
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 سكيكدة -1955اوت 20جامعة 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 قسم العلوم التجارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األولى ماستر تخصص مالية وتجارة دولية مطبوعة موجهة لطلبة السنة   

 

 من إعداد: 

د. بوخدنة آمنة    

 

 

 

 

 

 

 

2022/ 2021السنة الجامعية:  

 

 الدويلالتسويق حماضرات يف 



 

 

2 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 املحتــــويـــات فهرس 

 الصفحة  العنوان 

  

  إلى التسويق الدولي  األول: مدخل  لالفص

 9 مفهوم التسويق والتسويق الدولي  املبحث االول 

 9 أوال : مفهوم التسويق 

 14 ثانيا : تعريف التسويق الدولي 

 16 الدولي  للتسويق العاملي التطور  : مراحللثاثا

 17 : مظاهر االرتباط بين التسويق الدولي, التسويق املحلي, التجارة الدولية, والتمويل الدولي رابعا

 18 أهمية، أهداف ومبادئ التسويق الدولي املبحث الثاني: 

 18 أوال: أهمية التسويق الدولي 

 19 الدولي  التسویق ثانيا: أهداف

 20 ثالثا: مبادئ التسويق الدولي 

 22 املبحث الثالث: التدويل 

 22 التدویل  أوال: مفهوم  

افع ومخاطرنيثا  23 التدويل  ا: دو

 27 التدویل  ثالثا: مراحل

 28 الدولية  األسواق في  العاملة املؤسسات: رابعا

  بحوث التسويق الدولي ونظام املعلومات التسويقية  :الفصل الثاني

 32 الدولية  التسويقية  البحوث مفهوم: األول   املبحث

 32 الدولية  التسويقية  البحوث تعريف: أوال

 32 الدولية  التسويق وبحوث  املحلية التسويق بحوث  بين االختالف ثانيا: أوجه

 33 السوق  بأبحاث  القيام من  ثالثا: الهدف

 34 رابعا: أهمية بحوث التسويق الدولي 

 36 القيام بالبحث التسويقي الدولي  الثاني: عمليةاملبحث  

 36 التسویقي البحث إعداد أوال: مراحل 

 37 الدولي  املستوى  على  التسویق بحوث  تجسید ثانيا : نطاق

 38 الثالث: نظام املعلومات التسويقي الدولي املبحث  

 38 أوال: تعريف نظام املعلومات التسويقية 

 39 ثانيا: عناصر نظام املعلومات التسويقية

  بيئة التسويق الدولي واألسواق الدولية :الفصل الثالث

 املبحث األول: بيئة التسويق الدولي 

 

45 



 

 

4 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 45 وعناصرهاأوال: تعريف بيئة التسويق الدولي 

 47 ثانيا: تحليل البيئة التسويقية الخارجية الدولية  

 57 الدولية   األسواق واختيار  وتقييم تحليل :الثاني  املبحث

 57 الدولية  االسواق تحليل وتقييم بيئة: أوال

 59 ثانيا: اختيار األسواق الدولية 

 61 ثالثا: تصنيف األسواق الدولية 

 63 األسواق الدولية رابعا: تجزئة 

  استراتيجيات الدخول لألسواق الدولية  :الفصل الرابع

 66 املبحث األول: التصدير 

 66 أوال: مفهوم التصدير 

 67 ثانيا: طرق التصدير 

 69 ثالثا: مزايا وعيوب استراتيجية التصدير  

 70 رابعا: متطلبات التصدير 

 70 التعاقدية املبحث الثاني: االتفاقيات

 73 التراخيص  أوال: عقود

 74 ثانيا: عقود االمتياز

 76 ثالثا: عقود التصنيع واإلدارة وتسليم املفتاح 

 76 املبحث الثالث: االستثمار األجنبي املباشر 

 76 أوال : تعريف االستثمار األجنبي املباشر

 77 ثانيا: أسباب اللجوء إلى االستثمار األجنبي املباشر 

 79 ثالثا: أشكال االستثمار املباشر

 79 العاملية  اإلستراتيجية  املبحث الرابع: التحالفات

 79 أوال: مفهوم التحالفات االستراتيجية

 80 ثانيا: أنواع التحالفات االستراتيجية

  املزيج التسويقي الدولي   :الفصل الخامس

 83 املبحث األول: املنتج الدولي 

 83 املنتوج الدولي أوال: مفهوم  

 84 الدولية  األسواق في  املنتج  ثانيا: سياسات

 88 الدولي  املنتج  ومواءمة وتكييف  ثالثا: تنميط

 92 دورة حياة املنتوج الدولي: -رابعا 

 95 املبحث الثاني: سياسة التسعير الدولي 

 95 السعر في التسويق الدولي:  أوال: تعريف

 95 املؤثرة في التسعير الدولي ثانيا: العوامل 

 97 الدولي  التسعير ثالثا: طرق 



 

 

5 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 100 رابعا: البدائل االستراتيجية للتسعير الدولي 

 102 املبحث الثالث: التـوزيـع الدولي 

 102 :الدولي  التوزيع  مفهوم أوال:

 103 :الدولي  التوزيع  ثانيا: أهمية

 104 الدولي  التوزيع  ثالثا: وظائف

 105 رابعا: تصميم استراتيجية التوزيع الدولي 

 107 خامسا: أنواع قنوات التوزيع الدولي 

 109 سادسا: طرق التوزيع الدولية: 

 110 الدولي  سابعا: بدائل وخيارات التوزيع 

 111 املبحث الرابع: الترويج الدولي 

 111 أوال: مفهوم الترويج الدولي 

 112 ثانيا أهداف الترويج 

 113 مراحل إعداد الحملة الترويجية والعوامل املؤثرة فيها ثالثا: 

 115 الدولي  الترويجي  رابعا: املزيج 

 125 الدولي  الترويج  خامسا: إستراتيجية

 128 قائمة املراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة



 

 

6 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

للتحول من الطرق القديمة في التسويق إلى    رانظ  التسويقية،اعتبار أننا اليوم نعيش فيما يسمى بالثورة  لى  ع

تملكه من تكنولوجيا و أموال    وذلك ألن دول العالم اليوم قد أصبحت ال تتنافس فقط على أساس ما  الحديثة  النظم

  ر في السوق ايدة بناء على السلع التي تقديمها باستمر وفتح أسواق جد  العاملي،على أساس قدرتها على التسويق    ولكن

االقتصادي    سة وتطبيق املفاهيم التسويقية أهمية خاصة بعد اتجاه الدول لسياسات اإلصالحاالعاملي . كما تمثل در 

دولة  سواء اململوكة لل   االقتصاد ليعمل في ظل آليات جديدة للسوق يقوم على املنافسة بين املنظمات املختلفة  وتحرير

جاح  . فننحو تصدير  االتجاه و وتشجيع الدولة لفتح أسواق جديدة    الخاص،أو تلك التي تعمل في القطاع االستثماري  

إلى تبني هذه املؤسسات للمفهوم الجديد   يرجع بالدرجة األولىو الصينية وحتى التركية  املؤسسات األمريكية و اليابانية  

 عية، ازر   صناعية،التسويقي كقائدة ألية تنمية سواء    كما أن هناك العديد من الدول طورت نظامها  ،و الحديث للتسويق

 . بمنتجاتها حتى استطاعت أن تخترق العالم ،تجارية أو خدماتية

 لتستوفي متطلبات دراسة هذا  التسويق الدوليوبناءا عليه، تأتي هذه املطبوعة لتقدم مجموعة دروس في مقياس  

، بحيث نحاول من خالل مالية وتجارة دوليةتخصص    األولى ماستر املقياس وفق البرنامج الوزاري املعتمد لطلبة السنة  

 بة منها: هذه املطبوعة أن نحقق جملة من االهداف التعليمية للطل

املعاصرة - االعمال  منظمات  نجاح  في  للتسويق  االستراتيجي  الدور  على  الولوج    التعرف  في  ترغب  التي  خاصة 

 ؛ واق الدوليةس لل 

 في منظمات االعمال؛  التدويلالتعرف على مكانة التسويق في العملية  -

 في املؤسسة؛  التسويق الدوليفي عملية  والتحكماالملام   -

 الدولية وفهم األسواق الدولية التسويقية التحكم في عملية تحليل وتشخيص البيئة  -

 ؛ األسواق الدوليةت االستراتيجية التسويقية في ا االملام بأهم القرار  -

 ؛ الدخول للسواق الدوليةالتعرف على أهم أنواع االستراتيجيات  -

  سسة في تنفيذ استراتيجيتها التسويقيةالتعرف على أهم استراتيجيات املزيج التسويقي التي تساعد املؤ  -

 . الدولية

 وبغية تحقيق هذه االهداف التعليمية تضمنت املطبوعة الفصول التالية: 

 ؛  الفصل األول: مدخل إلى التسويق الدولي -

 ؛  بحوث التسويق الدولي ونظام املعلومات التسويقية :الفصل الثاني -
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 ؛  بيئة التسويق الدولي واألسواق الدولية :الفصل الثالث -

 ؛  استراتيجيات الدخول للسواق الدولية :الفصل الرابع -

 ؛ املزيج التسويقي الدولي :الفصل الخامس -
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 املبحث األول: مفهوم التسويق والتسويق الدولي  

 مفهوم التسويق  أوال:

 تبقى ومبادئه حيث أسسه التسويق، تعريف على نظرة نلقي أن الدولي التسويق إلى نتطرق  أن قبل البديهي من

  األجنبية، أو املحلية باألسواق األمر  تعلق سواء نفسها

 تعريف التسويق  -1

 اإلجماع يصعب فإنه متنوعة ومتداخلة؛ وظائف على يشتمل متجددا ديناميكيا نشاطا التسويق كون  إلى بالنظر

تم وضع تعريف للتسويق من قبل الجمعية القومية ملعلمي التسويق التي   1935مع بداية    .له موحد وثابت تعريف على

مجموعة   "لي للتسويق، و الذي عرفه بأنه  التعريف األص  هالشهيرة و الذي يعتقد أن  األمريكيةعية التسويق  متعتبر أصل ج

، وقد شاع  "أو املشترى الصناعي   األخيراملستهلك    إلىمن املنتج    واألفكارانسياب السلع و الخدمات    إلىالتي تؤدى    األنشطة

على   الجمعية  تعريف وضعته  أحدث  التعريفات حتى ظهر  بعده  تعددت من  ثم  طويلة  لفترة  التعريف  هذا  استخدام 

التسويق بأنه " نشاط مجموعة من املؤسسات   فويعر  اآلنو الذي مازال مقبوال حتى  2013لكتروني في يوليو  موقعها اال

و الشركاء و    الزبائنو العمليات التي التي تتم من أجل خلق وتواصل وتقديم وتبادل العروض التي تحقق قيمة للعمالء و 

 الحديثة وأساليبه بمفهومه  التسويقي إلى النشاط ويشير شموال أكثر  التعريف هذا . ويعتبر1" املجتمع على نطاق واسع

 .أم ال  الربح تحقيق إلى تهدف  كانت سواء , املؤسسات أنواع كل وفي

التسويق على    Stantonوالتوزيع عرف   البيع مجرد من أبعد إلى التسويقي املفهوم  تطور  يعكس الذي  املنظور  نفس وضمن

أنه: " نظام شامل ألنشطة منظمة األعمال املتفاعلة والتي تهدف إلى تخطيط وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات  

 .2التي تشبع حاجات الزبائن الحاليين واملرتقبين" 

 االحتياجات إلشباع املوجه  اإلنساني  النشاط هو ذلك    " :للتسويق كوتلر، فيليب من ببين التعاريف التي قدمها  

 خمسة حدد  قد ونجده  األعمال، رجال قبل من واسعا قبوال  هذا التعريف لقي  وقد ، 3املبادلة  عملية خالل من  والرغبات 

 :4وهي  أساسية عناصر

 حالة من أنها على الحاجة تعريف ويمكن التسويقي، للعمل البداية  نقطة اإلنسانية الحاجات وتمثل  : الحاجات -أ

 الضيق من  لديه نوع تثير وتلبيتها إشباعها عدم حالة في والتي اإلنسان، لدى والنقص بالحرمان الشعور  حاالت

 األسفل من  هرم  شكل تصاعدي على بشكل  ورتبها  اإلنسانية الحاجات  ماسلو قسم وقد  الراحة، وعدم والتوتر 

 
 29، ص 2017التجارة، ، وآحرون، التسويق،املبادئ والتطورات احلديثة، جامعة القاهرة كلية عنبه لبيب حممد هالة - 1

 . 22، ص 2006، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، " التسويق أسس ومفاهيم معاصرة"اثمر البكري، 2

  13 .ص ،  2001مصر، القاهرة، للنشر، قباء دار والعشرين، الواحد القرن  يف التسويق إسرتاتيجيات :حسن العزيز عبد أمني - 3
 22،21 .ص  1999مصر، التاسعة، الطبعة لإلعالن، املتحدة ،(والتطبيق األساسيات)الفعال التسويق :احلميد عبد أسعد طلعت  -4
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 واالستقرار األمن حاجات تليها ثم ،... والشربكاألكل   الفسيولوجية الحاجات الهرم قاعدة في نجد حيث  األعلى إلى

 .الذات إثبات حاجات وفي األخير واالحترام كالتقدير االجتماعية الحاجات ثم

 إلشباع حاجاته، اإلنسان إليها يلجأ التي الوسائل وهي الحاجات، من متقدمة درجة الرغبات تمثل  : الرغبات - ب

 تشكلها كما اإلنسانية تعبير عن الحاجات فهي ،...وهكذا الطعام لتناول  الرغبة ظهور  تتبعها الجوع حاجة فظهور 

 .الشخصية وخصائصه الشخص ثقافة

 أشبعت قد أن حاجاته الفرد ويشعر حاجة، إلشباع لالستهالك يطلب السوق  في ش يء أي املنتج يمثل: املنتجات - ت

أو خدمة، سلعة،  فكرة، يكون  قد  واملنتج  حاجاته، السلعة  تشبع  عندما  تماما   فإن وعليه منظمة، نشاط 

 املنتج قيمة فإن وعليه السلع والخدمات بهذه الخاصة املنافع  تقدم وإنما الخدمات، أو السلع تقدم ال املؤسسة

 .يقدمها التي املنافع خالل  من تتحدد

 يقرر الناس فعندما واملنتجين، املستهلكين بين تتم التي التبادل عملية خالل من التسويق عملية تتم: التبادل - ث

 لب التبادل وتعتبر عملية مالي، بمقابل املنتجين من وخدمات  سلع باقتناء يقومون  ورغباتهم حاجاتهم إشباع

 .التسويقي النشاط 

 

 التسويق   فلسفاتتطور   -2

التعاقب التاريخي لظهور  مرت فلسفات الفكر التسويقي بمراحل تطور متعددة حددتها ظروف كل مرحلة وعلى الرغم من  

هذه املراحل إال أن ظهور أي مرحلة جديدة منها ال يلغي املراحل السابقة لها و التي قد تطبق في مكان أو زمان آخرين أقل  

 :1ويمكن أخذ املراحل األربعة األساسية التالية   قدما أو معرفة بوجود فلسفات أحدث يمكن تبنيها.

في هذه املرحلة تركز الجهود على زيادة اإلنتاج ألنه يمثل محور كافة األعمال واألنشطة في   :اإلنتاجيمرحلة املفهوم   •

املنظمة، وأن االهتمام باملبيعات يأتي باملرتبة الثانية ألن املعروض السلعي أقل من الطلب بكثير وأن االعتقاد في هذه  

ك فإن تصريف املنتجات ال يشكل عقبة أمام املشاريع. وقد املرحلة أن املستهلكين سوف يشترون كل ما ينتج، وبذل 

اقتصر اهتمام املشاريع في هذه املرحلة على بيع منتجاتها بنفسها دون الحاجة إلى جهود تسويقية كبيرة، لذلك ال نجد 

رحلة على أي اهتمام باألنشطة التسويقية في هذه املرحلة وأن دورها ضعيف جدا، حيث ينظر إلى التسويق في هذه امل

  .أنه وظيفة الحقة لوظيفة اإلنتاج، ويرى البعض بأنها مكملة لوظيفة اإلنتاج 

على التسويق بيع كل ما  :"حيث االعتماد على مبدأ    1954لقد ساد هذا املفهوم ما قبل عام     :مرحلة املفهوم البيعي •

. وتعتبر املبيعات في هذه املرحلة جوهر وأساس أعمال املشاريع حيث وتنجز جميع األنشطة من أجل "ينتجه املشروع

دعم املبيعات واألنشطة البيعية. وكان الهدف توفير احتياجات الزبائن حيث املعروض السلعي أكثر من الطلب وذلك  

 
 .23-18، ص ص،  2002، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  "أساسيات التسويق الشامل واملتكامل"حممود جاسم، الصميدعي، بشري عباس العالق،     -1

 



 

 

11 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

االستهالك في  النقص  هي  واملشكلة  اإلنتاج،  في  الواسعة  للزيادة  بين نتيجة  والتسابق  املنافسة،  اشتداد  زيادة  أو   ،

وظهور   املستهلك  بدراسة سلوك  االهتمام  بدأ  املرحلة  في هذه  السوقية. وألول مرة  الحصة  زيادة  أجل  من  املشاريع 

  .الحاجة إلى وظائف تسويقية أخرى مثل اإلعالن

• : (إلى بيع ما يمكن إنتاجهرة من مفهوم )بعد الحرب العاملية الثانية تغيرت فلسفة اإلدا  مرحلة املفهوم التسويقي 

( حيث أدى هذا التحول إلى االنطالق من املستهلك وذلك من خالل التعرف على حاجاته بيعه   إنتاج ما يمكنمفهوم ) 

ورغباته املستقبلية والعمل على تلبيتها. وقد تبلورت هذه األفكار في فلسفة إدارية سميت باملفهوم التسويقي حيث  

الرامية إلى إنشاء إدارات متخصصة تعرف بإدارة التسويق وأصبح التسويق الوظيفة األساسية إلدارة  تنامت الجهود 

املشاريع، كما قطعت الثورة التسويقية خطوات سريعة نحو األمام وسميت بفترة االتجاه نحو إدارة التسويق. ومنذ 

فة الرقابة على املشروع، حيث جاء نشاط  أصبح يعبر عنها بسياسة العمليات أو فلسفة اإلدارة أو فلس   1970عام  

 املشروع منصبا في بوتقة تلبية وإشباع حاجات ورغبات املستهلكين لتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم.  

الفرص     ضوء  في  تثبيتها  على  العمل  و  الرغبات  و  الحاجات  دراسة  من  يبدأ  املؤسسة  نشاط  أن  نجد  هذا   ومن 

الطاقة اإلنتاجية املتاحة و التي يتم على ضوئها إنتاج السلع التي تطرح في األسواق ومن ثم القيام  التسويقية املتاحة و  

التي يبحث عنها املستهلك و كذلك   بالتعرف على ردود أفعال املستهلكين تجاه هذه السلع و مدى توفر الخصائص 

، طرق األنشطة الترويجية ، األسعار...الخ.من  التعرف على مدى نجاح البرامج التسويقية في أساليب التوزيع املتبعة  

املفهوم  بأن  تقدم  مما  لنا  يظهر  و   ، التسويقية  البرامج  و  األنشطة  أو  السلع  على  الالزمة  التعديالت  إجراء  أجل 

 .التسويقي الحديث يركز على عنصرين هما دور املستهلك و تكامل األنشطة التسويقية

يتم التركيز في هذه املرحلة على خلق نوع من التوازن ما بين مصلحة املجتمع ككل  و  مرحلة املفهوم االجتماعي للتسويق:  •

حيث أن سعي املنظمات إلى إشباع حاجات ورغبات املستهلكين أدى إلى ظهور منتجات تضر بالبيئة    واملستهلكين واملنظمة

عادات واألنماط االستهالكية بالشكل  واملجتمع وتتعارض مع الكثير من الضوابط االجتماعية واالقتصادية والتقاليد وال

الذي جعل قسما من املنظمات تحاول استغالل املستهلكين مما أدى إلى ظهور جمعيات ودعوات تنادي بحماية املستهلك  

ضد هذا االستغالل وإلى حماية املجتمع أيضا والدعوة إلى ترشيد االستهالك والحفاظ على البيئة من التلوث مع املحافظة  

ع حاجات األفراد وتحقيق الرفاهية لهم عن طريق تقديم ما يحتاجونه من منتجات وخدمات على أن ال تتعارض  على إشبا

 . مع املصالح العامة للمجتمع

 

 1وهي:  أساسية  أركان  أربعة يقوم على الحديث التسويق مفهوم يمكن القول أن  مما سبق 

 
 . 59ص  ،  2005األردن، عمان، الثالثة، الطبعة للنشروالتوزيع، وائل دار اخلدمات، تسويق :الضمور حامد هاين - 1
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o قدرة   وأن ورغباتهم، املستهلكين حاجات إشباع أساس على يقوم الحديث التسويق  مفهوم إن :العميل نحو التوجه

 وإذا من منافسيها، أفضل بشكل مستهلكيها متطلبات تلبية على قدرتها على تعتمد أهدافها تحقيق على املؤسسة

 .مستقبال التعامل معها ويكرروا  تقدم بما يقتنعون  سيجعلهم هذا فإن  ذلك تحقيق  من املؤسسة تمكنت

o البيئة  ظل ظروف في أهدافها تحقيق  في املؤسسة مساعدة هو الحديث التسويق  مفهوم تبني من الغرض إن  :الربحية 

 تعتقد الحديث  التسويق الربح، وفلسفة هو  املؤسسة  إليه تصبو هدف  أهم  أن  في شك وال بها، املحيطة  الخارجية

 مفهوم أن كما املنافسين، من أفضل  بصورة املستهلكينحاجات   وتلبية إشباع هي الربحية لتحقيق طريقة أفضل بأن

املستهلكين على يقتصر ال للتسويق الحديث  على يفرض وإنما العكس، أو املؤسسة  مصلحة حساب على إرضاء 

 أن مؤداها فكرة على يستند املفهوم هذا فإن وعليه  .الخاصة ومصلحتها العميل بين من التوازن  نوع إيجاد املؤسسة

 .السوق  في واستمرارها لبقائها الوحيد الضمان املؤسسة هو ملنتجات املستهلك ورضا قبول 

o وتكامل للمؤسسة  الكلية  الجهود التكامل: تكامل  من  بعدين بين  نميز أن  يجب  وهنا   :للمؤسسة الكلية الجهود  تكامل 

 نحو املستهلك التوجه هو الحديث التسويق مفهوم يهم ما أن كوتلر يرى  حيث للمؤسسة، التسويقية جهود األنشطة

 املؤسسة أنشطة  كافة إلى توجيه يسعى أن  التسويق على وأن املؤسسة، داخل اإلدارات كافة به  تلتزم أن  يجب  والذي

ذلك كيف جيدا، تنسيقا  منسقة برامج خالل من  املستهلك  إرضاء نحو  التسويق مفهوم من جزء  يعتبر ال  يتم 

 مسؤولية وإنما فقط، التسويق قسم على تقتصر املستهلك ال حاجات إشباع مسؤولية أن يعني وهذا ،  الحديث

 املؤسسة أقسام  كل  مجهودات  وتتكامل تتضافر أن يجب  ولذا ،(  ...التسويق،اإلنتاج، املالية)املؤسسة أقسام  جميع

 للمؤسسة، عام هدف وجود خالل من األقسام هذه مختلف بين املطلوب التكامل هذا الهدف ويتحقق  هذا لتحقيق

 مختلف بين تكامل وجود ضرورة في فيتمثل الثاني البعد أما  .املستهلكين احتياجات وتلبية األرباح تحقيق إلى يسعى

 طبيعة االعتبار بعين أخذ دون  توزيعية خطة بوضع التوزيع إدارة تقوم أن فال يمكن للمؤسسة، التسويقية األنشطة

 تزاول  التي واألقسام  التسويقية  األنشطة  جميع  تضم  أن يجب  ولذا  ،... وهكذا  اإلعالن  خطة  أو وخصائص السلعة

 . التسويق إدارة تسمى واحدة إدارة داخل املؤسسة في تسويقيا نشاطا

  للتسويق  االجتماعية باملسؤولية يسمى ما الحديث التسويق ملفهوم الرئيسية األركان  من إن  :االجتماعية املسؤولية  ➢

 ومصلحته، املجتمع  رفاهية مع يتعارض ال  أن يجب  املؤسسة طرف من املستهلكين حاجات  إشباع  أن ومفادها

 تلويث إلى يؤدي  قد الوقت نفس وفي  املستهلكين من مجموعة يرض ي منتج تقدم أن للمؤسسة يمكن ال آخر وبمعنى

 ورغبات األفراد  حاجات بين وفق  إذا  إال ربحيته  يحقق لن املشروعفللمجتمع، العامة باملصلحة اإلضرار أو البيئة

 تعيد املؤسسات من جعلت للتسويق، الحديث املفهوم يتبناها والتي االجتماعية املسؤوليةف  معا. املجتمع ومتطلبات

 املوارد، استغالل وترشيد املنتجات وتعبئة بالتغليف املتعلقة تلك خاصة التسويقية األنشطة من العديد في النظر

 اليابانية تويوتا شركة في نجده االجتماعية املسؤولية تبني على مثال خير وربما  .البيئة على الحفاظ مفاهيم وتبني

 املوجهة  اإلعالنية  والرسالة  البرية، الحياة عن وثائقي  شريط خالل  من مبتكر إعالن  قدمت حيث  السيارات،  لصناعة 

 ارتفاع إلى تؤدي  مما السيارات،  محركات من املنبعثة األدخنة نتيجة ترتفع الكربون  أكسيد نسبة أن هي خالله من
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 الوثائقي، الشريط هذا خالل من رسالتها وتمرر  البرية،  بالحياة األذى  إلحاق عنه ينجم ما والتلوث األرض حرارة  درجة

 ." بهذا نهتم تويوتا في نحن العالم، أنقذوا الطيران على البطريق طائر يقدر هل ترى  " التساؤل  تطرح حيث

 التسويق  أهمية -3

 أن بل  املنتفعين بها أو للمستهلكين خدمات  تقديم أو  السلع توصيل مجرد على فقط التسويق  أهمية  تقتصر ال

 تقديم خالل من وذلك ألفراد املجتمع، املعيشة مستوى  رفع في هاما دورا التسويق يلعب حيث كثيرا، هذا يتعدى  األمر

 العمل إلى ذلك  يتعدى كما  للمستهلك، الحالية إشباع الحاجات بقصد واألفكار والخدمات السلع  من املطلوبة املنتجات

 من الحديثة التكنولوجيا إليه توصلت ما مع الحاجات  هذه ومواءمة والرغبات الكامنة، االحتياجات على التعرف على

نجده   وما األفراد، معيشة مستوى  رفع على يساعد بما الحالية املنتجات وتطوير الجديدة السلع والخدمات توفير خالل

 الصحي مستواه املستهلك ورفع جهد توفير إلى أدت التسويق يستخدمها التي واالتصال النقل وسائل في كبير تطوير من

 من املستهلك تمكين أجل من التبريدوتكنولوجيا   وسائل التسويق إستغل املثال سبيل فعلى والثقافي، واالجتماعي

 .1قبل من عليها الحصول  له يتسنى ال ومواسم كان أوقات وفي نظافة، أكثر بشكل السلع على الحصول 

 النشاط زيادة حجم في فعال بشكل يساعد التبادل عملية من يتضمنه وما التسويق أن نجد أخرى  ناحية من

 التسويق يساهم كما في املجتمع، االقتصادية الحركة معظم أساسا تحدث ال التبادل عمليات بدون  أنه  إذ االقتصادي،

استمرار لن تسويقي نظام فبدون  العمل، فرص من كبير عدد توفير في  ممارسة في اإلنتاج بميدان العاملين يتسنى 

 واملقياس التسويقية، باألنشطة بعيد أو قريب من ترتبط في املجتمع العمالة من % 35 أن دراسة أثبتت وقد وظائفهم،

 التسويقية العملية على ينفق باملنتج الخاص اإلنفاق من % 50 أن نجد حيث هو تكلفته التسويق أهمية على اآلخر

 . 2املختلفين ووسطاء التوزيع

 3وهي:  املنافع من مجموعة  خلق في التسويق يساهم كما 

السلع   بشأن  وآراءهم املستهلكين برغبات اإلنتاج إدارة إبالغ طريق عن  وذلك املنتجة للسلع   :الشكلية املنفعة ➢

 على التسويق يعمل فإن عامة  وبصفة االستخدامات أو  الجودة أو الشكل جهة من سواء املطلوبة والخدمات

 .املؤسسة وقدرات وإمكانيات املستهلكين ورغبات  حاجات بين املواءمة

 للسلع الفعلي اإلنتاج  وقت نفس  في املبادلة  عملية يتم أن  املستهلك يستطيع  ال  عادة   :الزمانية املنفعة ➢

 وقت ما للمستهلك وإتاحتها املنتجات هذه تخزين على تعمل املوزعة أو املنتجة املؤسسة فإن والخدمات، وهنا 

 .أراد

 
 2007املسيلة  ابملسيلةاملاجستري جامعة احلضنة ملبنة مؤسسة :حالة املؤسسة دراسة أداء حتسني على وأثره التسويقي سليماين: االبتكار حممد - 1
 .38ص  ، 2002مصر، الدولية،  حورس مؤسسة األول، اجلزء والتطبيق، النظرية واالسرتاتيجيات، التسويق ،املفاهيم :أبوعلفة أمني الدين عصام - 2
 26 .ص ،  2003مصر، اجلديدة، اجلامعة دار التسويق، أساسيات :قحف أبو السالم عبد - 3
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السلع   بتوفير التسويق ويقوم متباعدة، جغرافية أماكن في واملستهلك املنتج يكون  ما عادة  :املكانية املنفعة ➢

 املكان في له استهالكها وتوفيرها أماكن إلى إنتاجها أماكن من نقلها طريق عن املستهلك، يد متناول  في والخدمات

 .املناسب

 للسلع  الحقيقي التبادل  تم  إذا إال  واملستهلك،  املنتج  من  لكل الرئيسة  املنافع تتحقق ال   :الحيازية املنفعة ➢

 البيع  نشاط خالل من املستهلك إلى البائع من السلع ملكية نقل طريق  والخدمات عن

 : تعريف التسويق الدولي:ثانيا 

 Cateoraقدم العديد من الكتاب اقتراحات مختلفة حول ما يجب أن يدرسه نظام التسويق الدولي. بالنسبة إلى  

and Ghauri (1999  يؤكد التخصص.  يميز هذا  ما  الدولية هو  التسويق  في عمليات  املوجود  والتنوع  التعقيد  ، فإن   )

Terpstra (1983  يميز الدولي.  التسويق  تعقيد  على  أيًضا   )Keegan (1989  أن ويذكر  والعاملي  املحلي  التسويق  بين   )

األسواق   في  واستراتيجياتها  الشركة  وتنظيم  الوطنية  البيئات  في  االختالفات  من  بالكامل  تنبع  االثنين  بين  االختالفات 

أو اإلنتاج  ( ، فإن التسويق الدولي أوسع ويتكون من التصدير  1977) Kahler and Kramerالوطنية املختلفة. بالنسبة إلى  

والتسويق في أكثر من بلد دون أن تعبر البضائع الحدود الوطنية. يبدأ هذا التعريف في التعرف على الدور الرئيس ي للشركة  

في التسويق الدولي. الفاعل املهيمن في عملية التسويق الدولي هو الشركة التي لديها عمليات دائمة في دولتين أو أكثر مع  

الو  الحدود  عبر  )شركات  والثقافية  Fayerweather 1982طنية  االقتصادية  التفاعالت  العمليات  هذه  تشمل   .)

 والسياسية. 

 وبالتالي ، فإن التسويق الدولي هو العملية التي يقوم من خاللها األفراد والشركات بما يلي:

 تحديد احتياجات ورغبات العمالء في األسواق الدولية املختلفة ؛  -

دمات والتقنيات واألفكار بشكل تنافس ي لتلبية احتياجات ورغبات مجموعات العمالء املختلفة  تقديم املنتجات والخ  -

 في األسواق املختلفة ؛ 

 توصيل املعلومات حول األصول التي يتم نقلها عبر الحدود السياسية والثقافية ؛  -

 الدخول األجنبية.  ماطان تقديم املنتجات والخدمات على املستوى الدولي باستخدام واحد أو مجموعة من  -

 1  كتعريف عملي للتسويق الدولي ، يتم تقديم ما يلي:

يعني التسويق الدولي تحديد احتياجات العمالء ورغباتهم في األسواق والثقافات املختلفة ، وتقديم املنتجات والخدمات  

، وإيصال   املعلومات حول هذه املنتجات والخدمات وتوزيعها  والتقنيات واألفكار ملنح الشركة ميزة تسويقية تنافسية 

 وتبادلها دولًيا من خالل واحد أو مجموعة. من أنماط  دخول األسواق األجنبية. 

 
1 - FRANK BRADLEY International Marketing Strategy FIFTH EDITION Pearson Education Limited 2005 p 2-3. 
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 التصدير طريق عن واحدة من دولة أكثر  في والخدمات  السلع  تسويق إلى يشير  الدولي  التسويق كاهلر  "Kahler " " يعرف

 1دولة.  من  أكثر في السلع  وتسويق إنتاج طريق عن أو املباشر،

 وتوزيع وترويج  وتسعير دولية لتخطيط أنه عملية على األمريكية التسويق جمعية قبل من الدولي التسويق تعريف تم

 واألفراد.  املؤسسة  أهداف يحقق الذي التبادل لخلق والخدمات السلع

 بأن  كذلك الدولية،وبين التسويق أنشطة ملختلف بتوضيحيه سابقه من أشمل التعريف هذا أن نالحظ

  .2األفراد  إلى تتعداه بل املؤسسة، على تقتصر ال الدولي التسويق أهداف

أن  Alabamaألبوما   ويعرف تهتم  الشركة  نظر  وجهة من الدولي التسويق وآخرون  األعمال  من   بتخطيط بأنه قسم 

 ويتضمن السياسية،   الحدود عبر واملستخدم األخير املستهلك يرغبها التي والخدمات السلع وخدمة وتسعير وترويج

 :3التالية األنشطة

 إليها؛  الدخول  املراد األسواق  تحليل -

 املستهلكين؛ لرغبات وفقا املنتجات وتطوير تخطيط -

 ؛  للمستهلك املطلوبة الخدمة أو السلعة  تقريب املنتجات بهدف توزيع -

 رغباتهم؛  إشباع في بأهميتها  وإقناعهم استهالكها على املستهلكين تشجيع والخدمات بهدف للسلع الترويج

 للمستهلكين؛ معقولة  أسعار تحديد -

 ؛ (البيع وبعد قبل ما  خدمات تقديم) الفنية وغير الفنية الخدمات تقديم -

 ويعاب  الحدود عبر الشركة تمارسها التي التسويقية األنشطة أهم يبين حيث شموال أكثر التعريف وهذا

 .األخرى  األنشطة بعض أغفل أنه عليه

على حاجات اكتشاف بأنه الدولي التسويق فيعرف قحف أبو السالم عبد أما وإشباعها   الدولي املستوى  املستهلك 

 البيئة متغيرات أو  قيود ظل في والنشاطات التسويقية الجهود والدوليين وتنسيق املحليين املنافسين من أفضل بمستوى 

 .4الدولية. 

 التي األسس واملبادئ  حيث من الدولي والتسويق املحلي التسويق مابين فرق  هناك  ليس  أن إلى نخلص سبق مما

 تختلف (قانونية اقتصادية، ثقافية، اجتماعية ) بيئة في يعمل الدولي التسويق  أن  كون  إال التسويقية العملية عليها تقوم

 .5املحلي التسويق فيه يعمل التي البيئة  عن كثير

 
  10ص  2005املعارف، منشأة مصر، للتسويق، احلديثة االجتاهات سلمان، صقر عماد - 1
  194ص ،  األردن  ،  2000والنشر، للطبع الفكر دار – األردن   1ط- التسويق مبادئ ، اخلطيب سليم فهد - 2
  11ص ذكره، سبق مرجع سلمان، صفر عماد - 3
 10ص  2001اجلامعية، الدار :مصر الدويل، التسويق قحف، أبو السالم عبد - 4
اطروحة دكتوراه غري منشورة،  -دراسة واقع تسويق التمور يف اجلزائر –كأداة لتنمية الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات   سليمان دحو، التسويق الدويل للمنتوج الزراعي - 5

 2015/2016جامعة حممد خيضر بسكرة 
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 الف خالل من املؤسسة وتحقيق أهداف املوارد تعظيم إلى تهدف منهجية عن عبارة بأنه  Charles Croué   يعرفه كما

 تنوي  الذي  املجال في التنافسية جود شرط  التعريف  لهذا شرحه عند الكاتب طرح  ولقد ."العاملية األسواق  في املتاحة رص

 .1فيه تنشط أن املؤسسة

 محلية سوق  من أكثر في املستهلكين احتياجات بتحديد الخاصة االنشطة يشمل بانه: عفيفي محمد صديق ويعرفه

  32معها تتالئم التي الخدمات  و  السلع وتوزيع بإنتاج االحتياجات تلك اشباع على العمل ثم واحدة

 :الدولي للتسويق  العاملي التطور  : مراحلثالثا

 أساسية:  مراحل ثالثة إلى خاصة أحداثو  الزمنية الفترات حيث من الدولي التسويق تاريخ  تطور  تقسيم يمكن

بها املؤسسة تصديرية  عن مجهودات عبارة بدايته في الدولي التسويق كان1973-1900التصديري   التسويق ➢  تقوم 

 هذه كانت و للمستعمر خاضعة الدول  معظم كانت الذي    و الخارج منتجاتها نحو توجه حيث الكبرى  للدول  التابعة

 العاملية بعد الحرب استقاللها منها الكثير نالت عندما و األم لدولتها  التابعة منتجاتها  للدول  معظم تسوق  الشركات

 في هو عالية كما بدرجة تكنولوجي تسارع هناك يكن  لم و الغربية الدول  لهذه  تصديرية تبعية هناك  الثانية بقيت

 .الحالي الوقت

 االقتصاد انعكاسها على  و البترول  هو أزمة املرحلة  هذه ميز  ما  أهم   1990-1973تنافس ي   بوضعية الدولي التسويق ➢

 لوسائل الهائل التطور  أيضا و االقتصاديات مختلف بين العاملي   االرتباط من نوع ظهور  إلى أدى ذلك حيث العاملي

 اإلقليمية االرتباطات زيادة و العالم مناطق مختلف في الجنسيات املتعددة للشركات النمو الكبير و النقل و االتصاالت

 الكبيرة اإلنتاجية و القدرات عامليا املؤسسة نشاط توسع و الدولي التسويق نحو التوجه و امليل زيادة في ساهم هذا كله.

 .التوسعية استراتيجياها و للمؤسسات اإلدارات العليا تفكير على يسيطر أصبح و الحديثة اآلالت ميزت التي

 ,السابقة العقود  لكل مغايرا  املاض ي منحى القرن  من التسعينات  بداية  منذ العالم اخذهذا(:   يومنا إلى 1990  العوملة ) ➢

 املنظمة ظهور  على تركيزا ذالك  زاد و  االقتصاد  عالم  واحد في مصير نحو  تسير واحدة  إلى كتلة بحق  العالم  تحول  فقد

 قيود أي  من العاملية التجارة تحرر  التي االتفاقيات و القرارات لكل قبولها و الدول فيها اغلب انضمام و للتجارة العاملية

 التي تسهل القوانين من غيرها و للمصدرين  تسهيالت منح ,الجمركية الحواجز إزالة : القيود هذه من أهم و تعرقلها

 الدولي.  التبادل عملية

 

 
1 -Charles Croué : Marketing international, 2émé ed, université de Boeck –Bruxelles 1994., p41. 

 13 ص ،  2003مصر، مشس، عني مكتبة ،  10الطبعة واالسترياد، التصدير نظم الدويل التسويق :عفيفي حممد صديق - 2
 2011/2012قسنطينة  - منتوري جامعةغري منشورة،  ماجستري  رسالة    اجلزائر حالة األجنيب املباشر دراسة االستثمار تدفق  على أتثريه و الدويل التسويقالرؤوف   عبد بومشال 3
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 التمويل الدولي:و مظاهر االرتباط بين التسويق الدولي, التسويق املحلي, التجارة الدولية, : رابعا

فالتسويق الدولي حسب "محمد صديق عفيفي" هو:" تلك األنشطة التجارية     التسويق الدولي و التسويق املحلي: -1

 املرتقبين في أكثـر من دولة واحـدة".التي توجه انسياب السلع من املؤسسة إلى الزبائن 

و على ضوء ما أشير إليه, فإن هناك تشابه كبير بين التسويق الدولي و املحلي كظاهرة اقتصادية, إال أنه هناك فرق وحيد  

ل  هو أن انسياب السلع في التسويق الدولي في أكثر من دولة واحدة, و بالتالي جوهر اإلختالف يكمن في املحيط الذي تتعام

 فيه معه, ثقافته, عاداته, أسلوب حياته, رقعته الجغرافية....إلخ. 

و حسب الدكتور عبد السالم أبو قحف, فإن" الفرق الوحيد بين مفهوم التسويق الدولي, و مفهوم التسويـق املحلي يكمن 

 في اختالف موقع أو مكان املمارسة فقط".  

م   التسويق الدولي و التجارة الدوليـة:  -2 يعني  هناك  و  السلع فقط,  تبادل  أنها تحتوي  الدولية على  التجارة  ن يعرف 

 ذلك "اإلستيـراد و التصديـر", إلى جانب كل العمليات اإلضافية, كالقروض, التأمينات, و النقل. 

و يعرف كامل بكري التجارة الدولية بأنـها " تعني كل العالقات التي تظهر على املستوى الدولي, فهي ليست خاصة بمنتوج 

 واحد, و لكـن تهدف إلى تنظيم العالقات بيـن الطرفين, البائـع والزبـون"  

الدولية هي عملية شا بينهما, فالتجارة  التعريف, يمكن استنتاج الفرق  ملة لكل العالقات على املستوى  من خالل هذا 

الدولي, بينما التسويق الدولي هو األداة التي تستخدم في تحديد و توجيه السلع إلى املستهلكين, فيقوم بعمليات التبادل  

التي تتم عبر الحدود الدولية بهدف إشباع رغبات املستهلكين, بينما التجارة الدولية أوسع وأشمل من التسويق الدولي,فهي 

 م بكل العمليات التي تظهر على املستوى الدولي كالتأمين, القرض, النقل...تهت

بالنسبة للتمويل الدولي, فهو يتكامل مع التسويق الدولي من عدة نواحي أهمها,     التسويق الدولي و التمويل الدولي:  – 3

ارجي, و بالطبع سيكون معدل العائد أنه يقدم املعايير التي تستخدم في تقييم بدائل االستراتيجيات الدخول للسوق الخ

املتوقع من كل بديل هو أساس اختيار البديل املناسب, و ال شك أن القوة الشرائية للدولة املستوردة هو أحد العوامل  

التي يؤخذ في االعتبار عند تقييم هذه البدائل, حيث تمثل نظم النقد األجنبي و ما ينتج عنها من  تحويل أسعار عملة  

بعمالت الدول األخرى, أحد البنود املحددة للتكلفة الكلية التي ستتحملها الشركة, و كذلك ملستوى العائد املتوقع  الدولة  

الخارجية, و ما هو البديل املناسب لعرض    و درجة الخطر لكل بديل, و على أساسها, تحدد الشركة مدى دخول السوق 

 منتجاتها في تلك السوق. 
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 التسويق الدولي  ومبادئهداف أ ،ملبحث الثاني: أهميةا

 أهمية التسويق الدولي : أوال

التجارة في بالخصوص ,الدولية االتفاقيات بإبرام تهتم الدول  من الكثير أصبحت   لتشجيع بينها، فيما مجال 

 على تعود التي والفوائد التسويق الدولي، أهمية  نتناول  الجانب هذا وفي ،يروالتصد االستيراد بشقيها الخارجية التجارة

 .خالله من  الدول 

 الدولة فيا تتمتعالتي   الصناعات أمام املجال فتح هو وايجابية، وضوحا املكاسب  أكثر أن عفيفي، محمد صديق فحسب

 1التالية:  النقاط في أهميته توضيح األجنبية ويمكن الدول  في قريناتها على بمزايا

 تنتجها التي ال املنتجات الستيراد الدول، تحتاجها التي الصعبة العملة على للحصول  الطرق  أحد التصدير -

 الشرائية القدرة ورفع  والتنمية، املعيشة رفع إلى ؤدي  ي كما  ، ا واضح قوميا كسبا  يعتبر فه وبالتالي محليا،

 للمستهلكين؛

  خاصة؛ حيوية ضرورة فهو للتوظيف، فرص وخلق الخارج، إلى املؤسسة فائض ببيع يسمح  الدولي التسويق -

 الدول  أن رغم  وسياسيا، واجتماعيا  اقتصاديا  املباشرة األجنبية  استثمارات  من  النامية  الدول  استفادة -

 الخاصة؛ بمصلحتها  إال تفعل ال النامية الدول  في املستثمرة

  أخرى؛ اعتبارات لعدة ويخضع مهارات، إلى الدولي يحتاج التسويق ألن التنمية، عجلة دعم في اإلسهام -

من   عائد أكبر تحقيق بغية املؤسسة نشاط في التوسع خالل من شغل مناصب خلق في يساهم الدولي التسويق -

 اإلنتاج؛  حجم رفع خالل

  للشركة؛ والدولي املحلي املستوى  على جيدة سمعة  بناء -

  الشركة؛ أعمال رقم زيادة -

  املحلي؛ السوق  من الطلب انخفاض أو املنافسة حدة من الهروب في يساعد -

  .كبيرة وفرات يخلق  مما واسع، نطاق على اإلنتاج تشجيع في املساهمة -

 2 أهمها العناصر من مجموعة في الدولي التسويق دراسة أهمية تكمن كما

  والخدمات؛ األفكار يشمل أن يمكن وإنما  بالسلع يتحدد ال تبادله يتم  ما أن -

 األجنبية، االستثمارات تشجيع في الحكومات جهود مثل ح الرب إلى تهدف ال  التي التسويقية العمليات يغطي أنه -

 واملعتقدات؛  القيم لتسويق بالنسبة الحال  وكذلك

  والرغبات؛ الحاجات تلك يشبع  ما وتقديم إلنتاج السعي ثم املستهلكين ورغبات حاجات ديدبعمل على تح -

  التسويقي؛  جاملزي في مهم باعتباره املكاني بالتوزيع يهتم أنه -

 
 . 707ص  مصر، اإلسكندرية، معاصرة، جامعة نظر وجهة التسويق  :قحف أبو السالم عبد - 1
 26 :،ص  2009سنة األردن، عمان، األوىل، الطبعة والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار الدولني، قدور، التسويق مجيل بديع - 2
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 تكامل يتم أن يجب  ما وإن األسواق، لتلك  املحلية  اإلستراتيجيات  نفس  اعتماد  تعني ال  للدول  العابرة األنشطة  أن -

  .الفعال التسويقي املزيج إلى وصوال  دوليا التسويقي  للمزيج األربعة املكونات  وتنسيق

 :الدولي التسویق ثانيا: أهداف

 1مایلي: "سراثي"و  تربسترا حسب أهمها األهداف  من مجموعة  الدولي للتسویق

 .الدولي التسویق بحوث خالل من وذلك الدولي املستهلك حاجات تحدید و اكتشاف  -

عناصر و الخدمات  و املنتجات موائمة أو أقلمة تیطلب  ما  هوو  الدولي املستهلك حاجات إشباع -  املزیج باقي 

 .املختلفة املناطق و  بالدول  املستهلكين مختلف حاجات إلشباع التسویقي

 یتم ما أیضا وهو خارجها من و املضیفة الدول  أو الدولة داخل من املنافسين على التفوق  و فسةااملن واجهةم -

 هذا، في السبق بل وضرورة للتطور  السریعة االستجابة و  املنافسون  یفعل ماذا متابعة و ورصد تقییم خالل من

 . التنافسیة املزایا تحقیق و للمستهلك مضافة قیمة تقدیم یعني مما

 تحدید إداریة و هیئة تكوین یتطلب مما املختلفة البلدان بين أو في سواءا التسویقي، النشاط عناصر تنسیق -

 .عكس ذلك أو مركزیا اتخاذها  الواجب القرارات و  البالد مختلف في تسویقیة وحدة كل مسؤولیات

 آخر  بلد بلد إلى من تختلف األجنبیة البیئة بأن علمنا إذا خاصة الكوني املستوى  على البیئة  القیود وٕادراك فهم -

 في الدول  بين مع االختالفات املناسبة األقلمة تحقیق في املتمثلة و الدولي التسویق مدیر مسؤولیة تظهر هناو 

 .للبیئة املختلفة الجوانب

 :كالتالي هيو  إليها التطرق  یمكن أخرى  أهدافهناك  السابقة األهداف إلى باإلضافة

 هذا یحدد فيها، و تنشط التي الدولیة األقسام أو األجنبیة األسواق في مكانتها على بالحفاظ  للمؤسسة السماح -

 معين منتج من  تحققه املؤسسة الذي املبیعات  حجم بداللة  تحسب التي و  السوق  حصة على باالعتماد الهدف

 .مبیعات القطاع مجمل من  السوق  في سنویا املباعة الوحدات  عدد على سنویا

 .املؤسسة فيها تنشط التي األجنبیة األسواق مختلف في النمو و بالتطور  یسمح -

 األجنبیة التي الجدیدة األسواق أو للمؤسسة الحالیة األسواق في الجزئیة األقسام و الجدیدة األسواق معاینة -

 .تنافسیة ميزة  على املؤسسة فيها تحوز 

 

 

 

 
  2ص ،  2008اجلزائر، التوزيع، و للنشر اخللدونية العاملية،دار  األسواق يف النجاح أسس و مفاهيم  الدويل التسويق فرحات، غول  - 1
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 :مبادئ التسويق الدولي: ثالثا

 كاستجابة في اآلونة األخيرة نحو دخول أسواق   
ً
يعتبر علم التسويق الدولي أحد فروع املعرفة التي نشأت حديثا

 1أجنبية, و قد تطور هذا العلم في إطار عدد من املبادئ الرئيسية هي:  

 على مبدأ التخصص الدولي, حيث تتخصص كل دولة في إنتاج   التخصص و تقسيم العمل: - .1
ً
 - يقوم التبادل أساسا

سلعة أو مجموعة معينة من السلع و تتبادلها مع غيرها من الدول, و ترتبط ظاهرة التخصص بين الدول املختلفة بظاهرة  

, فالتخصص يؤدي إلى زيادة اإلنتاج, و من ثم تتمك
ً
ن كل دولة من إنتاج السلع املتخصصة  التجارة الدولية ارتباطا وثيقا

إنتاجها   في  أو تفوق  التي ليس لديها تخصص  إنتاج السلع  تترك  إنتاجها بكميات أكبر من حاجاتها االستهالكية, كما  في 

 الدول األخرى ذات التخصص و يتم التبادل بين هذه الدول على أساس تخصص كل منها. 

تقسيم العمل قد ال يقتصر على دولة واحدة, بينما قد يمتد ليشمل عدة دول  و تجدر اإلشارة إلى أن مبدأ التخصص و  

تكون فيما بينها ما يسمى باالتحاد اإلقتصادي, و الذي بموجبه تزال كافة القيود على حركة السلع و الخدمات و عناصر  

بينها التنسيق  يتم  و  األعضاء,  الدول  بين  فيما  اإلقتصادية  السياسات  تتوحد  و  منتجات    اإلنتاج,  هيكل  وضع  بهدف 

تتخصص في إنتاجية هذه الدول مجتمعة, و تحديد أهم املنتجات التي سيتم استيرادها من الدول األخرى, و يكون الفرار  

الدول   ستتحملها  التي  الكلية  التكاليف  و  اقتصادية  أسس  على  مبنيا  إنتاجها  سيتم  التي  املنتجات  باختيار  الخاص 

ة أو خدمة مقارنة بتكلفة استيرادها.و مثال ذلك اإلتحاد اإلقتصادي الذي نشأ بين اليابان  األعضاء, عند إنتاج كل سلع

و كوريا الجنوبية و ماليزيا و سنغافورة و تايوان و هونغ كونغ, لتنسيق هياكل اإلنتاج فيما بينها في مواجهة دول العالم 

اج منتجات الغزل و النسيج و املعدات الكهروبائية  األخرى, حيث استقرت هذه الدول مجتمعة على تركيز جهودها في إنت

اإلتحاد حيث أصبحت هذه   لهذا  النجاح  بوادر  الخارجية, و قد ظهرت  إلى األسواق  االلكترونية و تصديرها  و األجهزة 

 املنتجات االكثر مبيعا و األقوى منافسة في أسواق العالم املختلفة.

-إجمالي معامالت الدولة مع العالم الخارجي, خالل فترة زمنية معينة, و    ميزان املدفوعات هو   توازن ميزان املدفوعات: .2

النقدي... و تسفر  ي الحساب   قسم 
ً
أخيرا و  الرأسمالية  الصفقات  و قسم حسابات  الجاري,  الحساب  إلى قسم  نقسم 

و في كلتا الحالتين   العمليات اإلقتصادية املبرمة مع العالم الخارجي إما عند وجود عجز أو فائض في ميزان املدفوعات,

 )عجز أو فائض( يتعين على الدولة تسوية قيمة العجز أو الفائض مع الخارج. 

و ملا كان التسويق الدولي يتيح للدولة اإلستفادة من مزايا التصدير التي تتركز أساسا في الحصول على النقد األجنبي الذي  

في تسوية    األجنبي،و كذا االستفادة من االستثمار    ملدفوعات،ايستفاد منه في تمويل االستيراد و سداد العجز في ميزان  

 
  94ص ,اجليائر جامعة ,التسيري علوم و اإلقتصادية لعلوما معهد ,رتماجس رسالة  ,اسرتاتيجي ,ديناميكي مدخل الدويل التسويق ,أمحد فالح - 1
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و  الدولي  التسويق  أنشطة  تحكم  التي  املبادئ  أهم  من  املدفوعات  توازن  مبدأ  فإن  عليه  و  األحيان,  بعض  في  الفائض 

 مساهمتها في تحقيق هذا التوازن. 

قروض و مصروفات الشحن و التأمين    بمعنى أن يتوازن إجمالي ما يخرج من الدولة من قيم واردات و فوائد و 

فعالية   مستوى  على  للحكم  الهامة  املعايير  كأحد  العام,  خالل  الصادرات  إجمالي  من  الدولة  إلى  يدخل  ما  إجمالي  مع 

 التسويق الدولي.

ركيز على  يقصد به اإلهتمام بجميع عناصره األربعة )املنتوج, السعر, التوزيع, الترويج(, دون التتوازن املزيج التسويقي:   .3

أحدها على حساب العناصر األخرى, بمعنى أنه ال يعتبر املزيج التسويقي متوازنا إذا تركز االهتمام الرئيس ي للشركة على  

عنصر السعر مثال و إهمال العناصر الثالثة, و يراعي أن توازن املزيج التسويقي من وجهة نظر التسويق الدولي ال تقتصر  

أن يكون املزيج التسويقي مالئما لقوى السوق الخارجية, و بمعنى أكثر تحديد أن يكون   على ذلك فحسب, بل تشمل أيضا

مالئما ألذواق املستهلكين في الدولة األجنبية و قدراتهم الشرائية, و كذلك يكون مواجها بفعالية للمزيج التسويقي املقدم 

 من جانب منافسين آخرين. 

عني نجاح املزيج التسويقي ككل و ليس املنتوج فحسب, و بالتالي فإن تسويق  و من جهة أخرى, فإن نجاح املنتوج دوليا ي

املنتوج دوليا يستوجب بالضرورة تصميم و تنفيذ لعناصر املزيج التسويقي بشكل متوازن بما يناسب مع االختالف بين 

 خصائص و ثقافة املستهلك األجنبي و قوة املنافسين في السوق الدولية. 

 و هاما ألنشطة التسويق    للمنتوج:امليزة التنافسية   .4
ً
حيث ال تقوم الدولة بإنتاج    الدولي،يضيف هذا املبدأ بعدا جديدا

املنتجات التي تكون تكلفة إنتاجها محليا أقل من تكلفة استيرادها فحسب, بل األمر يمتد إلى أبعد من ذلك, حيث تختار  

 الدولة املنتجات التي تحقق لها ميزة تنافسية في مواجهة املنتجات املنافسة لها في األسواق الخارجية. 

الجزئي قدرة املؤسسة على مواجهة املنافسة مع املؤسسات األخرى في داخل   االقتصادوى  و تمثل التنافسية على مست 

فإن تنافسية    الكلي،  االقتصادو ذلك باملحافظة على حصتها من السوق املحلي و الدولي. أّمـا على مستوى    خارجه،البالد و  

و ترتبط املنافسة بعدة عوامل تصنفها  االقتصاد الوطني فتكمن في قدرته على تحقيق فائض تجاري بصفة مستمرة,  

 النظرة االقتصادية إلى مجموعتين:

منافسة باألسعار: و تأخذ بعين االعتبار التطور املقارن للسعار )بين البلد و خارجه( و ما يحددها من عوامل و تكاليف   -أ

للوحدة   سل  املنتجة،األجور  و  اإلنتاج  تطور  و  االجتماعية  و  الجبائية  التكاليف  أسعار  و  تطور  و  املؤسسات  وك 

 الصرف...الخ.

على    -ب و  البلد  يعتمده  الذي  التخصص  على  املنافسة  هذه  تتوقف  األسعار:  بغير  املنافسة  أو  الهيكلية  املنافسة 

الديناميكية التكنولوجية و التجارية للشركات املصدرة )اإلبداع و تمييز املنتجات و البحث عن النوعية و الخدمات ما  

 و خاصة تسيير مواردها البشرية وقدرتها على التكيف مع املحيط التنافس ي.  الشركات،ع...( و نوعية تسيير  بعد البي
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و على سبيل املثال قد تكون جمهورية مصر العربية قادرة على إنتاج سلعة القمح مثال بتكلفة أقل من تكلفة استيرادها  

زء األكبر من مواردها إلنتاج املنسوجات و السلع الغذائية, ملا  من الخارج, إال أنه قد تفضل تركيز جهودها و توجيه الج

لها من ميزة نسبية تجعلها في موقف تنافس ي قوي في األسواق الخارجية إما في صورة جودة عالية أو أسعار منخفضة  

خرى, و تضاف  بالنسبة للسلع املنافسة, و بذلك تضاف سلعة القمح إلى هيكل املنتجات التي سيتم استيرادها من دول أ

املنسوجات و السلع الغذائية لهيكل اإلنتاج و هيكل الصادرات معا, و يتضح من هذا املبدأ أن توجه الجهود داخل الدولة  

 إلى التصدير و غزو األسواق الخارجية و ليس مجرد سد احتياجات السوق املحلية فقط.

الدول القوة الشرائية في الدولة املستوردة:  - .5 التسويق  للدولة  يرتبط  الشرائية  القوة  بمدى  على    املستوردة، ي  التي  و 

أساسها يتحدد إلى أي مدى يكون دخول السوق األجنبي أمرا مجديا في األجل الطويل. و يقصد بالقوة الشرائية قدرة  

د حجم ووفقا لذلك يتحد  أخرى،املستورد على الدفع بالعملة املحلية و سعر تحويل هذه العملة املحلية بعمالت أجنبية  

السوق و مدى جدوى دخوله و تحديد أي األشكال سوف تنتجها الشركة أو منح تراخيص لشركات وطنية أو الدخول 

 مع شركات أخرى في مشروعات مشتركة. 

 

 املبحث الثالث: التدويل 

 كذلك تكنولوجیةثورة   و اتصال  وسائل من املجاالت، شتى في متسارعة تطورات من الیوم العالم یشهده ما إن

مآل ظاهرة من جعل اإلقلیمیة التكتالت  إلى باإلضافة الخارجیة، التجارة تحریر  املؤسسات ملعظم منطقي التدویل 

 األخرى، املزایا من العدید إلى باإلضافة أرباحها من حجم للزیادة  الدولي، السوق  إلى الدخول  و نشاطها توسیع في الراغبة

 ،تنافسیة ميزة  تحقیق  أجل من هذا كاملة، و التسویقیة أنشطتها مزاولة على املؤسسة یتوجب النتیجة  هذه إلى وللوصول 

 .الطامحة املؤسسات لجمیع حتمیة أصبح ضرورة التدویل فإن لذا

 التدویل مفهوم أوال:

 
ّ
 . "األسواق الخارجیة إلى للدخول  الخدماتو  املنتجات  تطویر":أنه على التدویل مصطلح "دیبوا" و "كوتلر " یعرف

 السوق  إلى الوطني السوق  من االنتقال أو الوطنیة الحدود یتجاوز  أو دولیا  نشاطها جعل املؤسسات بتدویل یقصد "

 الدولي. 

يوم أنه  القول   التسويقي  - التجارية    األنشطة بمختلف املؤسسة قیام هو التدویل نمكن  بمزيجها  املتعلقة   - خاصة 

 .الدولیة للسواق الدخول  أجل منواإلنتاجية  

 :من كلالتي تضم  العملیاتويقوم التدويل على 

 :إلى ینقسم و املؤسسات تعتمده الذي  النشاط تدویل نسب من نسبة  أكبر یشمل الذي  و : التصدیر 

 .الوطن خارج معتمدین لوكالء  رخص طریق منح عن یكون  و املباشر، التصدیر -
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 .الخ...الخارج، في املؤسسة منتوجات لتوزیع املتخصصة  واملؤسسات الدولیة  باملكاتب االستعانة  -

 طریق:  عن ذلك یكون  األجنبة الدول  في :املباشر غير و املباشر االستثمار 

 .الخارج في للمؤسسة تامة ملكیة ذات فروع إنشاء -

 .الخارج في محلیة مؤسسات مع مختلطة فروع إنشاء -

 .الخ...طن، الو خارج أخرى  ملؤسسات امتیازات و استغالل  رخص منح -

 في التجارية األنشطة من  .  وغيرها والبيع واالنتاج والتطوير  البحث في  بالتوسع املؤسسة تقوم عندما  يحدث  التدويل

 املشاريع  مراحل مختلف  على نسبيا  مستمرة بطريقة  العوملة  حدث ت قد الكبيرة  املؤسسات من  كثير الدولية األسواق 

 للمؤسسات فالتدويل ذلك، ومع  الزمن،  من فترة مدى  على تدريجية  خطوات في واحد، وقت  في الخارجية  التوسعية

 أن يجب املشروع عوملة بأن اإلدارة، في عنه يعبر ما وهذا نسبيا،  منفصلة عملية يكون  ما غالبا واملتوسطة، الصغيرة

 .وفردي  متميز يكون 

افع: ثانيا  :1التدويل ومخاطر دو

افع التدويل  -1  دو

 تمثل اإلستباقية  الدوافعفية،  الفعل   ردالدوافع ال   و اإلستباقية الدوافع الى تدويل،لل الرئيسية الدوافعيمكن تقسيم  

املؤسسة أساس على االستراتيجية، تغيير ملحاولة محفزات  املعرفة مثل( الفريدة الكفاءات استغالل في مصلحة 

أما  .السوق إمكانات   أو )الخاصة التكنولوجية  أو الضغوط مع تتفاعل املؤسسة أن إلى تشير الفعل رد دوافعال، 

على   أنشطتها بتغيير  تقوم وبالتالي عملهم  على سلبي بشكل وتؤثر الخارجية األسواق  في املحلية أو سوقها  في التهديدات

 :التدويل أو  التصدير دوافع على فاحصة نظرة  تلقي التالية والنقاط 2. .الزمني املدى 

افع -1-1  :التالية الدوافع في وتتمثل :استباقية دو

 في واملتوسطة الصغيرة خاصة للمؤسسات بصفة مهمة القصير املدى  على الربح في الرغبة :واألهداف األرباح نمو /أ

  .املؤسسة في التصدير  لبدء  خاصة أهمية له أيضا للنمو الدافع وقد يكون  التصدير، مجال في االهتمام من  أولية  مرحلة

 فعلى السابقة، الجهود  من الفعل الواردة ردود من  نوع خالل  من النمو  نحو  املؤسسة موقف يتأثر سوف  الوقت،  وبمرور

 لدخول  التخطيط عند املتوقعة، الربحية بالطبع ذلك، اإلدارة تجاه موقف تحدد قد التصدير من الربحية املثال سبيل

جدا،  منخفضة األولية الربحية تكون  فقد الواقع، في الربحية تحقيق عن تماما تكون مختلفة  ما وغالبا الدولية، األسواق

 .الدولية األعمال في األولى العمليات  في وخاصة

 لهذا يمكن العاملي، إدارة التسويق  أنشطة تجاه والحماس القيادة الرغبة، يعكس الذي  الدافع هو :اإلدارية الرغبة /ب

 الدولي، الصعيد على تعمل التي املؤسسة من جزءا أن يكونوا في يرغبون  املديرين ألن ببساطة موجود يكون  أن الحماس

 
 .60- 56ص ص    2/2011عدد     االقتصادية والسياسات للعوملة اجلزائرية االقتصادية اجمللة للمؤسسات التسويقية  األنشطة  عوملة يف  العاملي التسويق دور  إبراهيم الطيب بن - 1

2 - Westhead P., Wright, M. and Ucbasaran, D. (2002) ‘International market selection strategies selected by “micro” and “small” 

firms’, Omega – The International Journal of Management Science, 30, p :51 
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في  املستمر والنمو التوسع في الرغبة من العامة املشاريع لدوافع انعكاس مجرد هو اإلدارية للتدويل فالرغبة ذلك، ومع

 .األسواق

 واسع نطاق  على ال تتوفر  التي الخدمات أو السلع إنتاج  مؤسسة  ألي  يجوز  :الفريد املنتج / التكنولوجية الكفاءة  /ج

 يجب واملتصورة الحقيقية  فاملزايا متخصص، في ميدان املحرز  التكنولوجي التقدم يكون  قد أو الدوليين، املنافسين من

 هذا أن  من الرغم على نوعها، من فريدة خدمات أو منتجات لهم أن يعتقدون  املؤسسات من العديد  .متميزة تكون  أن

 أن يمكن أنها املؤكد فمن  نوعها،  من فريدة تكنولوجيا أو منتجات  كانت  فإذا الدولية، السوق  في كذلك األمر يكون  ال قد

 .الخارج في الرئيسية التجارية  األعمال نجاح إلى وتؤدي مستدامة تنافسية ميزة  توفر

 بمثابة هي السوق  في املتاحة  الفرص أن الواضح من :السوقية املعلومات / الخارجية األسواق في املتاحة الفرص /د

 .الفرص لهذه لالستجابة الالزمة  املوارد  على الحصول  على قادرة أو لديها املؤسسة كانت إذا فقط املحفزات،

 لزيادة  املؤسسة تمكين هو  العاملي التسويق أنشطة في املشاركين أحد يصبح قد :التعلم منحنى – الحجم  وفورات /ه

 اإلنتاج مضاعفة  أن االستشارية  بوسطن مجموعة أظهرت  التعلم، منحنى على أكبر بسرعة الصعود  وبالتالي انتاجها 

 في أيضا يساعد  وهذا  الدولي السوق  في  اإلنتاج زيادة ويمكن املائة، في 30 إلى تصل  بنسبة  اإلنتاج تكاليف  يقلل  أن يمكن

 .كذلك محليا  املنافسة على قدرة أكثر  املؤسسة يجعل كما املحلية واملبيعات اإلنتاج تكلفة خفض

 األمريكية املتحدة  الواليات  ففي رئيس ي، محفز دور  أيضا تلعب أن  الضريبية للمزايا يمكن : الضريبية اإلعفاءات /و

 تأجيالت للمؤسسات ويوفر الدولية، االتفاقات مع يتناسب  هذا وكل املصدرين، ملساعدة وهذا للضريبة آليات توجد

  أو األجنبية، األسواق  في أقل بتكلفة منتجاتها  بتقديم إما  للمؤسسة تسمح الضريبية  املزايا إن   .معينة ضريبية ومزايا

 فرضتها التي اإلغراق  مكافحة   قوانين لكن،  الربح، دوافع مع  وثيق بشكل  التعادل  هذا يحدث قد  وبالتالي األرباح،  بتراكم

 أجل من جدا منخفضة بأسعار  املحلية األسواق  في منتجاتها  لبيع األجانب املنتجين بمعاقبة العاملية، التجارة  منظمة

 .به االلتزام يجب وبالتالي العاملية  التجارة منظمة اتفاقية  في عليه وقع  قد بلد كل القانون  هذا املحليين، املنتجين حماية

افع  -1-2  : التالية الدوافع في وتتمثل الفعل، رد دو

 فيمكن التنافسية، الضغوط   على الفعل رد  في يتمثل والذي الفعل، رد  لدوافع  رئيس ي شكل  هناك  :التنافس ي الضغط /أ

 الحجم وفورات  من استفادت التي املنافسة  للمؤسسات  املحلية السوق  في حصتها فقدان من  تخش ى أن للمؤسسة 

 للمنافسين دائم بشكل الخارجية األسواق فقدان من تخش ى قد فإنه  كذلك، العاملية،  التسويقية األنشطة من املكتسبة

 . األسواق هذه  على التركيز يقررون  الذين املحليين

 لبعض بالنسبة السوق، حجم  صغر بسبب التصدير إلى املؤسسة دفع يكون  قد ومشبعة، صغيرة : املحلية السوق  /ب

 أسواق آليا تشمل املؤسسات وهذه الحجم، اقتصاديات  من يكفي ما بدعم املحلية األسواق تتمكن ال قد املؤسسات،

 .السوق  دخول  استراتيجية من كجزء التصدير

 بحيث التوقعات دون  هي  معين ملنتج للمؤسسة املحلية املبيعات كانت إذا الزائدة، القدرة - اإلنتاج في اإلفراط /ج

 األسعار خفض خالل من التصدير لبدء  املشغل يكون   أن يمكن الوضع وهذا املطلوبة، مستويات فوق  تكون  أن يمكن
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  تقليص إلى هذا يؤدي  السابقة، املستويات إلى يعود  املحلية السوق  في الطلب وبمجرد   للمنتجات، القصير املدى على

 .منها ينتهى حتى أو العاملي  التسويق أنشطة

 أسواق في املتاحة الفرص  تدرك الصغيرة املؤسسات من العديد أصبحت فيها، املرغوب غير الخارجية الطلبات /د

 التجارية املجالت في  اإلعالن نتيجة تنشأ  أن اإلهتمامات  لهذه  ويمكن الخارج، في إهتمامات  ولدت  منتجاتها  ألن التصدير

 األولى  الطلبات  من كبيرة نسبة فإن وبالتالي الوسائل، من وغيرها املعارض خالل ومن العالم، أنحاء جميع في تتداول  التي

 .فيها مرغوب غير يكون  املصدرة، للمؤسسات

 واألسواق املحلية السوق  في  مختلفة تكون  قد الطلب  ظروف  في املوسمية إن  املوسمية، املنتجات مبيعات  توسيع  /ه

 إلى تؤدي  أن يمكن التي خارجية أسواق عن اإلستكشاف  الستمرار حافز بمثابة يكون  أن يمكن  وهذا األخرى، الدولية

  أشهر  في سيكون  املحلية السوق  طلب فإن أوروبا، في الزراعية لآلالت منتج فمثال، السنة،  مدار على استقرارا أكثر طلب

 نصف في السوق  نحو  توجيهه  يمكن السنة مدى على استقرارا أكثر طلب لتحقيق محاولة  في وبالتالي السنة، من الربيع

 .الشتاء الشمالي الكرة نصف في بينما الصيف فصل يكون  حيث ،)أفريقيا وجنوب أستراليا، مثل( الجنوبي الكرة

 تلعب ما  غالبا الدولية  للسوق  والنفس ي الجسدي  للتقارب يمكن النفسية، املسافة / الدوليين العمالء من القرب -و

 الحدود من بالقرب أملانية مؤسسات أنشأت  قد املثال، سبيل فعلى للمؤسسة، التصدير أنشطة في رئيسيا دورا

 امتدادا ببساطة إنها باألحرى، العاملي، التسويق ضمن بأنها النمسا   في السوقية ألنشطتها ينظر ال حتى النمساوية،

 نجد األمريكية املؤسسات  عكس وعلى  .الخارج إلى املنتجات بعض إلى خاص اهتمام أي  دفع دون   من املحلية، للنشطة

 على كمثال جدا، قريبون  جيرانهم ألن ببساطة هذا الدوليين، املسوقين  من تلقائيا أصبحت األوروبية املؤسسات أكثر

 الجغرافي  فالقرب الخارجية، األسواق في لتكون  كيلومترا 100 فقط تحتاج فإنها بلجيكا في أوروبية  مؤسسة تعمل ذلك،

 الثقافية، املتغيرات أحيانا األجانب، للزبائن   املتصور  أو الحقيقي التقارب  إلى بالضرورة  يترجم ال الخارجية  األسواق  من

 .نفسيا  بعيدة جغرافيا قريبة تبدو  التي الخارجية األسواق  تجعل  األخرى  االجتماعية  واألعراف القانونية والعوامل

 إلنكلترا، حتى وينظر   املكسيك  من  بكثير أقرب  نفسيا كندا  ترى  األمريكية املؤسسات أن  األبحاث أظهرت املثال، سبيل على

 من الرغم على الالتينية، أميركا في أخرى  دول  أو املكسيك . من  بكثير أقرب اللغة، في التشابه بسبب أساسا وذلك

 .الجغرافية املسافات 

 التدویل: مخاطر -2

 1أهمها:   التحديات  و املشاكل من العدید الدولي للسوق  دخولها عند املؤسسات تواجه

 :في تتمثل و البالد خارج االستثمار و العوملة متطلبات -أ

 (. املالیة املوارد  نقص )التمویل على القدرة -

 (. التكنولوجیة القدرة انخفاض) التقنیة املقدرة -

 (. السوق  لدراسة مالیة،تأمين،تمویل،زیارات مساعدات )  العوملة لدعم حكومي برنامج  وجود عدم -

 
  5ص ،   2001مصر،  الفنية،  اإلشعاع  مطبعة  و  مكتبة األعمال،  إدارة  يف  دراسات  قحف، أبو السالم عبد  - 1
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 .القروض على الفوائد و الصرف سعر اختالف -

 .األجنبیة باألسواق العمالة تكلفة ارتفاع -

 :املنافسة - ب

 .املستهدفة األسواق في املنتجات بين املنافسة -

 .األسواق لهذه األخرى  األجنبیة الشركات فروع من املنافسة -

 :املحلي السوق  في الطلب - ت

 .مستمر بشكل املطلوبة بالجودة الطلب تلبیة  على القدرة -

 .مستمر بشكل املطلوب بالكم الطلب تلبیة  على القدرة -

 .جدیدة أسواق فتح و  السوق  تنمیة  على القدرة -

 .االستثمار فرص  على املعلومات نقص -

 املستهدفة باألسواق االستثمارات ضوابط و بقوانين املعرفة - ث

 .االستثمار قوانين عن املعلومات و املعرفة نقص -

 .التجارة على املفروضة القیود -

 .األسواق مع التكیف على القدرة -ج

 .الثقافات و العادات و اللغة اختالف عن الناشئة  املشكالت -

 .املستهدف بالسوق  موزعين أو  وكالء اختیار صعوبة عن الناتجة املشكالت -

 : التكالیف تقدیر صعوبة -ح

 .الخارجیة للسواق الدخول  في الخفیة  التكالیف تواجد -

 للمنافسين، التحالفات التنافسیة  للمزایا  السیئ للتقییم  نظرا املستهدفة للسواق  التصدیر لتكالیف السیئ التقییم  -

 .األجانب الخواص و األجانب و املحلیين الشركاء بين الدولي ى املستو  على املوجودة

والبعد و  النقل تكلفة مثل الجغرافي البعد بسبب األخرى  للتكالیف السیئ التقییم - اللغات الثقافي اإلعالن   كتعدد 

 االقتصادي،   التطور  و والثقافات

االقتصادیة واألخطار السياسية.   األخطار في أساسا تتمثل و  التدویل، أخطار من نوعين بين التمييز كما یمكن

 املالیة اإلجراءات والتصدیر( و )االستيراد التجاریة املبادالت و الصرف، سعر تقلبات  عن ناتجة  االقتصادیة فاألخطار

 في تغیير تنافسیة، مزایا جدد یمتلكون  منافسين كظهور  أخرى  أخطار  إلى باإلضافة  االستثمارات(  )القروض و  للمؤسسة

 للدولة السیاس ي االستقرار األولى بالدرجة فهي تخص السیاسیة األخطار أما املستهلكين. سلوك في تغیير التوزیع، قنوات

 نظام الجمركیة،  التعریف  مثل الحمائية  اإلجراءات  فيها،  التعاملو  األجنبیة العمالت تحویل إجراءات  املضیفة،

 .الضریبي والتهرب الخارج  إلى األموال األرباح ورؤوس تحویل على املفروضة القیود الحصص،
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 التدویل  مراحل: ثالثا

 فإن لذا الدولي  السوق  في العمل تفضل أخرى  مؤسسات هناك بینما املحلي السوق  في العمل تفضل مؤسسات هناك

 : التالي الشكل في تخلیصها  یمكن متتالیة بمراحل عادة تمر التدویل قرار تتخذ التي املؤسسات

 ( مراحل التدويل 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

  

 

 
Source :Corinne Pasco-berho, "marketing international ،« 2ème éd, groupe Cofac ،Dunod, paris, 1997, p31 

بالتصديراهتمامها  وعدمتركز اهتمام اإلدارة على السوق المحلي،   

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

الطلبیة تلك بتصدير المؤسسة تكتفي  

ثقافیا المتقاربة الدول إلحدى التصدير بتجربة المؤسسة تبدأ  

 البلد لهذا بالتصدير خبیرة المؤسسة تصبح

 للتصدير تجربة في المؤسسة تبدأ
المتباعدة )  األخرى  الدول إلحدى

 جغرافیا وثقافیا(

 مختلفة أشكاال المؤسسة تدرك
 الخارجیة األسواق في للتواجد

 كالتراخیص و التعاقدات

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

 موّحد كسوق  العالمي السوق  تقارب و العولمة خطوات تتبنى المؤسسة

 و/أو
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 1: التالیة النقاط في التدویل مراحل أهم حصر یمكن السابق الشكل خالل نم

 للطلب  نتیجة املحلي السوق  بتغطیة مكتفیة الدولیة باألسواق املعنیة املؤسسات قبل من ضعیفة اهتمام درجة 1-

 .السلعة على املتزاید

 یدفعها الذي  األمر  املستهدفة  األسواق  في  تصریفها یتم لم التي السلع  من  فائض  وجود  من املنشآت  بعض  معاناة  2-

 (الخ...الوكالء، أو التجزئة أو  الجملة تجار ) التوزیعیة املنافذ بعض خالل من الدولیة األسواق بعض في تصریفها ملحاولة

 .طلبیات شكل في و

 في جدیا التفكير  الشركات إدارة تبدأ املعنیة، الشركات قبل من املنتجة السلع من الفائض في املستمر للتزاید نظرا 3-

 .الدولة لهذه  بالتصدير كفاءة و  خبرة یكسبها مما اقتصادیا و ثقافیا معها املتقاربة  الدول  إلحدى  التجریبي التصدیر

 عن  دولیة أسواق  بدخول  املعنیة الشركات  تبدأ الدولیة باألسواق االهتمام مراحل من املرحلة هذه في 4-

 و االلتزام  شكل تأخذ ترتیبات أو تعاقدات ضمن و  أخرى  أجنبیة لشركات  معتمدین خارجیين أو محلیين وسطاء  طریق 

 السلع على التسویقي املزیج  في مناسبة  تعدیالت إجراء یفرض الذي  األمر إليها التصدیر  سیتم التي األسواق بتلك االرتباط 

 الدولیة األسواق تلك في املستهلكين توقعات و وإمكانات   أذواق مع یتناسب بما  الخارجیة، للسواق تصدیرها  سیجري   التي

 .املستهدفة

 بعض إلنتاج   دولیة  لجهات تراخيص كمنح أكثر لتدعمها الخارجیة األسواق في للتواجد  مختلفة أشكاال  املنشأة  تدرك 5-

 و التعاقدات تلك ترن تق  ما غالبا و التراخيص بعائد األم الشركة  اكتفاء مع لها التابعة الدولیة األسواق في لديها السلع

 في خاصة و  املضیفة الشركات   لتلك الالزمة  الخبرات لتقدیم البیعیة التسویقیة املهارات لتصدیر بترتیبات  االتفاقیات

 .بینهما التعامل من األولى املراحل

 مربحة  أسواقا  باعتبارها  الدولية  األسواق لبعض  التصدير  و   اإلنتاج بأهمية العلیا اإلدارة قناعة تتزاید املرحلة  هذه  في 6-

 استراتيجياتها من هام كجزء  خارجیا املستهدفة األسواق تلك مع بالتعامل الفعلي العمل یبدأ بالتالي و تطرحها التي للسلع

 تطوير ،عاملية خدمات و منتجات تصميم  الدولية  األسواق  دخول  نمط  تحدید في مثال عاملیة  بأبعاد و العامة التسویقیة

 .عاملي نطاق على تنافسیة بتحركات القیام و كونیة تسویقیة برامج 

 الدولية  األسواق في العاملة املؤسسات : رابعا

 :الدولية املؤسسات مفهوم -1

 املعايير تعداد إلى ذلك  ويعود الدولية األسواق في تنشط التي للمؤسسات دقيق أو موحد تعريف إيجاد الصعب من

 مرور رغم به املعمول  التصنيف خالل من  املؤسسات هذه تعريف ويمكن  املؤسسات نشاط وتوصيف تحليل في املعتمدة

 :اقتراحه على ونصف عقد

 
 .393- 392ص   ص سابق،  مرجع  سلوكي،  مدخل  التسويق  مبادئ  عبيدات، إبراهيم حممد - 1
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 مجال في سواء نشاطا استثماريا مباشرة( غير  )بصورة  تمارس  أو مباشرة بصورة تدير التي الشركة هي  :األجنبية الشركة   -

 التي املضيفة الدول  عدد املذكورة عن، األنشطة  النظر  بغض وذلك  األم الدولة خارج الخدمات  أو التسويق أو اإلنتاج

 .املذكورة ألنشطة اتها دائر  في يقع

 الشركة تلك هي الشركة الدولية" أن  Livingstoneذكر ليفنجستون   الشركات هذه لنوع تعريفه في  :الدولية الشركة -

 . أو أكثر أجنبية دولة في باالختيار  نشاطها وتمارس مستقلة بشخصية تتمتع التي

 حيث (Vernonقدمه فرنون  ما الجنسية متعددة للشركة وقبوال شيوعا التعاريف  أكثر  من :الجنسية متعددة  الشركة -

 تمتلك والتي  دوالر، مليون  100 مبيعاتها السنويةأو   أعمالها  رقم يزيد التي الجنسيات املنظمة  متعددة الشركة يعرف

 أكثر. أو أجنبية دول ( 06 )ست في إنتاجية  فروعا  أو تسهيالت

 هيئة أن  غير  الجنسيات،متعددة   الشركة  بالتقريب  هي الوطنية  غير الشركة أن األمر حقيقة في:الوطنية غير  الشركة -

 الدول  لدى السياسية النفسية  اآلثار من  ربما التقليل   للثاني، كبديل  األول  االصطالح  استخدام تفضل  املتحدة األمم

 .الجنسيات متعددة شركة مصطلح استعمال جراء من  النامية

 وأهم امليدان هذا في الباحثين تصنيفات باختالف  الدولية املؤسسات أنماط ختلفت  :الدولية املؤسسات  أنماط  -2

 :هي هاته التصنيفات 

 1أقسام:   أربعة إلى الدولية الشركات صنف حيث-يرملتار Perlmuter تصنيف 

 وحيدة املؤسسة تكون هذه النمط هذا ظل في  Ethonocentric Entrepriseالجنسية   وحيد املركزي  النمط -

 القرارات جميع إتخاذ ويتم األسواق األجنبية أو الدول  بعض في فروعا تمتلك أساسا،ولكنها(وطنية  أي )الجنسية

 .األم بالدولة للشركة الرئيس ي املركز في الرئيسية

 درجة توجد النمط هذا  في ظل أنه نجد األول  النمط مع باملقارنة  Polycentrique Entetpriseالالمركزي    النمط -

 أن املحتمل من انه كما الخارج الشركة في فروع كل في التصرف وحرية القرارات اتخاذ في الالمركزية من عالية

 املالكة الجنسيات فيه تتعدد النمط ها  كما أن األجنبية األسواق في فروعها على األم الشركة رقابة درجة تقل

 . للشركة

 واالنتشار بالتكامل متعددة الجنسيات الشركات من النمط هذا يتميزGoecentric Entetpriseالجغرافي   النمط -

الشركة العالم،كما مستوى  على والعمليات األنشطة ممارسة في  الجغرافي  املوارد وتوافر الحجم بكبر تتميز 

 .والفنية والبشرية املادية

 تعددت إذا الشركات من النوع  هذا ويظهر Muttiple Owneretship Entrepriseالملكيات  متعددة الشركات -

 دولية أخرى  شركات  في اندماجها طريق  عن  الوطنية  الشركات إحدى  نمو الدولي أو  املستوى  علىملكيا   جنسيات 

  .املضيفة الدول  بعض في الشركات بعض مع اندماجها أو
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 1Vernon et Livingstoneوليفنجستون  فرنون  تصنيف 

 :هي رئيسية مجموعات ثالث على التصنيف هذا ويرتكز

 التكنولوجي املستوى  يكون   رأسيا حيث املتكاملة الجنسيات متعددة الشركات كل على وتحتوي األولى   املجموعة -

 .االستخراجية الصناعة في النشاط وينحصر مرتفع

املستوى  وفيها  أفقيا، املتكاملة الجنسيات متعددة الشركات ويشتمل   :الثانية املجموعة -  التكنولوجي يكون 

 ومن  مثال كالبترول الصناعات االستخراجية مع باملقارنة السياسية الناحية من حساسية أقل ولكنه مرتفع

واألغذية واملنظفات غازية مشروبات إنتاج: الصناعات هذه أمثلة  أنواع بعض فهناك ذلك ومع  الصناعية 

 عن مستواها انخفاض أو تتصف بالتخلف الدول قد إلى نقلها يتم املجموعة هذه إلى تنتمي التي التكنولوجيا

 الجنسيات(. متعددة للشركات األم املتقدمة )الدول  الدول  في املطبق  أو  املستخدم ذلك

 املتقادمة  التكنولوجيا تقوم بنقل التي الجنسيات املتعددة الشركات على أساسا تنطوي  وهي  :الثالثة املجموعة -

 إنتاجية فروع بإنشاء الشركات املجموعة تقوم هذه ففي أيضا املباشر االستثمار طريق عن املضيفة الدول  إلى

 أو املحلي السوق  تشبع أو  ، التكنولوجي التقدم  إلى ترجع ألسباب عليها الطلب تدهور  التي السلع إحدى  إلنتاج

 إلخ. ......الوطني السوق  في لها بديلة سلعة ظهور 
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 الدولية التسويقية البحوث  مفهوم: األول   املبحث

 الدولية  التسويقية البحوث تعريف: أوال

  الرأي واملشتري و املستهلك املعلومات بمساعدة یربط الذي  النشاط من نوع"بحوث التسويق بأنها  آخرون كوتلرو عرف  

 وإلعداد  التسویقیة  واملشاكل القدرات ظهار وإ  لتحدید تفید عليها الحصول  یتم  التي املعلومات و  ،املسوق  مع العام

 "1التسویقي النشاط نتائج من واالستفادة  التسویقیة النشاطات وتقییم وتحسين

عرفتها  القائمين وبين الجمهور  أو العمیل أو املستهلك بين تربط التي الوظیفة تلكباألمریكیة   التسویق جمعیة كما 

 وتساعد التسویقیة  واملشاكل  وتعریف الفرص تحدید في تستخدم معلومات– املعلومات خالل من التسویقي بالنشاط

 كعملیة التسویق تفهم وتحسين التسویقي مراقبة األداء في وتستخدم التسویقیة التصرفات وتقییم وتحسين تولید في

 لجمع الالزمة  الطریقة أو األسلوب تصمیم  و املسائل تلك  املطلوبة لتوضیح املعلومات  تحدد التسویق  فبحوث  متكاملة

 النهائیة النتائج إلقرار الالزمة  االتصاالت  وتجري  النتائج استخالص و  وتحلیلها جمع البیانات عملیة وتنفذ وتدیر  البیانات

 "2مختلفة  دالالت من علیه وما تنطوي  للبحوث

البحوث  بأنها  أيضا  الدولي  التسويق  بحوث  تجميع  يتم التي تعرف  بهدف  األسواق   عن والبيانات املعلومات تنفيذها 

 3ميزة تنافسية بها  وتحقيق األسواق، لهذه  الدخول  كيفية في الرشيدة، القرارات  إلتخاذ وتحليلها، وتسجيلها  الخارجية،

 الدولي مرهون  التسويق في النجاح  إن  حيث التسويقية الفرص لتقييم نتائجها وعالقة التسويق  بحوث أهمية إن

 التسويقية الفرص وتقييم  .األسواق تلك داخل يجري  ما وإدراك فهم علي يعتمد والذي  الفرص، لتلك السليم بالتقييم

 التسويقية؟ وعاداتهم قدراتهم ما هي هم املستهلكون؟ من الكلي؟ السوق  حجم هو  التالية: ما األسئلة عن اإلجابة في يكمن

 .السلع؟ تسويق علي  تؤثر التي العوامل ما هي

 الدولية التسويق  وبحوث املحلية التسويق بحوث بين االختالف ثانيا: أوجه

 في عنها تختلف إنها املحلية إال التسويق بحوث في املستخدمة عن تختلف ال الدولية التسويق بحوث وأدوات أساليب إن

يجب واملفاهيم واألساليب األدوات ماهية تحدد فالبيئة .البيئة اختالف  وسبب .الدولي السوق  علي تطبيقها التي 

 : إلي االختالف ويعود أساسية ألسباب االختالف
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الجمركية مثل جديدة  بيئية أبعاد يواجه الدولي  التسويق ففي :جديدة ومتغيرات  أبعاد  وجود -  العمالت -الرسوم 

 .التجارية الوثائق -النقل وسائط -قيمتها في والتغير األجنبية

 ودرجة السياسية واالقتصادية أنظمتها  وفهم الدولة ثقافة ملعرفة الشركة تحتاج وفيه :جديدة بيئات  مع التعامل -

 .السائدة واللغة االجتماعية  األنظمة لفهم باإلضافة االستقرار علي قدرتها

 .األسواق بين في االختالف والعوامل املتغيرات بين التفاعل عملية تفهم إن اإلدارة علي  :املتداخلة العوامل عدد -

 وكذلك املحلي في السوق  عنها تختلف التي للمنافسة يعرضها الدولي للسوق  الشركة دخول  :املنافسة نطاق اتساع  -

 والنشاطات  الوسائل في اختالف

 السوق  بأبحاث القيام من ثالثا: الهدف

التسويقية، التخاذ  - وحدها  – تكفي  ال أبًدا لكنها ،“وللمتسوقين للسوق  الحالي الوضع “ معرفة  هو  فمدير القرارات 

 التجارب  من االستفادة مع أبحاث السوق، نتائج خالل من السوق  لفهم وذكائه الخاص حسه استخدام عليه التسويق

 - واملتوقعة الحالية- السوق  اتجاهات  إلى يشير هي مؤشر السوق  أبحاث  .الشركة في العاملين جميع  وخبرات السابقة 

 طردي  بشكل ستعتمد السوق  أبحاث نتائج  أن البيان عن غني .االتجاه في هذا تشير أن التسويقية القرارات جميع وعلى

 .استعمالها البحث، ودقة أدوات دقة على

 النفس، لعلم الفهم الصحيح  على ستعتمد وبالتالي الناس، سيطلبه / يطلبه  / طلبه  ما  قراءة على  السوق  أبحاث  تعتمد

 .به التنبؤ يصعب  نمط في  التغير ألنها دائمة بمكان، الصعوبة من  اإلنسانية  الدوافع فهم  محاولة بأن  القول  يكفي لكن

 املنفعة قياس دائًما املسوق  على ولذا  دقتها، مستوى  طردًيا مع السوق  أبحاث إجراء تكاليف تتناسب ألن ذلك يؤدي 

تكلفة ومقارنتها األبحاث، هذه من املنتظرة   اختيار ثم عليها، للحصول  املطلوبة الزمنية والفترة عليها، الحصول  مع 

 .املناسب الدقة مستوى 

 السوق؟  بأبحاث للقيام والداعية القوية  األسباب  هي ما  ولكن،

 في اآلن يحدث ما لك  وتشف  وتصور  تصف السوق  التوصيفي( أبحاث  فيه )البحث  يجري  ما  ووصف السوق  فهم -

 مبيعات من منتجك ونصيب منافسيك، وعدد منتجاتك، تستخدم التي العمرية لك الفئة توضح مثال فهي السوق،

 أجل الحصول  من  محددة بقواعد التمسك  تتطلب  لكنها الشائعة، هي البحث  في الطريقة هذه  .السوق اإلجمالية

 .دقيقة بحث نتائج على

 لهذا يلجأ  فهو عليه، تماًما جديدة عناصر مع املسوق  يتعامل االختياري( عندما تماًما) البحث جديدة أشياء تجربة -

االختياري، من النوع في  اإلنترنت استخدام قابلية مدى  عن مرضية علمية إجابة تجد لن اليوم فحتى البحث 

لطرق  ولذا  السؤال، لهذا إجابة يعرف ال املسوق  هنا  .العربية مجتمعاتنا  في ملنتجات  التسويق  بحث سيلجأ 
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 هذه تتميز  .قاطعة إجابات  توجد لها ال تساؤالت عن  اإلجابة وتحاول  الجديد، العنصر هذا  تستطلع  استكشافية،

 مجاهيل مع تتعامل كونها أن على  .نمطية بحث تتقيد بطرق  وال للغاية، مرنة بأنها سابقتها عن البحث من الطريقة

 .دقة أكثر نتائج ذات أخرى  بحث طرق  انتهاج في تفيد لكنها مضمونة العواقب، غير نتائجها يجعل كثيرة،

 يحدث أن يمكن  الذي  ما  :مثل سؤال على التجريبي( لإلجابة آخر)البحث متغير على ما متغير سيؤثر كيف معرفة  -

 املتغيرات جميع  بتحييد تقوم صارمة  بحث طريقة الباحث سيتبع هنا شكله الخارجي، تغيير عند ما  منتج ملبيعات 

 التجريبية سيؤدي  األبحاث  إجراء بقواعد التمسك  .آخر متغير على ما  متغير سيؤثر كيف بدقة األخرى، ليعرف 

 .عليها املبنية التسويقية للقرارات ومضمونة دقيقة  نتائج  على للحصول 

 أهمية بحوث التسويق الدولي رابعا: 

 :1يلي ما الدولية فيالتسويقية  البحوث أهمية تلخيص يمكن 

 :األجنبي املستهلك ورغبات حاجات تحليل -1

 في التسويق أهمية بحوث يوضح العربية الدول  لسكان الثقافية الخلفية تفهم في الصينيون  حققه الذي  النجاح لعل

اإلحرام األبيض الجلباب وسوقوا أنتجوا فقد األجنبي، املستهلك رغبات وتحليل فهم  وفانوس الصالة وسجادة وزي 

 .العربية الدول  في السائدة  للثقافة املصدر الصيني أو املنتج فهم بفضل كبيرا نجاحا القت  سلع وهي رمضان،

 ونذكر األجنبي، املرتبطة باملستهلك األسئلة من كبير عدد على الدقيقة اإلجابة توفر  أن يجب الدولي التسويق بحوث إن

 :األمثلة بعض

 العمالء؟ /املستهلك جذب يتم كيف-

 مناسبة؟  السلعة املنافسة؟وهل السلع و السلعة في املستهلك رأي  هو ما -

 املستهلك؟ تمس التي والتشريعات القوانين هي ما -

 الشرائية؟ القدرة عن وماذا ؟ املستهلك دخل متوسط هو ما -

 .إلخ.... الثقافي املستوى  الجنس، ؟السن، املستهلك خصائص هي ما -

 املستهلك؟ وتقاليد العادات هي ما -

 .السوق  بدراسة القيام خالل  من عليها اإلجابة يتم األسئلة هذه كل

 :األجنبية األسواق دراسة -2

 إجراء بين املفاضلة  موقف  في نفسها املؤسسة تجد الدولية باألسواق املرتبطة املعلومات تميز التي املرتفعة  للتكلفة  نظرا

 مدى  على املناسبة الطريقة اختيار متخصصة ويتوقف  خارجية وكالة إلى إسنادها أو بنفسها التسويقية البحوث عملية

 :اآلتية املعايير توفر
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 بالبحوث القيام  أو إجراء لتسهيل والثقافية  ،اللغوية الفنية  واملهارات  الكفاءات  على(  الباحث)املؤسسة  توفر  مدى -

 . امليدانية

 . البديلين لكال الدراسة تكاليف -

 .بالدراسة للقيام املتوفرة املالية اإلمكانيات مدى  -

 .املعلومة إلى الوصول  سهولة أو  صعوبة مدى  -

  :وهي بالسوق  املتعلقة الدراسات من أصناف  ثالث  وتوجد

  القيام املالية مواردها لضعف ونظرا الصغيرة للمؤسسات يمكن الكبيرة ال املؤسسات عكس على  :تقييميه دراسة /أ

 املتخصصة الدراسات  مكاتب إلى تلجأ  العامة  الحالة  في وبالتالي الدراسة  من  أهدافها  وتحقيق العالم أسواق كافة بدراسة

 للنفاذ سهولة  واألكثر جاذبية األكثر األسواق  معرفة إلى الدراسة هذه خالل من املؤسسات األسواق، وترغب تقييم في

 املعتمدة، الدفع  التطور، وسائل الجغرافي مستوى  القرب ضمنها األسواق ومن  هذه توفرها  التي املزايا  على والتعرف  ، إليها

 . إلخ...اللغة

 للدخول  الضرورية  مؤهالت املؤسسة  فيه  تملك  ال والتي فيها  املرغوب الغير األسواق  استبعاد هو الدراسة هذه  هدف  -

 . إليها

 الناتج :مثل وشاملة   عامة  معلومات  تحليل على وتعتمد   التكاليف، وقليلة   سريعة، تكون  أن يجب  التقيمية الدراسة  هذه

 .إلخ...السكانية اإلحصائيات الوفيات، معدل والفردي، اإلجمال املحلي

 : هي ثانية  دراسة  إلى املختارة األسواق تخضع -

 قامت التي األسواق على إجمالية بصفة السوق  بدراسة املؤسسة تقوم املرحلة هذه في :للسوق  اإلجمالية الدراسة /ب

 تحليل القطاعات دراسة خالل: من املستهدفة األسواق حول  وتعميقها  املؤسسة  معارف بتنمية تسمح  والتي  باختيارها،

القانونية(   التي تهمها )البنية والقوانين التشغيل سوق  التنافسية ، معرفة الطلب ،القطاعات حجم معرفة الطلب نوع

 .إلخ ...،

 به تسمح الذي   لإلطار وفقا  املستهدفة، األسواق في نشاطها مستوى  تحدد أن للمؤسسة  يمكن الدراسة هذه طريق عن

 .األسواق هاته

 .فيه العمل تريد التي للسوق  النهائي  االختيار إلى املؤسسة بوصول  للسوق  اإلجمالية الدراسة تسمح

 مفصلة بدراسة املؤسسة ،تقوم إليه الدخول  التي تهدف السوق  املؤسسة اختارت بعدما  :للسوق  الدقيقة الدراسة /ج

الخطة املختلفة للعناصر الدقيقة واملعرفة  السوق، لتقسيم أسس وضع اجل  السوق،من هذا حول   لتصميم 

 جهة من الداخلية مواردها وإمكانياتها مع جهة، من  السوق  خصائص ملطابقة النهاية  في لتخلص للمؤسسة، التسويقية

  هي: دراستها  إلى املؤسسة التي تهدف العناصر  أخرى،واهم

 ما أو  للمنتوج تجريبي بعرض  بالقيام  وذلك  املنتج لهذا  املستهلك تقبل مدى بمعرفة  تسمح السوق  دراسة  : املنتوج  -

 املطابقة مستوى  في هو التدقيق ذلك كل من والهدف   املواصفات،  التجارية، العالمة  التجاري، كاالسم :به يتعلق
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 منتوجاتها   تكييف أجل من األساسية  التحسينات إدخال على البحث في األمر في نهاية املؤسسة لتعمل السوق  مع

 املستهلكين. لرغبات  وفق

 تقدير املنافسين،  أسعار معرفة :أساس على خاصة  املالئم، السعر تحديد على تساعد السوق  دراسة  :السعر  -

 .املستهلكين لدى  به  املسموح التنافس ي السعر

 وتتناسب  مع السوق، تتناسب  التي التوزيعية  والقناة  الدخول  شكل باختيار املجال  هذا في الدراسة تسمح :التوزيع -

 إلخ...املتاحة التوزيعية القنوات مختلف ،تخليل املحلية القطاعات دراسة :خالل من وذلك  املؤسسة إمكانيات  مع

 لفعاليتها اختبار أولي خالل من نجاعة األكثر اإلعالنية الوسائل املجال معرفة   هذا في  الدراسة حتسم  :االتصال -

 .املستهلك على تأثيرها ومدى 

 

 املبحث الثاني:  عملية القيام بالبحث التسويقي الدولي 

 : التسویقي البحث إعداد أوال: مراحل 

 النقاط  في الخطوات   هذه وتتمثل الخطوات حیث من املحلیة التسویق  بحوث عن الدولي التسویق بحوث  تختلف ال

  1: التالیة

 عملیة في األساس ي العامل املشكلة تحدید عملیة تعد حیث املراحل أهم من املرحلة هذه تعد  :البحث مشكلة تحدید 1-

تتعلق  ال  كونها القیمة عدیمة تكون  قد البحث عملیة عن الناتجة املعلومات فإن بدقة املشكلة تحدد فإن لم البحث

 .مشكلة البحث لحل لها املحتاج املعلومات ومقدار نوع تحدید املشكلة  تحدید عملیة وتتضمن  الحقیقیة باملشكلة

 البحث مشروع تصمیم وقبل لذلك الدقة من عالیة درجة املعلومات جمع عملیة تتطلب قد  :املعلومات قیمة  تحدید 2-

إضافیا   وقتا فإن الفكرة بهذه الباحث یبدأ لم فإذا املطلوبة املعلومات قیمة عن فكرة لدیه تكون  أن على الباحث وتنفیذه

 قیمتها عن تزید معلومات تكلفتها على الحصول  أو علیه املصادقة یتم ال قد بحث تصمیم سبیل في یتحملها قد ومصاریف

 .عليها الحصول  املحتمل املتوقعة والفائدة التكلفة بين املوازنة  من بد ال البحث  بتصمیم القیام قبل و لذلك فائدتها  أو

 على یجب فیه تسير الذي املسار وتحدید الدراسة من الهدف تحدید بعد  :مصادرها و املعلومات  أنواع تحدید 3-

 :في البیانات  أنواع تتمثل عليها الحصول  وطرق  یحتاجها التي املعلومات أنواع یحدد  أن الباحث

 .الحالي البحث  بغرض إجراء لیس  ى  أخر ألغراض نشرها وتم سابقة زمنیة فترة  في املجمعة البیانات وهي :ثانویة بیانات -

 
  122ص الرابعة،  الطبعة سابق،  مرجع الضمور،  حامد هاني - 1
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 التسویقي الباحثبواسطة  أو قبل من  محددة  أهداف  أو  هدف لتحقیق  بتجمیعها العمل یبدأ  التي وهي :أولیة بیانات -

 السوق  في البحث موضع جمهور الدراسة من عینات أو الشاملة املسوحات فمنها مختلفة بطرق  عليها الحصول  یمكن و

 .املستهدف

 مادیة ألهداف  أرقام إعطاء  إلى املؤدیة اإلجراءات تلك " بأنه  القیاس تعریف  یمكن   :القیاس أسالیب و  طرق  تحدید 4-

 الدراسة أهداف وحسب التسویقي الباحث قبل من سلفا محددة لقواعد طبقا محددة  مواقفأو   سلوكیة، ظواهر أو

   "تنفیذها املنوي 

 تكون  أن یجب فالعینة ؟ تحدیدهم سیتم كیف و  ؟ العینة ستشملهم اللذین األفراد  تحدید بمعنى  :العینة اختیار 5-

 .بالدراسة عالقة له  الذي  املجتمع حددنا أننا  یعني العینة اختیار  البحث،و موضع ممثلة للمجتمع

 بصورة ووضعها وتفسيرها وتحلیلها تبویبها و مراجعتها جمعها تم التي البیانات تحلیل یتضمن  :التحلیل طریقة اختیار 6-

في  تستخدم اإلحصائیة فاألسالیب البدایة  منذ تحدیدها تم البحث مشكلة  حل في الباحث تساعد معنى وفائدة ذات

 طبيعة أهداف البحث، أهمها، من عوامل  عدة  على أخرى  دون  طریقة اختیار ویعتمد  ، ومتعددة كثيرة بیانات  تحلیل

 . االستبانةباستمارة  استخدامها تم التي واملقاییس املعایير  إلى باإلضافة جمعها تم التي البيانات

 یصل ما  الباحث یكتب حیث السابقة للخطوات  ملخص على عادة  التقریر یحتوي   : النهائي التقریر تقدیم و كتابة 7-

 .للمسؤولين وتقدیمها نتائج وتوصیات  من إلیه

 :الدولي املستوى  على التسویق بحوث تجسید ثانيا : نطاق 

 األسواق ما یميز نتیجة املؤسسة بها تجابه التي املشاكل من الكثير تشخیص في أهمیتها بحكم التسویقیة البحوث تجري 

 فهي:  التسویق فيها بحوث تتجسد التي املجاالت  أما املشاكل هذه لتعدد تبعا ذلك عدیدة مجاالت في الدولیة

 دراسة في أصعب األمور  ومن اهتماماتها بؤرة املؤسسة جعلته فقد املوقف سید املستهلك باعتبار :املستهلك بحوث -

 للشراء، والدافع الشراء بها، قرار یشعر لم التي والرغبات الحاجات معرفة خاصة ذهنه، في یدور  ما هو املستهلك

 املؤثرة العوامل أهم من تعتبر التي  والنفس ي للمستهلك البسیكولوجي الجانب  فهم  إلى باإلضافة الشراء  وطریقة  مكان 

 یتخذ ما لباغا املستهلك أن الكالسیكیة االقتصادیة تؤكد النظریة حیث الشراء قرار في تؤثر التي املستهلك سلوك في

 .رشیدة قرارات

كله املنتجات  وابتكار  وتطویر  وبتصمیم الحالیة للمنتجات  تحسنیات بإحداث تقوم ":املنتج  بحوث  -  على ذلك 

 الغالف  إیجاد  إضافة إلى للمنتج والحجم الشكل إعطاء خالل من السوق، في ینافسها ما مع مقارنة  تنافس ي أساس

 تقدیم في كبير  دور  املنتج كما لبحوث املستهلك على  یفرضها التي الجاذبیة عبر هام ترویجي دور  له  الذي  املناسب

 .املستهلك ورغبات حاجات  تلبیة  قصد وهذا للمنتجات متنوعة تشكیلة
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 منتجاتها من تصریف املؤسسة تمكن التي والوسائل الطرق  وتحلیل إیجاد في أهمیتها تتجلى والتي :التوزیع بحوث -

كفاءتها وقیاس التوزیع منافذ عن املعلومات مختلف توفير أخرى  بعبارة السوق، إلى  أجل من وفعالیتها مدى 

 .املنتجات تصریف

 املختلفة املستخدمة األسالیب فعالیة وتقییم باختیار املتعلقة املعلومات إیجاد إلى بدورها تهدف :الترویج  بحوث  -

 خالل من العرض العامة طرق  العالقات املبیعات تنشیط اإلعالن، وقت اإلعالن، في واملتمثلة املنتجات ترویج في

 .البیع في مساعدة طرق  یجاد وإ  خلق

 .ودرجة مؤهالتهم كفاءتهم مستوى  ، البیع برجال تتعلق معلومات إیجاد بها القیام  وراء من املغزى  :البیع بحوث  -

 وخاصة للحمالت ة مباشر غيرال و املباشرة التسویقیة التكالیف  حصر إلى وتهدف :التسویقیة تكالیف بحوث -

 .هذه الحمالت عن الناتجة باإلیرادات  التكالیف مقابلة حیث من الحمالت  هذه كفاءة مدى لتحدید الترویجیة

 نظام املعلومات التسويقي الدولي املبحث الثالث: 

 أوال: تعريف نظام املعلومات التسويقية 

 الخدمات تقدم أنها  حيث تسويقي  نشاط  ألي  الضرورية األمور  من  الدولي التسويق املعلومات  نظم تعتبر

 األدوات من بأنه: نظام الدولي التسويقي املعلومات نظام تعريف ويمكن  الالزمة للمؤسسات التخاذ القرارات. واملعلومات

 إلى للوصول  وتحليلها  وتخزينها  املصادر مختلف من املعلومات  توفير في للمساعدة  وضعها   يتم التي واإلجراءات واألفراد

  املؤسسة. في القرار أصحاب تساعد التي النتائج

املعلومة   على بالحصول  تسمح التي ( املادية التمويلية املختلفة)البشرية، العناصر من مجموعة بأنه   Joffreيعرفه   كما

 إليها. والوصول  وتخزينها ومعالجتها

بأنه عرفه   كوتلر  واإلجراءات    "فیلیب  واآلالت  األشخاص  یتدخل  حیث  املنظمة،  العالقات  من  معقدة  شبكة 

التخاذ   واملوجهة  للمؤسسة  والخارجیة  الداخلیة  املصادر  من  القادمة  للمعلومات  منظم  تدفق  تولید  بهدف  واملناهج 

 ."1مجموعة من القرارات التسویقیة

 

 

 

 

 
1 Philip kotler et Bernard Dubois, marketing management,9éme édition publi-union,1997,p122. 
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 تسويقية: عناصر نظام املعلومات الانيا: ث

هي  و  أساسية  عناصر  أربعة  من  التسويقية  املعلومات  نظام  التغذية   :یتكون  أخيرا  و  واملعالجة واملخرجات  املدخالت 

 1العكسیة . 

 :املدخالت  -1

لتولید   تستخدم  التي  الخام  املادة  بالبیانات  ویقصد  فقط  بالبیانات  التسویقیة  املعلومات  نظام  في  املدخالت  تتمثل 

املعلومات والتي هي حقائق أو مواصفات تصف أحداث معینة أو وقائع محددة إال أنها بحد ذاتها ال توفر الداللة الكافیة  

التي في ضوئها یمكن لصانع القرار القیام بصنع القرار املالئم بشأن املوقف أو الحالة موضوع القرار، وهذه املادة الخام 

 :لقرارات ألسباب تتعلق بواحد أو مجموعة من األمور التالیةتكون غير صالحة لالستخدام في صنع ا

 .لیست لها داللة واضحة -

 .غير مالئمة ملوضوع القرار -

 .غير منظمة -

 .متناقضة -

بين فالفرق  من هي فالبياناتInformation املعلومات وبين  Data البيانات ومنه   غير  واألرقام الحقائق مجموعة 

 املعلومات دقة فإن لذلك املعلومات، منها التي تتكون  األولية املادة  وتعتبر األولي، بشكلها ولكنها  املبوبة وغير املدروسة

 دقيقة غير تكون  سوف األخرى  هي املعلومات فإن مؤكدة وغير غير دقيقة البيانات كانت فان البيانات دقة على تعتمد

 . 2مؤكدة وغير

 :3وهي أساسية  أنواع ثالث إلى البيانات تقسيم ويمكن

 هذه وتتسم البحث، بأهداف تتعلق محددة ألغراض  معتمدة  األصلية  البيانات تلك وهي  :األساسية األولية  البيانات  -أ

 البيانات 

 :البيانات مصادر هده أهم بشرائها، ومن إال عليها  الحصول  يمكن ال ألنه مشاعة(  )غير متاحة أنها غير

 دراسة  هاته الوكاالت وبإمكان السياسة، املخاطر تقييم في املتخصصة والوكاالت والصناعية التجارية الغرف •

 مفصلة تقارير تقديم بالدراسة بنفسها، بالقيام  تسمح ال  املؤسسة إمكانيات كانت إذا خاصة  أجنبية أسواق

،وكذا السوق  خدمة في والبقاء الدولية األسواق غزو  إمكانية حول   وقيود  معوقات حول  معلومات املحلي 

 .السياس ي واالستقرار العاملية التجارة 

 
 140- 138بن عربية مونية، مرجع سبق ذكره ص ص    -  1

 156عبد اجلبار منديل، مرجع سبق ذكره، ص   - 2
 101- 100سليمان دحو مرجع سبق ذكره ص ص     3



 

 

40 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 العاملين البيع من رجال خالل من أو املؤسسة، قامت ا التي التسويق بحوث خالل من عليها املتحصل البيانات •

ويعتبر أذان فيلب نظر في هؤالء باملؤسسة   االستخبارات مصادر من هاما ومصدرا املؤسسة وعيون  كوتلر 

 ،ودلك املنافسين وتصرفات األجنبي، املستهلك  عن معلومات تقديم من من غيرهم أجدر  و أولى فهم  . التسويقية

 .العمالء مع جمهور  احتكاكهم بحكم

في  منها االستفادة يمكن ولكن البحث أهداف عن تختلف ألغراض إعدادها تم البيانات وهذه  :الثانوية البيانات /ب

 األولى بخطوات  عند قيامه الباحث به  يبدأ  ما أول  تكون  ما وغالبا  الكلفة  منخفضة  بأنها   البيانات هده وتتسم  ،  البحث

 . لبحثه

 :  البيانات هده  مصادر  أهم ومن 

 األقسام وتعتبر هذه الخارج بالسفارات  التجاري  للتمثيل أقسام الدول  ملعظم يتوافر  إذ:الوطني التجاري  التمثيل •

التي أمثلة ومن .فيها املتواجدة الدول  أسواق عن البيانات توفير مصادر أخصب من  يقدمها أن يمكن البيانات 

 وقوانين تشريعات معينة، سلعة املضيفة من الدول  وواردات الصادرات وقيمة حجم عن بيانات التجاري، التمثيل

 .املتاحة و االستثمارية االستيرادية  الفرص األجنبية، للدول  والتصدير االستيراد 

 & Salesواملبيعات   التسويق  إدارة مجلة  أو  Advertising Ageمثل   التسويق  في  املتخصصة املجالت  بعض تعد  أيضا •

Marketing Management     ستريت   الوول  جريدة  أوWall-street Journal    استخبارات في الهامة  املصادر  من  وغيرها 

 البيانات وبعض واملنافسة العامة االقتصادية الظروف عن معلوماتتقدم   املصادر  هذه  مثل الدولي، التسويق

 .الدخول إليها املزمع دول  عن البيئية

 املعارض وحضور  شبكات االنترنت،  وكذلك اإلعالم ووسائل البحوث  ومراكز  الحكومات بواسطة املنشورة  املعلومات  •

 .والتجارية الصناعية  األسرار الكتشاف

 :املؤسسة من نقاط عدة من عليها الحصول  ويتم املؤسسة نشاطات مصدرها املعلومات هذه  :الداخلية املعلومات •

 املؤسسة ،ومع طرف  من  جيدا مستغلة  تكون  ال  وغالبا  ، التسويق،الخ مصلحة  الشراء، مصلحة  مصلحة املحاسبة،

 مدى  تقدير أجل والثانوية من األولية البيانات مع مطابقتها لهدف وذلك ضروري  املعلومات من النوع هدا يعتبر ذلك

 :ما يلي معرفة  خالل املعلومات من هده  أهميته  تمكن ،كما للمؤسسة  والصناعي التجاري  النشاط نجاح

 .املؤسسة استثمارات مردودية معدل -

 .للمنافسين السوقية الحصة -

 .األعمال رقم إلى الدولي التسويق للعمال املخصصة املالية  الحصة نسبة -

 .الخارج إلى املصدرة املنتوجات املبيعات وتطوير نمو -
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 :املعالجة عمليات -2

النظام   قبل  من  املعالجة  لعملیات  والدقیق  السلیم  اإلنجاز  األمر  یستلزم  املطلوبة  املخرجات  على  الحصول  لضمان 

مخرجات   إلى  )البیانات(  املدخالت  تحویل  بهدف  النظام  ینجزها  التي  والفعالیات  األنشطة  املعالجة  بعملیات  ویقصد 

 علومات التسویقیة باآلتي:  )معلومات( وتتمثل هذه األنشطة والفعالیات في نظام امل 

البیانات:  -أ   في    تحصیل  املوضوعیة  اعتماد  یجب  إذ  والخارجیة  الداخلیة  في مصادرها  البیانات  بتجمیع  القیام  یعني 

 :التجمیع وتجنب العشوائیة ولتحقیق ذلك ال بد من اإلجابة عن األسئلة التالیة

 ما هي أنواع البیانات التسویقیة املطلوب تجمیعها؟  -

 ما هو الهدف من تجمع هذه البیانات؟  -

 ما هو أفضل أسلوب یمكن اعتماده في عملیة التجمیع؟  -

تعني التصفیة غربلة مفردات البیانات بهدف استبعاد وعزل مفردات البیانات غير املفیدة أو تلك التي التصفیة:    -ب

واإلبقاء   القرار بصدده  املطلوب صنع  املوقف  أو  بالحالة  لها عالقة  هي ضروریة ومفیدة فقط لضمان  لیست  ما  على 

 .شمولیة املخرجات النهائیة على املعلومات ذات العالقة باملوقف موضوع القرار

ویعني تحدید مفردات البیانات وتقسیمها في مجموعات )أصناف(  التصنیف  وتشمل على عملیتين هما:  الفهرسة:      -ت

مجموعة   في  املشتركة  الخواص  ذات  املفردات  تقع  األخرى،  ب حیث  املجموعات  من  تمیيزها  یمكن  نحو  على  احدة  و 

یعني ترميز مفردات البیانات التي تم تصنیفها من خالل إعطاء رموز معینة مختصرة یدل عليها ویميزها عن  الترتیب  و

الرغم من أن  غيرها ألجل ترتیبها وتنسیقها في تشكیالت معینة ویتم الترميز باستخدام األعداد أو الحروف أو األلوان على 

وسهولة   مرونتها  في  واملتمثلة  تحققها  التي  للمزایا  األعداد  تفصیل  إلى  یمیلون  املعلومات  نظام  في  املتخصصين  أغلب 

استرجاع   جانب سهولة  إلى  التخزینیة  املساحة  في  واالقتصاد  البیانات  مفردات  بين  الدقیق  التمیيز  وسهولة  توسیعها 

 .املعلومات

ل البیانات إلى معلومات بعد استكمال الخطوات السابقة ویتم عرض هذه املعلومات في صورة تتحو إعداد التقاریر:    -ث

تقاریر تأخذ صیغا وأشكاال عدة ومختلفة ) جداول، مخططات، صور...( تتناسب مع حاجات املستفیدین وقد تكون هذه  

ن الطلب لتغطیة الحاجات غير االعتیادیة  تقاریر حي التقاریر دوریة روتینیة منتظمة)یومیة، أسبوعیة، شهریة...الخ(، أو

 .أو تقاریر استثنائیة تعكس الحاالت االستثنائیة في املؤسسة أو تقاریر التنبؤ الستشراف املستقبل

قاعدة املعلومات"  "تظهر الحاجة إلى تخزین نسخ من التقاریر التي تضم املعلومات في ملفات یطلق عليها  التخزین:    -ج

لحاجة إلى هذه املعلومات في مرات الحقة إذ ال تتلف التقاریر بمجرد استخدامها ملرة واحدة وٕا نما  وذلك ملراعاة ظهور ا

تخزن لحين استرجاعها في عملیات الحقة وقد یستمر التخزین لفترات زمنیة طویلة تمتد لعشرات السنين أو أكثر حسب  

 .طبیعة الحاجة إلى هذه التقاریر

امللفات من املعلومات املختزنة في نظام قاعدة املعلومات ثابتة ومستقرة على مر الزمن  ال تبقى محتویات  التحدیث:    -ح

وٕا نما تخضع للتغیير باستمرار تبعا للتغيرات الحاصلة في النشاطات التي تولد البیانات والتي تستخدم بدورها في تولید  
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ة سابقا أو حذف معلومات كانت موجودة  املعلومات ویتم التحدیث من خالل إضافة معلومات جدیدة لم تكن موجود

 .سابقا وانتهت الحاجة لها أو تعدیل بعض املعلومات

: انطالقا من مبررات تخزین املعلومات التي تحدثنا عنها سابقا فإن هذه املعلومات یتم االستفادة  استرجاع املعلومات  -خ

وذلك من خالل استرجاعها وفق أسالیب وآلیات    منها الحقا عندما تظهر الحاجة مجددا لها من قبل الجهات املستفیدة

 .معینة

 :املخرجات -3

إلى قسمين   منهاتتمثل املخرجات في نظام املعلومات التسویقیة باملعلومات فقط ویمكن تصنیفها طبقا ملجاالت االستفادة  

 هما : 

 :تتمثل في مخرجات لترشید قرارات املزیج التسویقي -أ 

 .یمكن إضافتها للمزیج الحالياملنتجات الجدیدة التي  -

 .األسواق الجدیدة التي یمكن الدخول فيها -

 .نواحي القوة والضعف في كل عنصر من عناصر مزیج املنتجات الحالي للمؤسسة -

 .املنتجات املطلوب حذفها من مزیج املنتجات الحالي -

 .ب إدخاله عليهااملنتجات املطلوب تطویرها وتحسینها ونوع التطویر أو التحسين املطلو  -

 .الوسیلة املناسبة لنقل الرسالة اإلعالنیة للجمهور  -

 .قائمة بالعمالء املرتقبين مرتبة حسب أهمیتهم النسبیة -

 .وسیلة االتصال املثلى لتوصیل وعرض السلعة على العمالء -

تجاه السلعة بعد استعمالهم الفعلي تقاریر بمتابعة رجال البیع للعمالء من حیث مدى تكرار شرائهم وردود أفعالهم   -

 .لها

 .األسلوب األمثل لترویج املبیعات -

 .توقیت وحجم الرسالة املعدة للنشر -

 .برنامج عمل منتظم لتجمیع البیانات واالتصال املستمر بجماهير املؤسسة ملعرفة آرائهم ومقترحاتهم وشكاويهم -

 .أسلوب املتبع في تسعير املنتجات الجدیدة -

 .لوب تعدیل أسعار املنتجات الحالیةأس -

 .تقاریر بتقییم فعالیة السیاسة السعریة ملنتجات املؤسسة -

 .األسلوب األمثل الذي سیتم إتباعه في توزیع السلع -

 .نوع الوسیط الذي سیتم االعتماد علیه في توزیع منتجات املنظمة -

 .تحدید نطاق توزیع منتجات املؤسسة -

 .افذ التوزیع لتقییم كفاءتهاتقاریر متابعة ملن  -
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تقریر تقییم كفاءة املنظمة في استغالل   -: وتتمثل في  مخرجات لتدعیم أنشطة الرقابة على العملیات التسویقیة  -ب

 .الفرص التسویقیة على مستوى السوق واملنتج و العمیل

توزیع أو كل قطاع من قطاعات    تقاریر یتحدد من خاللها معدل ربحیة كل سلعة أو منطقة بیعیة أو عمیل أو منفذ -

 .السوق 

تقاریر تقییم األنشطة التسویقیة و التي یتحدد من خاللها األنشطة التي یجب تدعيمها والتركيز عليها وكذا األنشطة   -

 .التي یجب التخلص منها وٕا عادة النظر في أهمیتها

 .تقاریر تقییم كفاءة اإلدارة في تحقیق أهداف الخطط التسویقیة -

 :التغذیة العكسیة -4

هي العنصر الذي یتم من خالله قیاس مخرجات نظام املعلومات التسویقیة وفق معایير محددة ویرتكز على املقارنة بين 

املعلومات التسویقیة التي تّم توفيرها فعلیا من قبل النظام وبين املعلومات املستهدفة واملخطط توفيرها بهدف تحدید 

وت بینها  فیما  املعلومات  االنحرافات  نظام  في  خاصة  أهمیة  العكسیة  التغذیة  وتعكس  وتصحیحها،  أسبابها  شخیص 

التسویقیة نظرا الرتباط مخرجاته بمهمة صنع القرارات والتي تعد املعیار في قیاس فاعلیة نظام املعلومات التسویقیة  

ه یتم إعادة النظر في مدخالت النظام  فإذا أسهمت املعلومات املتاحة في نجاح هذه املهمة صارت مطابقة للمعیار وبخالف

 .وعملیات املعالجة
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 الفصل الثالث

 بيئة التسويق الدولي واألسواق الدولية
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 املبحث األول: بيئة التسويق الدولي 

معتقدات يتفق بعضها متنوعة، ومفارقات متغيرات  الدولي التسويق يواجه   الخارجية، السوق  ومفاهيم مع 

 : وبالتحديد تختلف  واألخرى 

  .ألخرى  خارجية سوق  من  واملشاعر اآلمال اختالف ➢

  .العاملين إدارة وأسلوب اإلدارة  أنماط اختالف ➢

  .واإلدارية الحكومية والقيود اإلجراءات اختالف ➢

  .السلوك وأنماط  والتقاليد والعادات القيم اختالف ➢

  .والثقافية  الحضارية  والفروق والثقافات  اللغات اختالف ➢

 وحجم املساحات في فروق. ...(  الضريبية   النظم الجمركية، )القوانين والضوابط والتشريعات القوانين اختالف ➢

 ، إنتاج  ألخرى)  سوق  من  التكاليف هيكل  (، اختالفالجغرافي أو البعد القرب )  واملسافات  السكان وحجم السوق 

 شحن،....( ، نقل ، تسويق

 .واالئتمانية واملصرفية والنقدية  واملالية واالجتماعية  والسياسية االقتصادية  النظم اختالف ➢

 . األجنبي النقد تحويل وأسعار الدوليالتمويل  وقضايا املالية، العمالت أسعار  تقلبات وفروق العمالت تعدد ➢

 . الحكومية  املنظمات ومن اآلخرين، الدوليين املسوقين ومن الوطنية، املنظمات من شرسة منافسة ➢

 على األعمال ملنظمات  مشجعة تكون  أن  إما  وهذه العوامل  املحلى، التسويق  عن  الدولي التسويق تميز العوامل  وهذه

 ، البيئية املتغيرات وتنوع عن تعدد وينشأ  طرد(  عوامل )  منها  الخروج أو ، جذب(  )عوامل   السوق الخارجية في الدخول 

 . فيه نسبة املخاطرة وارتفاع الدولي التسويق عمليات تعقد

 وعناصرها  أوال: تعريف بيئة التسويق الدولي

 تعريف بيئة التسويق الدولي -1

 عند األعمال منظمات وفعاليات أداء على تؤثر التيواملتغيرات   والعوامل القوى  مجموعة فى الدولي التسويق بيئة تتمثل

 ، مباشر غير أو خفى، مباشر أو معلن واضح يكون   قد التأثير وهذا . الدولية األسواق فى التسويقيةألهدافها   تحقيقها

 . بأخرى  أو وذلك بدرجة  ، سلبى أو إيجابى ، ومحدود ضعيف أو  قوى 

 املحلية البيئة  )  دولة أية  فى املتواجدة العوامل تماثل تلك أو  تشبه الدولى التسويق بيئة على تؤثر التى البيئية  والعوامل 

 ، دولى نطاق على أنشطتها التسويقية وممارسة الخارجية أو األجنبية األسواق نحو األعمال تتجه منظمة حاملا لكن ، (

 . "املختلط التزاوج إدارة  " Managing of a mixed marriage .وصفه بـ يمكن بتحد تواجه بها العليا اإلدارة  فإن

واالختالفات وإدراك االعتبار بعين األخذ الفاعل الدولي التسويق ويتطلب  والعوامل الظروف فى والتباينات الفروق 

 التشريعية، أو القانونية  التكنولوجية، أو الفنية السكانية، االجتماعية، السياسية، االقتصادية،  الثقافية، واألبعاد
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 على االختالفات وتلك الفروق هذه تؤثر حيث . العالم أسواق والطبيعية بين  ، اإلدارية ، املالية ، السوقية التنافسية،

 .النتائجأفضل  تحقق  التي التسويقية األنشطة  واختيار اإلدارة، أنماط التنظيمي،التشغيل 

 للمتغيرات النسبية األهمية تختلفأنشطتها،   تمارس فيها التى البيئة عن بمعزل  تعيش أن أعمال  منظمة ألية يمكن وال

 تفاعلها حيث  من  وتتباين منظمات األعمال .املنظمة لنفس  بالنسبة  آلخر  وقت  من تختلف  كما منظمة ألخرى، من البيئية

 :التالي النحو على بها املحيطة البيئة  مع

  .الزوال إلى فمصيرها البيئة، مع التكيف على تقوى  ال منظمات  ➢

 Reaction البيئة مع والتفاعل التكيف تستطيع فاعلة  منظمات  ➢

 . Proaction . مبادرة مبادئه منظمات فهي لصالحها، البيئة تغير فاعلية أكثر منظمات  ➢

 

 البيئة الخارجية للتسويق الدولي  عناصر   -2

 وهذه  فيها،  التحكم يمكن وال عليها السيطرة  ويصعب   األعمال، منظمة  خارج  من  النابعة  البيئية املتغيرات  على تحتوى 

 التسويقى املزيج  قرارات تؤثر على  التى  ، األعمال ملنظمة واملحتملة الحالية والتهديدات املتاحة تحدد الفرص املتغيرات

 عامة. واألخرى  خاصة إحداهما بيئتين إلى الدولى للتسويق البيئة الخارجية وتنقسم ، الدولية للسواق املالئم

 الصناعات وكافة األعمال كافة منظمات وفاعلية أداء على تؤثر التى البيئية املتغيرات على : تحتوى البيئة العامة ➢

،   االجتماعية البيئة االقتصادية، البيئة هذه العامة البيئة  وتشمل املنظمةإليها   تنتمى  التى الصناعة فيها بما

 واإلدارية املالية البيئة ، البيئة القانونية ، الفنية البيئة ، السكانية البيئة ، الثقافية البيئة ، السياسية البيئة

 الطبيعية.  والبيئة ،

 الصناعة لفظ  ويشير األعمال،منظمة   إليها تنتمى التى الصناعة بيئة هنا الخاصة بالبيئة : يقصد البيئة الخاصة ➢

 ينتمى املثال سبيل فعلى . املنظمة فيه تعمل الذى  النشاط مجال نفس  في تعمل  التي األعمال منظمات كل إلى هنا

 إلى صناعة املستشفى وينتمى الصناعة املصرفية، إلى املصرف وينتمى الفندقية، أو الضيافة صناعة الفندق إلى

 والتلفاز  اإلذاعة والصحافة تنتمى والنسج، الغزل  صناعة إلى والنسيج  الغزل  وتنتمى شركة  الصحية، الخدمات

 األعمال.  ملنظمة الخاصة البيئة مكونات أهم من  والبيئة السوقية التنافسية البيئة وتعد اإلعالم، صناعة إلى
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 ثانيا: تحليل البيئة التسويقية الخارجية الدولية  

 تحليل البيئة العامة:  -1

 :  االقتصادية لبيئةا 1-1

 دورة األعمال في التوسع  فحالة ،ليدو تهدف للتالتي   الشركة  سياسات وضع  في دولة  كل القتصاد العامة  الحالة تؤثر

 البلد في  وظروفه عناصر االقتصاد  دراسة من  البد لذلك الركود، حالة  في العكس  وعلى األعمال، فرص  من العديد تخلق

 التي تار ياملتغ أهم ومن  الضخمة، ها واستثمارات  بأموالها  واملخاطرة أجنبي سوق  أي اقتحام أو التصدير قبل املستهدف 

 :يلي ما إليها التطرق  يمكن

املؤسسة األول عند تحليلها للسواق الدولية هو حجم املبيعات املحتمل في هذه األسواق،   اهتمامإن    :حجم السوق  -أ

أي  وتحديد  الحالية  أسواقها  على  فعالية  أكثر  بشكل  املوارد  تخصيص  في  يساعدها  في   وهذا  ستدخل  التي  األسواق 

  املستقبل إليها. وتوجد بعض املؤشرات العامة لتحديد حجم السوق: 

 .عدد السكان، معدل نمو السكان وتوزيع السكان  وتضمالسكان:  •

ثبات العوامل   عدد السكان: كلما زاد عدده في سوق معين كلما كان ذلك أفضل للمسوق الدولي وذلك بافتراض -

األخرى، ولكن بطبيعة الحال فإن العوامل األخرى ليست ثابتة، وبتالي ال يعتبر عدد السكان مؤشرا كافيا لتحديد 

 .السوق حجم 

القرارات   - من  الكثير  أن  حيث  السكان،  نمو  بمعدل  الدولي  املسوق  كذلك  يهتم  السكان:  نمو  معدل 

نمو مختلفة،    التسويقية تظهر آثارها في املستقبل وينمو السكان في معظم دول العالم تقريبا بمعدالت

ثابت للسكان إلى حجم  القارة األوروبية وصل  في  ويرتبط نمو السكان    .إال أن بعض الدول الصناعية 
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كلما    االقتصاديةباملرحلة   الدولة  تقدم  درجة  زادت  كلما  أنه  القول  ويمكن  الدولة،  إليها  تنتمي  التي 

معدل املواليد، حيث ينمو السكان في الدول منخفضة أو متوسطة الدخل بمعدالت نمو تصل    انخفض

ا، بينما ينمو السكان في دول الشرق  مرات أعلى من معدالت نمو السكان في الدول املتقدمة صناعي   2إلى  

 األوسط املصدرة للبترول بمعدالت نمو أعلى من أي منطقة أخرى.  

اإلجراءات   - توضح  معينة  خصائص  حسب  السكان  توزيع  الدولي  املسوق  على  يجب  السكان:  توزيع 

 .. الخاملختلفة للسوق، مثل توزيعهم حسب السن، أو الجنس، أو التعليم، أو الوظيفة

 على منتجات (ءا الشر  على املالية واملقدرة بالرغبة املقرون)  الفعال الطلب ملعرفة : وذلكوالدخل  الشرائية القوة •

 1:وتوزيعه الدخل القومي معّدل على االستهالكي والسلوك ئيةشراال  القدرة قياس ويعتمد املصدرة، الشركة

دخل    السوق، وعلى الرغم من أن متوسطتوزيع الدخل: يعتبر توزيع الدخل أحد الطرق ملعرفة حجم   -

الفرد يعتبر مؤشرا مفيدا وخاصة إذا كان دخل معظم األفراد في املجتمع يدور حول املتوسط إال أن  

الواقع قد يختلف عن ذلك في كثير من األحيان حيث نجد حاالت لتوزيع غير متوازن للدخل في العديد  

 .من الدول 

لفرد أكثر اإلحصاءات استخداما لوصف الحالة االقتصادية  متوسط دخل الفرد: يعد متوسط دخل ا -

والتعليم   الصحة  مثل:  مختلفة  مجاالت  في  التقدم  درجة  عن  للتعبير  استخدامه  جانب  إلى  للدولة 

مؤشر جيد    والسبب في ذلك يرجع إلى سهولة حسابه وقبوله على نطاق واسع، باإلضافة إلى أنه يعتبر

 .لحجم ونوعية السوق 

الدخا - هذاجمالي  ويعتبر  األجنبية،  األسواق  تقييم  عند  املفيدة  األخرى  الوسائل  أحد  يعد  القومي:    ل 

الحالة   املؤشر أفضل من متوسط دخل الفرد ملعرفة حجم السوق املحتمل لبعض املنتجات، وفي هذه 

 .يعتبر ترتيب الدول من حيث إجمالي الدخل القومي نقطة جيدة للبدء

تدرك املؤسسة الدولية طبيعة سوقها املستهدف، عليها أن تمس بالدراسة مجموعة  من أجل أن   :طبيعة السوق  - ب

  :من الجوانب املتعلقة بهذه السوق واملتمثلة في

نقصد بها مدى توافر الطاقة ووسائل النقل واملواصالت واالتصاالت وخدمات البنية األساسية    :التحتيةالبنية    -

لبنوك واملنشآت، القروض، مدى توفر منافذ التوزيع والوكالء وشركات  األخرى، باإلضافة إلى وسائل اإلعالم، ا

بحوث التسويق وغيرها من مشروعات البنية التجارية املطلوبة لتسهيل ممارسة النشاطات التسويقية في السوق  

 ة.الخارج

افيا  - اري وجبال  وصح: وهي الخصائص املتميزة للسطح الجغرافي للدولة املستهدفة من أنهار وغابات  الطبوغر

  اإلستراتيجية التسويقية املناسبة   فإطالع املؤسسة على طبوغرافية السوق املستهدفة سمح لها بوضع .وغيرها

  .وحتى طريقة الدخول 
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إعداد    باطالعوتكون    :ملناخا - في  يؤثر  املستهدفة، والذي  بالسوق  السائد  أو طقس  الدولية على مناخ  املؤسسة 

اإلستراتيجية التسويقية الدولية، فمثال: معرفة طبيعة مناخ السوق املستهدفة فيما إذا كان حارا أو باردا يسمح  

 .للمؤسسة بوضع طريقة التغليف والتعبئة املناسبة لطبيعة املنتج واملناخ

الطبيعيةاملوا  - ملدى  رد  املؤسسة  بدراسة  ذلك  ويكون  التي    امتالك:  الطبيعية  للموارد  املستهدف  السوق 

تستخدمها في نشاطها اإلنتاجي. وكذا توزيع هذه املوارد على سطح األرض يختلف عبر مناطق العالم، وتختلف  

إطالع املؤسسة على هذا الجانب  ف  .هذه املصادر من مصادر املياه واملعاد والطاقة وغيرها من املصادر الحيوية

االستثمار املباشر أو الشراكة بدال من التصدير في حالة توافر    اختيارطريقة الدخول، مثال:    اختياريسمح لها في  

 . املوارد الالزمة لإلنتاج بأقل تكلفة بالسوق املستهدفة

توجات املؤسسة، وبنسبة لبعض  من  استهالكعلى املسوق الدولي دراسة تأثير درجة التمدن على    :درجة التمدن -

من   اآلخر  للبعض  وبالنسبة  مختلفة،  قطاعات  الحضر  في  واألفراد  الريف  في  األفراد  يمثل  قد  املنتوجات 

وقد تكتشف املؤسسة في بعض األحيان أن املناطق الحضرية هي التي تمثل   اختالفاتاملنتوجات قد ال توجد أي  

ومستوى    االستهالكباب التي ترجح كافة املناطق الحضرية منها: نمط  أسواقا محتملة لها، وهناك العديد من األس

 1والتوزيع.   االتصالالدخل ووسائل 

 2ويمكن توضيحه من خالل وجهتين:   طبيعة النشاط االقتصادي -

من وجهة نظر روستو: تصف هذه النظرية املرحلة االقتصادية التي يمر بها املجتمع واملراحل هي: مرحلة   ▪

على نطاق    االستهالكاملجتمع التقليدي، التهيؤ لالنطالق، االنطالق، الوصول إلى مرحلة النضج، مرحلة  

نتاج، وتختلف طبيعة  مختلفا يحتاج إلى نظام مختلف للتسويق واإل   اقتصاداواسع، وتمثل كل مرحلة  

التي يمر بها    االقتصادية املرحلة    باختالف املشكالت والفرص التسويقية التي يواجهها املسوق الدولي  

 .املسوق املستهدف

لتحديد   ▪ الطرق  أحد  القومي  الدخل  تحليل مكونات  يعتبر  الصناعة:  أم  الزراعة  التركيز على  من جهة 

كان   إذا  املستهدف، فمعرفة ما  السوق  الصناعات    االقتصاد طبيعة  أم صناعي ومعرفة طبيعة  زراعي 

حيث    السائدة من شأنه أن يساعد املسوق الصناعي ومسوق منتوجات املستهلك النهائي على حد سواء

 .املجتمع الصناعي إلى حد كبير استهالكاملجتمع الز ا رعي عن نمط  استهالكيختلف نمط 
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مؤشرات   أهم  تلخيص  الدولية  االقتصادية  البيئة  ويمكن  الللسوق  املسوق  على  يجب  النقاط  دالتي  في  تحليلها  ولي 

 التالية: 

  .املدفوعاتميزان  ▪

  .الفائدةسعر  ▪

  .اإلجماليالناتج القومي  ▪

  .واالنكماشمعدالت التضخم  ▪

  .االقتصاديةدرجة الحرية  ▪

  .املستهلكنمط حياة  ▪

  .األسعارتقلبات  ▪

 . حجم السوق ومعدالت نموه وثرائه ▪

 التوظيف.  اتجاهات البطالة ومعدالت ▪

 .مستويات الدخول ومتوسط دخل الفرد ▪

العامل   ▪ إنتاجية  ومستوى  املتاحة  العمالة 

 .العملوسوق 

 .تكلفة املدخالت املالية والبشرية واملادية ▪

 .مدى توافر فرص االستثمار وعوائدها ▪

من   ▪ الصناعة  نصيب  أو  التصنيع  درجة 

·GNP 

▪   / موجه  كان  إذا  وما  االقتصادي  النظام 

 مخطط، مختلط، حر...

 

  .للدولة التجاري امليزان  ▪

  .سعر الصرف ▪

 القومي. توزيع الدخل  ▪

 .العملة الوطنيةمدى استقرار  ▪

  .االقتصاديةالسياسات  ▪

  .االستهالكنمط  ▪

  .والنقديةالسياسات املالية   ▪

  .االقتصادي مستوى التقدم والنمو  ▪

   سوق األوراق املالية أو البورصات ▪

واالتفاقيات   ▪ االقتصادية  التكتالت 

 .التجارية

بها  ▪ يمر  التي  االقتصادي  النمو  مرحلة 

 .اقتصاد الدولة

/  الدورة   ▪ كساد   / )تقهقر  االقتصادية 

 · استعادة النشاط / رواج / انتعاش(

▪ . 

طرق   ▪ من  االقتصادية  األساسية  البنية 

 · جسور، موانئ، شبكات املياه

مواصالت،  ▪ اتصاالت،  الصحي،  الصرف 

 كهرباء ...إلخ

 

 

 السياسية البيئة 1-2

 :املالمح األساسية لحكومات األسواق الدولية وبالتحديد فيتتمثل البيئة السياسية 

 .التوجهات والسياسات الحكومية الجمركية، النقدية، الضريبية، السعرية، واملواصفات القياسية للجودة ▪

 فاعلية الحكومة: مدى مناسبة القواعد، التعليمات، اإلجراءات القوانين، والعالقات الدبلوماسية  ▪
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الستقرار السياس ي، معدالت تغير الحكومة، ا من أهم مؤشراته املخاطر السياسية، عدماالستقرار الحكومي: و  ▪

 الصراعات مع الدول األخرى، موقع وكثافة األنشطة اإلرهابية، وعالقة الحكومة باألعمال االقتصادية. 

 :األجانب(، ويعكس ذلكاملستثمرين · اتجاهات الحكومة نحو االستثمارات الدولية واالستيراد )أي نحو ▪

 .القيود على ملكية األجانب )نسبة ملكية األجانب للمشروعات ومنظمات األعمال( -

 .(القيود على تحويل األموال للخارج )مدى إمكانية تحويل األرباح ورأس املال للخارج -

 

 القانونیة  البیئة -1-3

 على  املؤثرة واللوائح  والقرارات  والتنظيمات  التشريعات أو  قوانينال تلك  الدولي للتسوق  القانونية  بالبيئة  بقصد

 املحلیة القانونیة دولیة والبیئة  بيئة أو  خارجية بیئة  أو محلية  بيئة  القانونية البيئة تكون  وقد  الدولي التسويق أنشطة

 التجارة  حركة على القوانين هذه  واالقتصادیة وتؤثر السیاسیة ونظمها  الدولة تلك  لثقافة طبیعي نتاج هي ما لدولة

ولوائحها قوانینها دولة ولكل واستيرادا تصدیرا للدولة الخارجیة  والخدمات  السلع وخروج لدخول  املنظمة الخاصة 

 .اإلنتاج وعناصر 

 الفرصة في استغالل الدولي التسویق رجل ویرغب معینة دولة في توجد التي البیئة فهي الخارجیة القانونیة البیئة أما

 مع وخطواتها أركانها  جمیع تسویقیة تتالءم إستراتیجیة بناء األمر هذا ویتطلب الدولة تلك أسواق  في املتاحة التسویقیة

كافة التعرف ضرورة إلى یشير  ما  وهو الدولة لتلك القانونیة البیئة  أنشطة على تؤثر التي والتشریعات  القوانين على 

 .بها والتسویق اإلنتاج

 موضوعات أكثر وتغطي فما دولتين بين  الدولیة االتفاقیات محصلة عن عبارة فهي للدولة  القانونية بالبیئة  یتعلق  وفیما

 لدول  واالقتصادیة السیاسیة في العالقات املتزاید التشابك لطبیعة انعكاسا تعد األمر حقیقة في وهي متعددة وأنشطة

 عموما التشریعات  وتتعلق والتسویق والتطویر اإلنتاج والبحوث  ألنشطة  الراهنة  التدویل اتجاهات  عن فضال العالم

 أي بفرض كذلك وتتعلق  واألرباح  واالستثمار واملبیعات  اإلنتاج  والواردات وضرائب  الصادرات على الجمركیة بالضرائب

 تغليفها وطرق  تجاتاملن بنوعیة  ترتبط كما  معینة  سلع استيراد  أو  معینة  أنشطة  أو ممارسة األسواق  دخول  على  قیود

 التسویقیة، وباقي األنشطة  التجاریة  والعالمات  واإلعالن املنتجات تسعير نظم في كذلك وتؤثر ،وتسويقها وأماكن عرضها 

 وینبغي املستهلكون، وتحركات العام ي أ اعتباره الر  في یأخذ أن الدولي التسويق رجل على،   الرسمية التشريعات إلى إضافة

 وخصائص طبیعة جیدا تعي أن العاملي  النطاق على والتسویقیة  اإلنتاجية أنشطتها تمارس التي الدولية الشركة على

 لتلك املحلیة  البیئة من محامين على االعتماد دائما وبفضل معها تتعامل التي من الدول  دولة  كل في القانوني النظام

الحاجة  الدول  بين   نزاعات أي  نشوء  عند أو الدول  هذه في العمل بممارسة  مرتبطة  قانونیة  استشارات  أیة  إلى عند 

 1.  محلیة أطراف وأیة الشركة

 
رسالة دكتوراه، جامعة حممد خيضر بسكرة    دراسة حالة مؤسسة عمر بن عمر قاملة - بن عربية مونية، التسويق الدويل و دوره يف تفعيل عملية التصدير خارج قطاع احملروقات   - 1

 . 119ص    2104/2015



 

 

52 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 الثقافية لبيئةا -1-4

 هذه مع التفاعل  يتطلب الدولية األسواق مع  التعامل وان آلخر، بلد من والقيم واملعتقدات والتقاليد  العادات  تختلف

 وتفهمها الثقافات مختلف  خصائص سةراد الدولي التسويق رجل على يفرض ما وهذا املختلفة، الثقافية البيئات

 .راراتالق  اتخاذ عملية بترشيد لهم  تسمح جيدة بطريقة

 :يلي ما  نذكر العناصر  ومن أهم الثقافة مكونات تعددت

 .والجماعية الرسمية اللغة الكتابة، الحديث، لغة :اللغة ▪

 .الدينية واالحتفاالت العطل أيام املحرمات، املعتقدات، والترهيب، الترغيب مواضيع :الدين ▪

 .واملجازفة والثروة العمل نحو الوقت، نحو :واالتجاهات القيم  ▪

 .األمية مستوى  االبتدائي، التعليم املنهي، التدريب الرسمي، التعليم :التعليم  ▪

 .الدولي القانون  الدستور، العام، القانون  :القانون  ▪

 .الوحدة السياس ي، الفكر االمبريالية، الوطنية، :السياسة  ▪

 .الطاقة نظام عات،ااالختر  االتصاالت، نظام املواصالت، :املادية الثقافة  ▪

 .األسرة نظام االجتماعية، الحركة االجتماعية، الطبقات :االجتماعية املؤسسات   ▪

 . ...الخ واملعاني، الرموز  ث،االتر  الفلكلور، األلوان، :والجمال األخالق  ▪

 

 وتعتبر إلى مخرجات، املدخالت تحويل في املستخدمة الفنية بالوسائل التكنولوجيا تتعلق :التكنولوجية البيئة -1-5

فرصا قد ألنها ر،اباستمر  متابعتها  يجب والتي املؤسسات على املؤثرة القوى  من  تهديدات تشكل أو  تمنح 

 للتقادم تتعرض ال حتى ،"اليقظة التكنولوجية " باستمرار التكنولوجية تاالتطور  تتبع يعني ما وهو للمؤسسة،

 .التكنولوجي

 : التكنولوجيا مجال في ترقبها املؤسسة على يجب  التي العناصر  ومن أهم

 .املنافسون  يستخدمها التي التكنولوجيا ✓

 .التكنولوجيا على الحصول  طرق  ✓

 .التكنولوجيا استخدام في ئدةراال  املؤسسات ✓

 .التكنولوجيا على ول للحص  املطلوبةارات االستثم ✓

 .اإلنتاج في الحديثة التكنولوجيا ✓

 .السوق  في الحديثة التكنولوجيا ✓

 .التخزين في الحديثة التكنولوجيا ✓

 التدريب  في الحديثة التكنولوجيا ✓

 .البديلة والخدمات  السلع إنتاج في املستخدمة التكنولوجيا ✓
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 ؛ الصناعة في التكنولوجي التغير معدل ✓

 

 :السكانيةاالجتماعية و  البيئة -1-6

 تحليل من خالل السكانية، وتستهدف البيئة بتحليل كبيرا اهتماما الدولي التسويق ميدان في العاملة املؤسسة تولي

 :هما هامين سؤالين على اإلجابة السكانية البيئة

 ؟  التحليل موضع الدولة في السوق  حجم هو ما  -

 التحليل؟  موضع الدولة في السوق  صفات هي ما  -

 السوق  عليه أولويات  اإلجابة توضح والتي صغره، أو السوق  إتساع ملدى  تحديدا األول  السؤال عن اإلجابة وتمثل

التسويقية لطبيعة تحديدا الثاني السؤال عن اإلجابة يمثل كما املحلل نظر وجهة من  مدير من املطلوبة املهام 

 :يلى يجب تحليلها، ما  والسكانية التيالتسويق، ومن أهم مؤشرات البيئة االجتماعية  

 

 · . متوسط العمر ▪

 · . التوزيع العمرى للسكان ▪

 · . االتجاهات نحو الحكومة  ▪

 · . اتجاه املرأة نحو العمل ▪

 · . االستهالك الفردى  ▪

 · . العادات الشرائية ▪

 · .هيكل السكان والتركيبة السكانية ▪

 السكان وخصائصهم الديموجرافية عدد  ▪

الداخلية   ▪ والهجرة  والطالق  الزواج  معدالت 

 · .والخارجية

▪  / فني   / )عام  التعليم  واتجاهات  ونسب  معدالت 

 .تجارى....(

وما بين    جغرافيا،كثافة السكان وتوزيعهم   ▪

 · . حضر وريف

▪   
ً
، وتوزيعهم وفقا

ً
تصنيف السكان اجتماعيا

 للطبقة االجتماعية 

 · .الفردمتوسط دخل  ▪

 · .معدالت املواليد والوفيات ▪

 · . االتجاهات نحو العمل ▪

 · .املسئولية االجتماعية ▪

 · .االستثمار الخاص ▪

 · تكلفة العمالة للوحدة املنتجة ▪

 نسبة اإلناث إلى الذكور  ▪

 

 

 الخاصة: البيئة التنافسيةالبيئة تحليل  -2

القول عنها بان متغيراتها هي اساس تواجد املؤسسة واالكثر من  البيئة التسويقية الخاصة هي البيئة التي يمكن  

على   تحتوي  التي  البيئة  وهي  الجزئية  التسويقية  بالبيئة  ايضا  وتسمى  عملها،  في  املؤسسة  استمرار  اساس  هي  هذا 

املؤسسة مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  متبادلة  عالقات  تربطهم  الذين  كوتل .املتعاملين  من  كل  عرف   ر وقد 
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وارمسترونج البيئة التسويقية الخاصة بانها "املمثلون القريبون من املؤسسة والذين يؤثرون على مقدرتها وعلى خدمة  

فعناصر هذه البيئة التسويقية هي عناصر قريبة جدا من املؤسسة واكثرهم يتعاملون معها، فأي فعل يصدر 1   ."عمالئها

تعاملين معها والعكس صحيح، فماذا لو قدمت املؤسسة لزبائنها منتجات  من املؤسسة سيؤثر بطريقة او بأخرى على امل

جديدة  تكنولوجيا  منافسوها  ادخل  لو  ماذا  اليه؟  تحتاج  بما  تزويدها  عدم  موردوها  قرر  لو  وماذا  فيها؟  يرغبون  ال 

 .2تساعدهم في االنتاج عموما؟ بالتأكيد سيكون هناك تأثير على املؤسسة

التسويقي  البيئة  الشكل  مكونات  في  املوضحة  العناصر  الخاصة  الخارجية  للبيئة  املشكلة  العناصر  بين  من  الخاصة  ة 

 :التالي

 شكل)(: البيئة التسويقية الخاصة للمؤسسة 

 

 

 

 

 

 . 42،ص  2009املصدر: على حميد الطائي، بشير العالق، مبادئ التسويق الحديث )مدخل شامل(، دار اليازوري، االردن، 

يحدد في مضمونه اربعة عناصر اساسية هي بمثابة مكونات البيئة التسويقية الخاصة للمؤسسة، وسيتم    الشكل السابق

 التطرق وتعريف مختلف هذه العناصر: 

والوسطاء  2-1 حيث  الزبائن  وجودها  من  األسمى  والهدف  املؤسسة  عليه  تبنى  الذي  األساس  الزبون  يمثل  جهود   2:  أن 

الزبائن ورغباتهم توجه إلشباع حاجات  األسواق   .املؤسسة وفعالياتها  بدقة، الن  أسواقها  دراسة  املؤسسة  لذلك على 

نشاط  توجه  والتي  واملرتقبين  واملحتملين  الفعليين  املشترين  من  مجموعة  بشكل  تشكل  ولخدمتهم  إليهم،  التسويقي  ها 

 أفضل من املنافسين، حيث تعمل املؤسسة في ظل خمسة أنواع مختلفة من أسواق الزبائن وهي: 

املستهلكين ➢ لالستخدام أسواق  والخدمات  السلع  بشراء  يقومون  الذين  والعائلة(  )األفراد  املستهلكين  مجموعة  هم   :

األسواق الصناعية/املؤسسات : هي عبارة عن مؤسسات تقوم بشراء السلع والخدمات   - .الشخص ي واالستهالك النهائي

 .لعمليات إضافية، أو من أجل استخدامها في إنتاج سلع أخرى 

 
 .191،ص 0112حمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، التسويق االستراتيجي، دار المسيرة، االردن،   - 1
جامعة محمد خيضر   دكتوراه رسالة  ، دور تحليل البيئة التسويقية في اختيار استراتيجية الدخول الى األسواق الدولية دراسة حالة مجمع سيفـيتال،  نـوح فروجي - 2

 118- 117، ص ص 2016/2017،  بسكرة

 

 لموردون            الجمهور العام  الزبائن والوسطاء     المنافسون      ا

 المؤسسة
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: هي عبارة عن مؤسسات تقوم بشراء السلع والخدمات من أجل إعادة بيعها لتحقيق    أسواق الوسطاء التجاريون  ➢

األسواق الحكومية: تتكون من املؤسسات الحكومية التي تشتري السلع   - .لتجزئةاألرباح مثل تجار الجملة وتجار ا

 – .والخدمات بهدف إنتاج الخدمات العامة وتقديمها إلى املواطنين الراغبين في الحصول عليها

يج  : هي عبارة عن مجموعة من املشترين واملستوردين األجانب من أفراد ومؤسسات وحكومات أو مز األسواق الدولية ➢

هؤالء الى  .من  املنتجين  من  والخدمات  السلع  وتوزيع  بإيصال  تقوم  التي  املؤسسات  يشكلون  فهم  الوسطاء  اما 

املستهلكين، وعادة ما يكون الوسيط مستقال له برامج واهداف خاصة به، فالوسيط سواءا كان تاجرا أم سمسارا 

 أم وكيال فهو يمثل حلقة وصل بين املؤسسة واسواقها 

: تعتبر املنافسة محرك املؤسسة فهي تجدد السوق وتعطيه الحياة واليقظة والنشاط ، ويمكن القول بأن  املنافسون  -2-2

هناك نوعين من املنافسة في دنيا األعمال، املنافسة غير املباشرة واملباشرة، فالنوع األول يتمثل في الصراع بين املؤسسات  

هذا املجتمع، حيث تتمثل هذه املوارد في دخول األفراد واملورد املالية  القائمة في املجتمع للحصول عل املوارد املتاحة في  

املتاحة واملوارد الطبيعية كالخامات األولية وغيرها واملوارد البشرية، فمن الطبيعي أن تحاول كل مؤسسة الفوز بنصيب  

فسة التي تحدث بين املؤسسات التي األسد من دخول األفراد وتلك املوارد املتاحة، أما املنافسة املباشرة فهي تلك املنا

 . تعمل في قطاع صناعي واحد أو تقوم بإنتاج نفس املنتجات أو الخدمات

 1:مستوياتإن تحليل املنافسة في األسواق الدولية یتم وفقا لثالث  

 : التاليةبمعرفة العناصر  بسمح: والذي املنافسة  هيكل 

 عدد املنافسين  -

 .مختلف املؤسساتتوزيع الحصص السوقیة بين  -

 .مدى تطور الحصص السوقية بين املؤسسات املنافسة  -

 .وهذا ما یسمح للمؤسسة التعرف على املنافسين األقوياء ومكانتها في السوق 

: هناك عدة طرق للمنافسة فهناك منافسة سعریة تعتمد على حرب األسعار، منافسة تعتمد على جمیع  طرق املنافسة 

املتوفرة لدى املؤسسة الدولیة )العالقات العامة، االتصاالت...( ویجب تحدید طریقة املنافسة التي سوف  عناصر القوة  

 .تعتمد عليها املؤسسة في السوق املستهدف بعنایة كاملة وبالربط بطرق املنافسين في السوق املستهدف

 :فمثال یقة املنافسة املختارة : وتتمثل في الوسائل املتاحة لدى املنافسين الستخدام طر وسائل املنافسة 

 . تعتمد املنافسة السعریة على نظام إنتاجي یحقق وفورات كبيرة -

 .تعتمد املنافسة عن طریق اإلعالن على توافر متخصصين في هذا املجال -

 تعتمد املنافسة عن طریق تقدیم منتجات جدیدة على تواجد إدارة جیدة للبحوث والتطویر باملؤسسة  -

 
 . 73 ص  الدولية، التسويق الدولي، مفاهيم وأسس النجاح في األسواق  فرحات،  غول - 1
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: هم من يقومون بتقديم مقومات اإلنتاج الرئيسية واألساسية للمؤسسة مثل املواد األولية واآلالت وقطع الغيار  املوردون  -2-3

لهذه اآلالت واملعدات واألدوات الالزمة لإلنتاج وكذا مواد الصيانة، والبد للمؤسسة ان تهتم بمورديها كي تضمن توفير ما  

 عر وجودة مرتفعة وفي الوقت املناسب.تحتاج اليه بصورة دائمة عند أقل س

: يتمثل في اي مجموعة لديها اهتمام فعلي او محتمل في نجاح املؤسسة او تمتلك تأثيرا على قدراتها في الجمهور العام  -2-4

تحقيق اهدافها، وبعض هذه املجموعات من املحتمل اال تكون ذات عالقة مباشرة باملؤسسة ولكن بإمكانها ان تمارس  

املؤسسة  تأثيرا مس واهداف  اهدافها  تتعارض  قد  اخرى  اهدافها، كذلك هناك مجموعات  تحقيق  يساعدها على  اندا 

حركة   باتجاه  يقف  كبح  عامل  تشكل  فهي  الضاغطة  الجماعات  عليها  يطلق  املجموعات  وهذه  امامها،  عائقا  فتقف 

املد املنظمات  وكذلك  املستهلك  حماية  جماعات  املجموعات  هذه  بين  ومن  والحيوان  املؤسسة،  الغابات  لحماية  نية 

والبيئة والصحة، فكلها تمثل قوة مؤثرة على نشاط املؤسسة ، كما نجد ايضا حملة األسهم واملؤسسات املالية بأنواعها  

 .ووسائل اإلعالم املختلفة، املؤسسات الحكومية وغيرها من املؤسسات سواء كانت ربحية أو غير ربحية

دخل الحكومة في االقتصاد  توة بيئة تؤثر على أعمال املؤسسات التي تدول نشاطها حیث ت: تعتبر الحكومة قدور الحكومة -2-5

بأشكال مختلفة، كاملشاركة والتخطيط واملراقبة والتشجیع وهذه النشاطات وأشكال التدخل یمكن تصنیفها في ثالث  

 :1مجموعات رئیسیة وهي 

 .التوسع الدوليتلك التي تنشط أو تسهل على املؤسسات عملیات  -

 .تلك التي تعیق عملیات التسویق الدولیة -

 .تلك التي تنافس أو تحل مكان املؤسسات في العملیات الخاصة بالتسویق -

التوسع الدولي، توجد عدة وسائل التي تتبعها في تحقیق النجاح ألنظمتها التسویقیة،   عملياتفي حالة تنشیط الحكومة  

واملعنوي   املادي  الدعم  تقدم  وتجمیع    للمصدرينفقد  األجنبیة  األسواق  دراسة  التنافس ي من خالل  مركزهم  وتدعیم 

الت في ترشید قراراتهم  بهدف مساعدة املصّدرین  الالزمة عنها  الدعایة  البیانات واملعلومات  برامج  إلى  باإلضافة  سویقیة 

والترویج، الحوافز التي تتعلق باإلعفاءات الجمركیة، املساعدات في مجال التعبئة والتغلیف تمویل وضمان الصادرات  

 .منح اإلعانات، تخفیض قیمة العملة...الخ

الدولي، فمثال حض التوسع  الدولة على عملیات  التي تفرضها  العوائق  ر استيراد والتصدیر الدول  كما أن هناك بعض 

لعدة أسباب، كاحتكار الدولة الحق في بعض السلع أو بسبب وجود خالف سیاس ي مع هذه الدولة األجنبیة مثل مقاطعة  

 .بعض الدول العربیة للمنتجات اإلسرائيلية

 

 

 
 86هاين حامد الضمور، التسويق الدويل ، مرجع سابق، الطبعة الرابعة، ص   - 1
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 الدولية   األسواق  واختيار وتقييم تحليل :الثاني  املبحث

 الدولية   االسواق  تحليل وتقييم بيئة: أوال

 على التعرف  وكذا وجدواها، السوقية على الفرص  التعرف عن  الدولي للتسويق  الخارجية البيئة  تحليل يسفر  

 تلك العدة الستغالل إعداد ثم ومن،  املحتملة أو  الحالية سواء األعمال، منظمة تواجه  التي والتهديدات التحديات

 تجد عندما الفرصة وتتواجد .قيود إلى تتحول  أن التهديدات قبل أو التحديات تحييد أو تحجيم أو /و وعائدها الفرص

 واإلفادة معه  للتعامل  مؤهلة  هي تكون  خاص ظرف  من  تستفيد يجعلها فريد  مركز  في بيئية  بفعل متغيرات نفسها املنظمة

 للتعامل معه فاعله تحركات أو قدرات تواضع أو غياب مع األجل طويل ألن يكون  يميل خارجي متغير فهو التهديد أمامنه.  

 للمنظمة السوقي املركز وتواضع لتضاؤل  يؤدى  ما وهو معاكس سياس ي قرار أو تشريع صدور  أو قوى  منافس ظهور  مثل

 .بأخرى  أو بدرجة

 تنافسية ميزة لتهيئة  وحده يكفي ال  الفرص والتهديدات، لرصد للمنظمة الخارجية  البيئة وتحليل مسح  مجرد إن 

 الفرص من على اإلفادة قدرتها مدى  توضح التى والضعف القوة نقاط لتحديد املنظمة تحليل كيان يتعين بل .للمنظمة

 بيئتها أى  املنظمة كيان على يركز التنظيمى الذى التحليل وهذا هو . املحدقة أو الكامنة التهديدات  تجنب مع املتاحة

 1  .وقدراتها مواردها وتطوير تقييم بهدف الداخلية

 ملتابعة وتقييم قدرات وموارد املنظمة املؤثرة على  
ً
  .أدائهايشكل تحليل البيئة الداخلية ملنظمة األعمال أساسا

ويستهدف تحليل البيئة الداخلية للتسويق الدولى الكشف عن نقاط القوة ومواطن الضعف فى كيان املنظمة. ومن ثم  

   توظيفها،يمكن تحديد مجاالت القوة ودعمها وكيفية استخدامها أو  
ً
وكذلك متابعة وتقييم مجاالت الضعف تمهيدا

د وقدرات محورية تمثل مجاالت للتمكن وسمات إيجابية متاحة  لتداركها وعالجها أو تحييدها . اما نقاط القوة فهى موار 

تبنى   أن  للمنظمة  الفرص    عليهايمكن  القوة    التيفتبحث عن  بتوظيف  واإلفادة منها  اقتناصها  نقاط    هذه،يمكن  وأما 

 على أدائها و   مديريها،الضعف فهى مجاالت للقصور فى موارد املنظمة و/ أو عملياتها أو مهارات  
ً
تفوت عليها  تؤثر سلبا

 .السلبيةاقتناص فرصة أو أكثر . ويتطلب األمر تصحيحها وتقويمها لتقليل آثارها 

  ويرتبها  والقيود الفرص ألن يصنف البيئية املتغيرات يرصد ، وهو الدولي املسوق  يعمد أن يفترضو 
ً
 أهمية ألعالها وفقا

 نقاط أو  نقطة له  إذا توافرت متوقعة تهديدات مواجهة  على الدولي املسوق  قدرة  وتزيد  . للمواجهة السريعة  والحاجة

 . قوته  نقاط تل عز  إذا مواجهة التهديدات  على قدرته وتقل ومؤثرة، مناسبة  قوة

ما استقراء فى ومؤشراتها الدولي التسويق بيئة تحليل ويفيد  األعمال، منظمة بيئة عليه تكون  أن يمكن واستشراف 

، التسويقية قدراتهاعلى   املؤثرة والعوامل
ً
 البيئة مع تنسجم  التي  تلك هي الناجحة التنظيمية اإلستراتيجية  مستقبال

 .متوقعة أو قائمة وتهديدات  قيود من  ما تفرضه تحيد أو وتتوقى فرص من تتيحه ما املحيطة القتناص

 
 50- 49  ص  ص  ا،هبيومى حممد عماره، التسويق الدويل، مركز التعليم املفتوح كلية التجارة جامعة بن - 1
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حول دراسة عناصر ومكونات كل سوق خارجية مستهدفة. وفى بعض الحاالت    الدوليوتتمحور طرق تحليل بيئة التسويق  

حالة االستثمار    فيكما هو الحال    آخر،عامل    أي بدراسة البيئة السياسية أو املناخ السياس ي أكثر من    الدولييهتم املسوق  

املساعد .  املباشر    األجنبي و  الدولى  التسويق  بيئة  تحليل  فى  املستخدمة  الطرق  أهم  املتعلقة  ومن  القرارات  اتخاذ  في  ة 

طريقة الدولي  التسويق  الرباعي"  باستراتيجية  نقاط    ”،SWOT  التحليلي  و  القوة  نقاط  والتهديدات،  الفرص  تعني  والتي 

 الضعف.

يقوم هذا النموذج على أساس املقابلة بين ظروف البيئة الداخلية للمؤسسة والبيئة الخارجية لها، اي بين نقاط قوة  

نقاط ضعفها من جهة والفرص التي تتيحها البيئة والتهديدات التي تنطوي عليها من جهة ثانية، ويقوم هذا  املؤسسة و 

البيئية من خالل بعدين أساسيين: داخلي/خارجي من جهة وقوي/ضعيف من جهة   التحليل الثنائي على تصنيف العوامل 

 ثانية. 

 

الفرص    VOLKSWAGENشركة    مثال عن  الكشف  بهدف  السيارات  لصناعة  التسويقية  البيئة  بتحليل  الشركة  قامت   :

هذا   ونتيجة  لديها،  والقوة  الضعف  نقاط  على  للتعرف  الداخلية  البيئة  بتحليل  قامت  كما  تواجهها،  التى  والتهديدات 

ت التي تعكس التوجه العام التحليل ومن خالل فحص التفاعالت األربعة السابقة، أمكن التوصل الى بعض االقتراحا

 للمنظمة في تحركاتها املستقبلية كما في الجدول التالي:

 SWOTالجدول )( مثال عن تحليل 

 البيئة          الداخبية 

 

 

 

 البيئة الخارجية               

 عناصر الضعف الداخلية  عناصر القوة الداخلية 

البحوث   و  للتطوير  مراكز  توافر 

للبيع  قوية  شبكة  وجود  والهندسة. 

فعالية  البيعية،  الخدمات  ومراكز 

 وكفاءة اإلنتاج والقدرات الفنية 

من   واحد  نوع  على  الكبير  االعتماد 

في   اإلنتاج  تكلفة  ارتفاع  السيارات، 

األمريكي   بالسوق  الخبرة  نقص  أملانيا، 

 وتأثير النقابات العمالية. 

إنتاج   الفرص الخارجية  من  تنمية  متعددة  أنواع 

مصنع   بناء  املختلفة.  السيارات 

القوة   جوانب  واستغالل  للتجميع 

الهندسية   البحوث والخبرة  في  املتمثلة 

املحركات   إنتاج  الكبيرة.  واأللية 

 للشركات األمريكية 

جديدة  موديالت  وتقديم  تنمية 

بمستويات مختلفة وتنافسية، لتجنب  

يمك أملانيا  في  اإلنتاج  التكلفة  ن  ارتفاع 

وتشغيل   أ  م  الواليات  في  مصنع  بناء 

في  الخبرة  ذوي  األمريكيين  املديرين 

 التعامل مع النقابات العمالية 

الفاخرة،   السيارات  على  طلب  وجود 

العروض املغرية والجذابة لبناء مصانع 

حاجة   ، أمريكا  في  السيارات  لتجميع 

 الشركات األمريكية للمحركات الصغيرة



 

 

59 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

بناء مصانع لتجميع السيارات في الو م  الخارجية التهديدات  

أ سيؤدي إلى تقليل أثر انخفاض قيمة  

خالل  من  املنافسة  مواجهة  األورو. 

من   ومتميزة  حديثة  موديالت  تقديم 

استهالك   يخفض  بأسلوب  السيارات 

على   تعتمد  محركات  وتنمية  الوقود، 

 الديزل بدل البنزيل. 

عالج جواب الضعف من خالل تحويلها  

لى جوانب قوة. الدخول في استثمارات  إ

مشتركة مع الشركات األمريكية األخرى 

من   االنسحاب  السيارات.  لصناعة 

تهديدات   مواجهة  األمريكي.  السوق 

خطوط   تنمية  خالل  من  املنافسة 

 املنتجات. 

مواجهة   في  األورو  قيمة  انخفاض 

من   الشرسة  املنافسة  الدوالر. 

األمريكية   ارتفاع  الشركات  واليابانية. 

سعر الوقود وانخفاض حجم املعروض 

 منه 

 

 األسواق الدولية اختيار ثانيا: 

قد تكون األسواق الدولية التي ترغب املؤسسة دخولها مليئة بالفرص وذات ربحية اكثر من األسواق املحلية، وفي املقابل   

عند   االخيرة  هذه  تعتمد  لهذا  املؤسسة،  حياة  تنهي  قد  التي  واملخاطر  بالتهديدات  محفوفة  اي  ذلك  عكس  تكون  قد 

والت األسس  من  مجموعة  الدولية  للسواق  في اختيارها  التشابه  املنافسة،  ونموها،  السوق  كحجم  املختلفة  قنيات 

 األسواق...الخ

يعد السبب وراء عملية انتقاء األسواق الدولية ليس في عدد هذه األسواق وانما في طبيعة االختالفات التي تميزها  

 .عن بعضها البعض لذلك تجد املؤسسة صعوبة في كيفية تحديدها والطريقة املناسبة لذلك

يعتبر االختالف في طبيعة األسواق الدولية بين الدول املختلفة من العوامل التي   ختالف في طبيعة األسواق الدوليةاال  -1

  :حول امكانية دخولها، فتعبير اختالف األسواق ينصرف الى تؤثر في قرارات املؤسسة

لمستهلكين في الدول املختلفة، كاختالف  املعنى االول: والذي يعد أقربها الى الذهن، هو االختالف الطبيعي واملكتسب ل 

الجلباب   يفضل  قد  مثال  السوداني  فاملستهلك  للمنتجات،  تفضيالتهم  في  تباين  يولد  مما  وبيئتهم  وميوالتهم  اذواقهم 

الفضفاض ملبسا له بسبب املناخ الذي يعيش فيه اما الروس ي قد ال يرى عن املعطف الثقيل بديال عنه، كما قد يتضمن 

  .النسبة للمنتج الواحد، اذ قد يفضل مجتمع ما لونا معينا او شكال ما عن لون وشكل اخرين...الخاالختالف ب

املعنى الثاني: هو انفصال األسواق عن بعضها البعض بمجموعة من الحواجز الطبيعية واالدارية والسياسية، فالبعد  

تتعرض له السلع عند انتقالها من دولة الى سوق دولة    الجغرافي وما ينتج عنه من ارتفاع تكلفة النقل يعتبر حاجزا طبيعيا 

النقل واملواصالت، كما ان   في وسائل  التقدم والتطور  الكثير من اهميته بسبب  اخرى وان كان هذا العنصر قد فقد 

  انتقال املنتجات من دولة الى سوق دولة اخرى يكون عرضة ملجموعة من االجراءات قد ال يتعرض لها عند انتقالها من

مكان الخر داخل الدولة الواحدة وكمثال على هذه االجراءات ما تطلبه بعض الدول من شهادات صحية تثبت خلو السلع  
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من االفات وامللوثات خصوصا بالنسبة للمنتجات الغذائية كما ان هناك الكثير من الحواجز السياسية واالقتصادية  

 .لخكالحواجز الجمركية وتراخيص التصدير واالستيراد...ا

املعنى الثالث: ينصرف الى ان األسواق الدولية تسودها حالة املنافسة الكاملة او على االقل تكون فيها املنافسة اكثر   - 

منها في حالة األسواق املحلية، ومعنى ذلك ان املنتج الذي يعمل في ظل سوق محلية ذات مرونة طلب معينة عادة ما يتبع  

بيعة هذه السوق، اما اذا حاول الخروج عن نطاق هذه السوق ليدخل مجال السوق  سياسة انتاجية وتسويقية تتفق وط 

الدولية فانه سوف يواجه بسوق او اسواق ذات مرونة طلب اعلى ومن ثم عليه ان يكيف منتجاته ومزيجها بما يتناسب  

 هذه األسواق 

في   العملية  للممارسات  مماثلة  اختالفات  تبرز  االختالفات  هذه  ظل  في في  جميعا  تتفق  فهي  الدولية،  السوق 

اتجاهات رئيسية خاصة فيما يتعلق بفتح االسواق وتحرير التجارة ومحاولة الغاء اغلب القيود املفروضة عليها وايجاد  

املتقدمة   التكنولوجيا  تحتكر  فهي  انفتاحا  العالم  دول  اكثر  تبدو  االمريكية،  املتحدة  فالواليات  لها،  املالئمة  الظروف 

ة على بقية دول العالم في قطاع الخدمات كالتأمين والبنوك...الخ، اما اليابان، فتبدو اقل انفتاحا وتعمل على ومتفوق

تنمية وترقية صناعاتها بالجودة وتحسين االنتاجية والتسويق الجيد، كما انها تتبع ادارة متقدمة في االنتاج والتسويق،  

النقابات، حيث تتميز بانتماء قوي للعمالة اتجاه مؤسساتهم، فاليابان  فهناك تفاهم بين املؤسسات الخاصة والحكومة و 

تفرض قيودا تجارية على الواردات االجنبية وتعتمد كثيرا على العوامل الثقافية التي تجعل املواطن الياباني يفضل ويقبل 

واالكثر من هذا، منافسة دول    على منتجات بلده، وفي الجانب االخر نجد اوروبا التي تقلقها مشاكل العمالة والتوظيف

جنوب شرق اسيا لها في األسواق الدولية، ومن بين هذه الدول املانيا، فهي تحافظ على تفوقها الفني وزيادة االنتاجية  

وتتخصص في تصدير السلع االنتاجية واملعدات الثقيلة وتحاول ان تجعل لها مكانا في اوروبا الشرقية، فعموما هي تعمل 

ا تحقيق  حديثا على  املصنعة  الدول  اما  كثيفة،  بصورة  صناعاتها  وتدعم  كبير  حد  الى  زراعتها  تحمي  مفتوح،  قتصاد 

وبالخصوص دول جنوب شرق اسيا وبعض دول امريكا الالتينية، فهي تستخدم كثيرا التسهيالت االئتمانية واالعانات  

ترقية صناعات بهدف  الصناعية  القيود  من  كثيرا  وتقيم  الحكومي،  توطن  والدعم  اعادة  خالل  من  وتنمية صادراتها  ها 

الصناعات في هذه البالد التي تتمتع بانخفاض االجور، اما الدول االقل نموا )الدول املتخلفة( فما تزال تحاول املزج بين 

يراعي مصالحها نظام  باقامة  وتنادي  اخرى،  جهة  من  والتخطيط  جهة  من  السوق  االختالف   .اقتصاديات  فان  وعليه 

الواضح في املمارسات العملية داخل األسواق الدولية هو نتيجة االختالف في هذه األسواق، فكل سوق تراعي مصالحها  

 .في ظل الظروف املحيطة بها

الى    فيالدولية:  األسواق    اختيار طرق   -2 املؤسسة  تلجأ  الدولية،  األسواق  طبيعة  في  املوجود  السابقة  االختالفات  ظل 

  :ن اسلوبين يسمحان لها الوصول الى األسواق التي تم تحديدها وهمااالعتماد واالختيار بي

نقطة االنطالق سواء من السوق املحلية او السوق الخارجية الحالية،    باختيار بداية هذه الطريقة تكون    :   التمددطريقة  -

االو  جانب  من  السوقين  هياكل  في  التشابه  اساس  على  املستقبلية  السوق  اختيار  يعتمد  االقتصادية  وعندها  ضاع 
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والسياسية، االجتماعية، الطبيعية والثقافية اي ان املؤسسة تراعي وتأخذ في عين االعتبار الحد االدنى من اإلجراءات  

الكثير من التشابه مع السوق التي تعمل  والتعديالت التي ستقوم بها، هنا تتجه املؤسسة نحو األسواق املجاورة لوجود

 .فيها

يقة ايضا طريقة اختيار السوق على اساس الخبرة، فمثال اختيار املؤسسة إلحدى اسواق دول  ويطلق على هذه الطر 

مجلس التعاون الخليجي يمكنها ويسهل عليها االنطالق نحو األسواق االخرى للدول االعضاء، ونفس الش يء لدول اعضاء  

  .االتحاد االوروبي وغيرها من التكتالت

ثم    :   التقلصطريقة  -  الكلي للسواق،  الدولية ينطلق من املجموع  الطريقة فإن افضل اختيار للسواق  حسب هذه 

تقسم الى مجموعات اقليمية بناءا على مجموعة من املعايير )اقتصادية، سياسية، ثقافية...(، وبعدها تستبعد االسواق  

لتي تعتمد عليها طريقة التقلص في انتقاء االسواق  غير الواعدة مع زيادة التحري عن االسواق الواعدة، بينما االجراءات ا

الدولية تتمثل في التقسيم الجغرافي لجمع املعلومات واتخاذ القرار ثم تليها مرحلة التقسيم حسب الزبائن بهدف الوصول  

 .الى الترتيب النهائي لهذه األسواق

 تصنيف األسواق الدوليةثالثا: 

ويمكن تصنيف األسواق الخارجية    ،األسس املستخدمة في التصنيفيختلف تصنيف األسواق الدولية باختالف  

 او على أساس أنشطة إدارة التسويق أو عناصر املزيج التسويقي  املتشابهة،إما على أساس كل دولة أو على أساس البيئات  

قدم    الدولية   James M. Livingstone ولقد  التقدم  تصنيفا للسواق  درجة  أساسه على  فى  والنظام    االقتصادي يرتكز 

 :ليالتاعرض هذا التصنيف على النحو  ويمكن .العالملدول  السياس ي

 . Western Developed Nations Group. مجموعة الدول الغربية املتقدمة -١

 . Western Developing Nations Group. مجموعة الدول الغربية النامية -٢

 . Developing / undeveloped Nations Group  . مجموعة الدول النامية -٣

  Marxist / Communist / Socialist Nations Group . مجموعة الدول الشيوعية أو االشتراكية  -٤
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 تصنيف األسواق الدولية على أساس درجة التقدم االقتصادي والنظام السياس ي لدول العالم الجدول: )( 

  

األول أو   العالمدول 

دول   )املتقدم

 الشمال(

 · .أكثر دول العالم ثراء

  .الهائل التكنولوجيالتقدم 

  .األفرادوارتفاع دخول   القومينمو الدخل   -

 · .أسواقهاحدة املنافسة فى  -

 .االقتصادي النشاطارتفاع مخصصات البحوث والتطوير فى شتى مجاالت   -

 .الصنعتصدر للسواق األخرى السلع الصناعية والسلع االستهالكية تامة  -

 .فقطتستورد سلع التفاخر والسلع الفريدة  -

 ·أو اقتصاد السوق  الرأسماليالسائد هو االقتصاد  االقتصاديالنظام  -

  .واملالجميع طرق غزو أسواقها متاحة أمام املستثمرين ورجال األعمال   -

 ة واليابان والواليات املتحدة األميركية تشمل دول أوروبا الغربي -

  الدول الغربية

 النامية 

 · .وفرنساأغلبها كانت مستعمرات سابقة لبريطانيا  -

 · . غنية مقارنة بدول العالم الثالث -

  لدول العالم األول  االقتصادينظامها االقتصادي والتجاري مشتق من النظام  -

 · . الدول النامية األخرى ارتفاع متوسط دخل الفرد عن نظيره فى  -

 · . صغر أو محدودية حجم أسواقها -

 · تقبل االستثمارات الوافدة من أميركا واليابان وبريطانيا -

 مثل استراليا ونيوزيالندا وجنوب أفريقيا  -

 العالم  دول 

الثالث أو املتخلف  

 دول )

 ( الجنوب

 · . تصدر املواد الخام واملواد األولية  -

 · . املعيشةانخفاض مستوى   -

 لزيادة عدد السكان -
ً
 · . كبر حجم أسواقها نظرا

 · . تستورد السلع املصنعة االستهالكية والصناعية -

 . اإلدارة تفضل االستثمار املشترك وعقود التراخيص وعقود -

 تقع فى قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية  -

  الدول 

 الشيوعية 

 . فقيرة نسبيا -

 . املركزي  املخطط أو االقتصادموجه )   اقتصاديذات نظام  -

 · . إلى حد ما عدا إثيوبيا التكنولوجيتتميز بالتقدم  -

 . تقبل املعارض الدولية وعقود التراخيص  ال تقبل االستثمارات األجنبية املباشرة عامة ، بينما  -

  التبادل التجارى لتنظيم التجارة واالستثمار و ا  تميل إلى إبرام االتفاقيات الثنائية أو الجماعية بينه -

 وكوريا الشمالية وروسيا  تتمثل فى كوبا والصين وإثيوبيا وفيتنام الشمالية -

 60-59املصدر: بیومى محمد عماره، التسويق الدولي، مركز التعلیم املفتوح كلیة التجارة جامعة بنھا، ص ص 
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 األسواق الدولية: تجزئةرابعا: 

 : السوق تجزئة تعريف  -1

لقطاعات فيما   تجزئة السوق هي تقسيمه إلى قطاعات فرعية حيث يتميز كل قطاع بالتجانس في الخصائص و تتميز  

 1.، ويكون ذلك على أساس معايير لتبرير السياسات التسويقية املتمايز باالختالفبينها 

مستهدف بمزيج تسويقي  كسوق  خر: " تقسيم السوق إلى قطاعات فرعية متميزة، حيث يتخذ كل قطاع  آوفي تعريف  

 . " متميز

يمثل تقسيم السوق عنصر هام في االستراتيجيات التسويقية ألي شركة: حيث انه بعد تحديد السوق ودراسته تستفيد   

 من البيانات واملعلومات في تصميم وتعديل املزيج التسويقي

من  ذن  إ تعتبر  قطاعات  إلى  السوق  بتجزئة  الخطواتالقيام  املؤسسة    االستراتيجية   أهم  عنها  تغفل  أن  يجب  ال  التي 

أن تتعامل مع السوق العاملية بصفة عشوائية ولكن تجزئتها لقطاعات متجانسة تسهل عليها عملية    هاإذ ال يمكن،  الدولية

وهذا ما يؤكده " أوبري ويلسون " في تعريفه للتسويق الدولي:  تاالستهداف من خالل برنامج تسويقي مالئم لكل القطاعا 

صغيرة ولكنه يعني توسع هذه القطاعات واكتسابها نسبا  " إن التسويق الدولي ال يعني نهاية تقسيم السوق إلى قطاعات  

 3.السوق لقطاعات تقسيميعكس فكرة ( 1) الشكل. 2كونيا" 

 لقطاعات ( الحاجة إلى تقسيم السوق 1الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 281،ص:  2001عبد السالم أبو قحف، " التسويق )وجهة نظر معاصرة( "، الطبعة األولى، مطبعة الشعاع الفنية، مصر، املصدر: 

 
 27،ص:    0032مصطفى رشدي شيحة، " األسواق الدولية "، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،   - 1
 141أوبيزي ويلسون، ترمجة نيفني غراب، مرجع سبق ذكره، ص:    -  2
 . 27، ص  3برابرة دليلة، الـتسويق الــدولـي، مطبوعة دروس ، جامعة اجلزائر    -  3

عدم تجانس السوق وتباين 

 المستهلكين
 التوجه بحاجات المستهلكين

 تقسيم السوق الى قطاعات



 

 

64 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 أسس وقواعد تقسيم السوق الدولية  -2

مستويات الدخل،  في وأيضا االختالف  ،والثقافية بين الدول  واالجتماعية، االقتصادية، السياسية،إن اختالف البيئات 

 .من أسباب تقسيم األسواق الدولية ،أنماط الحياة والسلوك االجتماعيوتنوع 

السوق   يقسم  املختلفة  عدد  أساس    علىوبذلك  العوامل  والجنس   )املناطقمن  الديموغرافية  العوامل  الجغرافية، 

السوق البد    ولنجاح إستراتيجية تقسيم   .أساس العوامل النفسية وأسلوب الحياة  على (. أو  ....الخوالطبقة االجتماعية

 : من توفر الشروط التالية

 .إمكانية القياس ✓

 .إمكانية الوصول لقطاع األسواق ✓

 .إمكانية تحقيق الربح ✓

 .إمكانية التنفيذ ✓

 :يعتمد على نوعين وهماو  ظروف السوق وعلى خصائص الشركة علىاملعيار املستخدم لتقسيم السوق يعتمد  كما أن 

 .مؤشرات السوق العام ➢

 .املنتج املحددةمؤشرات  ➢

 الجدول )( معايير تجزئة األسواق الدولية 

 مؤشرات املنتج املحددة مؤشرات السوق العام   مستوي التقسيم  

السوق   مستوي 

 الكلي)للدولة( 

 :خصائص السكان والعوامل الديموغرافية

 حجم السوق، توزيع السوق، والخصائص

  واالجتماعية،   االقتصادية،

 .الثقافية,والسياسية

 محددات اقتصادية, قانونية,وأحوال 

 ,وظروف السوق, والخصائص الثقافية

 واالجتماعية وأسلوب الحياة بتداول 

 .السلعة

 مستوي السوق 

 الجزئي)للعمالء( 

 , الخصائص الديموغرافية للعمالء , العمر 

 ، االجتماعيةالجنس...الخ. الخصائص  

 .والدخل, الوظيفة,والتعليم..الخ والثقافية، 

 .والخصائص الشخصية

 الخصائص السلوكية وأنماط وعادات

 االستعمال، االستهالك, االتجاهات و

 اآلراء, وأنماط الوالء املرتبطة 

 .بالسلعة
 153هاني حامد الضمور، التسويق الدولي، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ص   املصدر :
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 الفصل الرابع

 استراتيجيات الدخول لألسواق الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 

فيتوجب   السوق، وخصائص مكونات ومختلف الدولية بالبيئة املتعلقة الدراسات بمختلف القيام بعد املؤسسة إن

 السيطرة على من قدر أكبر يمنحها ما وهذا املستهدفة، السوق  الختراق املثلى اإلسنراتيجية البدائل بعض تحديد عليها

  :يلي فيما إيجازها  ويمكن بعضها أو السبل أحد بسلك وذلك التسويقية، عملياتها

 كما  .اإلستراتيجية التحالفات  -املباشر االستثمار   -املشتركة  املشروعات  -التصاعدية االتفاقيات - التصدير

 أساليب للدخول  خمسة وجود KOTLER أشار  فقد الدولية، للسواق الدخول  وأساليب طرق  عدد في الباحثين اختلف

 :في وتتمثل  الدولية، األسواق إلى

 

 

 

 األول: التصدير املبحث  

 مفهوم التصدير  :أوال

من   أقل يتضمن ،ألنه األجنبية  األسواق اختراق في للمؤسسات سهولة األكثر الوسيلة التصدير يعتبر نسبة 

 إلى أساليب أخرى  تنتقل ثم التصدير عملية على اعتمادها خالل من توسعها تبدأ املؤسسات معظم ،ونجد املخاطر

 بالنسبة الطريقة األفضل كما أنها العاملية نحو املؤسسة بها تمر التي األولى املرحلة تعتبر ،فهي  األجنبي السوق  لخدمة

 إلى محليا املصنعة تصدير منتجاتها طريق عن  دوليا التعامل مخاطر  من تقلل ألنها واملتوسطة الصغيرة  للمؤسسات

 . الوقت مرور مع الخبرة الالزمة باكتساب لها تسمح و كبيرة استثمارات تتطلب ال ،وأيضا الدولية األسواق

التصدير هو "عملية من شأنها تسمح ألي دولة كانت عن طريق األشخاص املعنويين أو الطبيعيين، املحليين أو  

الدول   إلى  حدودها  تعبر  منها  صادرة  متنوعة  تدفقات  بتجسيد  والتجارة  االستثمار  قانون  وفق  فيها  العاملين  األجانب 

 من أجل تحقيق أهداف مرجوة كثيرة.   -كأسواق دولية –األخرى 
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 ةومالية وثقافي  ومعلوماتية  وخدماتية  سلعية تدفقات تحقيق على ومؤسساتها الدولة قدرة يعني إذا فالتصدير

 وتوسع وقيمة مضافة  أرباح من الصادرات أهداف تحقيق بغرض أخرى  ودولية عاملية  وأسواق دول  إلى وبشرية وسياسية

 ترمي التي العملية تلك وغيره، ويعتبر أيضا جديدة وتكنولوجيات أخرى  ثقافات على والتعرف عمل وفرص وانتشار ونمو

 املقيمة، غير األعوان إلى االقتصادي  القطر القيمة في األعوان قبل من نهائية  بصفة والخدمات السلع تحويل إلى

تيجية التصدير ال يعني أنها راكما يختلف مفهوم التصدير عن مفهوم التسويق الدولي، فاملؤسسة التي تتبع إست

ما هو    (املباشر التصدير املباشر، التصدير الغير  )دخلت مفهوم التسويق الدولي بمفاهيمه الواسعة، فالتصدير بنوعين  

 بين التفرقة يمكن ومنه  1إال إستراتيجية محدودة تضمن انتقال السلع والخدمات من سوق داخلية إلى سوق خارجية.

  :وهما املؤسسة مستوى نشاط حسب وذلك املصدريين من مستويات التصدير أو نوعين من رئيسيين مستويين

الفائض   تصريف إال هو ما التصدير تعتبر التي  املؤسسات تلك يخص:  ) العرض ي (السلبي املصدر ❖

طريق   عن يكون  قد وذلك .للمؤسسة متوقع وغير مكمل نشاط عن عبارة هو أو اإلنتاج، في الحاصل

 .باملناسبات  أو الطلب  حسب معها تتعامل التي الدولية  الطلبات تلبية من األدنى الحد

األسواق   الختراق مؤكدة  وعزيمة رغبة لديها التي املؤسسات  تلك يخص:  ) النشيط (االيجابي املصدر ❖

الدولية   األسواق  في  املؤسسة منتجات على للطلب املنتظمة التلبية طريق عن  يكون  قد وذلك  الدولية،

تخصيص   ويتم وهام رئيسيا  نشاطا املؤسسات لهذه بالنسبة التصدير  ويعتبر أنشطتها، توسيع قصد

التي   األسواق اختيار في الحق للمؤسسة الحالة هذه في كما وأقسام، مصالح شكل  في به خاصة هياكل

 .معها تتعامل

 

 طرق التصدير:   ثانيا:

 2تنقسم استراتيجية التصدير الى تصدير غير مباشر وتصدير مباشر.

هو نوع من االختراق غير املباشر تقوم به املؤسسة باللجوء الى هيكل توزيعي يعتمد على وسطاء    التصدير غير املباشر  -

الى الخبرة ومعرفة السوق، يتواجد  الثقافي واللغوي، اضافة  التجاري،  في املجال  يمتلكون موارد ومهارات اساسية 

التوزيع  هؤالء وقنوات  املصدرة  املؤسسة  بين  ا .الوسطاء  اشكال  اهم  غير ومن  التصدير  في  املتوفرين  لوسطاء 

 :3املباشر 

: يقوم هذا الوسيط بشراء منتجات املؤسسة لحسابه الخاص ثم يتولى عملية تسويقها وبيعها  اجر املحلي املصدرالت -

 .على مسؤوليته في الخارج بهدف تحقيق الربح

 
  .100أيب سعيد الديوهجي، مرجع سابق، ص.    1
 56- 55نـوح فروجي مرجع سبق ذكره ص ص    -  2
 86.شريف علي الصوص، مرجع سابق، ص    -  3
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حاالت يبحث ويتفاوض نيابة عن موكله : هناك انواع مختلفة من الوكالء، فالوكيل في جميع الالوكيل املحلي املصدر -

 .ويتقاض ى مقابل عمله عمولة تختلف حسب العقود التجارية بين الوكيل واملوكل ونوع الوكالة

التعاونية - التسويقية  املباشر  املؤسسات  التصدير  بين  عبور  نقطة  التعاونية  التصديرية  املؤسسات  تمثل   :

تكون هذه املؤسسات مستقلة تماما وغير مرتبطة او مملوكة من   والتصدير غير املباشر، فهذا االخير يحدث حينما

العملية  1قبل املؤسسة املنتجة، اما التصدير املباشر فيحدث حينما يمارس املنتج رقابة ادارية على السياسات  

 :1للمؤسسة التعاونية، وهناك نوعين من املؤسسات التعاونية هما

املؤسسات يحدث حينما يقدم منتج ما "الحاضن" تسهيالته التوزيعية  الحاضنة التسويقية: هذا النوع من    -

املؤسسات   النوع من  هذا  منتجاته، ويستخدم  بجانب  "املزود"  اخرى  منتجات مؤسسة  يبيع  لكي  الخارجية 

تأخذ شكال من الخصم  التعاونية منتجات مؤسسات غير منافسة، وبصورة عامة فان املؤسسة الحاضنة 

 يث يعتمد على السلع والخدمات التي يقدمها الحاضن وهذا الخصم يختلف ح

انواع    - بعض  في  عضوا  يصبح  حينما  تعاونية  بصورة  يصدر  ان  املنتج  يستطيع  التصديرية:  االتحادات 

اعمال   أكثر رسمية، وكمؤسسة  او  اقل  كاتحاد مستقل بصفة  تعريفها  يمكن  التصديرية، والتي  االتحادات 

 .ية البيع للسواق االجنبيةمنافسة، وبعضوية تطوعية نظمت لغا

 

بهذا الخيار تقوم املؤسسة نفسها مباشرة بأعمال التصدير الى السوق او األسواق االجنبية دون   التصدير املباشر -3

 - :االستعانة بخدمات الوسطاء، وتتبع املؤسسات في تصدير منتجاتها مباشرة احدى الطرق التالية

ة: حيث يتطلب من املؤسسة انشاء قسم مستقل للتصدير ضمن استحداث قسم التصدير للسواق الخارجي -

  .هيكلها التنظيمي ليقوم بكافة مهام التصدير

انشاء فروع في األسواق الخارجية: ويعني انشاء فرع يتولى مهام التصدير والتوزيع في السوق املستهدف، حيث   -

 يسمح بتحقيق رقابة أفضل على نشاطاتها في ذلك السوق.

من - واالتصال  ايفاد  املستهدفة  األسواق  في  املحتملين  العمالء  عن  بالبحث  يقومون  للخارج:  مبيعات  دوبي 

 .والتفاوض معهم بشان عقد صفقات البيع

   ثالثا: مزايا وعيوب استراتيجية التصدير

  :تتمثل اهم مزايا وعيوب التصدير املباشر وغير املباشر في

يستخدم التصدير املباشر على نطاق واسع ألنه يمثل بالنسبة للمؤسسة   مزايا وعيوب التصدير املباشر   -1

طريقة سهلة وسريعة وال تحتاج الستثمارات كبيرة، كما يسمح هذا االسلوب بالدخول الى األسواق الدولية  

  كان التصدير املباشر مفيدا  إذا لكن   .والهيمنة على عمليات البيع والحضور والرقابة املباشرة داخل السوق 

 
 364- 363،ص ص   2004،دار وائل للنشر، االردن،    3هاين حامد الضمور، التسويق الدويل، ط 1
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انه   اال  االسواق،  بعض  يمثلفي دخول  االحيان   ال  بعض  في  ويكون  التصدير  في  للمؤسسة  الجاد  االلتزام 

 .تصديرا عفويا او غير مقصود وغير مخطط له، أي من خالل الرد على طلبيات املؤسسات االجنبية

غير    -2 التصدير  وعيوب  النسبية  :  املباشرمزايا  والسرعة  بالوفرة  املباشر  غير  التصدير  اساليب  تتميز 

الحالة تستفيد املؤسسة من تجربة   في هذه  العمل،  بالخارج ومن معرفته    أحدوسهولة  املقيمين  الشركاء 

وعالقاته التجارية، حيث يتم توزيع املنتجات املصدرة بسرعة وبدون انتظار تأسيس وانشاء شبكة توزيع  

بها، وبهذ بانتظام وكذا مخاطر عدم  خاصة  ادارة املخزون  املؤسسة  املوزع االجنبي عن  يتحمل  ا االسلوب 

  .الدفع

ملنتجاتها،  النهائي  املشتري  املؤسسة عن  اعالم  الوسيط  على  يتوجب  ال  انه  االسلوب  هذا  على  ويعاب 

املت بالبيع  االلتزام  عدم  كذلك  الوسيط،  هذا  عن  االنفصال  املؤسسة  تتمكن  ال  يتضمن  وبالتالي  واصل 

املؤسسة عن املستخدم النهائي للمنتج يمكن ان يؤدي الى عدم تكييف    فابتعادمخاطر ال يمكن اهمالها،  

عن التصرفات التي يقوم    ما يترتباملنتجات واحتياجات الزبائن، اضافة الى عدم معرفة اسعار البيع وكذا  

 .بها الوسطاء غير األكفاء

 

 رابعا: متطلبات التصدير 

 1ملة هاته املتطلبات هي ما يتعلق أساسا بالخدمات التي يحتاج إليها التصدير بوظائفه ومن أهمها ما يلي: إن من ج

: يعتبر التمويل عامل أساس ي في دفع صادرات البلد نحو اقتحام أسواق دولية جديدة، ويتم هذا التمويل من  التمويل  -1

البن  تقدمها  التي  الخدمات  أنواع  ومختلف  التسهيالت  والتطورات  خالل  يتالءم  مما  املصارف  عصرنة  تعد  كما  وك 

فالسرعة، املرونة، الكفاءة، كلها   العاملية،االقتصادية الدولية عامل مهم يزيد في قدرة منتجات البلد ملنافسة املنتجات  

 الوطني.ركائز تحفز املتعامل الوطني واألجنبي على التعامل مع االقتصاد 

أنواع من التأمينات املتعلقة بالتجارة الدولية بصفة عامة والعملية التصديرية بصفة خاصة، : سنتناول ثالث  التأمين  -2

 وهذا ملا لها من أهمية في النشاط التصديري والتأمين الدولي وهي: 

بسبب  التأمين البحري: وهو تأمين من الخسائر التي قد تلحق بالسفينة أو البضائع أثناء الرحلة البحرية سواء خسائر   - 

النقل أو الغرق أو السرقة والهدف منه بالنسبة للمصدر هو ضمان وصول البضاعة في الحالة الطبيعية، وإذا وقع طارئ  

  فيكون هناك تعويض من الشركة املؤمن للمصدر بنسبة يتم االتفاق عليها بين املصدر وشركة التأمين

إعادة تأمين الصفقات الكبيرة بين الدول أو بين املتعاملين إعادة التأمين: يستخدم هذا النوع من التأمين من خالل   - 

تقوم   وبالتالي  تقع،  قد  أي خسارة  التأمينية  املؤسسة  تتفادى  أن  هو  منه  والغرض  البلدان،  في مختلف  االقتصاديين 

 بإعادة تأمين جزء من الصفقة لدى الشركات املختصة بإعادة التأمين.

 
،  2014أطروحة دكتوراه جامعة قاصدي مرابح ورقلة  - وحتدايتواقع    - حسني شنيين التجارة اإللكرتونية كخيار اسرتاتيجي للتواجد يف األسواق الدولية ومقومات إقامتها يف الوطن العريب- 1
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ة تأمينية تسمح للدائنين مقابل دفع أقساط الشركة التأمين من تغطية مخاطر  تأمين القرض عند التصدير: وهو أدا  -

 .عدم تسديد الديون الناتجة عن األشخاص العاجزين

تكلفة  النقل -3 في  النقل  تكلفة  تؤثر  والخدمات حيث  للسلع  الدولي  التبادل  تحديد حجم  في  كبيرة  أهمية  الدولي  للنقل   :

لسلعة موجهة لالستهالك املحلي أم للتصدير، فوجود وسائل نقل متطورة تساعد  السلعة، وبالتالي تحدد ما إذا كانت ا

 على تقليل املسافات وإلغاء الفوارق الطبيعية لالستفادة من خبرات العالم 

التصديرية  -4 العملية  في  األساسية  والوثائق  والوثائق  املستندات  األولية  والوثائق  وهما:  جزئين  إلى  تقسيمها  يمكن   :

 النهائية 

وشهادة   - التصدير  وترخيص  املبدئية  والفاتورة  الجمركية  اإلجراءات  شهادة  في  تتمثل  األولية:  واملستندات  الوثائق 

 .املطابقة وكشف املحتويات وشهادة صحية وإذن بالشحن

لتي يجب  بها املستندات التي يتم إعدادها فور انتهاء من إتمام عملية الشحن وا ويقصد  النهائية :الوثائق واملستندات   - 

تقديمها للبنك فاتح االعتماد وهي وثيقة الشحن، الفاتورة التجارية، الكمبيالة املستندرية، شهادة زراعية، شهادة املنشأ،  

 شهادة بيطرية، شهادة مراجعة.

ت من أول  ": ونعني به البضائع العابرة عبر اإلقليم دون أن تكون وجهتها النهائية إليه، وعملية الترانزي العبور "الترانزيت -5

 هما:وللعبور طريقتان  . العمليات الجمركية التي تساهم بفاعلية في إنما ء الثروة 

 الطريقة األولى: وهي الطريقة املباشرة بحيث تتولى املؤسسة عملية التصدير دون تدخل أي مؤسسة أخرى  

 .واالستيرادمؤسسة العبور للتصدير الطريقة الثانية: وهي الطريقة غير املباشرة وتكون فيها عملية التصدير عن طريق   

 

 التعاقدية:  الثاني: االتفاقياتاملبحث  

 يتم ومن خاللها  مستفيدة، أخرى  ومؤسسة  املصنعة  الدولية املؤسسة  طرفين بين األجل طويل ارتباط عن عبارة وهي

 األشكال من   وهناك العديد التصدير، في هو  كما  الطرفيين بين مالية  ارتباطات  وجود  دون  والتكنولوجيا  املعرفة  نقل

للمؤسسات التمثيل أو التواجد، تسهيل في وفاعلية استخداما أهمها التعاقدية، االتفاقيات أو التعاقدية  امللموس 

 1يلي:  ما منها نذكر عليها املتعارف  التعاقدية االتفاقيات أهم ومن  املضيفة بالدول  املعنية

 بالدولة املحلي النطاق  من إنتاجها تنقل أن خاللها من للمؤسسة يمكن التي األساليب أحد تعتبر  :التراخيص عقودأوال:  

 .استثماري  إنفاق أي  حاجة إلى دون  الدولية إلى األسواق األم

 بالترخيص الجنسيات متعددة الشركة تقوم بمقتضاه عقد أو عن " اتفاق عبارة والتصنيع اإلنتاج تراخيص

األبحاث   ونتائج  الفنية الخبرة أو االختراع براءة  الستخدام املضيفة خاص( بالدولة  أو عام قطاع (أكثر أو  ملستثمر وطني

 
 52خري الدين عمرو، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص.   - 1



 

 

71 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 بحق) الترخيص مانحة (الدولية املؤسسة تقوم أن أخرى  وبعبارة"معين.   مادي  عائد مقابل...... والهندسية اإلدارية

مقابل ، االنتاج وأساليب طرق  التكنولوجية، التجارية العالمة الفكرية، امللكية اختراع براءة استعمال  أتعاب وذلك 

 .عليها متفق

 التعليمات الجودة، وكافة على الرقابة ضبط  وأساليب والتدريب والصناعية  الهندسية  التصميمات الترخيص  يشمل قد

 وواجبات حقوق  لها املرخص بالنسبة للمؤسسة العقد هذا عن يترتب  الترخيص، محل املشاط بممارسة املرتبطة األخرى 

  :أهمها

  :الحقوق 

 .التجاري  االسم استخدام حق -

 .التجارية العالمة استخدام حق  -

 .اإلنتاج لعملية املعرفة حقوق   -

 .الشركة واسم االختراع براءة استخدام حق  -

  :الواجبات

 .الترخيص مانح سلعة بإنتاج يقوم . -

 .محددة جغرافية مناطق  في تسويقها  . -

 .املنتجات هذه من املحققة املبيعات بحجم مرتبط الترخيص لحامل مالي مقابل دفع . -

 1یلي: ویجدر بالذكر أن هناك بعض الحاالت املرتبطة بهذا الشكل من االتفاقات و التي یمكن تلخیصها فیما

التملك    الحالة األولى: التي ترفض  الدول  في  الحالة  و تسود هذه  املطلق ملشروعات االستثمار  التراخیص االضطراریة 

للشركات متعددة الجنسیات و إزاء هذا املوقف تضطر الشركات املعنیة إلى إبرام عقود یتم بمقتضاها بیع االختراع أو 

الترخیص في هذه الدول كوسیلة للدخول إلى هذه السوق، باإلضافة إلى ذلك توجد حاالت أو ظروف أخرى تتلخص في  

 :اآلتي

 .لسوق بالدولة املضیفة و عدم ربحیته في األجل الطویلحالة صغر حجم ا -

 .حالة عدم االستقرار السیاس ي و االقتصادي بالدولة املضیفة -

التراخیص االختیاریة في هذه الحالة تفضل الشركات متعددة الجنسیات منح تراخیص اإلنتاج بالرغم  الحالة الثانیة:  

 :ختلفة في هذه األسواق و یرجع ذلك إلى جملة من األسباب أهمهامن توافر فرص االستثمار املباشر بأشكاله امل

 .عدم توافر املوارد املالیة الالزمة لالستثمار املباشر بالدول املضیفة -
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 .ارتفاع كفاءة الشركة املعنیة في مجاالت التنمیة والبحوث مقارنة بقدرتها املالیة و التسویقیة -

 .سوق املضیفضعف القدرة و الخبرة التسویقیة بال -

 .الرغبة في بیع التراخیص و استعمالها كبدیل للتصدیر -

 .الرغبة في اختیار السوق الدولي كمرحلة أولیة ، قبل الدخول في االستثمار املباشر -

 .الرغبة في تقلیل حدة املخاطر و التكالیف -

 

 تتمثل مزایا عقود التراخیص في اآلتي:  :مزایا عقود التراخیص ➢

 .تعتبر وسیلة سهلة و سریعة للنفاذ إلى األسواق الخارجیة، كونها ال تتطلب رؤوس أموال للخارج -

 .یعتبر الترخیص بدیل جید مقارنة باستيراد نفس املنتج و خاصة في حالة ارتفاع أسعاره العاملیة -

دخل بالنسبة للشركة املانحة له، مقارنة بالدخل الناتج عن االستثمار  یمثل الترخیص مصدرا ثابتا و مضمونا لل -

 .املشترك التي تتسم عوائده بالتقلب

 .یزید الترخیص من عمر املنتجات في مرحلة النضج من خالل إنتاجها و تسویقها في أسواق جدیدة -

الخارج من جراء - في  لها من تطویر منتجها  املرخص  املحلیة  الشركات  الجدیدة مما    تستفید  التطویرات  نقل 

 .یسمح لها بتوفير نفقات البحوث و التطویر

 

یعتبر الترخیص أنسب بدائل النفاذ إلى األسواق الخارجیة و خاصة في حالة التخوف من تأمیم االستثمارات، و 

 .ارتفاع تكالیف الشحن للسوق املستهدف أو خطر استبراد منتج معين

 1عیوب و مخاطر عقود التراخیص في النقاط التالیة: تنحصر :عیوب عقود التراخیص ➢

قد تؤدي عقود التراخیص إلى سرقة حقوق امللكیة و األسرار التكنولوجیة باإلضافة إلى سوء استخدام هذه   -

 .الحقوق، و عدم االلتزام باتفاق التراخیص املوقع من قبل املرخص له

خدام التكنولوجیا و العالمة التجاریة... الخ إلى منافس قوي يهدد  احتمال أن تتحول الشركة املرخص لها باست -

وجود مصالح الشركة األصلیة في السوق بدال من أن یكون شریك مساعد لها و ذلك في حالة اكتساب املرخص  

إلى  له الخبرة التكنولوجیة الكافیة و التي تسمح له باإلنتاج والتسویق و منافسة الشركات الدولیة، دون الحاجة  

 .مساعدة منها

وقد تكون األرباح التي یتوقعها املرخص أقل بكثير من مزایا األرباح التي تحصل عليها الشركة املرخص لها أو في   -

 .بعض األحيان ال یحصل املرخص على الحد األدنى من الفوائد املتوقعة من اتفاق الترخیص

 .التراخیص احتمال فقدان األسواق املجاورة للدولة التي حصلت على -

 

 
 . 54سعد غالب ايسني، مرجع سابق، ص   - 1



 

 

73 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

  :ثانيا: عقود االمتياز

 الستخدام عالمتها محدودة حقوق  ببيع)االمتياز   صاحبة (األم املؤسسة قيام أنه " على االمتياز حق تعريف يمكن

 1االمتياز.  بحق  املتمتع أرباح من وحصة مالي مبلغ مقابل وذلك (االمتياز بحق املتمتع (جانب من

 خالل حق من الدولة عملياتها تمارس عاملية مؤسسات نجد لهذا الترخيص، عقود أشكال من خاص شكل هي أي  

 األسواق تصديره إلى يكون  ال الذي  املنتج حالة في للنمو جذابا بديال وتعتبر باالستمرارية، االمتياز  حق ويتميز االمتياز،

 عملية أداء حق  سهولة منح جانب إلى السوق  ها  في االستثمار  في الدولية  املؤسسة رغبة  عدم  حالة  في  أو املستهدفة،

تستخدمها،  العاملية  املؤسسات بين ومن  السوق، هذا  في محلية  مؤسسة في معينة  إنتاجية  وسائل من وسيلة التي 

 .كوال وبيبس ي السريعة للواجبات  ماكدونالد للفنادق، العاملية هيلتون  :نجد الدولية للسواق الدخول 

 :االمتيازأشكال عقود  -1

 2هناك ثالثة أشكال لالمتیاز وهي:  

بما    :امتیاز املنتج  - االمتیاز  الشركة األم صاحبة  إلى  الرسوم  و  بدفع األجور  االمتیاز  یقوم من یحصل على هذا 

یسمح له بحق بیع املنتج الذي یحمل العالمة التجاریة للشركة األم و الذي یشتريها من صاحب االمتیاز ثم یعید  

 هذه املنتجات بیع 

یقوم من یحصل على هذا االمتیاز بإنتاج و توزیع منتجات الشركة األمو استخدام املواد الخام  امتیاز التصنیع:   -

 .و التركیبة الفنیة لإلنتاج التي تعتمدها الشركة األم ذاتها

  یصبح من یحصل على هذا االمتیاز حق تأسیس نشاط یحمل اسم صاحبامتیاز تأسیس بعض األنشطة:   -

 .االمتیاز و نفس املظهر الخارجي للشركة األم مثل مطاعم الوجبات السریعة

 يلي:  ما في نلخصها وعيوب مزايا عدة  الدولية الختراق السوق  بدائل من كغيرها االمتياز حق ويتبع

 :املزايا

  .منخفضة بتكلفة الدولية األسواق في السريع التوسع -

  .السياسية املخاطر تقليل -

  .متميزة وصورة طابع ذات للتسويق موحدة طريقة  تقديم -

 :العيوب

  .األرباح انخفاض -

  .االمتياز عقد على كاملة غير السيطرة  -
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  .املستقبل  في االمتياز صاحبة املؤسسة منافسة يستطيع  قوي  منافس خلق احتمال -

 .والفنية اإلدارية املعرفة  من  عالية درجة إلى أو كبير مال رأس تتطلب التي االستثمارات مع يتناسب ال -

 

 1  عقود التصنيع واإلدارة وتسليم املفتاح: :ثالثا

 عقود التصنيع  -1

عقود التصنيع هي عبارة عن اتفاقيات مبرمة بين املؤسسة االجنبية وإحدى املؤسسات الوطنية سواء عامـة او خاصة  

بالدولة املضيفة، حيث يتم بمقتضاها ان يقوم الطرف الثاني نيابة عن الطرف االول بتصنيع وانتـاج سلعة معينة، أي  

ت االتفاقيات  وهذه  بالوكالة،  انتاج  اتفاقيات  االجنبـي  انها  الطرف  ويتحكم  االجل  طويلة  عادة  عمليات   1كون  ادارة  في 

كما ان الهدف من استراتيجية التصنيع هو وضع قاعـدة انتـاج داخـل سوق البلد املضيف كوسيلة   .املشروع وانشطته

سوقها ولكن من   لغزو سوق هذا البلد، وتجدر االشارة الى ان عمليات التصنيع في دولة مضـيفة ال يتضمن فقط البيع في

التعرض   مال محدود وعدم  الى راس  تحتاج  انها  العقود هو  النوع من  هذا  يميز  وما  اخرى،  اسواق  الى  التصدير  اجل 

للمخاطر السياسية، اال انه يعاب عليها التضارب في املصالح بـين الطرفين وقد يؤدي الى بروز مشاكل تنظيمية وانتاجية  

 .وتسويقية

   عقود االدارة  -2

عقود االدارة هي اتفاقيات مضمونها ان تقوم مؤسسة معينة بتقديم املساعدة االدارية او املعرفة التطبيقية والخدمات  

الى مؤسسة اخرى خالل فترة محددة من الوقت بمقابل محدد، وفي بعض االحيان يتضمن االتفاق على ان   الخاصة 

أي ان هذه العقود بمثابة اعطاء الحق ملؤسسة اجنبية  .يةتحصل املؤسسة االولى على نسبة محددة من االرباح الصاف

الدولة املضيفة اليومية إلحدى املشروعات داخل  العمليات  وعقد     aramco ونذكر على سبيل املثال مؤسسة .إلدارة 

بتاميم السبعينات  نهاية  في  السعودية  قامت  ان  بعد  السعودية  مع  وقعته  الذي  نفس   aramco االدارة  تولت  ،حيث 

تقوم في معظم االحيان  Air France, Dejta ؤسسة ادارة املؤسسة الجديدة، ومثال اخر على مؤسسات الطيران مثلامل

فنادق  وكذا سلسلة  االدارة،  عقود  طريق  النامية عن  الدول  في  الصغيرة  الطيران  مؤسسات  الى  االدارية  خبراتها   ببيع 

Hilton  لفندقية االخرى وبعقود االدارة ايضاتقدم خدمات االدارة الفندقية الى املؤسسات ا. 

وعقود االدارة قد تستخدم كاستراتيجية لدخول االسواق الدولية بأدنى حد ممكن من االستثمار وادنى حد من املخاطر  

السياسية، حيث يتميز هذا النوع بانه يساهم في التقدم الفني في ميادين االدارة والتسويق وتنمية مهارات القوى العاملة،  

 
 . 72-71-70، مرجع سبق ذكره ص ص نـوح فروجي - 1
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قلل من االثار السلبية واالقتصادية نتيجة عدم امتالك املؤسسة االجنبية حصة في رأس املال، ولكن تحكم العنصر  وي

 .االجنبي ادارة نشاط وعمليات املشروع قد يخلق تعارضا في املصالح

 ترتيبات تسليم املفتاح   -3

دت التسميات، يبقى يقصد بهذا االسلوب من  حول، ومهما تعد  –شغل    -يطلق عليها ايضا املفتاح في اليد او عمليات ابني

االعمال الدولية انتهاء دور املؤسسة االجنبية وقت االنتهاء من بناء املشروع وتسليم مفتاح تشغيله كما هو الحال في قطاع 

سليم  املنشئات واملباني واملصانع ومحطات الكهرباء والفنادق وغيرها، وقد يتم تغطية النفقات االستثمارية هنا وقت ت 

وحسب هذا النوع من االستراتيجيات   .املشروع او جدولة املدفوعات وفق خطة محددة حسب العقد املبرم بين الطرفين

 فان وجود املؤسسة في سوق الدولة املضيفة يكون مؤقتا.

واسعة ومعقدة غير  اذن يستخدم هذا االسلوب في اقامة وتجهيز املشاريع العمالقة التي تتطلب تكنولوجيا وعمليات بناء   

متوفرة في السوق املحلية ومنها ايضا معامل الحديد والصلب، معامل اإلسمنت واألسمدة والكيماويات واملشاريع التي 

تتطلب تكنولوجيا متطورة كاملطارات واالتصاالت، وبسبب الحجم الكبير لهذه املشاريع فان املؤسسة التي ستتولى تنفيذ 

ارباح تحقيق  تتوقع  تفعله   املشروع  ما  وهذا  مغري  وبشكل  متكاملة  وكحزمة  جاهزا  املشروع  ستقدم  ولذلك  كبيرة، 

املؤسسات اليابانية واالوروبية حيث تقدم عروضا مغرية للتمويل، كما ان اليد العاملة املحلية يجب تدريبها لتشغيل  

 .ستقبلية للمشروعاملشروع، اضافة الى تقديم خدمات ما بعد التسليم بموجب اتفاق لتوفير الصيانة امل

في ظل استراتيجية تسليم املفتاح، تتمكن املؤسسة من الحصول على عائد مادي في شكل اتعاب او ارباح ناجمة عن  

بيع مستلزمات املشروع )اآلالت والتجهيزات الالزمة(، باإلضافة الى انخفاض درجة االخطار السياسية والتجارية بصفة  

في اعمالها  عامة، واذا برهنت املؤسسة على م التعاون مع الطرف املحلي فمن املمكن ان تتوسع  في  صداقيتها وجديتها 

وجه   على  الحجم  صغيرة  واملؤسسات  تتناسب  ال  انها  نجد  املفتاح  تسليم  عيوب  بين  من  اما  املضيفة،  الدولة  داخل 

لجودة بعد تسليم املفتاح  الخصوص، وفضال عن هذا نجد انها ال توفر للمؤسسة أي رقابة على العمليات او السوق او ا

املؤسسة   الى سمعة  مباشرة  غير  او  مباشرة  بطريقة  يس يء  قد  املحلي  الطرف  يحدث من جانب  أي خلل  فان  ثم  ومن 

 .االجنبية
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 املبحث الثالث: االستثمار األجنبي املباشر 

 االستثمار األجنبي املباشر  أوال : تعريف

ة االستثمار األجنبي املباشر على أنه "ذلك االستثمار الذي ینطوي على عالقة یعرف مؤتمر األمم املتحدة للتجارة و التنمی

طویلة املدى تعكس مصالح دائمة و مقدرة على التحكم اإلداري بين شركة في القطر األم ) القطر الذي تنتمي إلیه الشركة  

 (. املستثمرة(و شركة أو وحدة إنتاجیة في قطر آخر )القطر املستقبل لالستثمار

في املشروع   أو كل االستثمارات  املستثمر األجنبي بجزء من  االستثمار املباشر األجنبي هو الذي ينطوي على تملك 

املشترك األجنبي  االستثمار  حالة  في  الوطني  املستثمر  مع  املشروع  إدارة  في  باملشاركة  قيامه  إلى  باإلضافة  هذا   املعين 

renture – joint ارة والتنظيم في ملكيته املطلقة ملشروع االستثمار فضال عن قيام املستثمر  أو سيطرته الكاملة على اإلد

  1األجنبي بتحويل كمية من املوارد املالية والتكنولوجية والخبرة التقنية في جميع املجاالت إلى الدول املضيفة. 

ستثمارات األجنبية املباشرة  هناك عدة أسباب دفعت وشجعت اال  :ثانيا: أسباب اللجوء إلى االستثمار األجنبي املباشر

 وتوسيع شبكة الفروع الخارجية، وهي:

السياس ي املطبق، واألهداف التي  االختالف بين الدول املضيفة من حيث درجة التقدم االقتصادي واالجتماعي والنظام-

 األجنبي. تسعى لبلوغها من وراء االستثمار 

 أسباب ترتبط باألرباح والتكاليف املتوقعة، ومتطلبات االستثمار املالية والفنية واألخطار التجارية وغير التجارية -

  .مدى رغبة املؤسسة في الرفع من حصتها في السوق األجنبي والتحكم والرقابة عليه-

السياسية  - العالقات  طبيعة  املضيفة فضال عن  والحكومة  األم  الحكومة  من  كل  تمنحها  التي  واالمتيازات  الضمانات 

  .واالقتصادية القائمة بين الحكومتين

رأي - فحسب  املضيفة،  الدول  أسواق  في  املنافسة  تضمن  Berger Kindel) درجة   " املباشرة  األجنبية  فاالستثمارات 

 االحتكارية وابتالع املنافسين، ولكن تأثيرها ينحصر أساسا في توسيع مجال املنافسة. استخدام املزايا 

اتخذتها  -  التي  الحماية  إجراءات  من  وغيرها  الجمركية  الرسوم  ارتفاع  بسبب  التصديرية  باألسواق  االحتفاظ  صعوبة 

  .الحكومة املضيفة

ما تتطلب وجود نوع من املنتجات والخدمات غير املتوفرة  الحاجة البيئية لالستثمار، كوجود عادات استهالكية ملجمع  - 

 .والنادرة وذات التكاليف املنخفضة

 
  .13، ص.  1989ة، مصر،  عبد السالم أبو قحف، نظرايت التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية. مؤسسة شباب اجلامع- 1
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 ثالثا: أشكال االستثمار املباشر 

 للتسويق كان /مشروعا سواء  االستثمار ملشروع األجنبي املطلق أو  الجزئي التملك  على املباشر  األجنبي االستثمار  ينطوي 

 االستثمار تقسيم هذه اإلمكانية  ويعني الخدمي  أو  اإلنتاجي النشاط من آخر نوع أي أو واإلنتاج التصنيع أو البيع أو

 :نوعين إلى األجنبي

   :املشترك االستثمار 

 أو منتجات لتوزيع بناء أنظمة أو إنتاج في االستثمار على وذلك أكثر أو شركتين بين تعاون  عن  عبارة املشترك االستثمار

 املحلية املؤسسة تستفيد ما وعادة الدولة املضيفة، من مفروضة حواجز أو قيود دون  األسواق لدخول  الوسيلة توفير

 الشريكة املؤسسة خبرات من االستفادة إلي باإلضافة على منتجاتها املفروضة الحواجز كسر في املشترك االستثمار من

 الدخول  أشكال أحد من املشتركة املشروعات  وتعتبر التقنية، على الحصول  واإلدارة وربما التسويق ناحية من النشاط في

أهداف   لتحقيق مستهدف سوق  في محلية شركة و دولية شركة بين امللكية في اشتراك عن عبارة و هي الخارجية للسواق

 .ربحية

 )أو طرفان فيه  يشارك أو يمتلكه أن يمكن  الذي  األعمال مشروعات أحد  ":هو املشترك االستثمار أن   Koldeكولد   ويرى 

 املال، رأس في الحصة على اقتصار املشاركة عدم مع دائمة، بصفة مختلفتين دولتين من أكثر أو معنويتان( شخصيتان

 واملعرفة اإلنتاج بعمليات  الخاصة الفنية واملساهمة العالمات التجارية  أو  االختراع وبراءات  والخبرة  اإلدارة  إلى تمتد بل

 والتسويق.  اإلنتاج ومراحل كافة عمليات في كذلك واملساهمة التكنولوجية،

 نجد: املشتركة  املشروعات  وعيوب من مزايا 

  :ملزاياا

 إنشاء  على املضيفة الدولة موافقة على املؤسسة حصول  تسهيل في (نجاحه  حالة فياملشترك ) االستثمار يساعد  -

 .مطلقا تملكا استثمارية  مشروعات وتملك

 لدى  األجنبي الخاصة بالسوق  والتسويقية  والبشرية  املالية املوارد توافر عدم  حالة في املشترك االستثمار يفضل -

 .املستهدف األجنبي للسوق  الكامل االستغالل أجل من والالزمة  الكبيرة املؤسسات

 في املحلي الشريك مشاركة أي  التأميم مثل باملشروع املحيطة  املخاطر تخفيض على املشترك املشروع يساعد -

 .تجاري  خطر ألي  التعرض من الناجمة الخسائر  عن فضال املصادرة، املخاطر،

  :لعيوبا

 أو املحقق، حول العائد وذلك األجنبي، والطرف الوطني الطرف بين املشتركة املصالح في تعارض وجود احتمال -

 .املال برأس املساهمة في معينة نسبة على الوطني الطرف  إصرار
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 األهداف تحقيق في املشترك املشروع فعالية على سلبا تؤثر وماليا فنيا الوطني املستثمر قدرات انخفاض إن -

 .األجل والقصيرة الطويلة

 .نسبيا كبير مال رأس إلى يحتاج -

 اإلطار لنا يبين التالي والشكل املحكمة الرقابة  وإمكانية التكنولوجية معرفتها على للسيطرة  املؤسسة  فقدان -

 .املشتركة للمشروعات التحليلي

 

 األجنبي:  للمستثمر بالكامل اململوكة االستثمار 

نوع أو التسويق أو لإلنتاج  فروع بإنشاء الجنسية املتعدية الشركات  قيام  ":في االستثمارات هذه تتمثل  من آخر أي 

 في للمؤسسة فروع أخرى افتتاح بعبارة  أو ،"بالكامل لها مملوكة تكون  املضيفة، بالدولة  الخدمي  أو اإلنتاجي النشاط 

  .األجنبية الدول 

 تخوف ورغم تكلفة، مخاطر وأكثر  أكثر  كونها رغم  الكبيرة  املؤسسات طرف من تفضيال االستثمارات أشكال أكثر تعتبر

يترتب االقتصادية التبعية من خوفا  عليه والضغط الشكل هذا من النامية الدول   غلى سياسية آثار من عنها وما 

 حاليا بدأ ولقد النامية، الدول  ألسواق هذه املؤسسات احتكار حالة سيادة الحتمال وذلك واملحلي، الدولي الصعيدين

 تقدم أصبحت  أنها  بل إفريقيا،  وحتى الالتينية  أمريكا من آسيا، البلدان من  العديد في املؤسسات هذه على االنفتاح

 النواحي جميع  من  املناسب  االستثماري  املناخ  بتوفير  أسواقها، إلى أجل جلبها  من  املؤسسات  لهذه واملزايا  التسهيالت

 ...قانونية واالجتماعية اقتصادية، و السياسية

 مهاراتها نقل أخرى  أو بعبارة معين دولي سوق  إلى بأكملها للمؤسسة نقل عملية على بناءا األصل في الطريقة هذه وتقوم

 من الكاملة سيطرتها تحت مؤسسة في شكل مستهدف بلد إلى األخرى  ومهارتها والتمويلية والتسويقية  والفنية اإلدارية

 بالكامل. التنافسية خبرتها استغالل من املؤسسة يمكن  أن شأنه

  :التاليين الشكلين أحد املباشر االستثمار يأخذ ما عادة

إلى سريعة طريقة تعتبر :الشراء طريق عن قائمة مؤسسة بتملك الدولية املؤسسة قيام -  األسواق للدخول 

 املحلي السوق  مع واتصاالت مستمرة  املحلية  بالبيئة  خبرة لها  قائمة وإدارة  مدربة، عمالة على  املؤسسة  بحصول 

 .والحكومة

 ضرورية قد تكون  والتي الطريقة، هذه املؤسسات بعض تفضل :البداية من  لها  خاصة جديدة  شركة تكوين  -

 :مثل الحاالت بعض في وحتمية

  .للبيع راغبة محلية شركة على الدولية  املؤسسة  تعثر ال قد -

 .أجنبية شركة إلى محلية  مؤسسة بيع  من الحكومة منع -
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 تفيد التي الحديثة التجهيزات إلى تفتقر  مصانعها ولكن البيع في املحلية املؤسسات رغبة -

 .الدولية املؤسسة

 شركة تكوين  أن ذلك على باإلضافة اإلدارة، أو العمالة  خبرة قلة من  املستهدف  السوق  معاناة  -

 تغيير محاولة املؤسسة وتجنب  التكنولوجية املعدات أحدث استخدام يعني ما عادة جديدة

 األعمال  ممارسة  في القائمة املعتادة للمؤسسة الطرق 

 

 العاملية  اإلستراتيجية التحالفات الرابع:املبحث  

 أوال: مفهوم التحالفات االستراتيجية

 نشاطها، في مسار إضافي سند  لضمان االقتصادية املؤسسات إليه  تلجأ  خيار أنه على االستراتيجي التحالف  تقديم يمكن

 والتسارع .املنافسةقوة   لزيادة  نظرا الذاتية  القدرات على فقط االعتماد  اليوم االقتصادية  املؤسسات  بإمكان يعد لم إذ

 وتحتاج متنوعة  تعريفاته محدد، حيث غير تعبير  االستراتيجي التحالف التقليد درجة وزيادة املنتج حياة  دورة  في الكبير

للمنظمات الوضعية على وانعكاساته  الظاهرة حداثة إلى ذلك ويرجع الدقة، إلى  مصطلح يشير كما  .االقتصادية 

 .أو فعلين محتملين دوليين منافسين بين تعاون  اتفاقات إلى العاملية االستراتيجية التحالفات

 تنشأ التي التعاقدية العالقات من واسعة مجموعة" على يتطور  مفهوم على أنه االستراتيجية التحالفات يمكن تعريف

  ،1معين هدف لتحقيق مختلفة أقطار في متنافسة مؤسسات من

 جسدا واحدا تكون  أن  املنفصلة والشركات للمؤسسة  تسمح عملية وسياسات تنظيمية ترتيبات " :أنه على عرف كما

 مشاركة شكل في مشترك مشروع عن عبارة أنه على أخر عرف  "2املعرفة  وفي التعاقدات وفي اإلدارية السلطة في فتشارك

 املنافسة، محل التعاون  بإحالليسمح     االستراتيجي فالتحالف وعليه ،" دولة مضيفة في أخرى  ومنشأة عاملية شركة بين

 املنافسة أسلوب اعتماد من بدال وهذا مشتركا، هدفا لتحقيق املتوفرة باستغالل قدراتها للمؤسسات يسمح ما وهذا

املخاطر السيطرة إلى يؤدي  قد الذي   واملنافع األرباح في باملشاركة للمؤسسات التحالفات وتسمح والتهديدات على 

 3.وغير امللموسة امللموسة  واملكاسب

 في رغبة وال عابرا شيئا التحالف ليست عملية ألن باإلستراتيجية، اتسم إذا إال  التحالف أهمية نع  التعبير  يكفي وال

 املنتظرة األهداف بإدراك للمؤسسة تسمح متعددة ذات أبعاد شمولية  نظرة التحالف يمثل بل فقط، اآلخرين مع العمل
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 املتحالفة للمؤسسات حقيقي سند هو اإلستراتيجي فالتحالف ذلك، الضرورية لتحقيق الوسائل وتحدد جيدا، إدراكا

 مستقبال. النشاط والتوسع في لالستمرار

 السيارات صناعة  في وجه الخصوص وعلى العصر، موضة  إستراتيجية تحالفات شكل في املؤسسات بين التعاون  ويعتبر

 .واالتصال اإلعالم وتكنولوجية األدوية الطائرات، العاملية،

  :1اإلستراتيجية التحالفات أمثلة ومن

 بأشباه   خاصة جديدة تكنولوجيا لتطوير (PHILIPS)فيليبس مع  (SIEMENS) سيمنس  شركتي بين اتفاق •

 .املواصالت

 بشركة الخاص زانتاك  عقار بتسويق  ميرك  تقوم لكي ميرك شركة مع  األدوية  لصناعة  جالسكو شركة بين تحالف •

 .األملاني السوق  في جالسكو

 على الحجم متوسط تصوير ماكينات خط بتصنيع كانون  لشركة يسمح اتفاق على وكانون  كوداك شركتي توقيع •

 .كوداك اسم تحت  تباع أن

 اإلمكانات  بعض لتبادل اليابانية تويوتا شركة مع السيارات لصناعة األمريكية موتورز جنرال شركة بين تحالف •

 آن في وكندا الغربية ودول أوربا ن واليابان األمريكية املتحدة الواليات أسواق تغزو  سيارات  إلنتاج  فيهما  املميزة

 واحد

 ثانيا: أنواع التحالفات االستراتيجية 

 نوعين: إلى اإلستراتيجية التحالفات وتصنف اإلستراتيجية، للتحالفات أنواع عدة وهناك 

هي غير التحالفات ❖  ومديري  مهندس ي بين للمؤسسات اململوكة  التقنية  للمعرفة رسمي غير  موسع تبادل الرسمية: 

 .الصلب وصناعة  املستشفيات مجال في خاصة التحالفات من النوع لهذا عديدة  أمثلة وتوجد املؤسسات املتنافسة،

األخطار   واقتسام  املعارف  تبادل خاللها  من يتم الطرفين بين عقد  بموجب رسمية اتفاقية التعاقدية: هي التحالفات  ❖

 املبدئية الرسمية الخطوة غير التحالفات وتعد املشترك والتسويق التصنيع  وكذا  والتكنولوجيا، السوق  عن واملعلومات

 منها:  أشكال نذكر  عدة  التعاقدية التحالفات من وتنبثق  الرسمية، للتحالفات الالزمة الترتيبات التخاذ

 الدخول  مقابل التكنولوجية الخبرة اكتساب هو التحالف هذا أساس إن   :تكنولوجية إستراتيجية تحالفات ✓

 اإليطالية، ( و)اوليفيتي األمريكية اندتي(   تي شركتي )إي  بين االستراتيجي التحالف على ذلك وكمثال األسواق، إلى

لعملياتها   الحجم وفورات  لتحقيق  األوروبية السوق  إلى للدخول  الحاجة أمس  في األمريكية كانت املؤسسة  حيث

 فإن وفي املقابل األوروبية، السوق  في لذلك والالزمة الكافية  الخبرة بحوزتها تكن لم  لكنها أمريكا، في اإلنتاجية
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 منتجاتهالخطوط   التقنية عالية الضخمة اآللية الحاسبات إضافة في بشدة ترغب كانت االيطالية املؤسسة

 وفي بها، املكثف الخاص التوزيع  نظام على باالعتماد بتوزيعها فقامت  األوروبية، القارة  في بتوزيعها تقوم التي

 في منتجاتها  بعض في توزيع  األمريكية  اندتي  تي  أي  مؤسسة  استخدام  في  اإليطالية أوليفيتي شركة  نجحت  املقابل

 .طرف كل يتمتع بها التي التنافسية  امليزة من يناملؤسست استفادت وبالتالي املتحدة، الواليات

 مؤسسة أو ما منطقة أو ما، لدولة التنافسية أو  النسبية املطلقة املزايا  يجتذب    :إنتاجية إستراتيجية تحالفات ✓

 حدود خارج اإلنتاج في وتعاونيات مشاركات في للدخول  واملستثمرين األعمال رجال من  القرارات أصحاب ما

 العديد هناك الصدد وبهذا التكنولوجيا، و املال أسواق أو الطاقة أو الخام املواد أو األسواق بالقرب من الدولة

املزايا   ألحد تحقيقا اإلقليمية حدودها  خارج مصانعها  تقيم التي واآلسيوية  واليابانية األمريكية  الشركات  من

باملقام تحالفا الذي  تويوتا و موتورز جنيرال مؤسستي بين التحالف  ذلك على ومثال أعاله، املذكورة  إنتاجيا 

 صناعة في مجال تويوتا بمؤسسة الخاصة اإلنتاجية املعرفة من االستفادة إلى موتورز جنيرال تهدف حيث األول،

األمريكي، إلى الدخول  في تويوتا مساعدة مقابل في الحجم وصغيرة متوسطة السيارات  فقامت السوق 

 فرصة موتورز لجنيرال يتيح ذلك حيث العام في سيارة 200000 إلنتاج مشترك  مشروع في بالدخول  املؤسستين

 في األمريكية األسواق إلى الفرصة للدخول  لتويوتا تتاح بينما تويوتا، بمؤسسة الخاصة اإلنتاجية املعرفة تعلم

  .السيارات اليابانية من أمريكا واردات على املفروضة القيود فيه تتزايد وقت

 نظام من االستفادة على املركز التحالفات من النوع هذا أهمية تصاعدت لقد :تسويقية إستراتيجية الفاتتح ✓

 على يجبرها مما   GATTالجات   التفاقيات  الدول  انضمام بعد حاليا ذلك  ويظهر  األخر، الخاص بالطرف  التوزيع

وفرص   والجمركية، الكمية القيود  من  التجارة  تحرير على والعمل األسواق  وفتح تجارية، تحالفات  في الدخول 

بين التجارة ومناطق الحرة املناطق إنشاء عند األسواق بين التحالفات وتظهر األسواق، نطاق توسيع  الحرة 

 :في الدول  مختلف

  .املشتركة املصالح ذات اإلعالنات  في االشتراك -

  .مشتركة بموازنة والتطوير البحوث دراسة في االشتراك -

  .الجديدة الصناعة التصميمات دراسة في االشتراك -

في  املحمول  الهاتف تنتج شركة من أكثر اشتراك مثل السوق، دراسة تكاليف تغطية في االشتراك -

 .الخليجي السوق  أو  املغرب في السوق  دراسة  ميزانية

  .عليها متفق بأسعار  معينة صفقات  لتحقيق  التوزيع  حلقات من عدد بين التحالف -

  .جمركي إتحاد  أو  حرة تجارة منطقة إلنشاء التجارية التحالفات -

 والصراعات. التنافس من  بدال العاملية األسواق  تقاسم إلى التسويقي اإلستراتيجي التحالف يؤدي  -
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األكثر   الرئيس ي  األساس  الدولي  التسويقي  املزيج  الخاصة   حركة،يشكل  املتغيرات  مع  التعامل  و  التوافق  على  قدرة  و 

العناصر   التسويق املحلي, إال أن تصميم هذه  الدولي هي نفس عناصر  التسويقي  التسويقي, فعناصر املزيج  بالنشاط 

 يكون ارتباطا باألسواق العاملية, ملحاولة تحقيق التجانس في الطلب العاملي على املنتجات. 

التسو  املزيج  يعرف  لتحقيق  و  التسويق  مدراء  يستخدمها  التي  الوسائل  أنه مجموعة  وتشمل هذه    أهدافهم،يقي على 

الوسائل العديد من العوامل, التي يمكن أن تلخيصها في: السلعة, توزيعها, تغييرها, وترويجـها, بحيث يقوم مدير التسويق  

 بات كل ظرف من الظروف.الناجح بإيجاد الخطة املناسبة من هذه العناصر األربعة, وفقا ملتطل

و ينبغي اإلشارة إلى أن عناصر املزيج التسويقي الدولي يجب أن تتصف باالستمرارية نظرا للطبيعة الديناميكية التي تعمل 

و من ثم يجب إعادة النظر فيه من فترة ألخرى, حسب العوامل و التغيرات التي تطرأ على   الدولي،فيها النشاط التسويقي  

 قية الدولية. البيئة التسوي

 املبحث األول: املنتج الدولي 

املؤسسة التي تقرر العمل في األسواق الدولية البد وأن يكون لها منتوجا قابال للتسويق وقادر على اشباع رغبات املستهلك  

نجاح   إمكانية  حول  الدولي  التسويق  حالة  في  املطروح  فالتساؤل  ومميزاته،  خصائصه  مكوناته،  حيث  من  وارضائهم 

ؤسسة في دخول األسواق الدولية باملنتوج املحلي أم البد من تكييف املنتوج حسب خصوصية وتعقيدات النشاط في امل

 .األسواق الدولية

و منه فان القرارات الخاصة بالسلعة من حيث تصميمها، تحديد جودتها, تشكيالتها, غالفها اسمها التجاري,   

باقي السياسات التسويقية. وعليه يرى الكثير من املهتمين بالتسويق، أن  الخدمات املصاحبة لها, هي األساس في تصميم 

 نجاح املؤسسة يعتمد بصفة أساسية على املنتوج الذي يتم تقديمه إلى السوق. 

 أوال: مفهوم املنتوج الدولي: 

بعاد،  املادية كالشكل، األ  إن املفهوم الضيق للمنتوج هو أنه ش يء ملموس. ويمكن تعريفه عن طريق خصائصه 

التسويق الدولي أهمل املنتوجات غير امللموسة التي   املكونات، الهيئة واللون وغيرها. مثل هذا املفهوم الذي استخدم في

وغيرها كما    واالستشاريةبعض الدول كاألفالم السيمائية والخدمات الهندسية    تشكل النسبة الكبرى في قيمة صادرات

األموال    املتحدة األمريكية، وفي أسواق التمويل تلعب البنوك األوروبية واليابانية دورا فاعال في تقديم   هو حال الواليات 

العالم دول  من  للعديد  مناسبة  التأمين  .بفوائد  فخدمات  امللموس  للمنتوج  بالنسبة  لضمان    وحتى  مطلوبة  والشحن 

 1.الطلب عليه إيصال املنتوج إلى أسواقها وحيث
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متكامل للمستهلك، كما في حالة   وفي حاالت عديدة البد من الجمع بين املنتوج امللموس وغير امللموس لتقديم منتوج واحد

املشاريع الجاهزة حيث تشترك أكثر من مؤسسة من أكثر من دولة لتقديم املشروع الجاهز بهيئة كاملة.. آالت وتشغيل  

ولذلك فإن أفضل تعريف للمنتوج هو أنه: “حزمة من الخدمات أو اإلشباع      دارة والضمان.وصيانة وتدريب وقطع غيار وا

البائع   بين  اإلتفاق  حسب  تكييفها  أو  تعديلها  يمكن  الخدمة  هذه  من  جزءا  تمثل  مثال  الضمان  فشروط  املنافع".  أو 

 1واملشتري.  

شكل منتوج مادي ملموس أو   ستهلك" والتي قد تأخذويمكن تعريف املنتوج على أنه: "حزمة املنافع التي تشبع حاجة امل

فإن أخرى،  وبعبارة  مجردة.  فكرة  حتى  أو  ملموسة  غير  للمنتوج   خدمة  املادية  الخصائص  بشراء  يقوم  ال  املستهلك 

 .2فحسب، ولكن يقوم بشراء اإلشباع الذي يحصل عليه من الخصائص واملواصفات املختلفة للمنتوج

 

إن إستراتیجیة املنتوج تستمد أساسا من صفات املنتوج وخصائصه التي :  الدولية األسواق في املنتج  سياساتثانيا:  

 3: تجعله منتوجا تنافسیا في السوق الدولي وتتمثل هذه الخصائص أو السیاسات في العناصر التالیة

 العالمات التجاریة  ➢

 .التغلیف ➢

 التبیين)التسمیات(  ➢

 .الضمان و الخدمة ➢

 املواصفات الدولیةالجودة و  ➢

تسمى كذلك سیاسة التمیيز حیث تعتبر العالمة التجاریة وٕا ختیارها من العناصر :  التجارية والعالمات املاركات -1

األساسیة التي تسهل للمؤسسة إقتحام األسواق الدولیة بفعالیة وبأكثر قوة وتأثير على املستهلكين ألنها بمثابة وسیلة 

صورة املؤسسة في السوق ویمكن تعریف العالمة التجاریة على أنها :"أي ش ئ یعرف منتوجات  لإلتصال وهي التي تقود  

البائع بحیث تميز نفسها عن اآلخرین فقد تكون العالمة، كلمة، رمز، تصمیم أو مجموعة من الكلمات، أو مركب مما  

 ."سبق

الرمو  أو  أو العالمات  العبارات  أو  أنها"إستخدام األسماء  أو مزیج منها بغرض تعریف سلعة  كما تعرف على  ز والرسوم 

 "معینة حتى یميزها املستهلك عن غيرها من السلع املنافسة

 :هناك عدة مفاهیم مرتبطة بالعالمة والتسمیة للمنتوجات من بینها

به( مثل:    وهو جزء من اإلسم یمكن التعبير عنه لفظا بما فيها األحرف أو الكلمات أو األرقام)یمكن النطقإسم العالمة:   -

 .كلمة بیبس ي، سوني
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جزء من إسم العالمة ال یمكن التعبير عنه لفظیا ) یمكن التعرف علیه ولكن لیس من املستطاع    : هو العالمةماركة   -

 .(التلفظ به(، كما هو الحال في تصمیم الشعارات أو الرموز مثل: النجمة )لسیارات مرسیدس

تزاول املؤسسات نشاطها من خالله وله حمایة قانونیة ومسجال لدى الوزارة  اإلسم التجاري الذي    وهو  التجاري:اإلسم   -

 .املعنیة مثل شركة الخطوط الجویة الجزائریة

وهي العالمة املسجلة قانونا لدى الجهات املختصة لإلستخدام الوحید من قبل املؤسسات سواءا    العالمة التجاریة: -

 . كان ذلك إسم العالمة أو ماركة العالمة 

كما أن املؤسسة عند تعاملها مع األسواق األجنبیة تجد نفسها أمام إختیار أحد السیاسات والبدائل الخاصة بالعالمة  

 :وهي

تعتبر هذه السیاسة مفیدة في حالة قیام املؤسسة بتسویق منتوج واحد حول  عالمة واحدة حول العالم :    استخدام -

 : ميز مع ثقافة ذلك املجتمع وتتميز هذه السیاسة بالخصائص التالیةالعالم على نطاق واسع، وعدم تعارض اإلسم امل

 . سهولة تعرف املستهلك على املنتج دولیا وربطه باملؤسسة -

 .تنسیق الجهود الترویجیة و اإلعالنیة كونیا -

 .التقلیل من فرصة الخلط بين منتجات املؤسسة و املؤسسات األخرى  -

 .تهلك على العالمة التجاریة للمؤسسةیترجم ذلك إلى سهولة تعرف املس  -

یرتبط إستخدام هذه السیاسة بتوحید مواصفات املنتج وتعتمد في نجاحها على تقارب أذواق املستهلكين كونیا والتنسیق  

 .بين الجهود الترویجیة واإلعالنیة وهي سیاسة الشركات العاملیة مثل:كوكا كوال، ماكدونالد، مارسیدس

لكل سوق تعدیل   - مثالالعالمة  املحلیة  الظروف  ملالئمة  أحیانا  الطریقة  هذه  على  اإلعتماد  یتم  نستلیه  ::   )مؤسسة 

NESTLE)     قدمت للقارة األوربية في الستینات منتوجا لها بأسماء متميزة في كل دولة،  حیث قامت بتقدیم مسحوق القهوة

 یا تحت إسم نسكافیه بلیند. الجاهزة في أملانیا تحت إسم نیسكافیه جولد وفي بریطان

 :تلجأ املؤسسة إلى إستخدام هذه اإلستراتیجیة في الحاالت التالیةعالمات مميزة محلیة:  -

 .إنتاج و بیع و إستهالك املنتج محلیا -

 .رغبة املؤسسة الدولیة في التخلي عن صورتها األجنبیة و الظهور بمظهر املؤسسة املحلیة -

حیث تواجه بعض املؤسسات الدولیة مشكلة اإلختیار بين إستخدام إستخدام إسم املؤسسة كعالمة للمنتجات:   -

إسم املؤسسة كأداة تمیيز لجمیع منتجات املؤسسة ) ما یسمى عالمة األسرة( أو إستخدام إسم مميز لكل مفردة من  

 .مفردات الخط اإلنتاجي

 

حفظ  أجل من معه تباع والتي املنتج من جزء تكون  التي العناصر مجموع بأنه التغليف تعريف يمكن :التغليف -2

 :من الغالف  ويتكون  محتوياته،

بيانات    (نصوص  وعدة   مستعملة  وألوان رسومات  عدة  يشمل ما  عادة الذي  الديكور  بمثابة يعد الذي :الخارجي الغالف ▪

 ؛ وقصاصات )
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 .لخ .....حديد  كارتون، بالستيك، زجاج، :املستعملة املادة وتمثل الغالف محتوى  وهي :العبوة ▪

 :للتغليف مستويات  ثالث عموما نميز

 مشتقات كعلب)مباشرة عبوة(به   مباشر اتصال في إذن نجده والذي  املنتج على يحتوي  الذي  وهو :األولي التغليف -

 الحليب؛

 :فمثال ،للمنتج إضافية حاوية  هو أي  مباعة وحدة في لجعلها املنتج  من وحدات  عدة  يجمع الذي هو  :الثانوي  التغليف -

  .الجبن علب من مجموعة على تحتوي  التي كالعلبة

 :فمثال باملنتج؛ الخاصة البيع  نقاط  إلى املصنع من املنتجات من كبير  عدد وشحن بنقل يسمح الذي  هو  :الشحن تغليف -

 .واملطارات املوانئ في بالشحن الخاصة  الحاويات

 املسمىللش يء   رقمية هوية إلعطاء الحاجة نتيجة الدولي الترقيم يستخدم إذ العاملي، الترقيم خاصية التغليف ويحمل

 :منها أشكال بعدة ويستخدم غيره، عن يميزه  مما

  واملستندات؛ والخدمات السلع املنتجات ترقيم -

  واألشخاص؛ واملؤسسات املواقع  ترقيم -

 .التزود مراحل خالل  معالجتها يتطلب التي املواد  من تركيبة  أي تخزين أو نقل  لعمليات الترقيم الشحنات ويستخدم  ترقيم -

هو تلك البيانات الواجب ذكرها عن السلعة، وتكون مصاحبة لها وذلك إلى جانب ما يضاف من   : التبيينالتبيين -3

بيانات تفصيلية تكتب في نشرة أو كتيب مصاحب للسلعة، أو ورقة توضع مع السلعة داخل الغالف. ومنه تقوم 

إنتاجه ومدة صالحيته ووزنه سياسة التبيين بتعريف املستهلك لطريقة استعمال املنتج وإعالمه عن مكونات وتاريخ  

بهذه الطريقة اللغة التي  حيث يجب على الشركة أن تأخذ بعين االعتبار عند القيام  .وغير ذلك من األمور األخرى 

يفهمها املستهلك عند كتابته وإرشادات استعمال املنتوج واألسلوب الذي يتناسب مع ثقفته واتجاهاته. ذلك بوضع  

، كما أن تراعي كذلك قوانين حماية البيئة في الدولية األجنبية ألن عملية التبيين ال  األشكال والرسوم التوضيحية

تقتصر على مجرد إرشاد املستهلك كخطوات استخدام املنتوج، بل تمتد لتشمل بيانات على مكونات املنتوج وتاريخ  

ذه القوانين، وذلك حتى ال تتعرض اإلنتاج ومدة الصالحية، كلها بنود يجب أن تراعيها الشركة بعد دراسة متأنية له

منتجاتها للمعارضة من طرف جمعيات حماية املستهلك، أو إحدى جمعيات حماية البيئة في هذه الدول، ومن ثم 

 1إصدار أحكام قضائية تنقص من سمعة الشركة ومنتجاتها.  

 في السوق  أجنبي منتج  بيع  باإلمكان كان  ما  إذا تحدد  املختلفة األسواق  في املنتج مواصفات إن  :املنتج  مواصفات  -4

 ومن األمثلة بالحكومة، مقترنة وأخرى  تقنية مواصفات إلى املواصفات  تقسيم  ويمكن عليه، تعديالت أية إجراء  دون 

 املنافسة والشركات IBMشركة   قررت الشخصية،حيث الحواسيب صناعة في املوجودة  تلك التقنية املواصفات  على

 إلى تعديل أخرى  بأنظمة  السوق  دخول  تريد شركة  أي ستضطر وعليه  معينة، دقيقة  معالجة  أنظمة  استخدام لها

 إحدى املواصفات املثال، سبيل فعلى املنتج، مواصفات لتحديد أخر مصدر فهي الحكومية التشريعات أما .منتجاتها

 
 257عبد السالم أبو قحف، رجع سبق ذكره، ص - 1
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 مما جعل الصغيرة، السيارات ملحركات  التلوث ضد مواصفات هي املشتركة األوربية السوق  مجموعة  فرضتها التي

 سيارات بيجو، منتجي من كل على جدا كبير بشكل الجديدة املواصفات هذه أثرت ثمنا وقد أغلى السيارات هذه

 1منتجاتهم. ثلث تمثل الصغير املحرك ذات  السيارات أن حيث

الكثير من املستهلكين في العالم ال يقيمون املنتوجات من حيث مظهرها الخارجي وخصائصها    إن :املنشأ بلد تأثير -5

الفيزيائية فقط، وانما يقيمونها أيضا من حيث سمعة البلد املنتج للمنتوج. فبعض الدول تترك إنطباعا قويا في أذهان 

نيا بالنسبة إلى السيارات وبريطانيا بالنسبة إلى املستهلكين فيما يختص بأنواع معينة من املنتوجات، مثل اليابان وأملا

مالبس الرجال وفرنسا بالنسبة إلى العطور وألبسة املوضة. هذه السمعة الجيدة لبلد املصدر يساعد املؤسسة في 

تأثير البلد   االعتبارتسويق إنتاجها في العالم بسهولة ويسر. وبالتالي يجب على رجل التسويق الدولي أن يأخذ بعين  

معين لدى املستهلكين، وأيضا على قدرة منافسيه من الدول األخرى. فبلد املنشأ    انطباععلى خلق   (Made in) ألصليا

 2كالتمور الجزائرية(؛ املنتوجات )هو أكثر أهمية من اسم العالمة وال سيمة بالنسبة إلى بعض 

 يعطي املستهلك مما منها، املنشود الهدف  تحقق  سوف  السلعة بأن البائع من  وعد  الضمانات تعتبر  :الضمانات -6

 فإن الدولي التسويق  وفي خارجية، بلدان في البيع  يتم حينما كبيرة  أهمية ذات  الضمانات  وتعتبر  للشراء، االطمئنان

 : وهي بسيطة الضمان  أسئلة

  دولي؟ بشكل املحلية الضمانة الشركة تقدم هل

  سوق؟  كل مع تتأقلم  أم األسواق  جميع في الضمانة نفس تقديم على الصانعة الشركة تحافظ هل

  منافسة؟ كسالح الضمانات الشركة تستخدم هل

 وتحميها من الشركة مسؤولية تحدد إنها حيث  والترويج،  الحماية :هما صفتان للضمانة فإن  املنتج  نظر  وجهة فمن

 من ضمانات أكثر يقدمون  الذين أولئك من وخاصة الشراء على املستهلك تشجع أيضا أنها كما معقولة غير متطلبات

 .اآلخرين

 ال  التسويقي الحديث املفهوم ظل ففي   التسويقية، العملية من جزءا املستهلك إلى املقدمة  الخدمة أصبحت  :الخدمة -7

 أن يتأكد املسؤوليات حتى بعض البائع  يتحمل بل البيع عملية من االنتهاء بعد واملستهلك البائع بين العالقة تنقطع

 حيث  العالم؟ جميع أنحاء  في الخدمات  أفضل تقديم  يمكن كيف هو  والسؤال  منها، املتوقعة االشباعات  تحقق  السلعة

 تزويده على من الحفاظ البد لذلك محلية، غير شركة من  بالشراء يقوم حينما أكثر بقلق يشعر  األجنبي املستهلك  أن

 (الخدمات هذه تقديم في على موزعيها تعتمد قد دولي مستوى  على تسوق  التي فالشركات أفضل، وبصورة الخدمات بهذه

للعمالء والتشغيل الغيار قطع وتوفير والتصليح الصيانة مؤسسات تتعاون  أو  ،والتسليم(   متخصصة خدمات مع 

 إال معها، ستتعامل التي الدول  دولة من كل في لها خاصة خدمة مراكز إنشاء طريق  عن أو املطلوبة، الخدمات لتقديم

 
 197هاين حامد الضمور: "مرجع سابق"، ص ص:   - 1
 571رضوان احملمود العمر، مرجع سابق، ص    -  2
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 البرامج أسلوب تستخدم الشركات  من فإن كثيرا الخدمة، جيدة موزعين  شبكة وجود لصعوبة ونظرا .جدا مكلف هذا أن

 :التدريب لبرامج  رئيسية أشكال ثالثة وهناك التدريبية،

  التدريب؛  بغرض املوزع لدى  الخدمة ملسؤولي الصانعة الشركة  استضافة -

  مجدية؛ غير األولى الطريقة تكون  حينما  أماكنهم في العاملين لتدريب فريق إرسال -

 .إقليمي أساس على متعددة  أماكن في  ثابتة تدريبية مراكز إنشاء -

 

إن أصعب ما تواجهه املؤسسة عند تسويق منتجاتها في األسواق الدولية تقديم    :خدمات ما بعد البيع -8

للمستهلكين تتمثل هذه الخدمات في كل من الضمان، الصيانة، اإلصالح، النقل وغيرها، وتكمن خدمات ما بعد البيع  

 الصعوبة في هذا الشأن أن تقديم هذه الخدمات يستوجب أحد األمرين: 

إما امتالك املؤسسة ملراكز تقديم هذه الخدمات في األسواق الدولية، وهو ما ينطوي عليه تكاليف مرتفعة ومخاطر     -

  .مرتفعة أيضا  ماريةاستث

االعتماد على مراكز متخصصة في األسواق املستهدفة األمر الذي قد يعرض املؤسسة لخطر فقدان السوق، إذا لم    أو  -

باإلضافة إلى قيام املؤسسة بإرسال خبراء لتدريب العمالة وما يصاحبه من   .تؤدي هذه املراكز الخدمات املطلوبة منها

 .في التكاليف ارتفاع

  أالفاضلة بين هذين البديلين يعتمد على تحليل العائد والتكلفة وكذا املخاطر املصاحبة لكل بديل. على املؤسسة  امل 

 .تهمل هذه السياسة فال تنقطع العالقة بين البائع واملستهلك وبالتالي تدعم مكانة املنتج في السوق 

 الدولي املنتج  ومواءمة وتكييف ثالثا: تنميط

 على سوق  كل تالءم بمواصفات ما سلعة أن إنتاج إذ اإلنتاج، بتكاليف كبيرة بدرجة واملواءمة التنميط قضية ترتبط

 على باإلنتاج أو بالحجم مرتبطة وفرات تحقيق  على إمكانية يؤثر الذي  األمر متباينة  إنتاج خطوط أحيانا يتطلب حده

 توفر كما  واحد، إنتاجي خط على االعتماد من املنظمةتمكن   النمطية فإن املواءمة من العكس وعلى واسع، نطاق

 .الكبير الحجم وفرات من لالستفادة كبيرة  إمكانية

 املواءمة، ونقصد بقضية  املعنية األطراف ماهية  معرفة من  البد املواءمة  مفهوم نحدد  كي  : واملوائمة التعديل مفهوم   -1

 هم الكلي على املستوى  أطراف  ثالث وهناك معين، لطرف بالنسبة املنتج على  تجري  التي التعديالت  مواءمة ذلك من

واملستهلكين الشركات النامية، الدول  حكومات  هي األطراف وهذه املواءمة، بمسألة املعنيون   األسواق في املنتجة، 

  املختلفة

 الدول النامية في املواءمة قضية أبعاد الدولي البنك حدد لقد :   النامية الدول  حكومات نظر وجهة من املوائمة 1-1-

 :التالي النحو على

 ية؟ مالتن سياسة  أهداف مع تتوافق السلعة إنتاج في املستخدمة التكنولوجيا فهل للهداف، بالنسبة املواءمة -
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 أعباء االستخدامات  تحمل على  وقادرة ومقبولة  مفيدة  املقدمة الخدمة  أو النهائي  املنتج فهل للمنتج، بالنسبة املوائمة  -

 املطلوبة؟

 للموارد؟  االقتصادي االستخدام تحقق ذاتها اإلنتاج عملية فهل اإلنتاج، لعملية بالنسبة املواءمة -

 البيئية؟ والعوامل الثقافة مع تتواءم اإلنتاج وعمليات املنتجات فهل البيئية، والعوامل للثقافة بالنسبة  املواءمة-

 وهذا قبوله وتحمله، ومدى  املنتج فائدة هي الحكومات تطلبها التي  األساسية الشروط فإن املنتج  بمواءمة يتعلق ما وأما

اختبار فإنها املستهلك يشتريها سلعة أي  أن ذلك السوق، اختبارات أبسط من يعد األمر حقيقة في  خالل من تواجه 

 .السوق 

 تلك إلى أسواق ذاتها اإلنتاج عمليات بنقل أساسا يرتبط ذلك فإن اإلنتاج، لعمليات بالنسبة باملواءمة يتعلق وفيما

 لتلك الهيكل االقتصادي  مع متفقة تجعلها تكنولوجية بخصائص تتسم أن يجب اإلنتاج عملية فأن ثم ومن الدول،

 فإذا اإلنتاج تسويق في الشركةخطة  على النهاية في ذلك ويعتمد املختلفة، اإلنتاج عناصر ندرة أو وفرة حيث من الدولة

 الدولة لتلك  املحلي السوق  في أي البيع فقط اإلنتاج عمليات فيها انتقلت التي الدولة سوق  هو املستهدف السوق  كان

 .لهذه الدولة االقتصادي  الهيكل مع تتناسب أن يجب املستخدمة التكنولوجية فإن

 وتعظيم األرباح، النمو بقضية الشركات نظر وجهة من املوائمة ترتبط :املنتجة الشركات  نظر وجهة من املواءمة -1-2

 بمجموعة سوف يواجه  املحلي  للسوق  املوجه  املنتج نفس  على  باالعتماد الدولية األسواق  اختراق الشركة  محاولة  أن إذ

 .األسواق تلك  في حالته بنفس املنتج قبول  عدم هو أهمها لعل الحواجز، من كبيرة

 الكبير، وفرات اإلنتاج  وتحقيق  النفقات، تخفيف في الرغبة  إلى ترجع  األسلوب هذا انتهاج الشركات محاولة أن وال شك

 درجة فيها  ترتفع  في بيئة تعمل الشركات أن كما  الخارجية، األسواق  وخصائص  بطبيعة  الكافية املعرفة  غياب عن  فضال

 نجاحا  تلقى  سوف  املنتج الشركة على تجريها  سوف التي التعديالت بأن ضمان يوجد  ال  أنه يعني الذي األمر  التأكد، عدم

 .املستهدفة األسواق في

 عليه يتم االعتماد  التي املعقدة النماذج من عديد هناك :املختلفة األسواق  في املستهلكين نظر وجهة من املواءمة -1-3

 من  املواءمة حدد مسألة قد الدولي البنك  أن  غير القضية، بهذه عموما  التسويق  بحوث وتهتم املستهلك، سلوك  لدراسة

 ومدى  أجلها، من يقدم املنفعة التي أو للفائدة املنتج تحقيق مدى  أساس على املختلفة األسواق في املستهلكين نظر وجهة

 نظر بوجهة  االهتمام فإن   عامة  وبصفة  األساسية،  لوظيفته  تحمله  ومدى  والثقافية، البيئية  الناحية  من  قبولها

 في الحال هو كما في االختيار السيادة له املستهلك كان فإذا املستهدف، السوق  وهيكل طبيعة على يعتمد املستهلكين

 .التسويق بحوث  على نتائج اعتمادا املستهلك ورغبات لحاجات املالئم املنتج اختيار يمكن فإنه الحرة األسواق

 لتلبية الحاجات الخدمات  أو املنتجات الشركة تعدل  بواسطتها التي الفردية  للدرجة ينفذ قد التعديل أو التكييف  إن

 حسب أو اختياريا، إلزاميا التعديل يكون  وقد  الدولية، األسواق في املشترين  مجموعات  أو األفراد  للمستهلكين النادرة 

 :في واملتمثلة للتغيير الدافعة العوامل



 

 

90 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 إدخال تستدعي التي العوامل من مجموعة  هناك  :) السلعة على تعديالت إدخال  (للتعديل الدافعة العوامل  -1-4

  :في حصرها يمكن  السلعة، على تعديالت

  السلع؛ استخدام ظروف  اختالف -

 تعديالت حتى إدخال  من  البد لذا محرمة  املنتجات بعض يعتبر اإلسالمية  الدول  حالة ففي  العقائدية  املتطلبات  -

 اإلسالمي؛  الدين مع تتماش ى

 تسويقها يتم خدمة أو سلعة أي  على معينة اشتراطات تفرض  قد اقتصادية  تكتالت إقامة  نحو الدول  اتجاه -

 التكتل؛ في األعضاء الدول  داخل

 تمارس أجنبية شركة على معينة  اشتراطات الدول  بعض تفرض املضيفة،فقد باألسواق الحكومية اإلجراءات -

 داخلها؛ تسويقي أو إنتاجي نشاط

 املذاق.  أو التغليف أو املوديالت أو باأللوان يتعلق ما سواء ألخرى  دولة  من والحاجات األذواق في التباين -

فسياسة   الدولي، املسوق  قبل من اتخاذها يجب التي األساسية القرارات من هي التنميط مسالة إن :التنميط 2-

املساعدة،  الخدمات أو التغليف في أو ،)الخ...اللون  الوظيفة، الحجم،( للمنتج  املادي الجوهر في تحدث قد التنميط

 ملا يدعى خالصة  هي الطريقة  وهذه عليها،  تعديل أي إجراء  دون  املحلي السوق  في املباع املنتج نفس تسويق يعني وهذا

 .العاملي املنتج بإستراتيجية

 :  يلي ما للتنميط الدافعة العوامل أن القول  يمكن :التنميط على املشجعة العوامل -2-1

  كبير؛ بحجم اإلنتاج عن الناتجة الوفرات -

 اللغة اختلفت وأن حتى-واحد إعالن تصميم -التسويق وتكاليف والتطوير البحوث تكاليف وتقليص تخفيض -

 السلعة؛  نفس لبيع  سوق  أي  في العمل يمكنهم بيع رجال  تدريب أو

  ؛)مثال كوال كوكا شركة(الخارج في للشركة الذهنية الصورة على املحافظة -

  بلد؛ أي من السلعة نفس بشراء املستهلك قيام -

  األجنبي؛ املستهلك احتياجات مع تتواءم لكي السلعة تطوير أو تعديل تكلفة ارتفاع -

  التصدير؛  عملية تسهيل -

  .أنفسهم املنافسين خالل من حتى النمطية السلع  تسويق يمكن -
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ويبقى التساؤل املطروح ما هي أفضل طريقة للمؤسسة علما أن لكل منهما    معايير االختيار بين التنميط والتكييف -3

 1إيجابيات وسلبيات وذلك حسب مجموعة من املعايير كما سنبينها فيما يلي: 

املنتوج طبيعة  الصن  :أ/  املنتوجات  يخص  فيما  املواصفات  تنميط  فعالية  عن  الدراسات  بعض  عكس  دلت  اعية 

املنتوجات اإلستهالكية التي تحتاج إلى تعديل أكبر بالنسبة للمنتوجات غير املعمرة عن املنتوجات املعمرة. حيث تخضع  

املنتوجات اإلستهالكية غير املعمرة للذواق والعادات وهذه الخصائص تميز كل دولة على حدة، يحتل التكييف بالتالي  

 ة؛ أهمية أكبر عكس املنتوجات املعمر 

السوق  تطور  درجة  إلى   :ب/  مرحلة  كل  وتحتاج  آلخر  سوق  من  تختلف  حياته  دورة  في  املنتوج  مكانة  فإن  نعلم  كما 

استراتيجيات تسويقية مختلفة. وبالتالي فاختالف املرحلة التي يتواجد فيها املنتوج من سوق آلخر)محلي/دولي( يحتاج إلى  

ن السوق و املنتوج. وكمثال على ذلك فشل كاميرات بوالرويد في فرنسا  تعديالت)تكييف( مناسبة في تصميمه للمواءمة بي

إختالف   رغم  األمريكية  املتحدة  الواليات  في  املطبقة  التسويقية  اإلستراتيجية  نفس  استخدمت  املؤسسة  أن  إلى  راجع 

 .(الفرنس ي)مرحلة النضج في السوق األمريكي مرحلة التقديم في السوق  املراحل التي كانت في السوقين

تكييف املواصفات الخاصة باملنتوج مرتبطة بمالءمة الظروف املحلية بتكلفة معينة تشمل تكلفة    :ج/ العائد والتكلفة

وسياسة   املميز  واسمه  وتغليفه  وخصائصه  املنتوج  لتصميم  املادي  التغيير  وتكلفة  والتطوير،  البحوث 

نظرا   والتطوير  البحث  تكاليف  يجنب  مراجعة  الضمان...فالتنميط  واجراءات  اإلنتاج  في  املستخدمة  التكنولوجيا  ألن 

الجودة قد تم إرسائها من قبل وتم تحسينها من قبل )تقليل التكاليف(، مع اإلشارة إلى صعوبة تحديد تكلفة الفرصة  

 البديلة كميا، ألن املنتوج قد يحوز قبوال أكثر في حالة تعديله، وعليه وجب تحليل العائد والتكلفة؛ 

ا الحكوميةد/  أدائه،   :ملتطلبات  باملنتوج: مستوى  بأمور مختلفة مرتبطة  تتعلق  في دول متعددة  هناك قوانين مختلفة 

التعريفات الجمركية والشرائح الضريبية، وهذا ما قد يفرض على املؤسسة ضرورة تكييف املنتوج.  براءات اإلختراع، 

فولت في أمريكا مما يؤدي إلى وضع شروط مختلفة    110أوربا و    فولت في   220وكمثال على ذلك: يستخدم التيار الكهربائي  

للمان. باإلضافة إلى أن املصدرين إلى أمريكا يتحتم عليهم تكييف سيارتهم وذلك ملطابقة شروط األمان وقوانين مكافحة  

 التلوث؛

املنافسة تكييف منتوج  :ه/  املؤسسات  يفرض على  األجنبية  األسواق  في  املنافسة  اشتداد    االحتياجاتاتها ملالءمة  إن 

 والظروف املحلية والتميز عن املنافسين، وعلى العكس فإن غياب املنافسة يمكن التنميط؛

تعني الخدمات املساعدة، املنشئات والوظائف الضرورية الالزمة لخلق وتطوير وخدمة الطلب    :و/ الخدمات املساعدة

والبنوك ومؤسسات    واإلعالن واالتصال ومؤسسات بحوث التسويق  واملتمثلة في متاجر التجزئة والجملة ووكاالت البيع
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تيجية تصميم املنتوج. وكمثال على ذلك  اإستر   ض ...علما أن توافر وتكلفة ومستوى أداء هذه الخدمات تؤثر علىااإلقر 

تاجر التجزئة أو  ال توجد فيها ثالجات الحفظ والتبريد على مستوى م عدم إمكانية تسويق األغذية املجمدة في الدول التي

  مؤسسة يولينقر التي واجهت مشكلة في تقديم األغذية املحفوظة املجمدة إلى أسواق الهند  مثال)   حتى على مستوى املنازل 

املنازل، مما أدى    وباكستان وتايالندا والفيليبين لعدم كفاية ثالجات التبريد على مستوى متاجر التجزئة وعلى مستوى 

 (. لهذه الدول  خط جديد من الخضروات املجففة وتسويقها خصيصا إلى قيام املؤسسة بتطوير

أجهزة التكييف    :فيا ومناخ وموارد، التي تؤدي إلى ضرورة تكييف املنتوج. مثلاتتمثل أساسا في الطوبوغر   :ر/ البيئة املادية

منطقة الشرق األوسط وافريقيا. كذلك   تحتاج إلى خصائص إضافية للحصول على أداء مقبول في املناطق الحارة مثل

 تصميم األدوات الكهربائية واألثاث املنزلي؛ مساحات املنازل وحجمها بين الدول يؤثر على اختالف

للمنتوج   ودرجة تقبل املستهلك   االقتصادي ت الناجمة عن الفروق الثقافية والنمو  اتتمثل في التأثير   :ز/ ظروف السوق 

 .املنتوجت املؤسسة بتكييف ا ر اعلى قر 

للمنتوج   املادي  الجوهر  في  تحدث  قد  التكييف  أو  التنميط  اللون،  )فسياسة  الوظيفة،  أو   أو)...الحجم،  التغليف  في 

عن طريق بعد واحد فقط للمنتوج وهذا    الخدمات املساعدة أو الضمان أو الجودة. وبأقص ى حد فإن املؤسسة ستنمط

إجراء أي تعديل)تكييف(عليها. وهذه الطريقة هي خالصة ملا يدعى    يعني تسويق نفس املنتوج املباع في السوق املحلي دون 

 .بإستراتيجية املنتوج العاملي

الخدمات   أو  املنتوجات  املؤسسة  تعدل  بواسطتها  التي  الفردية  للدرجة  ينفذ  التكييف قد  أن  املقابل هو  والحد اآلخر 

لتلبية الحاجات النادرة للمشترين األفراد أو مجموعات املشترين في األسواق الدولية. إن املسألة ال تتطلب عادة الحد 

نميط شائعة بالنسبة لبعض املنتوجات الزراعية، واملواد الخام، واملنتوجات  األول أو الحد اآلخر. بالطبع فإن سياسة الت

نصف املصنعة غير أن سياسة التكييف هي شائعة في بعض أنواع مثل أجهزة البناء، واملصانع وكذلك في خدمات معينة  

لدولي يجب أن تكون متوسطة  ولكن على الرغم من أن السياسة مبدئيا هي إما التنميط أو التكييف، فإن قرارات املنتوج ا

بين هذين الطرفين. فقد يكون التنميط إلزاميا أو اختياريا، فالتكييف اإلل ا زمي قد يطلب بسبب أشياء مثل اختالفات  

 .في اللغات، اختالفات في األنظمة الكهربائية، اختالفات في أنظمة املقاييس واملواصفات واملتطلبات الحكومية

 نتوج الدولي:دورة حياة امل - رابعا

ينخفض اإلقبال على    إلي مرحلة تشبع، حيث  للسوق ألول مرة حتى تصل  بتقديمه  تبدأ  لكل منتج دورة حياة 

السلع في األسواق مع مرور الوقت. واملقصود بدورة حياة املنتج هي املدة الزمنية التي تبقي فيها السلعة في األسواق وتحظي 

لسلع حينما تستطيع إحدى الدول املتقدمة تقديم منتج جديد من خالل االستفادة  باهتمام العمالء، وتبدأ دورة حياة ا

 إلى امليزة التنافسية التي حققتها الشركة في  
ً
من تفوقها التكنولوجي، وتصدير هذا املنتج إلي األسواق الخارجية استنادا

ل دورة حياته منذ أن يتم تقديمه إلى األسواق  مجال االبتكار والتطوير، وهناك مجموعة من املراحل التي يمر بها املنتج خال
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" فإن مبدأ دورة حياة املنتوج الدولي تنطلق من الفرضية على  Vernonو لكل مرحلة خصائصها, فحسب " كمنتج جديد، 

أن االنحرافات التكنولوجية بين البلدان, و هي العوامل األساسية املفسرة لسلوك االستثمار في الخارج للتصدير, و كذلك  

دورة حياة املنتوج العاملي تصف لنا املراحل املتتابعة لحياة املنتوج منذ االكتشاف, فهي الوسيلة التي تفسر لنا الطريقة  

التي تتفاعل بها مختلف عناصر املزيج التسويقي غير الزمن, من أجل تحديد اإلنتاج و التصدير, فاملؤسسة القائدة في 

ية تصنع منتوجا جديدا فتنشر هذا االكتشاف في األسواق األمريكية, كمرحلة أولى, نشاط معين بالواليات املتحدة األمريك

و في املرحلة الثانية تصدر هذا املنتوج إلى األسواق املتقدمة تكنولوجيا, و هذا لتمديد حياة املنتوج, ألنه عندما يصل إلى 

 م
ً
ن الناحية التكنولوجية, و في هذه األسواق يمر  بداية مرحلة التدهور, تقـدمه بدورها إلى أسواق الدول األقل تقدما

املنتوج باملراحل السابقة الذكر, و عند وصول املنتوج إلى مرحلة التدهور يدفع به إلى أسواق الدول األقل تكنولوجية من  

 بقية البلدان كمرحلة أخيرة.

 1بش يء من التفصيل فيما يلي:هذه املـراحل   إلىسوف نتطرق 

 في العالم مثل أمريكا واليابان،  االبتكار املحليمرحلة  
ً
: من املعروف أن االبتكارات عادة ما تحدث في الدول األكثر تقدما

املال الالزم لتطوير   الكافية ورأس  التكنولوجية  فهي دول تتوافر فيها الشروط األساسية لالبتكار حيث تمتلك املعرفة 

ير كميات قليلة من املنتج إلي الخارج حتى يتسنى للشركة املحلية تجربة املنتج  املنتج الجديد، وفي هذه الم رحلة يتم تصد

والبحث عن مدى مالءمة املنتج للسواق الخارجية، وإجراء التعديالت الالزمة للسلع التي تحتاج إلى ذلك حسب طبيعة  

 .األسواق وسلوك الشراء

اق الدول الغنية ملا فيها من موارد مالية، تكنولوجية، ومهارات  أي أنه تبدأ هذه املرحلة بتقديم املنتج الجديد داخل أسو  

بشرية، وكذلك للعداد الكبيرة من املستهلكين ذوي القدرات الشرائية واألذواق الراقية، فمثل هذه العناصر من شأنها  

في مثل هذه الدول لن  أن توجد الحافز على اكتشاف االبتكارات واالختراعات الجديدة وطلبها، وكذلك املنتجات الجديدة  

 .تكون ذات حساسية مرتفعة السعر

: تبدأ الشركات بمجرد تطوير السلعة إلي دخول األسواق العاملية بهدف توسيع نطاق السوق    مرحلة االبتكار الخارجي 2-

تجة واملتنافسة كما  املحلي وزيادة األرباح في أقل فترة ممكنة. وهنا يتم استغالل الفوارق الفنية في التقنية بين الدول املن

في   وتساهم  بها  الخاصة  التقنية  من  تستفيد  أن  كل شركة  تحاول  النقالة، حيث  الهواتف  لصناعة  بالنسبة  األمر  هو 

السوق   وقدرات  متطلبات  مع  مستوى  كل  يتالءم  بحيث  مختلفة  مستويات  على  وتطوير  بتقنيات  املنتجات  صناعة 

 .املستهدف

يبدأ الطلب في األسواق الخارجية في االنخفاض نتيجة قيام املنافسين بتقليد وإنتاج    : وفي هذه املرحلة  مرحلة النضج 3-

الزمن،   التزايد عبر  املنتج نحو  النامية من  الدول   التجاه واردات 
ً
 نظرا

ً
للمنتج تشهد استقرارا املخترعة  املنتج، والدولة 
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ير من الدول إلى البحث عن أفكار جديدة وتطوير  وتشهد هذه املرحلة املزيد من املنافسة، وملواجهة املنافسة تسعى كث

   .املنتجات بتلك األفكار والوصول إلى قيمة إضافية للمنتج الجديد وكسر املنافسة الدولية أو التخفيف منها

هذه  وإذا بلغ املنتج مرحلة النضج في أسواق الدول الغنية، تبدأ املؤسسة في توزيع اإلنتاج وفتح أسواق جديدة، مع أنه في  

املرحلة يبقى املخترع األصلي هو القائد في مجال االختراع، غير أن هذا التوسع يدفع املنافسين إلى القيام بعملية التقليد 

 .وتطوير منتجات مماثلة

: وفي هذه املرحلة تتعثر الشركات املخترعة والتي تبدأ صادراتها في االنخفاض املستمر ويؤثر    مرحلة التقليد العاملي 4-

بطبيعة الحال على ظاهرة اقتصادية الحجم بالنسبة للشركات املخترعة. وتبدأ تكاليف اإلنتاج في التزايد األمر الذي    ذلك

يعطي فرصة للشركات املقلدة في الدول املتقدمة أن تزيد من صادراتها وتخفيض تكاليف اإلنتاج. ولكن من املعروف أن 

األولى من مراحل حياة املنتج ولكن التقليد للمنتج من املنافسين يؤدي إلى  الشركات تقوم باسترجاع تكاليفها في املرحلة  

 .انخفاض في الطلب ويؤثر على ربحية املنتج

تبدأ هذه املرحلة عندما تنمو املنافسة في األسواق، حيث تصبح التكنولوجيات الخاصة باملنتج شائعة، ومثال ذلك جهاز  

لى درجة كبيرة من األهمية، وتشهد هذه املرحلة كذلك السعي إلى االستثمار  الكمبيوتر، حيث تصبح اعتبارات التسويق ع

املباشر في الخارج، وإلى األماكن التي تسم بمستويات دخل أقل عند ذلك السائد في الدول الغنية مثل الواليات املتحدة  

أ إلى أوروبا، أو من  أ  ينتقل اإلنتاج أساسا من و م  تكون  األمريكية، وخالل هذه املرحلة  النامية، وهما  إلى الدول  وروبا 

 .العوامل املحققة ليست نتيجة التكنولوجيا بل نتيجة الجهود التسويقية

وتشهد هذه املرحلة انعكاس األوضاع السابقة إذ تبدأ الدول النامية في إنتاج وتصدير  مرحلة التراجع أو االنعكاس :   5-

امل والدول   
ً
أصال املخترعة  الدول  من  لكل  إنتاجه  املنتج  في  ويعتمد   

ً
نمطيا الحالة  هذه  في  املنتج  ويصبح  األخرى  تقدمة 

وتصديره على مدى وفرة عناصر اإلنتاج وتتشابه هذه املرحلة مع مرحلة االنحدار ثم االختفاء من األسواق والشك أن  

 ى تلك املنتجات هذه املرحلة تتسبب في زيادة التكاليف الثابتة على املنتج في حالة استمراره دون وجود طلب عل

 

 

 

 

 

 



 

 

95 

التسويق الدولي                                                    د. بوخدنة آمنة                                     مطبوعة دروس               

 املبحث الثاني: سياسة التسعير الدولي

ترجع أهمية التسعير إلى تأثيره املباشر على مبيعات وأرباح منظمة األعمال، وعلى مجموعات اجتماعية أخرى كاملستهلكين 

التسويقى من العناصر الفرعية  واملستخدمين والعاملين باملنظمة وحاملي أسهمها. ويتكون التسعير كأحد عناصر املزيج 

وينبغى  التالية : قائمة األسعار ، الخصومات ، املسموحات ، فترات السداد ومدة الدفع ، شروط االئتمان ، وفترة السماح

 أن يحقق التسعير أهدافه ، واملتمثلة فى العائد ، استقرار اإليرادات، الحصة السوقية ، ومواجهة املنافسة. 

 في التسويق الدولي  السعر  أوال: تعريف

يقصد بالسعر بصفة عامة بأنه القيمة املعطاة لسلعة، أو خدمة معينة، والتي يتم التعبير عنها في شكل نقدي،   

 .1الخارجية األسواقوفي مجال التسويق الدولي "فإن سعر املنتج هو قيمته التبادلية في 

شكل نقدي " فاملنفعة التي  املعطاة ملنتوج معين والتي يتم التعبير عنها فييمكن التعبير عن السعر على أنه: " القيمة   

معينة يتم ترجمتها من طرف املؤسسة في شكل سعر   ء املنتوج يعبر عنها في شكل قيمةا يحصل عليها املستهلك من شر 

 2فالسعر إذا هو مقياس للقيمة املدركة  معين يدفعه املستهلك ثمنا لهذه املنفعة

الدولية سياسة تعرفكما   لكل سعر ملستوى  منهجي بتحديد تتعلق عملية  ":أنها على األسعار   منتوج البيع 

السعر املستوى  هذا  يسمح حيث  سوق،/منتوج الزوج وحسب التوزيع قناة حسب ما، لتشكيلة  حجم بتعظيم من 

 للسوق  االقتصادية الديناميكيةبين   تكامل فهي األجنبية، السوق  في منتجات خط لكل التجاري  والهامش املبيعات

 ."املباشرين  للمنافسين السعر وسياسة

 العوامل املؤثرة في التسعير الدوليثانيا: 

 عوامل إلى هذه العوامل تقسيم يمكن حيث السعر، تحديد عند االعتبار  بعين أخذها يجب العوامل من مجموعة هناك

 3فيها. التحكم يمكن ال  خارجية وعوامل املؤسسة، قبل من فيها التحكم يمكن داخلية

 التالية:  العناصر إلى الداخلية العوامل تقسيم يمكن :الداخلية العوامل

 

 309عمر سلمان: "مرجع سابق"، ص:   1 -
 290، ص  5552،التسويق املفاهيم واالسرتاتيجيات، الدار اجلامعية ، مصر،  حممد فريد الصحن   -2
 أنظر اىل :  3

 116، ص    1111األردن،   .حممد ابراهيم عبيدات، أساسيات التسعري يف التسويق املعاصر: مدخل سلوكي، الطبعة األوىل، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،  -
 147- 145الدويل: مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق العاملية، مرجع سابق، ص ص  فرحات غول، التسويق   -
 192هاين حامد الضمور، مرجع سابق، ص   -
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ترتبط عادة بأهداف التسويق وتحدد بناء على أهداف املؤسسة، وفي غالب األحيان فإن املؤسسة تجد أهداف التسعير:   -

 نفسها أمام خيارات صعبة تتمثل أساسا في التفضيل بين مايلي:  

 أ/ النمو واالستمرار على املدى الطويل؛

 ب/ املردودية على املدى القصير؛

 ج/ إغراق السوق؛ 

 .السوقية أو تنميتهاد/ الحفاظ على الحصة 

 وعلى سبيل املثال، إذا كان هدف التسعير هو اكتساح السوق فإن السعر الذي سيفرض سيكون 

 منخفضا باإلضافة إلى أن وجود مزايا واضحة في املنتوج التصديري باملقارنة مع املنتوجات 

 ا أقص ى األرباح. املنافسة قد يجعل املؤسسة التصديرية املعنية بوضع تلك األسعار التي تحقق له

ويعتبر من العناصر الهامة في تحديد السعر في األسواق الدولية، حيث تمثل التكاليف الحد تحليل التكاليف الكلية    -

األدنى للسعر الذي يجب أن تباع به املنتوج. وما يجب اإلشارة إليه هو أنه كلما تحكمت املؤسسة في عناصر تكاليفها كلما  

ويرى البعض أنه يجب االعتمادية على التكلفة    .ر سينخفض مما يعطي للمؤسسة ميزة تنافسيةخفضتها وبالتالي السع

املحلية)نفقات   التسويق  تكاليف  تشمل:  الكلية  التكلفة  أن  علما  الدولية،  األسواق  في  املنتوج  لتسعير  كأساس  الكلية 

لتطوير( تكاليف التصدير) التغليف والتأمين  ، التكاليف الثابتة) تكاليف البحوث وا)املبيعات واإلعالن وبحوث التسويق

 والرسوم الجمركية(، باإلضافة إلى بقية التكاليف املنفقة على املنتوج.  

وانه محدد ال يقل شأنا عن املحددات السابقة للسعر الدولي وذلك من  مستوى التطور العلمي والتقني املستخدم    -

 خالل أنه: 

للمؤسسة فيما يخص التحكم في التكاليف ومن ثم قدرتها على تحديد السعر الذي    أ/ يساهم في تحقيق امليزة التنافسية

 ت ا ره مناسبا، أو تعديله...إلخ؛

ب/ يسمح للمؤسسة من تحقيق منتوج مبتكر، أو ربما جودة عالية ملنتوجها السائد وبمواصفات ذات كفاءة، ومن ثم  

 الجودة العالي؛ إمكانية رفع سعره على اعتبار أن ذلك يتماش ى مع مستوى 

ج/ بالنظر للميزة الثانية، يمكن للمؤسسة من ضمان والء املستهلكين ملنتوجها وذلك نظرا مليزة الجودة، في الوقت الذي  

 .ال تعير اهتماما ألسعار منافسيها

سسة نحو  ولقد سبقت اإلشارة في املنتوج الدولي، إلى أن اندفاع املؤ سمعة املؤسسة والصورة الذهنية لبلد املنشأ    -

تبني تنميط منتوجها يعود لعامل املحافظة على الصورة الذهنية لها في األسواق الدولية ومن ثم املحافظة على الصورة  

الذهنية لدولتها األصلية. وفي ضوء ذلك يمكن للمؤسسة من أجل تدعيمها لدى املستهلكين الدوليين لاللتزام باإلجراءات  

 .ناسب الذي يغري هؤالء على اإلبقاء على والئهم ملنتوجهااألخرى من بينها تحديد السعر امل

إن املؤسسة التي تريد ممارسة أنشطة التسويق الدولي كما سبقت اإلشارة  مكونات املزيج التسويقي األخرى وتغيراتها  -

إلى ذلك، مطالبة بأن تصب اهتماماتها على جميع عناصر املزيج التسويقي بطريقة متوازنة، وهذا األمر له انعكاس على 
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ينها نظرا لترابطها وان عملية  درجة التنسيق بين تلك العناصر، لذلك يمكن القول إن عناصر املزيج التسويقي تتأثر فيما ب

بالعناصر األخرى   إلى حد بعيد  بها املؤسسة ترتبط  التي تقوم  الدولي  التي تخص السعر  التخطيط والتنفيذ والتعديل 

للمزيج التسويقي الدولي. وعلى سبيل املثال: ارتفاع تكاليف الترويج قد يؤدي إلى إرتفاع محتمل لسعر املنتوج ،تحكم 

تكال في  بتكلفة  املؤسسة  الدولي  التوزيع  قنوات  اختيار  السعر،  تخفيض  في  ما  حد  إلى  يساهم  والتطوير  البحوث  يف 

 منخفضة يؤدي إلى تحديد السعر النهائي يكون في متناول املستهلكين الدوليين.  

ق الدولية، حيث يكون  إن املراحل املختلفة التي يمر بها املنتوج لها تأثير على قرار التسعير في األسوادورة حياة املنتوج    -

السعر مرتفعا عند بداية تسويقه، ومع مرور الزمن ينخفض نتيجة شدة املنافسة بين املؤسسات التي تحتكم للسياسة  

التسعيرية التنافسية، أو تمكن املؤسسة من تغطية التكاليف وبداية تعظيم التكاليف بتطبيق أسلوب نقطة التعادل  

 .محاسبيا

 :وهي فيها التحكم للمؤسسة يمكن ال التي العوامل وهي :الخارجية العوامل

والنظم القوانين - ويقصدالحكومية والتشريعات  من والقوانين التشريعات بذلك :   أو الحكومات  الصادرة 

 تفرض فقد  األسعار، في تحديد األعمال حرية  تقييد على تعمل حيث املستهدفة، الدول  في الرسمية  غير  الهيئات 

 . املستهلكين من الغالبية العظمى يمس باعتباره  للمنتج منخفضة  أسعار مستويات املستهدفة الدولة

)سلوك املنافسة درجة - تحريك املؤسسة  قدرة بين عكسية عالقة هناك  :  املنافسين( وطبيعتها   أسعار في 

 :نذكر منها املؤشرات بعض خالل من تحليلها ويمكن  السوق، في املنافسة وحدة منتجاتها

  .الصناعة في العاملة املؤسسات عدد -

  .مؤسسة  لكل النسبي الحجم -

  .للصناعة الدخول  وسهولة املنتج تمييز رجة د -

: إن املنفعة أو القيمة التي يضعها املشترون للمنتوج تحدد الحد األعلى للسعر، وتقاس القيمة من الطلب ظروف-

قيمة   إلى  تترجم  قد  والتي  املنتوج  منفعة  عملية مستمرة  حيث  أنه  على  إليه  النظر  يمكن  فالتسعير  وعليه  نقدية. 

املنتوج. والعامل  لهذا  لكي يصبح زبونا  املشتري األخير  املنفعة من وجهة نظر  تذبذب  املنتوج حسب  لتعديل سعر 

امل األساس ي في تحديد الطلب هو توفر املعلومات عن الظروف السوقية ألن حجم الطلب يتحدد بناء على هذه العو 

هي  )هل  املشتري  حياة  في  املنتوج  دور  الشرائية)الدخل(  القدرة  الشراء،  في  الرغبة  املنتوج،  إلى  الحاجة  بينها:  ومن 

 ضرورية أم ال(، أسعار املنتوجات البديلة، درجة تشبع السوق. 

 الدولي التسعير طرق ثالثا: 

 ا: أسعار التحويل أهمه هناك عدة أساليب يمكن للشركة الدولية االختيار فيما بينها لتحديد
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: ويحسب بالعالقـة التاليـة: السـعر=إجمـالي التكـاليف+هـامش الربح، فإنـه في العديد مـن ر على أساس التكاليفيسعتال  -1

قـانون السـوق، وهنـا   إلى  لإلنتـاج والسـعر املحـدد سـوف يخضـع  الكليـة  التكـاليف  الشـركات يعتمـد تحديـد السـعر علـى 

تتحدد بـ ما    للمنتجـات حيثلي يجـب تحديـد التكلفـة الكليـة  معرفـة التكـاليف ضـرورية وهامـة جـدا، وفي التسـويق الـدو 

 : 1يلي

تكلفة املنتج كاملة في السوق الوطنية + تكلفة التعبئة والتغليف الخاصة بالتصدير + تكلفة خدمة التصدير = سعر  

الش على  التأمين  نفقات   + الدولي  والنقل  التحميل  نفقات  إليه:  يضاف  الشحن،  قبل  املنتج  التكاليف   + حنتكلفة 

الجمركية في البلد املستورد + تكاليف الضمان + تكلفة اختبار املطابقة للمواصفات= تكلفة )سعر( املنتج الواصل إلى 

 امليناء األجنبي، يضاف إليها النفقات التجارية في البلد املستورد والتي تضم:

 تكلفة التخزين   - 

 تكلفة رجال البيع  -

 تكلفة التوزيع -

 تكلفة الترويج   -

 تكلفة خدمة ما بعد البيع  -

 تكلفة املنتج قبل النفقات املالية يضاف إليها : النفقات املالية: تمويل الصادرات قبل البيع وتكلفة ائتمان الزبائن = 

والتجارية   =  والسياسية  املالية  املخاطر  التأمين ضد  إليها  يضاف  املخاطرة  قبل حساب  املنتج  التكلفة   =سعر 

 2كاملة للمنتج في البلد األجنبي قبل تحديد سعر املستهلك.ال

 هذه التكلفة النهائية والكاملة للمنتج تعد األساس لتحديد سعر املنتج للمشتري النهائي

كما هو الحال في التسعير للسواق املحلية، فإن الطلب يلعب الدور األساس ي في تسعير الطلب   أساس على التسعير -2

املنتجات املعدة للتصدير، وأن طلب السوق هو من أكثر مدخالت قرار التسعير أهمية خاصة عندما ال تتميز املنتجات  

ة التي تحدد القوة الشرائية وبحسب  يختلف السلوك الشرائي للزبائن من بلد آلخر بحسب البيئة االقتصادي .بالنمطية

، كما أن املرونة السعرية للطلب تختلف  والتقاليدالبيئة االجتماعية والثقافية التي تضم نظام خاص للقيم والعادات  

 من بلد آلخر، حيث يتغير الطلب على السلع والخدمات بتغير أسعارها 
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النسبة إلى منتج معين، ويرجع ذلك إلى ظروف املنافسة  ويمكن أن نجد عدة أسواق لها مرونة الطلب السعرية نفسها ب

األخرى  والعناصر  لإلنفاق  املخصص  الفردي  أو  ... والدخل  لسلعة  املطلوبة  الكمية  في  النسبي  =التغير  الطلب  مرونة 

أو   السلعة  لنفس  السعر  في  النسبي  التغير  أسعار   .الخدمةخدمة/  تحديد مستوى  في  السعرية  الطلب  تساعد مرونة 

وق، وتمكن من إيجاد أفضل مقارنة بين حجم املبيعات واألرباح، ففي حالة املرونة السعرية املرتفع تقوم الشركة  الس 

بتخفيض أسعارها من أجل زيادة الطلب على السلع بنسبة تفوق نسبة االنخفاض في السعر، وهذا يؤدي إلى الحصول  

من جهة   .املشهورةالتفاخرية والسلع ذات العالمة التجارية  على هامش ربح كلي أكبر، والعكس صحيح بالنسبة إلى السلع  

أخرى تلعب القوة الشرائية للزبائن واملنظمات وحتى الدول دورا هاما في إغالق بعض األسواق في وجه بعض املنتجات  

ال التنافسية، مثل ضيق سوق السيارات في العديد من الدول الفقيرة بسبب ضعف  قدرة  ذات األسعار املرتفعة وغير 

إذا كان الفارق في القوة الشرائية ضعيف بين البلدان فيجب   ... الشرائية للفراد كما في إفريقيا، الصين وأوروبا الشرقية 

 ا وبالتالي أسعارها إلى أقل ما يمكن تهعلى الشركة الراغبة بدخول بعض األسواق أن تضغط نفقا

تحديد أسعار املنتج الدولي على أساس أسعار املنافسين وعادة ما  تقوم هذه الطريقة على  :املنافسة  بموجب التسعير   -3

  تلجأ املؤسسة إلى هذه الطريقة عندما نعمل في سوق يتميز بوجود منافسة حادة، ومنتجات املؤسسة ال تختلف عما

 1:يقدمه املنافسون، والوصول إلى سعر يحقق ميزة تنافسية في السوق تنصح املؤسسة بإتباع اآلتي

 .بؤات مختلفة للمبيعات عند مستويات مختلفة للسعاروضع تن ✓

 حساب تكلفة اإلنتاج والتسويق بالنسبة لكل كمية من املبيعات  ✓

 .تحديد نسبة املساهمة املتوقعة من السعر ✓

ن لم يؤدي السعر إلى تحقيق ذلك فيجب حذف املنتج أو العمل اختيار السعر الذي يحقق العائد املناسب، وا ✓

 .على السلعة أو تخفيض التكلفة على تغيير الطلب

 .باإلضافة إلى ما سبق فهناك مجموعة من التساؤالت يجب أن تأخذ في االعتبار عند الحديث عن األسعار املنافسة 

  الفعل؟لردود  احتمالهل هناك  املؤسسة؟رد الفعل من جانب املنافس ألسعار  ما هو •

 ماهي سلوكيات املنافس بالنسبة لسياسة التسعير؟   •

  استجابةما مدى سرعة    متشابهة؟هل هي    ملنتجاتها؟ ماهي املنتجات الحالية أو املتوقعة والتي تعتبر منافسة   •

 مبيعاتنا؟ هل تؤثر سياسات املنافسين التسعيرية على حجم  جانبنا؟ املنافس لي إجراء من 
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 للتسعير الدولي البدائل االستراتيجيةرابعا: 

 التصديرية املنتجات  تسعير  لعملية والبرامج الواضحة الخطط إيجاد  الدولي التسعير إستراتيجيات تصميم  من الهدف

 الدليل تشكل ومتابعتها وتنفيذها تصميمها  التي يجري  التسعيرية االستراتيجيات أّن  ذلك دوليا،  املستهدفة األسواق في

 .بسواء واملستوردين سواء الدوليين املصدرين أو املسوقين من لكل العملي

 1التصديرية:  األسواق في إتباعها املمكن التسعيرية االستراتيجيات نعرض يلي وفيما 

 املنتج للسوق  تقديم مرحلة في عالي سعر وضع على اإلستراتيجية هذه وترتكز :الكاشط التسعير إستراتيجية ❖

ستكون   حيث الدولي السوق  في للمنتج قوية بدائل وجود عدم في خاصة اإلستراتيجية هذه وتتبع الدولي،

  مؤثرة، وغير  ضعيفة الحالة هذه في املنافسة
ّ
 تصدير لسوق  جدد منافسين دخول  مع  ستزيد املنافسة أن إال

 الظروف  مع قالتواف  حاالت  من حالة إلحداث  أو لتالءم وذلك التدريجي باالنخفاض األسعار تبدأ املنتج، وهنا 

 حيث العمالء  من محدد  لعدد البيع في املؤسسة  وتستمر  مرتفع السعر يبقى  وقد الدولي، السوق  املستجدة في

 جدد؛ منافسين دخول  ضد الدفاع من الحال هذا في التجارية الوالء للعالمة يسمح

 املنتجات املراد  على نسبيا منخفضة أسعار فرض على اإلستراتيجية هذه وترتكز :الكاسح التسعير إستراتيجية ❖

أعلى   سوقية حصص وتحقيق األسواق  وتوسيع الطلب تنشيط بهدف  وذلك الدولية  للسواق تصديرها

إلى   املصدرون يلجأ أن ضرورة على التأكيد من البد املجال هذا وفي االهتمام، موضوع التصديرية للمنتجات

 وذلك آلخر وقت من التصديري  للمنتج التسويقي املزيج عناصر في والشكلية الجوهرية التعديالت إحداث

التجاوب  األسواق في العاملة املؤسسات بعمل املحيطة البيئية واملستجدات الظروف مع العملي لتحقيق 

 .الدولية

 :يلي ما االعتبار بعين نأخذ للمؤسسة الدولي التطور  إطار في اإلستراتيجيتين هاتين بين للمفاضلة بالنسبة  

  ؛.معتبرة سوق  في املنتج في التجديد خصائص -

 .راقية منتجات الجودة، مرتفع أو  عالي (املنتج طبيعة -

 أن اإلستراتيجية  بهذه واملقصود :باملنافسين الخاصة التسعير إلستراتيجية املساوية التسعير إستراتيجية ❖

 اإلشارة وتجدر  املنافسين، قبل من املقدمة  املنتجات أسعار أو  إستراتيجية  وفق  التصديرية املنتجات يتم تسعير 

 :حالتين في ناجحا يكون  أن يمكن اإلستراتيجيات من النوع هذا إلى أّن  هنا

  املتشابهة؛ التصديرية  املنتجات مواصفات في مدركا نسبيا تشابها هناك يكون  أن

  .املعنية الخاصة باملؤسسة  املنتجات  مع  املنافسة للمنتجات  الكلية  التكاليف في نسبيا  تقاربا هناك يكون  أن
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 من التسعير املتبعة إستراتيجية الرئيسيون  املنافسون  يتبع حيث السوق  قائد إستراتيجية اإلستراتيجية بهذه ويرتبط

قدرات  اللذين املنافسين أولئك  قبل من  تشن قد  سعرية  حروب  ألي تجنبا وذلك  السوق، قائد  قبل  مزايا  أو لديهم 

 عليه مما تحصل  أقل بأسعار مصنعة أو مصنعة نصف ومواد خام مواد على الحصول  مجال في ملموسة فسيةتنا

 .السوق  قائد  يتبعها التي التسعير إلستراتيجية واملطبقة املعنية املؤسسات  أو املؤسسة

لكل أسعار  قائمة أو الئحة بوضع املصدر قيام  في اإلستراتيجية هذه تتمثل :النمطي التسعير إستراتيجية ❖  واحدة 

 أن بعض إلى هنا اإلشارة  وتجدر املستوردة، الشركات مع  للتفاوض فرصة  ترك  مع  دوليا بتصديرها يقوم التي املنتجات

 لقطع أسعارا أعلى تفرض  الوقت نفس وفي املصدرة للسلع نسبيا منخفضة أسعار وضع إلى تلجأ التصديرية املؤسسات

 .بها الخاصة الغيار

 أرباح بتحقيق تسمح: كما تغيرا، األكثر الوضعية هي أجنبي سوق  كل مع السعر تكييف :السعر تكييف ةإستراتيجي ❖

 :التالي التطبيق يرخص املستهدفة األسواق في للمنتج املختلف فالتموضع األسواق، بعض في هامة

 ثمن دفع على قادرين األملانيين مثال السعر، قرار في مهم املحلية الدخول  مستوى  االستهالكية للمنتجات بالنسبة -

 .بالفرنسيين مقارنة الثمن مرتفعة كهربائية قهوة آلة

 :املساوئ  بعض األكثر أو األقل على يقدم التكييف وهكذا

  املنتج؛ بتموضع  يتعلق فيما وخاصة املستهلك طرف من  املنتج إدارك في اضطراب -

  .املتجاورة الدول  أو  الحدودية املناطق في والتهريب الغش مخاطر -

ينبغي  إذ لمؤسسة،ل  التسويقية السياسة مجموعة  ضمن السعر يوضع أن الضروري  من  املساوئ  هذه  على للتغلب -

 .للمنتج املؤسسة تضعها التي والتموضع الصورة  إستراتيجية مع السعر يتناسق أن
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 املبحث الثالث: التـوزيـع الدولي

املستهلك   إلى إنتاجها من االنتهاء بعد السلع توصيل إلى ويهدف الرئيسية، التسويق وظائف من التوزيع يعتبر

 قنوات التوزيع، أو مسالك املنتجات تسلكها التي الطرق  على ويطلق الصناعي، املستهلك أو األخير املستهلك كان  سواء

 املستهلك، فموضوع قناعة  في مهما وعنصرا  الدولي، بالتسويق املرتبطة  املواضيع أهم من واحد الدولي التوزيع  ويمثل

 محليا.  أو دوليا  التوزيع كان سواء التسويق موضوع في بارزة مكانة يحتل التوزيع

  :الدولي التوزيع مفهوم أوال:

علـى أمـا   .التوزيع عموما هو عملية إيصال املنتجات من املنتج إلى املستهلك أو املستعمل باستخدام منافذ التوزيع

الصـعيد الـدولي فـيمكن تعريـف التوزيـع الـدولي بأنـه ذلـك النشـاط الـذي يحـدد الوسـيلة املسـتخدمة لكيفيـة وصول املنتج  

 1أو الخدمـة مـن مكـان إنتاجهـا إلى املسـتهلكين وذلـك مـن خـالل الوسـطاء العـاملين في مجـال التوزيـع في األسواق الخارجيـة. 

 فعالية، أو  املستعمل، بكفاءة أو  املستهلك إلى املنتج  من والخدمات، السلع انسياب  على يساعد الذي  النشاط هو التوزيع

 .التوزيع قنوات خالل  من املالئم والوقت  والنوعية وبالكمية

 .للمستهلك النهائي وصوله غاية إلى إنتاجه من ابتداء املنتج تدفق  تضمن التي الضرورية األنشطة  كافة يشمل التوزيع

 (املنتجاتإيصال   األساس ي ه هدف  متخصص نشاط  هو  التوزيع أن  القول  يمكننا  السابقة  التعاريف خالل  من

املناسبين والشكل  واملكان الوقت في املستعمل، أو املستهلك إلى املورد  أو املنتج من   )خدمات ،سلع  إلرضاء( والسعر 

 التي هي األجهزة  وهذه  مستقلة عنه، أو للمنتج تابعة متخصصة )مؤسسات أفراد، ( أجهزة خالل من  كذلك ،)املستهلك

 .2التوزيع )منافذ (بقنوات يسمى ما تشكل

 :هما أساسيين جانبين على التوزيع ينطوي  وبهذا

 املستهلك،تجاه   مناسبة وضعية في املنتج لوضع الضرورية التجارية النشاطات مجموع يغطي :التجاري  الجانب -

 املؤسسات من بالعديد االستعانة خالل من النهائي املستهلك إلى املنتج من ملكية تحويل عملية بذلك ويتضمن

 . السماسرة  الوكالء، التجزئة، تجارة ، الجملة كتجارة املتخصصة التسويقية

إلى أماكن من للمنتجات املادي  التحريك عملية على تنطوي  التي األنشطة تتضمن :املادي  الجانب -  إنتاجها 

خالل   من وذلك املناسبين، والزمن املكان في النهائيين املستهلكين تصرف تحت ووضعها املستهدفة، األسواق

 .واملناولة والنقل التخزين بوظيفة االستعانة 
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 :التالية النشاطات من  يتكون  التوزيع نشاط أن نستخلص أن يمكن سبق ما على بناء

وتسليم   انتقال في أساسيا را دو لديهم الذين الوسطاء ومختلف اإلنتاجية املؤسسة بين التنظيمية العالقات -

 النهائي؛  املستهلك إلى املنتج

 املنافع التي من  مجموعة عنها يتولد بحيث  و الخدمات للسلع املكاني التحريك عملية على وينطوي  املادي  النقل -

 تحقيقها. إلى املنتج يسعى

 :الدولي التوزيع أهميةثانيا: 

تعد وظيفة التوزيع من أكثر وظائف التسويق الدولى خطورة وأثر على نتائج أعمال الشركة دولية النشاط، لعدة  

 : أسباب منها 

 .الطبيعة املادية لقنوات التوزيع وما تتطلبه من وقت ورأس مال -

األجنبية. فهناك منافذ توزيع تمتلكها املنظمة، صعوبة املفاضلة بين منافذ التوزيع املتاحة فى السوق   -

 .... موزعون متخصصون، موزعون خارجيون ، وكالء ، تجار جملة ، وتجارة تجزئة

 على   -
ً
تأثيرا  أكثر 

ً
النقل والتخزين فحسب، وإنما تمثل بعدا التوزيع ال تشمل مجرد عمليات  أن وظيفة 

ا فى السوق  ألجنبية، وتؤثر على سعر املنتج من خالل ما  أهداف املنظمة، حيث تمثل واجهة املنظمة 

 .يحصل عليه الوسطاء من هوامش ربح أو عمولة

النتائج التى تترتب على اختيار املنظمة ملنفذ توزيع معين لتوزيع منتجاتها فى السوق األجنبية. ففى حالة   -

نظمة، نتيجة فقد عدم التوفيق فى اختيار منفذ التوزيع املناسب فإن ذلك يتسبب فى أضرار كبيرة للم

   .جانب كبير من العمالء ولعدم ثقتهم فى التوزيع وبالتالي فى املنتجات التى يقومون بتوزيعها

 بتوفير  يسمح وبالتالي الطلب، في الجيد والتحكم التنظيم طابع اإلنتاجية العملية على التوزيع يضفي -

 السنة؛  مدار على املنتجات

  التكاليف؛ تخفيض في ويساهم البيع تقنيات في التحكم على التوزيع يساعد -

 املنافع هذه والحيازية، الشكلية الزمانية، املكانية، املنفعة  من  كل خلق على الدولي التوزيع  يساعد  -

 للمؤسسة؛  ووفاء  إقباال أكثر املستهلك تجعل

  باملنتج؛ دائم  اتصال على املستهلك  يبقى توزيع -

 ورغباته  حاجاته تلبي التي السلعة على املستهلك حصول  إمكانية  تحقيق -
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 الدولي التوزيع : وظائفثالثا

 وتتمثل املستهلك، إلى املنتج بفعالية من وتدفقها املنتجات بانسياب تسمح التي الهامة الوظائف من مجموعة للتوزيع

 :1يلي  فيما التوزيع وظائف أهم

عمليات وتأخذ والزمانية، املكانية املنافع تحقق التي التسويقية املجهودات جميع تتضمن :املادية الوظائف ➢  شكل 

 :في العمليات هذه وتتمثل املادي، التوزيع بنظام يسمى ما تكون  بينها فيما متفاعلة مختلفة، وأنشطة 

لتوصيل  بها تقوم التي املجهودات خالل من وسوقها، املؤسسة بين الترابط بتحقيق النقل وظيفة تسمح :النقل -

الزمانية   املنافع إضافة في يساهم كونه في النقل أهمية ترجع االستهالك، أماكن إلى اإلنتاج أماكن من املنتجات

 للسلعة؛  واملكانية

أو   والبديلة املشتراة  السلع  من  كبير عدد تجميع  خاللها من يتم  التي العملية هو  التجميع  :والتجزئة التجميع  -

أما   املختلفة، املستهلكين ورغبات حاجات بإشباع التنويع هذا ويسمح ،واحدة سلعية مجموعة داخل املتنافسة

نسبيا   أصغر كميات إلى املنتجات من  الكبيرة الكميات تقسيم خاللها من يتم التي الكمية في تتمثل التجزئة

 االستهالكية؛ الوحدة أو للسرة اليومي االستهالك لتناسب

 الطلب ظهور  لحين باملنتجات االحتفاظ خالل من  والطلب العرض بين التوفيق على التخزين يساعد  :التخزين -

 .  الزمانية املنفعة خلق إلى يؤدي مما عليها

 بيع خاصة نقاط خلق خالل من املنتجات، تشكيالت بين التناسب من نوع بإحداث التوزيع يقوم :التناسب -

اختبارات   بتوفير يسمح مما االستعمال، خاصية  نفس لها لكن متعددة وأنواع مختلفة عالمات  ذات ملنتجات

 .املعروضة املنتجات مختلف بين واالختيار  املقارنات إجراء من وتمكنه  املشتري  ورغبات حاجات تناسب مرضية

 :التالية النشاطات التجارية الوظائف تتضمن  :التجارية الوظائف ➢

إلى  املناقشة  هذه تهدف مشتركة مصلحة تربطهما  طرفين بين النقاش يعني التفاوض :التجاري  التفاوض -

 األطراف؛  كل أهداف تحقيق  في يساهم مرض ي اتفاق إلى الوصول 

 تقديمخدمات  املنتجات، عرض بينها من مختلفة وسائل استعمال خالل من الطلب تقوية يمكن :الطلب تقوية -

 تنشط به ،...دورية تخفيضات منح أقساط، على كالتسديد للزبائن تسهيالت تقديم البيع، عملية وبعد أثناء

فاعلية   من  التأكد  بغية للمستهلكين الشرائية  العادات  في تحدث  قد التي للتغيرات  الدائمة للمراقبة  الطلب  تقوية

 التغيرات؛ لتلك استجابتها  ومدى  ومالئمتها التوزيع قنوات وكفاية

التجارية   والعالمة  االسم  تداول  خالل من  للمنتجين هامة  ترويجية  بوظائف زيع  التو  يقوم :واإلعالم اإلشهار -

واملستهلك،  املنتج بين وصل حلقة لكونه نتيجة املزدوج اإلعالمي  الدور  إلى باإلضافة ونها، يقدم التي للمنتجات

 الجديدة؛ ورغباتهم حاجاتهم حول  املنتجين إلى املستهلكين من املعلومات انسياب عملية يسهل حيث
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 الذي يقدم املوزع على  دائما يبحث  فاملستهلك التوزيع، عملية أثناء الهامة االعتبارات من  الخدمة إن  :الخدمات -

 تتعلق بإرجاع مزايا تقديم أو  الغيار  قطع توفير والصيانة، اإلصالح البيع، بعد ما كخدمات الخدمات  أفضل له

تقديمها   كان  إذا  خاصة عليهم واملحافظة الزبائن والء  ضمان  بعرض  الخدمات  هذه تقوم ،...السلع واستبدال 

 .جدد زبائن كسب على املؤسسة تساعد أن يمكن كما غيره، دون  منتج طرف  من يتم

 :يلي فيما للتوزيع  املالية الوظائف حصر يمكن :املالية الوظائف ➢

قبول   بالتقسيط، البيع اآلجال، على  كالبيع  االئتمانية الخدمات  من العديد التوزيع يقدم :االئتمان خدمات -

 االئتمان؛  بطاقات 

 املوضة، أو لتغير نتيجة السلع بيع عدم أو األسعار تغيرات عن  الناجمة املخاطر التوزيع يتحمل :املخاطر تحمل -

 والتخزين.  النقل عمليات خالل والضياع التلف عن الناجمة املخاطر على فضال ،...الزبائن والء درجة تغير

 رابعا: تصميم استراتيجية التوزيع الدولي

  :1تواجه الشركة دولية النشاط بعدد من التساؤالت األساسية بشأن تصميم استراتيجية التوزيع 

الدولة األم فى جميع األسواق األجنبية بطريقة  التوزيع املطبقة فى سوق  : هل تقم الشركة باستخدام طرق  األول 

ويقتض ى ذلك القيام بتحليل دقيق    املضيفة؟نمطية؟ أم تقم بتعديل استراتيجية التوزيع لتتالءم مع أسواق الدول  

 : للسوق يتضمن

 . تحديد خصائص السوق الدولية املستهدفة -

 .تحديد هيكل وأنماط وإمكانيات التوزيع الحالى والسائد في السوق )في بلد ما( -

  ..(فرع مستوردون   (.J.V تحديد طبيعة نشاط الشركة فى السوق األجنبية   -

ألخرى  إن مسلك التوزيع املالئم فى بلد اإلنتاج قد ال يتفق وظروف بلد االستهالك ، حيث تختلف عادات الشراء من سوق  

بين  فى الصف األول  النفس  بأنواعها. فبينما تقف متاجر خدمة  التوزيع  النسبية ملسالك   لذلك تختلف األهمية 
ً
وتبعا

 املكان الثانى فى كثير من دول أوروبا ، وال محل لها فى بعض الدول النامية. متاجر التجزئة فى دولة كأميركا ، نجدها تحتل

 لتركز املستهلكين أو تشتتهم فى السوق  كذلك فإن اتباع مبدأ التخصص فى  
ً
 وفقا

ً
متاجر التجزئة، يتفاوت شدة وضعفا

 لعادات االستهالك. فالطعام يلقى من ربة البيت الفرنسية عناية فائقة، األمر الذى نشأ عنه تخصص شديد فى 
ً
ووفقا

 نجد متاجر متخصصة فى بيع اللحم البقرى 
ً
وأخرى فى الضأن وثالثة فى لحم    متاجر األطعمة، ففيما يتعلق باللحم مثال

الخنزير ورابعة فى لحوم الخيل، عالوة على التخصص فى األسماك والدواجن . هذا بينما ال يبلغ التخصص هذا القدر من  

الدقة عند الكثير من الدول. وبينما يسمح فى بعض الدول ببيع أدوات الزينة وبعض األدوية الخفيفة فى متاجر التجزئة  

 . القوانين املحلية تمنع ذلك وتقصره على الصيدليات وحدها فى دول غيرها العامة، نجد
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الثانى : هل تستخدم الشركة استراتيجية التوزيع املباشر دون االعتماد على الوسطاء أم استراتيجية التوزيع غير  

 .املباشر فى األسواق األجنبية ؟

لتفصيلية فى أساليب التوزيع فى األسواق األجنبية حينما يقرر يجب على املخطط للتسويق الخارجى أن يراعى االختالفات ا

وضع خطته التسويقية ويعين أنواع املتاجر التى تالئم توزيع منتجه . فقد يلجأ للتعامل مع املستهلك النهائى مباشرة عن  

مع   -و عن طريق هذه الفروع  أ  -طريق فروعه التى يفتتحها فى الدولة الخارجية أو يتعامل من مركزه الرئيس فى بلد اإلنتاج  

. وهو حينما يقرر ذلك يأخذ في حسبانه   الدولة  فى تلك  التوزيع املتاحة له وإمكانياتها    -الوسطاء    - عالوة على مسالك 

بلد  فى  الداخلية  للتجارة  التعامل على أساسها وما  التى يجرى  واملسموحات  الخصومات  منها وهيكل  لكل  البيع  شروط 

 أساليب وقواعد وعادات تختلف من بلد آلخر على النطاق العاملى. االستهالك من طرق و 

 .الثالث: هل تستخدم الشركة التوزيع الشامل أم التوزيع االنتقائى ؟

 الرابع : كيف تدير الشركة قنوات التوزيع ؟ 

 من  من الضرورى أن تهتم الشركات دولية النشاط بالحصول على تعاون وتأييد الوسطاء املحليين في قنوات ا
ً
لتوزيع بدال

الحرص على السيطرة والتحكم املباشر . ويهتم املسوق الدولى الناجح بتقوية وتوطيد عالقاته مع املوزعين الخارجيين 

ملنتجاته بهدف بناء الثقة املتبادلة بينهم وخلق نوع من الوالء لدى املوزع تجاه منتجات املنظمة . ويعتمد املسوق الدولى 

 : ق هذا الغرض منهاعلى عدة وسائل لتحقي

 · . هامش ربح جذاب ✓

 · . تقديم االئتمان للوسطاء ✓

 · . تقديم الدعم املالى والفنى والنصح للوسطاء ✓

 · .املساهمة فى بحوث السوق واإلعالن والدعاية مع الوسطاء ✓

  لبناء الثقة بين الطرفين اإلقالل من الرقابة على نشاط املوزع مع تحسن مستوى أدائه وذلك ✓

 . تواجهه ومساعدته على حلها تبادل الزيارات واللقاء املستمر باملوزع ومناقشة املشكالت التى ✓

تقديم الهدايا املناسبة لهم وللعاملين طرفهم مثل الهدايا التذكارية والرحالت املجانية واملجامالت فى املناسبات   ✓

 . االجتماعية السارة وغير السارة

 على فن البيع وطرق تحليلتدريب رجال البيع التابعين للم
ً
املبيعات وإدارة املخزون وتسعير املنتجات وتقديم  وزع مجانا

 خدمة ما بعد البيع وإعداد التقارير الدورية عن موقف تسويق املنتجات 
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 التوزيع الدولي واتقن أنواعخامسا: 

 توزيع منتوجاتها، هناك العديد من القنوات )املنافذ( التي يمكن للمؤسسة أن تعتمد عليها في 

 :1وهي على النحو التالي

ذاتهاأ/   املنتجة  لتوافر    :املؤسسة  نتيجة  وذلك  الدولي،  التوزيع  أنشطة  بكل  القيام  ذاتها  املنتجة  للمؤسسة  يمكن 

عليه  اإلمكانيات املادية واملالية والبشرية لديها للقيام بها على أكمل وجه. وفي هذه الحالة التوزيع الدولي هو الذي يطلق  

التسويق املباشر. بمعنى آخر تتولى املؤسسة األجنبية بنفسها ومن خالل تعبئة إمكانياتها املتاحة، مهام تصدير منتوجاتها  

إلى األسواق الدولية مثال، أو قيام فروعها في الخارج على اعتبار هذه األخيرة تقوم باألعمال الدولية من االستثمار املباشر  

 ا. وغيرها بالتوزيع بنفسه 

في حال تعذر القيام بالتوزيع املباشر من طرف املؤسسة، نتيجة اعتبارات عديدة كنقص اإلمكانيات مثال،    :الوسطاءب/  

عاتقهم  على  يأخذون  الذين  الوسطاء  عن  البحث  عليها  الضروري  فمن  معينة،  مخاطر  تحمل  على  مقدرتها  عدم  أو 

ن بكفاءة وفعالية، وهؤالء الوسطاء يشكلون منافذ حقيقية للقيام  مسؤولية القيام بإيصال منتوجاتها ملستهلكيها الدوليي

 بالتوزيع وما يصاحبه من مختلف الوظائف التي ذكرت آنفا.  

 :ويمكن توضيح أهم الوسطاء في العناصر التالية

مباشر  غير  التصدير  حال  في  للوسطاء    :وسطاء  التصدير  مهام  بتوكيل  املؤسسة  قرار  خالل  من  ذلك  ويكن 

 ومن أهمها:   املحليين

مؤسسات إدارة التصدير: إذ يمكن لهذه األخيرة أن تتولى مهام توزيع منتوجات املؤسسة والقيام بالحملة الترويجية لها   -

واعداد بحوث التسويق ودراسة األسواق الدولية والبحث عن الفرص التسويقية أيضا، خاصة وأن مثل هذه املؤسسات  

بخبايا التوزيع ولها مكاتب البيع في أسواق دولية. ويجب أن نشير هنا إلى حقيقة معينة  تتمتع بالخبرة واملعرفة الواسعة  

 .وهي: في العادة الشركات املحدودة اإلمكانيات هي التي توكل تلك املهام لشركات إدارة التصدير

التصدير للخارج. وهناك أوجه الشبه  وكاالت التصدير: تتمثل في األفراد أو املؤسسات، حيث تحمل على كاهلها مهام   -

مهام   تأدية  في  فيمكن  بينهما  الشبه  لوجه  بالنسبة  التصدير، حيث  إدارة  ومؤسسات  التصدير  وكاالت  بين  واإلختالف 

عن  تختلف  التصدير  وكاالت  أن  هنا  القول  فيمكن  بينهما،  اإلختالف  أوجه  أم  للخارج،  املؤسسات  منتوجات  تصدير 

 :سابقتها في
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 ؛ (بلد معينن، أو منطقة معينة)مل على توزيع املنتوجات في مساحة سوقية محدودةكونها تع -

ال توكل لها مهام إجراء بحوث التسويق ودراسة األسواق الدولية...إلخ، كونها ال تتمتع بخبرات واسعة ومهارات تسويقية   -

 .عالية

لسماسرة    - منتوجاتها  تصدير  مهمة  أيضا  املؤسسة  توكل  أن  بالدولة يمكن  املتواجدين  لها    التصدير  تنتسب  التي 

 .املؤسسة

الدولية  األسواق  في  على   :املوزعون  يؤخذون  الذين  الدولية  األسواق  في  باملوزعين  تستعين  أن  للمؤسسة  يمكن 

مسؤولية الشر   عاتقهم  عملية:  من خالل  األجنبية  املؤسسة  منتوجات  إنتقائهم اتوزيع  يتم  بحيث  البيع،  بغرض   ء 

 بما يطلب منهم عمله من طرف املؤسسة. وهم:   االلتزامالتعاقد معهم، من أجل 

لتجار   - توزيعها وبيعها  املؤسسة من أجل  املنتوجات من طرف  ا رد يستلمون  أو أف  الكبار: وهم مؤسسات  املوزعون 

لتسويق باإلضافة إلى اإلمكانيات  الجملة والتجزئة على السواء، مع العلم أن هؤالء يمتلكون ملخازن كبيرة وخبرة كبيرة في ا

 البشرية واملالية التي جعلت منهم

 .يتخصصون في نشاطات التوزيع

املوزعون بالجملة والتجزئة في الدول املضيفة: من البدائل التي تستخدمها املؤسسة نجد تجار الجملة والتجزئة. مع   -

املساحات الواسعة والخدمة الذاتية، والم ا ركز التجارية  اإلشارة هنا أنه في السنوات األخيرة أضحى العالم يعرف متاجر  

 .الكبرى...إلخ

هم على نقيض املوزعين، بحيث يتولون مهام توزيع منتوجات املؤسسة األجنبية مقابل عمولة    :الوكالء الدوليون  

 ويتخذ هؤالء عدة أنواع:  

و  - للمنتوج  بالترويج  يقوم  وحيد  وكيل  عادة  هو  املنتج:  لحساب  للمصدر الوكيل  الطلبيات  إرسال  مثل  أخرى  أنشطة 

والتخليص الجمركي على الشحنات والبيع املحلي للعمالء واعداد الحسابات وتحويل إي ا رد املبيعات للمنتج بعد خصم 

 قيمة الرسوم الجمركية وغير الجمركية 

ت  في هذه الحالة وانما  تنتقل ملكية املنتوج للوكيل  بيعها محليا،  واملصاريف األخرى وعمولته. وال  في مخازنه لحين  ودع 

 .وتظل مملوكة للمصدر الذي يسيطر أيضا على عملية تسعير املنتوج

ويتميز هذا النوع من الوكالء بضمان الوفاء بقيمة الطلبيات املصدرة للسواق. ويتلقى   : Del Credere الوكيل من نوع -

الوكالء اآلخرين نظرا ألنه يتحمل مسؤولية سداد قيم الطلبيات حتى لو  الوكيل في هذه الحالة عمولة أكبر من عمولة  

 ...أخفق العميل املحلي في السداد. وهم بذلك يزيدون من ثقة املصدر في عمليات التصدير للسواق

تها  تقليدي ويسدد قيم  والنوع األخير من الوكالء هو ذلك الوكيل الوحيد الذي يستورد املنتوج لحسابه كأي مستورد  -

وهو بذلك ال يتقاض ى أي عمولة من املستورد حيث    للمصدر وفقا ملواعيد وأسلوب السداد املتفق عليهما بين الطرفين

مسؤولية التسعير والتوزيع املحلي للمنتوج على عاتقه. وعادة ما يتحمل املنتج تكاليف    تنتقل إليه ملكية املنتوج، وتقع
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ها مع الوكيل الحقا بالنسب التي يتم اإلتفاق عليها بين الطرفين عن طريق التفاوض  الترويج للمنتوج في البداية، ثم يتقاسم

 ...بينهما، ويسمى الوكيل في هذه الحالة بوكيل البيع

تجسيد    :السماسرة  أجل  من  واملستورد،  املصدر  من  كل  بين  نظر  لوجهات  تقريبية  حقيقية  وساطة  يشكلون  هؤالء 

 املعامالت بينهما مقابل عمولة.

 هم يقومون مباشرة دون وساطة السمسرة إلستيراد املنتوجات من املصديرين مباشرة.   :ستوردون امل 

غالبا ما یكون موظفا   إن رجل املبیعات التصدیري الطواف هو شخص یقیم في دولة واحدة أو  :رجل املبيعات الطواف 

رجال املبیعات املقیم یرسل إلى الخارج  العكس فإن في سوق الدولة املصدرة ویتنقل إلى الخارج إلجراء وظائف بیعیة وعلى  

قیام البائعين التابعين للمنتج بزیارة املستهلك األخير في  وطنه للعیش والعمل في سوق أجنبي وتعتمد هذه الطریقة على

لسلع الجدیدة وتستخدم هذه الطریقة التي تعد من أقدم طرق البیع في بیع:  ا .منازلهم وفي مكاتبهم بغیة إقناعهم بالشراء

التسویق التي و  .التي قد یخش ى الوسطاء تحمل مسؤولیة  في فترات الكساد حیث تسعى املؤسسة التخلص من السلع 

ترحیب املستهلكين بالشراء من املندوبين الجوالين لسهولة الشراء دون عناء كما أن   :من مزایا هذه الطریقة  و.ینتجونها

  .عالقة شخصیة نظرا لكثرة الزیارات التي یقوم بها املندوب،.التنقل إلى متاجر التجزئة  البیع في املنازل معناه توفير تكالیف

 .دي إتباع هذه الطریقة إلى قیام البائعين بمعالجة مشاكل املستهلك األخير والتعرف على حاجاته ورغباته أوال بأول كم يؤ 

األبواب یسبب مضایقة للمستهلكين ویقلق راحتهم خصوصا إذا كان الوقت    طرق أما ما یعاب على هذه الطریقة هو ان  

یخش ى بعض املستهلكين التعامل مع الباعة الجوالين بسبب الخوف من الوقوع في الغش أو سرعة إتخاذ    ،غير مناسب

 .عدم القدرة على بیع عدد كبير من السلع بهذه الطریقة القرار، 

 : طرق التوزيع الدولية:سادسا

إلى   املتاح لإلنفاق, باإلضافة  للدولة و الدخل الشخص ي  التطور اإلقتصادي  يتأثر بدرجة  ما,  في دولة  التوزيع  إن نظام 

عوامل بيئية أخرى, كما أن الطبيعة املميزة لهيكل التوزيع الدولي تنشأ الختالف وظائف قنوات التوزيع, و تنوع املتغيرات  

قرار  على  املؤثرة  السوقية,  العوامل  أمامها  و  الدولية,  األسواق  في  منتجاتها  تسويق  في  ترغب  التي  فاملؤسسة  القناة,  ات 

 طريقتين:  

 الطريقة املبـاشـرة:   -

وجدت العديد من املؤسسات أن بناء نظام توزيعي داخلي خاص بها, هو الطريق الوحيد املرض ي للوصول إلى   

توزيعي الخاص بها دون التعامل مع الوسطاء, و تصريف  األسواق الخارجية, فاملؤسسة التي ترغب في تصميم نظامها ال

 منتجاتها إلى األسواق الخارجية من خالل إدارات التصدير من أجل: 

 ارتباط املؤسسة بصفة مباشرة بأسواقها الخارجية.  -

 زيادة حصتها في السوق.  -
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مجموعة من اإلمكانات كقدرة املؤسسة  و املؤسسة التي تهدف إلى االعتماد على مثل هذه القرارات, يجب أن توافر على  

 مهما في القيام بإدارة و تنظيم 
ً
على توزيع خبرتها في األسواق الخارجية, و حجم نشاطها في السوق, الخارجي الذي يلعب دورا

 التوزيع الخارجي.

 : الطريقة غيـر املباشـرة  -

و التي يمكن فيها اختيار وسطاء لتوزيع السلع,  هي التي ال يقوم فيها املنتج بتوزيع منتجاته مباشرة إلى املستهلك,   

املزايا   العديد من  للمؤسسة  يوفر  ما  و هذا  الخارجية  األسواق  إلى  املنتجات  نقل  في  املسؤولية  الوسيط  يتحمل  حيث 

 كانخفاض تكاليف التصدير, و سهولة التعامل من خالل هذه القنوات. 

 الدولي التوزيعبدائل وخيارات  : سابعا

 أو  املنتجة الشركة  تستخدمها سوف الوسطاء الذين أو املتاجر بعدد القرار  اتخاذ  هو  التوزيع مجال في عامة ال القرارات

 يمكن العدد  هذا وفي تحقيقه، في الشركة  والذي ترغب  للسوق، التغطية  مستوى  أو درجة على يتوقف الحالة طبيعة

 االنتقائي: التوزيع الوحيد، التوزيع املكثف، التوزيع  وهي الكثافة، من درجات  ثالثة بين التمييز

االنتقائي الشامل التوزيع سياسة وهي سياسات ثالث توجد املجال هذا في :املكثف التوزيع -  والتوزيع والتوزيع 

 منتجاته  توزيع  املنتج في يعتمدها سوف التي التوزيع  لقنوات األفقي  املدى يتحدد  السياسات  هذه  بموجب املحدود،

 تجار الجملة،( نوع كل من  الوسطاء عدد بمعنى الجغرافية املنطقة في التوزيع لقناة  الجغرافية  التغطية مدى  أي 

 السياسات؛   لهذه  توضيح يلي وفيما  املختارة  السوق  في السلعة  توزيع عملية سيتولون  الذين )التجزئة  تجار

 دون استثناء  األسواق جميع في منتجاته توزيع في يرغب املنتج بأن السياسة هذه تعني :الشامل التوزيع إستراتيجية

 بأسعارها املنخفضة، السلع هذه تتصف حيث املسيرة االستهالكية للسلع ضرورية بل مناسبة تكون  السياسة وهذه

 يجد لم عليها فإذا الحصول  أجل من جهد لبذل استعداد له وليس محدود، لها املستهلك والء درجة شرائها تكرار

 ما يتوجب  أن القول  يمكن منافسة، أخرى  سلعة  لشراء  يتحول  وبسهولة فإنه  مسكنه من  متجر أقرب  في سلعته

السلعة أجل من )الشامل التوزيع سياسة( السياسة هذه إتباعه في هو )امليسرة ( السلعة هذه منتج على  توفير 

 التجزئة  الجملة وتجار تجار  من  ممكن عدد بأكبر  االستعانة  املنتج  على أن  وهذا مكان، أي وفي وقت أي  في للمستهلك

 بالبريد؛ والبيع املنتج قبل من اململوكة املعارض مثل املباشر البيع طرق  على باإلضافة  وهذا

يطلق  معينة جغرافية منطقة في الوسطاء من جدا محدودا عددا أو واحدا موزعا استخدام إن :الوحيد التوزيع -

 الوسطاء،  أو  املنتجة  الشركة من  لكل  الهامة  التسويقية  املزايا  من  عددا  يقدم  أن يمكن الوحيد التوزيع  اسم عليه

املنتج،  ملبيعات  الدعم أساليب من عددا يقوم أنه  كما املنتجة، الشركة تجاه املوزع والء تنمية إلى يؤدي فهذا التوزيع 

زيادة   على حافز  ذو  يكون  الوحيد املوزع  كذلك للمنتج، املبيعات زيادة على  حافز ذو يكون  الوحيد املوزع كذلك

 التنبؤ   على القدرة الوحيد التوزيع أيضا ويقدم ذلك وراء من املحقق الربح من املستفيد هو أنه حيث املنتج مبيعات

 . املخزون على أفضل رقابة وكذلك باملبيعات
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 لوجود املنتج نتيجة للمبيعات فقدانها احتماالت املنتجة للشركة بالنسبة الوحيد للتوزيع األساسية العيوب ومن    

فإن  اإلستراتيجية هذه  باستخدام الشركة  تقوم أن  قبل فإنه  هنا  ومن املنافذ، من صغير عدد  أو  صغير  منفذ في

التوزيع  منفذ  إلى الوصول  سبيل في ووقت  جهد لبذل استعداد على املحتملين املستهلكين أن من تتأكد أن عليها

 املنتج؛ على للحصول  الوحيد

 عدد  بعد تحديد املستهلك يشتريها التي املنتجات  مع  تستخدم السوق  في التغطية في الدرجة هذه :االنتقائي التوزيع  -

وكذلك للمستهلك بالنسبة السوق  ملنتجات األفضل البديل اختيار ثم بينها فيم واملقارنة البدائل من  النهائي، 

 وأطول  زمنية طويلة لفترة املستهلكة مع وتكمن عالي سعر ذات املنتجات من تعد األعمال سوق  في املساعدة املعدات

 منتجاتها  تقوم بتوزيع املنتجة املؤسسة فإن االنتقائي التوزيع إستراتيجية ظل وفي .التنازل  سهلة باملنتجات مقارنة

للشركة االنتقائي التوزيع يكون  ما وعادة لها، مرض ي بشكل مريح الطلب وحجم املتاجر على تلك  املنتجة مريحا 

 من الزيادات املطلوبة  يقل عدد كذلك املكثف، التوزيع  بتكلفة  مقارنة أقل تكون  التوزيع تكلفة  أن  حيث للسلع 

اإلستراتيجية ظل في الوسطاء بين التعاون  درجة تقل كما االنتقائي، التوزيع إستراتيجية ظل في الوسطاء  هذه 

 بالتوزيع. الخاصة

 

 الترويج الدولي: : املبحث الرابع

 أوال: مفهوم الترويج الدولي:  

املزيج   عناصر  من  الرابع  العنصر  هو  بمستهلكيها    التسويقي،الترويج  املؤسسة  اتصال  به  يقصد  الذي  و 

كذلك يعرف املزيج التسويقي بأنه:" التنسيق بين    االستهالكيوكهم  سلبهدف الحصول على املعلومات و دراسة    املختلفين،

و في تسهيل بيع السلعة أو الخدمة أو في قبول فكرة معينة. و كذلك هو خلق   املعلومات،جهود البائع في إقامة منافذ  

 إلى تدعيم صورة امل   السلعة، خلق الرغبة و حث املستهلك على طلب    االهتمام،إثارة    الوعي،
ً
ؤسسة  و يسعى الترويج عموما

 1و منتجاتها في األسواق الدولية. 

أو املنظمة املنتجة إلى املشترى املستهدف )مستهلك و/أو    الدولينقل رسالة من املسوق    الدولييقصد بالترويج  

ويتألف    فيها. بغرض إبالغ كل منهم بأسباب ودوافع ومزايا شراء منتجات املنظمة والتعامل    الخارجية،األسواق    في وسطاء(  

الدولية من سبعة عناصر    في  الترويجياملزيج   الدولية واألسابيع    هي:السوق  زيارات رجال    التجارية،املعارض واألسواق 

يط وترويج املبيعات ، النشر ، والعالقات العامة .  ، تنش   الشخص ي  األعمال املنفردة والبعثات التجارية ، اإلعالن ، البيع 

  التجارية، واألسواق الدولية واألسابيع   املعارض  :هيعن مثيله املحلى بثالثة عناصر أساسية   الدولي   الترويجيويزيد املزيج  

 
 345عمرو خري الدين: "مرجع سابق"، ص  - 1
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والبعثات   بين  التجارية، الزيارات  الجوهرية  أو االختالفات  الفروق  يمثل أحد  . وهذا  العامة  املحلى   والعالقات  الترويج 

 .والدولي

االتصاالت  ينظرون  الكتاب  من الكثير  أن من  بالرغم للمؤسسة  التسويقية االتصاالت  أداة  هو  إذا  فالترويج   إلى 

 قرار وكل هذه العناصر من عنصر فكل التسويقي، املزيج عناصر كافة من تتكون  أنها على واسع مفهوم من التسويقية

 التي املنافع من مجموع معين معنى ويعطي معينة  اتصالية مهمة يؤدي  إنما التوزيع أو  التسعير إستراتيجية  داخل يتخذ

أنها التسويقية االتصاالت إلى النظر فيمكن ضيقة نظر وجهة من إما املستهلك عليها يحصل  كافة من  تتكون  على 

 1الشخص ي(. البيع ، اإلعالن، (الترويجي املزيج بها ونعني اتصالية طبيعة لها التي التسويقية  األنشطة

 لالتصاالت:  عام نموذج شكل في التسويق مجال في االتصاالت عملية عن التعبير  يمكن وبالتالي

 كل: نموذج االتصال التسويقي الش 

 

 

 

 337، ص:  2001محمد فريد الصحن: "التسويق املفاهيم واالستراتيجيات"، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، سنة : املصدر

تاجر  أو جملة تاجر أو مؤسسة  املرسل يكون  فقد إليه للمرسل  إرسالها املطلوب الرسالة مصدر وهو :املرسل

 الخ؛..تجزئة

دوافع   من كل دراسة  بعد محتواها تحديد يتم إليه املرسل إلى إرسالها املطلوب  املعاني من مجموعة وهي :الرسالة 

 إليه؛  املرسل واتجاهات

 الترويجي  املزيج عناصر  بها ويصد الرسالة خاللها من تنتقل التي االتصال وسائل وهي :الوسيلة 

 .الرسالة يستلم الذي  وهو الوصول  محطة وهو :إليه املرسل

 الترويج: ثانيا أهداف  

الخارجي  السوق  في  املستهدف  املستهلك  ورغبات  حاجات  مع  تتناسب  التي  املنتجات  بتوفير  الخارجي  املسوق  یكتفي  ال 

فحسب وٕا نما يهتم بإمداده باملعلومات التي تساعده على إتخاذ قرار الشراء ویتم ذلك في شكل رسالة موجهة من املؤسسة  

نهائي یسعى من خاللها إلى تحقیق أهداف معینة وعند تصمیم الرسالة الترویجیة  املصدرة إلى الوسطاء أو املستهلك ال

 
 336، ص:    2001اإلسكندرية، مصر، سنة  حممد فريد الصحن: "التسويق املفاهيم واالسرتاتيجيات"، الدار اجلامعية،   - 1

 المرسل اليه الوسيلة الرسالة المرسل
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ینبغي أن تكون مرتبطة بقرارین أساسیين هما: القرار األول یتعلق باألثر املطلوب تحقیقه في السوق من وراء الترویج أما  

 .ككل القرار الثاني فیتعلق بالدور الذي سیلعبه الترویج واإلعالن في جهود التصدیر

ويهدف الترویج من جهة إلى تحقیق أهداف تسویقیة عامة واملتمثلة أساسا في تنمیة الحصة السوقیة وجذب عمالء جدد 

إلى   يهدف  املبیعات واألرباح ومن جهة أخرى  زیادة حجم  إلى  باإلضافة  باالتصال    تحقیق وكسب والئهم  أهداف خاصة 

 :واملتمثلة أساسا في

 .رهم بوجود منتج ذو خصائص فریدة وبعالمة معینة وفي أماكن توزیع محددةهدف اإلخبار وذلك من خالل إخبا -

 . إعطاء صورة مالئمة للمنتج من حیث شكل تقدیمه وعالمته التجاریة  -

تولید اتجاهات إیجابیة نحو املنتج وتعدیل سلوكهم نحو تفضیل منتج املؤسسة على املنتجات املنافسة وٕا قناعهم     -

 .من خالل املشاركة في التظاهراتبشراء منتج الشركة  

املنتجات     - بقیة  عن  املؤسسة  منتج  بتمیيز  تسمح  مميزة  وعالمة  الخارجیة  أسواقها  في  واضحة  ذهنیة  إعطاء صورة 

 .املنافسة

 ولتحقیق هذه األهداف ینبغي أن تتوفر مجموعة من الشروط في أهداف الترویج كما یلي:

 .محدد وذلك راجع لالختالف في الثقافات واللغات بين األسواقأن یكون الهدف موجه لقطاع سوقي   -

 .أن یتم تحدید النطاق الزمني الذي سیتم فیه إنجاز الهدف -

 أن تتكامل هذه األهداف مع األهداف الخاصة بعناصر املزیج التسویقي األخرى.  -

 مراحل إعداد الحملة الترويجية والعوامل املؤثرة فيها ثالثا: 

   1يمكن إيجازها فيما يلي: : إعداد الحملة الترويجيةحل ا مر   -1

تتضمن   يقوم املشرفون على صياغة الحملة الترويجية تحديد الشريحة املعنية بالحملة الترويجية والتي  :املرحلة األولى  -

 واملؤسسات؛  (املستهلكين الحاليون أو املحتملين)د ااألفر 

الترويجية(    ء الحملةا املؤسسة تحديد بدقة كبيرة األهداف التي تطمح إلى تحقيقها من ور وهي تفرض على    :املرحلة الثانية  -

  الزيادة في حصتها السوقية، وغيرها  صورة املؤسسة مثال، أو تحسين صورتها، أو التعريف بمنتوجاتها، أو تحقيق  إظهار

 ؛(معينة...إلخ )وأبعادها( يعني ستكون دولية، أو خاصة بمنطقة سوقية

بكفاءة    أن الترويج نشاط يهدف لتحقيق أهداف مختلفة، فال يمكن للمؤسسة من ممارسته   اعتبارعلى    :رحلة الثالثةامل  -

لتغطية عمليات: صياغة الرسالة    عالية وفعالية وذلك انطالقا من العدم، بل يجب عليها أن تخصص موارد مالية كافية
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نية  اوقنوات إيصالها...إلخ، وهذا ما يعني تخصيص امليز  وب الحملة،د إيصالها للمستهدفين من الحملة، تبني أسلار يالتي 

 لتحقيقها على أرض الواقع؛ 

 املرحلة الرابعة: تحديد اإلستراتيجية الترويجية املتبعة، فإما تكون إستراتيجية الدفع أو الجذب؛  -

إيصالها للمستهلكين املستهدفين وذلك من  اختيار وتحديد وتقييم الرسالة التي ترغب املؤسسة في    :املرحلة الخامسة  -

 خالل تحديد األفكار واملعاني التي يراد إيصالها واستيعابها من طرف املستهلكين املستهدفين؛

االعتماد على رجال البيع    :تبني الوسيلة املثلى للترويج واإليصال باملستهلكين املستهدفين، وذلك عبر  :املرحلة السادسة  -

بأفراد  مثال، واالتصاالت   اليومية وخالل ممارسة مهامهم وخالل اتصالهم  التي يجربها موظفي املؤسسة خالل حياتهم 

 .عائلتهم وأقاربهم ومعارفهم، االعتماد على قادة وصفوة الرأي، االعتماد على وكاالت اإلعالن املتخصصة

استراتيجية وأنشطة الترويج املناسبة  يتوقف اختيار    :الدوليالعوامل املؤثرة فى تصميم الحملة الترويجية للمسوق    -2

 :1أهمها املتغيرات، على عدد كبير من 

املستهلك    ➢ الشراء   السن،   األجنبي:خصائص  عادات   ، الثقافى  املستوى   ، اللغة   ، تتحدد   املهنة  الدولى  املسوق  أهداف 

يسعى لتغطية السوق العاملية مثل أهداف الترويج  ملسوق  أهداف الترويج بناءا على أهداف املسوق الدولى ، فتختلف  

IBM  يسعى للنفاذ لعدد محدود من األسواق الخارجية عن مسوق . 

تتطلب منتجات    فى حين  الترويج،مطية من  يناسب أنواع معينة من املنتجات نماذج ن  نوعية املنتجات املطلوب ترويجها   ➢

 تستخدم  ألخرى.أخرى اختالف الترويج من سوق  
ً
حالة املنتجات املعقدة    فيسياسة االتصاالت الترويجية النمطية    فمثال

 مثل
ً
علي سياسة ترويج نمطى ملنتجات    بينما يصعب االعتماد  الطبية،الحاسبات اآللية ومعدات املصانع واألجهزة    فنيا

 .الديكور املوضة وخامات 

االنتشار    ➢    فيدرجة 
ً
دوليا املنظمة  وتنظيم عمليات  الدولية  الترويج    األسواق  وال مركزية عمليات  بذلك مركزية  ويقصد 

الرئيس  املنظمة.  ملنتجات   الدولي املركز  أو  األم  بالشركة  إدارة  تعنى وجود  هنا  تصميم س  واملركزية  نمطية تتولى  ياسة 

أما    حد،ومن مزايا ذلك انخفاض تكاليف الترويج الخارجي إلى أقل    الترويج،  للترويج باألسواق الخارجية وتحديد ميزانية 

 بكل فرع  
ً
. سوق خارجية كما تتحدد ميزانيته    كل  فيالالمركزية فتعنى أن تتخذ قرارات الترويج محليا

ً
وتقوم اإلدارة    محليا

 .الدولية، وبالطبع تتزايد تكاليف الترويج فى األسواق استشاري املركزية للترويج بدور 

املؤثرات البيئية باألسواق الخارجية املستهدفة: تمنع قوانين العديد من الدول اإلعالن عن بعض املنتجات مثل الدخان  ➢

الطبية   والعقاقير  الد  واألدوية،والسجائر  بعض  تضع  الرسالة  كما  ولغة  فحوى  على   
ً
قيودا وتسبب    اإلعالنية، ول 

 وبالتحدي:  االختالفات والفروق الثقافية واالجتماعية والقانونية الكثير من املشكالت بصدد املزيج الترويجى

 .الترويجيةاللغة والترجمة وصياغة اإلعالنات واملواد  -
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 .والعاملية تفرض على اإلعالنات املحلية التيالقوانين الحكومية والقيود  -

 فى ثقافة ما قد ال يكون كذلك فى ثقافة أخرى.  -
ً
 أن ما يعد مباحا

 .للخالق كمفسدةنظرة الكثير من سكان ورعايا الدول النامية إلى اإلعالنات  -

باعت  األساس يوالتساؤل   ➢ املنتج  تسويق  يتم  هل   : املنتج  جنسية  بتحديد  يتعلق  بالثقافة  أم املرتبط   
ً
أجنبيا  

ً
منتجا باره 

 ؟
ً
 تم إنتاجه محليا

ً
فهناك املستهلك الذى يعتز ويفخر بصناعة وطنه وإنتاج بلده. ويتوقف تحديد جنسية    .باعتباره منتجا

 . السوق املستهدفة نوع املنتج ، دولة املنشأ ، ودولة املقصد أو  على:املنتج 

:ن أهم وسائل الترويج األكثر  م :  مدى توافر وسائل االتصال باملستهلكين املستهدفين ➢
ً
لوحات اإلعالنات،    الكتيبات،  شيوعا

ويتوقف االختيار من بين هذه الوسائل على: درجة    . الصحف ، الراديو، التلفاز ، املجالت ، وشبكة املعلومات الدولية 

والوسائل الترويجية شائعة االستخدام فى الدول املتقدمة إما غير متاحة فى الدول    املحتمل.التكلفة والعائد    اإلتاحة،

هذا   فى  التنميط  سياسة  استخدام  يصعب  لذا   ،
ً
جدا مكلفة  أو  شبكة    املجال. النامية  أو  اإلنترنت  تعزز  املقابل  وفى 

 .الترويجاملعلومات العاملية انتهاج سياسة التنميط فى 

يتزايد الطلب على اإلعالن التليفزيونى فى دولة    الدول،لتلفاز فى بعض  هذا، وال يسمح بإعالنات ا   أخرى،بينما 

وال تتواجد على اإلطالق فى دول أخرى . كذلك ال    الدول،وتنتشر إعالنات السينما فى بعض    ثالثة.وتتحدد مدته فى دولة  

العمال بين  األمية  تتزايد معدالت  التي  الدول  فى  توافر وسائل    بها.ء املستهدفين  يفضل االعتماد على الصحف  إن مدى 

 .اإلعالن يؤثر على نوع الرسالة اإلعالنية والوسيلة املستخدمة فى اإلعالن

االستراتيجيات الترويجية التى يتبعها املنافسون فى األسواق الخارجية ففى حالة اإلعالن يفضل أن يسعى املسوق الدولى   ➢

ل اإلعالنية  والسياسات  املمارسات  على  لتحديد  إنفاقهم  وحجم  فى   اإلعالن،لمنافسين  والضعف  القوة  نقاط  وتحديد 

وفى حالة االعتماد على رجال البيع يفضل أن يسعى املسوق الدولى لجمع بيانات كاملة حول    للمنافسين.سياسات اإلعالن  

 . ن الضعفنوع وحجم وفاعلية القوى البيعية للمنافسين، وتحديد نقاط القوة واالبتكار لديهم وكذا مواط 

 لعدة أس ➢
ً
إما على أساس نسبة مئوية    س:امليزانية املتاحة للترويج: يتم تحديد املخصصات املالية أو ميزانية الترويج وفقا

أو على أساس    الخارجية،السوق    فيأو على أساس ميزانية الترويج ألقوى املنافسين للمنتج    املتوقعة،معينة من املبيعات  

وفى الغالب فإن األساس األخير هو أفضل األسس لتخصيص ميزانية الترويج عن    الترويجية.لة  االحتياجات الفعلية للحم

 أحد املنتجات في األسواق الدولية 

 الدولي الترويجي رابعا: املزيج 

 التالية: الدولي األساليب والتقنيات  يتضمن الترويج

 :  اإلعالن -1

للهمية التي يكتسبها.   األساليب الرئيسة للترويج وذلك بالنظر بإجماع الخبراء في التسويق ككل، يعتبر اإلعالن من  

إلى   التي تهدف  البعض منهم يعبر اإلعالن عن مجموعة األنشطة  أ ري  أو املرئية    االتصالفحسب  واملخاطبة الشفهية 
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جاهاتهم نحو ء منتوج أو خدمة معينة، أو تغيير اتاعليهم لشر   ملجموعة مختارة من األف ا رد بغرض أخبارهم والتأثير

 . وذلك نظير أجر مدفوع لجهة إعالنية محددة أفكار وماركات ومؤسسات معينة

 ويتميز اإلعالن بخصائص عديدة، وهي بإيجاز: 

هو مجموعة أنشطة ال تتطلب جهود شخصية تتجسد من خالل استخدام وسائل السمعية البصرية واإلعالم املكتوب   -

 هومه يستقبلها املستهلكون، كما يمكن استخدامه في نطاق جغرافي واسع؛ واالنترنت بغية إرسال رسالة واضحة ومف

له تأثير قوي على قطاع واسع من املستهلكين نظرا ألنه يرتكز فيه على استخدام معاني وأفكار ذات دالالت يمكن التعبير   -

الوقت في  لذلك،  الحاجة  تطلبت  كلما  تكراري  دوري  وبشكل  مرئيا  أو  أو سمعيا  للمستهلكين   عنها شفهيا  يمكن  الذي 

 استيعاب مغزاها؛ 

الذهنية    - بالصورة  بالتعريف  تسمح  أنها  كما  وفوائده،  وبخصائصه  للمنتوج  املفصل  بالتعريف  تسمح  رئيسة  وسيلة 

 للمؤسسة أو تحسينها أكثر؛ 

ات ايصالها  تتحمل املؤسسة املستخدمة له نفقات مقابل صياغة الرسالة التي ي ا رد إيصالها ومقابل استخدام قنو   -

 .أيضا

أن يمرر عبر مختلف وسائل اإلعالم املتوفرة، وأن يستجيب الشتراطات وتشريعات حكومات الدول املضيفة،   -

 .بحيث ال يجب أن يكون اإلعالن مضلال أو بغرض التالعب أو لغرض غير مشروع يمس باألخالقيات

 

 محاور اإلعالن الدولى  -1 -1

األسواق الخارجية    فيبسؤال مفاده هل من األفضل تنميط أم تنويع الرسالة اإلعالنية    الدولييواجه املسوق  

الخارجية    أي   املستهدفة؟. األسواق  لجميع  نمطية  إعالنية  رسالة  إعالنية    للمنظمة،توجيه  رسالة  إعداد  أم 

هذا املجال،    في  ليالدو تناسب ظروف كل سوق دولية على حدة؟  واألكثر من ذلك تتعدد التساؤالت أمام املسوق  

 :التاليوذلك على النحو 

  .مركزيةأم ال  اإلعالنيمركزية النشاط  -

  .وكاالتوكالة إعالن واحدة أم عدة  -

  . وكاالت إعالن محلية أم أجنبية -

  . توحيد وسائل اإلعالن أم تنويع هذه الوسائل -

  . توحيد وتنميط الرسالة اإلعالنية أم ال -

  . يختار؟أٍى من وسائل اإلعالن  -

 . تنافس ى / تذكيري إعالن تعليمى / إرشادى /  اإلعالنية:صياغة الرسالة  -

 ·خاص / تعاونى اإلعالن:تحديد نوعية  -
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كما أن عملية املواءمة والتوليف بين جهود البيع واإلعالن الدولي وبين الثقافات املتفردة لكل مجتمع هى تحٍد  

 . آخر يواجه املسوق الدولى

 :القرارات املرتبطة بإعداد برنامج اإلعالن الدولى -1-2

 : اآلتي فييتوقف نجاح الحملة اإلعالنية على توخى الدقة 

 ...( تحديد األهداف اإلعالنية )التعريف باملنتج، تكوين اتجاه إيجابى ، درء دعاية سيئة عن املنتج  -

 .اإلعالنيةالتصميم الجيد للرسالة اإلعالنية بما يحقق األهداف   -

 .اختيار وسيلة اإلعالن املناسبة  -

في الوسائل   - تحديد توقيت أو موعد بث أو نشر اإلعالن، وكذا معدل تكراره من خالل مدة مستقبلة محددة 

 .اإلعالنية املختارة

 .إعداد امليزانية التقديرية املخصصة للحملة اإلعالنية بشكل موضوعي  -

 .ي تحقيق أهدافهاقياس مدى فاعلية الحملة اإلعالنية ف  -

املبيعات   من  مئوية  كنسبة  أو  السابقة،  الخبرة  أساس  على  إما  أسس:  لعدة   
ً
وفقا اإلعالنية  املخصصات  تقدير  ويأتي 

املتوقعة )يناسب املنظمات التي تطبق مبدأ املركزية( ، أو على أساس ما ينفقه املنافسون على اإلعالن )طريقة تكاليف  

 اف املراد التوصل إليها من الحملة اإلعالنية للمنظمة . ولكل طريقة مزاياها وعيوبها وظروفاملهمة( ، أو على أساس األهد 

  ، أهداف اإلعالن   ، اإلدارة  أهداف   : منها  العوامل،  بالعديد من  الحملة اإلعالنية  استخدامها. ويتأثر تحديد مخصص 

باملنافسين ، والقيود املفروضة على استخدام   املوارد املتاحة للمنظمة ، القيود الحكومية ، سياسات اإلعالن الخاصة

 . وسائل اإلعالن

 الرسالة اإلعالنية وتنويع  تنميط  -1-3

    الخارجية،قد تتشابه ثقافات واقتصادات بعض االسواق  
ً
 يمكن للمسوق    واحدة.مما يجعل من عدة دول سوقا

ً
فمثال

. ويمكن األوروبيملالبس الصيف أن يقدم رسالة إعالنية موحدة ملشترى هذه املالبس فى جميع أسواق دول االتحاد    الدولي

 لتشابه خصائصهم االقتصادية    الدول،ملنتج دراجات السرعة أن يوجه رسالة إعالنية واحدة للصغار فى العديد من  
ً
نظرا

 . ن الدراجاتواالجتماعية واحتياجاتهم النفسية من هذا النوع م

يواجه املسوق الدولى بمعضلة البت واملفاضلة واالختيار بين توحيد املزيج اإلعالنى عبر أنحاء العالم ، أو تصميم 

مزيج إعالني مختلف لكل سوق دولية بصورة منفصلة . ويقصد باإلعالن النمطى الرسالة اإلعالنية التى تتخطى حدود 

فكرتها العامة وجميع مكوناتها من جانب مستقبليها فى األسواق املختلفة . ومن أهم  عدة دول ، بحيث يتجانس إدراك  

 : مزايا اإلعالن النمطي ، ما يلى

 · . تخفيض تكاليف اإلنتاج اإلعالنى -

-  
ً
 · . االستفادة من وسيلة اإلعالن التى تغطى عدة أسوا ق معا
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 . عدة دول. مثل كوكاكوال سواقتطوير صورة ذهنية موحدة للمنظمة ومنتجاتها أو املاركة فى أ -

 . تقليل مخاطر اختالف الصورة الذهنية املراد تكوينها عن املنظمة أو املنتج أو املاركة فى األسواق الدولية -

 واحدة، وتتشابه  
ً
ويمكن األخذ بسياسة اإلعالن النمطى بشكل خاص بين مجموعة األسواق الدولية التى تتحدث لغة

االقتصادية واالج أسواق دول  الخصائص  العربية،  الدول  أسواق  بها  مثل  املستهدفين  للمستهلكين  والثقافية  تماعية 

االتحاد األوروبي. ويناسب اإلعالن النمطي العديد من املنتجات، مثل مستحضرات التجميل والبرفانات والروائح العطرية  

لع الصناعية، ومن العوامل التي تشجع  ومسكنات اآلالم وشركات الطيران وسالسل الفنادق واملصارف والسيارات والس 

 : على تنميط اإلعالن الدولي ، ما يلى

 تشابه دوافع الشراء بين شرائح سوقية متعددة فى الدول  -

 · يتسم العديد من الحاجات والرغبات اإلنسانية بالعاملية . مثل حاجة -

 . السيدات للشعور بأنهن جميالت ، وحاجة اإلنسان إلى تخفيف أو تسكين اآلالم -

 : لكن يواجه اإلعالن الدولى النمطى بعدة صعوبات ، أهمها

 . مشكلة ترجمة اإلعالنات من اللغة األصلية التى أعدت بها إلى لغات أخرى ، وخاصة ما يرد فى اإلعالن من شعار -

الن  عقبات إدارية وتشريعية ، كقوانين الدول املرتبطة بالنشاط اإلعالني  وتختلف هذه القوانين من وسيلة إع -

 . إلى أخرى داخل نطاق الدولة الواحدة

بين - واالجتماعية  والثقافية  والتنافسية  االقتصادية  واالختالفات  حيث     التباينات   ، املستهدفة  الدول  أسواق 

 ملعتقداتهم النفسية  
ً
تدرك الرسالة اإلعالنية بشكل متباين نتيجة الختالف توقعات املستهلكين فى الدول وفقا

 . والدينية

باألسواقالحاج - األم وفروعها  الشركة  بين  التنسيق  إلى قدر كبير من  اختيار     ة  ، من أجل  املختلفة  الخارجية 

 . الرسالة اإلعالنية التى ستبث في جميع األسواق

اإلعالنية - الرسالة  إعداد  عادة  تفضل  التى  اإلعالن  على   التضارب مع وكاالت  اقتصار دورها   من 
ً
بدال بمعرفتها 

 . توافق مع السوق املحلية لكل دولةتكييف الرسالة لت

 واألمر يتوقف على نوعية املنتجات  
ً
 من البديلين ) التنميط / التنويع( أو بكالهما معا

ً
ويمكن ملنظمة األعمال أن تأخذ أيا

النمطى  الدولى  اإلعالن  سياسة  تنتهج  التى  الشركات  ومن   . العاملية  املنافسة  وظروف  للمنظمة  الداخلية   والظروف 

س ومايكروسوفت . وعلى العكس تعتمد شركات أخرى على وكاالت اإلعالن  أريكسون وكوكاكوال وطومسون وفورد وفيليب

التى تعتمد على حوالى مائة    'Nestleاملحلية فى صياغة الرسالة اإلعالنية التى تناسب كل سوق من أسواقها ، مثل شركة  

  . وكالة إعالن حول العالم

  
ً
وفقا التنويع  أسلوب  الفرنسية على  تعتمد شركة مولينكس  الشركات  كذلك  بعض  وتأخذ   ، كل سوق خارجية  لحالة 

 مثل شركة يونيلفر
ً
 . العاملية بالبديلين معا

 ، هناك مدرستين بشأن تصميم استراتيجية اإلعالن في األسواق الدولية
ً
 : وعموما
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 . األولى : تصميم استراتيجية إعالن مستقلة لكل سوق دولية على حدة

لإلع  عامة  استراتيجية  تصميم   : بين الثانية  االختالفات  وإهمال  واحدة   
ً
سوقا العالم  باعتبار   ، العالم  أنحاء  عبر  الن 

 . األسواق

 

 الجدول )( مزايا وعيوب تنميط وتنويع اإلعالن الدولي 

 العيوب املزايا  االستراتيجية 

 استراتيجية تنويع 

 اإلعالن الدولي 

اإلعالنية   - الرسالة  توصيل 

 
ً
 .بصورة أكثر تأثيرا

لدى   - والء  وتوليد خلق  العميل 

منتجات   بأن  لديه  إحساس 

 .املنظمة وجدت لتلبية رغباته

 . ارتفاع التكاليف -

ذات   - اإلعالنية  الوكالة  تتواجد  ال  قد 

 يلبى طلبات املنظمة الذي املستوى 

  تنميط  استراتيجية 

 الدولي اإلعالن 

 . انخفاض التكاليف -

العمالء   - رغبة    في اشباع 

 استعمال منتجات موحدة

الثقافية   - االختالفات  تراعى  ال 

األسواق   بين  واللغوية  واالجتماعية 

 .الدولية

بالنسبة  صع - اإلعالن  توحيد  وبة 

منتجاتها   أسماء  تغير  التي  للمنظمات 

 باختالف أسواقها 

 

 وسائل اإلعالن الدولى

يتوقف نجاح الحملة اإلعالنية فى الخارج على عوامل عديدة ، من بينها الدقة فى اختيار الوسائل املناسبة لنشر اإلعالنات  

فى   اليومية املكان األول من االهتمام  . فبينما تحتل الجرائد  النسبية لهذه الوسائل من دولة ألخرى  .وتختلف األهمية 

املكان   فإنها تحتل   ، الوسائل  السوق املصرية  . كذلك فإن  العربى  الشرق األوسط  بلدان  فى كثير من  الثالث  أو  الثانى 

الرائجة في دولة ما قد ال تروج بذات القدر فى دولة أخرى ، بل قد ال تسمح السلطات املحلية املختصة باستخدامها لنقل  

دة ومسموح به فى إنجلترا ومعظم الدول  اإلعالنات . ومثال ذلك أن اإلعالن على شاشة السينما ممنوع فى الواليات املتح

 عن    اإلذاعية.بعكس الحال فيما يتعلق باإلعالنات    األخرى،
ً
فإن وسائل نشر اإلعالنات تختلف مقدرتها على    ذلك،وفضال

 تغطية جمهور 

 لخصائص هؤالء املستهلكين وعاداتهم فى القراءة أو االستماع أو   ألخرى،املستهلكين من دولة  
ً
 لقوة   املشاهدة،وفقا

ً
ووفقا

 . الوسيلة وكيفية إدارتها وما يبذل فيها من جهود فنية أو تحريرية أو إذاعية وغير ذلك
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، ومن أهمها: الصحف، املجالت العامة، الدوريات املتخصصة، الراديو واإلذاعة، التلفاز،  الدوليوتتعدد وسائل اإلعالن  

ويؤدى توافر وسائل اإلعالن الدولية    .عالنات الطرق، الفيديوالسينما، اإلنترنت، الكتالوجات، الكتيبات، امللصقات، إ

وشركات الطيران .    فى الترويج للعديد من املنتجات، مثل مستحضرات التجميل  النمطي إلى إمكانية االعتماد على اإلعالن  

تهلكين املستهدفين تصل إلى أكبر عدد من املس   والتياختيار وسيلة اإلعالن املتاحة بالسوق،    الدوليويجب على املسوق  

 بهذه األسواق.

  :الشخص ي لبيع ا -2

 الشخص ي املباشر الذي يتم بين مسؤول البيع  االتصالويقصد بالبيع الشخص ي العرض أو 

 بغرض إتمام عملية بيعية، أو بناء عالقات معهم، لذا يعرف أيضا بالبيع املباشر.    (حاليين ومحتملين)باملؤسسة والعمالء

 : البيع الشخص ي عندما تواجهها عدد من الحاالت وهي  استخدامويجب الفهم هنا أن املؤسسة الدولية تلجأ إلى 

املؤ  ➢ على  يصعب  ثم  ومن  األمية  من  كبيرة  بدرجة  يمتاز  املضيفة  الدولة  مجتمع  يكون  إستخدام  عندما  سسة 

 اإلعالن مثال أو تكتفي به في إطار الحملة الترويجية؛ 

تكاليفه أو في حال تميزه    ارتفاععندما تجابه املؤسسة مشكلة نقص وسائل اإلعالن أو عدم فعاليتها،أو في حال   ➢

 بالكثير من القيود املفروضة من طرف الدولة املضيفة؛ 

عندما تكون منتوجات املؤسسة ذات تكنولوجيا عالية ومعقدة تحتاج إلستخدام البيع الشخص ي أحسن من   ➢

 .الوسائل األخرى 

دوليا فيما يخص الترويج، حيث   ءات املؤسسة املسوقةاوأسلوب البيع الشخص ي يكلف به فرد يسمى رجل البيع يتبع إجر 

 هذا األخير مكلف بالقيام بالدور املنوط به والذي يتبلور في: 

تقديم مختلف املعلومات املتعلقة باملنتوج من خصائص وفوائد وطريقة االستخدام والتركيب والصيانة والسعر وطرق    -

من أجل االستفسار عن تلك الجوانب التي تخص    التسديد في حال اقتنائه وغيرها للزبائن الذين يتقدمون لنقاط البيع

 املنتوج قبل اقتنائه؛ 

 في التعامل من أجل إقناع الزبائن وجذب اهتماماتهم للمنتوج من أجل اقتنائه؛  وخبرتهاستغالل كفاءته   -

سسة في إجراء مقابالت متعددة وحوارات كلما سنحت الفرص مع زبائن املؤسسة لجمع املعلومات منهم التي تهم املؤ   -

ال معلومات حول سير السوق الذي يتواجد به    ئها لبحوث التسويق، كما يلعب دو ا ر مهما في جمع مختلف اإطار إجر 

 .لنفس الغرض

وتجدر اإلشارة إلى أن رجال البيع يمكن إخضاعهم من طرف املؤسسة لدورات تدريبية بعدما يتم تعيينهم وفق شروط  

 .محددة ومكافأتهم
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 :عمال فى أسواقها الدولية على نوعيات رجال البيع التاليةتعتمد منظمات األ 

ينصرف هذا املدخل إلى شغل كل وظائف مندوبى  Expatriates مدخل الدولة األم )رجل البيع املغترب أو املهاجر( -أ

مة  البيع سواء في املركز الرئيس بدولة املقر أو بالفروع الخارجية بواسطة مواطنو الدولة األم حيث تراهم املنظ

 أكثر براعة وأكثر قدرة وأكثر ثقة.

املضيفة   - ب الدولة  دولة Foreign Nationalsمدخل  بيع من مواطنى  وتعيين رجال  اختيار  إلى  املدخل  هذا  ينصرف   :

السوق املستهدفة . باعتبارهم األقدر على فهم وإدراك الظروف املحيطة بالفروع واملكاتب الخارجية للمسوق الدولى 

زيروكس . ويزداد اعتماد منظمات األعمال على رجال البيع األجانب الذين يعملون في دولهم ، للتغلب  . مثل شركة  

على مشكالت تشغيل العمالة املغتربة . وقد عزز هذا االتجاه توافر عمالة أجنبية على درجة عالية من املهارة والخبرة  

ظروفها ومنتجاتها ، ويتم التغلب على ذلك بالتدريب . فهو . ويعاب على مندوبى البيع األجانب قلة معرفتهم باملنظمة و 

 اتجاه عكس االتجاه السابق من حيث املزايا والعيوب . 

العاملى - ت فى فروع ومكاتب املسوق    Global Approach   املدخل  البيع  إلى شغل وظائف مندوبى  البديل  ينصرف هذا 

املضيفة )سوق الدولة املستهدفة( . إذ يعتقد أصحاب هذا الدولى بمواطنين من دولة ثالثة غير الدولة األم والدولة  

 واحدة ، ومن ثم    املدخل أن األكفاء يمكن أن
ً
شغل وظائف يأتي  يأتوا من أية ثقافة ، ويرون أن العالم ككل يعد سوقا

ذا املدخل أكثر من الجنسية أو العرقية . ونعتقد أن ه البيع باملنظمة وفروعها على أساس الجدارة والكفاءة والقدرة

الفندقية الدولية    السوق العاملية من ديناميكية وتعقيد ، وهو شائع االستخدام بين املنشآت   يناسب ما تتسم به

 . )صناعة الضيافة والفندقة( 

 البيع:   تنشيط -3

 البيع وتقوى  تدعم التي واألنشطة البيعية الوسائل جميع تتضمن شخصية غير وسيلة أنه على البيع تنشيط يعرف 

 الدولي السوق  أمام ويتوفر قصيرة األجل، تعتبر نسبيا  أنها إال  البيع تنشيط نشاط أهمية بلغت ومها  واإلعالن، الشخص ي

 مالئمة األكثر الوسائل تلك يجب اختبار لذلك البيع، تنشيط كوسائل تستخدم التي النشاطات من واسعة تشكيلة

 :1يلي ما املتاحة أهم الوسائل  ومن إمكانياتها، ضمن لتطويرها تسعى التي وللسواق الشركة، ملنتجات

 فانه  يتم إعداده، وحينما الجميع، يعرفها التي والدقيقة الصامتة الوسيلة هو األجنبي، الكتالوج :األجنبية الكتالوجات  -

 به، العمل يسهل أن كما يجب واملشتري  البائع بين الفراغ وملء واالهتمام  االنتباه جذب على وقادرا  فعاال يكون  أن يجب

 والتغليف، التعبئة، وكميات واألشكال، واأللوان، األحجام، حيث من املطلوبة املعلومات جميع تقديم طريق عن وذلك

 .والدفع التسليم وشروط للشحن، التقريبي والوقت

 
 انظر اىل    - 1

 .314- 302هاين حامد الضمور: "مرجع سابق"، ص ص  
 88- 85مداحي حممد  مرجع سبق ذكره ص ص  
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 عن وال حتى عليها الحصول  يمكن ال التي والكيفية الشكل عن فكرة املحتمل املشتري  تعطي أن للعينة يمكن :العينات -

 فان وبالتالي أماكن اإلنتاج، من جدا بعيدة مسافات على يقيمون  عادة األجانب فالعمالء .البيانية والرسوم الصور  طريق

 كما فالعينات وخطير، كبير هو احتمال وهكذا،......والنماذج واألحجام، املوديالت، فهم في سوء أو الطلب في خطا أي 

 .هذه املشاكل مثل لتجنب الوسيلة هي الناجحين البيع رجال من العديد يعرف

 قد تستخدم النشرات هذه مثل املبيعات، تنشيط في أهمية  ذات املنزلية الجريدة تعد :املنزلية والجريدة الشركة مجالت    -

 ناقلة هي وسيلة  الجريدة إن اآلخرون، والوكالء  املوزعين بنجاح باملعرفة األفراد أو  واملوزع، الشركة لتزويد فعالة كوسيلة

 لشحن مهمة  تكون وسيلة  قد وبالتالي . وهكذا،...املوظفين وأخبار املسابقات، نتائج    الشركة، أخبار  ترويجية، ألفكار

 للمنشات لبناء الشهرة  ةمناسب خاص بشكل هي املنزلية والجريدة للشركة، الخارجية املبيعات أداء وتفعيل الحماس

 الشركات فمعظم .فيه منتجاتها تسوق  التي القدر بنفس نفسها للشركة بالتسويق تقوم فهي اإلعالنية، والهيئات الشهيرة

 أجنبية طبعات تعمل بعملياتها الخارجية امللتزمة الشركات من القلة ولكن األم، موطنها في املنزلية  الجرائد وتنتج تحضر

 الذين هم نجاحا األكثر للمحتوى، وربما املركزي  والتوجيه الرقابة من األدنى الحد مع محليا، ومنتجة معدة منفصلة،

 .األجنبية الطبعات مختلف بين للفكار  وتبادل للمعلومات  وتنظيم حفظ لديهم

املتحركة، هي األجنبية األسواق في البيع لتنشيط واألفضل  املحتملة الطرق  إحدى  إن :والشرائح األفالم   -  أو الصور 

 عملية املساعدة تؤدي الوسائل هذه مثل فان املتحركة، الصور  وخصوصا كلفتها، من الرغم فعلى الفيديو، أشرطة

 املصنع أو رؤية املنتجات لهم يسبق لم الذين األجانب العمالء إلى املنتجات تصنيع لعمليات الكاملة القصة سرد في هامة

 على فاعليتها له تعتمد املنقولة بالكلمة توضيحها يمكن التي واألفالم املتحركة فالصور  املصنع، بلد يزورو  لم لربما أو

 .الشركة هدف مع انسجامها درجة وعلى  وإنتاجها إخراجها مهارة

 في وغير عادية العهد حديثة نسبيا الزالت العرض في الطريقة هذه أن إال عديدة، فوائد لها الفيديو املتحركة، فالصور 

 من  املقدار بصرف نفس يرغب  ال حينما للمشاهدة الكافي الوقت املشتري  تعطي فهي األجنبية، األسواق  من العديد

 التي ذاتها  بالغة يتم تبليغها  البائع فرسائل الشركة، رسائل إلى الجديد تصيف فهي الباعة، حديث إلى للسماع الوقت

 نقاط ألية حذف دون  كاملة  فالقصة تسرد .عليها التأكيد يرغب  التي النقاط  تلك  على وتؤكد استخدامها  في املسوق  يرغب 

 الرئيسية النقاط ذاكرته  في يحفظ الوسيط لكي  وتساعد  الوكيل، أو املوزع ذاكرة إلنعاش تستخدم فهي أهمية، ذات

 .املنتج عن

 املقارنة  محددات عند تمتلك أنها إال الفيديو، وأشرطة األفالم إنتاج من كلفة اقل أنها من الرغم على األفالم، شرائح إن

 العرض بسهولة  أنها تتميز كما اقتصادية، بصورة إنتاجها يمكن حيث االختيار، في األهم هو الكلفة عامل يكون  حينما

 .وأشرطة الفيديو األفالم تشبه ما حد إلى هو املصاحبة  واملشاكل استخدامها فرص  إن النقل، وسرعة

لبعض أهمية ذات أخرى  إعالمية وسيلة التجارية املعارض في املشاركة تعد :التجارية واملعارض األسواق   -  كبيرة 

منتظمة، سنويا تقام التي العامة املعارض التجارية، املعارض من نوعان وهناك الدول، وبعض الصناعات  وبصورة 
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 أملانيا في الذي يقام السنوي  هانوفر  معرض العام، املعرض على ومثال معينة، سلعة أو  لصناعات املتخصصة والعارض

 أما  سوريا، في يقام سنويا الذي  الدولي دمشق ومعرض رئيسيا  صناعيا فرعا  عشرين من العارضين أالف  يجذب والذي 

 منتجات على احتوى  كولومبيا الذي  في الجلود معرض  فرنسا، في الجوي  املعرض تخصصا، األكثر املعارض على األمثلة

 .الجلدية والبضائع للجلد كولومبيا مصنعا  30 من ألكثر

 الشهرة، الجيد لغايات اإلعداد ذات للمؤسسات فقط ليس قيمة ذات تعد املؤقتة أو الدائمة سواء التجارية فاملعارض

على تحظى ال  قد  التي الجديدة للشركات  أيضا بل جديدة، منتجات  وتقديم  العام واالنطباع  أخرى  طرق  بالحصول 

 املنتجات، وشراء  التجارية لبيع  املعارض تستخدم كما  منخفضة، بكلفة املناسب الجمهور  على  منتجاتها  لعرض بسهولة

 .والتوكيل العاملية التوزيع عالقات وترتيب العقود، وتوقيع

 في مكان واملوردين العمالء تجميع في تسهم ألنها الخارجية األسواق في فعالة ترويجية وسيلة التجارية املعارض وتعتبر

 ألفضل واالختيار واملقارنة للبحث كبيرة فرصة أمامه تكون  ما عادة  املشتري  أن كما املعروضة، السلعة ومعهما واحد

  املنتجين من العديد من  واملواصفات الشروط

 وأصحاب الصيدليات والعطور  التجميل مواد مثل املغلفة االستهالكية للمواد املنتجون  يجد قد :الشراء نقاط أماكن   -

التجزئة  واملوزعين الوكالء إلى البيع وعرض  الشراء أماكن  في محاضرة  إعطاء  املطلوب من انه أحيانا  نجاح إن  وتجار 

 مواد إن .أخرى  دولة شكلي في بتعديل أو مباشر  بشكل سواء يطبق  ما غالبا ما دولة  في األفكار لتسويق الشراء أماكن

املواد مثل املحلية، اإلعالم وسائل في الجارية باإلعالنات ربطها يمكن املحلية العرض أماكن  بتكوين تساهم قد هذه 

 تحقيقها؛  الدولي املسوق  يرغب التي املوحدة العاملية  الصورة مع وبتوافق 

الترويجي منها تكون  التي العناصر قليل قبل ناقشنا :الترويج أنواع من كنوع التسويقي املزيج استخدام   -  مثل املزيج 

النشاطات من  املرجوة  الفائدة  أن  املعروف ومن املبيعات،  ترويج وسائل الشخص ي، البيع  اإلعالن،  استمالة هو هذه 

 :وهي بالشراء  املستهلكين إقناع في تساهم التي العوامل بعض وهناك .الشرائي السلوك

 يفضل أن املستهلك إال غيرها، على سلعة يفضل املستهلك تجعل أساسيا عامال تعد السلعة جودة من بالرغم :السلعة 

تستطيع في الشركة تحدثه  الذي التعديل خالل فمن  ألخرى، إلى دولة من تختلف  التي السلعة  تلك  إقناع السلعة 

 :التالية األمور  في االختالفات  تكون  وقد بها، املستهلك

 من تبعا للسوق  التعبئة تكييف عملية فان  لذلك  السلع، من  للكثير  الهامة العناصر من  التعبئة عنصر  يعد :التعبئة -أ

 بالغة؛  أهمية والتصميم واللون  للشكل أن كما الهامة، الترويجية  األدوات

العاملية إن حيث  السلع  لبعض بالنسبة  السلعة  جاذبية مدى في تؤثر التي األمور  من املاركة تعد :املاركة  لها املاركة 

 يسمى؛  بما وترتبط اكبر موثوقية
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 يقومون  الن املنافسون  وذلك دفاعي، كأسلوب الضمان منح أسلوب إلى تلجا الشركات من كثير :والخدمات الضمان -ت

كما  هذه مثل بمنح  أو كطريقة واآلالت االلكترونية  السلع تسويق  حالة في الطريقة هذه إتباع ويمكن الضمانات، 

 للسلعة املرافقة بالخدمات يهتمون  ما عادة املستهلكين فان للخدمات بالنسبة األجنبية، أما لدخول األسواق إستراتيجية

 .الفعالة الترويجية األساليب من  الخدمات وتعد الغيار قطاع وتوفر الصيانة، التركيب، خدمات  التسليم، مثل

 املشتري  ما يهم أكثر  إن  حيث التوزيع باستراتيجيات املرتبطة الترويجية بالتطبيقات املحلي املسوق  يهتم ما عادة  :التوزيع

 وذلك التوزيع  ح  ما تعطيه  عادة  فإنها معين موزع مع وتتعامل دولية الشركة كانت  إذا  أما  السلعة، على حصوله  سهولة هو

 يحمل فيها التوزيع نظام أن يعني ذلك فإن مباشرة توزيع قناة الشركة  تبعت ما وإذا  .السوق  في السلعة موقف لدعم

 اتبعت ما  إذا  أما السلعة، على الرقابة من  نوعا  ويضفي  للسلعة، الشركة  دعم  من يزيد  الترويج حيث من كبير جزءا

مباشرة  توزيع قناة  الشركة  تكاليف تزداد  وبالتالي واملستهلك،  املنتج  بين الوسطاء  من اكبر عددا  يعني ذلك  فان  غير 

 .التوزيع

 السلعة مدى جاذبية  على يؤثر  املسوق  فان السعر وبتغيير للسعر، بالنسبة حساسا  املستهلك يكون  ما عادة  السعر: 

 فان للسعر الحساسية بالنسبة من مختلفة درجات  لديهم مختلفة ول  د  في املستهلكون  كان فإذا  للمستهلك، بالنسبة 

 .تسمح بذلك التكاليف كانت إذا الحساسية  هذه على بناء  السعر هذا يكيف أن يحاول  املسوق 

 بالجودة، فالشركات السعر مفهوم يرتبط  ما  فغالبا  أخرى، بطرق  الترويجية الناحية  من السعر يستخدم  أن ويمكن

 .الصورة جودة الحصول  اجل من وذلك عال سعر وضع في تراعي ما عادة

 السلعة وإعطائها تكييف  مع السعر تخفض أن الشركة على فان منخفضة، الشرائية القوة فيها تكون  التي الدول  في أما

 .صغيرة أحجام واستخدام البساطة من اكبر  ودرجة بسيطة مالمح

 1  العامة العالقات -4

املستهلكين ،املوردين، معها )نشاط هندسة بناء العالقات الجيدة بين املؤسسة وجميع أطراف التعامل    باختصارإنها   

أنه من العاملين، الحكومات، املوزعين...( صحيح  الصعوبة بمكان افت ا رض مثالية السلوك من قبل   حملة األسهم، 

 أن تكون بمثابة مواطن صالح في أي سوق تتواجد فيه.    الشركات الدولية في األسواق العاملية، ولكن الحد األدنى املطلوب

والبيع   اإلعالن  جانب  إلى  أساسية  أداة  تشكل  لكونها  العامة،  بالعالقات  أكثر  تهتم  الحديثة  املؤسسات  أصبحت  لقد 

ف  الشخص ي للترويج ملنتوجاتها، ولقد تبلور هذا االهتمام من خالل سعيها نحو تنظيمها في وظيفة إدارية ضمن الوظائ

 
 انظر اىل - 1

 409عبد السالم أبو قحف، حبوث التسويق والتسويق الدويل، مرجع سابق، ص       
 290- 289فضيل فارس، مرجع سابق، ص       
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األساسية األخرى املشكلة لها، وتلقي املؤسسة على عاتقها مسؤوليات حساسة وعديدة تهدف إلى بناء صورة حسنة عنها  

 تها ومنتوجاتها.از الدى جمهور املستهلكين وحكومات الدول املضيفة من خالل تمكينهم من معرفة نشاطاتها ومختلف إنج 

 دام عدة وسائل وهي:  إن ممارسة أنشطة العالقات العامة، تتطلب استخ

النشر في الصحف والتلفزيون: من خالل مقاالت صحفية أو تحقيقات صحفية أو تلفزيونية بشكل مجاني عكس   -

اإلعالن يتم بموجبها نشر معلومات تخص تحسين صورة املؤسسة مثل نشر أخبار إيجابية عنها وعن املنتوجات  

 التي تم إنشاؤها، الجديدة التي أنتجتها، وعن الفروع الجديدة 

بالبيئة، الدور  االهتمام  ئح املجتمع،  ات املؤسسة التي تستفيد منها مختلف شر اعقود الشراكة التي أبرمتها، إنجاز  -

 ...املحلي، االقتصاداإليجابي للمؤسسة تجاه 

ئية  والقنوات الفضا  تدخالت مسؤولي املؤسسة كلما سنحت لهم الفرص للتدخل من خالل اإلذاعة أو التلفزيون  -

وبكل ما من شأنه يكرس الصورة    ت املؤسسة ا والصحف املتخصصة وغيرها لإلدالء بتصريحات تتعلق بإنجاز 

 .الحسنة للمؤسسة لدى الجمهور وحكومات الدولة املضيفة

كرة القدم   كما يمكن للمؤسسة أن تقبل على السبور سورينغ كسبيل لتحقيق الغرض من خالل دعم نوادي   -

 ، أو مختلف التظاهرات والتنظيمات. املضيفةمثال في الدول 

 الدولي  الترويج  خامسا: إستراتيجية

 : 1الدولي الترويجي البرنامج   -1

 كنظام منفصلة بصورة  إليه  ينظر الدولي، فقد التسويق ملزيج مكمل  جزء هو  الدولي الترويجي البرنامج  أن من  الرغم  على

 الترويجي فالبرنامج .البرنامج أو املزيج الترويجي اسم عليه يطلق قد التي املتداخلة األنشطة من مجموعة من يتألف فرعي

 لتحقيق مصممة واحدة رئيسية فكرة موضوع أو حول  واملبينة واملوحدة واملنسقة لها املخطط الجهود -من سلسلة هو

 .مسبقا محددة اتصال أهداف

 والبيع الشخص ي، التعاوني واإلعالن االستهالكية، السلعة إعالنات مثل نشاطات يتضمن قد الترويجي فالبرنامج

 وبالتالي تعديالت بسيطة عليه تقام حيث األصلي النموذج لقياس يوجه قد الترويجي فالبرنامج البيع، تنشيط ووسائل

 والتنفيذ.  والتعديل للقياس قابلة  تكون  أن  فيها يراعى تصميمها عند اإلستراتيجية  فان

 :  التالية العناصر الدولية الترويج  إستراتيجية تتضمن 

 
 انظر اىل   - 1
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 الترويجية؛ األهداف تحديد 1- -

 الترويجية؛  والوسائل الترويج أنواع تحديد 2- -

 الترويج؛  وسيلة اختيار 3- -

 الترويج؛  ميزانية تحديد 4- -

 .الترويج فاعلية قياس 5- -

 اإلدراك بناء تتضمن فقط ال املثال سبيل على وهي العدد، حيث من كثيرة الدولي الترويج لبرنامج املحتملة األهداف إن

 أيضا وحتى واملوزعين، واملوردين  العمالء أذهان  في جيدة وسمعة انطباع خلق إلى تمتد بل الشركة ملنتجات واالهتمام

 .الحكومة ووكالء موظفي

 تسوي منتجات دعم هو الهدف يكون  فبينما والتنفيذ، للقياس وقابلة واضحة أهداف تحديد األفضل من فانه وعادة

 :مثل معينة  أهداف انجاز محاولة  األولى من فان العالم، حول  الشركة

  املنتج؛  بمتانة املشترين إقناع -

  معينة؛ حاجات إشباع في املنتج اثر توضيح -

  .عليه االعتماد يمكن كمورد الشركة عن حسنة  صورة خلق -

وسلوك سعة ومدى حجم ودراسة  تقييم يتضمن  الدولي  الترويج برنامج  تخطيط في األولية الخطوات  إن  األسواق، 

 تستخدمها الشركة التي التوزيع  لقناة يعطى أن  يجب  االهتمام  أن  كما التنافس ي، واملحيط الشراء وعادات  املستهلك 

 مباشر  تبيع بشكل الشركة كانت إذا  ما  حسب يختلف قد الترويجي البرنامج أن كما سواء، كل داخل أو  الدول  بين سواء

 التعاون  بمدى  فينا يتعلق خصوصا املستخدمة بالتجزئة البيع قنوات نوع حسب  تختلف قد أو وسطاء خالل من أو

 جهود في  أخرى  املنتج، وعناصر تسعير وسياسات العامة، والسياسات اإلنتاج، خط طبيعة إن .القنوات هذه من املتوقع

 .االعتبار بعين تؤخذ أن يجب األخرى  التسويق

 فان الشركة والسعر، السلعة وخصائص التسويقية، والقنوات واملنافسة، األسواق، عن املناسبة املعلومات و بتوفير

 بشكل سوف تعتمد فيما تقرر  أن تستطيع الشركة أن املثال، سبيل فعلى .العامة الترويج إستراتيجية تصمم أن تستطيع

 أو الوكالء أو على املوزعين، تعتمد أن أو  التوزيع قناة  خالل من لجذبه  املنتج بيع  إلعادة  االستهالكي اإلعالن  على رئيس ي

 املراحل وتوقيت سياسة اإلعالن أو  خطة تقرر  أن الشركة تستطيع وبالتالي النهائي، املستهلك إلى املنتج لدفع التجار 

 فانه تكن لم وإذا إليصال الرسائل، تستخدم التي والوسائل معينة إعالنات بشان القرارات اتخاذ ثم للحملة املختلفة

تبين خالل من الترويج، فاعلية قياس من البد وأخيرا، .اإلدارة إلرضاء تبريرها يجب  والنتائج الفعلية النتائج املقارن 

 .وسياسات الشركة وقدرات إمكانيات ضوء في ومعالجتها االنحرافات  أسباب وإيجاد املقدرة،
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 1الدولي  للترويج  اإلستراتيجية البدائل -2

 املفاضلة وان  الدولية، األسواق في منتجاتها  عملية ترويج في للمؤسسة متاحة اإلستراتيجية البدائل من مجموعة  هناك  

التسويقي عناصر إطار في تتم أن بد ال االستراتيجيات هذه بين  الترويجية اإلستراتيجية تتوافق بحيث األخرى  املزيج 

 .املتبعة تطوير املنتج  وإستراتيجية توزيع أسلوب ومع املنتج سعر مع املقترحة

 لنوعية العميل املستهدف فقد يكون الهدف الرئيس ي  
ً
كما تختلف الوسائل والرسائل املستخدمة في عملية الترويج وفقا

ومتابعهم حتى  املؤسسة  املتعاملين مع  للموزعين والوسطاء  الترويجية موجهة  الرسالة  تكون  النهائي وقد  املستهلك  هو 

رة أن إستراتيجية الترويج في النطاق الدولي ال تختلف عن مثيلتها في السوق  تصل املنتوجات إلى املستهلك النهائي، مع اإلشا

 املحلي من حيث املفهوم واألشكال والعناصر، ولكن على املؤسسة أن تأخذ على محمل الجد متغيرات البيئة الدولية. 

 :أ/ إستراتيجية الدفع

 وسائل الترويجية األخرى يعني أن تقوم املؤسسة بالتركيز على البيع الشخص ي واإلعالن وال

وتوجيه تلك الجهود الترويجية إلى أعضاء منافذ التوزيع، أي التركيز على ترويج املنتوجات التجار الجملة ودفعهم لتوجيه  

الجهد  هذا  ويدعم  املستهلكين  إلى  البيعي  الجهد  توجيه  في  بدورهم  يقومون  الذين  التجزئة  تجار  إلى  ترويجية  حمالت 

سعرية قوية منها الخصم، مسموحات الترويج كحوافز ألعضاء منافذ التوزيع على دفع املنتوجات  الترويجي بسياسات  

تجاه املستهلك، وبالتالي فإن إستراتيجية الدفع يعني اشتراك املنتوج واملوزعين في دفع املنتوجات خالل قنوات التوزيع  

 بقوة حتى يصل إلى املستهلك. 

 :ب/ إستراتيجية الجذب

 ملنتوج بخلق الطلب املباشر من املستهلك عن طريق الجهود الترويجية وبالتاليوتعني قيام ا

يتم الضغط على تاجر التجزئة وتشجيعه بالقيام بتوفير املنتوجات عن طريق الطلب املباشر من املستهلك والذي يقوم 

املن إلى  ثم  الوكيل(  أو  الجملة  )تاجر  األكبر  التوزيع  إلى حلقات  الطلب  بتمرير  توج، وتعتبر هذه اإلستراتيجية من  بدوره 

اإلستراتيجيات املألوفة لدى املنتجين ولدى املستهلكين وبالتالي فهي إستراتيجية تقول للمستهلك اذهب إلى تاجر التجزئة  

خالل   من  الترويجية  الجهود  دفع  بهدف  اإلستراتيجيتين  من  كال  تستخدم  أن  للمؤسسة  ويمكن  املنتوج.  منه  وأطلب 

 .نفس الوقت جذب العمالء للتعامل مع تاجر التجزئة في منتوجاتهااملوزعين وفي 
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