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دور االستثمار األجنبي المباشر في تحسین المزیج 
للمؤسسات الجزائریةالتسویقي   

 )وأوریدودراسة حالة مؤسسة موبیلیس جازي (  
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  شكر و تقدير

أسجد محدا و شكرا هللا الذي أفاء علي من فضله العميم، احلمد هللا ككرمه و احلمد هللا كعز 

  .جالله، الذي أعانين على إمتام هذا العمل

أتقدم خبالص الشكر واالمتنان وبوافر التقدير والعرفان إىل أستاذي املشرف، األستاذ الدكتور 

على هذه األطروحة بوافر التوجيهات القيمة واالنتقادات غامل عبد اهللا الذي تفضل باإلشراف 

اهلادفة، والذي كان يل نعم املعلم واملوجه، أطال اهللا عمره خلدمة العلم وزاده يف ميزان 

  .حسناته

كما ال يفوتين أن أتوجه بالشكر والتقدير إىل مجيع األساتذة األفاضل الذين قدموا يل املساندة 

    .كل من قدم يل يد العون من قريب أو من بعيد إلمتام هذا العمل العلمية واملعنوية، وإىل
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  اإلهداء

  ..... إىل            

  الوالدين الكرميني أطال اهللا يف عمرمها وأمدمها بالصحة والعافية

  ..... إىل           

  رفيقة الدرب زوجيت

  .....إىل           

  قرة عيين ابنيت مرمي 

  .....إىل           

  أفراد عائليت وأقاريب وأصدقائي
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  املـلخص

باالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل الدول املضيفة ودورها يف حتسني املتعلقة  اإلشكاليةهذه الدراسة  عاجلت     
ع من االستثمار من ، فسعي الدول املضيفة إىل جذب هذا النواملزيج التسويقي للمؤسسات احمللية العاملة يف نفس القطاع

العمل جنبا إىل جنب مع  –سواء كانت عامة أو خاصة  -خالل املزايا والتسهيالت اليت متنحها، تفرض على مؤسساا احمللية 
املباشر واليت عادة ما تكون يف شكل شركات متعددة اجلنسيات تتبىن مزجيا تسويقيا فعاال ميكنها  مؤسسات االستثمار األجنيب

  .الدول املضيفة من غزو أسواق

اإلطار النظري واملفاهيمي لالستثمار األجنيب املباشر وعناصر املزيج التسويقي ملؤسساته، كما مت  وقد تناولت هذه الدراسة     
اختيار دراسة حالة قطاع خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر للوقوف على الدور الذي تلعبه كل من مؤسسة جازي وأوريدو 

  .ج التسويقي ملؤسسة موبيليسيف حتسني املزي

) جازي وأوريدو(ويف األخري فقد توصلت الدراسة إىل أن البيئة التنافسية اليت فرضتها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر      
على موبيليس، دفع ذه األخرية إىل حتسني مزجيها التسويقي من خالل حماكاة عروض وخدمات املنافسني من جهة،  وابتكار 

  .روض وخدمات جديدة من جهة ثانيةع

  الكلمات املفتاحية

، املزيج التسويقي، التسويق الدويل، قطاع االتصاالت ؤسسات االستثمار األجنيب املباشرم، االستثمار األجنيب املباشر 
   .الالسلكية، مؤسسة موبيليس وجازي وأوريدو
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Abstract: 

This study dealt with one of the important topics concerning the foreign direct 
investments in the host countries and their roles in improving the marketing mix of the local 
institutions operating in the same sector. Hence the host countries' pursuit to attract this kind 
of investments, through the accorded advantages and facilities, imposes upon the local 
institutions to work side by side with the foreign direct investments, which usually are in the 
form of multinational firms adopting an effective marketing mix that allows the invasion of 
the host countries’ markets. 

The research addressed the theoretical and conceptual framework of foreign direct 
investment and the elements of the marketing mix of its institutions. The mobile services 
sector in Algeria was selected as a case studyin order to determine the role played by the 
Djezzy and Ooredoo Foundations in improving the marketing mix of  Mobilis. 

Finally, the findings showed that the competitive environment imposed by foreign direct 
investment institutions (Djezzy and Ooredoo) on Mobilis led the company to improve its 
marketing mix by simulating competitors' offers and services on one hand, and by inventing 
new offers and services on the other hand. 

Keywords: 

The Foreign Direct Investment (FDI), Foreign Direct Investment Institutions, The 
Marketing Mix, International Marketing, The Telecommunications Sector, Mobilis & Djezzy 
& Ooredoo Foundations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



v 
 

Résumé:  

     Cette étude a traité l’un des  thème les plus important lies aux investissements direct  
étrangers  entrant en pays hôtes et leurs rôle dans l’amélioration  des capacités de marketing 
des entreprises locales  dans les  mêmes activités  exercées par ce genre d’investissement , et 
par conséquent les effort déployés par les pays pour attirer les investissement  directs   
étrangers  imposent sur les  entreprises privés ou étatique d’être en pied d’égalité avec les 
entreprises étrangères   qui adoptent des politiques de marketing efficaces. 

       L’étude a traité le cadre conceptuel de l’investissent direct étranger, et les éléments de sa 
politique de marketing des ses entreprises, et pour mieux  comprendre impact des entreprises 
étrangères sur la politique commerciale des entreprises locales, on a choisis  le secteur  le 
secteur de la  téléphonie mobile de la l’Algérie  représenté par  l’entreprise mobilis. 

     Et en dernier l’étude a conclu que les entreprises étrangères Djezzy et Ooreedo ont crée un 
environnement concurrentiel dans le marché de la téléphonie en Algérie qui influe 
positivement sur la performance commerciale de l’operateur Locle  Mobilis. 

Mots clés:  

investissement direct étranger, entreprises de L’investissement direct étranger, marketing mix, 
marketing international, secteur de la télécommunication, entreprise  Mobolis ; Ooreedoo ; 
Djezzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  



vi 
 

 فهرس احملتويات

 vi  ..........................................................................................شكر وتقدير

 vi  ...............................................................................................اإلهداء

 iii  ...............................................................................................امللخص
 vi  .......................................................................................حمتويات البحث

 vi  .........................................................................................قائمة اجلداول

 vi  ........................................................................................قائمة األشكال

 vi  .........................................................................................قائمة املالحق

  أ  ...............................................................................................املقدمة
  01  االستثمار األجنيب املباشر وتدفقاته الواردة إىل اجلزائر: الفصل األول

  01  ..................................................................................................متهيد
  02  ....................................نيب املباشرأهم النظريات املفسرة لتدفق االستثمار األج: املبحث األول
  02  .........................................لالستثمار األجنيب املباشرالنظريات التقليدية املفسرة : املطلب األول
  04  ..........................................لالستثمار األجنيب املباشرالنظريات احلديثة املفسرة : املطلب الثاين
  12  .............................................مفهوم االستثمار األجنيب املباشر وأهم حمدداته: املبحث الثاين
  12  ............................................................مفهوم االستثمار األجنيب املباشر: املطلب األول
  13  ................................ددات االستثمار األجنيب املباشر وأهم احلوافز املمنوحة جلذبهحم: املطلب الثاين

  22  .................................آثار االستثمار األجنيب املباشر وعالقته بالشركات العاملية: املبحث الثالث
  22  ............................................ولة املضيفةآثار االستثمار األجنيب املباشر على الد: املطلب األول
  26  ............................................عالقة االستثمار األجنيب املباشر بالشركات العاملية: املطلب الثاين

 -2003(  تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر خالل الفترة: الرابعاملبحث 
2015(..............................................................................................  30  

  30  ..............................تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عامليا وتوزيعه القطاعي: املطلب األول
  37  ........................جنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر وخمزوا التراكميتدفقات االستثمار األ: املطلب الثاين

  40  ..............................التوزيع اجلغرايف والقطاعي لالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر: املطلب الثالث
  45  .................................................................................خالصة الفصل األول

  46  اخلطوات التسويقية ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق الدول املضيفة: الفصل الثاين
  46  ................................................................................................متهيد

  47  ......................................................و التسويق الدويل ماهية التسويق :األول املبحث
  47  ..........................................................مفهوم التسويق ومراحل تطوره: األول املطلب
  52  ....................................................مفهوم التسويق الدويل ومراحل تطوره :الثاين املطلب
  54  ..........................................................أمهية التسويق والتسويق الدويل: الثالث املطلب

  58  .............................................................دراسة بيئة التسويق الدويل: املبحث الثاين



vii 
 

  58  ..............................................................مفهوم بيئة التسويق الدويل: ملطلب األولا
  59  .......................مكونات البيئة املؤثرة على أنشطة مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر: املطلب الثاين

  68  ......................................................ةدراسة وانتقاء األسواق األجنبي: ثالثاملبحث ال
  68  ..................................دراسة سلوك املستهلك الدويل وتقسيم األسواق األجنبية: املطلب األول
  69  ..................................................................حبوث التسويق الدويل: املطلب الثاين

  73  ........................................................تقييم واختيار األسواق األجنبية: املطلب الثالث
  76  ...........................................اختيار إستراتيجية دخول األسواق األجنبية: املبحث الرابع
  76  ........................................................................عقود التصدير: املطلب األول
  77  ...................................................................االتفاقيات التعاقدية: املطلب الثاين

  79  .........................................................االستثمارات األجنبية املباشرة: املطلب الثالث
  83  ...............................................................................خالصة الفصل الثاين

  84  املزيج التسويقي ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة: الفصل الثالث
  84  ..............................................................................................متهيد

  85  ........................................................................املنتج سياسة: املبحث األول
  85  ................................................................مفهوم املنتج ومكوناته: املطلب األول
  87  ............................................................أهم القرارات املتعلقة باملنتج: املطلب الثاين

  91  .....................................................................دورة حياة املنتج: املطلب الثالث
  95  ......................................................................عريسياسة التس: املبحث الثاين
  95  ...............................................................مفهوم التسعري وأهدافه: املطلب األول
  97  .....................................................العوامل املؤثرة على سياسة التسعري: املطلب الثاين

  99  ..........................................................طرق واستراتيجيات التسعري: املطلب الثالث
  103  .....................................................................سياسة التوزيع: املبحث الثالث
  103  ................................................................مفهوم التوزيع وقنواته :املطلب األول
  104  .................................................أنواع قنوات التوزيع وحمددات اختيارها:املطلب الثاين

  108  ..........................................................أنظمة التوزيع واستراتيجياته: املطلب الثالث
  111  .....................................................................سياسة الترويج: املبحث الرابع
  111  ..............................................................مفهوم وأهداف الترويج: املطلب األول

  113  ..............................................عناصر املزيج التروجيي وحمددات اختيارها: لب الثايناملط
  117  ........................................................................ميزانية الترويج: املطلب الثالث

  120  ...................................................املزيج التسويقي اخلاص باخلدمات: املبحث اخلامس
  120  ..............................................................مفهوم اخلدمة وخصائصها: املطلب األول
  122  ........................................................عناصر املزيج التسويقي للخدمات: املطلب الثاين

  128  ......................................................املزيج التسويقي املوسع للخدمات: املطلب الثالث
  131  ..............................................................................خالصة الفصل الثالث



viii 
 

  132  ال يف اجلزائردراسة حالة قطاع اهلاتف النق: الفصل الرابع
  132  ...............................................................................................متهيد

  133  .......................................التعريف مبتعاملي خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر: املبحث األول
  133  .............................................سة موبيليس وهيكلها التنظيميالتعريف مبؤس: املطلب األول
  137  ................................................التعريف مبؤسسة جازي وهيكلها التنظيمي: املطلب الثاين

  141  ..............................................التعريف مبؤسسة أوريدو وهيكلها التنظيمي: املطلب الثالث
  145  ......................................................املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس: املبحث الثاين
  145  ...............................................سياسة املنتجات والتسعري ملؤسسة موبيليس: املطلب األول
  152  .........................................................سياسة التوزيع ملؤسسة موبيليس :املطلب الثاين

  154  ........................................................سياسة الترويج ملؤسسة موبيليس: املطلب الثالث
  157  ..................باشر جازي و أوريدواملزيج التسويقي ملؤسسات االستثمار األجنيب امل: املبحث الثالث
  157  .........................................................جازيملؤسسة املزيج التسويقي  :املطلب األول
  164  .........................................................أوريدوملؤسسة  املزيج التسويقي :املطلب الثاين

  171  ...............دور مؤسسة أوريدو وجازي يف حتسني املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس: بحث الرابعامل
  171  .............2008 – 2002مقارنة بعض عروض وأسعار املتعاملني الثالث خالل الفترة : املطلب األول
  180  .......س مع مثيلتها يف أوريدو وجازيمقارنة بعض العروض واألسعار احلالية ملؤسسة موبيلي: املطلب الثاين

  183  .................احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس مقارنة مع مثيلتها يف أوريدو وجازيتطور : املطلب الثالث
  188  ...............................................................................خالصة الفصل الرابع

  189  ..............................................................................................اخلامتة
  194  .......................................................................................املراجعقائمة 

  202  ............................................................................................املالحق
  

  

  

  

  

  

  



ix 
 

  فهرس اجلداول: أوال

  الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول
  J.h dunning  10 االستثمار األجنيب املباشر حسب   01
  11  أشكال دخول األسواق األجنبية حسب امليزات املتوفرة  02
  22  2013صول األجنبية لسنة ترتيب أفضل مخس شركات عاملية حسب األ  03
  31  ) 2015 -2001(االستثمار األجنيب املباشر العاملي الوارد خالل الفترة   04
  32  )2015-2001(تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد حسب األقاليم خالل الفترة   05
  34  )2015- 2003(خالل الفترة  قيمة عمليات االندماج و املشروعات اجلديدة  06
  37  )   2016-2003(تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر وخمزوا التراكمي خالل الفترة   07
  40  )2015-2003(مصادر االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر حسب األقاليم والدول خالل الفترة   08
  41  )2015-2003(أهم الدول املستثمرة يف اجلزائر خالل الفترة   09
  42  )2015-2003(شركات مستثمرة يف اجلزائر خالل الفترة  10أهم   10
  43  )2015-2003(االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر حسب التوزيع القطاعي خالل الفترة   11
  52  املقارنة بني املفاهيم املوجهة لنشاط األعمال  12
  110  السوقتغطية  نظمةمقارنة بني أ  13
  151  اموعة اخلاص باملؤسساتمزايا وأسعار عرض   14
  152  اخلاص باملؤسسات Win Pro 4Gأسعار عرض   15
  152  اخلاص باملؤسسات Win 4Gأسعار عرض   16
  153  توزيع الوكاالت التجارية ملؤسسة موبيليس على املديريات اجلهوية  17
  BAYNA"  158جازي "مزايا وأسعار عرض   18
  SMART "  158جازي "ايا وأسعار عرض مز  19
  Millenium "  159جازي "مزايا وأسعار عرض   20
  INFINITY "  160جازي "مزايا وأسعار عرض   21
  BUSINESS "  160جازي "مزايا وأسعار عرض   22
  162  توزيع الوكاالت التجارية ملؤسسة جازي يف اجلزائر  23
  Maxy Haya "  165" مزايا وأسعار عرض   24
  166  مزايا وأسعار عرض الدفع البعدي ذات الصيغة احملدودة  25
  167  اخلاص باملؤسسات"  HAYA business" مزايا وأسعار عرض   26
  172  2004املقارنة بني عروض موبيليس وجازي وأوريدو خالل سنة   27
  La Line "  180"و عرض" La WIN 3G"املقارنة بني أسعار عرض   28
  182  ملوبيليس"  pixx 500"وعرض " Millenium400 جازي " املقارنة بني عرض  29
  Pixx "  183 24"و عرض " Libertyجازي "املقارنة بني عرض   30
  184  )2016 -2001(عدد املشتركني يف شبكة اهلاتف النقال خالل فترة   31



x 
 

  فهرس األشكال: ثانيا

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
  06  ويلمراحل دورة حياة املنتج الد  01
  33  )2015-2001(تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد حسب األقاليم خالل الفترة   02
  35  2014االستثمار األجنيب املباشر العاملي لسنة  ملخزونالتوزيع القطاعي   03
  35  حسب األقاليم 2014التوزيع القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر العاملي لسنة   04
  36  يف الدول النامية 2014القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر العاملي لسنة  التوزيع  05
  39  )2016-2003(االستثمار األجنيب املباشر الوراد للدول العربية ونصيب اجلزائر منه خالل الفترة   06
  44  )2015-2003(االستثمارات الواردة إىل اجلزائر حسب القطاعات خالل الفترة   07
  67  تسويق الدويلبيئة ال  08
  87  املكونات األساسية للمنتج  09
  92  مراحل دورة حياة املنتج  10
  105  قنوات التوزيع غري املباشرة  11
  116  االختالف النسيب يف استخدام عناصر املزيج التسويقي حسب طبيعة املنتج  12
  125  قنوات التوزيع املباشرة للخدمات  13
  125  للخدماتقنوات التوزيع غري املباشرة   14
  135  اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس  15
  136  اهليكل التنظيمي لقسم التجارة والتسويق  16
  Djezzy(  140(مؤسسة اهليكل التنظيمي   17
  Ooredoo (  143(شركة اهليكل التنظيمي ل  18
  173  2005عروض موبيليس املقدمة خالل سنة   19
  176  2008 – 2002لمتعاملني الثالث خالل الفترة مقارنة أسعار عروض الدفع املسبق ل  20

 – 2002مقارنة أسعار مكاملات عروض الدفع املسبق حنو نفس الشبكة للمتعاملني الثالث خالل الفترة   21
2008  

177  

  177  2008 – 2002مقارنة أسعار عروض الدفع البعدي للمتعاملني الثالث خالل الفترة   22

 – 2002و نفس الشبكة لعروض الدفع البعدي للمتعاملني الثالث خالل الفترة مقارنة سعر املكاملات حن  23
2008  178  

  179  2008 – 2002مقارنة أسعار عروض الدفع البعدي املوجهة للمؤسسات للمتعاملني الثالث خالل الفترة   24

 – 2002ث خالل الفترة املوجهة لفئة املؤسسات للمتعاملني الثال املكاملات اخلاصة بالعروضمقارنة أسعار   25
2008  

179  

  185  )2016 -2001(منو عدد املشتركني يف شبكة اهلاتف النقال خالل فترة   26
  186  )2016 -2001(تطور عدد املشتركني يف موبيليس وجازي وأوريدو خالل فترة   27
  187  )2016 -2001(تطور احلصة السوقية ملوبيليس مقارنة مع جازي وأوريدو خالل فترة   28



xi 
 

  فهرس املالحق: ثالثا

  الصفحة  عنوان امللحق  رقم امللحق
  202  العروض واخلدمات احلالية ملؤسسة موبيليس  01
  WIN 4G(  203(عرض الدفع البعدي مزايا وأسعار   02
  WINLa (  204(مزايا وأسعار عروض   03
  205  عرض اخلضرا اخلاص بالدفع املسبقمزايا وأسعار   04
  206  يت اخلاص باملؤسساتمويب كوربورمزايا وأسعار عرض   05
  206  اخلاص باملؤسسات+ مهين مزايا وأسعار عرض   06
  207  اخلاص باملؤسسات) Win Pro 4G(عرض مزايا   07
  CONTROL"  209 جازي "مزايا وأسعار عرض   08
  209  اخلاص باملؤسسات" BUSINESS جازي "أسعار عرض   09
  DYALNA "  210جازي "مزايا وأسعار عرض   10
  211  اخلاص باملؤسسات" رو أوريدوبـ"مزايا وأسعار عرض   11
  212  اخلاص باملؤسسات" أوريدو بـرو كنترول"مزايا وأسعار عرض   12
  213  2004أسعار املتعاملني الثالثة خالل سنة   13
  Djezzy control"  214 "وعرض "  mobicontrol "أسعار عرض   14
  215  ملؤسسة جازي  "  La Line forfait"مزايا وأسعار عرض   15
  216  ملؤسسة موبليس"  La WIN 3G"عرض  مزايا وأسعار  16

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 املقدمة العامة
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 املقدمة
 

 أ 

 

من  هشهدناما  بدايتها تكان، على الصعيد االقتصادي مجلة من التحوالت العاملية من القرن العشرين النصف الثاينشهد      
 ىلإعامل الاليت حولت  االقتصادية ظهور العوملة إىل إضافة، قوى االقتصادية الكربىأن االقتصاد العاملي أصبح خيضع لسيطرة ال

ساعد  هذا ما ،الدولقها بني تدفو اإلنتاجبدأ انسياب كافة عناصر مبيقر ال يعترف بالقيود، وال يعرف احلواجز وسوق واحد 
  .االستثمارات األجنبية املباشرةتدفق مبا فيها  االقتصادية بني الدولحجم التبادالت  وعلى منو التجارة الدولية 

لعجز املزمن التمويل وارتفاع املديونية اخلارجية وا من ضعف الصعب الذي تعيشه الدول النامية ونظرا للوضع االقتصادي     
 النامية ، تزايد اهتمام الدولواللحاق بركب الدول املتقدمة االقتصادية مية، وسعيا منها لدفع عجلة التنيف موازين مدفوعاا

 قامت، حيث فقاتهتدقدر من أكرب ويظهر ذلك االهتمام من خالل سعيها إىل جذب ، مبوضوع االستثمار األجنيب املباشر
  .، ومن بني الدول النامية اليت سارت يف هذا االجتاه اجلزائرلهبتحسني مناخها االستثماري وتقدمي املزايا والتسهيالت املشجعة 

العقدين األخريين من القرن املاضي ركودا كبريا و وضعا متأزما، كان سببه األساسي  خاللفقد عرف االقتصاد اجلزائري      
عجز  وضعف القطاع اإلنتاجي الذي تسبب يف األموال الوطنية وسوء تسيريها وثقل املديونية اخلارجية نقص رؤوس

األمنية اليت عاشتها اجلزائر خالل  القطاع أيضا بالتداعيات هذا تأثرمن جهة أخرى فقد و ،وإفالسهااملؤسسات العمومية 
نظام اللتخلي عن لكل هذه األسباب كانت الدافع األساسي ، ستثمارياال هاواليت أثرت سلبا على مناخ ،العشرية السوداء

  .املخطط والتوجه حنو اقتصاد السوق ياالقتصاد

بتبين عدة وبداية من عقد التسعينات بدأت احلكومة اجلزائرية يف التحول التدرجيي من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق      
تبنته حتت إشراف صندوق النقد الدويل، فقامت حبل بعض املؤسسات العمومية إصالحات يف إطار برنامج إعادة اهليكلة اليت 

وتعديل تشريعاا النقدية واملالية والتجارية مبا يعطي مزيد من االنفتاح والتحرير االقتصادي،  العاجزة وخوصصة البعض اآلخر،
ومن بني القطاعات اليت مستها ، األجنبيةو اصةاخل وفتح العديد من القطاعات اليت كانت حمتكرة من طرف الدولة على املنافسة

  .عمليات التحرير قطاع االتصاالت الالسلكية الذي عرف تأخرا ملحوظا مقارنة بدول اجلوار

اإلصالحات االقتصادية و االستقرار األمين الذي حتقق بعد العشرية السوداء وقد استطاعت احلكومة اجلزائرية من خالل     
من االستثمارات  العديدمن جذب تسهيالت الو زاياالكثري من املمبنح  يافة إىل حتسني مناخها االستثمار، باإلضاليت تبنتها

تِسدقطاع االتصاالت الالسلكية من بينها ،عدة قطاعاتيف  هذه األخرية األجنبية املباشرة، ج.  

كية على املنافسة، ومنحت رخصتني ملؤسستني الالسلففي السنوات األوىل من بداية األلفية الثالثة مت فتح قطاع االتصاالت      
اليت تعترب فرع من امع املصري أوراسكوم  جازي مؤسسة، يف هذا القطاع للعمل مؤسسات االستثمار األجنيب املباشرمن 

ومها من ، )KIPCO(اليت تعترب فرع من الشركة الوطنية الكويتية لالتصاالت جنمة مؤسسة  و )OTH(لالتصاالت 
هائلة،  ةمتارس نشاطها يف العديد من دول العامل، متتلك قدرات مالية وبشرية وتكنولوجي اليت متعددة اجلنسيات ؤسساتامل

وتتبىن فلسفة تسويقية قائمة على االبتكار واإلبداع والبحث والتطوير مكنتها من إتقان مزجيها التسويقي يف أسواق الدول 
   . األصلية املضيفة بعد أن أتقنته يف أسواق دوهلا
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  طرح اإلشكالية :أوال

على املنافسة األجنبية، أفرز بيئة تنافسية جعلت  قطاع االتصاالت الالسلكية حنفتاواإن تبين اجلزائر لنظام اقتصاد السوق      
س موبيليس تعمل جنبا إىل جنب مع مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر جازي وأوريدو العاملة يف نف املؤسسة الوطنية

  :ميكن حتديد املشكلة من خالل التساؤل الرئيس التايل هذه النقطةوانطالقا من القطاع، 

مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر العاملة يف قطاع االتصاالت الالسلكية يف حتسني املزيج التسويقي  كيف سامهت
  ملؤسسة موبيليس ؟

  :عية التاليةمن خالل التساؤل الرئيس ميكن طرح التساؤالت الفر      

  ، وما هو حجم تدفقاته الواردة إىل اجلزائر؟االستثمار األجنيب املباشر وآثارما هي طبيعة  -1

، وما هو ما هي اخلطوات التسويقية اليت تتبعها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق الدول املضيفة -2
  ؟الذي تتبناه يف هذه األسواقاملزيج التسويقي 

السوق اجلزائري سوف حيسن من املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس  للعمل يفمؤسسة جازي وأوريدو  دخول هل -3
  ويدفعها إىل االهتمام أكثر بالتسويق ؟

  الفرضيات: ثانيا

  : انطالقا من إشكالية الدراسة والتساؤالت الفرعية مت صياغة الفرضيات التالية     

 دولالستثمارات األجنبية املباشرة، إال أن تدفقاا الواردة بقيت ضعيفة وحمدودة مقارنة برغم سعي اجلزائر إىل جذب اال -1
  .احملروقاتأن معظمها جتسدت يف قطاع كما ، العربية

  .تتبىن مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر مزيج تسويقي فعال يف أسواق الدول املضيفة -2

السوق اجلزائري، أى مرحلة احتكار الدولة هلذا القطاع، وخلق بيئة إن وجود كل من مؤسسة جازي وأوريدو يف  -3
  .تنافسية دفعت مبؤسسة موبيليس إىل حتسني مزجيها التسويقي

  املوضوعدراسة أمهية  :ثالثا

  :مما سبق تربز أمهية دراسة املوضوع فيما يلي     

حاب القرار السياسي يف الدول املتقدمة واملتخلفة على حد يعترب االستثمار األجنيب املباشر من القضايا اليت تشغل رأي أص -1
  .سواء
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 هاقتصادع ااهتمام اجلزائر املتزايد بقضية جذب االستثمارات األجنبية املباشرة وتوجيهها إىل قطاعات معينة من أجل تنوي -2
  .والتخلص من التبعية لقطاع احملروقات

) جازي وأوريدو(سة األجنبية، ودخول مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر انفتاح قطاع االتصاالت الالسلكية على املناف -3
  .للعمل ذا القطاع

جازي وأوريدو اليت هلا فروع يف  نشأة وجتربة مؤسسة موبيليس يف قطاع االتصاالت الالسلكية مقارنة مع مؤسسيتحداثة  -4
  .عدة دول

  تيار املوضوعأسباب اخ :رابعا

  : دفعتين الختيار هذا املوضوع ما يليمن أهم األسباب اليت     

خاصة كومات يف العديد من دول العامل، واحلاهتمام لكثري من رجال األعمال و يشكل حموراألجنيب املباشر  ستثماراال إن -1
  .توطينهجلزائر اليت تسعى إىل استقطابه وا

العلوم تخصص بهذا املوضوع له عالقة مباشرة ف، أزاول فيه دراسيت يف مرحلة ما بعد التدرجنوع التخصص العلمي الذي  -2
  .االقتصادية

  .أكثر على هذا املوضوع و التعمق فيه و إزالة الكثري من الغموض بشأنه امللحة يف إطالعي الرغبة -3

  . املؤسسات باالعتماد عليهايف  تالقرارانتائج قد تساعد متخذي  تقدمي -4

  البحثمنهج : خامسا

على املنهج الوصفي  فقد اعتمدت الدراسةجوانب املوضوع واإلجابة على إشكالية البحث  اإلحاطة مبختلف قصد    
 ،االستثمار األجنيب املباشر واملزيج التسويقي ملؤسساته موضوعحتليل خمتلف أبعاد ، دف وصف ويف اجلانب النظري التحليلي

، فقد مت استخدام املنهج يف اجلزائر ت اهلاتف النقالأما بالنسبة للجانب التطبيقي اخلاص بدراسة حالة متعاملي قطاع خدما
باإلضافة إىل املنهج التحليلي املقارن لتحليل ومقارنة عروض  التارخيي عند تقدمي العروض من طرف املؤسسات الثالث،

  .وغريها وخدمات املؤسسات من حيث املزايا واألسعار

  الدراسةأهداف : سادسا

  :صول إىل األهداف التاليةنسعى من خالل هذا البحث للو    

ختلي هذه إىل اجلزائر بعد  ةالوارد هحتليل تدفقاتو ،الدول املضيفةاقتصاد  على ملباشرا االستثمار األجنيبحتديد أمهية  -1
  .املخطط والتوجه حنو اقتصاد السوق ينظام االقتصادالعن األخرية 

  .اشر عند دخوهلا أسواق الدول املضيفةحتديد املزيج التسويقي ملؤسسات االستثمار األجنيب املب -2
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من خالل االستفادة من املهارات  حتسني مزجيها التسويقيدراسة وحتليل مدى إمكانية املؤسسات اجلزائرية من  -3
  .التسويقية اليت تستخدمها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر العاملة يف اجلزائر

  .وريدوأمؤسسة جازي ومع مثيله يف  قارنةوبيليس مؤسسة محتليل املزيج التسويقي مل -4
  الدراسات السابقة: سابعا

  :لقد نال موضوع االستثمار األجنيب املباشر العديد من الدراسات متثلت أمهها فيما يلي     

لكة املمأمهية االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر و: فارس فضلدراسة  -1
  .2003/2004 ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر العربية السعودية،

وقد تناول الباحث آثاره ، حول أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان العربيةمتحورت إشكالية هذه األطروحة 
ي التدفقات الواردة للدول الثالث حمل الدراسة، وحاجة كما تناول يف الفصل التطبيق التنموية على اقتصاديات الدول املضيفة،

فتشري وأهم التدابري املتعلقة باجتذابه، أما أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة  ،هذه األخرية ملزيد من التدفقات الواردة إليها
أن هلذا النوع من االستثمارات آثار إجيابية ، وحمدودية التدفقات الواردة من االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان العربيةإىل 

  .على اقتصاديات هذه الدول

 - حالة اجلزائر – اره على اقتصاديات الدول الناميةأثلية االستثمار األجنيب املباشر وفعا: بن عبد العزيز فاطمة دراسة -2
  .2004/2005ة اجلزائر، جامع ،ة دكتوراه يف العلوم االقتصاديةأطروح

ول النامية وواقع إشكالية هذه األطروحة حول فعالية االستثمار األجنيب  املباشر و آثاره على اقتصاديات الدمتحورت      
ما آثار ار األجنيب املباشر يف اجلزائر وما هو واقع االستثم: وضوع دراسيت هوذلك يف اجلزائر، ومن التساؤالت اليت هلا صلة مب

ذلك يف الفصل ، وكذا التحليلياملنهج الوصفي والتارخيي و ايف دراسته ةالباحث تماستخد قدو ،ذلك على التنمية االقتصادية
امل العريب يف الفصل الرابع منها، وكان من العبعدما تطرق إىل العامل النامي و األخري من الدراسة الذي خصص حلالة اجلزائر

يف هذه اجلزئية من  تتطرقيب املباشر يف اجلزائر وار األجنفيه أفاق االستثم تهو الفصل الذي تناولمضامني الفصل األخري و
إىل دخول رأس املال  ةالباحث تقد أشارواالتصال وكذا قطاع اخلدمات، و لنشاط االقتصادي املتعلق بالنقلالبحث إىل قطاع ا

  .جنمةىل شركة جازي وإ تاألجنيب املباشر يف جمال خدمة االتصال حيث أشار

   املباشر يف البلدان املستقبلة هو التأكيد على الدور التنموي لالستثمار األجنيب ةإليها الباحث تمن أهم النتائج اليت توصل     
  .تلف األنشطة االقتصادية قصد النهوض باالقتصاد الوطينتوجيهه حنو خمكذا ، وأو املضيفة

،  2005-1996لى االقتصاد اجلزائري خالل الفترة االستثمار األجنيب املباشر وأثاره ع: عبد الكرمي بعداش دراسة -3
              .2007/2008جامعة اجلزائر، لة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، رسا

كذا الدول املضيفة، وحول تفسري حركة االستثمار األجنيب املباشر و أثاره على اقتصاديات  الدراسةمتحورت إشكالية      
هو موضوع الدراسة بالتحديد ، وقد انبثق عن هذه اإلشكالية و1995/2005ي خالل الفترة حصيلته يف االقتصاد اجلزائر

كان من األسئلة الفرعية هلذه اإلشكالية سؤال د اجلزائري خالل الفترة املدروسة، واالستثمار األجنيب املباشر على االقتصا أثار
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املباشرة النتائج املنتظرة منها يف االقتصاد اجلزائري خبصوص  هل حققت االستثمارات األجنبية :حبثيوضوع مبما عالقة  له نوعا
  .قد اتبع الباحث األسلوب الوصفي التحليلي يف دراسته ، و)املؤسسات احمللية(ارات احمللية تطوير االستثم

بية املباشرة استحوذ على أكرب حصة من االستثمارات األجنن قطاع الصناعة أ، لنتائج اليت توصلت إليها الدراسةمن او     
ملحوظا حتسنا  و تذبذبات كبرية يف تدفقاته، بينما عرف قطاع اخلدمات قطاع احملروقات جتسيد اجلزء األكرب منها يف بسبب

ثر مزامحة االستثمارات أانتفاء  هي أهم نتيجة توصل إليها الباحث، وارنة بنظريا يف القطاع الصناعيمق 2002بعد سنة 
 املباشرة مع اإلشارة إىل األثر التحفيزي لالستثمارات األجنبية، خالل الفترة املدروسةتثمارات احمللية األجنبية املباشرة لالس

 .21لنظرياا احمللية يف قطاع االتصاالت خالل العقد األول من القرن 

4- Noomen Lahimen: La contribution des investissements direts étrangers a la 
reduction de la pauverété en Afrique, Doctorat en scéances économiques, université paris 
dauphin, 2009. 

ارات األجنبية املباشرة يف ختفيض الفقر يف جنوب الصحراء الكربى الباحث يف هذه الدراسة مدى مسامهة االستثمتناول       
 ارات األجنبية املباشرة يف ختفيض الفقر يفمسامهة االستثم وقد طرح الباحث إشكالية تتمحور حول كيفية أفريقيا،لقارة 

والفقر،  املباشر األجنيب اإلطار النظري لالستثمار تناول يف الفصل األول ،ىل مخسة فصولإالدراسة وقد قسم  البلدان املعنية،
، كما أفريقياجنوب الصحراء الكربى لقارة بلدان وواقع الفقر يف  أما الثاين فتطرق فيه إىل تطور االستثمار األجنيب املباشر

يف إقليم الدراسة، وتطرق يف الفصل الرابع إىل عالقة  املباشر األجنيب لالستثمارتناول يف الفصل الثالث اإلطار املؤسسايت 
ق فيه إىل االستثمار األجنيب املباشر يف هذه البلدان، أما الفصل األخري فتطر االستثمارات احمللية باالستثمارات األجنبية والفقر

  .س على رفاهية األفرادمن املؤشرات اليت تنعك هذا األخري أن باعتبارودوره يف النمو االقتصادي، 

النمو االقتصادي للدول  رفع تساهم يف ارات األجنبية املباشرةاالستثمن بني النتائج اليت توصل إليها الباحث هي أومن      
 ثر اإلجيايب هلذا النوع من االستثمار علىإىل األ كما أشار ،وبالتايل املسامهة يف نوعية حياة األفراد ذه الدول املضيفة

     .اقتصاديات هذه الدول واملتمثل يف نقل التكنولوجيا املتطورة واملهارات اإلدارية والتسويقية

5-Fatima Boualam: Linvestissement diret a létranger le cas de lalgérie, Doctorat en 
scéances économiques, université de Montpéliere 1, 2010 France.   

تناولت األطروحة إشكالية جاذبية اجلزائر لالستثمارات األجنبية املباشرة وكذا حمددات سياسات االستثمار األجنيب املباشر      
الية عوامل جناح وفشل سياسة اجلاذبية يف اجلزائر وسبل ترقية هذه السياسات وتقييمها، وكان من التساؤالت الفرعية لإلشك

  .لالستثمارات األجنبية املباشرة

وقد خصصت الباحثة فصال كامال تناولت فيه أثر و رهانات الشركات متعددة اجلنسيات على الدول املستقبلية هلا،       
باشر، وكذا جزئية تتعلق بتبيان وخصت جبزئية من هذا الفصل احلديث عن حتويل التكنولوجيا من طرف االستثمار األجنيب امل

أثر االستثمار األجنيب املباشر على القطاع الصناعي يف الدول املضيفة له، ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة واليت ركزت 
، أن العوامل " Localisation "املتعلق باملوقع  )L(خصوصا يف اجلزء "  J.Dunning"دينينج  جلون"OLI"على مقاربة 
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ؤسساتية هلا دور كبري يف حتديد حجم االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل اجلزائر، إذ أن بيئة مؤسساتية ذات جودة امل
  .عالية متنح البلد القدرة على استضافة رأس املال األجنيب املباشر

، تركيا، مصر مقارنة بني الصنينامية مع دراسة أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول ال: دراسة كرمية فرحي -6
 .2012/2013، 3دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر ، أطروحة اجلزائر و

إىل  الدول تناولت الباحثة يف موضوع حبثها إشكالية ما مدى أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية حىت تتسارع     
القطاعات اليت  أهم لإلشكالية كان من التساؤالت الفرعيةارنة بالصني و تركيا و مصر، وائر مقو واقعه يف اجلز استقطابه

  . املقارنمدت الدراسة على املنهج الوصفي والتحليلي واعتات األجنبية يف دول حمل املقارنة، وتركزت فيها االستثمار

لوطين من خالل نقل ر على االقتصاد اثاملباشر يؤن االستثمار األجنيب أالنتائج اليت توصلت إليها الدراسة  أهم منو     
احمللي و وسيلة فعالة لتطويره  ن االستثمار األجنيب املباشر هو تكملة لالستثمارأ، كما التكنولوجيا واملعرفة الفنية واإلدارية

  .الرفع من قدراته التنافسيةو

7- Thalbi Ines: Determinants et impact des IDE sur la croissonce economique en 
Tunisie, Doctorat en scéances économiques, université de Strasbourg, 2013. 

ب هذه عوامل جذا وكذعلى البلد املضيف تونس  األجنيب املباشر ار االستثمارـثآحول الدراسة  إشكالية متحورت     
مع اإلشارة إىل إمكانية وجود أو عدم وجود تلك العوامل واليت  ؟هل هي عوامل معيارية أم ختتلف من بلد آلخر االستثمارات،

ومن أهم الفرضيات اليت طرحتها  هذا النوع من االستثمارات،مالئم أو غري مالئم لتوطن  جمملها تشكل مناخ استثماريف 
تعمل على ديناميكية مقارنة مزايا حيفز النمو عن طريق آثاره اجلانبية واملتمثلة يف خلق  األجنيب املباشر االستثمارالباحثة أن 

  .ال البشريجذب التكنولوجيا والتراكم الرأمسايل، وكذا حتسني نوعية رأس امل

أن آثار االستثمارات األجنبية على الدول املضيفة ال تتحقق بصفة آلية، بل الباحثة ليها إالنتائج اليت توصلت  أهمومن      
    .النتائج املرجوة ب توفري املناخ السليم واملالئم هلذه االستثمارات حىت تعطيجي

حالة قطاع  –اء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أد: دراسة اهلامشي بن واضح -8
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،  جامعة فرحات عباس  - )2008/2011(خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر 

  .2013/2014، 1سطيف

اتف النقال يف اجلزائر ، تناول الباحث يف هذه الرسالة إشكالية تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء شركات خدمة اهل     
هو ما أثر تقييم البيئة اخلارجية لشركات خدمة ) حبثي(وكان من أهم تساؤالت الدراسة اليت تتقاطع مع موضوع حبث الرسالة 

اهلاتف النقال يف اجلزائر على أدائها ؟ إذ تناول الباحث يف رسالته دراسة حالة املتعاملني الثالثة للهاتف النقال، وأستخدم 
باحث املنهج الوصفي التحليلي ملعرفة أثر البيئة اخلارجية على أداء شركات اهلاتف النقال يف اجلزائر، ومن مجلة ما توصل إليه ال

االنتقال من سوق متيزت بعدم وجود أي منافسة أين كانت موبليس وحدها لتلتحق ا : الباحث من خالل أطروحته هو
مرحلة االحتكار الثنائي إىل مرحلة تنافس القلة بعد دخول جنمة سوق خدمة اهلاتف شركة جازي و متيز السوق باالنتقال من 
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النقال يف اجلزائر، كذلك من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي وجود اختالف يف استراتيجيات التنافس بني املتعاملني 
كرب حصة سوقية، أما مؤسسة موبيليس و جنمة الثالث، مع ريادة شركة جازي خالل الفترة املدروسة باستحواذها على أ

فيقعان يف جمموعة املؤسسات املتحدية، وكان حمور التنافسية هو إدخال منتجات جديدة وإدارة العالقة مع الزبائن وتقدمي 
  .العروض التروجيية باإلضافة إىل حتسني جودة الشبكة و السيطرة على التكاليف

دراسة حالة دول مشال  –ستثمار األجنيب املباشر يف ظل األزمة املالية احلالية آليات جذب اال: وليد بييندراسة  -9
  .2014/2015، ادية، جامعة حممد خيضر بسكرةرسالة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم االقتص –إفريقيا

ار األجنيب املباشر يف ظل عاجل الباحث يف هذه الدراسة اإلشكالية املتمثلة يف ماهية اآلليات املستخدمة جلذب االستثم     
من التساؤالت الفرعية ومن بينها اجلزائر، وبلدان مشال إفريقيا صاد العاملي و تناول دراسة حالة األزمة املالية اليت شهدها االقت

  .للدراسة تساؤل يتعلق بآثار االستثمار األجنيب املباشر على اقتصاديات الدول املضيفة

منها دول دراسة احلالة يف وضع تنافسي جلذب االستثمارات أن الدول النامية وإليها الدراسة  من النتائج اليت توصلتو      
  . مكملة لالستثمار احملليالقتصادية و وسيلة متويل فعالة واألجنبية املباشرة إدراكا منها حلقيقة أا تساهم يف التنمية ا

 املباشر وآثاره على اقتصاديات الدول النامية، وتناولت يف لقد عاجلت الدراسات السابقة موضوع االستثمار األجنيب     
وحتفيز جوهرها الدور الذي يلعبه هذا النوع من االستثمار يف رفع معدل النمو وحتقيق التنمية االقتصادية ونقل التكنولوجيا 

ج التسويقي ملؤسساته، وكيفية بني موضوع االستثمار األجنيب املباشر وبني املزي تربط ملولكن ، وغريها االستثمار احمللي
يف  األجنيب املباشر االستثمار جذبأن جتربة تشجـيع واملضيفة من هذا املزيج، خاصة ويف الدول استفادة املؤسسات احمللية 

   .البحوث إلضفاء النجاح عليها و تدعيمهااجلزائر حديثـة وفتـية، وتستدعي تعميق الدراسات و

  حدود الدراسة: ثامنا

  .ابة على إشكالية البحث والوصول إىل النتائج املرجوة، توجب علينا االلتزام بإطار مكاين وزماين حمددلإلج     

: سات هيثالث مؤس تنشط فيهاليت وأُنصبت الدراسة على قطاع االتصاالت الالسلكية يف اجلزائر  :إلطار املكاينا - 1
  .موبيليس و جازي و أوريدو

، أي منذ فتح قطاع االتصاالت الالسلكية على 2017و  2001بني سنة  ار الزمايناإلط ينحصر :اإلطار الزماين  -2
املنافسة ودخول مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر للعمل جنبا إىل جنب مع مؤسسة موبيليس يف بداية األلفية الثالثة وإىل 

  .2017غاية سنة 

  صعوبات البحث: تاسعا

  :ة العديد من الصعوبات ميكن إمجاهلا يف النقاط التاليةواجهتنا عند قيامنا ذه الدراس     
 قلة املراجع والدراسات اليت تتناول املزيج التسويقي ملؤسسة جازي وأوريدو ؛ 
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 التضارب يف بعض املعلومات واألرقام واإلحصائيات ؛ 
 م ؛عدم جتاوب مسؤويل املؤسسات املعنية بالدراسة نظرا النشغاال 
 ات اخلاصة ببعض اجلوانب املتعلقة بالتوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية املباشرة الواردة قلة املعلومات والتصرحي

 .إىل اجلزائر، وبعض البيانات اخلاصة بأداء متعاملي خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر
  تقسيم الدراسة : عاشرا

  : تقسيم الدراسة إىل أربعة فصول كما يليدف التطرق ملختلف جوانب املوضوع واإلجابة على إشكالية البحث مت     

  وتدفقاته الواردة إىل اجلزائراالستثمار األجنيب املباشر : الفصل األول

 ه، حمدداتونظرياته أشكالهمار األجنيب املباشر خالل عدة مباحث مفاهيم عامة حول االستثمن  تناولنا يف هذا الفصل     
  .جلنسيات، باإلضافة إىل حتليل تدفقاته العاملية ونصيب اجلزائر من هذه التدفقاته وعالقته بالشركات متعددة اوحوافز جذب

  اخلطوات التسويقية ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق الدول املضيفة: الفصل الثاين

التسويقية ىل أهم اخلطوات والتسويق الدويل باإلضافة إ ماهية التسويق يف هذا الفصل من خالل عدة مباحث استعرضنا     
دراسة بيئة التسويق الدويل : اليت تتبعها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق الدول املضيفة واملتمثلة يف

  .اختيار إستراتيجية دخول األسواق األجنبيةو ودراسة وانتقاء األسواق األجنبية

  .ثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفةملؤسسات االستاملزيج التسويقي  :الفصل الثالث

املزيج التسويقي الذي تتبناه مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول من خالل عدة مباحث تطرقنا يف هذا الفصل      
ترويج، والتوزيع وال التسعريوسياسة املنتج نت مؤسسات إنتاجية أو خدمية، وتتمثل عناصر هذا املزيج يف ااملضيفة سواء ك

  .     باإلضافة إىل املزيج التسويقي اخلاص باخلدمات يف حالة ما إذا كانت املؤسسة خدمية

  دراسة حالة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر: الفصل الرابع

تناول هذا الفصل دراسة حالة املؤسسات العاملة يف قطاع االتصاالت الالسلكية موبيليس جازي وأوريدو، فمن خالل      
بع مباحث تطرقنا إىل نشأة وتعريف املؤسسات حمل الدراسة، وعرض املزيج التسويقي لكل منها، مع إجراء مقارنة بني أر

  .املزيج التسويقي الذي تتبناه مؤسسة موبيليس مع مثيله يف املؤسسات املنافسة
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     متهيد

تنامي ظاهرة العوملة بأبعادها املختلفة، وانفتاح  إىلأدت املتغريات يف البيئة االقتصادية الدولية خالل منتصف القرن املاضي      
، مما جتسد يف تدفق االستثمار واألسواق األسواق العاملية على بعضها البعض، وازدياد حدة املنافسة على الفرص االستثمارية

  .يف االقتصاد العاملياألجنيب املباشر باجتاه دول العامل املختلفة، حبيث أصبح ميثل احلجم األكرب 

لذلك فقد شكلت ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر أحد أهم القضايا اليت استأثرت ومازالت تستأثر على اهتمام املختصني      
من أمهية وآثار وانعكاسات تفاعلت عناصرها وتبلورت مالحمها منذ احلرب العاملية  لهل، وذلك ملا ومسئويل حكومات الدو

ول اجتاه هذا النوع من االستثمار، هذه الد توسلوكياالثانية يف شكل عالقات متميزة وأحكام متباينة، جتلت يف سياسات 
احملددات، منها ما يتعلق باملستثمر األجنيب والدولة املصدرة لعامل حتكمه العديد من العوامل وبني دول ا هخاصة وأن تدفق

  .لالستثمار من جهة، ومنها ما يتعلق بالدولة املضيفة له من جهة ثانية

، اجتهت اجلزائر ومع تسابق الدول املتقدمة و النامية جلذب أكرب قدر ممكن من هذا االستثمار وتزايد تدفقاته بني الدول     
، وقامت بانتهاج باالنتقال من مرحلة التسيري املخطط لالقتصاد إىل مرحلة اقتصاد السوقاح على اخلارج حنو سياسة االنفت

، والذي من خالله مت سن العديد من القوانني واختاذ الكثري 2001سياسة استثمارية جديدة من خالل قانون االستثمار لسنة 
مال يف اجلزائر أكثر استقرارا ومالئمة ألنشطة االستثمارات األجنبية من اإلجراءات اليت دف يف جمملها إىل جعل مناخ األع

املرفقة مبجموعة من االتفاقيات واملعاهدات املباشرة، وبالفعل استطاعت اجلزائر من خالل القوانني اليت سنتها واإلجراءات 
  .مار األجنيب املباشراليت أبرمتها يف هذا اال أن ترفع نصيبها من تدفقات االستث اإلقليمية والدولية

، وتدفقاته الواردة إىل اجلزائرويف ضوء هذا، سوف نتناول يف هذا الفصل أهم اجلوانب اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر      
  :وذلك من خالل املباحث التالية

  .لتدفق االستثمار األجنيب املباشرأهم النظريات املفسرة : املبحث األول

  .وأهم حمدداته االستثمار األجنيب املباشرمفهوم : املبحث الثاين

  .وعالقته بالشركات العاملية آثار االستثمار األجنيب املباشر: املبحث الثالث

        ).2015-2003(تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر خالل الفترة : الرابعاملبحث 
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  .املفسرة لتدفق االستثمار األجنيب املباشر أهم النظريات: املبحث األول

يعترب من بني ، كما بشكل خاص الدويلو االستثمار  بشكل عام االستثمار أنواعمن  نوعيعترب االستثمار األجنيب املباشر      
العديد ، وقد واجه هؤالء واملختصنيمن طرف املدارس االقتصادية  النظرية وامليدانية املواضيع اليت نالت العديد من الدراسات

وهذا ما أدى  املختلفة، نظرا لتشعب موضوعاته من جهة وتعقد جوانبه من جهة ثانية،أبعاده من الصعوبات من أجل حتديد 
إىل ظهور العديد من النظريات اليت حاولت كل واحدة منها حتليل وتفسري دوافعه، لذلك سوف نتناول يف هذا املبحث أهم 

  :، وذلك من خالل املطالب التاليةلالستثمار األجنيب املباشر  النظريات املفسرة

  .لالستثمار األجنيب املباشرالنظريات التقليدية املفسرة : املطلب األول
  .لالستثمار األجنيب املباشرالنظريات احلديثة املفسرة : املطلب الثاين

  املباشرلالستثمار األجنيب التقليدية املفسرة النظريات : املطلب األول

لتفسري ظاهرة االستثمار األجنيب املباشر، وخلصت هذه احملاوالت إىل وضع طروحات التقليدية تعددت احملاوالت النظرية      
لتفسري قيام االستثمار األجنيب  التقليديالطرح النظري  ميكن عرضخمتلفة هدفها حتديد دوافع قيامه وتدفقه من دولة ألخرى، و

  :املباشر يف عدة نظريات أمهها

  النظرية الكالسيكية: أوال

حيث تفترض يف حتليلها توفر ، التبادل الدويل تعترب النظرية الكالسيكية نقطة االنطالق احلقيقية يف حتليل وتطور نظريات     
االقتصادي وتوفر املنافسة الكاملة يف األسواق، باإلضافة إىل عدم عدة عوامل تتمثل أمهها يف عدم تدخل الدولة يف النشاط 

             (D. RICARDO) و (ADEM SMITH): ويعترب كل من، موالوجود أي قيود أو حواجز تعيق حتركات رؤوس األ
  .وغريهم أهم روادها (J.S.MILL) و

امالت اليت تتم بني دولة معينة وباقي دول العامل، مزايا التخصص وتقسيم العمل على املع (ADEM SMITH)لقد بني      
وأكد على ضرورة ختصص كل دولة يف إنتاج وتصدير السلع اليت تتمتع يف إنتاجها مبيزة مطلقة، ويف املقابل يتم استراد سلع 

ا سلع أرخص مما لو أنه بإمكان دولة ما أن توفر لن: " أخرى من باقي الدول اليت تتمتع يف إنتاجها مبزايا مطلقة، حيث يقول
وهذا ما يفسر قيام التجارة  ،)1(" إنتاجها مبيزة مطلقةننتجها يف بلداننا، هذا ما يدفعنا لشرائها وتصدير سلع أخرى نتمتع يف 

يرى أن تقسيم العمل يتوقف على سعة السوق اليت حتقق جماال واسعا حلركة العرض والطلب من جهة، و. اخلارجية بني الدول
بل أيضا  املال الذي حيقق جماال للتوسع يف العملية اإلنتاجية من جهة ثانية، ومها عامالن ليس داخل البلد فحسب،ومقدار رأس 

 )2( .يف جمال التبادل الدويل

                                                        
  :ملزيد من التفصيل أنظر

(1) Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Traduire par Jean-Marie Tremblay, 
Bibliothèque Paul-Émile-Boulet, canada, 2002, p 11-16. 

دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بلقاسم أحممد، نوعية املؤسسات وجاذبية االستثمار األجنيب املباشر إىل اجلزائر، رسالة )  2(
  .109 - 108، ص 2012/2013وهران، 
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تفسري مفاده أن التخصص املبين على مبدأ امليزة النسبية هو أساس قيام التبادل الدويل، فقد قدم  (D. RICARDO) أما     
وسيلة لتعظيم املنافع، حيث تتخصص كل دولة يف إنتاج وتصدير السلع اليت ميكن إنتاجها بتكاليف منخفضة نسبيا وهو أيضا 

دولة  ولكن أخرىمن دولة إىل تنتقل  أنال ميكن  اإلنتاج، فعناصر واسترياد السلع اليت ميكن إنتاجها بتكاليف مرتفعة نسبيا
   .)1( جيب أن تتخصص من خالل حتويل املوارد داخليا إلنتاج السلع اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية 

مل يوضح أسباب اختالف امليزة النسبية بني الدول، تاركا اال للعديد من الدراسات اليت  (D. RICARDO)غري أن       
  .استمرت يف البحث عن تلك األسباب

التفاوت يف وفرة إىل أن االختالف يف التكاليف بني الدول يرجع  )Ohlin( و )Heckscher(يرى  ويف هذا الشأن     
، )2( هذا التفاوت قد يفرض اختالف يف أمثان عناصر اإلنتاج وبالتايل يف أمثان املنتجات ،عناصر اإلنتاج املختلفة يف كل منها

أي أن تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة اليت تتم يف شكل حتركات رؤوس األموال بني الدول تتم استجابة للفروق يف 
إذا حسب هذه النظرية فإن التخصص يف إنتاج وتصدير أي سلعة يف دولة معينة  ،)3(عناصر التكلفة ووفرة عوامل اإلنتاج 

واملؤسسات األجنبية اليت تنتج منتجات تعتمد على  ،تلك السلعة يف تلك الدولةيرتبط مبدى توفر العنصر الداخل يف إنتاج 
   .تستثمر يف الدول اليت تنخفض ا تكلفة العمالة وهكذا مثال عنصر العمل

عديد بالرغم من األفكار اليت طرحتها هذه النظرية واليت سامهت إىل حد بعيد يف تفسري قيام التبادل الدويل، إال أن هناك ال     
  :)4(من االنتقادات املوجهة هلا، وأمهها 

  رأس املال ؛تفترض عدم إمكانية انتقال عناصر اإلنتاج بني الدول، لكن الواقع العملي يشري عكس ذلك خاصة  
  اعتربت النظرية الكالسيكية أنّ امليزة النسبية ثابتة، والواقع العملي يثبت عكس ذلك، فقد تتمتع دولة ما حاليا مبيزة

  ؛ ية و مستقبال حيتمل أن تفقدهانسب
 قل ؛عدم متكّنها من تقدير نسبة التبادل الدويل إىل جانب إغفاهلا لنفقات الن  
 د لتفسري االستثمار املباشر األجنيب ؛برزت واقعيا كنظرية مفسرة لكيفية قيام التبادل الدويل ومل جتس  

  النظرية النيوكالسيكية :ثانيا

تعتبِر النظرية النيوكالسيكية أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ما هي إال حتركات لرؤوس األموال بني الدول، وتنشأ      
حيث تتحرك رؤوس األموال من الدول ذات العائد املنخفض هذه التحركات نتيجة االختالفات يف أسعار الفائدة بني الدول، 

ع افتراض وجود سوق املنافسة الكاملة، ويرجع اختالف سعر الفائدة بني الدول إىل مسألة وفرة إىل الدول ذات العائد املرتفع م

                                                        
  :لمزید من التفصیل أنظر)  1(

- David Ricardo, On The Principles Of Political Economy And Taxation, Batoche books, canada, 1871, p 85-103.   
ه، كلية العلوم دالل بن مسينة، حتليل أثر السياسات االقتصادية على تنمية االستثمارات األجنبية املباشرة يف ظل اإلصالحات االقتصادية، رسالة دكتورا)  2(

  .  15االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، ص 
(3) Bennett, A.Leroy , International Organization: Principle and Issues, 6 edition, new jersey, 1995, p 162.  

دكتوراه، كلية العلوم  فارس فضيل، أمهية االستثمار املباشر األجنيب يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر واململكة العربية السعودية، رسالة)  4(
  .67- 66ص  ،2004/2005اجلزائر،  تسيري، جامعةاالقتصادية والتجارية وعلوم ال
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، مبعىن أن االستثمار األجنيب املباشر يتجه من البلدان اليت تتسم بوفرة رأس املال أين تكون )1(أو ندرة رأس املال يف تلك الدول 
  )2(. مرتفعةاإلنتاجية احلدية له منخفضة إىل البلدان اليت تتسم بندرته حيث تكون إنتاجيته احلدية 

  )3( :لكن هذه النظرية تعرضت لعدة انتقادات ميكن تلخيصها فيما يلي     
  ،من  النظرية بتحليلها تعامل االستثمار األجنيب املباشرومل متيز هذه النظرية بني االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر

منطلق رأس املال املايل، ومل تأخذ بعني االعتبار مفهوم االستثمار األجنيب املباشر كقائمة ال تتضمن رأس املال فقط، 
 ؛واإلدارة ا التكنولوجيا واملهارةبل وأيض

  مل تستطع النظرية أن تشرح قيام االستثمار األجنيب املباشر بني دولتني يف نفس الوقت، كما مل تقدم تفسريا لتفضيل
 قيام الشركات باالستثمار يف اخلارج بدل التصدير ؛

 افترضت هذه النظرية وجود املنافسة الكاملة، وهي حالة غري حمققة يف كل الظروف .  

  لالستثمار األجنيب املباشرالنظريات احلديثة املفسرة : املطلب الثاين

  :أمههانظريات  عدةلتفسري قيام االستثمار األجنيب املباشر يف  احلديث الطرح النظري ميكن عرض     

  نظرية عدم كمال األسواق: أوال

احملددات  يرى بأن ، والذي1960سنة ) Stephane Hymer( مت عرض هذه النظرية من طرف االقتصادي الكندي      
  )4(: األساسية لقيام االستثمار األجنيب املباشر هي

 ؛ ؤسسات االستثمار األجنيب املباشرعدم وجود منافسة يف أسواق الدول األم مل 
 املباشر يف نشاط معني املزايا اليت متتلكها مؤسسات االستثمار األجنيب. 

فتميز سوق الدولة األم باحتكار القلة من جهة وامتالك مؤسساا مزايا يف صناعة معينة من جهة ثانية، كلها من أهم      
  .  األسباب اليت تدفع املؤسسات لالستثمار يف دول غري دوهلا األصلية

اصة بأسواق الدول املضيفة بتحديد النقائص اخل 1969سنة ) Kind le berger(وكتكملة لتفسريه، قام االقتصادي      
  : )5(واملتمثلة يف

 ؛ ن حيث التنوع يف السلع واملنتجاتعدم كما السوق م 
 ؛يا وطرق التسيري والتنظيم وغريهاعدم كمال السوق من حيث عوامل اإلنتاج اخلاصة باالستحواذ على التكنولوج 
 ؛ احلجم نقائص متعلقة باقتصاديات 
 السياسات واإلجراءات احلكومية اخلاصة باإلنتاج والتصدير .   

                                                        
ا اجلنوبية ومصر، أمرية حسب اهللا حممد، حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية، دراسة مقارنة بني تركيا وكوري -أنظر)  1(

  .26، ص 2004/2005الدار اجلامعية، مصر، 
  .38، ص 2007رضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر،  -           

(2) Bennett, A.Leroy , International Organization: Principle and Issues, op-cit,, p 162. 
 -1992اخلليج العريب للمدة  دراسة حتليلية قياسية لبعض دول –يف مستقبل االستثمار احمللي العريب  FDIيب نورية عبد حممد، أثر االستثمار األجن)  3(

  .53، ص 2012، جامعة سانت كليمنتس 2010
(4) Vintila Denisia, Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main FDI Theories, European Journal of 
Interdisciplinary Studies, Volume 2, Issue 2, December 2010  , p107.  

   .71سابق، ص فارس فضيل، أمهية االستثمار املباشر األجنيب يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر واململكة العربية السعودية، مرجع ) 5(
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  :)1( وترى النظرية أن اندفاع الشركات احمللية حنو االستثمار يف اخلارج مرهون بتوفر شرطني أساسيني مها     
  لألرباح تغطية كل التكاليف واملخاطر الناجتة عن االستثمار يف األسواق الدولية، ويكون ذلك بالتعظيم املستمر

 احمللية العاملة يف أسواق دوهلا ؛ مقارنة بالشركات
  متكنها من العمل واملنافسة يف األسواق ال متتلكها الشركات احمللية يف دوهلا األصلية امتالك هذه الشركات ملزايا

 .اخلارجية
  :دوهلا األصلية فيمكن عرضها فيما يليأما املزايا الواجب توفرها يف الشركات األجنبية للعمل واملنافسة يف غري أسواق      
  لشركات احمللية يف الدول يف ا تلك املنتجةاالختالفات اجلوهرية يف منتجات الشركات األجنبية عن املزايا الناجتة عن

 املضيفة ؛
  دول املضيفة ؛شركات األجنبية يف الاملهارات اإلنتاجية واإلدارية والتنظيمية والتسويقية املتميزة اليت متتلكها المزايا 
  نة مع ما متتلكه الشركات احمللية ؛امتالكها للتكنولوجيا املتطورة مقارمزايا 
 وفرات احلجم الكبري الناجتة عن قدرة الشركات األجنبية على اإلنتاج بكميات كبرية. 

اخلاصة بأسواق الدول  وعليه فإن مفاد هذه النظرية أن سيادة حالة احتكار القلة يف أسواق الدول األصلية والنقائص     
املضيفة تدفع مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر لالستثمار يف اخلارج، شرط أن متتلك هذه املؤسسات مزايا احتكارية تنفرد 
ا عن باقي املؤسسات احمللية، حبيث جتعلها قادرة على العمل يف أسواق أجنبية ذات لغات وعادات وقوانني خمتلفة، كما 

كمن حتقيق عوائد تضمن بقاءها واستمرارها من جهة ثانيةنها مت.  
رغم األفكار اجلديدة اليت جاءت ا هذه النظرية، إال أن الواقع أثبت عجزها عن تفسري ظاهرة قيام االستثمار األجنيب      

 )2(:املباشر وتدفقه بني الدول، حيث وجهة هلا العديد من االنتقادات متثلت أمهها يف
 نظرية عند طرحها ألسباب قيام االستثمار األجنيب املباشر على الشركات العاملية ذات املزايا ركزت هذه ال

االحتكارية واحلجم الكبري، لكنها أغفلت الشركات ذات احلجم الصغري واملتوسط اليت أثبتت وجودها يف الواقع 
 ها لعدة استثمارات يف دول أجنبية ؛العملي من خالل جتسيد

  ،ا الشركات األجنبية عن الشركات احمللية يف الدول املضيفة اشترطت هذه النظرية ضرورة توافر مزايا احتكارية تنفرد
لكن قد يكون من غري الضروري حتقق هذا الشرط عند انتقال الشركات األجنبية من الدول املتقدمة لالستثمار يف 

 ألخرية ؛النعدام املنافسة يف هذه االدول النامية، نظرا 
  أمهلت هذه النظرية امليزات املكانية للدول املضيفة كموجه لقيام وتدفق االستثمار األجنيب املباشر بني الدول، لكن

 .الواقع العملي أثبت أن املستثمر األجنيب يفضل االستثمار يف بعض الدول الغنية باملوارد الباطنية كالبترول والغاز

باإلضافة إىل ما سبق فإن هذه النظرية اكتفت بشرح وتفسري عملية التدويل يف قطاع اإلنتاج وأمهلت قطاع اخلدمات      
الذي أصبح حيتل اجلزء األكرب من النشاط االقتصادي، كما أا ركزت على عنصر التكنولوجيا كميزة واحدة تتميز ا 

 .)3( ن هذه الشركات تتوفر على جمموعة كبرية من املميزات واإلمكانياتالشركات العاملية، لكن يف واقع األمر جند أ

                                                        
(1 ) Pierre Jacquemot,  Ia firme multinationale introduction economique, éd économica, paris, 1990, p 105. 

، رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية )2005 -1996( عبد الكرمي بعداش، االستثمار األجنيب املباشر وآثاره على االقتصاد اجلزائري خالل الفترة  )2(
   .88، ص 2007/2008جامعة اجلزائر،  وعلوم التسيري،

رسالة دكتوراه،، كلية العلوم االقتصادية  كرمية فرحي، أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية مع دراسة مقارنة بني الصني، تركيا، مصر واجلزائر،) 3(
   . 28، ص 2012/2013جامعة اجلزائر،  وعلوم التسيري،
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  نظرية دورة حياة املنتوج :ثانيا

لتدفق  ، والذي أعطى أول تفسري1966سنة ) Vernon Raymond(ظهرت هذه النظرية على يد رميوند فرنون      
بعد احلرب العاملية االستثمارات األجنبية املباشرة األمريكية العاملة يف جمال الصناعات التحويلية لالستثمار يف أوروبا الغربية 

، )1(االبتكار، التوسع، النضج، واالخنفاض : أن هناك أربع مراحل لدورة حياة املنتجات هي صاحب النظرية الثانية، حيث يرى
  : هذه الراحل ميكن عرضها يف الشكل التايل

  مراحل دورة حياة املنتج الدويل: 01شكل رقم ال
      

  التصدير    )الو م أ(  ةالدول املخترع  الدول املتقدمة األخرى  

  

  4  3    2  1  
  

  

  داالستريا  الدول النامية      

  .401، ص 2001مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل،  :املصدر
  )2: (من خالل الشكل ميكن التمييز بني املراحل التالية     

الواليات املتحدة األمريكية يف من طرف الشركات العاملة  طرح املنتج يف السوقيف هذه املرحلة ي: مرحلة االبتكار -1
تسويقية ويد عاملة من قدرات تكنولوجية و نظرا لشروط االبتكار اليت تتمتع ا الشركات األمريكيةو، )الدول املخترعة(

منتجات جديدة يف السوق األمريكية  وبيع وقدرة على تغطية نفقات البحث والتطوير تقوم هذه الشركات بطرح مؤهلة
  .شركاا بعد إنتاج نفس املنتجات بسبب التباين التكنولوجي اليت مل تستطع األخرى إىل الدول املتقدمة كمية قليلةوتصدير 

يف هذه املرحلة تسعى الشركات األمريكية املخترعة إىل تعظيم أرباحها يف أسرع وقت ممكن من  :مرحلة التوسع احلقيقي -2
ألخرى وأسواق بعض الدول النامية ذات الدخل املرتفع، كل هذا ا خالل توسيع عمليات التصدير ألسواق الدول املتقدمة

  .يؤدي إىل زيادة اإلنتاج من جهة وتقليل التكاليف والتحكم يف األسعار اليت تسمح هلا بتغطية نفقات التسويق من جهة ثانية

الدول املتقدمة األخرى امتالك التكنولوجيا املستخدمة يف عملية اإلنتاج ما جيعلها  يف هذه املرحلة تستطيع: مرحلة النضج -3
حمليا والتوقف عن استرياده من الدول املخترعة، إال أن صادرات هذه األخرية تعرف نوعا من  إنتاج املنتوجقادرة على 

  .ل املتوسطاملنتوج من طرف الدول النامية ذات الدخاالستقرار نتيجة لزيادة الطلب على 

                                                        
(1) Vintila Denisia, Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main FDI Theories, op-cit, , p 106.  

 -  74سابق، ص فارس فضيل، أمهية االستثمار املباشر األجنيب يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر واململكة العربية السعودية، مرجع )  2(
75.  



االستثمار األجنيب املباشر وتدفقاته الواردة إىل اجلزائر: األولالفصل   
 

7 
 

يؤدي إىل إن قيام كل من الدول املتقدمة والدول املخترعة بتصدير املنتوج إىل الدول النامية : مرحلة شيوع التكنولوجيا -4
ويف ظل توفر عناصر اإلنتاج بتكاليف منخفضة يف الدول النامية مقارنة مع باقي الدول تندفع اشتداد حدة املنافسة بينهما، 

ما  املخترعة إىل توطني إنتاجها يف الدول النامية عن طريق االستثمار املباشر أو منح التراخيص أو غريها،شركات يف الدول ال
  .جيعل الدول النامية قادرة على إنتاج املنتوج بأسعار منخفضة وتصديره إىل كل من الدول املتقدمة والدول املخترعة

قد قدمت تفسري ديناميكي يأخذ بعني االعتبار عامل املكان  فرنون رميوندوبالرغم من أن نظرية دورة حياة املنتوج ل     
والزمان والتباين التكنولوجي ألسباب قيام التبادل الدويل واالستثمار األجنيب، إال أن هناك العديد من االنتقادات اليت وجهت 

  :هلا، واملتمثلة أمهها يف
 تماعية اليت قد تدفع بالشركات حنو االستثمار يف اخلارج، إمهال هذه النظرية للعوامل االقتصادية والسياسية واالج

، كما أن قرب الدول من حيث )1( لتكنولوجيا كأهم عامل لتحقيق ذلكوتركيزها على االبتكار الناتج عن امتالك ا
هذه بعضها كلها عوامل تشجع تدفق االستثمار األجنيب املباشر بني املوقع واللغة والثقافة وغريها وانفتاحها على 

      ؛ ة حياة املنتوجالدول دون النظر إىل مرحل
  نتجات دون أخرى، ويتجلى ذلك بوضوح يف بعض السلع اليت يصعب على بعض امليصلح تطبيق هذه النظرية على

  )2( ؛ومثال ذلك سيارات الرولزرويسإنتاج مثلها أو تقليدها، الدول غري صاحبة االبتكار 
  ترتكز نظرية)Vernon( على التتابع الزمين املتضمن طرح املنتوج يف السوق الداخلي قبل بيعه يف  يف حتليلها

اخلارج مث إنتاجه من طرف الفروع يف األسواق األجنبية، لكن ما نالحظه يف الواقع أن هناك شركات تطرح 
 منتجات جديدة يف أسواق عديدة ومبواصفات تليب كافة حاجات وأذواق املستهلكني يف هذه األسواق، كما

ميكنها وأو منطية يف نفس الوقت،   تستطيع الكثري من الشركات العاملية تقدمي منتجات جديدة وأخرى ناضجة
باجتاه الشركات نظرية ال، وهو عكس ما تفرضه )3(إدخال تغيريات على املنتجات مبا يتوافق واحتياجات املستهلكني

 األخرية يف أسواق دوهلا األصلية ؛ لالستثمار يف اخلارج عند وصول املنتوج إىل مراحله
  صحيح أن هناك بعض الصناعات اليت بدأت يف الواليات املتحدة األمريكية مث توطنت يف الدول املتقدمة األخرى

وبغض النظر عن دورة حياة  فالدول النامية، لكن هناك صناعات أخرى مت جتسيدها مباشرة يف الدول النامية
 .زكالصناعات اخلاصة بالتنقيب والبحث عن املعادن والبترول والغا املنتوج،

  خدام الداخلي للمزايا االحتكاريةاالستنظرية : ثالثا
     ، وقامت هذه النظرية بتطوير فكرة األصولDunning و  Rugmanو  Buckleyتنسب هذه النظرية إىل كل من      

إىل تفسري دوافع االستثمار األجنيب املباشر، وهو ما يتحقق من خالل حماولة للوصول يف  Caves أو املزايا املعنوية اليت جاء ا
  .)4( قيام الشركات متعددة اجلنسيات باالستخدام الداخلي للمزايا االحتكارية

واإلدارية حسب أصحاب هذه النظرية تتمثل املزايا االحتكارية يف براءات االختراع والعالمات التجارية واخلربات الفنية      
والتكنولوجيا احلديثة وغريها، وهي مزايا احتكارية متتلكها الشركات، ومن خالل االستخدام الداخلي هلا ويف ظل عدم كمال 

                                                        
ا اجلنوبية ومصر، مرجع أمرية حسب اهللا حممد، حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية، دراسة مقارنة بني تركيا وكوري) 1(

   .30سابق، ص 
  .65ص ، 1989عبد السالم أبو  قحف، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، )  2(
  .85 -84مرجع سابق، ص ، )2005 -1996( عبد الكرمي بعداش، االستثمار األجنيب املباشر وآثاره على االقتصاد اجلزائري خالل الفترة )  3(
على تطور حركة االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية، مؤمتر اجلوانب ) Trims(الم عوض اهللا، دراسة لآلثار احملتملة التفاقة الترميز صفوت عبد الس)  4(

  .1776القانونية واالقتصادية التفاقيات منظمة التجارة العاملية، ص 
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األسواق، ميكن للشركات متعددة اجلنسيات أن تتخطى احلواجز والقيود اليت تفرضها الدول واحلكومات املضيفة على 
نافسني جدد للعمل يف هذه خدام الداخلي هلذه املزايا ميكن أن حتول دون دخول مأسواقها، ومن جهة أخرى فإن االست

وعليه ترى هذه النظرية أن ضرورة احتفاظ الشركات متعددة اجلنسيات باألصول املتمثلة يف اخلربة واملعرفة  .)1( األسواق
أو منح التراخيص لشركات أخرى يف الدول واالبتكارات يعترب الدافع لالستثمار يف اخلارج بدل القيام بعمليات التصدير 

 .املضيفة

  عدم كمال أسواق رأس املالنظرية : رابعا
والذي يرى بأن الشركات تنتقل من بلداا األصلية ذات العملة القوية لالستثمار يف  )Alber(تنسب هذه النظرية إىل      

البلدان ذات العملة الضعيفة، فالشركات يف الدولة األم تكون أكثر قدرة على تعظيم عوائدها بسعر أعلى من الشركات العاملة 
 دولة كلماالفكلما ازدادت قوة عملة  ق رأس املال الدولية،يف الدولة املضيفة، ألا تستطيع االقتراض بسعر فائدة أقل من أسوا

  .)2( اخنفضت أسعار الفائدة بتلك الدولة
  نظرية توزيع املخاطر: خامسا

أن دافع الشركات لالستثمار يف اخلارج هو زيادة األرباح اليت تتحقق  والذي يرى) COHIN(تنسب هذه النظرية إىل      
وختفيض حجم املخاطر يتم عن طريق إستراتيجية التنويع يف األنشطة االستثمارية بني دول من خالل ختفيض حجم املخاطر، 

 1989ختتلف عوائد االستثمار وفقا للبيئة االستثمارية، وقد أكد لكليج سنة  ثغري متشاة وغري مرتبطة ببعضها البعض، حي
 .)3(طرالتوزيع الدويل للمخمن خالل دراسته أن استمرار منو الشركات األجنبية يعود أساسا إىل ا

  نظرية املنظمة: سادسا
ترى هذه النظرية أن قيام الشركات بتجسيد استثمارات يف اخلارج قد يرجع إىل تصرفات أو قرارات مسريي هذه      

  .الشركات، أو إىل إستراتيجية الشركات نفسها يف املدى املتوسط والبعيد
أو غزو الشركة يتحقق باستغالل منتجات جديدة بأن منو  E. Penroseاعترب   :التفسري املبين على تسيري الشركة -أ

أو خلق شركة  %100ينظر إليه من خالل التملك الكامل بنسبة ق خارجية جديدة، لكن التوسع يف دولة مضيفة اأسو
مدى إدراكهم ملختلف فرص ين من ناحيتني، األوىل تتمثل يف قدرام العلمية والتسيريية وريجديدة، ويربر دور كبار املس

أما الناحية الثانية فتكمن يف وخماطر االستثمار يف األسواق األجنبية، وبراعتهم يف إجياد احللول املناسبة لتجنب تلك املخاطر، 
إلنتاج امليول النفسية واخليارات الذاتية هلؤالء املسريين ومن مث رغبتهم يف تدويل نشاط الشركات اليت يديروا أو االكتفاء با

  .)4(احمللي 
منوذج يشرح من خالله دوافع وأسباب اختاذ القرارات اخلاصة بإقامة   J.D.Richardsonوقد أعد يف هذا الصدد     

  )5( :شركات يف اخلارج، واليت خلصها يف جمموعتني
 موعة اال؛ الطويلقتصادية اهلادفة، اليت تتخذ من الربح املتوسط كهدف جيب أن يتحقق يف األجل ا  
 موعة اليت تكمن يففاق الواسعة للمسرييناملتعلقة باآل التفضيالت ا.  

                                                        
(1) Rogman, A, "New Theories of The Multinational Enterprise: as Assessment of Internalization Theory", Bulletin of 
Economic Research, Vol. 38, pp. 101. 

   .46رضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة، مرجع سابق، ص ) 2(
   .48 -47، ص املرجع السابق) 3(
  .91مرجع سابق، ص ، )2005 -1996( نيب املباشر وآثاره على االقتصاد اجلزائري خالل الفترة عبد الكرمي بعداش، االستثمار األج )4(
   .78سابق، ص فارس فضيل، أمهية االستثمار املباشر األجنيب يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر واململكة العربية السعودية، مرجع ) 5(
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من رواد هذه النظرية، حيث يرى أن اندفاع  )A.Aharoni(يعترب  :التفسري املبين على إستراتيجية الشركة - ب  
لالستثمار يف اخلارج يكون كرد فعل ملنبهات خارجية وأخرى داخلية، أما املنبهات اخلارجية فتتمثل يف اخلوف من  ةالشرك

فقدان السوق نتيجة اشتداد حدة املنافسة بني الشركات، وتتمثل املنبهات الداخلية يف رغبة الشركة بتجسيد استثمارات خارج 
ة إستراتيجية دفاعية متكنها من احملافظة على احلصة السوقية، أو إستراتيجية هجومية يف وقد تتبىن الشرك ،بلداا وتدويل اإلنتاج

  )1( .حالة امتالكها للتكنولوجيا الالزمة متكنها من التوطن يف اخلارج

  بانيةاالنظرية الي :سابعا
إىل  ااألجنبية املباشرة استناد ، وقد حاوال تفسري قيام االستثماراترواد هذه النظرية أهم  T.Surumiو Kojima يعترب     

جتربة الشركات اليابانية اليت تتمتع خبصائص تسيريية وتنظيمية وتكنولوجية ختتلف عن مثيلتها يف أوروبا والواليات املتحدة 
 .األمريكية

أن املسريين يف الشركات األمريكية هم الذين يفكرون يف وضع القرارات اإلستراتيجية،  ) T.Surumi(حيث يبني حتليل      
املسريين السامني فإن املسريون املتوسطون هم أيضا معنيون باملشاركة يف وضع القرارات أما يف الشركات اليابانية فإضافة إىل 

ين يتسم بالعالقة الوطيدة بني املوردون والغرف التجارية اإلستراتيجية وحتديد أهداف طويلة األجل، كما أن النموذج اليابا
أن التدويل الذي تقوم به الشركات اليابانية يعترب فعاال نظرا لتبنيها التنظيم احملكم ، وقد توصل من خالل حتليله إىل )2( اليابانية

  )3(.والتسيري الفعال، أضف إىل ذلك الدور الذي تلعبه غرف التجارة اليابانية 

االستثمارات املباشرة اليابانية تشجع على خلق قاعدة جتارية يف الدول املضيفة،  حتليله أن من خاللفريى  )Kojima( أما     
االستثمارات يف حني أن  ،من الدول املصدرة إىل الدول املستوردة كما تعترب وسيلة لنقل رأس املال والتكنولوجيا واملهارات

امليزة النسبية فاالستثمار املباشر يف شكله الياباين خيلق التبادل الدويل الذي يستند على  ،)4( للتجارةاألمريكية ما هي إال بديل 
تكنولوجيا، إبداع، مهارات ( لدولة املضيفة من جهة، كما يستند على امليزة النسبية ) اخل ...موارد طبيعية، يد عاملة،(

  .)5(عرب املؤسسات اليابانية من جهة ثانية  اليت تتمتع ا الدولة األصلية) اخل ...التسيري،

  النظرية اإللكتيكية: ثامنا

يف ندوة أقيمت يف مدينة الذي قدمها   (J.h dunning)من قبل االقتصادي  1976ظهرت هذه النظرية ألول مرة سنة      
للشركات متعددة اجلنسيات يف حول التخصص الدويل للنشاط االقتصادي، وقد جاءت للرد عن الدور املتنامي ) ستوكهومل(

االستثمار األجنيب املباشر والتصدير  ومسيت أيضا بالنظرية االنتقائية ألا تفسر كيفية االنتقاء بني ،)6(االقتصاد العاملي
  .القتحام األسواق اخلارجية منافذثالث  خيص كأهماوالتر

                                                        
(1) - Peyrand - Josette , "gestion financiere international" , 3 ème éd , paris , france, 1995, p188. 
     - Anne Androuais ,"L'investissement éxtérieur direct - comparasion des politique française et Japonaise-" édition: presses 
universitaires de grenoble , 1990 , P 92- 93. 

تزويد متتلك الغرف التجارية اليابانية شبكة جد متطورة للمعلومات تسمح هلا بالرد السريع على الطلب األجنيب، إىل جانب ذلك يتجلى دورها يف ) (2
  .ية بإمكانيات التوطّن يف اخلارجناملؤسسات اليابا

(3) Peyrand - Josette , gestion financiere international , op-cit , p 189. 
(4) Annie Zaven Tortian, international investment agreements and their impact on foreign direct investment: evidence from 
four emerging central European countries, U.F.R de sciences economiques, université Sorbonne, France, 2007, p 166.   

     .81سابق، ص فارس فضيل، أمهية االستثمار املباشر األجنيب يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر واململكة العربية السعودية، مرجع ) 5( 
(6) Annie Zaven Tortian, international investment agreements and their impact on foreign direct investment: evidence from 
four emerging central European countries, op-cit, p 152.    
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  )1(:يستدعي توفر ثالثة شروط هيفإن توجه الشركة لالستثمار يف اخلارج   (J.h dunning)حسب      

 كامتالك التكنولوجيا املتطورة واملهارات اإلدارية والفنية الالزمة والقدرة على  أن متتلك الشركة مزايا احتكارية
  ؛ يف أسواق الدول املضيفةالتمويل الكايف وغريها، هذه املزايا هي أهم عنصر لعملية التدويل واالستثمار 

 البنية  راين املرتبطة بالبلد املضيف، وتتمثل أمهها يف اتساع السوق واالستقرار االقتصادي وتوفتوفر مزايا البعد املك
 ؛ املباشر التحتية واخنفاض تكاليف النقل وغريها من املزايا اليت تعترب كعوامل جذب ملؤسسات االستثمار األجنيب

 وجتمع ما بني ختفيض تكاليف املبادالت والصفقات   توفر مزايا خاصة بالتدويل، وهي مزايا ختص اجلانب التنظيمي
واحلد من خماطر تغريات أسعار الصرف وغريها، وتزداد أمهية هذه امليزة خصوصا يف  ومراقبة اإلنتاج ومنافذ التوزيع

ظل تزايد عمليات االندماج واالستحواذ بني الشركات العاملية العاملة خارج دوهلا األم، حيث يكون هلذه الشركات 
 .قدرة أكرب على التفاوض مع حكومات الدول املضيفة

لدى مؤسسة معينة اليت إن توفرت  املزاياوالذي بني فيه خمتلف   (OLI)يف حتليله على منوذج  (J.h dunning)قد ركز ل     
  :يف اجلدول التايلاملزايا فبإمكاا االستثمار يف األسواق األجنبية، وميكن تلخيص هذه 

   h dunningJ.االستثمار األجنيب املباشر حسب حمددات : 01دول رقم اجل

 خاصة مزايا

)Ownership.adventage(  
  مرتبطة بالبلد املضيفمزايا 

)Location .advantage(  
  مرتبطة بالتدويلمزايا 

)International advantage(  
القدرة على الوصول إىل األسواق واملنتجات  -

  وعوامل اإلنتاج
  التقدم التكنولوجي، اخلربات واملهارات اإلدارية -
  تنويع اإلنتاج -
  تنويع املخاطر -
  وفرات احلجم -
  )مراقبة العالمات(ييز املنتجات القدرة على مت -
  العالمة التجارية للشركة األم -
  القدرة على االندماج واالستحواذ -

  مزايا السوق -
  املوارد املالية -
  ...)الطبيعة، العمل ( جودة املدخالت  -
  تكاليف النقل واالتصاالت -
  البنية التحتية توفر -
  عوائق التجارة اخلارجية -
  القرب من األسواق -
والتخفيضات  االستثمار سياسات -

  الضريبية
  غويلوال التقارب الثقايف -
االستقرار االقتصادي واالجتماعي  -

  والسياسي
 معدل النمو للبلد املضيف -

  

 اليف املعامالتختقيض تك -

  الصرف سعر تدنية تكاليف -
  محاية املهارات اإلدارية -
   من حيث الكمية واجلودة الرقابة على اإلنتاج -
  الرقابة على املبيعات -
  احلد من حالة عدم اليقني -

Source: John Dunninng, Influence In International Business, journal of strategic management 
education, Senate Hall academic publishing, 2011, p 11. 

                                                        
(1) Jean paul lemaire, Strategie d’Internationalisation, Dunot, paris , 2003, p 100. 



االستثمار األجنيب املباشر وتدفقاته الواردة إىل اجلزائر: األولالفصل   
 

11 
 

بالنسبة  األجنيب املباشر كأفضل أسلوب لدخول أسواق الدول املضيفة يعترب االستثمار ، )J.h dunning(حسب      
التدويل  ومزايا (O)خاصة  ملزاياويف حالة امتالكها  ،(L)التوطن و (I)التدويل  مزاياو  (O)خاصة مزايالمؤسسات اليت متتلك ل

(I)  خاصة أما إذا امتلكت ميزات  األسواق،هذه فالتصدير هو األسلوب األفضل لدخول(O)  فقط فعليها بيع التراخيص
  :، وميكن توضيح ذلك يف اجلدول التايلملؤسسات أخرى تعمل يف األسواق األجنبية

  أشكال دخول األسواق األجنبية حسب امليزات املتوفرة : 02دول رقم اجل

  االختيار بني االستثمار األجنيب املباشر، أو التصدير أو الترخيص

  (L) مزايا املوقع  (I) مزايا التدويل  (O) مزايا الشركة  طرق الدخول األسواق

  نعم  نعم  نعم  املباشراالستثمار األجنيب 

  ال  نعم  نعم  التصدير

  ال  ال  نعم  الترخيص

Source: John Dunning: international production and multinational enterprise,London,1981,p32. 

 :وحسب اجلدول السابق فإن للشركة اخليارات التالية     

 ففي هذه احلالة تقوم الشركة بعملية االستثمار يف  ،التدويلمزايا ويشمل كل من مزايا الشركة واملوقع و: اخليار األول
  ؛ حيدث االستثمار األجنيب املباشراخلارج و

 تصديرالقيام بعملية  يف هذه احلالة تفضل الشركةو ،يشمل مزايا الشركة ومزايا التدويل وال يشمل مزايا املوقع: اخليار الثاين 
  ؛ منتجاا بدل االستثمار يف اخلارج

 ا فقط وال تتوفر لديها مزايا التدويل واملوقع، ويف هذه احلالة  وهو خيار: اخليار الثالث تتوفر فيه للشركة املزايا اخلاصة
  .يكون األفضل للشركة منح تراخيص لشركات أخرى بدل القيام بعمليات التصدير أو االستثمار يف اخلارج

  

  

  

  

  

  

  



االستثمار األجنيب املباشر وتدفقاته الواردة إىل اجلزائر: األولالفصل   
 

12 
 

  األجنيب املباشر وأهم حمدداتهمفهوم االستثمار : املبحث الثاين

تسعى الدول املتقدمة والنامية إىل جذب رأس املال األجنيب يف شكل استثمار أجنيب مباشر، لكن تدفق هذا النوع من      
 رتبط باملستثمر األجنيب والدولة األممنها ما ي ،احملدداتمن حتكمه العديد  املضيفةاالستثمارات من الدول املصدرة إىل الدول 

لتهيئة مناخها  منها الدول وخاصة النامية خمتلفلذلك تسعى املضيفة من جهة ثانية، بالدولة  يرتبط منها مامن جهة، و
  .جلذب أكرب قدر ممكن من هذه االستثمارات لعديد من احلوافز واالمتيازاتا تقدميواالستثماري 

  :، وذلك من خالل املطالب التاليةستثمار األجنيب املباشرددات االحمأهم مفهوم وويأيت هذا املبحث لتسليط الضوء على      

  .مفهوم االستثمار األجنيب املباشر: املطلب األول

  .وأهم احلوافز املمنوحة جلذبهحمددات االستثمار األجنيب املباشر : طلب الثاينامل

  مفهوم االستثمار األجنيب املباشر : املطلب األول

النامية على حد سواء،  باالستثمارات األجنبية املباشرة من جانب الدول املتقدمة والدولتزايد االهتمام وبشكل كبري      
  .وذلك لدوره اهلام يف دفع عجلة التنمية االقتصادية يف هذه الدول

  تعريف االستثمار األجنيب املباشر: أوال

  :سبيل الذكر وليس احلصر ما يلي علىوردت عدة تعاريف لالستثمار األجنيب املباشر، نذكر منها      

مستمرة يعرف صندوق النقد الدويل االستثمار األجنيب املباشر بأنه ذلك االستثمار الذي جيري دف احلصول على فوائد      
حق خري من احلصول على ألاقتصاد املستثمر األجنيب، وبالشكل الذي ميكن هذا ا غرييف شركة متارس نشاطها يف إقليم اقتصاد 

  )1(.الشركة ذهرأس املال اخلاص  جزء منأو  كلعن طريق امتالك  ،يف تسيري الشركة اختاذ القرار الفعلي

عالقة  ذلك االستثمار الذي ينطوي على :أما تقرير األمم املتحدة للتجارة والتنمية فيعرف االستثمار األجنيب املباشر بأنه     
ومقدرة على التحكم اإلداري بني الشركة املنتمية للدولة األم والشركة يف الدولة  طويلة األجل تعكس مصلحة ورقابة دائمة

  )2( .املضيفة

ذلك االستثمار الذي ينطوي على متلك املستثمر األجنيب جلزء أو كل االستثمارات يف املشروع املعني، :" كما يعرف بأنه     
املستثمر الوطين يف حالة االستثمار املشترك، أو سيطرته الكاملة على  هذا باإلضافة إىل قيامه باملشاركة يف إدارة املشروع مع

اإلدارة والتنظيم يف حالة ملكيته املطلقة ملشروع االستثمار، فضال عن قيام املستثمر األجنيب بتحويل كمية من املوارد املالية 
  ) .  3(" والتكنولوجية واخلربة الفنية يف مجيع ااالت إىل الدول املضيفة

                                                        
(1) Pierre Jacquemot, Ia firme multinationale introduction economique, op-cit, 1990, P 11.  
(2) UNCTAD World Investment Report 2007 "Transnational CorporationsExtractive Industries and Development" New 
York (2007) p.245. 

  .13السالم أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية، مرجع سابق، ص عبد  -: أنظر )3(
  .47، ص 2001، 2000عمر صقر، العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، مصر،  -            
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عملية تدفق القروض من قبل الشركة األم إىل الشركة التابعة هلا يف اخلارج أو شركة ملكيتها يف شركة :"كما يعرف بأنه     
  )1(%". 10أخرى، على أن ال تقل نسبة التملك يف اخلارج عن 

السماح للمستثمرين من "يتم أما فريد النجار فيعرف االستثمار األجنيب املباشر بأنه ذلك االستثمار الذي من خالله      
خارج الدولة لتملك أموال ثابتة ومتغرية بغرض التوظيف االقتصادي يف املشروعات املختلفة، أي مبعىن آخر تأسيس شركات 

  )2(".أو الدخول يف شركات لتحقيق عدد من األهداف االقتصادية املختلفة

 :يلي ما نستنتج أن ميكن السابقة اريفالتع خالل ومن     

 ؛لمستثمرل األصلي وطنامل خارج يتم األجنيب املباشر االستثمار أن 
 عن تقل ال حبصة فيه مشتركا أو ،)استثمار مملوك ملكية مطلقة(  كله للمشروع مالكا األجنيب املستثمر يكون 

 على والرقابة والتنظيم اإلدارة يف احلق له خيول الذي وبالشكل ،)مشروع مشترك(  املشروع مال رأس من %10
  ؛ املشروع هذا

 يتم االستثمار األجنيب املباشر من خالل أفراد أو شركات أعمال عامة أو خاصة ؛ 
 نقل وسائل من وسيلة ويعترب ،اليت تتم بني الدول األموال رؤوس تدفقات خالل من املباشر األجنيب االستثمار يتم 

 . وغريها والتسويقية واإلدارية الفنية واخلربات التكنولوجيا

 سواء – أجنيب مستثمر وميلكه يقيمه الذي املشروع ذلك هو املباشر األجنيب االستثمار أن القول ميكن سبق ما على وبناء     

 للمستثمر ختول جزئية أو كاملة ملكية إما املشروع ملكية وتكون األصلي، موطنه خارج – معنوي أو طبيعي شخص كان

النوع من االستثمار يف شكل تدفقات لرؤوس  هذا ويتم احمللي، املستثمر مع عواملشر هذا على والرقابة اإلدارة يف احلق األجنيب
  .األموال بني الدول، كما يعترب وسيلة من وسائل نقل التكنولوجيا واخلربات اإلدارية والتنظيمية والتسويقية وغريها

  املمنوحة جلذبهحمددات االستثمار األجنيب املباشر وأهم احلوافز : املطلب الثاين

ينطوي مفهوم حمددات االستثمار األجنيب املباشر على جمموعة العوامل املتنوعة اليت تتحكم وتؤثر بشكل كبري على      
وميكن أن ترتبط هذه احملددات باملستثمر األجنيب والدولة األم، حيث تكون  ،اجتاهات تدفقات هذا النوع من االستثمارات

املضيفة، لكن هناك بعض احملددات اليت ميكن للدولة املضيفة السيطرة عليها، حيث تسعى لتوفريها خارجة عن سيطرة الدولة 
  .جلذب أكرب قدر ممكن من االستثمار األجنيب املباشر

  حمددات االستثمار األجنيب املباشر الراجعة للمستثمر األجنيب: أوال

  :راجعة للمستثمر األجنيب فيما يلياألجنيب املباشر والتتمثل أهم احملددات والدوافع اخلاصة باالستثمار      

وبالتايل التأثري على تدفقات يعترب سعر الفائدة من أهم العوامل املؤثرة يف احلركة الدولية لرأس املال،  :سعر الفائدة -1
  .خاصة وأن أسعار الفائدة ختتلف من بلد آلخراالستثمار األجنيب املباشر، 

                                                        
، 2010والوضعي، األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  سليمان عمر عبد اهلادي، االستثمار األجنيب املباشر وحقوق البيئة يف االقتصاد اإلسالمي) 1(

   .23ص 
   .24، ص 2000فريد النجار، االستثمار الدويل والتنسيق الضرييب، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر،  )2(
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يف دراسته حول احملددات اخلارجية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر،  1999عام  )Lopez(ويف هذا الصدد فقد أوضح      
وعات إنتاجية بدال قد دفع املستثمرين إىل استثمار أمواهلم يف مشر يف أسعار الفائدة احلقيقية يف بداية التسعينات أن االخنفاض

   )1(.فظ األوراق املاليةاستثمارها يف حما من ادخارها أو

ذب االستثمار األجنيب املباشر، جت اليتالعائد على االستثمار أحد العوامل اهلامة  معدل يعترب :ستثمارمعدل العائد على اال -2
قد من املخاطر اليت ألن املستثمر األجنيب سواء كان فرد أو شركة ال يتجه إىل االستثمار يف اخلارج إال إذا توقع عائدا أعلى 

  )2(.تنشأ عن هذا االستثمار

لالستثمار يف الدول إن ارتفاع تكاليف اإلنتاج يف الدولة األم تعترب من بني األسباب اليت تدفع املستثمر : تكاليف اإلنتاج -3
 .املضيفة ذات التكاليف املنخفضة، سواء تعلقت هذه التكاليف باملواد األولية أو اليد العاملة أو غريها

" على شركة  1995عام " تيم"و " كرينج"ويف هذا الصدد أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية اليت قام ا كل من      
، وكانت هذه الشركة تقوم بالتصدير )اليابان(أن تكلفة اإلنتاج يف السنوات األوىل كانت منخفضة يف الدولة األم " ماتسيشيتا

  )3(.كة تقوم باإلنتاج يف اخلارج نظرا الرتفاع تكاليف اإلنتاج يف الدولة األمللخارج، لكن منذ أوائل التسعينات أصبحت الشر

إن امتالك الشركات األجنبية مهارات تسويقية عالية ميكنها من معرفة نوع وحجم : القدرات التسويقية والتكنولوجيا -4
 متنوعة من املنتجات، كما أن امتالك املستثمرالطلب على منتجاا، وبالتايل سهولة دخوهلا إىل األسواق اخلارجية وبتشكيلة 

األسواق اخلارجية، وجيعلها أكثر قدرة على  غزوميكنها من اجلنسيات تكنولوجيا متطورة،  األجنيب وخاصة الشركات املتعددة
 )4(.منافسة الشركات احمللية يف أسواق الدول املضيفة

) األونكتاد(الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  1998ويف هذا الصدد يشري تقرير االستثمار يف العامل عام      
صارت شديدة التعقيد، وانتهى إىل أن القدرة التكنولوجية والقدرة على ستثمر األجنيب إىل أن هناك عوامل تؤثر على نشاط امل

عامل احلاسم، وأا من صنع اإلنسان، وأن ملكية هذين العاملني هو أساس قدرة الشركة على االبتكار يف دولة أجنبية هي ال
  )5(.املنافسة يف عامل مفتوح كالذي نعيشه اليوم

يف هيكل وتشري بعض الدراسات إىل وجود جمموعة أخرى من احملددات اخلارجية لالستثمار األجنيب املباشر تتمثل أمهها      
باإلضافة إىل ذلك فإن القوة التفاوضية الشركات األجنبية يف الدولة األم والدول املضيفة على حد سواء، الضريبة على دخل 

والسياسية لتلك الشركات متنحها القدرة على إمتام املفاوضات، وبشروط مناسبة مع حكومات الدولة املضيفة مقارنة بنظرياا 
يعزي ذلك إىل امتالك تلك الشركات للمواد الناذرة واملتمثلة أساسا يف رأس املال والتكنولوجيا من جهة، يف السوق احمللي، و

                                                        
اسة مقارنة مع جتارب بعض الدول النامية فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، در) 1(

   .36، ص 2006األخرى، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
   .222، ص 2008عبد املطلب عبد احلميد، العوملة االقتصادية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ) 2(
االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة، دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق رضا عبد السالم، حمددات ) 3(

   .120، ص 2002على مصر، القاهرة، 
   .38- 37، ص فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، مرجع سابق) 4(
ية مع التطبيق رضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة، دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتين) 5(

   .121على مصر، مرجع سابق،  ص 
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من قروض  هذه األخرية واملستمد من حكومة الدولة األم من خالل ما تقدمه الذي متتلكه تلك الشركات وإىل النفوذ السياسي
  )1(.ومعونات للدول املضيفة من جهة ثانية

  ددات االستثمار األجنيب املباشر لدى الدولة األمحم: ثانيا

خلصت العديد من الدراسات التطبيقية إىل نتائج كثرية ومتباينة تبني أن عوامل الطرد هي السبب يف حدوث ومنو ظاهرة      
اليت تعتمد ولة املضيفة يف هذا الصدد أن املستثمر األجنيب غالبا ما يستثمر يف الد" كوشلني"االستثمار األجنيب املباشر، وأوضح 

 اهلا، كما وجد كل منأو املساعدات بكافة أشك أو الوارداتأو التصدير أو التكنولوجيا على الدولة األم يف االقتراض 
(Frey) و(Schneider)  أن مستوى املساعدات االقتصادية اليت تقدمها الدولة األم للدولة املضيفة تلعب  م1985عام

  )2(.دورا مؤثرا يف شرح عملية تدفق االستثمار األجنيب املباشر بني الدولتني

االستثماري للمستثمر تبعية االقتصادية وحىت السياسية تعترب من بني احملددات والعوامل اليت تؤثر على القرار وبالتايل فال     
  .األجنيب

اليت تدفع إىل مزيد و ،إىل بعض احملددات الراجعة للدولة األم م1995عام  (Singh)و (Kwang)كما أشار كل من      
  )3(:واملتمثلة فيما يلي ،املضيفةحنو الدول من خروج االستثمارات األجنبية 

  يدفع املستثمر إىل البحث عن ظروف أفضل يف دول أخرىعدم مالئمة املناخ السياسي للدولة األم، األمر الذي. 
 عدم توفر املناخ االستثماري الذي يشجع على استثمار فائض األموال يف الدولة األم.      

ويرى رضا عبد السالم أن ضعف معدالت النمو للناتج القومي اإلمجايل وكذلك تراخي الطلب الداخلي يف العديد من      
الرئيسية يف تدفق االستثمارات األجنبية من هذه الدول حنو  أهم األسبابالل العقود املاضية، كان من بني الدول الصناعية خ

  )4(.الدول النامية

يف جديدة  عمل هدف خلق فرصتستالدولة األم، فكثريا ما جند أن حكومات الشركات األجنبية وفيما يتعلق بأهداف      
، ومن جهة أخرى األجنبيةدول الأو نشر ثقافتها وأنظمتها السياسية واالجتماعية يف  اخلارج أو فتح أسواق جديدة للتصدير

فقد يرجع تشجيع احلكومة األم لتلك الشركات إىل تشجيع السوق احمللي وارتفاع درجة املنافسة فيه أو يف أسواق الدول اليت 
  )5(.تنتمي إليها تلك الشركات

                                                        
العريب و وسائل التغلب عليها، دراسة مقارنة مع جتارب بعض الدول النامية فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن ) 1(

   .38األخرى، مرجع سابق، ص 
دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق : رضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة) 2(

  .121-120، ص على مصر، مرجع سابق
جتارب بعض الدول النامية  فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، دراسة مقارنة مع) 3(

  .38مرجع سابق، ص  ،األخرى
نة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق دراسة مقار: رضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة) 4(

  .121على مصر، املرجع السابق، ص 
ل النامية فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، دراسة مقارنة مع جتارب بعض الدو) 5(

  .40مرجع سابق، ص األخرى، 
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من احملددات الراجعة إىل الدولة األم واملستثمر األجنيب وهي مبثابة عوامل طاردة تدفع  وأخريا ميكن القول أن هناك العديد     
املستثمر أو الشركة املتعددة اجلنسيات لالستثمار خارج دولتها األم، غري أن املختصني يرون أن هناك حمددات أخرى راجعة 

  .االستثمارات األجنبية املباشرةللدولة املضيفة واليت تعترب األكثر تأثريا على تدفقات واجتاهات 

  حمددات االستثمار األجنيب املباشر لدى الدولة املضيفة: ثالثا

  :تتمثل أهم احملددات والدوافع اخلاصة باالستثمار األجنيب املباشر والراجعة للدولة املضيفة فيما يلي     

حميط حمفز يقصد باحملددات السياسية تلك العوامل ذات البعد السياسي واليت تشكل يف جمملها : احملددات السياسية -1
حيث كلما متيز النظام السياسي بالدميقراطية واالستقرار وعدم وجود خماطر احلروب، كلما كان ذلك  لالستثمار أو منفرا له،

 .والعكس صحيحاألجنيب املباشر لالستثمار جاذبا 

مجيع املخاطر  بعني االعتبار يأخذون، فاملستثمرون خمتلف القرارات االستثمارية اختاذيف  أمهية كبريةلعوامل السياسية ول     
مدى التدخل احلكومي  ،صادرة امللكيات اخلاصةماالقتصادية وغري االقتصادية، مثل طبيعة النظام السياسي، احتماالت التأميم و

وقد  .)1(املضيف األوضاع والظروف السياسية يف البلد من يف النشاطات االقتصادية، طبيعة التغريات السياسية احملتملة وغريها 
أن عدم  1980و 1976دولة نامية خالل الفترة املمتدة بني  54مشلت  (Schneider)و (Frey) اسة لكل منتوصلت در
   )2(.له ارتباط سليب مع االستثمار األجنيب املباشرلسياسي ااالستقرار 

األجنيب املباشر مقارنة بباقي الدول النامية، بالرغم من  وميكن تدليل ذلك بتواضع حصة دول إفريقيا من تدفقات االستثمار     
أجنوال بعد االنتهاء من الصراعات  احتلتأن معدل العائد على االستثمار ا أعلى بكثري منه يف دول أخرى، ومقابل ذلك فقد 

ها مصر وجنوب إفريقيا يف املرتبة الثانية والثالثة على تاملرتبة األوىل إفريقيا فيما خيص جذب االستثمار األجنيب املباشر، تل األهلية
ثمار األجنيب ، ونفس القول ينطبق على اجلزائر يف عقد التسعينات من القرن املاضي، حيث سجلت تدفقات االست)3(التوايل

  . املباشر أرقام سالبة نتيجة تدهور األوضاع األمنية

احلروب األهلية املسلحة والثورات الشعبية املناهضة لألنظمة احلاكمة، كتلك اليت  ومن مظاهر عدم االستقرار السياسي     
حىت وإن كان  الدول املضيفة حكوماتيري املستمر يف التغ حدثت يف تونس ومصر واليمن وسوريا وليبيا وغريها، باإلضافة إىل

   . ألن ذلك يصاحبه تغيري يف مراكز اختاذ القرار وبالتايل التأثري على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بشكل دميقراطي،

من خالل على حركة االستثمارات األجنبية املباشرة  والتنظيميةتؤثر احملددات التشريعية : احملددات التشريعية والتنظيمية -2
أن وجود قانون استثمار موحد واضح يعطي للمستثمر األجنيب الضمانات  تنظيم وحتفيز هذا النوع من االستثمارات، حيث

ساعد على جذب الشركات يالكافية من عدم املصادرة وحرية حتويل األرباح وحرية دخول وخروج رؤوس األموال، 
  .األجنبية

                                                        
 :ملزيد من التفصيل أنظر) 1(

-  Michalet. A, la séduction des nations ou comment attirer les investissements, Ed. economique, paris 199 , p5 . 
   .54عمر صقر، العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة ، مرجع سابق، ص ) 2(
دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق : املباشر يف عصر العوملةرضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب ) 3(

   .115على مصر، مرجع سابق، ص 
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ة تأثريا هاما على تدفق االستثمار األجنيب املباشر، فكلما كان فة يف الدولة املضييواملؤسس كما تؤثر أيضا البيئة التنظيمية     
وتبسيط قواعد املوافقة عليه وعدم تفشي  يتميز بسهولة اإلجراءات ووضوحها النظام اإلداري القائم على إدارة االستثمار

  )1(.والعكس صحيح ات األجنبية املباشرةماراالستث من ذلك إىل جذب املزيد، كلما أدى والفساد ةالبريوقراطي
درجة البريوقراطية أدت إىل حدوث وعلى سبيل املثال وجد يف اهلند أن إجراءات االستثمار وغياب الشفافية وارتفاع      

، هلذا قامت احلكومة اهلندية يف التسعينيات من القرن املاضي بتحسني هانقص يف حجم االستثمار األجنيب املباشر الداخل إلي
 1879، مما أدى إىل زيادة تدفقه إليها، وبلغ حجم التدفقات من هذا االستثمار حوايل ذا النوع من االستثمارالقواعد اخلاصة 

أي ) 1990-1981(املتوسط يف الفترة مليون دوالر يف  128.7مقابل ) 2000- 1991(مليون دوالر يف املتوسط خالل الفترة 
  )2(.% 1360مبعدل زيادة بلغ حنو 

أمهية كبرية عند اختيار موقع االستثمار األجنيب املباشر والركيزة  ذات احملددات االقتصادية تعترب: احملددات االقتصادية -3
  :تكمن أهم احملددات االقتصادية يفاألساسية جلذبه، و

الطاردة لالستثمار األجنيب املباشر،  وه من العوامل اهلامة اجلاذبة أويعد حجم السوق ومدى من: حجم السوق ومدى منوه -أ
 اييساملق أهمن كرب حجم السوق احلايل أو املتوقع يؤدي إىل جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة، وأحيث 

وعدد السكان، حيث يعترب املقياس  الناتج احمللي اإلمجايلالفرد من متوسط نصيب  هو احملليةقياس حجم السوق يف  ةاملستخدم
 )3(.وبالتايل الحتماالته املستقبلية ،األول مؤشرا للطلب اجلاري، والثاين مؤشر للحجم املطلق للسوق

يعترب الناتج احمللي اإلمجايل من أهم احملددات األساسية ملؤسسات االستثمار األجنيب  :اتج احمللي اإلمجايل ومستوى منوهالن -ب
 .املباشر، خاصة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تسعى إىل حتقيق النمو أو النفاذ إىل أسواق الدول املضيفة

 األجنيباالستثمار  حول (Papamastassion)و (Pearce)بعض الدراسات التطبيقية كتلك اليت قام ا  وتشري     
  ) 4(.وجود عالقة ارتباط موجبة بني حجم الناتج الكلي باألرقام املطلقة وبني االستثمار األجنيب املباشر إىليف بريطانيا  املباشر

إىل أن هناك عالقة موجبة بني حجم السوق وحجم الناتج احمللي اإلمجايل، حيث أن منو هذا  أخرى دراسات شريكما ت     
لق أمناط استهالكية جديدة، وبالتايل منو السوق واتساعه، وهو ما يؤدي بدوره إىل خيا مماألخري يؤدي إىل زيادة دخول األفراد 

يل ومستوى منوه املتحقق يف الدول  فإن حجم الناتج احمللي اإلمجاوبالتايل، )5( جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة
  .ات األجنبية املباشرة ذه الدوليعترب من أهم العوامل اجلاذبة لالستثمار املضيفة

                                                        
اجلنوبية ومصر، مرجع  اأمرية حسب اهللا حممد، حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية، دراسة مقارنة بني تركيا وكوري) 1(

   .37سابق، ص 
ل النامية فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، دراسة مقارنة مع جتارب بعض الدو) 2(

   .43األخرى، مرجع سابق، ص 
وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية، دراسة مقارنة بني تركيا وكوريا اجلنوبية ومصر، مرجع  أمرية حسب اهللا حممد، حمددات االستثمار األجنيب املباشر) 3(

   .35سابق، ص 
   .51عمر صقر، العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص ) 4(
   .66، ص 2005دار النفائس، األردن، االقتصاد اإلسالمي،المية يف ضوء حممد عبد العزيز عبد اهللا عبد، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول اإلس) 5(
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حيث أن توفر بنية  ،تعترب البنية األساسية من احملددات الرئيسية الختيار موقع االستثمار األجنيب املباشر: البنية األساسية - ج
وجود  أنأو العامل اخلارجي، كما  أساسية مناسبة من طرق ومطارات وموانئ وغريها يسهل عملية النقل داخل الدولة املضيفة

عالية وتكنولوجيا متطورة متكن من سهولة وسرعة االتصال بني املتعاملني االقتصاديني من جهة، وسائل اتصال ذات كفاءة 
  .الستثمار األجنيب املباشر يف الدولة املضيفة والدولة األم من جهة ثانيةوبني فروع مؤسسات ا

 حول دور االستثمار األجنيب) Zhang(و ) Change(و ) Chen(وتشري نتائج إحدى الدراسات اليت قام ا كل من      
املباشر يف الصني أن البنية التحتية اجليدة للصني كان هلا تأثري إجيايب يف اختيار موقع االستثمارات األجنبية املباشرة داخل 

وميكن لالستثمار األجنيب املباشر أن يساهم يف حتسني هذه البنية، خاصة يف الدول املتخلفة اليت عادة ما ال تتوفر على . )1(البلد
  .)2(نةبنية أساسية متي

: باألداء االقتصادي الكلي مثل ذات الصلةيتأثر االستثمار األجنيب املباشر بالعوامل  :سياسات اقتصادية كلية مستقرة -د
بيئة اقتصادية مستقرة واضحة وغري متضاربة األهداف  أن وجوداخل، حيث ...معدل التضخم، سعر الصرف، عجز املوازنة 

 .، والعكس صحيحاألجنبيةات تساعد على جذب االستثمار

وتشري بعض الدراسات يف هذا الصدد أن هناك عالقة إجيابية بني حجم االحتياطي األجنيب وبني حجم تدفق االستثمار     
كما أمهية هذا العامل هو رغبة الشركات األجنبية يف نقل األرباح إىل الدولة األم بالعمالت الرئيسية،  عاألجنيب املباشر، ومرج

عملة الدولة  ضتدراسة أخرى أن هناك عالقة عكسية بني قيمة العملة وتدفق االستثمار األجنيب املباشر، فكلما اخنفتشري 
التكاليف مقارنة بالتكاليف يف الدولة األم، مما جيعل االستثمار أكثر رحبية بالنسبة للمستثمر  املضيفة كلما اخنفضت معها

  )3(.األجنيب

دولة نامية أن هناك ارتباط سليب بني معدالت التضخم  54على  (schneider)و (frey)وأوضحت دراسة كل من      
  )4(.ضعف االقتصاد لدى الدولة املضيفة نيدل ع ألن ذلك العالية واالستثمار األجنيب املباشر،

ضيفة يشكل عائقا املدولة المركية يف اجلغري د العديد من احلواجز اجلمركية وإن وجو :مدى حترير التجارة اخلارجية -هـ
كبريا أمام واردات الدول األخرى، مما يدفع مستثمري هذه األخرية لتفضيل اإلنتاج يف الدولة املضيفة بدال من اإلنتاج 

املفروضة من جهة،  الرسوم اجلمركيةوالتصدير يف الدولة األم، وهو البديل األفضل لتخفيض كل من النفقات الناجتة عن 
حواجز أمام وارداا كلما أدى ذلك كلما سعت الدولة املضيفة لوضع  وعليه. )5(انية يف حالة التصديرونفقات النقل من جهة ث

   .إىل جذب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة

                                                        
  :لمزید من التفصیل یمكن الرجوع إلى) 1(

- C. Chen and L. Chang, and Y. Zhang, "The Role of Foreign Direct Investment in Chin’s Post 
Economic Development", World Development, Vol. 23, No. 4, El Sevier Science LTD, Great Britain (1995) ,p 691. 

، رسالة دكتوراه دولة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة )حالة اجلزائر(كمال مرداوي، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتخلفة ) 2(
   .103، ص 2003/2004منتوري قسنطينة، اجلزائر، 

دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطبيق : حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة رضا عبد السالم،) 3(
   .118، 117على مصر، مرجع سابق، ص 

   .53عمر صقر، العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص ) 4(
   .103، مرجع سابق، ص )حالة اجلزائر(ملباشر يف الدول املتخلفة كمال مرداوي، االستثمار األجنيب ا) 5(
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االقتصادي إىل تضييق نطاق التدخل احلكومي يف النشاط االقتصادي  ينطوي مفهوم اإلصالح: اإلصالح االقتصادي -و
وتعترب اخلصخصة من ، )1(وترك إدارة هذا النشاط إىل قوى السوق بالشكل الذي حيسن الكفاءة التخصصية ملوارد اتمع

ات احمللية للدولة إحدى أهم عناصر اإلصالح االقتصادي، واليت تشجع استحواذ الشركات املتعددة اجلنسيات على الشرك
  .املضيفة

قد أن اجتاه الدول النامية إىل اقتصاد السوق واخلصخصة  (OELD)أوضح تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية و      
أن اجتاه الدول النامية  ( Fukao)، كما أوضحت دراسة حنو هذه الدولساعد على تزايد تدفق االستثمار األجنيب املباشر 

  )2(.السوق قد لعب دورا كبريا يف تدفق الشركات اليابانية إليها إىل اقتصاد

متثل القوة التنافسي لالقتصاد القومي أحد احملددات اهلامة يف جذب االستثمار األجنيب : القوة التنافسية لالقتصاد القومي - ز
 .إىل جذب املزيد من هذه االستثمارات املباشر، ذلك أنه كلما كان املركز التنافسي للدولة املضيفة يف حتسن، كلما أدى ذلك

 )3(:تنافسية لالقتصاد القومي من خاللوميكن االستدالل على القوة ال

 ؛على زيادة القوة التنافسية لالقتصاد القومي دل ذلك حيث كلما ارتفع هذا املعدل كلما: معدل منو الصادرات 
 االخنفاض كلما دل ذلك على قوة املركز التنافسي  فكلما اجته هذا املعدل إىل: الرقم القياسي ألسعار الصادرات

 .لالقتصاد القومي يف جذب االستثمار األجنيب املباشر

ر مبثابة أداة إستراتيجية ميكن تعترب احلوافز املقدمة ملؤسسات االستثمار األجنيب املباش :املضيفةاحلوافز املقدمة يف الدولة  - ي
غري أن منح هذه احلوافز تكون عوضا عن انعدام املزايا ، املؤسسات للتأثري على قرارات هذهاستغالهلا املضيفة الدول كومات حل

  .النسبية األخرى يف الدولة املضيفة لالستثمار

يف دراسة هلما إىل وجود عالقة عكسية بني احلوافز املالية وتدفق االستثمار (Toye) و (Shah)وقد توصل كل من     
 الذي ميارس تأثريه عندما حتاول الدول" التأثري التعويضي الومهي"ذلك بأن العالقة العكسية هي نتيجة األجنيب املباشر، وبررا 

املضيفة استخدام احلوافز لتغطية النقص يف املزايا النسبية األخرى، إال أن بعض الدراسات األخرى أوضحت قوة تأثري احلوافز 
     سواء مالية أو متويلية  –وبالتايل يتوقف منح احلوافز ) 4(،املباشرة األجنبية املالية يف الدول النامية على جذب االستثمارات

  .يف الدولة املضيفة على مدى توفر احملددات السابق ذكرها –أو أخرى 

ة وباإلضافة إىل ما سبق فهناك من يرى بأن التقارب اجلغرايف بني الدولة األم والدولة املضيفة، وتوفر الظروف املناخي     
 )5(.املواتية لالستثمار تعترب من بني حمددات وعوامل تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة

                                                        
   .54عمر صقر، العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق، ص ) 1(
اإلدارة العربية حسن بن رفدان اهلجهوج، اجتاهات وحمددات االستثمار األجنيب املباشر يف دول جملس التعاون اخلليجي، مؤمتر التمويل واالستثمار، تطوير  )2(

   .67ص ،2006جلذب االستثمار، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
ل النامية فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، دراسة مقارنة مع جتارب بعض الدو) 3(

   .46األخرى، مرجع سابق ، ص 
   .69-68حسن بن رفدان اهلجهوج، اجتاهات و حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف دول جملس التعاون اخلليجي، مرجع سابق، ص  )4(
يق دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية مع التطب: رضا عبد السالم، حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف عصر العوملة) 5(

   .116على مصر، مرجع سابق، ص 
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  احلوافز املمنوحة لالستثمار األجنيب املباشر: رابعا

من خالل تقدمي تسعى الدول املضيفة إىل جذب االستثمارات األجنبية املباشرة باإلضافة إىل يئة مناخها االستثماري،      
  :تتمثل أمهها فيما يليحزمة من احلوافز 

وبالتايل فإن هدفها  ،تشمل احلوافز املالية التخفيضات واإلعفاءات الضريبية واجلمركية املختلفة :احلوافز املالية والتمويلية -1
ضيفة للمستثمر اليت تقدمها الدولة املوتتمثل أهم احلوافز املالية . مر األجنيبثهو ختفيف العبء الضرييب على املست األساسي

     )1(:األجنيب فيما يلي

 ؛اإلعفاءات الضريبية املؤقتة وائتمانات ضريبة االستثمار 
 ؛االستهالك املعجل لألصول الرأمسالية 
 ؛اإلعفاء من رسوم الواردات على السلع الرأمسالية أو منح ضريبة تفضيلية لعائدات الصادرات 
  متنح لتشجيع االستثمار يف املناطق احلرة لكل مراحل الصادراتاحلوافز اخلاصة اليت. 

التمويلية فهي عبارة عن تسهيالت ائتمانية وقروض مقدمة لالستثمارات األجنبية املباشرة، واهلدف منها هو أما احلوافز      
  . توفري األموال هلذه الشركات

  )2(:فيما يلي ةاألجنبي للشركات لدولة املضيفةاليت تقدمها ا وتتمثل أهم أشكال احلوافز التمويلية     

  اإلعانات احلكومية املباشرة اليت متنح لتغطية جزء من تكلفة رأس املال أو اإلنتاج أو التسويق املرتبطة باملشروع
  ؛االستثماري

 ؛ ائتمان حكومي بأسعار فائدة مدعومة  
 ؛ باملخاطر التجارية العالية مشاركة احلكومة يف ملكية أسهم املشروعات االستثمارية احملفوفة  
 كمخاطر تقلبات سعر الصرف، أو املخاطر غري  ة لتغطية أنواع معينة من املخاطرتأمينات حكومية مبعدالت تفضيلي

   .كاملصادرة والفوضى السياسية التجارية

ملضيفة لالستثمار األجنيب هناك جمموعة من احلوافز املرتبطة بالضمانات ميكن للدولة ا: احلوافز املقدمة يف شكل ضمانات -2
  )3(:يف وتتمثل أهم هذه احلوافزاملباشر أن تقدمها، 

 :وتشمل ما يلي :الضمانات املادية -أ
 ؛ اخلارج إىلويل رؤوس األموال وعوائدها ضمانات حرية حت 
 ضمان التعويض عن األضرار اليت تصيب االستثمار والناجتة عن اإلخالل بااللتزامات املتفق عليها. 

                                                        
ا اجلنوبية ومصر، مرجع أمرية حسب اهللا حممد، حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية، دراسة مقارنة بني تركيا وكوري) 1(

   .39سابق، ص 
  .39املرجع السابق، ص  - :   أنظر) 2(

  .77زيز عبد اهللا عبد، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص حممد عبد الع  -            
   .وما بعدها 82، ص1999عليوش قربوع كمال، قانون االستثمارات يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ) 3(
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تتمثل يف ضمانات التعويض عن التأميم ونزع امللكية وباقي اإلجراءات املماثلة له، وجيب توضيحها  :الضمانات القانونية -ب
 :قوانني االستثمار األجنيب من حيثها يف دوحتدي

 ؛ أو نزع امللكية أو احلجز أو التدابري املماثلة شروط اللجوء إىل التأميم 
  وعادل وفعلي خالل مدة حمددةطبيعة التعويض الذي يكون عاجل. 

 رتاعات املتعلقة باالستثماراتحل التنص هذه الضمانات على توضيح الطرق اليت يتم من خالهلا  :الضمانات القضائية - ج
 .زاعاتـهلا احلق يف فض الن مينحواهليئات اليت 

احلوافز اليت متنحها الدولة املضيفة يف شكل باإلضافة إىل احلوافز السابقة الذكر، هناك جمموعة أخرى من  :حوافز أخرى -3
 هتسهيالت وامتيازات للمستثمر األجنيب، واليت عادة ما يكون هدفها الرئيسي هو تعظيم رحبية املستثمر األجنيب، وبالتايل جذب

  .لالستثمار يف الدولة املضيفة
       )1(:ومن أهم هذه احلوافز مايلي     

  التكاليف من خالل تقدمي األرض واملباين وإمدادات االتصاالت والكهرباء وغريها بأسعار توفري بنية حتتية منخفضة
 ؛أقل من أسعارها التجارية أو مببالغ رمزية

  تقدمي خدمات منخفضة التكاليف كاملساعدة يف حتديد التمويل واجناز دراسات ما قبل االستثمار، كتقدمي
وطرق التسويق، املساعدة وإعادة  اإلنتاجا يتعلق بعمليات معلومات عن األسواق، النصح واالستشارة فيم

 ؛ اخل...التدريب،
  يردونإغالق السوق أمام من (تقدمي أفضليات يف السوق كمنح عقود حكومية تفضيلية، ومنح حقوق االحتكار 

 ؛ ، واحلماية من املنافسة اخلارجية من خالل فرض قيود على الواردات)دخوله
 النقد األجنيب كاعتماد أسعار صرف خاصة، إزالة خماطر تبادل القروض األجنبية، منح  معاملة تفضيلية يف جمال

 .امتيازات تتمثل يف اعتمادات نقد أجنيب إليرادات الصادرات، منح امتيازات خاصة لتحويل رأس املال والعوائد

ستثمرين األجانب أو على مستوى الدول وأخريا وبعد تناولنا حملددات االستثمار األجنيب املباشر، سواء على مستوى امل     
املضيفة يتضح لنا تعدد تلك احملددات وتباينها من دولة ألخرى، وبالتايل على الدول املضيفة الساعية جلذب االستثمار األجنيب 

تكامل املباشر أن توفر هذه احملددات يف إطار منظومة واحدة تكون مدعومة حبزمة من احلوافز والتسهيالت، لتعمل بشكل م
وتكون أكثر فعالية يف جذب هذا النوع من االستثمارات باجتاهها بدال من التركيز على أحد هذه احملددات أو احلوافز دون 

 .سواها

 

 

 

  

  

                                                        
   .78االستثمار األجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، صحممد عبد العزيز عبد اهللا عبد، ) 1(
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  وعالقته بالشركات العاملية املباشر األجنيب االستثمار ارـآث :الثالث املبحث

مل تكن العديد من البلدان النامية ترحب كثريا خالل عقد السبعينات من القرن املاضي باالستثمارات األجنبية املباشرة،      
ملا  االستثمارات هذه جاهدة جلذب أكرب قدر ممكن من تسعىلكن مع بداية الثمانينات اختلفت هذه النظرة وأصبحت الدول 

ار على اقتصاديات الدولة ـآث لتدفق هذا النوع من االستثماراتالبديهي أن يكون  هلا من أمهية على خمتلف املستويات، ومن
  .املضيفة

، وذلك من خالل املطالب وعالقته بالشركات العاملية املباشر األجنيب االستثمار ارـآثويف هذا املبحث سوف نتناول      
  :التالية

  .الدولة املضيفةآثار االستثمار األجنيب املباشر على : املطلب األول

 .عالقة االستثمار األجنيب املباشر بالشركات العاملية: املطلب الثاين

  آثار االستثمار األجنيب املباشر على الدولة املضيفة: األولاملطلب 

ال شك أن تدفق رؤوس األموال من بلد آلخر يف شكل استثمارات أجنبية مباشرة ينجم عنه العديد من اآلثار على     
 :اقتصاديات الدولة املضيفة، ونلخص أهم هذه اآلثار فيما يلي

  األثر على العمالة: أوال

العاملية الثانية، وهو ما انعكس عنه ارتفاع يف تعاين الدول النامية من انفجار سكاين بدأ يظهر حبدة منذ اية احلرب      
معدالت البطالة هلذه الدول، لذلك أصبحت هذه الدول تسعى لتخفيض معدالت البطالة من خالل فتح أبواا أمام 

  .االستثمارات األجنبية املباشرة

  )1(:ة من خاللوميكن أن تأثر مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر على العمالة يف الدولة املضيف     

  إن وجود الشركات األجنبية يؤدي إىل خلق عالقات تكامل بني أوجه النشاط املختلفة، من خالل تشجيع
اخلدمات الالزمة أو املواد اخلام للشركات اجلديدة، وهو ما املنتجات واملواطنني على إنشاء مشروعات لتقدمي 

 ؛ ألخرى، ومن مث خلق فرص عمل جديدةالصناعات ايساعد على زيادة املشروعات الوطنية اجلديدة وتنشيط 
 اليت ميكن ها يؤدي إىل زيادة عوائد الدولة وإن دفع املستثمر األجنيب للضرائب املستحقة على األرباح اليت جيني

 ؛ يدة، وبالتايل خلق فرص عمل جديدةيف إنشاء مشاريع استثمارية جد استخدامها
 االنتشار اجلغرايف هلذه األنشطة، يؤدي إىل خلق فرص عمل جديدة يف  إن توسع الشركات األجنبية يف أنشطتها مع

 ؛ ية والنائية داخل الدولة املضيفةاملناطق الريف
 اختيار الدولة املضيفة للتكنولوجيا املناسبة يؤثر إىل حد كبري على عدد فرص العمل اجلديدة ومدى تنوعها. 

                                                        
  .465- 464، ص 2003عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، القاهرة،  - أنظر) 1(

  .150-149، ص 2001لتدويل وجدوى االستثمارات األجنبية املباشرة، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، عبد السالم أبو قحف، نظريات ا -          
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 60مليون وظيفة،  73يت توفرها الشركات متعددة اجلنسيات حبوايل وقد قدرت مصاحل األمم املتحدة عدد الوظائف ال     
وهو ما يبني مدى مسامهة مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف خلق فرص العمل والتخفيف  )1(يف الدولة النامية،منها % 

  .من حدة البطالة يف الدول املضيفة

  األثر على النقد األجنيب: ثانيا

ن عن أثر االستثمار األجنيب املباشر على النقد األجنيب داخل الدولة املضيفة، وميكن إمجايل هاتني اكستوردت وجهتان متعا     
  )2(:النظرتني فيما يلي

  يرى رواد املدرسة الكالسيكية أن وجود مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية املضيفة يؤدي إىل
الت ية هلذه الدول، ويرجع ذلك إىل كرب التحوالداخل للخارج مقارنة بالتدفقاتزيادة معدل تدفق النقد األجنيب 

اليت تتم يف شكل أرباح وأجور العاملني األجانب وغريها مقارنة بصغر حجم رؤوس األموال اليت جتلبها هذه 
  ؛ ات عند بداية املشروع االستثمارياملؤسس

 مار األجنيب املباشر تساعد على زيادة حصيلة الدولة من بينما يرى أصحاب املدرسة احلديثة أن مؤسسات االستث
النقد األجنيب ملا تتمتع به من موارد مالية ضخمة وقدرا على احلصول على رؤوس األموال من أسواق النقد 
األجنيب لسد الفجوة املوجودة بني احتياجات الدولة من األموال لتمويل مشاريع التنمية وبني حجم املدخرات 

ل املتاحة حمليا، كما أن وجود هذه املؤسسات يساعد يف زيادة معدل تدفق وتنوع املساعدات واملنح املالية واألموا
  .املقدمة من الدول األم واملنظمات الدولية

لنقدية وبالتايل فاالستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يؤثر إجيابيا على النقد األجنيب يف الدولة املضيفة إذا كانت التدفقات ا     
  :الداخلة أكرب من التدفقات النقدية اخلارجة، ويبقى على الدولة املضيفة أن تسعى لالستفادة من هذا األثر اإلجيايب من خالل

 ؛ ار جزء معترب من األرباح احملققةاالتفاق مع مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر على إعادة استثم 
 ؛ املباشرة ذات الكثافة الرأمساليةجنبية العمل على جذب أكرب قدر من االستثمارات األ 
 العمل على جذب االستثمارات األجنبية ذات امللكية املشتركة بدال من امللكية املطلقة للمستثمر األجنيب. 

  األثر على ميزان املدفوعات: ثالثا

ى ميزان مدفوعات الدولة املضيفة قد يرى املؤيدون لالستثمارات األجنبية املباشرة أن اآلثار املباشرة لتلك االستثمارات عل     
تكون إجيابية نظرا لزيادة حصيلة تلك الدولة من النقد األجنيب الناشئة عن زيادة التدفقات الداخلة إليها، أضف إىل ذلك فإن 

 األسواق امتالك مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر للقدرات اإلنتاجية والتنظيمية والتسويقية وغريها ميكنها من الولوج إىل
  .اميزان مدفوعا صادرات الدولة املضيفة وبالتايل على العاملية لتصريف منتجاا، وهو ما ينعكس عنه باإلجياب على

                                                        
االستثمار األجنيب املباشر : عبد اهللا بلوناس و درة حممد، آثار وحمددات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية، امللتقى العلمي الدويل الثاين حول) 1(

   . 12، جامعة بومرداس، اجلزائر، ص2007أكتوبر 22/23ومهارات األداء االقتصادي، حالة بعض الدول النامية، 
  .441، 440واالستثمار الدويل، مرجع سابق، ص  السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمالعبد ) 2(
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غري أن تلك االستثمارات قد تنعكس سلبا على ميزان مدفوعات الدولة املضيفة يف األجل املتوسط والطويل، وذلك       
  )1(:لألسباب التالية

  مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر سوف يؤدي إىل زيادة الواردات من السلع الوسيطة واخلدمات، أن نشاط
 ؛ التمويل للبنوك األجنبية وغريها باإلضافة إىل دفع مرتبات العاملني األجانب ودفع الفوائد الناجتة عن

 الدولة املضيفة، ففي بعض قد تقوم شركات االستثمار الدولية يف الدولة األم باحلد من صادرات فروعها يف 
، وقد يعود ذلك إىل "بالشروط التقييدية"أسواق معينة وفقا ملا يسمى على الفرع القيام بالتصدير إىل  األحيان حيظر

لى ميزان رغبة الشركة األم يف محاية أسواقها أو أسواق الفروع األخرى التابعة هلا، وهو ما ينعكس سلبا ع
 ؛ مدفوعات الدولة املضيفة

 د تنتهج تلك الشركات يف بعض احلاالت سياسة تسعري الصادرات والواردات مع عدد من فروعها، وقد يكون ق
الدافع من وراء هذه السياسة هو حماولة نقل العبء الضرييب من قبل تلك الشركات من دولة ذات معدالت ضريبية 

 .ان املدفوعات، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على ميزمرتفعة إىل أخرى ذات معدالت أقل

أضف إىل ذلك، فقد يؤثر االستثمار األجنيب املباشر سلبا على ميزان مدفوعات الدولة املضيفة يف األجل املتوسط      
  )2(. وإتاوات التكنولوجيا  والطويل، وذلك بسبب التحويالت اليت تتم باجتاه الدولة األم يف شكل أرباح حمولة

  :وميكن االستفادة من األثر اإلجيايب لالستثمارات األجنبية املباشرة على ميزان املدفوعات للدولة املضيفة من خالل     

 ؛ خلارج والعمل على ختفيض الوارداتقيام املشروع األجنيب بتصدير معظم إنتاجه إىل ا 
 نيب املباشر يف مشاريع توسعية أو جديدة العمل على إعادة استثمار األرباح اليت حتققها مؤسسات االستثمار األج

 ؛ زيف العمالت األجنبية حنو اخلارجللحد من ن
 تشجيع املستثمر األجنيب على اقتناء أصول حملية بدال من استريادها من اخلارج كلما أمكن ذلك. 

 سليب على ميزان مدفوعات الدولأثري إجيايب أو وبصفة عامة ميكن القول أن االستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يكون له ت     
املضيفة، وهو ما يلزم هذه األخرية بتوجيهه حنو ااالت االقتصادية اليت تم بالتنمية، وتعمل على زيادة صادراا والتقليل من 

  .وارداا

  آثار أخرى لالستثمارات األجنبية املباشرة على الدولة املضيفة: رابعا

سبق ذكرها، فهناك بعض اآلثار األخرى اليت ميكن أن تنعكس على االستثمارات األجنبية املباشرة  باإلضافة إىل اآلثار اليت     
  :يف الدولة املضيفة، وتتمثل أمهها فيما يلي

سبقت اإلشارة إىل أن االستثمار األجنيب املباشر له تأثري إجيايب على االستثمار احمللي يف  :األثر على االستثمار احمللي -1
الدولة املضيفة، إال أنه قد يؤدي يف بعض األحيان إىل تناقص االستثمار احمللي بدال من تشجيعه، وبالشكل الذي حيد من تأثريه 

 .على النمو االقتصادي يف الدولة املضيفة

                                                        
   .27 - 26فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، مرجع سابق، ص ) 1(

(2) Tersen D et Bricot J.L, l'investissement international, Armand colin, Paris, 1996, p 147.  
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   )1(:ك إىل سببني مهاويرجع ذل     

 ية متويل جزء من متطلبات االستثمار األجنيب املباشر من السوق احمللي، مما يؤدي إىل نقص املدخرات يف السوق احملل
 ؛ واخنفاض حجم االستثمار احمللي

  القادرة املنافسة بني االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب، وهو ما يترتب عليها خروج بعض الشركات احمللية غري
 .على املنافسة األجنبية

ملتعددة اجلنسيات يف تتمتع مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر وخاصة الشركات ا :األثر على هيكل السوق احمللي -2
والتقنية احلديثة يف  للتكنولوجيا املتقدمةامتالكها ع احتكاري أو شبه احتكاري، وذلك بسبب املضيفة بوض أسواق الدول

، ويف تدنية التكاليف وخفض أسعار املنتجات وحتقيق أرباح مناسبة، وهو ما جيعلها تستحوذ على والتسيري لتسويقاإلنتاج وا
 .شرحية كبرية من الطلب السوقي احمللي ومنافسة الشركات احمللية، مما ينعكس سلبا على هيكل السوق احمللي

لية للقدرة على العمل يف السوق احمللية متنافسة األطراف، يكون ومن هنا تربز أمهية رفع القدرات التنافسية للشركات احمل     
  .فيها البقاء لألرقى واألفضل

تؤثر مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر على األمناط االستهالكية يف  :األثر على األمناط االستهالكية يف الدولة املضيفة -3
حتويل أفراد الدولة املضيفة إىل جمرد مستهلكني للسلع واخلدمات اليت  الدولة املضيفة، على اعتبار أن هدف هذه املؤسسات هو

وغريها " دجاج كنتاكي"و" اهلمبورجر"و" البيتزاهت"تنتجها وتروجها على نطاق عاملي، وميكن مالحظة ذلك من أن 
 .، واليت كان من وراء نشرها الشركات املتعددة اجلنسياتيف كل الدول أصبحت من املنتجات املنتشرة

وبالتايل فقد تكون ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر آثار سلبية على أمناط االستهالك يف الدولة املضيفة، و املتمثلة      
  )2(:يف

 ؛ ابط االستهالك يف الدولة املضيفةقد تتعارض أمناط االستهالك اليت تفرضها املؤسسات األجنبية مع ضو 
  ني املؤسسات األجنبية إىل إضعاف املدخرات احمللية بسبب متابعة املستهلكقد يؤدي فرض أمناط جديدة من طرف

 ؛ لكل ما هو حتسيين وكمايل جديد
  قد تنتج املؤسسات األجنبية سلع وخدمات تعكس احتياجات قلة من املستهلكني أصحاب الدخول املرتفعة، وال

 .ع يف الدولة املضيفةتستجيب إلشباع احلاجيات األساسية للطبقة الواسعة من أفراد اتم

إن املتأمل يف اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية جيد أن هذه  :األثر على البيئة يف الدولة املضيفة -4
االستثمارات تتركز يف صناعات حساسة من الناحية البيئية، كالصناعات االستخراجية وصناعات التعدين وغريها، ورمبا يعود 

أو لعجز املستثمرين احملليني على القيام ذه  يلية هلذا النوع من االستثمارات،ذلك إىل ضخامة االحتياجات التمو السبب يف
االستثمارات يف دوهلم دون مشاركة أجنبية، لعدم توفر التكنولوجيا املناسبة والتقنية احلديثة لديهم، باإلضافة إىل توفر املواد 

 .معدل العائد فيهاوارتفاع  ل املضيفةاألولية هلذه الصناعات يف الدو

                                                        
   .28،29فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، مرجع سابق، ص ) 1(
   .137ألجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص حممد عبد العزيز عبد اهللا عبد، االستثمار ا) 2(
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وقد  الدول املضيفة،بنقل أنشطتها امللوثة للبيئة إىل بلدان  مؤسسات االستثمار األجنيب املباشرتقوم  ومن جهة أخرى
نقل ب املؤسساتتقوم هذه لذلك  ،نتيجة للمستوى املتقدم يف جمال محاية البيئة بلداا األصليةإىل صرامة القوانني يف  يرجع ذلك

ومتارس أنشطتها بدون قيود وهذا ما يؤثر  ،أنشطتها امللوثة إىل الدول النامية حيث ال يوجد إطار قانوين ومؤسسايت حيمي البيئة
   )1( .اللبلدان املضيفة هل البيئيعلى احمليط سلبا 

على األقل أن تلزم مؤسسات  الصناعات، أوذه لذلك فعلى الدول النامية املضيفة أن تتبىن إستراتيجية فعالة ملراقبة ه     
  .األصلية يف جمال احملافظة على البيئة عايري السائدة واملطبقة يف دوهلااالستثمار األجنيب املباشر بإتباع امل

قد تؤدي زيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل وجود نوع من التدخل  :األثر على السيادة الوطنية للدولة املضيفة -5
          يف النواحي السياسية للدولة املضيفة، وخاصة إذا تزايدت مبيعات املؤسسات األجنبية عن مبيعات املؤسسات احمللية، 

كما قد حيدث التدخل يف النواحي السياسية من أو حتكمت الشركات األجنبية يف بعض اخلدمات األساسية يف الدولة املضيفة، 
ية واالقتصادية على تلك الدولة املضيفة سيادا السياسمما يفقد خالل سيطرة تلك الشركات على مصادر الثروات الطبيعية، 

سلفادور "واليت حاولت قلب نظام حكم  (ITT)وميكن التدليل على ذلك مبا قامت به الشركة متعددة اجلنسية  )2(،املناطق
 )3(.يف الشيلي يف أوائل السبعينات من القرن املاضي" الليندي

كما أن قيام نشاط مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة قد يؤدي إىل خلق طبقة من املنتفعني ترتبط      
  .املؤسسات ووجودها يف بالدهممصاحلهم مبصاحل تلك املؤسسات، ويشكل هؤالء جمموعة ضغط للدفاع عن مصاحل تلك 

ملوظفي احلكومات والساسة  الطائرات باالنغماس يف دفع الرشوة لصناعة (LOKHEAD)" لوكهيد"وقد امت شركة      
  )4(.للحصول على تسهيالت وامتيازات متنوعة) مثل رئيس وزراء اليابان السابق(يف عدد من الدول 

يكون له تأثري سليب على سيادا قد ومنه ميكن القول أن تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة حنو الدول النامية املضيفة      
  .النوع من االستثمارات االوطنية، وقد يضعها حتت التحكم االقتصادي والسياسي للدول املصدرة هلذ

 بالشركات العامليةعالقة االستثمار األجنيب املباشر : املطلب الثاين

أو ما يطلق عليها  شهدت الساحة االقتصادية الدولية تغريات وحتوالت كبرية كان من أمهها تعاظم دور الشركات العاملية      
بالشركات متعددة اجلنسيات يف التبادل الدويل، حيث تزايد نفوذها وتعاظم دورها مع تزايد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 

 .االستثمار األجنيب املباشر بالشركات العاملية جيب أوال التعريف ا ، وقبل التطرق لعالقةالعامل بني دول

  امليةمفهوم الشركات الع: أوال

ما يطلق عليها حديثا بالشركة العاملية أصبح معروفا  مصطلح الشركة متعددة اجلنسيات أوبالرغم من أن      
دقيق وموحد هلذا املصطلح يتفق عليه مجيع املختصني ويلقى قبوال عاما وانتشر استخدامه، إال أن وضع تعريف 

  .من طرف مجيع املهتمني مل يوجد بعد

                                                        
(1) Natalia zagravu soilita: croissance, commerce, IDE et leur impact sur l’environnement cas de l’Europe centrale et 
orientale et de la communauté des et indépendants, thèse de doctorat en sciences économique UFR des sciences économique, 
université de Paris- panthéon- Sorbonne, France,2012,  p 169. 

   .29فريد أمحد سليمان قبالن، مشكالت االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريب و وسائل التغلب عليها، مرجع سابق، ص ) 2(
   .95، 94أبو قحف، نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية، مرجع سابق، ص عبد السالم ) 3(
   .94سابق، ص الرجع امل )4(
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  :ردت على لسان العديد من املختصنياليت و اتريفوفيما يلي عرض ألهم التع      

عا هلذه الشركات، حيث متسوالس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة تعريفا  )Dunning(تبىن كل من      
         املنشأة اليت متتلك وسائل اإلنتاج، وتسيطر عليها وتباشر نشاطها سواء يف جمال اإلنتاج أو املبيعات  كتل:"تعرف بأا

األصلية ، وبالتايل فإن امتالك وإدارة أي شركة لوسائل إنتاج وممارسة نشاط معني يف دولتها )1("أو اخلدمات يف دولتني أو أكثر
  .ودولة أجنبية أخرى كفيل بأن تكتسب هذه الشركة صفة تعدد اجلنسية وفق هذا التعريف

كما تعرف الشركات العاملية أو املتعددة اجلنسيات بأا تلك الكيانات اليت تراقب وتسيطر على شركات أو أصول مادية       
  )2(. موحدةومالية يف دولتني على األقل، ويف إطار إستراتيجية إنتاجية 

غري أن صعوبة التمييز بني سوقي بلدين يرتبطان اقتصاديا ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا كالواليات املتحدة األمريكية      
وكندا، جعل البعض يعرف الشركة متعددة اجلنسية بأا تلك الشركة اليت متارس نشاطات اإلنتاج واالستثمار يف عدد ال يقل 

 100على هذا بأا املنظمة اليت يزيد رقم أعماهلا أو مبيعاا السنوية عن " فرنون"ويضيف ، )3( أجنبية عن ستة دول أو أسواق
  )4(.مليون دوالر

شركات تقوم باالستثمار املباشر يف خمتلف دول العامل :"فيتفقان يف تعريفها بأا" يسفوكجاكس م"و" جيمس بيكر"أما      
االقتصادي، وهي متثل فروع من الشركة املركز يف البلد األم وتسري مركزيا منها، وعموما حتقق من مبختلف مستويات منوها 

   )5(."كأرباح صافية من عملياا باخلارج %  50 إىل% 20

عرف حاليا على أا كل شركة هلا بلد أساسي وتسعى ألن تكون هلا أنشطة مستقرة ختضع لرقابتها على األقل يف وت     
أما  ،شركة األمبالشركة البلد األصلي يف هذه األنشطة، حيث تسمى  % 10بلدين أجنبيني أو حتقيق رقم أعمال يفوق 

هذه األخرية ميكن أن تكون حتت الرقابة املالية املسامهة  ،لفروع األجنبيةهلا تسمى با املضيفةاألنشطة اليت تقوم ا يف البلدان 
)Majoritaire ( يف رأس املال وتسيريه)6( )حتويل ونقل التكنولوجيا(أو تكنولوجية ) عقد تسيري(.  

 مؤشر تعدد القومية         1995بينما طرحت األمم املتحدة يف تقريرها حول االستثمار العاملي سنة      
(transnational index)  تعددة اجلنسية، وحيسب هذا املؤشر وحجم األنشطة األجنبية للشركة ميتم من خالله قياس درجة

  )7(:على ثالثة نسب هيباالعتماد 
 ؛ ة إىل جمموع املوجودات اإلمجاليةموجودات الشركة األجنبي 
 ؛ بيعات الكليةاملجمموع موع املبيعات األجنبية إىل جم 
 جمموع العمالة األجنبية إىل جمموع العمالة الكلية. 

                                                        
، رسالة دكتوراه، كلية العلوم )دراسة نظرية حتليلية(منور أوسرير، املناطق احلرة يف ظل التغريات االقتصادية العاملية مع دراسة لبعض جتارب البلدان النامية ) 1(

   .50، ص 2004/2005تصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة يوسف بن خدة اجلزائر، االق
(2) Olivier Meier and Guillaume Schier, Entreprises Multinationales: Stratégie, Restructuration, Gouvernance, Paris: Dunod, 
2005, p.8. 

   .164، مرجع سابق، ص )حالة اجلزائر(يف الدول املتخلفة كمال مرداوي، االستثمار األجنيب املباشر ) 3(
   .375عبد السالم أبو قحف، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدويل، مرجع سابق، ص ) 4(

(5) Jammel Ahmed Kadar, international marketing Management, Dar Wael, Omman, 2002, P 255.  
(6) michel ghertman: les multinationales , 3eme Edition bouchene , 1988, p 4. 

   .166، مرجع سابق، ص )حالة اجلزائر(كمال مرداوي، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتخلفة ) 7(
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والذي حيسب من خالل قسمة إمجايل املوجودات األجنبية على إمجايل  ،AIفإذا فرضنا أن مؤشر املوجودات األجنبية      
مؤشر تعدد  ، فإن EIومؤشر العمالة األجنبية SIاملوجودات الكلية للشركة، وكذا احلال بالنسبة ملؤشر املبيعات األجنبية 

 )1(:يلي حيسب كما (TNI)القومية 

TNI = [  ] 
   )2(:يفهذه املعايري تتمثل أهم كما تستخدم مدارس إدارة األعمال معايري تنظيمية لتصنيف الشركات، و     

  فالشركة متعددة اجلنسية هي الشركة اليت تعد هيكلها وعليه : )مركزية والمركزية اختاذ القرار(اهليكل التنظيمي
 ؛ تنظيمي الذي تواجههي واملشاكل الالتنظيمي على أساس عاملي، والذي يستطيع أن يتكيف مع التنوع البيئ

 ؛ كانت تعمل وفق إستراتيجية عامليةحيث تعترب الشركة متعددة اجلنسية إذا : اإلستراتيجية العاملية 
  وعليه تعترب الشركة متعددة اجلنسية إذا كانت متتلك وتسيطر على عدة فروع: )اجلغرايف االنتشار(عدد الفروع 

 ؛ يف دول أخرى غري دولتها األصلية
 ا العليا: تركيز اإلدارة العليا؛ من أفراد حاملني جلنسيات خمتلفة تصبح الشركة متعددة اجلنسية إذا تكونت إدار 
 دة اجلنسية إذا كانت نسبة معينة من العمالة اليت لديها من جنسيات تكون الشركة متعد: تركيب القوى العاملة

 .خمتلفة

عبارة عن كيان اقتصادي كبري احلجم سواء من حيث  بأاالشركة متعددة اجلنسية عريف تميكن وبناءا على ما سبق      
ويدير يف دولتني غري الدولة األم فروع متعددة العمالة، له مركز رئيسي يف الدولة األم، ميلك  وأمؤشر رأس املال أو املبيعات 

  .تربطها إستراتيجية عاملية واحدة يؤكدها هيكلها التنظيمي ويضعها املركز الرئيسي يف الدولة األم

  عالقة االستثمار األجنيب املباشر بالشركات العاملية  :ثانيا

  )3(:من قبل العديد من االقتصاديني، وتتمثل أهم اآلراء اليت تناولت هذه العالقة فيما يلي هماجرى حتليل العالقة املتبادلة بين     

ية هي االستثمار يرتكز هذا الرأي على أن الشركة العامل :الشركات العاملية هي جتسيد لالستثمارات األجنبية املباشرة -1
يتطابقان كليا على  ال العاملية واالستثمار األجنيب املباشرأن الشركة " Caves" والعكس صحيح، لكن يرى األجنيب املباشر

  :التطابق بينهما لألسباب التالية عدم "Dunning" الرغم من أنه غالبا ما يتم تعريف إحدامها باآلخر، ويعلل

 ؛ نيليس من الضروري أن يتم االستثمار األجنيب املباشر بواسطة الشركات، بل ميكن أن يتم بواسطة وكالء اقتصادي 
  ا تعمل يف األنشطة اخلارجيةأن االستثمار األجنيب املباشر ميكن أن يتم بواسطة أية شركة بغض النظر عن كو      

 ؛ أو احمللية
 ،ا تسيطر على  أن الشركة الوطنية عندما تقوم باالستثمار املباشر يف شركة أخرى تنتمي إىل دولة غري دولتهافإ

الذي متلكه يف هذه الشركة داخل الدولة املضيفة، وبالتايل فدورها االقتصادي ال حجم موارد أكرب من رأس املال 
 .يرتبط حبجم رأمساهلا، بل يتحدد إىل حد كبري حبجم املوارد اليت تسيطر عليها فعال

                                                        
  .72، ص 2001سرمد كوكب اجلميل، االجتاهات احلديثة يف مالية األعمال الدولية، دار حامد،عمان، األردن، ) 1(
   .51-48، ص 2007لعريب احلديث، اإلسكندرية، د العزيز حممد النجار، اإلدارة املالية يف متويل الشركات متعددة اجلنسيات، املكتب اعب )2(
   .29، ص املرجع السابق )3(



االستثمار األجنيب املباشر وتدفقاته الواردة إىل اجلزائر: األولالفصل   
 

29 
 

د ومنو الشركة أن االستثمار املباشر يعترب أداة ميال "kolde"يرى  :أداة ميالد الشركات العاملية هو أن االستثمار املباشر -2
العاملية، حيث أن جوهر شركة األعمال هو اإلنتاج والتوزيع والقيام باألنشطة اليت تدير األرباح، وأن جوهر االستثمار هو 

فقط  األجنيب املباشر يلعب دورا مساعداتوفري التسهيالت والقدرات اليت حتتاجها الشركة للقيام بأنشطتها، هلذا فإن االستثمار 
  .يف خلق األنشطة املنتجة متعددة اجلنسية

يرى بعض املختصني أن طبيعة العالقة بني : العالقة بني الشركات العاملية واالستثمار األجنيب املباشر عالقة دائرية -3
م باالستثمار يف الشركات العاملية واالستثمار األجنيب املباشر هي عالقة دائرية، ذلك أن هناك بعض الشركات الوطنية اليت تقو

عدة دول، وبالتايل تتحول إىل شركة عاملية من خالل العمليات اليت تقوم ا، وكلما زاد عدد الدول اليت تستثمر فيها تزداد 
فإن االستثمارات سوف تتعدد جنسيتها تبعا لقيام الشركة  ، ومن ناحية أخرىدرجة تعدد جنسيتها يف األنشطة اليت تقوم ا

تثمار يف عدد من الدول، وهنا تكتمل الدائرة خاصة وأن الشركات العاملية تستحوذ على معظم أنشطة االستثمار العاملية باالس
وبالتايل حسب هذا الرأي فإن الشركة ختلق التعدد يف اجلنسية لالستثمارات، واالستثمارات األجنبية املباشرة  .األجنيب املباشر

  .ك من خيالف هذا الرأي نظرا لوجود طرق أخرى خللق التعدد يف اجلنسيةختلق التعدد يف اجلنسية للشركة، لكن هنا

رولفه إىل أن الشركات العاملية هي أصال األداة أشار  :أن الشركة العاملية هي أداة لالستثمار املباشر يف الدول األجنبية -4
رأس املال كأحد عوامل اإلنتاج قبل وجود  لكن هناك من يرى أن وجود ،االستثمارات األجنبية املباشرة ستخدم لتحقيقاليت ت

الشركة ككيان قانوين واقتصادي جيعل رأس املال هو األداة هلذه االستثمارات وليس الشركة العاملية، حيث أن وجود رأس 
س املال وضع اإلطار التنظيمي والشكل القانوين مث جتميع رأ مثودول خمتلفة  املال يف صورة متفرقة ألفراد متفرقون يف جماالت

معا، يؤهل رأس املال ألن يكون أداة هذه الشركة  االثننيأو   على أساس فلسفة واضحة للعمل على املستوى احمللي أو العاملي 
 ، سواءالشركة اليت تستخدمه هي األداة لتنفيذ هذه الفلسفة، وعليه فاألقرب إىل املنطق أن يكون رأس املال هو األداة وليس

  .اعستثمار على املستوى الداخلي أو اخلارجي أو االثنني ملال استخدم رأس املال

يرى أنصار هذا الرأي أن الشركات العاملية كظاهرة ال تعين أكثر من : أن االستثمار املباشر يضم الشركات العاملية -5
واألقرب إىل ما هو موجود ويرى الطالب أن هذا الرأي سليما إىل حد بعيد،  .االستثمار األجنيب املباشر ضمنكوا تندرج 

  .يف الساحة االقتصادية العاملية، حيث أن اجلزء الكبري من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتم من خالل الشركات العاملية

من حجم هذا %  85وقد أكدت الدراسة امليدانية املتعلقة بظاهرة االستثمار األجنيب املباشر بأن ما يزيد عن نسبة      
قد مت تنفيذها من خالل  %)15(قد مت تنفيذه من قبل الشركات متعددة اجلنسيات، وأن النسبة الباقية  1998ثمار لسنة االست

، وبالتايل ميكن اعتبار الشركات العاملية مبثابة القناة الرئيسية لتحقيق و تنفيذ االستثمارات )1(قنوات أخرى كالتعاقدات وغريها
  .األجنبية املباشرة

و قد مضت، إال أن اجلديد فيها ه عقودوأخريا ميكن القول أن نشأة وظهور الشركات العاملية هي ظاهرة قدمية تعود إىل      
اخلصائص و الصفات اليت متيزها عن  معدالت النمو اليت بلغتها، مما جعلها تكتسب العديد مناالنتشار العاملي الذي حققته و

  .تكون املسيطرة و املهيمنة على تنظيم وتوجيه االستثمارات األجنبية املباشرة بقية الشركات، واليت أهلتها ألن

  

                                                        
   .164، مرجع سابق، ص )حالة اجلزائر(كمال مرداوي، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتخلفة ) 1(
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 )2015 -2003(تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر خالل الفترة  : الرابعاملبحث 

إن حتسني مناخ االستثمار يف أي بلد ينعكس بشكل مباشر على زيادة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد هلذا البلد،      
لذلك كان من الطبيعي أن يسجل هذا النوع من االستثمار تدفقات ضعيفة واردة إىل اجلزائر بسبب تأزم الوضع االقتصادي 

 منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات من القرن املاضي، لكن مع توجه اجلزائر حنو اقتصاد واألمين خالل الفترة املمتدة بني
السوق وحتسن الوضع األمين بدأت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر يف التزايد، واستطاعت احلكومة من 

ستثمار األجنيب املباشر إىل قطاعات عديدة، ومن بينها خالل احلوافز املمنوحة للمستثمرين األجانب أن توجه مؤسسات اال
  .قطاع اهلاتف النقال الذي عرف تأخرا مقارنة بالدول املتطورة وبعض الدول النامية

لذلك سوف نتناول يف هذا املبحث تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر مع اإلشارة إىل التدفقات العاملية      
  :   وتوزيعها القطاعي، وذلك من خالل املطالب التالية

  .القطاعيتطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عامليا وتوزيعه : املطلب األول

 .إىل اجلزائر وخمزوا التراكمي الوارد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر: ثايناملطلب ال

  .ثمار األجنيب املباشر يف اجلزائرالتوزيع اجلغرايف والقطاعي لالست: املطلب الثالث

  تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر عامليا وتوزيعه القطاعي: املطلب األول

تزايد اهتمام الدول املتقدمة والنامية بقضايا االستثمار األجنيب املباشر، فقامت معظمها باختاذ التدابري الالزمة اليت من شأا      
أن تساعد على جذب أكرب قدر منه، بعد إدراكها بأن هذا النوع من االستثمار يعترب مصدر من مصادر التمويل وأداة لنقل 

 .ت اإلدارية والتسويقية وغريها، ومن بني هذه التدابري التحول من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوقالتكنولوجيا واملهارا

  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة عامليا: أوال

ري من عرف تدفق االستثمار األجنيب املباشر تطورا كبريا بداية العقد األخري من القرن املاضي، األمر الذي جعل الكث     
املختصني يعتربون أن هذا النوع من االستثمار ميثل مظهرا ومؤشرا للعوملة االقتصادية، فالعالقة بينهما تسري يف كال االجتاهني، 

  .، لكن بداية من هذا القرن اتسمت تدفقاته الواردة بالتذبذب وعدم االنتظام)1(ويؤثر كل منهما يف اآلخر

االستثمار األجنيب املباشر جيد أن تدفقاته غري منتظمة، فتارة ترتفع وتارة أخرى تنخفض، وميكن إن املتتبع لتطورات       
  :مالحظة ذلك من خالل اجلدول التايل

  

  

 

                                                        
  .41، ص 2001، 2000العوملة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار اجلامعية، مصر،  عمر صقر،) 1(
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  ) 2015 -2001(االستثمار األجنيب املباشر العاملي الوارد خالل الفترة : 04دول رقم اجل
  ) %مليار دوالر، ( الوحدة                                                                                              

source : www.unctad.org , vu le : 02/02/ 2017. 

نالحظ أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ترتفع وتنخفض من سنة ألخرى، حيث ) 04(من خالل اجلدول رقم      
 2007مليار دوالر سنة  1902إىل  2006حىت  2001مليار دوالر كمتوسط خالل الفترة املمتدة من  811ارتفعت من 

، مث اخنفضت يف السنتني املواليتني لتسجل معدالت منو 2006مقارنة بسنة  % 35.6مسجلة رقما قياسا ومبعدل منو قدره 
  .سبب يف ذلك إىل حدوث األزمة املالية العاملية اليت أثرت سلبا على هذه التدفقاترمبا يرجع السالبة، و

ورغم تعايف االقتصاد العاملي من تداعيات األزمة املالية العاملية إال أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بقية متذبذبة ومل      
تستطيع تسجيل معدالت منو أعلى من مثيلتها قبل حدوث األزمة، فتارة تسجل معدالت منو موجبة، وتارة أخرى تسجل 

  .2014و  2013و  2012خالل سنة  معدالت منو سالبة كما هو مالحظ

، وهي أعلى % 35تريليون دوالر مبعدل منو فاق  1.762ارتفعت قيمة التدفقات الواردة إىل  2015لكن يف سنة      
  .2007، لكنها أقل من الرقم املسجل سنة 2008مستوى سجلته منذ حدوث األزمة املالية العاملية يف سنة 

، ويرجع 2016سنة  % 15و  10ض تدفقات االستثمار األجنيب املباشر بنسبة تتراوح بني وتتوقع األونكتاد أن تنخف     
سبب هذا االخنفاض املتوقع إىل هشاشة االقتصاد العاملي والضعف املستمر يف الطلب اإلمجايل، والتدابري الضريبية املتخذة من 

 املخاطر السياسية املرتفعة والتوترات اإلقليمية اليت طرف احلكومات وتراجع أرباح الشركات متعددة اجلنسيات، باإلضافة إىل
ستزيد من تفاقم االنكماش املتوقع، أما على املدى املتوسط فمن املتوقع أن تستأنف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي 

  )1(. 2018تريليون دوالر سنة  1.8، وميكن أن تتجاوز 2017النمو يف سنة 

  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة حسب األقاليم  :ثانيا

بالنظر إىل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل دول العامل، جند أن الدول املتقدمة كانت تستأثر على حصة األسد      
كن توضيح ذلك يف اجلدول من هذه التدفقات، لكن يف سنوات األخرية زاد نصيب الدول النامية من هذه التدفقات، ومي

  :التايل

  

  

  
                                                        

 (1) UNCTAD, world investment report 2016, investor nationality policy challenges, Geneva, 2016, p 02 . 

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  01/06إ أج م      السنوات          
  1762  1277  1427  1511  1567  1389  1181  1498  1902  811  )مليار دوالر(القيمة 

  38  )10.5(  )5.6(  )3.6(  12.8  17.61  )21.1(  )21.2(  35.6  -  )%(معدل النمو 
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  )2015-2001(الفترة  حسب األقاليم خالل مار األجنيب املباشر الواردتدفقات االستث: 05دول رقم اجل
  ) %مليار دوالر، ( الوحدة       

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  01/07  املؤشرالسنوات  األقاليم

  الدول النامية
  765  699  663  659  670  625  465  578  301  القيمة
  43.42  54.74  46.46  43.62  42.76  45  39.39  38.59  31.13  احلصة

  الدول املتقدمة
  962  522  680  787  818  700  654  802  631  القيمة
  54.6  40.88  47.65  52.08  52.2  50.4  55.35  53.53  65.26  احلصة

الدول اليت متر 
  مبرحلة انتقالية

  35  56  84  65  79  64  62  118  35  القيمة
  1.98  4.38  5.89  4.3  5.04  4.6  5.26  7.88  3.61  احلصة
  1762  1277  1427  1511  1567  1389  1181  1498  967  إمجايل إ أج م الوارد العاملي

source : www.unctad.org , vu le : 02/02/ 2017. 

الواردة إىل الدول املتقدمة قد ارتفعت من  نالحظ أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر )05(من خالل اجلدول رقم       
، مث اخنفضت 2008مليار دوالر سنة  802إىل  2007و  2001مليار دوالر كمتوسط خالل الفترة املمتدة بني  631
ه هذه التدفقات، حيث شهدت ارتفاعا مليار دوالر نتيجة األزمة املالية العاملية، ومل يستقر اجتا 654إىل  2009سنة 

حققت الدول املتقدمة قفزة كبرية  2015، لكن يف سنة 2014سنة  مليار دوالر 522واخنفاضا لتسجل أدين قيمة قدرها 
من إمجايل  % 54.6مليار دوالر وحبصة قدرها  962لتصل إىل  % 84يف حجم التدفقات الواردة إليها بنسبة منو قدرها 

  .يةالتدفقات العامل

مليار دوالر سنة  165من  % 160وترجع أسباب هذه القفزة إىل تضاعف التدفقات الواردة إىل أمريكا الشمالية بنسبة      
من  % 65، وكذلك ارتفاع التدفقات الواردة على االحتاد األورويب مبعدل 2015مليار دوالر سنة  429إىل  2014

  )1(. 2015الر سنة مليار دو 504إىل  2014مليار دوالر سنة  306

كمتوسط مليار دوالر  301تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل الدول النامية من مقابل ذلك فقد ارتفعت       
، وحىت يف سنوات األزمة املالية العاملية فقد 2015مليار دوالر سنة  765إىل  2007و  2001خالل الفترة املمتدة بني 

الدول من هذه التدفقات ارتفاعا كبريا عكس ما حدث بالنسبة للدول املتقدمة، ورمبا ميكن تفسري ارتفاع ارتفعت حصة هذه 
حصة الدول النامية من هذه التدفقات باجتاه هذه الدول املتزايد حنو حترير أسواقها وإزالة العديد من اإلجراءات اليت تعيق تدفق 

يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واللحاق بركب الدول  تا لدور هذه االستثمارااالستثمارات األجنبية املباشرة، بعد إدراكه
بعد أن قدرت  2014سنة  % 54.74املتقدمة، كما ارتفعت حصة الدول النامية من إمجايل التدفقات العاملية لتصل إىل 

  . التدفقاتمن إمجايل % 43.42بنسبة  2015، لكنها بقيت حتت النصف خالل سنة 2007سنة  % 27.6: بـ
وفيما خيص حصة األقاليم النامية من هذه التدفقات، فقد ارتفعت التدفقات الواردة إىل دول جنوب شرق آسيا مبعدل      
، فيما استقرت التدفقات الواردة إىل إفريقيا وأمريكا الالتينية والكاريـيب على 2015مليار دوالر عام  448إىل  % 17

  )2(. مليار دوالر على التوايل 168 و 54تراجع طفيف لتستقر عند 

                                                        
  .72، ص 2016العربیة،  الدولمناخ االستثمار في  المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،)  1(
  .72، ص 2016املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار يف الدول العربية، )  2(
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 35أما الدول اليت متر مبرحلة انتقالية فيمكن مالحظة احلجم احملتشم من التدفقات العاملية الواردة إليها، حيث سجلت      
، مث سجلت تدفقات قياسية يف السنة املوالية واليت 2007و  2001كمتوسط خالل الفترة املمتدة بني مليار دوالر فقط 

، سواء فيما خيص )02(مليار دوالر، واتسمت فيما بعد بالتذبذب وعدم االستقرار كما يبينه الشكل رقم  118وصلت إىل 
، وهو ما جعلها تستحوذ على 2015مليار دوالر سنة  35قيمة التدفقات أو حصتها من هذه التدفقات، لتسجل قيمة قدرها 

، ويرجع ذلك حسب تقرير االستثمار العاملي لسنة خالل نفس السنة فقط من إمجايل هذه التدفقات % 1.98نسبة قدرها 
التدفقات والتوترات  إىل اخنفاض أسعار السلع األساسية وضعف األسواق احمللية، إضافة إىل أثر تدابري احلماية على هذه 2016

  .اجليوسياسية
  )2015-2001(حسب األقاليم خالل الفترة  الستثمار األجنيب املباشر الواردتدفقات ا: 02الشكل رقم 

  )مليون دوالر(الوحدة                                                                      

  
 .     07: من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدول رقم :املصدر

  )1(:، فيمكن توضيحها يف النقاط التالية2016وفيما خيص توقعات األونكتاد حسب األقاليم االقتصادية اخلاصة بسنة      

  من 2015فيما خيص الدول املتقدمة، فبعد أن ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ارتفاعا قياسيا سنة ،
 ؛ راجع معدالت النمو يف بعض اقتصاديات هذه الدولبسبب ت 2016املتوقع أن تنخفض هذه التدفقات سنة 

  أما الدول النامية فمن املتوقع أن تزداد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر حنو الدول اإلفريقية زيادة معتدلة سنة
، ويرجع ذلك إىل اإلجراءات املمكن اختاذها فيما خيص خصخصة بعض الشركات العمومية يف هذه الدول، 2016
، ومن املتوقع أيضا أن تتباطأ 2014خفض التدفقات املتجهة حنو الدول األسيوية إىل املستوى املسجل سنة كما تن

، نظرا للظروف 2016تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريـيب سنة 
 ؛ الصعبة اليت متر ا اقتصاديات هذه الدول

 2015متر مبرحلة انتقالية، وبعد االخنفاض املسجل يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر سنة  بالنسبة للدول اليت ،
 .، لكن بزيادة متواضعة2016تتوقع األونكتاد أن تزداد هذه التدفقات سنة 

 

                                                        
(1) UNCTAD, world investment report 2016, op – cit, p 10-11. 
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  حسب القطاعات وطريقة الدخول األجنيب املباشر العاملي الوارد تدفقات االستثمار: ثالثا

االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل الدول املضيفة عن طريق عمليات االندماج  واالستحواذ أو عن يتم جتسيد      
  :طريق جتسيد مشروعات جديدة، وميكن حتليل التدفقات الواردة حسب طريقة الدخول من خالل اجلدول التايل

  )2015-2003(رة خالل الفت قيمة عمليات االندماج و املشروعات اجلديدة: 06جدول رقم 
  )%مليار دوالر، ( الوحدة   

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  03/07  القيمة
  721 398,8  312,5  328,2  553,4  347  287,6  617,6  706.1  *االستحواذ واالندماج

  80.7  27,6  )4,8(  )40,7 (  59,4  20,6  )53,4(   )40,2 (  66,6  معدل النمو
  766  695,5  707,3  630,7  879,4  824,8  973,7  1354,9  784.7  **املشروعات اجلديدة

  10.13  )1,66(  12,1  )28,2(   6,6  )15,3(   )28,1(   60,3  1,57  معدل النمو
  :املصدر

  .22/10/2015: ، مت االطالع يوماملؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات -* 
 ** www.unctad.org , vu le : 20/02/ 2017.  

جند أن أكرب هذه ) 06(بالنظر إىل التطور التارخيي لعمليات االندماج واالستحواذ عرب احلدود املبينة يف اجلدول رقم      
ميكن  2007، وبعد سنة % 66,6مليار دوالر مبعدل منو زاد عن  1032,6بقيمة قدرها  2007العمليات متت سنة 

، ولكن 2013و 2012و 2009و 2008عدالت منو سالبة خالل سنة مالحظة االجتاه النـزويل هلذه العمليات لتسجل م
 27.6مليار دوالر مبعدل منو قدره  398.8عمليات االندماج واالستحواذ عرب احلدود لتصل إىل  ارتفعت 2014يف سنة 

  .% 80.7مليار دوالر مبعدل منو  721وتسجل قيمة قدرها  2015، لترتفع مرة أخرى سنة %

بقيمة زادت عن  2015لقد استحوذ قطاع التصنيع على أكرب حصة من عمليات االندماج واالستحواذ عرب احلدود سنة      
مليار دوالر، وأهم الصناعات  32مليار دوالر والقطاع األويل بقيمة  302مليار دوالر، يليه قطاع اخلدمات بقيمة  388

مليار  26مليار دوالر واملنتجات املعدنية بقيمة  61ع صناعة األدوية بقيمة اليت مشلتها عمليات االندماج يف قطاع التصني
بالنسبة ملشروعات االستثمار يف ااالت اجلديدة فقد سجلت أما  .)1(مليار دوالر 16بقيمة  ةدوالر والصناعات الكيميائي

ستقر يف السنوات اليت تلت حدوث مليار دوالر، إال أن معدالت منوها مل ت 1354.9: قدر بـ 2008رقما قياسيا سنة 
 2015، لكن يف 2014و  2012و  2010و  2009األزمة املالية العاملية، حيث سجلت معدالت سالبة خالل سنة 

  .% 10.13مليار دوالر مبعدل منو قدره  766ارتفعت قيمة مشروعات االستثمار يف ااالت اجلديدة إىل 
أن قطاع ) 03(وفيما خيص تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العاملي حسب القطاعات، فاملالحظ من الشكل رقم      

، وهو آخر عام تتوفر فيه تقديرات التوزيع 2014اخلدمات استحوذ على أكرب نسبة من خمزون االستثمار األجنيب املباشر عام 
  .القطاعي

  
  
    

                                                        
(1) UNCTAD, world investment report 2016, op – cit, p 14. 
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  2014االستثمار األجنيب املباشر العاملي لسنة  ملخزونطاعي التوزيع الق: 03الشكل رقم 

 
  .2016من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات تقرير االستثمار العاملي لسنة : املصدر
، يليها قطاع الصناعات التحويلية % 64حيث ميثل قطاع اخلدمات ثلثي خمزون االستثمار األجنيب املباشر العاملي بنسبة      

خمزون االستثمار األجنيب املباشر العاملي فغري حمددة  الباقية من % 2، أما % 7، مث القطاع األويل بنسبة % 27بنسبة 
 .القطاع

أن الدول املتقدمة والنامية تتشابه يف األمناط ) 04(أما بالنسبة للتوزيع القطاعي حسب األقاليم، فاملالحظ يف الشكل رقم      
القطاعية لالستثمار األجنيب املباشر الوارد إليها، ففي قطاع اخلدمات مثال جند أن كل من الدول املتقدمة والدول النامية 

لتحويلية على التوايل من االستثمار األجنيب املباشر، وبالنسبة لقطاع الصناعات ا % 64و  65استحوذتا على نسبة 
 6: ، أما نصيب القطاع األويل من هذا االستثمار يف الدول املتقدمة والنامية فقدر بـ% 27استحوذت كل منهما على نسبة 

  .% 8و 
  حسب األقاليم 2014التوزيع القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر العاملي لسنة : 04الشكل رقم 

  
  .2016معطيات تقرير االستثمار العاملي لسنة من إعداد الطالب باالعتماد على : املصدر

%64قطاع الخدمات 
%27الصناعات التحویلیة  

%7القطاع األولي 
%2غیر محدد 
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من االستثمار األجنيب املباشر  % 70وهذا التوزيع خيتلف إىل حد ما بالنسبة للدول اليت متر مبرحلة انتقالية، حي جند أن      
 .ويلقسمت مناصفة بني قطاع الصناعات االستخراجية والقطاع األ % 30وجه إىل قطاع اخلدمات، والنسبة الباقية 

لكن بالنظر إىل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل الدول النامية جند أن اجتاهاا القطاعية ختتلف من منطقة      
  :ألخرى، وذلك كما يوضحه الشكل التايل

 يف الدول النامية 2014التوزيع القطاعي لالستثمار األجنيب املباشر العاملي لسنة : 05الشكل رقم 

 
  .2016من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات تقرير االستثمار العاملي لسنة : املصدر

ميكن مالحظة أن حصة القطاع األويل من االستثمار األجنيب املباشر يف إفريقيا وأمريكا الالتينية ) 05(فمن خالل الشكل      
املسجلة يف الدول اآلسيوية النامية، ورمبا يعكس  % 2على التوايل، وهي أعلى بكثري من نسبة  % 22و  28: قدرت بـ

يف املقابل تشكل اخلدمات  ،ارتفاع حصة القطاع األويل يف هذه الدول حجم الصناعات االستخراجية يف جمال النفط والطاقة
املسجلة يف إفريقيا من االستثمار األجنيب املباشر، وهي نسبة كبرية مقارنة مع مثيلتها  % 70يف الدول اآلسيوية النامية نسبة 

  . وأمريكا الالتينية والكارييب

ويرجع االرتفاع الكبري يف نسبة اخلدمات املوجهة إىل الدول اآلسيوية إىل هيمنة هونغ كونغ على هذا القطاع، وقد بدأ      
ألجنيب املباشر املتجه إىل الدول االيار األخري ألسعار السلع األساسية يؤثر تأثريا كبريا على النمط اهليكلي لتدفقات االستثمار ا

  )1(.النامية بشكل عام، وأفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريـيب بشكل خاص

وعليه ميكن القول أن خريطة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة يف بداية األلفية الثالثة تؤكد أن الدول املتقدمة      
أصبحت الدول النامية مبثابة الوجهة املفضلة هلذه  2012التدفقات، لكن منذ سنة استحوذت على حصة األسد من هذه 

 .التدفقات، وبغض النظر عن حجم هذه التدفقات فإن قطاع اخلدمات هو القطاع املفضل هلذا النوع من االستثمار 

  

                                                        
(1 ) UNCTAD, world investment report 2016, op – cit, p 13. 
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 التراكميوخمزونه تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر : الثاين املطلب

، إال أن االستثمار األجنيب املباشر سجل 1993رغم املرسوم التشريعي اخلاص بترقية االستثمار الذي تبنته اجلزائر عام      
حجم حمتشم خالل فترة التسعينات ال يرقى للجهود املبذولة جلذبه، ويرجع ذلك بال شك إىل عدة عوامل كان أمهها بداية 

مع صندوق النقد الدويل عرب برامج التعديل والتكييف اهليكلي اليت شكلت عائقا أمام املستثمرين  تنفيذ اإلصالحات بالتعاون
األجانب، أضف إىل ذلك شبه العزلة اليت فرضت على اجلزائر من قبل الكثري من دول العامل وخاصة الدول الغربية، والعشرية 

عوامل جعلت مناخ االستثمار يف اجلزائر غري مستقر سواء من السوداء اليت عاشتها اجلزائر خالل تلك الفترة، كل هذه ال
اجلانب االقتصادي أو السياسي أو التشريعي أو األمين، وقلصت حجم االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل أدىن حد، والقطاع 

  .)1(الوحيد الذي تواصلت االستثمارات األجنبية املباشرة هو قطاع احملروقات
من األلفية الثالثة بدأ يتجلى التحسن يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر، وميكن مالحظة لكن بداية      

  :ذلك من خالل اجلدول التايل
  التراكمي خالل الفترة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر وخمزوا: 07دول رقم اجل

 )2003-2016(                                                                                                             
  ) %مليار دوالر، : ( الوحدة                                                                                 

املخزون التراكمي  يف الدول 
  العربية

املخزون التراكمي إ أج م 
 يف اجلزائر

 حصة اجلزائر
إ أج م الوارد 

 عربيا
 معدل النمو

إ أج م الوارد إىل 
 اجلزائر

 السنوات

285.9  10.11 2,8 39,52 64.9 1.138 03/06 

371.264  11.85 2.17 80.15 )7.9( 1.74 2007 

462.789  14.48 2.98 88.16 51.1 2.63 2008 

540.437  17.23 3.51 78.29 4.56 2.75 2009 

608.887  19.54 3.28 69.95 )16.3( 2.3 2010 

650.819  22.12 5.38 44.25 2.8 2.58 2011 

701.635  23.61 2.96 50.59 )14.8( 1.5 2012 

748.525  25.31 4.31 38.97 12 1.68 2013 

786.161  26.81 4.86 31.01 )10.11( 1.51 2014 

806.954  26.23 - 24.58 )138.8(  )0.587( 2015 

833.553 27.77 5.03 30.80 364 1.55 2016 

، 2017املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار،   :املصدر
    .120 -118ص 

ميكن مالحظة التذبذب وعدم االنتظام يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة ) 07(من خالل بيانات اجلدول رقم      
مليار دوالر على التوايل  2.58و 2.3و  2009مليار دوالر سنة  2.75: إىل اجلزائر، حيث سجلت رقما قياسيا قدره

                                                        
  .239، صمرجع سابقفارس فضيل، أمهية االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر و مصر واململكة العربية السعودية،   1)(
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يار دوالر، مع تسجيل تدفقات سالبة مل 1.7مل تتجاوز هذه التدفقات سقف  2012خالل السنتني التاليتني، لكن منذ سنة 
سجلت هذه التدفقات  2016، ويف سنة % 138.8مليون دوالر مبعدل منو سالب ) 587: (قدرها 2015خالل سنة 

ميكن  2012مليار دوالر، ولعل أسباب هذه االخنفاضات املتتالية املسجلة بعد سنة  1.55لتصل إىل  % 364ارتفاعا بنسبة 
ردها إىل خماوف الشركات األجنبية من تدهور األوضاع األمنية يف بعض البلدان العربية ااورة، واليت أثرت على مناخ 

وبالرجوع . را وما يتبعه من انعكاسات سلبية على االقتصاد اجلزائرياالستثمار يف اجلزائر، إضافة إىل ايار أسعار البترول مؤخ
، جند أا تأثرت باألزمة )04(تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة على املستوى العاملي املبينة يف اجلدول رقم  إىل إمجايل

قات الواردة إىل اجلزائر خالل نفس الفترة ، لكن التدف2009و 2008املالية العاملية مسجلة معدالت منو سالبة خالل سنة 
 .سجلت ارتفاعا كبريا ومبعدالت منو موجبة، وهو ما يبني عدم تأثر التدفقات الواردة إىل اجلزائر بتداعيات األزمة املالية العاملية

 24.58من  %25.3أما تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل الدول العربية جمتمعة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة      
، إال أا مل تصل إىل ثلث قيمة التدفقات القياسية اليت بلغتها عام 2016مليار دوالر عام  30.8إىل  2015مليار دوالر سنة 

  .ر دوالرمليا 88.16: واملقدرة بـ 2008

من إمجايل الدول  % 4.8من اإلمجايل العاملي و  % 1.8وقد مثلت االستثمارات الواردة إىل الدول العربية ما نسبته      
النامية، وكانت حصة الدول العربية من إمجايل التدفقات العاملية شهدت تذبذبا خالل الفترة املاضية حيث ارتفعت بشكل كبري 

سنة  % 1.4وهو أعلى مستوى هلا، مث تراجعت مرة أخرى إىل  2009سنة  % 6.6إىل  2000سنة  % 0.4من 
  )1(.% 3.2حنو  2016و  2000ليبلغ املتوسط العام خالل الفترة املمتدة بني سنيت  2015

ام، حيث بالنسبة حلصة اجلزائر من إمجايل التدفقات الواردة للدول العربية فاملالحظ أا اتسمت بالتذبذب وعدم االنتظو     
، مث اخنفضت هذه % 5.38لتسجل رقما قياسيا قدره  2011و  2003سجلت ارتفاعا متواصال خالل الفترة املمتدة بني 

 .2016سنة  % 5.03، لترتفع خالل الثالث سنوات املوالية وتسجل 2012سنة  % 2.96النسبة إىل 

اجتاه مشترك بني التدفقات الواردة للجزائر ومثيلتها  عدم وجودأدناه ميكن مالحظة ) 06(كما هو مبني يف الشكل رقم      
الواردة للدول العربية، فقد ترتفع التدفقات الواردة للجزائر خالل فترة معينة بينما تنخفض التدفقات الواردة للدول العربية 

جزائر خالل ، أو العكس حيث تنخفض التدفقات الواردة لل2013و 2011و 2009خالل نفس الفترة كما هو مبني سنة 
  .2012فترة معينة بينما ترتفع مثيلتها العربية خالل نفس الفترة، وهو ما ميكن مالحظته سنة 

  

  

  

  

                                                        
، ص 2017المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة، مؤشر ضمان لجاذبیة االستثمار، ) 1(

15  .  
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  )2016-2003(االستثمار األجنيب املباشر الوراد للدول العربية ونصيب اجلزائر منه خالل الفترة : 06الشكل رقم 
  )مليار دوالر : ( الوحدة

  
  .07من إعداد الطالب باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر 

مليار دوالر كمتوسط خالل الفترة  7,9وشهد املخزون التراكمي لالستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر ارتفاعا من      
من إمجايل املخزون  % 3.3، وهو ما ميثل نسبة 2016مليار دوالر سنة  27.77إىل  2006حىت  2003املمتدة من سنة 

مليار دوالر، وهذا يرجع بال شك إىل اجلهود املكثفة اليت بدلتها اجلزائر منذ اية  833.553التراكمي يف الدول العربية البالغ 
 .العشرية السوداء وحلد اآلن إلبقاء تدفقاته موجبة من خالل حتسني مناخها االستثماري

فاملالحظ أا تركزت يف  2016ستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل الدول العربية سنة تدفقات االل أما التوزيع اجلغرايف      
من إمجايل  % 79.7عدد حمدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من اإلمارات ومصر والسعودية على أكثر من 

 9مار األجنيب املباشر عربيا بقيمة التدفقات، حيث تصدرت اإلمارات املركز األول كدولة مستقطبة ألكرب قدر من االستث
، % 26.3مليارات دوالر وحبصة قدرها  8.1، تلتها مصر يف املركز الثاين بقيمة % 29.2مليارات دوالر وحبصة قدرها 

مث حل لبنان من اإلمجايل العريب،  % 24.2مليارات دوالر وحبصة قدرها  7.5كما جاءت السعودية يف املرتبة الثالثة بقيمة 
، % 7.5مليار دوالر حبصة قدرها  2.3، واملغرب يف املركز اخلامس بقيمة % 8.3مليار دوالر وحبصة  2.6بقيمة  رابعا

   )1( .من اإلمجايل العريب % 5.03مليار دوالر وحبصة  1.55وتأيت اجلزائر يف املرتبة السادسة عربيا بقيمة 

  

  

                                                        
    .16 - 15، ص 2017املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار، ) 1(
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  األجنيب املباشر يف اجلزائرالتوزيع اجلغرايف والقطاعي لالستثمار : املطلب الثالث

يف هذا السياق سيتم توضيح التوزيع اجلغرايف لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر حسب األقاليم، مث      
 عرض أكرب الدول املستثمرة يف اجلزائر من حيث حجم استثماراا، وأكرب الشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر، وذلك كما

  :يوضحه اجلدول التايل

  خالل الفترة مصادر االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر حسب األقاليم والدول: 08دول رقم اجل
 )2003-2015(  

  ) %مليار دوالر، : ( الوحدة
  النسبة   القيمة    عدد املشاريع  عدد الشركات  األقاليم

  38.71  26.342  172  133  الدول األوروبية
  35.45  24.123  82  68  العربيةالدول 

  17.6  11.972  40  36  الدول األسيوية 
  7.1  4.834  43  40  الدول األمريكية

  1.13  0.772  38  29  دول أخرى
  % 100  68.040  375  306  اإلمجايل

العربية والصادر منها، السنة الثالثة املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول  :املصدر
  .15، ص 2015،، الكويتوالثالثون، العدد الفصلي الثاين

  :ميكن تسجيل ما يلي) 08(مبالحظة بيانات اجلدول رقم 

 سدة يف اجلزائر بمشروع متتلك فرنسا  172: تصدرت الدول األوروبية املرتبة األوىل من حيث عدد املشاريع ا
مشروع، مث الدول األمريكية  82:تليها كل من اسبانيا واململكة املتحدة، وتأيت الدول العربية بالعدد األكرب منها 

مشروع غالبيتها لكوريا اجلنوبية والصني، مث  40: مشروع ترجع غالبيتها للو م أ، والدول اآلسيوية ب 43: ب
 ؛ مشروع 38: باقي الدول ب

 ر األجنيب املباشر الوارد إىل اجلزائر هي الدول األوروبية، حيث من بني أهم األقاليم اليت شكلت مصدرا لالستثما
، 2015و 2003خالل الفترة املمتدة بني  % 38.71مليون دوالر حبصة  26342: قدرت استثماراا ب 

، مث % 35.45مليون دوالر وحصة قدرها  24123تلتها بعد ذلك الدول العربية باستثمارات إمجالية قيمتها 
مليون دوالر،  11972ية واملتمثلة أساسا يف كوريا اجلنوبية والصني باستثمارات إمجالية قيمتها الدول اآلسيو

على  مليون دوالر 772و  4834قدرها  توسجلت كل من الدول األمريكية وباقي الدول األخرى استثمارا
 .التوايل

  :فيمكن عرضها بالترتيب يف اجلدول التايلأما عن أكرب الدول املستثمرة يف اجلزائر من حيث حجم استثماراا      
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  )2015-2003(أهم الدول املستثمرة يف اجلزائر خالل الفترة : 09دول رقم اجل
  ) %مليار دوالر، : ( الوحدة                                                                             

  احلصة  التكلفة  عدد املشروعات  عدد الشركات  الدولة  الترتيب
  22.5  15.28  26  25  اإلمارات  01
  11.55  7.86  24  20  إسبانيا  02
  8.7  5.95  81  62  فرنسا  03
  7  4.743  2  2  فيتنام  04
  6.7  4.538  12  7  سويسرا  05
  6.1  4.178  11  9  مصر  06
  5.5  3.738  24  18  اململكة املتحدة  07
  4.9  3.303  34  31  الواليات املتحدة  08
  3.9  2.658  12  12  الصني  09
  3.6  2.447  3  1  لوكسمبورغ  10

  
  19.6  13.345  146  119  أخرى
  %100  68.04  375  306  اإلمجايل

  
، 2015املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية، مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار،  :املصدر

  .119ص 
: حيث تصدرت اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل من حيث حجم استثماراا اسدة يف اجلزائر واملقدرة ب     

: ، تليها اسبانيا يف املرتبة الثانية ب2015و  2003خالل الفترة املمتدة بني  % 22.5مليار دوالر وحصة  15.28
، % 8.7مليار دوالر وحصة  5.95: رتبة الثالثة باستثمارات قدرها، مث فرنسا يف امل% 11.6مليار دوالر وحصة  7.86

من اململكة املتحدة و الو م أ  وكل  على التوايل، % 6.1و % 6.7و  % 7: مث كل من الفيتنام وسويسرا ومصر ب
  .)1(على التوايل % 3.9و % 4.9و  % 5.5: الصني بو

  

  

  

  

  

  

                                                        
لثة والثالثون، العدد املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول العربية والصادر منها، السنة الثا)  1(

  .15، الكويت، ص )2015أبريل يونيو ( الفصلي الثاين 
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  )2015-2003(اجلزائر خالل الفترة شركات مستثمرة يف  10أهم : 10جدول رقم 
  )مليار دوالر : ( الوحدة                                                                             

  التكلفة  عدد املشروعات  الشركة  الترتيب
01  Emirates international investment company  1  5  
02  Vietnam oil & gas corporation (petro Vietnam)  2  4.743  
03  Repsol SA  2  3.565  
04  Jelmoli holding AG  5  3.539  
05  Total Co  3  3.465  
06  Orascom group  6  2.814  
07  Arcelor mittal  3  2.447  
08  British petroleum (BP)  3  2.384  
09  Grupo Ortiz construction y servicios Del 

mediterraneo  4  2.049  
10  China national petroleum (CNPC)  2  1.991  

  Other companies  344  36.043  
  68.04  375  اإلمجايل

لثة املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول العربية والصادر منها، السنة الثا :املصدر
  .15، ص 2015الثاين، الكويت، والثالثون، العدد الفصلي 

 Emirates(الشركات األجنبية املستثمرة يف اجلزائر ، فتحتل الشركة اإلماراتية لالستثمار العاملي  ترتيب أكربوبالنسبة ل     

international investment company ( مليارات دوالر، تليها الشركة الفتنامية  5الصدارة مبشروع واحد تكلفته
مليار دوالر، واحتلت شركة ربسول  4.743مبشروعني تكلفتهما ) Vietnam oil & gas corporation(والغاز للبترول 

)Repsol SA ( مليار دوالر، مث شركة جلمويل هولدينغ  3.565املرتبة الثالثة مبشروعني تكلفتهما)Jelmoli holding 

AG (مليار دوالر، وجاءت شركة توتال الفرنسية  3.539: ب مشاريع تكلفتهم اإلمجالية قدرت 5: يف املرتبة الرابعة ب
)Total company ( مليار دوالر 3.465: مشاريع و بتكلفة قدرها 3يف املرتبة اخلامسة بتجسيدها.  

منذ بداية األلفية الثالثة ، فإىل اجلزائر حسب القطاعات االقتصادية الستثمار األجنيب املباشر الواردتدفقات ا أما عن     
كومة اجلزائرية تعمل على تسهيل انسياب االستثمارات األجنبية املباشرة وتوجيهها حنو قطاعات خارج احملروقات، لكن واحل

  .مبالحظة اجلدول أدناه جند أن الصناعات االستخراجية تستحوذ على نصف االستثمارات األجنبية اسدة يف اجلزائر
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-2003(املباشرة الواردة إىل اجلزائر حسب التوزيع القطاعي خالل الفترة االستثمارات األجنبية : 11دول رقم اجل
2015(  

  )مليار دوالر : ( الوحدة                                                                                   
  ) مليون دوالر( القيمة   عدد املشاريع  عدد الشركات  نوع القطاع

  19.130  28  22  غاز الطبيعيالفحم والنفط وال
  14.371  21  17  املعادن

  13.343  19  14  العقارات 
  7.294  14  12  ةاملواد الكيميائي

  2.678  12  8  الفنادق والسياحة
  2.238  14  9  البناء و مواد البناء
  1.599  39  39  خدمات األعمال
  1.252  28  20  صناعة السيارات

  0.997  9  9  املنسوجات
  0.858  3  2  التخزين
  4.282  188  159  أخرى
  68.040  375  306  اإلمجايل

لثة املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، االستثمار األجنيب املباشر الوارد إىل الدول العربية والصادر منها، السنة الثا :املصدر
  .15، ص 2015والثالثون، العدد الفصلي الثاين، الكويت، 

مازال يستحوذ على حصة كبرية من  تميكن القول أن قطاع احملروقا) 11(البيانات الواردة يف اجلدول من خالل      
االستثمارات األجنبية املباشرة اسدة يف اجلزائر، وسبب ذلك هو ارتفاع معدل العائد من جهة واخنفاض خماطر االستثمار من 

مليار دوالر خالل الفترة املمتدة بني  19.13طاع ما يزيد عن جهة ثانية، حيث استثمرت الشركات األجنبية يف هذا الق
من إمجايل االستثمارات، يليه بعد ذلك قطاع املعادن باستثمارات قدرها  % 28.1، وهو ما ميثل نسبة 2015و  2003

رول والغاز من اإلمجايل، وبالتايل فإن قطاع الفحم والبت % 21.1مليار دوالر خالل نفس الفترة وحبصة قدرها  14.371
  .  من إمجايل االستثمارات األجنبية % 49.3وقطاع املعادن اللذان يعتربان من الصناعات االستخراجية استحوذا على نسبة 

 % 19.6مليار دوالر وبنسبة  13.343: أما قطاع العقارات فقد استحوذ هو اآلخر على حصة ال بأس ا قدرت ب      
 االتفاقيات اليت أبرمتها احلكومة مع شركات أجنبية لبناء مشاريع سكنية بغية القضاء على من اإلمجايل، ورمبا يرجع ذلك إىل

من إمجايل  % 10.7مليار دوالر وبنسبة قدرها  7.294أزمة السكن، يليه قطاع املواد الكيميائية باستثمارات قدرها 
  .االستثمارات
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  )2015- 2003(القطاعات خالل الفترة االستثمارات الواردة إىل اجلزائر حسب : 07الشكل رقم 
  

  
  .11من إعداد الطالب باالعتماد على اجلدول رقم : املصدر

وبالنسبة لباقي القطاعات كالسياحة والزراعة والصناعة واخلدمات وغريها ورغم الفرص االستثمارية املتاحة اليت يتمتع ا      
  .كل قطاع إال أن نصيبها من االستثمارات األجنبية مازال حمدودا

ر على غرار سوقها الواعد يف عدة قطاعات، إال وعليه ميكن القول أنه رغم املوقع االستراتيجي واملوارد اليت تزخر ا اجلزائ     
مليار دوالر كمتوسط  1.473أا مل تستطيع جذب حجم معترب من االستثمارات األجنبية املباشرة، إذ مل يتجاوز حجمها 

، ومل تستطيع توزيعها على العديد من القطاعات اليت هي يف أمس احلاجة هلا، ويبدو ذلك 2003/2016خالل الفترة 
ح يف قطاع الزراعة والصحة  والسياحة، وهذا ما يؤكد على أن الشركات األجنبية تركز اختيار جماالت استثماراا على بوضو

 .قطاعات دون أخرى، فاختياراا تصبوا على القطاعات املرحبة والقليلة املخاطر

 

  

  

 

 

الفحم والنفط والغاز الطبیعي  
28.1 %

% 21.1المعادن 
% 19.6العقارات  

10.7%المواد الكیمیائیة 

% 3.9الفنادق والسیاحة  

% 3.3البناء و مواد البناء 
% 2.3خدمات األعمال 

% 1.8صناعة السیارات 
% 1.5المنسوجات 

% 1.3التخزین 
% 6.4قطاعات أخرى 
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  خالصة الفصل األول

املختصني املفكرين االقتصاديني وتصادية وأبدته خمتلف املدارس االقمما سبق ميكن القول أن االهتمام الواضح الذي      
مبوضوع االستثمار األجنيب املباشر يعكس حقيقة واحدة مفادها أن هذا األخري يعترب مبثابة ظاهرة اقتصادية تسمح بتدفق رؤوس 

 اإلدارةها حق التملك وهلا على املدى الطويل، وتعطي لصاحب ضيفةاألموال من الدول املصدرة هلذه األموال إىل الدول امل
  .وبأشكال خمتلفة الذي يتجسد من خالل هذه التدفقاتالرقابة على املشروع االستثماري و

ثر على تدفقات االستثمار األجنيب املباشر العديد من احملددات، سواء على مستوى املستثمرين األجانب أو على مستوى ؤت     
أن  ذلك املضيفة، إال أن احملددات اليت ختص هذه األخرية ذات أمهية بارزت مقارنة باحملددات اليت ختص الطرف األجنيب،الدول 

وتوفر احملددات االقتصادية املالئمة جبانب حزمة من احلوافز والتسهيالت  ،التنظيميتوافر االستقرار السياسي والتشريعي و
بينت املنافسة وقد  .املستثمرين األجانب لالستثمار يف تلك الدولرا معتربا يف جذب لعب دوت يف الدول املضيفة املمنوحة

مهته يف مزاياه، من خالل مساآثاره االجيابية ومدى أمهيته و االستثمار األجنيب املباشر عنجلذب أكرب قدر من احلادة بني الدول 
 إخفاءغريها، غري أنه ال ميكن تأهيل املؤسسات احمللية والتكنولوجيا وخلق الفرص االستثمارية وختفيض معدالت البطالة ونقل 

التوجيه ما يلزم هذه األخرية باالختيار واليت قد تنعكس عنه على اقتصاديات الدول املضيفة، وهو  العيوببعض اآلثار السلبية و
    انعكاساته السلبية، وبه وتفادي عي جيابية واألنسب هلذا النوع من االستثمار وتقييم جدواه ومنافعه لالستفادة من آثاره اال

  .أو على األقل ختفيضها إىل أدىن مستوى

اجية زاد نفوذها وتعاظم دورها بعد احلرب العاملية الثانية، وهي شركات متتلك فروعا إنت كظاهرة عامليةالشركات ال برزت     
احلدود الوطنية لدوهلا األم، مما جعلها تصنف إىل عدة أمناط وتتميز عملياا يف عدة دول متخطية يف اخلارج وتزاول أنشطتها و
أهلها ألن تكون أهم قناة ، وهو ما احتكارها لألسواق العامليةة حجمها وانتشار وتنوع أنشطتها وبعدة خصائص أمهها ضخام

 .تجسيد االستثمار األجنيب املباشرل

ضافة االستثمار األجنيب املباشر، ويبدو ذلك جليا من خالل تدفقاته لقد أصبحت اجلزائر من بني الدول املهتمة باست     
، لكن ورغم تزايد هذه التدفقات وتزايد خمزوا التراكمي من سنة ألخرى، إال أا مازالت 2007املتزايدة بداية من سنة 

تتجه إىل قطاع احملروقات، مع وجود كما أن معظم هذه التدفقات ، متواضعة إذا ما قورنت مبثيلتها الواردة إىل الدول العربية
  ).املعادن والعقارات واملواد الكيميائية( بعض االستثمارات الكبرية ذات اال احملدود يف قطاعات األخرى 

وقبل أن تتخذ مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر القرار لدخول سوق دولة معينة، فإا تتبع جمموعة من اخلطوات      
  .التسويقية، هذه اخلطوات سوف نتناوهلا بنوع من التفصيل يف الفصل التايل

  

  



  

  

  

  

 

 

 الفصل الثاين 

اخلطوات التسويقية ملؤسسات 
االستثمار األجنيب املباشر قبل 
 دخول أسواق الدول املضيفة
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 متهيد

الدويل على حد سواء اهتمام بالغ من طرف مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر، وذلك ملا هلما  التسويقينال التسويق و     
دور هذين العنصرين مع ، وقد ازدادت أمهية واخلاصة بالبقاء والنمو واالنتشار من دور وأمهية يف حتقيق أهداف هذه املؤسسات

  .على بعضها البعض واشتداد حدة املنافسة يف هذه األسواق دوليةقتصادي، وانفتاح األسواق الظهور العوملة ببعدها اال

ونظرا لالنتشار الواسع ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر عرب دول العامل، فإن ذلك جعلها تعمل يف بيئات أجنبية      
ختتلف من سوق أجنيب  غريهاو لوجية وثقافية وسياسيةتكنواقتصادية و متعددة ومتنوعة، هذه األخرية تتكون من متغريات

  .آلخر

 الدوليني ومن جهة أخرى فإن ولوج هذه املؤسسات للعمل يف األسواق األجنبية جيعلها تتعامل مع العديد من املستهلكني     
  .من سوق أجنيب آلخر وثقافتهم االستهالكية الذين ختتلف أمناطهم وعادام الشرائية

االستثمار يف األسواق األجنبية يعترب من أصعب املسائل و أكثرها تعقيدا، وهو ما يلزم إن اختاذ أي قرار للدخول ولذلك ف     
  .النتقاء أفضل األسواق واالستثمار فيهاإدارة التسويق ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر بإتباع العديد من اخلطوات املنتظمة 

اخلطوات التسويقية اليت تقوم ا مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق ويف هذا الفصل سوف نتناول      
التسويق الدويل ومراحل تطورمها و لكن وقبل ذلك فقد ارتأينا أن نقدم حتليال مبسطا حول مفهوم التسويق الدول املضيفة،

  :جاء تقسيم هذا الفصل كمل يليذلك ل وأمهيتهما،

    .التسويق الدويلو لتسويقماهية ا: األول املبحث

  .دراسة بيئة التسويق الدويل: املبحث الثاين

  .دراسة وانتقاء األسواق األجنبية: ثالثاملبحث ال

  .اختيار إستراتيجية دخول األسواق األجنبية: املبحث الرابع

  

  

 

  

  

  

  



اخلطوات التسويقية ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق الدول املضيفة: فصل الثاينال  
 

47 
 

  و التسويق الدويل ماهية التسويق: األول املبحث

شباع التبادل السلعي إلم هذا األخري بعمليات املقايضة وعلى وجه األرض، وذلك بقيا وجد التسويق منذ وجود اإلنسان     
مأوى وغريها، لكن بداية االهتمام بالنشاط التسويقي كانت يف الثالثينيات من القرن حاجياته املختلفة من مأكل وملبس و

أصبح هذا التسويق مبفهومه احلديث، و ن ظهرأ ىلإ فمنذ ذلك احلني تطورت مفاهيمه وتعددت من فترة ألخرى املاضي،
أن جناح هذه األخرية يف حتقيق أهدافها يتوقف على مدى اختيارها ملزيج ائف األساسية ألي مؤسسة أعمال، والوظاألخري من 

 .تسويقي يناسب البيئة اليت تعمل فيها

من الدول األجنبية فإا تطبق التسويق الدويل  نظرا إىل أن مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر متارس أنشطتها يف العديدو     
و اختيار  دراسة و تقييمؤسسات يف املقبل دخوهلا ألسواق هذه الدول، حيث يعترب التسويق الدويل أهم حمدد لنجاح هذه 

  .األسواق املراد استهدافها

  :التالية املطالبلك من خالل ، وذالدويلاحمللي و ماهية التسويقاملبحث يف هذا  ناولوبناءا على هذا سوف نت     

  .مفهوم التسويق ومراحل تطوره :األول املطلب

  .مراحل تطورهمفهوم التسويق الدويل و :الثاين املطلب

  .الدويل التسويقأمهية التسويق و: الثالث املطلب

  مراحل تطورهومفهوم التسويق : األول املطلب

تعقد جوانبه، وإىل اتساع جمال التسويق يرجع السبب يف ذلك تسويق، ونت يف حتديدها ملفهوم التبايو اتريفتعددت التع     
التسويق يرجع أيضا  اتتعريف، كما أن التعدد الكبري يف ذلك أن التسويق كنشاط يتداخل مع كثري من أنشطة األعمال األخرى

  .املختصنياالختالف يف وجهات نظر الكتاب وإىل التعدد و

   التسويقمفهوم : أوال

 "MARKET"االجنليزية، وهي تتألف من مصطلحني اثنني مها  اللغة إىل )MARKETING( أصل كلمة تسويق يرجع     
الذي و "MARKATUS"مشتقة من املصطلح الالتيين و اليت تعين داخل أو ضمن، وهي كذلك  "ING"اليت تعين السوق وو

صطلح التسويق يعين تلك األعمال ، و بالتايل فماليت تعين املتجرو "MARKARI"يعين السوق، وكذلك من الكلمة الالتينية 
  )1(.الوظائف اليت تتم ضمن السوقو

  :ما يلي و قد وردت عدة مفاهيم للتسويق نذكر من بينها      

  
  

                                                        
، رسالة دكتوراه، جامعة )2000 -1990(الوطن العريب لفترة  لىإسقاط عته يف مسايرة العوملة االقتصادية، نوري منري، التسويق االستراتيجي و أمهي) 1(

 .17، ص 2004/2005اجلزائر 



اخلطوات التسويقية ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق الدول املضيفة: فصل الثاينال  
 

48 
 

التسويق باملفهوم الضيق على أنه جمموعة األساليب والطرق اليت تستخدمها املؤسسات لتسويق وبيع منتجاا يعرف      
أنه جمموعة األساليب والوسائل اليت تستعملها املنظمات كافة فيعرف على باملفهوم الواسع  أما ،عائد حتصل عليه للزبائن مقابل

حيث أصبح التسويق يشمل ، )1( وتصرفات اجلمهور املستهدف اتسلوكتعزيز ل وذلك الطرق،دف حتقيق أهدافها بأفضل 
دي أو غري املادي ومل يعد حكرا على املؤسسات الرحبية، كما أصبح كافة املنظمات سواء كانت تسعى إىل حتقيق الربح املا

  .أو اقتصادية اجتماعية وأإنسانية  أو  سواء أكانت سياسية ،يغطي كافة شرائح اتمع ويهتم مبختلف السلوكات

اخلدمات من املنتج و ألعمال اليت توجه انسياب السلعنشاط ا أوجه" :بأنه )AMA( )( عرفته اجلمعية األمريكية للتسويق    
   .يف السوق من أجل إيصال املنتجات من مكان إنتاجها إىل مكان استهالكها ىأي مجيع األنشطة اليت تؤد، )2("إىل املستهلك

اخلدمات السلع وتوزيع األفكار ووترويح ذ اخلاصة بتسعري وعملية التخطيط و التنفي" التسويق بأنه  "Stanton"عرف      
عبارة عن " :أنهبفقد عرف التسويق  "P.kotler"أما  )3(".تآحيقق أهداف املنشالذي يشبع احتياجات األفراد و دللتوفري التبا

، كما عرفه "االحتفاظ ا و تطويرهااألسواق خبلقها و ىجمموعة من التقنيات تسمح للمؤسسة بأن تستويل علوضعية فكرية و
  )4(".ات و الرغبات من خالل عمليات التبادلنشاط األفراد املوجه إلشباع احلاجي " :بأنه كذلك

تقوم ا الوحدة االقتصادية يف سبيل إشباع االحتياجات ذلك النشاط الذي يشمل اجلهود اليت " :رف التسويق بأنهعِوقد      
ملكان املناسبني دف ااخلدمات بالكميات واملواصفات واألسعار املناسبة يف الوقت وع ولبتقدمي الس ،واملستقبلية لألفراد احلالية

أو السوق  الطلب أو لى اعتقاد جازم بأن املستهلكفلسفة أعمال تقوم ع :هو التسويقبأن  يرى آخربينما  )5(".حتقيق الربح
فنجاح أو فشل املؤسسة يف ،  )6(دوامهسبب استمراره وسر بقائه و وجود نشاط األعمال، وهو هو دافع نشوء و عموما

حلاجات ورغبات  هذه الوظائفيتوقف على مدى تفهم القائمني على والترويج التوزيع و التسعرياإلنتاج و ائفوظ
 .وإشباعها بأحسن كيفية ممكنةاملستهلكني، و مبدى قدرم على تلبيتها 

 النشاط اإلنساين املوجه إلشباع احلاجات والرغبات:" أنهب فريىرائد املدرسة احلديثة للتسويق  )Philip Kotler(أما      
من خالل هذا التعريف يتضح أن التسويق نشاط إنساين و .)7( "وهذا من خالل خلق وتسهيل عملية تبادل املنتجات واخلدمات

يرتبط بوجود األفراد وسلوكهم، فربط التسويق والسلوك البشري ووضح إنسانية النشاط التسويقي من خالل تلبية حاجات 
باع من خالل عمليات التبادل اليت مل تعد تقتصر على األشياء املادية بل تشمل اإلنسان وإشباع رغباته، حبيث يتم هذا اإلش

 .األشياء الغري مادية من خدمات وأفكار وغريها

 :قاط التاليةنال ومن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستشف     

                                                        
(1) lendreve jaques et lindondenis, Marketing, dalloz gestion, 6 eme édition, paris, 2009, p 6. 
() American Marketing Association. 

  .3املبادئ و السياسات، منشورات جامعة منتوري قسنطينة، د ت ن، ص  :التسويق ،ناجي بن حسنيو فريد كورتل ) 2(
  .  27،ص 2002 اإلسكندريةورس الدولية، ح، مؤسسة تيجياتاملفاهيم و االسترا: لفة، التسويقععصام الدين أمني أبو  )3(

(4) Kotler Philip & Dubois Bernard, "Marketing management" 8éme édition, France, Nouveaux horizon, 1994, P6. 
   .21، ص 2001نسيم حنا، مبادئ التسويق، دار املريخ للنشر، الرياض،اململكة العربية السعودية، ) 5(
     .26، ص 2008اجلزائر،  ،مطبعة بغيجة، قسنطينة ، مبادئ التسويق،كمال مرداويكمال  )6(

(7) Philip Kotler et Dubois B ,Marketing Mangement, Pearson éducation, paris, 2006, p12. 
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 ؛ ، أي ال وجود للتسويق بدون تبادلأن عملية التبادل هي جوهر النشاط التسويقي 
 ؛ ت، سواء كانت رحبية أو غري رحبيةآلنشاط التسويقي ميكن تطبيقه على مجيع املنشأن ا 
 تاج والتسعري حاجات األفراد مث القيام باملزيج التسويقي املتمثل يف اإلنيستلزم أوال التعرف على رغبات و أن التسويق

 ؛ سويقيلنشاط التلالرغبات هي نقطة البداية أن االحتياجات و ورويج، التوالتوزيع و
 م ويهدف النشاط التسويقي إىل إرضاء الزمبائن من خالل إشباع احتياجامن جهة، وحتقيق أقصى ربح ممكن  رغبا

 .للمؤسسة من جهة ثانية

التسويق هو عبارة عن قناعة لدى املؤسسة وفلسفة أعمال تقوم على اعتقاد جازم القول أن و بناءا على ما سبق ميكن          
ة اليت اجلهود املتكامللسفة يف شكل جمموعة من األنشطة وذه املؤسسة مرهون بوجود املستهلك، تترجم هذه الفبأن وجود ه

ية من خالل عمل توزيعهو تروجيهوتسعريه و املنتجمث إنتاج  ،حتليلهاتبدأ بالبحث عن رغبات واحتياجات املستهلك ودراستها و
وخلق عالقات وطيدة معهم من جهة، و حتقيق أقصى ربح للمؤسسة من  رغبات املستهلكنيالتبادل، وذلك لتلبية حاجات و

  .جهة ثانية

  تطور الفكر التسويقي: ثانيا

إىل  م1650سنة يشري البعض إىل أن بوادر ظهور الفلسفة التسويقية تعود إىل القرن التاسع عشر حيث عمد متجر ياباين      
، و يتفق )1(املطلوبة املعايري ا على طلبات زبائنه باملواصفات وسلع بناءذلك من خالل قيامه بإنتاج التبين هذه الفلسفة، و

  :املختصني يف هذا اال على أن تطور الفكر التسويقي قد مر باملراحل التالية

حيث اهتم أرباب  )2(،م1925بدأت هذه املرحلة مع بداية الثورة الصناعية واستمرت إىل سنة  :مرحلة االهتمام باإلنتاج -1
الرتفاع حجم الطلب على هذه املنتجات، لذلك فلم جتد املسريين فيها بكيفية رفع اإلنتاج إىل أقصى حد نظرا عمال واأل

قدر ما اهتمت بالبحث عنها ن األسواق وممل تم بفكرة القرب حلة أي صعوبة يف بيع ما تنتجه، واملؤسسات يف هذه املر
 .فية رفع اإلنتاجيةكيالقرب من مصادر املواد األولية والطاقة وب

هو ما دفع الرواد األوائل يف األعمال، وهلذا السبب فقد وجدت إدارة اإلنتاج كإدارة حمورية تدور حوهلا كل أنشطة و     
 ،جل رفع اإلنتاج إىل أعلى املستوياتأأحسنها من السيكية إىل اقتراح أفضل الطرق ومنظري النظرية الكدارة والتسيري وإلعلم ا

  .مل حيظ املنظور التسويقي بأية أمهية خالل هذه الفترة، لذلك )3( الرفع من كفاية عوامله املستخدمةتريته وو  عتسريو

زيادة املنتجات املتجانسة وانتشارها يف األسواق، بدأ حالة من الوفرة النسبية والسلع ومع ظهور : مرحلة االهتمام باملنتج -2
ملنتوج ذاته من حيث التفكري يف ا بدأ ومن هنا الذي يوفر له أعلى جودة ممكنة،) دمةالسلعة أو اخل(املستهلك يبحث عن املنتج 

 .غريهالونه ومواصفاته وحتسني شكله و

 

                                                        
  .61، مرجع سابق، ص ، مبادئ التسويقكمال مرداوي )1(
  .31، ص،2006مفاهيم معاصرة، دار حامد، عمان،  :اد، التسويقحد إبراهيمشفيق و نظام موسى سويدان) 2(
  .55، مبادئ التسويق، مرجع سابق،  صكمال مرداوي ) 3(
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  )1(:و بصفة عامة ميكن تلخيص مالمح هذه املرحلة يف النقاط التالية     

 ؛ الفعليةلنظر عن تلبية احتياجاته أن املستهلك يرغب يف املنتج ذو اجلودة العالية بغض ا 
  ؛ صر األخرىمقارنة بالعناأن جودة املنتج حتتل املقام األول يف نظر املستهلك 
 أساس اختيار أحسن مستوى ممكن  خمتلفة من املنتجات املنافسة علىجمموعة  أن املستهلك يقوم بعملية الشراء من بني

  ن اجلودة مقابل ما يدفعه من نقود ؛م
  ؛ة املنتوج املقدم من طرف املؤسسة مقارنة مبنتجات املنافسني ستهلك على دراية كبرية جبوداملأن 
 توطيد العالقة املستهلك و ذبجل ات يف جودة املنتج كوسيلة أساسيةإن مهمة املؤسسة هي احملافظة على إجياد حتسين

 .معه
إمنا ا يفكر به املستهلكني، ون صميم ملتحسني جودته مل تكن نابعة م املنتجغري أن التحسينات والتغريات اليت تطرأ على      

    )2(.يفرضها املهندسون القائمون على العملية اإلنتاجيةنابعة من املعايري اليت يضعها و كانت
، كما يعين هذا التوجه أن كل ما ينتج ميكن بيعه بغض النظر عن رغبة املستهلكني فيه من عدمها :مرحلة التوجيه البيعي -3

األنشطة تكييف اجلهود و، وبالتايل ينبغي املؤسسةم لن يقوموا بشراء القدر الكايف من منتجات شأأن املستهلكني إذا تركوا و
  .التروجيية حلث املستهلك على الشراء

 ت القدرات اإلنتاجيةلقد ساد هذا التوجه أثناء أزمة الكساد الكبري يف الثالثينيات من القرن املاضي، ففي هذه الفترة زاد     
ب أكرب عدد ممكن من ذجلمما جعل املؤسسات تتنافس فيما بينها  ،ئمة واخنفضت القدرة الشرائية للمستهلكللمؤسسات القا

ر رجال البيع األكفاء وتدريبهم امن خالل تبين إستراتيجية تقوم على استخدام تقنية الترويج واختي وذلك املستهلكني حنوها،
د قو  وهو ما ينعكس على حجم أرباح املؤسسات، كن من املبيعات، عدد ممربحتقيق أكلتأثري على قرارات املستهلكني ول

  )3(:متيزت هذه املرحلة باخلصائص التالية

  املستهلك على الشراء ؛ حلثتركيز املؤسسة على عنصري التوزيع والترويح 
  من طرف رجال البيع أو املستهلكني ؛تصميم املنتجات يتم من طرف إدارة اإلنتاج و التصميم وليس 
 ؛ ن هذا التوجه كان لرجال البيع أمهية كبريةضم 
  جديدة للتوزيع لرفع حجم املبيعات ؛ظهور احلاجة إىل منافذ 
  مصلحة املستهلكنيتقدمي مصلحة املؤسسة على. 

ممكن من املبيعات، وذلك  أكرب قدروبصفة عامة ميكن القول أن املهمة األساسية للمشروع يف هذه املرحلة هي حتقيق       
  .  مكثفةو توزيعية املستهلكني على الشراء من خالل القيام بأنشطة تروجيه حبث 

يقوم هذا التوجه على أن املستهلك النهائي أو املشتري الصناعي هو نقطة البداية يف صياغة  :مرحلة التوجه حنو التسويق -4
حسب هذا التوجه يعتمد بالدرجة األوىل أهداف أو سياسات تتعلق خبطط املؤسسات املستقبلية، فتحقيق أهداف املؤسسة  ةأي

  .اإلنتاج نفسهري يف تقنيات اإلنتاج وتفكالأي أا تفكر يف املستهلك قبل  ،على حتديد حاجات ورغبات املستهلكني

                                                        
         .27، ص2004توفيق حممد عبد احملسن، التسويق و حتديات التجارة اإللكترونية، دار النهضة العربية، مصر،  ) 1(
  .58ق، ص كمال مرداوي، مبادئ التسويق، مرجع ساب  )2(
  .20 -19ص  ،2001، دار صفاء، عمان، 1ط  عبد الغفور عبد السالم، مبادئ التسويق،و زياد حممد الشرمان) 3(
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   )1(:كز على ثالثة ركائز أساسية هيتروبالتايل فإن التوجه التسويقي يف هذه املرحلة ي     
 واملوجه الرئيسي ألنشطة املؤسسة ؛ ي نقطة البدايةجعل حاجات ورغبات املستهلكني ه 
  الرغبات بأحسن كيفية ممكنة ؛وتلبية هذه احلاجات وتكامل اجلهود واألنشطة بني خمتلف اإلدارات خلدمة 
 ح املناسب يف األجل الطويلبحتقيق الر. 

   ) 2(:أما أهم خصائص هذا التوجه فتتمثل يف     

 كني بدال من التركيز على املنتج ؛املستهل رغباتالتركيز على إشباع حاجات و 
 الرغبات ؛م حبوث التسويق لتحديد احلاجات واستخدا 
 ورغبات املستهلكني ؛ تج مبا يتناسب مع حاجاة تصميم املنتمراعا 
 الشركات أصبحت تصنع ما ميكن بيع ؛ ألن ،أمهية مدير التسويقو ز وظيفةوبر 
 إدارية كفلسفة  بتبين التسويقيكمن يف إقناع اإلدارة العليا للمؤسسات  أصبح املفتاح الرئيسي لتنفيذ هذا املفهوم

 ات ؛من مستجد تتعامل مع الواقع مبا فيه
 مصلحة املستهلكك موازنة ما بني مصلحة املؤسسة وهنا. 

ة االجتماعية عاة املسؤوليهذا التوجه باإلضافة إىل التوجه السابق عنصر مرا يضيف: لة التوجه حنو التسويق اتمعيمرح -5
القرارات التسويقية بصفة خاصة، فقد يكون على املؤسسات أحيانا أن للقرارات بصفة عامة و هاعند اختاذ للمؤسسات

تستجيب لبعض احلاجات والرغبات اخلاصة جبماعات معينة ال تتفق مع اهتمامات املؤسسة أو اهتمامات اتمع، مما أدى إىل 
 فهوم االجتماعي للتسويق، وهو مدخل الختاذ القرارات يؤدي إىلبظهور ما يسمى بامل تعديلهتوسيع نطاق املفهوم التسويقي و

كل أنشطة املنظمة إلشباع حاجات اتمع ككل، فمثل هذا املدخل يسعى إىل حتقيق األهداف يف األجل الطويل عن  تكامل
   .3) ( حاجات اتمع ككلق التوازن بني حاجيات املستهلك وطريق خل

باعها بالتايل يقضي التسويق اتمعي بأن مهمة املؤسسة هي حتديد احلاجات والرغبات للمستهلكني والعمل على إشو     
ب إجياد وج، لذلك فإن تبين هذا املفهوم يستتمعوبالشكل الذي حيافظ وينمي رفاهية كل من املستهلك وا بأحسن كيفية

    )4(:التوازن بني العناصر التالية
 داف املؤسسة ؛حتقيق أه 
 اجات ورغبات املستهلكني وإرضائهم ؛تلبية و إشباع ح 
 تمع مبكوناعدم إحلاق الضرر بهته املختلفة و تلبية اهتماماته واحملافظة على رفاهية ا . 

 :     ومما سبق ميكن تقدمي مقارنة خمتصرة ملختلف مراحل تطور الفكر التسويقي يف اجلدول التايل      
 
 
  

                                                        
  .  33مرجع سابق، ص  مفاهيم معاصرة،: التسويق شفيق إبراهيم حداد،و نظام موسى سويدان) 1(
  . 21ع سابق، ص مرج مبادئ التسويق، عبد الغفور عبد السالم،و زيادة حممد الشرمان) 2(
  .21مرجع سابق، ص ،)2000 -1990(التسويق االستراتيجي و أمهيته يف مسايرة العوملة االقتصادية، إسقاط على الوطن العريب لفترة  نوري منري،) 3(

  .64مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص )4(



اخلطوات التسويقية ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق الدول املضيفة: فصل الثاينال  
 

52 
 

  األعمالاملقارنة بني املفاهيم املوجهة لنشاط : 12قم اجلدول ر

  املفهوم التسويقي  مفهوم البيع  مفهوم املنتج  مفهوم اإلنتاج  

  السوق /املستهلك  املؤسسة  املؤسسة  املؤسسة  االنطالقة

  دراسة السوق واملزيج التسويقي  البيع و الترويج  املنتج  العملية اإلنتاجية  الوسيلة

  أرباح بإرضاء الزبون  أرباح بزيادة املبيعات  أرباح بتحسني املنتج  دة اإلنتاجأرباح بزيا  الغاية

  .66 ، ص2008مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مطبعة بغيجة، قسنطينة، اجلزائر،  :املصدر

  مراحل تطورهمفهوم التسويق الدويل و :الثاين املطلب

اريف، فإن التسويق الدويل هو اآلخر قد عرف مبفاهيم وتعاريف قد عرف بعدة مفاهيم وتع بصفة عامةإذا كان التسويق       
  .متعددة ومتباينة، وذلك حسب تعدد الكتاب واملختصني وتباين وجهات نظرهم

  مفهوم التسويق الدويل:أوال

عالقة بني أنه تلك األنشطة اليت تقوم ا املؤسسات باإلضافة إىل الطرق اليت تساعد على إجياد بيعرف التسويق الدويل      
مجعية التسويق  هعرفتو .)1( األسواق العاملية اختراقكسب الزبائن وحماولة احلفاظ عليهم من خالل ، وهذا لالرحبية واألسواق
عملية دولية لتخطيط وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلدمات خللق التبادل الذي حيقق أهداف املنظمات :"األمريكية بأنه 

   )2(."واألفراد

ال يعدوا كونه عبارة عن نشاط ديناميكي مبتكر للبحث على  :يل بأنهفقد عرف التسويق الدو ( Philip.K)ما أ     
 التسويق الدويل يعرف كما. )3(إىل هذا املستهلك وإشباع رغباته املستهلك القانع يف سوق تتميز بالتفاوت والتعقيد، والوصول

  )4( .ملوارد وحتقيق أهداف املؤسسة عن طريق الفرص املتاحة يف األسواق العامليةاملنهجية اليت يترتب عليها تعظيم ا :بأنه أيضا

  )5( : إىل ثالثة خطوات أساسية هي) allainollivier(ويقسمه      

 املعرفة اجليدة لألسواق باملالحظة وحتليل الطلب وظروف املنافسة، الوسطاء، احمليط القانوين، التقين واالقتصادي؛  
 لتجاري كعمل مستهدف وخمتار، والبحث عن أحسن وضعية لسياسة املنتج والسعر والتوزيع؛حتديد الغرض ا  
 التسويق اجليد للمنتجات واخلدمات باالعتماد على سياسيت االتصال والتوزيع.  

  :وعند التأمل يف التعاريف السابقة ميكن أن نستشف ما يلي     
 للتسويق الدويل؛ا ال وجود أن عملية التبادل هي جوهر النشاط التسويقي، فبدو 

                                                        
(1  ) Allain Ollivier, marketing internationnalepref, que sait-je, press universitaire de France, paris, 1990, p 04. 

   .10، ص 2007دار وائل للنشر، عمان، األردن،  رضوان احملمود العمر، التسويق الدويل،) 2(
   .374، ص 1999قحطان بدر العبديل، إدارة التسويق، دار زهران، عمان، األردن،و بشري عباس عالق) 3(

(4) Aharle Scroué, marketing international, 2eme édition, université de boeck, bruxelles, 1994, p 41. 
(5) Allain Ollivier, marketing internationnalepref, op cit, p 05. 
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  من يقوم التسويق الدويل على البحث عن احتياجات ورغبات املستهلكني والعمل على إشباعها بطريقة أفضل
 ؛املنافسني احملليني والدوليني

  م من جهة وبني حتقيقم ورغبايعمل التسويق الدويل على املواءمة بني إرضاء الزبائن من خالل إشباع حاجا
 جهة ثانية ؛ املنظمة من أهداف

 يقوم التسويق الدويل على األنشطة التسويقية األساسية اليت ترافق انسياب السلع واخلدمات من املنتجني إىل 
 املستهلكني يف األسواق الدولية ؛

 ميتد نطاق تطبيق التسويق الدويل بني دولتني أو أكثر، أي ميارس يف بيئات خارجية خمتلفة قد تتميز بالتفاوت 
 .والتعقيد

من خالل ما سبق ميكن القول أن مفهوم التسويق الدويل ال خيتلف عن مفهوم التسويق احمللي من حيث املعىن واألنشطة،      
ولكن االختالف يكمن يف البيئة اليت متارس فيها الشركة العاملية أنشطتها التسويقية، ذلك أن طبيعة األسواق اخلارجية ختتلف 

  .وغريها والثقافة االستهالكية ة، وهذا راجع الختالف األنظمة والقوانني والعادات والتقاليدعن األسواق احمللي
وعليه ميكن القول أن التسويق الدويل هو عبارة عن جمموعة من اجلهود واألنشطة املتكاملة اليت تبدأ بالبحث عن      

مث إعداد املزيج التسويقي املالئم الذي يليب هذه  احتياجات ورغبات املستهلكني يف أكثر من دولة ودراستها وحتليلها،
  .االحتياجات والرغبات، وذلك لكسب رضا املستهلكني من جهة، وحتقيق أهداف املنظمة من جهة ثانية

  تطور التسويق الدويل: ثانيا

واسترياد وجتارة  ظهر التسويق الدويل بظهور التبادل التجاري الذي كان يتم بني الدول املتجاورة يف شكل تصدير      
ية من ظهور التكتالت ، لكن مع حلول منتصف القرن املاضي، وبسبب التطورات اليت حدثت يف الساحات العامل)1(دولية

وظهور ثورة  وظهور األسواق والشركات العامليةوبروز العوملة بأبعادها املختلفة وخاصة البعد االقتصادي هلا،  االقتصادية
لوماتية هائلة، زاد االهتمام بالتسويق الدويل، وأصبح هذا األخري حيتل أمهية بالغة بالنسبة ملؤسسات تكنولوجية واتصالية ومع

  .األعمال احلديثة العاملة يف األسواق األجنبية

  )2(:ويرى املختصني أن تطور التسويق الدويل قد مر باملراحل التالية      

م، وفيها حاولت الشركات 1960إىل سنة  1950ه املرحلة من سنة امتدت هذ: مرحلة التغلب على العوائق اجلمركية -1
  .العاملية ختفيف الرسوم اجلمركية بني الدول دف تشجيع التبادل التجاري السلعي

هو  م، وأهم ما ميزها1979إىل سنة  1961امتدت هذه الفترة من سنة : مرحلة التغلب على انعكاسات التباعد اجلغرايف -2
روبية املشتركة وتكوين احتادات إقليمية وقارية بني الدول، وهو ما ساعد على التغلب على انعكاسات ظهور السوق األو

التباعد اجلغرايف واملتمثلة يف تكلفة النقل واالختالفات اجلمركية والضريبية وغريها، وأعطى دفعة قوية النتقال السلع واخلدمات 
ك إىل إقامة عقود تسليم مر على انتقال السلع واخلدمات فقط، وإمنا تعدى ذل، ومل يتوقف األبني الدولواملعلومات واألموال 

ر على إدارة املشروع، أو إقامة مشروع مشترك معه مناصفة أو حسب نسبة معينة، كما شهدت صدالتعاقد مع املُو املفاتيح

                                                        
   .8، ص 2002 /2001 عبد السالم أبو قحف، التسويق الدويل، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،) 1(
  .15 -13د ت ن، ص اإلسكندرية، حمور األداء يف الكيانات و االندماجات االقتصادية، منشأة املعارف، :اهات احلديثة للتسويقيمان، االجتعماد صفر سل) 2(
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ملصدرين يف األسواق املستوردة، وهذا هذه الفترة ظهور عقود التراخيص واالمتياز، واالجتاه إىل إنشاء فروع لشركات بعض ا
  .وغريها اليد العاملة الرخيصةو وفرة املوارد الناجتة عن لالستفادة من مزايا اخنفاض التكاليف

بدأت هذه املرحلة مع بداية الثمانينات من القرن املاضي، : مرحلة ظهور الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم -3
يز هذه املرحلة هو ظهور االحتادات التجارية وتعدد التغريات يف ثروات وموارد العامل، ، وأهم ما م1985واستمرت حىت سنة 

ر والسوق املستوردة، وهو ما ساعد على بروز الشركات الصغرية صدإضافة إىل التطور التكنولوجي وتشابك العالقات بني املُ
جية بفضل تصميمها ملنتجات جديدة تتناسب مع متطلبات ألسواق اخلارإىل اواملتوسطة احلجم اليت متيزت بالقدرة على النفاذ 

  .هذه األسواق، سعيا منها لتحقيق مزيد من األرباح واقتناص فرص توزيعية جديدة

م واستمرت إىل يومنا هذا، وقد قادها الكاتب الياباين 1985بدأت هذه املرحلة سنة  :مرحلة مفهوم السوق العاملي -4
(OHMAE)  ا أنه ميكن طرح املنتج يف أسواق عدة دول يف آن واحد، وذلك حبكم تقارب سلوك فكرة مفادهوالذي قدم

 املستهلكني وتقارب خصائصهم الثقافية واالجتماعية يف هذه األسواق، مع القيام ببعض التعديالت البسيطة على املنتج ليتناسب
  :على االفتراضات التالية (OHMAE)ويقوم مفهوم السوق العاملي حسب مع كل سوق من األسواق املستهدفة، 

 جراء بعض التعديالت الطفيفة عليه ؛أنه ميكن إطالق املنتج على مستوى سوق يشمل العديد من الدول، مع إ  

  ،ا املميزةأن ذلك يتطلب التعاون بني الشركات املنافسة املتواجدة يف أسواق هذه الدول عن طريق تكامل إمكانيا
  .تسويقيةسواء كانت إنتاجية أو مالية أو 

  الدويلالتسويق أمهية التسويق و : الثالث املطلب

االستثمار الدول، ومن األنشطة احملورية ملؤسسات و املختصنيو الدويل حمل اهتمام لي أعلى املستوى احملأصبح التسويق       
  .أهداف أطراف عملية التبادلدور يف حتقيق األجنيب املباشر العاملة يف األسواق احمللية واألجنبية، ملا هلما من أمهية و

  أمهية التسويق : أوال

  .   املؤسسة أو اتمع ، سواء على مستوى الفرد أوتهوعرض مراحل تطوره يتبني لنا أمهي ريف التسويقعمن خالل ت      

   :تتمثل أمهية التسويق بالنسبة للفرد فيما يلي :بالنسبة للفرد أمهية التسويق -1

ذلك من خالل تقدمي املنتجات املطلوبة من السلع مستوى املعيشة ألفراد اتمع، وغبات ورفع إشباع احلاجات والر -أ
هذا احلد بل يتعداه إىل التعرف على  عندواخلدمات واألفكار للمستهلكني قصد إشباع حاجام ورغبام، وال يقف األمر 

فالتسويق ال خيلق احلاجات، فهذه األخرية موجودة  .ل على إشباعها بأحسن كيفية ممكنةحاجات ورغبات املستهلكني والعم
حيث يقوم املستهلكون بإيصال  .)1( ومشتركة بني مجيع أفراد اتمع، لكن التسويق يقترح الوسائل األجنع لتلبية هذه احلاجات

ن، وهكذا حىت تصل ر التجزئة الذين يقومون بدورهم بإيصال هذه املعلومات إىل الوسطاء اآلخريارغبام وحاجام إىل جت
  .متطلبات املستهلكنيو مع حاجاتتلك املعلومات إىل املنتجني الذين يقومون بتعديل وتكييف إنتاجهم ليتالءم 

                                                        
(1)  Lasary Lean, Le marketing c’est facile, imprimerie Es-salem ،Cheraga, 2001, p 13. 
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ينشط الطلب على السلع واخلدمات اجلديدة، وعندما حتصل املؤسسة  حيثد التسويق على االبتكار والتجديد، يساع -ب
ا فهي توهو ما يوفر للمستهلكني منتجات ذات )1(ل على مزيد من االبتكار والتجديدقبِعلى تعويض عادل عن جمهودا ،

 .جودة عالية وأكثر تطورا وحداثة
، فالنشاطات )2(يساعد التسويق على تنمية املعلومات واملعارف املتخصصة لدى الفرد، ومن مث جعله مستهلكا واعيا -ج

لسلع وأماكن وأوقات الشراء والسلع البديلة وغريها، وهو ما يدفعه الختاذ ة بأسعار ايالتروجيية مثال جتعل املستهلك أكثر درا
  .القرارات الرشيدة فيما خيص عمليات الشراء

 ما هيمن معرفة املستهلكني حلقوقهم حيال املنتجات، و كما أن الوعي االستهالكي الذي يتعزز من خالل التسويق يزيد     
وغري القانونية كالغش  خالقيةأ ال ميكنهم من التنبه للممارساتلصيانة حقوقهم، والتشريعات الالزمة ضمانات املنتجات و

   )3(.الذي متارسه بعض املؤسسات

 :تتجلى أمهية التسويق بالنسبة للمؤسسة يف :أمهية التسويق بالنسبة للمؤسسة -2

 )4( :يف ملؤسسةادراسات وحبوث التسويق الالتسويق من خالل قيامها بتساعد الوحدات املتخصصة يف  -أ
 تقدير حجم الطلب على املنتجات ؛ 
 لفرص التسويقية املمكن استغالهلا ؛إجياد ا 
 وحتقيق  ة واملتمثلة يف النمو واالستمرار واالنتشارإشباع حاجيات ورغبات املستهلكني وبالتايل حتقيق أهداف املؤسس

  األرباح وغريها ؛
 مميوهلم لالختيار مبا يتفق مع أهدافهم و تهلكنيمتنوعة تتيح الفرصة أمام املس إنتاج سلع جديدةالشرائية وقدر. 

 .   يساعد التسويق املؤسسة على غزو األسواق من خالل اكتشاف الفرص املرحبة يف هذه األسواق  -ب
 تظهر أمهية التسويق بالنسبة للمؤسسة يف توزيع وبيع وتصريف املنتجات، ويف تعريف املستهلكني مبنتوج املؤسسة -ج

   )5(.وحتفيزهم وإغرائهم على الشراء
ما ميكن املؤسسة  ويساعد التسويق على الكشف عن التطورات والتغريات احلاصلة يف أذواق املستهلكني واألسواق، وه -د

  .ملنافسةمن مواجهة ظروف ا

  :ما يليفيميكن حتديد أمهية التسويق بالنسبة للمجتمع  :أمهية التسويق بالنسبة للمجتمع -3

هو له، و نفذينيساهم التسويق يف التخفيف من حدة البطالة، ذلك أن بعث نشاط تسويقي بأي مؤسسة يتطلب مشرفني وم -أ
بدون نشاط تسويقي لن يتسىن للعاملني ف أضف إىل ذلك .ما يلزم املؤسسة بتوظيف عدد من أفراد اتمع لشغل هذه الوظائف

من العمالة يف اتمع  % 35وظائفهم، ويف هذا الصدد فقد أثبتت الدراسات أن االستمرار يف عمليات اإلنتاج وبالتايل أداء 

                                                        
  . 38مرجع سابق، ص اتيجيات،املفاهيم و االستر: التسويق عصام الدين أمني أبوعلفة، )1(
  .60 ، ص2005، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ىمجال املرسو ثابت إدريس )2(
  .45مفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص : نظام موسى سويدان وشفيق إبراهيم حداد، التسويق) 3(
   . 23، ص 2000دن، األر، حممد أمني السيد علي، أسس التسويق، مؤسسة الوراق، عمان )4(
   .4، مبادئ التسويق، مرجع سابق، صكمال مرداوي )5(
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اخلاص باملنتج ينفق على العملية التسويقية ووسطاء  اإلنفاقمن  %50ترتبط عن قريب أو عن بعيد باألنشطة التسويقية، وأن 
  )1(.التوزيع وغريها

أنه ميكن من خالله التغلب على عقبات عملية التبادل الناجتة  التسويق يف أي جمتمع من اتمعات من حيث أمهيةتتضح  -ب
     )2( :عن انفصال وتباعد املستهلكني عن املنتجني، وذلك بتوفريه للمنافع التالية

 وذلك عن طريق إبالغ إدارة اإلنتاج برغبات املستهلكني وآراءهم بشأن السلع واخلدمات املطلوبة  ،املنفعة الشكلية
و اجلودة أو غريها، وبصفة عامة فإن التسويق يعمل على املواءمة بني حاجيات ورغبات من حيث الشكل أ

 ني وبني إمكانيات ورغبات املؤسسة ؛املستهلك
 يف األوقات املناسبة للمستهلكني ؛ واملتعلقة بتأمني السلعة ،املنفعة الزمانية 
 ناسب للمستهلكني، فعادة ما يكون املنتج واملستهلك يف ري السلع واخلدمات يف املكان املفواخلاصة بتو ،املنفعة املكانية

 اكن إنتاجها إىل أماكن استهالكها ؛خالل التسويق ميكن نقل السلع واخلدمات من أم منأماكن جغرافية متباعدة، و
 تتحقق إال إذا مت  واملتعلقة بتحويل ملكية السلعة من املنتج أو البائع إىل املستهلك، فاملنافع الرئيسية ال: املنفعة احليازية

 .لبيعلك من خالل نشاط االتبادل احلقيقي للسلع واخلدمات بنقل ملكية السلعة من البائع إىل املسته
يساهم التسويق يف رفع معدل النمو االقتصادي، ذلك أن قيام املؤسسة باألنشطة التسويقية وما حتققه من أرباح من خالهلا  -ج

اإلنتاج يف شراء املزيد من املواد األولية لالستمرار و إلنشاء مؤسسات جديدة يدفعهاو ،والتوسع ميكنها من البقاء والنمو
  .النمو االقتصاديرفع معدل وتطوير منتجات جديدة وتوظيف أفراد آخرين وبالتايل حتفيز الطلب، ومجيعها تؤدي إىل 

   أمهية التسويق الدويل :ثانيا

  )3(:فيما يلي (Sarathy)و  (Terpstra) التسويق الدويل وفقا أمهيةميكن تلخيص       

بدراسة السوق اخلارجي مث حتليله عن طريق  فمن خالل القيام :اكتشاف وحتديد حاجات ورغبات املستهلك الكوين -1
 واصفاتاملالسوق إىل قطاعات تضم جمموعة متشاة من املستهلكني من حيث اخلصائص وهذا حبوث التسويق الدويل وتقسيم 

  .، ميكن للمؤسسة اكتشاف حاجات ورغبات املستهلكني يف األسواق اخلارجيةالستهالكيةوالعادات ا

 )ج، تسعري، ترويج، توزيع منت( وذلك من خالل تقدمي مزيج تسويقي دويل : املستهلك الكوينورغبات ات إشباع حاج -2
لدويل املؤسسة على تنمية قاعدة بياناا مالئم حلاجات ورغبات املستهلكني بالدول املختلفة، كما يساعد التسويق او متكامل

ومعلوماا التسويقية اخلاصة باملستهلكني وقنوات التوزيع املالئمة، والتغلب على مشكالت التسعري والتكلفة والتصنيع ونقل 
  .التكنولوجيا وغريها

جلنسيات تتمتع مبزايا احتكارية سواء كان املنافسون شركات متعددة ا: مواجهة املنافسة من داخل وخارج الدولة املضيفة -3
أو شركات وطنية تنتمي للدولة املضيفة، ويكون ذلك من خالل تقييم ورصد ما يفعله املنافسون والتنبؤ بإستراتيجيتهم 

  .وقنوات توزيع مالئمة ومزيج تروجيي فعال خفضة وجبودة عاليةومناورام، مث تقدمي سلع ومنتجات متميزة وبأسعار من

                                                        
  .38مرجع سابق، ص  املفاهيم و االستراتيجيات،: التسويق عصام الدين أمني أبوعلفة، )1(
  .26، ص2003عبد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  )2(
   . 16-14الدويل، مرجع سابق، ص  عبد السالم أبو قحف، التسويق) 3(



اخلطوات التسويقية ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر قبل دخول أسواق الدول املضيفة: فصل الثاينال  
 

57 
 

فمستوى التعقيد يف عمل الشركات الذي خيلقه التسويق : صر النشاط التسويقي سواء يف أو بني الدول املختلفةتنسيق عنا -4
والقرارات اليت جيب أن تتخذ  كل وحدة تسويقية يف خمتلف الدول الدويل، جيعل من تكوين هيئة إدارية وحتديد مسؤوليات

  .مركزيا أو عكس ذلك أمرا ضروريا

خاصة يف حالة اختالف متغريات البيئة من دولة ألخرى، فاختالف : ود البيئية على املستوى الدويلفهم وإدراك القي -5
من دولة ألخرى، واختالف درجات احلماية لكل دولة، واختالف القوانني والقيود املفروضة على  السياسات االقتصادية

 .لى مدير التسويق الدويل التأقلم معهادخول الشركات األجنبية من دولة ألخرى وغريها، كلها متغريات جيب ع
  )1(:يف النقاط التاليةأخرى للتسويق الدويل ميكن حصرها  أمهية، هناك ملا سبقباإلضافة و      
  السماح للمؤسسة باحلفاظ على مكانتها يف األسواق األجنبية، ويتوقف حتقيق هذا اهلدف على حصة املؤسسة يف

يف السوق  جم املبيعات من منتج معني سنويا على عدد الوحدات املباعة سنوياهذه األسواق، واليت حتسب بداللة ح
 من جممل مبيعات القطاع ؛

 نشط فيها، ألن االهتمام ميكن التسويق الدويل املؤسسة من البقاء والنمو واالنتشار يف خمتلف األسواق األجنبية اليت ت
هلكني والسعي إلشباعها من خالل مزيج تسويقي فعال بالتسويق الدويل وبالتايل البحث عن حاجات ورغبات املست

 يزيد من مبيعات الشركة وأرباحها وبالتايل منوها واستحواذها على األسواق األجنبية ؛

  تشخيص وتعريف وتصحيح التصورات اجلديدة للمنتجات والسلع القادرة على إجياد أسواق عاملية لتصريفها، أي
 .قية جديدة ترفع من املستوى التنافسي للمؤسسةختطيط وتطوير منتجات وأساليب تسوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
   .27،28ص  ،2008غول فرحات، التسويق الدويل، مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق العاملية، دار اخللدونية، اجلزائر،  )1(
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  بيئة التسويق الدويل دراسة : املبحث الثاين

إن ولوج مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر للعمل يف األسواق األجنبية جعلها تعمل يف بيئات ديناميكية سريعة التغيري       
بية تتضمن جمموعة من املتغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريها يكون من الصعب بالغة التعقيد، ذلك أن أي بيئة أجن

جدا على املؤسسات السيطرة عليها أو التحكم فيها، وعليه جيب على إدارة التسويق هلذه املؤسسات أن تعي جيدا بالدراسة 
رف على الفرص الواجب استغالهلا ، وذلك للتعي قرارأل والتحليل طبيعة بيئة األسواق األجنبية املراد دخوهلا قبل اختاذها

  .الواجب جتنبها املخاطر والتهديداتو

  :ويف هذا املبحث سوف حناول اإلملام بأهم جوانب بيئة التسويق الدويل، وذلك من خالل املطالب التالية      

  .مفهوم بيئة التسويق الدويل: املطلب األول

  . املؤثرة على أنشطة مؤسسات االستثمار األجنيب املباشرمكونات البيئة : املطلب الثاين

  مفهوم بيئة التسويق الدويل: املطلب األول

  ،)1(املناخ العام الذي يواجه الشركات عندما تقرر اإلنتاج والبيع خارج حدودها الوطنية:"يقصد ببيئة التسويق الدويل      
  .)2( ميكن التحكم ا، واليت تؤثر على نشاط املنظمات بشكل غري مباشر جمموعة القوى اخلارجية اليت ال: وتعرف أيضا بأا

تؤثر على عمل  وتتكون هذه البيئة من العناصر واملتغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وغريها، واليت     
نبية يعتمد بالدرجة األوىل على قدرة أن جناح ومنو الشركات العاملة يف األسواق األج ونشاط هذه الشركات، ومن املؤكد

  .بيئةهذه الهذه الشركات على التكيف والتعامل مع 

غري أن قدرات الشركات يف كيفية التعامل والتفاعل مع بيئة هذه األسواق ختتلف من شركة ألخرى، حبيث جند نوعني      
  )3(:من الشركات

ا واستراتيجياا ومن مث قراراا وفقا للتغيري احلادث يف البيئة، ااسوهي اليت تغري من سي :الشركات املتفاعلة مع البيئة -1
 .فهي ال تسعى إىل تغيري البيئة وتوجيهها حنو حتقيق أهدافها، وإمنا تسعى للتكيف والتفاعل معها، وهذا راجع لضعف إمكانياا

البيئية، بل إا تسعى إىل يئة وتسخري البيئة وهي شركات ال تكتفي مبجرد التغيري وفق تغري العناصر  :الشركات الفعالة -2
يف منتصف  (coca-cola)احمليطة ا مبا خيدم مصاحلها وأهدافها، وأحسن مثال على ذلك ما قامت به شركة كوكاكوال 

السبعينات عند دخوهلا أسواق اهلند، حيث ساعدت يف جناح أحد األحزاب السياسية للوصول إىل السلطة من خالل متويل 
، وذلك مقابل نزع قرار من أعضاء احلزب بالسماح )بناء املستشفيات واملدارس يف بعض األماكن النائية(رنامج األحزاب ب

 .للشركة باستثمار أمواهلا داخل اهلند

                                                        
   .29رضوان احملمود العمر، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 1(

(2)  Lancaste, Reynold, marketing, first published mac million press ltd, 11thed, 1998, p19. 
   .46مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق العاملية، مرجع سابق، ص : غول فرحات، التسويق الدويل )3(
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      تمع ليئة أفراد اأي أن هذه الشركة جلأت إىل تغيري اهليكل السياسي للدولة وقَتول ل ذلك اهليكل مقابل الوصب
  .ألهدافها وحتقيق مصاحلها

  مكونات البيئة املؤثرة على أنشطة مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر  :املطلب الثاين

بالرغم من االختالف يف طريقة تصنيف العوامل البيئية اليت قد تؤثر على أنشطة التسويق الدويل، فإننا نركز اهتمامنا فقط       
واملتمثلة يف املتغريات االقتصادية والتكنولوجية ، ى أنشطة مؤسسات االستثمار األجنيب املباشرعلى أهم املتغريات املؤثرة عل

 .والثقافية والسياسية

   البيئة االقتصادية :أوال

يف ظل بيئة اقتصادية  -سواء كانت مصدرة لألسواق األجنبية أو تزاول نشاطها فيها  -تعمل مؤسسات األعمال احلديثة       
ون من متغريات مؤثرة على نشاطها، مما جيعل من دراسة هذه املتغريات وحتليلها أمرا ضروريا قبل اختاذ أي قرار معقدة تتك

  . لدخول أي سوق أجنيب

اإلملام بالسياسات التجارية اخلارجية، واملخاطر اليت تترتب جراء التعامل معها،  للدول األجنبية تتضمن البيئة االقتصادية     
ن املدفوعات اليت تساعد رجال التسويق الدويل يف حتديد ومعرفة املنتجات ذات األمهية، وحتديد خمتلف الفرص ومعرفة موازي

تنظم باإلضافة إىل التعرف على سياسات احلماية والسياسات املنتهجة للدول املضيفة اليت  ،وحجم السوق املستهدف التسويقية
 )1( .رفة الرسوم اجلمركية على الواردات ونظام احلصص املطبقة يف هته الدول، باإلضافة إىل معمن خالهلا جتارا اخلارجية

  .وفيم يلي أهم متغريات البيئة االقتصادية اليت جيب دراستها وحتليلها

العاملة يف  لى نشاط وعمل املؤسسة املصدرة أويؤثر حجم السوق املستهدف تأثريا بالغا ع :حجم السوق املستهدف -1
واألرباح، ويستخدم ة، ذلك أن كرب حجم السوق املستهدف ميثل فرصة مناسبة لتحقيق أعلى املبيعات األسواق األجنبي
  .عدد السكان كمؤشرات لتقدير حجم السوقمستوى الدخل و

يعترب الدخل من بني أهم املؤشرات الدالة على حجم السوق وجاذبيته، ذلك أن قيام املؤسسة مبزاولة نشاطها يف : الدخل -أ
، من منتجاا تمي لدولة مرتفعة الدخل يدل على إمكانية وجود فرص مرحبة هلا نظرا إلمكانية بيع كميات كبريةسوق ين

  .هوالعكس صحيح يف حالة اخنفاض

، فقد مت تقسيم دول العامل حسب متوسط دخل الفرد إىل 2000وحسب تقرير التنمية الصادر عن البنك الدويل سنة        
  )2(:ثالثة جمموعات هي

 دوالر أمريكي فأقل، وتضم هذه  760وهي الدول اليت يبلغ متوسط دخل الفرد فيها : اقتصاديات منخفضة الدخل
 ومجهورية الكونغو وكينيا وغريها ؛ اموعة أثيوبيا وتشاد

                                                        

(1)  Philip Kotler et autres, principles of marketing, london prentice Hall euroup, 1999, p 102. 

   .15، ص 2008جامعة أسيوط، القاهرة،  ،االقتصاديأساسيات التنمية والتخطيط  عبد القادر عبد اهلادي سويفي،) 2(
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 دوالر  9360و 761يب الفرد من الدخل بني وهي اليت يتراوح فيها متوسط نص: اقتصاديات متوسطة الدخل
 ربازيل، االحتاد السوفييت وغريها؛ن بني الدول اليت تنتمي إىل هذه اموعة مصر، الفلبني، الأمريكي، وم

 دوالر أمريكي، وتضم بصفة  9361وهي الدول اليت يزيد متوسط دخل الفرد فيها عن : اقتصاديات مرتفعة الدخل
 .وغريها كدول جملس التعاون اخلليجيعامة الدول الصناعية املتقدمة والصني وإسرائيل والدول البترولية الغنية، 

وباإلضافة إىل ما سبق فإن العدالة يف توزيع الدخل من عدمها هلا تأثري على حجم السوق ونوعيته، فمثال جند يف الدول        
من  % 80منهم يستحوذون على  % 20من الدخل القومي، بينما  % 20من السكان يستحوذون على  % 80النامية أن 
  )1(.قومي، وحىت يف الدول املتقدمة كإيطاليا مثال جند جنوب فقري ومشال غينالدخل ال

هناك عالقة طردية بني عدد السكان وحجم السوق، ذلك أن ارتفاع عدد السكان يف دولة معينة يدل على  :السكان -ب
  .سوق واسع وطلب مرتفع وبالتايل زيادة املبيعات، والعكس صحيح يف حالة اخنفاض عدد السكان

  :ما يلي لمؤسساتمن أهم العناصر املؤثرة على النشاطات التسويقية ل :طبيعة السوق -2

واليت تتكون من املوارد الطبيعية ومدى توافرها، وطبيعة املناخ واخلصائص اجلغرافية وغريها من العوامل اليت  :البيئة الطبيعية -أ
  .املعنية مؤسساتالفرص اليت تتاح لل تؤثر بدرجة كبرية على طبيعة السوق ومدى جاذبيته من منظور

يعد اهليكل الصناعي للبلد عامال حامسا يف مدى جاذبية السوق، حيث أن اهليكل الصناعي املتطور  :اهليكل الصناعي -ب
يعكس مستويات مرتفعة من اإلنتاج واخلدمات والدخل وغريها، وعموما توجد أربعة أمناط من اهلياكل الصناعية يف العامل 

  )2(:هي

 تعتمد هذه البلدان على تصدير املواد األولية وغالبا ما تكون فقرية االحتياجات : اقتصاديات مصدرة للمواد اخلام
 الكبرية والسلع الكمالية وغريها ؛ جيدة للتجهيزات ااألخرى، وتشكل هذه الدول أسواق

 ا يعمل، تتميز هذه االقتصاديات بالتخلف: اقتصاديات حد الكفافون بالزراعة ويستهلكون جزء من غالبية سكا
إنتاجها ويقايضون اجلزء الباقي بالسلع واخلدمات البسيطة، لذلك فال تشكل سوق هذه الدول سوى فرصا صغرية 

 ؛ بالنسبة للمؤسسات األجنبية
 تشهد اقتصاديات هذه البلدان تطور مستمر يف الصناعات املصنعة، حيث : االقتصاديات السائرة يف طريق النمو

من الدخل القومي، وكلما زاد حجم التصنيع ا كلما اجتهت  % 20و  % 10اوح دخل الصناعة فيها ما بني يتر
  ؛اخل....ماليزيااهلند، الربازيل، : حنو استرياد الكثري من املواد اخلام املطلوبة يف التصنيع، ومن أمثلة هذه البلدان

 األساسي جلميع السلع املصنعة واالستثمارات، لذلك فهي تعد وتعد هذه االقتصاديات املصدر : االقتصاديات املصنعة
الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، الدول األوروبية : أسواق جذابة جلميع أنواع السلع، ومن أمثلة هذه الدول

 .اخل...املتقدمة 
سوق آلخر تبعا لطبيعة اهليكل الصناعي  بطبيعة احلال فإن الفرص واملشاكل التسويقية اليت تواجهها املؤسسة ختتلف منو       

  .، وقد ختتلف يف نفس السوق من وقت آلخريف تلك الدولة اليت ترغب املؤسسة العمل ا

                                                        
   .57مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق العاملية، مرجع سابق، ص : غول فرحات، التسويق الدويل )1(
   .36رضوان احملمود العمر، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 2(
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مؤسسات االستثمار باإلضافة إىل املتغريات السابقة، هناك متغريات اقتصادية أخرى تؤثر على نشاط : متغريات أخرى -3
  : أمهها ما يليو  األجنيب املباشر،

يشهد القرن احلايل منطا جديدا من العالقات االقتصادية الدولية  :املضيف التكتالت االقتصادية اليت ينتمي إليها البلد -أ
واملتمثلة يف تكوين تكتالت اقتصادية بني الدول، ويقصد ذه التكتالت احتاد أو اتفاق أو تعاون ما بني دولتني أو أكثر 

  .ف فيما بينها من حيث درجة التكتلوجد عدة أشكال للتكتالت االقتصادية ختتللتشكيل وحدة اقتصادية أكرب، وت

  )1(:وتتمثل أهم األشكال الرئيسية للتكتالت فيما يلي     

نتجات ذات املنشأ املد الدول اتفاقا يتم مبوجبه إلغاء احلواجز اجلمركية فيما بينها على وفيها تعق :منطقة التجارة احلرة -1أ
مة ضناملاجلمركية اجتاه الدول األخرى غري  برسومها، مع احتفاظ كل دولة )ج يف دولة أو أكثر داخل املنطقةتنت(احمللي 

 .للمنطقة

باإلضافة إىل إزالة كافة القيود اجلمركية املفروضة على التجارة البينية لدول االحتاد، تلتزم هذه الدول  :االحتاد اجلمركي -2أ
طبيق تعريفة مجركية واحدة إزاء دول العامل اخلارجي حتل حمل التعريفات الوطنية اليت كانت بتوحيد أنظمتها اجلمركية، وبت

 . قائمة قبل قيام االحتاد

تتجاوز هذه املرحلة ما حيققه االحتاد اجلمركي من متاثل يف معاملة انتقال السلع إىل حتقيق حرية انتقال  :السوق املشتركة -3أ
 .رى داخل السوق، أي انتقال رأس املال وحرية ممارسة املهن واألنشطة االقتصاديةعناصر اإلنتاج من دولة إىل أخ

ا قدرا أكرب من خطوات التكامل، وذلك بإحداث تنسيق بني اتضيف هذه الدرجة إىل سابق :االحتاد االقتصادي -4أ
السياسات االقتصادية، قصد إلغاء التمييز السياسات املختلفة للدول األعضاء كالسياسات النقدية واملالية والزراعية وغريها من 

 .الراجع إىل التباينات يف هذه السياسات بني الدول األعضاء

وفيها تتحول الدول املندجمة إىل اقتصاد واحد حتدد سياسته سلطة  ):الوحدة االقتصادية(االندماج االقتصادي الكامل  -5أ
 .زمة جلميع األعضاء، وهي أقوى وأعلى صور التكاملعليا واحدة تشكلها الدول األعضاء، وتكون قراراا مل

  )2(:وتتمثل أهم املزايا االقتصادية والتسويقية للتكتالت االقتصادية فيما يلي         

  السوق واالستفادة من وفرات احلجم ؛توسيع نطاق 
  يف تطبيق مبدأ التخصص يف اإلنتاج ؛التوسع 
 ؛ الشركات العاملة فيهتغيري موازين قوى املنافسة لصاحل التكتل و 
 ات وتقليل خماطر التبادل التجاري ؛تنويع هيكل الصادر 
 للدول األعضاء يدفع عجلة التنمية االقتصادية وحتقيق التقدم االقتصاد. 

                                                        
   .41-40، ص 2000صادي اإلقليمي بني النظرية والتطبيق، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، حممد حممود اإلمام، التكامل االقت) 1(
   .80، ص 2009بديع مجيل قدو، التسويق الدويل، دار املسرية،عمان، األردن، ) 2(
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لكن رغم املزايا اليت حتققها التكتالت االقتصادية، إال أنه ال ميكن إغفال بعض املشكالت والتحديات اليت تنجم عن         
ذه التكتالت، لذلك جيب على رجل التسويق أن حيدد بشكل دقيق الفرص والتحديات والتغريات يف املنافسة ويف السياسات ه

بالشكل الذي يتالءم مع طبيعة وظروف هذه  ةالتسويقي السياساتاحلكومية للدول األعضاء يف هذه التكتالت، وأن يصمم 
  .التكتالت وباملرونة املمكنة

تتوقف حبوث التسويق وبرامج الترويج إىل حد ما على توافر  :ية األساسية ومدى توفر املرافق التجاريةالبنية التحت -ب
كما أن توفر وسائل االتصاالت واملواصالت كاهلاتف ، )1(التسهيالت واخلدمات املرتبطة بوسائل االتصال والنقل وغريها

من إيصال السلع واملنتجات واخلدمات إىل املستهلكني يف  ميكنو ،واالنترنت والطرق واجلسور وغريها خيفف من تكلفة النقل
ملؤسسات االستثمار لذلك جند أن العديد من أسواق دول العامل الثالث هي أسواق غري جذابة بالنسبة  .الوقت واملكان املناسبني

  .ج السلع يف هذه األسواق، نظرا الفتقار هذه الدول لبنية حتتية مالئمة ميكن من خالهلا تسهيل روااألجنيب املباشر

      وبالتايل جيب على رجل التسويق التأكد من توفر البنية التحتية املالئمة لنشاط الشركة قبل اختاذ أي قرار للتصدير       
  .األسواق األجنبية اإلنتاج يفأو 

فق التجارية، وهي املقاومات املطلوبة املرا البنية التحتية املالئمة، جيب التأكد من وجود وإضافة إىل التأكد من وجود      
يف حالة عدم توفرها،  االيت تسهل ممارسة أنشطة الشركة عند وجودها وتعرقلهالسوق األجنيب يف ملمارسة النشاط التجاري 

  )2(.وتتمثل أهم هذه املرافق يف اخلدمات املصرفية والسكريتاريا واحملاماة واملستشارين ووكاالت الترويج واإلعالن وغريها

شهدت فترة الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي موجة من حترير التجارة العاملية : لبيئة التنافسية يف البلد املضيفا -ج
بكافة جوانبها يف ظل ما يعرف بالعوملة االقتصادية، حيث سعت هذه األخرية إىل توحيد السوق العاملية بإلغاء احلواجز 

تبادل واملبادالت التجارية بني البلدان، وأصبح قانون السوق واملنافسة احلرة هي اليت حتدد لكل اجلمركية وتعميق االعتماد امل
  .طرف مكانته احلقيقية داخل األسواق العاملية

  )3(:ق الدولية نوعني من املنافسة مهاوتوجد يف األسوا        

 ،حتاول كل شركة احلصول على أكرب حصة من  واليت تكون بني الشركات العاملة يف سوق ما أين منافسة غري مباشرة
 للحاسبات وغريها ؛ (IBM)و  (LG)دخل الفرد، ومثال ذلك املنافسة بني 

 ،هي اليت تكون بني شركات تعمل يف قطاع إنتاجي واحد، كاملنافسة اليت تتم بني شركة  املنافسة املباشرة
 ."بيبسي كوال"و بني " كوكاكوال "

فإن معرفة البيئة التنافسية األجنبية أصبحت ضرورة حتمية بالنسبة للشركات الراغبة يف االستثمار  ويف ظل هذه املنافسة      
لل البيئة التنافسية لكل سوق على حدى، وهذا ملعرفة نقاط القوة حتدرس وتالتسويق أن إدارة خارج دوهلا، لذلك جيب على 

  .ونقاط الضعف للمنافسني وكذا استراتيجيام ومناورام

                                                        
   .37مرجع سابق، ص  التسويق الدويل، رضوان احملمود العمر،) 1(
   .75مرجع سابق، ص  يل،التسويق الدو بديع مجيل قدو،) 2(
   .38مرجع سابق، ص  التسويق الدويل،رضوان حممود العمر،) 3(
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بعد إزالة احلواجز والقيود أمام حتركات السلع واخلدمات ورؤوس األموال يف ظل  :مدى تدخل الدولة يف االقتصاد الوطين -د
السيطرة على اقتصادها، ذلك أن العوملة االقتصادية تتطلب الدولة  السائرة يف هذا االجتاه العوملة االقتصادية، فقدت احلكومات

  .للمناخ الالزم ملزاولة نشاطه، وليس الدولة القوية الوطنية املستقلة واملهيأةجنيب الرخوة املشجعة لالستثمار األ

، سواء عن طريق الرقابة على األسعار أو وضع قيود النشاط االقتصاديغري أن هناك بعض الدول اليت الزالت تتدخل يف        
خاصة بالنسبة  مع املؤسسات األجنبية، مستثمر على الواردات دف محاية صناعات معينة، أو عن طريق اشتراطها كطرف

املعنية، سواء كان هذا  مؤسساتللدول النامية، وهو ما يقلل من جاذبية أسواق هذه الدول كموقع لالستثمار بالنسبة لل
 ومدى تدخلها يف النشاط املضيفة التعرف على دور الدولة ، ومن هنا تربز ضرورة )1(االستثمار مباشرا أو غري مباشر

أهداف املؤسسات األجنبية قانونية يف حالة تعارض ال والرتاعات لتفادي حدوث اخلسائر ،االقتصادي قبل الدخول إىل أسواقها
  .مع أهداف الدولة املضيفة

  البيئة التكنولوجية: ثانيا

لخص هذا احلدث يف الثورة شهد القرن املاضي حدثا تكنولوجيا بالغ األمهية والتأثري على سري الظواهر االقتصادية، ويت       
واليت أثرت تأثريا واضحا على الطاقات  ،التكنولوجية اليت تفجرت يف بداية القرن املاضي وازدادت توهجا يف النصف الثاين منه

اإلنتاجية وأمناط املستهلكني ومستويات دخوهلم وغريها، ذلك أن التطور التكنولوجي يساعد على إنتاج وتوزيع وترويج السلع 
دمات بأقل تكلفة وأعلى جودة ويف أقصر وقت، وكل هذا كان نتيجة ألنشطة البحوث والتطوير اليت زاوهلا العلماء واخل

واملراكز واملؤسسات البحثية والعلمية طيلة القرن املاضي، واليت مولتها العديد من الدول املتقدمة من دخوهلا القومية، وبعض 
  .الشركات العاملية من أرباحها السنوية

ترتب على التقدم التكنولوجي خلق الكثري من األسواق للشركات املتعددة اجلنسيات اليت تتمتع مبستوى عال من  وقد       
التكنولوجيا يف جمال االتصاالت وخدماا، وامتد تأثري هذا التقدم إىل تغيري هيكل العمالة والصناعة وحتويلها إىل االعتماد على 

دارة يف اإلضافة إىل رفع القدرات التنافسية، ومن بني الطرق التكنولوجية احلديثة اليت أثرت على اإلالتكنولوجيا املتقدمة، ب
  )2(:األسواق العاملية ما يلي

 ما ؛التقدم يف الثورة التكنولوجية اليت تساهم يف إحداث ثورة يف جمال الزراع ة والطب والصناعات املرتبطة  
 عرب خمتلف أرجاء الكون ؛يف جمال التقدم والتعلم ونقل املعرفة  األقمار الصناعية اليت تلعب دورها  
 احلاسبات اآللية ؛ ئقة الكثافة اليت تساعد على صناعةتطوير صناعة شرائح السيليكون فا  
 ؛ية يف الثانية واحلسابات الناطقةحساب أو التعامل مع مليار عملية حساب ىظهور احلواسب اآللية العمالقة القادرة عل  
 مع تف اليت تقوم بالترمجة الفورية بشكل آيل من لغة ألخرى، وهو ما يسهل االتصال بني األفراد بلغتهم األصلية اهلوا

  أي فرد ويف أي مكان يف العامل ؛
 يات التجارية الصناعية بشكل كبري ؛تطور طرق الدفع عن طريق الربيد التكنولوجي، وهو ما يسهل العمل  
 واألسواق الناشئة يف إفريقيا وآسيا وغريها سلكية واملواصالت بالدول الناميةتطور طرق االتصال السلكية والال.  

                                                        
   .37عبد السالم أبو قحف، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 1(
   .62-61عبد السالم أبو قحف، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 2(
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وأن حاجات ورغبات املستهلكني متطورة ومتغرية  وجي يسري خبطى سريعة يوم بعد يومونظرا إىل أن التقدم التكنول       
منتجات املؤسسة مبا يليب حاجات ورغبات  التسويق متابعة ومواكبة هذا التقدم من خالل جتديد إدارةباستمرار، فيجب على 

من  املضيفة داخل األسواق مؤسسة األجنبيةاملستهلكني من جهة، وابتكار منتجات جديدة للمحافظة على امليزة التنافسية لل
ائيا مع سواقها، بل وإىل زواهلا أل اسوف يؤدي بالشركة إىل فقدا والتجديد االبتكاربذلك أن عدم االهتمام  )1(جهة ثانية،

  .مرور الوقت

   البيئة الثقافية: ثالثا

، مما يؤثر على التسويق برامج ينفذونوتصرفات املستهلكني واملدراء الذين خيططون و تسلوكياتؤثر البيئة الثقافية على       
  .وتروجيها وتوزيعها كقرارات صياغة املنتجات وتسعريها ،االستثمار األجنيب املباشر ملؤسساتالقرارات التسويقية اخلاصة با

األفراد يف جمموعة من القيم واملعرفة املكتسبة واملوروثة اليت تستخدم لتفسري سلوكيات وتصرفات :"وتعرف الثقافة بأا       
الذين هلم القوى البيئية املؤثرة يف املنظمات واملتكونة من األفراد  الثقافية فتعرف بأا تلكالبيئة أما  ،)2("دولة ما، أو تنظيم ما 

  )4(:لعناصر املكونة للثقافة فيما يليوتتمثل أهم ا .)3(أعراف معينة و قيم وتقاليد

 ابة ولغة اإلعالم واللغة وهلا عدة أنواع كلغة التحدث ولغة الكت ،تفاهم بني األفرادللوسيلة  اليت تعد مبثابةاللغة و
  الرمسية ؛

 لصالة واملناسبات الدينية وغريها ؛يب، باإلضافة إىل املعتقدات واقدسة للترهيب والترغاملشياء املتمثل يف األو الدين  
 ،ازفة، حتمل املخاطر ؛ القيم واالجتاهات حنو كل من الوقت، اإلجناز، العملالثروة، ا  
 ،اصالت والطاقة والتحضر واالختراع ؛كالنقل واملو التكنولوجيا والثقافة املادية  
 احلراك لقرابة، الطبقات االجتماعية، هياكل السلطة، أصحاب املصاحلاملؤسسات االجتماعية واملتمثلة يف ا ،

  االجتماعي، نظام الزواج ؛
 اخل ؛....، العايل، مستوى األمية، النظامي، املهين، االبتدائي، اإلعدادي التعليم  
 ،األلوان، الرسم، الرقص، املوسيقى، التمثيل، التراثك األخالق واجلمال والفنون.  

، فبالنسبة لعنصر الدين ملؤسساتلعناصر السابقة على األمناط االستهالكية للمستهلكني وعلى تصرفات مدراء اتؤثر ا       
مثال جند أن اهلندوس والذين ميثلون غالبية سكان اهلند يعبدون البقر وحيرمون أكل حلومها، مما جعل الطلب على اللحوم 

 للتوسع يف تقدمي هذه الوجبات السريعة هناك، كما أن "ماكدونالد"البيضاء يف تزايد مستمر، وهو ما دفع جبميع حمالت 
األغنام أو اخلنازير، وليس من حلم من  % 100عن أن اهلمبورجر الذي تقدمه حيتوى على  تعلنأ (wimpy)حمالت ومييب 

  .)5(حلوم البقر

                                                        
   .37رضوان حممود العمر، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 1(
   . 46عبد السالم أبو قحف، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 2(

(3) Pitts Robert, Lei David, strategique management and sustaining competitive advantage, west publishing company, New 
York, 1996, p 17. 

   .91بديع مجيل قدو، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 4(

  .49لسالم أبو قحف، التسويق الدويل، مرجع سابق، صعبد ا (5)
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تعين يف إسبانيا  -ا لشركة فورد األمريكيةهوهي اسم شاحنة يعود صنع -"فريا"أن كلمة جند وبالنسبة لعنصر اللغة مثال        
  .وهو ما ألزم شركة فورد بتغيري اسم هذه الشاحنة قبل تصديرها إىل السوق اإلسباين )1(امرأة قبيحة،

كون على معرفة تالتسويق أن إدارة البد على االستثمار يف األسواق األجنبية، وبالتايل فقبل اختاذ أي قرار للتصدير أو        
أو جزءا من السوق  امسعته اسعى إىل التعامل معها، جتنبا للوقوع يف مشاكل قد تفقدهتية كاملة بثقافات اتمعات اليت ودرا

  .املستهدف أو كله

  البيئة السياسية والقانونية  :رابعا

طبيعة أنظمة احلكم السائدة يف  يقوم حتليل البيئة السياسية والقانونية بناء على دراسة القوانني والتنظيمات، باإلضافة إىل       
  .الدول املضيفة اليت حتد أو تفضل التسويق الدويل

وقبل اختاذ قرار كة عند دخوهلا إىل السوق األجنيب، تتمثل يف الظروف السياسية املؤثرة على نشاط الشر: البيئة السياسية -1
لسياسية وذلك من النواحي دراسة وحتليل البيئة اب أن تقومالتصدير أو االستثمار يف األسواق األجنبية، البد على إدارة الشركة 

  : التالية

تتباين الدول تباينا كبريا من حيث ميوهلا وموقفها اجتاه االستثمار األجنيب، فهناك بعض  :البيئة السياسية للدولة املضيفة -أ
عض القوانني والتنظيمات اليت حتد من الدول املضيفة اليت تفرض سيطرا على مؤسسات االستثمار األجنيب من خالل فرض ب

نشاطها وتقيد من حريتها، كزيادة الضرائب والرسوم على هذه الشركات ومنعها من االستثمار يف بعض الصناعات احلساسة 
بينما هناك دوال مضيفة أخرى تشجع االستثمار األجنيب من خالل يئة الظروف املالئمة له وتقدمي ، كصناعة األسلحة مثال

  .سهيالت والتنازالت والضمانات وغريهاالت

ويرجع االختالف والتباين بني الدول يف تسهيل أو إعاقة دخول الشركات العاملية ومدى حريتها إىل طبيعة التشكيالت        
ت تعرقل احلكومية اليت متثل النظام السياسي القائم، حيث جند أن األنظمة الشيوعية واالشتراكية يف كل من روسيا وغريها كان

االسترياد من اخلارج، وذلك من خالل تدخل اللجان احلكومية يف عمليات االسترياد، وتفشي البريوقراطية واملركزية 
وهو ما يعرقل وحيد من صفقات التصدير وبالتايل إعاقة أنشطة التسويق الدويل، بينما متنح الدول الرأمسالية احلرية ، )2(املشددة

  .ت، مما يشجع وينشط صفقات التصدير والتسويق الدويليف استرياد السلع واخلدما

ومن األمور األخرى الواجب مراعاا ومراقبة تطوراا يف أسواق الدول املضيفة هي مدى توفري األمان واالستقرار        
دير أو االستثمار يف ذلك أن التص، )3(السياسي يف تلك الدول والفلسفة االقتصادية والسياسية للحكومات احلالية واملستقبلية

حلروب، الثورات الشعبية التأميم واملصادرة، ا(واجه العديد من التحديات السياسية ت املؤسسة األجنبيةاألسواق اخلارجية جيعل 
  .الواجب دراستها والتنبؤ ا )اخل.....

                                                        
   .94مرجع سابق، ص  التسويق الدويل، بديع مجيل قدو،) 1(
   .41مرجع سابق، ص  التسويق الدويل، رضوان احملمود العمر،) 2(
   .99بديع مجيل قدو، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 3(
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مليات الشركات العاملية حمليا ودوليا ميكن للبيئة السياسية للدولة األم أن حتد من حرية ع :البيئة السياسية للدولة األم -ب
كوريا و ليبياو على حد سواء، ومثال ذلك أن متنع حكومة الواليات املتحدة األمريكية شركاا األمريكية من التعامل مع إيران

كري أو متنع بعض الشركات اليت تنتج منتجات ذات أمهية تكنولوجية وعسكرية كبرية، كالصواريخ والعتاد العسالشمالية، 
  )1(.املتطور وغريها

تؤثر العالقة بني الدولة األم والدولة املضيفة تأثري كبري على  :ولة املضيفةطبيعة العالقة بني الدولة األم للشركة والد - ج
أنشطة الشركات العاملية والتصدير، ففي حالة ما إذا كانت العالقات االقتصادية والسياسية طيبة بني الدولتني، فذلك من شأنه 

 . ر والتسويق الدويل، والعكس صحيحأن يسهل عمليات التبادل التجاري بينهما، وهو ما يشجع وينشط صفقات التصدي

  )2(:دولة للتنبؤ باخلطر السياسي يف أي التالية ؤشراتباملوجهة النظر االقتصادية، ميكن االستعانة ومن       

 معدل التضخم، حركة رأس املال، الديون اخلارجية، مدى املؤشرات االقتصادية املتمثلة يف مستوى الناتج الوطين ،
 ة، درجة االعتماد على سلعة معينة ؛وفرة السلعة واملنتجات الغذائي

 اورة، درجة الدميقراطية، شرعية احلكومة، مدى تدخل اجليش يف  املؤشرات السياسية املتمثلة يفالعالقة مع الدول ا
 جنبية ؛الدخول يف صراعات مع دول أ السلطة،

  املؤشرات االجتماعية املتمثلة يف درجة التقدم احلضاري، مدى تواجد اجلماعات الدينية املتطرفة، الفساد، التوترات
 .الطائفية

تتمثل البيئة القانونية يف جمموعة القوانني واألنظمة احلاكمة للسوق احمللية يف البلد املضيف واليت تؤثر على : البيئة القانونية -2
  .)3(ة لالستثمار األجنيب أو مشجعة لهشركات احمللية والعاملية، فقد تكون هذه القوانني معوقعمل ال

  )4(:وتتمثل مصادر هذه القوانني يف      

 واألئمة املسلمون ؛ ية الشريفة، وما جيتهد به الفقهاءوبالشريعة اإلسالمية واملتمثلة يف القرآن الكرمي والسنة الن 
 اليت كانت تأخذ بالنظام الشيوعي؛ ملستمدة من النظام املاركسي واملؤثرة على الدولالقوانني االشتراكية ا 
 ية والفرنسية واالسترالية وغريها ؛القانون العام الذي يستمد مصادره من القوانني االجنليز 
 القانون املدين املستمد من األصول أو القوانني الرومانية القدمية.  

لسياسية والقانونية جيد أا يف تغري من فترة ألخرى، ففي اجلانب السياسي جند مثال أن هناك دوال واملتأمل يف األنظمة ا       
كانت تتبع أنظمة ملكية دكتاتورية، لكن بفضل االنتفاضات والثورات الشعبية تغريت فيها أنظمة احلكم إىل أنظمة دميقراطية 

 ويف اجلانب القانوين قد تلجأ مثال دولة معينة إىل تغيري قوانني االستثمار األجنيب  –مثل ما حدث يف بعض البلدان العربية  –
ات العاملية وعلى عمليات أو تقدمي الدعم واحلماية لبعض صناعاا، وال شك أن هذه التغريات سوف تؤثر على عمل الشرك

                                                        
، رسالة )snvi(دراسة حالة املؤسسة الوطنية السيارات الصناعية :  يف أداء النشاط التسويقي الدويل للمؤسسةمزيج التسويق الدويلأمهية  قرينات إمساعيل،) 1(

   .80، ص 2005جامعة سعد دحلب، البليدة، اجلزائر،  ،ماجستري
  .69عبد السالم أبو قحف، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص  )2(
   .41رجع السابق، ص م التسويق الدويل، رضوان احملمود العمر،) 3(
   .65عبد السالم أبو قحف، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص )4(
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البحث املنتظم واملستمر لواقع هذه التغيريات يف به من مهمة رجل التسويق مسألة صعبة ومعقدة، وهو ما يلزمالتصدير مما جيعل 
  .األسواق األجنبية، والتنبؤ مبا ستؤول إليه هذه التغريات يف املستقبل

  :عموما ميكن مجع العوامل البيئية املؤثرة على أنشطة مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف الشكل التايل      

  بيئة التسويق الدويل: 08الشكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  .141، ص 2004عبد السالم أبو قحف، حبوث التسويق والتسويق الدويل، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  :املصدر

 اشهدالتطورات اليت ميكن القول أن بيئة التسويق الدويل أصبحت تتميز بالتعقيد والديناميكية، خاصة يف ظل  اأخري       
مؤسسات االستثمار ، وهو ما يلزم اخل...البعض دية العاملية من ظهور للعوملة وانفتاح األسواق على بعضهاالساحة االقتصا

من مجيع النواحي واملتغريات، سواء كانت  هااألجنيب املباشر بصفة عامة وإداراا التسويقية بصفة خاصة بدراستها وحتليل
ا دون إمهال البيئة السياسية والقانونية اليت تعترب يف الوقت احلايل من أهم اقتصادية أو تنافسية أو تكنولوجية أو ثقافية، وهذ

  . هذه املؤسساتالعوامل املؤثرة على أنشطة 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  ة دولي عوامل اقتصادية                              

  

 دولية قانونية  عوامل سياسية                             

  الدولة

 األم

 "أ"سوق أجنيب 

 "جـ"سوق أجنيب 

 الشركة  "ب"سوق أجنيب 
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  دراسة وانتقاء األسواق األجنبية: ثالثاملبحث ال

بتصدير منتجاا  خالل البدءبأشكال خمتلفة، فقد تتم عملية الدخول من أسواق الدول املضيفة  الشركات العامليةتغزو        
     أو اقتناء مشروعات قائمةمبشروع استثمار مشترك مث االنتقال إىل التملك املطلق لذلك املشروع  إىل األسواق األجنبية أو

ل األجنبية يف الدوفإن اقتحام األسواق وبعد دراسة بيئة التسويق الدويل أو غري ذلك، وبغض النظر عن هذه األشكال أو غريها 
 إدارة، وهو ما يفرض على ةختاذ القرارات التسويقية املناسبالوحتديد إستراتيجية دخوهلا يتطلب أوال دراستها وانتقاءها  املضيفة

  :يةالعديد من اخلطوات املنتظمة، واليت سوف نتناوهلا يف املطالب التال إتباع لدى هذه املؤسسات التسويق

  .دويل وتقسيم األسواق األجنبيةدراسة سلوك املستهلك ال: املطلب األول

  .حبوث التسويق الدويل: املطلب الثاين

  .تقييم واختيار األسواق األجنبية: املطلب الثالث

  دراسة سلوك املستهلك الدويل وتقسيم األسواق األجنبية: املطلب األول

بالتقرب أكثر من املستهلكني يف تلك ت الشركابيئة التسويق الدويل، تقوم هذه  الشركات العاملية تدرس وحتللبعد أن        
  .األسواق و تقسيمهم إىل قطاعات متجانسة

  دراسة سلوك املستهلك األجنيب: أوال

إن جناح املؤسسات  .)1(تعين دراسة سلوك املستهلك الدويل دراسة عادات الشراء وأمناط االستهالك يف األسواق الدولية       
على إرضاء وكسب والء املستهلكني يف تلك األسواق من خالل تلبية حاجيام ورغبام، يف اقتحام األسواق األجنبية يعتمد 

النفسية والشخصية  جناحها يف دراسة وحتليل العوامل وأن قدرة املؤسسات يف تلبية هذه احلاجات والرغبات يتوقف على مدى
املستهلك واليت هذا معرفة أمناط وعادات وحاجات  واالجتماعية والثقافية املؤثرة على سلوك املستهلك الدويل من جهة، وعلى

  .من جهة ثانية من سوق أجنيب آلخرختتلف عنها 

  تقسيم األسواق األجنبية : ثانيا

تعرف عملية تقسيم السوق الدولية بأا جتزئة هذه األسواق إىل قطاعات وأجزاء متجانسة من املستهلكني، ينظر إىل        
وتتميز األسواق الدولية بعدم التجانس مقارنة  )2(،توفري املزيج التسويقي املناسب لهب ب بلوغهجيكل واحد منها بأنه هدف 

باألسواق احمللية اليت فيها الكثري من التجانس، وهذا راجع إىل اختالف بيئة التسويق الدويل عن بيئة التسويق احمللي، كما أن 
جزاء املتجانسة، وهو ما يفرض على املسوق الدويل بأن خيتار تلك تعدد األسواق األجنبية يقابله تعدد يف القطاعات واأل

  )3(.القطاعات واألجزاء األكثر جاذبية واملناسبة مع إمكانيات املؤسسة املادية واإلدارية وغريها

                                                        
   .283، ص 2002آليات تفعيل التسويق الدويل ومناطق التجارة احلرة الكربى، دار قباء، القاهرة،  :النجار، تسويق الصادرات العربية فريد) 1(
   .153مرجع سابق، ص  التسويق الدويل، بديع مجيل قدو،) 2(

   .154مرجع السابق، ص  التسويق الدويل، بديع مجيل قدو، )3(
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يف هذه األسس و تتمثل أهم   وتستخدم يف جتزئة األسواق العاملية نفس األسس واملعايري املستخدمة يف األسواق احمللية،        
  .و غريها الثقافيةواألساس اجلغرايف والدميوغرايف واملتغريات السلوكية والنفسية واالجتماعية 

  )1(:عالة لألسواق األجنبية فتتمثل يفأما عن شروط التجزئة الف      
 على قطاعات السوق وسهولة قياسها ؛ إمكانية التعرف 
 لوصول إىل السوق بطريقة اقتصادية ؛سهولة ا 
 كرب حجم السوق ؛ 
 ابة املستهلكني للجهود التسويقية ؛استج 
 استقرار القطاعات السوقية واستمرارها يف األجل الطويل. 

 حبوث التسويق الدويل : املطلب الثاين
تشخيص االحتياجات من املعلومات واملتغريات اليت يتم من خالهلا مجع، تسجيل وحتليل  بأا حبوث التسويق تعرف     
فبحوث التسويق تسمح بالتأكد من قرارات التسويق وخماطر اإلخفاق يف ممارسة األنشطة اجلديدة،  ،) 2( مات اجليدةاملعلو

عملية اإلعداد، اجلمع، التحليل واالستغالل للبيانات  :تعرف بأاكما  .)3(فتمثل نوع من التأمني على خماطر اإلخفاق 
  ،)4( واملعلومات املتعلقة باحلاالت التسويقية

تتشابه خطوات إجراء حبوث التسويق على املستوى احمللي والدويل، لكن ونظرا لتعدد واختالف بيئة التسويق الدويل من و 
  .دولة ألخرى عن بيئة التسويق احمللي، فإن حبوث التسويق الدويل تصبح أكثر صعوبة وتعقيدا مقارنة ببحوث التسويق احمللي

  ويق احمللي والدويلأوجه االختالف بني حبوث التس: أوال

  )5(:لتسويق الدويل يف النقاط التاليةتتمثل أوجه االختالف بني التسويق احمللي وا        
  تعامل رجل التسويق الدويل مع متغريات خمتلفة من سوق دولية إىل أخرى، يف حني جند أن رجل التسويق يف السوق

 رائب والقوانني واللغة وغريها ،الضاحمللي يتعامل مع نفس املتغريات كالعملة والرسوم و
 اد التعامل مع أسواق أجنبية أخرى ؛تزايد املتغريات السابقة كلما ز 
 فيما خيص توفري املعلومات للباحثني األجانب واحملليني من حيث  من دولة ألخرى تباين مواقف احلكومات واألفراد

لى الباحث األجنيب بأن يسلك أسلم الطرق السرية والتفاصيل وأسلوب احلصول عليها وغريها، وهو ما يفرض ع
 ارس املرونة الالزمة لتحقيق ذلك ؛وأقلها حساسية للحصول على ما يريد من معلومات ومي

 تعدد اللغات والبيئات لتلك الدول ؛وذلك ل ،تعقد تصاميم البحوث عند تنفيذها من دولة ألخرى 
 وى السلعة أو اخلدمة قيد وق باملتوفر منها، وخاصة على مستالبيانات الثانوية عن األسواق األجنبية وعدم الوث نذرت

 الدراسة ؛
 صعوبة توحيد املفاهيم واملقاييس يف األسواق األجنبية. 

 
                                                        

   .110مرجع سابق، ص  التسويق الدويل، رضوان احملمود العمر،) 1(
(2)  Jean Jaqueslambin, la recherche marketing, 3eme tirage, ed.discience international, paris, 1994, p4.  
(3)  ipid, p5. 
(4) P.kotler et B.dubois, marketing management , op.cit, p 126. 

   .134-133مرجع سابق، ص  التسويق الدويل، بديع مجيل قدو،) 5(
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   مصادر املعلومات يف حبوث التسويق الدويل: ثانيا

ق احمللي، فكال النوعني ال ختتلف أنواع املعلومات املستخدمة يف حبوث التسويق الدويل عنها عند إجراء حبوث التسوي       
يعتمد على املعلومات األولية والثانوية، إال أن مصادر هذه املعلومات املستخدمة يف حبوث التسويق الدويل ختتلف عن تلك 

  .املستخدمة يف حبوث التسويق احمللي

البدء ا مسبقا، واليت عادة ما يتم تتمثل املعلومات الثانوية يف تلك البيانات اليت يتم جتميعها : انويةمصادر املعلومات الث -1
  .)1(يف أي حبث

  )2(:فتتمثل يف هاأما مصادر 
ومثال ذلك مراكز اجلمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنوك املركزية  :املؤسسات احلكومية والشبه حكوميةالدوائر و -أ

  .وغرف التجارة والصناعة وغريها
، خاصة يف  الكثري من الوقت واجلهد واملالواليت بإمكاا توفري اخل املؤسسةالبيانات املوجودة د هي :ملفات املؤسسة -ب

  .ظل توفر احلاسبات والربامج املساعدة على ختزين املعلومات وحتديثها وغريها

 كهيئة األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وغريها، حيث :املؤسسات الدولية -جـ
تنشر هذه املؤسسات العديد من الدراسات واإلحصاءات والتقارير اخلاصة بالسلع واملنتجات وقوانني الصرف للدول 

  .اخل....والتطورات املالية واالقتصادية ا 

هناك بعض املؤسسات التجارية اليت تقدم بعض البيانات مقابل أجور، ومثال ذلك جملة  :معلومات معروضة للبيع -د
)Fortune(  التاليت تنشر معلومات قيمة عن خمتلف الشركات العمالقة العاملية، إضافة إىل العديد من الصحف وا

  .املتخصصة اليت تقدم معلومات مفيدة عن األسواق اخلارجية كاملناقصات الدولية والفرص التجارية وغريها

فارات باخلارج من املصادر اخلصبة لتوفري البيانات تعترب أقسام التمثيل التجاري داخل الس :التمثيل التجاري الوطين -هـ
 ،اخلاصة باألسواق املتواجدة فيها، إذ من خالل هذه األقسام ميكن معرفة قيمة وحجم الصادرات والواردات للدولة املضيفة

 وأسعارها مواصفات السلع واخلدماتومعرفة تشريعات وقوانني التصدير واالسترياد، باإلضافة إىل إمكانية التعرف على 
  .واملعارض املزمع إقامتها وغريها

تتمثل املعلومات األولية يف تلك البيانات اليت يتم مجعها ألول مرة من امليدان، وبالرغم من أن  :مصادر املعلومات األولية -2
ة اليت جيب استغالهلا ة امليدانية تكون مفيدة للغاية يف التعرف على األسواق األجنبية ومتكن من تقييم الفرص التسويقيرالزيا

ة تكون مكلفة وقصرية، مما قد يعرض الباحث لعيب السطحية يف روالتهديدات اليت يستلزم مواجهتها وجتنبها، إال أن تلك الزيا
  )3(.ة امليدانيةرمعلوماته واستنتاجاته، وعليه جيب مجع كل البيانات الثانوية اخلاصة باألسواق األجنبية قبل اإلقدام على الزيا

 

                                                        
   .97مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص ) 1(
   .86، 83، مرجع سابق، ص مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق العاملية: التسويق الدويلغول فرحات، ) 2(
   .233 -232، ص 2003مكتبة عني الشمس، مصر،  ديق حممد عفيفي، التسويق الدويل،ص) 3(
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  التسويق الدويلحبوث أمهية : ثالثا

نظرا لتزايد واشتداد املنافسة يف األسواق العاملية، وتعدد حاجات املستهلكني األجانب من سوق آلخر، وتعقد بيئة        
التسويق الدويل واختالفها من بلد آلخر، فإن حبوث التسويق الدويل أصبحت تعد من األنشطة الرئيسية للشركات العاملية، 

معظم هذه الشركات قامت بتخصيص إدارة مستقلة لبحوث التسويق الدويل وجتنيد رجال تسويق  أنميكن مالحظة ذلك من و
متخصصني للقيام ذه البحوث، بعدما أدركت أمهية حبوث التسويق الدويل يف حتديد استراتيجياا التسويقية واختاذ القرارات 

  .املناسبة اليت حتقق أهدافها

  :لتسويق الدويل يف النقاط التاليةكن إبراز أمهية حبوث اومي       

تكتسي حبوث التسويق الدويل أمهية بالغة يف اختاذ القرارات التسويقية، فاملستهلك هو سيد السوق، والقرارات التسويقية  -1
وسوء توجيه عوامل  ويؤدي عدم دراسة السوق إىل تراكم املخزون السلعي .جيب أن ترتكز على دراسة احتياجاته ورغباته

اإلنتاج، وبالتايل زيادة تكلفة التصدير واخنفاض األرباح، أضف إىل ذلك فإن حبوث التسويق الدويل ختدم جماالت التصدير 
ا االستيعابية وإمكانيات التصدير هلا وجماالت استريادها اودراسة األسواق اخلارجية، وذلك من خالل التعرف على طاق

  )1(.، ومعرفة اجتاهات التجارة اخلارجية وحركتهااإلنتاج للسلع املستوردة وتوضيح الفائض لدى الدولى مناطق والتعرف عل

  )2(:تسويق الدويل املسامهة يفمن شأن حبث ال -2

 لسلع يف األسواق املستهدفة ؛تقدير الطلب على ا 
 ؛يت تعتمد يف جتزئة السوق األجنيب حتديد األسس ال 
 خول األسواق العاملية ؛عوقات طرق دتقييم مزايا وم 
  ختطيط وتنفيذ أنشطة تسويقية حمددة كالترويج والتسعري، كما ميكن أن تساهم يف رسم إستراتيجية التنويع         

 جنبية بناءا على ظروفها السائدة ؛يف األسواق األ أو تنتج أو التوحيد للسلع اليت تعرض
 امج شركةدية الدولية كما حصل لربنمعاجلة األزمات االقتصا )Unilever(  ملعاجلة  1998التايلندية القابضة عام

 .األزمة االقتصادية اآلسيوية آنذاك

  نظام معلومات التسويق الدويل : رابعا
اليت تستخدمها  تعد املعلومة إحدى املدخرات الرئيسية يف عملية صياغة اإلستراتيجية التسويقية وأحد األدوات املهمة       

  .مشكالا واختاذ القرارات املناسبة حل  يف ات االستثمار األجنيب املباشرؤسسملاإلدارة العليا 

ن واسترجاع ومعاجلة البيانات يزختجمموعة من األفراد واألجهزة واملعدات، تقوم جبمع و:"ويعرف نظام املعلومات بأنه       
أما نظام املعلومات  ،)3("ء يف مواجهة املتغريات البيئيةإلنتاج املعلومات يف الوقت املناسب وبشكل مستمر، لتلبية حاجات املدرا

  .)4(التدفق املستمر للمعلومات اليت يلجأ إليها املسريين الختاذ مجلة القرارات التسويقيةالتسويقي فهو النظام الذي يتم من خالله 

                                                        
   .21-20، ص 1992سامي عفيفي حامت، دراسة أسواق التصدير، دار النهضة العربية، مصر ) 1(
   .129، مرجع سابق، ص بديع مجيل قدو، التسويق الدويل) 2(
   .44، ص 2009تسويقية، دار صفاء، عمان، األردن، عالء فرحان طالب وآخرون، نظام االستخبارات ال) 3(

(4)  Jeffere Yseglin, cours pratique de marketing, ed: inter-edition, paris, 1990, p37. 
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مجع البيانات وتصنيفها وحتليلها  يتمثل يف خمتلف العناصر املساعدة على التسويقي وعليه ميكن القول أن نظام املعلومات
  .التسويقية مات تتخذ على أساسها القراراتومعاجلتها وتقييمها للحصول على معلو

أما نظام معلومات التسويق الدويل فهو جمموعة النظم الفرعية للمعلومات اليت يغطي كل منها دولة واحدة، حيث يوفر        
يف الدولة املعنية من  ؤسسةحتديد أفضل بدائل قرارات التشغيل اليومي لألنشطة امل نظام كل دولة تقارير معلومات تستخدم يف

  )1(.على اختاذ القرارات طويلة األجل العليا جهة، كما ترسل هذه التقارير لنظام معلومات التسويق الدويل ملساعدة اإلدارة

املعلومات من طرف النظام الفرعي للمعلومات لتلك  وأهدافها يف دولة معينة يتم مجع ؤسسةوبناءا على احتياجات امل       
  )2(:ومن أمثلة تلك املعلومات ما يلي الدولة،

 وب توفرها ج من حيث مواصفاته وحجمه وتغليفه ومواصفاته القياسية والشهادات املطلمعلومات مرتبطة باملنت
  اخل ؛) ....اإليزو مثال(

 اط السعر باالختالفات يف مواصفات املنتج ومدى تأثر السعر معلومات مرتبطة بالسعر كتلك املتعلقة مبدى ارتب
  التأمني والرسوم اجلمركية وغريها ؛بتكاليف النقل و

  ،معلومات مرتبطة بالتوزيع كاختيار وسائل الشحن املناسبة، ومدى حاجة السلعة للتخزين يف السوق املستهدف
  يار الوكيل الوحيد للسلعة وغريها ؛ومعايري اخت

 ن إشهار وبيع شخصي ج كتلك املعلومات اليت ختص أنسب وسائل الترويج مرتبطة بالترويج للمنتمعلومات م
  ؛وغريها

 زايا مب همومدى متتع نافسة السائدة، وخصائص املنافسنيمعلومات مرتبطة باملنافسة كتلك املعلومات اخلاصة بأنواع امل
  تفضيلية يف السوق املستهدف ؛

 وإمكانية حتوله للسلع البديلة، ومدى تطور  هلك كتلك املتعلقة بوالئه للسلعةمعلومات حول دراسة سلوك املست
  أو اللون أو الفائدة أو غري ذلك ؛ احتياجاته من حيث اجلودة

  ؛ و غريهامعلومات حول خطط الدولة يف جمال االستثمار والتسهيالت املقدمة للمستثمرين  
 على أعمال الشركة، ونظم الضرائب  هاملرتقبة، ومدى تأثري وتغرياته ت حول سعر الصرف بالدولة املضيفةمعلوما

 اخل ؛....لة والتعديالت املرتقبة، املطبقة يف الدو
   معلومات مرتبطة باختيار شرحية السوق املناسبة، وما هي أنسب الشرائح للمزيج التسويقي للمؤسسة، وإمكانية

  .تطبيق مفهوم السوق العاملي للمنتج وغريها

ميكن القول أن القيام ببحوث التسويق الدويل هي مسألة يف غاية الصعوبة خاصة يف ظل تشعب موضوعات  وعليه       
التسويق الدويل، وتعدد واختالف البيئة اخلارجية من سوق آلخر، ويزداد األمر صعوبة يف حالة عدم توفر وصحة البيانات 

سويق الدويل مكون من نظم معلومات فرعية يسمح هلا بتوفري امعة، وهو ما يفرض على املؤسسة إنشاء نظام معلومات الت
 .املعلومات الالزمة الختاذ القرارات التسويقية املناسبة

                                                        
   .39ص  ،1997حيي سعيد علي عيد، حبوث التسويق الدويل واملصدر الناجح، دار األمني، ) 1(
   .40 -39ص  املرجع السابق، )2(
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   تقييم وانتقاء األسواق اخلارجية : املطلب الثالث

ر من املستهلك لتقرب أكثالقيام ببحوث التسويق الدويل اليت ميكن من خالهلا ادراسة وتقسيم األسواق األجنبية وعد ب       
 انتقاء وتقييم األسواقو ياالختيار بني تنميط أو تعديل املزيج التسويقتأيت عملية  أمناطه االستهالكية،الدويل ومعرفة عاداته و

  .املراد دخوهلا

  االختيار بني تنميط أو تعديل املزيج التسويقي: أوال

عن بيئتها يف  خمتلفةددة، مما جعلها تعمل يف بيئات عديدة ومتغرية أنشطتها يف أسواق أجنبية متعالشركات العاملية تزاول        
 لذلك ينبغي على هذه رغبام من سوق أجنيب آلخر،ملستهلكني الذين ختتلف حاجام ودوهلا األم، وتتعامل مع العديد من ا
حاجات ورغبات املستهلكني يف التغيري الواجب إدخاله على مزجيها التسويقي ليتالءم مع الشركات أن تقرر مدى التعديل و

  :، وهو ما يلزمها االختيار بني بديلني مهااملستهدفة األسواق األجنبية
 ؛لكل األسواق األجنبية املستهدفة  تنميط املزيج التسويقي  
 لكل سوق أجنيب مستهدف تعديل أو تغيري املزيج التسويقي.  

ي إتباع مزيج تسويقي واحد لكل األسواق األجنبية املستهدفة، وعادة ما تفضل املؤسسات األجنبية البديل األول، أ       
  )1(:وذلك لألسباب التالية

 بالعملية اإلنتاجية أو التسويقية ؛سواء تلك اخلاصة  ليةتقليل التكاليف اإلمجا  
 جنبية ؛وع املنتشرة يف األسواق األالسيطرة من املركز الرئيسي على املزيج التسويقي للفرسهولة الرقابة والتنسيق و  
  ؛ الدويل زيج التسويقيبرامج املإن إستراتيجية التنميط ال تتطلب وقت كبري لتخطيط و إعداد 
 لعديد من املنتجات يسهل التنميط عملية امتالك وخزن بعض املستلزمات االحتياطية املطلوبة خلدمات ما بعد البيع ل

 .الصناعية االستهالكية و
يف مجيع السياسة بنجاح، حيث يتم توزيع املشروب كما هو موجود يف السوق احمللي  كوال هذهوتطبق شركة كوكا         

نفسها جمربة على تعديل مزجيها  الشركات العامليةلكن ورغم الفوائد اليت حتققها سياسة التنميط، فقد جتد  .األسواق األجنبية
حدا يتالءم مع العادات واألمناط الشرائية التسويقي أو تغيريه، أي إعداد مزيج تسويقي مناسب لكل سوق أجنيب على 

  .للمستهلكني يف تلك األسواق

  )2(:وقف على العوامل التاليةوبصفة عامة فإن عملية املفاضلة بني البديلني السابقني تت       

ما يف حالة ت بدرجة أكرب يالءم السلع الصناعية، أتشري األحباث حول طبيعة السلعة أن تنميط املواصفا :طبيعة السلعة -1
  .السلع االستهالكية فتحتاج املنتجات غري املعمرة إىل درجة أكرب من التكييف مقارنة باملنتجات املعمرة

الدول املضيفة، وقد ختتلف مرحلة تطور  سواقأ معظم املنتجات بعدة مراحل عند طرحها يف متر :درجة تطور السوق -2
مما يستلزم القيام بالتعديالت املناسبة اخلاصة بتصميمه وتسعريه  ول األم،حياة املنتج يف هذه األسواق عنها يف أسواق الد

  .وتوزيعه وتروجيه
                                                        

  .  300، ص2004مدخل كمي و حتليلي، دار حامد، عمان، : جاسم حممد الصميدعي، استراتيجيات التسويق حممود )1(
   .59قرينات إمساعيل، أمهية املزيج التسويق الدويل يف أداء النشاط التسويقي الدويل للمؤسسة، مرجع سابق، ص) 2(
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بعملية  ، مث القياماملبيعات حجم يف شكل منو أي القيام بتحليل تكلفة تعديل مواصفات املنتج والعائد: العائد والتكلفة -3
  .مواصفات املنتجالعوائد املتوقعة عن عملية تعديل املقارنة بني التكاليف و

 تقييم األسواق اخلارجية: ثانيا

 وذلك الختيار، هذه األسواق تقييملإجراءات منتظمة  تتبع املؤسسةال بد أن خوهلا، بعد حتديد األسواق اليت ميكن د       
  .األسواق اليت تعرض أكرب العوائد طويلة األجل عند االستثمار فيها

بؤ حبجم السوق احملتمل مبثابة اخلطوة األوىل يف عملية اختيار األسواق املستهدفة، ومهمة يعترب التن: تقدير السوق احملتمل -1
اليت جتمعها املؤسسة من املصادر انات املنشورة والبيانات األولية حبوث التسويق الدويل يف هذا اال هي االستفادة من البي

  )1(.املختلفة
بالتنبؤ بالظروف اليت قد  ةمطالب اعمل يف احلاضر، إال أإدارة التسويق تغم من أن بالر: تنبؤ بالسوق احملتمل يف املستقبلال -2

  .على اختاذ القرارات املناسبة يف األجل القريب احتدث يف املستقبل، وذلك للوصول إىل تقديرات حمتملة تساعده
  )2(:يليتمل يف املستقبل ما التسويق دراستها للتنبؤ بالسوق احملإدارة وأهم اإلجراءات اليت جيب على        

   .دولة دون أخرىالعمل يف من الشركات العاملية فهذه التشريعات قد متنع  ،التجارية اخلاصة بالدول األم التشريعات -أ
 :وأهم هذه القيود ما يلي ،القيود على دخول األسواق -ب

 اجلمركية املفروضة على الواردات ؛ احلماية 
 كية ونظام احلصص يف املستقبل ؛جلمراحتماالت تغري الرسوم ا 
 املستوردة ؛السلع واخلدمات ب اخلاصلنقد األجنيب مدى الرقابة والقيود املفروضة على ا 
  املفروضة على استرياد وبيع السلع ؛تشريعات الصحة واألمان 
  جتؤثر بشكل أو بآخر على طلب املنتالقيود السياسية املرتقب تغيريها واليت ميكن أن. 

حيث جيب على رجل التسويق الدويل التنبؤ باخلطط املستقبلية للمنافسني ومعرفة نصيب كل منافس يف  ،ملنافسةهيكل ا -ج
 .اخل....السوق، وكيف يتغري نصيبهم 

نصيب الشركة احملتمل من السوق الكلي، إال  ملتوقع تقديريتطلب التنبؤ حبجم املبيعات ا :لتنبؤ حبجم املبيعات يف املستقبلا -3
لية التنبؤ قد تكون صعبة املنال بسبب املنافسة الشديدة من طرف املشروعات احمللية واألجنبية، وصعوبة تقدير استجابة أن عم

  )3(.املستهلك ملنتجات هذه الشركة
  ):)4ا للتنبؤ حبجم املبيعات ما يليومن أهم احملددات اليت ميكن االستعانة         

 معدل النمو االقتصادي للبلد ؛ 
 سعر مع إرادة الدخول للسوق ؛ /جمة إستراتيجية منتمالئ 
  بني الدول املصدرة واملستوردة ؛ احلميمةاستمرار العالقات السياسية واالقتصادية 
  فيما خيص الضرائب والرسوم وغريها ؛استقرار القوانني والتشريعات على حالتها الطبيعية 

                                                        
   .358، ص 2001لتصدير، دار النهضة العربية، مصر، توفيق حممد عبد احملسن، التسويق وتدعيم القدرة التنافسية ل) 1(
   .54بق، ص  سامي عفيفي حامت، دراسة أسواق التصدير، مرجع سا) 2(
   .359مرجع سابق، ص  التسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير، توفيق حممد عبد احملسن،) 3(
   .86مرجع سابق، ص  ط التسويقي الدويل للمؤسسة،أمهية املزيج التسويق الدويل يف أداء النشا قرينات إمساعيل،) 4(
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 البيع وفعالية عقود الضمان نوعية التسيري وشبكة التوزيع ونوعية اخلدمات ما بعد. 
عن طريق  األسواق األجنبية يكوناستهداف  ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر فإن بالنسبة :التنبؤ بالتكاليف واألرباح -4

و بالتايل فإن  –مشتركة أو غري ذلك  هذه مشروعات ذات ملكية مطلقة أو سواء كانت –تلك األسواق يف  اتإنشاء مشروع
وأسلوب التجارة وغريها، وبعد  و أجور العاملني حتسب بناءا على معرفة ظروف العمل احمللية ومقدار الضرائب التكاليف

حساب التكلفة يتم طرح التكاليف اإلمجالية من رقم األعمال للحصول على أرباح املؤسسة لكل سنة من السنوات املخطط 
  )1(.هلا
خل املتنبأ به إىل حجم االستثمار للوصول إىل معدل العائد على االستثمار، جيب أن ينسب الد :التنبؤ بعائد االستثمار -5

وهذا املعدل جيب أن يكون مرتفع بدرجة كافية تسمح بتغطية حجم األموال املستثمرة يف املشروع من جهة، وتغطية املخاطر 
ئد احتماالت اخلطأ يف التقدير املتعلقة وظروف عدم التأكد من جهة ثانية، وبالنسبة ملقابلة املخاطر فال جيب أن يغطي العا

مالية كتلك الناجتة عن تغريات باإليرادات والتكاليف فقط، ولكن أيضا احتماالت حدوث تغيريات غري متوقعة، سواء كانت 
  )2(.أو غري ذلك تقلبات سعر الصرف، أو سياسية بسبب التمييز لغري صاحل املشروعات األجنبية

  )3(:جهها املؤسسة األجنبية يف الدول املستهدفة ما يلياتواليت ميكن أن ومن أهم املخاطر         
 مزايا  كتلأو دخول شركات أجنبية متخماطر خسارة السوق بسبب ظهور منتجني جدد ج وخماطر اخنفاض قيمة املنت

 تنافسية قوية ؛
 عمالء يف أسواق الدول املستهدفة ؛لاملخاطر االجتماعية اليت قد تنتج عن الفهم السيئ للسلوك االجتماعي والثقايف ل 
 األسعار ومعدالت الفائدة وغريها ؛ املخاطر االقتصادية كتلك الناجتة عن تقلبات سعر الصرف وتغري 
 والرسوم والضرائب  األجنبية إقامة املشروعاتاخلاصة باملتمثلة يف التشريعات والقوانني  القانونيةو املخاطر السياسية

 .عة، إضافة إىل نظام احلكم القائم والتسهيالت احلكومية املمنوحة وغريهااليت تؤثر على سعر السل
بتفحص كل أسواق البلدان احملتملة بشكل ميكروسكويب، مث  إلكتريكويف هذا الصدد فقد قامت شركة جنرال        

دف من ذلك هو احلصول على استثماراا، واهل%  20استهدفت فقط األسواق اليت ميكن أن حتقق هلا عائد يزيد معدله عن 
   )4(.على أفضل العوائد طويلة األجل على أقل استثمارات ممكنة

بعد دراسة سلوك وحاجات املستهلك الدويل وتقسيم األسواق األجنبية، مث القيام ببحوث التسويق الدويل جلمع       
تقوم الشركات العاملية باختيار ستهدفة، ستخدامها يف حتليل وتقييم واختيار األسواق األجنبية املوااملعلومات الالزمة 

     .اإلستراتيجية املثلى لدخول هذه األسواق، وهو ما سوف نتطرق له يف املبحث املوايل

  

  

  

                                                        
   .359مرجع سابق، ص  التسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير، توفيق حممد عبد احملسن،) 1(
   .360سابق، ص رجع امل )2(
  .88ص مرجع سابق،  أمهية املزيج التسويق الدويل يف أداء النشاط التسويقي الدويل للمؤسسة، قرينات إمساعيل،) 3(
  .284، ص مرجع سابق مدخل كمي و حتليلي،: استراتيجيات التسويق ي،عميدصحممود جاسم حممد ال ) 4(
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  اختيار إستراتيجية دخول األسواق األجنبية: الرابع املبحث

رارات اليت جيب دراستها جيدا، وبإمكان يعترب اختيار اإلستراتيجية املالئمة للدخول إىل سوق أجنيب معني من أهم الق       
، هذه اإلستراتيجيات إما أن تكون غري مباشر عن األسواق الدولية من خالل عدة استراتيجيات تغزواالشركات العاملية أن 

فعلية يف األسواق األجنبية املستهدفة، ويف هذا املبحث سوف نعرض أهم  تطريق البيع أو مباشر من خالل جتسيد استثمارا
  :االستراتيجيات املستخدمة من قبل الشركات العاملية لغزو األسواق األجنبية، وذلك من خالل املطالب التالية

  .عقود التصدير: املطلب األول

  .االتفاقيات التعاقدية: املطلب الثاين

  .االستثمارات األجنبية املباشرة: املطلب الثالث

 عقود التصدير: املطلب األول

إلستراتيجية على قيام الشركة املنتجة يف دولتها األم بإبرام عقود تلتزم مبوجبها مع الشركات أو البلدان تقوم هذه ا       
املستوردة بتوريد كميات من منتجاا ضمن شروط حمددة من حيث الكمية والنوع والسعر وتكاليف النقل والتأمني وغري 

  .ذلك
  أشكال التصدير: أوال

  )1(:ني مهايتم التصدير على شكل       
   :التصدير املباشر -1

يتعني مبوجبه على الشركة القيام بكامل عمليات التصدير دون استخدام الوسطاء، وهو ما جيعلها تتحمل مسؤولية بيع 
 .صادراا بنفسها بدءا من حتديد العميل يف السوق األجنيب وصوال إىل حتصيل قيمة البضاعة

   :التصدير غري املباشر -2
قوم مبوجبه الشركة يف دولتها األم بتصدير منتجاا من خالل وكالء بعمولة أو وسطاء أو مكاتب الشراء احمللي، حيث تقوم ت

  .والتسويق دولدى كل هذه اجلهات اخلربات الكافية للقيام بعملية االستريا
لديها أي فروع رة ال يكون سهولة تطبيقها واخنفاض خماطرها، ألن الشركة املصدهو  اإلستراتيجيةوأهم مزايا هذه       

إنتاجية يف اخلارج، كما تساعد الشركات املصدرة يف التغلب على املشكالت التسويقية املرتبطة بالثقافة واللغة واألمور 
        . االجتماعية

  االتفاقيات التعاقدية: املطلب الثاين

عقد مع شركة يف دولة أخرى تلتزم مبوجبه األوىل بتقدمي  مبإبراالشركات الدولية  إحدىوفقا لالتفاقيات التعاقدية تقوم        
استثمارات مالية اجتاه هذا األخري،وهو ما  التكنولوجيا واخلربات واملعارف للطرف الثاين دون أن تتحمل أي أعباء مادية أو

                                                        
  .176، ص 2007علي عباس، إدارة األعمال الدولية، دار حامد، األردن، ) 1(
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يلي ذكر ألهم االتفاقيات  ، وفيما)1( جيعل هذه االتفاقيات قليلة املخاطر مقارنة مع االستثمار املباشر يف الدول األخرى
  .التعاقدية األكثر انتشارا يف العامل

  عقود الترخيص الدويل  :أوال

تعترب عقود التراخيص الدولية أحد األساليب اليت متكن الشركة األجنبية من نقل إنتاجها من النطاق احمللي بالدولة األم        
، وتوجد الكثري من األمثلة لعقود التراخيص يف العديد من ااالت، اريإىل األسواق الدولية دون احلاجة إىل أي إنفاق استثم

   .دانون أحسن مثال لتلك العقود وتعد شركة كوكاكوال و

احلق يف استخدام حقوق ملكية الشركة ماحنة ) املرخص هلا( عقد يسمح مبوجبه لشركة أجنبية  هو :تعريف الترخيص -1
تصاميم هندسية عالمة جتارية أو حقوق الطبع والنشر أو مهارات ومعارف فنية أو الترخيص، وقد يكون األصل املرخص به 

، ويقوم الطرف املرخص له بااللتزام بإنتاج سلعة الشركة املاحنة للترخيص وتسويقها )2(ومعمارية، أو براءات اختراع وغريها
ترخيص يتوافق مع حجم الكميات املنتجة واملباعة، يف أسواق حمددة يف العقد، كما يتعهد املرخص له بدفع مقابل مادي ملانح ال

  .ؤولية فيما خيص اإلنتاج والتسويقوهو ما يعين أن مانح الترخيص ال يتحمل أي مس

تعترب عقود الترخيص من أسهل وأسرع الطرق لغزو األسواق : مزايا وعيوب التراخيص بالنسبة للشركات األجنبية -2
ومتكن ماحنها من احلصول على دخل مستمر حىت اية ، رنة مع أسلوب االستثمار املباشرأقل خماطرة مقااخلارجية، كما أا 

 مدة عقد الترخيص، لكن ورغم املزايا اليت توفرها إال أا ال ختلو من بعض العيوب اليت تنعكس على الشركة املاحنة للترخيص،
  .األرباح مقارنة مع االستثمار املباشر كفقداا لعملية السيطرة على اإلنتاج واجلودة والتسويق، واخنفاض

  تصنيع املنتجات عقود :ثانيا

كثريا ما تلجأ الشركات العاملية إىل إبرام عقود مع شركات حملية يف الدول املضيفة إلنتاج سلعة معينة، يطلق على مثل        
  .هذه العقود بعقود التصنيع

دولية بتصنيع سلعة أو أكثر من قبل شركة حملية مبقتضاها شركة  تسمح بأا عبارة عن اتفاقياتتعرف عقود التصنيع        
 من خالل عقد حمدد تتعهد مبوجبه الشركة الدولية بتقدمي ونقل التكنولوجيا املتقدمة واملساعدات الفنية املطلوبة للطرف الثاين،

اإلمكانيات املادية واإلدارية والتسويقية لكن قد تواجه شركات األعمال الدولية صعوبة يف إجياد شركة حملية تتوفر لديها 
املناسبة اليت متكنها من إدارة هذا النشاط بنجاح، وهو ما يدفعها حنو التركيز على اجلوانب املرتبطة بالتسويق وبيع املنتجات، 

  .)3(بينما تم الشركة احمللية بعملية اإلنتاج يف إطار اجلودة والكميات املطلوبة

                                                        
  .51، ص 2007األعمال الدولية، دار رسالن، سوريا،  علي إبراهيم اخلضر، إدارة )  1(
  .177قدو، التسويق الدويل، مرجع سابق، صبديع مجيل )  2(

   . 46 علي إبراهيم اخلضر، إدارة األعمال الدولية، مرجع سابق، ص) 3(
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األخطار السياسية، إال إىل  األجنيبلنوع من االستثمارات هو أا حتتاج إىل رأمسال حمدود وال تعرض الطرف ما مييز هذا ا      
أن ما يعاب عليها هو ظهور بعض املشاكل التنظيمية واإلنتاجية والتسويقية الناجتة عن التضارب يف املصاحل بني طريف 

  .)1(االستثمار

  عقود اإلدارة  :ثالثا

اتفاق بني طرف حملي ومؤسسة أجنبية، حيث تلتزم هذه األخرية بإدارة جزء معني من انشطة دارة هي عبارة عن عقود اإل     
، )2(املشروع االستثمار ي اسد يف الدولة املضيفة مقابل فوائد حمددة، مع التزامها بتكوين العمالة احمللية خالل فترة العقد 

احمللي للشركة الدولية حق اختاذ القرارات يف جمال اإلدارة والتخطيط والتنظيم  وعادة ما تتضمن هذه العقود توكيل املالك
  .)3(واملوازنة وإدارة اإلنتاج والرقابة والصيانة وغريها من الوظائف

تستعمل عقود اإلدارة كإستراتيجية لدخول األسواق األجنبية بأدىن حد ممكن من االستثمار واملخاطر، ويتميز هذا النوع       
ن االستثمار بأنه يساهم يف التقدم الفين يف ميادين اإلدارة والتسويق وتنمية مهارات اليد العاملة، كما يقلل من اآلثار السلبية م

املشروع، وما يعاب عليه هو أن حتكم الطرف  يف رأمسال حصةالسياسية واالقتصادية نتيجة عدم امتالك املستثمر األجنيب ألي 
وعمليات املشروع قد خيلق تعارضا يف املصاحل بينه وبني الطرف احمللي، كم أن مسامهته يف تدفق النقد األجنيب يف إدارة نشاط 

  .وأحسن مثال على هذا النوع من املشروعات هو سلسلة فنادق اهليلتون والشرياتون واملاريوت. )4(األجنيب حمدودة 

   عقود التسليم باملفتاح :رابعا

وفقا هلذا النوع تقوم الشركة الدولية بالتعاقد مع حكومات أو شركات حملية إلنشاء  :احتعريف عقود التسليم باملفت - 1
من إجراء الدراسات  لية مسئولة عن عملية التنفيذ بدءمشروع استثماري يف جماالت خمتلفة، حبيث تكون الشركة الدو

وتركيب اآلالت واملعدات واملباشرة  شائية وامليدانيةاالستكشافية والفنية وإعداد التصاميم اهلندسية، مرورا باجناز األعمال اإلن
االلتزام بتوفري خدمات ما بعد التشغيل كأعمال الصيانة مع بتشغيل وتدريب العمالة الفنية واإلدارية ملتابعة أعمال املشروع، 

       .)5(بعد تسليم املشروع ة وغري ذلكتوفري القطع البديلو

ود يف إقامة وجتهيز املشاريع العمالقة كمصانع احلديد والصلب واملوانئ واملطارات اليت يستخدم هذا النوع من العق       
تسعى احلكومات والشركات إىل إقامتها، حيث تتطلب مثل هذه املشاريع تكنولوجيا معقدة وعمليات بناء واسعة ومعقدة غري 

  .هارات الفنية األجنبية إلقامتهامتاحة يف األسواق احمللية، مما يستدعي االستفادة من التكنولوجيا وامل

يقودنا إىل عقود التسليم باملفتاح إن حتليل مفهوم  :مزايا وعيوب عقود التسليم باملفتاح بالنسبة للطرف املضيف -2
ليم ، أهم هذه املزايا هو انتهاء دور الطرف األجنيب مبجرد تساألخرى استنتاج العديد من املزايا اليت تتميز ا عن باقي العقود

                                                        
  .276 ، اقتصاديات االستثمار الدويل، مرجع سابق، صعبد السالم أبو قحف) 1(

(2) Charles Oman et autre, les Nouvelles Formes d’Investissement dans les Pays en voie de Développement, OCDE, Paris, 
1989, p 11.  

  .324عادل أمحد حشيش وجمدي حممود شهاب، االقتصاد الدويل، الدار اجلامعية، بريوت، د ت ن، ص )  3(
  .276 ، اقتصاديات االستثمار الدويل، مرجع سابق، صعبد السالم أبو قحف) 4(
    .50مرجع سابق، ص علي إبراهيم اخلضر، إدارة األعمال الدولية، ) 5(
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مما خيفض من اآلثار السياسية واالقتصادية السلبية اليت ميكن أن تنعكس على الطرف املضيف، ومن جهة أخرى املشروع، 
  .يمكن هذا األخري من احلصول على مستوى متقدم من التكنولوجيا

  :هارغم املزايا اليت حيققها هذا النوع من العقود إال أنه ال خيلوا من بعض العيوب أمه      

 ؛ جنبية حنو البلد املضيفله دور حمدود يف تدفق العملة األ  

 ؛ مل على طبيعة وحجم هذه املشروعاتتتوقف استفادة الطرف املضيف من التكنولوجيا املتقدمة وخلق فرص الع  

  قد تظهر نوع من التبعية وقد يتوقف املشروع يف حالة ما إذا توقفت الشركة الدولية عن توريد قطع الغيار بعد
     .تسليم املشروع

   عقود اإلنتاج من الباطن :خامسا

أي أن الشركة مر والثانية هي اليت تنتج من الباطن، اليت تصدر األ الشركةوىل هي األ شركتنياتفاق حيدث بني  وهو     
عوضا عن أن تقوم به اليت تنتج من الباطن القيام بإجناز جزء من اإلنتاج أو كله  الشركة الثانيةاملصدرة لألمر تفوض  األوىل

ويتجسد هذا النوع من االستثمار غري املباشر يف  ،جتاه زبائنهااملسئولة اهي  املصدرة لألمر الشركة األوىل هي بنفسها، مع بقاء
   )1(:ساسيني مهاأشكلني  امليدان من خالل

 للمنتجساسية بعض القطع األيع جزء من اإلنتاج، أو صناحمللية مهمة ت للشركةتوكل  يف إطاره الذي الشكل الصناعي 
  ؛ مردرة لألصامل الشركةالنهائي، على أن يتم جتميعها يف إطار ورشات 

 الشركة مع مراعاة وضع عالمة ،احمللية مهمة صناعة املنتجات التامة للشركةتوكل  مبوجبه الذي الشكل التجاري 
 .مردرة لآلصامل

  االستثمارات األجنبية املباشرة: الثاملطلب الث

يقوم االستثمار األجنيب املباشر على ملكية األصول والرقابة عليها يف األسواق األجنبية، حيث تقوم مبوجبه الشركة        
املشروع  كملُوت خدمية،شروعات إنتاجية أو اهلا يف دولة أخرى غري دولتها األم يف مرأمسالدولية باستثمار جزء من 

عدة أشكال االستثمار األجنيب املباشر  يتخذو .أو متلك جزئي مبشاركة اآلخرين االستثماري قد يكون خالصا للشركة الدولية
  :أمهها ما يلي

  االستثمار اململوك بالكامل للمستثمر األجنيب :أوال

ستثمارات يف قيام مستثمر أجنيب سواء كان فرد أو شركة متعددة اجلنسيات أو غري ذلك بإنشاء يتمثل هذا النوع من اال      
   .وتنظيم وإدارة مشروع استثماري بالدولة املضيفة

                                                        
  .41سابق، صفارس فضيل، أمهية االستثمار املباشر األجنيب يف الدول العربية مع دراسة مقارنة بني اجلزائر ومصر واململكة العربية السعودية، مرجع ) 1(
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وتعترب املشروعات اململوكة بالكامل للمستثمر األجنيب أكثر صور االستثمار األجنيب املباشر تفضيال لدى الشركات       
غري أن غالبية الدول وخاصة النامية منها كثريا ما تتردد يف منح  .ملا هلا من نتائج إجيابية تنعكس عليها )1( سيات،املتعددة اجلن

ة االقتصادية من جهة، واحلذر من احتماالت حدوث حالة بعيالترخيص مللكية كاملة ملشروع استثماري، خوفا من الت
  .واق هذه الدول من جهة ثانيةاحتكارات من طرف الشركات املتعددة اجلنسيات ألس

إال أن تعميق مبدأ االعتماد املتبادل وفتح األسواق العاملية يف ظل العوملة االقتصادية، دفع بالدول النامية إىل التسابق جلذب      
ثمارات، وتوفري وافز هلذا النوع من االستاحلزايا واملمي دمن االستثمارات األجنبية املباشرة، وذلك من خالل تق ممكن أكرب قدر

  )2(.األطر القانونية واملناخ الالزم لذلك

  االستثمار املشترك بني الطرف احمللي والطرف األجنيب  :ثانيا

املستثمر  –سواء كان خاص أو حكومي أو االثنني معا  –يعرف هذا النوع من االستثمار بأنه مشاركة املستثمر احمللي       
وميكن أن يشارك املستثمر األجنيب بشكل نقدي أو عيين، ففي  )3(تصادية املقامة على أراضيه،األجنيب يف ملكية املشروعات االق

هذه األخرية يتعهد املستثمر األجنيب بتوفري كافة املوجودات والتجهيزات الالزمة املستوردة من اخلارج، مع تعهد الطرف احمللي 
وال تقتصر املشاركة على حصة يف رأس املال فقط، بل متتد أيضا إىل  )4(ة،بتوفري كافة االحتياجات املالية الالزمة بعمليته احمللي

وختتلف نسبة املشاركة من مستثمر أجنيب آلخر ومن  )5(اإلدارة، واخلربة وبراءات االختراع أو العالمات التجارية أو غري ذلك،
 )6(.%75، ويف بعض احلاالت تصل إىل % 49و  % 25دولة ألخرى، وعادة ما تتراوح نسبة مشاركة املستثمر األجنيب بني 

  )7(:ومما سبق ميكن القول أن االستثمار املشترك ينطوي على اجلوانب التالية     

 اجي أو خدمي داخل الدولة املضيفة؛اتفاق طويل األجل بني طرفني أحدمها وطين واآلخر أجنيب ملمارسة نشاط إنت 
 ؛ قطاع العام أو اخلاصوية تابعة للأن الطرف الوطين قد يكون شخصية معن 
 لشركات إىل أن قيام أحد املستثمرين األجانب بشراء حصة يف شركات وطنية قائمة قد يؤدي إىل حتويل هذه ا

 ؛ شركات استثمار مشتركة
  ليس بالضرورة أن يقدم الطرف األجنيب أو الوطين حصة يف رأس املال، مبعىن أن املشاركة يف مشروع االستثمار قد

   املعلومات  قدمي اخلربة، املعرفة، العمل، التكنولوجيا، كما ميكن أن تأخذ املشاركة شكل تقدميتكون من خالل ت
 ؛ أو املعرفة التسويقية

                                                        
  .61، ص 1999، القاهرة، 1املكتبة األكادميية، ط ة،عمر وحامد، إدارة األعمال الدولي - : أنظر) 1(

  .30، ص1989عبد السالم أبو قحف، السياسات واألشكال املختلفة لالستثمارات األجنبية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  -            
  .184، ص عبد املطلب، العوملة االقتصادية، مرجع سابق عبد احلميد ) 2(
مرجع حمددات االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر يف البيئة االقتصادية العربية، دراسة مقارنة بني تركيا وكوريا اجلنوبية ومصر،  حممد، أمرية حسب اهللا) 3(

   .19سابق، ص 
   . 38، ص ع سابق، مرجحممد عبد العزيز عبد اهللا عبد، االستثمار األجنيب املباشر يف الدول اإلسالمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي) 4(
   . 24عبد السالم أبو قحف، السياسات واألشكال املختلفة لالستثمارات األجنبية، مرجع سابق، ص ) 5(
  .51، ص 2007، سوريا، 1األعمال الدولية، دار رسالن، ط علي إبراهيم اخلضر، إدارة ) 6(
   .25نبية، مرجع سابق، ص عبد السالم أبو قحف، السياسات واألشكال املختلفة لالستثمارات األج) 7(
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  مجيع احلاالت السابقة البد أن يكون لكل طرف من أطراف االستثمار املشترك احلق يف املشاركة يف إدارة يف
 .غري مباشرات االستثمار املشترك املباشر وفريق ما بني مشروعاملشروع، وهذا هو العنصر اجلوهري احلاسم يف الت

  االستثمار يف املناطق احلرة: ثالثا

دف املناطق احلرة إىل تطوير الصادرات واالندماج يف االقتصاد الدويل، وختضع االستثمارات املنجزة يف هذه املناطق       
  .ية فيها العديد من احلوافز واملزايا واإلعفاءاتلنظام تشجيعي للغاية، وذلك مبنح املشاريع االستثمار

تسمى املناطق احلرة هنا جبزر االستثمار األجنيب، ويعمل هذا األخري يف هذه املناطق من خالل قوانني خاصة تنظم عملية      
شروعات االستثمارية إنشاء املشروعات االستثمارية، كما يتمتع باإلعفاء الكامل من كافة الرسوم والضرائب املفروضة على امل

  )1(.يف هذه املناطق داخل الدولة املضيفة

  مشروعات االستثمار القائمة على التجميع :رابعا

تأخذ هذه املشروعات شكل اتفاقية بني الطرف األجنيب والطرف الوطين، يتم مبوجبها قيام الطرف األول بتزويد الطرف       
نتجا ائيا، كما يقوم الطرف األجنيب أيضا بتقدمي اخلربة أو املعرفة الالزمة اخلاصة الثاين مبكونات منتج معني لتجميعه ليصبح م

بالتصميم الداخلي للمصنع، عمليات التشغيل والتخزين والصيانة والتجهيزات الرأمسالية وغريها مقابل عائد مادي يتفق عليه، 
التملك الكامل للمشروع من طرف املستثمر  وقد يأخذ هذا النوع من املشروعات شكل االستثمار املشترك، أو شكل

، اليت تقوم بتجميع أجزاء "سوناكوم"وأحسن مثال ميكن تقدميه يف هذا الصدد هو الشركة الوطنية إلنتاج املركبات ) 2(األجنيب،
 .اخل...ج ائي يف شكل جرارات أو حافالت كاحملركات وغريها للحصول على منتاملنتجات األملانية 

  )3(:هذا الشكل من أشكال االستثمار األجنيب املباشر مبا يليويتميز     

 ية األساسية للمشروع ملكية وطنية؛يتحمل اجلانب الوطين كافة متطلبات تشييد املشروع، وبالتايل تكون ملكية البن 
 وذلك وفقا الداخلي اخلاصة باملشروع وتقسيمه و ختطيطه اميميقدم اجلانب األجنيب اخلربة واملعرفة الالزمة والتص ،

 تايل؛لتدفق عمليات التجميع وبشكل مت
  يقدم املستثمر األجنيب معلومات كافية عن طرق التخزين والصيانة لألجزاء املصدرة منه إىل الدول املضيفة، كما يقدم

 ؛البيانات الكاملة عن املواصفات القياسية اليت يتبعها يف اإلنتاج
 ستقبال وجتميع القطع املرسلة له من اجلانب األجنيب، وجتميعها طبقا يكون التعاقد على منح الطرف الوطين حق ا

للمواصفات القياسية وإعدادها يف شكل منتج ائي مماثل ملنتج الشركة األم والقيام بتسويقه وبيعه، مقابل عائد مادي 
 ليه من مصاريف؛ج وما يضاف إمة القطع الداخلة يف تكوين املنتيتفق عليه حلساب الشركة األم زائدا على قي

 قطع يكتسب الطرف احمللي من مشروعات التجميع اخلربة يف إعداد وجتميع املنتج النهائي دون القدرة على تصنيع ال
  .جاألساسية املكونة هلذا املنت

                                                        
   .185، مرجع سابق، ص عبد احلميد عبد املطلب، العوملة االقتصادية  )1(
  .185ملرجع السابق، ص عبد احلميد عبد املطلب، العوملة االقتصادية ، ا) 2(
   .89-88 ، ص2007صالح عباس، العوملة وآثارها يف الفكر املايل والنقدي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ) 3(
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  ) ((BOT)االستثمار يف مشروعات البنية األساسية احملولة  :خامسا

ووفقا هلذا النوع تقوم حكومة دولة مضيفة مبنح  )1(عقود امتياز، شكل وهو ما يعرف باالستثمار األجنيب املباشر يف     
املستثمر األجنيب امتياز إنشاء املشروع، مع حتمل هذا املستثمر تكاليف إنشائه وأعباء تشغيله مقابل حصوله على أرباح 

قدر من األرباح باإلضافة إىل حتقيق ما أنفقه يف إنشاء املشروع،  واسترداداملشروع خالل فترة االمتياز تكون كافية لتغطية 
والفوائد على هذا االستثمار، وبعد انتهاء مدة االمتياز يتم تسليم املشروع إىل حكومة الدولة املضيفة وخروج املستثمر األجنيب 

هلذا النوع وكثريا ما تلجأ الدول املضيفة . )2(من الدولة ائيا، أو حصوله على عقد امتياز آخر بشروط وفترات زمنية أخرى
 ، وما تتطلبه من مصاريف وأعباء مالية ضخمة الالتحتيةمن االستثمار نظرا لضخامة املشروعات االستثمارية يف جماالت البنية 

  .تستطيع املوازنات العامة هلذه الدول حتملها
 ة، ميكن القول أنبعد عرض االستراتيجيات اليت ميكن للمؤسسات األجنبية إتباعها لغزو أسواق الدول املضيف      

الصيغة النهائية أو القصوى للعالقة املباشرة مع السوق األجنيب، وذلك لقيام مؤسسات هي االستثمارات األجنبية املباشرة 
االستثمار األجنيب املباشر بعمليات التصنيع أو التجميع مع التسويق يف األسواق األجنبية، ونظرا لالنتقال والعمل يف الدول 

فإا تنطوي على درجة عالية من املخاطرة  ا يف ذلك انتقال رؤوس األموال الضخمة والتكنولوجيا واألفراد وغريها،األجنبية مب
  .مقارنة مع األشكال األخرى لدخول األسواق الدولية

 أسواق الدول ما جتدر اإلشارة إليه أخريا أن قيام مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر بكل هذه اخلطوات قبل دخوهلا إىل      
املضيفة وشعور املؤسسات احمللية بذلك سوف يدفع هذه األخرية حنو تبين الفلسفة التسويقية واالهتمام أكثر باألسواق العاملة 
فيها، ألن دخول املؤسسات األجنبية ذات القدرات املالية والتكنولوجية العالية واألداء التسويقي املتميز سوف يؤدي إىل 

نافسة يف أسواق الدول املضيفة، بل قد يؤدي إىل زوال املؤسسات احمللية وخروجها من تلك األسواق إن مل اشتداد حدة امل
  :القيام ب تتهيأ لذلك، وهو ما يدفع املؤسسات احمللية حنو

 ؤسسات االستثمار األجنيب املباشر؛تشخيص وحتليل نقاط القوة والضعف مل 
 ا يتالءم مع املنافسة اليت سوف تواجهها املؤسسات احمللية من قبل مؤسسات تعديل االستراتيجيات التسويقية احلالية مب

 ثمار األجنيب املباشر بعد دخوهلا؛االست
 رسم استراتيجيات تسويقية هجومية أو دفاعية جديدة ملواجهة املنافسة.  

 

 

 

 

                                                        
) ((BOT) هي حروف مرادفة لـ :Build-Operate-Transfer  واليت تشري إىل تلك املشروعات االستثمارية اخلاصة مبجال البنية األساسية كاملوانئ

ويله حلكومة الدولة املضيفة بعد انتهاء واملطارات وغريها، واليت تعمل بنظام البناء والتشغيل مث التحويل، أي يقوم املستثمر األجنيب ببناء املشروع مث تشغيله مث حت
   . عاما 50و  20مدة عقد االمتياز اليت تتراوح عادة ما بني 

   .185مرجع سابق، ص  العوملة االقتصادية، عبد املطلب عبد احلميد،) 1(
   .112صالح عباس، العوملة وآثارها على يف الفكر املايل والنقدي، مرجع سابق، ص ) 2(
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  خالصة الفصل الثاين

 املباشر باختاذ أي قرار لدخول أسواق الدول املضيفة، فإا مما سبق ميكن القول أنه قبل قيام مؤسسات االستثمار األجنيب     
غريات البيئية املؤثرة على تتبع جمموعة من اخلطوات املنتظمة واليت تبدأ بدراسة بيئة التسويق الدويل بشكل عام للتعرف على املت

  .هذه األسواق واختيار إستراتيجية دخوهلا ، مث دراسة األسواق األجنبية املراد دخوهلا، وصوال إىل تقييم وانتقاء أفضلأنشطتها

ومن خالل هذه اخلطوات املنتظمة تستطيع مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر احلصول على املعلومات الدقيقة، واليت      
  :تساعدها يف

  حلكومية االتعرف على مدى توفر االستقرار السياسي يف السوق املستهدف، وعلى مدى مالئمة القوانني والتشريعات
  ذات الصلة بنشاط املؤسسة؛

 م الشرائيم االستهالكية؛التعرف على املستهلكني يف األسواق األجنبية وقدراة ودوافعهم وعادا  

  التعرف على القطاعات االقتصادية الرئيسية باألسواق األجنبية، باإلضافة إىل درجات املنافسة ومناورات
  ستراتيجيات املنافسني يف كل قطاع؛وإ

  ،وكيفية تسعريه وتوزيعه وتروجيه؛التعرف على طبيعة املنتج اجلديد الواجب تقدميه  

 من األسواق  تقدير حجم السوق الكلي، والتعرف على األسواق األكثر جاذبية يف اآلجال القصرية والطويلة، وأي
 اليت ميكن استهدافها؛

 فية التغلب عليها، وأي من األسواق األخرى التعرف على مشكالت ومعوقات الدخول إىل األسواق املستهدفة وكي
  .اليت يتم اقتحامها وأي طريقة دخول حتقق ذلك

إن قدرة مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر على اإلملام باملعلومات الدقيقة حول العناصر السابق ذكرها، يعترب جوهر      
سواق الدول املضيفة، والذي سوف نتناوله يف الفصل التخطيط اخلاص باملزيج التسويقي الذي تقوم بطرحه بعد دخوهلا أل

  .املوايل
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        متهيد

بعد أن تقوم مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر بدراسة بيئة التسويق الدويل ودراسة سلوك املستهلكني وحتديد الدول        
، توجه هذه املؤسسات مجيع جهودها وأنشطتها إلشباع حاجات ورغبات املستهلكني يف الدول وكيفية دخوهلا املراد دخوهلا

 وسياسة التوزيع وسياسة سياسة املنتج وسياسة التسعري: إتباع أربع سياسات تسويقية رئيسية هي املضيفة، وذلك من خالل
الترويج، هذا فيما خيص املؤسسات اإلنتاجية، أما فيما خيص املؤسسات اخلدمية اليت تنتج اخلدمات فنضيف إىل السياسات 

  .السابقة اجلمهور والدليل املادي والعمليات

بينها  تشكل فيما ألجنيب املباشر يف الدول املضيفةطرف مؤسسات االستثمار ا اليت حتض باهتمام بالغ من تهذه السياسا      
 ما يعرف باملزيج التسويقي، هذا األخري أصبح حمور نشاط أي مؤسسة حملية كانت أو أجنبية، وهو نشاط متعدد اجلوانب

    .ها وزيادة حصتها يف األسواق اليت تعمل امتكامل العناصر تسعى املؤسسات من خالله إىل تعظيم أرباح

، وذلك من خالل املباحث واخلدمات بالسلعاخلاص   هذا الفصل سوف حناول اإلملام مبختلف عناصر املزيج التسويقييفو     
  :التالية

  .سياسة املنتج: املبحث األول

  .سياسة التسعري: املبحث الثاين

  .سياسة التوزيع: املبحث الثالث

  .سياسة الترويج: ث الرابعاملبح

       .املزيج التسويقي اخلاص باخلدمات: املبحث اخلامس
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  املنتج سياسة: املبحث األول

وتقدمي منتج  تصميمالتسويقية ألي منظمة أعمال حديثة، ذلك أن جناح هذه األخرية يف  اإلستراتيجيةيعترب املنتج قلب        
عداد باقي غبات املستهلكني ميكنها من حتقيق أهدافها من جهة، ويوفر هلا املرونة الالزمة يف إمالئم للسوق يليب احتياجات ور

من جهة ثانية، هلذا يعترب املنتج مبثابة حجر األساس الذي تدور  والترويج واخلاصة بالتسعري والتوزيع عناصر املزيج التسويقي
  .حوله مجيع األنشطة التسويقية

  :ب التاليةاملنتج، وذلك من خالل املطال بسياسةسوف حناول اإلملام بأهم العناصر املتعلقة ويف هذا املبحث        

  .مفهوم املنتج ومكوناته: املطلب األول

  .أهم القرارات املتعلقة باملنتج: املطلب الثاين

  .دورة حياة املنتج: املطلب الثالث

  مفهوم املنتج ومكوناته: املطلب األول

العنصر األول من عناصر املزيج التسويقي، حيث يتم من خالله إشباع حاجات ورغبات املستهلكني ميثل املنتج        
أن ختلق املستقبلية تأمل املؤسسة غبات للمستهلكني احلالية واملدروسة سلفا من قبل املؤسسة، ومن خالل إشباع احلاجات والر

ق أهدافها، لذلك فمن الضروري أن تتبىن املؤسسة عالقة وطيدة و طيبة مع مستهلكيها وأن حتوز على رضاهم لتحقي
   .إستراتيجية منتج فعالة تبىن على أساس حاجات و رغبات املستهلكني

  مفهوم املنتج : أوال

شيء أو جمموعة من األشياء املادية أو غري املادية، تطرح يف األسواق وهلا من اخلصائص ما يشبع  يأ:" يعرف املنتج بأنه        
فكرة أو خدمة أو حىت تنظيم  ألفراد، وقد يكون املنتج سلعة أولفرد أو جمموعة من الشبعة املات غري حلاجحاجة من ا

الترمجة الفيزيائية واملادية للمؤسسة، وقد يكون سلعة، أو خدمة أو فكرة، أو املزج بني هذه : " ويعرف بأنه ،)1("معني
  )2(". العناصر

 هعن خليط من اخلصائص امللموسة وغري امللموسة واملتضمنة تشكيلة من الصفات اليت متيزويرى آخر أن املنتج هو عبارة        
 كما يعرفه،)3( مبجملها ختلق اإلشباع والرضا لدى املشتريعن غريه، وما يقدمه البائع من خدمات واليت 

)Vandercammen( ون سلع مادية، خدمات، كل مل ميكن عرضه يف السوق لتلبية حاجة أو رغبة معينة، وقد يك: " بأنه
  )4(".أشخاص، أماكن، أو أفكار

  

                                                        
   .560، ص 2008حممد عبد السالم، التسويق، دار الكتاب احلديث، القاهرة، ) 1(

(2) Dubois, Pierre louis et jolibert Alain, le marketing fondements et pratique, economica, paris, 1998, p 283. 
   .125، ص 2006أسس ومفاهيم معاصرة، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، : ثامر البكري، التسويق) 3(

(4) Vandercammen marct, marketing l’essentiel pour comprendre, décider, agir Bruxelles, JYJ, 2002, p 298. 
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ومن خالل التعريفني السابقني ميكن القول أن املنتج ميكن أن يكون على شكل سلع وهو ما ينطبق على األشياء املادية،        
ه املادي يعين احتوائه فاملنتج يف شكل .كما ميكن أن يكون على شكل خدمة أو فكرة، وهو ما ينطبق على األشياء غري املادية

هو احلال بالنسبة لألغذية واأللبسة وغريها، أما املنتج كما على عدد من األجزاء امللموسة واليت تكون مبجملها شكل موحد 
على شكل كون يغري املادي فقد يكون على شكل خدمة غري ملموسة كما هو احلال بالنسبة للخدمات املصرفية مثال، وقد 

  .و احلال عند حضور املؤمترات والندوات الفكريةفكرة معينة كما ه

  مكونات املنتج: ثانيا

  )1(:العتبار، وتتمثل هذه املكونات يفبعني ا ايتكون أي منتج من ثالث مكونات أساسية جيب على إدارة التسويق أخذه       

عليها يف عمليات املبادلة اليت ك أنه حيصل هو جمموعة املنافع غري امللموسة للمنتج، واليت يعتقد املستهل: املنتج األساسي -1
يقوم ا، ففي حالة جهاز الفيديو مثال جند أن املنتج األساسي هو املتعة والتسلية اليت يتلقاها املستهلك من وراء استخدامه هلذا 

  .اجلهاز

ففي حالة الفيديو لة للمنتج األساسي، يتكون من املالمح واألبعاد املادية امللموسة واليت تسهل عملية املباد :املنتج امللموس -2
حكم عن بعد ولونه ووظائفه املختلفة وجهاز الت وشكله جند أن الصندوق املعدين أو البالستيكي وأجزاؤه االلكترونية ومالحمه

  .ف ضمن املنتج امللموستصن

سية اليت حتسن من القيمة اإلمجالية ويتضمن جمموعة اخلدمات املصاحبة للمنتج، وكذلك تلك اجلوانب النف :املنتج املتنامي -3
شهرة االسم أو العالمة، الضمان ومدته وشروطه، مدى صداقة اليت تلقاها املستهلك مقابل ما دفعه من نقود، ويدخل يف ذلك 

  .ومساعدة رجال البيع للمشتري وتركيب املنتج وصيانته

نتج األساسي الذي يضمن تلبية حاجات ورغبات املستهلكني، وجتدر اإلشارة إىل أن جوهر املنافسة مل يعد قائما على امل       
تقتصر على ما يتم إنتاجه يف املصانع، بل أصبحت تعين مبا بل أصبح يقوم على املنتج امللموس واملنتج املتنامي، فاملنافسة مل تعد 

  .، وتوفري الضمانات وغريها، كتلك اخلدمات املقدمة بعد البيع والبيع بالتقسيط)2(يتم إضافته ملا ينتج يف املصانع

  :نات أي منتج يف الشكل التايلوميكن توضيح مكو       

  

  

  

  

  

                                                        
   .260، ص 2004إمساعيل السيد، التسويق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ) 1(
   .108مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص ) 2(
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  املكونات األساسية للمنتج:  09الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .261، ص 2004إمساعيل السيد، التسويق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  :املصدر

  أهم القرارات املتعلقة باملنتج: املطلب الثاين

من يكون  ،وحيقق أهداف املنظمة من جهة ثانية ستهلكني من جهةإن تصميم وإعداد منتج معني يليب احتياجات امل       
اختاذ جمموعة من القرارات اخلاصة مبزيج املنتج ومتييزه وتغليفه وغريها من القرارات اليت سوف نتناوهلا بنوع من التفصيل خالل 

  .يف هذا املطلب

  تجمزيج املن: أوال

تلك اموعات من خطوط املنتوج واملنتجات املفردة اليت تعرض أمام املشترين من :"يعرف مزيج املنتج بأنه عبارة عن        
ويعرف خط املنتجات بأنه جمموعة املنتجات املرتبطة فيما بينها واملتشاة  )1(". طرف منتج أو بائع معني قصد إشباع حاجام

  )2(.ة لنفس العمالء، أو تلك اليت تباع لنفس نقاط البيع أو تباع ضمن جمال سعر حمدديف االستعمال أو املوجه

  )3(: ويتصف مزيج املنتجات مبا يلي       

                                                        
   .112مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص ) 1(
   .112ابق، ص سالرجع امل )2(
   .186مدخل كمي و حتليلي، مرجع سابق، ص : حممد جاسم صميدعي، استراتيجيات التسويق) 3(

 

 خدمات ما بعد 
  البيع

 الضمان. 
 البيع بالتقسيط. 
  درجة شهرة

 .العالمة
  مصداقية رجال

 .البيع

 

 

 

 املالمح املادية 
 الغالف 
 عالمة املنتج 
 بطاقة البيان 
 بعض املالمح اخلاصة 

  

 املنافغ غري امللموسة

 املنتج األساسي

املنتج 
 امللموس

 املنتج املتنامي
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 تجات يعين عدد خطوط املنتجات املوجودة داخل املؤسسة، والذي ميكنها من حتقيق مسعة طيبة وتقدمي من: االتساع
 ؛ تدور حول احتياجات املستهلك

 عين عدد املنتجات اليت تنتجها املؤسسة داخل كل خط، وحيقق للمؤسسة الوصول إىل قطاعات سوقية ي: العمق
 ؛ ويليب حاجات متباينة للمستهلكني جديدة

 اخل، ....اإلنتاج  اعث االستعمال أو طرق التوزيع أوويعين درجة التناسق بني خطوط املنتج من حيث بو: االرتباط
 ؛ سسة من تدعيم امسها يف جمال معنينتج ميكن املؤوزيادة االرتباط بني مزيج امل

 وهو جمموعة املنتجات املفردة اخلاصة مبزيج املنتجات: طول املنتجات. 
حاجات ورغبات املستهلكني والقطاعات السوقية املستهدفة، تتخذ املؤسسة ا على إمكانيات املؤسسة وأهدافها وبناءو       

ر تطويل أو تقصري إنقاص بعض خطوط املنتجات، أو تقرمزيج منتجاا، وذلك بإضافة أو قراراا املتعلقة بتوسيع أو تضييق 
بإضافة أو إنقاص بعض املنتجات املفردة، كما قد تقرر إضافة أو إلغاء أشكال معينة، وهذا لزيادة أو ختفيض  منتجهامزيج 

 )1(. منتجهاعمق مزيج 

عندما قامت باختاذ قرارها باستهداف سوق  (SONY)شركة سوين وأحسن مثال ميكن تقدميه يف هذا الصدد أن        
  )2(.أول سوين أمتلكهأي  (My first sony)املراهقني، قدمت خط منتج جديد أطلقت عليه اسم 

  تعليم املنتجات : ثانيا

واق، ويزداد األمر نتجات يف األساملتربز ضرورة تعليم منتجات املؤسسة نتيجة الشتداد حدة املنافسة وتعدد وتشابه        
  .على بعضها البعض وانفتاحها األسواق الدولية حتريرأمهية يف ظل ما فرضته العوملة االقتصادية من 

لتستخدم العناصر السابقة  لكل أو تركيبة العبارة احلرف أو الرمز أوذلك االسم أو بأا العالمة  )Philip.K(يعرف        
وتفاديا  ،)3(، واليت متيزها عن بقية سلع وخدمات املنافسني اآلخرينأو جمموعة من املنتجنييف التعريف بسلعة أو خدمة املنتج 

  )4(. ملخاطر التقليد تقوم املؤسسات بتسجيل عالماا التجارية إلضفاء الطابع القانوين عليها

  )5(:السابق جند أن العالمة تتكون من ومن خالل التعريف

 املستهلكني أو املوزعني أو غريمها، وقد يكون حرف ذي ميكن نطقه بواسطة وهو ذلك املصطلح ال: اسم العالمة   
 ؛ لرائدة يف صناعة السيارات مرسيدسأو كلمة أو رقم، مثل اسم الشركة األملانية ا

 وهي أحد مكونات العالمة، تكون على شكل رمز أو تصميم أو جمموعة من احلروف املتميزة ميكن رؤيتها : املاركة
النجمة الثالثية اليت تستخدمها شركة مرسيدس كماركة  على المة وال ميكن نطقها، وينطبق هذاكجزء من الع

تنطق، والعالمة قد تكون  العالمة يكون منطوق واملاركة ال وبالتايل فاسم، )سيارات أو شاحنات أو غريها(ملنتجاا 
 .كليهمااملاركة أو  وأمكونة من اسم العالمة 

                                                        
   .113مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص ) 1(
   .283إمساعيل السيد، التسويق، مرجع سابق، ص ) 2(

(3) Philip Kotler et Dubois B ,Marketing Mangement, op cit, p314.  
(4)  Vinesh Ottuparammal, marketing management, university of  Calicut, India, 2011,  p 33. 

   .285-284إمساعيل السيد، التسويق، مرجع سابق، ص ) 5(
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  )1(:أن تأخذ أحد األشكال التاليةميكن  والعالمة       
عن املنتجات اليت ، وذلك لتمييز هذا األخري حداعلى  منتجوهي العالمة اليت تضعها املؤسسة لكل : العالمة الفردية -1

  .من جهة، ومتييزه عن منتجات املنافسني من جهة ثانية تنتجها املؤسسة

ة لكافة منتجاا، مما يعين أن مجيع املنتجات تكون حتت اسم واحد، ة اليت تضعها املؤسسموهي العال :العالمة العائلية -2
وغريمها، وتؤدي هذه السياسة  )SONY(و) PHILIPS(سلوب بكثرة يف الشركات العاملية كشركة ويستخدم هذا األ

غري أن فشل املستخدمة يف تعليم املنتجات إىل ختفيض تكاليف الترويج وإمكانية تسويق منتجات جديدة حتت نفس االسم، 
  .املنتجات قد ينسحب سلبا على بقية املنتجات األخرىأحد أنواع 

الفردية مع العالمة العائلية، ومتكن هذه السياسة املؤسسة من ختفيض تكاليف وهي حاصل مجع العالمة  :العالمة املشتركة -3
اج السيارات بشكل واضح على هذا إلنت )TOYOTA( وتعتمد شركة ،الترويج وتسهيل دخول املنتجات اجلديدة إىل السوق

اسم الشركة إىل جانب اسم السيارة اليت ختتلف عن بقية السيارات األخرى اليت تصنعها ذات الشركة  األسلوب، حيث تضع 
(TOYOTA-YARIS).   

 ندماجاالمن طرف مؤسستني تكون لديهما الرغبة يف  اهذا وجتدر اإلشارة بأن العالمة املشتركة ميكن استخدامه       
" بريي بيلز"املشتركة ما قامت به شركيت ومن أمثلة العالمات  .والتعاون مع بعضهما البعض إلنتاج وتسويق منتجات معينة

(PILLSBURY) نابيسكو"و "(NABISCO) ، أوريوبارز"حيث قدمتا معا منتجا واحدا حيمل اسم "(OREOBARS) ،
 )2(.املنتج اجلديد يوضع فوق بعض منتجات احللوى عن خليط من اخلبيز والكرمية يكونان معاوهو عبارة 

  التغليف: ثالثا

 ال تقل أمهية التغليف عن أمهية املنتج، و)3( جمموع العمليات املتعلقة بإعداد الغالف والعبوة للمنتج بأنهالتغليف يعرف      
ته أثناء نقله من مكان آلخر، كما أنه يعد ا يؤديه هذا العنصر من دور يف االحتفاظ جبميع مكونات املنتج ومحاينفسه، وذلك مل

  .عترب الغالف مبثابة رجل بيع صامتجعل البعض ي ما مبثابة وسيلة فعالة لتعريف املنتج وتروجيه، وهو

  )4(:يؤديه الغالف من الوظائف التاليةا أكرب مما كان عليه من قبل، وذلك ملزاد االهتمام بغالف املنتج لقد      
 ية مؤثرات خارجية قد تصيبه وتعرض مكوناته للتلف والفسادمحاية املنتج من أ. 
 متييز عالمة املنتج عن باقي العالمات املنافسة من خالل طرحها يف األسواق بأغلفة فريدة ومميزة. 
 اخل....وكيفية استعماله وخصائصه وسعره لومات املفيدة واخلاصة مبكونات املنتجتزويد املستهلكني باملع. 
 املؤسسة يف أذهان املستهلكني منتجالف على ترسيخ كما يساعد الغ. 
سواق األجنبية، فهناك ثالثة قضايا ألوبالنسبة ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر اليت تزاول نشاطها يف العديد من ا       

  )5(:فيما خيص تغليف املنتجات، وهذه القضايا هي جيب أخدها بعني االعتبار

                                                        
  .146 -145أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص: ثامر البكري، التسويق) 1(
   .287إمساعيل السيد، التسويق، مرجع سابق، ص ) 2(

(3) Philip Kotler et Dubois B ,Marketing Mangement, op cit, p 452. 
   .147حممد عبيدات، مبادئ التسويق، دار املستقبل للنشر والتوزيع، األردن، د ت ن، ص ) 4(

   .180، ص 2007عالء الغرباوي وآخرون، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ) 5(
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حيث تكون هناك ضرورة ملراعاة الترمجة املناسبة للمعلومات اليت تشري إىل مكونات : غالفنة على القضية البيانات املدو -1
ويزداد األمر صعوبة  ،املنتج وأجزائه، وتلك املعلومات اليت ختتص بأداء الوظيفة التروجيية لبطاقة البيان املوجودة على الغالف

املدونة على أغلفة املنتجات مكتوبة بلغتني وليس بلغة واحدة، كبلجيكا  أن تكون البياناتبالنسبة لبعض الدول اليت تشترط 
 .وفنلندا

واليت جيب أن تكون متوافقة مع السمات الثقافية يف الدول املضيفة، فعلى سبيل : ة ختص النواحي الشكلية واجلماليةقضي -2
ن األمحر يرتبط يف بعض الدول بالسحر والكهانة، األلوان قد يكون هلا دالالت خمتلفة من دولة ألخرى، فاللواملثال جند أن 

 .وهي أمور جيب أخذها بعني االعتبار عند تصميم الغالف

وبالتايل اختالف حيث أن تعدد األسواق اليت تتعامل معها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر  :قضية ختص املناخ -3
ألغلفة ذات املواصفات اخلاصة اليت ميكن من خالهلا محاية الظروف املناخية من سوق آلخر، جتعل هذه املؤسسات تراعي ا

  .من التلف والكسر وغريها املنتج

لقد زاد يف الفترة األخرية إدراك رجال التسويق ألمهية عملية تغليف منتجام، وأصبح الغالف يؤدي الوظيفة التروجيية        
) VITEL(ومن أمثلة الشركات اليت تبنت أغلفة ناجحة جند شركة . هوظيفته التقليدية املتمثلة يف حفظ ما بداخلباإلضافة إىل 

بتمييز زجاجاا عن زجاجات املنافسني جبعلها مربعة الشكل بدال من الزجاجات املستديرة، للمياه املعدنية، حيت قامت 
يؤدي إىل تدحرجها، بل وركزت يف محلتها اإلعالنية على هذه امليزة عن طريق اإلعالن بأن وضع الزجاجة على جانبها ال 

 .)1(ثباا يف مكاا

  املنتج تطوير: رابعا

إن بقاء أي مؤسسة واستمرار وجودها يف أي سوق يكون مرتبط باستمرارية قبول منتجاا يف تلك األسواق، وحتقيق        
تهلكني املتغرية من فترة يكون من خالل تنمية وتطوير منتجات املؤسسة من وقت آلخر لتتالءم مع حاجات ورغبات املس ذلك

يعترب املنتج من املتغريات اليت ميكن التحكم فيها، حيث ميكن تطويره وتعديله إىل األحسن بشىت الطرق قصد حتقيق  .ألخرى
اخلدمات املرفقة (ملنتج املتنامي أو شكله اخلارجي أو ا) صلب املنتج(هدف معني، وقد ميس التطوير والتعديل املنتج األساسي 

  ).به

  )2(:تعديل املنتجات باملراحل التاليةومتر عملية تطوير و       

 حتصل املؤسسات على جمموعة كبرية من األفكار يتم جتسيد بعضها يف شكل منتجات، وتأيت  :ارالبحث عن األفك
 ؛ اخل...العمالء، املوظفني، املستشارين، املهندسني، املنافسني: هذه األفكار من مصادر خمتلفة أمهها

 وإلغاء السيئة  اليت مجعتها يف املرحلة السابقة األفكار اجلذابة تعمل املؤسسة على تصفيةيف هذه املرحلة : األفكار فرز
 ؛  ال تتوافق مع أهدافها ومواردهامنها اليت

 بالطلب  ، ويلعب التنبؤئج االقتصادية اليت ميكن حتقيقهابالتنبؤ بالنتا يف هذه املرحلة تقوم املؤسسة: التحليل االقتصادي
 ؛ دورا هاما يف هذه املرحلةواملخاطر  املتوقعة واألرباحوحتليله من حيث التكاليف 

                                                        
   .298يد، التسويق، مرجع سابق، ص إمساعيل الس )1(

(2)Vinesh Ottuparammal, marketing management, op-cit , p 31.   
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 ؛ يبدأ اإلنفاق احلقيقي على املنتجيف هذه املرحلة تتحول الفكرة إىل واقع مادي ملموس، و: إعداد املنتج 
   وذلك ملعرفة مدى استجابة السوق  حتاول املؤسسة اختبار منتجها يف منطقة واحدة،يف هذه املرحلة : املنتجاختبار

 ؛ للمنتج اجلديد قبل طرحه يف السوق احمللي أو الدويل، وقد تقوم املؤسسة أيضا بطرح املنتج بأسعار خمتلفة
 بعد اختبار املنتج والتأكد من جناحه، تقوم املؤسسة بطرحه على نطاق واسع مع التخطيط اجليد : املنتج مرحلة تسويق

 .نة للمزيج التسويقيللعناصر األخرى املكو

  دورة حياة املنتج : طلب الثالثامل

تعترب دورة حياة املنتج من املفاهيم اهلامة يف التسويق، ملا هلا من دور يف مساعدة رجال التسويق على التنبؤ مببيعات        
جيد أن لكل منتج دورة حياة ال  ، واملتأمل يف املنتجات املطروحة يف األسواقوحتديد أسعارها املنتجات املطروحة يف األسواق

ختتلف كثريا عن دورة حياة اإلنسان اليت تبدأ بوالدته وتنتهي مبوته، فكل منتج مير مبراحل معينة قد تقصر أو تطول تبدأ مبرحلة 
 .وتنتهي مبرحلة االنسحاب من السوقاالنطالق 

  مفهوم دورة حياة املنتج : أوال

، وسواء استخدمت منه تاريخ أو سجل مبيعات املنتج منذ تقدميه للسوق حىت سحبه ائياتعرف دورة حياة املنتج بأا        
التقدمي، النمو، النضج، : ميكن تقسيمه إىل أربع مراحل وهي املبيعات أو األرباح يف القياس فإن دورة حياة املنتج متثل منحىن

مرحلة التقدمي وحىت  من مرحلةترة الزمنية اليت متر ا السلعة ميكن القول أن دورة حياة املنتج هي تلك الف ، وعليه)1( التقهقر
  .ومن مرحلة ألخرىالتدهور، وتقاس هذه املراحل بتطور املبيعات واألرباح اليت تتغري بالنسبة ألي منتج مع مرور الوقت 

  مراحل دورة حياة املنتج : ثانيا

مرحلة تقدمي املنتج، مرحلة : نتج تتكون من أربع مراحل رئيسية هيمن خالل التعريف السابق يتبني لنا أن دورة حياة امل       
النمو، مرحلة النضج، مرحلة االحندار، والعنصرين األساسيني يف تشكيل دورة حياة املنتج مها حجم املبيعات واألرباح يف كل 

 :الشكل التايل يح ذلك يفوضوميكن ت، مرحلة

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                        

    .213ص ، 1988ملعاصر، د د ن، القاهرة، حممد عبد الرحيم، التسويق ا)1(
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  نتجدورة حياة املمراحل  :10شكل رقم ال

  التقدمي   النمو                 النضج                  االحندار                                 

  املبيعات

  

  األرباح

  الزمن
  

 
Source: Philip Kotler, Marketing Management, Pearson Custon publishing, Boston, 2002, p 
171.  

وميكن إبراز . تبدأ عند تقدمي املنتج للسوق، حيث تعد نقطة البداية يف حياة املنتجوهي املرحلة اليت :مرحلة التقدمي - 1
  )1(:هلذه املرحلة يف النقاط التالية السمات األساسية

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب اخنفاض كمية اإلنتاج. 
  مومعرفة ردود أفعاهل بوجودهاملنتج غري معروف يف السوق مما يتطلب إبالغ املستهلكني. 
 تكون املبيعات منخفضة مما ينعكس بدوره على اخنفاض األرباح. 
 عدم التوسع يف حجم اإلنتاج واالكتفاء بإنتاج الشكل أو األشكال الرئيسية من املنتج. 
  ارتفاع نفقات الترويج، وخاصة نفقات اإلعالن الذي يتخذ شكل اإلعالن التعريفي لغرض تعريف اجلمهور باملنتج

 .اتهوفوائده واستخدام
 عدم التوسع يف قنوات التوزيع واالكتفاء بقنوات توزيعية حمددة يف مناطق خمتلفة. 

اعتماد عدد من االستراتيجيات التسويقية يف هذه املرحلة تدور يف حمتواها بني السعر والترويج،  للمؤسسةوميكن        
أو العمل على  قية األكربصول على احلصة السوية أو احلالتسويقأو تقليل التكاليف  حتقيق األرباحويتحدد هدفها فيما إذا كان 

 )2(.تشجيع املستهلك وحثه على الشراء

  

 

  

                                                        
   .219 -218ص ،2006مان، دار املناهج، ع ،، التخطيط، الرقابةالتحليل :الساعد، إدارة التسويقحممد جاسم الصميدعي ورشاد ) 1(

   .136أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص : ثامر البكري، التسويق) 2(

  املبيعات
 األرباح
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، أكرب أرباحاملؤسسة بتحقيق وهي املرحلة اليت تبدأ بتزايد اهتمام األفراد باملنتج، فتزداد مبيعات املنتج وتبدأ  :مرحلة النمو -2
، )1(بتصميمات خمتلفة عن املنتجات املبتكرة أوقريبة من املنتجات املبتكرة،  كما حياول املنافسون الوصول إىل السوق مبنتجات

  )2(:ومن أهم مسات هذه املرحلة ما يلي

 ؛ ارتفاع درجة املنافسة 
 ؛ راتيجيات أو سياسات اختراق السوقاتساع السوق وتصميم است 
 ؛ واخنفاض األسعار اخنفاض التكاليف بأنواعها املختلفة 
 ؛ التوزيع كثافة استخدام قنوات 
 ؛ عة ووصوهلا إىل درجة تفضيل عاليةشهرة السل 
  احملافظة على نفس املستوى من نفقات الترويج ملواجهة املنافسني، وانتقال اإلعالن من إعالن تعريفي إىل إعالن

   .تنافسي
ن ذلك، وهذا من سوق كلما أمكوخالل هذه املرحلة تستخدم املؤسسات عدة استراتيجيات للحفاظ على منو سريع لل       
  )3(:خالل

 ؛ ودة املنتج بإضافة صفات جديدة لهحتسني ج 
  ؛ منتجات جديدة ومنتجات ذات جاذبيةإضافة 
 ؛ لتوزيع وإدخال قنوات توزيع جديدةزيادة تغطية ا 
 خفض األسعار يف الوقت املناسب جلذب طبقة أخرى من املشترين. 

بالنسبة للمؤسسة،  عطاءاملرحلة األكثر ملنتج يف دورة حياته، وتعد مبثابة وهي املرحلة الثالثة اليت مير ا ا :مرحلة النضج -3
يكون قد أخذ مكانه يف السوق وأصبح معروفا، وتتميز هذه املرحلة بطول فترا مقارنة باملراحل السابقة،  املنتج حيث أن

  )4(.عروضةوخالهلا يدرك املستهلكون الفروق بني األنواع واألمساء  التجارية املختلفة وامل

  )5(:ت هذه املرحلة يف النقاط التاليةوميكن إبراز مسا       

 ؛ ارتفاع شدة املنافسةلنسيب يف معدالت األرباح احملققة واخنفاض نسيب يف معدل منو املبيعات مع التدهور ا 
 ؛ ويقية اخلاصة بالسوق تكون دفاعيةاالستراتيجيات التس 
  ؛ باملرحلة السابقةالتكاليف تبدأ باالرتفاع النسيب مقارنة 
 كرييةنشيط املبيعات واإلعالنات تكون تذاجلهود التروجيية تركز على ت. 

                                                        
   .83، ص 2006، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن،عودة، مبادئ التسويقبن عاشور ورشيد الد سينعيم ال) 1(
   .413عبد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، مرجع سابق، ص ) 2(
   .228التحليل، التخطيط، الرقابة، مرجع سابق، ص : ساعد، إدارة التسويقالحممد جاسم الصميدعي ورشاد ) 3(
   .212ص  ،2004الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، مبادئ التسويق،عباس الصحن و نبيلةحممد فريد ) 4(
  .414عبد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، مرجع سابق، ص ) 5(
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البعض على أساس خصائصها املتشاة نسبيا من  ئل سلعية وخدمية تتناسب مع بعضهاعدة بداد ووجوتتميز هذه املرحلة ب     
االستقرار  إستراتيجيةيف  إتباعها خالل هذه املرحلة، فتتمثلب التسويقية اليت جي اإلستراتيجيةوجهة نظر الزبائن، أما فيما خيص 

  )1(.أو االستمرار

وهي املرحلة اليت يعرف فيها الطلب الكلي على املنتج اخنفاضا مستمرا، وتبدأ مالمح هذه املرحلة  :مرحلة االحندار -4
واليت قد تصل ققة، ى اإليرادات النهائية احمللى مستوباالخنفاض الشديد يف مستوى املبيعات وارتفاع التكاليف اليت تنعكس ع

       وبالتايل إقباهلم على منتجات أخرى قد تكون بديلة كما يفقد املنتج ميول واهتمام الزبائن له،  )2(إىل مستوى اخلسارة،
نتج من السوق املؤسسة خالل هذه املرحلة على سحب امل مقدتوقد منافع أفضل من املنتجات احلالية،  أو جديدة حتقق هلم

العمل على إعادة طرح نفس املنتج ولكن خبصائص  ياا يف إنتاج منتجات جديدة، أوواستخدام عوامل اإلنتاج وإمكان
  .ومواصفات أخرى من شأا أن تعيد له دورة احلياة

ختتلف من منتج آلخر  املراحلذه هذه هي املراحل األربعة اليت مير ا املنتج يف دورة حياته، هذا وجتدر اإلشارة إىل أن ه       
 .ضرورة أن مير كل منتج بنفس املراحل أو كلهاالنه ليس بأتبعا لطبيعته وخصائصه، كما 

ويرى البعض أن الوضع التنافسي ملؤسسة معينة هو العامل األكثر أمهية خالل دورة حياة منتجاا، واالختالفات يف       
يفرض على املؤسسة إتباع سياسة تسويقية معينة، وبطبيعة احلال قد تؤثر التغيريات يف الوضع التنافسي خالل كل هذه املراحل 

على أداء املنتج خالل دورة حياته، فقد يؤدي برنامج تروجيي معني إىل زيادة كبرية يف مبيعات  ىعناصر املزيج التسويقي األخر
  )3(. املؤسسة خالل مرحلة االحندار، ولو بشكل مؤقت

كن القول أن املنتج هو أهم عنصر من عناصر املزيج التسويقي، باعتباره العنصر احلساس الذي يليب حاجات أخريا مي      
ورغبات املستهلكني، ويتكامل جناح املنتج عند طرحه يف األسواق املستهدفة بتكامل مكوناته املتمثلة يف صلب املنتج ومظهره 

األمهية جيب أخذ القرارات الصائبة واملناسبة بشأا لتلبية حاجات ورغبات  اخلارجي واخلدمات املرفقة به، وهي مكونات بالغة
املستهلكني، وجذم وتوطيد العالقة معهم، وال يقف األمر عند هذا احلد بل يتعداه إىل دراسة دورة حياة املنتج وحتليلها الختاذ 

  .القرارات التسويقية اليت تالؤم كل مرحلة مير ا

  

  

  

 

  

 

                                                        
   .415، ص لسالم أبو قحف، أساسيات التسويق، مرجع سابق عبد ا )1(
    .140أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص : ثامر البكري، التسويق) 2(

(3) John Burnett, Core Concepts of Marketing, Switzerland, 2008, p 161. 
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  التسعري سياسة: ينبحث الثاامل

يلعب السعر كأحد أهم عناصر املزيج التسويقي دورا حامسا يف جناح خمتلف منظمات األعمال احلديثة، فهو يؤثر بشكل        
طة العديد من األطراف احملي اهتمامى مبيعاا وأرباحها، كما أنه حمل طلب ملنتجات املؤسسة وبالتايل علمباشر على حجم ال

 أو موردين أو حكومات أو غريهم، ومن هنا تربز صعوبة تبين سياسة سعرية حتقق أهداف كانوا مستهلكني باملؤسسة سواء
  .املؤسسة من جهة، وتنال قبول ورضا مجيع األطراف احمليطة ا من جهة ثانية

  :خالل املطالب التالية، وذلك من نب املتعلقة بإستراتيجية التسعريويف هذا املبحث سوف حناول اإلملام جبميع اجلوا       

  .وأهدافه مفهوم التسعري: املطلب األول

  .عوامل املؤثرة على سياسة التسعريال: املطلب الثاين

  .التسعريطرق واستراتيجيات : املطلب الثالث

  مفهوم التسعري وأهدافه: ب األولاملطل

       تعاحتياجاته ورغباته على دفع مقابل، فقد كان يقوم حيتاجه من منتجات تليب  د اإلنسان منذ القدمي احلصول على ماو
بعملية املقايضة من خالل حتديد قيمة السلعة بسلعة أخرى تتم عملية التبادل على أساسها، مث تطورت هذه العملية بعد ذلك 

ن كميت تذا األخري من أهم العناصر الإىل أن أصبحت قيمة السلعة حتدد مببلغ نقدي يطلق عليه مصطلح السعر، وأصبح ه
  .املؤسسة من حتقيق أهدافها

  مفهوم السعر: أوال

  .ملشتري والبائعديد مفهوم السعر من وجهة نظر اميكن حت     

 هحصولمقابل ميثل السعر بالنسبة للمستهلك النهائي الثمن الذي يدفعه هذا املستهلك  :السعر من وجهة نظر املشتري -1
  )1(.التجاري الصناعي أو ملقارنة عدة صفقات بالنسبة للمشترييارا يف هذه احلالة مع ويعترب ،على املنتجات

سواء كان البائع منتجا أو وسيطا، فإن السعر من وجهة نظره يعترب مبثابة الوسيلة األساسية  :السعر من وجهة نظر البائع -2
  )2(.وقع من عملية البيعاليت حيقق من خالهلا عائدا معينا، ذلك أن السعر الذي يضعه البائع حيدد اإليراد املت

         وهناك من يعرف السعر بأنه مقدار التضحية املادية واملعنوية اليت يتحملها الفرد يف سبيل احلصول على السلعة        
 هو التعبري، وحتديد أسعار املنتجاتحنو وضع و جمموع النشاطات و اجلهود املوجهة" ويرى آخر أن التسعري هو  )3(.أو اخلدمة

                                                        
   .209، ص 2001ين، دار قباء للنشر، القاهرة، أمني عبد العزيز حسن، إستراتيجية التسويق يف القرن الواحد والعشر )1(
   .209أمني عبد العزيز حسن، إستراتيجية التسويق يف القرن الواحد والعشرين، مرجع سابق، ص ) 2(
   .606حممد عبد السالم، التسويق، مرجع سابق، ص ) 3(
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كمية النقود الالزمة للحصول على كمية حمددة من : " بينما يرى البعض أن السعر هو. )1("لنقدي عن قيمة هذه املنتجات ا
  ،)2( "السلع واخلدمات

، واليت يتم التعبري عنها يف شكل القيمة املعطاة للسلعة أو اخلدمةمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن السعر هو        
، هذه القيمة تلقى قبوال ورضا من املشترين من جهة، ي جمموعة من اخلصائص املادية و النفسية واخلدمية للمنتجاتنقدي يغط

  .من جهة ثانية البائعأهداف  وحتقق

  أهداف التسعري : ثانيا

لبقاء و العمل يف قابلة للقياس لكي ميكنها اممكنة التحقق و ألعمال احلديثة بوضع أهداف تسعري حمددةتقوم مؤسسات ا       
، لذلك فإن إدارة ها املؤسسة تؤثر على هذه األهدافاجلدير بالذكر أن قرارات التسعري اليت تتخذ، وشديدة املنافسةاألسواق 

  .خالل السياسة السعرية اليت تضعهاالتسويق داخل املؤسسة حتاول حتقيق أهدافها من 

  )3(:ف التاليةو تتضمن األهدا: الربحاملرتبطة ب التسعري أهداف -1

 إال أنه يعترب من الصعب التخطيطاألسعار إىل حتقيق أقصى ربح ممكنتسعى املؤسسة من خالل وضع : يم الربحعظت ، 
، كما جيب على املؤسسة أن ةللعوائق اليت ميكن أن تواجهها املؤسس انظر ،على أقصى ربح يف املدى الطويل للحصول

  ؛ حجم من املبيعات يف املدى القصريأقصى  ختتار السعر الذي ميكنها من احلصول على

 ا للوصول إىل حتق تسعى حيث: املعدل العائد على االستثماريق معدل عائدبعض املؤسسات عند حتديد أسعار منتجا 
  ؛ معني على االستثمار

  دف عند هناك بعض املؤسسات اليت : أرباح معقولةحتقيقا إىل حتديدمن األرباح حتقيق مستوى معني أسعار منتجا 
تغطية هذه بالتايل كلما زادت التكاليف كلما زاد مستوى األرباح املعقولة لو، تغطية التكاليفمن  املعقولة متكنها

  .التكاليف، والعكس صحيح

يف كثري من احلاالت يساعد احلجم الكبري من املبيعات على تدعيم فكرة قبول  :التسعري املرتبطة حبجم املبيعات أهداف -2
و أهم األهداف  ،تهلك ملنتجات املؤسسة و انتشارها يف السوق دون أن يضمن ذلك بالضرورة مستوى عايل من األرباحاملس

  )4(:يلي اليت ترتبط حبجم املبيعات ما

 مبيعات هذه يقصد باحلصة السوقية تلك العالقة بني مبيعات املؤسسة من سلعة معينة منسوبة إىل إمجايل: احلصة السوقية -أ
، ألن متلك أكرب حصة سوقية يادة حصتها السوقية قدر املستطاعتسعى املؤسسات يف هذه احلالة إىل زالصناعة، و ة يفالسلع
هذا ليس ، والناجتة عن اإلنتاج بكميات كبريةجيعلها تستفيد من اقتصاديات احلجم ، وها من حتقيق أكرب قدر من األرباحميكن

قة ، كما يفترض هذا االجتاه التقليدي أيضا وجود عالعلى األسواق اليت تعمل اأكرب  سيطرةفحسب بل يكون هلا أيضا قوة و

                                                        
  . 116مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص ) 1(

(2) Cloud Demeure, Marketing , 3 em édition, Ed Sirey, France, 2001, p 161. 
  .454، ص 1992حممد سعيد عبد الفتاح، إدارة التسويق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ) 3(
   .و ما بعدها 189عالء الغرباوي وأخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص ) 4(
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، إال أنه خالل فترة التسعينات من القرن املاضي لوحظ أن هناك الكثري من العائد على االستثمارقوية جدا بني احلصة السوقية و
معدالت العوائد املخططة جم املتوقع من األرباح وإىل احل الشركات القائدة ذات احلصص السوقية الكبرية مل تستطع الوصول

، لذلك فقد قامت نافسة يف األسواق اليت تعمل اإىل زيادة حدة املاملراد حتقيقها، ويرجع السبب يف ذلك  على استثماراا
عوائد معينة معدالت  ة إىل األهداف اليت تتعلق بتحقيقبالتحول من التركيز على هدف احلصة السوقي" بيبسي كوال"شركة 

  .بط دائما باحلصص السوقية الكبرية، و ذلك بعد تأكدها من أن األرباح ال ترتعلى االستثمارات

، ك األهداف اخلاصة باحلصة السوقيةتسعى بعض الشركات إىل تعظيم مبيعاا بدال من التركيز على تل: يم املبيعاتعظت -ب
سويقية اليت تعمل يف ظلها البيئة الترات األخرى كاألرباح واملنافسة والعتباأن هدف تعظيم املبيعات قد يتجاهل بعض ا الإ

  .الشركة

  : م السعر لتحقيق أهداف أخرى أمهها، ميكن للمؤسسة استخداباإلضافة إىل األهداف السابقة        

  ؛ جذبه حنو الشراءاستخدام السعر إلثارة املستهلك والترويج ملنتج معني من خالل  
  ؛ حتقيق بعض اخلسائر املؤسسة ذلك ، حىت وإن كلفملنع دخول املنافسني إىل األسواق أسعار منخفضةوضع  
 نيموقعة املنتج يف ذهنية املستهلك. 

عناصر املزيج التسويقي، وذو أمهية كبرية لدى املؤسسة، ألنه يؤثر على األرباح واحلصة السوقية  ويعترب التسعري أحد أهم     
املؤسسة، ومما يؤكد أمهيته أيضا أنه العنصر الوحيد من بني عناصر املزيج التسويقي الذي يولد  وعلى تصورات املستهلكني اجتاه

     )1(.إيرادات للمؤسسة، عكس املنتج والتوزيع والترويج اليت تنتج عنها التكاليف

  العوامل املؤثرة على سياسة التسعري : املطلب الثاين

، لذلك فإن هناك تتأثر بالبيئة احمليطة اؤثر و، فمن البديهي أن تعمل يف بيئات خمتلفةباعتبار أن املؤسسة نظام مفتوح وت       
  .عوامل داخلية و أخرى خارجية، هذه العوامل ميكن تقسيمها إىل ا السعريةال اليت تؤثر على سياسالعديد من العوام

  العوامل الداخلية : أوال

، مل ميكن للمؤسسة السيطرة عليها والتحكم فيهاثرة على سياسة التسعري هي عواميكن القول أن العوامل الداخلية املؤ       
  : يلي أهم هذه العوامل ماو

هي ، وللهدف اليت تسعى إىل الوصول إليهتقوم املؤسسة يف أغلب األحيان بتحديد أسعار منتجاا تبعا : أهداف املؤسسة -1
دف احلصول على أكرب حصة  قوم بتحديد سعر منخفض ملنتجاات، كأن ليت تسبق ذكرها يف املطلب السابقاألهداف ا

  .سوقية

ودة املنافسني من حيث اجل مقارنة مع منتجاتتتمتع املؤسسات اليت تقدم منتجات أفضل  :درجة ميزة وجودة املنتجات -2
مسعتها دورا ؤدي شهرة املؤسسة و، كما تظته يف صناعة السيارات األملانيةهو ما ميكن مالح، وامليزة حبرية يف حتديد أسعارهاو

  .ملنتجاا ةكبري يف حتديد أسعار مرتفع

                                                        
(1) Marlyn Stone & Jahn Desmond, Fundamentals Of Marketing, first published, London, 2007, p 266.  
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تلجأ إىل تسعري منتجاا على أساس  –خاصة املوارد املالية  -فاملؤسسات الكبرية ذات املوارد الوفرية  :إمكانيات املؤسسة -3
   )1( .دودة أسعارها بناءا على عامل التكلفة، بينما حتدد املؤسسات ذات املوارد احملاملنافسة وحالة الطلب يف السوق ظروف

، خاصة بالنسبة لعنصر التسعريزيج التسويقي على بعضها البعض، واملتؤثر عناصر : عناصر املزيج التسويقي األخرى -4
أثري ا تعدد الوسطاء هلممات مرفقة هو جوهر ما يتم تسعريه، وأن منافذ التوزيع ونوع وما يرتبط به من خدأن املنتج و ذلك

  )2( .من شأنه أن يؤثر على سعر املنتج ، كما أن قيام املؤسسة أو املوزع بالترويج ملنتج معنيمباشر على سياسة التسعري

حتدد املؤسسة  ففي مرحلة التقدمي مثال ،حسب اختالف مراحل دورة حياته املنتجخيتلف حتديد سعر  :املنتجدورة حياة  -5
حتدد أسعارا قد جودة عالية، و خبصائص معينة وذات ما إذا كانت هذه املنتجات تنفرد أسعارا مرتفعة ملنتجاا يف حالة

للمحافظة على  اامنتجالتقهقر فيجب على املؤسسة ختفيض سعر ، أما يف مرحلة كإستراتيجية الختراق السوقمنخفضة 
  .قية و البقاء ألطول مدة يف السوقاحلصة السو

، فاستخدام تكنولوجيا ما يف التأثري على سياسة التسعريالتكنولوجيا املستعملة عامال مهتلعب  :التكنولوجيا املستخدمة -6
يدفعها إىل ختفيض أسعار هو ما ، وكن املؤسسة من إنتاج كميات كبرية متكنها من االستفادة من وفرات احلجممتطورة قد مت

  .)3( يدة وجبودة عالية، وهو ما يدفعها إىل رفع أسعارهاستخدمة من تقدمي منتجات جدكما قد متكنها التكنولوجيا املمنتجاا، 

، فإن افا إليها هامش ربح معنيمضاعتبار أن السعر لدى العديد من الشركات هو عبارة عن جمموع التكاليف ب :التكاليف -7
ت بتحديد أسعار املؤسسا يف كثري من األحيان ما تقوم بعضو. )4(السعر تعلى قرارا املؤثرةهذا العامل يعترب من أبرز العوامل 

تصلح يف األجل القصري وألسباب ، لكن هذه السياسة وهو ما يعين حتقيق خسائر ميكن حتملها ،ال تغطي تكاليفها
منتج جديد مشابه ملنتجات اختراق السوق عند طرح م من الدخول إىل السوق، أو منعهمعينة،كالتصدي للمنافسني و

  .املنافسني

  ة العوامل اخلارجي: ثانيا
  : يلي ما هاأمهو ،لبيئة اخلارجية احمليطة باملؤسسةمتثل العوامل اخلارجية تلك العوامل املستمدة من ا       

سني يف حجم املنافالطلب يتأثر بدوره  بعدد وللمؤسسة، و ريسعتسياسة الثري على للطلب دورا كبريا يف التأ: الطلب -1
  )5(.شاة وما يرغب املستهلك يف دفعه حيددوا للمنتجات املتاألسعار اليتالسوق و

ة التغري النسيب يف اليت تعين التغيري النسيب يف الطلب نتيجة كبرية مبرونة الطلب السعرية، وكما يتأثر حتديد السعر بدرج       
تجاا، ؤسسة يف حتديد أسعار منه كلما اخنفضت أو انعدمت هذه املرونة كلما كانت هناك حرية أكرب للمنالسعر، حيث أ

  )6(.أين تقل حرية املؤسسة يف حتديد أسعار منتجاا والعكس صحيح يف حالة ارتفاعها

                                                        
 . 117مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص  ) 1(
   .251حممد عبد الرحيم، التسويق املعاصر، مرجع السابق، ص  ) 2(
  .117مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص) 3( 
   .117املرجع السابق، ص) 4( 
   . 251حيم، التسويق املعاصر، مرجع سابق، صحممد عبد الر) 5( 
  .176عالء الغرباوي وآخرون، التسويق املعاصر، املرجع السابق، ص  )6( 
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حتديد سعر  أنحيث  أسعار منتجات املؤسسة، تعترب املنافسة السائدة يف السوق من العوامل املؤثرة يف حتديد :املنافسة -2
اشتداد املنافسة يف السوق حتد من حرية املؤسسة ويف األسواق،  ملماثلة واملنافسةال يتم بشكل مستقل عن أسعار السلع ا املنتج

ة ألسعار منتجات املنافسني، ايف حتديد أسعارها، وتلزمها بتحديد أسعار منتجاأما إذا مل تكن هناك منافسة يف السوق  مشا
منتجاا، كما حدث يف بداية األلفية  أو كانت املؤسسة حمتكرة لصناعة معينة، فإن ذلك مينحها احلرية املطلقة يف حتديد أسعار

شركة االتصاالت جازي، حيث كانت حمتكرة للسوق وكانت أسعار منتجاا مرتفعة جدا،  ليف السوق اجلزائري عند دخو
  .بدأت هذه الشركة يف ختفيض أسعارها) جنمة وموبيليس(آخرين  لكن بدخول منافسني

القوانني احملددة  د الدولة األسعار أواملسندة قانونيا، حيث حتدقبل الدولة و الشروط املوضوعة منهي : احملددات احلكومية -3
 للمؤسسة ريسعتسياسة ال هلا حفاظا على مصلحة املستهلك ومحايته من االستغالل، وختتلف نسبة تأثري القوانني االقتصادية على

وميكن أن يكون تدخل ، )1(سياسي الذي تنتهجهالنظام الو يف النشاط االقتصادي مدى تدخل الدولة باختالف ومدى تطبيقها
خلها غري مباشر عن طريق دحتديد حدود أقصى أو أدىن هلا، كما قد يكون ت يف حتديد أسعار بعض املنتجات، أوالدولة مباشرا 

  . سياسات الدعم اليت تتبعها، وكل ذلك له تأثري مباشر على سياسة التسعري اليت تتبعها املؤسسة

وبني األسعار اليت حتددها املؤسسة،  هناك عالقة طردية بني القدرة الشرائية للمستهلك :ائية للمستهلكالقدرة الشر -4
فرض ب متتعت املؤسسة حبرية أكرب يف حتديد أسعارها، وهو ما يسمح هلا كبرية كلما فكلما كانت القدرة الشرائية للمستهلك

لذلك تعترب القدرة الشرائية من  ،زم ذلك وضع أسعار منخفضةكلما اخنفضت هذه القدرة كلما استل، و)2(أسعار مرتفعة
  .ها بعني االعتبارذملؤسسة، واليت جيب على هذه األخرية أخا اليت تنتهجها سياسة التسعريالعوامل املؤثرة على 

ن م فيها مالتحك ال ميكن السيطرة عليها أو هذه العوامل ن القول أنومن خالل العوامل اخلارجية السابق ذكرها، ميك       
 إجناح السياسة السعرية التكيف معها بالشكل الذي يساهم يفدراستها وحتليلها و على هذه األخرية طرف املؤسسة، بل جيب

  .بالتايل حتقيق أهدافهاللمؤسسة و

  طرق واستراتيجيات التسعري: ثالثاملطلب ال

خارجية، ومما الشك فيه  مامل واحملددات، سواء عوامل داخلية أرأينا فيما سبق أن سياسة التسعري تتأثر بالعديد من العو       
 .اإلستراتيجية املناسبةر أن قوة تأثري بعض العوامل دون أخرى يدفع املؤسسة النتهاج طريقة تسعري معينة واختيا

  طرق حتديد السعر: أوال
       يلي الطرق ماهذه ا وأهم هناك العديد من الطرق اليت تستخدمها املؤسسة يف حتديد أسعار منتجا:  

يعترب التسعري على أساسه التكلفة من أكثر الطرق شيوعا، وذلك لسهولة  هذه الطريقة : التسعري على أساس التكلفة -1
وذلك كما هو موضح  ،وتقوم هذه الطريقة على أساس إضافة هامش معني على سعر التكلفة للوصول إىل السعر .وبساطتها

   :يف املعادلة التالية
  هامش الربح+ سعر التكلفة = لسعر ا

                                                        
  .176أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص: ثامر البكري، التسويق )1(
  .117، صمرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق  )2(
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  )1(.وهامش الربح هنا يتحدد إما كنسبة من التكاليف أو كنسبة حتقق عائد معني على االستثمار       
  )2(:وتتمثل أهم مزايا استخدام هذه الطريقة يف       

 ا وسيلة سهلة وسري؛ عة إلجياد أسعار مقبولة للمنتجاتأ 
 ا وسيلة؛ اح كبرية قد تضر مبصلحة املستهلكعلى األرباح العادلة وليس أرب للحصول مناسبة أ 
 ؛ بيا ال يتأثر بالتقلبات يف الطلبمتكن من وضع سعر مستقر نس 
 ويل صالحية وضع األسعار إىل املستويات اإلدارية التابعة هلاختمن دارة العليا اإل متكن اأ. 
 )3(:هاال ختلو من بعض االنتقادات أمه إال أاورغم املزايا اليت تتمتع ا هذه الطريقة         
 سياسة  املنافسة، مما يعين إمهاهلا للعوامل اخلارجية املؤثرة علىأخذ بعني االعتبار عنصري الطلب وهذه الطريقة ال ت أن

 ؛ التسعري
 ؛ يف ختصيص التكلفة يلاغن هذه الطريقة تأ 
 ؛ أن هذه الطريقة تكون غري صاحلة يف فترات التضخم 
 يؤدي تطبيق هذه الطريقة إىل صراع بني إدارة اإلنتاج و إدارة املبيعات قد. 

عرف يو .ال على تكلفته املنتجيرتكز حتديد السعر وفق هذا األسلوب على مستوى طلب : التسعري على أساس الطلب -2
وفقا لطريقة وفترة زمنية حمددة، الطلب بأنه الكمية اليت ميكن بيعها من املنتج يف السوق عند مستويات سعرية خمتلفة وخالل 

التسعري على أساس الطلب تقوم املؤسسة بتحديد السعر بناءا على مدى استعداد املستهلك لدفع سعر معني مقابل حصوله على 
وكلما كان الطلب على منتجات املؤسسة مرتفع كلما زادت األسعار، والعكس بالعكس، ومن أمثلة ذلك ارتفاع  ،)4(املنتج

  )5(. ف الفنادق يف العطل الصيفية ويف احتفاالت اية السنة واخنفاضها يف باقي الفتراتأسعار غر
لب طوتستخدم املؤسسة يف حتديد السعر وفق هذه الطريقة ما يعرف باملرونة السعرية للطلب، واليت تعين مدى استجابة ال     

شراء املنتج ال يتخذه لقرار االستجابة  أنعلى  ل ذلكدألي تغري حاصل يف السعر، وكلما كان الطلب غري مرن كلما 
  )6(.املستهلك بناءا على اعتبارات سعرية، بل على اعتبارات أخرى كنوعية املنتج وميزاته وغريها

ن أعنصر التكلفة بعني االعتبار، بل على العكس  ذجتدر اإلشارة إىل أن التسعري وفق هذه الطريقة ال يعين عدم أخكما       
السعي إىل ختفيضها لتحسني مركزها وزيادة أرباحها، استمرار وبر التكاليف يقة تدفع املؤسسات إىل مراجعة عناصهذه الطر

لفة، بل يفضل اجلمع بني الطريقتني للوصل إىل السعر ككما أن التسعري على أساس الطلب ال يعد بديال لتسعري على أساس الت
  )7(.الذي حيقق األرباح

                                                        
  .612ابق، ص مرجع س ،حممد عبد السالم، التسويق )1(
  .178أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص : ثامر البكري، التسويق )2(
   . 272توفيق حممد عبد احملسن، التسويق وحتديات التجارة اإللكترونية، مرجع سابق، ص ) 3(
  .194عالء الغرباوي وآخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص  )4(

(5) Marlyn Stone & Jahn Desmond, Fundamentals Of Marketing, op.cit, 2007, p 275.   
  .119، مبادئ التسويق، مرجع سابق، صكمال  مرداوي )6(
  .264عبد الرحيم، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص حممد )7(
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تقوم املؤسسة بتحديد أسعارها وفق هذا األسلوب باالعتماد على أسعار املنافسني  :املنافسةالتسعري على أساس  -3
الرئيسيني، ويتم إتباع هذا األسلوب يف حالة وجود العديد من املنتجات املشاة يف األسواق، إضافة إىل وجود املنافسة يف 

 .السوق اليت تنشط فيها املؤسسة
 )1(:بدائل هي ةثالث أمام يقة جتد املؤسسة نفسهااستخدام هذه الطر ندوع       
 إعطاء أمهية لرفع حجم املبيعات حيث تقوم املؤسسة عند إتباع هذه اإلستراتيجية ب: مستوى املنافسني من التسعري أقل

زيادة (اليت يقابلها هامش ربح قليل ميكن تعويضه من خالل اخنفاض التكاليف الناجتة عن وفرات احلجم احملققة و
 ؛ )ملبيعاتا
 يتميز مبيزات منفردة جودة عالية و ودما يكون املنتج ذيستخدم هذا األسلوب عن: تسعري أعلى من أسعار املنافسني

يف البداية بعرض  قومتأو أن املؤسسة تتمتع بشهرة مرموقة يف السوق اليت تنشط فيها، حيث  ،عن املنتجات األخرى
الستهداف قسم معني من املستهلكني وملدة زمنية حمددة، وبعد حتقيق من أسعار املنافسني منتجاا بأسعار أعلى 

الطريقة هو هذه بتخفيض أسعارها الستهداف أجزاء أخرى من السوق، و اهلدف من استخدام  الربح املرغوب تقوم
 ؛ املنافسة تشتد حدةاغتنام عدم وجود منتجات متشاة إلغراء املستهلكني إىل أن 

 يتم استخدام هذه الطريقة عندما ال توجد اختالفات بني منتج املؤسسة واملنتجات : نافسنيالتسعري بنفس أسعار امل
سعار السائدة يف السوق، ويف حالة األاملؤسسة بتحديد أسعار منتجاا بنفس  تقوم إذمن قبل املنافسني،  املعروضة

ذه التكاليف، كأن ختفض مثال من ارتفاع تكاليف إنتاج املنتجات فإن املؤسسة تتخذ بعض اإلجراءات لتخفيض ه
     .جودة املنتجات

 استراتيجيات التسعري: ثانيا
تتمثل استراتيجيات التسعري يف جمموعة من املبادئ و التوجهات اليت تستخدمها إدارة التسويق عند حتديد سعر املنتج لكي     

إستراتيجية : ثالث استراتيجيات هي هذا الصدد يف يكون السعر عنصرا مؤثرا وجذابا للمستهلكني، وعموما تستخدم املؤسسة
  .االختراق، إستراتيجية الكشط، إستراتيجية التمييز السعري

وفقا هلذه اإلستراتيجية تقدم املؤسسة منتجاا إىل السوق بسعر مرتفع مستهدفة فئة حمددة من  :إستراتيجية الكشط -1
اإلستراتيجية عند طرح منتجات  هتستخدم املؤسسات هذ، و)2(السعر العمالء الذين ال يتخذون قرارام الشرائية على أساس

  )3(:يف اإلستراتيجيةوتتمثل أهم مزايا هذه ، فردةنجديدة و إدراك املستهلكني بأن هذه املنتجات تتمتع مبجموعة من املزايا امل
 اى تطوير املنتجات، وخاصة يف عل أوعلى االستثمار  إنفاقهان األموال اليت مث تساعد على استرجاع أكرب حجم م أ

 ؛ ة التقدميلمرح
  حجم الطلب الكلي على السلعة أو اخلدمة اجلديدة يف  إبقاءعلى  اإلستراتيجيةهذه  إتباعيساعد

 ؛ ، خاصة يف مرحلة التقدمياإلنتاجيةقدرات املشروع  حدود
  من التكاليف الباهظة إىل الصناعة خوفا  ه اإلستراتيجية دخول منافسني جددذهلقد مينع إتباع املؤسسة

 .اليت ختص اجلانب اإلنتاجي و التطويري

                                                        
  .293، ص 2000حممد فريد الصحن وإمساعيل السيد، التسويق، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  )1(

(2) Jean-Jacques Lambin  et Autres: Marketing stratégique et opérationnel, 6ème Edition DUNOD, Paris, 2005, p 602. 
   .187مرجع سابق، ص  ،حممد عبيدات، مبادئ التسويق) 3(
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تقدمي املنتج على عكس اإلستراتيجية السابقة فإن إستراتيجية اختراق السوق تعين : االختراق إستراتيجية -2
وعادة ما تستخدم هذه اإلستراتيجية عند  ،دف زيادة احلصة السوقية للمؤسسةسعر منخفض ب أو اخلدمة
 )1(. جديدة أو تطوير املنتجات القائمة طرح منتج

 )2(:يف احلاالت التالية اإلستراتيجيةهذه  إتباعويفضل       
  يصاحبه زيادة كبرية  أنعندما تكون مرونة الطلب مرتفعة، وهو ما يعين أن أي ختفيض سعري ميكن

 ؛ بالتايل زيادة احلصة السوقيةو ،يف املبيعات
 ؛ ة شديدة يف السوقيف حالة ما إذا كانت هناك منافس 
  ،يؤدي إىل زيادة املبيعات،  اإلستراتيجيةهذه  فاستخداميف حالة ما إذا كانت التكاليف الثابتة مرتفعة

ة على عدد كبري من الوحدات، األمر الذي يؤدي تابثخرية تساهم يف توزيع التكاليف الوزيادة هذه األ
 .ألرباح بصفة خاصةإىل اخنفاض تكلفة الوحدة املباعة بصفة عامة وزيادة ا

املقصود بالتمييز السعري أن يتم بيع نفس السلعة ذات املستوى الواحد من  :إستراتيجية التمييز السعري -3
، ووفقا هلذه )3(ني موجودين يف نفس السوق خالل فترة زمنية قصريةة بأسعار خمتلفة ملستهلكني خمتلفاجلود

 .)4(تتناسب مع املقاطعات املستهدفةخمتلفة اإلستراتيجية حتدد املؤسسة ملنتج واحد أسعار 
أن قرارات التسعري تعترب  إذعنصرا مهما من عناصر املزيج التسويقي،  يعترب التسعريأخريا ميكن القول أن        

اليت حتقق أكثر القرارات تأثريا على العناصر األخرى، وحىت تنجح املؤسسة يف وضع السياسة السعرية املناسبة 
  : ـب ليها أن تقومأهدافها ع
 ؛ حتديد اهلدف االستراتيجي من عملية التسعري 
  ؛ رجية املؤثرة على قرارات التسعريمراقبة العوامل اخلاوالتحكم يف العوامل الداخلية ودراسة 
  فعالة تأخذ بعني االعتبار عنصر املنافسة و الطلب و التكاليف من جهة وحتديد  تسعرياختيار طريقة

 .تناسبة مع ظروف السوق من جهة ثانيةإستراتيجية سعرية م
 
 
  
  
  
  

                                                        
(1) Jean-Jacques Lambin  et Autres: Marketing stratégique et opérationnel, op cit, 2005, p 602.  

  .208ص ، التسويق املعاصر، مرجع سابق، وآخرون الء الغرباويع )2(
  .210مرجع سابق، ص  عالء الغرباوي وآخرون، التسويق املعاصر، )3(
  .120مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص  ،مرداوي كمال )4(



ملباشر يف الدول املضيفةاملزيج التسويقي ملؤسسات االستثمار األجنيب ا: الفصل الثالث  
 

103 
 

  سياسة التوزيع: املبحث الثالث

تأيت عملية حتديد واختيار القنوات  ،وتسعريه يف الدول املضيفة املنتجبعد قيام مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر بإنتاج        
سواء من حيث الكمية املناسبة  ،يف األسواق املستهدفة طريقها تكون منتجات هذه املؤسسات متاحة نالتوزيعية املالئمة اليت ع

  .اليت تغطي الطلب، أو من حيث الوقت أو املكان أو التشكيلة أو غري ذلك

ويف هذا املبحث سوف حناول اإلملام بأهم اجلوانب املتعلقة بالسياسة التوزيعية اليت تتبناها مؤسسات االستثمار األجنيب        
  :ل املطالب التاليةوذلك من خال ،املباشر

  .مفهوم التوزيع وقنواته :املطلب األول

  .أنواع قنوات التوزيع وحمددات اختيارها:املطلب الثاين

  .أنظمة التوزيع واستراتيجياته: املطلب الثالث

  مفهوم التوزيع وقنواته: املطلب األول

ن املاضي، فنتيجة لزيادة العرض عن الطلب الناتج عن يرجع االهتمام بالتوزيع كنشاط من أنشطة املؤسسة منذ بداية القر       
، أصبح من القرن السابق الكميات الكبرية من اإلنتاج الذي أحدثتها الثورة الصناعية وظهور أزمة الكساد الكبري يف الثالثينيات

ا دفعها إىل البحث عن الشغل الشاغل لدى املؤسسات يف تلك الفترة هو كيفية تصريف املنتجات املكدسة يف خمازا، وهو م
  .إىل املستهلكني أيا كانت أماكنهم منتجاامن خالهلا توصيل ميكن قنوات توزيعية مناسبة 

  مفهوم التوزيع: أوال

  :ذكر منها ما يلينوردت عدة تعاريف لتوزيع        

املستهلك النهائي أو املستعمل  جمموع العمليات اليت حتقق انسياب السلع من قسم اإلنتاج إىل" :يعرف التوزيع بأنه       
جمموعة النشاطات اليت هلا عالقة مع سلسلة إنتاج حىت وصوهلا إىل اآلخرين، هدفها جعل املنتج سهل "، وكذلك )1("الصناعي

  )2(".الشراء لكل من يريد شراءه

ات اليت تتخذها املؤسسة ويرى آخر أن التوزيع هو أحد الوظائف األساسية يف املزيج التسويقي، ويضم مجيع العملي     
واملتعلقة بتوصيل املنتجات إىل املستهلكني لإلشباع حاجام ورغبام من خالل منافذ توزيع تكون على شكل حالقات 

العمليات أنشطة عدة من ىل متكني املؤسسة من احلصول على األموال و املعلومات من املستهلك، وتتصل بتلك إمتصلة، إضافة 
  .)3(تأمني وغريها من النشاطات اليت تساهم يف عملية اإليصاللة ونقل وختزين ومناو

وبصفة عامة ميكن القول أن التوزيع هو ذلك النشاط الذي ينحصر بني عملييت اإلنتاج واالستهالك، والذي يضمن        
  .إيصال املنتجات من مكان إنتاجها إىل مكان استهالكها ضمن مسارات معينة تسمى قنوات التوزيع

                                                        
(1) Dubois, Pierre louis et jolibert Alain, Le Marketing Fondements Et Pratique, op cit, p 23. 
(2) Mohamed seghirdjitli, comprendre le marketing, édition on berti, alger, 1990, p 30. 

  .375، ص  1997زكي خليل املساعد، التسويق يف املفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن،  )3(
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  مفهوم قنوات التوزيع: انياث

  :هناك جمموعة من التعاريف اخلاصة بقناة التوزيع نذكر منها       

 ،األخري ينتجها للمستهلكتشري عبارة قنوات التوزيع إىل جمموعة من الوسطاء الذين يستخدمهم املنتج لتوفري السلع اليت        
حيث تقوم هذه املؤسسات التسويقية بكافة األنشطة ، )1(ت التسويقيةويعرف الوسطاء الذين يشكلون قنوات التوزيع باملؤسسا

 .اليت حيتاجها املنتج لتوصيل منتجاته إىل املستهلكني أو العمالء

جمموعة من املتداخلني الذين يتكفلون باألنشطة التوزيعية اليت تسمح بانتقال السلع من احلالة اإلنتاجية إىل كما تعرف بأا      
أن قنوات التوزيع هي جمموعة املؤسسات أو األفراد الذين تقع على مسؤوليتهم القيام  البعضبينما يرى ، )2( ستهالكيةاحلالة اال

  .)3( مبجموعة من الوظائف الضرورية واملرتبطة بعملية تدفق املنتجات إىل العمالء يف السوق أو األسواق املستهدفة

  :من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن       

 تعمل املس بالوسطاء وصوال إىل املستهلك أو من عدة أطراف تبدأ باملنتج أو املؤسسة وقد متر نقناة التوزيع تتكو
 ؛ النهائي

 ؛ د الوسطاء بني املنتج  واملستهلكتطول قناة التوزيع بزيادة عدد الوسطاء وتقصر بقلة عد 
 ؤسسة واملستهلكدور الوسطاء يف قنوات التوزيع هو سد الفجوات املوجودة بني امل .  

 )4(:تتمثل يففالفجوات املوجودة بني املؤسسة واملستهلك أما أهم 
 ؛ تتمثل يف الفواصل املادية بني املنتج و املستهلكفجوات مكانية، و 
  ؛ ووصوله إىل املستهلك املنتج، وتتمثل يف القدرة املمتدة بني إنتاج زمنيةفجوات 
 ؛ لمنتج ورغبته يف احلصول عليهفجوات إدراكية، وهي مدى إدراك املستهلك ل 
 ؛ فجوات حيازية، وتتمثل يف انتقال ملكية السلعة من املنتج إىل املستهلك 

 فجوات قيمية، وهي مقارنة تكلفة املنتج وسعر بيعه بالسعر الذي يقدر املستهلك على دفعه       .  

  ات اختيارهاددأنواع قنوات التوزيع وحم: املطلب الثاين

املنتج من املؤسسة إىل املستهلكني يكون إما عن طريق التوزيع املباشر أو عن طريق سلسلة من الوسطاء متتد إن انتقال        
التوزيع املباشر أو التوزيع عرب الوسطاء حتكمها عدة حمددات سوف  بني قناة ختيارالبني املؤسسة واملستهلكني، وأن عملية ا

  .اوهلا بنوع من التفصيل يف هذا املطلبننت

  أنواع قنوات التوزيع: أوال

  .ميكن التمييز بني نوعني من قنوات التوزيع       
                                                        

  .241، ص2006يع، األردن، عبد العزيز أبونبعة، التسويق املعاصر، دار املناهج للنشر والتوز )1(
(2) P.kotler et B.dubois, marketing management, op.cit, p 503. 

   .20، ص 2000هاين حامد الضمور، طرق التوزيع، دار وائل للنشر، عمان، ) 3(
  .26سابق، صالرجع امل )4(
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النهائيني  املستهلكني ناعيني أوتقوم املؤسسة وفقا هلذا النوع ببيع منتجاا مباشرة إىل املشترين الص :قنوات التوزيع املباشر -1
من  ويعترب هذا النوع لعا أو خدمات أو غري ذلك،بدون تدخل الوسطاء يف إمتام الصفقة، سواء كانت منتجات املؤسسة س

  :وهو ما يوضحه الشكل التايل ،توزيع تاوأقصر قن

 

 

  )1(:وتعتمد املؤسسة يف توزيع منتجاا وفقا هلذا النوع الذي أصبح يعرف بالتسويق املباشر على       

 ارضالت التجارية للمؤسسة و املعطريق البيع الشخصي و احمل نالبيع املباشر ع. 
 الربيد و االنترنت. 
 اهلاتف  /التلفزيون)TELESHOPPING( 
للحاسبات اآللية، حيث تقوم بالبيع املباشر  )Dell( ومن أهم الشركات العاملية اليت تستخدم هذا األسلوب جند شركة       

مواكبة احتياجات كل عميل  ع الغيار وغريها، ولديها القدرة علىقطمن خالل االنترنت و اهلاتف لبيع األجهزة ومكوناا و
، سواء كان فرد أو منظمة، وذلك حبصوهلا على رغبات املستهلك من حيث سرعة اجلهاز وحجم القرص الصلب حداعلى 

  .)2(اخل... ونوع الشاشة
يكون واملستهلك، وقد ) املؤسسة(يف هذا النوع من التوزيع يظهر وسيط أو أكثر بني املنتج  :قنوات التوزيع غري املباشر -2

  :كما هو موضح يف الشكل التايلأو مساسرة ارا أو وكالء جتالوسطاء 

  باشرةاملقنوات التوزيع غري : 11الشكل رقم 

  

  

  

  

  

source: Marlyn Stone & Jahn Desmond, Fundamentals Of Marketing, first published, London, 2007, p 
345. 

بني الوكالء و التجار يف أن التجار ال يتقاضون العمولة من املؤسسة املنتجة عند إمتام صفقة البيع، ألم ويتمثل الفرق        
 مع انتقال ملكية السلعة إليهم، يشترون املنتج من املؤسسة بسعر معني ويبيعونه للمستهلك بسعر أعلى حمققني هامش ربح معني

                                                        
  .122مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص  )1(
  .248سويق املعاصر، مرجع سابق، ص الت عالء الغرباوي وآخرون، )2(

 املستهلك املؤسسة

 

 املوزع

 تاجر جتزئة

 تاجر جتزئة

 تاجر مجلة

 

 

 املستهلك

ائيـالنه   

 

 

 

تجـاملن  

نعـاملص  

 مسسار تاجر مجلة تاجر جتزئة
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وال حيققون رحبا من الصفقة، بل يتقاضون عمولة وال تنتقل ملكية املنتجات إىل ا الوكالء فهم مبثابة ممثلني عن املؤسسة، أم
  .)1(ذمتهم

وذلك لوجود  ،وجتدر اإلشارة إىل أن القرارات املتعلقة باختيار قنوات التوزيع تعترب مسألة يف غاية الصعوبة والتعقيد       
، حيث جند مثال ارتباط قائم بني سياسة التوزيع وسياسة ارتباط بني سياسة التوزيع وباقي السياسات التسويقية األخرى

التسعري، فتحديد املؤسسة ألسعار منتجاا يعتمد على نوعية وكفاءة التجار والوكالء الذين تتعامل معهم هذه املؤسسة من 
حلقاا من جهة ويتوقف على طول القناة اليت ينبغي عند وضع السعر مراعاة إضافة هامش ربح مناسب لكل حلقة من  ،جهة

ملة تروجيية مكثفة وحتديد أسعار منتجات منخفضة الغتنام فرصة سوقية معينة أو حماولة حبثانية، كما أن قيام  املؤسسة 
السيطرة على قطاع حمدد، يتوقف على مدى قدرة القناة على حتمل عبئ زيادة املبيعات، وقد جند أيضا ارتباط وثيق بني سياسة 

التجزئة مطالبة بإتباع سياسة تنويع مل مع عدد كبري من جتار اجلملة وفاملؤسسة اليت تتعا ،نتجاتالتوزيع وسياسة امل
  )2(.املنتجات

  حمددات اختيار قنوات التوزيع: ثانيا

أي قرار خيص اختيار قنوات توزيع معينة جيب عليها األخذ بعني االعتبار احملددات اليت من  ذاختاقبل أن تقوم املؤسسة ب       
  :و إجيابا على ذلك االختيار، ولعل أهم هذه احملددات ما يليأشأا أن تؤثر سلبا 

وتتمثل  ،تعترب نقطة االنطالق يف اختيار قناة التوزيع هي دراسة وحتليل العوامل املتعلقة بالسوق :حمددات تتعلق بالسوق -1
   )3(:يف عملية االختيار يفاملؤثرة أهم متغريات السوق 

 .صناعي معه املؤسسة هو سوق استهالكي أو حيث يتم حتديد فيما إذا كان السوق الذي تتعامل: قنوع السو -أ

 .ألن كل حالة تفرض اختيار قناة توزيعية مناسبة ،و انتشار العمالء جغرافياأة تركيز سأي درا: التركيز اجلغرايف للسوق -ب

تصال م، فمثال جند بعض املستهلكني يفضلون االتصال وذلك لتحديد كيفية وأسلوب اال: عادات املشترين يف السوق -ج
 .مباشرة برجال البيع التابعني للمؤسسة، والبعض األخر ال يكلف نفسه عناء ذلك ويتصل بأقرب وسيط به

فضل لتصريف املنتجات، أما إذا كان األ هو حيث كلما كان السوق صغريا كلما كان املنفذ املباشر: تقدير حجم السوق -د
 .وهو ما يفرض اختيار قنوات غري مباشرة ،فإن ذلك يتطلب االستعانة ببعض الوسطاءكبريا  السوق

  )4(:اختيار قناة التوزيع نذكر منها على تؤثرتوجد العديد من املتغريات املرتبطة باملنتج و اليت : حمددات تتعلق باملنتج -2

ل قناة طويلة تضم عدد من الوسطاء، والعكس يف حالة ما إذا فاملنتجات ذات القيمة املنخفضة توزع من خال: قيمة الوحدة -أ
يكون اختيار املنفذ املباشر أفضل من املنفذ غري املباشر، غري أنه إذا بيعت املنتجات ذات السعر  نكان سعر الوحدة مرتفع أي

                                                        
  .123مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص )1(
  .35ص ، مرجع سابق، )2005 - 2000لفترة إسقاط على الوطن العريب (نوري منري، التسويق اإلستراتيجي و أمهيته يف مسايرة العوملة االقتصادية  )2(
  .196معاصرة، مرجع سابق، ص فاهيم أسس وم: ، التسويقيثامر البكر )3(
  .285حممد عبد الرحيم، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص )4(
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ح القنوات التوزيعية بصاملنخفض بكميات كبرية، أو إذا بيعت مع منتجات أخرى مبا جيعل حجم أمر الشراء كبريا فقد ت
 .األقصر هي ادية اقتصاديا

اليت  للتلف فاملنتجات املعرضة للتلف حتتاج إىل قنوات قصرية لتوزيعها عكس املنتجات غري القابلة: قابلية املنتج للتلف -ب
 .الوسطاء قطري نميكن توزيعها ع

عقدة توزع بصورة مباشرة إىل املستعملني الصناعيني، ية املفاملنتجات الصناعية ذات الطبيعة الفن :الطبيعة الفنية للمنتج -ج
 .عكس املنتجات ذات الطبيعة الفنية البسيطة و اليت ميكن توزيعها من خالل الوسطاء

يتأثر اختيار املؤسسة لقناة التوزيع مبدى التوسع الذي ميليه خط منتجاا، حيث كلما توسعت املؤسسة يف : خط املنتجات -د
 .كلما كان بإمكاا استخدام قنوات توزيعية قصرية جااتخط من

  )1(:يلي و أهم احملددات املؤثرة على اختيار قناة التوزيع ما :حمددات تتعلق باملؤسسة -3

السيطرة و الرقابة على توزيع  رغبة منها يفقصرية فبعض املؤسسات ختتار قناة توزيع : الرغبة يف الرقابة على قناة التوزيع -أ
توزيع  قد فيه املؤسسة القدرة على رقابةالذي تف التوزيع غري املباشر نا، فالتوزيع املباشر حيقق درجة عالية من الرقابة عمنتجا
  .     منتجاا

 أنالتسويقية للمؤسسة، حيث جند  واخلرباتالقدرات اإلدارية بفقرارات اختيار قنوات التوزيع تتأثر : القدرة اإلدارية -ب
القدرات اإلدارية و التسويقية احملدودة تلجأ إىل الوسطاء لتوزيع منتجاا، بينما يكون العكس صحيحا يف املؤسسات ذات 

 .حالة اكتساا لقدرات إدارية و تسويقية عالية

د ات املوارفاملؤسسات ذات القدرات املالية الكبرية تقوم بإنشاء مراكز بيع خاصة ا، عكس املؤسسات ذ: املوارد املالية -ج
 .اليت متيل إىل استخدام الوسطاء يف تصريف منتجاااملالية احملدودة و

املشترين  وصيل منتجاا إىل املستهلكني أوختتار املؤسسة الوسطاء قصد مساعدا يف ت :حمددات متعلقة بالوسطاء -4
   )2(:ة التوزيع يفتؤثر على اختيار قنا أنالنهائيني، وتتمثل أهم احملددات اخلاصة بالوسطاء واليت ميكن 

 حيث تسعى دائما املؤسسة إىل اختيار الوسيط الذي يستطيع تقدمي اخلدمات  ،اخلدمات املقدمة من طرف الوسطاء
 ؛ بالسرعة املطلوبة ويف الوقت املناسب

  ،ر على اختيار وعلى طول ثيؤ أن قلة الوسطاء أو عدم وجودهم يف السوق ذلكعدد الوسطاء املوجودين يف السوق
 ؛ قناة التوزيع وقصر

 ؛جات املؤسسة يف السوقتمكانة من مواقف الوسطاء اجتاه سياسة املؤسسة، وما ميكن أن يقدموه من مساعدات تفرز 
 مدى متتع الوسطاء بالقوة البيعية يف السوق، ومدى تأثريهم على حركة هذه األخرية. 

                                                        
  .50هاين حامد الضمور، طرق التوزيع، مرجع سابق، ص) 1(
  .197أسس ومفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص: ثامر البكري، التسويق )2(
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ن الضروري يف بعض الصناعات أن تقوم م نحيث يكو :االقتصاديةحمددات تتعلق مبجاالت املنافسة والظروف  -5
املؤسسة مبراقبة ورصد القرارات اليت تتخذها املؤسسات املنافسة واخلاصة بقنوات التوزيع، فإذا كانت السلع متشاة تكون من 

مير  اليت االقتصاديةأضف إىل ذلك فإن الظروف  ،)1(مصلحة املؤسسة استخدام نفس قنوات التوزيع اليت يستخدمها املنافسون
ا السوق تؤثر على اختيار قنوات التوزيع، ففي حالة الكساد ختتار املؤسسة قناة توزيع قصرية أو مباشرة رغبة منها يف توصيل 

ها الوكالء ، بينما يكون العكس يف ذها التجار أو العموالت اليت يأخذيأخ املنتج إىل املستهلكني وجتنب هوامش الربح اليت
 . حالة االزدهار

  أنظمة التوزيع و استراتيجياته: ب الثالثاملطل

بعد قيام املؤسسة بدراسة وحتليل احملددات املؤثرة على قرار اختيار القناة التوزيعية املناسبة السابق ذكرها، تقوم بتحديد        
واء مث اختيار القناة املباشرة نوع القناة الواجب استخدامها إليصال منتجاا إىل املستهلكني النهائيني أو املشترين الصناعيني، وس

أو غري املباشرة، فاملؤسسة جمربة على إتباع استرتيجية من االستراتيجيات التوزيعية املعروفة، كما أن اختيار املؤسسة لقناة 
نتناوهلا يلزمها املفاضلة بني ثالث أنظمة توزيعية معينة، هذه األنظمة التوزيعية و االستراتيجيات سوف  ةالتوزيع غري املباشر

  .بنوع من التفصيل يف هذا الطلب

  أنظمة التوزيع: أوال

تسعى املؤسسة إىل تغطية أسواقها املستهدفة مستخدمة يف ذلك أنظمة توزيعية معينة تتمثل يف نظام التوزيع املكثف،        
  .نظام التوزيع االنتقائي، نظام التوزيع الوحيد

حيث تسعى املؤسسة من خالل هذا النظام إىل أيضا بنظام التوزيع الشامل،  يسمى هذا النظام: نظام التوزيع املكثف -1
ويناسب هذا النظام  ،)2( ضمان تواجد منتجاا يف كل نقاط البيع املختلفة، معتمدة يف ذلك على كل الوسطاء املوزعني

ها بأقل جهد ووقت ممكنني، ومن أمثلة اليت يرغب املستهلك يف احلصول علي رة واسعة االنتشاريساملؤسسات اليت تنتج السلع امل
منتجات احللوى كوال و بسييهذه املنتجات اليت حتتاج هلذا النوع من التوزيع جند املشروبات الغازية ككوكاكوال وب

وكذلك  ،ه املنتجات بتكرار عدد مرات الشراء على فترات متقاربةذحيث تتصف ه ،ومنتجات الغسيل وغريها هشكوالتو
  .هلك للعالمات التجارية واخنفاض أسعارهاعدم والء املست

ك اخنفاض ذلوك يف األسواق، أنه حيتاج إىل جهد كبري للتوزيع على متاجر التجزئة املنتشرة النظام هذا يعاب علىما و       
كما أن  ،)3(املنتجمما جيعلها عملية مكلفة بسبب اخنفاض هامش الربح وصعوبة الرقابة على  ،يف بعض األحيان الطلباتحجم 

ن الوسطاء لن يقوموا بأي نشاط تروجيي على منتج يبيعه كل ، ألمعظم أعباء الترويج تقع على عاتق املؤسسة املنتجة
األسواق قد يترتب عليه زيادة احلصة السوقية للمؤسسة نتيجة لنشر منتجاا يف كافة  النظامن هذا أال إ ،)4(املنافسون
  .املستهدفة

                                                        
  .285حممد عبد الرحيم، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص  )1(

(2) Jean-Jacques Lambin  et Autres: Marketing stratégique et opérationnel, op cit, 2005, p 624.   
  .   254عالء الغرباوى وآخرون، التسويق املعاصر ، مرجع سابق، ص  )3(
  .287حممد عبد الرحيم، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص  )4(
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عدد  املؤسسة باستخدامووفقا هلذا النظام تقوم  احملدود، يسمى هذا النظام أيضا بنظام التوزيع :ائينظام التوزيع االنتق -2
وقدرام على  كمواقع متاجرهموعادة ما خيضع هؤالء املوزعني إىل معاير معينة  ،من املوزعني عكس النظام السابقحمدود 
ويناسب هذا األسلوب املؤسسات اليت تنتج سلع  ،ساس الختيارهممواردهم املالية وغريها من املعاير اليت تتخذ كأوالبيع 

 التجاري لالسميل ووالء املستهلك ضحيث تزيد درجة  تف، كاألجهزة الكهربائية واملالبس وبعض السلع اخلاصة ،التسوق
  )1(.للمؤسسة

  )2( :وميكن إبراز مزايا هذا النظام يف النقاط التالية       
 ؛ ودات كبرية للوصول إىل موزعيها مقارنة بأسلوب التوزيع املكثفأن املؤسسة ال تبدل جمه   
 كما يمكالتسويقية نتيجة تركيزها على عدد حمدود من املوزعني القادرين على حتقيق  هااملؤسسة من ختفيض تكاليف ن

  ؛ لمخزونل ىعلأحجم كبري من املبيعات ودورانا 
 ؛ املنتجني وزيادة درجة تعاون الوسطاء مع املؤسسةاخنفاض درجة املنافسة بني  ةيضاف إىل ذلك ميز  
 يمكاأيز يمن مت هذا النظام املؤسسة نا توزع من خالل عدد حمدود من الوسطاء، كرب ملنتجاأل.  

سواء كان  -تقوم املؤسسة مبنح الوسيط  وفيه ،السابق النظامأكثر خصوصية من  النظاميعترب هذا  :نظام التوزيع الوحيد -3
  )3(.نطقة جغرافية حمددةميف  منتجهاحق توزيع وبيع  -وكيال  جرا أوتا

فهو من جهة يضمن للمؤسسة القدرة على رقابة السوق  ،مزايا عديدة لكل من املؤسسة والوسيط النظامحيقق هذا        
مع إمكانية قيام ، افسةواحلصول على والء الوسيط للمؤسسة لعدم قيامه بتوزيع منتجات من ،والسيطرة على منافذ التوزيع
 من وهو ما حيد ،لوسيط أن مبيعات املؤسسة تتم من خالله فقطاومن ناحية أخرى يضمن ، الوسيط جبهود تروجيه معينة

على زيادة حجم املبيعات، أضف إىل ذلك أن أسلوب التوزيع الوحيد يساعد على التنبؤ  هالوسطاء له وحيفز باقيمنافسة 
عيوبه بالنسبة للمؤسسة  النظاممقابل ذلك فإن هلذا و )4(.خمزونه صاعد املوزع على الرقابة فيما خيأفضل ويس لباملبيعات بشك

كما الوسيط، فبالنسبة للمؤسسة ميكن أن يعرضها للفشل و اخلسارة يف حالة عدم قيام املوزع خبدمة العمالء بشكل مرضي، و
اطر، أما بالنسبة للموزع فقد يتعرض للخسارة يف حالة ما إن فشل زيادة اعتماد املؤسسة على املوزع يؤدي إىل تركيز املخ أن

يفرض على املوزع استثمار أموال كبرية يف املعدات و التسهيالت، وهي أموال معرضة  النظاماملنتج يف السوق، كما أن هذا 
  )5(.ملخاطر كبرية يف حالة إاء االتفاق

فنية وتكنولوجية طبيعة ذات م املؤسسات اليت تنتج منتجات ءلوحيد يالميكن القول أن أسلوب التوزيع ا بصفة عامة       
يف فترات زمنية طويلة، لذلك جند بعض الشركات اليت تنتج  الاملنتجات اليت ال يتكرر شراؤها وال تستهلك إعالية ومعقدة، و

 األساليب الثالثة السابق املقارنة بنيواجلدول املوايل يبني أوجه  .يف توزيع منتجاا مثل هذه املنتجات تتبع هذا األسلوب
 .ذكرها

  

                                                        
  .385، ص1998الستراتيجيات، الدار اجلامعي، اإلسكندرية، املفاهيم و ا: حممد فريد الصحن، التسويق) 1(
    .255عالء الغرباوي و آخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص ) 2(
  .124مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع، ص ) 3(
  .256عالء الغرباوي و آخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص  )4(
  .289عاصر، مرجع سابق، ص حممد عبد الرحيم، التسويق امل) 5(
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  تغطية السوق نظمةمقارنة بني أ: 13جدول رقم 
  التوزيع الوحيد  التوزيع االنتقائي  التوزيع املكثف  أوجه املقارنة

  تغطية حمدودة جدا  تغطية متوسطة  تغطية شاملة للسوق  التغطية السوقية
  سلع خاصة  سلع التسوق  سلع سهلة املنال  نوعية املنتجات

  مرتفعة جدا  متوسطة  منخفضة جدا  درجة والء املستهلك
  عالية جدا  متوسطة  منخفضة  درجة سيطرة املؤسسة

  تكاليف وجهود منخفضة  تكاليف وجهود متوسطة  تكاليف وجهود عالية  التكاليف و اجلهود التسويقية
  صناعة السيارات  ئية واملالبساألجهزة الكهربا  كوكاكوال وبيبسي كوال  أمثلة لسلع املستهلك النهائي

  برامج ونظم معلومات  وحدات التكييف وحاسبة آلية  أدوات مكتبية منظفات صناعية  أمثلة لسع األعمال

 املصدر: عالء الغرباوي وآخرون، التسويق املعاصر، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2007، ص 257.

  استراتيجيات التوزيع: ثانيا
 وإيصال منتجاا إىل مستهلكيها بأفضل طريقة، أهداف التوزيع املسطرة من طرف املؤسسة املنتجة لغرض الوصول إىل       

   )1(:، تتمثل يفتفإا تتبع ثالثة استراتيجيا
تقوم هذه اإلستراتيجية على دفع منتجات املؤسسة حنو األسواق املستهدفة من خالل الوسطاء الذين  :إستراتيجية الدفع -1

لها إىل املستهلكني واالتصال م، أي أن هذه اإلستراتيجية تعتمد على التوزيع غري املباشر بأشكاله املختلفة، يقومون بتوصي
 .وتقوم املؤسسة يف هذه احلالة بتشجيع وحتفيز هؤالء الوسطاء ومكافئتهم للقيام بذلك

وذلك من خالل التوزيع  ،املؤسسةتقوم هذه اإلستراتيجية على جذب املستهلكني حنو منتجات : بذإستراتيجية اجل -2
ستخدم املؤسسة يف تاملباشر الذي تعتمد فيه املؤسسة على مواردها وإمكانياا الذاتية يف توصيل املنتجات إىل املستهلكني، و

مناسبة هذه احلالة خمتلف وحداا التجارية ونقاط بيعها وقنوات بثها التجارية وموقعها على شبكة االنترنت مع برامج تروجيية 
 .ب املستهلكني وحثهم على الشراء وإعادة الشراءذجل
ذه اإلستراتيجية تقوم املؤسسة باملزج بني اإلستراتيجيتني السابقتني، أي التوفيق بني هلوفقا  :االستراتيجيات املختلطة -3

 .أسلوب التوزيع املباشر وأسلوب التوزيع غري املباشر لتوصيل منتجاا إىل املستهلكني
و أخريا ميكن القول أن التوزيع هو ذلك العنصر الذي يترابط ويتكامل مع باقي عناصر املزيج التسويقي، والذي دف        

من خالله املؤسسة إىل إيصال منتجاا إىل املستهلكني النهائيني أو املشترين الصناعيني يف الوقت واملكان املناسبني، مستخدمتا 
السوق يارمها بناءا على ظروف املؤسسة واملنتج وتني يتم اختلغري املباشر الوقنوات التوزيع  املباشر يف ذلك قنوات التوزيع

  .   من احملددات والوسطاء وغريها
   

 

 

 

                                                        
  .125-124 مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع سابق، ص )1(
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  سياسة الترويج: املبحث الرابع

ت وتسعريها ال تتوقف األنشطة التسويقية ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف الدولة املضيفة على إعداد املنتجا       
واختيار قناة توزيعها، بل تتعداها إىل إبالغ وإقناع املستهلكني واملوزعني احلاليني واحملتملني وغريهم من األطراف ذات 
املصلحة مبنتجات هذه املؤسسات، ويكون ذلك من خالل سياسة تروجيية متكاملة ومترابطة مع باقي عناصر املزيج التسويقي، 

يعرف املستهلك أو املوزع  ت جبودة عالية وأسعار تنافسية،لكنها قد تفشل يف تصريفها إذا ملفقد تنتج املؤسسة منتجا
من أهم عناصر ) اإلعالن، العالقات العامة، البيع الشخصي، تنشيط املبيعات( بوجودها، وهلذا يعترب الترويج مبكوناته املختلفة 

  .املزيج التسويقي الذي ميكن أن يكون سببا يف جناح املؤسسة أو فشلها

  :أهم اجلوانب املتعلقة بسياسة الترويج، وذلك من خالل املطالب التاليةويف ضوء هذا حناول يف هذا املبحث اإلملام ب       

  .الترويج وأهدافمفهوم : املطلب األول

  .عناصر املزيج التروجيي وحمددات اختيارها: املطلب الثاين

  .ميزانية الترويج: املطلب الثالث

  مفهوم وأمهية الترويج: املطلب األول

تصني يف حتديد الترويج حسب تباين مواقفهم ووجهات نظرهم، كما نال الترويج كعنصر من تباينت آراء الكتاب واملخ       
  .عناصر املزيج التسويقي اهتماما بالغا من طرف هؤالء املختصني والكتاب ملاله من دور وأمهية يف حتقيق أهداف املؤسسات

  مفهوم الترويج : أوال

سويقي الذي يهدف إىل إخبار أو إقناع أو تذكري األفراد بقبول أو بإعادة نشاط االتصال الت"يعرف الترويج على أنه        
  )1(."الشراء أو بالتوصية أو باستخدام منتجا أو خدمة أو فكرة

تسهيل بيع السلع أو اخلدمة أو يف قبول فكرة التنسيق بني جهود البائع يف إقامة منافذ للمعلومات، ويف " :كما يعرف بأنه      
فالترويج هو االتصال باآلخرين ، )2( ال ميكن االستغناء عن النشاط التروجيي لتحقيق أهداف املشروع التسويقية ، حبيث"معينة

  .وتعريفهم بأنواع السلع واخلدمات اليت حبوزة البائع

اع اجلمهور ويرى البعض أن الترويج هو االتصال باألفراد واموعات أو املنظمات دف تسهيل تبادل املعلومات وإقن       
  )3(.بقبول منتجات الشركة

                                                        
   .03، ص 2002إمساعيل السيد، اإلعالن ودوره يف النشاط التسويقي، الدار اجلامعية، مصر، ) 1(

(2) P.kotler et B.dubois, marketing management , op.cit, p 603 
   .15، ص 2001رار الترويج يف عصر العوملة ، جمموعة النيل العربية، القاهرة، حمسن فتحي عبد الصبور، أس) 3(
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ومن خالل التعريفني السابقني ميكن القول أن الترويج هو جمموعة اجلهود املتعلقة بالنشاط االتصايل، واليت دف إىل        
ئها وإعادة تعريف املستهلك مبنتجات املؤسسة وإقناعه بأا األفضل مقارنة مبنتجات املنافسني، مث دفعه إىل اختاذ قرار بشرا

  .الشراء مرات أخرى

  األهداف الترويج: ثانيا

يهدف الترويج من جهة عند تكامله مع باقي عناصر املزيج التسويقي إىل حتقيق األهداف العامة للمؤسسة واملتمثلة يف        
  )1(:يفالنمو والبقاء واالنتشار، ومن جهة أخرى فإنه يهدف إىل حتقيق أهداف خاصة باالتصال تتمثل أساسا 

فالترويج يساعد األفراد املشترين يف معرفة املنتجات اجلديدة وأماكن توفرها،  :تزويد املستهلكني والبائعني باملعلومات -1
  .كما يساعد البائعني على إبالغ الزبائن احملتملني عن السلع واخلدمات

تملني إىل شراء منتجات املؤسسة، وتدفع املستهلكني ذلك أن القيام بعملية ترويج فعالة تدفع املستهلكني احمل :حتفيز الطلب -2
  .احلاليني إىل إعادة شراء املنتجات مرات أخرى

فمن خالل الترويج تستطيع املؤسسات أن متيز منتجاا عما يقدمه املنافسون، وخاصة بالنسبة للمنتجات  :متييز املنتجات -3
  .املتشاة

لترويج كأداة لتذكري الزبائن احلاليني مبنتجات املؤسسة ومنعهم من التحول إىل حيث يستخدم ا :تذكري الزبائن احلاليني -4
منتجات املنافسني، وال يقف األمر عند هذا احلد، بل من خالله تسعى املؤسسة إىل جذب املستهلكني األوفياء ملنتجات 

  .املنافسني وجعلهم أوفياء هلا

ان ما يقوم املنافسون بنشر أخبار وإشاعات تؤثر سلبا على نشاط املؤسسة ففي كثري من األحي :الرد على األخبار السلبية -5
  .وعالقتها مع مجهورها، وملعاجلة هذا الوضع تقوم املؤسسة من خالل العالقات العامة بتوطيد وتدعيم الثقة بينها وبني مجهورها

إىل القيام حبمالت تروجيية فيما خيص بعض حيث تلجأ املؤسسة  :تقليل تأثري تقلبات الطلب بالنسبة للمنتجات املومسية -6
  .املنتجات اليت تتميز بالركود يف فترات معينة، وذلك لتقليل تقلبات الطلب على مثل هذه املنتجات

وذلك من خالل تثقيفهم بالسلوك احلميد واملقبول لتسهيل خدمتهم، كما هو  :التأثري على السلوك العام للمستهلكني - 7 
  .ائل لألفراد بضرورة استخدام الرمز الربيدي عند كتابة الرسائل لتقليل زمن استالمهااحلال عند توجيه رس

وباإلضافة إىل ما سبق فإن املؤسسة دف من خالل الترويج إىل تدعيم املواقف احلالية اإلجيابية للمستهلكني حول        
ة إىل أخرى إجيابية بالنسبة للمستهلكني احملتملني، كما دف منتجاا لدفعهم حنو الشراء أكثر، وتغيري اآلراء واالجتاهات السلبي

  .املؤسسة من خالل الترويج إىل مواجهة املنافسني يف األسواق واالستحواذ على أكرب حصة سوقية ممكنة

  

                                                        
   .334-333مفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص : نظام موسى سويدان وشفيق حداد، التسويق) 1(
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  عناصر املزيج التروجيي وحمددات اختيارها: املطلب الثاين

منها يف حتقيق اهلدف العام للترويج وهو اإلعالم والتأثري على سلوك  يتألف املزيج التروجيي من عدة عناصر يساهم كل       
املستهلك لتحقيق عملية التبادل، ويؤثر على اختيار هذه العناصر العديد من العوامل واحملددات، هذا املزيج والعوامل املؤثرة 

  .عليه سوف نتناوهلا بنوع من التفصيل يف هذا املطلب

  يعناصر املزيج التروجي: أوال

توجد أمام اإلدارة التسويقية ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر أساليب متنوعة للترويج تتمثل يف عناصر املزيج        
  .التروجيي، وتتمثل أهم هذه األساليب يف اإلعالن والعالقات العامة والبيع الشخصي وتنشيط املبيعات

اشرة مدفوع األجر متكن املؤسسة من إيصال رسالتها التروجيية مباتصال غري أداة يعرف اإلعالن بأنه  :اإلعالن -1
، ويتم تنفيذ اإلعالن من خالل جمموعة متنوعة من األدوات والوسائل مثل االت والصحف )1( للمستهلكني احملتملني

عالنية وارتفاع تكلفته مقارنة والتلفزيون والراديو وامللصقات وغريها، ويتميز باالنتشار اجلغرايف والقدرة على تكرار الرسالة اإل
  )2(.مع باقي عناصر املزيج التروجيي األخرى

  )3(:ويتطلب إعداد محلة إعالنية فعالة من املؤسسة إتباع اخلطوات التالية       
  حتديد أهداف احلملة اإلعالنية، وقد تكون هذه األهداف على شكل خلق الطلب أو إخبار املستهلكني مبنتج جديد

 ؛ أو غري ذلكلى الشراء أو تذكريهم م وتشجيعهم عمثال أو جذ
 ؛ حتديد ميزانية احلملة اإلعالنية 
 ؛ إعداد الرسالة اإلعالنية 
  اختيار وسيلة اإلعالن املناسبة، ويتوقف اختيار الوسيلة اإلعالنية على طبيعة السلعة وعلى مدى تغطيتها للجمهور

 ؛ ملستهدف وتكلفة استخدامها وغريهاا
 ؛ ابعةالتنفيذ واملت 
 قياس النتائج واختاذ القرارات التصحيحية. 

يعد اإلعالن من أقدم األدوات التروجيية اليت استخدمت يف التسويق، حيث تشري الدراسات إىل أن اإلنفاق على اإلعالن        
  .، وذلك ملا يلعبه هذا العنصر من دور وأمهية يف حتقيق أهداف املنظمة)4(% 5يتزايد مبعدل سنوي قدره 

لقد قامت شركة بيبسي بإنتاج منتج جديد بدون كافيني وبدون مواد حافظة وحبالوة أقل ونكهة طبيعية بنسبة         
وهذا بعد شعورها بتحول املستهلك إىل تفضيل هذا النوع من املشروبات، وقد " كريستال بيبسي"أطلقت عليه اسم % 100

  )5(:ن، حيث قامت بـركزت الشركة عند طرحها للمنتج اجلديد على اإلعال
  ؛ اإلعالم باعتباره مشروب صحي جديددعاية للمشروب اجلديد يف وسائل 

                                                        
(1)  Jean-Jacques Lambin  et Autres: Marketing stratégique et opérationnel, op cit, 2005, p 635.   

   .217عالء الغرباوي وآخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص ) 2(
   .710-709حممد عبد السالم، التسويق، مرجع سابق، ص ) 3(
   .218عالء الغرباوي وآخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص ) 4(
   .127- 126حمسن فتحي عبد الصبور، أسرار الترويج يف عصر العوملة، مرجع سابق، ص ) 5(
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  ؛ "اجليل التايل من املشروبات"ارة ثانية بإعالنات تبدأ بعب 30اإلعالن يف التلفزيون احمللي على اهلواء ملدة 
  اإلعالن يف الربنامج التلفزيوين الرياضي) Super Bowl  (ض ألهم البطوالت الرياضية يف العامل، ، وهو بربنامج يعر

 ؛ ألف دوالر للدقيقة الواحدة 85لغ وقد دفعت الشركة مب
 اإلعالن يف الطرق واملواصالت مع التركيز على عبارة الكوال الصافية واملشروب النقي. 

وتسويقه يف الواليات املتحدة وقد حقق املنتج اجلديد جناحا باهرا أدهش املسئولني بالشركة، وهو ما دفعهم إىل إنتاجه        
  .األمريكية وكندا

تعرف العالقات العامة بأا فن معاملة اجلمهور أو فن مسايرة الناس وجمارام واكتساب رضاهم  :العالقات العامة -2
ادل بني وثقتهم وتأييدهم، وتكون على شكل برامج خمططة دف إىل بناء ودعم ثقة اجلمهور يف املنظمة وزيادة الفهم املتب

، وعليه فإن اهتمامات العالقات العامة تنصب حنو تصميم الربامج خللق صورة موجبة عن أعمال الشركة ومنتجاا )1(الطرفني
 وبناء عالقة جيدة و وطيدة مع اجلمهور املستهدف، سواء كان هذا األخري مستهلكني أو موردين أو حكومة أو محلة أسهم 

  .أو املوزعني أو بنوك أو غريهم

وتزداد أمهية العالقات العامة كعنصر من عناصر املزيج التروجيي ملا هلا من دور رئيسي يف بناء مسعة جيدة والتحسن        
املستمر للصورة الذهنية لدى اجلمهور عن مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املضيفة، وقيام العالقات العامة يف 

شرح سياسات وخطط الشركة ألطراف التعامل، : طلب منها ممارسة عدة نشاطات من أمههاهذه املؤسسات ذا الدور يت
املسامهة يف حبوث التنمية والتطوير، استقطاب الكفاءات والكوادر املتميزة، احملافظة على الشفافية واإلفصاح الدقيق عن أي 

كالم وختطيط مسارام الوظيفية، املشاركة يف معلومات مطلوبة عن الشركة، توفري فرص عمل ومساعدة العاملني يف حل مش
  )2(.اتنظيم املعارض واملؤمترات الصحفية، بناء عالقة جيدة مع حكومات الدول املضيفة والدول األم واحلصول على تأييدمه

  .ة وحتقيق أهدافهاوفيما يلي مثال واقعي عن العالقات العامة وما تلعبه من دور وأمهية يف حتسني مسعة الشركات العاملي       

مليون دوالر أمريكي يف األنشطة املختلفة للعالقات  220بإنفاق مبلغ قدره  Microsoftلقد قامت الشركة العاملية        
، ومن بني أنشطة العالقات العامة اليت قامت (WINDOWS 95)العامة قبل طرحها للمنتج اجلديد املتمثل يف نظام التشغيل 

يف  أقل من  (WINDOWS 95)ماليني كلمة لنظام  3مقالة صحفية و 6582عنوان و  300من ا هو ختصيص أكثر 
شهرين قبل موعد طرح املنتج، إضافة إىل عرض املنتج قبل طرحه يف السوق يف كافة أحناء العامل، ففي كندا مثال مث تعليق علم 

من خالل أنشطة العالقات العامة على التأكيد أن  ، و قد ركزت الشركة"طورنطو"يف أعلى مباين مدينة  2م200تبلغ مساحته 
، باإلضافة إىل تعريفه وتوضيح خصائصه، وقد حققت محلة  Macintoshالنظام اجلديد بسيط وسهل االستخدام مقارنة بنظام 

على األنشطة العالقات العامة جناحا باهرا يف تسويق املنتج، حيث مل تقم أي وكالة أو فرع تابع للشركة على إنفاق أي مبلغ 
االشهارية، ورغم ذلك فكل اجلمهور كان على علم مسبق باملنتج اجلديد وخصائصه، بل والقى هذا املنتج إقباال منقطع 

مليون دوالر بسعر  100النظري، إذ بلغت مبيعاته يف األسبوع األول فقط من طرحه يف الواليات املتحدة األمريكية ما قيمته 
هو مبلغ مل حتققه أي شركة مماثلة، ومن أهم األسباب اليت دفعت متخذي القرار يف هذه الشركة دوالر للنظام الواحد، و 90

إىل تفضيل أنشطة العالقات العامة عن باقي األنشطة التروجيية األخرى هو تكذيب اإلشاعات اليت أطلقتها املؤسسات املنافسة 
                                                        

   .342مفاهيم معاصرة، مرجع سابق، ص : نظام موسى سويدان وشفيق حداد، التسويق) 1(

   .287-286عبد السالم أبو قحف، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 2(
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إىل ختفيض أسعار منتجاا املماثلة لتحطيم نظام   Appel، إضافة إىل جلوء شركة Microsoftخبصوص صعوبة تنصيب برامج
)Windows 95 (يف بداية طرحه.)1(  

توطيد ء من أجل القيام بعملية البيع ويعرف البيع الشخصي بأنه وسيلة اتصال شخصية و مباشرة بالعمال: البيع الشخصي -3
اإلقناع ون ذلك من خالل التفاوض و احلث وة، و يكالعالقة مع هؤالء العمالء وكسب ثقتهم وجعلهم أوفياء ملنتجات املؤسس

  )2(.بالشرح و اختبار السلعة وتقدمي التسهيالت املختلفة و غريها

القدرة على اإلقناع و املرونة و قوة الشخصية : أما عن صفات رجال البيع فيجب أن يتصفوا بصفات معينة منها       
  . قوموا بتروجيها، وكذلك خصائص وصفات سلع املنافسنيوامتالكهم املعلومات الكاملة عن السلع اليت ي

وبالنسبة ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر، فيمكن لإلدارة العليا هلذه املؤسسات أن تلعب دورا ملموسا يف استقطاب        
ار والتنقية والتدريب املطبقة رجال البيع األكفاء وتدريبهم وحتضريهم وتقييم أدائهم وغري ذلك، كما ميكنها نقل أساليب االختي
  )3(.يف الدولة األم وتطبيقها يف فروع مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر باألسواق املضيفة لرجال البيع

املستخدمة يف أوقات استثنائية تستهدف مجهور  تعرف تنشيط املبيعات بأا تلك األساليب املتنوعة :تنشيط املبيعات -4
، وبالتايل فإن تنشيط املبيعات هي تلك األنشطة اليت )4( من خالهلا إىل زيادة مبيعاا يف األجل القصريحمدد، ودف املؤسسة 

  دف إىل استمالة أو حفز املشترين يف األجل القصري، وعند التوقف عن استخدامها قد يترتب عن ذلك تدهور يف املبيعات 
نشطة أشكاال خمتلفة كاخلصومات والعينات اانية واهلدايا واخلدمات أو احنصار الطلب على منتجات املؤسسة، وتأخذ هذه األ

  . اخل... ما بعد البيع والضمانات والبيع بالتقسيط والكتلوكات وإقامة املسابقات واملشاركة يف املعارض 

نشطة إىل حدود لقد زاد االهتمام بأنشطة تنشيط املبيعات بشكل كبري يف الوقت احلاضر، حيث وصلت نسبة هذه األ       
75   60من امليزانية التروجيية للمؤسسات، بينما ال تتعدى  ذه )5(يف الفترات السابقة والسبب يف زيادة االهتمام ،

األنشطة هو تأثريها املباشر والفعال يف حتفيز وخلق الرغبة لدى فئات املستهلكني يف األسواق املستهدفة وحثهم على زيادة 
  .ع و اخلدماتمشتريام من السل

ويف هذا الصدد فقد قامت شركة جنرال إلكتريك مبنح خصومات على املشتريات كإستراجتية للترويج خالل موسم        
مليون نسخة من  20خلطة الترويج قامت الشركة بتوزيع الكتالوك الذي يتضمن اخلصم يف ظهره مرفقا مع  وتنفيذا ،الربيع
ألف  25عددها مناطق البيع ومليون نسخة أخرى من الكتالوك يف  20 توزيع ، كما متS DIGEST ) ُ(READER جملة

   )6(.%49يعات املنتجات الشركة بنسبة كانت النتيجة زيادة مب  متجر، و قد حققت خطة تنشيط املبيعات جناحا باهرا، حيث

 

                                                        
  .105،10املبادئ والسياسات، مرجع سابق، ص : فريد كورتل وناجي بن حسني ، التسويق )1(
 .129ق، ص مرداوي كمال، مبادئ التسويق، مرجع ساب) 2(

   .299عبد السالم أبوقجف، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص ) 3(
(4)  Daniel Durafour, Marketing (Réviser la gestion), 2ème édition, DUNOD , Paris, 2001, p 114. 

  .162أسس و مفاهيم املعاصرة، مرجع سابق، ص : ثامر البكري، التسويق)5(
    .130أسرار الترويج يف عصر العوملة، مرجع سابق، ص حمسن فتحي عبد الصبور، ) 6(
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  عوامل و حمددات اختيار عناصر املزيج التروجيي: ثانيا

امل اليت تؤثر على اختيار عناصر املزيج التروجيي، أمهها طبيعة السوق املستهدف وطبيعة املنتج هناك العديد من العو       
  .واإلمكانيات املالية املتاحة و دورة حياة املنتج

حيث كلما كان السوق منتشرا جغرافيا كما هو احلال بالنسبة لسوق املستهلك النهائي،  :طبيعة السوق املستهدف -1
عالن كوسيلة مثلى للوصول إىل العدد الكبري من املستهلكني املنتشرين جغرافيا، أما إذا كان السوق مركزا فيفضل استخدام اإل

  )1(.جغرافيا بطبيعته، فيفضال استخدام البيع الشخصي

بيعة تؤثر طبيعة املنتج الذي تقدمه املؤسسة على املزيج التروجيي له، حيث خيتلف هذا املزيج باختالف ط :طبيعة املنتج -2
  : املنتجات، وذلك كما يوضحه الشكل التايل

  ملزيج التسويقي حسب طبيعة املنتجاالختالف النسيب يف استخدام عناصر ا: 12الشكل رقم 

                               

 

  

  

  

   كيةالسلع االستهال                                                        السلع الصناعية  

  . 165، ص 2006أسس و مفاهيم معاصرة، دار اليازوري، األردن، : ثامر البكري، التسويق :املصدر

من خالل الشكل السابق نالحظ أنه يف حالة السلع الصناعية املوجهة إىل املستهلكني الصناعيني، يفضل استخدام البيع        
لترويج األخرى بشكل أقل، ذلك أن هذا النشاط ميكن من تقدمي الشخصي كأسلوب أمثل للترويج مع استخدام باقي عناصر ا

أما يف حالة السلع االستهالكية . املعلومات الفنية الالزمة حول املنتج، باإلضافة إىل أنه ميكن البائع من التفاوض مع املشتري
  .  الشخصي والعالقات العامة فيفضل استخدام تنشيط املبيعات كأسلوب أمثل للترويج، مث استخدام اإلعالن ومن مث البيع

تعترب اإلمكانيات املالية املتاحة للمؤسسة من أهم احملددات املؤثرة على عناصر املزيج التروجيي،  :اإلمكانيات املالية املتاحة -3
وهو  – ذلك أن األموال املتاحة هي اليت حتدد املزيج التروجيي الذي يستخدم وليس العكس، فكلما كانت تلك املوارد حمدودة

كلما كانت هناك صعوبة يف اختيار أو استخدام معظم وسائل الترويج  -ما ينطبق على املؤسسات الصغرية و املتوسطة  
املتاحة، لذا تلجأ املؤسسات ذات امليزانيات التروجيية احملدودة الستخدام عدد حمدود من الوسائل التروجيية كتنشيط املبيعات 

                                                        
  .230عالء غرباوي و آخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص ) 1(

 العالقات العامة

 البيع الشخصي

 اإلعالن

 تنشيط املبيعات

 العالقات العامة

 اإلعالن

 تنشيط املبيعات

 البيع الشخصي
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ت والصحف بدال من اإلعالن يف التليفزيون الذي يعترب مكلفا جدا مقارنة مع باقي الوسائل واإلعالن يف الراديو واال
  .األخرى، يف حني تستطيع املؤسسات ذات املوارد املالية و امليزانيات التروجيية الكبرية أن تستخدم كافة عناصر املزيج التروجيي

منتج من منتجات املؤسسة باملرحلة اليت يوجد فيها من دورة حياته تتأثر عناصر املزيج التروجيي ألي : دورة حياة املنتج -4
  .يف وقت معني

ففي مرحلة تقدمي املنتج أن يكون هدف الترويج هو إخبار املستهلكني بوجود السلعة وخلق الطلب عليها تربز احلاجة       
بيعات لتشجيع املستهلكني األوائل على جتربة املاسة إىل استخدام اإلعالن بوسائله املختلفة، مع استخدام أسلوب تنشيط امل

، أما يف مرحلة النمو حيث تزدهر مبيعات و أرباح املنتج، فيعترب اإلعالن مفيدا يف اإلقناع و مواجهة )1(املنتجات اجلديدة
العالقات العامة املنافسة، كما يلعب تنشيط املبيعات دورا كبريا يف زيادة املبيعات املؤسسة، وميكن استخدام البيع الشخصي و

لتوطيد العالقة مع العمالء و التجار، و يف مرحلة النضج حيث يكون هدف املؤسسة هو احلفاظ على وضعها احلايل ألطول 
فترة ممكنة، فقد تستخدم املؤسسة اإلعالن التذكري لالحتفاظ بعمالئها ألكرب وقت ممكن، كما تستخدم أنشطة تدعيم 

مرحلة التقهقر حيث تنخفض املبيعات واألرباح، فاملؤسسة تلجأ إىل ختفض مجيع اجلهود  ، ويف)2(املوزعني للحفاظ عليهم
  )3(.التروجيية لتدنية التكاليف

حيث تقوم بعض املؤسسات بتنمية مزجيها التروجيي مبا يتفق مع فلسفتها وسياستها اليت تتبناها  :فلسفة وسياسية املؤسسة -5
أو الدفع، فقد تعتاد بعض املؤسسات على االعتماد على البيع الشخصي عند تبنيها عرب السنوات السابقة كسياسية اجلذب 

سياسة الدفع إلقناع الوسطاء بشراء املنتج، وقد تعتاد مؤسسات أخرى على زيادة حجم اإلعالنات وتنشيط املبيعات يف 
اللتان ) REVION(و) AVON( ، ومن أمثلة ذلك جند كلتا املؤسستني)4(مزجيها التروجيي لالعتماد على سياسة اجلذب

سياسة ) REVION(تعمالن يف جمال املساحيق التجميل اخلاص بالسيدات تستخدمان سياستان خمتلفتان، حيث تستخدم 
واليت تستخدم سياسة الدفع فتعتمد يف مزجيها ) AVON(اجلذب فتعتمد يف مزجيها    على اإلعالن وتنشيط املبيعات، أما 

  )5(.خصي بشكل كبري، وكلتا املؤسستني حققتا جناحا باهرا يف األسواق العامليةالتروجيي على البيع الش

  ميزانية الترويج: املطلب الثالث

ختتلف ميزانية الترويج ليس فقط يف املبالغ املخصصة للترويج من فترة ألخرى، و إمنا أيضا يف املبالغ املخصصة لكل        
نفيذه، وتوجد العديد من الطرق اليت تعتمد عليها املؤسسة يف حتديد ميزانية الترويج، عنصر من عناصر املزيج التروجيي املزمع ت

 . هذه الطرق سوف يتم عرضها بنوع من التفصيل يف هذا املطلب

 

  

                                                        
   .249مدخل سلوكي، مرجع سابق، ص : حممد عبيدات، مبادئ التسويق) 1(
  .229عالء الغرباوي و آخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص ) 2(
  .315التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص حممد عبد الرحيم، ) 3(
   .230عالء الغرباوي و آخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص ) 4(
   .409إمساعيل السيد، التسويق، املرجع السابق، ص  )5(
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  طريقة التوازن احلدي  : أوال

ذي يتساوى فيه اإليراد احلدي طبقا هلذه الطريقة فإن اإلنفاق على الترويج جيب أن يتم أو يستمر إىل النقطة أو احلد ال       
املتولد عن الترويج مع التكلفة احلدية، أو أن اإلنفاق يستمر إىل أن يصل إىل النقطة اليت يتوقف عندها الترويج عن إضافة أرباح 

أن وعلى الرغم من صعوبة تطبيق هذه الطريقة إال أا تركز اهتمام مدير التسويق على حقيقة أساسية مفادها . )1(للمنظمة
اإلنفاق على النشاط التروجيي البد أن يكون إنفاقا مرحبا، وأن الربح هو املعيار الذي على أساسه تتحدد ميزانية النشاط 

  )2(.التروجيي

  طريقة إنفاق ما ميكن للمؤسسة أن تتحمله: ثانيا

حيث تقوم املؤسسة بعد تغطية كافة  تقوم هذه الطريقة على أنفاق ما هو متوفر من موارد مالية على األنشطة التروجيية،       
ها نفقاا اإلنتاجية واإلدارية بوضع املبالغ املتبقية يف ميزانية الترويج، وما يعاب على هذه الطريقة هو أن املنظمة قد ال تتوافر لدي

الذي حتتاج فيه هذه أموال كافية يف بعض السنوات نتيجة الخنفاض حجم مبيعاا، وبالتايل تكون امليزانية حمدودة يف الوقت 
املؤسسة إىل زيادة ميزانيتها التروجيية ملعاجلة مشكلة اخنفاض املبيعات، وعلى النقيض من ذلك فقد يتوافر للمؤسسة أموال 
فائضة يف بعض السنوات، يف حني أن النشاط التروجيي ال حيتاج إىل ختصيص كل هذه األموال، وهو ما جيعل أساس ختصيص 

  )3(.تني أمر غري صحيحامليزانية يف احلال

  طريقة النسبة املئوية من املبيعات: ثالثا

ورغم . وفقا هلذه الطريقة يتم حتديد ميزانية الترويج كنسبة مئوية من املبيعات السابقة أو املبيعات املتوقع حتقيقها مستقبال       
عات وليس سببا هلا، ومثل هذه الطريقة ميكن أن بساطة وسهولة تطبيق هذه الطريقة، إىل أا ترى أن الترويج هو نتيجة للمبي

توقع املؤسسة يف مشكلة اخنفاض املبيعات بشكل مستمر، فاألصل عندما تنخفض املبيعات هو أن تسعى املؤسسة إىل حماولة 
يد موازنة زيادا عن طريق زيادة اإلنفاق عن األنشطة التروجيية، وهو ما يتعارض مع مفهوم هذه الطريقة، وحىت يف حالة حتد

الترويج على أساس نسبة من املبيعات املستقبلية املتوقعة، فإن الطريقة تظل غري منطقية لعدم قدرة التنبؤ حبجم املبيعات املستقبلة 
  )4(.دون معرفة حجم اإلنفاق على النشاط التروجيي

  قة مماثلة املنافسنييطر: رابعا

نشطة التروجيية مساوية للمبالغ اليت تنفقها املؤسسات املنافسة، ومن تقوم هذه الطريقة على أساس ختصيص مبالغ لأل       
عيوب هذه الطريقة أن املؤسسة اليت يتم إتباعها رمبا ال تكون يف وضع أفضل فيما يتعلق بأساس حتديد اإلنفاق عن األنشطة 

                                                        
  .674حممد عبد السالم، التسويق، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 389إمساعيل السيد، التسويق، مرجع سابق، ص  )2(
   .235رباوي و آخرون، التسويق املعاصر، مرجع سابق، ص عالء الغ) 3(

    .392 -391إمساعيل السيد، التسويق، مرجع سابق، ص ) 4(
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، فهي تفترض أن األهداف )1(سنيباملناف التروجيية، كما أن األهداف واالحتياجات التروجيية قد ختتلف عن تلك اخلاصة
  .واالحتياجات التروجيية للمؤسسة هي نفسها بالنسبة للمؤسسات املنافسة

  طريقة اهلدف واملهمة: خامسا

تقوم هذه الطريقة على أساس أن امليزانية التروجيية جيب أن حتدد يف ضوء اهلدف املطلوب حتقيقه من خالل الترويج، أي        
ولكي يتم تطبيق هذه الطريقة فإن املؤسسة . ية وميزانيتها تتحدد يف ضوء األهداف اليت تسعى إىل حتقيقهاأن األنشطة التروجي

  )2(:تتبع ثالث خطوات أساسية هي

  ؛ األهداف بصورة كمية قابلة للقياسحتديد و وضع 
 ؛ ألهداف احملددة يف اخلطوة األوىلحتديد الربنامج التروجيي الذي حيقق ا 
 ميزانية الترويج(نامج التروجيي حتديد تكلفة الرب.( 

  ططريقة العائد املخط: سادسا

وفقا هلذه الطريقة فإن املؤسسة حتدد مقدار العائد املطلوب حتقيقه مث خطة تروجيية لتحقيق ذلك، وبناء على ذلك يتم       
دار التأثري الذي ميكن أن حيدثه حتديد حجم اإلنفاق التروجيي الذي حتقق هذا العائد، وتطبيق هذه الطريقة يتطلب حتديد مق

  )3(.اإلنفاق التروجيي على املبيعات حىت ميكن حتديد حجم العائد احملقق من هذا اإلنفاق

ومن خالل العرض السابق ميكن القول أنه ال توجد طريقة مثلى لتحديد ميزانية الترويج، فكل طريقة هلا مزاياها وعيوا، 
  .قة أو مزيج من طريقتني أو أكثر لتحقيق األهداف اليت تصبوا إليهاويبقى على املؤسسة أن ختتار الطري

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
   . 392 -391إمساعيل السيد، التسويق، مرجع سابق، ص ) 1(
   .395 -394إمساعيل السيد، التسويق، مرجع سابق، ص ) 2(
   .236ع سابق، صعالء الغرباوي و آخرون، التسويق املعاصر، مرج) 3(
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  املزيج التسويقي اخلاص باخلدمات: املبحث اخلامس

للتسويق أمهية خاصة يف تنمية وتنشيط قطاع اخلدمات، وحتتاج اخلدمات إىل جهود تسويقية مستمرة مبنية على برامج      
هة للسلع املادية، ويرجع ذلك لطبيعة وخصائص اخلدمة، هذا ما دفع باملؤسسات العاملة يف حمددة أكثر حساسية من تلك املوج

قطاع اخلدمات إىل تبين فلسفة التسويق يف عملها، وذلك لزيادة كفاءا واالرتقاء خبدماا والرفع من أداء موظفيها، مبا حيقق 
  .حلصص السوقية والرفع من رحبيتهاوالء ورضا الزبون، وجيذب زبائن جدد ميكن من خالهلم زيادة ا

  :ويف هذا املبحث سوف نتطرق إىل املزيج التسويقي اخلاص باخلدمات، وذلك من خالل املطالب التالية     

  .مفهوم اخلدمة وخصائصها :املطلب األول

  .عناصر املزيج التسويقي للخدمات :املطلب الثاين

    .املزيج التسويقي املوسع للخدمات :املطلب الثالث

  مفهوم اخلدمة وخصائصها: املطلب األول

مع اية القرن العشرين زاد منو قطاع اخلدمات يف الدول املتطورة، ما دفع باملختصني إىل االهتمام ذا املوضوع، والقيام      
املنتجات املادية بالعديد من احملاوالت إلعطاء تعريف دقيق للخدمة، وقد ركزت هذه التعاريف على خصائصها اليت متيزها عن 

  .امللموسة

  تعريف اخلدمة : أوال

عملية تقوم ا املؤسسة، وال يتعلق موضوع التبادل بنقل ملكية شيء مادي من املؤسسة للطرف : عرفت اخلدمة بأا     
  )1(.اآلخر

كنتيجة لتطبيق أو استخدام عبارة عن منتج غري ملموس يقدم فوائد ومنافع مباشرة للمستهلكني : " وهناك من يعرفها بأا     
  )2(.جهد أو طاقة بشرية أو آلية فيه على أشخاص أو أشياء معينة وحمددة، واخلدمة ال ميكن حيازا و استهالكها ماديا

من  نشاط أو منفعة معروضة للمبادلة تكون غري ملموسة وال ينتج عنها أي ملكية: " ويعرف فليب كوتلر اخلدمة بأا     
  )3(".، وميكن أن تكون مرتبطة أو غري مرتبطة باملنتج املاديستعملهامنتجها إىل م

تقدم للبيع أو تكون  إشباعاخلدمة تتضمن أنشطة وفوائد أو نواحي : " وقد عرفت اجلمعية العامة للتسويق اخلدمة كاآليت     
     )4(".مصاحبة لبيع السلع

                                                        
(1) Béatrice Bréchignac, le marketing des services, edition d’organisation, 7 éme  edition, France, 2003, p 71. 

  .42، ص 2011، مكتبة امع العريب للنشر والتوزيع ، األردن،، تسويق اخلدمات علي توفيق احلاج و مسري حسني عوادة) 2(
(3) Philip Kotler& Bernard Dubois, marketing management, op.cit, 2003, p 462. 

   . 26ص  ،2002األردن، عبد اجلبار منديل، أسس التسويق احلديث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) 4(
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ى بعض خصائص اخلدمات كعدم ملموسيتها وعدم انتقال ملكيتها أن كلها ركزت علإن املالحظ للتعاريف السابقة جيد      
منتجات أو أنشطة غري  ميكن القول بأن اخلدمة هي من منتجها إىل مستهلكها، وارتباطها أو عدم ارتباطها باملنتج املادي، وعليه

إما حبد ذاا أو كعنصر  اإلشباع حاجات ورغبات مستهلكيه املؤسسات هاتقدم قابلة للتبادل مادية أو منافع غري ملموسة
   . جوهري من منتج ملموس

  اخلدمة  خصائص: ثانيا

املتفق عليها من قبل الباحثني  تنفرد اخلدمات بعدد من السمات واخلصائص اليت متيزها عن السلع واملنتجات امللموسة      
  :املختصني، ومن أهم هذه السمات واخلصائص اآليت

ة غري ملموسية اخلدمة هي أهم ما مييزها عن السلع، فاخلدمة ليس هلا وجود مادي وال إن خاصي :اخلدمة غري ملموسة -1
ميكن ملسها أو تذوقها أو مساعها أو اإلحساس ا قبل عملية الشراء، وعادة ما يتم اختيارها على أساس الشهرة والتجربة أكثر 

  .منه على أساس االختبار املادي

  )1(:لعديد من النتائج، أمههاوقد يترتب عن الملموسية اخلدمات ا

 ؛ صعوبة وضع معايري منطية للخدمات 
 ؛ تسويق اخلدمات ال يتضمن عملية انفصال امللكية 
 ؛ عملية اإلنتاج واالستهالك غري قابلة للفصل 
 ؛ ال توجد عملية جرد أو ختزين للخدمة 
 قدم اخلدمة إىل العميل، فإما أن يأيت العميل إىل مقدم اخلدمة أو يذهب مالعميل جزء من عملية اإلنتاج.  

نعين بالتالزمية درجة الترابط بني اخلدمة ذاا وبني الشخص الذي يقدمها، ودرجة الترابط  ):عدم االنفصال(التالزمية  -2
 ، )2(أعلى بكثري مقارنة بالسلع امللموسة، كما أن بعض اخلدمات تستلزم حضور العميل أو طالب اخلدمة إىل مكان تقدميها 

اخلدمات الطبية والتجميل وغريها، عكس السلع اليت ال تستلزم توفر هذه اخلاصية، ففي كثري من األحيان ما جندها  ومثال ذلك
  .تتطلب العديد من الوسطاء بني منتجها ومستهلكها

  )3(: ويترتب عن خاصية التالزمية ما يلي     

 ؛ يكون تقدمي اخلدمة يف الوقت الذي تطلب فيه 
 ر أفضل أسلوب ميكن استخدامه يف توصيل اخلدمات إىل طالبيها، ويسمى هذا األسلوب بسياسة يعترب التوزيع املباش

 ا؛ الالوسطية اليت تعين أن منتج اخلدمة هو الذي يتوىل توزيعه
 ؛ تنشأ عالقة وطيدة وقوية بني منتج اخلدمة وطالبها 

                                                        
  .26، ص 2006هاين حامد الضمور، تسويق اخلدمات، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  )1(
  .41، ص 2009، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن،) مدخل استراتيجي ، وظيفي، تطبيقي(العالق، تسويق اخلدمات محيد الطائي وبشري ) 2(
  .223، ص 2002حممد صاحل املؤذن، مبادئ التسويق، دار الثقافة ، األردن، )  3(
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  شخص أو أشخاص تعود التعامل زيادة درجة الوالء إىل حد كبري، أي أن املستهلك يصر على طلب اخلدمة من
معهم، لذلك جند أن مقدمي اخلدمات يعملون جاهدين على خلق درجة عالية من املكانة وقدرا كبريا من التميز 

 ؛ على املنافسة مهمة اختراق والئهملدى املستهلكني، مما يصعب 
  املستفيد إىل أماكن تقدمي للعالقات الشخصية أمهية كبرية ودور فعال يف الترويج للخدمات اليت تتطلب حضور

 ؛ اخلدمة
 دور كبري يف حث املستهلكني على  وأثاثه وغريها من نتائج التالزمية أن أصبح للبيئة املادية كاملكان ونظافته وتنظيمه

   .طلب تلك اخلدمات
مهارة وأداء وكفاءة تتميز اخلدمة بالتباين وعدم التجانس يف تقدميها، العتمادها على  ):التباين ( خاصية عدم التجانس  -3

مقدمها، فهذا األخري ال ميكن أن تكون خدماته متماثلة ومتجانسة على الدوام، وال يستطيع ضمان مستوى معني من اجلودة 
مثلما يفعل منتجو السلع، بل جند أن جودة اخلدمة ختتلف عند نفس الشخص من وقت آلخر حسب حالته اجلسمية والنفسية 

  .هاوالبيئة احمليطة به وغري
  ) 1(: وللتخفيف من درجة التباين وعدم التجانس يف أداء اخلدمات تلجأ املؤسسات إىل إتباع جمموعة من اخلطوات، أمهها     

 م واختيار أفضلهم؛ التدريب اجليد ملقدمي اخلدمات والرفع من كفاء 
  ؛ املؤسسة كليااستخدام بعض األساليب كاألجهزة واملعدات لتنميط عمليات أداء اخلدمة على مستوى 
 تقيم وقياس ومتابعة درجة رضا الزبون عن اخلدمات املقدمة له من خالل مقترحاته والشكاوي اليت يقدمها.  

تعين هذه اخلاصية أن املستفيد من اخلدمة ليس له حق امتالكها، بل له حق االنتفاع ا  :خاصية عدم امتالك اخلدمة -4
تالكها مبجرد شرائها وحيازا، فعلى سبيل املثال يتمتع الضيوف خبدمة الضيافة فقط، عكس السلع امللموسة اليت ميكنه ام

  .والنوم يف الفنادق دون امتالك غرفها

  عناصر املزيج التسويقي للخدمات: املطلب الثاين

سيها، تسعى املؤسسات اخلدمية إىل تلبية حاجات ورغبات عمالئها بطريقة جتعلهم راضني عن خدماا أكثر من مناف     
  .نها من حتقيق ذلكميكولتحقيق ذلك فإا تقوم بتصميم مزيج تسويقي منسجم ومتكاملُ 

  اخلدمة سياسة :أوال
متثل اخلدمة األساس الذي تبىن عليه السياسات التسويقية للمؤسسات اخلدمية، لذلك جند أن هذه املؤسسات تويل اهتماما      

  .، وتسمى جمموعة اخلدمات اليت تطرحها هذه املؤسسات املزيج اخلدميبالغا ألساليب طرحها وجودا وتطويرها
يعرف املزيج اخلدمي بأنه جممل اخلطوط اليت تندرج حتت كل منها جمموعة من اخلدمات  :مفهوم وأبعاد املزيج اخلدمي -1

   )2(.تتصف بدرجة من التماثل والتكامل والترابط فيما بينها

  )3( :عنصرين مهاويقية مرتبط بفهم إن فهم اخلدمة من الناحية التس

                                                        
  .200، ص 2006للنشر والتوزيع، األردن، ، دار اليازوري) شاملمدخل (محيد الطائي آخرون، األسس العلمية للتسويق احلديث ) 1(
  .86، ص ، مرجع سابقحممد فريد الصحن وإمساعيل السيد، التسويق)  2(
  .196هاين حامد الضمور، تسويق اخلدمات، مرجع سابق، ص  )3(



ملباشر يف الدول املضيفةاملزيج التسويقي ملؤسسات االستثمار األجنيب ا: الفصل الثالث  
 

123 
 

 ؛وتتمثل يف جوهر اخلدمة اليت ميكن من خالهلا إشباع حاجات ورغبات العميل: اخلدمة األساسية 

 وهي اخلدمات املكملة أو اإلضافية اليت حيصل عليها العميل عند اقتنائه للخدمة، حبيث تكون داعمة : اخلدمة املساعدة
 .ومرافقة للخدمة األساسية

وعلى سبيل املثال الزبون الذي حيجز غرفة فندقية يف مدينة معينة، فجوهر اخلدمة يف هذه احلالة هو خدمة اإليواء، أما      
فة الغرفة وحسن االستقبال وغريه، وهي أقل أمهية عن جوهر اخلدمة، لكنها ختلق ميزة اخلدمات املساعدة هلا فتتمثل يف نظا

  .تنافسية للمؤسسة
متر دورة حياة اخلدمة بنفس املراحل اليت متر ا دورة : دورة حياة اخلدمةمراحل التسويقية املتخذة خالل أهم القرارات  -2

  )1(.حياة السلعة، وهي مرحلة التقدمي، النمو، النضج، االحندار
  :ما يليقرارات هذه الأهم وتتخذ املؤسسات اخلدمية جمموعة من القرارات التسويقية واليت ختتلف من مرحلة إىل أخرى،      
  يف مرحلة التقدمي يتم طرح اخلدمات يف السوق، وتركز املؤسسات اخلدمية جهودها على التعريف باخلدمات

 ؛ والتشجيع على جتريبها

  حصتها  وزيادةيف مرحلة النمو تعمل املؤسسات على حتسني اخلدمات املكملة جلوهر اخلدمة، وذلك ملواجهة املنافسة
 ؛ السوقية

 ضج تعمل املؤسسة على توسيع املزيج اخلدمي بإضافة خدمات جديدة، واالهتمام أكثر باخلدمات يف مرحلة الن
 ؛ للحفاظ على حصتها السوقية املكملة جلوهر اخلدمة

  اخلدمات غري املرحبة وتركيز جهودها على اخلدمات املرحبة، وذلك  سحبيف مرحلة االحندار تعمل املؤسسة على
 .وقللبقاء أكرب مدة ممكنة بالس

نتيجة لقصر دورة حياة بعض املنتجات من جهة، واشتداد حدة املنافسة من جهة أخرى، : ابتكار وتطوير خدمات جديدة -4
  .تعمل املؤسسات اخلدمية دائما على ابتكار خدمات جديدة أو تطوير خدماا املعروضة يف السوق

، وقد )2( النسبة للمؤسسة أو األسواق اليت تطرح فيهافابتكار خدمات جديدة يعين طرح منتجات خدمية تكون جديدة ب     
 )3( :مخس فئات للمنتجات املبتكرة أو اجلديدة، هذه الفئات هي (Heany)و  (Lovelock )اقترح كل من 

  ؛ خدمات جديدة تطرح يف أسواق غري موجودةابتكارات رئيسية يف شكل 

 سة، أي خدمات موجودة يف السوق، ومثال على خدمات جديدة بالنسبة للمؤسسة وتقدمها مؤسسات خدمية مناف
 ؛ ذلك إضافة البنوك خلدمات التأمني إىل جانب خدماا التقليدية

  إضافات على خط اخلدمات، ويعين ذلك توسيع خطوط اخلدمات القائمة أو استخدام طرق جديدة متميزة لتقدمي
 ؛ اخلدمات القائمة، ومثال ذلك استحداث مسارات جديدة لشركة الطريان

  إجراء حتسينات على اخلدمة، وذلك بإضافة تعديالت متس جوهر اخلدمة كتنفيذ اخلدمة بشكل أسرع، أو إجراء
 ؛ حتسينات على اخلدمات التكميلية كتوفري كشف حساب العمالء آليا

 إعادة ترتيب موقع اخلدمات من خالل مد اخلدمات القائمة إىل أسواق ومناطق جغرافية جديدة . 

                                                        
   .92 اخلاص بدورة حياة املنتج، صوالفصل  املبحث األول من هذا ميكن الرجوع إىل)  1(
  .144، ص 1999، تسويق اخلدمات املصرفية، دار البيان للطباعة والنشر، مصر، عوض بدير احلداد)  2(

(3) Lovelock Christopher et autres, marketing des services, pearson education, France, 2004, p 189. 
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  تسعري اخلدماتسياسة : ثانيا

يعترب السعر من العناصر املهمة للمزيج التسويقي اخلاص باخلدمات، وهو العنصر الوحيد الذي حيقق للمؤسسة أرباح      
  .متكنها من املنافسة والبقاء يف السوق، ألن باقي العناصر األخرى تترتب عليها تكاليف جيب عل املؤسسة إنفاقها

و بروز حالة التفاوض بني مقدم اخلدمة واملستفيد منها، خاصة فيما يتعلق ببعض اخلدمات وما مييز تسعري اخلدمات ه     
وغريها، كما أن تسعري اخلدمة يتأثر مبكان أدائها ومهارة ودرجة إبداع مزود  كاالستشارات واحملاماة والعمليات اجلراحية

   )1(. اخلدمةاخلدمة، إىل جانب عوامل أخرى تتمثل أمهها يف عدد املتقدمني لشراء 

وعادة ما متيل أسعار اخلدمات إىل الزيادة بنسبة أكرب من مثيلتها يف أسعار السلع، ويرجع ذلك إىل أن املؤسسات املنتجة      
للسلع حققت تقدما كبريا يف استخدام األساليب امليكانيكية يف عملية اإلنتاج، وهو ما أتاح هلا االستفادة من مزايا اإلنتاج 

بشكل كبري على العنصر ينتج عنه من ختفيض التكاليف، بينما مل يتحقق ذلك التقدم يف جمال اخلدمات اليت تعتمد  الكبري وما
   )2(. البشري، وهو السبب يف جعلها تباع بأسعار أعلى مقارنة بأسعار السلع

ة حياا، وهذه القرارات تتخذ املؤسسات اخلدمية جمموعة من القرارات اخلاصة بتسعري اخلدمات خالل مراحل دورو     
  :ختتلف من مرحلة إىل أخرى ، وأمهها ما يلي

  ا مع طريقة التكلفة يف عند طرح اخلدمات اجلديدة يف السوق يف مرحلة التقدمي، تستخدم املؤسسةتسعري خدما
 ؛إضافة هامش ربح 

  السوق، وذلك بتخفيض أسعار أين يتزايد عدد املنافسني، تستخدم املؤسسة إستراتيجية اختراق يف مرحلة النمو
ة املنافسة وزيادة وحثهم على اقتناء خدماا، ويمكنها ذلك من مواجهخدماا الستهداف فئة معينة من الزبائن 

 ؛حصتها السوقية 

  ا بناء على أسعار منافسيها تضع املؤسسة أسعار خليف مرحلة النضج؛دما 

  ا ملواجهة النقص املتزايد يف حجم املبيعاتبتخفيض أسع يف مرحلة االحندارتقوم املؤسسةار خدما. 

أما إذا كانت املؤسسة اخلدمية حمتكرة للسوق احتكارا كامال، ففي هذه احلالة تلجأ إىل استخدام إستراتيجية الكشط يف      
فسني جدد، املدى القصري أو املتوسط حسب ظروف السوق، وذلك بوضع أسعار عالية على منتجاا إىل حني دخول منا

عندما طرحت شرحية الدفع املسبق لألفراد بسعر جتاوز ) جازي(اجلزائر  مومثال ذلك ما قامت به شركة أوراسكوم تيليكو
  .عشرة آالف دينار جزائري

  اخلدماتتوزيع سياسة : ثالثا

اليت تتميز ا اخلدمة عن السبب يف ذلك إىل اخلصائص  عختتلف طرق توزيع اخلدمات عن مثيلتها فيما خيص السلع، ويرج     
  ).اخل...عدم ملموسية اخلدمة، عدم انفصاهلا، غري قابلة لالمتالك( السلعة 

                                                        
  .202، مرجع سابق، ص ) مدخل شامل(محيد الطائي آخرون، األسس العلمية للتسويق احلديث )  1(
  .229حممد صاحل املؤذن، مبادئ التسويق، مرجع سابق ، ص )  2(
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  :يتم توزيع اخلدمات بإحدى الطريقتني التاليتني :قنوات التوزيع اخلاصة باخلدمات -1

تتميز بغياب الوسطاء بني مقدمي وهو النوع األكثر شيوعا يف جمال توزيع اخلدمات، و: قنوات التوزيع املباشرة للخدمات -أ
  :، وميكن توضح ذلك من خالل الشكل التايلكاخلدمات الصحية والتجميل وغريها اخلدمة واملستفيدين منها

  قنوات التوزيع املباشرة للخدمات:  13الشكل رقم 

  

  

    

  

  

  

  

  .368، ص 2009دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  سليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم الصميدعي، تسويق اخلدمات املالية، :املصدر

وتتميز بوجود وسيط أو جمموعة من الوسطاء بني مقدمي اخلدمة واملستفيدين : قنوات التوزيع غري املباشرة للخدمات -ب
  :منها، وميكن توضح ذلك من خالل الشكل التايل

  قنوات التوزيع غري املباشرة للخدمات:  14الشكل رقم 

  

  

  

  .230، ص 2002حممد صاحل املؤذن، مبادئ التسويق، دار الثقافة ، األردن،  :املصدر

  املزيج التروجيي للخدمات: رابعا

: نفس املزيج التروجيي املستخدم من طرف املؤسسات املنتجة للسلع، وهذا املزيج يتكون منتستخدم املؤسسات اخلدمية      
، تنشيط املبيعات، إال أن املمارسة الفعلية يف قطاع اخلدمات ختتلف عنها يف قطاع اإلعالن، العالقات العامة، البيع الشخصي

  املستفيد

 املنظمة اخلدمة

 أو مقدم اخلدمة

  احلضور الشخصي -
  األنترنت -

  اهلاتف، الفاكس، التيلكس -
  شبكة الفروع -
  مندوبو املبيعات -

  الربيد -
  أنظمة الصف اآليل وحتويل النقود -

  )بالنسبة للمصارف( 

ن اخلدمة املستفيد م  وكيل أو مسسار  منتج اخلدمة  
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يرجع هذا االختالف إىل اخلصائص اليت والسلع، فاملزيج التروجيي املستخدم يف كال القطاعني نفسه، إال أن األسلوب خيتلف، 
  . تتميز ا اخلدمات عن السلع

لق صعوبة تروجيها يف وسائل اإلعالن املختلفة، وهذا ما جيعل املؤسسات اخلدمية فخاصية عدم ملموسية اخلدمة مثال خت     
تركز يف رسائلها التروجيية على املنافع واملزايا اليت حتققها اخلدمة أكثر من التركيز على اخلدمة نفسها، فشركات الطريان مثال 

  )1(.أكثر من التركيز على خدمة النقل نفسها تركز يف إعالناا على حداثة طائراا وبشاشة مضيفيها ومضيفاا

اإلعالن والعالقات العامة يتكون املزيج التروجيي يف القطاع اخلدمي من  :مكونات املزيج التروجيي يف القطاع اخلدمي -1
  .والبيع الشخصي وتنشيط املبيعات

بطريقة فعالة يف حتقيق أهدافها التسويقية،  يعترب من أهم عناصر املزيج التروجيي ألي مؤسسة خدمية، إذ يساهم :اإلعالن -أ
وإليصال الرسالة اإلعالنية إىل العميل املستهدف تستخدم املؤسسة جمموعة من الوسائل املرئية واملسموعة واملقروءة تتمثل أمهها 

  .  التلفزيون والراديو واالنترنت والصحف واالت وغريها: يف

      )2(: يليما  ويصنف اإلعالن حسب اهلدف إىل     

 ا اجلديدة أو اخلدمات ا: اإلعالن التعليميدف من خالله املؤسسة إىل التعريف خبدما حلالية اليت مت تعديلها
 وتطويرها ؛

 ؛ يهدف إىل توفري املعلومات اخلاصة بكيفية احلصول على اخلدمة أو كيفية استخدامها: اإلعالن اإلرشادي 
 دف املؤسسة اخل: اإلعالن التذكريي وبالتايل  العمالء خبدمات املؤسسة وخصائصها،دمية من خالله إىل تذكري

 احلث على تكرار الشراء ؛
 ا ؛ويقصد به إمداد العمالء بكافة امل: اإلعالن اإلعالميعلومات اخلاصة باملؤسسة وخدما 
 ا: اإلعالن التنافسي قارنة مبنافسيها، فهذا النوع خدمات املؤسسة م وهو اإلعالن الذي يركز على املزايا اليت تتمتع

   .يستخدم يف حالة وجود خدمات يف السوق مشاة خلدمات املؤسسة من حيث النوع واخلصائص والثمن وغريها
دف املؤسسة اخلدمية من خالل العالقات العامة إىل مد جسور الثقة واملودة بينها وبني األطراف  :العالقات العامة -ب

خللق نوع من التفاهم املتبادل وترسيخ صورة جيدة للمؤسسة يف أذهان اجلمهور املكون من العمالء  العاملة يف حميطها، وذلك
  .أو املوردون أو احلكومة أو غريهم

   )3(:للعالقات العامة عدة وظائف، أمهها
 سهلة الفهم جللب انتباه اجلمهور ؛ تعريف اجلمهور باملؤسسة واخلدمات اليت تقدمها، من خالل لغة بسيطة 
  للجمهور ؛تأكيد سالمة وصحة األخبار اليت تنشرها املؤسسة 
 فة التطورات اخلاصة بالرأي العام ؛تعترب العالقات العامة آلية لتزويد املؤسسة بكا 

                                                        
  .278، ص 1997عمرو خري الدين، التسويق املفاهيم واالستراتيجيات، مكتبة عني الشمس، )  1(
تطبيقية على دراسة   - 2012 / 2000مالك صاحل سعيد حسني، أثر استراتيجيات تسويق اخلدمات املصرفية على أداء اجلهاز املصريف السوداين للفترة )  2(

، 2012جامعة شندي، السودان،  رسالة دكتوراه، قسم إدارة األعمال، –بنك اخلرطوم، البنك اإلسالمي السوداين، مصرف االدخار والتنمية االجتماعية 
  .52ص
  .60، ص 2007حممد منري حجاب، العالقات العامة يف املؤسسات احلديثة، دار الفجر، القاهرة، )  3(
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 اخل املؤسسة وبينهم وبني املؤسسة ؛ختلق جو مالئم بني األفراد بعضهم ببعض د 
  فة ؛بني املستويات اإلدارية املختلتشجيع عملية االتصال 
 شرح سياسات املؤسسة يف احمليط الذي تعمل فيه  .  

  )1(: واليت تعين)  pencils( وتتكون العالقات العامة من عدة أدوات ميكن تصنيفها حتت الكلمة املركبة من احلروف      
  املطبوعات P )Puplication ( :ية تقارير سنووتعين املطبوعات اليت تصدرها املؤسسة اخلدمية من جمالت و

 ؛والتصرحيات الصحفية 
  األحداثE  )Events ( :وتعين رعاية التظاهرات واألنشطة الرياضية والفنية واملعارض التجارية. 
  األخبارN  )News (: اوتعين القصص امل؛ ساندة للمؤسسة ومجهورها وخدما 
  نشاطات االشتراك باجلمعياتC  )Community involement activities ( :ملال شاركة بالوقت واوتعين امل

 ؛يف احتياجات اتمع احمللي 
  دعايات اهلويةI  )Identity media (: ت العمل وامللبس وتعين القرطاسية اليت حتمل عنوان واسم املؤسسة وبطاقا

 ؛اخلاص بالعاملني 
  نشاط اللويبL  )Loppying ( :تشريعات واألحكام وتعين احملاوالت للتأثري على التشريعات املساندة أو إلغاء ال

 ؛ا غري املساندة ألعمال املؤسسة وأنشطته
  نشاطات املسؤولية االجتماعيةS  )Social responsibility activities (:   وتعين بناء مسعة جيدة للمؤسسة من

 .حيث املسؤولية االجتماعية
كن القول أن مبادئ وإجراءات البيع هو العنصر الثالث من عناصر املزيج التروجيي للخدمات، ومي :البيع الشخصي -ج  

  .الشخصي يف قطاع اخلدمات تتشابه إىل حد كبري مع قطاع السلع
إال أن االختالف الرئيسي بني البيع الشخصي للخدمة والبيع الشخصي للسلعة يكمن يف أن بعض املؤسسات اخلدمية تلجأ      

عتماد على رجال بيع مهنيني لبيع اخلدمات، كما أن خاصية إىل مندويب بيع حمترفني ومتخصصني ختصصا دقيقا بدال من اال
  )2(. الملموسية اخلدمة تفرض على رجل البيع املتخصص يف قطاع اخلدمات متطلبات ومهارات خاصة

  )3(: ودف املؤسسات اخلدمية من خالل البيع الشخصي إىل     

  بيعات للعمالء احلاليني ؛زيادة املإجياد العمالء احملتملني من خالل إجياد عمالء جدد أو 
  ،إقناع العمالء بشراء خدمات املؤسسة، حيث يهدف البيع الشخصي إىل حتويل العمالء احملتملني إىل مشترين فعليني

البيع فغالبية هؤالء العمالء تنقصهم بعض املعلومات اليت هم حباجة إليها لشراء خدمات املؤسسة، فيقوم رجال 
 ؛ بضمان توفري هذه املعلومات

  ،ذه اخلدمات سيدفعه لتكرار  فاقتناعكسب والء العمالء خلدمات املؤسسة شرائها يف املدى الطويلالعميل. 
  )4( :يف النقاط التالية متيز البيع الشخصي عن باقي عناصر املزيج التسويقييظهر و     

 ؛األسئلة ملقدم اخلدمة  سار وتوجيهيكون البيع الشخصي على شكل اتصال ذو طرفني ميكن العميل من االستف 
                                                        

(1)  Philip Kotler et autres, principles of marketing, op cit , 1999, p 134. 
  .41، مرجع سابق، ص ) مدخل استراتيجي ، وظيفي، تطبيقي(محيد الطائي وبشري العالق، تسويق اخلدمات )  2(
  .136، ص 2003املساعد زكي خليل، تسويق اخلدمات وتطبيقاته، دار املناهج، عمان، )  3(
  .144عوض بدير احلداد، تسويق اخلدمات املصرفية، مرجع سابق، ص )  4(
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  مرونة الرسالة يف عملية البيع من خالل تكييفها وفقا لظروف كل مستفيد من اخلدمة، إذ ميكن تعديلها أثناء احلوار
 ؛جيعل املستفيد يتخذ قرار الشراء  بالشكل الذي

 على اعتراضات لك للرد إمكانية استخدام املعرفة التفصيلية اليت ميلكها القائم بعملية بيع خدمات املؤسسة، وذ
 ؛املستفيد من اخلدمة 

 من خالل البيع الشخصي ميكن ملقدم اخلدمة أن حيث وخيلق الدافع والرغبة يف الشراء .  
أصبحت أنشطة ترويج املبيعات من األنشطة األكثر استخداما بني املؤسسات اخلدمية، نظرا ألمهيتها يف  :تنشيط املبيعات -د

يف جتريب اخلدمات اجلديدة وجذب العمالء، وتزداد أمهيتها أكثر عند اشتداد حدة املنافسة يف  زيادة الطلب وخلق الرغبة
  .األسواق أين يكون هدف املؤسسات توسيع احلصة السوقية هلا

يشمل تنشيط املبيعات كل شيء مادي أو معنوي يضاف إىل السلعة دف زيادة الطلب، وتتمثل أدواته يف اهلدايا      
منح بونات اليت توواملسابقات واملعارض واخلصومات وأساليب عرض اخلدمات والنشارات التوضيحية والكوالعينات 

، هذه األدوات تستخدم لتحفيز املشترين يف األجل القصري، )1( وا على خصم معني عند شراء اخلدمةللمشترين لكي حيصل
تجات ملموسة أو خدمات ضافة شيء للخدمة، سواء منوتستخدم بصورة رئيسية للخدمات اجلوهر، فالعميل ينظر إليها كإ

  .، وهي ال تتكرر بشكل دوري وال تعد مبثابة روتني عادي)2( غري ملموسة

هناك من املختصني يف جمال تسويق اخلدمات من يستبعد عنصر تنشيط املبيعات عن املزيج التروجيي اخلدمي إذا كان      
هلدايا، حبجة عدم صالحية تطبيق هذه األنشطة يف بعض اخلدمات، كاستحالة يشمل أنشطة توزيع العينات واخلصومات وا

توزيع  احملامي لعينات جمانية لترويج خدماته القانونية، لكن هناك مؤسسات خدمية أخرى حققت جناحات كبرية باستخدامها 
هي نوع متميز من  اخلدمية ملؤسساتألنشطة ترويج املبيعات، فالنشاطات الرياضية والثقافية اليت تتم حتت رعاية عدد من ا

كما أن شركات الطريان واملطاعم الكربى ووكاالت السياحة والسفر صارت توزع هدايا عينية  أنواع تنشيط املبيعات،
  )3( .وخصومات سعرية لترويج خدماا

الم املشتري احملتمل بوجود يف األخري ميكن القول أن اهلدف الرئيسي للمزيج التروجيي اخلدمي هو العمل أوال على إع     
، وكذلك وخصائصها املميزة، مث إقناعه مبالئمة اخلدمة له، واالستمرار يف تذكريه بوجود اخلدمة ليتخذ القرار بشرائها اخلدمة

  .تعزيز صورة اخلدمة واملؤسسة املنتجة هلا يف ذهنه إذا قام فعال باختاذ قرار الشراء يف السابق
  تسويقي املوسع للخدمات املزيج ال: املطلب الثالث

ينحصر املزيج التسويقي اخلاص بالسلع يف أربعة عناصر هي املنتج و التسعري والتوزيع والترويج، أما املزيج التسويقي      
اخلاص باخلدمات فقد أضيفت له ثالثة عناصر أخرى هي اجلمهور والدليل املادي والعمليات، ليصبح مكون من سبعة عناصر 

 .للخدمات ملزيج التسويقي املوسع أو املمتديطلق عليها ا
 
 
  

                                                        
  .265، ص 2004حممد جاسم الصميدعي، استراتيجيات التسويق، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، )  1(
  .237هاين حامد الضمور، تسويق اخلدمات، مرجع سابق، ص )  2(
  .339 - 338، مرجع سابق، ص ) استراتيجي ، وظيفي، تطبيقيمدخل (محيد الطائي وبشري العالق، تسويق اخلدمات )  3(
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   )، الناسالعاملون( اجلمهور :أوال
جمموعة من األفراد املشاركني يف تقدمي اخلدمة للزبون وهلم : " يف املؤسسات اخلدمية على أم اجلمهور أو العاملنييعرف      

  )1(".الزبون للخدمةتقبل تأثري على مدى 

ملؤسسات اخلدمية الذين يؤدون دورا خدميا عنصرا مهما يف املزيج التسويقي هلذه املؤسسات، ألن  يف االعاملنييعد و     
 سلوك ومواقف هؤالء العاملني تؤثر على قرارات العميل ونظرته للمؤسسة وخدماا، فجودة اخلدمة وصورة املؤسسة سوف

  . بونلزطريقة تعامله مع اتتأثر بشكل كبري مبقدم اخلدمة و
  )2(: ذلك جند املؤسسات اخلدمية تعطي اهتماما بالغا للصفات الواجب توافرها عند اختيار العاملني واليت من أمههال     

  :الصفات السلوكية املتمثلة يف -1
 ؛ شاعر وأحاسيس ووجهات نظر العمالءاللطف واللباقة واالبتسامة الدائمة، وإظهار نوع من االهتمام مب 
 ؛ املستقيم عند التعامل مع العمالءلتزام بالقيم األخالقية والسلوك تطابق القول مع العمل واال 
 عن  الكالم بلغة واضحة والرفق عند النقاش واستخدام األدلة القاطعة واملقارنة العادلة عند إقناع العميل، واالبتعاد

 ؛ املغاالة يف املزايا
 ؛طباع إجيايب لدى العمالء نمراعاة حسن املظهر الدائم ملقدم اخلدمة والذي من شأنه أن يترك ا 
 االحترام الشديد للوقت وإيفائه بالوعد للعميل.  

  :الصفات املهنية املتمثلة يف -2
 ا ومزاياها واملؤسسات األخرى املنافسة؛ اإلملام بكافة املعلومات املتعلقة باملؤسسة وخدما 
 ء بالتعامل مع املؤسسة وكسب ثقتهم القدرة على متابعة تقدمي اخلدمة يف كافة مراحلها لضمان استمرار العمال

 ؛ وجعلهم من مروجي خدماا
 لنصح األمانة واالقدرة على الربط بني خصائص اخلدمة ومنافعها مع االلتزام باملوضوعية وعدم التحيز والصدق و

 ؛ وتوجيه العمالء
  على حدااملرونة والقدرة على تغيري أسلوب تقدمي اخلدمة مبا يتناسب مع حاجات ورغبات كل عميل. 

   الدليل املادي: ثانيا
يتمثل الدليل املادي يف بيئة العمل واألشياء امللموسة وكافة التسهيالت اليت تقوم من خالهلا املؤسسات اخلدمية بتقدمي      

ؤسسة خدماا وإيصاهلا إىل الزبائن، ويساعد على خلق البيئة أو اجلو النفسي عند تقدمي اخلدمة وتكوين االنطباعات عن امل
وخدماا، فالعمالء تتشكل لديهم انطباعات من خالل الدليل املادي مثل املباين، األثاث، التصميم والديكور، التكنولوجيا 

   )3(. وجهة نظر العميل وتصوره اخلاص باحلكم على نوعية اخلدمةاحلديثة املستخدمة يف تقدمي اخلدمة، وهذا يؤثر على 
  )4(: الدليل املادي اخلاص باخلدمات مها وميكن التمييز بني نوعني من    

                                                        
  .307، ص 2005تيسري العجارمة، التسويق املصريف، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، )  1(
دراسة تطبيقية على   - 2012/  2000مالك صاحل سعيد حسني، أثر استراتيجيات تسويق اخلدمات املصرفية على أداء اجلهاز املصريف السوداين للفترة )  2(

  .67 -  66، مرجع سابق ، ص  –بنك اخلرطوم، البنك اإلسالمي السوداين، مصرف االدخار والتنمية االجتماعية 
  .61، ص ، مرجع سابقسليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم الصميدعي، تسويق اخلدمات املالية)  3(
  .370هاين حامد الضمور، تسويق اخلدمات، مرجع سابق، ص )  4(
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  الدليل احمليط الذي ميكن امتالكه من طرف العميل عند شرائه للخدمة، إال أن قيمته وحده ال معىن له، فدفتر
ما مل يتم الشيكات لن يكون له معىن ما مل يكن مغطى برصيد معني، وال تعد تذكرة الدخول إىل املسرح ذات قيمة 

 ؛ اقبوهلا واعتماده
  الدليل األساسي الذي ال ميكن امتالكه من طرف العميل رغم أنه مهم جدا يف التأثري على قرار الزبون يف شراء

املستخدمة يف النقل  طائرةاخلدمة من عدمه، ومن بني األمثلة عن الدليل املادي جند حجم الفندق ورفاهيته وأثاثه وال
  . وغريها

دي هو الصورة اليت تظهر ا املؤسسة أمام عمالئها، وله دور فعال يف متييزها عن غريها وعليه ميكن القول أن الدليل املا     
  .من املنافسني

  العمليات: ثالثا
تضم عملية تقدمي اخلدمة أشياء يف غاية األمهية مثل السياسات والنشاطات واإلجراءات املتبعة من طرف املؤسسة اخلدمية      

يدين، ومن أمثلتها اآلالت وتدفق النشاطات وحرية التصرف املمنوحة ملقدمي اخلدمة، وكيفية لضمان تقدمي اخلدمة إىل املستف
إضافة إىل مستوى املساعدة ، )1(ها تقدميأو     إنتاج اخلدمة يف عملية  الفعالة توجيه املستفيدين وحفزهم على املشاركة

استلهام ثقة العمالء  على تقدمي اخلدمةباملناسبة، وقدرة القائمني واملعلومات املقدمة للعمالء واليت تساعدهم على اختاذ القرارات 
    )2(. والعناية واالهتمام م وحل مشاكلهم

وعليه فإن تسويق اخلدمات يرتبط ارتباطا وثيقا باإلجراءات اليت تستخدمها املؤسسة يف تقدمي اخلدمة، فاستخدام آالت      
شباك تعد عامال مؤثرا علي تسويق اخلدمة، كذلك حرص مقدم اخلدمة على الصرف اآليل يف البنوك بدل الصرف عرب ال

  .   تسويق العالقة مع املستفيد يؤدي إىل كسب والئه للمؤسسة وخدماا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  .94، مرجع سابق، ص ) مدخل استراتيجي ، وظيفي، تطبيقي(محيد الطائي وبشري العالق، تسويق اخلدمات ) 1(
  .61، ص ، مرجع سابقسليمان شكيب اجليوسي وحممود جاسم الصميدعي، تسويق اخلدمات املالية) 2(
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  الثالثخامتة الفصل 

التسويقي، وقد  ، ميكن القول أن املنتج هو العنصر األساسي من عناصر املزيجأخريا وبعد التطرق إىل خمتلف السياسات       
تناولنا يف هذا الفصل تعريفا وشرحا ملفهومه ومكوناته، كما تطرقنا إىل أهم القرارات املتعلقة به، واملتمثلة يف مزيج املنتج 

  .وتعليمه وتغليفه وتطويره ودورة حياته

ه وأهم يح مفهوم التسعري وأهدافكما تطرقنا إىل ثاين عنصر من عناصر املزيج التسويقي أال وهو التسعري، مبتدئني بتوض       
  .، مث انتقلنا إىل طرق حتديد السعر وأهم استراتيجياتهالعوامل املؤثرة على سياسته

ثالث  ووبعد إنتاج املنتجات وتسعريها تأيت عملية توزيعها وإيصاهلا إىل املستهلكني يف الوقت واملكان املناسبني، وه       
وقد تطرقنا إىل هذا العنصر من حيث مفهومه  قل أمهية عن باقي العناصر األخرى،يال  ذيعنصر من عناصر املزيج التسويقي ال

  .املؤثرة على اختيار هذه القنوات، كما تناولنا أنظمة التوزيع واستراتيجياته العواملوقنواته، وأهم 

وأهم العوامل املؤثرة على اختيارها،  هعناصرو، حيث استعرضنا مفهومه وأمهيته، يالتروجي املزيج عنصر تطرقنا إىلكما        
  .وانتقلنا أخريا إىل ميزانية الترويج وطرق حتديدها

ومت  ،للخدمات ونظرا الختالف طبيعة اخلدمات عن السلع فقد تطرقنا يف آخر الفصل إىل املزيج التسويقي املوسع      
، الدليل املادي، اجلمهور التسعري، التوزيع، الترويج، ،)اخلدمة(املنتج : يف ةاملتمثلو استعراض العناصر السبعة هلذا املزيج

  .العمليات

يف الدول املضيفة سواء كانت مؤسسات  هذه هي السياسات التسويقية اليت متارسها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر       
قى على يبتها يف أسواقها احمللية، و، واليت أجادت مهارات استخدامها يف غزو األسواق األجنبية بعد أن أتقنصناعية أو خدمية

املؤسسات احمللية يف الدول املضيفة أن تبحث عن الطرق واألساليب املثلى اليت ميكن من خالهلا االستفادة من هذه املهارات، 
    . وهو ما سوف نتناوله يف الفصل املوايل
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     متهيد

يف  GSMدول ااورة، حيث مت استخدام شبكة العرف ظهور خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر تأخرا ملحوظا مقارنة ب      
   .أواخر التسعينات من القرن املاضي من طرف وزارة الربيد واالتصاالت اليت كانت احملتكر الوحيد هلذا القطاع

ومع بداية األلفية الثالثة قامت الدولة بتحرير هذا القطاع وفتحه على املنافسة األجنبية، فتقدمت العديد من مؤسسات      
مت منح أول رخصة ألول مستثمر أجنيب يف  2001االستثمار األجنيب املباشر بطلب احلصول على رخصة االستثمار، ويف سنة 

  .هذا القطاع

العمومية موبيليس اليت تفرعت عن اتصاالت اجلزائر كمؤسسة مؤسسة مت منح رخصة على سبيل التسوية لل تزامنا مع ذلك     
مستقلة يف رأس ماهلا وقراراا تنشط يف قطاع خدمات اهلاتف النقال، وبعدها رخصة ثالثة للمؤسسة األجنبية الوطنية 

  ).أوريدو حاليا(ا التجاري جنمة بامسه 2004سنة  يلالتصاالت اليت بدأت تنشط يف السوق اجلزائر

جازي (موبيليس على العمل جنبا إىل جنب مع مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر  مؤسسة كل هذه التطورات أجربت     
متتلك قدرات تكنولوجيا و تتقن مهارات األنشطة التسويقية يف الدول املضيفة بعد أن أتقنتها يف دوهلا األصلية، اليت) وأوريد

  .متتد إىل سنوات يف العديد من الدولطويلة خربات وية عال

تم مؤسسيت جازي وأوريد اهتماما بالغ األمهية فيما خيص مزجيها التسويقي، ويظهر ذلك من خالل العروض واخلدمات      
ل االتصالية املتعارف الكثرية اليت تقدمها من حني آلخر بأسعار منخفضة، ومزجيها التروجيي املكثف الذي يظهر يف مجيع الوسائ

عنها، فهل وجود هذه املؤسسات يف السوق اجلزائري سوف حيسن من املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس ويدفعها إىل االهتمام 
  ؟ أكثر بالتسويق

  :إن اإلجابة عن هذه السؤال يقتضي علينا تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث كما يلي     

  .مبتعاملي خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائرالتعريف : املبحث األول 

  .املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس: املبحث الثاين

  .املزيج التسويقي ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر جازي و أوريدو: املبحث الثالث

  .دور مؤسسة أوريدو وجازي يف حتسني املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس: املبحث الرابع
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  التعريف مبتعاملي خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر: األول املبحث

إن خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر كانت حمتكرة من طرف الدولة، وكان تسيري هذا القطاع من اختصاص وزارة الربيد      
 2000 -03القانون رقم  ، وقد استمر الوضع على ما هو عليه إىل غاية بداية األلفية الثالثة، وحتديدا عند صدورواالتصاالت

ظهرت مؤسسة اتصاالت اجلزائر كمؤسسة  القاضي بفتح قطاع االتصاالت على املنافسة األجنبية، ونتيجة هلذه التطورات
ليس كأول مؤسسة خلدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر، بعدها مت منح رخصة ألول يمستقلة، لتتفرع عنها الحقا مؤسسة موب

 على ثاين رخصة" التصاالت اجلزائرالوطنية "لتحصل بعدها ، "أوراسكوم لالتصاالت" املصرية شركةالمتثل يف متعامل أجنيب 
لتقدمي خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر، وذا استحوذت هذه املؤسسات الثالث على سوق اهلاتف النقال، وشكلت فيما 

  .بينها ما يعرف بسوق احتكار القلة

ذا املبحث نشأت هذه املؤسسات وهيكلها التنظيمي وإداراا التسويقية، وذلك من خالل سوف نتناول يف هوعليه      
  :املطالب التالية

   .ليس وهيكلها التنظيمييالتعريف مبؤسسة موب: املطلب األول

  .التعريف مبؤسسة جازي وهيكلها التنظيمي: املطلب الثاين

  .التنظيميالتعريف مبؤسسة أوريدو وهيكلها : املطلب الثالث

     وهيكلها التنظيمي  ) Mobilis(  ليسيالتعريف مبؤسسة موب: املطلب األول

عرفت اجلزائر تأخر ملحوظا يف تقدمي خدمات اهلاتف النقال مقارنة بالدول املتقدمة وبعض الدول العربية، وقد كان تقدمي      
هذه اخلدمات من اختصاص مؤسسة اتصاالت اجلزائر، لكن وبعد فتح قطاع االتصاالت الالسلكية على املنافسة وما يتطلبه 

 ليس كفرع مستقل عن مؤسسة اتصاالت اجلزائر، منفردة برأس ماهلا وقراراايموب من تكنولوجيا عالية مت تأسيس مؤسسة
  .اإلستراتيجية وهيكلها التنظيمي

         ليسيالتعريف مبؤسسة موب :أوال

قبل التعريف مبؤسسة موبيليس نود أوال سرد أهم التطورات اليت حدثت يف قطاع االتصاالت واليت مهدت لظهورها،      
، إىل فتح قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية للمنافسة 2000أوت  05املؤرخ يف  2003 -03القانون رقم  حيث عمد

  )1(:وقد ترتب على هذا اإلجراء ما يلي

  حتول وزارة الربيد واملواصالت إىل وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، حيث أوكلت هلذه األخرية مهمة
 .لتطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصالضبط ووضع إستراتيجية 

 للربيد واملواصالت، وهي السلطة املكلفة بتنظيم السوق والسهر على احترام قواعد املنافسة إنشاء سلطة الضبط. 
 تأسيس مؤسستني مستقلتني متثلتا يف مؤسسة بريد اجلزائر ومؤسسة اتصاالت اجلزائر. 

                                                        
(1) mobilis le journal, n 1, 2006, p 7.  
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  مع أوراسكوم للهاتف النقال يف اجلزائر وتقدمي اخلدمات املرتبطة به، وقد مت ذلك  لوضع شبكةمنح الرخصة األوىل
 .2001يف شهر أوت 

  ا للهاتف الثابت والنقال  2002استفادت مؤسسة اتصاالت اجلزائر عاممن رخصة لتنظيم نشاطاGSM ، 
، ومبوجب هذه الرخصة أوكلت ملؤسسة اتصاالت اجلزائر 2003ودخلت الرخصة حيز التنفيذ بداية من جانفي 

 .املوروثة عن وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال GSMمهمة توفري خدمات اهلاتف النقال باستخدام شبكة 
  سسة موبيليس اجلزائرمؤمتت عملية تفريغ مؤسسة اتصاالت اجلزائر، وأنشأت  2003يف أوت )GSM(  

 .للهاتف النقال يف شكل شركة ذات أسهم

مليون دينار جزائري  100أنشئت مؤسسة موبيليس للهاتف النقال يف اجلزائر برأس مال قدره  2003أوت  03ومنذ      
ؤسسة العمومية دينار جزائري، وهي فرع مستقل عن امل 100000: سهم، تقدر قيمة السهم الواحد بـ 1000مقسم على 

لتصبح املؤسسة العمومية الوحيدة الناشطة يف هذا القطاع يف السوق  ،)1( % 100اتصاالت اجلزائر اليت متتلكها بنسبة 
 اجلزائري جنبا إىل جنب مع مؤسستني من مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر، تقدم مزيج من العروض واخلدمات املتكاملة

  .لزبائنها متاشيا مع ظروف املنافسة، مستخدمة امسها التجاري موبيليس

 )2(: وتسعى موبيليس منذ نشأا إىل حتقيق األهداف األساسية اليت وضعتها، وأمهها

 تقدمي أحسن اخلدمات ؛ 
 م ؛ضمان وفاء املشتركني من خالل التكفل اجليد حباجا 
 ؛ اإلبداع والتميز يف تقدمي العروض واخلدمات 
  ذا القطاع لتقدمي اجلديد وحتقيق رقم أعمال أعلى؛مواكبة التطورات التكنولوجية اخلاصة 
  ا االجيابية، وهذا بالسهر على توفري شبكة ذات جودة عالية وأفضل خدمةتعمل موبيليس دائما على تلميع صور

 .للمشتركني، باإلضافة إىل التنويع واإلبداع يف العروض واخلدمات املقترحة
  أكثر قربا من شركائها وزبائنها؛التموقع كمتعامل 
  املسامهة يف التنمية املستدامة والتقدم االقتصادي واحملافظة على البيئة، باإلضافة على احترامها للتنوع الثقايف، وهذا

 .الشفافية، الوفاء، احليوية، اإلبداع: اعتمادا على قيمها األربعة املتمثلة يف

 مي ملؤسسة موبيليساهليكل التنظي: ثانيا

نظرا لنمو احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس وتنوع عروضها املقدمة واشتداد حدة املنافسة مع مؤسسات االستثمار األجنيب      
لكل واحدة منها  تيضم ثالثة أقسام والعديد من املديريااملباشر العاملة يف هذا القطاع، قامت املؤسسة بوضع هيكل تنظيمي 

هذا باإلضافة إىل الرئيس املدير العام وديوانه املكون من عدة مستشارين، وميكن عرض اهليكل التنظيمي يف  وظائف حمددة،
  :الشكل التايل

  
                                                        

 Global System communications for mobile. 
 Algérie télécom mobilis. 

  .الوثائق الداخلية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر موبليس) 1(
(2) http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php, page consultée le: 07/05/2017. 
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 اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس:  15الشكل رقم 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 .من إعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة :املصدر

ونظرا الشتداد حدة املنافسة بني متعاملي قطاع اهلاتف النقال يف السوق اجلزائرية وتنوع وتعدد اخلدمات املقدمة من      
املنافسني، قامت مؤسسة موبيليس بإدخال تعديالت جوهرية على هيكلها التنظيمي، وقد مست هذه التعديالت اجلانب 

  ).16(والتسويق كما هو مبني يف الشكل رقم  ةرى مسي بقسم التجارالتسويقي بإنشاء قسم مستقل عن األقسام األخ

  

 

  

  

 

 مديرية املوارد البشرية

 مديرية املالية

 مديرية العالمة واالتصال

 مديرية اإلستراتيجية

النظام املعلومايتمديرية   

 مديرية صفقات الشركة

 املديريات اجلهوية
)مديريات8(    

 الرئيس املدير العام

املوارد ( مكون من عدة مستشارين : الديوان
البشرية، القانونية، التقنية، اجلودة الشاملة، 

باإلضافة إىل املساعدة العامة) التسيري، املالية  

  :قسم الشؤون الداخلية
  الشؤون العامة يةمدير -
املراقبة والنوعية يةمدير -  

  :السوق العموميةفسم 
  مديرية التسويق -

  مديرية التوزيع والبيع -
مديرية خدمة املشتركني -  

  قسم تقنيات الشبكة واخلدمات
  اهلندسة وتطوير الشبكة يةمدير -

التنمية يةمدير -  
الصيانة مديرية -  
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  والتسويق  ةاهليكل التنظيمي لقسم التجار:  16الشكل رقم 

  

  

  

  

  
  
  

  .باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة الطالبمن إعداد  :املصدر
  )1(: حمددة، هذه املديريات هي مهامحيث يضم هذا القسم مخس مديريات لكل مديرية      

موبيليس مع عمالئها وكسب ثقتهم ووالءهم،  تتمثل مهمتها يف تقوية عالقات مؤسسة: مديرية العالقات مع العمالء -1
  والعمل عل حل مشاكلهم؛

وذلك  تسعى مؤسسة موبيليس من خالل هذه املديرية إىل حتسني صورا أمام عمالئها، :مديرية العالمة واالتصال -2
، كما رات وغريها، مستخدمة الراديو والتلفزة والصحافة واملنشوبوضع املخططات واالستراتيجيات اليت متكنها من ذلك

  :تشرف على خمتلف السياسات اخلاصة باالتصال، سواء داخل املؤسسة أو خارجها، من خالل

 ؛ ختطيط احلمالت االشهارية  
 ؛ تنظيم امللتقيات واملعارض والصالونات  
 املشاركة يف خمتلف االحتفاالت الدينية والوطنية والثقافية واالجتماعية .  

املهمة الرئيسية هلذه املديرية هي ضمان وصول عروض وخدمات املؤسسة إىل نقاط البيع، ومن  :مديرية التوزيع والبيع -3
  :مهامها أيضا

 ؛ تنشيط املبيعات والبحث عن القنوات اجلديدة لتوزيع املنتجات 
 ؛ تكوين رجال البيع يف كل وكالة ونقل خمتلف االنشغاالت واملشاكل للمديريات املعنية 
  ؛ اخلاصة بكل مديرية جهوية املبيعاتاإلشراف على 
 اجلهوية ونقلها إىل اإلدارة العليا تمجع البيانات من املديريا . 

                                                        
  .الوثائق الداخلية للشركة)  1(

 

 قسم التجارة والتسويق

مديرية 
العالقات مع 

 العمالء

مديرية العالمة 
 واالتصال

 

مديرية سوق 
 املؤسسات

مديرية تسويق 
 املشتركني عامة

مديرية التوزيع 
 والبيع
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تم هذه املديرية باملؤسسات اليت تتعامل مع موبيليس، ومن مهامها متابعة مجيع العمليات اليت  :مديرية سوق املؤسسات -4
   باإلضافة إىل توطيد العالقة معهم وكسب ثقتهم ووالءهم؛تربمها املؤسسة مع املؤسسات األخرى اليت تعترب عمالء عندها، 

لبحوث والدراسات التسويقية اخلاصة باملنتجات املطروحة يتمثل دورها يف القيام با :مديرية تسويق املشتركني عامة -5
  .وأسعارها وكيفية تطويرها مبا يتماشى مع ظروف وتغريات السوق

إذن من خالل مالحظة اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس يتبني لنا مدى اهتمام املؤسسة بالتسويق، فظروف املنافسة اليت      
دفعت مبؤسسة موبيليس إىل تبين الفلسفة التسويقية يف  املباشر العاملة يف هذا القطاعفرضتها مؤسسات االستثمار األجنيب 

  .عملها، وذلك بإنشاء مديرية مستقلة تم ذا اال

  وهيكلها التنظيمي )Djezzy (  التعريف مبؤسسة جازي: املطلب الثاين

املنافسة منحت وزارة الربيد أول رخصة ملؤسسة االتصاالت بعد أن قررت اجلزائر فتح قطاع االتصاالت الالسلكية على      
جازي، هذه األخرية أصبحت من املؤسسات الرائدة يف جمال خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر، تقدم تشكيلة واسعة من 

  .العروض واخلدمات

  جازي التعريف مبؤسسة : أوال

ستغالل خدمات اهلاتف النقال، وأطلقت شبكتها يف حتصلت مؤسسة جازي على رخصة ا 2001جويلية سنة  30يف      
وهي أول رخصة متنح ملؤسسة من مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر العاملة يف جمال اهلاتف النقال  ،)1( 2002فيفري  15

  .يف اجلزائر

 ذو اجلنسية املصرية، حيث أنشأ ) OTH( منحت الرخصة مقابل عرض تقدم به امع املصري أوراسكوم لالتصاالت      
وبدأ العمل ، )GSM(النقالة  فللهواتم للعمل يف جمال االتصاالت الالسلكية مستخدما الشبكة العاملية 1998سنة  هذا امع

، مث اجلزائر )Mobinil(بالشرق األوسط مث انتشرت فروعه إىل إفريقيا وآسيا وأمريكا، وأنشأ أول فرع له يف مصر حتت اسم 
)Djezzy ( وتونس)Tunisiana ( وباكستان)MOBILINK ( وزمبابوي)Telecel ( وبنغالدش)Banglalink ( وكوريا

، باإلضافة إىل الفروع اليت أقامها يف سوريا واليمن و الكونغو الدميقراطية والتشاد والعراق وساحل )Koryolink(الشمالية 
أول كان  2001نوفمرب  07مليون دوالر، ويف  737: بـ العرض الذي تقدم به امع إىل اجلزائر قدرالعاج وكندا، وقد 

يف ندوة صحفية نظمت دف إعالم اجلمهور العام باالسم التجاري ) OTA( اجلزائر تصاالتأوراسكوم ال معظهور 
)Djezzy( والذي يعكس مصطلحني، األول مصطلح اجلزائر ،)El- Djazair( ،والثاين اجلزاء )récompense = El-

Dzaza( )2 ( اذين املصطلحني معا خدمة اجلمهور اجلزائري وتلبية مطالبه، مع اإلشارة إىل أن العرض الذي فاز به ويقصد ،
كان بعد منافسة شديدة بني أكرب الشركات العاملية العاملة يف هذا اال، ) OTH(امع املصري أوراسكوم لالتصاالت 

  .اخل...الربتغالية ) Telecom Portugal(الفرنسية    و ) France Telecom(ركة كش

                                                        
(1)  http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/, page consultée le: 10/05/2017. 

  ، 2011/2012سهيلة عيون، دور التسويق العملي يف احملافظة على صورة العالمة أثناء األزمات التسويقية، رسالة ماجستري، جامعة منتوري قسنطينة، ) 2(
  . 131- 130ص 
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، )Djezzy( مؤسسةمن أسهم  % 53.5على نسبة يف البداية )  OTA( أوراسكوم التصاالت اجلزائر  قد استحوذتل     
 )Cevital(وامع االقتصادي اجلزائري اخلاص  % 43.1بنسبة  )Virgin Island(أما باقي األسهم فقسمت بني مؤسسة 

   )1(. % 3.4بنسبة 

يف مدة قصري أن حتقق جناحا كبريا رغم املنافسة الشديدة من طرف املتعاملني اآلخرين، ) Djezzy(مؤسسة  استطاعت     
، كما استطاعت أن تقدم جمموعة كبرية من العروض واخلدمات 2003والية يف منتصف أوت  48 ةفقد متكنت من تغطي

مؤسسة واجهت  2009، لكن يف أواخر سنة واستحواذها على أكرب شرحية من مستخدمي اهلاتف النقال يف اجلزائر
)Djezzy (ظريه املصري يف السودان، حيث تعرضت الكثري من املشاكل الناجتة عن مباراة كرة القدم بني املنتخب اجلزائري ون

اخنفاضا شديدا )  OTH( امع املصري أوراسكوم لالتصاالت العديد من وكاالا إىل التخريب، كما اخنفضت قيمة أسهم 
  .عن شرائحهم والتعامل مع املؤسسات املنافسة) Djezzy(ببورصة القاهرة، باإلضافة إىل ختلي بعض زبائن 

مليون  230بضرورة تسديد  )OTA(جممع أوراسكوم التصاالت اجلزائر أبلغت مديرية الضرائب  2010ففي ديسمرب      
، وقد رفض امع هذه األمر ما أدى إىل تدهور العالقة بينه وبني احلكومة 2010و 2009دوالر كضرائب متأخرة لسنيت 

ة عن شهرا متتالية، وإسنادا إىل إعادة تقييم الضرائب املفروض 19اجلزائرية، فمنعت هذه األخرية امع من توزيع األرباح ملدة 
مليون دوالر، كما أعطى البنك املركزي  950مت فرض ضريبة على امع قيمتها  2009حىت و 2004املمتدة بني  السنوات

، مع فرض )Djezzy(مؤسسة اليت تقوم ا وعمليات الصرف تعليمة جلميع البنوك اجلزائرية تقيد املعامالت املصرفية الدولية 
، إضافة إىل تستوردها املؤسسة وتستخدمها يف الصيانة واحلفاظ على شبكتهاقيود مجركية على خمتلف املعدات الضرورية اليت 
مليار  7.8من جنوب إفريقيا بقيمة ) MTN(إىل جممع ) Djezzy(مؤسسة ذلك فقد أحبطت احلكومة اجلزائرية عملية بيع 

جممع بعدها أراد  واألجانب، اجلزائر بنيمليار دوالر بسبب خرق قوانني التبادل  1.3دوالر، مع فرض غرامة قيمتها 
بقيمة تزيد ) حاليا VEON(الروسية ) Vimpelcom( جمموعةإبرام صفقة بيع لصاحل  )OTA(أوراسكوم التصاالت اجلزائر 

وبعد مفاوضات  ،باشرت الدخول يف املفاوضات مع األطراف الثالثةو مليارات دوالر، لكن اجلزائر مل تقبل بالوضع 6عن 
مليار  2.6بقيمة قدرها  %  51 :شاقة استمرت لعدت سنوات متكنت اجلزائر مبوجب حق الشفعة من شراء حصة تقدر ب

    )2( .دوالر

بعد ثالث سنوات من  املؤسسةمن رأمسال % 51حتصل الصندوق الوطين لالستثمار على حصة  2015ففي جانفي      
رأمسال من ورغم حيازة اجلانب اجلزائري على أكثر من النصف  من النشاط احملدود، املفاوضات وأكثر من أربع سنوات

  .)3(هي اليت حتتفظ حبق مسؤولية التسيري حسب شروط االتفاقية ) VEON(فإن جمموعة  املؤسسة

  

  

  

                                                        
(1) ARPT, rapport annuel 2004, P 120. 

ص ، 2015/2016رسالة ماجستري، جامعو أيب بكر بلقايد، تلمسان، حممد البشري شاليل، واقع وحتديات سوق خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر، ) 2(
164-165 .  

(3) http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/, page consultée le: 15/05/2017. 
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  ) .Cevital(وجممع  )VEON()1(لصندوق الوطين لالستثمار وجمموعة ملكا ل) Djezzy(ت مؤسسة وبتايل فقد أصبح      

و قد  ،2016والية منذ اية  48من التراب الوطين، كما تتوفر خدماا للجيل الثالث يف % 95تغطي جازي حاليا      
وهي تتابع توسعها يف الواليات تبعا للربنامج املنصوص عليه يف ، 2016أكتوبر  1مت إطالق خدمات اجليل الرابع بنجاح يف 

على اجليل الثاين من أجل فك العزلة  لالتصاالتكما نشرت جازي اخلدمة العاملية  ستغالل،االدفتر الشروط اخلاص برخصة 
لتصبح املتعامل الرقمي املرجعي يف اجلزائر ومتكّن  2015منذ  الطويلأطلقت برناجما للتحول على املدى و ،عن املناطق النائية

   )2(. من كل اإلمكانيات اليت مينحها العامل الرقمي االستفادةزبائنها من 

  )3( :مبا يلي) Djezzy(مؤسسة ومن أجل حتقيق أهدافها تلتزم      

 تقدمي خدمات عالية اجلودة موثوق فيها وسهلة االستخدام بأقل سعر؛ 
 ؛ تطوير البنية التحتية يف جمال االتصاالت الالسلكية باستخدام التكنولوجيا العالية 
 ؛ تعزيز العالقات مع خمتلف الشركاء 
 ؛ خلق جو عمل وحميط مالئم ملوظفي الشركة 
 ؛ مراقبة مدى تأثري املؤسسة على احمليط الذي تعمل فيه 
  التطوير والتحسني املستمر للعمليات الداخلية اليت تتم بني خمتلف املديريات ومصاحل املؤسسة. 

  اهليكل التنظيمي ملؤسسة جازي: ثانيا

هيكل تنظيمي دقيق وحمكم حيدد مهام كل إدارة بدقة ويسهل عملية االتصال فيما بينها، ويتوىل ) Djezzy(مؤسسة تتبىن      
  ).17(إدارة املؤسسة الرئيس املدير العام كما هو مبني يف الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
هي خامس جمموعة دولية لالتصاالت، مقرها الرئيسي بأمستردام يف هولندا، وهي الشركة األم ) Vimpelcom(واليت كانت تسمى  )VEON( جمموعة) 1( 

مليون زبون فيما خيص الصوت، االنترنت،  200و تقدم خدمات ألكثر من سوق عرب العامل  12يف  ، تتواجد)VIP ( ادولة يف بورصة ناسداك حتت رمز 
، إرضاء الزبون، االبتكار، الرتاهة، الثقة و الشجاعة: اهلاتف الثابت، املعطيات واخلدمات الرقمية، تتقاسم اموعة و كل فروعها نفس القيم املشتركة املتمثلة يف

على التحضري للثورة الرقمية من خالل كل فروعها عرب العامل، للمرور من النموذج التقليدي ملتعامل االتصاالت  )VEON( جمموعة بفضل نظرا الرائدة، تعملو
  .إىل منوذج الشركة التكنولوجية

(2) http://www.djezzy.dz/djezzy/nous-connaitre/a-propos-de-djezzy/, page consultée le: 15/05/2017.  
، ص 2011/2012، رسالة ماجستري، جامعة منتوري قسنطينة،  Djezzyدراسة حالة شركة  –ليدية عشو، واقع وأمهية قوة البيع يف مؤسسة خدماتية  )3(

191. 
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  )Djezzy(مؤسسة اهليكل التنظيمي :  17الشكل رقم 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  .من إعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة :املصدر

  :حيث يشرف على اإلدارة العامة املكونة من املديريات التالية     

احلسن جلميع األنظمة التقنية يف املؤسسة، إضافة إىل  تضم هذه املديرية القسم التقين املسؤول عن السري: مديرية العمليات -1
قسم التكنولوجيا الذي يسهر على توفري التكنولوجيا الالزمة املستخدمة يف ابتكار وتقدمي العروض اجلديدة، وقسم خدمة 

  .الزبائن الذي يهتم مبعاجلة شكاوي وطلبات العمالء والتحكم يف قاعدة املعلومات اخلاصة م

تتكون هذه املديرية من ثالثة أقسام خيتص كل قسم مبهام حمددة، أهم هذه املهام توفري التمويل الالزم لكل  :املاليةمديرية  -2
املديريات وتسديد الفواتري ومصاريف املؤسسة، إضافة إىل إعداد امليزانيات السنوية وتسجيل القيود والقيام بعمليات اجلرد 

  .واملراجعة الداخلية وغريها

، وقسم ما شبه ذلكالتجهيزات املكتبية و وصيانة تتكون اإلدارة من قسم الوسائل العامة الذي يسهر على توفري: ارةاإلد -3
إضافة إىل قسم املوارد البشرية الذي يهتم مبوظفي األمن الذي يسهر على أمن وسالمة األفراد واملمتلكات داخل املؤسسة، 

 

 الرئيس املدير العام

 اإلدارة العامة

 مديرية العمليات ديرية املاليةم املديرية التجارية اإلدارة

 الوسائل العامة

 األمن

 املوارد البشرية

 املستشار القانوين

 التسويق

 املبيعات

 العالقات العامة

 املشتريات

 احملاسبة

 عائد التأمني

 القسم التقين

 التكنولوجيا

 خدمة الزبائن
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املؤسسة، حيث يقوم بإعداد األجور وتنظيم الدورات التدريبية والقيام بعمليات الترقية الداخلية والتوظيف اخلارجي وحتفيز 
كتقدمي االستشارات وإعداد النصوص القانونية اخل، وأخريا قسم املستشارين القانونيني الذي يهتم باألمور القانونية ...العاملني 

  .ومتابعة القضايا واملنازعات اليت قد تنشأ بني املؤسسة واألطراف اخلارجيةللمؤسسة،  اخلاصة بالنظام الداخلي
تعترب أهم مديرية باملؤسسة، تتكون من ثالثة أقسام لكل قسم مهام حمددة، تتمثل هذه األقسام فيما  :املديرية التجارية -4

  :يلي
 اجات ورغبات العمالء، وإجراء حبوث التسويق قسم التسويق والذي يهتم بدراسة السوق وحتليله والتعرف على ح

جلمع املعلومات اخلاصة باحمليط الذي تعمل فيه، كما يهتم بتصميم وتطوير العروض اليت تقدمها املؤسسة لعمالئها 
ومدى قبول  وتتبع تطور العروض واخلدمات املقدمةوتسعريها وكيفية توزيعها وإعداد املزيج التروجيي املناسب هلا، 

، مع األخذ بعني االعتبار عروض وخدمات املؤسسات وحتديد نقاط القوة والضعف هلذه العروض الزبائن هلا
 املنافسة؛

 ط البيع املباشرة وغري املباشرة ؛قسم املبيعات الذي يهتم ببيع عروض وخدمات املؤسسة واإلشراف على نقا 
  ؤسسة مقسم العالقات العامة الذي يسعى إىل تعزيز وتقوية عالقات)Djezzy ( مع األطراف املتعامل معها، هذه

طيبة السمعة الاألطراف قد تكون احلكومة أو املوردين أو املوزعني أو العمالء أو غريهم، وذلك من أجل تكوين 
نشطة ، حيث يقوم هذا القسم بتخطيط ومتويل األالذي تعمل فيه يف السوق للمؤسسة والصورة الذهنية احلسنة

 .قافية واخلريية والنوادي الرياضية احمللية، كما ينظم ويشرف على املعارض وامللتقيات والصالوناتاالجتماعية والث
، فكلما زاد رقم هايتغري من حني آلخر حسب ظروف عمل) Djezzy(ؤسسة ملجتدر اإلشارة إىل أن اهليكل التنظيمي      

وابتكارها لعروض ومنتجات جديدة كلما دفعها ذلك للقيام بتعديالت على هيكلها التنظيمي ملسايرة أعماهلا وعدد مشتركيها 
 . هذه التطورات

 وهيكلها التنظيمي ) Ooredoo(أوريدو التعريف مبؤسسة : الثالثاملطلب 

، )Djezzy(مؤسسة هي ثاين متعامل أجنيب ينشط يف قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر بعد )  Ooredoo(مؤسسة أوريدو      
من خالل تبنيه التكنولوجيا املتطورة، دخل هذا املتعامل إىل السوق ) multi-média(يقدم خدمات متعددة الوسائط 

  ). Ooredoo(مث غري امسه ليصبح أوريدو ) Nedjma(التجاري جنمة  االسماجلزائري مستخدما 
  التعريف مبؤسسة أوريدو: أوال
على رخصة استغالل ) Wataniya Telecom Algérie(حتصلت الوطنية التصاالت اجلزائر  2003ديسمرب  02يف      

: واملقدر بـ )KIPCO(الشركة الوطنية الكويتية لالتصاالت  اهلاتف النقال يف اجلزائر بعد فوزها بالعرض الذي تقدمت به
حيث استثمرت  جلنوب إفريقيا،) MTN(االسبانية و) TELEFONICA(ملون دوالر، متقدمة على كل من  421

)WTA ( كانت  2004أوت  25ويف  ذات التكنولوجيا العالية، التغطية اجلديدةمليار دوالر يف أنظمة  1يف اجلزائر ما قيمته
يف السوق  )Nedjma(جنمة خدمات حتت االسم التجاري ملؤسستها البداية الرمسية للشركة، وذلك بطرحها عروض و

والية من التراب الوطين، أي قبل  48املؤسسة أن تغطي  تاستطاع 2005اجلزائري، ويف فترة قصرية وحتديدا يف اية 
   )1( .التاريخ احملدد بأربع سنوات

                                                        
، رسالة )2011- 2008(  حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر –تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية اهلامشي بن واضح،  )1(

  .206، ص 2013/2014، اجلزائر، 1دكتوراه، جامعة فرحات عباس سطيف 
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، وذلك من خالل للوطنية الكويتية لالتصاالتكشريك ) QTEL(دخلت الشركة القطرية لالتصاالت  2007يف سنة      
  )1( :مرحلتني
  من أسهم %  51 على شراء الشركة القطرية لالتصاالت ، حني أقدمت2007مارس  15املرحلة األوىل كانت يف

مليار  3.8وبصفقة إمجالية قيمتها  %  52.2 ، مث رفعت النسبة الحقا إىل)WTA(الوطنية التصاالت اجلزائر 
 دوالر؛

  حيث مت شراء النسبة الباقية من أسهم2012املرحلة الثانية كانت يف سبتمرب ، )WTA( 39.61: واملقدرة بـ  
  .مليار دوالر 1.8بقيمة %

اجلزائر )  Ooredoo(أوريدو املالك الرئيسي ملؤسسة ) QTEL(ومنذ ذلك احلني أصبحت الشركة القطرية لالتصاالت      
  .%  92.11حبصة قدرها 

فهي شركة متعددة  ،)Ooredoo Q.S.C (واليت أصبحت تسمى  )QTEL(لالتصاالت  أما فيما خيص الشركة القطرية     
تقدم خدمات اهلاتف النقال والثابت واالنترنت عايل التدفق  تنشط يف جمال االتصاالت السلكية والالسلكية، اجلنسيات رائدة

  :كاآليت عدة أقاليم على فرع موزعة 12وهلا  يف الدوحة مقرها الرئيسي لألفراد واملؤسسات حسب احتياجام،
 للشركة فروع يف كل من الكويت، عمان، قطر، العراق، فلسطني؛: الشرق األوسط 
 للشركة فروع يف كل من اندونيسيا، سنغافورة، املالديف، الوس، ميامنار؛: جنوب شرق آسيا 
 للشركة فروع يف كل من اجلزائر، تونس: مشال إفريقيا. 

مليون عميل  92.9مليار دوالر مع قاعدة عمالء تتجاوز  9.3مداخيل بلغت قيمتها  2012وقد حققت الشركة سنة      
       وبورصة أبو ظيب ) Qatar Exchange(، وتتداول أسهمها حاليا يف بورصة قطر  2012ديسمرب  31إىل غاية 

)Abu Dhabi Securities Exchange .()2(  

بنفس االسم التجاري ملؤسسة جنمة عند ) QTEL( جمموعةيري االسم التجاري للمؤسسة، فقد احتفظت وفيما خيص تغ     
، 2012، كما أبقت على نفس االسم عند شرائها للحصة الثانية سنة 2007سنة ) WTA(شرائها للحصة األوىل من أسهم 

)  Ooredoo(اموعة االسم التجاري لفروعها، وأعلنت عن االسم اجلديد أوريدو  غريت 2013نوفمرب  21لكن يف 
يف السوق  2014و  2013خالل سنيت )  Ooredoo(و ) Nedjma( بالعالمتنياملوحد يف كل الدول، مع العمل التدرجيي 

وهو فرع من فروع الشركة القطرية األم  اجلزائر، فرع على غرار باقي الفروع باسم أوريدوالوحاليا ينشط  اجلزائري،
) Ooredoo Q.S.C.(  

 27، فقد عرفت النتائج املالية املعلن عنها يوم ) Ooredoo(وبفضل العروض واخلدمات اجلديدة اليت تقدمها شركة      
  )3(: منوا إجيابيا خالل السداسي األول من نفس السنة، أهم هذه النتائج ما يلي 2017جويلية 
  شركة بلغت إيرادات)Ooredoo  (52.3  2017جوان خالل الفترة املمتدة بني جانفي ومليار دينار جزائري. 
  اية جوان  14وصل عدد زبائن الشركة إىل مليون مشترك يف ديسمرب  13.4، مقابل 2017ملون مشترك يف

2016. 
  شركة استثمرت)Ooredoo  ( لتقوية  مليار دينار جزائري 3.5 ما يقارب 2017خالل السداسي األول من سنة

    .وحتديث جتهيزات شبكته
                                                        

  .167رجع سابق، ص حممد البشري شاليل، واقع وحتديات سوق خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر، م)  1(
(2) http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/a-propos , page consultée le: 02/06/2017. 
(3) http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/cp-bilan-financier-1er-trimestre-2017,page consultée le: 04/06/2017. 
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  ) Ooredoo(شركة اهليكل التنظيمي ل: ثانيا
، ويتوىل )Djezzy(يتشابه إىل حد بعيد مع مثيله يف مؤسسة  هيكل تنظيمي ) Ooredoo(شركة تتبىن      

  .  )(السيد هندريك كاستيل  املدير العامتسيري اإلدارة العامة للشركة 
  ) Ooredoo(شركة لاهليكل التنظيمي :  18الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

حممد البشري شاليل، واقع وحتديات سوق خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان،  :املصدر
 .205، ص 2015/2016

 

  

                                                        
) ( مديرا عاما لـ هندريك كاستيلمت تعيني السيد Ooredoo  سنة خربة يف جماالت  25، وهو من جنسية هولندية وميلك أكثر من 2016اجلزائر يف سبتمرب

الذي عرف أكرب منو يف   (Ben Netherlands BV)وقد مارس مسؤوليات عليا يف عدة شركات دولية، وبدأ مهنته لدى متعامل اهلاتف النقالاالتصاالت، 
عام حيث كان املدير ال  Deutsche  Telekom ، مارس وظائف عليا لدى الرائد األملاين يف جمال االتصاالت)Ooredoo(السوق اهلولندية، وقبل انضمامه إىل 

 T-Mobileاشتغل كذلك لدى فرع هذه األخرية واملتخصصة يف خدمات اهلاتف الثابت والنقال واالنترنت، كما) Euronet Communications BV (: لـ

   .يف هولندا والنمسا وكرواتيا، أين كان عضوا يف اللجنة التنفيذية ومسؤوال عن قطب التجارة والتسويق 
   ):Ooredoo(جوع للموقع الرمسي لشركة للمزيد من اإلطالع ميكن الر -

http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/a-propos , page consultée le: 02/06/2017 

 
 اإلدارة العامة

 املشروعاتمديرية  ديرية املاليةم املديرية التجارية املديرية اإلدارية

مصلحة الشؤون 
 والتنظيم

 مصلحة األمن

  املواردمصلحة 
 البشرية 

مصلحة التسويق 
 واالتصال

 مصلحة املبيعات

  مصلحة الرعاية 
 والتمويل

  مصلحة
 االستراتيجيات 

  مصلحة تكنولوجيا
 الشبكة 

  مصلحة نظام 
 املعلومات

  مصلحة خدمة
 الزبائن 
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  )1( :حيث يشرف على اإلدارة العامة املكونة من املديريات التالية     

  :اخلاصة باإلدارة، وتتكون منتتابع املشاكل اإلدارية وكل الشؤون  :اإلداريةاملديرية  -1

 تم بالشؤون الداخلية للمؤسسة :مصلحة الشؤون والتنظيم ؛ 
 ؛ تسهر على أمن وسالمة األفراد واملمتلكات داخل الشركة: مصلحة األمن 
 كالتوظيف والتدريب والتحفيز وإعداد األجور  ،باملوظفنيمهمتها االهتمام باألمور املتعلقة : مصلحة املوارد البشرية

 .وغريها

  :تتكون منوهي أهم مديرية بالشركة تتكفل بكل األمور اخلاصة بالتسويق واملبيعات، : املديرية التجارية -2

 تشرف هذه املصلحة على تسويق العروض واخلدمات ومراقبتها وتطويرها، باإلضافة إىل : مصلحة التسويق واالتصال
 ؛ الزبائن باملنتجات اجلديدة وتروجيها بكل الوسائل املتاحةإعالم 

 بكل مبيعات الشركة، سواء اليت تتم على مستوى الوكاالت أو اليت تتم على مستوى نقاط  تتكفل: مصلحة املبيعات
 .البيع غري املباشرة

  :تتكون من مصلحتني مهاهي املديرية املسؤولة عن متويل كل مشاريع واستثمارات الشركة، : مديرية املالية -3

 ؛ تقوم بتمويل املشاريع وترويج االستثمارات اخلاصة بالشركة: مصلحة الرعاية والتمويل 
 مهمتها وضع االستراتيجيات اخلاصة بالشركة والعمل على تطبيقها وتعديلها وتغيريها : مصلحة االستراتيجيات

 .واملنافسة السوق ما متليه ظروفحسب 

  :تم بدراسة وختطيط ومتابعة كل مشروعات الشركة، وذلك من خالل :مديرية املشروعات -4

 ؛ والذي يسهر على توفري التكنولوجيا املستخدمة يف ابتكار وتطوير العروض اجلديدة: مصلحة تكنولوجيا الشبكة 
  ؛ اخلاصة بالسوق واملنافسة والعمالء علوماتمهمتها مجع ودراسة وحتليل امل: املعلوماتمصلحة نظام 
 تم هذه املصلحة مبشاكل الزبائن وشكاويهم وإجياد احللول املمكنة هلا: مصلحة خدمة الزبائن .   

إن ظهور مؤسسة موبيليس يف بداية األلفية الثالثة وانفتاح السوق اجلزائرية يف قطاع االتصاالت الالسلكية على املنافسة      
تبين املزيج التسويقي الذي  إىلهم ، ودفعالثالثةخلق نوعا من املنافسة بني املتعاملني  ،األجنبية بدخول كل من جازي و أوريدو

  .يليب حاجات ورغبات أكرب عدد من الزبائن

  

  

  

                                                        
، رسالة )موبليس، جازي، جنمة( القرارات التسويقية دراسة حالة مؤسسات االتصال يف اجلزائر  اختاذخالدي فراح، دور نظام املعلومات التسويقية يف )  1(

 .151-150، ص 2013/2014دكتوراه، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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  املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس: املبحث الثاين

الالسلكية يف اجلزائر أواخر موبيليس باجلانب التسويقي عندما كانت احملتكر الوحيد لسوق االتصاالت  مؤسسةمل تم      
بداية من األلفية الثالثة جعل موبيليس تويل اهتماما متزايدا للتسويق، ن بدخول مؤسسة جازي وبعدها أوريدو التسعينات، لك

وأسعارها املغرية اليت  واخلدمات وميكن مالحظة هذا االهتمام من خالل املزيج التسويقي الذي تتبناه، حيث جند كثرة العروض
الوسائل التروجيية اليت تستخدمها و قنوات التوزيع اليت تستعملها ، إضافة إىلاملستهلكنيمن  عدد كبري يب حاجات ورغباتتل

  .عن مثيلتها املستخدمة يف املؤسسات املنافسة كثريا واليت ال ختتلف

  :ويف هذا املبحث سوف نتناول بنوع من التفصيل املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس، وذلك من خالل املطالب التالية    

  .ؤسسة موبيليسمل سياسة املنتجات والتسعري: املطلب األول
  .ملؤسسة موبيليس سياسة التوزيع: املطلب الثاين

  .سياسة الترويج ملؤسسة موبيليس: املطلب الثالث

  سياسة املنتجات والتسعري ملؤسسة موبيليس: املطلب األول

تسعى من خالهلا إىل تلبية  بأسعار مغرية متنوعة من العروض واخلدماتواسعة وتقدم مؤسسة موبيليس حاليا تشكيلة      
حاجات ورغبات زبائنها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، لكن قبل التطرق هلذه العروض نود أوال أن نقدم عرض تارخيي ألهم 

  .منتجات موبيليس

 تطور عروض وخدمات مؤسسة موبيليس: أوال

  )1(: يف النقاط التاليةاهلا منذ نشأا العديد من العروض واخلدمات ميكن إمجموبيليس  قدمت مؤسسة     

 le service(أطلقت عليه اسم ) mobilis la carte(قامت موبيليس بطرح خدمة الدفع املسبق  03/02/2004يف  -1

prépayé(وذلك بإصدار بطاقتني ،: 
  دقيقة من املكاملات ؛ 100توي على دج حت 2000األوىل قيمتها 
  دقيقة من املكاملات 50دج حتتوي على  1000الثانية قيمتها . 

  .يوم 20دج صاحلة ملدة  500: أصدرت موبيليس بطاقة بتكلفة أقل تقدر بـ 28/09/2004يف  -2

دج  1000دج إىل  2800الدخول للشبكة من ) la puce(قامت موبيليس بتخفيض سعر شرحية  23/10/2004يف  -3
  .السعر احلقيقي للشرحية يساوي الصفر أنيستفيد منها الزابون، ما يعين  من املكاملاتدج  1000مع رصيد قيمته 

                                                        
  :ملزيد من اإلطالع ميكن الرجوع إىل )1(
مرجع ، )2011- 2008(حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر  –اهلامشي بن واضح، تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية  -

  .وما بعدها 197ص  سابق،
جامعة اجلزائر، عمار عرباين، أثر احمليط الدويل على إستراتيجية التسويق يف املؤسسة اجلزائرية، حالة مؤسسيت محود بوعالم وموبيليس، رسالة دكتوراه،  -

  .249 -248، ص 2008/2009
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، وذلك من  )UMTS(قامت موبيليس بالتجربة األوىل لشبكة اجليل الثالث خلدمات اهلاتف النقال  15/12/2004يف  -4
) UMTS(ل سرعة إرسال شبكة للتكنولوجيا، حيث تعاد) HUAWEI(خالل الشراكة اليت عقدا مع الشركة الصينية 

  .، وقد متكنت موبيلس من خالل هذه الشبكة بإجراء مكاملات بالصوت والصور)GSM(مرة مثيلتها يف شبكة  20

  .حتت تصرف زبائنها) GPRS , MMS(طرحت موبيليس خدمة  16/02/2005يف  -5

املوجه للمؤسسات، حيث يكون ) flotte pour professionnel(طرحت موبيليس عرض  03/03/2005يف  -6
  . خطوط على األقل، وكلما زاد عدد اخلطوط كلما قلة تكاليف املكاملات 10االشتراك بشراء 

  .بالشراكة مع بريد اجلزائر) mobiposte(طرحت موبيليس اخلدمة اجلديدة  04/03/2005يف  -7

  .تطرحت موبيليس خدمة الدفع عن بعد اخلاصة بالشركا 20/03/2005يف  -8

  .دج 300: دج للخط مع رصيد قدره 600: موبياليت بسعر طرح خدمة 28/03/2005يف  -9

  .حتت تصرف زبائنها) www.mobilis.dz(موبيليس تضع املوقع الرمسي  30/05/2005يف  -10

  .تعرض مؤسسة موبيليس خدمة كلمين للرسائل القصرية 13/11/2005يف  -11

  .دج 200جديدة بسعر طرح بطاقة تعبئة  23/03/2006يف  -12

لذوي امليزانيات احملدودة، وطرح خدمة الدفع املؤجل " قوسطو"أطلقت موبيليس اخلدمة اجلديدة  01/04/2006يف  -13
)0661.(  

  ".بالك بريي"اجلديدة  دمةاخلطرح موبيليس ت 20/04/2006يف  -14

  .ص باجلمهور واملؤسساتإطالق خدمة موبيكونكت املتعلق مبجال االنترنت اخلا 17/06/2006يف  -15

، …،4، 2( اخلاص بالدفع املؤجل لألفراد باشتراكات خمتلفة ) forfait(إطالق العرض اجلزايف  19/06/2006يف  -16
  ).سـا 16

  .إطالق خدمة االنترنت من خالل املفتاح اجلديد 02/09/2007يف  -17

    ).pack jeune(قدمت موبيليس العرض اجلديد  07/01/2008يف  -18
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   احلالية ملؤسسة موبيليس واألسعار العروض: ثانيا 

تتماشى مع حاجات  بأسعار تنافسية )01أنظر امللحق رقم  (العديد من العروض واخلدمات  حاليا تقدم موبيليس     
   )1(:ورغبات زبائنها الذين ينقسمون إىل فئة اخلواص وفئة املؤسسات، وتتمثل أهم هذه العروض يف اآليت

  :أمههاعروض  عدةتضم هذه الفئة  ):األفراد(اخلواص  فئة -1

شهر (يف هذه العروض ال يقوم الزبون بدفع قيمة املكاملات اليت جيريها إال بعد اية الفترة احملددة  :عروض الدفع البعدي -أ
  :، وأهم عروض الدفع البعدي ما يلي)أو شهرين

من  GO 3كهدية ترحيب و  تدج من املكاملا 1000: هو عرض جديد مرفق بـ ):win 1300 control(عرض  - 1أ
حنو شبكة موبيليس، كما ميكنه إجراء ) يتكلم جمانا( ميكن للزبون أن خيتار ثالثة أرقام مفضلة ويوم،  30االنترنت صاحلة ملدة 

دج مهدى كل شهر للمكاملات خارج الوطن  250مع رصيد قدره  ثالث ساعات من املكاملات شهريا حنو مجيع الشبكات
التاسعة مكاملات جمانية حنو موبيليس من الساعة باإلضافة إىل  ،جمانية شهريا حنو موبيليس )sms(رسالة قصرية  100و

أما سعر باقي املكاملات  .)(وجمانية الدخول إىل بعض املواقع على شبكة االنترنت الثانية عشر والنصف ظهراوالنصف ليال إىل 
 .ثـا 30/ دج2.5: فتقدر بـ كل الشبكاتحنو 

، لكل )WIN 4G ،2500 ،4000 1800( يضم هذا العرض ثالثة شرائح باشتراكات خمتلفة ): WIN 4G(عرض  -2أ 
  ).02انظر امللحق رقم ( اشتراك مزايا عديدة وأسعار مكاملات خمتلفة 

، حيث ) WINLa   ،2000 ،3500 1300( يضم هذا العرض ثالثة شرائح باشتراكات خمتلفة  ): WINLa(عرض  -3أ 
دج ألي اشتراك خمتار، ولكل اشتراك مزايا عديدة وأسعار  1000يشتري الزبون الشرحية املختارة جمانا مع دفع ضمان بقيمة 

  )03أنظر امللحق رقم (  .مكاملات خمتلفة

يف هذا من العروض يقوم الزبون بدفع قيمة اخلدمات املقدمة مسبقا، وأهم عروض الدفع املسبق  :عروض الدفع املسبق -ب
  :ما يلي

دج، ومن  200دج بسعر  100مت طرحه من طرف موبيليس برصيد أويل قيمته ): 4G(عرض مبتسم اجليل الرابع  -1ب
  :رنت مهداة، ويتكون منانت) 2Go(خالله ميكن للزبون تشغيل خدمة اجليل الرابع واالستفادة من 

  العرض)TOP:(   دج من رصيد قدره 4999و 2000يف هذا العرض يستفيد الزبون بعد تعبئة تتراوح بني :
انترنت مع إمكانية الدخول ااين  )Go 5 (دج من املكاملات حنو مجيع الشبكات الوطنية والدولية، إضافة إىل  5000

 يوم؛ 30احل ملدة وهذا العرض ص، ) Whatsapp و  Facebook(إىل مواقع 

                                                        
(1) www.mobilis, page consultée le: 15/07/2017. 

) (هذه املواقع هي: )Facebook, Twitter, Whatsapp, Ouedkniss.com, Inticweb.com( 
  



دراسة حالة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر: الفصل الرابع  
 

148 
 

  العرض)Awel 4G:(  دج من رصيد قدره 1999و   1000يف هذا العرض يستفيد الزبون بعد تعبئة تتراوح بني :
انترنت مع إمكانية  )Go 3(يوم، إضافة إىل  30دج من املكاملات حنو مجيع الشبكات الوطنية والدولية ملدة  3000

 ). Whatsapp و  Facebook(الدخول ااين إىل مواقع 

، وقد حدد سعر استقبال 2017مت طرح هذا العرض املوجه للحجاج يف بداية شهر أوت : 2017عرض خاص حبج  -2ب
  .2017سبتمرب  31دج للدقيقة، وذلك لغاية  9.5املكاملات ب 

: دج للشهر والثانية بـ 1000يضم هذا العرض ثالث صيغ خمتلفة من الدفع املسبق، األوىل بسعر : اخلضرا عرض -3ب
، هذا العرض موجه )04انظر امللحق رقم (دج للشهر، ولكل صيغة مزايا خمتلفة  1000: دج للشهر والثالثة بـ 2000

ملشجعي الفريق الوطين، حيث يستفيد املشتركني من عشر رسائل قصرية مهداة لكل هدف للفريق الوطين صاحلة ملدة سبعة 
  .دج 500رصيد إضايف عن كل تعبئة لغاية  % 50الشبكات لكل فوز و  دج مهداة حنو كل 100أيام و 

دج  100دج ا  200يف هذا العرض ميكن للزبون شراء شرحية مبتسم اجليل الثالث بسعر : )3G(مبتسم  عرض -3ب
أما سعر  ثانية حنو مجيع الشبكات مبا فيهم شبكة موبيليس، 30دج لكل  3.98: كرصيد أوىل، وقد حددت سعر الدقيقة بـ

)sms (للزبون عن  ، ومن خالل هذا العرض ميكندج على التوايل 15و  5: حنو كل الشبكات واخلارج فقد حددت بـ
  :االنتقال إىل عروض أخرى أمهها *600# طريق تشكيل الرمز

  الزبون من إجراء مكاملات جمانية وإرسال رسائل قصرية جمانية غري حمدودة حنو نكشبكة عرض باطل الذي مي
 دج؛ 500: م، وذلك بعد كل تعبئة بـأيا 7سا ملدة  24/24موبيليس 

  الزبون من االستفادة من رصيد إضايف يتراوح بني نكحسب التعبئة  %400و 100عرض موبيليس األول الذي مي
 ؛دج 100اليت تبدأ من 

  الزبون نك4ثانية، و  30دج لكل  1ملوبيليس بمن االتصال بثالثة أرقام مفضلة عرض قوسطو ملبتسم الذي مي ،
 ؛دج حنو موبيليس وباقي الشبكات الوطنية واخلارج على التوايل 15، 6

  برنامج)TOP ( املشترك من االستفادة ملدة سبعة أيام من رصيد بقيمة نكدج حنو كل الشبكات  1000الذي مي
ج، كما ميكنه االستفادة ملدة شهر من رصيد د 500انترنت مقابل تعبئة بقيمة ) MO( 500مع الوطنية والدولية 

 دج؛ 2000انترنت مقابل تعبئة بقيمة ) Go( 3دج حنو كل الشبكات الوطنية والدولية مع  5000بقيمة 
  املشترك من إجراء مكاملات ملدة ندقيقة حنو باقي  15دقيقة حنو موبيليس أو  50برامج مبتسم االختيارية اليت متُك

دقيقة حنو باقي الشبكات  30دقيقة حنو موبيليس أو  120دج، كما ميكنه االستفادة من  50الشبكات بسعر 
     .دج 90: مقابل تعبئة بـ

هذا العرض موجه للطلبة ليتمكنوا من البقاء على اتصال دائم باجلماعة، حيث يكون سعر املكاملة داخل  :عرض توفيق -4ب
، كما دج 500و  100: لكل تعبئة بـ % 100ثانية و االستفادة من رصيد إضايف قدره  30دج لكل  1: اجلماعة بـ

  :واالستفادة من الربامج التالية #600*ميكن للمشتركني تشكيل الرمز 

  دج؛ 20: قائق حنو مجيع الشبكات بـد 5دج أو  20دقيقة حنو موبيليس بسعر  20برنامج 
  20(برنامج الرسائل القصرية sms  دج؛ 20: بـحنو الشبكات األخرى  10حنو موبيليس أو 
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  دج؛ 50: قائق حنو مجيع الشبكات بـد 15دقيقة حنو موبيليس أو  50برنامج 
  دج؛ 90: قائق حنو مجيع الشبكات بـد 30و دقيقة حنو موبيليس أ 120برنامج 
  20دقيقة حنو موبيليس و  100برنامج sms  50و (mo)  لكل من)Facebook، Whatsapp  (150: بـ 

 .دج

 4ثانية و 30لكل  3.98: سعر املكاملات والرسائل القصرية حنو الشبكات الوطنية خارج اجلماعة فقد حددت بـأما      
   .دج على التوايل

 :أهم عروض الباك ما يلي ):pack(عروض الباك  - ج

دج  990بسعر ) navigui(هذا العرض ميكن املشترك وبدون التزام من احلصول على مفتاح  ):navigui 3G(باك  -1ج
  .Whatsappو  Facebookإضافة إىل جمانية الدخول ملوقع ) Go( 2: مزود بـ

  :العرض على حيصل املشترك عند شراء هذا: )navigui 4G(باك  -2ج

 20 )Go ( ؛دج 8600أشهر بسعر  3ملدة 
 10 )Go ( ؛دج 12990أشهر بسعر  6ملدة 
 10 )Go ( دج 15000شهر بسعر  12ملدة. 

، )++mobicontrol 1500(ضمن العروض املزدوجة طرحة موبيليس عرض واحد أطلقت عليه  :العروض املزدوجة -د
  :، إضافة إىل املزايا التاليةكل شهر دج رصيد مكاملات ورسائل 1500من فعند شراء شرحية من هذا العرض يستفيد املشترك 

 1 )Go ( انترنت صاحلة للدخول إىل موقعFacebook  وWhatsapp؛ 
  وبعدها ينبغي على املشترك 28ميكن شراء اجلوازات خالل فترة صالحية االشتراك املمتدة من اليوم األول إىل ،

 جتديد االشتراك الشهري؛
  باستعمال عقالين؛ 17:00صباحا إىل  06:00جمانية حنو الرقم املفضل ملوبيليس من الساعة مكاملات 
 1  صباحا؛ 06:00إىل  17:00ثانية للمكاملات بالنسبة للرقم املفضل من الساعة  30دج لكل 
 2  صباحا؛ 06:00إىل  17:00ثانية للمكاملات حنو موبيليس من الساعة  30دج لكل 
 3  لمكاملات حنو الشبكات الوطنية؛ثانية ل 30دج لكل 
 4 دج للرسائل القصرية داخل الوطن؛ 
 ميكن إعادة تعبئة حجم االنترنت مع كل اجلوازات للتصفح على شبكة االنترنت بكل حرية.  

  )1( :تقدم موبيليس جمموعة كبرية من اخلدمات لفئة اخلواص، أهم هذه اخلدمات ما يلي :اخلدمات -هـ

هذه اخلدمة تسمح للمشتركني فيها الراغبني يف العمل باحلصول على معلومات يومية عن ): emplois sms(خدمة  -1هـ
فرص العمل يف اجلزائر، وذلك عرب رسائل قصرية حسب املستوى املهين وقطاع ومنطقة النشاط، وتقتطع موبيليس مقابل هذه 

  .دج شهريا مع جتديد تلقائي 50اخلدمة مبلغ 
                                                        

(1) www.mobilis, page consultée le: 20/07/2017. 
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رح هذه اخلدمة اجلديدة ملشتركي الدفع املسبق و موبكونترول للتكفل مبكاملات أقارم مت ط): men3andi( خدمة -2هـ
  .ثانية 30دج لكل  4: ، وقد حدد سعر املكاملة اليت مت التكفل ا بـ)عشرة أرقام( وأصدقائهم 

ى من خالل رسائل متنح هذه اخلدمة للمشتركني جمموعة من املعلومات واألخبار ذات أمهية كرب): mobinfo(خدمة  -3هـ
وتقتطع موبيليس اخل، ...، هذه املعلومات ختص األخبار الوطنية والدولية، أخبار الرياضة، األخبار الثقافية،USSD أوقصرية 

  .مرسل smsدج عن كل  10دج شهريا إضافة إىل  25مقابل هذه اخلدمة مبلغ 

من ختصيص نغمة االنتظار اخلاصة به وفقا مليوله، وذلك بدفع اشتراك شهري  كاملشترمتُكن هذه اخلدمة : خدمة نغميت -4هـ
  . دج 40: قدره

هذه اخلدمة املشترك من تعبئة رصيد خط واحد أو أكثر للدفع املسبق ملوبيليس خالل اليوم كله، متُكن  :سلكينخدمة  -5هـ
دج عن كل عملية  10دج واقتطاع مبلغ  200و  40وميكن القيام خبمس حتويالت يف اليوم مع قيمة حتويل تتراوح بني 

  .حتويل

، 603إىل الرقم  sms املشترك من اإلطالع على حسابه الربيدي عن طريق إرسال متُكن هذه اخلدمة : خدمة رصيدي -6هـ
      .للمشتركدج من احلساب اجلاري  10ا تقتطع بريد اجلزائر مبلغ دج، كم 5وتقتطع موبيليس مقابل هذه اخلدمة مبلغ 

      هي خدمة جمانية تسمح للمشترك باالتصال من خط موبيليس للدفع املسبق مبراسله للدفع املسبق  :كلمينخدمة  -7هـ
  .أو البعدي إذا كان رصيده غري كايف

هذه اخلدمة من التعبئة االلكترونية ملشتركي الدفع املسبق والبعدي ملوبيليس أينما كانوا ودون متُكن  :راسيموخدمة  -8هـ
  . تنقل شرط أن يكون هلم حسابات جارية بربيد اجلزائر

  :باإلضافة إىل اخلدمات املذكورة سابقا، تقدم موبيليس خدمات أخرى أمهها: خدمات أخرى -9هـ

  اشة مستقبل االتصال إذا كان موجودا يف قائمة اتصاالته؛إظهار اسم ورقم املتصل على شخدمة 
  قبل كل مكاملة؛ #31#إخفاء رقم املتصل بتشكيل الرمز خدمة 
  استقبال الرسائل الصوتية إذا مل يتمكن املشترك من الرد على املكاملات أو كان هاتفه مغلق أو خارج جمال خدمة

 التغطية؛
  املكاملات املزدوجة اليت خدمة ناملشترك من استقبال مكاملة هاتفية ثانية حىت لو كان وسط مكاملة هاتفية سابقة؛متُك 
  حتويل املكاملات اليت تسمح للمشترك بتحويل مجيع مكاملاته إىل بريده الصويت أو إىل أحد أرقام اهلاتف الثابت خدمة

 أو النقال على حد سواء؛
  بالتحدث إىل أكثر من شخص وأقل من أربعة أشخاص حسب خدمة احملاضرات الثالثية اليت تسمح للمشترك

 إرادته؛
  خدمة الفاتورة املفصلة اليت نالتاريخ، الزمن، (مشتركي الدفع البعدي من احلصول على مجيع تفاصيل اتصاالته متُك

 ؛)رقم الشخص املتصل به، سعر االتصال
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 خدمة الرسائل املصورة والصوتية mms )ServiceMultimedia Message   ( اليت تسمح بإرسال واستقبال
 اخل؛...خمتلف الرسائل الصوتية واملصورة، املقاطع املوسيقية، ولقطات الفيديو

  خدمة التجوال الدويل اليت تسمح ملشتركيها املتواجدين خارج الوطن بإجراء وتلقي املكاملات مع االحتفاظ بنفس
  مصاريف التشغيل؛الرقم املستعمل يف اجلزائر، وبدون دفع الضمان وال

  خدمة)streaming ( اليت تستعمل إلرسال الصوت والصورة بشكل دائم على اهلاتف النقال عرب شبكةUMTS. 

  خدمة مكاملات الفيديو)visiophonie ( اليت ناملتصل من رؤية مراسله وقت احلديث معه، وذلك عرب شاشة متُك
 .  UMTSبشرط أن يكون من طراز اجليل الثالث  هاتفه النقال أو الثابت

  .عروض املكاملات وعروض االنترنت عروض أمهها عدةتضم هذه الفئة  :فئة املؤسسات -2

  :تشمل عدة عروض أمهها ما يلي :عروض املكاملات -أ

 أيامسا طيلة 24/24يسمح هذا العرض للمتعاملني باالتصال فيما بينهم جمانا وبصفة غري حمدودة : عرض اموعة - 1أ
  :عن أسعار هذا العرض فيمكن تلخيصها يف اجلدول التايل أمااألسبوع، 

  اموعة اخلاص باملؤسساتض عر مزايا وأسعار: 14جدول رقم 

  األسعار  اخلدمات 
 جماين مستحقات التشغيل

 جماين املكاملات داخل اموعة 
 الدقيقة/  دج 3,5 املكاملات حنو موبيليس 

 الدقيقة/ دج 5,2 الشبكات األخرى الثابت و النقالاملكاملات حنو 
 دج 3,5 الرسائل القصرية حنو موبيليس

 دج 5,2 الرسائل القصرية حنو الشبكات األخرى

 دج 14 الرسائل القصرية حنو الدويل
Source: www.mobilis, page consultée le: 25/07/2017. 

 2200 :دج والثانية بـ 1000: يضم هذا العرض ثالثة شرائح باشتراكات خمتلفة األوىل بـ :مويب كوربوريتعرض  - 2أ
   ).05انظر امللحق رقم (وأسعار خمتلفة  لكل شرحية مزايا، 4000 :والثالثة بـ

موجهتني للحرفيني والتجار وأصحاب املهن  )1500+، مهين800+مهين( يضم هذا العرض صيغتني :+مهين عرض  - 3أ
  ).06انظر امللحق رقم (، ولكل صيغة أسعار ومزايا معينة احلرة

متاشيا مع حاجات ورغبات املؤسسات، طرحت موبيليس هذا العرض املكون من ثالثة  ):Win Pro 4G(عرض  - 4أ
، أما أسعار )07انظر امللحق رقم ( اشتراكات واملزود بكم هائل من املكاملات والرسائل القصرية واالنترنت من اجليل الرابع

   :تايليف اجلدول ال ةموضح ومالئمة جلميع امليزانيات كما هي هذا العرض فهي مرنة
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  اخلاص باملؤسسات Win Pro 4Gأسعار عرض : 15جدول رقم 
  Pro 4G 2200  Pro 4G 3300  Pro 4G 4400  

  املكاملات حنو موبيليس
  20:00 إىل 07:00 دج من 0

  07:00إىل  20 دج من 5.09
  سا 24/24دج  0  سا 24/24دج  0

  دج 5.09  دج 5.09  دج 5.09  سعر املكاملات حنو باقي الشبكات
  دج 1.02  دج 1.02  دج 1.02  حنو موبيليس sms سعر  

  دج 4.07  دج 4.07  دج 4.07  حنو الشبكات الوطنية  smsسعر  
  دج 10.17  دج 10.17  دج 10.17  حنو اخلارج  smsسعر 

  دج 10.17  دج 10.17  دج 10.17  املكاملات املرئية
mms دج 10.17  دج 10.17  دج 10.17  حنو موبيليس  

  شهر/ دج 4400  شهر/ دج 3300  شهر/ دج 2200  االشتراك الشهري
  Ouedkniss, Algérie Tender, Kompass, LinkedIn, presse Algérie  جمانية الدخول إىل املواقع

Source: www.mobilis, page consultée le: 06/08/2017. 
 2500 :دج والثانية بـ 1800: ثالثة شرائح باشتراكات خمتلفة األوىل بـيتكون هذا العرض من ): Win 4G(عرض  - 5أ

  :لكل شرحية مزايا معينة ميكن عرضها يف اجلدول التايل، 4000 :والثالثة بـ
  اخلاص باملؤسسات Win 4Gأسعار عرض : 16جدول رقم 

  Win 4G 1800  Win 4G 2500  Win 4G 4000  
  سا 24/24دج  0  17:30إىل  21:30دج من  0  12:30إىل  21:30دج من  0  املكاملات حنو موبيليس

  دج 500  دج 500  دج 500  رصيد مهدى عند شراء الشرحية
  -  أرقام مفضلة 3  أرقام مفضلة 3  األرقام املفضلة حنو موبليس

  ساعات كل شهر 8  ساعات كل شهر 5  ساعات كل شهر 3  املكاملات اانية حنو باقي الشبكات
  دج كل شهر 500  دج كل شهر 250  دج كل شهر 250  الدويلالرصيد الشهري 

  كل شهر GO 15  كل شهر GO 8  كل شهر GO 5  الرصيد الشهري من االنترنت
sms 100  جمانية حنو موبيليس sms 200  كل شهر sms غري حمدودة  كل شهر  

  ثانية/ دج  0  ثانية/ دج  2.5  ثانية/ دج  2.5 سعر املكاملات حنو موبليس
  ثانية/ دج  2.5  ثانية/ دج  2.5  ثانية/ دج  2.5  املكاملات حنو باقي الشبكاتسعر 
  دج 0  دج 1  دج 1  حنو موبيليس sms سعر  

  دج 3  دج 3  دج 3  حنو الشبكات الوطنية  smsسعر  
  دج 10  دج 10  دج 10  حنو اخلارج  smsسعر 

  دج 0  دج 0  دج 0  سعر التشغيل
  دج 1000  دج 1000  دج 1000  مبلغ الضمان احمللي والدويل

  شهر/ دج 4000  شهر/ دج 2500  شهر/ دج 1800  االشتراك الشهري
Source: www.mobilis, page consultée le: 04/08/2017. 

   سياسة التوزيع ملؤسسة موبيليس: املطلب الثاين

توزع مؤسسة موبيليس منتجاا وخدماا باستخدام نوعني من قنوات التوزيع، قنوات التوزيع املباشرة التابعة هلا وقنوات      
  .التوزيع غري مباشرة التابعة للخواص، هذه القنوات تنتشر على نطاق واسع ومكثف يف كل مناطق التراب الوطين
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 قنوات التوزيع املباشرة: أوال

وفقا هلذه القناة تتعامل مؤسسة موبيليس مباشرة مع عمالئها عن طريق الوكاالت التابعة هلا، هذه الوكاالت موزعة على      
جهوية عدد معني من الوكاالت حسب الكثافة  مديريةجهوية تغطي كامل التراب الوطين، حبيث تضم كل  مديرياتمثانية 

  :يف اجلدول اآليتالسكانية التابعة هلا، وميكن توضيح ذلك 

  اجلهوية املديرياتتوزيع الوكاالت التجارية ملؤسسة موبيليس على : 17جدول رقم 
  بشار  وهران  الشلف  عنابة  قسنطينة  سطيف  ورقلة  الناحية الوسطى  املديريات

  11  23  24  19  22  21  20  37  عدد الوكاالت
Source: www.mobilis, page consultée le: 02/08/2017. 

وكالة تنتشر يف كل واليات الوطن حىت  177فاملالحظ أن مؤسسة موبيليس وضعت شبكة توزيعية مباشرة مكونة من      
  :تكون أقرب إىل عمالئها، ويكمن دور الوكاالت التجارية يف عدة نقاط أمهها

 بيع بطاقات التعبئة وشرائح التشغيل ملختلف العروض؛ 
  مستحقات الفواتري؛حتصيل 
 االستماع لشكاوي واقتراحات العمالء والسعي حلل مشاكلهم؛ 
 حتسني صورة وعالمة املؤسسة يف أذهان عمالئها .  

  املباشرة غري قنوات التوزيع: ثانيا

ذلك على جمموعة من الوسطاء، حيث يبدأ املنفذ التوزيعي  يف قناة التوزيع غري املباشرة معتمدةمؤسسة موبيليس  تستخدم     
  .املستهلك النهائي إىلنتجات على نقاط البيع وصوال املمن املؤسسة مرورا باملوزعني املعتمدين الذين يوزعون 

  )1(: وأهم املوزعني الذين تتعامل معهم املؤسسة حاليا هم     
1- ALGERIKA:  نقطة بيع 2000هو أول موزع ملؤسسة موبيليس، وميتلك أكثر من.  
2- Algérie poste  : والية، حيث  48هي شركة وطنية تقوم ببيع بعض منتجات موبيليس من خالل مكاتبها املنتشرة يف

  .مكتب بريد 3400متتلك أكثر من 
3- ANEP  :طة بيع منتشرة يف خمتلف األحياء لبيع منتجات نق 870تربم صفقات مع  ،هي عبارة عن وكالة وطنية لإلشهار

  .املؤسسة
4- GTS phone  : خيتص هذا املوزع ببيع اهلواتف النقالة من جهة ومنتجات موبيليس من جهة ثانية، وميتلك أكثر من

  .نقطة بيع 820
5-  Wassila telecom : منتشرة عرب كامل نقطة بيع  3000يقوم هذا املوزع بتوزيع منتجات املؤسسة على أكثر من

  .التراب الوطين
6- Assilo :  ا على عدد من نقاط البيعهو موزع معتمد من قبل املؤسسة يقوم بتوزيع منتجا.  
7- Djazz phone : نقطة بيع 660ميتلك هذا املوزع حوايل.   

                                                        
، 2008/2009، رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرباح، "دراسة حالة مؤسسة موبيليس" أثر التسويق االستراتيجي على تنافسية املؤسسة قويدري ميادة، ) 1(

  .158-157ورقلة، ص 
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حيث  ،)1(اب الوطينمنتشرة عرب كامل التر معتمدة نقطة بيع 15152هؤالء املوزعني وغريهم يتصلون بأكثر من      
  .اخلاصة ببطاقات التعبئة وبيع شرائح الدفع املسبق والبعدي بعض منتجات املؤسسة عليهم يوزعون

   سياسة الترويج ملؤسسة موبيليس: املطلب الثالث

سياساا التروجيية  ذتعتمد مؤسسة موبيليس يف تنفييعترب الترويج حمور التنافس بني املتعاملني يف قطاع اهلاتف النقال، و     
 اإلشهار ويتكون هذا املزيج منإىل استهداف أكرب عدد من املستهلكني،  متكامل دف من ورائه مزيج تروجييعلى 

  .تنشيط املبيعات والبيع الشخصيوالعالقات العامة و
  اإلشهار: أوال
السمعية والبصرية، باإلضافة إىل موقعها االلكتروين على شبكة  اإلشهارتقدم مؤسسة موبيليس إعالناا يف خمتلف وسائل      

  .االنترنت
تعترب التلفزة أهم وسيلة الستهداف أكرب عدد ممكن من املستهلكني، حيث تستخدم مؤسسة موبيليس هذه  :التلفزة -1

يوميا يف  ثانية 120و  20الوسيلة بشكل مكثف، وذلك بتقدمي العديد من الومضات اإلشهارية اليت تتراوح مدا بني 
  .القنوات اجلزائرية العمومية واخلاصة، ويف كثري من األحيان ما يشارك يف إعدادها بعض املشاهري من ممثلني ورياضيني وفنانني

تعترب اإلذاعة من أهم الوسائل السمعية اليت ميكن من خالهلا توصيل الرسالة اإلشهارية إىل شرحية واسعة من  :اإلذاعة -2
لكني املستهدفني، حيث تستخدم مؤسسة موبيليس هذه الوسيلة بشكل واسع، وميكن مالحظة ذلك من خالل املسته

الومضات اإلشهارية اليومية اليت تقَدم يف خمتلف القنوات اإلذاعية اجلزائرية ويف أوقات مناسبة أين تكون نسبة االستماع من 
  . طرف اجلمهور عالية

تستخدم موبيليس بعض الوسائل املقروءة  ،باإلضافة إىل الوسائل السمعية والبصرية :الصحف واالت وامللصقات -3
واالت اليومية واألسبوعية باللغتني العربية والفرنسية، كما تستخدم امللصقات املعلقة يف الالفتات املنتشرة يف  فكالصح

  .    وغريها واملالعب الرياضية الشوارع والطرق وبعض األماكن العمومية األخرى كمكاتب الربيد و وكاالت اتصاالت اجلزائر
 تطورات التكنولوجية واالنتشار الواسع الستخدام االنترنت بني أفراد اتمع اجلزائري،متاشيا مع ال :املوقع االلكتروين -4

فمن ، وذلك لتمرير رسائلها اإلشهارية ملتصفحي املوقع، 30/05/2005استحدثت موبيليس املوقع االلكتروين اخلاص ا يف 
  .اخلاصة باخلدمات املقدمةاملعلومات  ميكن ألي فرد االطالع على مجيع املنتجات املتاحة وأسعارها وكل خالله
  العالقات العامة :ثانيا
على غرار باقي عناصر املزيج التروجيي، تقوم مؤسسة موبيليس بالعديد من أنشطة العالقات العامة املوجهة للمجتمع      

اجلزائري، حيث نالحظ تواجدها يف العديد من األحداث والتظاهرات واملعارض ذات الطابع الرياضي والثقايف 
    )2(:نظمت خالل السنوات األخرية ما يلي اخل، وأهم أنشطة العالقات العامة اليت...واالجتماعي

اخلاصة " قوس قزح"ومبناسبة اليوم العاملي للطفولة، موبيلس الراعي الرمسي للعملية التضامنية والتحسيسية  2010يف ماي  -1
  .باألطفال املصابني بالسرطان

                                                        
(1) www.mobilis, page consultée le: 05/08/2017. 
(2)  www.mobilis, page consultée le: 12/08/2017. 
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وذلك ة بدائرة عني طاية، نظمت مؤسسة موبيليس زيارة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاص 2015ديسمرب  23يف  -2
لتقاسم فرحة املولد النبوي الشريف مع هؤالء، وذه املناسبة قدمت موبيليس العديد من اهلدايا قصد إدخال الفرحة والسرور 

  .طفل معوق 11طفل من بينهم  32على قلوب 
  .املنظم بقصر الثقافة" 2016سامل " موبيليس تشارك يف الصالون الدويل للتشغيل  2016ماي  22إىل  19من  -3
معا القتناء حافالت مدرسية لتالميذ املناطق "، أطلقت موبيليس محلتها اخلريية حتت شعار 2016خالل شهر رمضان  -4

  .ة رصيد أو دفع فاتورة أو تشغيل جديددج عن كل عملية تعبئ 10: حيث تعهدت بالتربع بـ" املعزولة
حلفظ القرآن " تاج القرآن"وللسنة السابعة على التوايل، قامت موبيليس برعاية املسابقة التلفزيونية  2016جوان  02يف  -5

  .طيلة شهر رمضان الكرمي، مع توزيع جوائز قيمة على الفائزين
وقامت بتسليم اجلوائز للفائزين، كما لوطين لسعاة الربيد، احتضنت موبيليس ائي السباق ا 2016جويلية  02يف  -6

  .كرمت عمال املؤسسة القدماء واملتقاعدين
من أوائل الطلبة موزعني على عشر جامعات جزائرية،  220، موبيليس تكرم 2015/2016خالل اية السنة اجلامعية  -7

  .وذلك بإهداء جوائز قيمة للمتفوقني
لزيارة األطفال املرضى وذوي االحتياجات اخلاصة " نسرين"وبيليس مبرافقة اجلمعية اخلريية قامت م 2016أوت  07يف  -8

من توزيع أدوات مدرسية وهدايا على ما ال يقل  2016/2017لبلدية احلراش، هذه الزيارة مسحت عشية الدخول املدرسي 
  .طفل 50عن 

  .والداعم الرمسي لنهائي كأس اجلزائر لكرة القدمموبيليس الشريك الرمسي للفدرالية اجلزائرية لكرة القدم  -9
من أجل عرض جمسم الكأس عند الفريقني " 2017كأس اجلزائر "موبيليس والفدرالية اجلزائرية لكرة القدم نظما قافلة  -10

املتأهلني، حيث ميكن ألنصار الفريقني أخذ صور تذكارية مع الكأس واحلصول على أقمصة مشخصة مهداة من طرف 
  .سة موبيليسمؤس
، مفادها تعزيز وجودها 2017أوت  31جويلية إىل  15للسنة اخلامسة على التوايل، أطلقت موبيليس عملية متتد من  -11

     .يف خمتلف املوانئ واملطارات الدولية الستقبال اجلالية اجلزائرية املقيمة باخلارج
   البيع الشخصي: ثالثا
 177تعتمد موبيليس يف قوة البيع كعنصر من مزجيها التروجيي على وكاالا املنتشرة عرب التراب الوطين، والبالغ عددها      

  .وكالة، هذه الوكاالت متكن املشتركني من التعامل مباشرة مع املؤسسة
ن يف مؤسسات منافسة، هلم كفاءة عالية تضم هذه الوكاالت رجال بيع من خرجيي املعاهد واجلامعات وممن كانوا يشتغلو     

يف التعامل والتواصل مع املستهلكني، وهلم القدرة على إقناع املستهلكني بشراء عروض وخدمات املؤسسة، ومن حني آلخر 
 زعني على وكاالا، لتدريبهم على تقنيات االتصال احلديثة من جهة،وتقوم موبيليس بتنظيم دورات تكوينية لرجال البيع امل

   )1(.وإعالمهم مبختلف العروض واخلدمات اجلديدة من جهة ثانية
كما تعتمد أيضا مؤسسة موبيليس يف قوة البيع على نقاط البيع املعتمدة اليت تقوم ببيع شرائح عروض الدفع املسبق وبعض      

عروض الدفع البعدي واخلدمات األخرى، حيث ويف ظل املنافسة بني املؤسسات الثالث تقدم موبيليس العديد من احلوافز 

                                                        
مرجع ، )موبليس، جازي، جنمة( القرارات التسويقية دراسة حالة مؤسسات االتصال يف اجلزائر  اختاذخالدي فراح، دور نظام املعلومات التسويقية يف )  1(

  .206 ، صسابق
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، وذلك حلثهم على بيع عروضها للعمالء، وهذا ما يدفعهم ) 1( القدرة على اإلقناع املغرية ألصحاب نقاط البيع الذين هلم
لتعظيم مبيعام وبالتايل أرباحهم من جهة، حبكم أم يعملون بالدرجة األوىل حلسام الشخصي، كما ترتفع مبيعات مؤسسة 

     .موبيليس من جهة ثانية
 )ترقية املبيعات( املبيعات تنشيط: رابعا
على غرار عناصر املزيج التروجيي األخرى، تويل مؤسسة موبيليس اهتماما بالغا ألنشطة ترقية املبيعات، وميكن مالحظة      

كمضاعفة أرصدة املكاملات ومنح اهلدايا  ذلك من خالل العروض اليت تقدمها من حني آلخر يف أوقات معينة ولفئات حمددة،
يف حتفيز الطلب على منتجاا،  هذه األنشطةحيث تساهم حية والسماح خلدمات معينة، واألرصدة اانية وإطالة فترة الصال

   )2( :، ولتحقيق ذلك قدمت موبيليس الكثري من العروض نذكر أمهها فيما يليوبالتايل زيادة مبيعاا وحصتها السوقية
السنة، حيث دي مبوجبه مكاملات جوان من نفس  8موبيليس تطرح عرض تروجيي ينتهي يف  2009ماي  16يف  -1

  .دج200صيده بقيمة تساوي أو تزيد عن ورسائل قصرية جمانية طيلة اليوم لكل مشترك يعبئ ر
سيارة كل يوم ( 207سيارة من نوع  30لتنشيط املبيعات، حيث منحت " طومبوال"نظمت موبيليس  2009يف أوت  -2

  . 800إىل الرقم  SMSة قصرية لكل فائز يف القرعة يقوم بإرسال رسال) من رمضان
، حيث ميكن للعميل شراء "موبيليس كارت"طرحت املؤسسة عرض تروجيي خاص بشرحية  2009ديسمرب  06يف  - 3

  .أيام 7دج رصيد إضايف مهدا صاحل ملدة  600دج رصيد أويل و  400دج ا 500: الشرحية بـ
 1000رمضان، يمكن املشتركني من احلصول على قدمت موبيليس عرض تروجيي خاص بشهر  2010أوت  11يف  - 4

  .دج 100دج من املكاملات اانية حنو موبيليس عن كل تعبئة بقيمة 
جويلية من نفس السنة،  21طرحت موبيليس عرض تروجيي خيص شرحية مبتسم صاحل إىل غاية  2011جويلية  07يف  - 5

د إضايف حنو كل الشبكات، كما قدمت يف اية الشهر عرض ملات كرصيمن املكا % 250ميكن من خالله االستفادة من 
        100آخر مبناسبة حلول شهر رمضان الكرمي، يمكن مشتركي الدفع املسبق من احلصول على رصيد جماين يتراوح بني 

  . من قيمة الرصيد املعبئ حسب االختيارات املتاحة % 400و 
دقيقة صاحلة حنو كل  15تروجيي يمكن املشتركني من إجراء مكاملات ملدة قدمت موبيليس عرض  2012مارس  19يف  - 6

  .دج فقط 50دقيقة حنو موبيليس خالل اليوم مقابل مبلغ قدره  50الشبكات أو 
على سعر اهلواتف الذكية مع  %50و 10، موبيليس تعلن عن ختفيضات تتراوح بني 2014مارس  10إىل  06من  - 7

  .ض وجه للمرأة اجلزائرية مبناسبة عيد املرأةهدايا أخرى، وهذا العر
موبيليس تطرح عرض تروجيي خيص شهر رمضان، وذلك مبضاعفة ساعات املكاملات وأحجام  2015جوان  18يف  - 8

  .، وذلك طيلة شهر رمضان)سا 16،...سا،4سا، 2( االنترنت جلميع صيغ الدفع البعدي 
ورصيد مضاعف حلجم االنترنت ملشتركي  %50ختفيضات بنسبة ، موبيليس تعلن عن 2016فيفري  04يف  - 9
 .، وذلك لكل اشتراك جديد أو جتديد االشتراك أو شراء جواز االنترنت"كوربورايت"

من خالل ما سبق يتبني لنا األمهية الكبرية اليت توليها موبيليس ملزجيها التسويقي، حيث وملواكبة التطورات يف حميطها      
املؤسسة دائما لتقدمي أفضل العروض وبأسعار مناسبة ملختلف فئات اتمع، مدعمة مبزيج تروجيي دف من  التنافسي تسعى

   .  خالله إىل كسب املزيد من العمالء، وذلك لتعظيم مبيعاا وزيادة حصتها السوقية

                                                        
  .207 ، صاملرجع السابقخالدي فراح، )  1(

(2) www.mobilis, page consultée le: 14/08/2017. 
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  جازي و أوريدو ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشراملزيج التسويقي : الثالثاملبحث 

بعد احلديث عن املزيج التسويقي الذي تتبناه املؤسسة الوطنية موبيليس، يأيت احلديث عن املزيج التسويقي ملؤسسات     
أوريدو، فهذين األخريتني مصنفتني من املؤسسات املتعددة اجلنسيات،  األجنيب املباشر العاملة يف اجلزائر جازي و راالستثما

من خالله إىل كسب الريادة يف  تسعيانمزيج تسويقي متكامل  انتقدم  ا سبقت اإلشارةلعديد من الدول كمهلما فروع يف ا
   .  السوق اجلزائري

، وذلك من خالل املطالب جازي و أوريدوويف هذا املبحث سوف نتناول بنوع من التفصيل املزيج التسويقي ملؤسسة      
  :التالية

  .جازيملؤسسة املزيج التسويقي  :املطلب األول
  .أوريدوملؤسسة  املزيج التسويقي :املطلب الثاين

  جازيملؤسسة املزيج التسويقي : املطلب األول

حاليا تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض واخلدمات بأسعار مغرية تسعى من خالهلا إىل تلبية  جازيتقدم مؤسسة      
مؤسسات، لكن قبل التطرق هلذه العروض نود أوال أن نقدم عرض تارخيي وأفراد  عمالئها املكونني منحاجات ورغبات 

  .لتطورها

 جازيتطور مؤسسة : أوال

  )1(: ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية االجنازاتقدمت مؤسسة جازي منذ نشأا العديد من      
يف اجلزائر بقيمة إمجالية قدرت حتصلت جمموعة أوراسكوم تيليكوم على رخصة اهلاتف النقال  2001جويلية  11يف  -1

  .مليون دوالر 737: بـ
يف ندوة صحفية نظمت دف ) OTA(كان أول ظهور مع أوراسكوم التصاالت اجلزائر  2001نوفمرب  07يف  -2

  ). Djezzy( إعالم اجلمهور العام باالسم التجاري 
  .عارض أين احتشد آالف الزوارفتحت جازي أول نقطة بيع، وكان ذلك بقصر امل 2001ديسمرب  28يف  -3
  .وفتح أول مركز مكاملات باجلزائر GSMمت تشغيل شرحية  2002فيفري  15يف  -4
، وقد القى العرض إقباال كبريا من طرف " La vieعيش " طرحت جازي بطاقات التعبئة  2002يف شهر أوت  -5

  .املشتركني
  .ألف مشترك 900كما وصل عدد مشتركيها إىل والية،  48استطاعت جازي أن تغطي  2003يف شهر أوت  -6
يربط بني مدينة مارسيليا واجلزائر وعنابة، وذلك لتفعيل "  med cable" مت إنشاء مشروع  2003يف شهر نوفمرب  -7

  .االتصاالت بني اجلزائر وفرنسا
موزعني  07دمات و وكالة خ 23مليون مشترك، باإلضافة إىل  1.5وصل عدد املشتركني إىل  2004فيفري  15يف  -8
  .موظف 1500نقطة بيع و  300و 

                                                        
، مرجع )2011-2008(حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر  –اهلامشي بن واضح، تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية  )1(

  .237سابق، ص 
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  .لقبت جازي بأحسن متعامل يف مشال إفريقيا 2004يف مارس  -9
مليون  2، ووصل عدد املشتركني إىل " GPRS" يف شهر جويلية من نفس السنة أطلقت جازي ألول مرة خدمة  -10

  .مشترك
  .لتعبئة األرصدة" الفلكسي"أطلقت خدمة ، كما "sosقرض "طرحت جازي خدمة  2005يف جوان  -11
        ".البالك بريي" خدمة  إطالق، ويف أكتوبر من نفس السنة مت " ranati" مت طرح خدمة  2006يف جوان  -12
  جازيسياسة املنتجات والتسعري ملؤسسة : ثانيا
أهم إىل األفراد واملؤسسات، وتتمثل موجهة  بأسعار تنافسيةحاليا العديد من العروض واخلدمات جازي تقدم مؤسسة      

   )1(:يف اآليت العروض واخلدمات اخلاصة باملكاملات

  :عروض أمهها عدةتضم هذه الفئة  :عروض األفراد -1

دج وتعبئة الرصيد ابتداء من  1هذا العرض املشتركني من إجراء املكاملات ابتداء من يمكن  :"BAYNAجازي "عرض  -أ
دج، أما أسعاره ومزاياه فيمكن 100وميكن ملشتركي الدفع املسبق التحول إىل هذا العرض مقابل  دج عدة مرات، 45

  :عرضها يف اجلدول التايل

  "BAYNAجازي "مزايا وأسعار عرض : 18جدول رقم 

  السعر  اخلدمة
  دج 300  سعر الشرحية

  أيام 7دج لكل الشبكات ملدة 50  الرصيد الترحييب
  ثواين 5/دج  1  مكاملات وطنية

  دج 5  وطنية SMSرسائل 
  1MO/ دج 5  االنترنت

  دج 100  سعر التحول إىل هذا العرض
Source: www.Djezzy , page consultée le: 24/07/2017. 

  .يضم هذا العرض ثالث صيغ خمتلفة كما هو مبني يف اجلدول أدناه": SMARTجازي "عرض  -ب
  " SMARTجازي "مزايا وأسعار عرض : 19جدول رقم 

  SMART (S)  SMART (M)  SMART (L)  
سا 24/24غري حمدودة   سا 24/24غري حمدودة   املكاملات حنو جازي سا 24/24غري حمدودة    

  دقيقة 600  دقيقة 360  دقيقة 120  املكاملات حنو باقي الشبكات
  دقيقة جمانا 30  جمانادقيقة  30  دج 300: دقيقة بـ 30  املكاملات حنو اخلارج

  GO  8 GO  14 GO 3  االنترنت
  دج 3300  دج 2200  دج 1300  االشتراك الشهري

Source: www.Djezzy , page consultée le: 24/07/2017. 

  :ما يلي جازي كارتأهم عروض  :عرض جازي كارت -ب

                                                        
(1) www.Djezzy , page consultée le: 23/07/2017. 
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هو عرض يستطيع من خالله املشترك االستفادة من مكاملات ورسائل قصرية : "Millenium400 "عرض جازي  -1ب
دج صاحل لكل الشبكات الوطنية  400من االنترنت مهدى ورصيد قدره  1GOسا ملدة أسبوع، مع 24/ 24جمانية 

  .دج كل أسبوع 400والدولية، كل هذه املزايا مقابل مبلغ قدره 

  :صيغ خمتلفة هييضم هذا العرض ثالث : "Liberty "عرض جازي  -2ب

  ؛دج لليوم 50 مبلغ مقابل من عدة مزايااملشترك  يستفيددج لليوم، حيث  50صيغة 
  ؛ دج لليوم100 مبلغ مقابلحيث يستفيد املشترك من مزايا أخرى دج لليوم،  100صيغة 
  دج  150مقابل انية ورسائل غري حمدودة حنو جازي دج لليوم، حيث يستفيد املشترك من مكاملات جم 150صيغة

  . لليوم
ميكن عرضها يف اجلدول  يوم، 30يضم هذا العرض ثالث صيغ خمتلفة صاحلة ملدة  :"Millenium "عرض جازي  -3ب

   :التايل
  " Milleniumجازي "مزايا وأسعار عرض : 20جدول رقم 

  Millenium 1200  Millenium 2300  Millenium 3400  
 غري حمدودة  غري حمدودة   غري حمدودة   املكاملات حنو جازي

 غري حمدودة  غري حمدودة   غري حمدودة   حنو جازي smsالرسائل القصرية 

  دج 6000  دج 3000  دج 1500  املكاملات حنو باقي الشبكات
  GO  4 GO  10 GO 1.5  االنترنت

  دج 3400  دج 2300  دج 1200  االشتراك الشهري
  دج 14  دج 14  دج 14  حنو اخلارجالرسائل القصرية 

ثانية 30/دج 4.99  ثانية 30/دج 4.99  سعر املكاملات حنو باقي الشبكات ثانية 30/دج 4.99   

Source: www.Djezzy , page consultée le: 28/07/2017. 

  :عروض أمهها عدةتضم هذه الفئة  :عروض املؤسسات - 2

حسب مكاملاا، وحيتوي  مت طرح هذا العرض خصيصا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة: " INFINITY"عرض بيزنس -أ
 :ثالث صيغ ميكن عرضها يف اجلدول التايل ىهذا العرض عل
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  " INFINITYجازي "مزايا وأسعار عرض : 21جدول رقم 

  INFINITY 2000  INFINITY 3000  5000INFINITY   
  دج 1000  دج 1000  دج 1000  تكاليف التشغيل

  دج 5000  دج 3000  دج 2000  االشتراك الشهري
  ساعات 10  ساعات 3  ساعات 4  املكاملات حنو باقي الشبكات

  GO  1.5 GO  4 GO 1  حجم االنترنت املهدى
  غري حمدودة  كل شهر 300  كل شهر 200  الرسائل القصرية حنو جازي

  دج 5: سا بـ 20إىل  8  جازيسعر املكاملات حنو 
  جمانية  جمانية  دج 0: سا بـ 8إىل  20

  دج للدقيقة 5  دج للدقيقة 5  دج للدقيقة 5  باقي الشبكاتالسعر حنو 
  GO  5 ابتداء من 4Gو 3Gخصم على مجيع اشتراكات االنترنت    %50  عروض االنترنت

Source: www.Djezzy , page consultée le: 29/07/2017. 

، لكل صيغة مزايا وأسعار  )3000، 2000، 900( يضم هذا العرض ثالث صيغ  :" CONTROL" عرض بيزنس -ب
  ).08انظر امللحق رقم ( حمددة

  :يضم هذا العرض ثالث صيغ ميكن عرضها يف اجلدول التايل :للدفع البعدي بيزنس جازي عرض -ج

  " BUSINESSجازي "مزايا وأسعار عرض : 22جدول رقم 

  BUSINESS 1100  BUSINESS 2200  BUSINESS 3500  
  دج 50  دج 50  دج 50  تكاليف التشغيل
  دج 3500  دج 2200  دج 1100  االشتراك الشهري

  شهر/ساعات 20  شهر/ساعات 11  شهر/ساعات 5  املكاملات حنو باقي الشبكات
  شهر/ دقيقة 60  شهر/ دقيقة 30  شهر/ دقيقة 15  املكاملات الدولية

  MO  1.5 GO  3 GO 900  حجم االنترنت املهدى
  كل شهر 200  كل شهر 100  كل شهر 50  الرسائل القصرية حنو جازي

Source: www.Djezzy , page consultée le: 16/08/2017. 

  .)09انظر امللحق رقم (أما أسعار املكاملات فتختلف باختالف الصيغة املختارة      
    ).10انظر امللحق رقم (مزايا معينة أسعار ويتكون هذا العرض من أربع صيغ، لكل صيغة  ":DYALNA" جازي عرض -د

  )1( :أمهها ما يلي، باإلضافة إىل العروض السابقة، تقدم جازي جمموعة كبرية من اخلدمات: اخلدمات -3

حنو   sms و املؤسسات من إرسال رسائلأاألفراد  الزبائن سواء كانواهي خدمة جديدة متكّن كل  ":sms 3lik"خدمة  -
  .به االحتفاظجازي، حىت إذا كان هؤالء ال ميلكون رصيد أو يريدون ة شبك

للمتصل به إذا كان مشغول أو كان هاتفه النقال املتصل من ترك رسالة صوتية متكّن هذه اخلدمة : خدمة الربيد الصويت -
  .مغلق

                                                        
(1)  www.Djezzy , page consultée le: 18/08/2017. 
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دج، ويتم  200مشتركي الدفع املسبق من احلصول مسبقا على رصيد يصل إىل  متكّنهذه اخلدمة +: خدمة فليكسي  -
  .خصم املبلغ عند تعبئة احلساب

من حتويل الرصيد بالنسبة لكل مشتركي صيغ كونترول والدفع املسبق بطريقة هذه اخلدمة متكّن  ":E-Flexy" خدمة -
  .االنترنتإلكترونية و بكل أمان عرب موقع جازي على 

 3تصل إىل  الدفع املسبق والذين هلم رصيد غري كايف بالقيام مبكاملةهذه اخلدمة مشتركي متكّن ": Tranquilo"ة خدم -
  .مصاريف تسجيلك دج 2ابل مق رسائل قصرية 5ل أو إرسا دقائق

نيوم أن يرسلوا رصيدا ألقربائهم من ذوي الدفع املسبق يبإمكان مشتركي جازي كالسيك و ميلحيث  :فليكسيلي خدمة -
  .بعد التسجيل يف اخلدمة جمانا

  .هذه اخلدمة املشترك من إخفاء رقمه عند االتصال جمانا بتشكيل رمز معنيمتكّن  :خدمة إخفاء الرقم -

  .هذه اخلدمة من استقبال مكالنتني يف نفس الوقتمتكّن : خدمة املكاملة املزدوجة -

  .هذه اخلدمة املشترك من حتويل مكاملاته إىل رقم آخر من اختيارهمتكّن : خدمة حتويل املكاملات -

الساعة، املدة، األرقام املتصل التاريخ، (شتركني من احلصول على مجيع تفاصيل اتصاالته متُكن امل: خدمة الفاتورة املفصلة -
  .يوم 90خالل مدة تتراوح بني يوم و) ا

  .البعدي من دفع فواتريهم بكل أمان عرب موقع املؤسسة الدفعهذه اخلدمة مشتركي متكّن  ":E-FACTURE"خدمة  -

الدفع البعدي و كونترول الذين ميلكون عنوانا للربيد  حيث ميكن ملشتركي: خدمة استالم الفواتري عرب الربيد االلكتروين -
   .اإللكتروين من استالم فواتريهم مباشرة على الربيد اإللكتروين

  .حيث ميكن من خالهلا تسديد فواتري مشتركي الدفع البعدي عن طريق االقتطاع األتوماتيكي: خدمة االقتطاع األتوماتيكي -

األحوال اجلوية عرب ومن تلقي األخبار احمللية والدولية األخبار الثقافية ة املشترك هذه اخلدممتكّن : خدمة جازي سكوب -
  .الرسائل القصرية

زبائن جازي يف الدفع املسبق والبعدي و زبائن املؤسسات أن يشخصوا رنام حسب هذه اخلدمة متكّن  : خدمة رنيت  -
  .رغبام

املتواجدين خارج الوطن بإجراء وتلقي املكاملات شرط التأكد من تشغيل  زبائن جازيهذه اخلدمة متكّن : خدمة التجوال -
  .اخلدمة قبل السفر

 .مأنشئت مراكز االتصال لتقدمي هذه اخلدمة ملشتركي جازي من أجل التكفل مبشاكلهم وانشغاال: خدمة الزبائن -

  جازيسياسة التوزيع والترويج ملؤسسة : ثالثا

  .توزيعية وتروجيية فعالة جعلتها املؤسسة الرائدة يف السوق اجلزائريتتبع مؤسسة جازي سياسة      
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تستخدم مؤسسة جازي نوعني من قنوات التوزيع، قناة التوزيع  من أجل ضمان التوزيع اجليد ملنتجاا،: سياسة التوزيع -1
لى نطاق واسع ومكثف يف كل مناطق املباشرة التابعة هلا وقناة التوزيع غري مباشرة التابعة للخواص، هذه القنوات تنتشر ع

  .التراب الوطين

والبالغ  مباشرة مع عمالئها عن طريق الوكاالت التابعة هلاجازي وفقا هلذه القناة تتعامل مؤسسة  :قناة التوزيع املباشرة -أ
   :كما يربزه اجلدول اآليت على كامل التراب الوطين حسب الكثافة السكانية ، هذه الوكاالت موزعةوكالة 138عددها حاليا 

  توزيع الوكاالت التجارية ملؤسسة جازي يف اجلزائر: 23جدول رقم 

 الصحراء  مشال الصحراء  الشمال  املناطق
  الغرب  الوسط  الشرق  الغرب  الوسط  الشرق  الكربى

  4  3  7  4  35  49  36  عدد الوكاالت
Source: www.Djezzy , page consultée le: 20/08/2017. 

وكاالت مؤسسة جازي تتركز يف مشال البالد، وهذا راجع  إمجايلمن  % 87 ما نسبته فاملالحظ من اجلدول أعاله أن     
الكربى فهناك أربع  ءتتركز يف مشال الصحراء، أما الصحرا % 10وما نسبته  يف هذه املناطق،الكثيفة إىل الكثافة السكانية 

  .ندوفـت، أدرار وتيـيزي، متنراسـال: وكاالت فقط موزعة على أربع واليات هي

تقوم هذه الوكاالت ببيع العروض وبطاقات التعبئة وحتصيل الفواتري ومعاجلة مشاكل املشتركني، وهي مهيأة بشكل راقي      
  .باب مدربني وأكفاءيعطي صورة جيدة اجتاه املؤسسة، كما تتوفر على رجال بيع ش

من اخلاصة بالدفع املسبق والبعدي لألفراد  يتم يف هذه القناة توزيع عروض مؤسسة جازي :قناة التوزيع غري املباشرة -ب
 : أساسيني أمههم طرف موزعني

Moon Mobil)،Mobi one ،Nomadic Phone ،Nova Phone ،Ring ،NMPI ،Proserv ،(K.com   

املؤسسة وعدم قدرة املوزعني  كشاك، ونظرا للطلب املتزايد على خدماتاألمع خمتلف حمالت التجزئة ويتعامل هؤالء املوزعني 
  )1( .صال املنتجات إىل املستهلك النهائييمت استحداث بائعي اجلملة إل على تغطيته،

تعتمد مؤسسة جازي يف تنفيذ سياساا التروجيية على عدة وسائل اتصالية تتمثل يف اإلعالن والعالقات  :سياسة الترويج -2
تشكل هذه العناصر فيما بينها مزيج تروجيي تسعى املؤسسة من خالله إىل حتقيق  العامة وتنشيط املبيعات والبيع الشخصي،

  .أهدافها وتوطيد العالقة مع زبائنها

  :ألهم هذه الوسائل ما يلي ،وخدماا تستخدم مؤسسة جازي عدة وسائل لإلعالن عن عروضها :اإلعالن -أ

 ؛الذين يستخدمان بشكل مكثف من طرف املؤسسة ويناإلذاعة والبث التلفزي 

 املعلقات واملنشورات وامللصقات املتواجدة يف الئحات الطرق والوكاالت ونقاط البيع وغريها؛ 

  الت األكثررواجا وقراءة من طرف املواطنني؛الصحف وا 

                                                        
  .148، ص مرجع سابقسهيلة عيون، دور التسويق العملي يف احملافظة على صورة العالمة أثناء األزمات التسويقية،  ) 1(
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  الرسائل القصرية)sms ( اليت ترسل إىل املشتركني بغية اإلعالن عن العروض اجلديدة والتظاهرات وأية مستجدات
 .أخرى

  املوقع االلكتروين الذي تعرض فيه مؤسسة جازي كل املنتجات اجلديدة، مزاياها وأسعارها وكيفية التشغيل
 .واالستخدام وغريها

وتساهم كل هذه الوسائل اإلعالنية مسامهة كبرية يف إخبار وإرشاد وتذكري املشتركني مبنتجات املؤسسة من جهة،      
 .وترسيخ صورا وعالمتها يف أذهام من جهة ثانية

فيما خيص العالقات العامة، تتواجد مؤسسة جازي يف العديد من األحداث والتظاهرات واملعارض  :العالقات العامة -ب
     )1(:يليونظرا لكثرة هذه األنشطة فإننا نكتف بذكر البعض منها يف ما  واالجتماعي، والترفيهي ذات الطابع الرياضي والثقايف

  2016نوفمرب  30و  29زائر يف طبعته الرابعة يومي باجل" صالون التربية يف كندا" قامت مؤسسة جازي برعاية 
  .بقصر الثقافة مفدي زكرياء

  قامت جازي بتدشني حاضنتها على مستوى املدرسة الوطنية متعددة التقنيات حبضور  2016ديسمرب  04يف
أبواب هذه الرئيس التنفيذي ملؤسسة جازي ومدير املدرسة وممثل عن الصندوق الوطين لالستثمار وبعض الطلبة، 

  .احلاضنة مفتوحة لكل الطلبة ومن كل اجلامعات
  نظمت جازي للعام السادس على التوايل محلة للتربع بالدم باالشتراك مع  2017يف الثامن والتاسع من شهر ماي

، وذلك للتضامن مع مجيع األشخاص احملتاجني للدم يف خمتلف املستشفيات، وقد )ANS(الوكالة الوطنية للدم 
  .هذه املبادرة مبشاركة قوية ملوظفي املؤسسة عرب كامل التراب الوطين اختتمت

  الذي يتيح تبادل املعلومات املتعلقة حبركة املرور وحالة الطرقات بني " ويـين"قامت مؤسسة جازي بتمويل مشروع
 2017ماي  13يف سائقي السيارات، وبعد سنتني من املرافقة والتدريب والتمويل أجنز املشروع وقدم إىل اجلمهور 

  . باحلضرية التكنولوجية باجلزائر العاصمة
 20مؤسسة جازي يوم  تسعيا منها لدعم الفئات االجتماعية الضعيفة واملسامهة يف حتسني معيشة املواطنني، قام 

بافتتاح غرفة عالج ومركز إداري وثالث غرف نوم واسعة ومنطقة تسلية مبركز عالج أورام األطفال  2017جوان 
ورئيس  مؤسسة جازي مبستشفى مصطفى باشا يف اجلزائر العاصمة، وذلك حبضور الرئيس التنفيذي وبعض موظفي

  .األطفال يف املركز أوراموحدة عالج 

املبيعات، فمن  تنشيطتعمل مؤسسة جازي على زيادة مبيعاا من خالل االعتماد على خمتلف تقنيات  :املبيعاتتنشيط  -جـ
عروض خاصة بتخفيض األسعار وتقدمي األرصدة اانية واهلدايا وغريها، وميكن ذكر بعض حني آلخر تطرح املؤسسة 

    ) 2(:يف ما يلياألنشطة اخلاصة ذا العنصر التروجيي 

  ية لكل ناجح يف شهادة البكالوريا؛شرائح جمانية كهد 2006قدمت مؤسسة جازي سنة 
  عن عرض تروجيي خيص املشتركني الذين مل يستخدموا شرائحهم منذ  2017أوت  21أعلنت مؤسسة جازي يف

عن  )%  100( جويلية من نفس السنة، ومن خالل هذا العرض ميكن للمشترك االستفادة من رصيد مضاعف 22

                                                        
(1)  www.Djezzy, page consultée le: 25/08/2017. 
(2)  www.Djezzy, page consultée le: 30/08/2017. 
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فاملشترك حيصل على رصيد دج  200أما إذا زادت قيمة التعبئة عن  دج، 199و 100كل عملية تعبئة تتراوح بني 
 ؛)%  200( جماين مضاعف مرتني

  قدمت جازي عرض ليربيت  2017سبتمرب  21يف)Liberty(  التروجيي، حيث حيصل من خالله املشترك على
من رصيد مضاعف ملرتني ونصف  االستفادةدج، كما ميكنه 100:دج عن كل عملية تعبئة بـ 200رصيد قدره 

   . دج 150تزيد عن  أوعن كل عملية تعبئة تساوي 

تابعة هلا املنتشرة عرب كافة يظهر البيع الشخصي يف مؤسسة جازي من خالل الوكاالت ال ):قوة البيع(البيع الشخصي  -د
  . مناطق التراب الوطين، واليت دف إىل عرض املنتجات وتقدمي التوضيحات واإلجابات للعمالء احلاليني واحملتملني

، وذلك من خالل تنظيم الوكاالتتعمل مؤسسة جازي على رفع فعالية البيع الشخصي بتدريب موظفيها يف كل و     
أجهزة الكترونية ( ، وكذا حتفيز رجال البيع عن طريق توفري الوسائل الالزمة ألداء نشاطهم دراسيةدورات تدريبية وأيام 
وتقدمي اهلدايا واملكافآت، كما تفرض رقابة حمكمة على قوة بيعها، لكون البيع الشخصي أهم ) اخل...حديثة، سيارات للتنقل

     )1(. عامل يوطد العالقة بني املؤسسة وعمالئها

  أوريدوملؤسسة املزيج التسويقي : الثانـي املطلب

مزيج تسويقي تسعى من خالله إىل توفري اخلدمات يف املكان والزمان الالزمني وبأسعار مناسبة  وأوريدتقدم مؤسسة      
لكن قبل التطرق  جلذب أكرب عدد ممكن من العمالء املرتقبني من جهة، واحملافظة على املشتركني احلاليني من جهة ثانية،

  .اجنازااأهم و لتطورهانود أوال أن نقدم عرض تارخيي  للمزيج التسويقي

 أوريدوتطور مؤسسة : أوال

    )2(: ميكن إمجاهلا يف النقاط التاليةمنذ نشأا العديد من االجنازات  أوريدقدمت مؤسسة      

مليون دوالر، وجسدت  421:رخصة االستثمار بـعلى ) جنمة سابقا(حصلت مؤسسة أوريدو  2003ديسمرب  20يف  -1
  .سنوات 03مليار دوالر ملدة  1استثمارات بقيمة 

  .بدأت مؤسسة أوريدو تسوق خدماا يف السوق اجلزائري 2004ماي  21يف  -2
من  % 5.89مت فتح أول وكالة جتارية بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، واستحوذت املؤسسة على  2004أوت  25يف  -3
  .سوق اجلزائريال
ألف  287مت تغطية سبع واليات يف السوق اجلزائري، ووصل عدد مشتركيها يف اية السنة إىل  2004أكتوبر  19يف  -4

  .مشترك
، ويف العشرين من نفس "جنمة ستار"والية ومت طرح العرض اجلديد  14لتغطي  شبكةالاتسعت  2005جانفي  05يف  -5

  .لتطوير وتعليم إطاراا يف اجلزائر الشهر قررت املؤسسة إنشاء مركز
  .والية من واليات الوطن 28أعلنت املؤسسة عن تغطية  2005أفريل  30يف  -6

                                                        
  .152، ص مرجع سابقسهيلة عيون، دور التسويق العملي يف احملافظة على صورة العالمة أثناء األزمات التسويقية، )  1(
مرجع ، )2011-2008(حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر  –اهلامشي بن واضح، تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية  )2(

  .208- 207ص  سابق،
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اليت تسمح ملشتركيها املتواجدين خارج الوطن بإجراء وتلقي املكاملات  مت تشغيل خدمة الروامينغ 2005نوفمرب  10يف  -7
  .ر، وقد بدأ استخدامها من طرف احلجاجمع االحتفاظ بنفس الرقم املستعمل يف اجلزائ

مت ختفيض سعر املكاملات الدولية لتقارب مثيلتها احمللية، ويف الثالث والعشرين من نفس الشهر  2005ديسمرب  03يف  -8
  .والية 48أعلنت املؤسسة عن تغطية 

  .أعلنت املؤسسة عن ختفيض سعر املكاملات لكل عروضها 2006فيفري  12يف  -9
، ويف شهر ماي من نفس السنة مت " Nedjma la 55"مت طرح خدمة جديدة يف السوق باسم  2006مارس  29يف  -10

  ".zhoo" اطالق موقع 
  ".pack internet" طرحت املؤسسة خدمة  2008يف سبتمرب  -11
مت طرح خدمة  مدى احلياة املوجهة لألفراد، ويف السنة املوالية "جنمة ستار"أطلقت املؤسسة خدمة  2009يف سنة  -12

  .مدى احلياة املوجهة للمؤسسات "جنمة بروكنترول"
  أوريدوسياسة املنتجات والتسعري ملؤسسة : ثانيا

إىل األفراد واملؤسسات، وتتمثل أهم موجهة  بأسعار تنافسيةحاليا العديد من العروض واخلدمات  أوريدوتقدم مؤسسة      
   )1(:اآليتالعروض واخلدمات اخلاصة باملكاملات يف 

  .تضم هذه الفئة عروض الدفع املسبق والبعدي): األفراد(فئة اخلواص  -1

  :هناك العديد من العروض اخلاصة بالدفع املسبق، أمهها: عروض الدفع املسبق -أ

" دج وجمانية استخدام خدميت  100دج مع رصيد أويل بقيمة  200ح هذا العرض اجلديد بسعر رِطُ": Haya" عرض  - 1أ
Bip "و "facbook" واحتساب تسعرية املكاملة بالثانية بعد الدقيقة األوىل .   

   :كما هي موضحة يف اجلدول التايل يضم هذا العرض ثالث صيغ": Maxy Haya" عرض  - 2أ

  " Maxy Haya" مزايا وأسعار عرض : 24جدول رقم 

  1000 Maxy Haya  2000 Maxy Haya  3500 Maxy Haya  
  دج 200  دج 200  دج 200  تكاليف التشغيل
  دج 3500  دج 2000  دج 1000  االشتراك الشهري

  سا 24/24  سا 24/24  09:00إىل  21:00  أوريدوحنو اانية املكاملات 
  دج 3500  دج 2000  دج 1000  املكاملات حنو باقي الشبكات

  GO  4 GO  10 GO 1.5  حجم االنترنت املهدى
  ثانية/ دج 0.167  ثانية/ دج 0.167  ثانية/ دج 0.167  سعر املكاملات

Source: www.Ooredoo , page consultée le: 01/09/2017. 

  :دج واالستفادة من املزايا التالية1000: من خالل هذا العرض ميكن للمشترك تعبئة رصيده بـ": La 1000" عرض  - 3أ

 5  انية حنو مستخدميشبكة أوريدو عند التعبئة؛ساعات من املكاملات ا 
                                                        

(1) www.Ooredoo , page consultée le: 01/09/2017. 
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 1000 دج رصيد من املكاملات صاحل حنو كل الشبكات؛ 
 ثانية بعد الدقيقة األوىل؛ 30/ دج 3.99:تسعرية موحدة حنو كل الشبكات بـ 
 مكاملة جمانية ملدة مخس دقائق يوميا حنو شبكة أوريدو من اخلامسة صباحا إىل اخلامسة مساءا.   

  :دج واالستفادة من املزايا التالية 300: خالل هذا العرض ميكن للمشترك اقتناء شرحية بـمن ": La Plus" عرض  -4أ  

  دج؛ 200رصيد أويل بقيمة 
  دج صاحلة لكل الشبكات؛ 2000: دج عن كل تعبئة بـ 3990رصيد جماين بقيمة 
  مساءا؛مكاملة جمانية ملدة مخس دقائق يوميا حنو شبكة أوريدو من اخلامسة صباحا إىل اخلامسة  
 120  دج من الرصيد؛ 100دقيقة من املكاملات حنو شبكة أوريدو ملدة يوم كامل مع اقتطاع مبلغ 
 ثانية بعد الدقيقة األوىل؛ 30/ دج 3.99:تسعرية موحدة حنو كل الشبكات بـ 

  :هناك العديد من العروض اخلاصة بالدفع البعدي، أمهها: عروض الدفع البعدي -ب

يضم هذا العرض ثالث صيغ باشتراكات خمتلفة ميكن عرضها يف اجلدول : ذات الصيغة احملدودةعرض الدفع البعدي  -1ب
  : التايل

  مزايا وأسعار عرض الدفع البعدي ذات الصيغة احملدودة: 25جدول رقم 

  
 عروض One ذات الصيغ احملدودة

One 1500  One 2200 One 4000 

  دج 4000  دج 2200  دج 1500  االشتراك الشهري

  ثانية 30/ دج 4  املكاملات حنو أوريدوسعر 
  18:00إىل  06:00دج من  1
  06:00إىل  22:00دج من  1أو 

  18:00إىل  06:00دج من  0
  06:00إىل  22:00دج من  0أو 

  دج 4000  دج 2200  دج 3000  حنو باقي الشبكاتاملكاملات  رصيد
sms دج 2  دج 4  دج 5  حنو الشبكات الوطنية  
sms دج 14  دج 14  دج 14 حنو الشبكات الدولية  

  دج 10  دج 10  دج MMS 10 رسائل متعددة الوسائط 
  MO  1 GO  2 GO 500  حجم االنترنت املهدى

  ثانية 30/ دج 2  ثانية 30/ دج 3  ثانية 30/ دج 4  حنو كل الشبكات سعر املكاملات
Source: www.Ooredoo , page consultée le: 03/09/2017. 

تتشابه مع العرض السابق يف يضم هذا العرض ثالث صيغ باشتراكات خمتلفة : عرض الدفع البعدي ذات الصيغة املفتوحة -2ب
بشكل غري حمدود إىل غاية  هذا العرض املزايا واألسعار، غري أن االختالف بينهما يكمن يف أن املشترك ميكنه استخدام شرحية

  .انقضاء الشهر

  :تضم هذه الفئة العديد من العروض أمهها :فئة املؤسسات -2
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موجهة للحرفيني والتجار ) 4000، 2000، 1000(يضم هذا العرض ثالث صيغ  ":  businessHAYA" عرض  -أ
  .أدناه وأصحاب املهن احلرة، ولكل صيغة أسعار ومزايا معينة ميكن تلخيصها يف اجلدول

  اخلاص باملؤسسات"   businessHAYA" مزايا وأسعار عرض : 26جدول رقم 

  1000 business  2000 business  4000 business  
  دج 4000  دج 2000  دج 1000  االشتراك الشهري

دقيقة/ دج 12  دقيقة/ دج 12  املكاملات املرئية حمليا دقيقة/ دج 12   

  GO  4 GO  10 GO 1.5  حجم االنترنت املهدى
sms دج 3  دج 3  دج 3  حنو باقي الشبكات  

sms دج 14  دج 14  دج 14 حنو باقي اخلارج  
  دج 10  دج 10  دج 10  رسائل متعددة الوسائط 

  دج 0: سا بـ 18إىل  8  سعر املكاملات حنو أوريدو
  د/دج 8: سا بـ 8إىل  18

  دقيقة/ دج  0  دقيقة/ دج  0

دقيقة/ دج 8  دقيقة/ دج 8  باقي الشبكاتالسعر حنو  دقيقة/ دج 8   

دقائق 15  دقائق 10  الدقائق املهداة حنو اخلارج دقائق 20   
  املكاملات بني اخلطوط

  دقيقة/ دج  0  دقيقة/ دج  0  دقيقة/ دج  0  18:00إىل  8:00من 

Source: www.Ooredoo , page consultée le: 05/09/2017. 

  :هي اشتراكاتيضم هذا العرض ثالث  ":أوريدو  بـرو" عرض  -ب

  اشتراك "Pro 1200  " دج كل شهر؛ 1200مببلغ قدره 
  0024" اشتراكPro   " دج كل شهر؛ 2400مببلغ قدره  
  0040" اشتراكPro   " ابتداء من ثالثة خطوط دج كل شهر 4000مببلغ قدره.  

  .11ه االشتراكات فيمكن عرضها يف امللحق رقم أما مزايا وأسعار هذ     

ة اشتراكات شخصية متكن املشترك من التحكم بشكل يتكون هذا العرض من جمموع ":أوريدو بـرو كنترول " عرض  -ج
أما مزايا وأسعار هذه االشتراكات  دج للشهر، 1000: ويقدر مبلغ االشتراك األدىن لكل خط بـأفضل يف ميزانية اتصاالته، 

  .12فيمكن عرضها يف امللحق رقم 

هو عرض يضم جمموعة من االشتراكات مكيفة حسب ميزانية املشترك واحتياجاته، فباإلضافة إىل ":  Option" عرض  -د
  :يستفيد العميل من دقائق جمانية وانترنت ورسائل قصرية حسب كل اشتراك كما يلي االشتراكمبلغ 

  اشتراك "Option 1200  :" 1دج مكاملات و 1000يستفيد املشترك من GO رسالة قصرية 500انترنت و 
  صاحلة ملدة ثالثة أشهر للتشغيل اجلديد؛

  اشتراك "Option 2200  :" رسالة قصرية  600و دقيقة 1000دج مكاملات و 2000يستفيد املشترك من
  صاحلة ملدة ثالثة أشهر للتشغيل اجلديد ؛
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  اشتراك "Option 3200  :" 3و دقيقة 1000دج مكاملات و 3000يستفيد املشترك من GO 600انترنت و 
  رسالة قصرية صاحلة ملدة ثالثة أشهر للتشغيل اجلديد ؛

  اشتراك "Option 4200  :" 4دج مكاملات و 4000يستفيد املشترك من GO رسالة قصرية  500انترنت و
، باإلضافة إىل مكاملات جمانية حنو شبكة أوريدو من الساعة الثامنة صباحا إىل صاحلة ملدة ثالثة أشهر للتشغيل اجلديد

  .السادسة مساءا

    :تقدم مؤسسة أوريدو جمموعة كبرية من اخلدمات لفئة اخلواص واملؤسسات، أهم هذه اخلدمات ما يلي :اخلدمات - 3

بإرسال رسائل نصية قصرية جمانية لألصدقاء إن كان رصيدهم   دمة لزبائن الدفع املسبقهذه اخلتسمح ": عاوديل"خدمة  -
  ؛ غري كاف إلجراء املكاملة

حتجب املواقع ذات احملتويات غري املرغوب فيها بصفحات االنترنت حلماية  هي خدمة جمانية: الرقابة األبوية لالنترنت خدمة -
  ؛أطفالكم

هي خدمة الدفع ااين عرب االنترنت لتعبئة الرصيد ودفع الفواتري دون تنقل باستخدام البطاقات  ": ESTORM" خدمة  -
  البنكية؛

من ختصيص نغمة االنتظار اخلاصة به وفقا مليوله، وذلك بدفع اشتراك شهري  كهذه اخلدمة متُكن املشتر: خدمة رنـيين -
  دج؛ 40: قدره

  هي خدمة جمانية متكن مشتركي أوريدو من متابعة األخبار والبقاء على اتصال دائم باألصدقاء؛: الفايسبوكخدمة  -
 ؛" Parisbas  BNP"هي خدمة متُكن املشترك من تعبئة رصيده على أجهزة الصرف اآليل لبنك : خدمة تعبئة أوريدو -

كل جديد خيص أحوال الطقس، الرياضة، مواقيت متُكن املشترك من احلصول على هي خدمة ": خربين"خدمة  -
  دج للشهر؛ 50اخل، مقابل مبلغ قدره ...الصالة،

متُكن هذه اخلدمة املشترك من حتويل جزء من رصيده إىل متعامل آخر يف شبكة أوريدو يف أي وقت ": ستورميلي"خدمة  -
  ودون تنقل؛

حتديد قائمة مكونة من رقم إىل عشرة أرقام للتكفل مبكاملام  متُكن املشترك منهي خدمة : خدمة االتصال بدون رصيد -
  عند انتهاء رصيدهم؛

  دج شهريا؛ 100حظر املكاملات غري املرغوب فيها مقابل  متُكن املشترك منهي خدمة  ":فيلتري"خدمة  -
  أوريدوملؤسسة  التوزيع والترويجسياسة : ثـالثا

ىل إعالم إتستخدم مؤسسة أوريدو سياسيت التوزيع والترويج إليصال منتجاا يف املكان والزمان املناسبني، باإلضافة      
  .املؤسسةمبنتجات  احلاليني واملرتقبني وتذكري العمالء

تتبىن مؤسسة أوريدو كل من سياسيت التوزيع املباشر وغري املباشر لتوزيع منتجاا، فضمن السياسة  :سياسة التوزيع -1
   )1(: ، واملكونة منمقر 538األوىل يتم التعامل مباشرة مع العمالء من خالل مقراا البالغ عددها 

 107 ؛وكالة خاصة بأوريدو  

                                                        
(1)  www.Ooredoo , page consultée le: 18/09/2017. 
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 3  حمالتVIP ؛  
 83 ؛حمل  
 345  أوريدوفضاء خاص خبدمات. 

تقوم ببيع العروض وبطاقات التعبئة وحتصيل الفواتري ومعاجلة مشاكل  هذه املقرات املنتشرة عرب كافة التراب الوطين     
  .املشتركني، وهي مهيأة بشكل راقي يعطي صورة جيدة اجتاه املؤسسة

 west tel, raya, mobi :همأمهأما سياسة التوزيع غري املباشرة فتتم من خالل جمموعة من املوزعني املعتمدين،      

phone, R.point com )1(، يتوسطون بني مؤسسة أوريدو ونقاط البيع املعتمدة.  

كون من اإلعالن والعالقات العامة ممتكامل مؤسسة أوريدو على مزيج تروجيي  تعتمد :سياسة الترويج ملؤسسة أوريدو -2
  .االتصال الفعال بعمالئها احلاليني واملرتقبني وتنشيط املبيعات وقوة البيع تسعى من خالله إىل

حيث تستخدم هذه األخرية العديد من الوسائل  يعد اإلعالن العنصر األكثر استعماال من طرف املؤسسة، :اإلعالن -أ
  :اإلعالنية، أمهها

  االلكتروين الرمسي للمؤسسة الذي تنشر فيه كل العروض واخلدمات واملعلومات واألحداث واألخبار اخلاصة املوقع
 ا؛

 اإلذاعة والبث التلفزيوين لعرض الكثري من الومضات اإلشهارية من حني آلخر ويف أوقات مدروسة؛ 
 ملالعب وغريها؛املعلقات وامللصقات يف الطرق الوطنية والشوارع الرئيسية ونقاط البيع وا 
 الت اليت تصدرها؛وغريها منشورات املؤسسة املتمثلة يف املطويات واملذكرات السنوية وا 
 الت الوطنية بالغة العربية والفرنسية األكثر رواجا وقراءةلالصحف وا.  

مليون دوالر بعد كل من  337ها ثالث أكرب املعلنني يف التلفزة اجلزائرية باستثمارات إعالنية قدرمؤسسة أوريدو وتعترب       
   .)2(جازي وموبيليس 

تم مؤسسة أوريدو بالعالقات العامة كعنصر فعال عند إعداد مزجيها التروجيي، حيث تقوم بالعديد  :العالقات العامة -ب
لألحداث ، وميكن مالحظة ذلك من خالل مشاركتها يف املعارض والصالونات ورعايتها اجلزائريمن األنشطة مع اجلمهور 

 اليت قامت ا املؤسسة تتمثل أهم أنشطة العالقات العامةو، )اخل...رياضية، ثقافية، فنية، خريية،( جماالت خمتلفة والتظاهرات يف
  )3(:فيما يلي

 )SICOM 2017(شاركت مؤسسة أوريدو للسنة الثامنة على التوايل يف املعرض الدويل لعلوم احلاسب اآليل واالتصاالت  -
  بقصر املعارض يف اجلزائر العاصمة؛ 2017أفريل  09إىل  05يف طبعته السادسة والعشرون الذي انعقد من 

                                                        
، مرجع )2011-2008(حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر  –اهلامشي بن واضح، تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية ) 1(

  .275سابق، ص 
  .285ص  سابق،الرجع امل )  2(

(3)  www.Ooredoo , page consultée le: 24/09/2017. 
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 152وتساهم يف متويل أعماهلا اخلريية، حيث أرسلت "  SOS" للسنة العاشرة على التوايل ترعى مؤسسة أوريدو مجعية  -
" مريكيور"إىل مكة املكرمة من أجل أداء فريضة احلج، وقد مت تنظيم حفل عند عودم يف فندق ) معاقني وحمتاجني(من املسنني 

  ؛ 2015أفريل  18يف 
يف ثاين يوم لعيد الفطر بتنظيم زيارة لألطفال من باب التضامن واملواطنة وللسنة الثالثة على التوايل، تقوم مؤسسة أوريدو  -

  املرضى يف عدة مستشفيات مع تقدمي العديد من اهلدايا هلم؛
قامت مؤسسة أوريدو بتكرمي الطلبة املتفوقني يف كلية اإللكترونيك واإلعالم اآليل تثمينا للقدرات العالية للطلبة اجلزائريني،  -
منتوري بقسنطينة،  ةخوإلاملدرسة الوطنية متعددة التقنيات وكذا طلبة جامعة او دينامعة العلوم والتكنولوجيا هوراي بومجب

   ؛ 2017- 2016للمتفوقني األوائل للسنة اجلامعية  مكافآت امبنحه

 24و 23نظمت مؤسسة أوريدو بالتعاون مع الوكالة الوطنية للدم عملية التربع بالدم من طرف عماهلا، وذلك يومي  -
  .يف مقراا بعدة واليات 2017جويلية 

على غرار مؤسسة جازي وموبيليس، تقوم مؤسسة أوريدو بالعديد من أنشطة ترقية املبيعات من حني  :املبيعات ترقية - ج
   )1( :وأهم هذه األنشطة ما يليوبالتايل أرباحها،  واليت دف من خالهلا إىل تعظيم مبيعاا، عن طريق عروضها التروجيية آلخر

 " Clubلى سعر االشتراك خلدمتهع % 50 :عن ختفيض بـ مؤسسة أوريدو الفضيل أعلنت شهر رمضان مبناسبة -
"  Jeux؛طوال الشهر ويومي عيد الفطر، وكذا عن إطالق مسابقة تسمح بالفوز جبوائز رائعة  
"  one line"املشاهدة  مؤسسة أوريدو لعمالئها اشتراك جماين ملدة شهر خلدمةمبناسبة شهر رمضان الفضيل، منحت  -

  ؛ "STARZ PLAY" حسب الطلب
املسافرين إىل البقاع  االستقبال املكاملات لفائدة زبائنه) Roaming(خلدمة التجوال  اأسعاره خفضت مؤسسة أوريدو -

، دج للدقيقة 10إىل  40، حيث اخنفض سعر املكاملة من 2017سبتمرب  30إىل غاية  2017أوت  05 ذلك منو ،املُقدسة
  ؛باململكة العربية السعودية اهلاتف النقال شبكاتذلك عرب مجيع و
  ؛" HAYA business"دقيقة حسب الصيغة املختارة يف عرض  20إىل  10منح مكاملات جمانية حنو اخلارج من  -
  ؛"La Plus"  يف عرضدقائق من املكاملات اانية يوميا حنو الشبكة  5منح  -
اخلاص باألفراد، حيصل املشترك على رصيد " La Plus"القيام بعملية التعبئة، فمثال يف عرض منح أرصدة مضاعفة عند  -

  دج صاحلة لكل الشبكات؛ 2000: دج عن كل تعبئة بـ 3990مضاعف مرتني قدره 
يظهر عنصر قوة البيع يف مؤسسة أوريدو من خالل نقاط بيعها والوكاالت التابعة هلا، حيث يقوم رجال البيع  :قوة البيع -د

بإقناع الزبائن وحثهم على شراء املنتجات وتقدمي التوضيحات واإلجابات الالزمة لتساؤالم، وتسعى املؤسسة دائما إىل 
، وفضال عن سياسة زون باللباقة يف الكالم والقدرة على إقناعتوظيف رجال بيع أكفاء وحاملني شهادات جامعية يتمي

لرجال البيع االستقطاب والتوظيف اليت تنتهجها، فاملؤسسة تسعى دائما لتطوير كفاءاا البشرية باالعتماد على برامج التكوين 
   .من حني آلخر

سلكية يف اجلزائر، تعمل كل من مؤسسة أوريدو يف األخري ميكن القول أن املنافسة اليت يشهدها قطاع االتصاالت الال     
  . وجازي على وضع مزيج تسويقي فعال تسعيان من خالله إىل اقتناص الفرص املتاحة واحملافظة على احلصة السوقية هلما

 
                                                        

(1)  www.Ooredoo , page consultée le: 25/09/2017. 
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  دور مؤسسة أوريدو وجازي يف حتسني املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس: املبحث الرابع

بعد احلديث يف املبحث السابق عن املزيج التسويقي ملؤسسات االستثمار األجنيب املباشر العاملة يف قطاع االتصاالت      
 فالشك أن أي قرارات  ؤسسة موبيليس،ملمثيله  يف حتسنيالتسويقي  هامزجي دوراحلديث عن اآلن الالسلكية يف اجلزائر، يأيت 

 أو استراتيجيات هجومية تتخذها جازي أو أوريدو فيما خيص املنتج أو التسعري أو التوزيع أو الترويج سوف يقابلها قرارات 
على  ها هذه املؤسسات األجنبيةفإن ظروف املنافسة اليت فرضتأو استراتيجيات دفاعية من طرف موبيليس، ومن جهة أخرى 

  .يات هجومية من حني آلخر ختص مزجيها التسويقي لفرض وجودها يف السوق اجلزائريموبيليس جعلتها تبادر باختاذ استراتيج

وذلك دور كل من مؤسسة أوريدو وجازي يف حتسني املزيج التسويقي ملؤسسة موبيليس، نتناول  ويف هذا املبحث سوف     
   :من خالل املطالب التالية

  .2008 – 2002مقارنة بعض عروض وأسعار املتعاملني الثالث خالل الفترة : املطلب األول

   .مقارنة بعض العروض واألسعار احلالية ملؤسسة موبيليس مع مثيلتها يف أوريدو وجازي: املطلب الثاين

  .مع مثيلتها يف أوريدو وجازيمقارنة ملؤسسة موبيليس  احلصة السوقيةتطور : املطلب الثالث

  2008 -  2002خالل الفترة  املتعاملني الثالث وأسعارعروض مقارنة بعض : املطلب األول

املؤسسات الثالث جيد أا تتشابه إىل حد بعيد، لكن ما يهمنا هو مدى حماكاة عروض  منتجات وأسعارإن املتمعن يف      
لك سوف نعتمد يف املقارنة على األساس يف مؤسسة أوريدو وجازي، لذوخدمات املؤسسة الوطنية موبيليس مع مثيلتها 

التارخيي عند طرح العروض من طرف املؤسسات الثالث، ونظرا لكثرة العروض املقدمة فسوف تقتصر املقارنة على بعض 
  .العروض وأسعارها

        2008 -  2002خالل الفترة  أهم عروض املتعاملني الثالث مقارنة بني: أوال

استقالل موبيليس عن مؤسسة اتصاالت اجلزائر، كان هلذه األخرية عرض واحد من عروض قبل : 2002/2003سنة  -1
مليون دج  2، وكانت اخلطوط تباع ملسؤولني ورجال أعمال مببلغ يزيد عن "GSM"الدفع البعدي الذي يعتمد على شبكة 

وعة من العروض، ففي أوت للخط دون احتساب الرسم على القيمة املضافة، أما مؤسسة جازي فقد قدمت تشكيلة متن
دج للشرحية، وخالل شهر جويلية  9900بسعر " djezzy la carte"قدمت عرضها اجلديد اخلاص بالدفع املسبق  2002

دج على التوايل، وباإلضافة إىل عرض  3999و 4999و  6999خفضت أسعار عرضها إىل  2003وأوت وديسمرب 
ع البعدي متثلت يف العرض الكالسيكي وعرض األفراد واملؤسسات، كل الدفع املسبق قدمت جازي عدة عروض خاصة بالدف

     )1(. % 88هذه العروض مكنت املؤسسة من االستحواذ على السوق اجلزائري بنسبة تزيد عن 

 mobilis La"قدمت مؤسسة موبيليس عرضها اجلديد اخلاص بالدفع املسبق  2004فيفري  03يف  :2004سنة  -2

carte" 2004، ويف شهر أوت )اخلط(دج للشرحية  5800دج وسعر قدره  2000و  1000:مع بطاقات تعبئة بـ 
دج للشرحية مع احتساب  2900عن عرضها اجلديد للدفع املسبق بسعر ) جنمة سابقا(أعلنت الوطنية التصاالت اجلزائر 

                                                        
(1) ARPT, rapport annuel 2003, P 144 - 147. 
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، هذه املراوغات )1(دج  2900سعر شرحيتها إىل  التسعرية بالثانية بعد الدقيقة األوىل، ما دفع مبؤسسة جازي إىل ختفيض
إىل تبين إستراتيجية   2004السعرية واالستراتيجيات اهلجومية خلقت ضغوط تنافسية دفعت مبؤسسة موبيليس يف سبتمرب 

   .دج، أي أقل من أسعار منافسيها 2800دفاعية، وذلك بتخفيض سعر شرحيتها إىل 

ى حدى فاملالحظ أن مؤسسيت جازي وأوريدو مها األكثر عروضا مقارنة مبوبيليس، أما بالنسبة لعروض كل مؤسسة عل     
  :واجلدول التايل يوضح ذلك

  2004املقارنة بني عروض موبيليس وجازي وأوريدو خالل سنة : 27جدول رقم 
  أوريدو  جازي  موبيليس  

   Carte 1000 -  عروض الدفع املسبق
- Carte 2000  

- Economique 1200 
- Confort 2300 

- Excellence 3000 
- Allo 

- Carte 1000   
- Carte 1500 
- Carte 2000   
- Carte 3000 

 Forfait 1000 -  عروض الدفع البعدي
- Résidentiel 

- Economique  
- Confort  

- Excellence  
- Business 

- Corporate Control 

- Forfait 1200 
- Forfait 1800 
- Forfait 2500 

source: ARPT, rapport annuel 2004, P 126 - 130. 

  .مث موبيليس) جنمة سابقا(حيث حتتل جازي املرتبة األوىل من حيث العروض، تليها أوريدو      
، واخلاصة )13انظر امللحق رقم ( 2004ومبقارنة أسعار املكاملات والرسائل القصرية للمتعاملني الثالثة خالل سنة      

  :فيما خيص ، ال سيماالدفع املسبق جند أن موبيليس تطبق أسعار منخفضة مقارنة مع منافسيها جازي أو أوريدوبعروض 
 36(دج للدقيقة، وهذا السعر أقل من مثيله املطبق يف جازي  22.52: سعر املكاملات حنو اخلارج واملقدر بـ 

 ؛)د/ دج 32(وأوريدو ) د/ دج
  سعرMMS باإلضافة إىل سعر )دج 14(دج أقل من مثيله يف مؤسسة أوريدو  12:   بـ ،SMS  حنو باقي

 دج؛ 6: الشبكات املقدر بـ
  يوم 120(فترة صالحية الرصيد هي األطول مقارنة بالفترات اليت مينحها املنافسني.(  

أما فيما خيص أسعار املكاملات والرسائل القصرية حنو نفس الشبكة وحنو باقي الشبكات فاملالحظ أن أسعار موبيليس هي      
وبالنسبة لعروض الدفع البعدي فاألمر خيتلف نوعا ما، حيث نالحظ أسعار أقل ملوبيليس يف . األعلى مقارنة بأسعار منافسيها
  . MMS و نفس الشبكة واخلارج واملكاملات حنو اهلاتف الثابت وحن

إن كثرة العروض املقدمة من طرف مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر وأسعارها املنخفضة، أنذر ببداية  :2005سنة  -3
 املنافسة بني املؤسسات الثالث، ما دفع مبوبيليس إىل اختاذ العديد من اإلجراءات، منها ما خيص ختفيض أسعار عروضها

2( :، أهم هذه اإلجراءات ما يلي، ومنها ما خيص ابتكار عروض وخدمات جديدةاوحتسني جود (  

                                                        
(1) ARPT, rapport annuel 2004, P 126 - 130. 
(2) ARPT, rapport annuel 2005, P 58.  
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  شرحيةمت ختفيض سعر  2005يف جانفي "mobilis La carte"  دج مع منح رصيد أويل  1400إىل  2800من
بقيمة ، باإلضافة إىل طرح بطاقة تعبئة جديدة أشهر بدل شهرين أربعةدج وفترة صالحية تصل إىل  1000قدره 
 ؛دج 500

  أعلنت موبيليس عن طرح خدمة  2005يف فيفري" GPRS "و خدمة  2004أن أطلقتها جازي يف جويلية  بعد
"MMS " ؛2004بعد أن قدمتها أوريدو يف شهر أوت  

  اجلديد للشركات العرض يف شهر مارس مت طرح" Mobilight "دج للخط 600: ق بـاخلاص بالدفع املسب 
 ؛"Flotte"وعرض 

  اجلديد العرض مت طرح  من نفس السنة شهر أفريليف" Mobiposte " الذي جيمع بني صيغيت الدفع املسبق
لكل ) دج 3000، 2000، 1200( وبثالث اشتراكات خمتلفة  كة مع مؤسسة بريد اجلزائراوالبعدي، بالشر

 ؛اشتراك مزايا وأسعار حمددة
  انية دمةاخلأعلنت موبيليس عن طرح  2005نوفمربإرسال رسائل قصرية إىل اليت متكن املشترك من " كلمين" ا

 "كان رصيده غري كايف، وقد مت طرح هذه اخلدمة كرد فعل على خدمة  حىت وإن لدفع املسبق أو البعديمشتركي ا

SOS Crédit"  ملشتركي الدفع املسبق كحل عند نفاذ الرصيد؛ 2005اليت قدمتها جازي يف جوان 
  اية سنة ا، عقد موبيليس ثالث اتفاقيات مع مصنعي املعدات الالسلكية ن أجل حتسني وم 2005قبلجودة خدما

)Ericsson, Huawei, ZTE ( حمطة إذاعية  200القتناء)BTS(؛ 
  اتفاقية مع مؤسسات االتصاالت الالسلكية األجنبية لتوسيع خدمة الرومينغ  18مت عقد)Roaming.(  

    :يف الشكل التايل 2005وعليه ميكن تلخيص العروض املقدمة من طرف موبيليس خالل سنة      
  2005عروض موبيليس املقدمة خالل سنة :  19الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

source: ARPT, rapport annuel 2005, P 75-77. 
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فربغم من ختفيض سعر املكاملات حنو موبيليس وفيما خيص أسعار عروض موبيليس مقارنة مع مثيلتها يف جازي وأوريدو،      
دج، إال أا بقيت أعلى من أسعار املنافسني،  5إىل  6دج وسعر الرسائل القصرية حنو نفس الشبكة من  12ىل إ 15من 

، إذ ميكن القول بصفة عامة أن أسعار عروض موبيليس عروض الدفع املسبق والبعديأسعار ونفس الشيء بالنسبة لباقي 
 .ة نسبيا مقارنة بأسعار املنافسنيمرتفع

دفعت مبوبيليس إىل اختاذ العديد ) جازي وأوريدو(إذن ظروف املنافسة اليت فرضتها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر      
مكنتها من جيايب على أداء املؤسسة، حيث اإلثر األكان هلا  ، واليتسياسيت املنتج والتسعريب اخلاصة ت التسويقيةاالقرار من

خالل اية  % 24سوقية بدل احلصة ال إمجايلمن  %35.9ما ميثل  2005الوصول إىل مخسة ماليني مشترك مع اية سنة 
  .2004سنة 

بسبب العروض املتنوعة املقدمة من طرف مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر جازي وأوريدو، قامت  :2006سنة  -4
  .عرضني رئيسيني، أحدمها خيص فئة األفراد واآلخر خيص فئة املؤسساتموبيليس خالل هذه السنة بتقدمي 

مبزايا وأسعار  املوجه لألفراد واخلاص بالدفع املسبق "Gosto" قدمت موبيليس عرضها اجلديد 2006أفريل  20ففي      
     )1(: ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

 دج؛ 100: دج مع رصيد مهدى قدره 250: سعر الشرحية يقدر بـ 
  ثانية األوىل؛ 30احلساب بالتسعري بعد 
  يوم؛ 30يوم ومدة استقبال املكاملات  30مدة صالحية الرصيد 
  دج حنو شبكة موبيليس 4سعر تنافسي للمكاملات يبدأ من .  

وعرض  2004جازي يف أوت مؤسسة املقدم من طرف  "ALLO"وقد جاء هذا العرض كرد فعل على عرض      
"Nedjma Star" )(  املقدم من طرف مؤسسة أوريدو)من خالله إىل  موبيليس حيث سعت ،2005 يف جانفي) جنمة سابقا

  .مقارنة بعروض املنافسني منخفضةوأسعار  عديدة وذلك مبنح مزايا ،استهداف فئة األفراد ذوي امليزانيات احملدودة

 17فقد أعلنت موبيليس يف  ،2005املقدم من طرف مؤسسة جازي سنة  "Djezzy control"وكرد فعل على عرض      
يتشابه مع مثيله يف مؤسسة ، هذا العرض املوجه لفئة الشركات "mobicontrol"عن تقدمي العرض اجلديد  2006أكتوبر 
جند أن عرض موبيليس أفضل من عرض جازي  )14انظر امللحق رقم ( العرضني ةمبقارنلكن  ،من حيث الفئة املستهدفة جازي

  :من حيث

  ختتلف باختالف االشتراك يف عرض أسعار املكاملات حنو الشبكة وخارجها"mobicontrol" كل  وثابتة يف
، ومن جهة أخرى فإن سعر املكاملات يف العرض األول أقل من مثيلتها يف "Djezzy control"عرض  اشتراكات

 العرض الثاين؛

                                                        
(1)  www.mobilis, page consultée le: 18/10/2017. 

) ( طرح عرض  أعلنت مؤسسة جازي عن 2004يف أوت"ALLO " دج، وكرد فعل على هذا العرض  5دج للشرحية مع رصيد مهدى قدره  250بسعر
دج للشرحية مع رصيد مهدى قدره  400بسعر " Nedjma Star "بتقدمي عرض مشابه أطلقت عليه اسم  2005يف جانفي ) جنمة سابقا(قامت أوريدو 

    . انيات احملدودةدج، كال العرضني موجهني لفئة األفراد ذوي امليز 200
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  يف عرض  وخارج الوطنأسعار املكاملات اخلاصة بالرسائل القصرية حنو نفس الشبكة"mobicontrol " أقل من
       ".Djezzy control"عرض مثيلتها يف 

لكنها قدمت العديد من اخلدمات خالل هذه السنة مل تقدم موبيليس أي عرض جديد للجمهور اجلزائري،  :2007سنة  -5
  :ملثيلتها يف جازي و أوريدو، وأهم هذه اخلدمات ما يلياألخرى املشاة 

  وبعد سنتني من تقدمي جازي خلدمة  2007يف أوت"Flexy) " أعلنت موبيليس عن اخلدمة )2005أوت ،
دج، وذلك من خالل 5000و 40اليت تمكن املشترك من تعبئة رصيده مببلغ يتراوح بني " Arsselli"اجلديدة 

هذه اخلدمة هلا نفس مزايا وخصائص خدمة  وكاالت موبيليس املنتشرة عرب التراب الوطين، نقاط البيع املعتمدة أو
"Flexy "لذلك ميكن القول أن عرض هذه اخلدمة من طرف موبيليس جاء كرد واملقدمة من طرف جازي وأوريد ،

 ؛"Flexy"فعل على خدمة 
  أعلنت موبيليس عن تقدمي خدمة البالك بريي  2007يف سبتمرب"Black Berry "وقد جاء  شبكتها، من خالل

 .2006هذا الطرح كرد فعل على نفس اخلدمة املقدمة من طرف مؤسسة جازي يف أكتوبر 

يف قطاع االتصاالت  العاملة متاشيا مع ظروف املنافسة اليت فرضتها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر :2008سنة  -6
بتوسيع تشكيلة  موبيليس خالل هذه السنةمؤسسة قامت  ولتلبية حاجات ورغبات الزبائن من جهة ثانية، ،من جهة الالسلكية

 2008ليصبح مكون من سبع صيغ بدل مخسة، كما قامت يف فيفري " Forfait"اص مبشتركي الدفع البعدي اخل عرضها
" ranati"وقد قُدمت هذه اخلدمة كرد فعل على خدمة  ،بنفس أسعار املنافسني  )naghmati ")1"بطرح اخلدمة اجلديدة 

  .2007و مؤسسة أوريدو يف  2006اليت مت طرحها من طرف مؤسسة جازي يف جوان 

        2008 - 2002أسعار املتعاملني الثالث خالل الفترة  بني مقارنة: ثانيا 

مبالحظة تطور أسعار املتعاملني الثالث خالل السنوات األوىل من بداية نشاطهم، جند أن هناك اخنفاض كبري يف األسعار،      
  .أو أسعار املكاملات) الدفع املسبق أو البعدي(سواء فيما يتعلق بأسعار اخلطوط 

بعد  :2008-2002خالل الفترة  ريدومقارنة أسعار العروض مسبقة الدفع ملوبيليس مع مثيلتها يف جازي وأو -1
انفتاح قطاع االتصاالت الالسلكية على املنافسة ودخول املؤسسات األجنبية لالستثمار يف هذا القطاع، اخنفضت أسعار 

دج  17500بعد أن كان  2008دج سنة  500حيث أصبح سعر شرحية الدفع املسبق عروض الدفع املسبق اخنفاضا كبريا، 
  :مالحظة ذلك يف الشكل التايل، وميكن 2002سنة 

  

  

  

                                                        
(1) www.mobilis, page consultée le: 20/10/2017. 
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  2008 – 2002املسبق للمتعاملني الثالث خالل الفترة  عمقارنة أسعار عروض الدف :20م الشكل رق
  )دج(الوحدة                                                                              

 
 
source: ARPT, rapport annuel 2008, P 65. 

فيما خيص العروض األساسية للدفع  أن هناك مناورات سعرية بني املؤسسات الثالث نالحظ )20(رقم  الشكلمن خالل      
 مايدج يف  3990واخنفض إىل  2002دج يف أوت  17500: يقدر بـ" Djezzy carte"فقد كان سعر شرحية ، املسبق

 5800بسعر  2004فقد مت طرحه يف فيفري " Mobilis carte"، أما عرض 2004 أوتدج يف  2900و  2004
 هذه القرارات السعريةدج للشرحية،  2900بسعر " Nedjma carte "طرح عرض  2004ة، ليتم يف أوت دج للشرحي

أي أقل من دج،  2800دفعت مبوبيليس يف شهر سبتمرب من نفس السنة إىل ختفيض سعر عرضها إىل  خلقت ضغوط تناقسية
دج  500توالت قرارات ختفيض أسعار العروض للمؤسسات الثالث إال أن وصل سعر الشرحية إىل ، وهكذا أسعار منافسيها

  . 2008بنهاية 

 :2008 – 2002للمتعاملني الثالث خالل الفترة  حنو نفس الشبكة مقارنة أسعار مكاملات عروض الدفع املسبق - 2
فيما خيص ختفيض أسعار املكاملات حنو نفس  القائدة يتبني لنا أن أي قرار تتخذه مؤسسة جازي )21(مبالحظة الشكل رقم 

 Mobilis"فتقدمي موبيليس عرضها  موبيليس باختاذ نفس اإلجراء، أوريدو و الشبكة يتبعه رد فعل من طرف مؤسسة
carte " ا من  15بسعرإىل  2004يف أوت  للدقيقة دج 20دج للدقيقة دفع مبؤسسة جازي إىل ختفيض سعر مكاملا
 10، هذا اإلجراء دفع مبوبيليس إىل ختفيض سعر مكاملاا إىل 2005دج يف فيفري  10  إىلمث 2004يف أكتوبر  12.5

    .من نفس السنةديسمرب  دج يف 7.5مث إىل  2006فيفري  يف دج
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  مقارنة أسعار مكاملات عروض الدفع املسبق حنو نفس الشبكة للمتعاملني الثالث خالل الفترة : 21الشكل رقم 
2002 – 2008  

  )الدقيقة/ دج(الوحدة     

  
source: ARPT, rapport annuel 2008, P 65. 

مبالحظة  :2008 –2002 للمتعاملني الثالث خالل الفترة وأسعار املكاملات البعديالدفع  عروضأسعار مقارنة  -3
 املوجهة لفئة األفراد ملؤسسة موبيليس) أسعار التشغيل(أن أسعار عروض الدفع البعدي  املبني أدناه جند )22(رقم الشكل 

 Mobilis"بالنسبة لعرض  2005إىل  2002خاصة يف السنوات املمتدة من  ،جازي وأوريدو مرتفعة مقارنة مع أسعار

Résidentiel"مؤسسة جازيكل كبري نظرا لألسعار التنافسية لعروض اخنفضت أسعارها بش 2006 ، لكن بداية من سنة  . 

  2008 – 2002ة أسعار عروض الدفع البعدي للمتعاملني الثالث خالل الفترة مقارن: 22م الشكل رق

  
source: ARPT, rapport annuel 2008, P 68. 
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  :فيمكن عرضها يف الشكل التايل ،حنو نفس الشبكة لعروض الدفع البعدي املوجه لألفراد املكاملات سعرأما فيما خيص   

 2002مقارنة سعر املكاملات حنو نفس الشبكة لعروض الدفع البعدي للمتعاملني الثالث خالل الفترة : 23الشكل رقم 
– 2008  

  
source: ARPT, rapport annuel 2008, P 69. 

ملؤسسة موبيليس حنو ) forfait(يتبني لنا أن متوسط سعر املكاملات خارج الرصيد املهدى ) 23(من خالل الشكل رقم      
دج للدقيقة خالل  5.5: بـ" mobilisforfait"إذ قدر يف عرض  نفس الشبكة أقل من مثيله يف مؤسسة جازي وأوريدو،

 Mobilis"، بينما قدر يف عرض 2007و 2006خالل سنيت  دج للدقيقة 5، واخنفض إىل 2008و 2005و 2004سنة 

Résidentiel "2006و  2005دج خالل سنيت  6، مث ارتفع إىل 2004و 2003دج للدقيقة خالل سنيت  5: بـ ،
 "Djezzy classic"املواليتني، وهذه األسعار أفضل من مثيلتها يف عرض  السنتنيدج خالل  5.5لينخفض مرة أخرى إىل 

  ."Nedjma abonnement"و

 :2008 –2002للمتعاملني الثالث خالل الفترة لمؤسسات وأسعار املكاملات املوجهة لعروض المقارنة أسعار  -4
، )24(كما هو مبني يف الشكل رقم  )أسعار شراء اخلط(للمتعاملني الثالث ملؤسسات فئة اأسعار العروض املوجهة ل مبقارنة

سعر  مقارنة بأسعار عروض جازي وأوريدو، إذ قدر 2005مرتفعة خالل سنة نالحظ أن أسعار عروض موبيليس كانت 
دج بالنسبة لعروض  2000دج، بينما مل تتجاوز  5800: خالل هذه السنة بـ "Mobilis flotte"شرحية عرض 

قل من قامت موبيليس بتخفيض أسعارها إىل أ) 2008، 2007، 2006( لكن خالل السنوات الثالثة املوالية  املنافسني،
  .دج، وذلك ملواجهة املنافسة 1400
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  مقارنة أسعار عروض الدفع البعدي املوجهة للمؤسسات للمتعاملني الثالث خالل الفترة: 24الشكل رقم 
 2002 – 2008 

  )دج(الوحدة     

 source: ARPT, rapport annuel 2008, P 68. 
أن عرض ) 25(وفيما خيص أسعار املكاملات اخلاصة بالعروض املوجهة للمؤسسات، فاملالحظ من الشكل رقم      

"Mobilis flotte "دج للدقيقة بني اخلطوط، أما خارج  3.5: هو الذي يقدم أقل األسعار للمشتركني بسعر يقدر بـ
يف كل العروض املقدمة من  )دج للدقيقة 5( أعلى من مثيله دج للدقيقة، وهذا السعر 5.5: فسعر املكاملة يقدر بـاخلطوط 

  .طرف مؤسسة جازي

ملؤسسات للمتعاملني الثالث خالل الفترة فئة ااملوجهة ل املكاملات اخلاصة بالعروضمقارنة أسعار : 25الشكل رقم 
2002 – 2008  

  source: ARPT, rapport annuel 2008, P 71. 
  



دراسة حالة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر: الفصل الرابع  
 

180 
 

    أوريدو وجازيمثيلتها يف موبيليس مع ؤسسة احلالية مل سعاراألو عروضالمقارنة بعض : املطلب الثاين

واملوجهة  العاملة يف قطاع االتصاالت الالسلكية مؤسسات الثالثلليف هذا املطلب سوف نقارن بني أهم العروض احلالية      
  .لنفس الفئة املستهدفة، وذلك باالعتماد على العرض التارخيي كأساس للمقارنة بني العروض املقدمة

  جلازي  " La Line"ملوبيليس وعرض "  La WIN 3G"املقارنة بني عرض  :أوال

اخلاص باألفراد  "  La Line forfait"قامت مؤسسة جازي بطرح منتوجها اجلديد  2016يف أواخر شهر فيفري      
انظر ( ، لكل صيغة مزايا وأسعار حمددة )5000، 3000، 2000، 1200( بأربع صيغ خمتلفة) صيغة الدفع البعدي(

  ).15امللحق رقم 

املوجه لفئة األفراد  " La WIN 3G"قامت مؤسسة موبيليس هي األخرى بطرح عرض  2016ويف بداية شهر أفريل      
، لكل صيغة مزايا )3000، 2000، 1300(، لكن بثالث صيغ خمتلفة " La Line"واملشابه لعرض ) الدفع البعدي(

  ).16انظر امللحق رقم ( وأسعار حمددة 

من حيث حجم "  La Line"يقدم مزايا أفضل من مثيلتها يف عرض "  La WIN 3G"مبقارنة العرضني جند أن عرض      
ونفس  النترنت املهدى كل شهر وعدد ساعات املكاملات حنو باقي الشبكات وعدد الرسائل القصرية حنو نفس الشبكة،ا

الشيء بالنسبة لألسعار، حيث نالحظ يف اجلدول أدناه أن سعر الرسائل القصرية حنو نفس الشبكة وباقي الشبكات وحنو 
  ". La Line"أقل منها يف عرض "  La WIN 3G"اخلارج يف عرض 

  " La Line"و عرض" La WIN 3G"املقارنة بني أسعار عرض : 28جدول رقم 
  

  La WIN 3G  La Line  
  دج 5  دج 5  سعر املكاملات حنو نفس الشبكة
  دج 5  دج 5  سعر املكاملات خارج الشبكة

  دج 3.5  دج 1   حنو نفس الشبكة sms سعر 
  دج 5  دج 3  خارج الشبكةsms سعر 
  دج 14  دج 10  الوطنخارج sms سعر 

  دج 2000  دج 1000  مبلغ الضمان املدفوع
  .من إعداد الطالب باالعتماد على املوقع الرمسي للمؤسسة جازي وموبيليس :املصدر

الذي " La Line" جاء كرد فعل على عرض 2016أفريل  إذن العرض الذي قدمته مؤسسة موبيليس يف بداية شهر     
  .فيفري من نفس السنة، وذلك لزيادة املبيعات وبالتايل احلصة السوقيةقدمته مؤسسة جازي يف شهر 
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  " DJEZZY Millenium"ملوبيليس و عرض " 4G La WIN"املقارنة بني عرض  :ثانيا

بثالث صيغ خمتلفة "  DJEZZY Millenium": عرضها اخلاص بـ جازيقدمت مؤسسة  2017ماي  03يف     
على التوايل، كل صيغة هلا  GO 10و GO 4و  GO 1.5دج حبجم انترنت مهدى قدره  3400و  2300و  1200

 " ، قدمت مؤسسة موبيليس عرض2017ماي  09، وبعد أيام قليلة من طرح هذا العرض وحتديدا يف )1(مزاياها وأسعارها 
La WIN 4G" مزايا عديدة أمهها، لكل صيغة )2( بثالث صيغ خمتلفة:  

 3  1أرقام مفضلة حنو موبيليس وGO  دج؛ 1300انترنت مهدى كل شهر الشتراك 
 3  2أرقام مفضلة حنو موبيليس وGO  دج؛ 2000انترنت مهدى كل شهر الشتراك 
  4ساعة حنو موبيليس و  24/24مكاملات جمانيةGO  دج 3500انترنت مهدى كل شهر الشتراك.  

العرضني جند أما متشاني يف العديد من املزايا واألسعار وخيتلفان يف حجم االنترنت املهدى شهريا، وقد قدمت  ةمبقارن     
 . كرد فعل على العرض املقدم من طرف مؤسسة جازي "La WIN" موبيليس عرضها 

 DJEZZY"و "MAXY HAYA" ملوبيليس وعرض " La WIN MAX"املقارنة بني عرض  :ثالثا

SMART"  

 1000بثالثة صيغ خمتلفة، صيغة " MAXY HAYA" يف أواخر شهر ماي قدمت مؤسسة أوريدو عرضها اجلديد      
على التوايل ومكاملات مقيدة حنو الشبكة  GO 10و  GO 4و GO 1.5دج حبجم انترنت مهدى قدره  3500و  2000و

  .ساعة يف الصيغة الثانية والثالثة 24/ 24يف الصيغة األوىل وجمانية 

بثالثة صيغ  " DJEZZY SMART"طرحت مؤسسة جازي عرضها اجلديد  2017ماي  28ومن جهة أخرى ويف  
على التوايل ومكاملات  GO 14و  GO 8و  GO 3دج حبجم انترنت مهدى قدره  3300و  2200و 1300أيضا، صيغة 

  .ساعة حنو شبكة جازي يف الصيغ الثالث 24/ 24جمانية 

الذي مت طرحه يف بداية شهر  وبيليساخلاص مب "4G La WIN"عرضشكل سليب على مبيعات هذين العرضني أثرا ب     
والذي يعطي حجم انترنت أقل مقارنة بعروض املنافسني من جهة، وعدم توفره على ميزة املكاملات اانية يف صيغة  ماي،

دج من جهة ثانية، فقامت موبيليس بإدخال تعديالت جوهرية على عرضها، وذلك بإضافة مزايا أخرى 2000و 1300
 La" العرض اجلديد  موبيليس قدمت 2017أكتوبر  19أفضل من عروض منافسيها وتعديل جزئي يف اسم العرض، ويف 

WIN MAX "بثالثة صيغ هي:  

  1300"صيغة   La WIN MAX"  24/ 24(حيث ميكن للمشترك أن يستفيد من مكاملات جمانية حنو موبيليس 
 انترنت مهدى كل شهر وباقي املزايا يف العرض القدمي؛ GO 5، باإلضافة إىل )ساعة

  2000"صيغة   La WIN MAX"  24/ 24(حيث ميكن للمشترك أن يستفيد من مكاملات جمانية حنو موبيليس 
  انترنت مهدى كل شهر وباقي املزايا يف العرض القدمي ؛ GO 8، باإلضافة إىل )ساعة

                                                        
  .159لالطالع على مزایا وأسعار ھذا العرض یمكن الرجوع إلى المبحث الثاني من ھذا الفصل، ص )  1(
  .03رقم الملحق لالطالع على مزایا وأسعار ھذا العرض یمكن الرجوع إلى )  2(
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  3500"صيغة   La WIN MAX"  24/ 24(حيث ميكن للمشترك أن يستفيد من مكاملات جمانية حنو موبيليس 
  انترنت مهدى كل شهر وباقي املزايا يف العرض القدمي ؛ GO 15، باإلضافة إىل )ساعة

 "إذن العرض الذي قدمته كل من جازي وأوريدو دفع مبؤسسة موبيليس إىل تعديل اسم عرضها القدمي بإضافة كلمة      
MAX "،انية يف كل الصيغ وحجم انترنت مهدى أعلى من مثيله يف عروض املنافسنيوقد مت طرح  مع منح ميزة املكاملات ا
    .كرد فعل على عروض املنافسني، وذلك لزيادة املبيعات واحملافظة على احلصة السوقية" La WIN MAX" عرض 
  ملوبيليس"  pixx 500"وعرض " Millenium400 جازي "املقارنة بني عرض  :رابعا

حيث يستطيع من  ،"Millenium400 جازي : "طرحت مؤسسة جازي عرض جديد مسي بـ 2017سبتمرب  23يف      
أكتوبر من  17يف  ، وكرد فعل هلذا اإلجراء قدمت مؤسسة موبيليس هي األخرىعديدةمزايا خالله املشترك االستفادة من 

  :املبينة يف اجلدول التايلاملزايا من يستفيد املشترك من خالله ، " pixx 500"عرض  :عرض مشابه مسي بـ نفس السنة

  ملوبيليس"  pixx 500"وعرض " Millenium 400جازي "املقارنة بني عرض : 29جدول رقم 

  pixx 500وعرض   Millenium400 عرض جازي   
  2017أكتوبر  17  2017سبتمرب  23  تاريخ طرح العرض

  دج 200  دج 300  سعر الشرحية
  دج كل أسبوع 500  دج كل أسبوع 400  سعر االستفادة من العرض 

  سا 24/24 جمانية ملدة أسبوع  سا 24/24 جمانية ملدة أسبوع  حنو الشبكة smsاملكاملات و 
  دج كل أسبوع 500  دج كل أسبوع 400  رصيد املكاملات حنو باقي الشبكات

  GO 500 MO 1  االنترنت املهدى كل أسبوع
Source: - www.Djezzy , page consultée le: 25/10/2017. 
               -  www.Mobilis, page consultée le: 25/10/2017. 

جند أما يتشاان إىل حد بعيد، والعرض الذي قدمته موبيليس يف شهر من حيث املزايا واألسعار  إذن مبقارنة العرضني     
  .شهر سبتمرب أكتوبر جاء كرد فعل على العرض الذي قدمته جازي يف

  " Pixx 24 عرض"و " Libertyجازي "املقارنة بني عرض  :خامسا

ألصحاب امليزانيات " Libertyجازي "قدمت مؤسسة جازي للزبائن عرضها اجلديد  2017يف بداية شهر أكتوبر      
طرح  إىلأكتوبر  17يف مؤسسة جازي دفع مبوبيليس  قدمتههذا املنتج الذي  مبزايا وأسعار ختتلف حسب كل صيغة، احملدودة
هذا األخري يتشابه إىل حد بعيد مع عرض جازي من حيث املزايا واألسعار، وذلك كما هو موضح يف ، " pixx "عرض

  :اجلدول التايل
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  " ixxP 24" عرضو " Libertyجازي "املقارنة بني عرض : 30جدول رقم 

  pixx 24 عرض  Libertyجازي   
  Liberty 50  Liberty 100  Liberty 150  Pixx 50  Pixx 100  Pixx 150  الصيغة

    املكاملات اانية
  رسائل قصرية+ 

دج حنو  500
  جازي

 24/24جماين 
  ساعة حنو جازي

 24/24جماين 
  ساعة حنو جازي

  :االختيار بني
د حنو  60 -1

  موبيليس
د حنو  10 -2

  باقي الشبكات 
رقم مفضل  –3

  سا 24/24جماين 

  
مكاملات  -1

 24/24جمانية 
  سا
د حنو  10 -2

  باقي الشبكات
  

مكاملات  -1
 smsجمانية و 

  سا 24/24
 جمانية -2

 :الدخول إىل
FaceBook  

 - WhatApp   
  

حنو  الرصيد املهدى
  باقي الشبكات

  دج 200  دج 100  دج 50

  دقيقة/  9.98  دقيقة/  9.98  دقيقة/  9.98  سعر املكاملة

  MO  100 MO  500 MO 10  االنترنت

  دج لليوم 150  دج لليوم 100  دج لليوم 50  دج لليوم 150  دج لليوم 100  دج لليوم 50  سعر التشغيل
  دج 100  دج 100  دج 100  دج 150  دج 100  دج50+  500  الرصيد املهدى
  دج للمشتركني اجلدد 200  دج للمشتركني اجلدد300  مثن الشرحية

  2017أكتوبر  17  2017بداية شهر أكتوبر   تاريخ طرح العرض
 
Source: - www.Djezzy , page consultée le: 25/10/2017. 
             -  www.Mobilis, page consultée le: 25/10/2017. 

فصيغة  ،، وهناك تشابه نسيب يف املزاياكل صيغة يتبني لنا أن العرضني متشاني متاما يف أسعار )30(مبالحظة اجلدول رقم      
 " Liberty 50 "50باإلضافة إىل  جازيشبكة حنو  من املكاملاتدقيقة  50 ما يعادلدج  500 رصيد قدره متنح للمشترك 

دقيقة  60بني فاملشترك ميكنه أن خيتار " Pixx 50"    ، أما يف صيغة)دقائق 5تعادل (دج من املكاملات حنو باقي الشبكات 
دج ما  100اليت متنح للمشترك رصيد قدره " Liberty 100 " وبالنسبة لصيغة  من املكاملات حنو موبيليس أو مزايا أخرى،

دقائق  10اليت متنح املشترك " Pixx 50" صيغة  فهي تتشابه متاما معدقيقة من املكاملات حنو باقي الشبكات،  10.02يعادل 
  .املكاملات حنو باقي الشبكاتمن 

طريقة منح املزايا يف كل عرض، وال شك أن إذن ميكن القول أن العرضان يتشاان إىل حد بعيد، ويظهر االختالف يف      
يف بداية شهر كرد فعل على العرض املقدم من طرف جازي  2017أكتوبر  17يف  مؤسسة موبيليس قدمت هذا العرض

   .أكتوبر من نفس السنة

  احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس مقارنة مع مثيلتها يف أوريدو وجازيتطور :املطلب الثالث

يف هذا املطلب سوف نقارن بني أداء مؤسسة موبيليس وأداء مؤسسة جازي وأوريد باالعتماد على احلصة السوقية لكل      
  . قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائرمؤسسة، لكن قبل ذلك البد من اإلشارة إىل تطور عدد املشتركني يف 

  )2016 -2001(خالل الفترة  ئرتطور عدد املشتركني يف شبكة اهلاتف النقال يف اجلزا: أوال

هذا القطاع على عرف قطاع االتصاالت الالسلكية يف اجلزائر تأخرا ملحوظا مقارنة بدول اجلوار، لكن بعد انفتاح      
  .ودخول مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر زاد عدد املشتركني مبعدالت منو كبرية املنافسة األجنبية يف بداية األلفية الثالثة
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  )2016 -2001(خالل فترة عدد املشتركني يف شبكة اهلاتف النقال : 31جدول رقم    

  السنوات
  متعاملو اهلاتف النقال

  اموع
معدل 

  %النمو 
  احلصة السوقية

  أوريدو  جازي  موبليس  أوريدو  جازي  موبليس
2001  100000  -  -  100000  - 100  -  -  
2002  135204  315040  -  450244  350 30  70  -  
2003  167662  1279265  -  1446927  221 11.6  88.4  -  
2004  1176485  3418367  287562  4882414  237 24  70  6  
2005  4907960  7276834  1476561  13661355  180 35.9  53.2  10.9  
2006  7476104  10530826  2991024  20997954  53 35.6  50.1  14.3  
2007  9692762  13382253  4487706  27562721  31 35.1  48.5  16.4  
2008  7703689  14108857  5218926  27031472  )1.92( 28.5  52.1  19.4  
2009  10079500  14617642  8032682  32729824  21 30.8  44.6  24.6  
2010  9446774  15087393  8245998  32780165  0.15 28.8  46  25.2  
2011  10515914  16595233  8504779  35615926  8.65  29.5  46.6  23.9  
2012  10622884  17845669  9059150  37527703  5.36  28.3  47.55  24.15  
2013  12538475  17585327  9506545  39630347  5.6  31.6  44.3  24.1  
2014  13022295  18612148  11663731  43298174  9.25  30  42.9  27.1  
2015  14318169  16611115  12298360  43227643  )0.16(  33.1  38.4  28.5  

2016 )(  17344746  16367886  13328689  47041321  8.82  36.9  34.8  28.3  
Source: - ARPT, rapport annuel 2013, P 44. 
               - ARPT, rapport annuel 2015, P 40.  

) موبيليس، أوريدو، جازي(نالحظ أن عدد مشتركي اهلاتف النقال يف املؤسسات الثالث  )31(اجلدول رقم  من خالل     
كما نالحظ اخنفاض يف عدد  ،2016و 2001مليون مشترك خالل الفترة املمتدة بني  47.04إىل  0.1قد ارتفع من 
  .2008سنة  مليون مشترك 27.03إىل  2007سنة  27.56املشتركني من 

 27كان سببه محلة تعريف أصحاب الشرائح جمهولة اهلوية اليت انطلقت يف  2008إن اخنفاض عدد املشتركني سنة      
مليون شرحية  2.92فمن خالل هذه احلملة مت توقيف ما يزيد عن  أكتوبر من نفس السنة، 10وانتهت يف  2008فيفري 

 )1( .جمهولة اهلوية من شرائح الدفع املسبق

يتبني لنا أن معدالت النمو العالية سجلت خالل السنوات األوىل عند فتح قطاع االتصاالت  )26(ومبالحظة الشكل رقم      
خالل الفترة املمتدة بني  % 180و 237و 221و 350: الالسلكية على املنافسة األجنبية، حيث قدرت معدالت النمو بـ

  .على التوايل 2005و 2002

 

                                                        
)( تصرحيات الرئيس املدير العام التصاالت اجلزائر.  

 
مرجع ، )2011-2008(حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر  –اهلامشي بن واضح، تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية ) 1(

   .246ص  سابق،
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  )2016 -2001(عدد املشتركني يف شبكة اهلاتف النقال خالل فترة منو : 26الشكل رقم 

  

  .37من إعداد الطالب باالعتماد على البيانات الواردة يف اجلدول رقم  :املصدر

  جازي وأوريدومقارنة مع موبيليس  تطور عدد مشتركي :ثانيا

ميكن القول أن مؤسسة جازي احتلت الصدارة من حيث عدد املشتركني منذ بداية ) 31(اجلدول رقم  مبالحظة بيانات     
املالحظ أيضا ، ومليون مشترك 16.61إىل  0.31، حيث ارتفع عدد مشتركيها من 2015إىل غاية  2002عملها سنة 

 ،2007و 2002بشكل كبري خالل السنوات املمتدة بني قد زاد عدد مشتركيها  املبني أدناه أن) 27(من الشكل رقم 
  .مليون مشترك 0.26: أين اخنفض مبقدار طفيف قدره 2013وواصل االرتفاع إىل غاية سنة 

مليون مشترك ووصل  0.1: بـ 2001تأيت مؤسسة موبيليس يف املركز الثاين من حيث عدد املشتركني الذي قدر سنة و     
يف بعض  لكن مبالحظ الشكل املبني أدناه يتبني لنا التذبذب يف منو عدد املشتركني مشترك، مليون 14.31إىل  2015سنة 

 .2011و 2007الفترة املمتدة بني  خالل، خاصة السنوات
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  )2016 - 2001(جازي وأوريدو خالل فترة ووبيليس يف متطور عدد املشتركني : 27الشكل رقم 

  

  .37من إعداد الطالب باالعتماد على البيانات الواردة يف اجلدول رقم  :املصدر

مليون مشترك  0.28: بـ 2004أما مؤسسة أوريدو فتأيت يف املركز الثالث من حيث عدد املشتركني الذي قدر سنة      
تركني ينمو مبعدالت مليون مشترك، ومبالحظ الشكل املبني أعاله يتبني لنا أن عدد املش 12.29إىل  2015ووصل سنة 

، عكس املؤسسات 2016منتظمة نسبيا، فلم تسجل املؤسسة أي اخنفاض يف عدد مشتركيها منذ بداية نشاطها وحىت اية 
  .األخرى املنافسة اليت شهدت اخنفاض يف عدد مشتركيها خالل بعض السنوات

 17.34: يا يف عدد املشتركني قدر بـصنعت مؤسسة موبيليس االستثناء بتسجيلها رقم قياس 2016وخالل سنة      
لكل من جازي وأوريدو على التوايل، وهو ما جعلها حتتل املرتبة األوىل من حيث  13.32و 16.36مليون مشترك مقابل 

  .عدد املشتركني ألول مرة منذ بداية نشاطها

  جازي وأوريدومقارنة مع موبيليس ملؤسسة  احلصة السوقية: ثالثا

أن مؤسسة اتصاالت اجلزائر كانت احملتكرة الوحيدة لقطاع اهلاتف النقال يف  )31(رقم  نالحظ من خالل اجلدول     
، لكن بدخول مؤسسيت جازي وأوريدو يف السنوات الالحقة بدأت املنافسة بني % 100السوق اجلزائري حبصة قدرها 

   2004خالل الفترة املمتدة بني  % 39.9و 24املؤسسات الثالث، حيث تراوحت احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس بني 
ملرتبة الثالثة حبصة خالل نفس الفترة، لتأيت مؤسسة أوريدو يف ا % 34.8و  70أما جازي فقد تراوحت بني  ،2016و 

 .% 28.5و  6سوقية تتراوح بني 
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  )2016 -2001(تطور احلصة السوقية ملوبيليس مقارنة مع جازي وأوريدو خالل فترة : 28الشكل رقم 
  )%: (الوحدة  

  

  .37من إعداد الطالب باالعتماد على البيانات الواردة يف اجلدول رقم  :املصدر
  

، لتأيت بعدها كل من جازي وأوريدو % 39.9فقد احتلت موبيليس املرتبة األوىل حبصة قدرها  2016وبالنسبة لسنة      
      .   على التوايل % 28.3و  % 34.8: بـ
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  الرابعخالصة الفصل 

كخالصة هلذا الفصل ميكن القول أن مرحلة احتكار الدولة لقطاع االتصاالت الالسلكية وفسحها اال للقطاع اخلاص      
وكذا انفتاحها على رأس املال املباشر األجنيب انتهت بدخول مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر جازي وأوريدو للعمل يف 

وم على أول رخصة استثمار متنح ملتعامل أجنيب يف قطاع خدمات اهلاتف ، حيث حصلت مؤسسة أوراسكوم تليكهذا القطاع
مؤسسة اتصاالت اجلزائر، لتمنح بعدها ثاين رخصة النقال، وذلك تزامنا مع ظهور املؤسسة احمللية موبيليس كفرع مستقل عن 

وبذلك ضم قطاع خدمات اهلاتف  ملتعامل أجنيب آخر متثل يف الوطنية لالتصاالت وهي الشركة األم لفرع جنمة يف اجلزائر،
  .النقال ثالث مؤسسات تعمل جنبا إىل جنب يف السوق احمللية

وقد متيزت العروض واخلدمات املقدمة للزبون من طرف املؤسسات الثالث بالتشابه الناتج عن احملاكاة والتقليد يف أغلب      
  .  على الريادة العروض، والتميز يف عروض أخرى الناتج عن التحدي والسعي للحصول
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تناولت هذه الدراسة أحد املوضوعات اهلامة املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر ودوره يف حتسني املزيج التسويقي      
للمؤسسات احمللية يف الدول املضيفة، فاالستثمار األجنيب املباشر يتجسد من خالل مؤسساته اليت تنشط يف العديد من 

، باإلضافة إىل مهاراا التنظيمية والتسويقية قدرات مالية وتكنولوجيا هائلة لكاألسواق الدولية، وهذه املؤسسات متت
على املؤسسة الوطنية موبيليس العمل جنبا إىل  فرضوانفتاح قطاع االتصاالت الالسلكية يف اجلزائر على املنافسة 

جازي (ف النقال العاملة يف قطاع خدمات اهلاتجنب مع مؤسستني من مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر 
  . )وأوريدو

ومن خالل تتبع واستقراء واقع قطاع خدمات اهلاتف النقال يف اجلزائر مبؤسساته الثالث، توصلت الدراسة إىل ما      
  :يلي

  النتائج العامة: أوال

 2009 هناك تغري جذري يف اجتاه تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة على املستوى العاملي، فبداية من سنة - 1
  .تزايد نصيب الدول النامية من هذه التدفقات وتراجع نصيب الدول املتقدمة

اته أصبحت اجلزائر من بني الدول املهتمة باستضافة االستثمار األجنيب املباشر، ويبدو ذلك جليا من خالل تدفق - 2
ول اليت هلا نفس اخلصائص ع ذلك تبقى هذه التدفقات حمدودة مقارنة ببعض الدم، و2007املتزايدة بداية من سنة 

  .االقتصادية

مرحلة احتكار الدولة  أتدخول مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر للعمل يف قطاع االتصاالت الالسلكية  إن - 3
كل ذلك و، وكثرا خالل حتسني جودة العروض واخلدماتبشكل كبري يف تطويره من  تهلذا القطاع، وسامه

  .اتمع اجلزائريانعكس إجيابا على أفراد 

 إىل السوق اجلزائري، منذ حترير قطاع االتصاالت الالسلكية من االحتكار ودخول كل من جازي وأوريدو - 4
دج  17500: يقدر بـ 2002فبعد أن كان سعر اخلط سنة واملكاملات،  اخلطوطأسعار  اخنفاض كبري يف لوحظ

دج، وهناك الكثري من  300متوسط سعرها ال يتجاوز دج للدقيقة، فقد أصبح اليوم  20وسعر املكاملة يتجاوز 
 .الصيغ اليت متنح جمانا، ونفس املالحظة بالنسبة لسعر املكاملات

مبقارنة املنتجات املقدمة من طرف املؤسسات الثالث نالحظ أن هناك تشابه كبري فيما بينها، سواء فيما خيص  - 5
  . العروض أو اخلدمات

موبيليس استطاعت وللمرة األوىل منذ بداية نشاطها أن تستحوذ على سسة مؤمن خالل الدراسة أن  لوحظ - 6
  .سنة 14، بعد أن احتلت مؤسسة جازي الصدارة ملدة 2016املرتبة األوىل من حيث احلصة السوقية خالل سنة 
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  النتائج اخلاصة:ايثان

 بعض اجلزائر مقارنة مع مثيلتها يفلوحظ من خالل الدراسة ضعف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل  -1
 2003خالل الفترة املمتدة بني  من إمجايل هذه التدفقات % 6حيث مل تتعدى حصة اجلزائر نسبة  الدول العربية،

جنبية، ومن جهة األشاريع امل، ويرجع ذلك إىل العديد من العوائق اليت متيز مناخ االستثمار وتعرقل إقامة 2016و
، فتارة ترتفع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائر من سنة ألخرى يف تذبذب كأخرى الحظنا أن هنا

  .2015سنة خالل لتسجل قيم مقبولة وتارة تنخفض، وقد سجلت قيمة سالبة 

، حيث استحوذ هذا األخري على احملروقاتيف قطاع  جسدتكما لوحظ أن معظم التدفقات الواردة إىل اجلزائر      
يليه قطاع املعادن حبصة ، 2015و 2003خالل الفترة املمتدة بني من إمجايل التدفقات  % 28حصة جتاوزت 

وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىل ويرجع ذلك إىل طبيعة وهيكل االقتصاد اجلزائري،  نفس الفترة،خالل  21%
، العربيةدول المقارنة مع  االستثمار األجنيب املباشر الواردة إىل اجلزائرضعف وحمدودية تدفقات اليت تنص على 

  .قطاع احملروقات يف توأن معظمها جتسد

الدراسة أن التسويق مبفهومه املعاصر يلعب دورا مركزيا يف إدارة نشاط مؤسسات  هذه لوحظ من خالل -2
االستثمار األجنيب املباشر العاملة يف قطاع االتصاالت الالسلكية يف اجلزائر، وذلك باعتماد هذه املؤسسات على 

، فاملبالغ الكبرية املنفقة )أفراد ومؤسسات(سياسة تنويع العروض واخلدمات املقدمة واملوجهة جلميع فئات اجلمهور 
على الشبكة واستخدام التكنولوجيا املتطورة يف هذا اال مكنها من حتسني جودة عروضها والتحكم يف تكاليفها، 

كما اعتمدت هذه املؤسسات على التوزيع املكثف  وقد انعكس ذلك على اخنفاض أسعار اخلطوط واملكاملات،
جيي زعني املعتمدين ونقاط البيع املنتشرة عرب ربوع الوطن، مستخدمة مزيج تروملنتجاا من خالل وكاالا واملو
باإلضافة إىل العروض  والكثري من أنشطة العالقات العامة املنظمة من حني آلخر، مكون من محالت إعالنية مكثفة

ا استطاعت مؤسسة سنة، كم 14، وبذلك استطاعت مؤسسة جازي أن حتافظ مركزها الريادي ملدة الترقوية املقدمة
 ةحص تابثإ نكمي هيلعو ،2016سنة  % 28.3 إىل 2004سنة  % 6 حصتها السوقية منأوريدو أن ترفع 

مزيج تسويقي فعال يف أسواق الدول  تتبىن مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر نأ ىلع صنت يتلا ةيناثلا ةيضرفلا
  .املضيفة

تقدم املؤسسات العاملة يف قطاع االتصاالت الالسلكية جمموعة كبرية من العروض بصيغ خمتلفة ختص الدفع  -3
وكل عرض له مزاياه املزدوجة، توجه هذه العروض إىل فئة األفراد أو املؤسسات،  يغالبعدي أو الدفع املسبق أو الص

الدراسة أن هناك تقليد وحماكاة لبعض العروض اليت تقدمها مؤسسة موبيليس  هذه من خالللوحظ وأسعاره، وقد 
لدفع املسبق املوجه ويظهر ذلك منذ طرح أول عرض خاص با ،املؤسستان املتنافستانمقارنة مع العروض اليت تطرحها 

املؤسسة من  نكَمي واجلمهور اجلزائرمن  واسعالقي قبوال ، والذي 2002لألفراد من طرف مؤسسة جازي سنة 
 أن أصبحتوبعد هذا العرض  وكرد فعل على ،ملؤسسة موبيليس % 30مقابل  % 70رفع حصتها السوقية إىل 

عرض بنفس بطرح  2004 سنة يف بداية قامت موبيليس ،اتصاالت اجلزائر مؤسسة مستقل عنفرع هذه األخرية 
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، وبالنسبة للعروض املوجهة "جازي كارت"عرض تشابه مع اليت تالصيغة واملوجه لنفس الفئة، له العديد من املزايا 
جنمة (دفع مبؤسسة أوريدو  ، ما"Allo"لألفراد ذوي امليزانيات احملدودة، فقد قدمت مؤسسة جازي عرضها اجلديد 

قامت  ،ودف استهداف نفس الفئة ،"جنمة ستار"إىل طرح عرض مشابه أطلقت عليه اسم  2005سنة ) سابقا
، ونفس بأسعار ومزايا تنافسية مقارنة بعروض املنافسني" قوسطو"بطرح عرضها اجلديد  2006موبيليس يف أفريل 

بعروض من طرف املؤسسات األجنبية ومقارنته  مدطرح التارخيي ملا قُتبع الـالشيء بالنسبة للعروض احلالية، فبت
وذلك بطرح عروض موبيليس، يتبني لنا أن هذه األخرية تعتمد على آلية احملاكاة وتقليد ما تقدمه املؤسسات املنافسة، 

  . التركيز على منح مزايا أفضلبصيغ واشتراكات مشاة لعروض املنافسني، مع 

أن هناك فترة زمنية طويلة لوحظ موبيليس، مؤسسة عند مقارنة العروض خالل السنوات األوىل من بداية نشاط و     
 بني ما تقدمه املؤسسات األجنبية من عروض وما تقدمه موبيليس من عروض مشاة،) تصل أحيانا إىل سنتني(نسبيا 

، فقد الحظنا أن أي عرض جديد تطرحه 2017و 2016أما بالنسبة لبعض العروض احلالية املقدمة خالل سنيت 
املؤسسات األجنبية يقابله ويف وقت قصري عرض مشابه مقدم من طرف مؤسسة موبيليس، وهذا ما يقودنا إىل القول 
بأن مؤسسة موبيليس أصبحت لديها املرونة والقدرة على تقدمي عروض جديدة تشابه مثيلتها املقدمة من طرف 

  .املنافسني

إىل نتيجة أساسية مفادها أن  السابقة واحلالية امة توصلت الدراسة من خالل املقارنة بني بعض العروضوبصفة ع     
القرارات اليت تتخذها  بعض أن أي، قدمته املؤسسات املنافسةعروض يعتمد على ما بعض الما تقدمه موبيليس من 

املؤسسات املنافسة فيما خيص طرح بعض العروض اجلديدة تقابلها ردود فعل تتابعية من طرف مؤسسة موبيليس 
   .بطرح عروض مماثلة

بتتبع العرض التارخيي اخلاص بأسعار العروض املقدمة أو أسعار املكاملات أو أسعار الرسائل القصرية خالل و     
سة موبيليس من بداية نشاط املؤسسات الثالث، يتبني أن مؤسسة جازي هي املؤسسة القائدة أما مؤسالسنوات األوىل 

اليت جومية اهلستراتيجيات الا العديد من فمن خالل املقارنة تبني لنا أن هناك ،املتحديتانوأوريدو فهما املؤسستان 
، وقد بدأت قابلتها ردود فعل مماثلة من طرف مؤسسة موبيليس ،أسعارهاخفيض واخلاصة بتختذها مؤسسة جازي ا

والذي قدم شرحيته  2004يدو إىل السوق اجلزائري سنة هذه املراوغات السعرية منذ دخول املتعامل الثالث أور
دج، ما دفع مبؤسسة جازي إىل اختاذ نفس اإلجراء، وبسبب ضغوط املنافسة  2900اخلاصة بالدفع املسبق بسعر 

يف السنوات األوىل من  كما لوحظدج،  2800إىل  5800سعر شرحيتها من مؤسسة موبيليس بتخفيض  قامت
 من خالل املقارنة أن مؤسسة جازي هي املوجه الرئيسي لألسعار، سواء فيما يتعلق بداية نشاط املؤسسات الثالث

أن أي  تكاليفها أكثر من منافسيها،را على التحكم يف د، ولعل سبب ذلك هو قاملكاملاتبأسعار اخلطوط أو 
القرارات اليت تتخذها املؤسسات املنافسة فيما خيص ختفيض أسعار عروضها تقابلها ردود فعل تتابعية تدفع مبوبيليس 

   .إىل ختفيض أسعارها
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 حيث، امبقارنة سياسة التوزيع ملؤسسة موبيليس مع مثيلتها يف جازي وأوريدو، لوحظ وجود تشابه كبري بينهمو     
التجارية البالغ ا على قناة التوزيع املباشر من خالل وكاال 2002سنة  اعتمدت مؤسسة جازي منذ بداية نشاطها

وكالة واملنتشرة عرب مناطق التراب الوطين، كما اعتمدت يف توزيع عروضها على قناة التوزيع غري  138عددها 
، وهو نفس االجتاه الذي سلكته مؤسسة نقاط البيع املعتمدةاملباشر من خالل جمموعة من املوزعني والعديد من 

منتشرة عرب خمتلف مناطق الوطن وكالة جتارية  177، حيث قامت بإنشاء 2004موبيليس عند بداية نشاطها سنة 
، اجتاه زبائنها تعطي صورة جيدة للمؤسسة) وأوريدو تقليدا ملا قامت به مؤسسة جازي(موحدة من حيث التصميم 

تمدت أيضا يف توزيع بعض منتجاا على جمموعة من املوزعني وعدد كبري من نقاط البيع املعتمدة، إضافة إىل كما اع
  .مراكز بريد اجلزائر املنتشرة عرب ربوع الوطن

تبنت بالنسبة لسياسة الترويج، فقد لوحظ أن املؤسسات األجنبية العاملة يف قطاع خدمات اهلاتف النقال أما      
ي فعال منذ بداية نشاطها، حيث اعتمد هذا املزيج على اإلعالن املكثف يف خمتلف الوسائل املتاحة، خاصة مزيج تروجي

التلفزة والراديو ومواقع االنترنت، كما اعتمد على تنظيم العديد من األنشطة اخلاصة بالعالقات العامة ذات الطابع 
باإلضافة  بالنسبة ملؤسسة جازي اليت كانت سباقة هلذه األنشطة،وخاصة  اخل،...الرياضي والثقايف واخلريي التطوعي

خالل شهر رمضان، خالل األعياد (إىل األنشطة اخلاصة بترقية املبيعات واليت تقدم من حني آلخر ويف مناسبات معينة 
التروجيي عند بداية أما بالنسبة ملؤسسة موبيلس، فهذه األخرية مل تويل أمهية كبرية لعنصر املزيج  ،...)واية السنة

 بل ركزت جهودها عن كيفية تقدمي عروض وخدمات جديدة وختفيض أسعارها لتقارب أسعار املنافسني، نشاطها،
ضغوط املنافسة دفعتها إىل االهتمام أكثر ذا العنصر، حيث اتبعت نفس االجتاه الذي سلكته املؤسسات األجنبية  لكن

بني سياسيت التوزيع والترويج ملؤسسة موبيليس  كبري تشابه أن هناك للقولقودنا وهذا ما ي ختطيط مزجيها التروجيي، يف
    .مقارنة  مبثيلتها يف مؤسسة جازي وأوريدو

إن البيئة التنافسية اليت فرضتها مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر العاملة يف قطاع خدمات اهلاتف النقال يف      
  :تعمل جاهدة على التأقلم مع معطيات هذه البيئة، وذلك من خاللاجلزائر، جعلت مؤسسة موبيليس 

  اقتناء التكنولوجيا الالزمة لتوسيع شبكتها، وهذا مكنها من حتسني زيادة حجم االستثمارات املنفقة على
 .جودة عروضها وخدماا من جهة، وقدرا على التحكم يف تكاليفها من جهة ثانية

 ويظهر ذلك من ر الذي يقوم على تقدمي خدمات مبا يتوافق ورغبات العمالءتبين التسويق مبفهومه املعاص ،
خالل العروض الكثري اليت تقدمها من حني آلخر، واليت تنافس مثيلتها املقدمة من طرف املؤسسات املنافسة 

 ).جازي وأوريدو(
  تنافسيةاالهتمام بعروض وأسعار املنافسني وتقدمي عروض جديدة مماثلة ومبزايا وأسعار. 

وهذا ما مكنها من حتقيق قفزة نوعية من  كل هذه السياسات اليت اختذها موبيليس أدت إىل حتسني مزجيها التسويقي،
  .التحدي إىل الريادة
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وجود كل من مؤسسة جازي وأوريدو يف السوق اليت تنص على أن  ةثلاثلاإثبات صحة الفرضية ميكن وبناء عليه      
لدولة هلذا القطاع، وخلق بيئة تنافسية دفعت مبؤسسة موبيليس إىل حتسني مزجيها اجلزائري، أى مرحلة احتكار ا

  .التسويقي

   فاق الدراسةآ: ثالثا

من خالل اإلحاطة بإشكالية الدراسة، ونظرا لتشعب موضوع االستثمار األجنيب املباشر ومؤسساته، تبني أنه هناك 
   :وميكن إجيازها يف احملاور اآلتيةمواضيع تصلح ألن تكون إشكاليات علمية تستحق البحث 

  .التسويقي للمؤسسات احملليةأثر الشراكة األجنبية يف حتسني األداء  -1
  .دور االستخبارات التسويقية يف رفع القدرات التسويقية للمؤسسة احمللية -2
  .أثر البيئة التنافسية يف حتسني املزيج التسويقي للمؤسسات -3
  . تقييم جتربة اجلزائر يف جمال االستثمار األجنيب املباشر وأثره على املؤسسات الوطنية -4
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 العروض واخلدمات احلالية ملؤسسة موبيليس: 01امللحق رقم 
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  )WIN 4G(عرض الدفع البعدي مزايا وأسعار : 02امللحق رقم 

   Win 4Gالعرض الجدید للدفع البعدي
 الشھر/ دج  1800

Win 4G  
 الشھر/ دج  2500

Win 4G  
 الشھر/ دج  4000

 داخل–سلم التسعیرة 
ـ  -الوطن  ـ  ثا 30التسعیرة بالثانیة بعد الوحدة األولى ل   التسعیرة بالثانیة بعد الوحدة  ثا 30التسعیرة بالثانیة بعد الوحدة األولى ل

 ثا 30األولى ـل 

  دج من الرصید مھدى 500 دج من الرصید مھدى عند الشراء صالح داخل الوطن 500 دج من الرصید مھدى عند الشراء صالح داخل الوطن 500-دج  0 - رصید الترحیب 
 عند الشراء صالح داخل الوطن 

 NA أرقام مفضلة 3 أرقام مفضلة 3 الرقم االمفضل

   :مجانیة الدخول نحو كل من مواقع  المواقع المجانیة
Facebook/twitter/ Whatsapp/ouedkniss/nticweb

   :مجانیة الدخول إلى كل من مواقع 
Facebook/twitter/ 

Whatsapp/ouedkniss/nticweb/ennaharonline 

  ::مجانیة الدخول إلى كل من مواقع
Facebook/twitter/Whatsapp/ 
elheddaf/ouedkniss/nticweb  

/ennaharonline 

  مكالمات و رسائل قصیرة مجانیة نحو  17 30إلى  21 30مكالمات مجانیة نحو موبیلیس من الساعة 12 30إلى  21 30مكالمات مجانیة نحو موبیلیس من الساعة  الحقبة الزمنیة
 24/ سا 24موبیلیس 

  ساعات من المكالمات نحو جمیع  8 ساعات من المكالمات نخو جمیع الشبكات كل شھر 5 ساعات من المكالمات نحو جمیع الشبكات الوطنیة كل أشھر 3-سا  -الشھري  االشتراك
 الشبكات كل شھر

  دج من الرصید نحو الخارج  500 دج من الرصید نحو الخارج كل شھر 250 دج من الرصید نحو الخارج كل شھر 250-الرصید الشھري الدولي 
 كل شھر

 الرصید الشھري
 كل شھر جیقا أوكتي 15 جیقا أوكتي كل شھر 8 جیقا أوكتي كل شھر 5 لإلنترنت 

 الشھري االشتراك
 رسالة قصیرة نحو موبیلیس كل شھر رسالة قصیرة نحو موبیلیس كل شھر 200 رسالة قصیرة نحو موبیلیس كل شھر 100 - الرسائل القصیرة  -  

 سعر المكالمات نحو
 ثانیة 30/ دج  0 ثانیة 30/ دج  2,5 ثانیة 30/ دج  2,5 -دج - موبیلیس  

 سعر المكالمات نحو
 ثانیة 30/ دج  2,5 ثانیة 30/ دج  2,5 ثانیة 30/  دج 2,5 - دج  - الشبكات األخرى  

 سعر الرسائل القصیرة
 0 1 1 - دج  -نحو موبیلیس  

 سعر الرسائل القصیرة
 10 10 10 -دج  - خارج موبیلیس  

 مبلغ الضمان المحلي
 1000 1000 1000 و الدولي  

Source: www.mobilis, page consultée le: 15/07/2017. 
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  ) WINLa(مزايا وأسعار عروض : 03رقم  ملحق

1300 WINLa   2000 WINLa   3500 WINLa   
  دج 0سعر املكاملات حنو موبيليس   ثا/دج2.5سعر املكاملات حنو موبيليس   ثا/دج2.5سعر املكاملات حنو موبيليس 

  ثا/دج2.5املكاملات حنو الشبكات األخرى   ثا/دج2.5املكاملات حنو الشبكات األخرى   ثا/دج2.5املكاملات حنو الشبكات األخرى 
sms   دج 1حنو موبيليس  sms   دج 1حنو موبيليس  sms   دج 0حنو موبيليس  

sms   دج 3حنو الشبكات األخرى  sms   دج 3حنو الشبكات األخرى  sms   دج 3حنو الشبكات األخرى  
sms   دج 10حنو اخلارج  sms   دج 10حنو اخلارج  sms   دج 10حنو اخلارج  

  دج 0) الشراء(سعر التشغيل   دج 0) الشراء(سعر التشغيل   دج 0) الشراء(سعر التشغيل 
  دج 1000مبلغ الضمان   دج 1000مبلغ الضمان   دج 1000مبلغ الضمان 

  ـ  دج 150تغيري الرقم املفضل   دج 150تغيري الرقم املفضل 
ا ا  املـزاـي   املـزايـا  املـزاـي

 .دج رصيد مهدى صاحل يف اجلزائر 500 -
  .سا 24/ 24أرقام مفضلة جمانية  3 -
 .االنترنت بعض مواقعجمانية الدخول إىل  - 
  مكاملات جمانية حنو موبيليس من -
 .ظهرا 12: 30 إىل 21: 30الساعة  

  مهداة شهريا حنوساعات إضافية  3 -
 .الشبكات الوطنية 

  دج رصيد شهري مهدى صاحل حنو  250 -
 .اخلارج 

- 1 Go   الشهري املهدى االنترنتحجم. 
  .رسالة قصرية صاحلة حنو موبيليس 100 -

 .دج رصيد مهدى صاحل يف اجلزائر 500 -
  .سا 24/ 24أرقام مفضلة جمانية  3 -
 .االنترنت بعض مواقعجمانية الدخول إىل  - 
  مكاملات جمانية حنو موبيليس من -
 .مساءا 17: 30 إىل 21: 30الساعة  
  ساعات إضافية مهداة شهريا حنو 5 -
 .الشبكات الوطنية 
  دج رصيد شهري مهدى صاحل حنو  250 -
 .اخلارج 
- 2 Go   الشهري املهدى االنترنتحجم. 
  .رسالة قصرية صاحلة حنو موبيليس 200 -

 .مهدى صاحل يف اجلزائردج رصيد  500 -
 .االنترنت بعض مواقعجمانية الدخول إىل  -
  رسالة قصرية جمانية حنو موبيليس و مكاملات -
 .سا 24/ 24 

  ساعات إضافية مهداة شهريا حنو 8 -
 .الشبكات الوطنية 

  دج رصيد شهري مهدى صاحل حنو  500 -
 .اخلارج 

- 4 Go   الشهري املهدى االنترنتحجم.  

Source: www.mobilis, page consultée le: 15/07/2017. 
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  عرض اخلضرا اخلاص بالدفع املسبقمزايا وأسعار : 04امللحق رقم 

ONE 
 ساعة 13إلى غایة 

  من المكالمات المجانیة
 13:00إلى غایة  00:00 من الساعة

  نحو موبیلیس رسالة قصیرة 100
 نحو جمیع الشبكات رسالة قصیرة 50 أو

1  )GO ( 3++من اإلنترنتG * 
 ترنت غیر المحدودالنا +

 لشھرل  دج 1000 
TWO 

 د 30سا  19إلى غایة 
 من المكالمات المجانیة

   18:30إلى غایة  22:30الساعة  من
  نحو موبیلیس رسالة قصیرة  200 

 نحو جمیع الشبكات رسالة قصیرة 100 أو
2  )GO ( 3++من اإلنترنتG * 

 اإلنترنت غیر المحدود +
 لشھرل  دج 2000 

THREE ! 
 ساعة 20إلى غایة 

  من المكالمات المجانیة
 17:00 غایة  إلى 21:00 من الساعة

  نحو موبیلیس رسالة قصیرة  300
 نحو جمیع الشبكات رسالة قصیرة 150 أو

3  )GO ( 3++من اإلنترنتG * 
 اإلنترنت غیر المحدود +

 لشھرل  دج 3000 
Source: www.mobilis, page consultée le: 15/07/2017. 
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 مويب كوربوريت اخلاص باملؤسساتمزايا وأسعار عرض : 05امللحق رقم 

  4000مويب كوربوريت   2200مويب كوربوريت   1000مويب كوربوريت   
  دج 0  دج 0  دج 0   زواال 18إىل  صباحا 8املتعاملني من مكاملات بني 

  18إىل  8دج من  2.5  دقيقة/ دج  3.3  دقيقة/ دج  3.56  حنو موبيليس مكاملات 
  دج 5  دقيقة/ دج   5.5  دقيقة/ دج  6.1  حنو باقي الشبكات مكاملات 

  دقيقة/ دج  24  دقيقة/ دج  24  دقيقة/ دج  24  حنو أوروبا مكاملات 
  دقيقة/ دج  10  دقيقة/ دج  10  دقيقة/ دج  10  الصني / م أ و/ حنو كندامكاملات 
  دقيقة/ دج  28  دقيقة/ دج  28  دقيقة/ دج  28  حنو البلدان العربية وإفريقيا مكاملات 
  دقيقة/ دج  42  دقيقة/ دج  42  دقيقة/ دج  42  العامل باقي بلدان حنو بلدان مكاملات 

 sms  دج  2   دج  2   دج  2.03   حنو موبيليس  
sms   دج  4  دج  4  دج  4.07  حنو باقي الشبكات  

sms   دج 12  دج 12  دج 12.2  حنو اخلارج  
  دج 0  دج 0  دج 0  سعر التشغيل 
  دج 4000  دج 2200  دج 1000  الرصيد األويل 

  18إىل  8جماين من   دقيقة 1100  دقيقة 500  حنو موبيليس للصوت رصدة إضافية األ
بامليڤا   GPRS/EDGEإستهالك -  دج للشهر GO   5560 10اشتراك االنترنت 

  دج 2: بـ أوكيت
غري   GPRS/EDGEإشتراك -

  دج 1500: بـ احملدود

بامليڤا   GPRS/EDGEإستهالك -

  دج 0: بـ أوكيت
غري   GPRS/EDGEإشتراك -

  دج 0: بـ احملدود

  دج للشهر GO   3892 5اشتراك االنترنت 
  دج للشهر GO  2113 2اشتراك االنترنت 

Source: www.mobilis, page consultée le: 25/07/2017. 

 اخلاص باملؤسسات+ مهين مزايا وأسعار عرض : 06امللحق رقم 

  1500+ مهين  800+ مهين  
  أرقام ملوبيليس 3  ملوبيليسحنو رقم واحد   ساعة 24/ 24املكاملات غري احملدودة 

  ساعات كل شهر 30  ساعات كل شهر 10  املكاملات اانية حنو موبيليس
  كل شهر GO 2  كل شهر GO 1  االنترنت بتدفق عايل

 sms  رسالة قصرية كل شهر 150  رسالة قصرية كل شهر 50  حنو موبيليس  
  دج كل شهر 1500  دج كل شهر 800   االشتراك الشهري

  دج للدقيقة 1.02  دج للدقيقة 1.02  الدقيقة حنو املهينسعر 
  دج للدقيقة 5.09  دج للدقيقة 6.1  سعر الدقيقة حنو موبيليس

  دج للدقيقة 5.09  دج للدقيقة 6.1  سعر الدقيقة حنو باقي الشبكات
  دج لكل رسالة 5  دج لكل رسالة 5.09  حنو الشبكات الوطنية  smsسعر 

  دج لكل رسالة 14.24  دج لكل رسالة 14.24  حنو اخلارج  smsسعر 
Source: www.mobilis, page consultée le: 12/08/2017. 
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 اخلاص باملؤسسات) Win Pro 4G(عرض مزايا : 07امللحق رقم 

in Pro 4G 4400 

    18 00إلى  06 00مكالمات مجانیة بین الموظفین من الساعة 

    20إلى الساعة  07مكالمات مجانیة من الساعة 

    ساعات من المكالمات في الشھر نحو جمیع الشبكات 6

    رسالة نحو جمیع الشبكات 50رسالة نحو موبیلیس و  200

    دقیقة كرصید إضافي نحو الخارج 30

    مھدى كل شھر 4جیقا أوكتي من اإلنترنت للتدفق العالي للجیل  6

، يتم اإلنتقال إلى اإلتصال غیر المحدود و بتدفق  4عند انقضاء حجم اإلنترنت في الجیل .
    منخفض

Win Pro 3300 

    سا 24مكالمات مجانیة بین الموظفین على مدار 

    24/سا 24مكالمات مجانیة نحو موبیلیس 

    ساعات من المكالمات في الشھر نحو جمیع الشبكات 10

    رسالة نحو الشبكات األخرى 75نحو موبیلیس و  رسالة 300

    دقیقة مكالمات نحو الخارج 45

    مھدى كل شھر 4جیقا أوكتي من اإلنترنت للتدفق العالي للجیل  10

، يتم اإلنتقال إلى اإلتصال غیر المحدود و بتدفق  4عند انقضاء حجم اإلنترنت في الجیل .
    منخفض
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Source: www.mobilis, page consultée le: 06/08/2017. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Win Pro 4400 

    سا 24مكالمات مجانیة بین الموظفین على مدار 

    24/سا 24مكالمات مجانیة نحو موبیلیس 

    ساعة من المكالمات في الشھر نحو جمیع الشبكات 15

    رسالة قصیرة نحو جمیع الشبكات 100+ رسائل قصیرة غیر محدودة نحو موبیلیس 

    دقیقة مكالمات نحو الخارج 60

    مھدى كل شھر 4أوكتي من اإلنترنت للتدفق العالي للجیل جیقا  15

    

، يتم اإلنتقال إلى اإلتصال غیر المحدود و  4عند انقضاء حجم اإلنترنت في الجیل .
    بتدفق منخفض
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  " CONTROLجازي "مزايا وأسعار عرض : 08ملحق رقم 
  CONTROL 900  CONTROL 2000  CONTROL 3000  

  دج 200  دج 200  دج 200  تكاليف التشغيل
  دج 3000  دج 2000  دج 900  االشتراك الشهري

  دج 3000  دج 2000  دج 900  املكاملات حنو باقي الشبكات

  يومدقيقة كل  15  املكاملات اانية حنو جازي
  08:00إىل  18:00من 

  دقيقة كل يوم 30
  08:00إىل  18:00من 

  دقيقة كل يوم 30
  08:00إىل  18:00من 

  دقيقة كل شهر 300  -  املكاملات اانية حنو باقي الشبكات
  18:00إىل  08:00من 

  دقيقة كل شهر 600
  18:00إىل  08:00من 

  MO  600 MO  900 MO 300  حجم االنترنت املهدى
  كل شهر 500  كل شهر 300  كل شهر 100  القصرية حنو جازيالرسائل 
 دج 3.5 دج 3.5 دج 3.5  حنو جازي smsسعر 

  دج 5  دج 5  دج 5  حنو باقي الشبكات smsسعر 
  للدقيقة/  دج 5  للدقيقة/  دج 5.5  للدقيقة/  دج 6  سعر املكاملات حنو جازي

  للدقيقة/  دج 5  للدقيقة/  دج 5.5  دج للدقيقة 6  باقي الشبكاتالسعر حنو 
  دج 12  دج 12  دج 12  سعر املكاملات املرئية
  GO  5ابتداء من  4Gو 3Gخصم على مجيع اشتراكات االنترنت    %50  عروض االنترنت

Source: www.Djezzy , page consultée le: 16/08/2017. 

  اخلاص باملؤسسات " BUSINESSجازي "أسعار عرض : 09امللحق رقم 

 3000بیزنس  2200بیزنس  1100بیزنس  

 3,5 4 6 التسعیرة خارج العرض، نحو الشبكات الوطنیة

SMS 
 دج3.5 جازي

 دج5 الشبكات األخرى

دول ثابت و  10نحو “ +الدولي “
 *نقال

 مجاني مجاني شھر/خط/دج 150 االشتراك الشھري

 دج10 دقیقة/سعر

 دقیقة/دج12 مكالمات فیدیو

 5Go إبتداًءا من 3G / 4G: خصم على جمیع اشتراكات االنترنت 3G/4G 50%عروض معطیات 

  
  .شهر 24 االلتزاممدة  الواليات املتحدة، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، أملانيا، الصني، تركيا، اليونان و بلجيكا(*) 

Source: www.Djezzy , page consultée le: 16/08/2017. 
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  " DYALNAجازي "مزايا وأسعار عرض : 10امللحق رقم  
  PACK 1  PACK 1 PACK 1 PACK 1 

دج للخط 150  دج للخط 150  تكاليف التشغيل دج للخط 150  دج للخط 150   

  دج 3500  دج 3500  دج 3500  دج 3000  االشتراك الشهري

+ دج  3300  املكاملات حنو باقي الشبكات
  شهر/دقيقة 700

+ دج  3100
شهر/دقيقة 700  

+ دج  2900
شهر/دقيقة 700  

+ دج  2700
شهر/دقيقة 700  

حجم االنترنت 
  املهدى

 1GO  1GO 1GO 1GO  اخلط الرئيسي

 MO  200 MO 200 MO 200 MO 200  اخلط الثانوي

  شهر/دقيقة 30  شهر/دقيقة 30  شهر/دقيقة 30  شهر/دقيقة 30  الرصيد ااين يف كل خط ثانوي
 دج 3.5 دج 3.5 دج 3.5 دج 3.5  حنو جازي smsسعر 

  دج 7  دج 7  دج 7  دج 7  حنو باقي الشبكات smsسعر 
  دج للدقيقة 6  دج للدقيقة 6  دج للدقيقة 6  دج للدقيقة 6  الشبكاتالسعر املكاملات حنو 

 Source: www.Djezzy , page consultée le: 18/08/2017. 
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  اخلاص باملؤسسات "بـرو أوريدو"مزايا وأسعار عرض : 11امللحق رقم 
 

  Pro 1200 Pro 2400 Pro 4000 
 دج 4000 دج 2400 دج 1200 الشهر/اخلط/االشتراك

 دج 0 رسوم التشغيل
 خطوط 3ابتداء من  واحدابتداء من خط  ابتداء من خط واحد عدد اخلطوط

 دج 0 الضمان

 أسعار املكاملات

 دج 4000 دج 2400 دج 1200 االشتراك الشهري

 للشهر/ميغا أوكتيه 500 للشهر/ميغا أوكتيه 400 للشهر/ميغا أوكتيه 300 )1(األنترنت املتضمن يف االشتراك

 رسالة قصرية  Ooredoo - - 15الرسائل القصرية املهداة حنو

 رقم واحد - - )Ooredoo)2 مفضلرقم 
 للشهر/دقيقة 60 - - )3(دقائق مهداة حنو اخلارج
 50% 30% %15 )4(ختفيضات حنو اخلارج

 األنترنت
3G 2  ميغا أوكتيه/دج 

2G 0,08 كيلو أوكتيه/دج 

 املكاملات

 للدقيقة/دج 0 للدقيقة/دج 0 للدقيقة/دج 1 مساء 6صباحا إىل  6من   Ooredoo حنو
 للدقيقة/دج 4 للدقيقة/دج 5 للدقيقة/دج 6 صباحا 6مساء إىل  6من   Ooredoo حنو

 للدقيقة/دج 4 للدقيقة/دج 5 للدقيقة/دج 6 )الثابت والنقال(حنو الشبكات الوطنية األخرى 
 اضغط هنا حنو اخلارج

الرسائل 
 القصرية

 للرسالة/دج 3 والشبكات الوطنيةOoredoo حنو

 للرسالة القصرية/دج 14 حنو اخلارج

 للرسالة/دج 10 الرسائل متعددة اإلعالم

 للدقيقة/دج 12 مكاملات مرئية يف الشبكة الوطنية

 خدمات ومزايا أخرى

 اضغط هنا الكتشاف عروضنا. للشهر/دج 500ابتداء من  ميزة األنترنت

Push To Talk  اضغط هنا الكتشاف عروضنا. للشهر/للخط/دج 1500 غري حمدود 

 )6(للشهر/للخط/دج 1800ابتداء من  خدمة بالك بريي

 جماين )مساء 6 –صباحا  CUG  8(ميزة جمموعة غري حمدودة 

 للشهر /للخط /دج 200 )24/ساعة CUG  24(ميزة جمموعة غري حمدودة 

 جماين الربيد الصويت

 )أشخاص على األكثر يف مكاملة واحدة 6(جماين  مكاملة مجاعية
Source: www.Ooredoo , page consultée le: 06/09/2017. 



 املالحـق
 

212 
 

  اخلاص باملؤسسات" أوريدو بـرو كنترول"مزايا وأسعار عرض : 12امللحق رقم 

 دج فما فوق 4000 دج 3999إىل  2000 دج 1999دج إىل  0 مبلغ االشتراك املوزع تلقائيا

 املكاملات

 للدقيقة/دج 0 مساء 6صباحا إىل  8بني املسامهني من 
 للدقيقة/دج 0 )1(24/ساعة 24بني املسامهني 

 للدقيقة/دج 5 للدقيقة/دج Ooredoo 6 حنو

 6صباحا إىل  8من (للدقيقة /دج 0
 )مساء

 8مساء إىل  6من (للدقيقة /دج 2
 )صباحا

 للدقيقة/دج 4 للدقيقة/دج 5 للدقيقة/دج 6 حنو الشبكات الوطنية األخرى

 اضغط هنا حنو اخلارج

 - دقيقة 1000 )2(دقيقة 500 دقائق جمانية

 )3(املكاملات املرئية
 للدقيقة/دج 12 للدقيقة/دج 12 للدقيقة/دج 12 والشبكات الوطنيةOoredoo حنو

 للدقيقة/دج 60 للدقيقة/دج 60 للدقيقة/دج 60 حنو اخلارج

 كيلو أوكتيه/دج 0,08 كيلو أوكتيه/دج 0,08 كيلو أوكتيه/دج 2G 0,08 األنترنت

3G 2 ميغا أوكتيه/دج 2 ميغا أوكتيه/دج 2 ميغا أوكتيه/دج 

 الرسائل القصرية
 للرسالة القصرية/دج 2 للرسالة القصرية/دج 3 للرسالة القصرية/دج 3 والشبكات الوطنيةOoredoo حنو

 للرسالة القصرية/دج 14 القصريةللرسالة /دج 14 للرسالة القصرية/دج 14 حنو اخلارج

 للرسالة/دج 10 للرسالة/دج 10 للرسالة/دج 10 الرسائل متعددة اإلعالم

 خدمات ومزايا أخرى

 اضغط هنا الكتشاف عروضنا. للشهر/دج 500ابتداء من  ميزة األنترنت

Push To Talk  اضغط هنا الكتشاف عروضنا. للشهر/للخط/دج 1500 غري حمدود 

 )4(للشهر/للخط/دج 1800ابتداء من  بريي خدمة بالك

 جماين )مساء 6 –صباحا  CUG  8(ميزة جمموعة غري حمدودة 

 للشهر/للخط/دج 200 )24/ساعة CUG  24(ميزة جمموعة غري حمدودة 

 )5(بلدان 10دقائق حنو  10/ دج 150 اشتراك دويل

Ooredoo Buisness Pro&Perso 200 للشهر/للخط/دج 

 )أشخاص على األكثر يف مكاملة واحدة 6(جماين  مكاملة مجاعية
Source: www.Ooredoo , page consultée le: 08/09/2017. 
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  2004أسعار املتعاملني الثالثة خالل سنة : 13امللحق رقم 

  
  عروض الدفع املسبق

  عروض جنمة  عروض جازي  عروض موبيليس
  carte 1000  carte 2000  carte 1200  carte 2300  carte 1000  carte 2000  

  10  15  12  14.6  15  د/سعر املكاملة حنو نفس الشبكة دج
  10  15  18  13.6  15  د/سعر املكاملة حنو الثابت دج

  10  15  18  13.6  15  د/سعر املكاملة حنو باقي الشبكات دج
  32  48  36  22.52  د/خلارج دج سعر املكاملة حنو ا

SMS 7  5  6  حنو الشبكة  
SMS  7  7  6  باقي الشبكاتحنو  

SMS 14  14  15  اخلارج حنو  
MMS  12  -  14  

  يوم 30  يوم 60  يوم 30  يوم 120 الصالحيةفترة 
  يوم 70  أيام 10  أيام 7  يوم 10  السماح  فترة

  عروض الدفع البعدي   
  عروض جنمة  عروض جازي  عروض موبيليس  
  forfait 1000  résidentiel  economique  confort  forfait 1200 forfait 1800 

  7.5  8  5.5  6  5.38  د/سعر املكاملة حنو نفس الشبكة دج
  7.5  8  7  8  6.79  د/سعر املكاملة حنو الثابت دج

  7.5  8  9.5  10  10.06  د/سعر املكاملة حنو باقي الشبكات دج
  24  25  25  22.52  د/سعر املكاملة حنو ا خلارج دج

SMS 7  3.5  3.5  6  حنو الشبكة  
SMS  7  5  5  8  باقي الشبكاتحنو  

SMS 14  14  14  8  اخلارج حنو  
MMS  12  -  14  

 
Source: ARPT, rapport annuel 2004, P 126 - 130. 
 

  

  

  

  

  

  

  



 املالحـق
 

214 
 

  " Djezzy control"وعرض "   mobicontrol"أسعار عرض : 14امللحق رقم 

  

 

source: - ARPT, rapport annuel 2005, P 81. 
               - ARPT, rapport annuel 2006, P 65. 
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  ملؤسسة جازي  "  La Line forfait"مزايا وأسعار عرض : 15امللحق رقم 

  La Line 1200  La Line 2000  La Line 3000  La Line 5000  

  -  مكاملات جمانية حنو جازي
+  08:00إىل  20من 

ساعة يومي  24/24
 اجلمعة والسبت

  جمانا حنو الشبكة حنو الشبكة جمانا

  ساعات 10  ساعات 2  ساعات 4  ساعات 3  مكاملات حنو باقي الشبكات
  جمانا  رسالة قصرية 300  رسالة قصرية 200  رسالة قصرية 500  الرسائل اانية حنو جازي

  غري حمددة  غري حمددة  -  ساعة 24/24أرقام  3  عدد األرقام املفضلة
  Mo  1 Go  500 Mo  1 Go 300  شهرياحجم االنترنت املهدى 
  دج 5000  دج 3000  دج  2000  دج 1200  االشتراك الشهري

دج 2000  دج 2000  مبلغ الضمان دج 2000  دج 2000   

  املواقع اانية
Facebook, 
Twitter et 

WhatsApp   
-  -  -  

Source: http://www.djezzy.dz/particuliers/offres/djezzy-line/,page, consultée le: 16/10/2017. 
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  ملؤسسة موبليس"  La WIN 3G"عرض مزايا وأسعار : 16ملحق رقم 
  La WIN 1300  La WIN 2000  La WIN 3000  

  دج للشهر األول فقط 500  دج للشهر األول فقط 500  دج للشهر األول فقط 250  الرصيد األويل املهدي عند التشغيل
  دج 500  دج 250  دج 250  رصيد حنو اخلارج كل شهر
  ساعة 24/24جمانية   17:30إىل  21:30من   12:30إىل  21:30من   مكاملات جمانية حنو موبليس

  ساعات 8  ساعات 5  ساعات 3  باقي الشبكاتمكاملات حنو 
  جمانية  رسالة قصرية 200  رسالة قصرية 100  الرسائل اانية حنو موبيليس

  غري حمددة  ساعة 24/24أرقام  3  ساعة 24/24أرقام  3  عدد األرقام املفضلة
  1Go  2 Go  4 Go  حجم االنترنت املهدى شهريا

  دج 3000  دج 2000 دج 1300  االشتراك الشهري
دج 1000  دج 1000  مبلغ الضمان دج 1000   

 ,Facebook, Twitter, Whatsapp, Ouedkniss, NticWeb  املواقع اانية
Ennaharonline.com et Elhaddaf.com.  

Source: www.mobilis, page consultée le: 16/10/2017. 

 
  

  

  

  

 


