ، مظاهر العولمة من خالل نشاط الشركات العالمیة متعددة الجنسیات حالة قطاع البترول ،- 5
.72،ص3،2009/2010الجزائرجامعة 
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:ممیزات الشركات متعددة الجنسیات- ب
ركة كل ش" یتمیز هذا النوع من الشركات بمزایا خاصة تفرقه عن باقي الشركات حتى ذات الطابع الدولي 

:)1(من أهم الممیزاتو " كل شركة دولیة متعددة الجنسیةلیس متعددة الجنسیة شركة دولیة و 
هي مبیعاتها و أرقام أهم ما یمیز هذه الشركات هو الضخامة و یستشف ذلك من:االندماجالضخامة و -

أرقام مبیعاتها من التجارة الدولیة و %90- %80شركة في العالم تحتكر من 5000- 4000من بین 
.السنویة تتجاوز عائدات دول بأكملها

یزداد توجه الشركات متعددة الجنسیات نحو توزیع وحدات اإلنتاج على عدد كبیر :الجغرافياالنتشار-
وفروعها للمركز الرئیسي حداتها الخارجیة نتیجة لهذا التوزیع تبعیة و ركات فقد الشتمن الدول دون أن 

تحققها في الدول ة التي یمكن أنیمن المزایا النسبلالستفادةتلجأ هذه الشركات إلى هذا اإلجراء و 
.المضیفة

ال بقطاع معین فهي تشتغل في ت متعددة الجنسیات بسلعة واحدة و ال تكتفي الشركا:تعدد األنشطة-
األخطار على الهدف األساسي من هذه اإلستراتیجیة هي تقسیم من حقل دون عالقة بین نشاطاتها و كثر أ

.تقلیص إمكانیة الخسارة أكثر من سوق واحدة و 
:يالتكنولوجالتفوق -

استقدامكز بحث خاصة بها تقوم بتمویلها و بإنشاء مراتقوم هذه الشركات بفضل إمكانیاتها المالیة الضخمة
التطویر لصالحها مما جعلها تتفوق في االبتكار و قیام بعملیات البحث و الخبرات إلیها بغرض الالكفاءات و 
.هذا المجال

مما یمكنها من فرض سیطرتها عن بحوزتها،العالمات التجاریة و االختراعفالمالحظ أن معظم براءات 
.لمفاتیح التقدم التكنولوجيامتالكهاطریق 

.37، ص2002،األردنالتوزیع،إدارة األعمال الدولیة مدخل تتابعي، األهلیة للنشر و جواد،شوقي ناجي -1
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أشكال الدخول إلى ألسواق الدولیة: لثالثاالمبحث 
هن ومواكبة لكن في الوقت الرا،في دخول المؤسسات األجنبیة تهدیدا لسیادتهاترىكانت العدید من الدول

مع تغیر المحیط الدولي ورفع الحواجز الجمركیة زادت شدةللعولمة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة و 
یعتبر اختیار الطریقة المالئمة للدخول إلى سوق معنیة بقصد التصدیر و ،میةالمزاحمة في األسواق العال

انعكاسات على إذ أن طریقة الدخول لها تأثیر و ،أو االستثمار من أهم القرارات التي یجب دراستها جیدا
التشابه عند اختیار طریقة الدخول على المصدر أن یدرس و ،االهتمامات التسویقیة الدولیةعدد كبیر من

قت الو الشحن و تعریفة الجمركیة و الة و مستوى الخدمة المطلوبالسوق المحلي والسوق األجنبي و بین
وسنتناول في هذا المبحث طرق ومسارات غزو األسواق ،المیزة التنافسیةوالمعرفة بالماركة و ،المطلوب

.الدولیة
التصدیر: المطلب األول

فعال الفوائض ن الشركة قد تصدر بشكل غیر أ، إذالخارجيهو الطریقة األبسط للدخول إلى السوقو 
:)1(یمكن أن یكون التصدیر على النحو التاليمن فترة إلى أخرى و 

تقوم الشركة هنا عا في الدخول لألسواق الخارجیة و تعد الطریقة األكثر شیو و :التصدیر غیر المباشر- 1
الشركة الوطنیة بالتصدیر إلى األسواق الدولیة عن طریق بإنتاج جمیع منتجاتها للسوق األجنبیة حیث تبدأ 

:ي أهم أنواع الوسطاء لهذا الغرضفیما یللین و باالعتماد على الوسطاء المستقو التصدیر غیر المباشر
.حیث یقوم بشراء المنتجات المصنعة ثم یبیعها في الخارج لحسابه الخاص): المحلي(التاجر المصدر - 
التي تعمل على إیجاد أسواق خارجیة للسلع المحلیة والتفاوض مع المستوردین و :حلیةوكالة التصدیر الم- 

.األجانب وذلك لقاء عمولة معینة
األنشطة تقوم هذه المنظمة باألنشطة التصدیریة نیابة عن عدة منتجین و تكون هذه: المنظمة التعاونیة- 

أو األولیة قبل منتجین للمنتجات األساسیة غالبا ما یستعین بهذه المؤسسة منتحت سیطرتها اإلداریة و 
.الحیوانیةكالمنتجات الزراعیة و 

شركة إدارة التصدیر حیث توافق شركة وسیطة على أنشطة التصدیر للشركة الوطنیة مقابل مبلغ - 
.معین
:إن التصدیر غیر المباشر یحقق منفعتین•

.136ص،2007،األردن،مان یوسف، إدارة األعمال الدولیة، دار المناهج للنشر والتوزیعمحمود جاسم الصمیدعي و ردینة عث-1
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ذلك أن الشركة ال تحتاج إلى تأسیس و تطویر قسم تصدیر أو فرع مبیعات دولیة :استثمار قلیل-
.خاص بها أو االستعانة بالوكالء األجانب

مخاطر قلیلة حیث یقدم وسطاء التسویق الدولي معرفتهم و خدماتهم للشركة األم الذي یقلل احتمالیة - 
.اتخاذ قرارات خاطئة

سها مما یرافق ذلك بموجب هذه الطریقة مسؤولیة بیع صادراتها بنفتتحمل الشركة :التصدیر المباشر- 2
یطرة تامة على جهودها في سر أنها ترتبط بعائد محتمل أكبر و استثمار مالي عالي غیمخاطر كبیرة و 

على الوسطاء األجانب وال تضطر إلى منح عموالت عدم االعتمادالبیع وتعامل مباشر مع المستهلكین و 
یمكن أن یتم ذلك من خالل عدة طرق أو با على مرونة السیاسات السعریة و یؤثر سلأرباح لهم مما و 

:قنوات
قسما خاصا بعملیات التصدیر وبإشراف ) في بلدها( حیث تخصص الشركة :قسم تصدیر محلي-أ

مدیر یرأس مجموعة عاملین وتنحصر مهام القسم في عملیات البیع الفعلي والمباشر للمنتجات وتقدیم 
عدة التسویقیة للشركة في مجال التصدیر لألسواق الخارجیة بعبارة أخرى یختص هذا القسم بأداء المسا

.كافة األنشطة المتعلقة بعملیة التصدیر
لمنتج أو المصنع من تحقیق حضور تسمح هذه الصیغة ل:فرع الجمعیات الدولیة أو الخارجیة- ب
التصدیر أو بدونه یتخذ المشروع له فرعا في الخارج سیطرة أكبر في السوق الدولیة فباإلضافة إلى قسم و 

.یختص بالمبیعات الدولیة الخاصة بالصادرات
هنا ترسل الشركة ممثلین مندوبین عنها إلى الدول األخرى و :ممثلي مبیعات التصدیر المتجولین- ت

.عقد الصفقات التجاریة مع الجهات المستفیدةلتعریف بمنتجاتها أو التفاوض و لغرض ا
یمكن أن تتعاقد المؤسسة مع وكالء أو موزعین أجانب لغرض بیع :الوكالء أو الموزعین األجانب- ث

مكانیة تمثیل من أجل ذلك یمنح الوكالء الحقوق الخاصة التي تتیح لهم إابة عن المؤسسة و منتوجاتها بالنی
لیس لها شهرة جید و معروفة بشكل الم هذا األسلوب من قبل المؤسسات غیرتستخدالمؤسسة في بلدهم و 

ال تستطیع تحمل المخاطر الكبیرة كذلك تقوم هذه المؤسسات المستهدف و رة في السوق الخارجيكبی
بمزید من الشرح المبحثاول هذا سنتنو باختیار وكالء وموزعین لدیهم شهرة ومعرفة في تلك األسواق

.المواليالمطلبالتفصیل في و 
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قدیةاالتفاقیات التعا: المطلب الثاني
یتم أخرى،االتفاقیات التعاقدیة عبارة عن ارتباط طویل األجل بین مؤسسة دولیة و مؤسسة في دولة 

دون استثمارات في أصول الثاني،وحق المعرفة من الطرف األول إلى الطرف التكنولوجیا،بمقتضاها نقل 
:علیهامن أهم االتفاقیات التعاقدیة المتعارف الدولیة،و مادیة من طرف الشركة 

هي تعاقدیة لدخول األسواق الدولیة و یعتبر الترخیص شكل من أشكال االتفاقیات ال:عقود التراخیص: أوال
عبارة عن مجموعة من الترتیبات یوفر بمقتضاها مانح الترخیص أصوال مادیة غیر ملموسة للمرخص له 

:)1(نظیر مقابل مالي و األصول غیر الملموسة قد تكون كاألتي
.استخدام االسم التجاريحق - 
.حق استخدام العالمة التجاریة- 
.حق استخدام المعرفة لعملیة اإلنتاج- 
.حق استخدام براءة االختراع- 
.حق استخدام اسم الشركة- 

:)2(حیث یلتزم المرخص له مقابل الحقوق الممنوحة له بــ
.إنتاج سلعة مانح الترخیص- 
.محددةتسویق السلعة في مناطق جغرافیة- 
الشكل الموالي یمثل عملیة الترخیص ص مرتبط بحجم المبیعات المحققة و دفع مقابل مالي لمانح الترخی- 

:الدولي
عملیة الترخیص للدول): 02( شكل رقم 

المرخص له                                                               المرخص 

.53،ص2007التوزیع، األردن،دار الیازوري العلمیة للنشر و سعد غالب یاسین،اإلدارة الدولیة،:رالمصد

التي یمكن تلخیصها فیما و أن هناك بعض الحاالت المرتبطة بهذا الشكل من االتفاقیاتو یجدر بالذكر 
:)  1(یلي

.24سابق، صمرجع ،عماد صفر سالمان-1
.101ص،الدولیة للنشر والتوزیع، مصر، مؤسسة حورس التسویق الدولياتجاهات تسویقیة معاصرةعلفة،أبوأمینعصام الدین -2

بیع كل الحقوقكل الحقوقاستعمال
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تسود هذه الحالة في الدول التي ترفض التملك المطلق لمشروعات و التراخیص االضطراریة:الحالة األولى
ة إلى إبرام عقود یتم االستثمار للشركات متعددة الجنسیات و إزاء هذا الموقف تضطر الشركات المعنی

لى ذلك ، باإلضافة إدول كوسیلة للدخول إلى هذه السوقبیع االختراع أو الترخیص في هذه البمقتضاها
:الت أو ظروف أخرى تتلخص في اآلتيتوجد حا

.حالة صغر حجم السوق بالدولة المضیفة و عدم ربحیته في األجل الطویل- 
.حالة عدم االستقرار السیاسي و االقتصادي بالدولة المضیفة- 

تراخیص في هذه الحالة تفضل الشركات متعددة الجنسیات منح التراخیص االختیاریة:الحالة الثانیة
ع ذلك إلى جملة یرجو قاإلنتاج بالرغم من توافر فرص االستثمار المباشر بأشكاله المختلفة في هذه األسوا

:من األسباب أهمها
.المباشر بالدول المضیفةعدم توافر الموارد المالیة الالزمة لالستثمار- 
.التسویقیةقدرتها المالیة و والبحوث مقارنة بارتفاع كفاءة الشركة المعنیة في مجاالت التنمیة- 
.ضعف القدرة و الخبرة التسویقیة بالسوق المضیف- 
.استعمالها كبدیل للتصدیرالرغبة في بیع التراخیص و - 
.الرغبة في اختیار السوق الدولي كمرحلة أولیة ، قبل الدخول في االستثمار المباشر- 
.الرغبة في تقلیل حدة المخاطر و التكالیف- 

:عقود التراخیصمزایا - 1
:)2(تتمثل مزایا عقود التراخیص في اآلتي

.، كونها ال تتطلب رؤوس أموال للخارججیةتعتبر وسیلة سهلة و سریعة للنفاذ إلى األسواق الخار -
.یعتبر الترخیص بدیل جید مقارنة باستیراد نفس المنتج و خاصة في حالة ارتفاع أسعاره العالمیة- 
مضمونا للدخل بالنسبة للشركة المانحة له، مقارنة بالدخل الناتج عن ثابتا و یمثل الترخیص مصدرا - 

.االستثمار المشترك التي تتسم عوائده بالتقلب
.یزید الترخیص من عمر المنتجات في مرحلة النضج من خالل إنتاجها و تسویقها في أسواق جدیدة- 
ي الخارج من جراء نقل التطویرات الجدیدة تستفید الشركات المحلیة المرخص لها من تطویر منتجها ف- 

.مما یسمح لها بتوفیر نفقات البحوث و التطویر

.119، ص 2002- 2001، الدار الجامعیة، مصر، عبد السالم أبو قحف، التسویق الدولي-1
.86یحي سعید علي عید، مرجع سابق، ص -2
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یعتبر الترخیص أنسب بدائل النفاذ إلى األسواق الخارجیة و خاصة في حالة التخوف من تأمیم - 
.ارتفاع تكالیف الشحن للسوق المستهدف أو خطر استیراد منتج معینو االستثمارات،

:التراخیصعیوب عقود - 2
:)1(تنحصر عیوب و مخاطر عقود التراخیص في النقاط التالیة

قد تؤدي عقود التراخیص إلى سرقة حقوق الملكیة و األسرار التكنولوجیة باإلضافة إلى سوء استخدام - 
.هذه الحقوق، و عدم االلتزام باتفاق التراخیص الموقع من قبل المرخص له

الخ إلى منافس قوي .. .العالمة التجاریةالتكنولوجیا و المرخص لها باستخداماحتمال أن تتحول الشركة - 
ذلك في حالة دال من أن یكون شریك مساعد لها و یهدد وجود مصالح الشركة األصلیة في السوق ب

منافسة الشركات والتسویق و التي تسمح له باإلنتاجة الكافیة و اكتساب المرخص له الخبرة التكنولوجی
.دون الحاجة إلى مساعدة منهاالدولیة، 

وقد تكون األرباح التي یتوقعها المرخص أقل بكثیر من مزایا األرباح التي تحصل علیها الشركة - 
المرخص لها أو في بعض األحیان ال یحصل المرخص على الحد األدنى من الفوائد المتوقعة من اتفاق 

.الترخیص
.تي حصلت على التراخیصاحتمال فقدان األسواق المجاورة للدولة ال- 

عقود االمتیاز: ثانیا

هو شكل خاص من التراخیص الذي یسمح بموجبه للمرخص سیطرة أكبر على المرخص له، مع ضرورة 
تقدیم المساعدة المطلوبة حسب عقد التراخیص و االمتیاز الدولي هو أحد أشكال التدویل و االنتقال إلى 

.األسواق الدولیة
خدم في مجال التوزیع والصناعة االمتیاز تقنیة و أسلوب تجاري مست:االمتیاز و أهدافهمفهوم عقد -1
.الخدمات ینتشر حالیا بشكل واسع في العالمو 
عدة شركات ممنوحة الستغالل عالمة ه أسلوب مشاركة بین شركة مانحة و بأن: ")2(یعرفه االتحاد الفرنسيو 

.و یتألف من ثالثة عناصر" أو ابتكار
.عالمة، شعار: الملكیة- 
.استعمال و كسب المهارة و المعرفة- 

.54سعد غالب یاسین، مرجع سابق، ص--1
.146رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي، مرجع سابق، ص-2
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.التقنیاتمجموعة من المنتجات أو الخدمات و - 
البیئة المالئمة للنمو السریع إیجادیرتكز هدفه علىإذا االمتیاز هو أسلوب تجاري لمهارة أو معرفة ما،

.جلللشركات التي ترتبط ببعضها البعض من خالل العقود الطویلة األ
، بحیث تقوم شركة دولیة بمنح حق امتیاز أداء عمل معین شكل خاص من أشكال عقود التراخیصهوو 

خالل فترة زمنیة معنیة وفي لشركة محلیة في دولة أخرى، تحت االسم التجاري للشركة صاحبة االمتیاز،
.، مقابل الحصول على عائد مالي من الحاصل على االمتیازمكان محدد

االمتیاز باالستمراریة و تعتبر بدیال جذابا للنمو في حالة المنتج الذي ال یمكن تصدیره إلى و تتمیز عقود
.األسواق المستهدفة أو في حالة عدم رغبة الشركة الدولیة في االستثمار في هذا السوق

:مزایا عقد االمتیاز- 2
:لعقود االمتیاز عدة مزایا منها

.بتكلفة منخفضةالتوسع السریع في األسواق الدولیة- 
.تقدیم طریقة موحدة للتسویق ذات طابع وصورة متمیزة- 
.تقلیل المخاطر السیاسیة- 

: العیوب- 3
.انخفاض األرباح- 
.السیطرة غیر الكاملة على عقد االمتیاز- 
.منافس قوي یستطیع منافسة الشركة صاحبة االمتیاز في المستقبل وجوداحتمال- 
.التي تضعها الحكومات على عقود االمتیازالموانع و المحددات- 

:أشكال عقود االمتیاز-4
: )1(هيهناك ثالثة أشكال لالمتیاز و 

:امتیاز المنتج-أ
یقوم من یحصل على هذا االمتیاز بدفع األجور و الرسوم إلى الشركة األم صاحبة االمتیاز بما یسمح له 

الذي یشتریها من صاحب االمتیاز ثم یعید بیع ة األم و العالمة التجاریة للشركبحق بیع المنتج الذي یحمل
.هذه المنتجات

التوزیع،دار الیازوري العلمیة للنشر و إدارة األعمال الدولیة منظور سلوكي و استراتیجي،مطلك الدوري و احمد علي صالح،زكریا -1
.140ص،2009األردن،
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استخدام و میقوم من یحصل على هذا االمتیاز بإنتاج و توزیع منتجات الشركة األ:امتیاز التصنیع- ب
.المواد الخام و التركیبة الفنیة لإلنتاج التي تعتمدها الشركة األم ذاتها

یصبح من یحصل على هذا االمتیاز حق تأسیس نشاط یحمل اسم :امتیاز تأسیس بعض األنشطة-ج
.نفس المظهر الخارجي للشركة األم مثل مطاعم الوجبات السریعةو صاحب االمتیاز

عقود التصنیع و عقود اإلدارة: ثالثا
) خاصةعامة أو(و إحدى الشركات الوطنیة عقود التصنیع عبارة عن اتفاقیات مبرمة بین الشركة الدولیة 

، حیث یتم إنتاج ع في السوق األجنبیة بواسطة وكیلبالدولة المضیفة یتم بمقتضى هذا االتفاق التصنی
المنتج من قبل الشركة المحلیة نیابة عن الشركة الدولیة على أن تقوم هذه األخیرة بنقل التكنولوجیا

.المساعدة الفنیة للشركة المحلیةو 
فهي عبارة عن اتفاقیات یتم بمقتضاها تفویض شركة أجنبیة بإدارة مؤسسة وطنیة )1(أما عقود اإلدارة

یر أو تغی،صناعیة أو خدمیة بدون أن یكون للشركة األجنبیة السلطة في اتخاذ القرارات االستثماریة
ات عادة ما یبرم عقود إدارة المؤسسو ،ییر السیاسات اإلداریة للمشروعأو تغ،األرباحسیاسة التوزیع و 

و تنشأ عقود ،ذلك لضمان التسجیل الجید للمعدات الموردةة في إطار تورید معدات المصانع و الصناعی
، بهدف تحقیق معدل عائد عندككلاإلدارة المعقدة حینما تعهد للشركة األجنبیة بعملیة إدارة المؤسسة

،نة من نتائج أعمال المؤسسةبة معیفي هذه الحالة تتقاضى الشركة التي تقوم باإلدارة بنسمستوى معین و 
في بعض األحیان یتضمن االتفاق على أن تحصل الشركة األجنبیة على نسبة محدودة من األرباح و 

الصافیة أو عن عائد مبیعات الشركة التي تدخل في عقود اإلدارة و غالبا ما تتمیز الشركات األجنبیة 
نوعیة ة كبیرة و نوعیة منتجات راقیة  و یحصة سوقي مجال نشاطها الرئیسي لألعمال و بسمعة راقیة ف

التكنولوجیا المتطورة التي تسند علیها و تقوم بتطویرها باستمرار و یمكن تلخیص أهم المزایا و العیوب 
:المرتبطة بهاذین النوعین من االتفاقیات التعاقدیة و في الجدول التالي

.85یحي سعید، مرجع سابق، ص-1
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اإلدارةمزایا و عیوب عقود التصنیع و عقود): 04(الجدول رقم 
عقود اإلدارةالتصنیععقود 

زایا
ــــــــ

ــــــــ
تحتاج إلى رأس مال محدود-1المـ

عدم التعرض لألخطار السیاسیة-2
.التسویقتكالیف اإلنتاج و انخفاض-3
وسیلة للتغلب على معوقات -4

التصدیر للدول المضیفة
تالؤم المؤسسات التي تتوفر لدیها -1

المجاالت الفنیة مزایا تنافسیة في 
و الهندسیة و اإلداریة بالمقارنة 

.بنظیراتها اإلنتاجیة
بعض الجمع بین مزایا الترخیص و -2

مزایا االستثمار المباشر

.ال تحتاج إلى رأس مال-1
تسمح بدخول السوق المضیف مع درجة -2

.خطورة أقل
قد تساعد على التقدم نحو الحصول على -3

ةكلو ممشروعات استثماریة مشتركة أو م
بالكامل

.المحافظة على السوق-4
تسهیل مهمة دخول أسواق أجنبیة أخرى -5

محیطة بالدول المضیفة

ب 
ـیو

ــــــــ
صعوبة أحكام الرقابة على السوق -1العــ

و الجودة و السیاسات التسویقیة في 
كثیر من األحیان

توقف المزایا السابقة على مدى -2
تمیز توافر الطلب الوطني الذي ی

التسویق في مجال اإلنتاج و بالكفاءة 
بصفة عامة 

احتمال تدخل الطرف الوطني في شؤون -1
اإلدارة بهدف المحافظة على أموال 

.المستثمر
التضارب في المصالح بین طرفي -2

االستثمار مما یؤدي إلى مشاكل تنظیمیة 
و إنتاجیة و تسویقیة 

.127ص،2002-2001الجامعیة، مصر، التسویق الدولي، الدار عبد السالم أبو قحف،:المصدر

تجهیزه و التزام المؤسسة الدولیة ببناء مشروع)1(یقصد بعقود تسلیم المفتاح: عقود تسلیم المفتاح: رابعا
الدولیة قد تلتزم المؤسسةو ،حكومة في إحدى البلدان النامیةبكافة التجهیزات و تسلیمه إلى المالك أو ال

مداده بالمعدات و الفنیین لتشأیضا بتدریب العاملین و  ٕ .اآلالت الالزمة للتشغیلغیل المشروع وا

.122عبد السالم أبو قحف، التسویق الدولي، مرجع سابق، ص-1
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المعدات الالزمة و من أمثلة عقود تسلیم المفتاح قیام مؤسسة دولیة ببناء مستشفى و تجهیزه بكافة األجهزة و 
:یتمیز هذا النوع من المشروعات االستثماریة بالخصائص التالیةشغیل و تسلیمه إلى الحكومة و للت

الخاصة ن تقوم الدولة المضیفة بدفع أتعاب الطرف الثاني مقابل قیامه بوضع أو تقدیم التصمیماتأ- 
.ه و إدارته و تدریب العاملین فیهصیانتبالمشروع وطرق تشغیله و 

شحن باإلضافة إلى تكالیف النقل الواآلالت و تحمل الدول المضیفة تكلفة الحصول على التجهیزات- 
.الخ...،بناء قواعدو 

أنواع المنتجات یتم تسلیم المشروع ارب التشغیل واإلنتاج من حیث كمیة اإلنتاج والجودة و بعد إجراء تج
.للطرف الوطني

صفقات التقاعد من الباطن: خامسا
فعادة ما یقتصر نشاطها العملیات،یصعب في بعض الحاالت أن تقوم بعض الشركات بجمیع مراحل 

لذلك تسعى الشركات إلى الخ و ...،أو إدارة المشروع أو التسویق المنتجاتعلى بیع الخدمة الهندسیة 
المراحل التي تقوم بتنفیذها مع مقاولین آخرین لتنفیذ المرحلة أو لتعاقد من الباطن على األنشطة أوا

.النشاط المعهود إلیهم
) مقاول الباطن( راف تنطوي صفقات التعاقد من الباطن عن اتفاقیة بین وحدتین إنتاجیتین یقوم األطو 

) األصیل( ة معینة للطرف األول بإنتاج سلعة أو تصدیر قطع غیار أو المكونات األساسیة الخاصة بسلع
من تتمیز صفقات التعاقدو ) 1(إنتاج السلعة بصورتها النهائیة و بعالمته التجاریة بویقوم هذا األخیر 

:) 2(الباطن بالخصائص التالیة 
عداه إلى النشاط تیال یقتصر هذا الشكل من أشكال االستثمار على اإلنتاج أو التصنیع فقط بل -1

تتعاقد من المغرب و تصنع إحدى الشركات الجزائریة قمصان البولو القطنیة و تصدرها إلى التجاري فمثال
هذه القمصاناألساور الالزمة لتصنیعات و فكونغ على تورید الیاالباطن مع أحد الشركات في هونغ 

بین دول أخرى أو بین فرعین من ول المضیفة أو خارجها أي بینها و قد تتم هذه الصفقات داخل الد-2
.مؤسسة محلیة وطنیةو فروع إحدى المؤسسات الدولیة داخل الدولة المضیفة أو بین فرع

فروع مؤسسة أجنبیة تتمثل في قیام إحدى المؤسسات األجنبیة أو متعددة الجنسیات باالتفاق مع أحد -3
.أخرى أو مع المؤسسات المحلیة الوطنیة بتصنیع أو بیع سلعة معینة تحت العالمة التجاریة للمؤسسة

.41صمرجع سابق،إدارة األعمال،دراسات في عبد السالم أبو قحف،-1
.84صمرجع سابق،یحي سعید علي عید،-2
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أو معالجة تنتشر صفقات التعاقد من الباطن في العملیات الضخمة مثل محطات الصرف الصحي-4
خطوط أنابیب ط الكهرباء و اء السدود أو مد خطو المیاه أو رصف الطرق أو استصالح األراضي أو بن

.البترولالمیاه و 
)1(أما بخصوص مزایا و عیوب صفقات التعاقد من الباطن:مزایا و عیوب صفقات التعاقد من الباطن

من جهة نظر المؤسسات المعنیة یمكن القول أن هذا النوع من االستثمارات ال یتطلب إال حجم محدود و 
ویجمع بین مزایا التراخیص التغلب على قیود التصدیرساعد في للغایة من رأس المال كما أنه ی

ي اإلدار مزایا تنافسیة في العمل التقني و االستثمار المباشر فضال عن أنه یالءم المؤسسات التي تتمتع بو 
.خاصة التكنولوجيو 

من األشكال فإن مشكلة الرقابة والسیطرة على السوق بالنسبة لجوانب الضعف التي تشوب هذا الشكل
توافر من الباطن تتوقف على مدى كفاءة و ، بإالضافة إلى هذا فإن فعالیة عقود التصنیع وجودة اإلنتاج

تنمیة مقاولي الباطن في الدولة المضیفة بالدرجة التي تحقق أهداف المؤسسة المعنیة و تعتبر احتماالت
وق المضیف كنتیجة إلبرام عقود التصنیع الدولي من الباطن من أهم التهدیدات منافسین في السجودو 

.التي تواجه المؤسسة األجنبیة في هذا السوق
االستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثالث

نظرا ألهمیة االستثمار األجنبي المباشر فقد اتجهت معظم الدول إلى فتح أبوابها أمام االستثمار األجنبي 
أصبح هذا و اشر خاصة بعد تنامي و انتشار الشركات متعددة الجنسیات في ظل العولمة االقتصادیةالمب

.ساحة للتسابق نحو جذب المزید منهامجال للتنافس بین الدول و النوع من االستثمارات
.مفهوم االستثمار األجنبي المباشر و أهمیته- أوال

أشمل وأهم ما یمیزه في بروز العولمة على وجه أوسع و الغةلقد كان لتدفق رؤوس األموال الدولیة أهمیة ب
یعتبر االستثمار و هو ذلك التنافس المشتد بین الدول الستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه التدفقات

.األجنبي المباشر أهم هذه التدفقات
:مفهوم االستثمار األجنبي المباشر- 1

ذلك "االستثمار األجنبي المباشر على أنه ) UNCATED(التنمیة المتحدة للتجارة و یعرف مؤتمر األمم 
االستثمار الذي ینطوي على عالقة طویلة المدى تعكس مصالح دائمة و مقدرة على التحكم اإلداري بین 

.45سابق، صمرجع األعمال،عبد السالم أبو قحف، دراسات في إدارة -1
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و شركة أو وحدة إنتاجیة في قطر آخر )القطر الذي تنتمي إلیه الشركة المستثمرة( شركة في القطر  األم 
)ثمارالقطر المستقبل لالست( 

األجانب كما یقصد باالستثمار األجنبي المباشر كافة المشروعات التي یقوم بإنشائها المستثمرون 
یمتلكونها أو یشاركون  المستثمر الوطني فیها أو یسیطرون فیها على اإلدارة حیث تتمیز االستثمارات و 

ر و هي غالبا ما تتم عن طریق شركات األجنبیة المباشرة التي تعتبر استثمارات طویلة األجل باستقرار كبی
)1(عالمیة تساهم في نقل التكنولوجیا الحدیثة و الخبرة و تطویر اإلدارة

یعتبر االستثمار األجنبي المباشر مصدرا مهما من مصادر : أهمیة االستثمار األجنبي المباشر- 2
ز االستثمار األجنبي المباشر التمویل في الدول المضیفة من خالل دفع عجلة التنمیة االقتصادیة و یتمی

بالكثیر من المزایا ،كذلك یترتب على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر انتقال للقدرات التكنولوجیة و 
.الخبرات اإلداریة و التسویقیة

:) 2(كما توفر االستثمارات األجنبیة المباشرة العدید من المزایا نذكر منها 
تساعد على تدفق رؤوس األموال األجنبیة إلى داخل السوق المحلیة :من وجهة نظر الدولة المضیفة-أ

للدولة المضیفة  لالستثمار كما یعمل على تحسین میزان المدفوعات من خالل زیادة الصادرات و تساهم 
.في حل مشكالت البطالة و نقل التكنولوجیا و المعرفة و الخبرة و تدعم المهارات اإلداریة المتقدمة

تحصل الشركات المتعددة الجنسیات على الموارد :وجهة نظر الشركات المتعددة الجنسیاتمن - ب
.البشریة و المعرفة التسویقیة بتكالیف قلیلة

تطبق العدید من الدول المتقدمة في الدول الغربیة :المتقدمةاالستثمارات المشتركة فیما بین الدول -ج
األجنبیة والفوز بمشروعات كوسیلة لدخول االستثماراتفأقل%50نموذج االستثمار األجنبي المباشر

:عدیدة و تحصل من خاللها على العدید من المزایاكبیرة و 
.المشاركة في األرباح و ثروة المشروع االستثماري- 
.یسهل الوصول إلى األسواق و المعلومات السوقیة - 
.الحصول على مزایا ضریبیة - 

تتمیز االستثمارات المشتركة فیما بین الدول العربیة بعدة : ول العربیةاالستثمارات المشتركة بین الد-د
:ممیزات نذكر منها

جامعة مجلة الباحثافسة،االستثمار األجنبي المباشر كشكل من أشكال دعم التحالفات اإلستراتیجیة لمواجهة المن،راحمد زغدا-1
.159ص،3،2004العدد ،ورقلة

.141-140ص، ص،2009،المسیرة للنشر و التوزیع، األردنر، دا"المدخل العام"إدارة األعمال الدولیةعلي عباس،-2
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.سهولة الحصول على استثمارات مشتركة مع األفراد أو المؤسسات أو الحكومات- 
.یوجد بین هذه الدول بیئة استثماریة أكثر انفتاحا وحریة من غیرها من المناطق- 
، الصندوق جنبیة مثل، منظمة العمل العربیةإقلیمیة تدعم االستثمارات األیوجد به مؤسسات عربیة - 

.الخ...،اإلسالمي للتنمیة، صندوق النقد العربي
:أشكال االستثمار األجنبي المباشر- ثانیا

كثیر من مؤسسات األعمال تفضل الدخول للسوق الدولي من خالل التملك الجزئي أو المطلق للمشاریع 
أو أي نوع ي البلدان المضیفة سواء كانت مشاریع للتسویق أو البیع أو التصنیع أو اإلنتاجاالستثماریة ف

:یمكن تقسیم االستثمار األجنبي المباشر إلى نوعین أساسیین همامن النشاط اإلنتاجي و 
).المشروع المشترك( االستثمار المشترك - 
.االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي- 

تمثل المشروعات المشتركة درجة أعلى من المخاطرة حیث یتطلب مستویات :المشروعات المشتركة- 1
:)1(متعددة من االستثمارات المباشرة و هناك عدة تعریف لالستثمار المشتركة ندرجها فیما یلي

أو (فان أحد مشروعات األعمال الذي یمتلكه أو یشترك فیه طر :" أن االستثمار المشترك هو "كولدي"یرى 
ال تقتصر المشاركة هنا على حصة رأس من دولتین مختلفتین بصفة دائمة و أو أكثر ) شخصیتان معنویتان

"الخ....العالمات التجاریةأوالمال فقط بل یمتد إلى اإلدارة و الخبرة و براءة االختراع
سویقیة تتم في دول أجنبیة أو تاالستثمار المشترك ینطوي على عملیات إنتاجیة:" فیرى أن "تربسترا"أما 

العملیة اإلنتاجیة أویكون أحد أطراف االستثمار فیها مؤسسة دولیة تمارس حقا كافیا في إدارة المشروعو 
".بدون السیطرة الكاملة علیه

بأنه في حالة اشتراك طرف أجنبي أو أكثر مع طرف محلي للقیام : )livingstone)()2لفنجستون و یرى 
بإنتاج سلعة جدیدة أو قدیمة أو تنمیة السوق أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي سواء كانت المشاركة في 

.رأس المال أو بالتكنولوجیا فإن هذا یعتبر استثمارا مشتركا
مار المشترك هو عقد طویل األجل بین طرفین من خالل التعاریف السابقة یمكننا القول بأن االستث

داخل خدميأواط إنتاجيأجنبي لممارسة نشخرواآل) یكون مؤسسة وطنیة أو خاصةقد( أحدهما محلي

.105لتسویق الدولي، مرجع سابق، صعبد السالم أبو قحف، ا-1
.61ص، 1996عمرو خیر الدین، التسویق الدولي، مرجع سابق، -2
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لكالهما حق المشاركة في إدارة المشروع و قد تأخذ المشاركة حصة من رأس المال أو الدولة المضیفة و 
.التسویقیة أو تقدیم السوقتقدیم التكنولوجیا أو تقدیم المعرفة 

لعل و ) %75-25(و لكنها عادة ما تكون بین) %90-10(وتتراوح نسبة ملكیة المؤسسة الدولیة بین - 
بعض اشتراطأوبدائل دخول السوق یرجع إلى تفضیلالسبب في اختیار االستثمار المشترك كبدیل من 

لق للمشروعات االستثماریة لصالح المؤسسات ، بحیث تمنح بعض الدول النامیة التملك المطالبلدان لذلك
لالستثمار المشترك مزایا عدیدة نلخصها كما و من المشروع%50الدولیة أو حتى ملكیة أكثر من 

:)1(یلي
تحقیق قدر مقبول من المشترك بتحقیق قدرا من التحكم والرقابة على أنشطتها و یسمح االستثمار -1

)الخ...،اخیص اإلنتاج، عقود اإلدارةتر ( األخرى األرباح بالمقارنة مع البدائل 
یعتبر االستثمار المشترك من أكثر أشكال االستثمار تفضیال لدى الشركة في حالة عدم توافر الموارد -2

.المالیة و البشریة و التسویقیة الخاصة بالسوق األجنبي لالستغالل الكامل للسوق األجنبي المستهدف
.تناسب مع المؤسسات الدولیة صغیرة الحجماالستثمار المشترك ی-3
یع و حمایة مصادر المواد الخام یساعد على التعرف على طبیعة السوق المضیف و إنشاء قنوات توز -4
.األولیة للشركة األمو 
الجمركیة المفروضة بالدولة المضیفة، مما یسهل عملیة لة للتغلب على القیود التجاریة و یعتبر وسی-5

.من خالل االستثمار المباشر بدال من التصدیر أو الوكالءدخول أسواقها
إن وجود مستثمر وطني في مشروع االستثمار یسهل أمام المؤسسة الدولیة من التغلب على بعض -6

الثقافیة األخرى التي و غیرها من المشكالت االجتماعیةالعمالیة و العالقاتكالمشكالت الخاصة، 
.تواجه األنشطة الوظیفیة

صوص عیوب االستثمار المشترك عند مقارنتها بالمشروعات المملوكة ملكیة مطلقة فهي أما بخ
:)2(كاآلتي

اهتمامات الطرفین حیث ترتبط أهداف الشریك الوطني بالسوق تعارض أهداف وحاجات ومصالح و -1
، العائد المحققر الخالف حول یالمحلي، بینما تنظر المؤسسة الدولیة إلى مجموع عملیاتها الدولیة مما یث

.التغطیة السوقیة للمشروع المشتركط اإلنتاج و سعر المنتج، خ

.223، ص2004عبد السالم أبو قحف، بحوث التسویق و التسویق الدولي، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، -1
.151، صسابق، مرجعالدولي، التسویقرضوان المحمود العمر-2
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المالیة للمستثمر الوطني قد تؤثر سلبا على فعالیة المشروع في تحقیق القدرات الفنیة و انخفاض-2
.األهداف في المدى القصیر أو الطویل

. ة الدولیةصعوبة تحقیق التكامل بین المشروع و مجموع العملیات للمؤسس-3
منتج تعتبر هذه األخیرة أكبر مشكلة فعلى سبیل المثال عندما ترغب المؤسسة الدولیة في توحید تصمیم الو 
وع من نوجدمعارضة من الشریك الوطني مما یتوحید مستوى الجودة أو أي نشاطات أخرى قد تواجه و 

ساعدا أن یكون ممنلى المؤسسة بدالبالتالي یصبح المشروع المشترك عائقا عسوء التفاهم بین الطرفین و 
.لمشروعاتهاالمطلقةةیعلى هذا تفضل العدید من المؤسسات الملكو 
:المشروعات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي- 2

لمخاطرة عند دخول أعلى درجات ا)1(تمثل مشروعات االستثمار المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبي
ذلك یعتبر أكثر أنواع االستثمارات األجنبیة تفضیال لدى الشركات متعددة بالرغم من السوق الدولي و 

.الجنسیات و المؤسسات الدولیة
معین أو طرفتقوم هذه الطریقة في األصل بناءا على عملیة نقل المؤسسة بأكملها في سوق دولي لدىو 

راتها األخرى إلى بلد مستهدف في مهارة أخرى نقل مهاراتها اإلداریة والفنیة والتسویقیة والتمویلیة و بعبا
.شكل مؤسسة تحت سیطرتها الكاملة من شأنه أن یمّكن المؤسسة من استغالل میزتها التنافسیة بالكامل

التي تتردد بل ترفضها في معظم األحیان )2(یعتبر هذا النوع من أكثر أنواع االستثمارات األجنبیةو 
ما یترتب و و ذلك خوفا من التبعیة االقتصادیة) و باألخص دول العالم الثالث( حكومات الدول المضیفة 

كذلك الحذر من احتمال احتكار الشركات متعددة الدولي و و ثار سیاسیة على الصعیدین المحليعلیها من آ
.الجنسیات ألسواق الدول النامیة 

كوریا (میة في شرق آسیا مع افتراض قبول هذه األسباب یشیر الواقع العملي إلى أن بعض الدول الناو 
حتى بعض الدول اإلفریقیة تمنح فرصا للشركات أمریكا الالتینیة مثل البرازیل و دول و ) ن، تایواالجنوبیة

األجنبیة مزید من االستثماراتمتعددة الجنسیات بتملك فروعها تملكا كامال في هذه الدول كوسیلة لجذب ال
.ذلك من خالل نوع و طبیعة االمتیازات و التسهیالت و الحوافز التي تقدمها حكومات هذه الدولو 

:)3(ویتیح هذا النوع من االستثمارات جملة من المزایا للمؤسسات الدولیة نلخصها فیما یلي

.67صمرجع سابق،ین،دعمرو خیر ال-1
.20ص،2003مصر،سسة شباب الجامعة،مؤ األجنبیة،األشكال و السیاسات المختلفة لالستثمارات عبد السالم أبو قحف،2
.113عبد السالم أبو قحف، التسویق الدولي، مرجع سابق، ص-3
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ات األعمال المرتبطة بمختلفاإلنتاجي و سیاستوفر الحریة الكاملة في اإلدارة و التحكم في النشاط -1
).تسویقیة و إنتاجیة و مالیة و السیاسات الخاصة بالموارد البشریة( النشاط الوظیفي للمؤسسة أوجه

الناتجة عن انخفاض تكلفة مدخالت أو عوامل اإلنتاجاألرباح المتوقع الحصول علیها و كبر حجم
.بأنواعها المختلفة في الدول النامیة

یساعد التملك المطلق لمشروع االستثمار في التغلب على المشكالت الناجمة عن األشكال األخرى -2
.التراخیص، االستثمار المشترك و غیرها: لالستثمار األجنبي مثل

یسمح بتخفیض تكلفة إمداد السوق المستهدف بالمنتج عند مقارنته بالتصدیر كبدیل من بدائل دخول -3
الجمارك أو تخفیض تكلفة اإلنتاج نتیجة توافر ید عاملة جة للتوفیر في تكلفة النقل و نتیالسوق و ذلك

.رخیصة أو المواد الخام
قد یساهم اإلنتاج المحلي في زیادة توفر السلعة في األسواق في حالة تحدید حصص االستیراد أو قد -4

.یساهم في تحقیق مستوى جودة أعلى
قربها اجدها المستمر في السوق المحلي و مزایا تسویقیة للمؤسسة عن طریق تو ایجادیمكن أیضا من-5

.من المستهلك النهائي و بالتالي قدرتها على تعدیل مجهوداتها لمواجهة تفضیالت المستهلك
نجملها في النقاط و مملوكة بالكامل للمستثمر األجنبيأما بخصوص العیوب المرتبطة باالستثمارات ال

:)1(التالیة 
تحتاج االستثمارات المملوكة إلى موارد رأسمالیة ضخمة و كلما زادت هذه االستثمارات كلما زادت -1

لذلك فهي تحتاج إلى درجة عالیة من التخطیط االستراتیجي مخاطرة التي تتعرض لها المؤسسة و درجة ال
.لتقریر مدى صالحیته للمؤسسة 

إلى عالیة في البدایة و فترة استیراد طویلة األجل باإلضافةیحتاج المشروع االستثماري إلى تكلفة -2
.ن السوق في حالة الفشلصعوبة االنسحاب م

وسیاسیة یتوقف نجاح المشروع االستثماري على عوامل و مؤثرات اقتصادیة و ثقافیة و اجتماعیة-3
المشروع االستثماري علیه فإن المعلومات عن األسواق الدولیة لها أهمیة قصوى بمعنى أنه قد یفشل و 

.نتیجة لسوء تقدیر المعلومات المتحصل علیها
انخفاض قیمة العملة ة مثل تجمید األرصدة و باإلضافة إلى العوامل السابقة هناك عوامل أخرى أكثر خطور 

.و تدهور الطلب و الحروب األهلیة و المصادرة الناجمة عن االستقرار السیاسي أو االجتماعي

.61، صسابق، مرجععمرو خیر الدین-1
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التحالفات اإلستراتیجیة : لرابعالمطلب ا
لشراكة التعاون بین المؤسسات الدولیة یأخذ أشكال متعددة مثل الشراكة من أجل نقل تكنولوجیا المعرفة ا

تسویق المنتجات من خالل استخدام شبكات التوزیع في التسهیالت اإلنتاجیة والمساهمة في البحوث و 
.صورة جماعیة بالتحالفات اإلستراتیجیة الدولیةالحالیة كل هذه األشكال من التعاون تعرف ب

لقد أدت التغیرات التي شهدتها الساحة العالمیة في الوقت الحالي : مفهوم التحالف اإلستراتیجي- أوال
البحث عن بدیل للمنافسة العالمیة مما یدعوا إلى و مثل األزمات المالیة االتجاه نحو التكتالت االقتصادیة

یجاد صیغالشرسة و  ٕ لعل أفضل أسلوب لتحقیق ذلك هو بین المؤسسات بدال من التنافس و جدیدة للتعاونا
.القیام بالتحالفات اإلستراتیجیة

لى خروج  أحد األطراف إحالل التعاون محل المنافسة التي قد تؤدي إ")1(یقصد بالتحالفات اإلستراتیجیةو 
والمشاركة في األرباح التهدیداتمخاطرة و لتعاون و السیطرة على القد یؤدي التحالف إلى امن السوق و 

)" المعنویة( غیر الملموسة سب الملموسة و المكاوالمنافع و 
تنطوي التحالفات اإلستراتیجیة على مجموعة واسعة من العالقات التعاقدیة التي تنشأ بین المؤسسات و 

مختلفة والمؤسسات في أقطارالحكومةأوالكبیرة أو بین المؤسسات الكبیرة و الصغیرة أو بین الحكومات 
بشأن مشروع معین قد یكون منتجا جدیدا أو تطویر تكنولوجیا مستحدثة لتحقیق هدف إستراتیجي محدد 

. لكل طرف من أطراف العقد
: أشكال التحالفات اإلستراتیجیة - ثانیا

سوف نتطرق لكل و ویقیةقد  تكون التحالفات اإلستراتیجیة تكنولوجیة أو تحالفات إستراتیجیة إنتاجیة أو تس
:نوع من األنواع

تعتبر التكنولوجیا المتقدمة الیوم المحرك األول القتصاد أي دولة :تحالفات إستراتیجیة تكنولوجیة-1
ل ظهور عدد هائل من االختراعات ذلك واضح من خالیق توسعات في األسواق العالمیة و ووسیلة لتحق

التي كانت محصلة استثمارات ضخمة في التكنولوجیا من قبل و یدة التي لم تكن معروفة المنتجات الجدو 
المتقدمة خالل السنوات األخیرة مما دفع المؤسسات كثیفة التكنولوجیا بتكوین تحالفات إستراتیجیة مع 

التوزیع،ایتراك للنشر و الحادي والعشرون،التحالفات اإلستراتیجیة من المنافسة إلى التعاون خیارات القرن فرید النجار،-1
.14ص،1999مصر،
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یمكن أن تنقسم التحالفات األسواق العالمیة، و الحلفاء األجانب بغرض الحفاظ على المراكز التنافسیة في 
:)1(إلى المجموعات التالیة التكنولوجیة 

.تحالفات في شكل برامج المعونة الفنیة و التدریب - 
.تحالفات بین المنتجین الكبار في نفس الصناعة- 
.تحالفات بین المنتجین الكبار و المنتجین الصغار- 
.تحالفات بین المؤسسات الدولیة و مجموعة الدول النامیة- 

أو منطقة نسبیة لدولة أو مؤسسةتجذب المزایا المطلقة أو المزایا ال:إنتاجیةتحالفات إستراتیجیة - 2
تعاونیات في اإلنتاج خارج حدود الدولة للتقرب من رجال األعمال والمستثمرین للدخول في مشاركات و 

الیابانیةك العدید من الشركات األمریكیة و فهنا)2(األسواق أو المواد الخام أو أسواق المال و التكنولوجیا
اآلسیویة التي تقیم مصانعها خارج حدودها اإلقلیمیة تحقیق ألحدى المزایا المذكورة أعاله و كمثال على و 

حیث یتیح ذلك TOYOTA"تویوتا"ز و "جنرال موتور"ذلك التحالف اإلستراتیجي اإلنتاجي بین شركتي 
جال صناعة السیارات صغیرة في مTOYOTAلألولى فرصة  تعلم المعرفة اإلنتاجیة الخاصة بشركة 

في الدخول إلى السوق األمریكیة و بناءا علیه فقد قامت TOYOTAمتوسطة الحجم في مقابل مساعدة و 
)3(سیارة سنویا 200.000الشركتین بالدخول في مشروع مشترك إلنتاج 

:إستراتیجیة تسویقیةتلفاتحا- 3
تتصاعد في  الفترة األخیرة أهمیة التحالفات اإلستراتیجیة التسویقیة التي تركز على االستفادة من نظام 

مما یجبرها على الجاتالتوزیع الخاص بالطرف اآلخر و یظهر ذلك جلیا بعد انضمام الدول التفاقیات
الجمركیة القیود الكمیة و حریر التجارة منالدخول في تحالفات تجاریة و فتح األسواق و العمل على ت

عند إنشاء مناطق التجارة الحرة وبین وفرص توسیع نطاق األسواق و تظهر التحالفات بین األسواق 
:)4(الفات في التسویق العالمي ما یليالمستعمرات في الدول النامیة و یترتب على التحالدول الصناعیة و 

.االشتراك في اإلعالنات ذات المصالح المشتركة- 
.االشتراك في دراسة البحوث و التطویر بموازنة مشتركة- 

.76،صادي و العشرون، مرجع سابق ، التحالفات اإلستراتیجیة من المنافسة إلى التعاون خیارات القرن الحفرید النجار–1
.73صنفس المرجع السابق،-2
.73، صسابق، مرجععمرو خیر الدین-3

.67، صادي و العشرون، مرجع سابقخیارات القرن الح، التحالفات اإلستراتیجیة من المنافسة إلى التعاون فرید النجار-4
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اشتراك أكثر من شركة تنتج الهاتف المحمول في : االشتراك في تغطیة تكالیف دراسة السوق مثل- 
.میزانیة دراسة السوق في المغرب أو السوق الخلیجي

التحالف بین عدد من حلقات لتحقیق صفقات معینة بأسعار متفق علیها - 
صة القول هنا أن التحالفات التسویقیة تؤدي إلى تقاسم األسواق الدولیة بین أطراف التحالف بدال خالو 

.من التنافس و الصراعات 
عیوب بالنسبة لآلخر ها مزایا و منكل لهناك العدید من األشكال للدخول إلى السوق األجنبي و كما أنّ 

لذا فإن كل مؤسسة ترغب بالدخول إلى السوق األجنبي تختار الطریقة األنسب لها لكن نحن سنعتمد في 
.أال وهو التصدیرالدخول إلى السوق الدولي على أحد األشكال السابقة 
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إدارة التسویق الدولي : رابعالمبحث ال
الدولي یتطلب من المؤسسة إدارة تسویقیة فعالة والتي تعتبر أهم المتطلبات الرئیسیة إن النجاح في السوق 

لذا تقوم المؤسسة بجهود مكثفة من خالل التخطیط ،لضمان التنفیذ الفعال ألي نشاط تسویقي للمؤسسة
ن من لنشاطها  ووضع أهدافها ومن ثم إختیار الهیكل التنظیمي المناسب الذي یحقق لها أكبر قدر ممك

فالهیكل التنظیمي المناسب یساعد المؤسسة على إیجاد الفرص للنمو والتوسع في السوق ،الالمركزیة
. وبعد التخطیط ووضع الهیكل التنظیمي تقوم المؤسسة بالرقابة المستمرة لنشاطها،الدولي

مفهوم و أهداف إدارة التسویق الدولي: المطلب األول
:الدوليمفهوم إدارة التسویق - أوال

:)1(هناك عدة تعریفات إلدارة التسویق الدولي و منها ما یلي
ستراتیجیات حدیثة للشركات :"اإلدارة التسویقیة الدولیة-1 ٕ هي اإلدارة التي تقوم بوضع خطط وأهداف وا

مع توفیر دلیل ومنهج علمي متكامل إلدارة ودراسة السوق الداخلیة والخارجیة مع تحدید المكان والزمان 
".المناسبین للقیام بوضع وتطبیق هذه الخطط واإلستراتیجیات التسویقیة الحدیثة

هي اإلدارة المعنویة والمادیة للشركات والمنظمات التسویقیة مع قیام اإلدارة المختصة بالتسویق "-2
ستراتیجیات حدیثة تواكب التطورات في األسواق الدولیة ٕ ."الدولي بابتكار واختراع طرق وأسالیب وا

هي اإلدارة التي تقوم بوضع أهداف داخلیة وخارجیة للمؤسسات مع تحدید آلیة لتطبیق هذه "-3
".األهداف

اإلدارة التسویقیة هي اإلدارة التي تقوم بوضع إستراتیجیات عامة تسویقیة كما تعمل على تحقیق "-4
".أهداف المنظمة التسویقیة الدولیة

مجموعة من األهداف التسویقیة و ذلك في ظل التغیرات التسویقیة في هي اإلدارة التي تقوم بوضع "-5
".المنظمات الخارجیة

هي اإلدارة التي تقوم بمجابهة الطوارئ و مواجهة حاالت عدم :"وأخیرا تعرف إدارة التسویق الدولي كما یلي
ة التنفیذ ضمن الخطط التأكد البیئي و التسویقي الخارجي و الداخلي مع تحقیق األهداف التسویقیة الممكن

".المستقبلیة
إدارة التسویق الدولي هي اإلدارة ":من خالل التعاریف السابقة یمكننا تعریف إدارة التسویق الدولي كما یلي 

التي تقوم بتخطیط و تنظیم و الرقابة على األنشطة التسویقیة في السوق الدولیة من أجل تحقیق األهداف 
".المرجوة

رة التسویق الدوليأهداف إدا: ثانیا

.37، ص2012،األردنالتوزیع،دار الحامد للنشر والحدیث،الحریري، إدارة التسویق الدولي والعالمي المعاصر ومحمد سرور -1
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: )1(هناك العدید من األهداف التي تقوم بها إدارة التسویق الدولي و منها ما یلي
أن یتعرف المدراء التسویقیین على ماهیة التسویق الدولي ومعرفة كیفیة إدارة التسویق الدولي مع -1

.القیام بعملیة الترویج والدعایة الفعالة و الصحیحة
التأثیر في العقول بشكل عام والتمكن من وسائل الترویج القوي والفعال والتي یحتاجها معرفة كیفیة -2

.مدیر التسویق الدولي للقیام بعمله بكفاءة وفعالیة
.اإللمام بأمور التسویق الدولي ومعرفة كیفیة إدارة المكاتب التسویقیة إدارة بناءة ورشیدة و فعالة-3
الدولي على أنواع األسواق المحلیة والدولیة لیسهل علیهم القیام إطالع مدیر المكتب التسویقي -4

.بواجباتهم التسویقیة والترویجیة واإلعالنیة بشكل صحیح
ستراتیجیات مستقبلیة تعمل على مواكبة التطورات في -5 ٕ قیام اإلدارة التسویقیة الدولیة بوضع خطط وا

.العصر الحدیث
محددة على المدى القریب والمتوسط والبعید مع تطبیق هذه وضع إدارة التسویق الدولي ألهداف -6

.الخطط واألهداف اإلستراتیجیة
ستراتیجیات تسویقیة حدیثة تواكب التطورات الحدیثة في األسواق -7 ٕ یجاد طرق وخطط وا ٕ تحدید ووضع وا

.الدولیة
.االهتمام بروح المنافسة المحلیة والدولیة و تحفیز النشاطات التسویقیة -8
.تنویع الخطط و الوسائل واألهداف التسویقیة وتنویع وسائل تطبیقها داخل المنظمات الدولیة-9

.إیجاد نظرة شمولیة خارجیة بعیدة المدى لمواجهة التحدیات و مواكبة التطورات الحدیثة- 10
:مرتكزات إدارة التسویق الدولي: المطلب الثاني

:)2(ق الدولي و هي كما یليهناك ثمانیة مرتكزات رئیسیة إلدارة التسوی
لى أي بعد و إلى أي مجال دولي تطمح الوصول إلیه هذه -1 ٕ معرفة و تحدید إلى أي مدى وا

.المنظمات
معرفة ودراسة و تحدید ما هي اإلمكانیات المادیة و الموارد البشریة المتوفرة حالیا بین یدي -2

.الشركات التسویقیة
.التسویقیة و معرفة كیفیة استغاللها استغالال مثالیادراسة و معرفة و تحدید الفرص-3
.معرفة طرق التغلب على المشكالت التنافسیة في األسواق الدولیة-4
.تحدید ووضع خطط و خطوات و مراحل تسویقیة للتنقل ضمنها أثناء الدخول لألسواق الخارجیة-5

دار ، التسویق الدولي والعالميدارة العالمي مدخل علمي متكامل إلراتیجیات إدارة التسویق الدولي ومحمد سرور الحریري، إست-1
.50، ص2012التوزیع، األردن، صفاء للطباعة والنشر و

.63، ص2012األردن، التوزیع،دار الثقافة للنشر و إدارة التسویق الدولي المعاصر مدخل علمي متكامل،محمد سرور الحریري،-2
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المزیج الترویجي الحدیث والذي وضع خطط و إستراتیجیات خاصة بالمزیج التسویقي الدولي و-6
.یعتمد بشكل أساسي على المتغیرات الداخلیة و الخارجیة لألسواق الدولیة 

:االعتماد على أساس أن المزیج الترویجي في األسواق یعتمد على -7
.اإلعالن و القیام بالنشاطات اإلعالنیة الترویجیة- 
.و القیام بعملیات البیع المباشرالقیام بعملیات الترویج للمنتجات و الخدمات - 
.استخدام وسائل و أسالیب الدعایة التلفزیونیة و الصحفیة و غیرها- 
تقویة العالقات العامة مع األشخاص و كسب زبائن للمؤسسة و العمل على إشباع حاجات الزبائن - 

.وتلبیة رغباتهم
الدولي الذي یتم االعتماد علیه بشكل االستقرار على القاعدة األساسیة في وضع المزیج الترویجي -8

:) 1(رئیسي في األسواق الخارجیة یعتمد بشكل أساسي على
.تحدید نوعیة المنتجات الممكن تقدیمها و عرضها- 
.تحدید الكمیات الممكن إنتاجها من هذه السلع- 
.معرفة مقدار العمق في األسواق الخارجیة- 
.رجیة المستهدفةتحدید األسواق الخا- 
.معرفة المتغیرات البیئة الخارجیة في األسواق الدولیة- 
.التغلب على حدة المنافسة الدولیة- 
دراك االختالفات في العادات والمجتمعات وتنوع الثقافات في -  ٕ .والشعوبالمجتمعاتفهم ومعرفة وا
.المحیطة باألسواق األجنبیةفهم و معرفة التغیرات البیئیة الخارجیة - 

وظائف إدارة التسویق الدولي: المطلب الثالث
لذا یتوقف نجاح ،تعتبر إدارة التسویق الدولي إدارة جد حساسة فهي التي تتعامل مع المحیط الخارجي

أو فشل المؤسسات الدولیة مرتبط بها إلى حد بعید، و تتمثل وظائف إدارة التسویق الدولي في التخطیط 
:) 2(هو ما سنتطرق إلیه فیما یليو ،والتنظیم والرقابة

تخطیط التسویق الدولي: أوال
:ضرورة التخطیط لنشاط التسویق الدولي في المؤسسة-1

یمثل التخطیط اإلستراتیجي وسیلة رسمیة للتنبؤ بالمستقبل من خالل التنبؤ بنتائج العناصر الخارجیة     
وغیر الواضحة حول مهارات وأهداف المؤسسة ویسهم التخطیط أیضا في إرشاد المؤسسة نحو هدف 

عمل في عدة أسواق، منذ بدایة قیام الشركة بالمرغوب، كما أن الحاجة إلى الحكم والتبصر تكون كبیرة

.64صنفس المرجع السابق،-1
.17الدولي، مرجع سابق، صرضوان المحمود العمر، التسویق –2
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فمبادئ التخطیط الدولي ال تختلف عن المبادئ المستخدمة في التسویق المحلي ولكن التداخل         
واختالف البیئات التسویقیة وأیضا درجة تعقد األنشطة التسویقیة تزید من صعوبة التخطیط وتجعله أكثر 

.تكلفة
التسویق للمؤسسة یتم القیام به على ثالثة إن تخطیط نشاط:مستویات التخطیط لنشاط التسویق-أ

.مستویات مختلفة
ویتم التخطیط على المستوى الطویل ویتعلق بتحدید األهداف :على مستوى النشاط العام للمؤسسة-

.العامة والجوهریة للمؤسسة
ویتم التخطیط على مستوى اإلدارة العلیا للمؤسسة ویتعلق باألهداف على :على المستوى اإلستراتیجي-

.المستوى الطویل و المتوسط
ویتعلق بتحدید األنشطة واألهداف الخاصة بحل المسائل المتعلقة بتخصیص :على مستوى التكتیك- 

.الموارد بشكل فعال من أجل تحقیق األهداف العامة في مختلف أسواق المؤسسة
:ة التخطیط للتسویق الدوليعملی-2

:)1(تمر عملیة التخطیط للتسویق الدولي بالمراحل اآلتیة
مهما تكن درجة االنفتاح الدولي :مرحلة تحلیل و اختیار األسواق بحسب أهداف و إمكانیات المؤسسة-أ

وثقافتها فیجب على المؤسسة أن تحافظ باستمرار على درجة عالیة من التجانس بین مهاراتها ومنتجاتها 
وأهدافها وخصائص مختلف األسواق التي تقوم بخدمتها، و من أجل ذلك ال بد من اختیار معاییر محددة 

الخ، هذا ...مثل حد أدنى لألعمال في الخارج، فترة محددة الستیراد االستثمارات، مستوى معین من الربح،
ة من قبل الشركة للحصول على األسلوب ال یكون فعاال إال من خالل االستمرار في بذل جهود كبیر 

المعلومات والرقابة على فرضیاتها بحسب درجة تطور االنفتاح الدولي للشركة، فالنتائج التي تحصل علیها 
والمخاطر ) الطلب المرتقب(الشركة تقدم لها البیانات والمعلومات الكافیة لتقیم بدقة إمكانیات السوق 

ات مع خصائص األسواق والقرارات الواجب اتخاذها للقیام والفرص المناسبة واحتماالت تكییف المنتج
.بالتسویق في السوق المستهدفة

الهدف من هذه المرحلة اإلستراتیجیة هو تحدید  ) :المزیج التسویقي( مرحلة تكییف العرض التجاري- ب
هدف ب) منتج، سعر، توزیع، ترویج( وقیاس درجة التكیف المطلوب لمختلف عناصر المزیج التسویقي 

ما یخص البیئة الثقافیة للمنتج المعروض یجب التساؤل عن درجة : تصمیم عرض تجاري مناسب فمثال
معرفة المنتج وأسلوب استهالكه أو استخدامه وتكرار الشراء وأیضا یجب دراسة ومعرفة بدقة االختالفات 

وسائل اإلعالم المتوفرة، ( وسیاسة التسعیر وبالترویج ) الذي یختلف من بلد آلخر( فیما یتعلق بالتوزیع 
في هذه المرحلة یجب على الشركة قیاس ) الخ...محتوى الرسالة اإلعالنیة نفقات الحمالت اإلعالنیة،

.19رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي، مرجع سابق، ص-1
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إمكانیة تنفیذ وتكلفة أفضل أسلوب للتكیف مع الظروف الخاصة بكل سوق األمر الذي یساعد على القیام 
.بعملیة انتقاء أفضل للسوق المستهدفة

إن الخطوات السابقة تسمح بإعداد خطة مالئمة للسوق المستهدفة وتحدد ما :خطة التسویقیةإعداد ال-ج
الخ  وفي هذه الخطة یجب تحدید بدقة ...یجب القیام به ومن سیقوم به و بأي أسلوب وزمن القیام به،

موازنة موضوع التكلفة واإلمكانیات الضروریة للتنفیذ كونه یحدد مدى نجاح أو فشل الخطة ألن تخصص
ضعیفة أو غیر كافیة سیؤثر سلبا على سیر العمل الالحق ویمكن أن یقود إلى عمل غیر منسجم وغیر 

.مناسب
إن القیام بالتسویق الدولي ال یقتصر على القرار اإلیجابي المتخذ فقط بل  :مرحلة تنفیذ ورقابة الخطة-د

اط كي نضمن مالئمة هذا النشاط وتحدید ال بد من القیام بالمتابعة والرقابة الدقیقة على هذا النش
االنحرافات المحتملة في الوقت المبكر ما أمكن بالمقارنة مع ما هو مخطط وبحسب تطور ظروف 
السوق، ومن أجل القیام بذلك بشكل مناسب یجب لیس فقط تحدید األهداف بدقة كبیرة، لكن أیضا أن 

لیومي لتقییم االنحرافات وتصور حلول تصحیحیة تكون الشركة قادرة بانتظام على المتابعة للتنفیذ ا
.مناسبة

وهكذا فإن عملیة التخطیط اإلستراتیجي تمثل نظاما من عدة حلقات وأن تنفیذه الجید یخضع إلحترام 
فالمتابعة الجادة تساعد في قیاس األداء والنتائج وتحدید : شرطین أساسیین هما المتابعة والمرونة

تسمح بالقیام بالتصحیحات المناسبة وهكذا یجب على الشركة تطویر هاتین االنحرافات أما المرونة ف
.المیزتین والعمل على وضع تنظیما یتناسب بشكل أفضل مع متطلبات سیاسة التسویق الدولي

تنظیم نشاط التسویق الدولي: ثانیا
لتنفیذ الفعال ألي إن تصمیم الهیكل التنظیمي المناسب یعتبر بمثابة أحد المتطلبات الرئیسیة لضمان ا

إستراتیجیة أو نشاط تسویقي للمؤسسة وعلیه یتحتم على المؤسسات العالمیة الطموحة اختیار الهیكل 
التنظیمي الذي یحقق لها أكبر قدر ممكن من الالمركزیة مع االحتفاظ للمركز الرئیسي على التنسیق بین 

ت فرصا عدیدة للنمو والتوسع ولكن ذلك النشاطات المختلفة، كما أن األسواق الدولیة تمنح للمؤسسا
.)1(یتطلب إیجاد هیكل تنظیمي مناسب لتنفیذ وتطویر إستراتیجیة المؤسسة على أحسن وجه 

:االعتبارات الواجب اتخاذها عند اختیار المؤسسة للهیكل التنظیمي-1
.السلطةدرجة وفرة المدراء المؤهلین خاصة على مستوى الفروع حتى تنجح عملیة تفویض - 
.درجة التنوع في خطوط المنتجات و األسواق- 
.حجم المؤسسة أو حجم العملیات األجنبیة- 
.موقع الفروع األجنبیة و خصائصها- 

.28غول فرحات، مرجع سابق، ص–1
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.توجه اإلدارة نحو ممارسة األعمال في األسواق األجنبیة- 
: متغیرات التنظیم- 2

:)1(إن نشاط التسویق الدولي یعتمد على عدة عوامل
).الحاجة إلى خدمات ما بعد البیع أو ال( اط المؤسسة و طبیعة المنتجات المصدرة نوع نش- 
). نسبة الصادرات إلى رقم األعمال الكلي( أهمیة نشاط التسویق الدولي- 
. أسالیب الدخول إلى األسواق الدولیة- 

خاص بالتصدیر في باإلضافة إلى ما سبق توجد متغیرات أخرى تسمح بتفسیر مدى الحاجة لوجود تنظیم 
.حجم الشركة، معدل التصدیر، عدد األسواق التي تخدمها الشركة: الشركة مثل

.كلما زاد حجم المؤسسة كلما كانت نسبة المؤسسات التي لدیها قسم تصدیر أكبر- 
من رقم أعمالها %20أكثر من ( كلما كان معدل التصدیر مرتفع بالنسبة لرقم أعمال المؤسسة - 

.كلما كان عدد المؤسسات التي تمتلك قسم تصدیر أكبر) اإلجمالي
). سوق15أكثر من (كلما زاد عدد األسواق األجنبیة التي تخدمها الشركة - 
.كلما كانت الشركات التي تملك قسم تصدیر أكبر- 

: الهیكل التنظیمي للمؤسسات الدولیة-3
إستراتیجیاتها و تنفیذها بدقة یجب أن تضع حتى تنجح المؤسسة في السوق الدولي و تتمكن من إنجاح 

هیكل تنظیمي مناسب لنشاطها إذ تستطیع هذه األخیرة تنظیم أنشطتها التسویقیة الدولیة و فقا لعدة طرق 
.منها

:قسم التصدیر-أ
عادة ما نجد أن بعض المؤسسات تبدأ ألول مرة بإنشاء قسم للتصدیر كاستجابة لتلبیة بعض الطلبیات 

مة لزبائنها األجانب و عندما یزداد الطلب فإنها تقوم بإنشاء مصلحة للتصدیر من أجل غیر المنتظ
: حاجات و رغبات المستهلكین في السوق األجنبي و تأخذ مصلحة التصدیر الموقع التنظیمي التالي

: حالة تصدیر منتوج واحد-

.21مرجع سابق، ص،رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي-1
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الهیكل التنظیمي لمؤسسة تصدر منتوج واحد): 03( شكل رقم

p127.,1993,paris,litecÉdition,mangement international,/ sabine urbansource

:تصدیر أكثر من منتوج-
لمؤسسة تصدر أكثر من منتوجالهیكل التنظیمي ) :04(شكل رقم 

litec.paris.1993.p127./ sabine urban .mangement international. éditionsource

:الدوليالقسم - ب

المدیریة العامة

البحث و التطویر  الموارد البشریة المالیةالتسویق اإلنتاج

مصلحة التصدیر 

المدیریة العامة 

قسم التصدیر و تطویر ث بحوموارد بشریة المالیةالتسویقاإلنتاج 

منتوج دمنتوج جمنتوج ب منتوج أ
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حیث یتم الفصل بین األنشطة المحلیة و األنشطة الدولیة فیتم بذلك إنشاء قسم للمعامالت الدولیة، 
حیث تتمثل الوظیفة األساسیة لهذا القسم في إدارة عملیات المؤسسة على نحو نموذجي و یشرف على 

للمعامالت الدولیة الذي یرفع تقاریره لإلدارة العلیا للمؤسسة و عادة ما تفضل هذه هذا القسم نائبا للرئیس 
:)1(الطریقة في المراحل األولى من توسع المؤسسة في السوق الدولي و نلخصها في الشكل الموالي

الهیكل التنظیمي على أساس القسم الدولي):05(شكل رقم

.488، ص1996عمرو خیر الدین، التسویق الدولي، دار الكتب، مصر، :المصدر

:و من أهم مزایا التنظیم حسب القسم الدولي

.487-486، ص ص، 2008الثالثة، عمرو حسن خیر الدین، التسویق الدولي، مكتبة عین شمس للنشر، القاهرة، الطبعة-1

الرئیـــــــــــــــــــــــــس

نائب الرئیس 
للتسویق

نائب الرئیس 
لإلنتاج 

نائب الرئیس 
للموارد البشریة

نائب الرئیس 
للتمویل

نائب الرئیس 
للمعامالت 

الدولیة 

أمریكا

مدیر التوزیع مدیر تخطیط المنتجاتمدیر الترویج

فرنسا

مدیر التسعیر

أسترالیا
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.إداري عالي یسمح بالتأثیر في إستراتیجیة المؤسسةتركیز جهود المؤسسة في مستوى-
األجنبیة بسبب تركیز األنشطة في قسم منح فرصة للمؤسسة باستغالل أفضل للفرص في األسواق -

.واحد
:أما العیوب فتتلخص في النقاط التالیة

.مع توسع األعمال الدولیة و تعقدها یفقد القسم الدولي السیطرة على هذه العملیات- 
.مع توسع األعمال الدولیة تزداد احتماالت حدوث صراعات تنظیمیة مع األقسام األخرى للمؤسسة- 
.ة من االستفادة الكلیة من الخبرات الفنیة و اإلداریة المنتشرة عبر التنظیم ككلعدم قدرة المؤسس- 

:التنظیم الجغرافي-ج
حسب هذا التنظیم ال یتم الفصل بین المعامالت الدولیة و المحلیة بینما تسعى المؤسسة إلى تحقیق 

المنطقة الواحدة فهنا یتم التكامل بین عملیاتها كما لو كانت الحدود الجغرافیة ال تتواجد بین دول 
تقسیم األسواق إلى مناطق جغرافیة وعادة ما تعتمد هذا التنظیم من قبل المؤسسات التي تتعامل مع 
أسواق متعددة ، حیث یتولى مدیري المناطق عملیات التشغیل الیومیة ویحتفظ المركز الرئیسي 

: ویتمثل هذا التنظیم في الشكل المواليللمؤسسة بمسؤولیة التخطیط والرقابة لكافة المناطق الجغرافیة
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.الهیكل التنظیمي على أساس التنظیم الجغرافي):06(شكل رقم

.491، ص1996عمرو خیر الدین، التسویق الدولي، دار الكتب، مصر، : المصدر

:من أهم مزایا التنظیم 
.وضوح تفویض السلطة- 
.إمكانیة التنسیق بین أعمال اإلنتاج و البیع- 

الرئیـــــــــس 

نائب الرئیس نائب رئیس اإلنتاج
للتسویق

نائب الرئیس للموارد نائب الرئیس للتمویل
البشریة

مدیر منطقة أمریكا 
الجنوبیة

مدیر منطقة الیابان مدیر منطقة أوربا
و الشرق األقصى

منطقة الشرق مدیر 
األوسط

مدیر منطقة أمریكا 
الشمالیة

تخطیط المنتجات

التوزیع

التسعیر

الترویج
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.إمكانیة تجمیع الخبرات المختلفة في المنطقة لخدمة احتیاجات كل دول المنطقة- 

:فتتمثل في ما یليأما العیوب 
.الحاجة إلى عدد كبیر من المدراء على درجة عالیة من الكفاءة إلدارة عملیات كل منطقة - 
.قد ال تحصل بعض المنتجات على العنایة ألن مدیر المنطقة مسؤول عن كافة المنتجات - 

التنظیم على أساس المنتوج-د
ع خطوط منتجاتها ، حیث تختلف طبیعة المهمة هذا التنظیم لدى المؤسسات التي تتمیز بتنو ینتشر

التسویقیة باختالف المنتوج أكثر من اختالفها باختالف المنطقة الجغرافیة و تقوم المؤسسة التي تتبع هذا 
:)1(األسلوب من التنظیم على ما یلي

مسؤول التركیز على خطوط المنتجات في الهیكل التنظیمي بحیث یعتبر كل خط مركز للربح له مدیر - 
.عن ربحیته

التنسیق بین المناطق الجغرافیة عن طریق متخصصین على مستوى المؤسسة ككل و الشكل الموالي - 
.یبین لنا هذا النوع من الهیاكل التنظیمیة

.32سابق، صمرجع فرحات،غول –1
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الهیكل التنظیمي على أساس المنتجات):07(شكل رقم 

الدولي مفاهیم وأسس النجاح في األسواق العالمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر، غول فرحات،التسویق :المصدر
.32، ص2008

ســـــــــــــالرئی

نائب الرئیس للموارد لإلنتاجنائب الرئیس
البشریة 

للتمویلنائب الرئیس نائب الرئیس للتسویق

ج مدیر المنتج بالمنتجمدیرأمدیر المنتج

تخطیط المنتج

التوزیع

الترویج 

التسعیر 
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: تتمثل مزایا هذا الشكل في ما یلي 
یساعد تفویض السلطة إلى مدیري المنتجات على إضافة منتجات جدیدة أو حذف منتجات قائمة دون - 

.تأثیر كبیر على عملیات المؤسسة ككل
.تسهیل  مهمة الرقابة على المنتجات عن طریق تطبیق أسلوب دورة حیاة المنتوج - 

:أما عیوب هذا التنظیم فتتمثل في
صعوبة التنسیق بین جهود أقسام المنتجات المختلفة في األسواق الدولیة، مما یؤدي إلى انخفاض - 

.الكفاءة
.ق األجنبیةخطورة التركیز على األسواق المحلیة على حساب األسوا- 
.احتمال إهمال مدیري المنتجات لبعض المناطق الجغرافیة - 

:تنظیم التصمیم المصفوفي-ه
یعتبر ناتج للتطورات الحدیثة في الهیكل التنظیمي و یعتمد على متغیري المنتج والمنطقة الجغرافیة حیث 

اذ القرارات، وفقا لهذا التنظیم تمنح لكل واحدة منهما أهمیة متساویة في الهیكل التنظیمي ومسؤولیة اتخ
بدال من مدیر واحد وهو ما یعني ازدواجیة ) اثنین(فإن المؤسسة الواحدة أو الفرع الواحد یترأسه مدیرین 

خط السلطة وقیام بعض المسؤولین برفع تقاریرهم إلى اثنین من الرؤساء المباشرین بدال من رئیس واحد، 
هذا التنظیم في حالة ضرورة االستجابة السریعة للعدید من وقد تجد المؤسسة نفسها ملزمة بإتباع

.)1(المتغیرات مثل المنطقة الجغرافیة و المنتج
حسب هذا التنظیم تتولى إدارة المنتجات مسؤولیة التخطیط للمنتجات على مستوى العالم، بینما تتولى إدارة 

:و الشكل الموالي یوضح ذلك بالتفصیلالمناطق  الجغرافیة مسؤولیة المنتجات في منطقة جغرافیة معینة

.33سابق، صمرجع غول فرحات،-1
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الهیكل التنظیمي على أساس التصمیم المصفوفي: )08(شكل رقم 

.497، ص1996عمرو خیر الدین، التسویق الدولي، دار الكتب، مصر، : المصدر

س ـــــــــــالرئی

نائب الرئیس 
للموارد البشریة

نائب الرئیس 
للتمویل

الرئیسنائب
نائب الرئیس للتسویقإلنتاجل

مدیر منطقة 
أمریكا الشمالیة 

مدیر أمریكا 
الجنوبیة

و نالیابامدیر مدیر أوربا 
الشرق األوسط

مدیر المنتج أ

مدیر المنتج ج 

مدیر المنتج د

مدیر المنتج ب

الترویج

تخطیط 
المنتجات

التوزیع

التسعیر

تخطیط
المنتجات
المنتجات

التسعیر
التوزیع 

الترویج

)أ(

)ب(

) د(

)ج(
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:) 1(تتمثل أهم مزایا هذا التنظیم في ما یلي 
.البیئات المتعددةیسمح بالتجاوب السریع مع - 
.تزاید الفرص للتنسیق و الرقابة- 
. تساعد على تطویر األفراد على معارف كثیرة بمختلف الوظائف و التخصصات- 

:أما العیوب والنقائص فتتمثل فیما یلي
.صراع  السلطة بفعل ازدواجیة خط السلطة و محاولة كل مدیر التأثیر على المرؤوسین- 
.بأن التنظیم المصفوفي هو أسلوب التخاذ القرارات جماعیا والواقع عكس ذلك االنطباع الخاطئ - 

من خالل الهیكل التنظیمي للمؤسسة تتمكن هذه األخیرة من تحقیق أهدافها المرجوة كما رأینا سابقا 
فإن هناك العدید من الهیاكل التي تستطیع المؤسسة أن تتبعها كل حسب قدرتها وحسب خطوط إنتاجها 

.وكذلك حسب عدد الدول التي تخدمها
فإنشاء المؤسسة لقسم تصدیر فقط یعني أنها مؤسسة صغیرة في بدایة ولوجها إلى السوق الدولي وكلما 
زادت ضخامتها كلما وضعت أو اعتمدت على هیكل تنظیمي آخر لتكون أكثر مرونة أمام التغیرات 

ي عندما تبدأ هذه األخیرة في التوسع في السوق الموجودة في المحیط الخارجي واعتمادها على قسم دول
.الدولي

أیضا كلما ازداد حجمها وازدادت فروعها في الخارج تعتمد هیاكل تنظیمیة أخرى مثل الهیكل التنظیمي 
على أساس المناطق الجغرافیة والهیكل التنظیمي على أساس المنتوج هذا في  حالة وجود خطوط إنتاج 

.عدیدة
فوفي فیعتبر أكثر تعقیدا بالنسبة للهیاكل األخرى فهو یعتمد على متغیرین هما المنتج    أما الهیكل المص

والمنطقة الجغرافیة لكنه یعتبر من أهم الهیاكل التنظیمیة لسرعة تكیفه مع المتغیرات البیئیة فالمؤسسة 
.تعتمد على الهیكل التنظیمي الذي یناسبها

وليالرقابة على نشاط التسویق الد: ثالثا 
الرقابة هي المرحلة األخیرة في العملیة اإلداریة بعد وضع السیاسة العامة و التنظیم المناسب وتتضمن 
الرقابة سیاسة التحدید المسبق لألهداف، و من ثم قیاس األداء التسویقي و التكالیف وقیاس االنحرافات 

:)2(الدولي تطرح عدة مشكالت أهمهاواتخاذ اإلجراءات التصحیحیة المناسبة فالرقابة على التسویق 
.صعوبة الرقابة المالیة على األنشطة في األسواق األجنبیة- 
.الصراع بین اإلدارات و الفروع الخارجیة بما یخص الزبائن- 
.عدم تطور األنشطة في األسواق الدولیة كما هو مخطط له- 
.االزدواجیة في العمل أو المهام اإلداریة لبعض األشخاص- 

.35سابق، صمرجع عمرو حسن خیر الدین،–1
.26، صمرجع سابقالدولي،التسویق ،رضوان المحمود العمر-2
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.ضعف استخدام المهارات اإلنتاجیة أو التوزیعیة في األسواق الدولیة- 
تنجم هذه المشكالت عادة عن تنوع و اختالف األسواق الدولیة وعن البیانات والمعلومات غیر 

.الثقافي وعن كافة الظروف غیر المتوقعة بالنشاط التجاري الدوليد الجغرافي و الدقیقة عنها وعن البع
األول الذي یجب اتخاذه هو الخیار ما بین المركزیة و الالمركزیة للنظام الرقابي، فالمركزیة یمكن فالقرار

أن تناسب االختالفات الكبیرة في األسواق واألعمال، بالمقابل فإن الالمركزیة تضمن المرونة والدقة   
:مل الرقابي كما یليوبعد اختیار األسلوب الرقابي المناسب یجب على المؤسسة متابعة تسلسل الع

بعد تحدید األهداف یجب اختیار أسالیب الرقابة وتحدید المعاییر الرقابیة بهدف قیاس االنحرافات - 
المحتملة بمقارنة األداء الفعلي مع األهداف المحددة مسبقا ومن ثم تحدید المسؤولیات عن االنحرافات 

ویات وأنواع المهارات في الشركة أو وهذه في الواقع مهمة یصعب القیام  بها في حال تعدد مست
.القسم

األداء المخطط-التنفیذ الفعلي=االنحراف
المرحلة الجوهریة الثانیة، تضمن وضـع نظام اتصاالت مناسب، یتم من خالله الجمع المنتظم - 

.للبیانات والمعلومات الواجب تحلیلها واالستفادة من نتائجها
:عة وصالحیة البیانات تطرح بالشكل التاليإن مسائلة طبی

ما هي حجم المبیعات، بحسب الوحدات أو بحسب األسواق؟- 
.یجب تحدید األسعار المرجعیة و التي تساعد بإجراء التعدیالت المناسبة بحسب الحجم: األسعار- 
.حلیة تحدید سیاسة الترویج و التي تخضع لنفس الرقابة التي تخضع لها في األسواق الم- 
حیث بعض قنوات التوزیع یمكن أن تتضمن بعض المخاطر للمؤسسة في بعض األسواق : التوزیع- 

.الدولیة ألسباب مختلفة
األسواق المكلفین بتنفیذ السیاسة التسویقیة والرقابة من أجل تحدید المشكالت والصعوبات اختیار- 

.الناجمة عن تنوع واختالف الثقافات
على أنشطة التسویق الدولي عملیة صعبة وتتطلب درجة معینة من الوعي، فمن خالل تعد عملیة الرقابة 

تسلسل العمل الرقابي تحدد المؤسسة األهداف وأسالیب  الرقابة وأنماط و مستویات المسؤولیة وبذلك 
هذه تتمكن من مراقبة تطور مبیعاتها وتكالیف إنتاجها وعملیات التوزیع والترویج وتطور أرباحها إن كافة

العوامل یمكن السیطرة علیها من قبل المؤسسة لذا ال بد من أن تضع المؤسسة نظاما لجمع ومعالجة 
.المعلومات 

لذا وفي األخیر یمكننا القول إن إدارة التسویق الدولي تعتبر صعبة خصوصا في ظل التغیرات البیئیــة    
التي تقوم بالتخطیط الجید وتسطیر األهداف  والمنافسة الشدیدة في السوق الدولیة فإالدارة الجیدة هي

المراد الوصول لها ومن ثم تأتي مرحلة التنظیم والتي تعتمد على اختیار الهیكل التنظیمي المناسب لتحقیق 
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أهدافها وهذا طبعا من خالل المعلومات والبیانات التي تحصل علیها من السوق الدولي بفعل نظام 
في المؤسسة ومن ثم الرقابة على نشاطها فإن سارت الخطة بدقة كانت المعلومات التسویقیة الموجودة

ن كان هناك خلل أو خطأ في التنفیذ یتم تعدیله وتصحیحه  ٕ النتائج جیدة واألهداف المسطرة محققة وا
.وبالتالي تكون المؤسسة على إطالع تام على نشاطها في األسواق سواء المحلیة أو الدولیة
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:ثانيالخالصة الفصل 
مفهوم التسویق الدوليإلىالتسویق الدولي حیث تطرقنا فیه ماهیة لقد تّم في هذا الفصل التطرق 

مبادئ إلىتطرقنا أخیراالفرق بینه وبین التسویق المحلي و إلىباإلضافةفوائده و أهدافهو أهمیتهو 
هو تدویل نشاط المؤسسات و أالأخر،كما تّم في هذا الفصل استعراض مصطلح التسویق الدولي

مراحل و مخاطر التدویل إلىباإلضافةمفهوم التدویل و عملیاته إلىاالقتصادیة حیث تطرقنا فیه 
.تتعرّض لها المؤسسة التي تمارس نشاطها في السوق الدوليأنالتي ممكن 

بأبسط شكل من أشكال الدولیة حیث بدأنااألسواقإلىأشكال الدخول كما استعرضنا في هذا الفصل 
باإلضافةوهو االتفاقیات التعاقدیة أخرشكل إلىالسوق الدولي وهو التصدیر ثم تطرقنا إلىالدخول 

األشكالوهذا من اجل التعرف على اإلستراتیجیةالتحالفات أخیراالمباشر و األجنبياالستثمار إلى
.لدوليالسوق اإلىالمختلفة التي تمكن المؤسسة من الولوج بها 

إدارةمفهوم وأهداف إلىه التسویق الدولي حیث تطرقنا فیإدارةإلىكما تّم في هذا الفصل التطرق 
التسویق إدارةوظائف أخیرا تطرقنا إلىو التسویق الدولي إدارةمرتكزات إلىباإلضافةالتسویق الدولي 

:ما یليو بعد التطرق لكل المفاهیم الخاصة بهذا الفصل یمكن استخالصالدولي،
.المؤسساتأداءالتي تعوق یساهم التسویق في حل العدید من المشكالت -1
لي خاصة في ظل المنافسة القویة یعتبر التسویق مفتاح نجاح جمیع المؤسسات في السوق الدو -2
اكتشاف حاجات ورغبات الزبون و العمل إلىالشرسة بین المؤسسات الكبرى التي تسعى جاهدة و 

.إشباعهاعلى 
:تتضمن القیام بما یلياألنشطةالتسویق الدولي هو مجموعة من -3

 الحالیة و المرتقبة األسواقدراسة.
 الدولیةاألسواقتخطیط و تطویر المنتجات المفضلة لدى المستهلكین في.
القیام بتوزیع السلع و الخدمات عبر قنوات التوزیع الدولیة المناسبة.
 حاجاتهم إشباعالمستهلكین بوجود سلع یتم من خاللها مإلعالالترویج عن المنتجات

.رغباتهمو 
تحدید طرق التسعیر المناسبة للسلع و التي تحقق العائد المناسب للمؤسسات.
 و بعد الشراءأثناءالعمل على تحقیق رضا الزبائن من خالل الخدمات المقدمة قبل.



مفاهیم أساسیة حول التسویق الدولي:الثانيالفصل 

95

ظرا للمخاطر التي قد تتعرض لها القرارات نأصعبمن األجنبيیعتبر قرار دخول المؤسسة للسوق -4
.الدخول لهذه السوق حتى تضمن نجاحها و استمرارهاإستراتیجیةكیفیة تحدید و 

واالستیراد اطها یمكنها االستفادة من التصدیرذلك فان المؤسسة التي تقوم بتدویل نشإلىباإلضافة
.األجنبیةاالستثمارات و 
.خلق مناصب شغلإلىباإلضافةإلیهاهي في حاجة حصول البلد المضیف على سلع -5
إن إدارة التسویق الدولي هي اإلدارة التي تقوم بتخطیط وتنظیم ورقابة على األنشطة التسویقیة في -6

.السوق الدولیة من اجل تحقیق األهداف المرجوة
حول التسویق الدولي سنقوم في الفصل أساسیةمفاهیمإلىو بعدما تطرّقنا في هذا الفصل األخیرو في 

.دور التسویق الدولي في تنشیط عملیة التصدیرالموالي بدراسة



:الثالثالفصل

ــي 

ـرة التصدیـ
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:تمهید
ال بد من متابعة تنفیذ ،عندما تقوم المؤسسة بتحدید إستراتیجیة تسویق التصدیر للدخول إلى السوق الدولي

حیث تقوم هذه ،هذه اإلستراتیجیة من خالل قسم خاص في المؤسسة والمعروف بإدارة التسویق الدولي
اإلدارة الخاصة بمراقبة نشاط المؤسسة في السوق الدولي ومتابعة تنفیذ الخطة المسطرة من طرف 

عادة تصحیح األخطاء الخاصة بهذه الخطة ،المؤسسة خطوة بخطوة ٕ لمعرفة مدى نجاح هذه الخطة وا
،المحلي واألجنبيلكن قبل كل هذا یجب على المؤسسة دراسة سلوك المستهلك في السوق، الموضوعة

.يویكون ذلك من خالل بحوث التسویق الدولوتحدید مختلف حاجاته ورغباته 
ثم بعد ذلك یتم دراسة ، وبعد التعرف على حاجات ورغبات الزبون یتم حفظها كقاعدة بیانات خاصة بها

والهدف من ، ناسبمن خالل مزیج تسویقي  تصدیري مإلیهاالدولیة التي سیتم الدخول األسواقواختیار 
.هذا كله هو زیادة المؤسسة لصادراتها



دور التسویق الدولي في تنشیط عملیة التصدیر:الفصل الثالث

98

دور بحوث التسویق الدولي في زیادة الصادرات:األولالمبحث 
كون المتغیرات ،القرارات التسویقیة بشكل صحیحاتخاذمهمة في عملیة بحوث التسویق الدولي ضروریة و 

لذا سوف نتطرق ،المحليكثیرة مقارنة بتلك المتغیرات في السوق و متعددةالموجودة في السوق الدولي 
.لبحوث التسویق ثم نتناول بحوث التسویق الدولي

و أهمیة بحوث التسویق الدوليمفهوم:المطلب األول
:بحوث التسویقلمفهوم وأهمیة قبل التطرق لمفهوم بحوث التسویق الدولي سوف نتطرق أوال

التسویقمفهوم و أهمیة بحوث:أوال
مفهوم بحوث التسویق-1

:یلي هناك العدید من التعاریف الخاصة ببحوث التسویق نذكر منها ما
الرأيو نوع من النشاط الذي یربط بمساعدة المعلومات المستهلك والمشتري":)1(آخرونو تعریف كوتلر-

ظهاریها تفید لتحدید و المعلومات التي یتم الحصول علالعام مع المسوق و  ٕ والمشاكل التسویقیة القدراتا
"من نتائج النشاط التسویقيواالستفادةاد وتحسین وتقییم النشاطات التسویقیةدوإلع

التسویق هي الوظیفة اإلداریة التي تتعلق بجمع المعلومات الالزمة بحوث ")CHISNALL)2تعریف-
والترویج وخدمات ما بعد البیع لتحقیق لتطویر المنتجات وتحدید السوق وتحدید أمثل الطرق للبیع والتوزیع 

".اإلشباع الكافي للمستهلك
بحوث التسویق هي جمع و تحلیل منظم للبیانات المرتبطة ":AMA)3(الجمعیة األمریكیةتعریف-

".بمشكالت تسویقیة للسلع و الخدمات عملیا
:لسابقة نجدها تتفق جمیعها على أنللتعاریف اقراءتناعند 

ذه المعلومات هق ظهرت نتیجة للحاجة إلى البیانات والمعلومات المتعلقة بظاهرة معینة بحوث التسوی- 
.القرار المناسب في حالة وجودهاالتخاذتكون غیر متوفرة لدى المؤسسة أو غیر كافیة 

أنه عند إجراء البحث التسویقي یجب إتباع خطوات منتظمة بدأ من تحدید المشكلة إلى كتابة التقریر - 
.ائي مرورا بجمع وتسجیل وتحلیل البیانات والمعلوماتالنه

.102،ص2007،األردنطارق نائل هاشم،نظم المعلومات التسویقیة،دار تسنیم للنشر و التوزیع،-1
.29ص،مرجع سابقتحدیات المنافسة الدولیة،بحوث التسویق و توفیق محمد عبد المحسن،-2

.123ص،2008األردن،التوزیع،دار الرایة للنشر و المعلومات التسویقیة،نظم زید منیر عبوي،-3
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عن االبتعادالتنظیم وأن تكون بعیدة عن كل ما هو ذاتي أي یجب أن یتوفر في بحوث التسویق- 
.التحیز والعاطفة أثناء إجراء البحث

:وعلى هذا یجب أن تتمیز بحوث التسویق بالخصائص التالیة
عن االبتعادالعینة و اختیارأن یبتعد عن التحیز خاصة في حیث یجب على الباحث:الموضوعیة-أ

.التأثیر على المستوجب وتوجیهه نحو إجابة معینة
.البحثفیجب على الباحث أن یشمل جمیع العناصر المتعلقة بموضوع :الشمولیة- ب
یة القائمة باإلضافة لبالمشكالت الحالیة أو القضایا العمارتباطیجب أن تكون البحوث ذات :هادفة-ج

.في المستقبلاستعمالهاإلى إمكانیة 
على الباحث أن یرعي إمكانیة ترجمة بحثه إلى :منهااالستفادةیمكن ترجمتها إلى معلومات یتم -د

.منهااالستفادةمعلومات یمكن 
:أهمیة بحوث التسویق-2
حدیثة، ال تقل عن أهمیة الوظائف یكتسي البحث التسویقي أهمیة بالغة في إدارة أعمال المؤسسات ال- 

:)1(األخرى إذ أن البحث التسویقي وما یأتي به من معلومات یمكن المؤسسة من
تحسین عملیة اتخاذ القرارات عن طریق إلقاء الضوء على كافة البدائل التسویقیة المتاحة وعرض - 

.دائلالمتغیرات الخاصة بالقرار بطریقة تمكن رجل التسویق من اختیار أفضل الب
.اعتماده كأساس موضوعي في اتخاذ القرارات اإلداریة و ال سیما التسویقیة منها- 
.التنبؤ الدقیق لنشاط البیع والشراء الذي یؤدي إلى تخفیض أثر مخاطر السوق إلى أدنى حد ممكن- 
.تخفیض األعباء المالیة وتضییق مجال احتمال الخسائر الناتجة عن القرارات الغیر سلیمة- 
.المؤسسات على القروض وهي متأكدة من تسدیدها في اآلجال المحددةحصول - 
یساعد البحث التسویقي في تحدید أهم السلع التي تتماشى وأذواق المستهلكین وكذا األسعار التي - 

.یمكن دفعها
تحدید شریحة المستهلكین المناسبة للمؤسسة لخدمتها وتحقیق رضاها عبر تصمیم مزیج تسویقي - 

مناسب لها 
.یهم عدد البحوث بقدر ما تهم دقة المعلومات التي تحتویها تلك البحوث والنتائج المترتبة عنهاال- 

الدار الجامعیة للطباعة سویقیة،مدخل تطبیقي لفاعلیة القرارات الت-بحوث التسویقمحمد فرید الصحن ومصطفى محمود أبو بكر،-1
.20ص،1998اإلسكندریة،التوزیع،والنشر و 
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:أنواع البحوث التسویقیة-3
المتخصصین في مجال بحوث التسویق على جودة ثالثة أنواع من البحوث التسویقیة التي یجمع جمیع 

:)1(لتولید المعلومات المطلوبة و هذه األنواع هيتتحدد في ضوئها الطرق المعتمدة في جمع البیانات 

تقوم على فكرة جمع البیانات عن طریق مالحظة األشخاص والمجموعات ذات :البحوث االستطالعیة-أ
آرائهم ومالحظتهم في الموضوع الذي یجري البحث عنه على سبیل استطالعالعالقة في مواقع عملیة و 

االت إلحدى الشركات بالتجوال حول المطارات ومكاتب الخطوط المثال قیام الباحثین بالخطوط ووك
الجویة وتسجیل المعلومات عن آراء المسافرین حول مختلف شركات النقل كما یمكن للباحثین السفر على 

.متن الخطوط الجویة المختلفة لإلطالع على مالحظات المسافرین حول الخدمات المقدمة
هذه البحوث للحصول على المعلومات ؤسساتستخدم أغلب المت:البحوث المسحیة أو الوصفیة- ب

إطار وغیرها من المعلومات المهمة فيمقناعاتهالخاصة بالزبائن، حاجاتهم رغباتهم معتقداتهم أذواقهم و 
في الحصول على المعلومات عن استخدامامسح المجتمع العام وتعد هذه البحوث أكثر أنواع البحوث 

المعدة لهذا الغرض االستقصاءبین على أسئلة یالمستجاستجاباتمدروسة من خالل الظاهرة التسویقیة ال
.أو من خالل شبكات األنترنات) االستبیان( ستمارات االباستخدامسواءا 

اختیارتعد هذه البحوث أدق وأصدق أنواع البحوث علمیا وتقوم على فكرة :ةالتجریبیالبحوث -ج
مجموعات متناظرة من المتغیرات الرئیسیة وقیم معالجة كل منها مختلفة بعد التحكم بالمتغیرات الزمنیة 

سلیمة یمكن استنتاجاتلمعرفة عالقة السبب بالنتیجة بین متغیرات الظاهرة المدروسة للوصول إلى 
.ع القرارات التسویقیةصنفي اعتمادها

دوليبحوث التسویق الوأهمیةمفهوم- ثانیا
بحوث التسویق الدوليمفهوم-1

:ة ببحوث التسویق الدولي ومنهاهناك العدید من التعاریف الخاص

للبیانات والمعلومات المتعلقة االستغاللهي عملیة اإلعداد والجمع والتحلیل و ")2(او بودیتعریف كوتلر-
"بحالة تسویقیة

.49، ص2002، األردنتیسیر العجارمة ومحمد الطائي، نظام المعلومات التسویقیة، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، -1
2 -Philip kother et Bernard Dubois , marketing management, public union, paris 8éme edition,p126.
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الوظیفة التي تربط بین المستهلك أو العمیل أوتلك " AMA)1(ةتعریف جمعیة التسویق األمریكی-
معلومات تستخدم في تحدید وتعریف –الجمهور وبین القائمین بالنشاط التسویقي من خالل المعلومات 

الفرص والمشاكل التسویقیة وتساعد في تولید وتحسین وتقییم التصرفات التسویقیة وتستخدم في مراقبة 
التسویق كعملیة متكاملة فبحوث التسویق تحدد المعلومات المطلوبة األداء التسویقي وتحسین تفهم 

م األسلوب أو الطریقة الالزمة لجمع البیانات وتدیر وتنفذ عملیة جمع یلتوضیح تلك المسائل و تصم
النتائج وتجري االتصاالت الالزمة إلقرار النتائج النهائیة للبحوث وما استخالصالبیانات وتحلیلها و 

".من دالالت مختلفةتنطوي علیه 
یشمل تقدیم المعلومات وتحلیل المدخالت الالزمة ":)2(تعریف األستاذ الدكتور بدیع جمیل قدو-

لتخطیط فعال لنشاط مستقبلي في السوق الدولیة والرقابة والمتابعة لتلك الفعالیات في الوقت الحاضر 
ورغبات على التأثیر في إشباع حاجاتوتقییم النتائج في المستقبل للتأكد من قدرة هذه الفعالیات

من السلع تباین الثقافات وتأثیرها في تعبیر المستهلكین عن اإلشباع المتحققةمراعاالمستهلكین مع 
".عند إجراء الدراسات حول هذا الموضوعت المشترا

تسویقي هو عملیة جمع وتسجیل وتحلیل البیانات المتعلقة بموقف")3(تعریف نعیم حافظ أبو جمعة-
"القرارات في هذا الموقفاتخاذمعین یواجه المؤسسة وذلك لمعاونة المدیر في 

هي البحوث التي یتم تنفیذها بهدف تجمیع المعلومات " )4(عبد المحسندتوفیق محمتعریف الدكتور -
في كیفیة دخول هذه األسواق القرارات الرشیدةالتخاذوالبیانات عن األسواق الخارجیة وتسجیلها وتحلیلها 

وتحقیق میزة تنافسیة بها فال یمكن النجاح في األسواق األجنبیة دون تجمیع بیانات ومعلومات كافیة عنها 
.كبیرا عما هو سائد في األسواق المحلیةاختالفاخاصة وأن ظروفها تختلف 

أهمیة بحوث التسویق الدولي-2
بالنسبة للمؤسسات التي تفكر بالدخول إلى األسواق الدولیةتمثل بحوث التسویق الدولي أهمیة بالغة 

:)5(وتتمثل أهمیتها في النقاط التالیة

.155فضیل فارس، مرجع سابق، ص-1
.129مرجع سابق، صبدیع جمیل قدو، -2

.263، ص2003نعیم حافظ أبو جمعة، التسویق اإلبتكاري بحوث و دراسات، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، مصر، -3
.119، ص2001-2000،مرجع سابقتوفیق محمد عبد المحسن، بحوث التسویق وتحدیات المنافسة الدولیة، -4
.132صبدیع جمیل قدو، مرجع سابق، -5
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تمكن اإلدارة من تشخیص وبناء إستراتیجیات دولیة تشمل التشخیص والتقییم والمقارنة بین الفرص - 
.من بینهالالختیارالتسویقیة المتوقعة تمهیدا 

.اختراقهامتطلبات دخول األسواق المحتملة و تحدید ویقیة و ا ضروریة لوضع الخطط التسإنه- 
دامة التغذیة العكسیة للمعلوماتإنها تمكن من تحدید المزیج ا-  ٕ لتسویقي المناسب لكل سوق دولیة وا

.وتوفیرها لمتخذ القرار
اإلجراء المناسب اتخاذأجنبیة حول األحداث المتوقعة وتمكین من یعنیهم األمر استخباراتتوفر لإلدارة - 

.لمواجهة اآلثار المترتبة علیهااالستعدادبشأنها و 
مراحل إعداد بحث تسویقي: المطلب الثاني

ال تختلف بحوث التسویق الدولي عن بحوث التسویق المحلیة من حیث الخطوات وتتمثل هذه الخطوات 
:)1(في النقاط التالیة 

:تحدید مشكلة البحث-1
هم المراحل حیث تعد عملیة تحدید المشكلة العامل األساسي في عملیة البحث فإن تعد هذه المرحلة من أ

لم تحدد المشكلة بدقة فإن المعلومات الناتجة عن عملیة البحث قد تكون عدیمة القیمة كونها ال تتعلق 
شكلة ملحلالمعلومات المحتاج لها ومقداربالمشكلة الحقیقیة وتتضمن عملیة تحدید المشكلة تحدید نوع

.بحثال
: تحدید قیمة المعلومات-2

قد تتطلب عملیة جمع المعلومات درجة عالیة من الدقة لذلك وقبل تصمیم مشروع البحث وتنفیذه على 
الفكرة فإن وقتا إضافیا هالباحث بهذالباحث أن تكون لدیه فكرة عن قیمة المعلومات المطلوبة فإذا لم یبدأ 

یم بحث قد ال یتم المصادقة علیه أو الحصول على معلومات ومصاریف قد یتحملها في سبیل تصم
تكلفتها تزید عن قیمتها أو فائدتها لذلك و قبل القیام بتصمیم البحث ال بد من الموازنة بین التكلفة المتوقعة 

.والفائدة المحتمل الحصول علیها
:تحدید أنواع المعلومات و مصادرها-3

المسار الذي تسیر فیه یجب على الباحث أن یحدد أنواع المعلومات بعد تحدید الهدف من الدراسة وتحدید
:أنواع البیانات فيعلیها تتمثلالتي یحتاجها وطرق الحصول 

.122صالطبعة الرابعة،هاني حامد الضمور، مرجع سابق،-1
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لیس بغرض ىألغراض أخر وهي البیانات المجمعة في فترة زمنیة سابقة وتم نشرها :بیانات ثانویة-أ
.إجراء البحث الحالي

وهي التي یبدأ العمل بتجمیعها لتحقیق هدف أو أهداف محددة من قبل أو بواسطة :بیانات أولیة-ب
یمكن الحصول علیها بطرق مختلفة فمنها المسوحات الشاملة أو عینات من جمهور و الباحث التسویقي 

.الدراسة موضع البحث في السوق المستهدف
:تحدید طرق و أسالیب القیاس-4

ك اإلجراءات المؤدیة إلى إعطاء أرقام ألهداف مادیة أو ظواهر سلوكیة، أو تل" یمكن تعریف القیاس بأنه 
"تنفیذهاالمنويمواقف محددة طبقا لقواعد محددة سلفا من قبل الباحث التسویقي وحسب أهداف الدراسة 

:العینةاختیار-5
ن تكون ممثلة كیف سیتم تحدیدهم ؟ فالعینة یجب أ؟ و األفراد اللذین ستشملهم العینة بمعنى تحدید

.الدراسةبمجتمع الذي له عالقة الالعینة یعني أننا حددنا اختیارو البحث،للمجتمع موضع 
:طریقة التحلیلاختیار-6

وتحلیلها وتفسیرها ووضعها بصورة ذات معنى تبویبهایتضمن تحلیل البیانات التي تم جمعها مراجعتها و 
دیدها منذ البدایة فاألسالیب اإلحصائیة تستخدم في وفائدة تساعد الباحث في حل مشكلة البحث تم تح

طریقة دون أخرى على عدة عوامل من أهمها، أهداف اختیارویعتمد ، تحلیل بیانات كثیرة ومتعددة 
باستمارةاستخدامهاالبحث، طبیعة البیانات التي تم جمعها باإلضافة إلى المعاییر والمقاییس التي تم 

.اإلستبیانة 
:یم التقریر النهائيدكتابة و تق-7

نتائجیحتوي التقریر عادة على ملخص للخطوات السابقة حیث یكتب الباحث ما یصل إلیه من
.وتوصیات وتقدیمها للمسؤولین

نطاق تجسید بحوث التسویق على المستوى الدولي : المطلب الثالث
مشاكل التي تجابه بها المؤسسة نتیجة ما تجري البحوث التسویقیة بحكم أهمیتها في تشخیص الكثیر من ال

یمیز األسواق الدولیة في مجاالت عدیدة ذلك تبعا لتعدد هذه المشاكل أما المجاالت التي تتجسد فیها 
:)1(بحوث التسویق فهي

.158ص، مرجع سابق،فضیل فارس–-1
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ومن أصعب اهتماماتهاجعلته المؤسسة بؤرة المستهلك سید الموقف فقدباعتبار: المستهلكبحوث-
المستهلك هو ما یدور في ذهنه، خاصة معرفة الحاجات والرغبات التي لم یشعر بها، األمور في دراسة 

لشراء باإلضافة إلى فهم الجانب البسیكولوجي والنفسي افع للشراء، مكان وطریقة اوالدقرار الشراء
ؤكد للمستهلك التي تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك التي تؤثر في قرار الشراء حیث ت

.رشیدةتقراراالكالسیكیة أن المستهلك غالبا ما یتخذ االقتصادیةالنظریة 
المنتجات  ذلك ابتكارنات للمنتجات الحالیة  وبتصمیم وتطویر و یتقوم بإحداث تحس" :بحوث المنتج-

سها في السوق، من خالل إعطاء الشكل والحجم للمنتج إضافة فكله على أساس تنافسي مقارنة مع ما ینا
الذي له دور ترویجي هام عبر الجاذبیة التي یفرضها على المستهلك كماإلى إیجاد الغالف المناسب

.لبحوث المنتج دور كبیر في تقدیم تشكیلة متنوعة للمنتجات وهذا قصد تلبیة حاجات ورغبات المستهلك

والتي تتجلى أهمیتها في إیجاد وتحلیل الطرق والوسائل التي تمكن المؤسسة من :بحوث التوزیع-
تصریف منتجاتها إلى السوق، بعبارة أخرى توفیر مختلف المعلومات عن منافذ التوزیع وقیاس مدى 

.وفعالیتها من أجل تصریف المنتجاتكفاءتها
وتقییم فعالیة األسالیب المختلفة باختیارة تهدف بدورها إلى إیجاد المعلومات المتعلق:بحوث الترویج-

وقت اإلعالن، تنشیط المبیعات العالقات العامة ،المستخدمة في ترویج المنتجات والمتمثلة في اإلعالن
یجاد طرق مساعدة في البیع ٕ .طرق العرض من خالل خلق وا

ودرجة كفاءتهمع ، مستوى مغزى من وراء القیام بها إیجاد معلومات تتعلق برجال البیال:بحوث البیع-
.مؤهالتهم

وخاصة ةالمباشر و تهدف إلى حصر التكالیف التسویقیة المباشرة و غیر :بحوث تكالیف التسویقیة-
للحمالت الترویجیة لتحدید مدى كفاءة هذه الحمالت من حیث مقابلة التكالیف باإلیرادات الناتجة عن هذه 

.الحمالت
وزیادة الصادراتالدولي كأداة للدخول إلى األسواق الدولیةبحوث التسویق : المطلب الرابع

القرارات اإلداریة والتسویقیة على مستوى اتخاذتلعب دورا حیویا في الدوليیمكن القول أن بحوث التسویق
بالمستهلك ومعرفة احتكاكهاالمؤسسة، ویتوقف نجاح هذه القرارات على مدى نجاح المؤسسة في 

ومحاولة إشباعها وبذلك أصبحت عملیة البحوث التسویقیة الدولیة ضرورة ال یمكن ورغباته احتیاجاته
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عنها لما لها من دور و أهمیة في نجاعة القرارات التسویقیة وترجع هذه األهمیة لجهاز بحوث االستغناء
ى تزاید العمود الفقري فیها إضافة إلاعتبارهالتسویق إلى تزاید أهمیة دور التسویق نفسه في المؤسسة و 

إذ تساهم هذه األخیرة في الدخول ، في السنوات األخیرة التي تبنى المفاهیم التسویقیة الحدیثةاالتجاه
:)1(للسوق الدولي على النحو التالي

وظائف التسویق مثل اإلشهار والتسعیر  بالتالي فهي تسهم في إحدىإن بحوث التسویق الدولي تعتبر- 
بما یتفق مع خصائص السلعالمستهلك في السوق الدولیة وكذلك تسعیر تلكاحتیاجاتالسلع التي تتفق و 

.الطلب األجنبي
جهودات البیع وزیادة المبیعات سواءا كان ذلك بحل المشاكل مإن بحوث التسویق تساهم في تنشیط - 

.یزهاعلى نقاط القوة وعوامل النجاح والعمل على تعز بالحفاظالتسویقیة التي تواجهها المنظمة أو 
بحوث التسویق وسیلة لتحسین الموقف التصدیري للمنظمة فهي تضع أمام مسؤولیها أفضل البدائل - 

.المتاحة وهذا ما یسهل عملیة إتخاذ القرارات التسویقیة التصدیریة 
تساهم مساهمة فعالة في تزوید المصدرین بالعدید من البیانات والمعلومات عن األسواق الخارجیة حتى - 

وا من النفاذ إلیها مثل تكالیف الشحن والتأمین قوانین اإلستیراد والتصدیر، المواصفات القیاسیة یتمكن
.الخ...،الرسوم الجمركیة والضرائب

.بعد وضع الحلول التطبیقیة یستمر دور بحوث التسویق من خالل متابعة تنفیذ الحلول لتجنب األخطاء- 
یة و كیفیة التعامل معهایق الدولمشاكل بحوث التسو : المطلب الخامس

:مشاكل بحوث التسویق الدولیة–أوال
إن العمل في األسواق الدولیة یفرض على المؤسسة التعامل مع بیئة مختلفة على البیئة المحلیة في جمیع 

وهذا ما قد ینتج عنه بعض المشاكل عند ...)اقتصادیة، قانونیة، ثقافیة، ةاجتماعیة، سیاسی(المیادین 
:)2(ببحوث التسویق الدولیة والتي یمكن تلخیصها فیما یليقیام ال
منه كلما عدد كبیر من األسواق الخارجیة و تتعامل المؤسسة مع:مشكلة تعدد األسواق الخارجیة-1

وزادت التكالیف عدد األسواق التي تغطیها الدراسة كلما تعددت المشاكل التي یواجهها الباحثون ارتفع
ما یرافق ذلك من خصائص الدول عن بعضها البعض و اختالفهذا یرجع إلى المترتبة على ذلك، و 

.130-129،ص، ص، مرجع سابقبحوث التسویق و تحدیات المنافسةتوفیق محمد عبد المحسن،–1
.87ص،مرجع سابق، غول فرحات–2
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عدد المتغیرات بفعل عمل المؤسسة في أكثر ازدیادمتطلبات عدیدة تختلف حسب طبیعة السوق كما أن 
وعلى المؤسسة فهم كل المتغیرات وتفهم عملیة التفاعل ) عدد العوامل المتداخلة یكثر(من سوق واحدة 

.عملیة التنسیق مقارنة بالسوق المحليهذا ما یصعب من و فیما بینها 
ظهورها في األبحاث التي تجري على لاألخطاء المحتمإلى توضیح مجموعة من "مایر"لقد توصل - 

:یليمستوى دول متعددة في ما
).بأخطاء التعریف(الخطأ في كیفیة تعریف المشكلة في كل دولة أو ما یطلق علیه - 
.الشخصیةفي البحوث وكذلك المقابالت االستبیاناتاستخداموتظهر عند ،األداءأخطاء - 
.أخطاء تركیب العینات وذلك عندما یتم سحبها من مصادر مختلفة في دول أخرى- 
.العینة الحقیقیة وسحبها من مجتمعهااختیارالعینات وتتمثل في الخطأ في اختیارأخطاء - 
.نسب التجارب مع الدراسة في الدول المختلفة اختالفأي االستجابةأخطاء عدم - 

یالحظ في العادة نقص المعلومات الثانویة فضال عن عدم :الثانویةمشكلة النقص في المعلومات -2
.األجنبیةدقتها في حالة توفرها علما أنها ضروریة لتحلیل األسواق 

اتجاهاتهاجهة المباشرة للمستهلك لمعرفة القیام بهذه البیانات یتطلب المو إن : مشكل البیانات األولیة-3
أي أخذ أرائهم الشخصیة وهنا مشكلة التعامل مع األفراد حیث أن ...ونظرته للمنتوج والعالمة والتوزیع

:سلوك األفراد یختلف من مكان آلخر وعلیه یتوجب على الباحث مراعاة العناصر التالیة
.الدراساتجوء إلى الترجمة في العدید من واللاالتصالوهو ما یحدث مشكل :ةاللغمشكل - 
قرار اتخاذعملیة اختالفبین األسواق وهو ما یعني االجتماعیةفي البیئة اختالف:االجتماعيالتنظیم - 

لكل سوق یرغب التعامل االجتماعیةمما یجبر الباحث على ضرورة معرفة البیئة ) من یتخذ القرار(الشراء 
.ویقي المناسب معه ومنه تصمیم المزیج التس

األشخاص استعدادوهي من أهم المشاكل التي یعاني منها الباحث والمتعلقة بمدى :االستجابةدرجة - 
الرد على استجواباته أو الرد ولكن بإجابات شكلیة فقط من اجل عدم إحباط الباحث للتعامل مع الباحث و 

البحث لألشخاص وفي ةتوضیح أهمیة  قیمعلیه تتمثل مهمة الباحث في مثل هذه الحاالت في محاولة و 
.حالة فشله في هذه المهمة فسوف یفشل في تحقیق أي هدف من أهداف البحث

وسائل و المواصالت والتجاري مثل وسائل النقل و االقتصاديالتي تشمل الجانب و :قیود البنیة التحتیة-4
وباألخص ل كفئ في كثیر من الدولوكل هذه الوسائل قد ال تتوفر بشك....،یدالبر والتلفون و االتصال
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والمؤسسات النامیة علما أنها ضروریة ومهمة للباحث في التسویق فضال عن عدم توفر الهیئات
).البنیة التحتیة التجاریة(المتخصصة في تقدیم الخدمات التسویقیة 

مشكلة تبدأ بتعریف هذه أيالوسیلة لحلإن:كیفیة التعامل مع مشاكل بحوث التسویق الدولي–ثانیا
المشكلة حیث یمكن بعد ذلك التعرف على أسبابها ومن ثم تقدیم الحلول المناسبة لها وهذا المبدأ یمكن 

ما" :لى هذه المشاكل یبرز السؤالعتطبیقه على مشاكل بحوث التسویق الدولیة فبعد أن یتعرف الباحث 
" ؟هي طرق التعامل مع هذه المشاكل

:)1(لق بطرق التعامل مع المشاكل فهي كالتاليأما في ما یتع
یمكن تعریفه بأنه مجموعة من الطرق و األسالیب غیر التقلیدیة أو عادیة للحصول على :االرتجال-1

تستخدم هذه الطریقة للتغلب على مشكلة النقص في المعلومات المطلوبة من األسواق الخارجیة و غالبا ما
.النامیةالبیانات المنشورة و خاصة في الدول 

في األسواق الدولیة مع إستمرار الشركات بالعمل:توفیر خدمات جدیدة لمساعدة الشركات الدولیة-2
األخص شركات وبوتوسع نشاطها تزداد عدد الشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات التسویقیة الجدیدة

دولة حیث 30عمیل في 400خدمات المعلومات مثل شركة خدمة المعلومات الدولیة التي لها أكثر من 
.حول المنافسین والسلع التي ینتجونهااالستهالكیةالسلع لمنتجيقوم بتقدیم خدمات ت
:التعلیم بالممارسة-3

لیة، فبدال من أن تقوم الشركة بإجراء وتستخدم هذه الطریقة عادة إذا كانت تكالیف إجراء البحوث عا
البحوث تبدأ بالتصدیر أوال ومن ثم وبعد مرور سنة أو سنتین تتعرف على أوضاع السوق وردود الفعل 
الناتجة وهذا ما یفیدها أكثر مما لو أجرت أبحاثا حیث تتعرف بالتجربة على هذه األسواق حیث تعتمد 

فإن الشركة ةإیجابیتائج فإذا كانت النتائج النلطریقة للوصول إلى قرارها على إتباع هذه ااتخاذالشركة في 
ستزید نشاطها وتتوسع أكثر من السابق أما إذا كانت النتائج سلبیة فإنها سوف تتراجع دون تحمل خسائر 

.أكثر

.133صالطبعة الرابعة، مرجع سابق،،هاني حامد الضمور-1
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الجوانب األخالقیة لبحوث التسویق: المطلب السادس
لومات حدیثة و دقیقة ومقارنة ذات عالقة بمتخذ القرار في الوقت الذي تزداد الرغبة في الحصول على مع

و صادقة فإن المسوقین یواجهون الكثیر من المشاكل األخالقیة المتعلقة بجمع معلومات البحوث 
:)1(المتزایدة في هذا المجالاالهتماماتو من استخدامهاالتسویقیة و 

الخفیة وتحدید السلوك الشرائي لألفراد عن طریق تالكامیراكاستخدامالخصوصیة في جمع البیانات-أ
به الخاصةالزبون أو الشیكات ائتماندمج بیانات الماسح الضوئي مع المعلومات المدونة على بطاقة 

.قةهذه المعلومات قد تستخدم ألغراض لم یتفق علیها مع الزبون صاحب العال
ة في عملیاتها الروتینیة الكثیر من تجمع الشركات عاد:البیانات استخدامالخصوصیة في - ب

الزبون وعنوانه فقد تكون ذات فائدة كبیرة في أعمال باسمالمعلومات عن زبائنها وعند ربط هذه المعلومات 
.وأهمیته لشركات الطیران ومجاالتهارأخرى مثل سلوك السف

أحیانا دون الحصول تزعجهمبلتناسبهم بین في أوقات ال یقد تجمع معلومات من المستج:التطفل-ج
عند الشراء أو أثناء العمل حیث یصبح تلفزیوني،مراقبة برنامج الطعام،على مقابل مثل أوقات تناول 

.طلب المعلومات في مثل هذه األوقات تطفال ال مبرر له
نه زبون مرتقب بهدف جمع معلومات أمثل تقدیم السائل نفسه على :ضلیلتالممارسة الخداع و -د

جراء  ٕ بین عن عمد حول هدف البحث دون اإلفصاح عن الهدف الحقیقي یبحث أو لتضلیل المستجأوا
معرفة االنطباع حولهامن المتسوقین عن آرائهم بالعالمة التجاریة التي یریدكاالستفسارلالتصال

.يمتظاهرا بأنه متسوق مثلهم سلوك كهذا یعتبر أسلوب غیر أخالق
البیع تحت قناع البحث أو جمع التبرعات سلوك شائع یؤثر سلبا على قدرة الباحثین :التمثیل الكاذب-ه
بشكل مشروع یسلكون هكذا متظاهرین أنهم باحثون وهم المستخدمینألمناء في الحصول على تعاون ا

.وبعد تأمین تعاون المستجیب یحاولون بیعه سلعة معینة أو طلب تبرعه بمبلغ معیناستقصاءیجرون 
المهنیة بالحث على عدم القیام بتلك االتحادیاتأجل الحد من هذه الممارسات تقوم بعض ومن 

.في نشاط البحوثمالتحكرع قوانین الممارسات من قبل أعضائها وغیرهم وفي بعض الحاالت تشّ 
ویق الدولي من أهم الوسائل للدخول إلى السوق الدولي حیث تبرز أهمیتها لیس فقط تعتبر بحوث التس

ا كان متخذي القرار یعتقدونها أنها تستخدم في حل المشاكل لكن دورها و أهمیتها اكبر من ذلك كم

.142ص،بدیع جمیل قدو، مرجع سابق–-1
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بكثیر حیث بإمكان المؤسسات الجزائریة التي ترید زیادة حجم صادراتها باالعتماد على بحوث 
ل من هامش التسویق الدولي الن لها العدید من المزایا منها ما یرتبط بوضوح الرؤیا المستقبلیة للتقلی

الخطأ عند اتخاذ القرارات و منها ما یرتبط بقدرة المؤسسة الجزائریة على التفاعل مع بیئتها 
على ضوء ما سبق یمكن تقدیم جملة من االقتراحات التي من شأنها المساهمة في ترقیة تطویر و 

:واق الدولیةالتعامل بتقنیة بحوث التسویق الدولي لدفع صادرات المؤسسات الجزائریة إلى األس
إنشاء شبكة معلوماتیة وطنیة حول األسواق الخارجیة تكون بمثابة قاعدة معطیات تزود المؤسسات - 

الجزائریة بالفرص المتاحة عن طریق التنقیب عن فرص التصدیر و إعادة توزیع المناطق االقتصادیة 
.للصادرات

اجل تحلیل و تشخیص مواطن القوة على المؤسسات الجزائریة اعتماد قسم خاص ببحوث التسویق من - 
.الضعف الكامنة باإلضافة إلى التنبؤ بالفرص و التهدیدات بالسوق الخارجيو 
.البد من تركیز الجهود على جودة و نوعیة المعلومات و كذلك توقیت بلوغها- 
.ضرورة التعرف على حاجات و رغبات المستهلك الذي ترید المؤسسة تسویق منتجها إلى أسواقه- 
بد من وجود إرادة سیاسیة لتعجیل عملیة تأهیل المؤسسات الجزائریة لجعلها منتجات منافسة بدال من ال- 

.إتباع اإلجراءات الحمائیة
.تحسین المنشآت القاعدیة للموانئ لتتوافق مع المعاییر الدولیة للتصدیر- 
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دراسة واختیار األسواق الدولیة: المبحث الثاني
یعد التصدیر حالیا وفي ظل العولمة الحدیثة والتطور التكنولوجي الحدیث والتحدیات في األسواق 
الخارجیة شرط أساسي لتطور ونمو المشروعات ، ومعرفة البیئة الخارجیة من أهم العوامل التي تساعد 

دة متینة من مسئولي التسویق الدولي في الشركات المصدرة على اتخاذ قرارات سلیمة مبنیة على قاع
المعلومات تمكنها من االختیار األفضل ألسواقها الخارجیة، باإلضافة غلى رسم إستراتیجیات تسویقیة 

.    تختلف عن إستراتیجیات التسویق المحلي
تقییم البیئة التسویقیة الدولیة: المطلب األول

القة بین المؤسسة والبیئة ذات تعتبر المؤسسة كائن حي فهي تؤثر و تتأثر بالبیئة التي تنشط فیها فالع
تأثر متبادل فهي لیست عالقة في اتجاه واحد بل هي عالقة تفاعلیة بین الطرفین وحتى تحض المؤسسة 
بالبقاء وباالستمرار في السوق الدولي یجب علیها أن تقوم بدراسة بیئتها الداخلیة والخارجیة التي تنشط 

ضعفها وكذلك اقتناص الفرص وتجنب تهدیدات البیئة وهذا فیها حتى تتمكن من تحدید نقاط قوتها ونقاط
ما سنحاول معالجته في هذا المطلب 

البیئة الداخلیة للتسویق الدولي: أوال
إن الدخول إلى السوق الدولي لیس باألمر الهین إذ یجب على المؤسسات التي ترغب في ممارسة أعمالها 

على الخصوص أن تقوم بخطوة رئیسیة أولى وهي القیام على المستوى الدولي و ممارسة التسویق الدولي
بعملیة تشخیص دقیق لوضعها الداخلي وتحلیله وذلك من أجل معرفة مكامن القوة والضعف هذا بإالضافة 
إلى قیامها بتحلیل البیئة الدولیة ألجل تحدید مختلف الفرص والتهدیدات وتحلیلها كخطوة رئیسیة ثانیة 

لى معرفة درجة التوازن بین عناصر قوتها وضعفها من جهة ومختلف الفرص ومن ثم تعمد المؤسسة إ
.)1(والتهدیدات من جهة أخرى

معرفة نقاط القوة و الضعف- 1
إن المراحل التمهیدیة لممارسة أنشطة التسویق الدولي هي سعي القائمین على إدارة المؤسسة عموما 

الخطوات األخرى بتحلیل قدراتها وكفاءتها وبالتالي ورجال التسویق خصوصا كخطوة أولى قبل التفكیر في 
تحلیل قوى وطاقات : استنباط نقاط ضعفها وقوتها التي تمیز مختلف وظائفها المتعلقة بذلك الشأن وهي

.المؤسسة، التشخیص المالي، تشخیص الموارد البشریة وتشخیص التسویق

.101صفضیل فارس، مرجع سابق،-1
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:تحلیل قوى و طاقات المؤسسة-أ
والتي لها عالقة )1(قات المؤسسة عن طریق تقییم الوظائف الرئیسیة بالمؤسسةفي البدایة یتم تشخیص طا

.مباشرة بتدویل المؤسسة وذلك من أجل قیاس ما مدى قدرة المؤسسة على التعامل مع األسواق األجنبیة
افیة ولمدة بالنسبة للطاقة اإلنتاجیة یتم تقییم الجانب الكمي من ناحیة إنتاج الكمیة الك: الطاقة اإلنتاجیة-

طویلة ألنّ اإلنتاج الزائد المناسباتي ال یمكن أن یكون ضمن التفكیر اإلستراتیجي بالنسبة لالستثمارات 
الالزمة لتحسین الطاقة اإلنتاجیة یتوقف على التطور المحتمل للسوق المستهدف، لكن وجود طاقة إنتاجیة 

نظر في مدى القدرة  كذلك على تكییف المنتج كافیة لیس بالشرط الوحید لدخول السوق الدولیة بل یجب ال
.مع حاجات السوق المستهدف، ألن المنتج قد یتطلب بعض التغییرات وكم ستكون كلفة هذا التكییف

باإلضافة إلى ما سبق یجب تشخیص الجودة من خالل الوقوف على تسییر الجودة وتخفیض :الجودة-
منتج بإتباع نظام الجودة ویجب أیضا ضمان الجودة األخطاء إلى ما یسمى بالرفض المطلق للخطأ بال

ن كان ISOعن طریق الحصول على إشهاد  ٕ والذي أصبح من شروط معظم األسواق العالمیة ألنه حتى وا
یصعب قبوله في السوق األجنبي، ISOالمنتوج جیدا وبأسعار معقولة فمن دون الحصول على إشهاد 

.یة لإلنتاجكذلك مراعاة المقاییس والمواصفات الدول
إضافة إلى ما سبق فالدخول إلى السوق الدولي یحتاج إلى تمویل قد یكون لشراء وسائل إنتاج جدیدة أو 
لتغطیة مصاریف دورة االستغالل باعتبار أن ما یتم إنتاجه لن یتم تصدیره مباشرة بل یتطلب وقتا وهذا ما 

.یؤدي إلى الحاجة لرأس المال العامل
عند القیام بالتشخیص المالي للمؤسسة یجب األخذ بعین االعتبار بعض المتغیرات :التشخیص المالي- ب

:وهي
القدرة على االستثمار ألن عملیة التصدیر تحتاج الى أموال قد تستعمل لتكییف آالت اإلنتاج لفتح - 

.قنوات التوزیع في السوق األجنبیة أو الترویج للمنتج المراد تصدیره للسوق الدولي المستهدف
الحاجة إلى أس المال العامل وذلك ألن عملیة التصدیر تحتاج إلى وقت إبتداءا من تخزین المنتج إلى - 

وقت الحصول على قیمة المبیعات ألن المؤسسة لیس بإمكانها الحصول على مقابل ما تم بیعه بسرعة 
ما تسمح به ألنه بالعكس سینتظر لمدة قد تطول وقد تقصر حسب االتفاق مع المشتري من خالل 

الملتقى ،الدولیةاألسواقغزو إستراتیجیةتشخیص التصدیر بالمؤسسة و تحلیل البیئة الخارجیة و دورهما في تحدید لعالوي عمر،-1
. 155ص،2007ماي،ونس،رویال الحمامات،ت،یقالجمعیة التونسیة للتسو في التسویق الدولي بالتعاون مع العربي الخامس
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المؤسسة ألجل الدفع وبالتالي آجال الدفع التي ستسمح بها المؤسسة لمشتریها یتوقف على قدرة الخزینة 
.على ذلك

المؤسسة التي ترغب في اقتحام السوق الدولي ملزمة بتشخیص لمواردها : تشخیص الموارد البشریة- ت
للوقوف على مدى قدرتهم في المشاركة في إستراتیجیة التصدیر وتنفیذها ألن عملیة التصدیر )1(البشریة

.تحتاج إلى موظفین مدربین وأكفاء لهم إلمام بجمیع النشاطات التي تطلبها عملیة التصدیر
ة وكذلك خالل عملیة التشخیص یتم التأكد من أن الموارد البشریة الحالیة بإمكانها تنفیذ المهام المطلوب

.التأكد من أن الهیكل التنظیمي لمصلحة التصدیر قادر على ذلك أو یجب تعدیله بما یتطلبه تنفیذ المهام
تشخیص التسویق یعتبر المجال األكثر أهمیة باعتبار أن الدخول إلى السوق : تشخیص التسویق- ث

:تشخیص المجاالت التالیةالدولیة یتوقف كثیرا على اإلستراتیجیة التسویقیة للمؤسسة حیث یشمل ال
.رقم األعمال، حصة السوق- 
.وضعیة المؤسسة مقارنة بالمنافسین الرئیسیین- 
.صورة المؤسسة- 
.المكانة الذهنیة خط المنتجات، مستوى الجودة- 
.سیاسة التسعیر- 
.طرق التوزیع كفاءة وحجم قوى البیع- 
.المیزانیة المخصصة للترویج وتقنیات التنقیب عن األسواق- 

:تحدید الفرص و التهدیدات- 2
على 2الخطوة الرئیسیة الموالیة التي یجب على المؤسسة القیام بها هي العمل على تحلیل البیئة الدولیة

اعتبار أنها تحتوي على متغیرات متعددة یصعب التحكم فیها حیث تؤثر هذه األخیرة على نشاط المؤسسة 
د مختلف الفرص التي یجب علیها استغاللها استغالال أفضل وفعالیتها و هذا كله من أجل بلوغها تحدی

.وكذلك تحدید مختلف التهدیدات التي تقف أمامها حتى تتمكن من مجابهتها
الفرص هي أحداث تسود سوق أو أسواق معینة خالل فترة زمنیة معینة تعود على :تحدید الفرص-أ

.كتشافها ومن ثم استغاللها بإحكامالمؤسسة بالكثیر من الفوائد في حال تمكن المؤسسة من ا

.157ص، مرجع سابق،فضیل فارس-1
.104، صسابقالمرجع النفس-2
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:وتتجسد الفرص في العدید من األشكال منها
.ظهور مفاجئ ألسواق جدیدة و كبیرة بفعل تغیرات سیاسة واقتصادیة*
من خالل أبحاث ودراسات للسوق الخارجي یتبین للمؤسسة فرص على أساس أن هناك حاجات ورغبات *

.غیر مشبعة لدى مستهلكین في سوق معین
إقدام عدد من المؤسسات التي تنتسب للدول المضیفة في صیاغة نمط عالقات خاصة وممیزة مع *

.مؤسسات أخرى على أساس شراكة صناعیة أو تجاریة أو خدماتیة من أجل تحقیق أهداف مشتركة
إتاحة الفرص أمام المؤسسة لتجنب المنافسة المباشرة في سوق معینة من طرف مؤسسة منافسة قویة *
.جة إلقرار هذه األخیرة بمغادرتهنتی
التهدیدات هي مجموعة من الوقائع قد تكون موجودة أو یحتمل حدوثها في البیئة :تحدید التهدیدات- ب

الدولیة تؤثر بشكل سلبي على المؤسسة وعلى مستقبل ممارسة مختلف أنشطتها فیها في حال عجز 
.المؤسسة عن مواجهتها أو عدم تقدیرها لها

:للتهدیدات أن تتبلور في عدة أشكال منهایمكن - 
دخول مؤسسات منافسة جدیدة و قویة و تطلعاتها في كسب حصص لها في السوق وما تتمتع به من * 

.مزایا مختلفة
.الظهور المستمر للسلع و الخدمات البدیلة بنفس النوعیة عن سابقاتها أو بأحسن نوعیة *
منیة وما یصاحب ذلك من الحروب األهلیة والنزاعات بمختلف تغیر مفاجئ في الظروف السیاسیة أو األ*

.الخ...أشكالها والرشوة،
البیئة االقتصادیة و االجتماعیة للتسویق الدولي- ثانیا

إنّ المؤسسات تعمل في ظل بیئة اقتصادیة مؤثرة على نشاطها و لها أبعاد مختلفة، یجب على المؤسسة 
ى السوق األجنبي و المخاطرة بأموالها واستثماراتها الضخمة ومن أهم أخذها بعین االعتبار قبل الدخول إل

:)1(هذه المتغیرات ما یلي

.55غول فرحات، مرجع سابق، ص–1
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:حجم السوق المستهدف-1
لقد تعودت المؤسسات عند تحلیلها لألسواق األجنبیة االهتمام بحجم المبیعات المحتمل في هذه األسواق 

األسواق التي تنشط فیها ومن أهم المؤشرات حتى تتمكن من تخصیص الموارد بفعالیة على مختلف 
:المحددة لحجم السوق

:وتركز المؤسسة عند دراستها للسكان على بعض المؤشرات والتي من أهمها ما یلي:السكان-أ
حیث كلما زاد عدد السكان في سوق معین كلما زادت فرص النجاح للمؤسسة طبعا :عدد السكان*

ا خاصة بالنسبة للعوامل األخرى و هذا خاصة بالنسبة لألدویة، بافتراض ثبات العوامل األخرى، وهذ
.الطعام، المواد التعلیمیة، المشروبات

إن العدید من القرارات التسویقیة تظهر آثارها مستقبال وتبني على مدى نمو معدل :معدل نمو السكان*
:سة من جانبینالسكان وینظر رجل التسویق إلى تأثیرات زیادة معدل نمو السكان على المؤس

.قد تعني زیادة معدالت نمو السكان زیادة الطلب على المنتجات- 
قد تؤدي إلى نتائج سلبیة بفعل إمكانیة عرقلتها لبرامج التنمیة االقتصادیة في الدولة وهو ما یؤدي إلى - 

ؤسسات انخفاض مستوى الدخل الفردي مما یجعل السوق أقل جاذبیة و لكن مع ذلك نجحت العدید من الم
في تسویق منتجاتها في الدول التي تعاني االنفجار السكاني، خاصة بالنسبة لمنتجات تنظیم األسرة، 

.األدویة
نجد أن مسؤول التسویق الدولي یولي اهتماما بالغا بتقسیم السكان حسب خصائص :توزیع السكان*

بمعرفة الكثافة السكانیة لمعرفة كما یهتم) السن، الجنس، المستوى التعلیمي، الوظیفة(مختلفة ومدروسة 
.مدى تركز السكان أو تشتتهم ألن ذلك قد یساعده على ترشید السیاسة التوزیعیة للمؤسسة

یعتبر الدخل من بین أهم المؤشرات الدالة على جاذبیة السوق من عدمه ،فالدخل المرتفع یدل :الدخل- ب
على إمكانیة وجود فرص مربحة للمؤسسة في السوق األجنبي ومنه إمكانیة بیع كمیات كبیرة والعكس 

:صحیح في حالة انخفاض الدخل وعلى المؤسسة التعمق أكثر في دراسة الدخل وذلك من حیث
في هذه )1(من بین أحد الطرق المستخدمة في تحدید حجم األسواق األجنبیة توزیع الدخول:یع الدخلتوز *

األسواق، فمتوسط دخل الفرد في الدولة یعتبر مفیدا وهاما ویختلف متوسط الدخل لكل فرد من الدول 
%2حوذون على من سكان البرازیل یست%20المتقدمة إلى الدول النامیة فمثال تقول اإلحصائیات أن 

.204، ص2010الثانیة، سید محمد جاد الرب، إدارة األعمال الدولیة األساسیات التطبیقات، بدون دار نشر، مصر، الطبعة -1
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%20من الدخل أما في الدول المتقدمة فإن%65من السكان یستحوذون على%20من الدخل بینما
من إجمالي الدخل، ویالحظ هذا النمط في الدول النامیة في ظل عدم %9-5من السكان یستحوذون على

تتجه الشركات الدولیة إلى التوزیع العادل للثروة والدخل بین طبقات الشعب المختلفة وهذا یفسر لماذا
عواصم الدول النامیة أوال حیث یقطنها أثریاء واألغنیاء بینما یتواجد الفقراء والمحدودي الدخل في الریف 

.والصحراء
:متوسط الدخل*

نظرا لعالقته المباشرة بمقدار ما سینفقه )1(یعتبر من بین أهم المعاییر التي یهتم رجال التسویق بدراستها
المستهلك من دخله على المنتجات والخدمات المتوفرة في السوق فهو یساهم في معرفة حجم ونوعیة 
السوق وبالطبع فإن دخل الفرد یتباین من بلد آلخر حیث نجد الدول األوربیة والوالیات المتحدة األمریكیة 

وسط دخل الفرد عكس معظم دول شرق آسیا والدول اإلفریقیة وهو ما والدول النفطیة تتمیز بارتفاع مت
:ینعكس على الطلب بالسلب أو باإلیجاب ویمكن التمییز بین الدول بواسطة خمسة نماذج لتوزیع الدخل

.انخفاض متوسط دخل األسرة في الدول ككل- 
.معظم األسر ذات متوسط دخل منخفض- 
ارتفاع كبیر في متوسط دخل األسرة إي انقسام المجتمع ألسر /رة انخفاض كبیر في متوسط دخل األس- 

.ذات دخل منخفض جدا وأسر ذات دخل مرتفع جدا
.أسر ذات دخل منخفض أسر ذات دخل متوسط وأسر ذات دخل مرتفع- 
.غالبیة األسر ذات دخل متوسط- 

المناسبة لألنواع المختلفة من بواسطة معرفة كیفیة توزیع الدخل في الدول المختلفة یمكن معرفة األسواق
.المنتجات والخدمات

من المؤشرات الناجحة في تقییم األسواق األجنبیة )2(یعتبر إجمالي الناتج القومي:إجمالي الناتج القومي*
وهو یقیس حجم الناتج المحلي للدولة وهو أفضل في تقییم األسواق األجنبیة من متوسط دخل الفرد فهناك 

منها الوالیات المتحدة 1998بلیون دوالر وذلك في عام100الناتج القومي اإلجمالي عن دول یرتفع فیها
وكلما زاد الناتج القومي والقیمة المضافة للمجتمع كلما " دولة30حوالي " األمریكیة والیابان وألمانیا وغیرها 

.تولدت فرص عمل زیادة وزاد اإلنتاج وزادت القوة الشرائیة وهكذا 

.57مرجع سابق، ص،غول فرحات-1
.208سید جاد الرب، مرجع سابق، صمحمد-2
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:)1(من أهم العناصر المؤثرة على النشاطات التسویقیة للمؤسسة ما یلي: وقطبیعة الس- 2
:تتمثل في دراسة العناصر التالیة: البیئة الطبیعیة-أ

حیث یتم التعرف على مدى توفر هذه الموارد في األسواق األجنبیة ألن توفرها قد :الموارد الطبیعیة
: یساعد المؤسسة على

).تدنیة التكالیف(الخام كمادة أولیة في حالة االستثمار المباشر احتمال دخول هذه المادة - 
.القرب منها، مما یعني اختیار الجودة المناسبة- 

تتمثل في دراسة تضاریس البلد األجنبي من حیث الجبال السهول والصحاري، :الخصائص الجغرافیة
صة في مجال التوزیع المادي للسلع الخ من أجل تجنب المشاكل التي قد تسببها خا...األنهار، البحیرات،

:وعامة تخلص المؤسسة من دراسة الخصائص الجغرافیة إلى ما یلي
سهولة النقل بالسیارات والقطارات بالنسبة للدول المسطحة، عكس الجبال التي تشكل عائقا وتزید من - 

.تكالیف النقل
.لى مناطق مختلفةمساهمة الصحاري والغابات في تعقید مشكلة النقل وتقسیم السوق إ- 
قرب السوق من الموانئ وانتشار األنهار الصالحة للمالحة یخفض من تكلفة النقل ویزید من جاذبیة - 

.السوق
یتمثل في دراسة الخصائص المناخیة للبلدان األجنبیة مع ریاح وأمطار وثلوج وجفاف ورطوبة :المناخ

ودرجة الحرارة، والتي قد تستدعي إدخال تعدیالت على المنتجات وتغلیفها حتى تتكیف مع تلك األسواق 
لمؤسسة كذلك على وال تتعرض للتلف أو تفقد من قیمتها أثناء التوزیع وعلیه فدراسة هذه العناصر یساعد ا

.اختیار مسالك التوزیع المناسبة لمنتجاتها
):تطور التركیبة االقتصادیة للدولة( طبیعة النشاط االقتصادي - ب

إن مستوى التقدم االقتصادي للدولة یؤثر على نوعیة األعمال والوسائل التي یمكن بواسطتها إنجاز العمل 
س مستویات اإلنتاج والخدمات ومستویات الدخل والعمالة في دولة ما فالتركیبة االقتصادیة للدولة تعك

ومدى استخدام التكنولوجیا وتطور البنیة التحتیة، وهذا كله یتیح أمام المؤسسات أسواقا وفرصا مختلفة 
.ومتفاوتة اإلمكانیات والتهدیدات

:)1(یمكن التمییز بین أربعة أنواع لهیكل الصناعة و االقتصاد

.58، صسابق، مرجعغول فرحات-1
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وهي التي یعمل معظم أفرادها بالزراعة حیث یستهلكون معظم إنتاجهم ویتبادلون :ئیةاالقتصادیات البدا-1
.الفائض ببعض السلع والخدمات البسیطة وتمثل هذه االقتصادیات فرصا محدودة للمصدرین

تتمثل في تلك الدول التي تتمتع بوفرة في الموارد الطبیعیة وفقر :االقتصادیات المصدرّة للمواد الخام-2
المملكة العربیة السعودیة  )المطاط(الكونغو) الصفیح والنحاس(النواحي األخرى، مثل الشیلي في
حیث تمثل هذه االقتصادیات سوقا مناسبا لآلالت الخاصة باستخراج هذه الخامات ومناولتها ) البترول(

.ألسر الثریةونقلها، كما قد تكون سوقا للسلع الرفاهیة وفقا لعدد األجانب المقیمین فیها وعدد ا
تلك الدول التي بدأت الصناعة فیها تلعب دورا مهما من الناتج : االقتصادیات المتجهة إلى التصنیع-3

القومي اإلجمالي مثل الفلبین ومصر والهند والبرازیل وتزداد حاجة هذه البلدان إلى استیراد المعدات الثقیلة 
.ضافة إلى تغیر الطبقات االجتماعیةوالخدمات ویقل استیرادها للمنتجات تامة الصنع باإل

المصنعة، ( تلك الدول المستقرة صناعیا تعتبر مصدرا لكل السلع :االقتصادیات الصناعیة-4
أمریكا (بفعل تعدد األنشطة الصناعیة في هذه الدول واتساع حجم الطبقة المتوسطة بها ) االستثمارات

).بریطانیا، ألمانیا، فرنسا
من مراحل التطور االقتصادي تمثل أنواع مختلفة من أنظمة اإلنتاج والتسویق، توفر وعلیه فإن كل مرحلة

شبكة :( الهیاكل القاعدیة المساعدة على أداء نشاطات المؤسسات المختلفة في أحسن الظروف مثل
الطرق، المواصالت، وسائل الطاقة، االتصال، وكاالت اإلعالن، شركات بحوث التسویق، شركات 

ووفقا لذلك فإن المشاكل والفرص التسویقیة التي تواجهها المؤسسات الدولیة ستختلف تبعا ) لبنوكالتوزیع، ا
للمرحلة االقتصادیة التي تكون بها الدولة التي ترغب المؤسسة العمل بها یمكن أن نلخص أهم العناصر 

:المرتبطة بالعوامل  االقتصادیة في الجدول الموالي 

.130-129ص،ص،مرجع سابق، عصام الدین أمین أبو علفة-1
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القوى االقتصادیة و االجتماعیةبعض) : 05(جدول رقم
القوى االجتماعیةالقوى االقتصادیة

معدل الفائدة-
المیل لالدخار-
لإلنفاقالمیل -
معدل التضخم-
عادات الشراء-
األسعارتقلب -
الضرائب و الرسوم-
الدقة و الجودةأهمیة-
متوسط الدخل الفردي-
التكتالت االقتصادیة-

عدد الموالید-
الوفیاتعدد -
عدد النساء العامالت-
)السن والجنس(توزیع السكان-
طرق قضاء وقت الفراغ-
الجماعات المؤثرة اجتماعیا-
الرغبة في التعلم-

غول فرحات، التسویق الدولي مفاهیم وأسس النجاح في األسواق العالمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، :المصدر
.60، ص2008الجزائر،

البیئة السیاسیة و القانونیة: ثالثا
:البیئة السیاسیة للتسویق الدولي- 1

والتي یكون لها تأثیر على )1(یقصد بالبیئة السیاسیة تلك الظروف السیاسیة السائدة داخل السوق األجنبي
المؤسسة عندما تقرر الدخول إلى هذا السوق سواءا من حیث عملیاتها أو أهدافها  فعندما تقرر المؤسسة 
خوض غمار التدویل في األسواق الخارجیة ال بد لها من تقییم و تحلیل للوضع  السیاسي لهذه األسواق 

دف، ومن أهم المخاطر السیاسیة المحتملة في األسواق من ناحیة االستقرار السیاسي داخل البلد المسته
المستهدفة خطر التأمیم والمصادرة، خطر اإلغالق الفوري وغیر المتوقع للسوق بسبب الحروب 

الخ، فعلى سبیل المثال قرار منع استیراد بعض السلع ...واالنقالبات العسكریة، ظهور تشریعات جدیدة، 
أو سلبیا على عمل المنطقة وهذا ما فعلت الیابان حیث فرضت قیودا من طرف الحكومة یؤثر إما إیجابا

صارمة على البضائع المستوردة من الخارج من أجل حمایة صناعتها المحلیة في فترة من الفترات 
القائم في الدول المستهدفة  وطبیعة ) رأسمالي، اشتراكي(ومن ناحیة أخرى یلعب نوع النظام السیاسي 

ولة األم والدولة المضیفة دورا مهما في تسهیل أو إعاقة دخول السوق المستهدف لذا فإن العالقة بین الد

.115، ص1992القاهرة، الطبعة األولى، عمر سالمان، التسویق الدولي من منظور بلد نامي، الدار المصریة اللبنانیة، -1



دور التسویق الدولي في تنشیط عملیة التصدیر:الفصل الثالث

119

تحلیل التأثیر السیاسي داخل السوق األجنبي المستهدف یلعب دورا هاما في قدرة المؤسسة على االستفادة 
.من الفرص المتاحة

البیئة القانونیة للتسویق الدولي- 2
:نونیةمفهوم و أهمیة البیئة القا-أ

یقصد بالبیئة القانونیة للتسویق الدولي تلك القوانین أو التشریعات والتنظیمات والقرارات واللوائح المؤثرة 
.)1(على أنشطة التسویق الدولي وقد تكون البیئة القانونیة بیئة محلیة أو بیئة خارجیة أو بیئة دولیة

افة تلك الدولة ونظمها السیاسیة واالقتصادیة والبیئة القانونیة المحلیة لدولة ما هي نتاج طبیعي لثق
وتؤثر هذه القوانین على حركة التجارة الخارجیة للدولة تصدیرا واستیرادا ولكل دولة قوانینها الخاصة 

.ولوائحها المنظمة لدخول وخروج السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج
معینة ویرغب رجل التسویق الدولي في أما البیئة القانونیة الخارجیة فهي البیئة التي توجد في دولة

استغالل الفرصة التسویقیة المتاحة في أسواق تلك الدولة ویتطلب هذا األمر بناء إستراتیجیة تسویقیة 
تتالءم جمیع أركانها وخطواتها مع البیئة القانونیة لتلك الدولة وهو ما یشیر إلى ضرورة التعرف على 

.ر على أنشطة اإلنتاج والتسویق بهاكافة القوانین والتشریعات التي تؤث
وفیما یتعلق بالبیئة القانونیة للدولة فهي عبارة عن محصلة االتفاقیات الدولیة بین دولتین فما أكثر 
وتغطي موضوعات وأنشطة متعددة وهي في حقیقة األمر تعد انعكاسا لطبیعة التشابك المتزاید في 

م فضال عن اتجاهات التدویل الراهنة ألنشطة اإلنتاج  العالقات السیاسیة واالقتصادیة لدول العال
والبحوث والتطویر والتسویق وتتعلق التشریعات عموما بالضرائب الجمركیة على الصادرات والواردات 
وضرائب اإلنتاج والمبیعات واالستثمار واألرباح وتتعلق كذلك بفرض أي قیود على دخول األسواق أو 

راد سلع معینة كما ترتبط بنوعیة المنتجات وطرق تغلیفها وأماكن ممارسة أنشطة معینة أو استی
عرضها وتسویقها، وتؤثر كذلك في نظم تسعیر المنتجات واإلعالن والعالمات التجاریة وباقي 
األنشطة التسویقیة، إضافة إلى التشریعات الرسمیة على رجل التسویق الدولي أن یأخذ في اعتباره 

ستهلكین وینبغي على الشركة الدولیة التي تمارس أنشطتها اإلنتاجیة الرائي العام وتحركات الم
والتسویقیة على النطاق العالمي أن تعي جیدا طبیعة وخصائص النظام القانوني في كل دولة من 
الدول التي تتعامل معها ویفضل دائما االعتماد على محامین من البیئة المحلیة لتلك الدول عند 

.121، ص2009، الجزائر، 2منیر نوري، التسویق مدخل المعلومات و اإلستراتیجیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة-1
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رات قانونیة مرتبطة بممارسة العمل في هذه الدول أو عند نشوء أي نزاعات بین الحاجة إلى أیة استشا
.الشركة وأیة أطراف محلیة

:البیئة القانونیة وعناصر المزیج التسویقي- ب
وذلك بحمایة المستهلك )1(هناك بعض التنظیمات الحكومیة التي تستهدف الحفاظ على مصالح المجتمع

افسة وهذه القرارات أو التنظیمات ال تؤدي فقط إلى زیادة تكالیف الشركات ومنع االحتكارات وتوجیه المن
الراغبة في ممارسة النشاط خارج حدودها ولكنها تؤثر أیضا على أنشطتها التسویقیة أو إستراتیجیاتها 

:المختلفة، ویمكن تلخیص كیفیة تأثیر البیئة القانونیة على عناصر المزیج التسویقي على النحو التالي
تؤثر البیئة القانونیة على المنتج من زوایا متعددة أهمها تلك المرتبطة بنوعیة :البیئة القانونیة والمنتج-

المنتج ومدى توافقه مع القیم الدینیة والعادات االجتماعیة السائدة في مختلف الدول فهناك بعض المنتجات 
تعددة تحتاج إلى إعادة تصمیم أو تهیئة التي ال یمكن دخولها إلى أسواق بعض الدول وهناك منتجات م

لكي تتالءم مع القوانین المحلیة قبل السماح لها بعبور الحدود وقد یكون هذا التعدیل مرتبطا بالنواحي 
الفنیة والهندسیة كما قد یكون مرتبطا بالشكل والتغلیف وقد ال یسمح بدخول أسواق دولیة معینة إذا لم 

أو أن یكون ملوثا بالبیئة إلى غیر ذلك من العوامل القانونیة التي تؤثر یستوف الشروط الصحیة المطلوبة
.على نوعیة المنتج وتصمیمه

عادة ما نجد أن قنوات التوزیع تتأثر بطبیعة البیئة القانونیة السائدة :البیئة القانونیة و قنوات التوزیع-
على إرسال الطرود والعینات إلى في دولة معینة ففي إسبانیا على سبیل المثال نجد أن هناك قیودا

المنازل و یتحتم على المستهلكین التوجه بأنفسهم إلى مكاتب البرید الستالم طرودهم  بأنفسهم و تأخذ 
قنوات التوزیع شكال معینا في الیابان إذ أن المتاجر الصغیرة یحمیها القانون وذلك بعرقلة إقامة متاجر 

قدم وهو ما یحتم االعتماد على المتاجر الصغیرة واسعة 27000جدیدة كبیرة على مسافة تقل عن 
.االنتشار

تستخدم معظم الدول العدید من القیود على اإلعالن بهدف تقلیل الطلب :البیئة القانونیة و الترویج-
ومواجهة التضخم أحیانا، كما أن القوانین تضع تنظیما محددا لنوعیة اإلعالنات المسموح بها والمادة التي 

رض من خاللها واللغة التي تستخدم في اإلعالن، فالیابان مثال ال تسمح باإلعالن عن السجائر یع
األجنبیة باللغة المحلیة والسعودیة وبعض الدول اإلسالمیة ال تسمح اإلعالن بطریقة تخالف الشریعة 

.123، صمنیر نوري، مرجع سابق-1
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ة اإلعالن ذلك اإلسالمیة، أي أن الكثیر من الدول تضع من القوانین قیودا على طبیعة وشكل ونوع ولغ
.أن اإلعالنات التي تكون مقبولة في مجتمع معین قد ال تكون مرغوبة في مجتمعات أخرى

الرقابة السعریة من األمور الموجودة في دول عدیدة، خاصة بالنسبة للسلع :البیئة القانونیة والسعر-
التي تمثل أهمیة نسبیة كبیرة في دخل المستهلك محدود الدخل، وتوجد هذه الرقابة حتى في الدول ذات 
األسواق الحرة وذلك لحمایة المستهلك أو لمواجهة التضخم وفي مثل هذه الحاالت فإن الشركات لیست 

.الخیار في إتباع القواعد واإلجراءات الحكومیة المنظمة لألجور واألسعارلدیها
:البیئة الثقافیة و التكنولوجیة للتسویق الدولي: رابعا

البیئة الثقافیة للتسویق الدولي- 1
تختلف العادات والتقالید والمعتقدات من بلد آلخر، والبد لرجل التسویق الدولي من دراسة أسلوب تفكیر 

والشكل الموالي یبین أهم عناصر االختالف )1(المستهلك واستخداماته للسلع قبل وضع برنامجه التسویقي
:في البیئة الثقافیة بین الدول

عناصر البیئة الثقافیة) : 09(شكل رقم 

.30، ص2007رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، : المصدر

.31-30ص، ص،2007دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، ، التسویق الدولي،رضوان المحمود العمر–1

اللغة عادات و رموز
و معاني

األخالق 
و الممنوعات

المنظمات 
االجتماعیة

البلد المضیف الدین

االتجاھات و القیم 
الثقافیة
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المعلومات، وتمثل مشكلة هامة فیما یتعلق ببرامج التسویق، حیث یتعین هي وسیلة نقل األفكار و :اللغة-أ
تقدم السلعة للمستهلك باللغة التي یفهمها فإذا كانت هذه المشكلة تواجه الشركات المصدرة بشكل أن 

محدود في بعض الدول التي تتحدث بلغتین أو بثالث لغات كما هو الحال في بلجیكا وسویسرا فإنها تمثل 
ند وأثیوبیا وهذه الحالة مشكلة كبیرة في البلدان التي تتحدث بالعدید من اللهجات المحلیة كما هو في اله

تعیق رجل التسویق عند القیام ببحوث السوق لعدم إمكانیة تغطیة السوق بشكل كامل وتعذر اإللمام بكافة 
اللغات باإلضافة إلى عامل اللغة المنطوقة معرفة اإلشارات واإلیحاءات في االتصال غیر الناطق والتي 

لمفاوضات، مثال حركة الحاجب إلى  األعلى عدة تعطي انطباعات ومعاني معینة قد تؤثر في سیر ا
.مرات في سوریا تعني الرفض لكن في الیمن تعني الموافقة

وبالتالي عند اتخاذ قرار التصدیر ال بد من دراسة اللغات المنطوقة وغیر المنطوقة الموجودة في البلد 
.المستهدف حتى ال تفشل عملیة المفاوضات أو دخول بعض األسواق

یؤثر على نظرتنا وتطلعاتنا للحیاة وعلى سلوكنا الشرائي وانتظام )1(إن االعتقاد الدیني: الدین- ب
أفعالنا من المعلوم أن اإلسالم یحرم أكل لحم الخنزیر والمشروبات الكحولیة والهندوسیة تحرم أكل لحم 

سب مع المعتقدات البقر، لذلك على المسوق العالمي أن یدرس هذه الناحیة بعنایة وتقدیم منتجات تتنا
.الدینیة الموجودة في البلد المستهدف 

إن االختالفات الثقافیة لألفراد تؤدي إلى حدوث اختالفات في كل :العادات و رموز الجمال- ت
العادات والسلوك الشرائي فما هو مقبول وجمیل في بلد ما لیس مقبول بالضرورة في بلد أخر فعلى 

خمور في معظم وجباتهم في حین یشرب األمریكیون الحلیب أو سبیل المثال یشرب الفرنسیون ال
مبرد عكس األمریكیون، نفس الشيء بالنسبة ، بینما یشرب اإلنكلیز الخمر غیرالشاي أو الماء

لأللوان فمدلوالتها تختلف من بلد ألخر فاللون األبیض یدل على الفرح والسرور عند العرب بینما یدل 
للون األخضر في مصر یعبر عن الخیر بینما یعبر عن المرض واالعتالل على الحداد في الیابان وا

.في مالیزیا
بالد التي یرغب ومنه یجب على  المصدر العنایة بدراسة معاني األلوان ومراعاة العادات والتقالید لل

حجمها وألوان بوة و كذلك مراعاة شكل العصا عند تصمیم حمالته اإلعالنیة و خصو بالتسویق إلیها و 
.األغلفة وطرق العرض

.32سابق، ص، مرجعرضوان محمود العمر-1
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إن األخالق والمعاییر المتصلة بأخالقیات العمل هي معقدة بشكل كبیر حیث ما هو :األخالق- ث
فاألخالق هي ذلك النظام الخاص باألفراد والذي یحدد " ،صحیح في مجتمع هو خاطئ في مجتمع آخر

ات الخلقیة التي ینبغي أن لهم ما هو جید وما هو سیئ وما هو صحیح وما هو خاطئ وما هي االلتزام
".یلتزم بها الفرد

وبذلك ال بد من وجود قواعد و أسس نستند إلیها عندما نقرر ما هو صحیح وما هو خاطئ وتؤدي هذه 
القواعد إلى تكوین اعتقادات لدى األفراد حول ما هو صحیح وما هو خاطئ وتؤدي مثل هذه القاعدة إلى 

هذه القواعد نجد الكتب السماویة، األفراد اللذین یحیطون بالفرد تصرفات سلوكیة ظاهرة ومن أهم مصادر
من أصدقاء وأسرة وفي األخیر نجد مجموعة القوانین التي تحرّم بعض أنواع السلوك وتعتبرها غیر 
أخالقیة لذلك یجب على المؤسسة مراعاة أن تكون عملیاتها أخالقیة وذلك من أجل ترسیخ الثقة بها في 

.بالتالي خلق نوع من الوالء لها كونها تقوم بأعمال تعود بالنفع على المجتمعذهن المستهلك و 
لكل ثقافة قاعدة أساسیة في المؤسسات التي تحدد نمط واتجاه لكل مجتمع و : المنظمات االجتماعیة-ج

العالقة بین األفراد في حیاتهم الیومیة، تبرز أهمیة هذه المؤسسات لرجل التسویق الدولي فیما یتعلق
بدورها في إدراك وفهم والتنبؤ بسلوك المشترین في السوق وهذا التنظیم االجتماعي أو المنظمات الثقافیة 

المجموعات المرجعیة في المجتمع كما و یتكون أساسا من المؤسسات المتعلقة باألسرة ودور المرأة والتعلیم 
:یلي

ثر سلوك األفراد بعادات واتجاهات وقیم تعد األسرة الوحدة األساسیة في كل مجتمع ویتأ:دور األسرة-
وآراء أفراد األسرة وبالتالي ینعكس على السلوك الشرائي وهنا یتوجب على المصّدر معرفة حجم األسرة 
وتأثیره على نوع السلع المطلوبة وكذلك معرفة توزع األدوار في األسرة ودور كل فرد في اتخاذ قرار 

.للجمیع من جهة ومن جهة أخرى تحقیق أهداف المؤسسةالشراء وذلك بهدف تقدیم سلع مناسبة 
ینبثق دور المرأة في سلوك األسرة االستهالكي من وضعها المهني فالمرأة العاملة مثال هي :دور المرأة -

أكثر استعدادا القتناء األجهزة الكهرومنزلیة من أجل توفیر الوقت والجهد في األعمال المنزلیة كذلك 
یزید من الدخل وبالتالي زیادة معدالت اإلنفاق على السلع الضروریة والكمالیة، في خروج المرأة للعمل

حقیقة األمر یختلف دور المرأة من دولة ألخرى كما یختلف باختالف مراحل الحیاة الزوجیة باإلضافة 
.إلى السن

ما یكون المستوى یؤثر المستوى التعلیمي للمجتمع في السلوك الشرائي لألفراد فعند: مستوى التعلیم-
التعلیمي مرتفعا في مجتمع ما فهذا یدل على مدى استخدام المجتمع لألجهزة الحدیثة والحاسبات واالهتمام 
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بالجودة ومواكبة التطور واهتمامه بنواحي األمان والراحة في استخدام السلعة والعكس صحیح في المجتمع 
ر الذي یضعف فیه المستوى التعلیمي الذي یتمیز بالعفو  یة والعاطفیة وعدم الرشد، لذا یجب على المصّد

.دراسة هذا العامل في المجتمع المستهدف من أجل تقدیم سلع تناسب رغبات واحتیاجات األفراد وثقافتهم 
وهم عبارة عن األشخاص البارزین في مجتمع ما وبشكل عام نجد :الجماعات المرجعیة وقادة الرأي-

لسلعة إذا ارتبطت بشخص معین یحوز إعجابهم إذ یتطلعون إلى أن یحظوا أن األفراد یسعون إلى شراء ا
بمكانته ویقدم قادة الرأي معلومات سلبیة أو إیجابیة عن السلع من خالل تجاربهم الشخصیة ویزداد تأثیر 
هؤالء األشخاص كلما اقترب المستهلك من اتخاذ قرار الشراء لذا من المفید عند تسویق بعض المنتجات 

ا استخدام المشاهیر العالمیین في اإلعالن عن السلع كونهم یمثلون مصدرا موثوقا للمعلومات عند دولی
.الجماهیر في دول كثیرة و لیس على نطاق محلي فقط

یؤثر التطور التكنولوجي على اإلنتاج والمنتجات وعلى التوزیع :البیئة التكنولوجیة للتسویق الدولي- 2
المعروف أن التطور العلمي والتقني یسیر بخطى سریعة  یوما بعد یوم ومن)1(وعلى وسائل االتصال

و لذلك یجب على إدارة التسویق متابعة التطور التقني والعلمي واالستفادة من كل ما هو جدید بهدف 
تجدید منتجاتها بما یشبع حاجات ورغبات المستهلكین المتغیرة والمتطورة باستمرار، من جهة أخرى 

لمنتجات ضرورة لتأكید المیزة التنافسیة للمؤسسة في السوق، على الرغم من مخاطر یعد ابتكار ا
االبتكار وتكالیفه المرتفعة إال أن عدم االهتمام بهذا المجال قد یؤدي إلى خسارة الشركة ألسواقها 

البلد الحالیة، فعند التصدیر ألي بلد ال بد من دراسة واقع التطور التكنولوجي فیها لمعرفة مدى قدرة
الحواسب إلى بلد ال ) أقراص(على استخدام منتجات المؤسسة، فمن غیر المجدي مثال تصدیر رقائق 

یستخدم الحاسب وبالتالي  فالتكنولوجیا الحدیثة تؤثر على الطلب على المنتجات وزیادة رقعة السوق 
بین الطرق )2(منتسبب التلوث الصناعي و في أغلب األحیان باستثناء حالة التكنولوجیا التي 

التي أثرت على نتباه في العشر سنوات األخیرة و التكنولوجیة الحدیثة التي ظهرت بشكل ملفت لال
: اإلدارة في األسواق الدولیة ما یلي

.التقدم في التكنولوجیا الحیویة والتي تساهم في إحداث ثورة في مجال الزراعة و الطب- 
.یا في مجال التعلیم والتعلم ونقل المعرفة في كل بقاع العالماألقمار الصناعیة التي تلعب دورا رئیس- 
.تطور صناعة رقائق السیلیكون، مما ساعدت في تطویر صناعات الحاسبات اآللیة العمالقة- 

.37، صسابق، مرجعالدولي، التسویقرضوان المحمود العمر-1
.61، ص2002-2001أبو قحف، التسویق الدولي، الدار الجامعیة، مصر، عبد السالم-2
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الهواتف التي تقوم بالترجمة الفوریة بشكل آلي من لغة إلى أخرى، مما یسهل االتصال بین األفراد - 
.ان بالعالمبلغتهم األصلیة في أي مك

ظهور الحواسب اآللیة العمالقة، القادرة على حساب أو التعامل مع ملیار عملیة حسابیة في الثانیة - 
.الواحدة

.تطور طرق الدفع عن طریق البرید اإللكتروني  مما سهل العملیات التجاریة الصناعیة بشكل كبیر- 
بالدول النامیة واألسواق العمالقة الناشئة في تطور طرق االتصاالت السلكیة والالسلكیة والمواصالت - 

.إفریقیا وآسیا وغیرها
:عالقة التكنولوجیا و تأثیرها بعناصر المزیج التسویقي-أ
مع نهایة الثمانینات أّثر هذا النوع "lap top"مع توفر الحاسوب المحمول:التكنولوجیا و عنصر الترویج-

وأحدث تغییرا في أسالیب البیع الشخصي خاصة لمنتجات مثل األدویة والغذاء فبدال من )1(من التكنولوجیا
خبارهم عن معلومات هامة أصبح بإمكان مندوبي المبیعات استخدام الحاسوب  ٕ إعادة االتصال بالزبائن وا

ونتیجة المحمول لتقدیم عروض األسعار وتسریع الطلبیات بینما یجلس مندوب المبیعات في مكتب الزبون 
الستخدام هذه التكنولوجیا فقد عملت على توفیر الوقت باإلضافة إلى إرضاء أكبر للزبون، كما ساعدت 
التكنولوجیا الحدیثة في أدوات اإلعالن المستخدمة فبدءا من الرادیو والتلفزیون إلى استخدام االنترنت في 

.ائن المحتملینالترویج للمنتجات بحیث وفرت الوقت والمعلومة للوصول إلى الزب
ساعدت التطورات التكنولوجیة على جعل التوزیع أكثر بساطة  وانسیابیة : التكنولوجیا وعنصر التوزیع-

وفي حاالت أخرى استحدثت قنوات توزیعیة جدیدة، فشركات الترانزیت ومتاجر األقسام بدأت في استخدام 
كما استخدمت بعض البنوك وسیلة جدیدة لتوزیع آلة أوتوماتیكیة لتوزیع تذاكر المسابقات وشهادات الهدایا 

لتمكن الزبائن من دفع الفواتیر تحویل ) مزیج من التلفون وخط حاسوب(خدماتها من خالل التلفون 
األرصدة بین الحسابات والحصول على قروض وغیرها من اإلجراءات المالیة، بهذا نرى أن التكنولوجیا 

.لزبائن بأسرع وقت ممكن توفیرا لوقت وجهد الزبائنقامت بتبسیط إجراءاتها والوصول إلى ا

، 2006إبراهیم حداد، التسویق مفاهیم معاصرة ، دار الحامد للنشر و التوزیع، الطبعة الثالثة، األردن،نظام موسى سویدان و شفیق -1
.71-70ص ص،
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كما ساعدت التكنولوجیا الحدیثة في تغییر إجراءات التسعیر فقد غّیر : التكنولوجیا وعنصر التسعیر-
مدیرو التسویق اآلالت المستخدمة في محاسبة الزبائن إلى الحاسوب الذي سمح بتحدید مستویات العرض 

.یل أسعار منتجات المنافسین والمساعدة في تحدید األسعار بدقة متناهیةوالطلب والمخزون وحتى تسج
إن العنصر األكثر تأثرا بالتكنولوجیا هو المنتج من خالل طریقة تغییر :التكنولوجیا وعنصر المنتج- 

المؤسسات لتصمیم المنتجات وتصنیعها والطریقة األخرى تغییر المنتجات نفسها وما المنتجات التي 
.في األسواق في هذه األیام إال دلیل على تأثیر التكنولوجیا على طبیعة وحجم ونوعیة المنتجاتنشاهدها 

البیئة التنافسیة ودور الحكومة-خامسا
تعتبر المنافسة من أعظم القوى البیئة الدینامیكیة المؤثرة على :البیئة التنافسیة للتسویق الدولي- 1

ق الدولي وتظهر المنافسة من خالل بحث المؤسسات المختلفة فیما یتعلق بالتسوی)1(أعمال المؤسسات
فنحاول بذلك إیجاد ما یمیزها عن غیرها من ) التجارة العالمیة( عن مكانة معینة لها في االقتصاد العالمي 

إما بتمییز المنتجات أو بالتكلفة المنخفضة، إن تحلیل المنافسة یعتبر من أهم ) میزة تنافسیة(المنافسین 
بات التي تواجه المؤسسات عند اقتحامها لألسواق األجنبیة ألن معرفة نقاط القوة والضعف في الصعو 

إستراتیجیات المؤسسات المنافسة والتي تؤثر على فعالیة وأداء أنشطة التسویق الدولي بشكل مباشر 
دولیة بمعرفة ضروریة من أجل تصمیم إستراتیجیات المزیج التسویقي المناسبة وتزداد صعوبة المنافسة ال

:ما یلي
صعوبة الحصول على البیانات التي تساعدها على اتخاذ  القرارات في األسواق الدولیة بل یمكن القول - 

بأن الحدیث قد انتقل من الذكاء التسویقي إلى الجوسسة الصناعیة حیث أصبحت المعلومات عن المنافسة 
.مةفي تطور مستمر وتسخر لها المؤسسات الكبیرة موارد ها

تعدد مجاالت المنافسة حیث یصبح االعتماد على المزیج التسویقي لوحده غیر كاف لضمان التفوق - 
في األسواق بل تتجاوزها إلى اعتبارات أخرى تمس الجانب القانوني والسیاسي واالقتصادي للبلد المضیف 

.فضال على تواجد المؤسسات المحلیة التي تحظى بمعاملة تمییزیة
"KOTLER"تلعب المنافسة دورا هاما في نجاح المؤسسات التسویقیة وتشیر دراسات :نافسةأنواع الم-أ

، فهناك المنافسة بین الماركات والعالمات التجاریة، )2(أن المؤسسات تواجه أنواع مختلفة من المنافسة
حیث الطرقوهناك المنافسة بین المنتجات من حیث األصناف والتشكیلة المختلفة والمنافسة العامة من

.71غول فرحات، مرجع سابق، ص-1
.72، ص2012محمد عواد الزیادات ومحمد عبد اهللا العوامرة، استراتیجیات التسویق منظور متكامل، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، -2
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األسالیب الترویجیة المتبعة إلشباع حاجات ورغبات المستهلكین المنافسة في المواقع والتصامیم الفنیة 
للمؤسسات كما یمكن أن تكون المنافسة في السعر أو في الجودة ومنه یجب على اإلدارات التسویقیة 

الستثمار فیه وعلى طبیعة هذا لكافة مؤسسات األعمال أن تتعرف أوال على ظروف السوق الذي یعزم ا
السوق حتى تتمكن من بناء إستراتیجیات تسویقیة ذات مزیج تسویقي یتالءم مع األوضاع والمتطلبات 

.العامة للمنافسة فإستراتیجیة التسویق لجمیع المؤسسات تعتمد على تركیبة السوق وسیاساته المختلفة
:)1(یواجه مدراء التسویق ثالثة أنواع من المنافسةو

.وهي صیغة مباشرة للمنافسة التي تحدث بین المؤسسات ذات المنتجات المتشابهة:األول
خدمات الطیران      :وهو الذي یتضمن المنافسة على المنتجات البدیلة والواحدة لألخرى مثل:الثاني

.والحافالت والسیارات
ائن خاصة إذا علم أن لدى المستهلك حیث تتنافس جمیع المؤسسات فیما بینها على مشتریات الزب:الثالث

.دخال محدودا
: تحلیل المنافسة- ب

:) 2(تحلیل المنافسة في األسواق الدولیة یتم وفقا لثالث مستویات
والذي یسمح بمعرفة العناصر التالیة:هیكل المنافسة

عدد المنافسین- 
.توزیع الحصص السوقیة بین مختلف المؤسسات- 
.السوقیة بین المؤسسات المنافسةمدى تطور الحصص - 

.وهذا ما یسمح للمؤسسة التعرف على المنافسین األقویاء ومكانتها في السوق
هناك عدة طرق للمنافسة فهناك منافسة سعریة تعتمد على حرب األسعار، :طرق المنافسة

مة، العالقات العا(منافسة تعتمد على جمیع عناصر القوة المتوفرة لدى المؤسسة الدولیة 
ویجب تحدید طریقة المنافسة التي سوف تعتمد علیها المؤسسة في السوق ...) االتصاالت

.المستهدف بعنایة كاملة وبالربط بطرق المنافسین في السوق المستهدف
وتتمثل في الوسائل المتاحة لدى المنافسین الستخدام طریقة المنافسة المختارة :وسائل المنافسة

:فمثال

.60نظام موسى سویدان وشفیق إبراهیم حداد، مرجع سابق، ص- 1

.73غول فرحات، مرجع سابق، ص- 2
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.المنافسة السعریة على نظام إنتاجي یحقق وفورات كبیرة تعتمد - 
.تعتمد المنافسة عن طریق اإلعالن على توافر متخصصین في هذا المجال- 
.تعتمد المنافسة عن طریق تقدیم منتجات جدیدة على تواجد إدارة جیدة للبحوث والتطویر بالمؤسسة- 

على أعمال المؤسسات التي تدول نشاطها حیث تدخل تعتبر الحكومة قوة بیئیة تؤثر:دور الحكومة- 2
في االقتصاد بأشكال مختلفة، كالمشاركة والتخطیط والمراقبة والتشجیع وهذه النشاطات وأشكال )1(الحكومة

:التدخل یمكن تصنیفها في ثالث مجموعات رئیسیة وهي
.تلك التي تنشط أو تسهل على المؤسسات عملیات التوسع الدولي- 
.التي تعیق عملیات التسویق الدولیةتلك - 
.تلك التي تنافس أو تحل مكان المؤسسات في العملیات الخاصة بالتسویق- 

في حالة تنشیط الحكومة عملیات التوسع الدولي، توجد عدة وسائل التي تتبعها في تحقیق النجاح 
ركزهم التنافسي من خالل دراسة ألنظمتها التسویقیة، فقد تقدم الدعم المادي والمعنوي للمصدرین وتدعیم م

األسواق األجنبیة وتجمیع البیانات والمعلومات الالزمة عنها بهدف مساعدة المصّدرین في ترشید قراراتهم 
التسویقیة باإلضافة إلى برامج الدعایة والترویج، الحوافز التي تتعلق باإلعفاءات الجمركیة، المساعدات 

.الخ...مان الصادرات منح اإلعانات، تخفیض قیمة العملةفي مجال التعبئة والتغلیف تمویل وض
كما أن هناك بعض العوائق التي تفرضها الدولة على عملیات التوسع الدولي، فمثال حضر استیراد 
والتصدیر الدول لعدة أسباب، كاحتكار الدولة الحق في بعض السلع أو بسبب وجود خالف سیاسي مع 

.الدول العربیة للمنتجات اإلسرائیلیةهذه الدولة األجنبیة مثل مقاطعة
وسوف نتطرق إلى أهم الوسائل التي تتبعها الدولة في التدخل والتأثیر على نشاط األعمال بصفة عامة 

:والذي یؤثر بدوره على نشاط التسویق الدولي
ینة على وهي مجموعة الرسوم الجمركیة المطبقة في دولة ما وفي فترة زمنیة مع:التعریفة الجمركیة-أ

الصادرات والواردات وتختلف الدول في وضع سیاسة للتعریفة الجمركیة بما یتناسب مع ظروفها 
االقتصادیة وحالتها االجتماعیة وأهدافها السیاسیة ومدى الحاجة إلى السلع في ضوء ما تضعه من خطط 

.وتحت ظروف المنافسة الخارجیة عند وضع تعریفة جمركیة 

.86صالطبعة الرابعة،  ، التسویق الدولي ، مرجع سابق،هاني حامد الضمور-1
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بنظام الحصص تحدید قیمة السلع األجنبیة المستوردة خالل فترة زمنیة یقصد :نظام الحصص- ب
.دولة/ معینة، إن تطبیق نظام الحصص قد یكون على أساس عالمي أو على أساس دولة 

تفرض بعض الدول ضرائب إضافیة على أنواع معینة من المنتوجات بالرغم من :الضرائب اإلضافیة- ت
الدخل الحكومي من المصادر المحلیة إال أنها تحد من االستیراد وتؤثر أن هذه الضرائب تعمل على زیادة

.على التصدیر
إن الرقابة الحكومیة على العرض والطلب من العمالت األجنبیة یمكن أن :الرقابة على الصرف- ث

تستخدم بفعالیة لتقید نشاطات التسویق الدولي وباألخص نشاطات التصدیر فالرقابة على الصرف تحدد 
كمیة العملة األجنبیة التي یستطیع المستورد الحصول علیها لدفع قیمة السلع المشتراة والتي یحصل علیها 
مصّدرها مقابل بیع سلعته إن تحدید القدرة على الحصول على العمالت األجنبیة بفعالیة یحدد القدرة على 

مربحة إذا استطاع البیع بعملته أو أیة الشراء من الخارج ألن البائع  بإستثنائات نادرة ینخرط باألعمال ال
.عملة أخرى غیر عملة المشتري في الدفع 

على الرغم من أن هذه اإلجراءات تحدد ربحیة التصدیر فإنها تعد أقل تحفظا من :القیود النوعیة-ج
أنواع األدوات الكمیة كالتعریفة الجمركیة ونظام الحصص وتتخذ هذه القیود عددا من األشكال مثل 
جراءات الجمارك وفرض تكالیف مرتفعة على تخزین البضاعة،  ٕ اشتراط الحصول على شهادة المنشأ وا

.الخ...مستورد نفقات التفتیشتحمیل ال
:ما یجب على المؤسسة القیام به بعد تحلیل البیئة الداخلیة و البیئة الدولیة

بعدما تتمكن المؤسسة من تحدید مكامن القوة والضعف فیما یخص الوضع الداخلي لها ومن تحدید  
اء عملیة التقابل بین مختلف الفرص ومختلف التهدیدات التي تمیز البیئة الدولیة تعمد المؤسسة إلى إجر 

هذا یسمى مكامن القوة والضعف من جهة ومن جهة أخرى مختلف الفرص والتهدیدات بعد تحلیلها و 
على المؤسسة أن تعي أنّ هناك ارتباط وثیق بین تحلیل الوضع الداخلي للمؤسسة ، فیجبSWOTبتحلیل

العدید من القرارات الخاصة بالتسویق الدولي، وهذا االرتباط یفرز) البیئة الدولیة(وتحلیل المحیط الخارجي
لذلك یجب أن تسلم بعدم المغامرة في اتخاذ قرار ممارسة أنشطتها في البیئة الدولیة وممارسة التسویق 
الدولي، فهذه القرارات مصیریة وال تؤخذ بالعشوائیة لذلك تلتزم المؤسسة بعدد من اإلجراءات ذات العالقة 

:)1(بالتحلیل

.106فضیل فارس، مرجع سابق، ص–1
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تحدید عناصر القوة والضعف التي تمیز الوضع الداخلي للمؤسسة یجب أن تتوصل المؤسسة بعد - 
.إلى نتائج تسمح لها بتقدیر إمكانیاتها الداخلیة باإلضافة إلى إجراءات أخرى الحقة

فیما یتعلق بالفرص، یجب على المؤسسة أن تسعى جاهدة لتحدید مختلف الفرص ولیس انتظار - 
لها من تحقیق األهداف المرجوة من وراء اندماجها في البیئة الدولیة ومن ثم بروزها حتى یتسنى 

.مزاولتها لمختلف أنشطة التسویق الدولي
:تحلیل التهدیدات ووضع برامج عملیة لمواجهتها من خالل تنفیذ الخطوات التالیة- 

.تحدید التهدیدات ومصادرها•
.مالتحدید كیف تؤثر عناصر التهدیدات على أنشطة األع•
.تعیین أكثر النتائج محافظة لكل تهدید•
.تعیین درجة تأثیر أكثر النتائج سوءا لكل تهدید•
.تخمین احتمالیة وقوع كل حدث•
.تعیین قدرة المؤسسة على التعامل مع كل تهدید•
تحدید موقف المؤسسة من كل تهدید ومعرفة ما إذا كان یجب أن تتعامل معه بأقصى •

.درجات الحیطة والحذر
واإلجراء األخیر الذي تقوم به المؤسسة بعد اتخاذها لإلجراءات السابقة إجراء التقابل حتى یتم استبعاد - 

نقاط الضعف والقصور التي تمیز الوضع الداخلي لها ومعالجتها بما یسمح لها بتعزیز قوتها من 
دارة خالل تحقیق موقف تنافسي قوي وكفاءات تنافسیة عالیة، امتالك تقنیات إنتاج وتخ ٕ زین عالیة، وا

كفؤة وغیرها ومن ثم قدرتها على البحث عن الفرص باختالفها وتعددها واستغاللها استغالال أمثال مع 
األخذ باالعتبار مختلف التهدیدات السائدة والتي یحتمل حدوثها والتعامل معها بما یسمح بتخفیف حدة 

في السوق الدولي لیس باألمر السهل اآلثار السلبیة لها أو مجابهتها بعد تحلیلها، إن النجاح
فالمؤسسة التي ترغب في اقتحام هذا السوق وتحقیق میزة تنافسیة یجب علیها أن تبقى یقظة باستمرار 
ومطلعة على كل كبیرة وصغیرة وهذا یكون بوجود نظام معلوماتي یجعلها على إطالع دائم بكل ما 

خالل تحلیلها الداخلي وتحدید نقاط قوتها ودعمها هو جدید باإلضافة إلى معرفة المؤسسة لنفسها من 
ومعرفة نقاط الضعف ومعالجتها وكذلك تحلیل البیئة الخارجیة من بیئة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 
وتنافسیة من أجل اكتشاف الفرص واقتناصها ومعرفة التهدیدات وتجنبها  وتعتبر هذه المرحلة من أهم 

للدخول في السوق الدولي ونجاحها في التحلیل الداخلي والخارجي المراحل التي تجتازها المؤسسة
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لبیئتها یمكنها من الوصول بسهولة باإلضافة إلى االستمرار في هذا السوق األجنبي وهو ما تصبوا 
.إلیه جمیع المؤسسات
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نظام المعلومات التسویقیة: المطلب الثاني
ونظرا لتطور تكنولوجیا ،تعتبر المؤسسة نظام مفتوح على جمیع المتغیرات الموجودة بالمحیط الخارجي

استوجب وجود نظام معلومات تسویقي الذي یلعب بدوره دورا هاما في ،المعلومات واشتداد حدة المنافسة
والتي تتحدد على ،باعتباره النظام الوحید الذي یعتني بالمعلومات المتعلقة بالنشاط التسویقي،المؤسسات

ستراتیجیات المنافسین ٕ وتعد هذه المعلومات التسویقیة بمثابة المحرك،أساسها التنبؤات الخاصة بالسوق وا
.طلبوهذا ما سنتناوله في هذا الم،األساسي للنشاط التسویقي في المؤسسة

مفهوم و أهمیة نظام المعلومات التسویقي:أوال
:مفهوم نظام المعلومات التسویقي- 1

:هناك عدة تعریفات خاصة بنظم المعلومات التسویقیة أهمها
من العالقات المنظمة، حیث یتدخل شبكة معقدة" )1(تعریف فیلیب كوتلر عرفه فیلیب كوتلر بأنه- 

األشخاص واآلالت واإلجراءات والمناهج بهدف تولید تدفق منظم للمعلومات القادمة من المصادر الداخلیة 
".والخارجیة للمؤسسة والموجهة التخاذ مجموعة من القرارات التسویقیة

ذلك النظام الفرعي الذي "بأنهاهذا األخیر نظام معلومات التسویقیةیعرف: )2(تعریف محمد علي شهیب- 
یختص بعملیات جمع وصب وتبویب وتحلیل وتخزین واسترجاع البیانات والمعلومات التسویقیة ویعمل 
على انسیابها بدون عوائق یمكن المدیر من أن یتدبر بحكمة ولیاقة في وظیفته اإلداریة بتوجیهه نحو 

".المخرجات أكثر من اهتمامه بالمدخالت
نظام المعلومات التسویقي یتضمن التفاعل المركب بین المتخصصین واآلالت :" )3(ید النجارتعریف فر - 

المستخدمة لضمان جمع و تحلیل و تدفق المعلومات التسویقیة من المصادر الداخلیة والخارجیة، الالزمة 
مة مدیري وذلك لخد) كاملة،ناقصة، غیر متوفرة(إلتخاذ القرارات التسویقیة تحت الظروف المختلفة 

".التسویق بالشركات التي تقوم بتقدیم سلع أو خدمات في الحاضر أو المستقبل
مجموعة من األجزاء "یعرف عماد الصباغ نظم المعلومات التسویقیة بأنه: )4(تعریف عماد الصباغ- 

نتاج المترابطة التي تتفاعل مع البیئة ومع بعضها البعض لتحقیق هدف ما عن طریق قبول المدخالت وإ 
."المخرجات من خالل إجراء تحویلي منظم

1 -Philip kotler et Bernard Dubois ,marketing management,9éme édition publi-union,1997,p122.

.10ص،1984،، مصردار الفكر العربينظم المعلومات ألغراض اإلدارة في المنشات الصناعیة،محمد علي شهیب،2-
.160، ص2004، اإلسكندریة، شباب الجامعة للنشر، مؤسسةمنظومات التسویق العربي و الدولي، إدارةفرید النجار-3
.13ص،2000األردن،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع،مكوناتها،نظم المعلومات ماهیاتها و عماد الصباغ،4
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هیكل من األفراد ")1(عرف فرید الصحن نظم المعلومات التسویقیة بأنها:تعریف فرید الصحن- 
المصممة لجمع وحفظ و تحلیل و تقییم وتوزیع المعلومات الدقیقة والتي یحتاجها مدیر واإلجراءات

" التسویق التخاذ القرارات التسویقیة في الوقت المناسب
مجموعة األجزاء واألفراد"من خالل التعاریف السابقة یمكننا تعریف نظام المعلومات التسویقي بأنه 

التي ینتج عنها تدفق منتظم للمعلومات التسویقیة فاعلة فیما بینها و إلجراءات المتواآلالت والبرامج و ا
الهامة الصحیحة و الدقیقة والتي یتم الحصول علیها من كال المصادر الداخلیة و الخارجیة للمؤسسة 
بهدف استخدامها من طرف المحتاجین إلیها في مراكز التسییر المختلفة داخل المؤسسة بغیة مساعدتهم 

.لقرارات التسویقیةفي اتخاذ ا
أهمیة نظم المعلومات التسویقیة- 2

:)2(تتجلى أهمیة نظم المعلومات التسویقیة فیما یلي
للمعلومات التسویقیة أهمیة خاصة في توفیر المعلومات المساعدة في إتخاذ القرارات التسویقیة المختلفة - 

م من إعداد المعلومات بطریقة ملخصة على كل إذ أنها تحدد لإلدارة الطریق إلى جانب ما یقوم به النظا
بدیل و أثرها على األهداف المطلوب تحقیقها فكلما توافرت المعلومات كافیة ودقیقة كلما ساعد ذلك على 

.تحقیق وحسن النتائج في التخطیط والتنفیذ والرقابة لألنشطة التسویقیة
المنشأة ككل و لیس كأجزاء منفصلة إذ تربط تتمیز نظام المعلومات التسویقیة بأنها تنظر إلى أعمال- 

نظم المعلومات بین سیاسات المنشأة الخاصة باإلنتاج والتمویل والشراء والتخزین والسیاسات التسویقیة 
.وتضعها في قالب واحد و تحللها بشكل متكامل

یساعد على تمكن نظم المعلومات التسویقیة من استخراج مجموعة ضخمة من المعلومات بشكل تلقائي- 
.حساب جدوى كل األنشطة التسویقیة

جابة على أي أسئلة تتعلق بالعمالء أو السلع أو رجال البیع -  ٕ إمكانیة تعدیل المعلومات دون جهد وا
.بشكل فوري كما یمكن أن تستخدم في تحلیل نتائج النشاط الیومي موزع جغرافیا أو طبقا لنوعیة العمالء

.ومات تسویقیةالحاجة إلى نظام معل- ثانیا
تزداد الحاجة إلى المعلومات التسویقیة ونظام المعلومات التسویقیة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت 

:)1(مضى وذلك نتیجة للتغیرات التي تستهدفها بیئة المؤسسة ومن أهم هذه التغیرات نجد

.128، ص1998فرید الصحن، التسویق المفاهیم و االستراتیجیات، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، -1
المعاصرة التسویق عبر االنترنت، دار الرضوان للنشر ، أصول التسویق في المنظمات الزیاداتعوادو فتحي أحمد ذیاب -2

.151، ص2013والتوزیع، األردن، 
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إن قیام المؤسسة بخدمة األسواق :االنتقال من األسواق المحلیة إلى األسواق الوطنیة و الدولیة -1
الوطنیة والدولیة أدى إلى اتساع الفجوة بینها وبین أسواقها وبالتالي فهي تحتاج إلى مزید من 

وافع ورغباتها ودالمعلومات التي تساعدها على دراسة وتفهم هذه  األسواق من حیث حاجاتها 
.اقتنائها للمنتجات

إن زیادة رفاهیة المجتمع أدت : التحول من إشباع حاجات المشترین إلى إشباع رغبات المشترین-2
إلى زیادة رغبات األفراد في اقتناء المنتجات التي تشبع حاجاته بخالف الحاجات األساسیة وهذا 

.والعمل على إشباعها لمستهلكینیعطي أهمیة كبیرة لتفهم الحاجات الكامنة والرغبات المتزایدة ل
یعتمد المنتجون في الوقت الحالي :التحول من المنافسة السعریة إلى أنواع أخرى من المنافسة-3

تمایز : على جوانب تسویقیة متعددة بخالف السعر في مواجهة المنافسة في السوق مثل
حتاج مدیر التسویق إلى كم المنتجات، اإلعالن، تنشیط المبیعات وطرق  التوزیع وبطبیعة الحال ی

هائل من المعلومات التي تفید في معرفة مدى فعالیة هذه األدوات التسویقیة في تحدید مركز 
.تنافسي جید

وما ترتب عنه من سرعة انتقال المعلومات : التقدم الهائل في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت-4
ة اإللكترونیة وهذا ما یلزم المؤسسات لیس بین المؤسسات وتعزز هذا التقدم التكنولوجي بالتجار 

فقط بإنشاء نظام معلومات تسویقیة ولكن أیضا بتفعیل هذا النظام لمواكبة التطورات التي أفرزتها 
.ثورة المعلومات

:متطلبات إدارة نظم المعلومات التسویقیة-ثالثا
:یتكون عناصر نظام المعلومات التسویقیة من أربعة عناصر أساسیة و هي

المدخالت والمعالجة والمخرجات و أخیرا التغذیة العكسیة وعلیه سیتم التطرق لكل عنصر من العناصر 
:بمزید من التفصیل وبیان متضمناتها في ضوء اإلجابة على التساؤالت التالیة

ما هي مدخالت نظام المعلومات التسویقیة و كیف یمكن الحصول علیها؟-1
في إطار نظام المعلومات التسویقیة لتحویل المدخالت إلى مخرجات؟ماهي العملیات التي تنجز -2
.ما هو دور التغذیة العكسیة في تحقیق أهداف نظام المعلومات التسویقیة-3
: المدخالت- 1

.308ص،2002اإلسكندریة، مصر،الدار الجامعیة،نظم المعلومات مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة،معالي فهمي حیدر،–1
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من قبل المستفیدین إذ تقتضي الضرورة توفیر )1(تعد المدخالت األساس في تولید المخرجات المطلوبة
المدخالت بالمواصفات المطلوبة، علیه یتطلب األمر مراعاة األسس السلیمة والصحیحة في تحدید هذه 
المدخالت فالمادة األولیة الجیدة ینتج عنها سلعة جیدة، وتتمثل المدخالت في نظام المعلومات التسویقیة 

ات المادة الخام التي تستخدم لتولید المعلومات والتي هي حقائق أو مواصفات بالبیانات فقط ویقصد بالبیان
تصف أحداث معینة أو وقائع محددة إال أنها بحد ذاتها ال توفر الداللة الكافیة التي في ضوئها یمكن 

م تكون لصانع القرار القیام بصنع القرار المالئم بشأن الموقف أو الحالة موضوع القرار، وهذه المادة الخا
:غیر صالحة لالستخدام في صنع القرارات ألسباب تتعلق بواحد أو مجموعة من األمور التالیة

.لیست لها داللة واضحة- 
.غیر مالئمة لموضوع القرار- 
.غیر منظمة- 
.متناقضة- 

:وهذه البیانات یتم الحصول علیها من مصدرین أساسیین هما
ي تعكس واقع البیئة الداخلیة للمؤسسة التي یعمل فیها نظام وهي البیانات الت:المصادر الداخلیة-أ

المعلومات التسویقیة، ویتم الحصول على هذه البیانات من أنظمة المعلومات الفرعیة األخرى الموجودة في 
والموارد المنظمة مثل نظام المعلومات المالیة ونظام معلومات اإلنتاج والعملیات ونظام معلومات األفراد

وذلك في إطار عالقة التكامل بین األنظمة الفرعیة والجدول الموالي، یمثل نماذج للبیانات . الخ...ة،البشری
: التي یتم الحصول علیها من المصادر الداخلیة

.30ص،2002،األردن ،التوزیعالمعلومات التسویقیة، دار ومكتبة الحامد للنشر و م، نظاسیر العجارمة ومحمد الطائيیت–1
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.نماذج للبیانات التي یتم الحصول علیها من المصادر الداخلیة): 06(جدول رقم 
لتغییرات حجم الطلب المتوقع لمنتجات المنظمة و ا

.الحاصلة في طلبات الوكالء و الزبائن
معدالت دوران العمل في النشاط التسویقي

حجم المبیعات في الماضي والحاضر وعلى أساس 
المنتجات

تصمیم المنتجات

رواتب و حوافز رجال البیعتكالیف السلع و الخدمات
المنتجاتمواعید تسلیم طرق التعبئة و التغلیف و العالمات التجاریة
قوائم البیع و التسلیموسائل التوزیع و أنواع الوسطاء و أعدادهم

وسائل الترویج المعتمدة و طبیعة اإلعالنات و البیع 
الشخصي

خدمات ما بعد البیع

، 2002األردن،تیسیر العجارمة ومحمد الطائي، نظام المعلومات التسویقیة، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، :المصدر
.31ص

وهي المصادر التي تقع في البیئة الخارجیة المحیطة بالمؤسسة والتي تعكس :المصادر الخارجیة- ب
طبیعة الجهات التي تتفاعل معها المؤسسة بوصفها نظام مفتوح وهذه الجهات هي المستهلكون، 

تي یوضح نماذج والجدول اآلالمجهزون، المؤسسات المنافسة وتشتمل البیانات على أنواع كثیرة ومتعددة
. من هذه البیانات
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نماذج من البیانات عن المصادر الخارجیة): 07(جدول رقم 
المستهلكون - 1
عدد المستهلكون الحالیون و المحتملون -
خصائص المستهلكین و أذواقهم و مواقع تواجدهم-
متى یقومون بالشراء و من الذي یؤثر في قرارات الشراء-
.أین یقومون بالشراء -
.حجم المشتریات و كیفیة الشراء-
.لماذا یشترون-
.التغیرات الحاصلة من سلوك الشراء-
.مستویات دخولهم -

األسواق - 2
.الظروف العامة السائدة في السوق-
.حجم السوق-
االتجاهات السائدة و األسواق المحتملة-
المختلفةالمبیعات و الربحیة المتعلقة باألسواق -
.العوامل االقتصادیة المؤثرة في حجم المبیعات -
التقلبات الفصلیة-

المنافسة- 3
.عدد المنافسین و مواقع تواجدهم-
.الخبرة السوقیة لكل منافس-

.التغیرات في الحصة السوقیة
.خصائص السلع المنافسة-
.إختالف السلع عن السلع المنافسة-
.ل المنافسیناإلستراتیجیات المعتمدة من قب-

العوامل االجتماعیة و الثقافیة و الدینیة- 4
.العادات و التقالید و القیم السائدة-
.نسبة الوالدات و الوفیات و تركیبة السكان-
.التوزیع الدیمغرافي للسكان-
.األنماط الثقافیة السائدة-
.المناخ الثقافي-
.الطقوس و الشعائر الدینیة-

العوامل القانونیة- 5
الساسة الضریبیة-
سیاسات االستیراد و التصدیر-
قوانین حمایة المستهلك-

العوامل االقتصادیة- 6
.التضخم و الكساد-
.األسعار-

، 2002تیسیر العجارمة ومحمد الطائي، نظام المعلومات التسویقیة، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، األردن،:المصدر
.32ص
:عملیات المعالجة- 2

لضمان الحصول على المخرجات المطلوبة یستلزم األمر اإلنجاز السلیم والدقیق لعملیات المعالجة من 
قبل النظام ویقصد بعملیات المعالجة األنشطة والفعالیات التي ینجزها النظام بهدف تحویل المدخالت 
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علومات التسویقیة وتتمثل هذه األنشطة والفعالیات في نظام الم) معلومات(إلى مخرجات ) البیانات(
:)1(باآلتي

یعني القیام بتجمیع البیانات في مصادرها الداخلیة والخارجیة إذ یجب اعتماد :تحصیل البیانات-أ
:الموضوعیة في التجمیع وتجنب العشوائیة ولتحقیق ذلك ال بد من اإلجابة عن األسئلة التالیة

ما هي أنواع البیانات التسویقیة المطلوب تجمیعها؟- 
ما هو الهدف من تجمع  هذه البیانات؟- 
ما هو أفضل أسلوب یمكن اعتماده في عملیة التجمیع؟- 

تعني التصفیة غربلة مفردات البیانات بهدف استبعاد وعزل مفردات البیانات غیر المفیدة :التصفیة- ب
على ما هي أو تلك التي لیست لها عالقة بالحالة أو الموقف المطلوب صنع القرار بصدده واإلبقاء

ضروریة ومفیدة فقط لضمان شمولیة المخرجات النهائیة على المعلومات ذات العالقة بالموقف موضوع 
.القرار

ویعني تحدید مفردات البیانات وتقسیمها في التصنیف : وتشمل على عملیتین هما:الفهرسة- ت
احدة على نحو یمكن بحیث تقع المفردات ذات الخواص المشتركة في مجموعة و ) أصناف(مجموعات 

یعني ترمیز مفردات البیانات التي تم تصنیفها من خالل الترتیبتمییزها من المجموعات األخرى، و
إعطاء رموز معینة مختصرة یدل علیها ویمیزها عن غیرها ألجل ترتیبها وتنسیقها في تشكیالت معینة 

م من أن أغلب المتخصصین في نظام ویتم الترمیز باستخدام األعداد أو الحروف أو األلوان على الرغ
وسهولة المعلومات یمیلون إلى تفصیل األعداد للمزایا التي تحققها والمتمثلة في مرونتها وسهولة توسیعها

التمییز الدقیق بین مفردات البیانات واالقتصاد في المساحة التخزینیة إلى جانب سهولة استرجاع 
.المعلومات

بیانات إلى معلومات بعد استكمال الخطوات السابقة ویتم عرض هذه تتحول ال: إعداد التقاریر-ث
تتناسب ...) جداول، مخططات، صور( المعلومات في صورة تقاریر تأخذ صیغا وأشكاال عدة ومختلفة 

وأ،)الخ...یومیة، أسبوعیة، شهریة(ةمع حاجات المستفیدین وقد تكون هذه التقاریر دوریة روتینیة منتظم

لوجیا المعلومات، إثراء للنشر تسییر محمد العجارمة، نظم المعلومات التسویقیة مدخل إلى تكنو بد حسین الطائي و محمد ع-1
.35ص،2008،والتوزیع، األردن
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طلب لتغطیة الحاجات غیر االعتیادیة أو تقاریر استثنائیة تعكس الحاالت االستثنائیة في تقاریر حین ال
.المؤسسة أو تقاریر التنبؤ الستشراف المستقبل

تظهر الحاجة إلى تخزین نسخ من التقاریر التي تضم المعلومات في ملفات یطلق علیها :التخزین- ج
ة إلى هذه المعلومات في مرات الحقة إذ ال تتلف التقاریر وذلك لمراعاة ظهور الحاج" قاعدة المعلومات"

نما تخزن لحین استرجاعها في عملیات الحقة وقد یستمر التخزین لفترات  ٕ بمجرد استخدامها لمرة واحدة وا
.زمنیة طویلة تمتد لعشرات السنین أو أكثر حسب طبیعة الحاجة إلى هذه التقاریر

ات من المعلومات المختزنة في نظام قاعدة المعلومات ثابتة ال تبقى محتویات الملف: التحدیث- ح
نما تخضع للتغییر باستمرار تبعا للتغیرات الحاصلة في النشاطات التي تولد  ٕ ومستقرة على مر الزمن وا
البیانات والتي تستخدم بدورها في تولید المعلومات ویتم التحدیث من خالل إضافة معلومات جدیدة لم تكن 

.أو حذف معلومات كانت موجودة سابقا وانتهت الحاجة لها أو تعدیل بعض المعلوماتموجودة سابقا
انطالقا من مبررات تخزین المعلومات التي تحدثنا عنها سابقا فإن هذه :استرجاع المعلومات- خ

المعلومات یتم االستفادة منها الحقا عندما تظهر الحاجة مجددا لها من قبل الجهات المستفیدة وذلك من
.خالل استرجاعها وفق أسالیب وآلیات معینة

: المخرجات- 3
تتمثل المخرجات في نظام المعلومات التسویقیة بالمعلومات فقط ویمكن تصنیفها طبقا لمجاالت االستفادة 

:) 1(منها إلى قسمین هما
:مخرجات لترشید قرارات المزیج التسویقي تتمثل في-أ
.افتها للمزیج الحاليالمنتجات الجدیدة التي یمكن إض- 
.األسواق الجدیدة التي یمكن الدخول فیها- 
.نواحي القوة والضعف في كل عنصر من عناصر مزیج المنتجات الحالي للمؤسسة- 
.المنتجات المطلوب حذفها من مزیج المنتجات الحالي- 
.ه علیهاالمنتجات المطلوب تطویرها وتحسینها ونوع التطویر أو التحسین المطلوب إدخال- 
.الوسیلة المناسبة لنقل الرسالة اإلعالنیة للجمهور- 
.قائمة بالعمالء المرتقبین مرتبة حسب أهمیتهم النسبیة- 

.86- 84، ص1995،ةالتوزیع، القاهر لتسویقیة، الدار العربیة للنشر و نظم المعلومات امحمود،أمینة محمود حسن -1



دور التسویق الدولي في تنشیط عملیة التصدیر:الفصل الثالث

140

.وسیلة االتصال المثلى لتوصیل وعرض السلعة على العمالء- 
عد تقاریر بمتابعة رجال البیع للعمالء من حیث مدى تكرار شرائهم وردود أفعالهم تجاه السلعة ب- 

.استعمالهم الفعلي لها
.األسلوب األمثل لترویج المبیعات- 
.توقیت وحجم الرسالة المعدة للنشر- 
برنامج عمل منتظم لتجمیع البیانات واالتصال المستمر بجماهیر المؤسسة لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم - 

.وشكاویهم
.أسلوب المتبع في تسعیر المنتجات الجدیدة- 
.أسعار المنتجات الحالیةأسلوب تعدیل - 
.تقاریر بتقییم فعالیة السیاسة السعریة لمنتجات المؤسسة- 
.األسلوب األمثل الذي سیتم إتباعه في توزیع السلع- 
.نوع الوسیط الذي سیتم االعتماد علیه في توزیع منتجات المنظمة- 
.تحدید نطاق توزیع منتجات المؤسسة- 
.لتقییم كفاءتهاتقاریر متابعة لمنافذ التوزیع- 

تتمثل في و : رقابة على العملیات التسویقیةمخرجات لتدعیم أنشطة ال-ب
.العمیلفرص التسویقیة على مستوى السوق والمنتج و تقریر تقییم كفاءة المنظمة في استغالل ال- 
ل قطاع تقاریر یتحدد من خاللها معدل ربحیة كل سلعة أو منطقة بیعیة أو عمیل أو منفذ توزیع أو ك- 

.من قطاعات السوق
تقاریر تقییم األنشطة التسویقیة و التي یتحدد من خاللها األنشطة التي یجب تدعیمها والتركیز علیها - 

عادة النظر في أهمیتها ٕ .وكذا األنشطة التي یجب التخلص منها وا
.تقاریر تقییم كفاءة اإلدارة في تحقیق أهداف الخطط التسویقیة- 

: التغذیة العكسیة- 4
هي العنصر الذي یتم من خالله قیاس مخرجات نظام المعلومات التسویقیة  وفق معاییر محددة ویرتكز 

على المقارنة بین المعلومات التسویقیة التي تّم توفیرها فعلیا من قبل النظام وبین المعلومات المستهدفة  
نها وتشخیص أسبابها وتصحیحها، وتعكس التغذیة والمخطط توفیرها بهدف تحدید االنحرافات فیما بی

العكسیة أهمیة خاصة في نظام المعلومات التسویقیة نظرا الرتباط مخرجاته بمهمة صنع القرارات والتي 
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تعد المعیار في قیاس فاعلیة نظام المعلومات التسویقیة فإذا أسهمت المعلومات المتاحة في نجاح هذه 
.وبخالفه یتم إعادة النظر في مدخالت النظام وعملیات المعالجةالمهمة صارت مطابقة للمعیار 

مكونات نظام المعلومات التسویقیة -خامسا
:یقسم نظام المعلومات التسویقیة إلى

.نظام تقاریر داخلیة- 
النماذج التحلیلیة- 
نظام المخابرات التسویقیة- 
:بقةبحوث التسویق وسوف نقوم بشرح كل عنصر من العناصر السا- 

توضح حجم المبیعات الحالیة والتكالیف )1(تصدر المنشات تقاریر داخلیة: نظام التقاریر الداخلیة- 1
الخ وتقوم المنشآت بتطویر نظام تقاریرها الداخلیة بصفة ...والمخزون والتدفقات النقدیة وحسابات الدفع،

لتحدید احتیاجاتهم من المعلومات، مستمرة وذلك عن طریق إجراء مقابالت واتصاالت مستمرة مع مدیرها 
وبناءا على هذه المعلومات یجب على المنشأة أن تصمم أو تعید تصمیم نظام للمعلومات التسویقیة بها 
بما یحقق احتیاجات المدیرین للمعلومات على أن یعاد النظر فیه بصفة دوریة على فترات متقاربة لضمان 

.مسیارته لالحتیاجات 
:تحلیلیةنظام النماذج ال- 2

و یقصد بذلك النماذج اإلحصائیة التي تستخدم في تحلیل البیانات وحل المشكالت التسویقیة وتعتبر تلك 
حصائیین ذوي مهارات عالیة مما یثني  ٕ النماذج أسالیب متقدمة وفنیة مكلفة ومعقدة تحتاج إلى فنیین وا

ولكن برغم تكلفة وتعقد تلك النماذج عزم المنشآت الصغیرة عن استخدامها ویغري المنشآت الكبیرة بذلك،
مجموعة األسالیب التي تساعد على "التحلیلیة إال أن لها ما یبررها، فالنماذج اإلحصائیة هي عبارة عن 

هذه النماذج " تحلیل العالقات بین متغیرات معینة في مجموعة معینة من البیانات واختبار معنویاتها 
:لة هامة منهااإلحصائیة تفید في اإلجابة على أسئ

ما هي المتغیرات التي تؤثر في المبیعات؟- 
مثال؟%20وزاد المنفق على اإلعالن %10ماذا یمكن أن یحدث للمبیعات إذا ما زاد السعر عن - 
ما هي أهم العوامل التي تمیز مستهلكي منتج معین من منتجات المنشأة عن مستهلكي منتجات - 

المنافسین؟

.21، ص2002عصام الدین أمین أبو علفة، المعلومات و البحوث التسویقیة ، مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع، القاهرة ،-1
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.ل التي یمكن على أساسها تقسیم السوق إلى قطاعات سوقیة ما هي أفضل العوام- 
:نظام المخابرات التسویقیة- 3

في جمع معلومات حول تطورات البیئة وهذا  لتمكین )1(یكمن الدور الرئیسي لنظام االستخبارات التسویقیة
إدارة المؤسسة من مراقبة نقاط القوة والضعف لوضعیة المؤسسة التنافسیة والمهمة الرئیسیة لنظام 
االستخبارات هو الحصول على معلومات عن البیئة الكلیة بصفة عامة والمنافسة بصفة خاصة، تعتمد 

نفسها في الحصول على معلومات اإلستخباریة وذلك من خالل المؤسسة في كثیر من األحیان على 
متابعة مباشرة ما ینشر في الصحف والدوریات الصادرة عن الغرف التجاریة وكذلك عن طریق االحتكاك 

ویتم الحصول على المعلومات من جمیع بالموزعین والمستهلكین للوصول إلى المعلومات اإلستخباریة،
والعاملین بالمنشأة والمدیرین من الزمالء بالمنشأة عمالء والموزعین والموردینالمصادر الممكنة مثل ال

.واإلذاعات والكتب والمجالت وكل شيء تقریباوالزمالء الذین بالمنشأة األخرى و المستشارین
: بحوث التسویق- 4

لتي أدت إلى ظاهرة ظهر نظام بحوث التسویق ألول مرة في بدایة القرن العشرین نتیجة الثورة الصناعیة ا
اإلنتاج الواسع النطاق وما ترتب على ذلك من ظاهرة إغراق السوق بالسلع ومن ثم حدوث الفجوة بین 
المنتج والمستهلك المستخدم بالشكل الذي استلزم وجود الوسیلة المناسبة لسد هذه الفجوة فكانت البدایة 

.لظهور فكرة بحوث التسویق

في محیط تنافسي أطروحة دكتوراه غیر منشورة، المدرسة لعالوي عمر، اإلستراتیجیة التسویقیة للمؤسسة العمومیة االقتصادیة -1
.75، ص2004- 2003العلیا للتجارة، الجزائر، 
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تصدیري في زیادة الصادرات خارج المزیج التسویقي الاستراتیجیاتدور :الثالثالمبحث 
المحروقات

إن قدرة المؤسسة على اقتحام األسواق الدولیة من أجل إثبات وجودها وتحقیق مختلف األهداف المراد 
في المزیج التسویقي والمتمثل في المنتج الدولي الوصول إلیها یتطلب إعداد برنامج تسویقي متكامل یتمثل

والتسعیر الدولي والتوزیع الدولي والترویج الدولي مع ضرورة التركیز على العناصر األربعة للمزیج وهذا 
:ما سنتناوله في هذا المبحث من خالل أربعة مطالب مقسمة كما یلي 

.استراتیجیات المنتج لألسواق الدولیة:المطلب األول
.للتصدیرالتسعیر استراتیجیات:مطلب الثانيال

.لألسواق الدولیةالتوزیعاستراتیجیات:المطلب الثالث
.للتصدیرالترویجاستراتیجیات:المطلب الرابع
. استراتیجیات المنتج لألسواق الدولیة:المطلب األول

ق ومن خالل دراستها الخاصة بناءا على األهمیة الممیزة للتسویق في مؤسسات األعمال فإن إدارة التسوی
أي إدارة (بسلوك المستهلك وحاجاته ورغباته ومن خالل دراسة العوامل المؤثرة في السوق فهي معنیة 

بتحدید نوعیة السلعة المطلوبة وطریقة تسویقها وتقدیم الخدمات الالزمة إلنجاح النشاط التسویقي ) التسویق
الالزمة هو الذي یمّكن هذه اإلدارة من تنفیذ عملیة اإلحالل إن قیام إدارة التسویق بالبحوث التسویقیة 

السلعي أي موائمة السلع المنتجة من حیث المواصفات والخصائص مع أذواق ورغبات مجموعات 
المستهلكین وكلما كانت عملیة اإلحالل هذه ناجحة كلما كانت المؤسسة أكثر قدرة على المنافسة وكسب 

.حصة أكبر في السوق
المنتج بالمفهوم التسویقي هي مجموعة األصناف المتعددة للسلعة والتي تحمل خصائص مالئمة لذا فإن

ینتج عن استخدامها منافع مطلوبة للمستهلك وتحمل أیضا مجموعة من النقاط البیعیة التي تمیز السلعة 
.الخ...كالشكل واللون والعالمة التجاریة،

ل خصائص وصفات ملموسة وغیر ملموسة یمكن عرضها شيء یحم"كما یمكن تعریف السلعة على أنها 
).1("في السوق لجذب االنتباه ویمكن لهذا الشيء تلبیة حاجات ورغبات إنسانیة قد تكون مادیة أو خدمیة

: هناك العدید من التعریفات الخاصة بالمنتج الدولي نذكر منها: تعریف المنتج الدولي-1

.122- 121، ص ص، 2012بیان هاني حرب، مبادئ التسویق، الوراق للنشر و التوزیع، األردن،-1
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المنتج الدولي بأنه الشيء الذي "عرفت الجمعیة األمریكیة للتسویق :)1(تعریف جمعیة التسویق األمریكیة - 
یمكن عرضه في السوق بغرض جذب االنتباه أو التملك أو االستهالك أو االستعمال والذي یمكن أن 
یحقق قدرا من اإلشباع لحاجة أو رغبة إنسانیة ویتضمن ذلك السلع المادیة والخدمات واألماكن 

".الخ...واألفكار
أنه مصدر إلشباع الحاجات والرغبات االستهالكیة كما أنه مصدر للربح الذي "یعرف أیضا على و - 

".یسعى كل من المنتج والموزع تحقیقه
شيء یكون مادي أو غیر مادي یتصف بخصائص وممیزات مادیة وغیر مادیة :"كما یعرف على أنه- 

یمكن للمستهلك االستفادة منه عن ) معنویةال(یتضمن مجموعة من المنافع منها المادیة والبسیكولوجیة 
)2("طریق االستهالك المباشر أو غیر المباشر أو التبادل

:)3(یعرف المنتج من خالل ثالثة أبعاد و هي " فیلیب كوتلر"أما 
ویتمثل ذلك البعد الذي یرتبط مباشرة بالدافع الرئیسي الذي یقف وراء شراء المستهلك للسلعة :الجوهر-1

.أو الخدمة أي مجموع المنافع األساسیة التي یستهدفها المستهلك من وراء شرائها
ویشمل أكثر من مجرد الجوهر المادي إذ یشیر إلى مجموعة من األبعاد الخاصة :المنتج الفعلي-2

.والخصائص الممیزة أو العالمة أو الغالفبالجودة 
ویمثل مضمونا سلعیا متكامال إذ یشیر إلى جوهر المنتج إضافة إلى مجموعة الخدمات :المنتج المدعم-3

والمزایا المقترنة به، فالمنتج یتعدى حدود تلك الخصائص غیر الملموسة التي یبحث عنها المستهلك 
.إلشباع حاجاته ورغباته

لفترة طویلة بأن المنتج عبارة عن مجموعة من اعتقادلقد ساد :)4(ساسیة للمنتوج الدولياألبعاد األ-2
الخصائص الكیماویة والملموسة والتي تدمج مع بعضها البعض لتخرج لنا بمنتج یشبع حاجة معینة 

ا في في تعریف المنتج بمعناه الضیق على الجوانب المادیة فقط، بینماالهتماماقتصرللمستهلك ولهذا 
الواقع نجد أن المستهلك یفضل اسما تجاریا معینا عن آخر، فلماذا یقوم المستهلك بهذا التصرف؟ الواقع 
أن المستهلك یبني تفضیله على عوامل عدیدة منها تاریخ وشهرة المؤسسة، تصمیم المنتج وطریقة تغلیفه 

.رى بجانب المنافع الملموسةوخدمات ما بعد البیع وعلى هذا فهو یستمد من شراءه للمنتج منافع أخ

.157رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي، مرجع سابق، ص-1
.239سابق، صفضیل فارس، مرجع -2
.157رضوان المحمود العمر، مرجع سابق، ص-3
.241-240فضیل فارس، مرجع سابق، ص ص، -4
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إن المستهلك الدولي ال ینجذب فقط للجوهر المادي للمنتوج بل هناك أبعاد أخرى أضحت تستهویه في 
المنتوج مثل ما یتعلق بطریقة تغلیفه، كیفیة تسلیمه، شكله وما تصاحبه من الخدمات بعد اقتنائه 

.ار أنها تشكل له مصادر لإلشباع منه ككلواستخدامه وغیرها من األبعاد كما ینظر إلیها على اعتب
:في ما یلي األبعاد األساسیة للمنتوج الدوليو 
یشكل المنفعة األساسیة التي من أجلها یقتني المستهلك المنتوج مثل العطر وغسول :الجوهر المادي-

.الشعر وغیرها
طریقة تصمیمه والعالمة التجاریة والغالف الذي یمیزه فمثال المستهلك یستهویه في :شكل المنتوج-

.والممیزةوطریقة تغلیفها الجذابة la Coste:العطر لیس فقط مكونه المادي بل أیضا عالمته التجاریة مثل
اإلرشادات خدمات ما بعد البیع والضمانات ومختلفوالتي تتمثل في:الخدمات اإلضافیة المصاحبة له-

المسجلة على الغالف مثال وكل التعلیمات المتعلقة باستخدام المنتوج وخدمات التسلیم      واالئتمان و 
غیرها من الخدمات المصاحبة للمنتوج والتي إذا ما توفرت تؤدي إلى جذب المستهلك الدولي بقوة نتیجة 

.إعتبار هذا األخیر لها أنها تشكل منافع إضافیة
:موالي یمثل أبعاد المنتج الدوليالشكل الو 
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أبعاد المنتج الدولي): 10(شكل رقم

.159، ص2007رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي، دار وائل للنشر و التوزیع، األردن، :المصدر

من أهم المشكالت التي تواجه رجل التسویق الدولي عند وضع سیاسات :)1(تنمیط المنتج أم تكییف-3
المنتجات المصدرة هي المفاضلة ما بین تصدیر منتجات نمطیة إلشباع احتیاجات مختلف المستهلكین 

.في السوق الدولیة وما بین تكییف منتجاته بحسب الظروف الخاصة بكل سوق أجنبي على حدة
للمنتجات نتیجة ) تكالیف اإلنتاج والترویج( سمح بتخفیض التكالیف الكلیة إن سیاسة تنمیط المنتجات ت

لتحقیق وفورات اإلنتاج الكبیرة وتوحید البرنامج الترویجي لمختلف األسواق وهذا التخفیض في التكلفة 
الكلیة سوف ینعكس في شكل تخفیض األسعار ومن ثم تتمكن المؤسسة من الحصول على میزة تنافسیة 

.وى األسعار وزیادة نصیبها من السوق األجنبيعلى مست
غیر أن هناك من یؤید سیاسة تكییف المنتجات بما یتالئم مع اإلختالف في أذواق ورغبات المستهلكین 
ختالف الظروف اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئات الثقافیة وأسالیب المعیشة  ٕ في األسواق الدولیة وا

.160مرجع سابق، صالتسویق الدولي،رضوان المحمود العمر،–1

الجوهر 
المادي للمنتج

الكـــــــليالمنتوج

الشكــــــليالمنتوج

المركـــزيالمنتوج

التركیــــــــب

وتغلـــــیفتعبئة

الجـــودةمستوى

الممیزات ةالصیان

الضمــــان

التصمیم

التسلیمالعالمة
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أن سیاسة تكییف المنتجات مع " فیلیب كوتلر"المختلفة بین الدول ویرى والمقاییس والمواصفات المطلوبة و 
.متطلبات ومتغیرات كل سوق دولي تعد أفضل عامل للنجاح في التسویق الدولي للمؤسسة

:هناك عدة عوامل تساعد على التكییف أو التنمیط نذكر منها ما یلي
نتجات على فكرة مفادها أن هناك تماثل في یقوم تنمیط الم:عوامل التي تشجع على تنمیط المنتجات-1

).أو في جزء من هذه األسواق( الثقافة واألفكار واألذواق والحاجات النفسیة في العدید من األسواق 
لذا یجب إیجاد منتجات نمطیة بشكل مناسب لكافة األسواق الدولیة ومن أهم العوامل التي تدفع لتبني 

:إستراتیجیة التنمیط ما یلي
.قیق وفورات في تكالیف البحث والتطویر للمنتجاتتح-أ

تحقیق وفورات في تكالیف التسویق من خالل وضع برنامج ترویجي نمطي لكل األسواق الدولیة التي -ب
.تخدمها المؤسسة

تحقیق اقتصادیات الحجم الكبیر التي تؤدي إلى وفورات في تكالیف اإلنتاج نظرا إلنتاج منتجات - ج
.متماثلة مادیا

.احتیاج المستهلك لنفس المنتج في حال سفره إلى دول أخرى-د
).المنتجات الیابانیة واأللمانیة(وجود انطباع عالمي جید عن جودة السلعة أو عن البلد المنتج - ه
.المنتجات ذات التقنیة العالیة تمیل إلى أن تكون نمط عالمیا-و
ومقتصر على التصدیر تمیل سلعها إلى أن تكون إذا كان نشاط التسویق الدولي للمؤسسة مؤقت -ن

.نمطیة
هناك نوعان من أنواع التكییف للمنتجات :العوامل التي تشجع على تكییف المنتجات-2
تفرضه القوانین واألنظمة المحلیة على كل المصدرین، لذا على : التكییف اإلجباري للمنتجات-أ

:ةالمصدرین األخذ بعین اإلعتبار األمور التالی
.مثل واقي الصدمات في السیارات: معاییر األمان في المنتجات - 
عدم إدخال السیارات الملوثة للبیئة في بعض الدول، ومعاییر إدخال المواد الغذائیة : المعاییر الصحیة- 

).الفحص المخبري للمنتجات(التي ال تحمل مواصفات صحیة
)   فولط110إلى 220ما بین ( كهربائي من دولة ألخرى مثل إتالف الجهد ال) :التقنیة(المعاییر الفنیة- 

.وبذلك تكون المؤسسة مرغمة على تكییف منتجاتها
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ومنه على المؤسسة الراغبة في الدخول للسوق الدولي أن تأخذ كل النقاط السابقة كي تنجح في تسویق 
.منتوجاتها في هذه األسواق

إن التكییف الضروري تفرضه قوانین السوق، بمعنى أنه یجب أخذ :التكییف الضروري للمنتجات- ب
بعین االعتبار االحتیاجات الخاصة ورغبات الزبائن المستهدفین في كل بلد مستورد وبالتالي من أجل 
النجاح في التسویق الدولي ولیس فقط في التصدیر البسیط، یجب على المصدر القیام بدراسة معمقة 

دوافع ومعوقات التصدیر وهذه الدراسة لألسواق هي التي تمكن المؤسسة المصدرة للسوق باإلضافة إلى 
من معرفة حاجات ورغبات المستهلكین المحلیین في كل بلد، ما هي أذواقهم وعاداتهم الغذائیة ومعدالت 

أي یجب على المصدر معرفة األسواق  ) ماء، حرارة، أرض( االستهالك وما هي الخصائص البیئیة 
.یة كما یعرف سوقه المحلي كي یتمكن من تحقیق النجاح في التسویق الدولياألجنب

:ومن أهم العوامل التي تشجع على تكییف المنتجات المصدرة نذكر ما یلي
اختالف الظروف التي تستخدم فیها السلعة مثل االختالف في المناخ والعادات والتقالید والقیم      - 

. الالزمة الستخدام السلعةوالثقافات وفي مستوى المهارة 
.متوسط الدخل السنوي للفرداختالفبین الدول مثل واالقتصادیةالدیمغرافیة االختالفات- 
.في تفضیالت وأذواق المستهلكین بین الدولاالختالف- 
لبعض المنتجات وتشجیع اإلنتاج المحلي فرض استیرادمنع : التدخل الحكومي في التبادل التجاري مثل- 

.الخ....ضرائب الجمركیة، المقاییس والمواصفات وخصائص محددة للسلع التي تباع بالسوق المحلي ال
بأن المنتجات النمطیة ال یمكن تسویقها في كل واقتناعهاخبرة وتجربة المؤسسة في بیع المنتجات دولیا - 

.دول العالم، لذا ال بد من تكیفیها مع األسواق المختلفة
یتم تكییف المنتج مع األسواق الدولیة بإجراء تعدیالت على بعض خصائص وفي بعض األحیان- 

وأحیانا تجري تعدیالت على كامل المواصفات وتشمل الحجم واللون ) اللون، الحجم، الغالف( المنتج
.وطریقة االستخدام وشكل العلبة وبیانات الغالف والعالمة التجاریة والخدمات المرتبطة بالمنتج

:المنتوج الدوليدورة حیاة -4
:)1(تنقسم دورة حیاة المنتوج في السوق الدولي إلى خمسة مراحل و هي

االبتكارات عادة ما تحدث في الدول األكثر تقدما  في العالم وهي دول تتوافق : المحليمرحلة االبتكار-1
لالزم لتطویر منتج فیها شروط اإلبتكار حیث تمتلك المؤسسة المعرفة التكنولوجیة الكافیة ورأس المال ا

.384، ص2002، مكتبات مؤسسة األهرام، مصر،21طلعت أسعد عبد الحمید، التسویق الفعال، كیف تواجه تحدیات القرن –1
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جدید و تقدیمه للمستهلك المحلي في البدایة الن مخاطر التسویق المحلي أقل من مخاطر التسویق الدولي 
.والتصدیر یكون بكمیات بسیطة إلى الدول المتقدمة التي تتشابه في هیكل الطلب مع الدول المخترعة

وهنا نجد أن المؤسسات المخترعة تقوم وتسمى أیضا مرحلة اإلبتكار عبر البحار:مرحلة الریادة -2
بتصدیر المنتج بهدف توسیع نطاق السوق وزیادة األرباح في أقل فترة ممكنة لوجود فجوة تكنولوجیة 
ملحوظة بین الدول المخترعة والدول المتقدمة األخرى أما بالنسبة للمنافسة تقتصر في البدایة على 

في الدول األخرى لم تستطع في تلك الفترة الحصول على المؤسسات األمریكیة ذاتها إذ أن المؤسسات
المعلومات الكافیة وتتجه نفقات اإلنتاج إلى اإلنخفاض نتیجة إتساع اإلنتاج واإلستفادة من وفورات الحجم 

.أما بالنسبة لألسعار تكون مرتفعة لتعكس الحالة اإلحتكاریة التي تكون علیها المؤسسة المنتجة
هذه المرحلة یقل معدل الزیادة في المبیعات عن مرحلة النمو ثم تتسم المبیعات في: مرحلة النضج-3

بالثبات إیذانا ببدء مرحلة التشبع، كما تشهد المنافسة تزاید لیس فقط بین المؤسسات األمریكیة وكذلك 
. الشركات المنتجة في الدول المتقدمة

خترعة والتي تبدأ صادراتها باالنخفاض وهي مرحلة تعثر المؤسسات الم: مرحلة التقلید العالمي-4
بالنسبة للمؤسسة المخترعة وتبدأ ) نقص، اإلنتاج( المستمر وهذا یؤثر على ظاهرة االقتصادیات الحجم 

التكالیف بالزیادة األمر الذي یعطي فرصة للشركات لمقلدة في الدول المتقدمة في زیادة صادراتها إال أن 
نتیجة لمنح تراخیص اإلنتاج لها یؤدي إلى إنخفاض صادرات الدول بدایة المنتج في الدول النامیة 

.المتقدمة 
وتشمل هذه المرحلة إنعكاس األوضاع السابقة إذ تبدأ بإنتاج وتصدیر المنتج في : مرحلة االنعكاس-5

كل الدول المخترعة أصال والدول المتقدمة األخرى ویصبح المنتج نمطیا ویعتمد تصدیره على وفرة 
إلنتاج في الدول النامیة وتتجه المیزة  التي إكتسبتها الدول المخترعة والدول المتقدمة األخرى عناصر ا

المواد األولیة والید العاملة (افر لدى الدول النامیة إلى التالشي أمام المیزة النسبیة الطبیعیة التي تتو 
: والشكل الموالي یمثل دورة حیاة المنتج في دول متعددة) الرخیصة
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دورة حیاة المنتج في دول متعددة): 11(الشكل رقم 
المبیعاتدولة1دولة 2دولة

الزمن
.180، ص2007رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي، دار وائل للنشر و التوزیع، األردن، :المصدر

إن اإلنتاج بشكل متعاقب یبدأ أوال في بلد اإلبتكار، وبینما یزدهر اإلنتاج وتنتشر التقنیة فإن اإلنتاج یأخذ 
محله في دول صناعة أخرى ومن ثم في دول أقل تطورا وهكذا، وفیما بعد تقوم الدول المتقدمة بإستیراد 

ة المنتج النموذجیة أن توجد في الصناعات منتجاتها من زبائنها السابقین بتكلفة زهیدة ومن أمثلة دورة حیا
النسیجیة وفي صناعات الحاسبات حیث تصنع عدة برامج حاسوبیة الیوم في الهند وغیرها من الدول 

.)1(النامیة 
إن إستراتیجیة المنتوج تستمد أساسا من صفات المنتوج :خصائص المنتوج في األسواق الدولیة-5

یا في السوق الدولي وتتمثل هذه الخصائص أو السیاسات في وخصائصه التي تجعله منتوجا تنافس
:)2(العناصر التالیة

العالمات التجاریة- 
.التغلیف- 
)التسمیات(التبیین- 
.الضمان و الخدمة- 

.180رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي،  مرجع سابق، ص–1
.122غول فرحات، مرجع سابق، ص-2
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.الجودة و المواصفات الدولیة- 
ختیارها م:العالمة التجاریة-أ ٕ ن العناصر تسمى كذلك سیاسة التمییز حیث تعتبر العالمة التجاریة وا

األساسیة التي تسهل للمؤسسة إقتحام األسواق الدولیة بفعالیة وبأكثر قوة وتأثیر على المستهلكین ألنها 
بمثابة وسیلة لإلتصال وهي التي تقود صورة المؤسسة في السوق ویمكن تعریف العالمة التجاریة على 

فقد تكون العالمة، كلمة، رمز، أي شئ یعرف منتوجات البائع بحیث تمیز نفسها عن اآلخرین:"أنها 
".تصمیم أو مجموعة من الكلمات، أو مركب مما سبق

إستخدام األسماء أو العبارات أو العالمات أو الرموز والرسوم أو مزیج منها بغرض "كما تعرف على أنها
"تعریف سلعة معینة حتى یمیزها  المستهلك عن غیرها من السلع المنافسة

:مرتبطة بالعالمة والتسمیة للمنتوجات من بینهاهناك عدة مفاهیم 
یمكن (ا األحرف أو الكلمات أو األرقاموهو جزء من اإلسم یمكن التعبیر عنه لفظا بما فیه:إسم العالمة-

.كلمة بیبسي، سوني: مثل) النطق به
علیه ولكن لیس یمكن التعرف ( هو جزء من إسم العالمة ال یمكن التعبیر عنه لفظیا :ماركة العالمة-

لسیارات (النجمة : ، كما هو الحال في تصمیم الشعارات أو الرموز مثل)من المستطاع التلفظ به
).مرسیدس

وهو اإلسم التجاري الذي تزاول المؤسسات نشاطها من خالله وله حمایة قانونیة :اإلسم التجاري-
.، شركة الكابالت األردنیةومسجال لدى الوزارة المعنیة مثل شركة الخطوط الجویة الجزائریة

وهي العالمة المسجلة قانونا لدى الجهات المختصة لإلستخدام الوحید من قبل :العالمة التجاریة-
المؤسسات سواءا كان ذلك إسم العالمة أو ماركة العالمة كما أن المؤسسة عند تعاملها مع األسواق 

:ل الخاصة بالعالمة وهياألجنبیة تجد نفسها أمام إختیار أحد السیاسات والبدائ
تعتبر هذه السیاسة مفیدة في حالة قیام المؤسسة بتسویق منتوج : إستخدام عالمة واحدة حول العالم -

واحد حول العالم على نطاق واسع، وعدم تعارض اإلسم الممیز مع ثقافة ذلك المجتمع وتتمیز هذه 
:السیاسة بالخصائص التالیة 

.المنتج دولیا وربطه بالمؤسسة سهولة تعرف المستهلك على - 
.تنسیق الجهود الترویجیة و اإلعالنیة كونیا- 
.التقلیل من فرصة الخلط بین منتجات المؤسسة و المؤسسات األخرى- 
.یترجم ذلك إلى سهولة تعرف المستهلك على العالمة التجاریة للمؤسسة- 
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في نجاحها على تقارب أذواق المستهلكین یرتبط إستخدام هذه السیاسة بتوحید مواصفات المنتج وتعتمد
كوكا كوال، ماكدونالد، :كونیا والتنسیق بین الجهود الترویجیة واإلعالنیة وهي سیاسة الشركات العالمیة مثل

.مارسیدس
: یتم اإلعتماد على هذه الطریقة أحیانا لمالئمة الظروف المحلیة مثال: تعدیل العالمة لكل سوق-

قدمت للقارة األوربیة في الستینات منتوجا لها بأسماء متمیزة في كل دولة، ) NESTLE(مؤسسة نستلیه
وفي بریطانیا تحت إسم ( حیث قامت بتقدیم مسحوق القهوة الجاهزة في ألمانیا تحت إسم نیسكافیه جولد

)نسكافیه بلیند
: لتالیةتلجأ المؤسسة إلى إستخدام هذه اإلستراتیجیة في الحاالت ا:عالمات ممیزة محلیة-
.إنتاج و بیع و إستهالك المنتج محلیا- 
.رغبة المؤسسة الدولیة في التخلي عن صورتها األجنبیة و الظهور بمظهر المؤسسة المحلیة- 
حیث تواجه بعض المؤسسات الدولیة مشكلة اإلختیار بین  :إستخدام إسم المؤسسة كعالمة للمنتجات-

أو إستخدام إسم ) ما یسمى عالمة األسرة( یع منتجات المؤسسة إستخدام إسم المؤسسة كأداة تمییز لجم
.ممیز لكل مفردة من مفردات الخط اإلنتاجي

كان ینظر سابقا إلى الغالف على أنه حمایة :)1(سیاسة التغلیف و التعبئة في األسواق الدولیة - ب
تیجة تزاید نشاط التغلیف في للسلعة من الكسر والتلف وحالیا أخذ هذا النشاط أهمیة أكبر وأبعاد أكبر ن

مختلف دول العالم وأیضا نتیجة التكلفة والقیمة التي یضیفها الغالف للسلعة وهناك بعض العوامل التي 
: ساعدت على اإلهتمام بالتغلیف و من أهم هذه العوامل 

.یعد الغالف بمثابة المرشد للمستهلك بدال من رجل البیع- 
.ستهلك نتیجة إرتفاع دخولهم مما أدى إلى تفضیل السلعة المغلفةإرتفاع القدرة الشرائیة للم- 
نتشار مواد تغلیف حدیثة سّهل مهمة نشاط التغلیف -  ٕ .ظهور وا

والتغلیف هو نشاط هام بالنسبة إلى كل من المنتج والموزع والمستهلك وذلك من أجل حمایة السلعة 
وسهولة نقلها وتداولها وسهولة عرضها والترویج لها والتعرف على مكونات السلعة وكیفیة إستعمالها من 

إلى زیادة المبیعات خالل المعلومات الموجودة على الغالف كذلك یكسب السلعة جاذبیة أكثر مما یؤدي 
منها وتعد عملیة التغلیف الطریقة األرخص واألسرع واألسهل لتكییف السلعة وجعلها أكثر مالئمة 
لمتطلبات األسواق الدولیة، إضافة إلى ذلك فان الغالف یساعد في بیان وحمایة العالمة والترویج لها في 

.173رضوان المحمود العمر، التسویق الدولي،  مرجع سابق، ص–1
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وسهل االستخدام من قبل المستهلك ومنه فإذا مختلف األسواق الدولیة، لذا یجب أن یكون الغالف مناسبا 
.كان الغالف جذابا فإنه یعمل على جذب المستهلك بسهولة القتناء السلعة 

وتعني هذه األخیرة سیاسة التسمیة والتعریف بمحتویات المنتوج بمختلف :)1(التبیین و التعریف به -ج
لمستهلك بمختلف المعلومات عن مكوناته وخصائصها، حیث من خاللها تسعى المؤسسة إلعالم ا

المنتوج، تاریخ إنتاجه وصالحیة إستخدامه أیضا وزنه ومكوناته الدولة المنشئة له وكیفیة االلتزام بمختلف 
.اإلرشادات المتعلقة باستخدامه حتى یحقق استفادة كبیرة ممكنة منه

لمضیفة كسوق لها كاللغة   ویجب أن تكرس المؤسسة المسوقة التالزم بین التبیین ومتغیرات الدولة ا
.واشتراطات حكومة هذه األخیرة

رشادات إستخدامه مدة -  ٕ فمن حیث اللغة یجب على المؤسسة المسوقة كتابة محتویات المنتوج وا
الخ باللغة التي یستخدمها المستهلك أو باللغة العالمیة أو بعدة لغات أو ...الصالحیة وتاریخ الصنع،
.ات واإلرشادات التي یفهمها المعاقینبإستخدام األشكال والرسوم

أما ما تملیه متطلبات حكومة الدولة المضیفة فإن هذه األخیرة أضحت تفرض على المؤسسات األجنبیة - 
ذكر معلومات مفصلة عن : االلتزام بعدد من الشروط حتى تسمح لها بتسویق منتجاتها إلیها من بینها مثال

.من خالل بطاقة مصاحبة له باللغة المحلیةطریق استعمال المنتوج والحفاظ علیه
تعتبر سیاسة الضمان والخدمة من أصعب ما تواجهه :الضمان و الخدمة في األسواق الدولیة-د

المؤسسة في السوق الدولیة وهذا راجع إلى أن الخدمة المقدمة للمستهلك أصبحت جزءا ال یتجزأ من 
حدیث ال تنقطع العالقة بین البائع والمستهلك بمجرد العملیة التسویقیة ففي ظل المفهوم التسویقي ال

اإلنتهاء من عملیة البیع، بل یتحمل البائع بعض المسؤولیات حتى یتأكد من أن المنتج یحقق إلشباع 
المتوقع منه وباألخص للمنتجات المعمرة ومنه سنتطرق لمفهوم الضمان والخدمة وبعض خصوصیاتها في 

:)2(السوق الدولي
الضمان عبارة عن وعد من البائع بأن المنتوج سوف تعمل ما : "یعرف كما یلي :الضمانات•

وهذا ما یعطي للمستهلك االطمئنان للشراء والتعامل مع المؤسسة وباألخص في " یجب أن تعمله
.السوق األجنبي

.250فضیل فارس، مرجع سابق، ص-1
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ت نظرا ألهمیة الخدمات والضمانات وباألخص دولیا، نجد المؤسسة نفسها أمام مجموعة من التساؤال
: والبدائل فیما یتعلق بكیفیة تقدیم هذه الضمانات و لخدمات مثل

هل تقدم المؤسسة الضمانات و الخدمات المحلیة بشكل دولي؟- 
هل تحافظ المؤسسة على تقدیم نفس الضمان لجمیع األسواق أم تتغیر من سوق آلخر ؟- 
هل تستخدم المؤسسة الضمان كسالح تنافسي؟- 

دة من أجل تقدیم أفضل الخدمات لزبائنها في كل بقاع العالم وذلك ألن المستهلك إن المؤسسة تسعى جاه
األجنبي یشعر بالقلق أكثر عند تعامله وشرائه من مؤسسة غیر محلیة، لذلك ال بد على المؤسسة 

.حتاجها بصورة أفضل من المنافسینالتنافسیة أن تعمل على تزویده بمختلف الخدمات التي ی
:مؤسسة للضماناتأسباب منح ال-

یخدم المؤسسة في السوق كونه أداة تنافسیة ألنه سیاسة الضمان الجیدة من شأنها تمییز المنتج على 
.غیرها من المنتجات وتدعیم الثقة بین المؤسسة و المستهلك

.یساعد في الحصول على صفقات إضافیة- 
:وتلعب الضمانات دورین رئیسیین مهمین

حدد مسؤولیات المؤسسة ویحمیها من مطالبات غیر معقولة من قبل حیث الضمان ی:الحمایة- 
.المستهلكین

یحفز المستهلكین على الشراء خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تقدم ضمانات أكثر من :الترویج-
.اآلخرین
عرض المؤسسة بالحفاظ على السلعة عن طریق الفحص "یقصد بالخدمة :الخدمات ما بعد البیع•

".صالح والنقل أو تغییر األجزاء المستهلكة وما شابه ذلكوالصیانة واإل
لقد أصبحت الخدمة المقدمة إلى المستهلك جزءا من العملیة التسویقیة، حیث في ظل المفهوم التسویقي 
الحدیث ال تنقطع العالقة بین البائع والمستهلك بعد اإلنتهاء من عملیة البیع بل یتحمل البائع بعض 

.یتأكد أن السلعة تحقق اإلشباع المتوقع منهاالمسؤولیات حتى 
:طرق تقدیم الخدمة  من قبل المؤسسات العالمیة

حیث یتكفلون بتقدیم خدمات الصیانة والتصلیح وتوفیر قطع الغیار والتشغیل والتسلیم للزبائن :موزعیها- 
لیمات الخاصة ویرى بعض المختصین في التسویق الدولي بأن إنجاز وثیقة تقنیة مفصلة توفر التع

.بالصیانة، ستساعد وتحسن من جودة الخدمات المقدمة من قبل الموزعین
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:توكل مهمة تقدیم الخدمات لمراكز و مؤسسات متخصصة تتمیز بما یلي 
.مخاطر فقدان السوق في حالة عدم تقدیم هذه الخدمات للمستهلك بطریقة جیدة -1
.العمالة في هذه المراكز تكالیف إضافیة بضرورة إرسال الخبراء لتدریب-2

:إنشاء وامتالك المؤسسة لمراكز تقدیم الخدمات في األسواق األجنبیة، تتمیز بما یلي 
.تكالیف مرتفعة-1
.مخاطر استثمار مرتفعة-2
إحتمال تحقیق عوائد معتبرة في حالة توفر الكفاءة في تقدیم للزبائن أكدت العدید من الدراسات في -3

الدولي إن أصعب ما تواجه المؤسسة عند تسویق منتجاتها في األسواق األجنبیة هو تقدیم مجال التسویق 
خدمات ما بعد البیع للمستهلكین الخارجین وكل طریقة من الطرق السابقة بها مخاطر وصعوبات لذا 

.یصعب على المؤسسة إختیار الطریقة المناسبة لتقدیم الخدمات في السوق األجنبي
ساسیین یعتمد علیهما في اإلختیار بین الطرق السابقة لتقدیم الخدمات في السوق األجنبي هناك عاملین أ

:هما
المتوقعةالعائد و التكلفة-1

.إختیار الطریقة التي تضمن أعلى عائد وأقل مخاطر
المخاطر المصاحبة لكل طریقة-2
إن إدارة الجودة الشاملة من المصطلحات الشائعة في اإلدارة الحدیثة :المواصفات العالمیة الجودة و -ه

وهي توجه عالمي، حیث تعددت المؤسسات الساعیة إلى إستكمال مقومات نظم الجودة بها لتحظى 
.وهذا كله یرجع إلى المنافسةISOبالتأهل للحصول على شهادة 

یمكن القول بأن جودة المنتج تدل على القیاس أو الدرجة التي یعتبر : مفهوم الجودة و الجودة الشاملة - 
فیها المنتوج مطابق لرغبات و متطلبات المستهلك والتي صنع من أجلها هذا المنتج وعلیه تعرف الجودة 

خدمة والتي تحمل على عاتقها الوفاء /عملیة/مجموعة من الخصائص والسمات لمنتوج"على أنها 
".یاجات محددة أو هي قدرة المنتوج على إرضاء حاجات المستهلكبمتطلبات أو إحت

:لقد أصبحت الجودة من اإلهتمامات الجوهریة للمؤسسات في الوقت الراهن لعدید األسباب
صورة سیئة عن المؤسسة، خسائر حصص (خوف وتجنب مخاطر الالجودة التي تكلف المؤسسة غالبا - 

).السوق
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المستعملین تجعل من الضروري إتباع مسعى الجودة أما الجودة الشاملة تطور المنافسة ومتطلبات - 
الداخلیین (فلسفة إداریة معاصرة، جوهرها، نظام شامل للجودة یستلهم توقعات الزبائن :" فتعرف كما یلي

ویستهدف التحسین المستمر للعملیات من خالل فرق عمل مدربة وتقوم على مسؤولیة ) والخارجیین
".ة اإلدارات واألقسام وفرق العمل واألفراد العاملین إلشباع حاجات وتوقعات الزبائنتضامنیة لكاف

:و تتمثل مقومات الجودة الشاملة فیما یلي
.العلیاةاإلدار التزام-1
.مراقبة عملیات اإلنتاج لبلوغ الجودة-2
.التوجه بالزبون-3
.خدمة الزبون-4

:)1(وعلیه فإن المؤسسة في إطار إستراتیجیة منتوجها الدولي أن تحرص على 
تحقیق الجودة التي تخص منتوجها بدایة من تخطیطه وتصمیمه إلى غایة تسویقه نهائیا للمستهلك وأن -أ

تحرص على عدم ظهور فجوة بین مستوى جودة المنتوج المحقق ومستوى جودته بحسب ما تفرضه 
.میةالمقاییس العال

على إدارة الجودة الشاملة بشكل فعال ومسؤول من خالل متابعة أداء كل العاملین ومراقبته وتقییمه 
.الحرص أیضا على إستقبال شكاوي المستهلكین و معالجتها

.للتصدیرالتسعیر استراتیجیات:الثانيالمطلب 
صفات المنتوج ومختلف لم یقتصر إهتمام المؤسسات عند تواجدها في السوق الدولي بخصائص وموا

الخیارات واالستراتیجیات واإلجراءات المرتبطة به بل أیضا بتسعیره على مستوى هذه األسواق بحیث 
المستهلكون الدولیون لم یقصروا هم أیضا إهتمامهم بالمنتوج من حیث الجوهر المادي والمواصفات 

نیة سعره ومدى تقبلهم له، ومنه یجب الخ، بل تعدى إهتمامهم لیشمل مدى عقال...وخدمات ما بعد البیع
على المؤسسة أن تتخذ قرار محكم لتحدید األسعار المناسبة في األسواق الدولیة التي تسوق لها منتجاتها 
ومعرفة مختلف العوامل التي تؤثر علیها حتى یتسنى لها تحقیق األهداف المختلفة من وراء ممارستها 

.م الربح وزیادة الحصة السوقیةلنشاط التسویق الدولي ومن بینها تعظی

.251فضیل فارس، مرجع سابق، ص–1
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مفهوم السعر الدولي و محدداته: أوال
:        قبل التطرق لمفهوم السعر الدولي نتطرق أوال لمفهوم التسعیر بصفة عامة حیث یعرف كما یلي 

هو كمیة النقود الالزمة والتي یستعد المستهلك لمبادلتها بمزیج من خصائص السلعة أو الخدمة المادیة " 
)1("والنفسیة والخدمات المرتبطة بها

تلك القیمة التبادلیة للمنتوج  المسوق دولیا والتي تستجیب إلعتبارات في تحدیدها :" أما السعر الدولي فهو
)2("من طرف المؤسسة وألسالیب إستراتیجیة في تعدیلها

تحرص على مراعاة على المؤسسة الراغبة في العمل في السوق الدولي أن : محددات السعر الدولي- 
العدید من العوامل عند تحدیدها للسعر الدولي نظرا لتأثیرات هذه العوامل على عملیة تحدید السعر الدولي 

:وهذه العوامل تتمثل في عوامل داخلیة وأخرى خارجیة وهي كما یلي 
:عوامل داخلیة-1

:و تتمثل في ما یلي
أهداف المؤسسة من سوق دولي آلخر فربما تطمح تختلف : أهداف التسعیر تبعا ألهداف المؤسسة-

المؤسسة إلى زیادة حصتها السوقیة في سوق دولیة معینة والحفاظ علیها في سوق أخرى أو إكتساحها في 
سوق آخر ومن ثم إزاحة المؤسسات المنافسة لها فمثال إذا كان هدف التسعیر هو إكتساح السوق فإن 

ضافة إلى أن وجود مزایا واضحة في المنتج التصدیري مقارنة السعر الذي سیفرض سیكون منخفضا باإل
.مع المنتجات قد یجعل المؤسسات التصدیریة المعینة بوضع تلك األسعار تتحقق لها أقصى األرباح

من المعلوم أن مجموع التكالیف التي تتحملها المؤسسة إلنتاج المنتوج هي التي تلعب :تكالیف اإلنتاج-
حیث :ه باإلضافة إلى أن تحدید السعر من قبل المؤسسة یجب أن یخضع لمستوییندورا في تحدید سعر 

في المدى القصیر یجب على المؤسسة أن تكون لها معلومات مفصلة حول التكالیف المتعلقة بإنتاجه 
وشحنه ونقله إلى األسواق الدولیة وبالتالي تحدید سعر أقل منها من أجل ضمان حصتها في السوق  

.د فعل المنافسین وفي المدى الطویل یمكنها أن تسعى لتحقیق الربحیة وتغطیة كامل التكالیفوبلورة ردو 
انه محدد ال یقل أهمیة عن المحددات السابقة للسعر : مستوى التطور العلمي و التقني المستخدم-

:الدولي وذلك من خالل أنه

.60، ص2000الباشا و آخرون، مبادئ التسویق الحدیث، دار صفاء للنشر و التوزیع، األردن، محمد -1
.254فضیل فارس، مرجع سابق، ص-2
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التكالیف ومن ثم قدرتها على تحدید یساهم في تحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة فیما یخص التحكم في - 
.الخ...السعر الذي تراه مناسبا

یسمح للمؤسسة من تحقیق منتوج مبتكر أو جودة عالیة لمنتوجها السائد وبمواصفات ذات كفاءة ومن - 
.ثم إمكانیة رفع سعره على إعتبار أن ذلك یتماشى مع مستوى الجودة العالي

إن المؤسسة التي ترید ممارسة أنشطة التسویق الدولي :تغیراتهامكونات المزیج التسویقي األخرى و -
مطالبة بأن تصب إهتماماتها على جمیع عناصر المزیج التسویقي بطریقة متوازنة وهذا األمر له إنعكاس 
على درجة التنسیق بین تلك العناصر لذلك یمكن القول أن سیاسات عناصر المزیج التسویقي تتأثر فیما 

ترابطها وأن عملیة التخطیط والتنفیذ والتعدیل التي تخص السعر الدولي التي تقوم بها المؤسسة بینها نظرا ل
ترتبط إلى حد بعید بالعناصر األخرى للمزیج التسویقي الدولي فمثال إرتفاع تكالیف الترویج قد تؤدي إلى 

إلى حد ما في تخفیض إرتفاع محتمل لسعر المنتوج، تحكم المؤسسة في تكالیف البحوث والتطویر یساهم
السعر إختیار قنوات التوزیع الدولي بتكلفة منخفضة یؤدي إلى تحدید السعر النهائي یكون في متناول 

.المستهلكین الدولیین
إن المراحل المختلفة التي یمر بها المنتوج لها تأثیر على قرار التسعیر :مستویات دورة حیاة المنتوج-

ن السعر مرتفعا عند بدایة تسویقه ومع مرور الزمن ینخفض نتیجة المنافسة في األسواق الدولیة حیث یكو 
.بین المؤسسات التي تحتكم للسیاسة التسعیریة التنافسیة

:وتتمثل فیما یلي:العوامل الخارجیة-2
تخضع القرارات التي تنفذها المؤسسة بخصوص التسعیر :مستوى الطلب و خصائص المستهلكین-

ومرونته على منتوجها في األسواق الدولیة المستهدفة وأیضا القدرات الشرائیة الدولي لحجم الطلب 
.للمستهلكین في تلك األسواق ودرجة انتفاعهم بالمنتوج وأهمیته ودرجة رفاهیته

تراعي بعض المؤسسات عند قیامها بتحدید إستراتیجیتها التسعیریة على تصرفات :طبیعة المنافسة-
لمحتملة حیث تقوم بدراسة السعر المطبق في السوق من طرف المنافسین حیث وردود أفعال المنافسین ا

یتم تحدید هذا السعر عن طریق معرفة متوسط أسعار المنافسین، حتى تتمكن من وضع سعر مناسب إما 
یفوق أو یساوي أو أقل من األسعار المنافسة، ففي ظل المنافسة الكاملة نجد أن ظروف وعوامل السوق 

دد السعر في حین في ظل احتكار القلة فإن المؤسسة هي التي تسیطر على عملیة التسعیر هي التي تح
.بما یتالئم مع أهدافها
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إن هذه األخیرة تفرض إمالءاتها على قرارات المؤسسة التسعیریة  :الظروف القانونیة للدول المضیفة-
خضاعها وفق ضوابط القوانین التي تصدرها حكومات الدول المضیفة  ٕ ومن هذه القوانین نجد قانون وا

. حمایة الصناعات الناشئة
. تتمثل في تقلبات الصرف وتغیرات معدالت التضخم:عوامل خارجیة أخرى-

أهداف التسعیر و العوامل المؤثرة في أسعار التصدیر: ثانیا
ولذلك واضحاال یمكن القیام بأي عمل بشكل مناسب إذا لم یكن الهدف من القیام به :أهداف التسعیر-1

ینبغي على اإلدارة أن تحدد أوال األهداف التي ینبغي تحقیقها من التسعیر قبل أن تحدد السعر نفسه ورغم 
بساطة ومنطقیة هذا فإن قلة من المشروعات هي التي تحدد هذه األهداف بوضوح وتضع سیاسات تسعیر 

األهداف المرتبطة بالربح : وهمامحددة لتحقیقها ویمكن التمییز بین مجموعتین من أهداف التسعیر 
:)1(واألهداف المتعلقة بحجم المبیعات كما یلي

األهداف المرتبطة بالربح-أ
:عادة یعتبر هدف تحقیق الربح مؤثرا أساسیا في قرارات التسعیر وفیما یلي أهم هذه األهداف

ن یمثل دون شك تعظیم الربح أ تحقیق أقصى ربح ممكن على الرغم من أن تحقیق أقصى ربح ممك- 
هدف المشروع في المدى الطویل فمن النادر أن یكون هدفا عاجال إال عندما یرید المشروع الحصول على 
أقصى ما یمكن الحصول علیه من المنتج قبل سحبه من السوق، وفي المراحل المبكرة من دورة حیاة 

من األفضل تحدید سعر المنتج فإن الحاجة إلى بناء وتدعیم حصة المشروع من السوق قد تجعل 
منخفض واالكتفاء بهامش ربح منخفض وعندما نتكلم عن تعظیم الربح فإن هذا القول نسبي ألنه ال یمكن 

.تحدید رقم معین على أنه یحقق أعظم ربح
تحقیق معدل مستهدف من العائد على االستثمار أو على صافي المبیعات یحاول كثیر من المشروعات - 

ل إلى مستوى معین من األرباح التي تحقق له معدال مستهدفا من العائد على جهده من أجل الوصو 
.االستثمار ویعتبر هذا المعدل المستهدف مقیاسا مفیدا ألداء المنتج خاصة إذا كان جدیدا

تحقیق ربح مناسب أو مرضي فبعض المشروعات ال ترغب في تعظیم الربح أو تحدید عائد مستهدف - 
الذي سبق بیانه، وبدال من ذلك تبحث هذه المشروعات عما تفضل أن تسمیه مستوى على المنتج بالمعنى 

.243، ص1988محمد عبد اهللا عبد الرحیم، التسویق المعاصر، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، -1
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بأنه "مرضي من الربح، بمعنى المستوى الذي یغطي التكالیف ویسمح باالستثمار في المستقبل وما یعرف
.قد یتغیر بمرور الوقت، فتكالیف اإلنتاج والتوزیع واإلعالن والتكالیف األخرى قد ترتفع" مرضي

تسعى المشروعات نحو عدة أهداف مرتبطة بحجم المبیعات في :هداف المرتبطة بحجم المبیعاتاأل- ب
بحثها عن الربح ففي حاالت كثیرة قد یساعد الحجم الكبیر من المبیعات على تدعیم فكرة قبول المستهلك 

مرضي من لمنتجات المشروع وانتشارها في السوق على الرغم من أن ذلك ال یضمن بالضرورة مستوى 
:)1(األرباح وفیما یلي أهم األهداف التي ترتبط بحجم المبیعات

درج كثیر من المشروعات األعمال على السعي نحو تحقیق أقصى : تحقیق أقص إیراد من المبیعات- 
إیراد من المبیعات، من خالل أقصى حجم من المبیعات فالمنطق البسیط یقضي بأن نمو المبیعات یعتبر 

ا وأن الزیادة في المبیعات تؤدي إلى زیادة األرباح غیر أن المنافسة والتضخم وندرة الموارد  مؤشرا إیجابی
قد تؤدي أحیانا إلى تعدیل هذه العالقة ففي محاولة الوصول إلى حجم كبیر من المبیعات لتغطیة التكالیف 

ن له آثار عكسیة على الثابتة كما أن اإلبقاء على السعر المرتفع للوصول إلى أقصى ربح یمكن أن تكو 
.اإلیرادات من المبیعات

زیادة حصة المشروع من السوق فسیاسة التسعیر في بعض المشروعات تستهدف زیادة حصتها من - 
ویدخل منافسون جدد إلى السوق ) على مستوى الصناعة(السوق فعندما یزداد الحجم الكلي للمبیعات 

نسبة ما تحصل علیه من السوق حتى تتمكن من البقاء  یجب على المشروعات الحالیة أن تراقب بعنایة 
.واالستمرار

زیادة حجم العمالء، تلجأ بعض المشروعات إلي تحدید أسعار منخفضة على أمل أن یزداد عدد - 
.العمالء بشكل ملموس بما یفضي إلى زیادة حصتها في السوق ومبیعاتها 

غب المشروع فیها عدم تشجیع قطاعات معینة تخفیض حجم العمالء هناك بعض الحاالت التي قد یر - 
من الجمهور على استعمال سلعته أو خدمته فالفنادق والمطاعم التي ترید المحافظة على مستوى معین 

.من العمالء تلجأ إلى رفع أسعارها تحقیقا لذاك
التسعیر اإلبقاء على الوضع الراهن رأینا في األهداف السابقة كیف یمكن أن تستخدم إستراتیجیات- 

المختلفة في إحداث تغییر في السوق ولكن عندما یمثل الوضع الراهن وضعا مفضال فإن التغییر قد یمثل 

.246محمد عبد اهللا عبد الرحیم، مرجع السابق، ص–1
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تهدیدا سواء كان ذلك بسبب تصرف المستهلكین أو المنافسین أو الحكومة ولحمایة مكانه قد یسعى 
.المشروع نحو أهداف قد تختلف عن تلك المتعلقة بالربح أو بحجم المبیعات

المحافظة على حصة المشروع من السوق، غالبا ما یجد المشروع أن من مصلحته إستراتیجیا اإلبقاء - 
على حصته من السوق ویعتبر هذا حقیقیا بالنسبة للمشروعات التي تتمتع فعال بنصیب كبیر من السوق 

األصغر من وتخشى تدخل الحكومة إذا زاد نصیبها عن ذلك وحتى بالنسبة للمشروعات ذات النصیب 
السوق قد ترى من األنسب لها االستمرار بهذا النصیب الثابت ألن الدخول في صراع من أجل نصیب 

.أكبر قد یكون مكلفا جدا بما یؤدي إلى انخفاض األرباح
مواجهة المنافسة قد تكون أبسط إستراتیجیة لتحسین المبیعات والحصة من السوق واألرباح هي إتباع - 

مثل (وذلك بالنسبة للشركات التي تفضل اللجوء إلى اإلستراتیجیة غیر السعریة أسعار المنافسین
فإذا كان المشروع راضیا عن المستوى الحالي لإلرباح فإنه لن ) المجهودات الترویجیة وتطویر المنتجات

.یغامر بالدخول في حرب سعریة من أجل مركز تنافسي أفضل
فالصورة الذهنیة عامل هام  في نجاح المشروع في السوقالمحافظة على الصورة الذهنیة للمشروع- 

ومن بین ما تتأثر به هذه الصورة سیاسته السعریة فعندما یكون المشروع مشهورا بالمنتجات ذات الجودة 
والسعر المرتفعین فإن تقدیم خط منتجات منخفضة السعر قد یؤثر على صورة المشروع في ذهن 

ن المنتجات األصلیة قد تفقد بعضا من سمعتها وعلى عكس ذلك فإن المستهلكین وفي هذه الحالة فإ
المستهلكین قد یستجیبون سلبا إذا كان المشروع قد بنى سمعته على أساس تقدیم منتجات جیدة ورخیصة 
وقام بتقدیم منتجات مرتفعة الثمن ألن ذلك سیلقي ضالال من الشك في ذهن المستهلكین بالنسبة لقیمة 

.یة منخفضة السعرالمنتجات األصل
المحافظة على أسعار ثابتة، قد تفضل بعض المشروعات المحافظة على األسعار ثابتة تفادیا للهزات - 

فحرب األسعار قد تكون مدمرة، وحتى الهزات الخفیفة قد تحدث آثارا لم تكن متوقعة وبالنسبة للمدیرین 
مخاطر التغییر غالبا ما یعملون وفق الذین یهمهم المحافظة على مراكزهم ووظائفهم أكثر من تحمل

.نظریة األسعار الثابتة تعني أرباحا ثابتة
تختلف أهداف التسعیر في األسواق المحلیة عنها في األسواق :العوامل المؤثرة في أسعار التصدیر-2

: )1(الدولیة بسبب دخول عوامل خارجیة تؤثر في سیاسات التسعیر و من أهم هذه العوامل نجد

.325-324أحمد عبد الرحمان أحمد، مرجع سابق، ص ص، -1
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تتدخل بعض الحكومات أحیانا في تحدید الحد األقصى واألدنى :ور الحكومات في تحدید األسعارد-أ
ألسعار بعض المنتجات وخاصة األساسیة حیث تمنع الدولة المؤسسات الداخلیة والخارجیة بإتباع 

النوع سیاسات تسعیریة تمكنها من الربح على حساب المستهلكین الضعفاء وألجل تحدید أهدافها في هذا
:من األسواق الخارجیة علیها إتباع إحدى الطرق التالیة

.تخفیض مستوى جودة المنتجات- 
.استخدام مواد أولیة رخیصة- 
.إتباع سیاسات البیع باألجل و التقسیط- 

:آخر وذلك وفقا لـعار السلعة الواحدة ما بین سوق و تتباین أس:تتباین األسعار بتعدد األسواق- ب
.مراحل حیاة السلعة ما بین السوق المحلیة والسوق المستهدفةاختالف - 
.مستوى الطلب على السلعة- 

إن إختصار قنوات التوزیع یؤدي إلى إختصار حلقات الوسطاء والوكالء وهذا :تعدد القنوات التوزیعیة- ت
. لسعریؤدي إلى البیع المباشر من المنتج إلى المصدر إلى السوق الخارجي مما یسمح بتخفیض ا

إن صعود وهبوط أسعار العمالت یؤدي إلى إحداث تغییر في القوة :اختالف أسعار الصرف والعمالت- ث
.الشرائیة للوحدات النقدیة مما یؤثر في أسعار شراء مدخالت اإلنتاج

آلیات التسعیر الدولي و إستراتیجیاته:ثالثا
ن المؤسسة اإلستخدام المحكم آللیة معینة إن إستراتیجیة التسعیر للمنتجات التي تسوق دولیا تتطلب م

تراها مناسبة من اآللیات المتعلقة بتحدید األسعار إلى جانب ضرورة تبني المؤسسة إلستراتیجیة فعالة في 
هذا الشأن من أجل اإلستجابة المثلى لمتطلبات مستهلكي األسواق الدولیة ومن أجل مواجهة المنافسین بما 

.المؤسسة فیهایحقق كل ذلك مكانة وبقاء 
أمام المؤسسة عدد من اآللیات التي تستخدمها للتسعیر على المستوى الدولي : آلیة التسعیر الدولي-1

: )1(وهي
بموجب هذه اآللیة یتحدد السعر على أنه مجموع التكالیف الالزمة : آلیة التسعیر على أساس التكلفة-أ

لتحقیق الوحدة الواحدة من المنتوج یضاف إلیها نسبة معینة من الربح، إن هذه اآللیة یمكن أن تثبت 

.259فضیل فارس، مرجع سابق، ص-1
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نجاعتها في حال تقدیم المؤسسة لمنتوجها في سوق یفتقد للمؤسسات التي تقدم منتجات منافسة له غیر 
.نجاعة في حال سیادة منتجات منافسة بأسعار منافسةأنها تفتقد لل

وفق هذه األخیرة یتسنى للمؤسسة عند تحدید سعر منتوجاتها من : آلیة التسعیر على أساس القیمة- ب
المنافع التي یمكن ( األخذ بالحسبان المعرفة التي تحقق لدى المستهلك عن القیمة التي یكتسبها منتوجها 

وهذا ما یثبت اإلتجاه الحدیث في الفكر التسویقي الذي یستدعي من ) ول علیهاأن یتوقع المستهلك الحص
المؤسسة أن تركز بشكل ال متناهي عن الكثیر من األساسیات من بینها التركیز على قاعدة تحقیق جودة 

.المنتوج ونیل رضا المستهلك من أجل نسج عالقة أبدیة معه
یمكن  للمؤسسة المسوقة دولیا أن ال تغفل عن :للمستهلكآلیة التسعیر على أساس القوة الشرائیة -ج

األخذ بعین اإلعتبار القوة الشرائیة للمستهلك ذلك لكونها من العوامل المؤثرة في تحدید السعر الدولي، 
ووفق هذه اآللیة یتحدد السعر من خالل طرح التكلفة الكلیة التي تتحملها المؤسسة عند إنتاج واحدة من 

.لسعر الذي یمكن أن یتقبله المستهلكالمنتوج من ا
حیث بموجبها یمكن للمؤسسة من تحدید السعر الذي یكون :آلیة التسعیر على أساس المنافسة-ه

:مناسبا في األسواق التي تسودها المنافسة السعریة ویكون ذلك 
تحدید سعر إما بمعرفة المؤسسة لألسعار المفروضة من طرف المؤسسات المنافسة ومن ثم قیامها ب- 

.منتوجها من خالل تقدیر متوسط األسعار السائدة مطروح منه تكلفة إنتاجه
أو یمكن لها وضع سعر یكون قادرا على أن یحافظ على حصتها في السوق، لكن ذلك یكون مشروطا - 

.بضرورة قدرة المؤسسة على تمییز منتوجها من خالل خدمات ما بعد البیع
هناك عدة إستراتیجیات تدفع بالمؤسسة إلى تحدید السعر األنسب في : ليإستراتیجیة التسعیر الدو -2

:)1(األسواق الدولیة و تتمثل هذه اإلستراتیجیات فیما یلي
وتركز هذه اإلستراتیجیة على وضع سعر عالي في مرحلة تقدیم المنتج :إستراتیجیة التسعیر الكاشط-أ

في عدم وجود بدائل قویة للمنتج في السوق الدولي للسوق الدولي، وقد تنتج هذه اإلستراتیجیة خاصة
حیث ستكون المنافسة في هذه الحالة ضعیفة وغیر مؤثرة إال أن المنافسة ستزید من دخول منافسین جدد 
لسوق تصدیر المنتج وهنا تبدأ األسعار باالنخفاض التدریجي وذلك إلحداث حاالت التوافق مع الظروف 

.المستجدة في السوق الدولي

، دار المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع، -مدخل سلوكي-محمد إبراهیم عبیدات، أساسیات التسعیر في التسویق المعاصر - 1
.122- 121،ص ص،2004األردن،
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وتركز هذه اإلستراتیجیة على فرض أسعار منخفضة نسبیا على :إستراتیجیة التسعیر الكاسح- ب
المنتجات المراد تصدیرها لألسواق الدولیة وذلك بهدف تنشیط الطلب وتوسیع األسواق وتحقیق حصص 

داث سوقیة أعلى للمنتجات التصدیریة وهنا ال بد من التأكید على ضرورة أن یلجأ المصدرون إلى إح
تعدیالت جوهریة وشكلیة في عناصر المزیج التسویقي للمنتج التصدیري من وقت آلخر وذلك لتحقیق 

.التجاوب العملي مع الظروف والمستجدات البیئیة المحیطة بعمل المؤسسات العاملة في األسواق الدولیة
لمقصود بهذه اإلستراتیجیة وا:إستراتیجیة التسعیر المساویة إلستراتیجیة التسعیر الخاصة بالمنافسین-ت

أن یتم تسعیر المنتجات التصدیریة وفق إستراتیجیة أو أسعار المنتجات المقدمة من قبل المنافسین ویرتبط 
بهذه اإلستراتیجیة إستراتیجیة قائد السوق حیث یتبع المنافسون الرئیسیون إستراتیجیة التسعیر المتبعة من 

سعریة قد تشن من قبل أولئك المنافسین الذین تتوافر لدیهم قدرات قبل قائد السوق وذلك تجنبا ألیة حروب
أو مزایا تنافسیة ملموسة في مجال الحصول على مواد خام ومواد نصف مصنعة أو مصنعة بأسعار أقل 

.مما تتحصل علیه المؤسسة أو المؤسسات المعنیة والمطبقة إلستراتیجیة التسعیر التي یتبعها قائد السوق
وترتبط هذه اإلستراتیجیة في التسعیر الدولي للمنتجات التصدیریة على :یة التسعیر النمطيإستراتیج-د

قیام المصدر بوضع قائمة أسعار واحدة لكل المنتجات التي یقوم بتصدیرها دولیا مع ترك فرصة للتفاوض 
یا للسلع مع الشركات المستوردة، هناك بعض المؤسسات التصدیریة تلجأ إلى وضع أسعار منخفضة نسب

.المصدرة وفي نفس الوقت تفرض أسعارا أعلى لقطع الغیار الخاصة بها
مشكالت تسعیر الصادرات: رابعا 

:)1(تتعرض إستراتیجیة تسعیر الصادرات لعدة مشاكل  أهمها
تحدث حاالت تهریب المنتج من السوق المصدرة إلیه إلى أسواق :تهریب المنتج من سوق آلخر -1

جاورة نتیجة لسیاسة التمییز السعري التي تثبتها بعض المؤسسات في األسواق المختلفة أخرى قد تكون مت
بالنسبة للمنتج الواحد، كأن تصدر بضاعة من كوریا إلى لبنان ثم تهرب إلى سوریا نظرا ألن لبنان ال 

ن تفرض رسوم جمركیة على المستوردات الكوریة بینما سوریة تفرض رسوما على هذه السلع لذلك فإ
السعر الرسمي في سوریا للبضاعة الكوریة أعلى مما علیه الحال في لبنان مما یشجع المهربین على نقل 
البضاعة من السوق اللبنانیة إلى سوریا لالستفادة من فارق السعر وبالتالي یجب على المؤسسات الكوریة 

وتعمد لفرض أسعار متوازنة ) اورةالمتج(أن تجرى مقارنة بالنسبة ألسعار منتجاتها في األسواق المتقاربة 

.359صعلى إبراهیم الخضر، مرجع سابق، –1
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على نفس السلع المصدرة إلى هذه األسواق، كما تظهر مشكلة تهریب السلعة المصدرة إلى أحد األسواق 
.إلى سوق أخرى مجاورة كون احد السوقین مقیدا بشروط تسعیریة من قبل الدولة

هو معروف یوجد العدید من كما :تأثیر سعر المنتج النهائي وسعر مكوناته على عوائد المؤسسة-2
المؤسسات الدولیة التي منحت تراخیص إلنتاج بعض سلعها كلیا أو جزئیا في بلدان أخرى وبالتالي فإن 
تكالیف إنتاج السلعة في البلد المضیف ستكون أقل من تكالیف إنتاجها في البلد األم نظرا لالختالف في 

ن سعر السیارة الكوریة المجمعة في البلد األم أعلى عناصر التكلفة وخاصة أجور القوى العاملة، حیث أ
لهذا فإن المؤسسة األم ستحصل %40-30من سعر نفس السیارة المجمعة في إیران وتركیا بحدود 

على حصة سوقیة أقل من إیران وتركیا وبالتالي ستنقل أرباحها وعوائدها إذا كانت ال تعوض هذا الفرق 
.عن طریق عائدات التراخیص

تفرض بعض الشركات أسعارا تمیزیة عند :دم انسجام السعر مع باقي عناصر المزیج التسویقيع-3
تصدیرها بعض السلع ذات النوعیة الخاصة بالقیاس مع األسعار التي یحددها المنافسون مما یتطلب من 

نیة إدارة المؤسسة ووكالئها في السوق المستهدفة بذل مجهودات إضافیة في مجال الحمالت اإلعال
للترویج لهذه السلعة والتأكید على أنها ذات جودة خاصة یمكن أن تستقطب المستهلكین كما أنه ال بد من 

.االهتمام برجال البیع في هذه الحالة وتدریبهم على مهارات تسویقیة تمكنهم من زیادة مبیعات هذه السلعة
.استراتیجیات التوزیع في األسواق الدولیة: المطلب الثالث

تعتبر سیاسة التوزیع  من بین السیاسات األربعة المشكلة للمزیج التسویقي الدولي الذي تعتمده المؤسسة 
من أجل تفعیل أداء أعمالها الدولیة وممارسة فاعلة ألنشطة التسویق الدولي من أجل تحقیق أهدافها 

المناسب الذي ستدخل به المسّطرة، فبعد أن تحدد األسلوب المناسب لدخول السوق الدولي ووضع المنتج
هذه السوق باإلضافة إلى تحدید السعر المناسب تجد إدارة التسویق الدولي نفسها أمام قرار حاسم آخر أال 
وهو كیفیة توزیع منتجاتها في هذه األسواق المستهدفة، لذا فهي مجبرة على إختیار قنوات توزیع مناسبة 

ي وتلبیة حاجاته ورغباته وبالتالي إضافة مستهلكین دائمین إلیصال منتجها إلى المستهلك في السوق الدول
لمنتجها في السوق الخارجي وهو مسعى جمیع المؤسسات على المستوى المحلي أو الدولي وسوف نتناول 

:هذا المطلب بالتطرق إلى العناصر التالیة
.مفهوم و أهمیة التوزیع الدولي-1
.منافذ التوزیع على المستوى الدولي-2
.أنواع إستراتیجیات التوزیع الدولي-3
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.كیفیة إختیار الوسطاء المناسبین-4
:مفهوم و أهمیة التوزیع الدولي - أوال
التوزیع الدوليمفهوم -1

التوزیع الدولي هو نشاط یحرص على تكریس حلقة الوصول بین :")1(یعرف التوزیع الدولي على أنه 
والمستهلك الذي سیتلقاه لالنتفاع به وذلك من خالل تحدید المؤسسة المنتجة والمسوقة للمنتوج الدولي 

".المؤسسة بكفاءة وفعالیة منافذه وقنواته
:أهمیة وظیفة التوزیع على المستوى الدولي-2

إن وظیفة التوزیع لها أهمیة بالغة في المؤسسة وهذا ما یجعل المؤسسة تتحمل مخاطر كبیرة عند إختیارها 
ثر مباشرة على نتائج المؤسسة من حیث الوصول الى نتائج المؤسسة من جهة لمنافذ التوزیع ألنها تؤ 

ودرجة المردودیة المرتقبة من جهة ثانیة وعلیه فإن لوظیفة التوزیع في المؤسسة أهمیة بالغة وذلك لسببین 
:)2(هما

اضلة بین حیث تجد المؤسسة نفسها مضطرة للمف:صعوبة اختیار منافذ التوزیع في األسواق الخارجیة-أ
هل یتم التوزیع من خالل منافذ تمتلكها المؤسسة في السوق : العدید من البدائل كما یطرح التساؤل

الخارجي أم تعتمد على موزعین متخصصین وهل هم محلیین أم أجانب، هل تجار تجزئة أم جملة، هل 
.لفة لكل بدیلوكالء أم سماسرة واألساس الذي تعتمد علیه المؤسسة هو العائد المتوقع والتك

إن النتائج المترتبة عن الخطأ في :النتائج المترتبة على اختیار منافذ التوزیع في األسواق األجنبیة- ب
االختیار وخیمة على المؤسسة، حیث تكلف المؤسسة خسائر معتبرة یصعب تجنبها ألن العقود عادة 

لیس هناك مرونة في تغییر القنوات تكون طویلة األجل مما ال یسمح التحول إلى وكیل آخر بسهولة أي 
التوزیعیة وبالتالي فشل المؤسسة في تحقیق أهدافها رغم جودة العناصر األخرى للمزیج التسویقي ونقص 

.الكفاءة في التوزیع 
من التحدیات التي تواجه المؤسسة هنا هي كیفیة نقل        :منافذ التوزیع على المستوى الدولي- ثانیا

یصال ما تنتجه  ٕ فهي أمام تحدي إختیار المنافذ والقنوات المناسبة إذن)3(للمستهلك في السوق الدوليوا
لذلك، لذا فالمؤسسة في هذه الحالة هي المسؤولة الوحیدة على إختیار طریقة توزیع منتجاتها في النطاق 

.266فضیل فارس ، مرجع سابق،ص–1
.160-159غول فرحات، مرجع سابق، ص ص، -2
.269-268فضیل فارس، مرجع سابق، ص ص، -3
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إتفاقیة مع الدولي من خالل تحدید األهداف من وراء التوزیع وأیضا تحدید مهام كل طریقة ومنه إبرام 
.الموزعین بغیة تفعیل عملیة التوزیع الدولي 

إن التوزیع الدولي المحكم والسلیم یتطلب من المؤسسة أن :مفهوم منافذ التوزیع الدولي ووظائفها-1
توزیع جهود كل من المؤسسة األم وفروعها :"تتخذ قرار حول كیفیة منافذه وتعرف منافذ التوزیع الدولي

رة الدولیة من أجل القیام بإنسیاب منتجات المؤسسة إلى المستهلكین الدولیین بفعالیة وأیضا وسطاء التجا
" كبیرة

إن جمیع منافذ التوزیع مجبرة على تأدیة مجموعة من الوظائف من أجل اإلنسیاب األمثل لمنتجات 
: المؤسسة مع متطلبات المستهلكین  في السوق الدولي  ومن هذه الوظائف ما یلي

.البحث واإلستقصاء لجمع المعلومات فیما یخص متطلبات المستهلكین في السوق الدوليوظیفة - 
.وظیفة التفاوض ألجل تمكن المؤسسة من تحدید السعر النهائي  للمنتوج الذي سیسوق دولیا- 
.وظیفة االتصال و الدعایة الالزمة ألجل الترویج للمنتوج بكفاءة عالیة- 
.والبیع وغیرها من األنشطة المرتبطة بالتوزیعوظیفة التخزین والنقل - 
وظیفة تقدیم خدمات ما بعد البیع وكل الضمانات التي من شأنها الحرص على عدم إنقطاع العالقة - 

.بین المؤسسة و المستهلك بعد إنتهاء عملیة البیع

لمؤسسة في توزیع هناك العدید من منافذ التوزیع التي تعتمد علیها ا:أنواع منافذ التوزیع الدولي-2
:منتجاتها وهي كاآلتي

یمكن للمؤسسة المنتجة ذاتها القیام بكل أنشطة التوزیع الدولي وذلك نتیجة : المؤسسة المنتجة ذاتها-أ
توافر اإلمكانیات المادیة والمالیة والبشریة لدیها للقیام بها على أكمل وجه وفي هذه الحالة التوزیع الدولي 

تسویق المباشر بمعنى آخر تتولى المؤسسة األجنبیة بنفسها ومن خالل تعبئة هو الذي یطلق علیه ال
.إمكانیاتها المتاحة مهام تصدیر منتجاتها إلى األسواق الدولیة وتوزیعها بنفسها

في حال تعذر القیام بالتوزیع المباشر من طرف المؤسسة نتیجة إعتبارات عدیدة كنقص :الوسطاء- ب
ضروري علیها البحث عن الوسطاء الذین یأخذون على عاتقهم مسؤولیة القیام اإلمكانیات مثال فمن ال

بإیصال منتجاتها إلى مستهلكیها في السوق الدولي بكفاءة وفعالیة وهؤالء الوسطاء یشكلون منافذ حقیقیة 
:للقیام بالتوزیع من أهم الوسطاء نجد ما یلي

الل قرار المؤسسة بتوكیل مهام التصدیر ویكن ذلك من خ:وسطاء في مجال التصدیر غیر المباشر-
.للوسطاء المحلیین
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إذ یمكن لهذه األخیرة أن تتولى مهام توزیع منتجات المؤسسة والقیام : مؤسسات إدارة التصدیر•
عداد بحوث التسویق ودراسة األسواق الدولیة والبحث عن الفرص  ٕ بالحملة الترویجیة لها وا

مؤسسات تتمتع بالخبرة والمعرفة  الواسعة بخبایا التوزیع التسویقیة أیضا خاصة وأن مثل هذه ال
ولها مكاتب بیع في األسواق الدولیة وعادة المؤسسات المحدودة اإلمكانیات هي التي توكل تلك 

.المهام لمؤسسات إدارة التصدیر
تتمثل في األفراد أو المؤسسات حیث تحمل على عاتقها مهام التصدیر : وكاالت التصدیر•

.للخارج
یمكن للمؤسسة أن تستعین بالموزعین في األسواق الدولیة الذین :الموزعون في األسواق الدولیة-

یأخذون على عاتقهم مسؤولیة توزیع منتجات المؤسسة األجنبیة من خالل عملیة الشراء بغرض البیع 
ة وهناك نوعین بحیث یتم إنتقائهم والتعاقد معهم من أجل اإللتزام بما یطلب منهم عمله من طرف المؤسس

.من الموزعین في السوق الدولي
اتوزیعها وبیعهمؤسسات وأفراد یستلمون المنتجات من طرف المؤسسة من أجل وهم: الموزعون الكبار

لتجار الجملة والتجزئة على السواء مع العلم أن هؤالء یمتلكون مخازن وخبرة كبیرتین في التسویق 
. لمالیة التي جعلت منهم یتخصصون في نشاط التوزیعباإلضافة إلى اإلمكانیات البشریة وا

من البدائل التي تستخدمها المؤسسة نجد تجار الجملة : الموزعون بالجملة والتجزئة في الدول المضیفة
.والتجزئة

هم ولة و هم عكس الموزعین بحیث یتولون مهام توزیع منتجات المؤسسة مقابل عم:الوكالء الدولیون-
:)1(عدة أنواع

: هو عادة وكیل واحد یقوم بالترویج للسلعة والعدید من األنشطة األخرى مثل:لوكیل لحساب المنتجا
عداد الحسابات وتحویل إیرادات المبیعات للمنتج بعد  ٕ إرسال الطلبات للمصدر والبیع المحلي للعمالء وا

نما تودع في مخا ٕ زنه لحین بیعها محلیا وتظل أخذ عمولته وفي هذه الحالة ال تنتقل ملكیة السلعة للوكیل وا
.مملوكة للمصدر الذي یسیطر أیضا على عملیة تسعیر السلعة

ویتمیز هذا النوع من الوكالء بضمان الوفاء بقیمة الطلبات المصدرة :DEL CREDEREالوكیل من نوع 
لألسواق وفي هذه الحالة یتلقى الوكیل عمولة أكبر من عمولة الوكالء اآلخرین نظرا ألنه یتحمل مسؤولیة 

.196-195یحي سعید علي عید، مرجع سابق، ص ص، -1
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سداد قیم الطلبیات حتى لو أخفق العمیل المحلي في السداد وهم بذلك یزیدون من ثقة المصدر في 
.تصدیر لألسواقعملیات ال

الوكیل الذي یستورد السلعة لحسابه كأي مستورد تقلیدي ویسدد قیمتها للمصدر وفقا وهو: الوكیل الوحید
لمواعید وأسلوب السداد المتفق علیهما بین الطرفین وهو بذلك ال یتقاضى أي عمولة من المستورد حیث 

.المحلي للسلعة على عاتقهتنتقل إلیه ملكیة السلعة وتقع مسؤولیة التسعیر والتوزیع 
هؤالء یشكلون وساطة حقیقیة تقریبیة لوجهات نظر بین كل من المصدر والمستورد من أجل :السماسرة-

.تجسید المعامالت بینهما مقابل عمولة
.هم یقیمون مباشرة دون وساطة السمسرة بإستیراد المنتجات من المصدرین مباشرة: المستوردون-

هو شخص یقیم في دولة واحدة أو )1(إن رجل المبیعات التصدیري الطواف:طوافرجل المبیعات ال-
غالبا ما یكون موظفا في سوق الدولة المصدرة ویتنقل إلى الخارج إلجراء وظائف بیعیة وعلى العكس فإن 
رجال المبیعات المقیم یرسل إلى الخارج وطنه للعیش والعمل في سوق أجنبي وتعتمد هذه الطریقة على 

.یام البائعین التابعین للمنتج بزیارة المستهلك األخیر في منازلهم وفي مكاتبهم بغیة إقناعهم بالشراءق
:) 2(وتستخدم هذه الطریقة التي تعد من أقدم طرق البیع في بیع

.السلع الجدیدة التي قد یخشى الوسطاء تحمل مسؤولیة التسویق-أ
.ص من السلع التي ینتجونهافي فترات الكساد حیث تسعى المؤسسة التخل-ب
:من مزایا هذه الطریقةو 

ترحیب المستهلكین بالشراء من المندوبین الجوالین لسهولة الشراء دون عناء كما أن البیع في المنازل - 
.معناه توفیر تكالیف التنقل إلى متاجر التجزئة

.عالقة شخصیة نظرا لكثرة الزیارات التي یقوم بها المندوب- 
هذه الطریقة إلى قیام البائعین بمعالجة مشاكل المستهلك األخیر والتعرف على حاجاته یؤدي إتباع- 

.ورغباته أوال بأول
:أما ما یعاب على هذه الطریقة ما یلي

.طرق األبواب یسبب مضایقة للمستهلكین ویقلق راحتهم خصوصا إذا كان الوقت غیر مناسب- 

.373هاني حامد الضمور،مرجع سابق،ص-1
.19، ص2004مدخل لوجستي دولي، دار وائل للنشر والتوزیع، األردن، احمد شاكر العسكري و إبراهیم خلیل الكنعاني، التوزیع-2
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الجوالین بسبب الخوف من الوقوع في الغش أو سرعة یخشى بعض المستهلكین التعامل مع الباعة- 
.إتخاذ القرار

.عدم القدرة على بیع عدد كبیر من السلع بهذه الطریقة- 

هناك العدید من إستراتیجیات التوزیع على مستوى الدولي  وما :أنواع إستراتیجیات التوزیع الدولي-3
.اإلستراتیجیة التي تراها مناسبةاختیارو على المؤسسة إال المفاضلة بین هذه اإلستراتیجیات 

تتمثل في القیام بتوزیع المنتج مباشرة إلى المستهلك النهائي أو المستعمل : إستراتیجیة التوزیع المباشر-أ
دون اإلعتماد على الوسطاء وهذا یعني ضرورة إمتالك المؤسسة المنتجة أو تأجیرها للمخازن والمتاجر 

:)1(منتجاتها في السوق األجنبیة وهناك إستراتیجیتین للتوزیع المباشر وهماالتي تخزن  تعرض فیها 
یقصد بها سیطرة المؤسسة على كافة المراحل الخاصة باإلنتاج والتوزیع :إستراتیجیة التكامل الرأسي-

لمنتجاتها في األسواق األجنبیة من خالل إمتالكها لخطوط اإلنتاج ومنافذ التوزیع معا، وتهدف هذه 
اإلستراتیجیة  إلى إحكام الرقابة على أسالیب توزیع المنتج في السوق األجنبي من أجل ضمان توافقها مع 

.ستراتیجیة التسویقیة للمؤسسةاإل
ویقصد بها إشتراك المؤسسة مع شركات أخرى بإمتالك نفس منافذ التوزیع : إستراتیجیة التكامل األفقي-

في السوق األجنبیة نظرا لنقص إمكانیات كل شریك على حدة وعلیه فإن هذه اإلستراتیجیة تصلح في 
:الحاالت التالیة

.ضعف القدرة المالیة للمؤسسة- 
.كون المنتج جدید- 
.رغبة المؤسسة في تقلیل المخاطر في المراحل األولى لدخول السوق األجنبي- 

تعتمد المؤسسة من خالل هذه اإلستراتیجیة على الوسطاء عند : إستراتیجیة التوزیع غیر مباشر- ب
: تراتیجیة كما في الشكل المواليتوزیع منتجاتها وهناك عدة بدائل لهذه اإلس

.164غول فرحات، مرجع سابق، ص- 1
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إستراتیجیات التوزیع غیر المباشر): 12(الشكل رقم 

غول فرحات، التسویق الدولي مفاهیم وأسس النجاح في األسواق العالمیة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر، :المصدر
.165، ص2008

وهنا تجدر اإلشارة أن المؤسسة عند مفاضلتها بین مختلف اإلستراتیجیات البدیلة للتوزیع في األسواق 
: الدولیة، تراعي المعیارین التالیین

تختار المؤسسة اإلستراتیجیة التي یتوقع أن تحقق لها أكبر عائد : العائد الصافي المتوقع-1
).التكالیف–اإلیرادات (صافي

طول قناة التوزیع وذلك ألن هناك عالقة طردیة بین طول قناة التوزیع ودرجة الخطر الذي تتعرض له -2
الوسطاء المتعامل معهم، فتزید صعوبة اإلتصال بهم المؤسسة، فكلما طالت القناة التوزیعیة كلما زاد عدد 

ومراقبتهم للتأكد من إلتزامهم بالسیاسات التسویقیة وهذا ما یزید معدالت فشل المنتج في حالة عدم 
.تصحیح الخطأ في وقته وهذا فضال عن طبیعة المنتج السریع التلف أوال وثقله وسعره

در
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:كیفیة إختیار الوسطاء المناسبین-4
نتقائهم وذلك ا ٕ لمؤسسة المسوقة دولیا مطالبة بأن تتخذ قرارات صائبة فیما یخص إختیارها للوسطاء وا

:)1(بمراعتها لعدد من اإلعتبارات والشروط التي یجب أن تتوافر لدیهم و هي
.یجب أن تتأكد المؤسسة من مدى قدرته على التوزیع الفعال وعلى تقدیم تسهیالت للعمالء- 
.الخبرة والمهارات التسویقیة التي یتمتع بها وأیضا االحترافیة في المجالمستوى - 
ومختلف الهیئات ذات الشأن الشهرة والقدرة على االتصاالت ومستوى عالقته بحكومة الدولة المضیفة- 

.بالتوزیع والتجارة والتسویق ككل
.ن من المبیعات یجب أن یثبت الوسیط على أنه كفؤ من خالل تحقیقه ألكبر عائد ممك- 
حرص المؤسسة على إدراك عدم قیام الوسیط بتوزیع منتوجات مؤسسة ما یحتمل أن یكون قد تعاقد - 

معها، تكون منافسة لمنتوجاتها وكذلك ضرورة حرصها على التأكد من تكریس جهوده واهتماماته في توزیع 
.منتوجها فقط 

األهمیة حیث یجب على المؤسسة مراعاة العدید من وعلیه تظهر ضرورة التوزیع في السوق الدولي بالغة
الشروط للوصول إلى الوسیط المناسب الذي سیوزع منتوجها الذي تعبت من أجل تصمیمه حتى إنتاجه 

.ره ومنه توزیعه في السوق الدوليوتسعی
.استراتیجیات الترویج للصادرات: المطلب الرابع

دولي والراغبة في البقاء واالستمرار ال یكفي إنتاجها لمنتوج إن المؤسسة التي تمارس نشاطها في السوق ال
یلبي حاجات ورغبات المستهلك في السوق األجنبي باإلضافة إلى تسعیره توزیعه لذا تبرز أهمیة الترویج 
لهذا المنتوج في السوق األجنبي حتى یتعرف هذا المستهلك على مزایا هذا المنتوج وطریقة إستخدامه 

.واجده وهذا ما سنتناوله في هذا المطلبوسعره ومكان ت
مفهوم و أهداف الترویج الدولي :أوال

نشاط اإلتصال التسویقي الذي یهدف إلى إختیار  :")2(النشاط الترویجي على أنه ) 1985(یعرف راشمان
قناع وتذكیر األفراد بقبول أو بإعادة شراء أو بالتوصیة أو بإستخدام منتجا أو خدمة أو فكرة ٕ ".وا

.273فضیل فارس، مرجع سابق، ص-1
.3، ص2002إسماعیل السید، اإلعالن ودوره في النشاط التسویقي، الدار الجامعیة، مصر، –2
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الترویج هو عنصر من العناصر األساسیة للمزیج ":)1(یعرفه محمود جاسم الصمیدعي على أنه- 
التسویقي وهو عبارة عن اإلتصاالت التي تضمن الفهم بین الشركة والجماهیر إلحداث إجراء إیجابي نحو 

".الشراء أو القبول لفكرة ما وتحقیق الثقة المستمرة بالشركة بالمنتجات التي تقدمها
أي عرّف به وهذا یعني أن الترویج هو اإلتصال " روّج للشیئ"إن كلمة الترویج مشتقة من الكلمة العربیة - 

".باآلخرین وتعریفهم بأنواع السلع والخدمات التي بحوزة البائع
بأنه التنسیق بین جهود البائع في إقامة منافذ للمعلومات وفي تسهیل بیع السلع أو :"كما یعرف أیضا- 

".أو في قبول فكرة معینةالخدمة 
یعتبر الترویج عنصر من عناصر المزیج التسویقي وهو خلق الوعي " ):2(تعریف عمرو حسن خیر الدین- 

ثارة اإلهتمام وخلق الرغبة وحث المستهلك على طلب السلعة ویسعى الترویج عموما إلى تدعیم صورة  ٕ وا
"المؤسسة ومنتجاتها في األسواق الدولیة

یف السابقة نعرّف الترویج الدولي على أنه وسیلة إتصال بین المؤسسة والمستهلك في من خالل التعار 
السوق المحلي والدولي وحثه وزیادة رغبته في اإلستفادة من المنتوج الذي یتم الترویج له من أجل تحقیق 

.أقصى إشباع لحاجاته ورغباته
:أهداف الترویج الدولي-

المنتجات التي تتناسب مع حاجات ورغبات المستهلك المستهدف في ال یكتفي المسوق الخارجي بتوفیر 
نما یهتم بإمداده بالمعلومات التي تساعده على إتخاذ قرار الشراء ویتم ذلك في  ٕ السوق الخارجي فحسب وا
شكل رسالة موجهة من المؤسسة المصدرة إلى الوسطاء أو المستهلك النهائي یسعى من خاللها إلى 

القرار : وعند تصمیم الرسالة الترویجیة ینبغي أن تكون مرتبطة بقرارین أساسیین هماتحقیق أهداف معینة
األول یتعلق باألثر المطلوب تحقیقه في السوق من وراء الترویج أما القرار الثاني فیتعلق بالدور الذي 

.سیلعبه الترویج واإلعالن في جهود التصدیر ككل
تسویقیة عامة والمتمثلة أساسا في تنمیة الحصة السوقیة ویهدف الترویج من جهة إلى تحقیق أهداف

وجذب عمالء جدد وكسب والئهم باإلضافة إلى زیادة حجم المبیعات واألرباح ومن جهة أخرى یهدف إلى 
:)3(تحقیق أهداف خاصة باالتصال والمتمثلة أساسا في

.137، ص2009مبادئ التسویق، دار المناهج للنشر والتوزیع، األردن،محمود جاسم الصمیدعي وبشیر عباس العالق، -1
.345، ص1996، عمرو حسن خیر الدین، مرجع سابق-2

3 -CORINNE PASCO BERHO ,LE MARKETING INTERNATIONAL.3éme ED.CEFI.GROUP
COFACE, DU NOD,PARIS,2000,P207.



دور التسویق الدولي في تنشیط عملیة التصدیر:الفصل الثالث

174

بعالمة معینة وفي أماكن هدف اإلخبار و ذلك من خالل إخبارهم بوجود منتج ذو خصائص فریدة و-1
.توزیع محددة

.إعطاء صورة مالئمة للمنتج من حیث شكل تقدیمه وعالمته التجاریة -2
تولید إتجاهات إیجابیة نحو المنتج وتعدیل سلوكهم نحو تفضیل منتج المؤسسة على المنتجات -3

قناعهم بشراء منتج الشركة من خالل المشاركة في التظاهرات  ٕ .المنافسة وا
إعطاء صورة ذهنیة واضحة في أسواقها الخارجیة وعالمة ممیزة تسمح بتمییز منتج المؤسسة عن -4

.بقیة المنتجات المنافسة
:) 1(و لتحقیق هذه األهداف ینبغي أن تتوفر مجموعة من الشروط في أهداف الترویج كما یلي

.ثقافات واللغات بین األسواقأن یكون الهدف موجه لقطاع سوقي محدد و ذلك راجع لالختالف في ال- 
.أن یتم تحدید النطاق الزمني الذي سیتم فیه إنجاز الهدف- 
.هذه األهداف مع األهداف الخاصة بعناصر المزیج التسویقي األخرىأن تتكامل- 

:یكتسي الترویج الدولي أهمیة كبرى یمكن بلورتها فیما یلي: أهمیة الترویج الدولي
بإعتبارها المرسل من إرسال رسالة واضحة المعنى و الهدف للمرسل إلیه هو نشاط یمكن المؤسسة- 

:)2(و هو المستهلك في السوق الدولي من أجل إقناعه بـــ) المستقبل لها(
.إتخاذ قرار شراء منتوجها بعد اقناعه بطریقة محكمة- 

.اتهاتذكیره باقتناء منتوجها في حال إدراك المؤسسة لإلنكماش كحالة تمیز مبیع-
إعادة الثقة لدیه من أجل اقتنائه وذلك من خالل تحسین صورة المؤسسة المنتجة له، هذا في حال - 

.تكونت لدیه صورة سیئة من قبل بسبب أخطاء معینة
محاولة إقناع مستهلكي المؤسسات المنافسة بما فیهم المستهلكین المحتملین وضمهم لمستهلكیها من - 

.فع من حصتها السوقیةأجل تمكین المؤسسة من الر 
یستمد الترویج أهمیته أیضا في السوق الدولي من خالل أنه یقدم المؤسسة ومنتجاتها إلى السوق - 

الخارجیة بالصورة التي تجعل من المستهلك یلتزم بشراء منتوجها ویثق في المؤسسة ومن ثم تكریس 
.والئه للعالمة التجاریة

.18إسماعیل السید، مرجع سابق، ص1-
.279صفضیل فارس، مرجع سابق ،-2
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بإعتبارها مؤسسة أجنبیة بالنسبة له وبالتالي یغرس في نفسیة یقلل من مخاوف التعامل مع المؤسسة- 
تجاه منتوجاتها على السواء ٕ .المستهلك في السوق الدولي الطمأنینة واألمان إتجاهها وا

دراك كیفیة إستخدام المنتوج والتعرف أیضا على -  ٕ یمكن المستهلك في السوق الدولي من التعلم وا
.واستخدامهلبیع التي تقدمها له المؤسسة عند إقتناء منتوجها  مواصفاته ومختلف الخدمات ما بعد ا

كما أنه یعمل على إمداء المستهلك في السوق الدولي بكل المعلومات الالزمة عن سعر المنتوج - 
والخصومات والتخفیضات التجاریة وأیضا كل المفاجآت التي یمكن أن یستفید منها المستهلك عند 

.مراكز الخدمة ما بعد البیع والصیانةإقتنائه له وأماكن توزیعه و 
.یساهم الترویج أیضا في تكریس تمیز منتجاتها عن باقي منتجات المؤسسات المنافسة- 

مراحل إعداد الحملة الترویجیة: ثانیا
على إعتبار أن الترویج هو نشاط یسمح للمؤسسة من التفاعل مع مستهلكیها واإلتصال معهم من أجل 

إقناعهم بتفضیل منتجاتها عن منتجات المؤسسات المنافسة لذا على المؤسسة أن أهداف كثیرة من بینها
.تعمل على تخطیطه بإتقان ودقة كبیرة من خالل إتباع مراحل متسلسلة ومنتظمة

.مراحل عملیة تخطیط و صیاغة الحملة الترویجیة -
:تتمثل هذه المراحل فیما یلي 

المشرفون على صیاغة الحملة الترویجیة وتحدید الشریحة المعنیة من خاللها یقوم : المرحلة األولى-
.والمؤسسات) المستهلكین الحالیین أو المحتملین( بالحملة الترویجیة والتي تتضمن األفراد 

وهي المرحلة التي تفرض على المؤسسة تحدید وبدقة كبیرة األهداف التي تطمح إلى :المرحلة الثانیة-
إظهار صورة المؤسسة أو تحسین صورتها أو التعرف بمنتجاتها أو(ملة الترویجیة تحقیقها من وراء الح

یعني ستكون دولیة أو خاصة بمنطقة سوقیة (، وأبعادها )الخ...تحقیق الزیادة في حصتها السوقیة،
).الخ...معینة،

مؤسسة من على إعتبار أن الترویج نشاط یهدف لتحقیق أهداف مختلفة فال یمكن لل:المرحلة الثالثة
ممارسته بكفاءة عالیة وفعالیة وذلك إنطالقا من العدم بل یجب علیها أن تخصص موارد مالیة كافیة 

صیاغة الرسالة التي یراد إیصالها للمستهدفین من الحملة، تبني أسلوب الحملة وقنوات : لتغطیة عملیات
.عالخ وهذا یعني تخصیص المیزانیة لتحقیقها على أرض الواق...إیصالها،

تحدید اإلستراتیجیة الترویجیة المتبعة، إما أن تكون إستراتیجیة الدفع أو إستراتیجیة :المرحلة الرابعة
.الجذب
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ختیار وتحدید وتقییم الرسالة التي ترغب المؤسسة في إیصالها للمستهلكین المستهدفین ا: المرحلة الخامسة
ها واستیعابها من طرف المستهلكین المستهدفینوذلك من خالل تحدید األفكار والمعاني التي یراد إیصال

:تبنى الوسیلة المثلى للترویج واإلتصال بالمستهلكین المستهدفین وذلك من خالل: المرحلة السادسة
االعتماد على رجال البیع واإلتصاالت التي یجریها موظفي المؤسسة خالل حیاتهم الیومیة وخالل - 

.د عائلتهم وأقاربهم ومعارفهم ممارسة مهامهم وخالل إتصالهم بأفرا
.  االعتماد على قادة الرأي- 
.اإلعتماد على وكاالت اإلعالن المتخصصة- 

عناصر المزیج الترویجي الدولي : ثالثا 
عداد الحملة الترویجیة تتطلب من المؤسسة تخطي عدة خطوات من بینها إختیار وسیلة  ٕ إن تصمیم وا

ذلك فالمؤسسة المسوقة دولیا مطالبة بتبني إستراتیجیة معینة للترویج لالتصال مع زبائنها باإلضافة إلى
الدولي مثله مثل المنتوج والتسعیر والتوزیع على المستوى الدولي وتتمثل عناصر المزیج الترویجي الدولي 

:)1(اإلعالن والبیع الشخصي وتنشیط المبیعــــــات والعالقات العامـــــــة وسیتم شرحها فیما یلي: في
:اإلعالن الدولي-1
:یعرف اإلعالن الدولي كما یلي : مفهوم االعالن الدولي-أ
هو اإلعالن الذي تقوم به الشركات الدولیة التي یكون لها مقر رئیسي في دولة ما وتقوم بتصنیع "- 

وتسویق منتجاتها في أسواق أجنبیة إما عن طریق فرع لها أو وكیل محلي أو عن طریق إعطاء ترخیص 
صنع للقیام بتصنیع منتجاتها تحت نفس االسم التجاري وسواءا قام باإلعالن الشركة األم أو الوكیل أو لم

".المصنع
إعالن برعایة صانع سلعة أو مقدم :" )2(باإلضافة إلى هذا التعریف یعرف اإلعالن الدولي على أنه 

ین محتملین مقیمین في بلد أو أكثر خدمة مقیم في بلد إال أنّ الرسالة اإلعالنیة تكون موجهة إلى مشتر 
".من بلدان العالم األخرى 

.198، ص2011محمد سید محمد و آخرون، اإلتصال الدولي، دار الفكر العربي للنشر و التوزیع، مصر، -1
بشیر العالق، أساسیات وتطبیقات الترویج االلكتروني والتقلیدي مدخل متكامل، دار الیازوري العلمیة للنشر                       -2

.505، ص2009ع، األردن، الطبعة العربیة،والتوزی
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مما ال شك أن أهداف اإلعالن واحدة سواء كان اإلعالن دولیا أو وطنیا :أهداف اإلعالن الدولي- ب
ترغبیة، إال أن اإلختالف یكمن في كیفیة / فأهداف اإلعالن إما أن تكون إبالغیة أو تذكیریة أو إقناعیة

:)1(هداف وتتلخص أهداف اإلعالن على المستوى الدولي فیما یليتفسیر هذه األ
.خلق صورة ذهنیة مستحبة لسمعة المؤسسة المعلنة و یفضل أن تكون الرسالة اإلعالنیة بلغة عالمیة- 
.حضور عالمي لإلعالن على شبكة األنترنت - 
.حضور عالمي إلعالن في سائل اإلعالم العالمیة المقروءة والمسموعة- 
.جذاب ومؤثر غیر متحیز وال یسيء إلى ثقافات الشعوب المختلفة تصمیم - 
.إعالن یجسد خصوصیات الثقافات المختلفة، دون اإلساءة إلى الثقافات األخرى للشعوب- 

:حتى ینجح اإلعالن الدولي یجب أن تتوافر فیه عدة مقومات: مقومات اإلعالن الدولي-ج
المستهدفة مع مراعاة ذوي اإلحتیاجات الخاصة مع مالحظة إستعمال اللغة األوسع إنتشارا في السوق-1

أن لإلعالن الناجح في سوق معینة الضمان لنجاحه في سوق أخرى، كما أن ترجمة اإلعالن إلى لغة أو 
.لغات أخرى قد تفقده معناه وتأثیره

اإلتصال لنقل مراعاة مستوى التمدن في البلد كالمستوى الثقافي ونسبة المتعلمین وتوافر وسائل -2
.اإلعالن وعرضه وتوافر إستخدام األجهزة واآلالت في البیت والشارع والعمل والمدرسة

.التشریعات النافذة في البلد المنظم لكل ما یخص اإلعالن-3
توافر الوسیلة اإلعالنیة المقروءة أو المسموعة أو المرئیة مما یحدد نوع اإلعالن وأسلوب عرضه ألن -4

.الخ...قد یلجئ المعلن إلى إستخدام وسائل أخرى كالجدران والحافالت،عدم توافرها
یقوم النشاط اإلعالني الدولي بوظائف متنوعة و على نطاق واسع تخدم :خصوصیات اإلعالن الدولي-د

أطراف العملیة التسویقیة من منتجین و مستهلكین و موزعین و غیرهم من ذوي المصالح في المؤسسة 
:) 2(المعلنة

: في ما یخص المنتجین-1
یهدف المنتجون إلى أن یكون اإلعالن قادرا على الوصول إلى السوق المستهدفة برمتها وأن یراه ویتأثر - 

به كل الناس حول العالم خصوصا في حالة المنتجین الدولیین الذین یعولون كثیرا على اإلعالن لزیادة 
جین التعامل بشكل مباشر مع شعوب وأمم العالم مبیعاتهم على الصعید الدولي ویصعب على المنت

.158، ص2010بشیر العالق، اإلعالن الدولي، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة العربیة، -1

.160بشیر العالق، مرجع سابق، ص-2
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المختلفة ولذا فإنهم یلجأون إلى اإلعالن الدولي كوسیلة إتصال غیر شخصیة واسعة اإلنتشار لتحقیق هذا 
.هي إحدى خصوصیات اإلعالن الدولي" العالمیة"الهدف ولهذا فإن 

لتقلیص تكالیف الترویج الباهظة كما أن المؤسسات الدولیة تستخدم اإلعالن الدولي كأسلوب ناجح- 
فاإلعالن الدولي من خالل إنتشاره الكوني خصوصا إذا ما تم بثه عبر الفضائیات الدولیة أو األنترنت 
یوفر مبالغ طائلة ألن إنتشاره العالمي وثبات تكالیف البث یعني أن تكالیف إستهداف الشخص الواحد 

یسهم في توفیر تكالیف التوزیع فتعریف المستهلكین بالسلع تكون منخفضة للغایة، كما أن اإلعالن الدولي
اإلعالن والبیع الشخصي فلو قارنا بین تكالیف اإلعالن : التي تنتجها المؤسسة یتم من خالل طریقتین هما

وتكالیف البیع الشخصي أي جهود مندوبي المبیعات لتأكدنا أن تطور وسائل اإلتصال وسرعة وصول 
لى أكبر عدد من األشخاص في وقت واحد یدل على أن النشاط اإلعالني على صعید الرسالة اإلعالنیة إ

.دولي یسهم أیضا في توفیر تكالیف التوزیع
كما یعمل اإلعالن الدولي على تعریف أكبر عدد من المستهلكین حول العالم تعریفا سریعا باإلضافات - 

بدیل عن اإلعالن الدولي الواسع اإلنتشار للقیام والتحسینات التي تطرأ على السلعة المعلن عنها فال یوجد
بهذه المهمة بسبب سرعة إیصال المعلومات لو قورنت باإلجراءات األخرى التي تقوم بهذه المهمة   

.ونقصد بها مندوبي المبیعات 
یسهم اإلعالن الدولي أیضا بتخفیض كلفة اإلنتاج عن طریق زیادة المبیعات حیث أن زیادة إنتاج - 

.لعة یحكم الطلب العالمي علیها یؤدي إلى خفض كلفة الواحدة المنتجة الس
كما یلعب اإلعالن الدولي دورا حیویا في المساهمة في تسهیل مهمة مندوبي المبیعات الدولیین ألن - 

المعلن هنا یكون قد مهد الطریق وأصبح المستهلك جاهزا لإلقناع أمام مندوب البیع باإلضافة إلى ذلك 
عالن الدولي یسهم في زیادة ثقة مندوب المبیعات بنفسه و بالسلع التي یتعامل بها بعدما یشاهد فإن اإل

.اإلعالن الدولي یبث على القنوات الفضائیة والدولیة أو یبث في وسائل اإلعالن الدولیة
المعلن عنها وأخیرا یساعد اإلعالن الدولي على إغراء تجار التجزئة وتجار الجملة على التعامل مع السلع 

ووضعها في متاجرهم ألن السلع المعلن عنها على الصعید دولي تكون في الغالب ذات شعبیة كبیرة ما 
.یسهم في تقلیل الجهود التي یبذلها التجار في سبیل تصریفها

یبقى هدف المستهلك الحصول على المنتجات المناسبة في المكان والزمان :فیما یخص المستهلكین-2
وتسهیال لهذه المهمة فإن اإلعالن الدولي یقوم بالعدید من الوظائف التي من خاللها یجد المناسبین



دور التسویق الدولي في تنشیط عملیة التصدیر:الفصل الثالث

179

المستهلك أنه قد أصبح على درایة أكبر وأوسع بالسلع المعلن عنها ومنه یمكن تحدید بعض وظائف 
: اإلعالن الدولي للمستهلك بما یلي

ادة أمام إختیار صعب وهو إقتناء السلع من تسهیل مهمة اإلختیار بین السلع حیث یكون المستهلك ع-أ
بین األنواع الكثیرة من المنتجات الموجودة في السوق وعن طریق ما یحصل علیه من معلومات وبیانات 
عن مزایا المنتجات ومواصفاتها عبر وسائل اإلعالم كافة التي تستخدم لبث اإلعالنات الدولیة، تسهیل 

.المناسبةعلى المستهلك مهمة إختیار السلعة 
توفیر السلع في الزمان والمكان المحددین حیث یقوم النشاط اإلعالني الدولي بإبالغ المستهلك أینما -ب

كان بمكان وجود السلعة وزمنها ووقت الحاجة إلیها ویستفید المستهلكون حول العالم من اإلعالن الدولي 
.رةللحصول على السلع من أماكن معینة وبأسعار أقل وبكمیات كبی

یلعب اإلعالن الدولي دورا حیویا في تعریف المستهلكین حول العالم بالسلع المتوافرة في األسواق - ج
العالمیة وتنویرهم بالحقائق والبیانات عنها وبهذا یصبح المستهلك على درایة تامة بالمنتجات الجدیدة أو 

.القائمة والمعروضة للبیع في أسواق العالم المختلفة
و یقصد بالبیع الشخصي العرض أو اإلتصال الشخصي المباشر الذي یتم بین :شخصيالبیع ال-2

بغرض إتمام عملیة بیعیة أو بناء عالقات معهم ) حالیین و محتملین(مسؤول البیع بالمؤسسة و العمالء 
.لذا یعرف أیضا بالبیع المباشر

الشخصي عندما تواجهها عدد من الحاالت ویجب الفهم هنا أن المؤسسة الدولیة تلجأ إلى إستخدام البیع 
:)1(وهي

عندما تكون مجتمع الدولة المضیفة یمتاز بدرجة كبیرة من األمیة بحیث یصعب على :الحالة األولى-
.المؤسسة إستخدام اإلعالن مثال

فاع عندما تجابه المؤسسة مشكلة نقص وسائل اإلعالن أو عدم فعالیتها أو في حال إرت:الحالة الثانیة-
.تكالیفه أو في حال تمیزه بالكثیر من القیود المفروضة من طرف الدولة المضیفة

عندما تكون منتجات المؤسسة ذات تكنولوجیا عالیة ومعقدة تحتاج إلستخدام البیع :الحالة الثالثة-
.الشخصي أحسن من وسائل األخرى

ات المؤسسة المسوقة دولیا فیما یخص وأسلوب البیع الشخصي یكلف به فرد یسمى رجل البیع یتبع إجراء
:الترویج حیث هذا األخیر مكلف بالقیام بالدور المنوط به والذي یتبلور في

.288فضیل فارس، مرجع سابق، ص-1
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تقدیم مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج من خصائص وفوائد وطریقة اإلستخدام والتركیب والصیانة - 
قدمون لنقاط البیع من أجل اإلستفسار عن والسعر وطرق التسدید في حال إقتنائه وغیرها للزبائن اللذین یت

.تلك الجوانب التي تخص المنتوج من قبل إقتنائه
.استغالل كفاءته وخبرته في التعامل من أجل إقناع الزبائن وجذب إهتمامهم للمنتوج من أجل اقتنائه- 
منهم التي إجراء مقابالت متعددة وحوارات كلما سنحت الفرص مع زبائن المؤسسة لجمع المعلومات - 

تهم المؤسسة في إطار إجرائها لبحوث التسویق كما یلعب دورا مهما في جمع مختلف المعلومات حول 
.سیر السوق الذي یتواجد به

وتجدر اإلشارة إلى أن رجال البیع یمكن إخضاعهم من طرف المؤسسة لدورات تدریبیة بعدما یتم تعینهم 
.وفق شروط محددة ومكافئتهم

:) 1(ألدوار السابقة لرجل البیع هناك أدوار ووظائف أخرى یقوم بها في السوق الدوليباإلضافة إلى ا
.إنجاز نشاط البیع الفعلي، وهذا یعني توصیل المعلومات للعمالء والحصول على طلبیاتهم-1
جمع المعلومات وتوصیلها فرجل المبیعات عادة ما یكون قادرا على تزوید المؤسسة بالمعلومات التي -2

.تفید المؤسسة في تخطیط اإلعالن
إقامة العالقات مع العمالء فرجل البیع علیه اإلهتمام واإلحتفاظ بتحسین مكانة المؤسسة مع العمالء -3

.والجمهور العام
یمثل  تنشیط المبیعات جمیع األنشطة الترویجیة عدا اإلعالن والبیع الشخصي :تنشیط المبیعات- 3

بأنه كل شیئ مادي أو معنوي یضاف : "والعالقات العامة والتي تهدف إلى إثارة الطلب ویعرف كما یلي
:)2(شمل وسائل ترویج المبیعات على ما یليتو " إلى السلعة بهدف إثارة الطلب

.الهدایا و العینات-أ
.المسابقات-ب
.المعارض الدولیة و المحلیة- ج
.الخصومات و الحوافز المادیة-د
.أسالیب عرض المنتج في المتاجر- ه

.347، ص2011وائل للنشر و التوزیع، األردن، الطبعة السادسة،هاني حامد الضمور، التسویق الدولي، دار -1
، 2010محمود جاسم محمد الصمیدعي، إستراتیجیات التسویق مدخل كمي وتحلیلي، دار الحامد للنشر والتوزیع، األردن، -2
.265ص
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وتهدف عملیة تنشیط المبیعات إلى إتخاذ بعض التدابیر المؤدیة إلى تشجیع المستهلكین والموزعین
والمستوردین على اإلقبال لشراء سلع المؤسسة في السوق الدولي وذلك من خالل تقدیم نماذج وعینات 

جراء المسابقات وتقدیم الهدایا لمن ) 1(مجانیة للمتعاملین  ٕ ستخدام كوبونات تخفیض السعر على السلع وا ٕ وا
ا للسوق ألول مرّة أو عند یشتري سلع المؤسسة وتستخدم عادة هذه األسالیب عند إفتتاح المؤسسة ودخوله

تقدیم منتج جدید لم یسبق عرضه في السوق المستهدفة وكذلك في حالة المنافسة الشدیدة إذن توجه طرق 
تنشیط المبیعات نحو المستوردین وتجارة الجملة والتجزئة والموزعین والمستهلكین النهائیین لحثهم على 

ي یصعب وصولها إلى المستهلكین عن طریق اإلعالن شراء منتج جدید أو تخزینه وخاصة تلك السلع الت
.

عدم إشتراط الشراء لإلشتراك في : تخضع بعض الدول محددات على إستخدام طرق تنشیط المبیعات منها
. المسابقات

. إرتباط الهدایا المقدمة بالمنتج- 
المؤسسات الدولیة مع عدم المبالغة في قیمة الهدایا المقدمة وهذه القیود بحیث یجب أن تلتزم بها - 

.مراعاة ثقافة وطبیعة كل شعب وسوق
:العالقات العامة الدولیة-4

العالقات العامة هي بإختصار نشاط هندسة بناء العالقات الجیدة بین المؤسسة وجمیع أطراف التعامل 
من الصعوبة صحیح أنه...) المستهلكین والموردین وحملة األسهم والعاملین والحكومات والموزعین،(معها 

بمكان افتراض مثالیة السلوك من قبل المؤسسات الدولیة في األسواق العالمیة ولكن الحد األدنى المطلوب 
.أن تكون بمثابة مواطن صالح في أي سوق تتواجد فیه

إلعتبارات تتعلق )2(برزت العالقات العامة على الصعید الدولي: نشأة العالقات العامة الدولیة -أ
سواق العالم وتنامیها ورغبة المؤسسات في الحصول على حصص سوقیة أكبر في األسواق بإتساع أ

العالمیة  وتشیر التقاریر واألبحاث إلى أنّ أول شركة في العالم إستخدمت مفهوم العالقات العامة الدولیة 
ام لألسمدة الكیماویة والمنظفات وكان ذلك في ع) PROCTER  E GAMBLE(شركة بروكتر و جامبل

میالدي عند ما قررت الشركة دخول أسواق خارج الوالیات المتحدة األمریكیة فقد أدرك نائب رئیس 1931

.387علي ابراهیم الخضر، مرجع سابق، ص-1
.15، ص2010الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، األردن، الطبعة العربیة،بشیر العالق، العالقات العامة الدولیة، دار-2
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مجلس إدارة الشركة للتسویق أن العالم ال یمكن أن یكون متشابها في حاجاته ورغباته ففیه ثقافات مختلفة 
.وعادات وتقالید متباینة وسلوكیات شراء مختلفة

لقد أضحت المؤسسات الحدیثة تهتم أكثر بالعالقات العامة لكونها :العامة الدولیةأهمیة العالقات -2
تشكل أداة أساسیة إلى جانب اإلعالن والبیع الشخصي للترویج لمنتجاتها ولقد تبلور هذا اإلهتمام من 

ت خالل سعیها نحو تنظیمها في وظیفة إداریة ضمن الوظائف األساسیة األخرى المشكلة لها بحیث أضح
المؤسسة تلقي على عاتقها مسؤولیات حساسة وعدیدة تهدف إلى بناء صورة حسنة عنها لدى جمهور 
المستهلكین وحكومات الدول المضیفة من خالل تمكینهم من معرفة نشاطاتها ومختلف إنجازاتها 

.الخ...ومنتجاتها
:)1(أن ممارسة أنشطة العالقات العامة تتطلب إستخدام عدة وسائل وهي

من خالل مقاالت صحفیة أو تحقیقات صحفیة أو تلفزیونیة بشكل : شر في الصحف والتلفزیونالن- 
مجاني عكس اإلعالن یتم بموجبها نشر معلومات تخص تحسین صورة المؤسسة مثل نشر أخبار 
إیجابیة عنها وعن المنتجات الجدیدة التي أنتجتها وعن الفروع الجدیدة التي تم إنشائها، عقود الشراكة 

.الخ...لتي أبرمتها، إنجازات المؤسسة التي تستفید منها مختلف شرائح المجتمع، االهتمام بالبیئة ،ا
تدخالت مسؤولي المؤسسة كلما سنحت لهم الفرص للتدخل من خالل اإلذاعة أو التلفزیون          - 

زات والقنوات الفضائیة والصحف المتخصصة وغیر المتخصصة لإلدالء بتصریحات تتعلق بإنجا
.المؤسسة وبكل ما من شأنه یكرس الصورة الحسنة للمؤسسة لدى الجمهور وحكومات الدول المضیفة

كما یمكن للمؤسسة أن تقبل على السبور سورینغ كسبیل لتحقیق الغرض من خالل دعم نوادي كرة - 
.القدم مثال في الدول المضیفة

.289فضیل فارس، مرجع سابق، ص-1
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:خالصة الفصل 
مفهوم إلىدور بحوث التسویق الدولي في زیادة الصادرات حیث تطرقنا تم التطرق في هذا الفصل إلى 

بحث تسویقي وكذلك نطاق تجسید بحوث التسویق على إعدادوأهمیة بحوث التسویق الدولي ومراحل 
الدولیة وزیادة األسواقإلىدور بحوث التسویق الدولي في الدخول إلىةالمستوى الدولي باإلضاف

تعریج على مشاكل بحوث التسویق الدولیة وكیفیة التعامل معها،كما قمنا في هذا الصادرات كما تّم ال
الدولیة حیث تناولنا في هذا المبحث تقییم البیئة التسویقیة األسواقواختیار دراسةإلىالفصل بالتطرق 

لمزیج ااستراتیجیاترو دإلىفي هذا الفصلتطرقنا، كما الدولیة وكذلك نظام المعلومات التسویقیة 
حیث قمنا فیه بدراسة استراتیجیات المنتج ، التصدیري في زیادة الصادرات خارج المحروقاتالتسویقي 

التسعیر للتصدیر وكذلك استراتیجیات واستراتیجیات التسعیر للتصدیر وكذلك استراتیجیاتالدولیةلألسواق
من خالل سمحت لنا هذه الدراسة و یر التوزیع لألسواق الدولیة باإلضافة إلى استراتیجیات الترویج للتصد

:هذا الفصل إلى استخالص النقاط اآلتیة
.أهمیة بحوث التسویق الدولي في الدخول للسوق الدولي وزیادة صادرات المؤسسة-1
المؤسسة للسوق یلعب تحلیل البیئة الخارجیة وتحدید نقاط القوة والضعف دورا مهما في دخول-2

.الدولي
معلومات تسویقي في المؤسسة لما له من دور بالغ في التعرف على حاجات ورغبات أهمیة نظام -3

.المستهلك
أهمیة بحوث التسویق الدولي في المؤسسة باعتبارها حجر األساس في الوصول إلى المستهلك-4

.الخ...ومعرفة كل ما یدور في ذهنه من أفكار وغیرها
ذي تدور حوله كل التساؤالت والنقاشات من اجل تحقیق یعتبر المستهلك أهم محور في المؤسسة وال-5

.المؤسسة لجمیع أهدافها الن تلبیة حاجاته ورغباته یعني ضمان البقاء واالستمرار للمؤسسة في السوق
وضع مزیج تسویقي مناسب یلبي حاجات ورغبات المستهلك هدف كل مؤسسة وبالتالي تحقیق میزة -6

.تنافسیة في السوق الدولي



:الفصل الرابع

يف مصربات
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:تمهید

العالمیة الكبرى تحولت فكرة كل ما األزمةفي شتى المجاالت فبعد یشهد العالم الیوم تطورات متسارعة
نجاح أصبحللمستهلك الدور الرئیسي في تحدید المواصفات الخاصة بالمنتج حیث أصبحینتج یباع و 

و من هنا ظهرت األخیرحاجات و رغبات هذا إشباعالمؤسسة في السوق مرتبط بمدى قدرتها على 
التسویق بصفة عامة و التسویق الدولي بصفة خاصة و هذا ناتج عن التحول الجذري الذي شهده أهمیة

لتحقیق األسالیبكأحدالتسویق بأهمیةوطني مما دفع مسیري المؤسسات الجزائریة لالقتناع االقتصاد ال
.موقع تنافسي في السوق المحلي و الدولي

ودور هذا تبني مفهوم التسویق الدولي في المؤسسات االقتصادیة الجزائریةأهمیةمن اجل توضیح و 
الجانب النظري إسقاطفي هذا الفصل سوف نحاولاألخیر في ترقیة صادرات المؤسسة الجزائریة،

المعالج في الفصول الثالثة السابقة بدراسة و تشخیص مدى تبني مفهوم التسویق و التسویق الدولي في 
تطور إلىاألولالمؤسسات االقتصادیة الجزائریة من خالل ثالثة مباحث ،حیث تطرقنا في المبحث 

.2013سنة إلى1980ت من سنةائریة خارج المحروقاالصادرات الجز 

لترقیة الصادرات خارج المتبعة من طرف الدولة الجزائریةاإلجراءاتإلىالمبحث الثاني فتطرقنا فیه أما
.المحروقات

عمر بن عمر في ترقیة الصادرات خارج تدور التسویق الدولي في مصبراالمبحث الثالث فهوأما
تطور بروز و إلىتشخیص حالة المؤسسة من خالل التطرق عبارة عن دراسة و هذا المبحث و المحروقات
ستراتیجیةتقدیم هیكلها التنظیمي و إلىباإلضافةالمؤسسة  ٕ .تسویقها الدولیة المتمثلة في مزیجها التسویقي ا

منتجاتها في العدید لقد تم اختیارنا لهذه المؤسسة كحالة تطبیقیة لدراستنا النظریة كون المؤسسة تسوق و 
.من دول العالم



واقع التسویق الدولي في مصبرات عمر بن عمر:الفصل الرابع

186

).خارج مجال المحروقات(وضعیة الصادرات الجزائریة غیر نفطیة :األولالمبحث 

استعراضذلك من خالل حروقات و سنتعرض في هذا المبحث إلى وضعیة الصادرات الجزائریة خارج الم
أجزاء حیث خمسةذا سنقوم بتقسیم هذا المبحث إلى لهو )2013- 1980(تطوراتها الرقمیة خالل الفترة 

أزمة (أي قبل األزمة ) 1985-1980(سنتناول في الجزء األول تطورات الصادرات الجزائریة خالل الفترة
التي و 1986زمة النفطیة العالمیة سنةاأللى الزمني لهذه الفترة باألساس إو یرجع التقسیم ) 1986النفط

في خسائر كبیرة للدول المنتجة والمصدرة إلى أدنى مستویاتها مما تسببانخفضت فیها أسعار النفط
قها في حین التي تحقلإلیراداتخاصة تلك الدول التي تعتمد على النفط كمصدر رئیسي للنفط و 

الجزء الثالث للفترة و ) 1991- 1986(الجزائریة للفترة سنخصص الجزء الثاني لدراسة تطور الصادرات
أما الجزء الخامس سیخصص ) 2008- 2001(الجزء الرابع سیخصص للفترة أما) 2000- 1991(

.)2013- 2009(للفترة 

) 1985- 1980(تطور الصادرات الجزائریة غیر النفطیة للفترة : األولالمطلب

نها كانت خاضعة في كلیتها أإن المتتبع للتجارة الخارجیة بالجزائر إلى غایة نهایة الثمانینات یالحظ ب
بخاصة في فترات التفاؤل النفطي المفرط و االستقاللسادت في الجزائر منذ يذلك أن السیاسة الت، للدولة

ة الخارجیة أي بالنسبة للواردات الدولة للتجار احتكارعلى اعتمدتأي خالل سنوات السبعینات قد 
لقطاع النفطي والذي لحد الیوم تتأثر بهیمنة اما تزالوبالنسبة للصادرات وقد كانت غالبیة هذه األخیرة و 

ن أن تنظیم ما بقي من الصادرات التابعة للدولة الجزائریة في حی" سوناطراك"تقوم بتدبیره لحد الیوم شركة
.كل الواردات كان على ید المؤسسات الوطنیةو 

صادرات الهیدرو كربونات أو ما تعرف بالصادرات النفطیة على الصادرات غیر نفطیة یمكن أهمیةأن 
).1(1985إلى 1980توضیحه في الجدول أدناه و هذا فیما یخص السنوات من 

cagexوfspeتمویل و تامین  التصدیر في ترقیة الصادرات غیر النفطیة  دراسة حالةشربي محمد األمین، أهمیة و دور -1
، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم )2009-1980(خالل الفترة 

.183، ص2011-2010التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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)1985- 1980(تطور الصادرات الجزائریة : )08(جدول رقم

مالییر الدینارات الجزائریة:الوحدة 

198019811982198319841985السنوات
صادرات 

المحروقات
52.6061.5061.8061.4061.4063.50

00.9001.0000.6000.3000.4000.50المواد الزراعیة
01.0000.7000.8000.7001.3001.10سلع أخرى

مجموع 
الصادرات 

األخرى

01.9001.7001.4001.0001.7001.60

حصة صادرات 
%المحروقات

96.5197.3197.7898.4097.3097.54

حصة صادرات 
%غیر النفطیة

03.4902.6902.2201.6002.7002.46

مجموع 
الصادرات 
اإلجمالیة

54.5063.2063.2062.4063.1065.10

fspeأهمیة و دور تمویل و تامین قروض التصدیر في ترقیة الصادرات غیر النفطیة  دراسة حالةشربي محمد األمین،:المصدر

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة ،غیر منشورةأطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة،)2009- 1980(خالل الفترة cagexو
.184ص،2011-2010جامعة محمد خیضر بسكرة،التسییر،وعلوم 
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)1985-1980(للفترة %تطور الصادرات الجزائریة النفطیة و غیر النفطیة :)13(شكل رقم 

مالییر الدینارات الجزائریة:الوحدة

).08(اعتمادا على  الجدول رقم من إنجاز الباحثة: المصدر 

یتضح لنا من خالل قراءتنا ألرقام الجدول مدى الضعف الكبیر لصادراتنا خارج المحروقات مقارنة 
كما یبین الجدول من جهة أخرى ) 1985- 1980(بإجمالي الصادرات بما فیها المحروقات خالل الفترة 
.الهیمنة التامة لقطاع المحروقات على مجال التصدیر

خصوصا في وضعیة الصادرات غیر أعاله و تم استعراضهحیث أنه أول ما یالحظ إلینا من خالل ما 
أن صادرات المحروقات تشكل العمود الفقري لصادراتنا خصوصا في ،)1985- 1980(نفطیة للسنوات ال

المذكورة فترة الثمانینات من القرن الماضي أین وصلت نسبتها من إجمالي الصادرات في المتوسط للفترة
في المتوسط في الوقت الذي لم تتعدى فیه مساهمة الصادرات خارج %97أعاله إلى أكثر من 

إن الضعف الكبیر في الصادرات الجزائریة خارج ، %03المحروقات من إجمالي الصادرات لنفس الفترة 
ة التي عرفتها المرحلة التجهیزیسجل في جانب الواردات الوسیطیة و المحروقات إلى جانب النمو السریع الم

التي و "من أجل حیاة أفضل"ة على شعار یرجع باألساس إلى الخطة الخماسیة القائم) 1984- 1980(
أنها الرفع التي كانت تهدف إلى تحقیق استثمارات جدیدة من شدولة الجزائریة في تلك المرحلة و انتهجتها ال

یمكن توضیح بنیة الصادرات لك المرحلة و ه قطاع اإلنتاج في تسد العجز الذي عرففي اإلنتاجیة و 
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هذا لنفس لیس كلها من خالل الجدول اآلتي و ذلك ألهم المنتجات المصدرة و الجزائریة غیر النفطیة و 
).1(1985المرحلة أي من سنة 

هیكل ألهم الصادرات الجزائریة غیر النفطیة تبعا لمجموعات السلع للفترة:)09(جدول رقم 

)1980-1985(

ملیار دینار جزائري:الوحدة

198019811982198319841985السنوات
0.460.530.320.180.320.28منتجات غذائیة

منتوجات نصف 
مصنعة

0.240.340.410.470.0170.63

تجهیزات صناعیة 
) مواد التجهیز(

0.0050.310.00620.0320.00730.0014

تجهیزات زراعیة 
) مواد التجهیز(

 - - - - -0.025

0.0040.0080.0190.0310.0240.11مواد االستهالك
0.7091.1880.75520.7130.36831.0464المجموع

.13/09/2014لوحظ ، الدیوان الوطني لإلحصائیات:المصدر

یتضح من خالل الجدول أن إجمالي الصادرات خارج قطاع المحروقات خالل الفترة
رات بما فیها الصادرات هذا إذا ما تم مقارنته بالحجم الكلي للصادقد كان ضعیفا جدا و ) 1985- 1980(

لدرجة األولى إلى الركود الذي عرفه القطاع اإلنتاجي بسبب ذلك خالل نفس الفترة و هذا راجع باالنفطیة و 
السیاسة االستثماریة في فترة السبعینات التي ركزت بنسبة كبیرة على االستثمار في قطاع المحروقات على 

).كالزراعة و الصناعة(حساب القطاعات اإلنتاجیة األخرى 

.185، صسابق، مرجعاألمینشربي محمد-1
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التي تبین توزیع نسب اإلستثمار في القطاع مختلف األرقام و استعراضیمكننا من خالل الجدول التالي و 
.اإلجمالي في الدولةلالستثمارالنفطي مقارنة بالنسبة 

.حصة القطاع النفطي من إجمالي اإلستثمارات:)10(جدول رقم 

مالیین الدینارات الجزائریة :الوحدة

1977-1974الخطة 1973-1970الخطة1969-1967الخطة االستثماراتحجم 
05.16420.10023.970االستثمار اإلجمالي

في القطاع االستثمار
النفطي

02.30709.05218.700

حصة االستثمار النفطي من 
%االستثماراتإجمالي 

44.67445.03478.014

fspeشربي محمد األمین، أهمیة و دور تمویل و تامین قروض التصدیر في ترقیة الصادرات غیر النفطیة  دراسة حالة:المصدر

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة )2009-1980(خالل الفترة cagexو
.186، ص2011-2010كرة، وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بس

یتبین من خالل الجدول السابق إلى أن ما یقارب من نصف اإلستثمارات العمومیة كانت تخصص
بیرة مثل قطاع اإلنتاج في مجال المحروقات في حین هناك قطاعات أخرى ذات أهمیة كلإلستثمار
الخطة و 1969- 1967نالحظ من خالل الخطة الذي عرف نقص في اإلستثمارات حیث الغذائي و 

أن حصة اإلستثمار في القطاع النفطي من إجمالي اإلستثمارات العمومیة األخرى قد 1970-1973
.%45.03و 44.67بلغت على التوالي ما نسبته 

قد تخطت اإلستثمارات في المجال النفطي النسب 1977- 1974في حین نالحظ أنه من خالل الخطة 
التي كانت تتراوح في حدود النصف و ) 1973- 1970والخطة1969- 1967الخطة (السابقة في الخطتین

هو ما یؤكد صحة الكالم و %78.01العمومیة لتصل في هذه الخطة ما نسبته االستثماراتمن إجمالي 
هذا ما أدى في األخیر إلى ي القطاعات األخرى في اإلقتصاد و القائل بهیمنة القطاع النفطي على باق

تي الوتهمیش الصادرات غیر النفطیة و النفطیة على الصادرات اإلجمالیة للدولةسیطرة وهیمنة الصادرات 
أي بالصادرات (لم ترقى إلى المستویات التي یمكن إعتبارها غیر هذا ظلت في غالب األحیان هامشیة و 

).الهامشیة



واقع التسویق الدولي في مصبرات عمر بن عمر:الفصل الرابع

191

) 1991- 1986(تطور الصادرات الجزائریة غیر النفطیة للفترة :الثانيالمطلب 

التغیرات اإلقتصادیة الدولیة هذه الفترة بمجموعة من األحداث و الجزائریة خالل الوارداترات و تأثرت الصاد
وتحریر التجارة الخارجیة واستقاللیة المؤسسات التي شرعت ) 1989- 1986(كأزمة البترول العالمیة

لدولي و البنك اإلقتصادیة األخیرة المدعمة من طرف صندوق النقد افیها الجزائر في إطار إصالحاتها
.العالمي

و قبل استعراض وضعیة الصادرات لهذه الفترة یجدر بنا في األول التعریج على آثار هذه األزمة على 
إیرادات الدولة الجزائریة و هذا ألن هذه األزمة مست بالدرجة األولى أسعار النفط و بإعتبار أن هذا 

.الدولةاألخیر هو المصدر الرئیسي و األساسي إلیرادات 

).1()1989-1986(أثار أزمة البترول: أوال

إذ سجلت فائضا تجاریا یقدر في ،كانت وضعیة الجزائر اإلقتصادیة الخارجیة حسنة1985حتى سنة 
لى عو 1986إال أنه و بدایة من سنة ،ملیار دوالر سنویا3.8بـــ ) 1985- 1980(خالل الفترةالمتوسط 

2.2:وظا حیث سجل رصیدا سالبا قدر بـملحالزان المدفوعات إختاللنفط عرف میإثر إنخفاض أسعار ا
.ملیار دوالر6.6سجل المیزان التجاري عجزا بلغ في نفس السنةو 1986ملیار دوالر سنة 

أن تقییم أسعار باعتبارو من إیرادت التصدیر %96بإعتبار أن إیرادات المحروقات تشكل في المتوسط و 
ملة الصعبة بسبب هذه عاإلیرادات الجزائریة من الانخفضتفي السوق الدولیة یتم بالدوالر فقد المحروقات

ر دوالر كما یوضحه الجدول ملیا8.5بقیمة 1988حیث وصلت أدنى حد لها سنة %40األزمة بحوالي 
:التالي

.187صسابق،مرجع شربي محمد االمین، - 1
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)1991-1980(تطور إیرادات التصدیر للفترة:)11(جدول رقم 

"مالیین الدینارات الجزائریة: "الوحدة

19801985198619871988198919901991السنوات
إیرادات 
التصدیر

558026863038.714458344989878058129593246532

نسبة النمو 
%

 -22.98 -43.6018.4008.8656.4366.0290.23

شربي محمد األمین، أهمیة و دور تمویل و تامین قروض التصدیر في ترقیة الصادرات غیر النفطیة  دراسة :المصدر

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة )2009-1980(خالل الفترة cagexوfspeحالة
.188، ص2011-2010والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

تطور إیرادات التصدیر: )14(شكل رقم 

مالیین الدینارات الجزائریة:الوحدة

)11(على الجدول رقم اعتمادامن إنجاز الباحثة : المصدر

دیر التي أخذت ما یبینه المنحنى أیضا نرى بأن إیرادات التصل قراءتنا ألرقام الجدول أعاله و من خال
هذا كي یتسنى لنا معرفة معدل نمو لبعض السنوات التي سبقت األزمة وبعدها و هذا فقط، و كعینة هنا 
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التي تتكون على اإلیرادات الجزائریة و 1986النفطیة العالمیة في سنةتأثیر األزمةما مدى الصادرات و 
.في األساس من اإلیرادات النفطیة 

1985هذا بأخذ سنة و - إیرادات الصادرات غیر النفطیة مثال نالحظ أن معدل نمو1985ففي سنة 
قد ) 1986(بینما یتبین لنا أنه في سنة األزمة العالمیة النفطیة %22وصل إلى أكثر من –كأساس 

هذا ألول مرة خالل فترة الدراسة حیث تجاوز هذا مو إیرادات الصادرات معدال سالبا، و سجل معدل ن
عما كانت علیه في سنة %43بأكثر من انخفضتات التصدیر قد أي أن إیراد%43المعدل نسبة 

هذا نتیجة أن دات إلجمالیة للدولة الجزائریة و شدید في اإلیراعنه إنخفاض كبیر و انجروهذا ما ،1985
.اإلیرادات الجزائریة تتكون أساسا من الصادرات النفطیة

سنة ألخرىمنلصادرات قد بدأ في التحسن فإننا نرى بأن معدل نمو إیرادات ا1986إال أنه بعد سنة 
أقل معدل تم تسجیله ل هذا المعدل معدالت نمو ضعیفة و لكن في السنوات األولى لما بعد األزمة قد سج

أنه في السنوات إال%08حیث تراوح معدل النمو هذا عند نسبة 1988في هذا السیاق فقد كان في سنة 
هو یسجل قد سجل معدالت نمو مرتفعة جدا و الصادراتعدل نمو من هذه الدراسة فنالحظ بأن ماألخیرة 

تعتبر هذه األخیرة أكبر و %90أكثر من 1991إرتفاعا من سنة ألخرى حیث سجل هذا المعدل لسنة 
.معدل نمو للصادرات یتم تسجیله خالل فترة الدراسة

تفد أبدا من هذه األزمة والخسائر ة لم تسإال أن هذا المعدل یفسر لنا من جهة أخرى أن السلطات الجزائری
خصوصا خالل یل من اإلعتماد على هذا المورد و ن یفترض فیه التقلات عنها ففي الوقت الذي كر التي إنج

إتجاه ن السلطات الجزائریة قد سارت فيالسنوات التي تلت األزمة النفطیة لكننا في الواقع نشاهد كلنا بأ
هذا ما یفسره تجاوز معدل نمو لنفط كمورد رئیسي في اإلیرادات و عكس هذا وزادت من اإلعتماد على ا

. 1991في سنة %90الصادرات بنسبة 

) .1991- 1986(تطور وضعیة الصادرات الجزائریة غیر نفطیة للفترة :ثانیا

ل صمن ثم آثارها على اإلیرادات المحلنفطیة على الصادرات الجزائریة و بعد ما تطرقنا ألهم آثار األزمة ا
ادات الناتجة عن النشاط التصدیري، حیث كیف تأثرت حصیلة اإلیر علیها عن طریق هذه الصادرات و 

.ملیار دوالر03إذ وصلت هذه الحصیلة إلى 1986خصوصا في سنة إنخفضت هذه اإلیرادات و 
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-1986(إجمالي الصادرات للفترة منحصتها تطور الصادرات غیر النفطیة و باستعراضعلیه سنقوم و 
على مصدر واحد المتمثلة في اإلعتماداإلستفادة من األخطاء السابقة و ن قد تمالمعرفة إذا ما ك) 1992

).1(هذا ما سیتم إستعراضه من خالل الجدول التالي، و اإلیراداتو ووحید في الدخل 

)1991- 1986(الصادرات للفترة هیكلتطور:)12(جدول رقم 

ملیون دوالر:الوحدة

إجمالي الصادراتالصادرات غیر النفطیةصادرات المحروقاتالسنوات
%النسبةالقیمة%النسبةالقیمة%النسبةالقیمة

19867633.5097.46198.9002.547832.40100
19878002.5597.40312.5102.608216.06100
19887704.2494.82420.7205.188124.96100
19898573.7195.60395.5404.408969.25100
19901093496.1543803.8511372100
19911185096.8538503.1512235100
العوائق أطروحة الحوافز و –النامیة النمو اإلقتصادي في الدول النفطیة و وصاف سعیدي، تنمیة الصادرات غیر : المصدر

.82ص،2004،جامعة الجزائرغیر منشورة،توراه دولة في العلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییردك

توراه دولة في ، أطروحة دكدول النامیة الحوافز والعوائقالنمو اإلقتصادي في الو غیر النفطیة، تنمیة الصادرات وصاف سعیدي–1
.82ص،2004، الجزائر، جامعة غیر منشورةالعلوم اإلقتصادیة، كلیة العلوم اإلقتصادیة وعلوم التسییر
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)1991- 1986(للفترة %تطور الصادرات ) : 15(شكل رقم 

.)12(الباحثة اعتمادا على الجدول رقم من انجاز :المصدر

عرفت إیرادات صادرات النفط 1986من خالل قراءتنا ألرقام الجدول أعاله یتبین لنا أنه خالل سنة 
هي أقل قیمة یتم تسجیلها خالل ملیون دوالر أمریكي و 7633.50حیث سجلت ما قیمته لها،أدنى قیمة 
هي أعلى و %97.46النفطیة من إجمالي الصادرات ما نسبته قد بلغت حصة الصادرات و فترة الدراسة
رئیسي لألزمة النفطیة التي تسجیلها خالل فترة الدراسة أعاله، ویرجع ذلك بشكل أساسي و نسبة یتم 

شهدتها أسواق هذه األخیرة خالل منتصف الثمانینات من القرن الماضي حیث  وصلت أسعار النفط 
معه إقتصادیات الدول األخرى التي تعتمد في تضرر اإلقتصاد الجزائري و ألدنى مستویاتها مما تسبب

.على النفط كمورد هام و رئیسي إلیراداتها  

حیث بقیت حصتها هائال،ارتفاعاتسجلالنفطیة من إجمالي الصادراتكما ظلت حصة الصادرات
التي السابقة و الفترةمنسة أي أحسن في المتوسط خالل فترة الدرا%96أعلى من تسجل ما نسبته
؟ظلت بذلك الصادرات غیر النفطیةلكن ما هو حال الصادرات غیر النفطیة%97تجاوزت نسبتها 

فترة الدراسة كذلك إال أننا في المتوسط  خالل%04تسجل حصة في المتوسط لم تتجاوز ما نسبته 
لها خالل الفترة المدروسة حیث قد سجلت الصادرات غیر النفطیة أعلى قیمة 1988نا أنه في سنة ظالح

نسبة للصادرات وهي أعلى قیمة و %05ملیون دوالر أمریكي بحصة تجاوزت نسبة420تجاوزت قیمتها 
.غیر النفطیة یتم تسجیلها خالل فترة الدراسة
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)2000- 1992(تطور الصادرات الجزائریة غیر النفطیة للفترة :الثالثالمطلب 

من و االستعمالیر النفطیة حسب فروع هیكل للصادرات الجزائریة غسنتناول في هذا المطلب استعراض
علیه سنتناول ن إجمالي الصادرات غیر النفطیة و ماالستعمالثم سیتم تبیین حصة كل فرع من فروع 

.).1(كل هذا من خالل الجداول التالیة أدناهاستعراض

.192شربي محمد األمین، مرجع سابق، ص -1
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)2000- 1992(للفترة  االستعمالتطور الصادرات حسب مجموعة ) : 13(جدول رقم 

مالیین الدینارات الجزائریة:الوحدة

الصادرات من 
المنتجات

19921993199419951996

238932228388314204473657692533صادرات المحروقات
مواد غذائیة تبغ 

مشروبات
17672305120652567440

أو المواد األولیة 
الخام

3515257285409

67959573816751978المنتجات الخام

المنتجات نصف 
المصنعة

5077666767221296427190

سلع التجهیز 
الفالحي

350694238194

سلع التجهیز 
الصناعي

14904073188612494

996116979735168573السلع االستهالكیة
الصادرات خارج 

المحروقات
1007911164101322479528278

حصة الصادرات 
%النفطیة

9695.3096.909593.50

حصة الصادرات 
%غیر النفطیة

0404.7003.100506.50

100100100100100%الصادرات الكلیة
الصادرات مجموع
الكلیة 

249011239552324336498452740811

...یتبع
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...تابع...

1997199819992000الصادرات من المنتجات
762630567870811172,501611145صادرات المحروقات

مواد غذائیة تبغ 
مشروبات

214815671566,802430,50

376628617,901110,60المواد األولیة أو الخام
196020232142,302169,40المنتجات الخام

المنتجات نصف 
المصنعة

219451493718840,3035010

373591675,90836,80سلع التجهیز الفالحي
13395723165,603566,40سلع التجهیز الصناعي

13329191335,40947,40السلع االستهالكیة
الصادرات خارج 

المحروقات
291272100529344,2046071,10

حصة الصادرات 
%النفطیة

96,3096,4096,5097,20

حصة الصادرات غیر 
%النفطیة

03,7003,6003,5002,80

100100100100%الصادرات الكلیة
791767,50588875,60840515,701657216,10مجموع الصادرات الكلیة 

fspeشربي محمد األمین، أهمیة و دور تمویل و تامین قروض التصدیر في ترقیة الصادرات غیر النفطیة  دراسة حالة:المصدر

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة )2009- 1980(خالل الفترة cagexو
.192، ص2011-2010وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 



واقع التسویق الدولي في مصبرات عمر بن عمر:الفصل الرابع

199

للفترة االستعمالتطور هیكل الصادرات غیر النفطیة حسب مجموعة : )14(جدول رقم 
)1992-1996(

19921993199419951996السنوات
0.700100.4001.1001%مواد غذائیة مشروبات وتبغ 

000000.1000.1000.10%أو الخامالمواد األولیة
0.3000.2000.2000.3000.30%المنتجات الخام 

0202.8002.1002.6003.70%منتجات نصف مصنعة 
0000000000%سلع التجهیز الفالحي

00.6000.2000.1000.2000.30%سلع التجهیز الصناعي
00.4000.5000.2000.7001.20%السلع االستهالكیة

404.7003.100506.50%الصادرات غیر النفطیة 

fspeالنفطیة  دراسة حالةشربي محمد األمین، أهمیة و دور تمویل و تامین قروض التصدیر في ترقیة الصادرات غیر :المصدر

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة )2009- 1980(خالل الفترة cagexو
.194، ص2011-2010وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

للفترةستعمالاالتطور هیكل الصادرات غیر النفطیة حسب مجموعة ):15(جدول رقم 

)1997-2000(

1997199819992000السنوات
00,3000,3000,2000,10%مواد غذائیة مشروبات وتبغ 

0000,1000,1000,10%أو الخامالمواد األولیة
00,2000,3000,3000,10%المنتجات الخام 

02,8002,5002,2002,10%منتجات نصف مصنعة 
0000,1000,2000,10%التجهیز الفالحيسلع 

00,2000,1000,4000,20%سلع التجهیز الصناعي
00,2000,2000,2000,10%السلع االستهالكیة

03,7003,6003,5002,80%الصادرات غیر النفطیة 

fspeالصادرات غیر النفطیة  دراسة حالةشربي محمد األمین، أهمیة و دور تمویل و تامین قروض التصدیر في ترقیة :المصدر

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة )2009- 1980(خالل الفترة cagexو
.195، ص2011-2010وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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)2000- 1992(للفترة %فطیة تطور الصادرات النفطیة و غیر الن:)16(شكل رقم 

مالیین الدینارات الجزائریة:الوحدة

).13( من إنجاز الباحثة إعتمادا على الجدول رقم: المصدر

الوهلة األولى بقاء سیطرة الصادرات المنحنى أعاله یتبین لنا من ألرقام الجداول و قراءتنامن خالل 
، حیث ضلت نسبة هذه األخیرة في المتوسط بالنسبة للفترة فطیة على إجمالي الصادرات الكلیةالن

من إجمالي الصادرات األمر الذي یعني عدم إنخفاض هذه %96في حدود ) 2000- 1992(المدروسة 
ة فهذا یعني بقاء إعتماد السلطات الجزائریمن جهة أخرىالل كل الفترات المدروسة سابقا و الصادرات خ

هذا ما تفسره األرقام الواردة في الجداول على المورد النفطي كعامل هام ورئیسي في تحقیق اإلیرادات و 
التي تهدف إلى التخفیض من االعتماد ة السیاسات المنتهجة و السابقة كما یبین هذا من جهة عدم فعالی

.تحقیق اإلیراداتعلى النفط كمنتج واحد في 

الفترات فية لما كانت علیه تتكلمنا على الصادرات غیر النفطیة فهذه األخیرة ظلت شبه ثابإذاامّ أ
هذا ما و ) 2000- 1992(متوسط خالل الفترة في ال%04، حیث ظلت في حدود نسبة المدروسة السابقة

فطیة و ترقیتها أو أننا نستطیع یفسره فشل أو غیاب السیاسات الهادفة للنهوض بالصادرات غیر الن
ال بماذا یفسر بقاء الصادرات غیر النفطیة لثالث تشكیك في فعالیات هذه السیاسات ومدى نجاعتها و ال ٕ ا

.)هذا دون أخذ فترات الدراسة للسنوات الالحقة فیما بعد(عقود تقریبا عند نفس النسبة 

فقا لما وذلك و ) 2000- 1992(الفترةتطور الصادرات الجزائریة خاللكما أن المتمعن في هیكل و 
:الجداول السابقة فیالحظ ما یليهتوضح
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هذا لى منتج واحد ووحید وهو النفط و ع) 2000-1992(ز هیكل الصادرات الجزائریة خالل الفترة ترك-1
.في متوسط الفترة %96طول فترة الدراسة بحدود 

ملیون 1611145بلغت ما قیمته حیث 2000أما أفضل تصدیر للمحروقات فقد تم تسجیله سنة -2
یعتبر هذا أكبر إیراد من من إجمالي الصادرات و %97.20دینار جزائري مسجلة بذلك ما نسبته 
.السابقةتصدیر النفط یتم تسجیله طوال الفترات 

48278السنة الوحیدة التي وصلت فیها الصادرات غیر النفطیة إلى ما قیمته 1996تعتبر سنة -3
كان ذلك بدرجة أساسیة نتیجة تسدید و %06.50ري مسجلة بذلك نسبة فاقت ملیون دینار جزائ

حیث رمو تذه األخیرة باألساس في صادرات التمثلت هروسیا كبضائع و اتجاهالجزائر لجزء من دیونها 
.الطماطم المعلبةإضافة إلى الخمور و " تمور دقلة نور"تتمتع الجزائر بنوعیة جیدة من التمر تعرف بـــ

المصنعة صادرات المنتجات نصف االستعمالیمنت على الصادرات غیر النفطیة حسب فروع قد هو -4
قد عادلت هذه النسبة في المتوسط من إجمالي الصادرات و في%02.50بحصة بلغت أكثر من 

ملیون دینار 16594تإجمالي الصادرات غیر النفطیة و بقیمة تجاوز من%63المتوسط ما یقارب 
الدخان بنسبة المواد الغذائیة و المشروبات و ذلك صادراتفي المتوسط خالل فترة الدراسة تلیها في 

غیر أما حصتها من إجمالي الصادراتالمتوسط من إجمالي الصادراتفي%00.50تجاوزت 
سة الل فترة الدرابقیمة تجاوزت في المتوسط خفي المتوسط و %12.45النفطیة فقد تجاوزت نسبة 

، ثم یتیها  فیما بعد باقي فروع ثم تلیها صادرات المنتجات الخام،ملیون دینار جزائري2854قیمة 
.قیم مختلفة تكاد تقترب في مجملها من بعضها البعضاألخرى بنسب و االستعمال

) 2008- 2001(تطور الصادرات الجزائریة غیر النفطیة للفترة :الرابعالمطلب 

نا بأن خالل تلك الفترة ظالحو ) 2000- 1992(بعد استعراضنا لتطور هیكل الصادرات الجزائریة للفترة 
ظلت الصادرات النفطیة مهیمنة على إجمالي الصادرات الجزائریة حیث بقى متوسط الصادرات النفطیة 

لتلك الفترة في بینما لم تتعدى الصادرات غیر النفطیةفي المتوسط%96خالل تلك الفترة في حدود 
ظلت في الصادرات خالل الفترة السابقة و ن أداء هذهتحسمما یعني هذا عدم في المتوسط %04حدود 

بمعنى أن الدولة الجزائریة لم تستفد من الدرس القاسي ) 1985-1980(حدود الفترة األولى بمعنى الفترة 
.لألزمة النفطیة العالمیة التي انهارت معها أسعار النفط
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إذا ظلت هذه األخیرة المصنعة،قد تمركزت الصادرات غیر النفطیة في تلك الفترة على المنتجات نصف لو 
صادرات منتجات المواد الغذائیة والمشروبات جاءت بعدها ى إجمالي الصادرات غیر النفطیة و تهیمن عل

.الدخان ثم تلیها باقي المنتجات بنسب متفاوتةو 

االستعمالالجزائریة غیر النفطیة حسب فروع للصادراتهیكل استعراضعلیه سنحاول في هذا المطلب و 
ن إجمالي الصادرات ماالستعمالیین حصة كل فرع من فروع بومن ثم سیتم ت) 2008-2001(فترة لل

كانت علیه في سنرى إذا كانت الصادرات غیر النفطیة قد تحسنت حصتها أم بقیت كماغیر النفطیة و 
:كل هذا من خالل الجداول التالیة أدناهاستعراضه سنحاول علیالفترات السابقة و 

)2008- 2001(للفترة االستعمالتطور الصادرات حسب مجموعة ) : 16(جدول رقم 

"مالیین الدینارات الجزائریة":الوحدة

2001200220032004الصادرات من المنتجات
1430668144500018500002276827صادرات المحروقات

2170.102769.603702.704749مواد غذائیة تبغ مشروبات
924.80921.80756.40408.40المواد األولیة أو الخام

1927.103078.603098.906457.80المنتجات الخام
38637.8041653.1039419.1044311.60المنتجات نصف المصنعة

1713.201621.7042.8024.40سلع التجهیز الفالحي
3384.104016.902290.803582.70سلع التجهیز الصناعي

910.702130.102742.801087السلع االستهالكیة
49667.856192.7052053.5060620.9الصادرات خارج المحروقات

96.6096.3097.2597.40%حصة الصادرات النفطیة
حصة الصادرات غیر 

%النفطیة
03.4003.7002.7502.60

100100100100الصادرات الكلیة
1480335.801501192.701902053.502337447.90مجموعة الصادرات الكلیة

...یتبع...
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...تابع...

2005200620072008الصادرات من المنتجات
33550003895736,204121790,404970025,10صادرات المحروقات

تبغ،،غذائیةمواد 
مشروبات

49425327,106136,307657,30

أو المواد األولیة 
الخام

370,701369,70897,70507,10

9433,9012793,7010859,7021035,20المنتجات الخام
المنتجات نصف 

المصنعة
47725,6057385,1068842,6089308,40

34,4064,7042,2067,70سلع التجهیز الفالحي
2642,703162,603188,904334,50الصناعيسلع التجهیز 

1398,903161,902405,402084,40السلع االستهالكیة
الصادرات خارج 

المحروقات
66548,2083264,8092372,80124994,60

حصة الصادرات 
%النفطیة

98,0597,9097,8097,50

حصة الصادرات غیر 
%النفطیة

01,9502,1002,2002,50

100100100100الصادرات الكلیة
3421548,2039790014214163,205095019,70مجموعة الصادرات الكلیة

fspeشربي محمد األمین، أهمیة و دور تمویل و تامین قروض التصدیر في ترقیة الصادرات غیر النفطیة  دراسة حالة:المصدر

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة )2009- 1980(خالل الفترة cagexو
.200، ص2011-2010وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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تطور هیكل الصادرات غیر النفطیة حسب مجموعة االستعمال:)17(جدول رقم 

)2008- 2001(للفترة 

...یتبع...

2001200220032004الصادرات من المنتجات
مواد غذائیة مشروبات 

%تبع و 
00.1600.2000.2000.20

الخام والمواد األولیة أ
%

00.1000.100000

00.1000.2000.2000.30%المنتجات الخام
المنتجات نصف 

%المصنعة 
02.6002.8002.1001.90

سلع التجهیز الفالحي 
%

00.1000.100000

سلع التجهیز الصناعي 
%

00.2000.3000.1000.20

00.1000.1000.1000%السلع االستهالكیة 
الصادرات غیر النفطیة 

%
03.4003.7002.7502.60
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...تابع...

fspeشربي محمد األمین، أهمیة و دور تمویل و تامین قروض التصدیر في ترقیة الصادرات غیر النفطیة  دراسة حالة:المصدر

، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة )2009- 1980(خالل الفترة cagexو
.201، ص2011-2010وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

)2008- 2001(للفترة غیر النفطیةتطور الصادرات النفطیة و ):17(شكل رقم

مالیین الدینارات الجزائریة:"الوحدة

.)17(و) 16(معلى الجدولین رقاعتمادامن إنجاز الباحثة :المصدر
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%الصادرات النفطیة 

2005200620072008الصادرات من المنتجات
00,1000,1000,1000,20%تبع مواد غذائیة مشروبات و 

00000000%الخام والمواد األولیة أ

00,3000,3000,3000,40%المنتجات الخام
01,4001,4001,6001,80%المنتجات نصف المصنعة 

00000000%سلع التجهیز الفالحي 
00,1000,1000,1000,10%سلع التجهیز الصناعي 

0000,1000,1000%السلع االستهالكیة 
01,9502,1002,2002,50%الصادرات غیر النفطیة 
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:نا ما یليظلألرقام في الجداول السابقة الحتناءمن خالل قرا-

في %97بمعدل وصل إلى أكثر من النفطیة خالل هذه الفترة أیضا و هیمنة الصادراتاستمرار-1
أنها هذا یعنيملیون دینار جزائري و 2918130بقیمة فاقت في المتوسط مبلغ المتوسط لكل الفترة و 

إجمالي الفترات السابقة في منفي المتوسط %96التي كانت في حدود زادت عن الفترات السابقة و 
ن جهة أخرى یتضح أن قت الذي كان یفترض فیه التخفیض من هذا النوع من الصادرات مالو 

النفط كمصدر رئیسي بالتأكیدهو تعتمد بشكل كبیر على مورد وحید و ائریة الزالت السلطات الجز 
.للدخل

وعرفت نسبة جد هامشیة قدرت بأقل من مكانها،النفطیة في بینما ظلت الصادرات غیر-2
جیلها خالل كل تعتبر هذه النسبة أقل نسبة یتم تسالمتوسط خالل هذه الفترة، و في02.60%

.ملیون دینار جزائري73214بقیمة بلغت في المتوسط أیضا ما یعادل الفترات السابقة و 

خالل هذه االستعمالكان خالل الفترات السابقة فقد سجلت الصادرات غیر النفطیة حسب فروع كماو 
مصنعة بشكل كبیر مقارنة بباقي المنتجات األخرى الة  لصادرات المنتجات نصف الفترة أیضا سیطر 

، حیث سجلت هذه المنتجات في المتوسط خالل هذه الفترة ما نسبته لنفطیةاغیر الصادراتمن 
من إجمالي الصادرات غیر النفطیة %73.58قابلها نسبة یمن إجمالي الصادرات أي ما 01.95%

%63التي كانت في حدود نسبة أعلى من الفترة السابقة و أي حققت

ملیون دینار جزائري في المتوسط خالل هذه 53410كما تجاوزت قیمة صادرات هذه المنتجات 
یقابل من إجمالي الصادرات و %00.26الفترة تلیها في ذلك صادرات المنتجات الخام بحصة قدرت بــ 

المتوسط خالل هذه الفترة في%10ت غیر النفطیة ما یقارب هذه النسبة بالنسبة إلجمالي الصادرا
محتلة بذلك المرتبة الثانیة ملیون دینار جزائري في المتوسط خالل هذه الفترة 8585وبقیمة تجاوزت 

منهي بذلك تتفوق على صادرات كلفطیة بعد المنتجات نصف المصنعة و في الصادرات غیر الن
ة الثانیة خالل الفترة السابقة التي كانت تحتل المرتبوبات والدخان و المشر و منتجات المواد الغذائیة 

الدخان قد سجلت خالل هذه الفترة صادرات منتجات المواد الغذائیة والمشروبات و نشیر هنا إلى أن و 
من إجمالي الصادرات %05,66من إجمالي الصادرات ویقابل ذلك نسبة %00.15:نسبة قدرت بــ
.غیر النفطیة
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.السابقةأما باقي المنتجات من الصادرات غیر النفطیة فظلت بنفس النسبة مثل الفترات 

)2013- 2009(تطور الصادرات الجزائریة غیر النفطیة للفترة :المطلب الخامس

نا أن خالل هذه الفترة ظالح) 2008-2001(لجزائریة للفترة تطور هیكل الصادرات ااستعرضنابعدما 
الصادرات، حیث بقي متوسط ك على إجمالي الصادرات الجزائریةالنفطیة مهیمنة كذلظلت الصادرات 

غیر النفطیة حیث بقي متوسط الصادراتن أداء المتوسط، من هنا نستنتج عدم تحسفي %97النفطیة 
).2008- 2001(و) 1985- 1980(مثل الفترات السابقة أي الفترة الصادرات غیر  النفطیة

، حیث ظلت هذه الفترة على المنتجات نصف المصنعةحیث تمركزت الصادرات غیر النفطیة لتلك 
المشروبات و األخیرة تهیمن على إجمالي الصادرات غیر النفطیة ثم صادرات منتجات المواد الغذائیة 

یة غیر الجزائر للصادراتهیكل استعراضب وعلیه سنتناول في هذا المطلب ثم تلیها باقي النسغوالتب
بعدها سیتم تبین حصة كل فرع من فروع و ) 2013- 2009(للفترةاالستعمالع النفطیة حسب فرو 

سنرى إذا كانت الصادرات غیر النفطیة قد تحسنت غیر النفطیة و الصادراتمن إجمالي االستعمال
ةالدولالسلطات العمومیة في استجابةمدى السابقة و حصتها أم ظلت كما هي علیه في الفترات

الصادرات بشكل خاص لتحسین أداء الصادرات ال التجارة الخارجیة بصفة عامة و المتخصصة في مج
.أدناهكل هذا من خالل الجدول التالياستعراضغیر النفطیة و علیه سنحاول 
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)2013- 2009(للفترة االستعمالتطور الصادرات حسب مجموعة ):18(جدول رقم 

أمریكيدوالرملیون :الوحدة

منالصادرات 
المنتجات

%النسبة20092010201120122013

441285552771427698046375296.72صادرات المحروقات
1133153553154020,61المواد الغذائیة

زیوت والطاقة
التشحیم

441285552771427698046375296.72

170941611671090.17المواد الخام
نصفمنتجات
مصنعة

69210561496151414582.44

معدات التجهیز 
الفالحیة

-1-1-0

معدات التجهیز 
الصناعیة

42303532270.04

49301519170.03االستهالكیةالسلع 
الصادرات خارج 

مجال المحروقات
106615262062206221653.28

الصادراتحصة 
%النفطیة 

97.6497.3297.1997.1396.71-

حصة الصادرات 
%غیر النفطیة

2.362.682.812.873.29-

-100100100100100%الصادرات الكلیة
الصادراتمجموع 

الكلیة
4519457053734897186665917-

.22/09/2014بتاریخ ، لوحظالمركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصاء التابع للجمارك:المصدر
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)2013- 2009(غیر النفطیة للفترة تطور الصادرات النفطیة و :)18(رقمشكل 

ملیون دوالر أمریكي:الوحدة

.)18(من انجاز الباحثة اعتمادا على الجدول رقم :المصدر

:یليمن خالل قراءتنا لألرقام في الجدول أعاله یمكننا مالحظة ما 

في %97بمعدل وصل إلى أكثر من النفطیة خالل هذه الفترة أیضا و بقاء هیمنة الصادرات-1
االنخفاضسابقة لكن هذا قلیال عن الفترة الانخفضتهذا یعني أنها بقیت تراوح أو المتوسط لكل فترة و 

على الصادرات النفطیة التي تعتبر اعتمادهاالجزائر عن استغناء، لكن هذا ال یعني طفیف جدا
.لدخلمصدرها الوحید ل

في المتوسط خالل هذه %3طفیف في الصادرات غیر نفطیة لكنها لم تتجاوز ارتفاعبالمقابل هناك -2
.تبقى هذه القیمة تقارب نفس القیم التي تم تسجیلها في السنوات السابقةالفترة و 

االستعمالكما كان أیضا خالل الفترات السابقة فقد سجلت الصادرات غیر النفطیة حسب فروع و -3
ت  خالل هذه الفترة أیضا هیمنة لصادرات المنتجات نصف المصنعة بشكل كبیر مقارنة بباقي المنتجا

، حیث سجلت هذه المنتجات في المتوسط خالل هذه الفترة ما األخرى من الصادرات غیر نفطیة
ة ما یقابل هذه النسبة بالنسبة إلجمالي الصادرات غیر النفطیو من إجمالي الصادرات%2.44نسبته

، تلیها في ذلك صادرات المنتوجات ترة محتلة بذلك المرتبة األولىخالل هذه الف%74.39یقارب 
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الصادرات جماليإلیقابل هذه النسبة بالنسبة من إجمالي الصادرات و %0.61الغذائیة بحصة قدرت بــ
.في المتوسط خالل هذه الفترة محتلة بذلك المرتبة الثانیة %18,59: غیر نفطیة ما یقارب

إلى أن صادرات المنتجات الخام تأتي في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت في المتوسط نشیر هناو 
أما باقي %5.18:یقاربیقابل هذه النسبة بالنسبة إلجمالي الصادرات غیر النفطیة ما 0.17%

.تها في الفترات السابقة الفطیة في أحسن األحوال مثل مثیالنالمنتجات من  الصادرات غیر 
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إجراءات ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر:المبحث الثاني

إن وعي السلطات الجزائریة بضرورة ترقیة الصادرات خارج المحروقات هي الحل األنسب للخروج من 
األزمات الناتجة عن تذبذب أسعار المحروقات في السوق الدولیة دفعها لوضع جملة من اإلجراءات 

المحروقاتالتدابیر لعلها تساهم بطریقة أو بأخرى في دعم ترقیة الصادرات الوطنیة خارج قطاعو 

تدابیر ذات طابع معلوماتي و مالي:األوللمطلب ا

اتي ـــــــتدابیر حیث كانت التدابیر ذات الطابع  المعلومزائر في التسعینات عدة إجراءات و لقد شهدت الج
تدخل هذه األخیرة ضمن اإلجراءات التي اتخذتها الدولة لترقیة الصادرات والمالي إحدى هذه األدوات و 

لدولة هنا بتشجیع القطاع العام حیث قامت ا1986المحروقات خصوصا بعد األزمة النفطیة لسنة خارج 
:من هذه المؤسسات نجدالصادرات و ذلك عن طریق إنشاء مؤسسات لتنمیة والخاص على حد سواء و 

:ذات الطابع المعلوماتي-1

327- 96تّم ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم :إنشاء الدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة- والأ
یتضمن إنشاء الدیوان 1996بر سنة الموافق للفاتح من اكتو 1417عام جمادى األولى 18مؤرخ في

:)1(الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة في المادة األولى

المالي تسمى الدیوان االستقالل إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و تنشأ مؤسسة عمومیة ذات طابع "
"تدعى في صلب النص الدیوانزائري لترقیة التجارة الخارجیة و الج

قطاع المحروقات مهمته إعالمیة كان الهدف من إنشاء هذه الهیئة هو تشجیع المبادالت التجاریة خارج
تخضع و ياستشاریة فضال عن تقدیم الدعم للمؤسسات الجزائریة عبر كافة المراحل ضمن مسعاها التجار و 

.الهیئة المذكورة لوصایة الوزیر المكّلف بالتجارة

تتمثل مهام الدیوان في:مهام دیوان ترقیة التجارة الخارجیة -أ

.10ص،1996اكتوبر06الصادرة بتاریخ ،58العدد الجریدة الرسمیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،- 1
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یساهم في تطبیق السیاسة الوطنیة في المبادالت اتیجیة ترقیة التجارة الخارجیة و یشارك في تطویر إستر - 
.التجاریة

لجزائریة إلى یة لألسواق العالمیة بهدف تسهیل نفاذ المنتجات االظرفیرصد ویحلل األوضاع الهیكلیة و - 
.تكاثرها فیهااألسواق الخارجیة و 

یوفر على الخصوص المعلومات التي من شأنها أن تساعد م جهازا لرصد األسواق الخارجیة و یقی- 
.ترشیدهاین على تقییم عملیات االستیراد و المتعاملین االقتصادی

بنوك المعطیات التي توضع تحت تصرف كل المتدخلین في لومات تجاریة و ر شبكة معیسیینشئ و - 
.ال سیما بإدراجها في الشبكات العالمیة للمعلومات ارجیة عند االستیراد والتصدیر و میدان التجارة الخ

.المذكرات المتعلقة بسیاق التجارة الدولیة لفائدة المؤسسات واإلداراتیصدر ویوزع كل النشریات و - 

.یجند كل مساعدة تقنیة مفیدة في مجال التجارة الدولیةینجز كل الدراسات المستقبلیة و - 

.توجه مستعملي التجارة الخارجیة في ممارسة نشاطاتهملخدمات التي من شأنها أن تساعد و یقدم ا- 

ي مجال التي تمثل طرفا مقابال فمع الهیئات األجنبیة المماثلة و تعاونیقیم ویطور عالقات تبادل و - 
.التجارة الدولیة

یتضمن التنظیم 1997سبتمبر 11الموافق ل1418جمادى األولى عام 11وحسب قرار وزاري مؤرخ في
یشمل الدیوان الموضوع تحت سلطة :)1(الداخلي للدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة في المادة الثانیة

:هذه األقسام فیما یليتتمثل عشرون مصلحة و م على ستة أقسام و المدیر العا

.قسم متابعة الصادرات و ترقیتها- 

.قسم الدراسات- 

.التطورقسم العالقات الدولیة و - 

.اإلعالم اآلليقسم الوثائق و الترجمة و - 

.41ص،1997دیسمبر 07بتاریخ ، الصادرة80، العددالرسمیة، الجریدةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1-
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.قسم اإلدارة العامة- 

:إنشاء الشركة الجزائریة لتأمین و ضمان الصادرات- ثانیا

بموجب عقد توثیقي ثم تّم اعتمادها بمرسوم تنفیذي رقم 1995دیسمبر3في ) 1(أنشأت هذه الشركة
شعبان 19مؤرخ في 96/06طبقا للمادة الرابعة من األمر رقم1996جویلیة 2المؤرخ في 96/235

تنحصر أهداف ووظائف بتأمین القرض عند التصدیر و المتعلقة1996جانفي 10الموافق ل1416عام 
:يالشركة وكذا طبیعة المخاطر فیما یل

:أهدافها-أ

.تغطیة المخاطر الناتجة عن التصدیر

.ضمان الدفع في حالة التمویل

.تأسیس بنك معلومات في مجال اإلعالم االقتصادي

.مساعدة المصدرین في ترقیة الصادرات

.تعویض و تغطیة الدیون

:تمارس الشركة الجزائریة لتأمین و ضمان الصادرات وظیفتین هما:وظائفها-ب

.تحت رقابة الدولة حیث تستعمل أموالها الخاصةلصالحها الخاص و وظیفة- 

.وظیفة لصالح الدولة و تحت رقابتها- 

هناك نوعین من المخاطر:طبیعة المخاطر- ج

.المخاطر التجاریة الناتجة عن عجز الدفع أو إعسار المدین الخاص- 

.المضمونلمخاطر السیاسیة قرار أو عمل دولة یحول دون تنفیذ العقد ا- 

.إحداث سیاسیة و كوارث طبیعیة و كذا عدم الدفع- 

.302شربي محمد األمین، مرجع سابق، ص1-
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إلىالتصدیرو نشاء الشركة الجزائریة للمعارض یرجع إ:التصدیرالشركة الجزائریة للمعارض و -ثالثا
قد استحدثت بموجب المكتب الوطني لألسواق الدولیة والتصدیر و حیث كانت تسمى 1971سنة 

د إلیه لیصبح بعد ذلك الدیوان الوطني للمعارض الذي اسن1971اوت05المؤرخ في 61- 71األمر 
لیصبح الدیوان الوطني للمعارض تغیر اسمه1987في سنة مهمة تسییر قصر المعارض و 

حیث أصبحت 1987مارس 03المؤرخ في 63- 87التصدیر الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم و 
تقرر تغییر اسم 1990دیسمبر 24وفي مهمته تقتصر على ترقیة الصادرات خارج المحروقات

متها في تنظیم المعارض الوطنیة والدولیة التصدیر تتمثل مهإلى الشركة الجزائریة للمعارض و الدیوان
.هي إطار فعلي لترویج المنتوج الجزائريو الخارجالتي تنظم في الداخل و المشاركة في المعارضو 

مؤرخ في 94- 96بموجب المرسوم التنفیذي رقم أنشأت:الصناعةالغرفة الجزائریة للتجارة و -رابعا
ر مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي تعتبو 1996مارس 03الموافق ل 1416م شوال عا14

لمصالح العامة هي على الصعید الوطني مؤسسة تمثل اوتجاري تتمتع بالشخصیة واالستقالل المالي و 
یما یخص المهام التي تضطلع بها فت العمومیة  و السلطاالخدمات لدى و لقطاعات الصناعة والتجارة 

ورد في المادة الخامسة من المرسوم الصادرات یمكن ذكرها من خالل ماترقیةوالهادفة إلى تدعیم و 
:)1(التنفیذي السابق

تقدم أراء إلى السلطات العمومیة اسة الوضعیة االقتصادیة للبالد والتفكیر فیها و تطویرها و تقوم بدر - 
.بخصوص وسائل تنمیة النشاط االقتصادي و ترقیته

سیما خارجها التصادیة داخل الجزائر و التظاهرات االقتشارك في تنظیم جمیع اللقاءات و تنظم أو- 
ة النشاطات المهام التجاریة التي یكون غرضها ترقیالمعارض والندوات والمناظرات واألیام الدراسیة و 

.تنمیتهاالتجاریة مع الخارج و المبادالتاالقتصادیة الوطنیة و 

.الدراسات التي تساعد على ترقیة المنتجات الوطنیة في السوق الخارجیةتنجز كل األعمال و - 

.ترقیتهاالخدمات الوطنیة و یر المنتجات و تقترح أي تدبیر یرمي إلى تسهیل عملیات تصد- 

.20، ص1996مارس 06بتاریخ ، الصادرة16، العددالرسمیة، الجریدةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1-
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أنشأت الجمعیة الوطنیة لترقیة الصادرات خالل ):APEX(الجمعیة الوطنیة لترقیة الصادرات -خامسا
طارات متعاملین اقتصادیین و ومسیرین و بالجزائر العاصمة من طرف صناعیین 1999شهر سبتمبر  ٕ ا

الخدمات خارج ترقیة صادرات السلع و وتشجیع و خبراء في مؤسسات جزائریة مكلفة بتطویرو 
.المحروقات 

المهتمین بدخول حتى من القطاع العمومي و لخواص و ئریین افالجمعیة هي ملتقى یضم المتعاملین الجزا
تعقد المشاورات وتطرح االقتراحات لخارجیة حیث یتم تبادل األفكار واآلراء وتنظیم اللقاءات و األسواق ا

.التجاریة الجزائریة من دائرة أحادیة التصدیر للمحروقاتالخروج بالمبادرات االقتصادیة و الهادفة إلى

هو عبارة عن جمعیة وطنیة ذات طابع غیر مالي أنشأت ):CEA( نادي المصدرین الجزائریین- سادسا
درات الجزائریة للقطاعین ترقیة الصاطرف السلطات العامة بهدف تطویر و من 1989دیسمبر 30في 

:ذلك عن طریقالعام والخاص و 

.التقنیةتبادل المعلومات العملیة و - 

.األعوان االقتصادیینالتعاون مع االلتقاء و - 

.التعامل المشترك بین المنظمین إلى النادي- 

:الدفاع عن مصالح المصدرین باإلضافة إلى المهام السابقة هناك مهام أخرى تتمثل في- 

.وضع تحت تصرف المصدرین القوانین و النشاطات المتعلقة بالتجارة الخارجیة- 

.المشاكل البیروقراطیة المسببة في فقدان حصص السوقإعالم السلطة العامة بالعراقیل و - 

قش كل تناالخارجي تطرح من خاللها و اخلي و ندوات على المستوى الدتنظیم اجتماعات وملتقیات و - 
تجدر بنا اإلشارة إلى أن نادي المصدرین ، كماالخارجیةتطویر التجارة المشاكل المرتبطة بترقیة و 

.عمومیةاصة و زائریین یتكوّن من مؤسسات خالج

ترقیة تعتبر احدث هیئة أنشأت ل:)ANEXAL()1(الجمعیة الوطنیة للمصدرین الجزائریین -سابعا
10تسهیل اإلجراءات المرتبطة بتصدیر المنتجات الجزائریة أنشأت بتاریخ الصادرات خارج المحروقات و 

1 - www.exportateur-algerie.org consulte le 30/09 /2014
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المتعاملین دفعقصد 1990دیسمبر 24المؤرخ في 31- 90محدد بموجب القانون رقم 2001جوان 
استشارة یشكل إطار واضح ومنضم یسمح إیجاد إرادة تشكیل قوة اقتراح و الخواص عن طریقالعمومیین و 

هذا بمعالجة مختلف المشاكل ضمان عن طریق السلطات العمومیة و أرضیة رسمیة للبمنح منبر للتشاور و 
:جمیع نقاط سلسلة التصدیر باإلضافة إلى ما سبقعلى مستوىهذا التي یالقیها المصدرون و المیدانیة 

أجال تنفیذ فيلطات العمومیة لتعریف و تشاوري مع الستحدید الصعوبات المیدانیة وتقدیم موسع و - 
.المؤهلةمالئم من طرف الهیئات المعنیة و معقولة عالج

.هریةجو التي تمثل مرحلة ضروریة و ) ISOشهادة (تحسین مستوى المؤسسة الجزائریة - 

مجال هذا إلیجاد أحسن أداء ممكن فيو جمع بأقصى حد ممكن المتعاملین االقتصادیین المصدرین- 
.التصدیر

:ذات الطابع المالي_2

صادي الحصول على مساعدات مالیة وهذا من عدة في إطار عملیة التصدیر یمكن للمتعامل االقت
:ما یعرف بإلىأواللتمویل الصادرات سنتطرق مصادر و 

هذا الصندوق یقوم بتمویل الصادرات غیر النفطیة أنحیث :)1(الصندوق الخاص بترقیة الصادرات- أوال
حیث یقوم 1996الصندوق الخاص بترقیة الصادرات عن طریق قانون المالیة لسنة تأسسبغیة ترقیتها 

ملصقات ماذج و نقل البضائع والنلالعبورات كافة المصاریف المتعلقة بالنقل و هذا الصندوق بتغطیة 
الملصقات والمطویات (ار المخصص للتظاهرات مصاریف اإلشهالمعارض بمناسبة إقامة المعارض و 

لدور هذا الصندوق صدر أكثروتفعیال بشكل )المسموعةالمرئیة و المكتوبة و اإلعالمعبر وسائل اإلشهارو 
انطالقا دولة و یحدد شروط االستفادة من مساعدة ال2000مارس سنة 26في 10قرار وزاري مشترك رقم 

عفاءمن هذا الصندوق و  ٕ ذلك كما یقوم إلىما و الخ ...،األعمالعملیات التصدیر من الرسوم على رقم ا
غبة في المشاركة في المعارض الدولیة الراة المؤسسات التي تقوم بالتصدیر و هذا الصندوق بمساعد

كذا بعض المعارض الدولیة األخرى غیر المسجلة في برنامج وزارة مسجلة في برنامج وزارة التجارة و ال
.التجارة 

المحدد لشروط مساعدة الدولة الممنوحة للصندوق الخاص بترقیة الصادرات 2008جانفي 13المؤرخ في 01رقمقرار وزارة التجارة 1-
.في نطاق المعارض و الصالونات بالخارج
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أهداف هذا النظام هو :نظام تمویل الصادرات بین البلدان أعضاء منظمة المؤتمر اإلسالمي- ثانیا
،عضاء في منظمة المؤتمر اإلسالميأتیة من مقاطعات الدول األتمویل الصادرات للسلع المتترقیة و 

التسهیالت التي تساعد على خدمة القطاعات التصدیریة هذا النظام العدید من المزایا و وقد وفر
هذا بهدف التمویل الهیئة المالیة و أعضاءالمستوردین للبلدان ع حیز التنفیذ باتجاه المصدرین و ووض
التنمیة التابعة لمنظمة التعاون و األعضاءالطویل لصادراتها للسلع باتجاه البلدان القصیر و األجلفي 

.على قاعدة اختیاریة

تدابیر ضریبیة و جمركیة:المطلب الثاني

تعتبر التدابیر الضریبیة و الجمركیة إحدى اإلجراءات التي انتهجتها الدولة لترقیة صادراتها خارج 
.المحروقات

:هيت التصدیر بمزایا جبائیة عدیدة و خصّ التشریع الجزائري عملیا:عند التصدیرالمیزات الجبائیة- 1

:األعمالالضریبة على رقم _أ

من قانون 13المادة (المصدرین األعوانلصالح كل اإلضافیةمن ضریبة القیمة )1(اإلعفاء- 
.التصنیع التي تتعلق بالبضائع المصدرةیمس جمیع عملیات البیع و )الضرائب

42434445464748المواد (من نظام المشتریات بالترخیص مع بعض الشروط )2(االستفادة- 
من الرسم على رقم القیمة المضافة اإلعفاءتستفید من ):"األعمالمن قانون الرسوم على رقم 49

تصدیرها إلعادةأوللتصدیر إماالمخصصة المحققة من قبل مصدر و مستوردة و البضائع الأوالمشتریات 
كذلك الخدمات في صنع السلع المعدة للتصدیر وتكوینها وتوضیبها وتغلیفها و إلدخالهاأوعلى حالتها 

"المتعلقة مباشرة بعملیة التصدیر

تعذر الحسم الكلي للرسم على القیمة المضافة القابل للخصم إذا"...استرجاعالرسم على القیمة المضافة- 
ما یلیها من الرسم على القیمة المضافة المستحق دفعه یسدد و 29الشروط المذكورة في المادة ضمن

.293ص،مرجع سابق،األمینشربي محمد 1-
،األعمالمن قانون الرسوم على رقم 2-42ةالماد(-المدیریة العامة للضرائب–وزارة المالیة :الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 2-

.416ص،10نشرة ،)باإلعفاءعملیات الشراء األولالقسم و االسترجاع،اإلعفاءاتالفصل الرابع 
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كان ناتجا عن عملیات التصدیر لسلع أو أشغال أو خدمات أو تسلیم المنتجات التي إذاالمبلغ المتبقي 
"یرخص بشرائها باإلعفاء بموجب قانون الرسم على القیمة المضافة 

:رةالضرائب المباش_ب

الرسوم من قانون الضرائب المباشرة و 3- 220المادة (من الضریبة على النشاط المهني اإلعفاء- 
السمسرة التسلیم و قاعدة للرسم مبلغ عملیات البیع و المعتمدة كاألعمالال یدخل ضمن رقم ")المماثلة

"السلع الموجهة للتصدیرالمتعلقة بالمواد و 

الرسوم الضرائب المباشرة و من قانون 2- 138المادة (المؤسساتأرباحمن الضریبة على اإلعفاء- 
الخدمات عملیات البیع و 1996سنة المالیة لمدة خمس سنوات ابتداءا من الاإلعفاءتستفید من ):"المماثلة 

عادة التأمین و ي والبري و الموجهة للتصدیر عدا النقل البحر  ٕ "البنوكا

ع تعفى من الدف"الرسوم المماثلة من قانون الضرائب و 3- 220المادة من الدفع الجزافي اإلعفاء- 
المؤسسات التي تقوم بعملیات بیع السلع 1996من السنة المالیة الجزافي لمدة خمس سنوات ابتداء

"المحققة بالعملة الصعبةاألعمالحسب نسبة رقم اإلعفاءالموجهة للتصدیر یطبق هذا 

تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق :"10و9الموادالخاصة المتعلقة باالستثمار األنظمة- 
"التي تدخل مباشرة في انجاز االستثمارفیما یخص التجهیزات المستوردة و الجمركیة

تصدیر إلىاألخیرتعتبر المحفزات الجمركیة من بین المحفزات التي ترمي في :االمتیازات الجمركیة- 2
المحفزات في توجد هذهالرسوم الجمركیة و اإلعفاء من الحقوق و ذلك من خالل تنافسیة و بأسعارالبضائع 

.تدابیر جمركیة أخرى األنظمة الجمركیة و 

یمكن تعریف األنظمة الجمركیة االقتصادیة على أنها نظم خاصة :")1(األنظمة الجمركیة االقتصادیة-أ
إیجاد آلیات خاصة لمعاملة الصناعیة عن طریق تشجیع بعض األنشطة االقتصادیة والتجاریة و تهدف إلى

التي ال یمكن االستفادة منها إال إذا حقق المتعامل االقتصادي ئع المتغیرة حسب النشاط المعني و البضا
"بشروط محددة قوانین متغیرة حسب النظام المعني 

.294، صسابقاألمین، مرجعشربي محمد -1
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سوم الر مالها أو تنقلها بتوقیف الحقوق و استعلجمركیة تمكن من تخزین البضائع وتحویلها و إن األنظمة ا
تدابیر الخطر ذات الطابع االقتصادي الخاضعة الداخلیة لالستهالك وكذا كل الحقوق والرسوم األخرى و 

بغض النظر عن االستثناءات الخاصة بكل من األنظمة ) مكرر من قانون الجمارك115المادة (لها
ألنظمة البضائع من قانون الجمارك تستثني من هذه ا115الجمركیة االقتصادیة المذكورة في المادة 

النظافة أوالعمومي األمنأوالنظام العام أوباألخالقاعتبارات متعلقة أساسالمحظورة على أوالمقیدة 
بحمایة البراءات یة أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصةعلى اعتبارات بیطر أوالصحة العمومیة و 
بلد مصدرها أو بلد منشأها أوالطبع مهما كانت كمیتها إعادةحقوق المات التصنیع  وحقوق المؤلفین و عو 

)من قانون الجمارك116المادة(بلد اتجاهها أو

:التدابیر التي تعطي مرونة في إجراءات الجمركة للخارج-

مارك بناءا على طلب یجوز إلدارة الج"...) 1(من قانون الجمارك94المادة :فحص البضائع في المحل- 
"ترخص بتفتیش البضائع المصرح بها في محالت المعني باألمر أنمقبولة ألسبابمن المصرّح و 

إدارةهذا اإلجراء یسمح للمستفید من إتمام جمیع اإلجراءات الجمركیة داخل مؤسسته من طرف مصالح 
)فحص البضائع و تأشیرة شهادة المنشأ(الجمارك لمكتب الجمارك األقرب إلقامته 

یداع تصریح مفصل قبل إرسال البضائعل و قبول تصریح غیر كام-  ٕ ب الشروط یجوز للمصرح حس:ا
ألسباب نراها مقبولة عندما ال تتوفر لدیه كل المعلومات الضروریة یات التي تحددها إدارة الجمارك و الكیفو 

یودع أنلتحریر التصریح المفصل أو ال یتسنى له تحریر الوثائق المطلوبة لدعم التصریح على الفور 
بعد ان یتعهد بتقدیم الوثائق الناقصة أو استكمال هذا "التصریح المؤقت"ا غیر كامل یدعى تصریح

)من قانون الجمارك86المادة (التصریح في اآلجال المحددة من طرف إدارة الجمارك 

الرخص أوعملیات التصدیر ال تخضع ألي نوع من المتطلبات اإلداریة :إلغاء ترخیص التصدیر- 
التي لها قیمة في الحظیرة واألشیاءالتي تربىأوالحیوانات الداجنة ا األشجار والنخیل و المسبقة ما عد

.وطنیة من وجهة نظر التاریخ أو الفن أو علم اآلثار و تضم أیضا السیارات القدیمة

یعدل 1998غشت 22الموافق ل1419ربیع الثاني 29مؤرخ في 10_98قانون رقم:الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة - 1
،)الجریدة الرسمیة(المتضمن قانون الجمارك،1979یولیو 21الموافق ل1399شعبان 26المؤرخ في 07- 79یتمم القانون رقم و 

.31ص ،1998اوت23الصادر بتاریخ ،61العدد 
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الموافق 1415األولىجمادى 12مؤرخ في 320- 94المرسوم التنفیذي رقم :() 1(المناطق الحرة_
تخضع عملیة تزوید المتعاملین الموجودین):"11المتعلق بالمناطق الحرّة المادة و 1994اكتوبر 17ل

مراقبة الصرف تجارة الخارجیة و الخدمات انطالقا من التراب الجمركي لتنظیم الفي المنطقة الحرة بالسلع و 
"الجمركي المطبق على التصدیرالنظام الجبائي و و 

دعم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:الثالثالمطلب 

المتوسطة في مختلف دول ظهر مصطلح المؤسسات الصغیرة و :طةالمتوسمفهوم المؤسسات الصغیرة و -1
راجع الختالف هذالتي یصعب تقدیم صورة واحدة لها و العالم لیعبر عن نوع معین من المؤسسات ا
بر هذه الدول المؤسسات الصغیرة عي للدول حیث تعتاالجتماالسیاسات والتوجهات والمستوى االقتصادي و 

من االجتماعیة لما تتمیز بهصادیة و المتوسطة من أهم التنظیمات المعتمد علیها في التنمیة االقتو 
.المتوسطةیما یلي تعریف المؤسسة الصغیرة و مرونة وفدینامیكیة و 

المتضمن القانون التوجیهي لترقیة 18-01) 2(تعرّف المؤسسة الصغیرة و المتوسطة حسب القانون - 
تعرّف المؤسسة الصغیرة و المتوسطة مهما كانت طبیعتها القانونیة "المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

بأنها مؤسسة إنتاج السلع و الخدمات 

.شخصا250إلى 1تشغل من _

ملیون 500لسنویة ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي ملیاري دینار أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها ا_
.دینار

".تستوفي معاییر االستقاللیة_ 

.13ص،1994اكتوبر19خ الصادرة بتاری،67العدد الجریدة الرسمیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،-1

مداخلة ،-حالة الجزائر–دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في دعم المناخ االستثماري عبد المجید تیماوي و مصطفى بن نوي،-2
بجامعة 2006افریل 18و17ومي المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة ،يتأهیلفي الملتقى الدولي حول متطلبات 

.ثلیجي باالغواطعمار
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.تقسیم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري): 19(جدول رقم 

مجموع المیزانیة السنویةرقم األعمالعدد األجراء الصنف
ملیون دج10<ملیون دج20<01- 09مؤسسة مصغرة
ملیون دج100<دجملیون 200<49- 10مؤسسة صغیرة

مؤسسة 
متوسطة

ملیون دج500- 100ملیار دج2-ملیون250200- 50

حالة - المتوسطة في دعم المناخ االستثماريدور المؤسسات الصغیرة و عبد المجید تیماوي و مصطفى بن نوي ،:المصدر
یومي في الدول العربیة ،المتوسطة تطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة و مداخلة في الملتقى الدولي حول مالجزائر،

.بجامعة عمار ثلیجي باالغواط2006افریل 18و17

:المتوسطة عن المؤسسة الكبیرة بالعدید من الخصائص تتمثل فيوتتمیز المؤسسة الصغیرة و 

.جهویةأومعظم هذه المؤسسات تكون محلیة أنإذمحدودیة االنتشار الجغرافي _

.هو ما یعني ضالة حجم التمویل المطلوبوالعامل و األساسيالمال رأسحجم لةضآ_

.متوسط من التقنیة و من الكفاءات البشریة المطلوبةأومستوى متدني _

.محدودإشرافهیكل تنظیمي بسیط یعتمد على مستوى _

إستراتیجیةمن االعتماد على خطة أكثررد الفعل إستراتیجیةعلى یین و التقدیر الشخصاعتماد الخبرة و _
.قرة و رسمیةمست

:المتوسطةالمتعلقة بالمؤسسات الصغیرة و اإلجراءات_2

تنمیة وتفعیل دور إلىالتشجیعیة تهدف اإلجراءاتاتخذت السلطات العمومیة في الجزائر جملة من 
:)  1(قطاع التصدیرإنعاشالمتوسطة في المؤسسات الصغیرة و 

تنافسي لترقیة الصادرات الجزائریة مع التطبیق على تسویق الصناعي كمدخل استراتیجي و الطارق قندوز،جمعي عماري و -1
المحروقات االستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قى الدولي الرابع حول المنافسة و الملتالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة،

.2010نوفمبر 10-9جامعة الشلف،في الدول العربیة ،
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قامت الجزائر اإلطارفي هذا :المتوسطة في الجزائرللمؤسسات الصغیرة و واإلدارياإلطار التأهیلي - 
لوطني البرنامج المتوسطة و الدعم وتأهیل المؤسسات الصغیرة و " میدا"ن لتأهیلها برنامج بتجسید برنامجی

.المتوسطةلتأهیل المؤسسات الصغیرة و 

صندوق ضمان –مالیة تتمثل في آلیاتإحداثالعمل على إلىعمدت الحكومة :التمویلياإلطار- 
.المتوسطةاالستثماریة للمؤسسات الصغیرة و القروض

 ملیار دینار3,5مال قدرهبرأسالمال المخاطر رأسصندوق.
صندوق لضمان القروض البنكیة الموجهة للمؤسسات الصغیرةإنشاء.

التصدیریة من المؤسسات یتم منح التخفیضات الضریبیة على دخول السلع :الضریبي و الجبائياإلطار- 
و بالتالي تمتع سلع هذه المؤسسات بالمیزة اإلنتاجخفض تكلفة إلىالمتوسطة مما یؤدي الصغیرة و 

.الدولیةاألسواقالتنافسیة في 

12وسطة المؤرخ في المتو بصدور القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة:القانونياإلطار- 
القانوني اإلطاررجا حاسما في تاریخ هذا القطاع حیث یحدد من خالله الذي یعتبر منعو 2001دیسمبر 

.دعمهاآلیات ترقیتها و كذا مي الذي تنشط فیه هذه المؤسسات و التنظیو 

لبنك المؤسس 2009جانفي 01المؤرخ في 05- 09حسب المرسوم التنفیذي رقم :المعلوماتياإلطار- 
القتصادیة او اإلعالمیةهذه المنظومة إعدادالمغزى من معلومات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة و 

.النجاعةانسجام المعطیات وضمان التنسیق و و زیادة مصداقیة و ذات الطابع التقني هاإلحصائیةو 

:التجاري و اللوجستي اإلطار- 

غیر أوالدولیة عبر قنوات مختلفة مباشرة لألسواقتجد طریقها أنالمتوسطة یمكن للمؤسسات الصغیرة و 
االندماج مع المؤسسات الكبیرة حیث تقوم أومباشرة من خالل وسطاء كمراكز التجارة و مراكز الصادرات 

توزیع السلعة المراد تصدیرها المتوسطة في مجال نقل و دیم المساعدة للمؤسسات الصغیرة و بعض الدول بتق
من %50ض الدولیة قد تتعدى المشاركة في المعار لة لنسبة من مصاریف النقل والتوزیع و بتحمل الدو 

.1997التوزیع مثل ما هو معمول به في الجزائر منذ سنة التكلفة الكلیة للنقل و 
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سعت الدولة الجزائریة جاهدة لترقیة صادراتها خارج المحروقات للنهوض باالقتصاد الجزائري خاصة بعد 
كانت نتائجها وخیمة من خالل ما انجرّ المتمثلة في األزمة النفطیة التي و 1986التي تلقتها سنة الصفعة
تحملها للشروط التدین من صندوق النقد الدولي و لجوئها إلىدولة الجزائریة بعد هذه األزمة و على ال

المجحفة التي فرضها علیه هذا األخیر لذا قامت الدولة الجزائریة بوضع مجموعة من اآللیات إلرساء 
بر عدة إجراءات ذات طابع تجّسد ذلك عو المحروقات،یة الصادرات خارج قطاعسیاسة وطنیة لترق

شاء أخرى ذات طابع مالي عبر إنعدة مؤسسات ذات طابع معلوماتي و جمركي كما ظهرتضریبي و 
وفي نفس ALGEXكذا إنشاء هیئة وطنیة تتكفل بترقیة التجارة الخارجیة مجلس وطني لترقیة الصادرات و 

دي هو لمتوسطة بغرض ترقیة قدراتها التصدیریة فالنمو االقتصاایاق تم تدعیم المؤسسات الصغیرة و الس
بالتالي فجمیع اإلجراءات السابقة تشمل كل تدبیر له عالقة مباشرة أو غیر هدف كل اقتصاد في العالم و 

.منشط لعملیة التصدیرناخ مسهل و مباشرة من شأنها التأثیر إیجابا في توفیر م
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.في زیادة الصادرات خارج المحروقاتعمربن عمرالتسویق الدولي في مصبرات دور:المبحث الثالث

من أجل التطبیق العملي لما تم التطرق له في الجانب النظري قمنا باختیار إحدى المؤسـسات 
للمصبرات الغذائیة من عمربن عمر، حیث تعــتبر مؤسسة لبـارزة على المستوى والیة قالمةاالقتصادیة ا

المؤسسات االقتصادیة التي تنشط على مستوى السوق الوطنیة  والدولیة نظرا لجودة  منتجاتها ، لذلك أهم 
إلى األسواق الدولیة و مدى نجاحها عمربن عمرإبراز أسلوب دخول مؤسسةالمبحثحاولنا خالل هذا

.في طرح منتجاتها في هذه األسواق

أهدافهو عمربن عمرالتعریف بمجمع :األولالمطلب 

، لیتولى من طرف عمر بن عمر األب1984سنة عبارة عن شركة عائلیة تأسست "عمر بن عمر"مجمع
بالتحدید ة نشاطه على المصبرات الغذائیة و في بدایة تسییر الوحدات بعد وفاة الوالد، و مهماألبناء

عدة إلىتوسع في نشاطه و دیة بوعاتي محمود،ببل1986نشاطه سنة حیث بدأالطماطم المعلبة،
أناستطاع ،جزائر في عالم الصناعات الغذائیةانه من المؤسسات الرائدة  بال،)مطاحن،عجائن(مجاالت 
عالمیة ألسواقالتصدیر في بعض المنتجات إلىتعداها و ،فسه مساحة هامة من السوق الوطنیةیحجز لن

رد البشریة المؤهلة تعتمد على استغالل المواإنها،التي تبناها المجمعاإلستراتیجیةكان ذلك بفضل ،أخرى
.)1(المكننة الصناعیة المتطورة ذات التكنولوجیات العالمیة الرائدةذات الخبرة والكفاءة العلمیة و 

یسیره فریق عمل موزع على مختلف ،اإلنتاجیةقویة تزید من قدرته إنتاجأدواتیعتمد المجمع على 
جانب ذلك إلى،تأهیلهمإعادةقصد أخرىإلىعامل یتلقون تكوینا من فترة 600یتكون من ،اتالوحد

التي تقام علیها األماكنباختیار األمر سواء تعلق ،الدراسات العلمیة ومكاتب الخبرةإلىیستند المجمع 
ذلك إلىضف ،إلنتاجاأدواتالمستخدمة في التصنیع و األولیةتلك المتعلقة بالمواد أواإلنتاجیةوحداته 

یغفل تلك الدراسات المتعلقة بتطورات أنالصناعات الغذائیة دون أهمالمستعملة في اختیار المواد
ئدة اكتملت فیها  عناصر انه بحق مؤسسة اقتصادیة را،التسویقآلیاتأهمومستقبل السوق العالمیة و 

.التطورالنجاح و 

.لمجمع عمر بن عمرتقدیم المؤسسات المكونة :أوال

:همیضم ثالثة وحدات و أصبحعدة مجاالت و إلىتوسع نشاط المجمع 

.13/10/2014الدولیة بالمؤسسة،مكتب التجارةمقابلة شخصیة بمدیرة -1
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:وحدة المصبرات الغذائیة -

یشتغل بالوحدة و م،37000المجمع تشغل مساحة قدرها باإلنتاجیةالوحدات أهمتعد صناعة التعلیب من 
.بأنواعهالهریسة والمربى الفلفل،:المتعددة بأشكالهاعامل یختص في مركزات الطماطم 500من أزید

األولیةبفضل رؤیة ثاقبة تعمل هذه الوحدة على توفیر هذه المادة طیلة العام فهي تستغل وفرة المادة 
أوت،محاصیل االعتیادیة في شهر جویلیةخالل عملیة جني الاإلنتاجبفضل التقنیات الحدیثة في 

.ى الكمیات المخزنة من المواد نصف المصنعة في عملیة التعلیب تعتمد بعد ذلك علوسبتمبر و 

معاییر عالمیة بدءا من عملیة جمع مصبرات الطماطم والفلفل تكون وفق شروط و إنتاجعملیة إن
التخزین كمواد نصف للحفظ و أومرورا بعملیات تركیزه للتعلیب وتحویل هذه المواد وغسلها وفرزها و 

.التعقیم لیات البسترة و عمإغفالمصنعة دون 

:وحدة المطاحن-

في أنشئت،هذه الوحدة بمنطقة الفجوج بقالمةتقع الهامة بالمجمع هي المطاحن و اإلنتاجمن بین وحدات 
مدراء تنفیذیین كما تملك أربعةیسیرها ،شخص300الوحدة قوة عاملة قوامها یعمل بهذه ،2002سبتمبر 

تقدر الصلب النشاط الرئیسي للمطاحن و یعد تجهیز القمح، كنولوجیات عالیةذات تإنتاجالوحدة معدات 
.طن في الیوم 700من بأكثرالحالیة اإلنتاجطاقة 

استعماالت عدة ویتم ذلك وفق إلىالموجه و أنواعهبمختلف " السمید"منتجات تجهیز القمحأهممن إن
من خالل اختیار نوع القمح الذي یملك خصائص النوعیة مع المحافظة على وحدة المنتجمعاییر الجودة و 

فیزیائیة و بیوكیمیائیة ثابتة وهذا قصد المحافظة على الذوق وجودة جینیة واحدة و المزروع وفق شروط
یسیره فریق من الباحثین والمختصین في ،ه الوحدة مخبرا لمراقبة الجودة والنوعیةتملك هذ، المنتج النهائي

ون انقطاع بفضل ساعة د24على مدار عملیة الرصد الیومي بشكل منتظم و بر یوفر هذا المخ،الغذاء
وخالل مراحل التجهیز من جودة القمح عند االستالم تبدأعملیة المراقبة المخبریة إن،نظام تناوب العمل

اختبارات منتظمة تكشف منإجراءالتغلیف لتزوید المستهلكین بخصائص المنتج النهائیة وفق والتعبئة و 
.ذلك على الفورإزالةیتم القصور المحتملة لبعض المنتجات و أوجهألخرحین 
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:وحدة العجائن-

،بأنواعهاالمتمثلة في العجائن األخرىمختلف الصناعات الغذائیة إلىالسمید إنتاجیوجه جزء هام من 
.ذوقهاالعائلة و سوق واحتیاجات متجانسة تراعي التطور الحاصل في السلسلة غذائیة متكاملة و إنها

تحویل المادة لعجائن تكون على مراحل متتالیة ومتسلسلة بدءا من عملیة نقل و هذه اإنتاجعملیة إن
مرورا بعملیات الخلط والعجن وخروج المنتوج أوالوحدة العجائن لتخزینها إلىمن المطحنة األولیة

التخزین و التغلیف النهائيفالتعلیب و ،ستغاللزین المادة القالبة لالانتهاءا بعملیات تخللتجفیف والتبرید 
تكنولوجیة متطورة ساهمت علمیة و معاییركل هذا یتم وفق شروط و أنغیر ،حین عملیة التسویقإلى

كما استهالكا،المنتجات طلبا و أكثراحتالله مكانة في السوق جعلت منه في جودة المنتج النهائي و أخیرا
أنالعائلة الجزائریة منذ هالفتمذاقها الذيتحافظ دائما على جودتها و "عمربن عمر "عجائن مجمع أن

.عهدته 

):المزرعة(المشتلة 

التي تدخل في احد وحداته األولیةلتوفیر بعض المواد " عمر بن عمر"هادفة سعى إستراتیجیةوفق رؤیة 
حین خالل الشراكة بین مختلف الفالكان من الالزم عقد نوع من اإلنتاجیة المتعلقة بالمصبرات الغذائیة،

.مشتلة نموذجیة متطورة انشأ المجمع مزرعة و ،إنتاج مادتي الطماطم والفلفل

هذه الماكینات تستخدم ،لقد تم استیراد تجهیزات وماكینات بتكنولوجیا دولیة وعصریة هي األولى بالجزائر
یستخدمهما المجمع في صناعة مصبرات اللذین و ،محصول الطماطم والفلفلالجني لفي عملیتي الزرع و 

.هذین المادتین الغذائیتین

لحصول على محاصیل بجودة عالمیة وربح الوقت أثناء یسعى المجمع من خالل هذه المشتلة إلى ا
السوق الوطنیة بأسعار توفیره فيعصرنة المنتوج الصناعي للطماطم و الجني إلى جانب عملیتي الزرع 

یمكن الجزائر من توفیر مادة الطماطم بمواصفات أنإن ذلك من شانه أیضا ،مةتنافسیة وفي أوقات مالئ
.السوق العالمیة أنحاءتلقى قبوال لدى المتعاملین في أنعالمیة من شانها 

بالقرب من أراضياللذین یملكون أولئكلیس هذا فحسب بل فكر المجمع في مساعدة الفالحین خاصة 
دعم الفالحین جانب مساعدة و فإلىهذه المواد االستهالكیة،إلنتاجالمصانع المخصصة و اإلنتاجوحدات 

إلىبالتالي توجیههم في الزراعة و مهندسینالل عملیة الزرع من طرف مختصین و مادیا یتم مرافقتهم خ
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د المادي كس على العائهو ینعوتحسینه و اإلنتاجذات نوعیة التربة الجیدة التي تساهم في زیادة األراضي
.استمرارهم في مزاولة هذا النشاط المربحللفالحین و 

.وحدة المصبرات الغذائیة عمر بن عمر:ثانیا

:نبذة حول وحدة المصبرات- 1

تأسست) مربى الفواكههریسة،طماطم معلبة،(أنواعهاو هي شركة منتجة للمصبرات الغذائیة بمختلف 
دج حیث 400.000.000مال اجتماعي یقدر ب رأسلها و ،1986نشاطها سنة بدأت1984سنة 
تقع في بلدیة الفجوج األولىالوحدتین مختصتین في نفس الصناعة، ،ة نموذجیةوحدتین ومشتلبإنشاءقام 

،الیوم/طن 3600قدرها إنتاجیةلها طاقة و م،14450تربع على مساحة قدرها ت2006سنة تأسست
لها و ،2010سنة تأسستم 37000سكیكدة على مساحة قدرها الثانیة فتقع ببلدیة بومعیزة والیةأما

ي هو ،ببلدیة الفجوج2003سنة تأسستبالنسبة للمشتلة أما،یوم/طن 2200قدرها إنتاجیةطاقة 
.الفلفل تباع للفالحین مقابل دفع محاصیلهم للشركةمختصة في صناعة شتلة الطماطم و 

بالتحدید في بلدیة بوعاتي محمود والیة ي الشرق الجزائري و عمر بن عمر فتقع وحدة المصبرات الغذائیة
من و زراعیة أراضيمن الغرب كلم عن الوالیة، یحدها من الشرق مجمع سكاني و 20تبعد حوالي ،مةقال

.زراعیةأراضيمن الجنوب الرابط بین قالمة وسكیكدة و 80الشمال الطریق الوطني رقم

الباقي طرق معبدة م مغطاة و 30000منها ،م37000قدرها لمصبرات على مساحة تتربع وحدة ا
.مصلحة تصفیة المیاه و 

:الوحدةأهداف-ثالثا

:یليالمستوى الخارجي نذكر منها ما المستوى الوطني و تسعى الوحدة إلى تحقیق عدة غایات على 

من حاجات السوق %50الوطنیة من الطماطم المعلبة التي غطت سد المتطلبات المحلیة و - 
.بالنسبة للهریسة%50أكثر من الجزائریة و 

.تقلیل مجاالت االستیراد- 

تحسین المنافسة الخارجیة من خالل التركیز على جودة المنتوج مما یساعد على ارتفاع مردود - 
.اإلنتاج 
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دماجهم داخل الوحدة ریق اعتماد سیاسة تكوین الشباب و امتصاص الید العاملة عن ط-  ٕ للتقلیل من ا
.حدة البطالة 

هذا ما ترید الوصول إلیه من خالل تطبیق االیزو الوحدة على الجودة في منتجاتها و اعتماد - 
.دولیا س محلیا و الذي یجعل منتجوها مناف20000،9000

.المشاركة في تحسین مستوى العمال و تكوینهم - 

.تدابیر من قبل الحكومة الاعتها في إطار األهداف المسطرة و ضمان التسویق لبض- 

ذلك الخبراء و سعى لتكوین اإلطارات و أخیرا في ظل انتهاج الدولة نظام االقتصاد الحر فان الوحدة تو 
الخارجیة السعر داخل المنافسة الداخلیة و الكمیة و ،إلنتاج من حیث الجودةتحسین إمكانیات التطویر و 

.لتحقیق اكبر قدر ممكن من الربح 

عمر بن عمر لهیكل التنظیمي لمصبرات ا:الثانيالمطلب

:)1(عمر من الوحدات التالیةالهیكل التنظیمي لمصبرات عمر بن یتكون 

المهام التي من وهو المسؤول األول واألخیر یعتبر مدیر الوحدة أعلى هیئة بها:مدیر الوحدة-1
:صالحیته ممارستها نذكر منها 

.العملكیفیة سیر متابعة سیر الوحدة یومیا و - 

صدارها في األوقات المناسبةحویلها إلى المصالح المعنیة و توضع القرارات و -  ٕ .ا

.مراجعتها ئق التي تحول إلیه بعد دراستها و المصادقة على الوثا- 

صدار األوامر حول مختلف هذه العملیاتمراقبة كل العملیات و -  ٕ .ا

المدیر ومن المهام وسیلة الربط بین دوائر الوحدة والمدیریة العامة و تعد) السكرتاریة(األمانة العامة- 2
:لهاالمخولة 

.تنظیم مواعید و ترتیب أوقات عمل المدیر- 

.27/10/2014مقابلة شخصیة مع رئیس المستخدمیة لمصبرات عمر بن عمر، - 1
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.األقساماستقبال و تسجیل المراسالت و البرید و توزیعه على مختلف المصالح و - 

.بكل ما هو جدید استقبال االتصاالت من العمالء ومن المدیریة العامة لإللمام - 

.تحضیر االجتماعات اإلداریة و إعالم األطراف المعنیة بهذه االجتماعات - 

:و تنقسم إلى قسمین:مصلحة اإلنتاج-

مهمتها صیانة اآلالت و المحافظة علیها من اجل أداء أفضل لمهامها حتى ال تتعطل : الصیانةقسم 
.تقوم بتصلیح قطع الغیارأثناء العمل بحیث تخصص فترة لهذه العملیة، كما 

یقوم باإلشراف على عملیة اإلنتاج ابتدءا من دخول المادة األولیة إلى ورشات اإلنتاج :قسم اإلنتاج
تنتمي الوحدة لنظام اإلنتاج ،)طماطم معلبة(تصبح منتج تام ى أن تصل إلى المرحلة النهائیة و إل

.سا 24/24المستمر حیث تشتغل 

ه المصلحة تتم عملیة إجراء التحالیل الخاصة بالطماطم ابتدءا من المادة في هذ:مصلحة المخبر- 4
كما تتم مراقبة القطاعات الملحقة إلى غایة حصولنا على طماطم معلبة،) طماطم ناضجة(األولیة 

.مصلحة تصفیة المیاهمحطة مولد البخار،:مثل

تعد لها دورا كبیرا حیث أنتعد من المصالح الحساسة في الوحدة على اعتبار :مصلحة التجارة- 5
.الزبائن سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة أو حتى المستهلك األخیرالرابط األساسي بین الوحدة و 

المواد وحدة بما تحتاجه من قطع الغیار و تقوم هذه المصلحة بتزوید ال:مصلحة تموین المخازن- 6
خاصة المواد األولیة لضمان سیر العملیة اإلنتاجیة فیقوم قسم التخزین بتحریر سندات و المستهلكة 

من مدى مطابقتها الطلب للمواد المطلوبة و عند استالم المواد یتم فحصها فیزیائیا أو كیمیائیا للتأكد 
رساله إلى قسم الفرع بتحریر سند االستالم و بعد التأكد یقوم هذا و ،مع طلبیة الشراء ٕ الشراء لتسویة ا

.المالیةعیة المالیة مع مصلحة المحاسبة و الوض

تعتبر هذه المصلحة من بین المصالح البالغة األهمیة داخل محیط :مصلحة الموارد البشریة- 7
الحرص على تسویة وضعیتهم مع اإلدارة ه في تسییر شؤون العمال من جهة و الوحدة للدور الذي تلعب

:زة المصلحة مجموعة من السجالت المتعلقة بالعمال تتمثل فيكما یوجد في حو أخرىمن جهة 
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یحتوي على جمیع المعلومات المتعلقة بالعمال مثل رقم الضمان االجتماعي، :سجل المستخدمین-
.طبیعة المهنة) متقاعد، دائم(تاریخ البدء في العمل، الصفة التي یعمل بها 

العطل المتأخرة الرسمیة الممنوحة لكل عامل و عطلیتم من خالله تسجیل ال:سجل العطل السنویة-
.لكل عامل كما تسجل في السجل العطل المرضیة، العطل االستثنائیة، العطل التعویضیة

المتعلقة بطلب العمل كما ول المصلحة كل الطلبات الواردة و یسجل فیه مسؤ :سجل طلب العمل-
.عمال على مستوى الوحدة تجدر اإلشارة إلى أن المصلحة مسؤولة عن عملیة تعیین ال

ل یتم فیه تسجیل جمیع الحوادث التي تقع داخل الوحدة حیث یسجل المسؤو :سجل حوادث العمل-
، عن هذه المصلحة تاریخ الحادث ونوع اإلصابة التي لحقت بالعامل والمصرح بها من طرف الطبیب

تواء المصلحة على فرع متعلق كما تقوم المصلحة بإعداد الكشوف المتعلقة باألجور للعمال نظرا الح
القیام بمتابعة المتربصین من لحظة وصولهم إلى تقوم باإلشراف على قسم التكوین و باألجور كما 

.الوحدة إلى غایة خروجهم منها

:مصلحة المحاسبة و المالیة- 8

:فرع المحاسبة- أوال

مصالحها، كما انها تقوم بمتابعة للوحدة في تسییر ادارة الوحدة ومراقبة مختلف تعتبر الركیزة االساسیة 
وتسجیل العملیات المالیة والمحاسبیة التي تتم بینها وبین مختلف المصالح االخرى وهذا من اجل 
المراقبة الداخلیة لتسهیل تحدید النتیجة السنویة من ربح او خسارة، من اجل معرفة مركزها المالي و 

.مكانتها االقتصادیة لضمان السیر الحسن للوحدة

: فرع الخزینة- ثانیا

بحیث تقوم بالمتابعة من حیث مراقبة مدى في مصلحة المحاسبة،األساسیةتعتبر الخزینة الركیزة 
:سالمة الفاتورة، ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن مهامها

).البنك الجزائري الخارجي(تتعامل مباشرة مع المؤسسات المالیة- 

.التعامالت التي تقوم بها الوحدةالتسویة المالیة لمختلف - 
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.والتسبیقات للمستخدمین نقدااألجوردفع - 

.المیزانیة الختامیة للسنة المالیة للوحدةإلعدادیتم الدمج بین مهام كل من الفرعین األخیروفي 

عمربن عمرالتسویق الدولي في مصبرات إستراتیجیة:المطلب الثالث

إلىمحاولة الجزائر االنضمام اشتداد حدة المنافسة و یشهدها العالم الیوم و ائلة التي مع التطورات اله
مع هذه التأقلموجب على المؤسسات الوطنیة االستعداد الجید من اجل ،مختلف المنظمات الدولیة

مسایرة هذه عمربن عمرفي هذا الصدد وجب على مصبرات ومسایرة هذه التطورات و الظروف 
البقاء من اجل ضمان الدولیةاألسواقاستراتیجیات هذه العمل وفق معاییر و ورات من خالل التط

نتهاج سیاسة تسویقیة دولیة تستطیع من خاللها تصریف منتجاتها بالتالي یتوجب علیها او االستمرارو 
.داخل و خارج الوطن

الدولیةاألسواقاالستراتیجیات المتبعة لدخول :أوال

التحالفات المباشر و األجنبياالستثمار االتفاقیات الدولیة و رغم وجود العدید من البدائل المتاحة مثل 
هو تتبع نوع واحد من البدائل و عمربن عمرمؤسسة أن إالالدولیة األسواقإلىللدخول اإلستراتیجیة

.الدولیةاألسواقإلىلتسویق منتجاتهااألفضلالطریقة ألنهاالتصدیر 

الدولیة التي یمكن األسواقالتنقیب عن تعتبر مهمة البحث و :الدولیةاألسواقالبحث و التنقیب عن - 1
عتمادها على غیر فعالة نظرا اللطرح منتوجاتها مهمة جد محدودة و عمربن عمرتستهدفها مؤسسة إن

األسواقن الوسائل المتبعة من طرف المؤسسة في البحث عطرق و وسائل بسیطة ومن هذه الطرق و 
:الدولیة ما یلي

تتحصل علیها من طرف المصالح الدبلوماسیة للدولة الموجودة عبر مختلف األسواقمعلومات حول - 
.بلدان العالم

معلومات تجمعها من خالل المشاركة في المعارض والصالونات الدولیة - 

.ALGEXالخارجیةالوطني لترقیة التجارة تتحصل علیها من طرف الدیوان األسواقمعلومات حول - 

.في الخارجعمربن عمرإلطاراتأصدقاء- 
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یعود هذا لعدم حاجات ورغبات الزبائن و سوقیة عنالقیام بدراسات نالحظ غیاب تام لبحوث التسویق و كما
لكن المؤسسة تقوم بحلقات العصف األعمالمتخصصة في المؤسسة تقوم بمتابعة هذه إطاراتتوفر 

تسهیل استعمال المنتوج من طرف یلبي حاجاته ورغباته و الذهني من اجل تقدیم منتوج للمستهلك 
هذه المجهودات المبذولة متواصلة المربى و أوالهریسة أوتهلك من خالل تسهیل فتح علبة الطماطم المس

.من طرف المؤسسة

:االتصال بالزبائن- 2

فاألسواقسوق معین یتم االتصال بالزبائن المحتملین حسب خصوصیة ذلك السوق عند استهداف
في حالة أماالفاكس ریق وسائل متطورة مثل االنترنت و المتطورة مثل األوروبیة یتم االتصال بهم عن ط

عن یتم االتصال مباشرة بالزبون عن طریق انتقال ممثلین اإلفریقیةاألسواقتطورا مثل األقلاألسواق
ة الزبائن في المؤسسة لزیارتها هناك استضافأنكما المفاوضات مباشرة إلجراءاألسواقتلك إلىالمؤسسة 

جراءالمؤسسة و ومنتجاتواالطالع على طاقات  ٕ .المفاوضاتا

عمربن عمرلمصبرات SWOTتحلیل :اـــــــــثانی

ما استخدمت إذاالدولیة عن طریق التصدیر یكون فعاال األسواققرار اقتحام أنكما ذكرنا سابقا 
إلىباإلضافةالتشخیص التصدیري و أهدافهاتصدیري حیث توضح فیها التسویق الإستراتیجیةالمؤسسة 

أماالرقابة صمیم المزیج التسویقي التصدیري والتنفیذ و تو التصدیرأسواقاختیار تجزئة السوق الدولي  و 
نالحظ غیاب كلي لمصلحة تتكفل ببحوث التسویق الدوليفإنناعمربن عمرفیما یخص مؤسسة 

هذا القسم هو الذي یقومقسم خاص فقط بالتجارة الخارجیة و نظام معلومات  تسویقي بل تحتوي على و 
ا من لقد حاولنا من خالل هذه المعلومات التي تحصلنا علیهالخاصة بالسوق الدولي و األعمالبكل 

:التهدیدات كما یليالفرص و أهمكذلك و الضعفنقاط القوة و المؤسسة معرفة 

:نقاط القوة-أ

.اإلطاراتطاقة بشریة هائلة من - 

.سوق المصبرات الغذائیة على المستوى المحلي و الدوليأهمیة- 

.التي تبیع بها تنافسياألسعارمستوى - 
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.و التجهیزاتاآلالتتكنولوجیا جدیدة في - 

.التطویر و التجدید لمواكبة التكنولوجیا الحدیثةاعتماد فكرة - 

.كبیرة لجودة منتجات المؤسسةأهمیةإعطاء- 

.المشاركة في المنتدیات و المعارض- 

.تكوین الموظفین بالخارج لزیادة خبراتهم- 

:نقاط الضعف-ب

المؤسسة بل هناك عدم مالئمة الهیكل التنظیمي للنشاط الدولي فلیس هناك قسم خاص بالتصدیر في - 
.بالتصدیركذلك الخارجیة وهو الذي یهتم بالتسویق الدولي و قسم خاص بالتجارة

.اعطاء اولویة كبیرة للتوجه للسوق المحلي أوال والسوق الدولي ثانیا- 

:الفرص- ج

.سوق المصبرات الغذائیة في السوق الدولي نظرا لكونها مادة واسعة االستهالكأهمیة- 

:التهدیدات-د

.وجود منتجات منافسة محلیة و دخول منتجین جدد- 

.األجنبیةجودة المنتجات - 

.تنافسیةأسعاراألجنبیةالمنتجات أسعار- 

الحالیة جملة من التهدیدات أمامهاعمربن عمرمؤسسة أنیتضح لنا من خالل التحلیل الرباعي 
الفرص المتاحة وجب على المؤسسة استغاللها بتبني كما لها مجموعة من نقاط القوة و المستقبلیةو 

.الدولیةالمحلیة و األسواقاحتالل مكانة رائدة في و استراتیجیات تسویقیة تؤهلها للسیطرة 
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عمربن عمرالتصدیر بمؤسسة إستراتیجیةتحلیل :ثالثا

األفضل واألسهل الطریقة على التصدیر للدخول إلى األسواق الدولیة كونه عمرعمر بن تعتمد مؤسسة 
حسب موارد المؤسسة مالئمةمنتجاتها دولیا، باإلضافة إلى أنه األسلوب األقل تكلفة واألكثر لتسویق

هذا األسلوب كون طبیعة نشاط المؤسسة  ال یتطلب جهود یالءمالمخصصة للتجارة الخارجیة، كذلك 
.رجیةكبیرة من أجل انتقال الفنیین أو فتح فروع صیانة في األسواق الخا

، إذ ق منتجاتها في األسواق الدولیةحیث كانت المؤسسة تعتمد على أسلوب التصدیر المباشر في تسوی
تتولى المؤسسة عملیة التصدیر باإلستفادة من بعض مصادر المعلومات، باإلضافة إلى عرض منتجاتها 

سواق الخارجیة، إذ بشكل مناسب معتمدة في ذلك على ممثل تجاري لها یتولى متابعة المنتوج في األ
یسمح هذا األسلوب بمتابعة منتجاتها في األسواق الخارجیة والهیمنة على عملیات البیع والحضور المباشر 

.في بلد المستورد

ثم أصبحت المؤسسة تعتمد على أسلوب التصدیر غیر المباشر باإلعتماد على وسطاء محلیین لدیهم 
.الخارجیةلمعرفة الجیدة باألسواقالخبرة الكافیة وا

وفرة في تكالیف التصدیر والسرعة في ر السرعة النسبیة وسهولة العمل و من التصدیاألسلوبویوفر هذا 
ضافة إلى تفادي مخاطر تصریف المنتجات المصدرة وبدون انتظار تأسیس شبكة توزیع خاصة بها، باإل

الموجه لهذا األسلوب هو أنة ال یتوجب على الوسیط إعالم الشركة عن المشتري االنتقادعدم الدفع، و 
ال یتكبد احتمال خسارة زبائنه االنفصالالنهائي لمنتجاتها، وبالتالي ال یتمكن المصدر من  ٕ عن الوسیط وا

.خاصة مع صعوبة تكییف المنتجات مع تطور احتیاجات الزبائن

الموجه اإلنتاجالكلي مع اإلنتاجلیتها في المؤسسة یجب مقارنة فعاولمعرفة مدى مساهمة الصادرات و 
:هذا من خالل الجدول التاليللتصدیر و 
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الموجه للتصدیراإلنتاجالكلي مع اإلنتاجمقارنة ):20(جدول رقم

الطن:الوحدة

)ملیون دج(القیمةاإلنتاج الموجه للتصدیراإلنتاج الكليالسنوات
2006130001170128,70
2007250002250247,50
2008280002520277,20
2009270002430267,30
2010249241833201,63
2011303254561501,71
2012430083870425,70
2013494914453489,83
.20/10/2014مقابلة شخصیة مع مدیرة مكتب التجارة الخارجیة، بتاریخ :المصدر

مقارنة اإلنتاج الكلي مع اإلنتاج الموجه للتصدیر):19(شكل رقم

الطن:الوحدة

)20(عن البیانات الواردة في الجدول رقمالباحثة اعتمادامن انجاز :المصدر
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الموجه اإلنتاجالكلي للمؤسسة و اإلنتاجلكل من من خالل الجدول السابق یظهر تزاید مستمر 
على تغطیة السوق المحلي بمنتوجها أكثرغیر منتظمة كون المؤسسة تركز لكن بصورة بطیئة و للتصدیر

اإلنتاجكمیة الكلي و اإلنتاجثم بعد ذلك توجه ما تبقى للتصدیر حیث نالحظ تزاید مستمر في كمیة 
ملیون دج 128,70وبقیمة 2008و2007و2006األولىالموجه للتصدیر في السنوات الثالث 

الكلي إنتاجهانوات التي تلتها انخفض لكن في السملیون دج على التوالي277,20ملیون دج و247,50و
حیث نالحظ الموجه للتصدیر بسبب اهتمام المؤسسة في هذه الفترة بتوسیع مصنعهاإنتاجهاو كذلك 

2010و2009خیلها حیث وصلت على التوالي خالل سنة خالل هذه الفترة انخفاض في مدا
یة تمثلت في تنشیط المبیعات من و قامت بعد ذلك بحملة ترویجدج 201,63ملیون دج و 267,30الى

حیث نالحظ في السنة ،وكذلك عمل طومبوال وكانت الهدیة سیارةاألعیادخالل توزیع عینات مجانیة في 
2012بالنسبة لسنة الشيءنفس الموجه للتصدیراإلنتاجكذلك الكلي و اإلنتاجالتي تلتها زیادة في 

ملیون دج 501,71حیث بلغت مداخیلها خالل السنوات الثالثة االخیرة على التوالي ما قیمته 2013و
من %10الموجه للتصدیر ال یتجاوز اإلنتاجلكن یبقى ملیون دج،489,83ملیون دج و 424,70و

ز المؤسسة تركیإلىالكلي اإلنتاجالموجه للتصدیر مقارنة مع اإلنتاجالكلي و یرجع ضعف نسبة اإلنتاج
على السوق الوطني كونها هي التي تسیطر على سوق المصبرات الغذائیة في الجزائر ثم بعد ذلك توجه 

.لتصدیرها للخارجاإلنتاجكمیة قلیلة من 

.مصبرات عمر بن عمر حسب مجموعات السلعهیكل ألهم صادرات): 21(جدول رقم 

الطن:الوحدة

20062007200820092010201120122013المنتج
مركز 
الطماطم

7651530162018901433198927743550

180360450180450464532419هریسة
225360450360360275564484مربى

الصادرات 
االجمالیة

11702250252024301833456138704453

.20/10/2014مقابلة شخصیة مع مدیرة مكتب التجارة الخارجیة، بتاریخ :المصدر
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الصادرات اإلجمالیة لمصبرات عمر بن عمر): 20(شكل رقم

.)21(من انجاز الباحثة اعتمادا على الجدول رقم:المصدر

نالحظ من خالل الشكل تزاید في الصادرات االجمالیة لمصبرات عمر بن عمر خالل سنتي 
ثم بعد هذه السنة نالحظ انخفاض في ،طن2520إلى2008على التوالي لیصل سنة 2007و2006

وهي تعد أصغر كمیة طن 1833و 2430إلىلیصل 2010و2009خالل سنتي اإلجمالیةالصادرات 
2010وخاصة سنة السنتینكون المؤسسة خالل هاتین ،سسة خالل فترة الدراسةصادرات شهدتها المؤ 

طن وهي أعلى 4561إلىلیصل 2011ویلیها ارتفاع كبیر سنة ،كانت تشهد عملیة توسیع لمصنعها
كون المؤسسة قامت بعمل طومبوال خالل هذه السنة، لتعود نسبة ،نسبة صادرات شهدتها فترة الدراسة

2013لكن وصلت نسبتها سنة ،طن3870إلىلتصل 2012الصادرات تنخفض من جدید خالل سنة 
زیادة إلىوتسعى مصبرات عمر بن عمر جاهدة سنة بعد سنة ،اإلجمالیةطن من الصادرات 4453إلى

.و السوق الوليالسوق المحليإلىالموجه إنتاجها
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.هیكل ألهم صادرات مصبرات عمر بن عمر حسب مجموعات االستعمال):21(رقمشكل 

.)21(من انجاز الباحثة اعتمادا على الجدول رقم: المصدر

بنسب متفاوتة األولىنالحظ من خالل هذا الشكل تزاید صادرات عمر بن عمر خالل ثالث سنوات 
فنجد أنّ صادراتها من مركز الطماطم أعلى منها بالنسبة لنظیراتها المربى والهریسة حیث بلغت على 

طن على التوالي، لترتفع صادراتها في السنوات الثالثة المتتالیة حیث 180طن و225طن و765: التوالي
األخیرتینتساوى صادرات هاتین أعلى من صادرات المربى و الهریسة وتتبقى صادرات مركز الطماطم 

نالحظ زیادة  صادرات مركز الطماطم و انخفاض 2009لكن في سنة 2008و2007خالل سنتي 
نالحظ انخفاض 2010بینما في سنة 2009و2008صادرات الهریسة و المربى مقارنة مع سنتي 

ترتفع في الثالث األخیرةد هذه صادرات المربى و الهریسة ومركز الطماطم مقارنة بالسنوات السابقة، لتعو 
.محل الدراسةاألخیرةسنوات 

جمیع إلىتتمثل أسواق مصبرات عمر بن عمر في السوق الوطني الجزائري فمنتوجها یصل :أسواقها
فرنسا الوالیات المتحدة : والیات الوطن، وتوجه منتوجها للسوق الخارجي في العدید من دول العالم مثل

.وزمبابويتونس ولیبیا وایطالیاإلىباإلضافةالعربیة المتحدة واإلماراتاألمریكیة

ومن بین ،مثلها مثل جمیع المنتجات تواجه مصبرات عمر بن عمر العدید من المنافسین:منافسیها
مصبرات عبیدة إلىباإلضافةالجنوب مصبرات سیبوس ومصبرات : منافسي مصبرات عمر بن عمر نجد

لكن تبقى مصبرات عمر بن عمر هي المنافس القوي في السوق الوطني، لكن في السوق الدولي فهي 
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، لكن یبقى هدفها دائما هو الحصول على األجانبتملك حصة سوقیة ضعیفة نظرا لشراسة المنافسین 
.حصة سوقیة مناسبة في هذا السوق، طبعا ببذل مجهودات أكبر

.عمربن عمرزیج التسویقي الدولي في مصبرات دراسة الم:رابعا

إلىالمزیج التسویقي الدولي في المؤسسة و هذا من خالل التطرق إستراتیجیةدراسة إلىسوف نتطرق 
:1الغذائیةعمربن عمراستراتیجیات المنتج و التسعیر و التوزیع و الترویج بمصبرات 

:عمربن عمرالمنتج الدولي لمؤسسة إستراتیجیةعرض و تقییم - 1

للمصبرات الغذائیة على تشكیلة من عمربن عمرتحتوي مؤسسة :التعریف بمنتوج المؤسسة1-1
.المنتجات كلها تعبأ في علب معدنیة

.الحاجاتإشباعالخدمة التي تطرحها المؤسسة في السوق بهدف أوفالمنتوج هو تلك المنفعة 

.تساع و العمق و درجة االرتباط تشكیلة المؤسسة و دراستها من حیث االسیتم التعرف على و 

:المصبرات و تتمثل في:األولىالتشكیلة - 

و تدخل یتم إنتاج معجون الطماطم و تعبأته في علب معدنیة و بأحجام مختلفة :معجون الطماطم•
.في تركیبه الطماطم و مواد أخرى

و األخرىبعض المواد إلىباإلضافةمعجون الهریسة من الفلفل الحار إنتاجیتم :الهریسةمعجون•
.یتم تعبأته في علب معدنیة

مربى الفاكهة منفردا حسب نوع الفاكهة،مربى المشمش و مربى التفاح و إنتاجیتم :مربى الفاكهة•
.في علب معدنیةأیضاو یعبأ هو الفراولةمربى 

یتمثل في المصبرات أعمربن أعمرلمؤسسة األساسيالمنتوج إنّ :خصائص منتوج المؤسسة1-2
:صحیة و اقتصادیة و یتمیز منتوجها بمجموعة من الخصائص هياألساسیةالغذائیة میزتها 

الخصائص الفیزیائیة:
احمر- اللون:الطماطم و الهریسة

.21/10/2014مقابلة شخصیة مع مدیرة مكتب التجارة الدولیة، بتاریخ -1
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معجون- الشكل

الخصائص الكیمیائیة:
%22زائد ملح تركیزها طازجة طماطم:معجون الطماطم المركزة

%28طماطم زائد ملح تركیزها :ضعف مركزة

فلفل حار و ثوم و تابل و كرویة و ملح:الهریسة

.مشمش و سكر و مكثف:ربىالم

تستجیب  لخصائص أنهامنتوج مؤسسة عمر بن عمر یتضح  للالكیمیائیة  من خالل التركیبة 
.كون المنتوج یمر على  عدة  عملیات  للتحلیل في المخبراییر محددة  معإلىأينوعیة 

لالستهالك أساساموجه عمربن عمرهریسة مصبرات طماطم و معجون:خصائصه االستعمالیة
.التحلیة مباشرةفهو موجه لألكل و مربى المشمش أمااألولىهو یستعمل للطهي بالدرجة الغذائي و 

:الدولیةاألسواقفي عمربن عمرمصبرات إستراتیجیة- 1-3

منتوجات موحدةبإنتاجعمربن عمرتقوم وحدة المصبرات الغذائیة:استراتیجیة التوحید1- 1-3
المصبرات إنتاجالمتمثلة في تعدیالت و أیةإجراءدون األجنبيتصلح للتسویق في السوق المحلي و 

.التوحیدإستراتیجیةبهذا فهي تتبع و األبعادنفس وبنفس المواصفات و بأنواعها

:توحید المنتج في المؤسسةإستراتیجیةالعوامل المشجعة لتبني 2- 1-3

.التطویر لمنتج المؤسسة تحقیق وفورات في تكالیف البحث و - 

الدولیة التي األسواقتحقیق وفورات في تكالیف التسویق من خالل وضع برنامج موحد لكل - 
.تخدمها

من وراء تقدیم منتوج موحد تحقیق اقتصادیات الحجم الكبیر نتیجة عمربن عمرتهدف مؤسسة - 
.سهولة تنفیذ القرارات التسویقیةمنتجات متماثلة مادیا و إلنتاجنظرا اإلنتاجتحقیق وفورات الحجم في 
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ورة الذهنیة للمصبرات الغذائیة من وراء هذا المحافظة على الصعمربن عمرترید مؤسسة - 
.للحفاظ على والء المستهلكج و للمؤسسة في الخار 

تكون منتجاتها أنإلىبها تمیل و مقتصر على التصدیر فقط عمربن عمرطبیعة نشاط مؤسسة - 
ذاتعدیالت و إدخالالتي ستتعامل معها دون األجنبیةاألسواقتختار إذموحدة  ٕ انت هناك تعدیالت كا

ذاو  ٕ .كانت هناك تعدیالت فتكون طفیفة مثل التبیینا

الجالیة تونس ولیبیا و : تي تتوافق مع مختلف الثقافات مثلوجود سوق لمنتجات المؤسسة ال- 
.الجزائریة في فرنسا خصوصا في شهر رمضان كذلك زمبابوي

إستراتیجیةالدولیة على األسواقتعتمد المؤسسة في :الدولیةاألسواقمنتوج المؤسسة في أبعاد- 1-4
ذلك من و معظم الدول المستهدفة من قبل المؤسسة خاصة بها حسب طبیعة منتجاتها والتي تتناسب و 

:خالل

المستهدفة بعالمة تجاریة موحدة أسواقهاتطرح المؤسسة منتجاتها عبر مختلف :التمییز1- 1-4
إلىاإلستراتیجیةتهدف المؤسسة بهذه مؤسسة و صاحب الإلىنسبة عمربن عمرتحمل رمز مؤسسة 

تمییز منتجاتها عن المنتجات المنافسة المطروحة في السوق الدولیة كما تسمح للمستهلك بمعرفة 
ال ترتبط والء المستهلك لمنتجات المؤسسةأنمنتجات المؤسسة التي یریدها مقارنة بالمنافسین ذلك 

نمافقط بخصائص المنتجات و  ٕ یتمثل في أنهو ما یمكن باسم المؤسسة المنتجة له و أیضایرتبط ا
.الصورة الذهنیة لدى المستهلك

المستهدفة بنفس العبوات و نفس أسواقهاتطرح المؤسسة منتجاتها عبر مختلف :التغلیف2- 1-4
.األغلفة

مؤسسة في المواد التي تعتمد علیها الأهمیمكن حصر :التغلیفاد المستعملة في عملیة التعبئة و المو 
:یليتغلیف منتجاتها فیما تعبئة و 

حفظ المنتج وتستعملها المؤسسة في التعبئة تعتبر مادة جیدة ل:العلب المصنوعة من الحدید- 
:                 ى الفاكهة بسعات مختلفةمربمعجون الطماطم ومعجون الهریسة و التغلیف كل منو 
ملیة عأثناءبصعوبة تلفها خاصة األغلفةمن األنواعغ تتمیز هذه 350غ،500كلغ،1كلغ،5

مكانیةالشحن و  ٕ یعكس استعمال هذا النوع من الغالف مدى جودة مدة ممكنة و ألطولحفظ المنتج ا
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تمنع المستهلك من رؤیة المنتج أنهاالعیب في هذه العلب ظرا الرتفاع تكالیف هذه المادة و المنتج ن
.داخل العلبة مما یتسبب في امتناع العدید منها عن شراء المنتج

الغالف الذي یستعمل التي یحتویها الغالف و األساسیةیعتبر التبیین من العناصر :التبیین3- 1-4
على الغالف حیث تطرح إظهارهالها بیانات خاصة تعمل على األخرىهي عمربن عمرلمنتجات 

)الفرنسیةالعربیة و (المستهدفة بتبیین موحد مكتوب بلغتین أسواقهاعبر مختلف المؤسسة منتجاتها
:هذه البیانات نذكرأهممن و 

.CABالعالمة الخاصة بالمؤسسة •
مدة الصالحیة•
الوزن الصافي •
شروط حفظ المنتج•
اسم المؤسسة•
الفاكسأورقم الهاتف الخاص بالوحدة •
المكونات الرئیسیة للمنتوج و النسب لكل عنصر•

:في المؤسسةالدوليالتسعیرإستراتیجیة- 2

هذا بالتطرق للمصبرات و عمربن عمرالتسعیر بمؤسسة إستراتیجیةدراسة إلىفي هذا العنصر سنتطرق 
.الدولیة األسواقتسعیر منتجاتها في أسسؤثرة على تحدید السعر بالمؤسسة و العوامل المإلى

العوامل المؤثرة على تحدید السعر في المؤسسة:2-1

:إلىیمكن تقسیم العوامل التي تؤثر في تحدید سعر المنتج في المؤسسة 

:تسیطر المؤسسة علیهاأنالعوامل التي یمكن - 1- 2-1

لتحقیق األرباحیتجلى الهدف الرئیسي للمؤسسة في تحقیق :اإلدارةالمسطرة من طرف مجلس األهداف
بالتالي الحصول على اكبر حصة سوقیة باالعتماد على تقدیم التوسع في المستقبل وزیادة حجم المبیعات و 

.حافظة على والء الزبون لمنتجات المؤسسةمنتوج  ذو جودة عالیة للم

:فیهاالتحكمیمكنالالتيالعوامل-2- 2-1
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:یليفیمافیهاالتحكمیمكنالالتيالعواملتتمثل

وأنخصوصاالمؤسسةمستوىعلىالسعرفيالمؤثرةالعواملأهممنالطلبیعتبر:الطلبمستوى- 
صحیحوالعكسمنتجاتهاأسعارفيالمؤسسةتزیدالطلبزادكلمابحیثالطلبحسبتنتجاألخیرةهذه
الزبونمعبالتفاوضالمؤسسةمستوىعلىالموجودةالبیعیةالمصلحةتقومالطلبنخفاضاحالةوفي

.من أجل تحدید سعر البیع

.المؤسسةمنتجاتتسعیرأسس- 2-2

:وهماأساسیینعنصرینعلىالمؤسسةفيالمنتجاتالتسعیرإستراتیجیةتعتمد

.المنتجالتكالیفإجماليأساسعلىالسعرتحدید- 1- 2-2

.الربحهامش+ المنتجتكالیفإجمالي= السعر

.التوزیعتكالیف+ اإلنتاجتكالیف= المنتجتكالیفإجمالي

.الطلبأساسعلىالسعرتحدید- 2-2-2

تجاهلیمكنالكماالمستهلك،سلوكودراسةالمرونةتحلیلقتصاداالحالةدراسةیجبوهنا
أسعارمستویاتكانتإناألسعارمنتخفضأنیمكنالالمؤسسةأنمنالرغمعلى، المنافسین
لدفعمستعدالزبونأنكما،خسارةتحققسوفبذلكألنهامنخفضةالمستهدفةاألسواقفيالمنافسین

.المنتجلجودةانظر المؤسسةمنتوجاتعلىللحصولإضافیةمبالغ

تصلحتىاألخرى،وتهملستراتیجیاتاإلهذهمنإستراتیجیةتتبعأنیمكنالالمؤسسةأنكما
للزبائنخاصةحالةفيتخفیضاتبتقدیمالمؤسسةتقومكمالمنتجاتها،ومقبولصحیحسعروضعإلى

.المبیعاتتنشیطفي مزایالهاالتخفیضاتكون3 %یتجاوزالالتخفیضهذاأنغیرحاالتهمحسب

:في المؤسسةالدوليإستراتیجیة التوزیع- 3

حیث یعتبر حلقة الربط التنفیذیة بین األخرىیرتبط عنصر التوزیع بعناصر المزیج التسویقي 
ثالث أنواععلىعمربن عمرتعتمد مؤسسة المستهلك النهائي و إلىمن المؤسسة االنتقال المادي للسلعة 

:من القنوات في تصریف منتجاتها
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تاجر التجزئة حیث ال إلىبیعها ملكیة السلعة و إلیههو التاجر الذي تنتقل :تجار الجملة- 1- 3
یتمثل العائد الذي یحصل علیه في الفرق بین سعر مع المستهلك النهائي مباشرة و األخیریتعامل هذا 
ة هنا عملیة نقل المنتوج بنفسه سعر البیع لتاجر التجزئة حیث یتولى تاجر الجملسة و المؤسالشراء من 

في هذه الحالة ال تتحمل المؤسسة تكالیف النقل لكن تتحمل تكالیف تخزین المنتوج حتى یتم استالمها و 
.من طرف تاجر الجملة

المؤسسة أنّ أيالتوزیع مع وزارة الدفاع یتم من طرف المؤسسة إن:مع وزارة الدفاع- 2- 3
ة في هذه الحالیتم هذا حسب بنود العقد،المكان المحدد و إلىالمنتوج إلیصالتتحمل تكالیف التوزیع 

.تتحمل تكالیف النقلتنقص المؤسسة تكالیف التخزین و 

حتى یحین األولیةخزین المواد تمتلك المؤسسة عدد من المخازن یساعدها على ت:المخازن3- 3
یدل عدد في االستالم، و التأخرأثناءأوانخفاض الطلب أثناءتخزین المنتجات إلىباإلضافةاستعمالها 

انخفض الطلب على المنتوج إذاكذلك مواجهة التقلبات حیث على قدرة المؤسسة على التخزین و المخازن
.ادة الطلب علیهحین زیإلىتخزین منتوجها إلىتلجأ المؤسسة 

أساسيكعنصرالترویجعنتسویقيبرنامجأيیستغنيال:بالمؤسسةالدوليالترویجإستراتیجیة-4
للمؤسسةالذهنیةالصورةإظهارإلىیهدفإذموجوددائماوهومتباینة،صورالترویجیتخذوقدفیه

دراسةإلىسنتطرقالعنصرهذافي،للمؤسسةالتسویقیةالحصةوتنمیةالمؤسسة،بمنتجالتعریف
الترویجيلمزیجاإلىبالتطرقوهذاللمصبرات الغذائیةعمربن عمربمؤسسةالدوليالترویجستراتیجیهإ

.المؤسسةفيالمتبع

المؤسسةفيالمتبعالترویجيالمزیج: أوال

تعریفبقصدتستعملهاوالوسائلاألدواتمنمجموعةعلىعمربن عمرمؤسسةتعتمد
:یليفیمانلخصهاوالدولیةالمحلیةأسواقهافيوالمحتملینالحالینبالزبائنواالتصالبمنتوجاتها

:اإلعالن-1

تستخدمعمربن عمرفمؤسسةالترویجمیدانفيوأهمیتهتأثیرااألكثراإلعالن العنصریعتبر
:منهانذكرعالن مختلفةإوسائل
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التلفزیون العدید من المرات كان في البدایة بهدف التعریف فياإلعالناعتمدت المؤسسة :التلفزیون-)أ
اإلعالنبمنتوجها ثم فیما بعد اعتمدته من اجل التذكیر بمنتوجها فمن بین القنوات التي اعتمدت على 

.خصوصا في شهر رمضاناإلعالنكذلك قناة نسمة و تعتمد و األرضیةالقناة ،الجزائریة الثالثة:فیها

هذا جدید عبر الفایس بوك و إعالنبإطالقاألخیرةاآلونةقامت المؤسسة في :عبر االنترنتاإلعالن- 
.متصفح لموقعها عبر الفایس بوك ألفبعد حصولها على 

الزبائنتذكیربهدفقالمةلوالیةالمحلیةاإلذاعةعبرإعالناتبعدةالمؤسسةتقام:اإلذاعة- )ب
قناعهم بمنتجاتها ٕ .منتجاتهاباقتناءوا

الجرائدإلىفبالنسبةالمنشورات،وبعضالصحففيتتمثلوالتي: والمطبوعةالمقروءةالوسائل- )ج
اإلعالن كذلكو جریدة الیوم و الشروقالخبر،جریدةمنكلعلىإعالناتهانشرفيتعتمدالمؤسسةفان

.االقتصادیةفي المجّالت

عبر الطرق ات كبیرة في المناطق العمرانیة و عمر بوضع الفتكما قامت مؤسسة عمر بن :الملصقات-)د
تقوم بتزوید مختلف الوسطاء بكثرة بهدف جلب أنظار المستهلكین، و العامة التي یتواجد فیها المواطن 

عرضها الرزنامات التي تحتوي على التشكیالت المختلفة التي تف الحوامل االشهاریة كالملصقات و بمختل
.المؤسسة

:المبیعاتتنشیط-2

أسلوبكذلك تستعمل الجهات المعنیة،إلىتوزیعها و تعتمد المؤسسة في تنشیط مبیعاتها على الدلیل
كما نظمت المؤسسة  ،الدینیةاألعیادتجاتها خاصة في العینات حیث توزع المؤسسة عینات من من

.الجائزة هي مفاتیح سیارة متواجدة داخل علبة الطماطمكانت لتنشیط مبیعاتها و 2010ال في صیفطومبو 

.العامةالعالقات-3

خاللمنالمجتمعفيلصورتهاحسنةورؤیةنطباعالخلقالوسیلةهذهالمؤسسةتستعمل
،كما تقوم بتمویل المنتخب الوطني لكرة القدم،مهرجاناتالفيالمشاركةو الجرائدمعالصحفیةالمقابالت

عدد من موظفیها لحضور نهائیات كاس العالم بالبرازیل لمشاهدة مباریات المنتخب بإرسالوكذلك قامت 
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مناسك الحج ألداءكل سنة مجموعة من موظفیها بإرسالتحسین صورتها تقوم إطاركذلك في الوطني،
.بوعاتي محمودبثانویة أساتذتهمالحائزین على شهادة البكالوریا و تكریم إلىباإلضافةالعمرة و 

:الشخصيالبیع-4

باشرة مع تجار فالمؤسسة تعتمد علیه بالدرجة األولى حیث تقوم بالتعامل مالشخصيالبیعما یخص في 
.مع وزارة الدفاع دون تدخل الوسطاءالجملة و 

الدولیةاألسواقإلىالصعوبات التي تواجهها المؤسسة من اجل الدخول :خامسا

الخارجیة األسواقإلىالدخول تحدها منالعدید من الصعوبات التي عمربن عمرتواجه مؤسسة 
:فیما یلياألجنبيالسوق إلىالمؤسسة للدخول أمامالصعوبات التي تقف أهمیمكن تلخیص و 

ISOالتي ال تشترط شهادة األسواقإلىفهي تدخل أخرىدون األسواقبعض إلىدخول المؤسسة - 
.على المنتوج

تعطي المزید من الجهد لتعزیز منتجاتها أنالتي یمكن المعارض الدولیة و األسواقالمشاركة الفعالة في - 
.الدولیةاألسواقفي 

بلد في أينشاط اقتصادي في أيهي العمود الفقري لنجاح اإلمدادتعتبر المساعدات الخاصة بالنقل و - 
عدم و جود النقل الجوي للبضائع في المقام إلىباإلضافةالصادرات الجزائریة إلیههذا ما تفتقر و العالم  

النقل البحري یحتوي على أنّ من تكلفة المنتج نفسه كما أكثراألحیانتكلفة الشحن في بعض ، و األول
.التفریغمجال التصدیر و معامالت الشحن و العدید من العراقیل في

أسبابذلك راجع لعدة الخارجیة و األسواقة السعر مقارنة بالمنافسین في ال تزال السلع الجزائریة مرتفع- 
:منها

عدم االستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیر.
 العامل الجزائري مقارنة بالعامل إنتاجیةللطاقات المتوفرة ،مع ضعف األمثلعدم االستخدام

.األجنبي
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:خالصة الفصل

التسویق في المؤسسات الجزائریة عموما و في مصبرات عمر بن عمر من خالل تشخیصنا إلستراتیجیة 
:خصوصا یمكن استخالص ما یلي 

إال أنها مساهمة معتبرة خصوصا بالرغم من قلة مساهمة مصبرات عمر بن عمر في األسواق الدولیة- 
ن االقتصاد الوطني بحاجة لترقیة صادراته خارج المحروقات و  ٕ .ا

.الدوليعلى التصدیر المباشر في الدخول إلى السوق تعتمد مؤسسة عمر بن عمر- 

عدم وجودة إدراك من قبل أصحاب المؤسسة بأهمیة بحوث التسویق و نظام معلومات تسویقي في - 
.المؤسسة

فرنسا،لیبیا،الوالیات :تتعامل المؤسسة مع العدید من األسواق الدولیة بنسب تصدیر متفاوتة منها- 
.س المتحدة،زمبابوي،دبي و تون

ضعف القدرة التنافسیة للصادرات الجزائریة الرتفاع تكالیف اإلنتاج و انخفاض مستوى التكنولوجیا - 
.المستخدمة

.منتجات المؤسسة ذات جودة عالیة- 

عدم وجود موارد كافیة لدى المؤسسة للقیام بنشاط الترویج في السوق الدولي و من ثم مواجهة المنافسین - 
.في السوق الخارجیة

اب تام لبحوث التسویق و القیام بدراسات سوقیة متخصصة في هذا المجال و سیرجع ذلك إلى غی- 
تقوم بمتابعة مثل هذه األعمال ضعف التمویل الالزم لذلك وعدم توفر إطارات متخصصة في المؤسسة

دة اعتمادها على معلومات حول األسواق تتحصل علیها من طرف المصالح الدبلوماسیة للدولة والموجو و 
عبر مختلف بلدان العالم أو أصدقاء لهم في الخارج أو معلومات تجمعها من خالل المشاركة في بعض 

.المعارض و الصالونات 

هناك عدة عوامل تؤثر على تحدید السعر في المؤسسة و المتمثلة في األهداف المسطرة من طرف - 
.المؤسسة ،التكالیف الكلیة و مستوى الطلب 
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سنوات األخیرة و بالتالي ضرورة تبني إستراتیجیة تسویقیة لطرح 3ؤسسة في تطور صادرات الم- 
.منتجاتها في األسواق الدولیة و بالتالي زیادة رقم أعمالها التصدیري

عمر یق الدولي في مصبرات عمر بن عمر و في األخیر و بعدما تطرقنا في هذا الفصل إلى واقع التسو 
هم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل دراسة هذا البحث و التي سنقوم فیما یلي في الخاتمة بذكر أ

. یمكن أن تفید كل المهتمین بهذا النوع من البحوث 



اخلامتة العامة
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:الخالصة العامة
ة إن معظم الدول إن لم نقل كلها سواءا كانت هذه األخیرة متقدمة أو نامیة تسعى جاهدة إلى ترقی

من خالل اإلهتمام ،مواجهة المنافسة فیهلدخول إلى السوق الدولي و تنویعها  لصادراتها وتنمیتها و 
یتم هذا من خالل مزیج تسویقي مناسب تعمل المؤسسة من و ،نتجات المحلیة الموجهة للتصدیربالم

التسویق الدولي بشكل خاص حیث أصبح التسویق  بشكل عام و ،ليخالله إلى الدخول للسوق الدو 
فقط على البحث ، حیث أصبح عمل المؤسسة ال یقتصرتمیة لدخول المؤسسة للسوق الدوليضرورة ح

نما یتوقف نجاحها على مدى قدرتهاو ،عن أسواق جدیدة ومستهلك جدید ٕ على القیام بتشخیص البیئة ا
شباعها إ و معرفة حاجات و رغبات زبائن ذلك السوقالمراد الدخول له و تحدید السوقستعمل فیها و التي 

مرتبطة یكون بمراحل متعاقبة و وق الدولي ، حیث أن عمل المؤسسة في السبالمزیج التسویقي المناسب
.حیث ال غنى لها عن مرحلة من المراحل اوثیقارتباطاببعضها البعض 

باإلنتاجالوقت الحالي تواجه المؤسسات الجزائریة العدید من المشاكل لكن هذه المشاكل ال تتعلق ففي 
نما تتعلق بالتسویق ٕ لنجاحاألساسيتظهر أهمیة التسویق الدولي من خالل كونه المحرك و ،وا

منه المساهمة في عملیة التنمیة ت هذه المؤسسة و وبالتالي زیادة صادرا،المؤسسات في السوق الدولي
.في الدولة

كما قامت الباحثة في دراستها هذه حول إشكالیة عامة حاولت اإلجابة فیها عن الدور الذي یلعبه 
الباحثة على دراسة میدانیة اعتمدت، لذلك زائرالصادرات غیر النفطیة في الجالتسویق الدولي في ترقیة 

الدراسة إلى و ، حیث تم التوصل من خالل هذا البحثإلى الجانب النظريباإلضافةفي مؤسسة خاصة 
مهمة د ضروریة و لتي نرى بأنها جاالقتراحات اإضافة إلى مجموعة من التوصیات و مجموعة من النتائج

ترقیة و زیادة ي من شأنها المساعدة على تنویع و التو ،الجزائریةبها من قبل المؤسسات یمكن األخذ 
.الصادرات غیر النفطیة
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نتائج البحث : أوال
یعتبر التسویق الدولي من أهم األنشطة التي تحقق النجاح للمؤسسات الراغبة في البقاء-1
.في السوق الدولي و تحقیق میزة تنافسیة لهااالستمرارو 
تناسب مع قدراتها و إمكانیاتها إستراتیجیة تصدیریة تاختیارعلى المؤسسة الراغبة في تحقیق أهدافها -2
.كذلك مع الفرص الموجودة في السوق فمن أهم أسباب النجاح هو وضع إستراتیجیة تصدیریة مناسبةو 

تقوم هذه إن وضع إستراتیجیة تصدیریة مناسبة یعتبر من مهام إدارة التسویق الدولي حیث-3
األخیرة بمتابعة كل خطوات اإلستراتیجیة و مراقبتها و تعدیل ما یمكن تعدیله في حال االنحراف عن 

.الموضوعةالخطة 
تشمل الدراسات التسویقیة بغرض الدخول للسوق الدولي من أجل التصدیر على العدید من -4

عن السوق المستهدف و عن ةالالزمالخطوات أهمها إنشاء نظام معلومات یسمح بتوفیر المعلومات 
حاجات ورغبات المستهلكین في هذه األسواق عن طریق القیام ببحوث التسویق لمعرفة كل ما یتعلق 

.بالسوق المراد الدخول له
یتحتم على المؤسسة الراغبة في تنمیة تنافسیتها محلیا و دولیا تكییف هیاكلها التنظیمیة مع -5

.المتغیرات البیئیة 
المحرك الرئیسي للنجاح في هذه أومرحلة أهمهو راسة سلوك المستهلك في السوق المستهدفد-6

و تحویله إلى منتج یلبي هذه الحاجات السوق حیث یتم التعرف على حاجات و رغبات هذا المستهلك
.هو أهم خطوة للنجاح و البقاء و االستمرار

فهو یعتبر الواجهة المیدانیة التصدیریة،التسویقیة یجیةاإلستراتیعتبر المزیج التسویقي التصدیري قلب -7
.المستهدفةالتي یتم من خاللها خدمة األسواق 

یتم تكییفه سسة حیث یتم تنظیمه أینما أمكن و یعتبر المزیج التسویقي التصدیري المحرك الرئیسي للمؤ -8
.حیثما كان ذلك ضروریا

الالزمة الستیراد احتیاجات تنفیذ خطة التنمیة األجنبیةیساعد التصدیر في الحصول على العمالت -9
.االقتصادیة

یعتبر التصدیر من أسهل الطرق للدخول إلى األسواق األجنبیة ألنه ال یتطلب جهود كبیرة، كما أّن - 10
.مخاطره قلیلة
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حو السوق التوجه نحو التصدیر یعني الرفع من الطاقة اإلنتاجیة الحالیة بزیادة المنتجات نإنّ - 11
المحلي والسوق الدولي وهذا ما یسمح باستغالل الطاقات العاطلة و التخفیف من البطالة من جهة والتقلیل 

.من تكلفة المنتجات من جهة أخرى
.تحقیق النمو االقتصاديإلىسیاسة تشجیع الصادرات تؤدي إنّ - 12
الدخول للسوق الدولي سیؤدي حتما الى إنّ اعتماد المؤسسة على التسویق الدولي لزیادة صادراتها و - 13

.زیادة مداخیلها من الصادرات أفضل من حالة البیع المحلي
:الجانب التطبیقــــي 

، حیث جزائریةنا للتجربة الجزائریة لمحاولة معرفة واقع التسویق الدولي في المؤسسة العندما تطرقو 
:إلى ما یليتوصلنامصبرات عمر بن عمر للقیام بدراسة حالة اختیارتم 
المتتالیة من أجل النهوض باالقتصاد اإلصالحاتسعت السلطات الجزائریة إلى سلسلة من -1

الكلي على مصدر واحد ووحید للدخل و هو النفط خاصة اعتمادهالجزائري و القضاء على 
أسعار البترول حیث قامت الدولة بالعدید من انهیارو 1986بعد األزمة النفطیة لسنة 

ة یالشراكة األورو متوسطاتفاقمنها تحریر التجارة الخارجیة ، الخوصصة اتاإلصالح
.المفاوضات من أجل االنضمام إل المنضمة العالمیة للتجارةو 

كانت نتائجها سلبیة بسبب عدم تحسن أوضاع إن اإلصالحات التي قامت بها الدولة الجزائریة -2
هذه األخیرة إلى المستوى المطلوب و بقاء مساهمتها في الدخل مؤسساتنا حیث لم ترقى

.الوطني جد محدودة
بقاء اعتماد الجزائر على تصدیر منتج واحد ووحید وهو النفط، حیث شكلت صادرات هذا -3

وقدرت نسبتها خالل فترات الدراسة الصادرات الجزائریة، إجمالينسبة كبیرة وهائلة من األخیر
.اإلجمالیةاإلیراداتالنفطیة على اإلیراداتبقاء معها هیمنة ، و %96بأكثر من 

في خسائر كبیرة للجزائر،تجلت في خسارة الجزائر لجزء كبیر من 1986كما تسببت أزمة -4
ایراداتها النفطیة بسبب انخفاض أسعار النفط في العالم، لكن بالرغم من كل هذا فانها لم تستفد 

.امن التجربة المریرة التي مرت به
هذه األخیرة تهتم بالسوق المحلي عمر نالحظ بأن عمر بن من خالل دراستنا لمصبرات-5

.بالدرجة األولى ثم تتوجه إلى السوق الدولي
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عمر حیث أنها تقوم بالتسویق الداخلي مع جود فكر تسویقي لدى مسیري مؤسسة عمر بن و -6
.الموظفین و كذلك تهتم بزبائنها و بآرائهم

الخاصة بالسوق الخارجي و التي تعتبر من أهم العوامل التي تساعد المؤسسة قلة المعلومات -7
عمر تفتقر إلى قسم خاص ي السوق الخارجي ، حیث أن مؤسسة عمر بن على النجاح ف

.من معرفة حاجات ورغبات الزبونیمكنهاببحوث التسویق مما
ة و بالتالي فهي لیست عمر إلى قسم خاص بنظام المعلومات التسویقیمؤسسة عمر بن إفتقار-8

لدیها قاعدة بیانات خاصة بمستهلكها في السوق األجنبي مرجعة ذلك إلى أن منتوجها هو مادة 
یس مثل سوق المشروبات بالدرجة األولى و ال یمكن االستغناء عنه في األكل فهو لاستهالكیة

.الخ...الغازیة 
.شاطهعمر على التصدیر كخیار لتدویل ناعتماد مصبرات عمر بن -9

.ISOاالهتمام بجودة المنتج من خالل محاولة المؤسسة على الحصول على شهادة - 10
العمل المستمر على تلبیة حاجات ورغبات زبائنها من خالل قیامها بحلقات العصف - 11

.المنتوج من طرف المستهلكاستعمالالذهني لتسهیل 
الترویجي على على النشاط اعتمادهاوجود تكامل بین عناصر مزیجها التسویقي و - 12

.المستوى الدولي
سعي المؤسسة الدائم و المستمر ألن تكون أقوى منافس على المستوى الوطني من خالل - 13

تحفیز موظفیها و تدریبهم في الخارج و كذلك الحرص على جودة المنتوج و البحث الدائم
.رضاء زبائنهار عن او المستم

من خالل إنشاءها لفرع جدید خاص تاجها بذل المؤسسة ألقصى جهدها من أجل زیادة إن- 14
بها و بالتالي زیادة الید العاملة و التقلیل من البطالة و زیادة إنتاجها و منه العمل على زیادة 

.صادراتها للسوق الخارجي
لیس من المعقول الحكم على مؤسساتنا بأن واقعها التصدیري سیئ جدا، الن هناك - 15

لبعض المصدرین حیث أنهم حققوا نتائج ملموسة مثل تجارب ناجحة على المستوى الجزئي 
.مؤسسة ربراب
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الفرضیات اختبارنتائج : ثانیا
:نفي بعضها على النحو التاليأوتأكیدنتائج اختبار الفرضیات مكننا من إن

حیث أّن المؤسسة التي ،من خالل دراستنا هذه تمكنا من تأكید هذه الفرضیة:األولىالفرضیة 
من خالل القیام ،تقوم بدراسة حاجات ورغبات الزبائنفإنهاتحوي قسم خاص بالتسویق الدولي 

وبالتالي وضع مزیج تسویقي مناسب لكل ،الدولیةاألسواقببحوث التسویق الدولي ودراسة واختیار 
.سوق، ومنه اقتناص جمیع الفرص الموجودة في السوق الخارجي

هذه تمكنا من تأكید هذه الفرضیة، حیث أنّ الصادرات لم تعد من خالل دراستنا:الثانیةالفرضیة
كما كانت سابقا مصدرا لتصریف فائض اإلنتاج، بل أصبحت الصادرات في الوقت الحالي تساهم 

زیادة فرص التشغیل، زیادة الدخل : في تحقیق النمو االقتصادي والتنمیة االقتصادیة من خالل
.الحصول على النقد األجنبي من أجل استعماله في تسویة المدفوعات الدولیةالوطني،

من خالل دراستنا هذه تّم نفي هذه الفرضیة حیث انه ال توجد عالقة بین :الفرضیة الثالثة
.استراتیجیات المزیج التسویقي الدولي األمثل وترقیة الصادرات في المؤسسة محل الدراسة

التوصیات :ثالثا
:یمكننا اقتراح التوصیات التالیةمن النتائج السابقةانطالقا

أهمیة تبني التوجه التسویقي لضمان االعتباربعین وحدة مصبرات عمر بن عمرأن تأخذ -1
.المنافسةالبقاء و االستمرار في سوق تسوده 

حاجات و رغبات االعتبارلمنتجاتها تأخذ بعین وحدة مصبرات عمر بن عمرعند إنتاج-2
.محرك النشاط التسویقي هالزبائن و على أساسها تنتج المنتوج الذي یرغب فیه المستهلك ألن

لخطتها اإلستراتیجیة علیها األخذ بعین االعتبار وحدة مصبرات عمر بن عمرعند وضع-3
.حاجات و رغبات الزبون باإلضافة إلى خصائص السوق الذي ستدخله

ة بیانات خاصة بعمالء المؤسسة و كذلك قسم خاص ببحوث التسویق حتى ضرورة عمل قاعد-4
اكتشافتتمكن المؤسسة من معرفة حاجات الزبائن و كذلك معرفة خصائص كل سوق تدخل إلیه و 

.المتاحةالفرص التسویقیة 
لمنتوج یتصف بالجودة في مختلف مراحل العملیة وحدة مصبرات عمر بن عمرأهمیة صناعة -5

.اإلنتاجیة حتى تتمكن من المنافسة به في السوق المحلي و الدولي
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ألنهم هم االعتبارضرورة االعتماد على رجال التسویق بالمؤسسة و أخذ آرائهم و أفكارهم بعین -6
.التي تعكس ما هو موجود في السوقالمؤسسة ومرآة السوق في 

.للجودةعالمیة وفقا للمقاییس الالمنتجات،العمل على تحسین جودة -7
وعدم االهتمام بالمشاركة في المعارض التركیز على النشاط الترویجي على المستوى الدولي-8

.الدولیة فقط
مناسب لكل سوق مزیج تسویقيتنمیة الصادرات الجزائریة خارج المحروقات من خالل وضع -9

.الولوج إلیهوحدة مصبرات عمر بن عمرترغب 
ة من أجل الرفع من فقا للمقاییس العالمیة للجودحسین جودة المنتجات وضرورة العمل على ت- 10

.الصادرات الجزائریة خارج المحروقات للقضاء على تبعیة قطاع المحروقات في الدخل
المؤسسات الجزائریة باحتكاكالقیام بمعارض دولیة بصفة مستمرة طوال السنة مما یسمح - 11

.بالمؤسسات األجنبیة 
المنتج ضرورة تقسیم السوق إلى قطاعات و تحدید خصائص كل قطاع سوقي و توجیه - 12

.له و كذلك أسلوب الترویج األنسب لكل قطاعالمناسب
ما و ضرورة تبني المفهوم التسویقي وحدة مصبرات عمر بن عمرترسیخ في ذهن مسیري- 13

.سیعود علیها من فوائد من خالل تبنیها لهذا المفهوم
كذلك تبیین كامل و واضح لكل المعلومات تغلیف الجید للسلعة  والذي یحفظ خصائصها و ال- 14

.عن المنتج
ضرورة تبني المفهوم التسویقي من طرف مسیري المؤسسات العامة و الخاصة لزیادة - 15

اإلنتاجیة و بجودة عالیة حتى تتمكن هذه المؤسسات من تغطیة حاجات السوق المحلي و التصدیر 
سمى الدولي و بالتالي المساهمة في الدخل الوطني و تتمكن الدولة من القضاء على ما یللسوق 

أسعار انهیاراالعتماد على قطاع المحروقات لتجنب ما قد یحدث في حال بأحادیة الدخل و 
.البترول

: آفاق الدراسة 
ال ندعي في هذا البحث بأننا أوفیناه من جمیع الجوانب ، فهناك العدید من النقاط و المحاور الهامة 

و أننا تطرقنا إلیها و لكن بشكل سطحي و هذا راجع إلى الم نتمكن من التطرق إلیها بشكل وافر  
م التطرق موضوع التسویق الدولي ، و لعل هذه األخیرة ستكون عبارة عن مواضیع بحث یتاتساع
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إلیها من طرف الباحثین في المستقبل و علیه فإننا نقترح مجموعة من مواضیع البحث المستقبلیة
:و ذلك في المحاور التالیة

.دور بحوث التسویق الدولي في الدخول إلى األسواق الدولیة -1
.دور المزیج التسویقي الدولي في ترقیة الصادرات غیر النفطیة -2
.ث منتوج جدید في السوق الدولية بعإستراتیجی-3
.دور التسویق اإللكتروني الدولي في ترقیة الصادرات-4
.دور االستثمار االجنبي المباشر في ترقیة الصادرات خارج المحروقات-5
.دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات خارج المحروقات-6
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.2004المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع، األردن، 

محمد إبراهیم عبیدات، مبادئ التسویق مدخل سلوكي، دار المستقبل للنشر والتوزیع، .50
.1999األردن، 

توزیع، األردن، محمد الباشا و آخرون، مبادئ التسویق الحدیث، دار صفاء للنشر و ال.51
2000.

محمد سرور الحریري، إدارة التسویق الدولي المعاصر مدخل علمي متكامل، دار الثقافة .52
.2012للنشر والتوزیع، األردن، 
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عالوي عمر، اإلستراتیجیة التسویقیة للمؤسسة العمومیة االقتصادیة في محیط تنافسي، أطروحة ل.4
.2004دكتوراه غیر منشورة، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، 
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داریة، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد  ٕ الشركات الصناعیة األردنیة، مجلة أبحاث اقتصادیة وا

.2011، جوان، 09
دي عبد المجید و وصاف سعیدي، آلیات ضمان االئتمان وتنمیة الصادرات حالة الجزائر، مجلة ق.3
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,Reformes Economique et intégration En Economieإلى األسواق الخارجیة، 
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:مناشیر وقرارات وزاریة

:قوانین•

من 2- 42المادة(-المدیریة العامة للضرائب–وزارة المالیة :ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوری-1
عملیات الشراء األولالقسم االسترجاع،و اإلعفاءاتالفصل الرابع ،األعمالقانون الرسوم على رقم 

.10نشرة ،)باإلعفاء
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:قرارات و أوامر•

المحدد لشروط مساعدة الدولة الممنوحة 2008جانفي 13المؤرخ في 01قرار وزارة التجارة رقم- 
.الصالونات بالخارجرقیة الصادرات في نطاق المعارض و للصندوق الخاص بت

:الملتقیات
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:مواقع االنترنت 
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