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 الفصل التمهيدي
المقدمة: أوًال  

العالم آله اليوم يعرف دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى وجه الخصوص دبي، 
ولكن . التي أصبح اسمها مرادفًا لالقتصاد والسياحة والخدمات الراقية  والرفاهية

فوراء ذلك عملية . بالطبع ال.. التي وصلت إليها هي نتاج مجاني؟هل هذه السمعة 
والتسويق يحتاج إلى الكثير من التخطيط والدراسات . تسويقية يقودها محترفون

ولكن ضخ األموال في الجانب .والنظرة االحترافية ويحتاج إلى الدعم المالي
ة بكيفية إدارته التسويقي يجب أن يعتمد على قناعة تامة بأهميته ومعرفة وافر

.وتطويره، وبناء األسس الراسخة والبيئة المناسبة لالنطالق منها آلفاق أرحب  

فالمناخ االقتصادي المنفتح والجاذب يغني العملية التسويقية، ولكنه ليس آل شيء 
وبنفس الوقت فإن التسويق يساهم في تعزيز النشاط التجاري وتطويره وتدعيم نموه 

.يءلكنه أيضًا ليس آل ش  

وعلى الرغم من أن النشاط التسويقي ما يزال مهمًال في الدول العربية إال أن 
االهتمام به تزايد خالل السنوات األخيرة بكل ما يتضمنه من آليات آالبيع 

وآانت دبي رائدة في هذا المجال حيث استطاعت أن . واإلعالن والترويج وغيرها
حيث أن القيام بالترويج باستخدام اإلعالن تقدم نفسها مرآزًا عالميا للمال واألعمال 

لم يكن هناك اهتمام آامل بالسياسات التي ترتبط بشكل مباشر بسياسة  ال يكفي ما
الدولة وبثقافة المجتمع وتقاليده ومدى قدرتها على التأثير و التأثر وتقبل الجديد 

عَا أو إنفاقاً دبي تعاملت مع التسويق آاستثمار وليس باعتباره إنفاقًا ضائ.والمفيد
يتطلب نتائج فورية وفتحت أبوابها للمستثمرين أفرادًا آانوا أم شرآات لالستفادة 
من هذه البالد الفوارة بالنشاط والتي قدمت نفسها للعالم على أنها أرض المستقبل 

.1آما وصفتها مجلة ديرشبيغل األلمانية الشهيرة  

 الباهر الذي حققته شابها بعض إال أن هذه العملية التسويقية الرائعة والنجاح
.المنغصات التي أفسدت صورتها المثالية  
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وتحاول هذه الدراسة بيان طبيعة بعض هذه العقبات والمنغصات ومحاولة تالفيها 
.أو إيجاد حلول لها  

 

مشكلة البحث: ثانيًا  
البحث هذا يتناول فهم احتياجات السوق في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومدى 

ة الشرآات على تلبية هذه االحتياجات والتعامل معها بالكفاءة الالزمة من خالل قدر
.استعراض نموذج تطبيقي مقارن  

 

أهمية البحث: ثالثًا  
:تتمثل أهمية البحث في النقاط التالية  

أنه يتناول موضوعًا حيويًا يرتبط بشكل مباشر بصانعي القرارات التسويقية و  -1
في عصرنا الحاضر و هذا ما يضفي على الموضوع بالمتأثرين بهذه القرارات 

 .الكثير من األهمية
 

أنه يتناول نظام العمل التسويقي في دولة اإلمارات و آليات التطبيق و هذا ما  -2
يتطلب الترآيز على دقائق األمور و تفاصيلها للوصول بهذه العملية إلى أعلى 

 .مستويات االرتقاء و النهوض
 

يقيًا و حالة واقعية هي مجريات العملية التسويقية في دولة آونه يتناول جانبًا تطب -3
اإلمارات على أرض الواقع، لذا فهو يفتح أفقًا رحبًا أمام العاملين في دولة 

اإلمارات بالنشاط التسويقي، و غيرهم في الدول األخرى لالستفادة من هذه 
ة و استثمارها بما الدراسة و الترآيز على نقاط القوة فيها و تعبئة الموارد البشري

 .يصل إلى مستوى الطموح
و تتمثل أهمية البحث أخيرًا بأنه يشير إلى تناقض القرارات الصادرة عن  -4

الدوائر الحكومية المختلفة و تطبيقات الحكومة اإللكترونية في دولة اإلمارات و 

2007 مايو أيار عدد)1(
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ي اإلنعكاسات السلبية الناتجة عن ذلك على العملية التسويقية في دولة اإلمارات ف
 . وقتنا الحاضر

 

أهداف البحث: رابعًا  
 توضيح العثرات والمزالق التي تعتري العملية التسويقية في دولة اإلمارات -1

.العربية المتحدة  

 تحديد أنواع الشكل القانوني للشرآات التي تمارس عملها وأثر ذلك على األداء -2
.التسويقي  

.ة المتحدة وتوضيح آليات عمله تحليل طبيعة السوق في دولة اإلمارات العربي-3  

 التنبيه على وجوه القصور في بعض القوانين والمصاعب التي تواجه -4
.المستثمرين جراء ذلك  

 ايضاح التغيرات المفاجئة التي تعتري العملية التسويقية استجابة لقرارات -5
.سيادية أو تلبية لمتغيرات تقنية  

.تغيرات من خالل نموذج تطبيقي توضيح آيفية استجابة الشرآات لهذه الم-6  

 اقتراح الحلول والتوصيات لتالفي العثرات التي يمكن أن تطيح بمجهود سنين -7
.طويلة في لحظات وتقديم التوصيات التي تساعد في تبني هذه الحلول وتطبيقها  

 

 

فرضيات البحث: خامسًا  
باحث من من خالل االطالع على آافة األدبيات المتعلقة بهذا البحث تمكن ال

:صياغة الفرضيات التالية  

. وجود عالقة بين الشكل القانوني للشرآة وآفاءة أدائها التسويقي-1  
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 هناك عالقة بين حصول الشرآات على شهادات المختبرات الدولية التي تؤآد -2
على جودة المنتجات ومطابقاتها سواء للمقاييس الصناعية العالمية أو لمقاييس 

.احها في ترويج منتجاتهاالجودة وبين مدى نج  

 هناك عالقة بين قدرة الشرآات على االستثمار بعيد المدى وبين قدرتها على -3
.اقتطاع حصة مرضية من السوق  

 توجد عالقة أآيدة بين سرعة االسستجابة للمتغيرات والمقدرة على تلبيتها وبين -4
.الحفاظ على المكانة التي تم تحقيقها  

بين آفاءة العملية التسويقية ووجود مخزون آاف يلبي  وجود عالقة أساسية -5
االحتياجات الفورية وخاصة عند استيراد المواد من خارج البالد واستغراق ذلك 

.ألشهر طويلة  

 هنالك عالقة مهمة بين جودة الموقع االلكتروني للشرآة على شبكة االنترنت -6
.وبين سرعة انتشارها بين زبائنها  

ة بين الصعوبات التي تواجهها الشرآات العاملة في دولة  توجد عالقة واضح-7
 في بعض األحيان وبشكل ئاإلمارات وبين  القوانين التي يتم استحداثها بشكل مفاج

.ارتجالي في أحايين أخرى  

 هناك عالقة أساسية بين نجاح العملية التسويقية وتوفر الطاقم التسويقي -8
ات استقدام العمالة األجنبية في دولة المناسب في ظل قوانين صارمة تحدد آلي

.اإلمارات العربية المتحدة  

 

محددات البحث: سادسًا  
:أسلوب جمع البيانات  

اعتمد الباحث على طريقة االستقراء واالستبيان لواقع شرآتين عالميتين تقومان 
بالبيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمدة تزيد عن عشر سنوات وبيان النجاح 
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ي تم تحقيقه والعقبات التي اعترضت طريقها وذلك من خالل العمل مع الذ
.الشرآتين بشكل مباشر خالل السنوات العشر الماضية  

 

 

:مجتمع الدراسة والعينة المختارة  
لقد شملت الدراسة التي قام بها الباحث شرآة تيكوفي وهي شرآة صناعية فرنسية 

حابس المياه بمختلف  متخصصة في صناعة صمامات وم1985تأسست عام 
.أنواعها وهي شرآة رائدة في مجالها  

 وهي 1982أما الشرآة الثانية فهي شرآة روزنبرغ األلمانية التي تأسست عام 
.من آبريات الشرآات األلمانية في صناعة مراوح التهوية المرآزية بشتى أنواعها  

ية السوق الذي وتتناول الدراسة طبيعة المنتج الذي تقدمه آل من الشرآتين ونوع
تتوجه إليه و اآلليات والوسائل التي يتم استعمالها لتحقيق هذا الهدف والصعوبات 

. التي تعترض هذه العملية  
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 الفصل األول
 التسويق

بعادالمفهوم، التطوير، األ  
 

في البداية ال بد من اإلشارة إلى أن التسويق وعلم التسويق لم يحظ بعناية آاملة 

وحجم الخدمات واألنشطة التي يقدمها، وهذا يعود إلى الفهم القاصر تتناسب 

للتسويق في السابق وعدم الوقوف على أبعاده الحقيقية حيث أنه آان يعتبر جزءاً 

وهنالك من يحدده على أنه نشاط يتم من ضمن األنشطة اإلعالنية وهذا . اإلنتاجمن 

ق ولكن في السنوات القليلة بطبيعة الحال آان يعبر عن المفهوم الضيق للتسوي

الماضية ونتيجة للدور األساسي الذي لعبة التسويق وعلم التسويق في الحياة 

 وتوفير المنتجات والخدمات اإلنتاجاالقتصادية واالجتماعية وفي تطوير وتحسين 

وسد حاجات المستهلكين وتلبية رغباتهم بالشكل الذي ينعكس بشكل إيجابي وفعال 

صاد الوطني حيث أنه يعمل على توجيه الطلب بالشكل الذي على مستوى االقت

ولقد احتل التسويق وعلم التسويق مكانة مهمة . يخدم التخطيط والتنمية االقتصادية

ية والخدمة والتجارية على حد اإلنتاجوآبيرة وفعالة في المنظمات والمشاريع 
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تي تبدأ قبل الدورة سواء، مما دفع إلى اعتباره مجموعة من األنشطة والفعاليات ال

ية من خالل جمع المعلومات والبيانات وتستمر خاللها وذلك من خالل جعل اإلنتاج

المنتج في متناول يد المستهلكين وبالمواصفات المطلوبة في الزمان والمكان 

المناسبين ومن ثم جمع المعلومات عن مدى تقبل المستهلك للمنتج، وقياس ردود 

الضوء على المفاهيم المختلفة للتسويق وتطوره وتناول أفعالهم، ومن أجل تسليط 

:أبعاده المختلفة ال بد من تناول ما يلي  

  مفهوم التسويق-1

  تطور مفهوم التسويق-2

  مداخل دراسة التسويق-3

  األبعاد التي تمس التسويق بجوانبه المختلفة-4
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:مفهوم التسويق: أوال   

به التسويق دفع الكثير من علماء االقتصاد إن الدور الكبير والفعال الذي يلع

واإلدارة واالجتماع وغيرهم من االهتمام بالشكل الذي يجعلهم يقدمون الكثير من 

وإن هذه التعاريف تعكس اتجاها ومفهوما أو فكرة محددة . التعاريف لهذا المفهوم

مدرسة نابعة من األسلوب أو الطريقة التي ينظر بها إلى التسويق أو نابعة من ال

ومن دون شك أن ظهور هذه التعاريف له . التي ينتمي إليها أصحاب هذه التعاريف

ارتباط وثيق بالمنظور االقتصادي الذي يعكس لنا األهمية الحيوية لهذا النشاط 

ولكن ). صناعية، تجارية، خدمية(بالنسبة لمنظمات األعمال بأشكالها المختلفة 

:حسب شموليتها على نوعينبشكل عام يمكن تقسيم هذه التعاريف   

.التعاريف الضيقة  و التعاريف الشاملة  
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 التعاريف الضيقة -

تمثل مجموعة من التعاريف التي اهتمت بجانب واحد أو بعدة جوانب من األنشطة 

التسويقية ولكن من دون إعطاء الشمولية الكافية والمطلوبة لجميع األنشطة 

لتسويق بأنه يمثل  جميع الخطوات أو التسويقية، حيث أن هنالك من يعرف  ا

األنشطة الالزمة لوضع السلع الملموسة في أيدي المستهلكين باستثناء األنشطة التي 

تنطوي على تغير آبير في شكل السلع، وهذا يرآز على عملية التداول السلعي 

والذي ال يمثل حقيقته آل مضمون التسويق ألن عملية التوزيع للسلع تعتبر أحد 

آذلك تم تعريف التسويق على أنه . شطة التسويقية وليس آل النشاط التسويقياألن

القيام بمختلف النشاطات التجارية الالزمة لتدفق البضائع والخدمات من أماآن 

. إنتاجها إلى أماآن استهالآها  

ولقد عرف االقتصاديون التسويق على أنه يشمل نواحي النشاط االقتصادي الذي 

مكانية و الزمانية و الحيازية دون أن  يكون له أية آثار على العملية يخلق المنافع ال

، وفي هذا يعتبر التعريف ناقص وضيق ألن لألنشطة )المنفعة  الشكلية(ية اإلنتاج
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ية اإلنتاجالتسويقية في الوقت الحاضر الدور الفعال والمهم والواضح على العملية 

.أيضا  

كامل وعرفه على أنه نظام متفاعل   وهنالك من نظر إلى التسويق آنظام مت  

ومتداخل من األنشطة المختلفة المخططة والمعدة لغرض تسعير وترويج وتوزيع 

: السلع والخدمات للزبائن الحاليين والمرتقبين، ومن هذا التعريف نجد أن  

 اإلنتاج التسويق نظام متكامل ومتفاعل يعمل على بقاء واستمرار النمو وزيادة -

.وبالتالي األرباحوالمبيعات   

: حدد هذا التعريف العناصر األساسية للنشاط التسويقي بما يلي-  

المنتجات و التسعير و الترويج و التوزيع والتي يمكن أن ينظر إليها آنظام متكامل 

تتفاعل عناصره مع بعضها البعض بشكل منظم لتحقيق أهداف المنظمة، ولكن 

غيره من التعاريف الضيقة الحتوائه على على الرغم من شمولية هذا التعريف عن 

أهم العناصر التسويقية ولكنه ليس بالشمولية التي تتماشى مع المفهوم الحديث 

:للتسويق حيث أن النظام يتكون من  

وهي المعلومات والبيانات عن السوق والمستهلك والسلعة المنافسة : المدخالت

ضع السلعة، وهذا التعريف وغيرها من العناصر التي يتم على أساسها تشكيل و
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يفتقر إلى عملية جمع المعلومات والبيانات عن السوق وعن السلعة وغيرها من 

.األنشطة  

وهي تخطيط وتصميم المنتج و التسعير و التوزيع و الترويج و التعبئة : األنشطة

.الخ... والتغليف   

.وهي السلع والخدمات المقدمة للمستهلك: المخرجات  

.مل ردود الفعل المحتملة بعد استخدام واستهالك المنتجوتش: ردود الفعل  

إن ردود الفعل أو المعلومات المرتدة هي األساس في تغذية النظام والتي تؤثر 

:بشكل فعال على النظام وتكون ردود الفعل على عدة مستويات  

على مستوى تخطيط وتصميم السلعة مثل االستمرار بإنتاج نفس المنتج أو إجراء 

الت المناسبة آحذف المنتج أو إضافة سلعة جديدة بما ينسجم وطبيعة الطلب التعدي

.الخ... في السوق  
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:على صعيد األنشطة األخرى، من هذه األنشطة  

.  إعادة النظر باألنشطة التوزيعية وتالفي االختناقات الموجودة في السوق-  

 .تعديل سياسات البيع -

 .اختبار رجال بيع أآفاء -

 .تعديل األسعار -

 .تحسين وتعديل وسائل الترويج المستخدمة -

 .تطوير وتحسين نوع الخدمات المقدمة للمستهلك -

ومن خالل مقارنة مكونات النظام ومستوى األنشطة باالستناد على المعلومات 

المرتدة وتعريف السوق آنظام نجد بأنه محصور في تحديد األنشطة التسويقية في 

همية لبحوث التسويق ودورها في وضع عناصر المزيج التسويقي، ولم يعط أ

ية والتسويقية واألخذ بنظر اإلعتبار ردود أفعال اإلنتاجوصياغة االستراتيجيات 

المستهلكين والوسطاء من أجل إعادة النظر باألنشطة والسياسات  ولكن على 

الرغم من هذا فإن هذا التعريف يعتبر من التعاريف المهمة والذي يشكل نقطة 

.سبة إلى المفهوم التسويقيأساسية بالن  
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 :التعاريف الشاملة -

إن االتجاه الحديث لمفهوم التسويق يرآز أآثر فأآثر على المستهلك باعتباره 

بأنه يتضمن )  هوارد(الهدف الذي ترآز عليه األنشطة التسويقية، ولقد عرفه 

ف تحديد حاجات ورغبات المستهلكين وتفهمها على ضوء طاقات المنظمة  ثم تعري

 المختصين بها لكي يشكلوا أو ينتجوا المنتجات وفقا للحاجات التي تم التعرف 

 أن تعتمد على اإلنتاجعليها ثم إيصالها إلى المستهلك، من هذا نجد بأن على إدارة 

المعلومات الواردة إليها من بحوث التسويق وعلى األخص فيما يخص بحوث 

ع التي يجب إنتاجها وتسويقها، ويجد المستهلكين ورغباتهم وحاجاتهم وطبيعة السل

بأن التسويق يمثل بنشاطات األفراد الموجهة إلشباع الحاجات والرغبات )  آوتلر(

من خالل عملية المبادلة وان التسويق هو تحليل وتنظيم وتخطيط والسيطرة على 

المصادر والسياسات والنشاطات بهدف التالؤم مع الزبائن وتحقيق حاجاتهم 

غرض تحقيق الربحية، وآذلك تم تعريفه أيضا بأنه عملية اآتشاف ورغباتهم ل

وتحويل حاجات المستهلكين إلى بضائع وخدمات مواصفاتها موضوعة بدقة 

.بالشكل الذي يجعل المستهلك يتمتع بتلك البضائع والخدمات  
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: ومن هذه التعاريف نجد ما يلي  

 .فيذ والرقابةالتخطيط والتحليل والتن: التسويق آعملية إدارية يشمل -

يعتبر التسويق آعملية اجتماعية لكونه يهدف لخدمة األفراد وتحقيق حاجاتهم  -

 .ورغباتهم

 .للتسويق برامج موضوعة ومحددة من اجل أهداف معينة -

دراسة واختيار األسواق ونوعية السلع المنتجة وإحداث : التسويق يعني -

 .التبادل الطوعي لألشياء

 .المزيج التسويقي من أجل تحقيق أهدافهاعلى اإلدارة استخدام عناصر  -

ومن هذا نجد بأن التسويق يمثل مجموعة من األنشطة المخططة والمنظمة 

ية، ومستمرة اإلنتاجوالمتفاعلة والمتكاملة والمستمرة اعتبارا من قبل العملية 

ية لهدف تحقيق تدفق وانسياب السلع اإلنتاجخاللها والى ما بعد العملية 

راآز إنتاجها إلى مراآز استهالآها ووصولها بالمواصفات والخدمات من م

المطلوبة والمناسبة في المكان والزمان المناسبين والسعر المناسب، حيث أن 

التسويق يعتبر وظيفة شاملة ومستمرة وذلك من خالل القيام بجمع 

المعلومات والبيانات الالزمة عن السوق من حيث الكمية والنوعية ومن ثم 

ملية اتخاذ قرار شراء من قبل المستهلكين والتعرف على أسباب متابعة ع
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ذلك من أجل القيام بتقديم المعلومات الالزمة من أجل إجراء عمليات 

التحوير أو التحسين أو حذف المنتجات أو إيجاد سلع جديدة وطرحها للسوق 

بما يضمن للمنظمة استمرارها في السوق بالصمود بوجه المنافسة 

وبطيعة . وفتح أسواق جديدة . لى حصتها السوقية وزيادتهاوالمحافظة ع

الحال فإن دراسة وتحليل البيانات والمعلومات التي تجمع عن السوق 

والمستهلكين والجوانب األخرى يجب أن تعامل باألساليب الرياضية 

.اإلحصائية المناسبة من أجل الوصول إلى نتائج دقيقة يمكن االعتماد عليها   

ور مفهوم التسويقتط: ثانيا   
آما هو معروف بأن األنشطة التسويقية تساهم بشكل آبير في تحقيق الهدف 

وأن التسويق آنشاط اقتصادي  , االقتصادي واالجتماعي للوحدات االقتصادية 

يتطور ضمن مراحل التطور االقتصادي وبالتالي فإن هناك ارتباط وثيق بين 

ريع وتطور األنشطة التسويقية لذلك نجد المراحل االقتصادية التي مرت بها المشا

:هي ) أو أربعة مفاهيم (بأن النشاط التسويقي داخل المشاريع قد مر بأربع مراحل   

:ي اإلنتاج مرحلة المفهوم –ا   
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 ألنه يمثل محور آافة اإلنتاجفي هذه المرحلة ترآز الجهود على زيادة  

بيعات يأتي بالمرتبة الثانية ألن و أن االهتمام بالم, األعمال واألنشطة في المنظمة

المعروض السلعي أقل من الطلب بكثير وأن االعتقاد السائد في هذه المرحلة أن 

وبذلك فإن تصريف المنتجات ال يشكل , المستهلكين سوف يشترون آل ما ينتج 

وأن هذه المشاريع آانت تقوم ببيع منتجاتها بنفسها دون .عقبة أمام المشاريع 

نجد أي اهتمام باألنشطة التسويقية في  لذلك ال,هود تسويقية آبيرة الحاجة إلى ج

هذه المرحلة وأن دورها ضعيف جدا ألنه ينظر إلى التسويق في هذه المرحلة على 

  .اإلنتاجويرى البعض بأنها مكملة لوظيفة  , اإلنتاجأنه وظيفة الحقة لوظيفة 

  :ي مرحلة المفهوم البيع-ب 

 
على ( حيث أنه يعتمد على مبدأ 1945 ما قبل عام لقد ساد هذا المفهوم 

وتعتبر المبيعات في هذه المرحلة جوهر ) التسويق بيع آل ما ينتجه المشروع 

وأساس أعمال المشاريع وتنجز جميع األنشطة من أجل دعم المبيعات واألنشطة 

 ولقد أصبح الهدف توفير احتياجات الزبائن حيث في هذه المرحلة أصبح, البيعية 

  اإلنتاجالمعروض السلعي أآثر من الطلب وذلك نتيجة للزيادة الواسعة في 

والتسابق بين ,أو زيادة اشتداد المنافسة ,والمشكلة هي النقص في االستهالك 
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المشاريع  من أجل زيادة الحصة السوقية وألول مرة في هذه المرحلة بدأ االهتمام 

.سويقية أخرى مثل اإلعالن بدراسة المستهلك و ظهور الحاجة إلى وظائف ت  

 

):مرحلة التوجه نحو السوق( مرحلة المفهوم التسويقي –ج   
 

بيع ما يمكن (بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت فلسفة اإلدارة من مفهوم  

وأن هذا التحول أدى إلى االنطالق من ) إنتاج ما يمكن بيعه (إلى مفهوم ) إنتاجه

ولقد تبلورت هذه . المستقبلية والعمل على تلبيتهاالمستهلك و فهم حاجاته ورغباته 

.األفكار في فلسفة إدارية  سميت المفهوم التسويقي  

تم إنشاء إدارات متخصصة تعرف بإدارة التسويق وأصبح 1945  في بداية عام 

التسويق الوظيفة األساسية إلدارة المشاريع وقطعت الثورة التسويقية خطوات 

 1970ومنذ عام , ت االتجاه نحو إدارة التسويق ابفترسريعة نحو األمام وسميت 

أصبح يعبر عنها بسياسة العمليات أو فلسفة اإلدارة أو فلسفة الرقابة على 

حيث أن نشاط المشروع رآز على أساس تلبية حاجات ورغبات . المشروع

.المستهلكين   
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ل على ومن هذا نجد أن نشاط المشروع يبدأ من دراسة الحاجات والرغبات والعم

ية والتي يتم على اإلنتاجتلبيتها على ضوء الفرص التسويقية المتاحة والطاقة  

ضوئها إنتاج المنتجات التي تطرح في األسواق ومن ثم القيام بالتعرف على ردود 

أفعال المستهلكين تجاه هذه المنتجات ومدى توفر الخصائص التي يبحث عنها 

البرامج التسويقية مثل أساليب التوزيع المستهلك  وآذلك التعرف على مدى نجاح 

من أجل إجراء التعديالت . الخ... األسعار , المتبعة، طرق األنشطة الترويجية 

ويظهر لنا ما تقدم بأن . الالزمة على السلعة أو على األنشطة والبرامج التسويقية 

المفهوم التسويقي الحديث يرتكز على عنصرين هما دور المستهلك والتكامل 

.ألنشطة با  

 فإنه يمثل النقطة األساسية لجميع ر المستهلك والتوجه نحو المستهلكأما دو

األنشطة و الفعاليات ألنه يمثل المصدر األساسي للمعلومات وأن هذه المعلومات 

وفي هذه . تعتبر القاعدة األساسية للتخطيط والسيطرة على العمليات في المنظمة

ساسي الذي تدور حوله نشاطات المنظمات المرحلة يمثل المستهلك المحور األ

المختلفة مما دفعها إلى تجزئة األسواق إلى قطاعات سوقية وإلى مجموعات من 

المستهلكين الذين يشترآون بمواصفات معينة من أجل إيجاد السياسة التسويقية التي 

تتالءم مع آل قطاع من القطاعات وتقديم المنتجات والخدمات المرغوبة من قبل 
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ولقد أصبحت الخدمات المرغوبة من قبل هذه القطاعات  , ه القطاعات هذ

والخدمات المقدمة من قبل المنظمة في الوقت الحاضر أحد أهم العوامل التي تؤثر 

.على اتخاذ قرار الشراء   

أما التكامل ما بين األنشطة المختلفة للمنظمة فألن إقبال المستهلك على المنتج 

:يعتمد على  

 لجودةالنوعية وا -

 المواصفات -

 السعر  -

 المنافذ التوزيعية -

 الحمالت الترويجية  -

 طرق البيع  -

 .الخ... مستوى الخدمات المقدمة -

إن أي خلل في تقديم هذه األنشطة سوف ينعكس على حجم المبيعات وإلى عزوف 

آذلك يجب أن يكون هنالك تكامل وتناسق ما بين األنشطة . المستهلك عن المنتج

طة األخرى للمنظمة حيث يشكل التسويق عامًال رئيسيًا في إرساء التسويقية واألنش

. سياسات المؤسسات في ترويج و توزيع منتجاتها  
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وهكذا فإن ديناميكية المزيج التسويقي و مختلف األنشطة التسويقية تبدأ بالمستهلك 

وتنتهي من أجل تلبية حاجاته ورغباته، آذلك تستمر األنشطة إلى ما بعد تقديم 

تجات والخدمات وذلك من خالل تجميع المعلومات والبيانات والمقترحات حول المن

وبذلك نجد بأن البحوث . ردود فعل المستهلكين وإجراء التعديالت المناسبة

التسويقية في هذه المرحلة أصبحت تمثل المرآز الرئيسي واألسس المتقدمة 

شطة األخرى في المشروع والهامة التي ترتكز عليها جميع األنشطة التسويقية واألن

من خالل تقديمها للمعلومات والبيانات والدراسات والبحوث التي تساهم في وضع 

ية والتسويقية من أجل إنجاح سياسات المنظمة اإلنتاجالخطة أو تعديل الخطة 

.وتحقيق أهدافها   

: مرحلة المفهوم االجتماعي للتسويق –د   
 

خلق نوع من التوازن ما بين مصلحة تم في هذه المرحلة الترآيز على أهمية 

المجتمع آكل و المستهلكين والمنظمة حيث أن سعي المنظمات إلى إشباع حاجات 

ورغبات المستهلكين أدى إلى ظهور منتجات تضر بالبيئة والمجتمع وتتعارض مع 

الكثير من الضوابط االجتماعية واالقتصادية والتقاليد والعادات واألنماط  

لشكل الذي جعل قسم من المنظمات تحاول استغالل المستهلكين مما االستهالآية با

أدى إلى ظهور جمعيات ودعوات تنادي لحماية المستهلك من هذا االستغالل وإلى 
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حماية المجتمع والدعوة إلى ترشيد االستهالك والحفاظ على البيئة من التلوث مع 

 عن طريق تقديم ما المحافظة على إشباع حاجات األفراد وتحقيق الرفاهية لهم

.يحتاجونه من منتجات وخدمات على أن ال تتعارض مع المصالح العامة للمجتمع   

:مداخل دراسة التسويق : ثالثا   
  

بما أن األنشطة التسويقية تتصف بالتعقيد والتشعب وذلك لكونها تبدأ من قبل  

.ية وإلى ما بعد إيصال المنتجات إلى المستهلكيناإلنتاجالعملية   

على الرغم من ترابط وتداخل األنشطة التسويقية إال أنه ال يمكننا أن نقوم و 

بإجراء الدراسات التحليلية والعملية الدقيقة إال من خالل القيام بتجزئة هذه األنشطة 

والتعرف , ودراستها ومن ثم  التعرف على العالقات والتداخالت الموجودة بها

. عليها بشكل دقيق  

: اخل دراسة التسويق إلى ما يلي وبشكل عام تقسم مد  

: مدخل المنتج-أ  
 تمثل المنتجات الجانب األساسي الذي ترتكز عليه عملية التسويق وعلى 

 مدى إمكانية توفيرها بالجودة والنوعية المناسبة والكمية المطلوبة وفي

  الزمان والمكان المالئمين وباألسعار المناسبة حيث يقوم الباحثون بتقسيم 

  حسب طبيعة االستخدام إلى سلع استهالآية وسلع إنتاجية لكي يكونالسلع
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. باإلمكان تحديد خصائصها  

 

وآذلك تقسيم األسواق المستهدفة وطبيعة المستهلكين لها والعوامل المؤثرة على 

وفي بعض األحيان يقوم المختصون بتقسيم السلع إلى مجاميع ومن , قرار شرائها 

. الواحدة من آل مجموعة من أجل القيام بالدراسةثم اختيار ومتابعة السلعة  

: مدخل المنظمات –ب   
يكون الترآيز في هذا المدخل على دراسة تحليل آافة المنظمات التسويقية  

. وتقييمها استناًدا إلى ملكية المنتج حيث أن هنالك منشآت الجملة ومنشآت المفرد

تقوم بإنتاج المنتجات حيث أن هنالك منظمات إنتاجية تجارية في آن واحد 

وتوزيعها وبيعها عن طريق التوزيع المباشر أو طريق التجار والمنافذ التوزيعية 

ك منظمات ال تمتلك المنتجات وإنما مهمتها فقط هي شراء لهنا و. التابعة لها

هنالك منظمات ال تمتلك المنتجات  و. وامتالك المنتجات ومن ثم بيعها مرة أخرى

. لمساعدة على إآمال صفة البيع أو الشراء فقط مثل السماسرةوإنما مهمتها هي ا  

إن الدراسة ضمن هذا المدخل تستند على تقسيم هذه المنشآت وتحديد خصائصها 

وأساليب عملها وأهدافها والدور الذي تلعبه آل واحدة منها في مجمل النشاط 

.التسويقي  
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: مدخل الوظائف –ج   
تبر من أآثر الطرق الشائعة والمستخدمة في إن هذه الطريقة في الدراسة تع 

, حيث أنها تعتمد على دراسة األنشطة و الوظائف التسويقية , دراسات التسويق 

وتعتمد على أساس تصنيف الفعاليات والوظائف التي تساهم  في عملية انتقال 

المنتجات والخدمات من المنتجين إلى المستهلكين من خالل التتبع الدقيق لكيفية 

أدية هذه الوظائف التسويقية مع التحليل العلمي للتكاليف الناجمة والمشاآل ت

المتعلقة بها مما يساعد على تفهم ودراسة التسويق في آل وظيفة من الوظائف 

، وحسب األسواق والخصائص )الخ... اإلعالن، التوزيع، الشراء، البيع،(التسويقية 

.سويقية عبر تلك الوظائفاألخرى التي ترتبط باألهداف والسياسات الت  

: مدخل االستراتيجيات واتخاذ القرارات-د  
جية تعتبر خطة عمل متكاملة وهي باألساس تعتمد على موقف تيإن أية إسترا

المنظمة وأهدافها ألن هذه اإلستراتيجية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف هذه 

م  فيها تخصيص وتوزيع جية هي األسلوب أو الطريقة التي يتتيواإلسترا. المنظمة
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وأما التكتيك فهو خطوات تحقيق هذه . الموارد االقتصادية لتحقيق هذه األهداف

.اإلستراتيجية  

 

:األبعاد الرئيسية للتسويق: رابعا  
إن التعريفات السابقة تدل على أبعاد التسويق والتي يمكن أن نمثلها بالحاجات 

ادالت واألسواق والمسوقين وسوف والرغبات والمنتجات والمنافع واإلشباع والتب

:نتعرض لها على النحو التالي  

: االحتياجات و الرغبات والطلبات-1  

تعتبر االحتياجات اإلنسانية هي المفهوم األساسي األآبر والضمني للتسويق والتي 

وهذه تتضمن االحتياجات الطبيعية واألساسية . تعتبر حاالت من الشعور بالحرمان

والدفء والمسكن التي يرغب بإشباعها و حتى تتحقق هذه الرغبة للطعام و الكساء 

فالرغبة ترتبط بالحاجة . يجب أن تتوفر القوة الشرائية الالزمة لشراء هذه الحاجة

وآذلك تتضمن االحتياجات . من جهة و ترتبط بالقوة الشرائية من جهة أخرى

 للمعرفة والتعبير االجتماعية لالنتماء والشعور بالعاطفة واالحتياجات الفردية

وهذه االحتياجات لم يتم اآتشافها من قبل المسوقين بل هي جزء أساسي من . الذاتي

وعندما ال يتم إشباع الحاجة فإن الشخص سوف يحاول . البنية اإلنسانية والبشرية

 .إما تقليص وتخفيض الحاجة أو البحث عن شيء من شأنه أن يشبعها
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أن يحاول الناس تخفيض وتقليص رغباتهم وفي المجتمعات األقل نموا يمكن 

أما في المجتمعات الصناعية فإن مهمة المنشآت . وإشباعها بما هو متوفر ومتاح

الصناعية هي إنتاج السلع التي تشبع الحاجات و عادًة ما تكون هذه السلع جديدة 

 .بحيث تساهم في تطوير أساليب االستهالك

 

:االحتياجات  

. وهي تخلق مع اإلنسان منذ والدته. نحاالت من الشعور بالحرما  

:الرغبات  

هي الشكل المستمد من االحتياجات البشرية حيث أنها تتشكل بالثقافة من مجموع 

.نزعات الفرد السلوآية والعاطفية  

و مما هو جدير بالذآر فإن الرغبات توصف بلغة األشياء التي سوف تشبع 

. رغبات أفرادهوآلما تطور المجتمع آلما ازدادت. االحتياجات  

ونظرا ألن الناس معرضون ألشياء آثيرة تثير اهتمامهم ورغباتهم فإن المنتجين 

يحاولون توفير منتجات وخدمات تشبع الرغبة بشكل أآثر علما بأن لديهم تقريبا 

.رغبات غير محدودة ولكن لديهم موارد محدودة  
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ئدة أآبر  وحالة من وعليه فإنهم يرغبون في اختيار منتجات من شأنها أن توفر فا

وعند دعمها وتأييدها بقوة شرائية فان الرغبات تصبح طلبات . الرضا ألموالهم

علما بأن المستهلكين ينظرون إلى المنتجات آأنها رزمة من الفوائد ويختارون 

.المنتجات التي تمنحهم أفضل رزمة ألموالهم  

م  واستيعاب احتياجات إن الشرآات التسويقية البارزة قد ذهبت بعيدا لمعرفة وتفه

وقد أعدت بحوث عن المستهلكين و أعدت تحاليل . و رغبات وطلبات عمالءها

آما أنها تتولي تحليل شكاوى العمالء و استفساراتهم وصالحية شهادات . للعمالء

. الضمان وبيانات الخدمات  

م إضافة لذلك فإنها تتولى تدريب البائعين لتقصي احتياجات العمالء التي لم تت

تلبيتها آما أنها تراقب العمالء أثناء استعمالهم لمنتجاتهم الخاصة والتنافسية ثم 

إجراء مقابالت معهم عن ما يرغبون وما ال يرغبون فيه علما بأن استيعاب وتفهم 

احتياجات و رغبات وطلبات العميل بالتفصيل يوفر مدخال هاما لتصميم الخطط 

الشرآات البارزة فإن األشخاص بكافة وفي هذه . واالستراتيجيات التسويقية

 يظلون  وثيقي الصلة وقريبين من العمالء في - بما فيهم اإلدارة العليا–مستوياتهم 

. جهد متواصل ومستمر لتفهم احتياجاتهم ورغباتهم  

:الطلبات  
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.هي عبارة عن الرغبات اإلنسانية المدعومة والمؤيدة بقوة شرائية  

 

 

: المنتج-2  

. سلعة أو خدمة يمكن عرضها في السوق لتلبية رغبة أو حاجةهو عبارة عن أي 

أو هو عبارة عن مجموعة من الحقائق الملموسة وغير الملموسة التي يحتويها 

.ويتميز أو يرتبط بها  

:إشباع الرغبة والنوعية: المنافع  

عادة ما يواجه المستهلكون معروضات واسعة من المنتجات التي يمكن أن تشبع 

.حاجة معينة  

والسؤال هو آيف يمكنهم االختيار واالنتقاء من وسط هذه المنتجات المتعددة 

 والخدمات؟

و مما هو جدير بالذآر أن المستهلكين يبنون خيارات الشراء على أساس 

.تصوراتهم للقيمة التي تقدمها تلك المنتجات والخدمات المتعددة  
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 عملية االختيار تقترن أما النوعية فهي المقارنة بين عدة سلع أو عدة مزايا و

بالدخل فكل مستهلك مرتبط أو مقيد بدخله وليس بوسعه أن يختار سلعة  ذات قيمة 

.و بالتالي فالنوعية ترتبط بالدخل و ليس بالرغبة. مرتفعة تفوق دخله  

: المنافع والقيمة للزبون-3  

ك من هي عبارة عن الفرق بين القيم والفوائد التي يكتسبها ويحصل عليها المستهل

هنا  والسؤال الذي يثار. امتالك واستعمال المنتج وتكاليف الحصول على المنتج

وفي هذا البعد هو آيف للمستهلك أن يختار ما بين السلع المعروضة عليه وأن 

إن المنفعة أو القيمة هي قدرة المنتج على إشباع رغبات وسد . يشبع هذه الحاجة

ما أن يكون إشباع وظيفي وهو المستمد واإلشباع هنا نوعين أ. حاجات المستهلك

من المنافع غير الملموسة من السلعة أو الخدمة آالشعور بالثقة أو الشعور بالذات 

:الفردية لهذا الشخص، وأما المنافع فهي  

. وهو إنتاج المنتجات بأشكال تالئم أذواق المستهلكين:  المنافع الشكلية-ا  

.جات في المكان المناسب للمستهلكوهو توفير المنت:  المنافع المكانية-ب  

توفير المنتجات في الوقت التي تستعمل فيه، مثل السلع :  المنافع الزمانية-ج

.الشتوية في الشتاء  
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.وهو التبادل الكامل الذي من خالله يمتلك المستهلك للمنتجات:  المنافع الحيازية-د  

 

 

: إشباع رغبة المستهلك-4  

لمتصور في تقديم قيمة وفائدة ذات صلة وثيقة وهذه تعتمد على أداء المنتج ا

بتوقعات المشتري وإذا آان أداء المنتج أقل من توقعات المشتري فإن المشتري 

.يشعر بعدم االرتياح والرضا  

. وإذا آان األداء يوازي التوقعات فان المشتري سوف يشعر باالرتياح والرضا

والرضا ترتبط بشكل وثيق مع علما بأن إشباع رغبة المستهلك وشعوره باالرتياح 

.النوعية والجودة  

وفي السنوات األخيرة تبنت عدة شرآات برامج إدارة الجودة و النوعية التامة علما 

بأن برنامج إدارة الجودة التامة قد تم تصميمه لتحسين نوعية منتجاتهم و خدماتهم 

. والطرق التسويقية بشكل متواصل وثابت  

التحرر "ثر ضيقا يمكن تعريف الجودة و النوعية بأنها هذا ومن حيث المفهوم األآ

".من الشوائب  
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هي عبارة عن برامج تم تصميمها لتحسين : لذلك فإن إدارة الجودة و النوعية التامة

.نوعية وجودة المنتجات و الخدمات والطرق التسويقية بشكل متواصل وثابت  

 

: التبادل والمعامالت التجارية والعالقات-5  

تسويق عندما يقرر الناس إشباع احتياجاتهم ورغباتهم من خالل التبادل يحدث ال

والذي يعرف بأنه طريقة الحصول على شيء مرغوب من شخص معين عن 

طريق تقديم شيء فى المقابل علما بأن التبادل هو طريقة واحدة من عدة طرق 

 أن على سبيل المثال يمكن. يحصل من خاللها الناس على الشيء المرغوب فيه

يحصل األشخاص الجائعون على الطعام عن طريق صيد الحيوانات أو صيد 

ويمكنهم طلب الطعام أو أخذه من شخص آخر أو يمكنهم . األسماك أو قطف الفاآهة

والتبادل ليس النظام . تقديم النقود أو بضاعة أخرى أو خدمة في مقابل الطعام

:وحتى يتم ال بد من عدة أمور وهي. التسويقي  

.جود طرفين هما المنتج والمشتري على األقل و-1  

. وجود حاجة أو وجود الرغبة لدى آل طرف لسلعة الطرف اآلخر-2  
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 القدرة لكل طرف على التعامل واالتصال ووجود الحاجة لكل طرف لهذه -3

.السلعة  

 

 

:إن عملية التبادل ربما تظهر من خالل ثالثة معاني وهي  

: التبادل المنفعي-أ  

بادل يتعلق ويرتبط عادة بالتبادل االقتصادي وهو مفهوم الرجل إن هذا الت

:االقتصادي والذي يستند إلى االفتراضات التالية  

. األفراد يتصفون بالعقالنية في سلوآهم-1  

. األفراد يشبعون رغباتهم من عمليات التبادل-2  

. ال تأثير على هذه العمليات من الخارج-3  

.رفين المعلومات متوفرة لدى الط-4  

: التبادل الرمزي-ب  
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هو التبادل النفسي أي انتقال أشياء غير ملموسة بين الطرفين مثل الكلمات، التعامل 

الممتاز، الصور الجميلة، وهذا ما يسعى التسويق إلبرازه من خالل هذه الدالة 

النفسية للسلعة والخدمة مثل ما يظهر به المستهلك نتيجة اقتنائه مثال لسيارة غالية 

.تكلفة، أو ارتداء أنواع محددة من أحذية الرياضة، أو المالبسال  

  

  : التبادل المختلط-ج

وهنا يظهر مفهوم الرجل التسويقي وهو . هو يشمل التبادل الرمزي والنفعي معا

الذي دائما يسعى للحصول على منافع مادية ورمزية من خالل هذه العملية 

. التبادلية  

:ويتصف هذا التصرف باآلتي  

.  تصرف عقالني-1  

. الفرد مدفوع بالحوافر المادية والنفعية-2  

. يشترك الفرد بتبادل العمليات الرمزية والنفعية-3  

. استخدام هذا الفرد للمعلومات بشكل جيد رغم أنها غير آافية أحيانا-4  
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. رغم محاولة الفرد تعظيم األرباح إال انه يقبل في بعض األحيان ما هو موجود-5  

.أثر هذه العمليات التبادلية بالبيئة المحيطة بهذا الفرد  تت-6  

 

 

 

:المقايضة  

هي طريقة الحصول على شيء من شخص معين عن طريق منح وتقديم شيء في 

.المقابل  

: المعاملة التجارية  

أو  هي عبارة عن التجارة بين طرفين والتي تتضمن على األقل شيئين من القيمة 

ها و موعد لالتفاق ومكان لالتفاق و تحتاج المعاملة الفائدة على شروط متفق علي

التجارية للبيع اآلجل بين المورد و الموزع األخير، نظرًا لعدم توفر اإلمكانات لدى 

صغار المحال التجارية و حاجة المنتج لنشر سلعته في السوق، لذا فقد انتشر 

.مؤخرًا في المعاملة التجارية مفهوم البيع باألمانة  
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: التسويقيةالعالقات  

والذين . هي مجموعة من آافة المشترين الفعليين والمحتملين لمنتج أو خدمة

يدرآون مدى حاجاتهم ورغباتهم لهذا المنتجات والسلع يكون لديهم المقدرة 

إن آلمة سوق تعني المكان الذي يجتمع فيه البائع مع . واالستعداد التام للشراء

.ادلة التجاريةالمشتري والذي تحدث فيه عملية المب  

 

:التسويق  

التسويق يعني إدارة األسواق إلحداث مقايضات وتبادالت لغرض إشباع 

االحتياجات والرغبات اإلنسانية آما أنه هو العملية التي بواسطتها يحصل األفراد 

والمجموعات على ما يحتاجونه ويرغبون فيه عن طريق استحداث وتبادل 

اآلخرين علمًا بأن عمليات التبادل والمقايضة المنتجات والقيمة أو الفائدة مع 

تتضمن عمال حيث يجب على البائعين البحث عن مشترين و تحديد احتياجاتهم ثم 

تصميم منتجات وخدمات جيدة لهم ووضع األسعار لها و ترويجها و تخزينها ثم  

تسويقها علما بأن األنشطة مثل تنمية المنتج و البحث و االتصال و التوزيع و 

.لتسعيرة والخدمة تعتبر بمثابة األنشطة التسويقية األساسيةا  
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هذا وعلى الرغم من أننا ننظر إلى التسويق آعملية يتم إنجازها وتنفيذها من قبل 

البائعين إال أن المشترين يقومون أيضا بتنفيذ أنشطة التسويق آما أن المستهلكين 

جونها بأسعار يمكنهم عندما يبحثون عن بضائع يحتا" التسويق"يقومون بعمل 

عندما " التسويق"آما أن وآالء المشتريات بالشرآات يقومون بعمل . تحملها

.يجتذبون البائعين ويساومونهم على أساس شروط جيدة  

 

: دور التسويق في المنظمات-7  

ال بد هنا أن نتعرض لدور التسويق داخل أي منظمة حيث يتأتى هذا الدور من ثالثة 

:األسس الذي يرتكز عليها المفهوم التسويقي وهيعناصر أساسية هي   

.  يكون أول اهتمام المنظمة هو المستهلك-  

 التنسيق التام ما بين جميع إدارات المنظمة من أجل تحقيق اإلشباع لرغبات وسد -

.حاجات المستهلك  

  ال بد من وجود هامش ربح ألي منظمة لضمان نجاحها واستمرارها -

 أن تسير وفقًا للمفهوم الحديث للتسويق فال بد أن يرتكز  و اذا أرادت الشرآة-

:نشاطها على األسس التالية  
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. وضع األهداف-  

. تحديد القدرات واإلمكانات المتاحة-  

  دراسة األسواق-

. تحديد المنافسة-  

 . تقييم استراتيجيات المنظمة وخاصة بعد التنفيذ-

:أهداف التسويق: خامسا  

:نظام التسويق يتشكل من أربعة أهداف بديلة وهيإن  األهداف المناسبة ل  

  زيادة االستهالك     -1
إن العديد من المدراء يعتقدون أن الهدف األساسي للتسويق هو تعظيم االستهالك 

 وبالتالي األرباح حيث أن اإلنتاجمن خالل زيادة حجمه وبالتالي زيادة في حجم 
ة حجم استهالآه آما ولعب الدخل تنويع السلع و الخدمات يدفع المستهلك لزياد
.دورًا هامًا في زيادة أو خفض االستهالك  

من أجل هذا يجب على الشرآات دراسة واقع الدخل و إنتاج السلع و الخدمات التي 
.تتناسب مع الدخول لكي يزداد االستهالك  

  رضا المستهلك  -2
 المستهلك  إن هناك آراء أخرى وهي أن أهم هدف هو إشباع رغبات وسد حاجات

وذلك للحصول على أآبر رضا للمستهلك ولكن آما هو معروف بأن إرضاء الناس 
.غاية ال يمكن إدراآها بتلك السهولة  
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  تنويع االختيار -3
 إن الهدف من التسويق هو إيجاد االختيارات المختلفة من السلع والمارآات 

.ته وسد حاجاتهوإعطاء المستهلك المزيد من البدائل لالختيار إلشباع رغبا  

 

  جودة الحياة-4
إن جودة الحياة تكمن في جودة وآمية وإمكانية الوصول إلى السلع مع جودة البيئة 

.المادية والبيئة الثقافية وهي التي تمثل جودة الحياة  

ومع مطلع األلفية الثالثة وانتشار أجهزة الحاسوب الشخصية على نطاق واسع 
لمختلف الفعاليات واألنشطة اإلعالنية والتجارية، واتساع استخدام شبكة اإلنترنت 

.نشط مفهوم التسويق عبر اإلعالن على شبكة اإلنترنت وأخذت أشكاًال شتى  

فقد عمدت آبريات الشرآات إلى إنشاء مواقعها الخاصة التي تقدم من خاللها 
ة خدمات تسويقية متكاملة تبدأ من التعريف بالمنتج وإظهار ميزاته بطريقة إعالني

جذابة إلى وضع قوائم أسعار لمختلف أنواع المنتجات وإرفاقها بكامل المعلومات 
التي تخص المنتج سواء آان سلعة استهالآية أو سلعة ذات طبيعة خاصة أو 

.هندسية أو صناعية  

ومع تطور الخدمات المالية واإللكترونية المرافقة، أصبح بإمكان المستهلك أن 
 في منزله أو مكان عمله ثم يقوم بعملية الشراء و يستعرض المنتج بالكامل وهو

.الدفع ببطاقات االئتمان ومن ثم استالم المنتج الحقًا دون أن يغادر مكانه  

األمر الذي ساهم في فتح أسواق عالمية واسعة والحصول على ميزات تنافسية 
.رةجديدة والتعرف على ردود الزبائن مباشرة من خالل تقديم هذه الخدمات المتطو  

وهكذا وعلى ضوء ما تقدم فإنه يمكننا القول أنه بما أن التسويق يرتكز من حيث 
المفهوم على مبدأ إنتاج ما يمكن بيعه فهو بالتالي يرتبط بسياسة المؤسسات العامة 

 وآميته واألسواق المستهدفة اإلنتاجبل هو قد يوجه هذه السياسات من حيث نوع 
.وسياسات التسعير المرافقة لذلكوسياسات التخطيط المرتبطة بذلك   
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آما أن التسويق يلعب دورًا رئيسيًا بتحديد سياسة المؤسسات في ترويج وتوزيع 
.المنتجات التي تؤدي إلى إشباع حاجات المستهلكين  

وهكذا نرى أن التسويق آمنهج وأداء هو علم إيصال المعلومة، وعلم حسن 
.ن هذه المعلوماتالتواصل مع اآلخرين المبني على االستفادة م  

 

 
 

 الفصل الثاني

 
:وظيفة التسويق الصناعي وطبيعته  

 

انعكس التطور العلمي والفني واإلداري في آافة المجاالت على قدرة المنشآت 

وآفاءتها في إشباع الحاجات اإلنسانية، لذا فقد أصبح التسويق يمثل جانبا رئيسيا 

ية للمؤسسات إلشباع اإلنتاجقدرات في التوفيق بين حاجات المجتمعات اإلنسانية وال

.تلك الحاجات  

ولعل المشكالت التي أصبحت تواجه االقتصاد العالمي في الوقت الحاضر 

والمتمثلة بالمنافسة الحادة التي أحدثتها النقلة التكنولوجية وزيادة المعروض السلعي 

عوامل (ية اإلنتاجبشكل يقوي حجم الطلب الدافع عليها، إلى جانب نقص الموارد 
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واالستنزاف العالي لها وما ترتب على ذلك آله، من خلق حالة من الرآود ) اإلنتاج

.االقتصادي بالنسبة للسلع المنتجة  

هذه المشكالت جميعها دفعت باتجاه االهتمام الكبير والمتزايد بوظيفة التسويق 

.وإخضاع هذا النشاط إلى منطق التفكير االستراتيجي  

 

لصناعي تأخذ أهمية اآبر منها في التسويق االستهالآي ولعل وظيفة التسويق ا

لكون هذه الوظيفة ال تهتم فقط بالمنتجات تامة الصنع دائما، وإنما باألجزاء نصف 

.الخ... المصنعة، المكائن واآلالت، وقطع الغيار والمواد الخام  

لى لهذا فإن التكاليف التي تنفق على النشاط التسويقي باتت تشكل عبئا آبيرا ع

لذلك سوف يتم . المنشآت الصناعية والتي أصبحت تزداد آلما زادت هذه المنافسة

الصناعي باعتباره يمثل حجر الزاوية ونقطة ) المشتري(الترآيز على المستعمل 

البداية لنشاطات وفعاليات التسويق الصناعي، إذ على المنظمة دراسة حاجاته 

المتعلقة بتصميم المنتج وتسعيره ورغباته ومشاآله ورسم السياسات التسويقية 

وترويجه ثم توزيعه، وذلك بهدف إشباع حاجات السوق وتحسين مستوى أداء 

.المنشآت الصناعية  
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:مفهوم التسويق الصناعي  
 

إن مفهوم التسويق الصناعي هو جزء ال يتجزأ من مفهوم التسويق بشكل عام، 

.حيث منه يستمد سماته وخصائصه  

. ددة للتسويق الصناعي يمكن أن نتناول بعضًا منهاوهناك تعاريف متع  

:فالمفهوم التقليدي للتسويق الصناعي يعرف على أنه  

النشاطات التجارية التي توجه تدفق انسياب السلع والخدمات من المنتج الى "

".المستعمل أو المشتري الصناعي  

شطة التي يتبين من هذا التعريف بأن التسويق الصناعي ينطوي على جميع األن

تتصل على نحو مباشر بإنتاج السلع الصناعية والنشاطات التجارية والتي يتم 

.بموجبها تسويق هذه السلع لتحقيق أقصى ربح ممكن  
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:تعريف التسويق  

يعرف التسويق على أنه نظام شامل ألنشطة المنشأة التي تخص تخطيط وتسعير 

ين الصناعيين الحاليين أو وترويج وتوزيع السلع التي تشبع حاجات المستعمل

.المحتمل التعامل معهم في المستقبل  

آذالك يعرف التسويق الصناعي بأنه النشاط الذي يساعد في التعرف على حاجات 

المستعملين الصناعيين و تخطيط السلعة وتصميمها و تحويل ملكيتها و القيام 

.بتوزيعها و وتقديم خدمات ما قبل البيع وما بعد  

مين التعريفات أعاله أن التسويق الصناعي هو عملية سابقة للعملية يتضح من مضا

ية وتستمر حتى إلى ما بعد البيع، وذلك من خالل تقديم خدمات ما بعد البيع اإلنتاج

الخ .. التي تشتمل على خدمات مثل الترآيب، التشغيل التجريبي  
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نع الغزل والتي فمثال في صناعة الغزل والنسيج تعد  الخيوط المنتجة من قبل مصا

إلى ) مدخالت(هي بمثابة مخرجات، تعتبر سلعًا صناعية تدخل آمواد أولية 

.مصانع النسيج  

فإنها ) التي هي بمثابة منسوجات(وآذالك الحال بالنسبة لمخرجات مصانع النسيج 

.تعد بالنسبة لمصانع األلبسة سلعًا صناعية حيث أنها تعتبر مدخالت لهذه الصناعة  

 لآلالت والمكائن والتي هي عبارة عن سلع صناعية فإنها ال تستهلك أما بالنسبة

.بشكل نهائي وإنما تستخدم في إنتاج سلع أخرى  

مما تقدم يمكن الوقوف على بعض العناصر المشترآة التي تضمنتها التعريفات 
:السابقة وهي  

 

. وجود حاجة قائمة للسلع الصناعية تشكل بداية لنشاط التسويق الصناعي-1  

 

 وجود عملية تبادل لهذه السلع الصناعية بهدف إشباع حاجة المستعمل -2
.الصناعي) المشتري(  

 

 التبادل يتطلب وجود طرفين لدى آل منهما شيء له قيمة لدى الطرف اآلخر -3
.مع توفر الرغبة في االتفاق  
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  آما ونوعا إال من خاللاإلنتاج آما يالحظ مما تقدم أنه ال يمكن تحديد حجم -4
. التسويق الصناعي وبما يتناسب واحتياجات وقدرات المشتري الصناعي  

:أهمية التسويق الصناعي  
 

تبرز أهمية التسويق الصناعي من خالل ضرورتها في تحقيق أهداف متعددة منها 

ما يتعلق بالمشتري الصناعي، ومنها ما يتعلق باالقتصاد القومي، والتي نتناولها 

:على النحو التالي  

تسويق الصناعي يتمثل في توجيه آافة األنشطة واألعمال بالشكل الذي  ال-1

الصناعي، وال يمكن أن ) المشتري(يحقق ويلبي حاجات ورغبات المستعمل 

نضمن لهذا النشاط االستمرار إال إذا آان قادرا على االستمرار في إشباع هذه 

ظام فمن خالل ن. الحاجات على نحو يحقق الكفاية للمستعمل الصناعي

ل الصناعي يصار إلى تخطيط سلع صناعية تتالءم مالمعلومات عن المستع

وحاجته ورغباته، وهذا ما نجده في استخراج المواد الخام ثم معالجتها 

وتحويرها أو تصنيعها بما يفيد المستعمل ويحقق له مكاسب اقتصادية 

 .واجتماعية

وعا ، وبما يتناسب  آما وناإلنتاج  يساعد التسويق الصناعي على تحديد - 2

.وقدرات المستعمل الصناعي وذلك من خالل تخطيط الطلب والتنبؤ به  
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 اآتشاف الفرص التسويقية من خالل التحري عن الحاجات والرغبات – 3
.لدى المشتري والعمل على إشباعها  

 

 يساهم التسويق الصناعي في تدفق السلع الصناعية من أماآن إنتاجها – 4

آها من قبل المنشآت الصناعية وما يرافق ذلك تقديم الكثير إلى أماآن استهال

.من الخدمات سواء أآان ذلك ما قبل البيع أو ما بعده  

 

 تبرز أهمية التسويق الصناعي من جانب آخر في خلق حالة االبتكار - 5

والتطوير وذلك بحكم احتكاآها المباشر مع السوق الصناعي والتعرف على 

.ية  واالستفادة منها في ابتكار سلع جديدةتوجهات الشرآات الصناع  

 

 آما يساهم التسويق الصناعي اقتصاديا في خلق فرص العمل وزيادة - 6
.حجم العمالة في المجتمع   

 

 يساعد التسويق الصناعي على حماية االقتصاد القومي من مظاهر الكساد -7

 ذلك من والتي من مظاهره هبوط الطلب على السلع والخدمات، وما ينتج عن

ارتفاع معدالت المخزون السلعي وانخفاض األسعار وارتفاع معدالت البطالة 

وإن التسويق الصناعي يسهم وعلى نحو فعال في . وهبوط في الدخل القومي
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تجاوز األزمة من خالل تنشيط الطلب على السلع الصناعية وتوجيه المنتجين 

.لصناعيينإلى الترآيز على دراسة حاجات ورغبات المستعملين ا  

 

 يساهم التسويق الصناعي في تحسين مستوى الدخل القومي من خالل -8

) بالطبع(مساعدته في إيجاد منافذ عديدة لتسويق السلع الصناعية مما يؤدي 

. في البلد، ومن ثم ارتفاع معدالت الدخل القومياإلنتاجتائر لى ارتفاع وإ  

لقومي من خالل تشغيل  آما يساهم التسويق الصناعي في تحسين الدخل ا-9

عمال جدد و زيادة أرباح المنشآت و تأسيس منشآت جديدة و تصنيع المواد 

األولية، األمر الذي يزيد معدالت النمو االقتصادي و ينعكس إيجابًا على حياة 

.المواطنين و يزيد استهالآهم  

 

ينظام التسويق الصناع  
 واجتماعي معقد وآبير،   تعد منشأة األعمال حلقة من نظام إداري واقتصادي

نتاج إية والتجارية، وذلك بهدف اإلنتاجوتعمل في هذا النظام اآلالف من الشرآات 

وتسويق آالف السلع والخدمات إلى جمهور المستعملين الصناعيين، آما أن النظام 

.االقتصادي للبلد يعد جزءا من النظام االقتصادي العالمي   
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:ويمكن تعريف النظام بأنه  
ة من المفردات التي تتفاعل آل منها مع األخرى بانتظام ، والتي تعتمد مجموع"

آل منها على األخرى والتي تؤلف فيما بينها مجموعة موحدة ومنسقة ، ومن ثم 

فإن تعاون وتضافر جهود هذه المفردات يؤدى إلى تحقيق أهداف النظام بكفاءة 

بين جهودها وجهود أآبر من آفاءة قيام آل مفردة بأعمالها من دون تنسيق 

" المفردات األخرى  

 وعند اإلمعان في هذا المفهوم يتبين لنا أن آل شيء تقريبا في حياتنا ومن حولنا 
.ما هو في حقيقة أمره إال نظام بشكل أو بآخر   

  فاإلنسان نفسه نظام ، واألسرة التي يعيش في آنفها نظام ، والمؤسسة التي يتعلم 
.يعمل فيه نظام، والسيارة التي يقودها نظامبها نظام، والمجتمع الذي   

  وهكذا فإننا إذا انطلقنا في التفكير إلى ما يجري بداخلنا وما حولنا لوجدنا أنفسنا 
.أنظمة ونعيش بجوار أنظمة ونتفاعل مع أنظمة  

 إن فهمنا للنظام على أنه مرآب متفاعل األجزاء يسعى لتحقيق هدف معين إنما 
ن النظام ال يتكون من مجموعة من مفردات وعناصر يشير في الواقع إلى أ

.تجمعت بالصدفة وال رابطة بينها   

 ولكن يعني في المقام األول أن النظام يتكون من أجزاء ترتبط وتتفاعل مع بعضها 
:البعض، الذي يأخذ في العادة مظهرين في آن واحد   

 بعضها اآلخر وجود عالقات تداخل بين أجزاء النظام بعضها مع:  األول -    
.وبينها وبين النظام األآبر  

اعتماد أجزاء النظام بعضها على البعض اآلخر في تحقيق أهداف :الثاني  -
 .مالنظا
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لكن هذه األنظمة ال تتكامل مع بعضها أو تتفاعل إال من خالل عمل اإلنسان 

الذي هو جوهر و محرك هذه األنظمة فإذا آانت طبيعته تميل للنظام قام 

 و االختراع و إذا آانت طبيعته تميل للفوضى تحولت الحياة إلى بالتطوير

 .     فوضى
 

 
 

              
:ويتميز النظام التسويقي باآلتي   

يتميز بالحرآة ألنه يهدف إلي نقل وتحريك السلع والخدمات من الطرف  -1

فمثال يتم نقل السلع من ) المستهلك(إلى الطرف الثاني ) المنتج(األول 

والمناجم إلى المصانع لتحويلها إلى سلع، ثم يتم نقلها إلى الوسطاء المزارع 

الذين يتولون بيعها حتى تصل  إلى المستعملين الصناعيين أو المستهلكين 

 .النهائيين

حتى يتم بيع هذه السلع فإنه يجب أن يكون هناك تدفق من البيانات  -2

البائعين،  فمثال والمعلومات من البائعين إلى المشترين ومن المشترين إلى 

يجب أن يتعرف البائع سواء أآان منتجا أو وسيطا على رغبات واحتياجات 

المشترين، آما ال بد أن يعرف المشتري ماهي السلع التي يتم تداولها 
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وبذلك . وعرضها في السوق، وما هي خصائصها، أسعارها، وأماآن بيعها 

 تنساب البيانات إلى آل طرف من أطراف

ؤدي آل من اإلعالن والبيع الشخصي وبحوث التسويق       التعامل، وي

 .دورا هاما في تحقيق ذلك

 

وفى الوقت الذي يتم فيه تبادل السلع والخدمات يجب أن يحدث تدفق وتبادل  -3

للحقوق والقيم، فكما تنتقل حقوق ملكية السلع والخدمات من البائع إلى 

، أو نقودا، أو ائتمانا بقيمة المشتري ، فإن البائع يتسلم مقابل ذلك سلعا أخرى

ويحقق البائع عن طريق هذا التدفق أرباحا في حين , السلع التي قام ببيعها 

 .يحقق المستعمل الصناعي إشباعا لحاجته ورغباته

 منشأة األعمال على أنها نظام ىمن آل ما تقدم يتضح أنه يمكن النظر إل

:يحتوي على مجموعة  من األنظمة الفرعية والتي هي   

 .اإلنتاج -
 .التسويق -
 .التمويل -
 .األفراد -
 

 وبنفس هذا المنطق يمكن النظر إلى التسويق الصناعي علي أنه نظام 
 يتكون من مجموعة أنظمة 
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:      مثل  

 .التسعير -
 .المنتجات -
 .التوزيع -
 . الترويج -

 
 
 
 
 
 

 اتسويق المنتجات الصناعية دولًي
لألغراض التجارية وعادة ما تشترى المنتجات الصناعية والخدمات المتعلقة بها 

فالعدد والطائرات والمواد . تكون مدخال لعمليات تجارية أخرى في الشرآة

. الكيماوية وخدمات اإلعالن والمحاسبة تعتبر آلها جزءا من القطاع الصناعي

وبعكس السلع االستهالآية فان المنتجات الصناعية تتطلب استثمارات اآبر من قبل 

وهي . ا من قبل مشترين محترفين مهرة بعد تخطيط دقيقمصنعيها، ويتم شراؤه

مهمة في معظم األحيان لمصنعي المنتجات األخرى، ويكون الطلب عليها مشتقا 

حيث يتباين حسب تغيرات الطلب على المنتجات االستهالآية التي تساهم في 

 وبسبب هذه االختالفات وأهمية األمزجة التسويقية المتكاملة في البيع. صنعها

الصناعي يهتم المدراء بشكل آبير باألجزاء التي ال تتعلق بالمنتج من 

وهناك فروق رئيسية في بيع المنتجات الصناعية في . االستراتيجيات التسويقية 

 :وقد أظهرت دراسة، على سبيل المثال، ما يلي. األسواق المحلية والدولية



54   
   

دان أخرى من حيث يميل المشترون نحو الخدمة في بعض البلدان أآثر من بل •

األهمية المعطاة لالعتمادية وسرعة التسليم والراحة في تقديم الطلبات 

 .ومرونة شروط الدفع

 

إن طرق اإلدارة أو الهياآل التنظيمية التي تناسب بعض البلدان قد ال تناسب  •
 .البعض اآلخر

 
يظهر المشترون الدوليون اختالفات معتبرة فيما يتعلق بمستويات الكفاءة  •

 .لتحفيز وطريقة القيادة والمستوى الفكري وفعالية اإلدارةوا
تتباين عمليات الشراء من بلد آلخر من حيث التعامل مع المعلومات  •

 .واستخدام األفراد ومشارآتهم في عملية الشراء
 
 .يؤثر بلد المنشأ على تقييم المشتريين للمنتجات •

 
ا في استراليا وآندا يتماثل سلوك المشترين الصناعيين بين بعض الدول، آم •

 .وبريطانيا والواليات المتحدة بالنسبة لصناعة تلو األخرى
 

تبادل : يتضمن الشراء الدولي تفاعالت من قبل أربعة عناصر للتبادل وهي •
السلع والخدمات، تبادل المعلومات، تبادل العناصر المالية، تبادل العناصر 

 .راالجتماعية، وهذه التفاعالت تتفاوت من بلد آلخ
 

ويجب على مسوقي المنتجات الصناعية والخدمات الصناعية لينجحوا على الصعيد 
الدولي أن يكونوا واعيين للتطورات التكنولوجية ومنافسين على الصعيد العالمي 

ومن . آما يجب أن يستجيبوا لالختالفات في آل سوق فردية. من حيث التكلفة
". فكر عالميا وتصرف محليا " وجهة نظر مثالية فان فلسفة هذه الشرآات هي 

وسوف يتعامل هذا الفصل مع تسويق المنتجات الصناعية، وأما نهايته فستتناول 
 .تسويق الخدمات الصناعية
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 :تطور المنافسة العالمية

لقد آانت حقبة الثمانينيات وقتا مؤلما بالنسبة للمسوقين الدوليين للمنتجات 
ل األسواق الصناعية العالمية أآثر الصناعية، وقد تسببت أربع عوامل في جع

سياسات التجارة الحرة، االعتبارات السياسية، العناصر : تنافسا من أي وقت مضى
 .المالية، واالستخدام المتزايد لمعايير المنتجات العالمية

 

 

 : حقبة التجارة الحرة

صبح فقد أ) الجات( عندما وقعت االتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 1947منذ عام 
واتفاقيات آندى التجارية عام . العالم تدريجيا أآثر ميال باتجاه التجارة الحرة

 شجعت التجارة العالمية وجعلت من 1979 واتفاقيات طوآيو التجارية عام 1962
 في اإلنتاجاألسهل على الشرآات آانجرسول راند وجنرال موتورز استفادت من 

ليف النقل وانخفاض التعرفة الجمرآية األماآن منخفضة التكاليف ومن انخفاض تكا
لكي تقوم بإنشاء شبكات تصنيعية آفؤة على الصعيد العالمي ، وقد حسنت هذه 
 .التغيرات من قدرات الشرآات على أن تكون منافسة من ناحية التكلفة ومرنة

 : العوامل السياسية

إن الشرآات الصناعية تكون معرضة بشكل آبير للضغوط السياسية، وهذا 
لخضوع ينجم إلى حد آبير عن حقيقة آون العديد من الشرآات الصناعية الكبيرة ا

فالصناعة البريدية في اغلب بلدان . في بعض البلدان تكون مملوآة من قبل الدولة
العالم هي ملك للحكومة ، أما قطاعات االتصاالت والسكك الحديدية والغاز 

 الملكية الحكومية هي اقل والكهرباء فهي خاضعة لتأثير حكومي آبير ، لكن
 في 1979انتشارا في البترول والفحم والفوالذ ، وقد ساهمت اتفاقية طوآيو عام 

إحراز بعض التقدم في الطلب من الحكومات أن ال تفضل الشرآات المحلية في 
طلبات عروض األسعار المحلية ، ومع ذلك فانه ألسباب سياسية فان عقود تطوير 
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ية وطلبات المواد التي تحتاجها الحكومة تمنح غالبا للشرآات البنى التحتية المحل
وعلى أي حال فهناك نزعتين تجعالن حتى الصناعات المحلية األآثر . المحلية 

) Privatization(الخصخصة : قناعة أآثر تنافسية ، هاتان النزعتان هما 
ثالن شكال وآلتاهما تم) . Deregulation(وتخفيف القيود التشريعية والقانونية 

 .من أشكال الجهود الحكومية لتحريض المنافسة

 

 

 

 

 ) :Privatization(نزعة الخصخصة  . أ
 

خالل الثمانينيات حولت ملكية العديد من الشرآات الصناعية، التي تملكها الحكومة 
إلى أيدي القطاع الخاص، وتعتبر الخطوط الجوية وشرآات االتصاالت األآثر 

 .ناعات في البلدان المختلفةتعرضا للخصخصة من بين الص

ومن النتائج الجانبية الناجمة عن الخصخصة نتيجة هامة وهي أن الشرآات تصبح 
 1985في األول من نيسان : فعلى سبيل المثال . أآثر حرية في اختيار الموردين

 بليون دوالر أن 32سمحت الحكومة اليابانية لصناعة االتصاالت التي تبلغ قيمتها 
موردين األجانب ، ونتيجة لذلك فقد أصبحت شرآة نورذرن تيليكوم تشترى من ال

أول مورد أجنبي لشرآة نيبون تليفون اند تلغراف حيث وقعتا ) وهي شرآة آندية(
 مليون دوالر لتشترى الشرآة اليابانية بموجبه 250 سنوات بقيمة 7عقدا لمدة 

 ، وقد عزى سبب محوالت رقمية آبيرة تستخدمها في الشبكات الهاتفية العامة
 :نجاح الشرآة الكندية في الفوز بهذا العقد إلى ثالثة عوامل وهي

حيث قامت الشرآة بالتهيئة لمضاعفة وجودها : تخصيص الموارد اإلضافية .1
  .1987 و 1986 شخصا بين العام 130في اليابان ليصبح 
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بل فقد الحقت الشرآة الكندية الشرآة اليابانية لمدة خمسة سنوات ق: الصبر .2
إرساء العقد ، آما أنها لن تحقق أي أرباح من هذا العقد في األعوام األربعة 

  .1989-1985األولى 
قامت الشرآة ببذل جهود آبيرة لصبغ فرعها الياباني بالصبغة اليابانية ،  .3

لذلك فقد انضمت إلى االتحادات التجارية والمعيارية المناسبة لتبقى على 
 .عةطالع على تطورات هذه الصناإ

 
 
 
 
 
 
 ) :Deregulation(نزعة تخفيف القيود التشريعية والقانونية  . ب

 

لقد ساهمت هذه النزعة في زيادة المنافسة في قطاعات المصارف والمؤسسات 
المالية األخرى في الواليات المتحدة واليابان وأوروبا إلى استعار أوار المنافسة في 

التي تغذيها قاعدة محلية من (ية األسواق المالية الدولية ، فالمصارف اليابان
من % 17في المتوسط (المستهلكين اليابانيين ذوى معدل االدخار المرتفع 

 بليون دوالر في الفوائض 50ومن الشرآات التي تربح أآثر من ) الدخول
 تريليون دوالر من الموجودات 1.2استطاعت تجميع ما قيمته ) التجارية

.  يعادل ضعف ما تملكه البنوك األمريكية المصرفية في الخارج ، وهذا الرقم
 أصبحت بورصة طوآيو بديال عن بورصة نيويورك 1987وبالنتيجة ففي عام 

وفي الكثير من البلدان عبر العالم أصبحت المؤسسات . آالبورصة القائدة في العالم
دة المالية اليابانية هي المهيمنة على المتاجر المالية المحلية ، ففي المملكة المتح

من التمويل الذي تحصل عليه مؤسسات محلية يتم من خالل المصارف % 44
 .اليابانية ، آما هو الحال أيضا بالنسبة إلى ربع مجموع االقتراض

 في 1986واستجابة إلى تخفيف القيود فقد بدأت المصارف البريطانية عام 
ومع ) مريكيةالمماثلة لمؤسسات االدخار واإلقراض األ(التنافس مع جمعيات البناء 
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التي لم تقم فقط بإصدار بطاقات ائتمان خاصة بها ) آمارك وسبنسر (باعة التجزئة 
وإنما أيضا وضعت قدما في أعمال المتاجرة في البورصة وبيع أسهم الحصص 

آما أن المصارف البريطانية آانت تتنافس أيضا  . Mutual Fundsالمشترآة 
مصرف سيتي آورب ومصرف تشيز مع المصارف األجنبية غير اليابانية آ

 .مانهاتن ومع األمريكان اآسبريس

نادى الجنتلمان " أما في قطاع االتصاالت الهاتفية الدولي فقد حول تخفيض القيود 
إلى شرآة أعمال وقد أدى دخول إم سى أي وجى تى أي سبرنت إلى أوروبا عام " 

 1.5بلغ قيمته  إلى منافسة على سوق االتصاالت عبر القارات والذي ت1984
بليون دوالر ، وبدورها فقد قامت الشرآات البريطانية والبلجيكية التي خففت القيود 
عنها بتخفيض أسعارها لجذب الشرآات متعددة الجنسية الراغبة في إنشاء محاور 

 .أوروبية لالتصاالت 

وعلى أي حال، فرغم الخصخصة وتخفيف القيود فان للسياسة تأثيرا لم يختف على 
ض الصناعات، وباألخص تلك التي لها ارتباطات بالدفاع أو تلك التي تتأثر أو بع

 التي قام اتحاد شرآات A320فطائرة االيرباص األوروبية . تدار من قبل الحكومة
 بليون دوالر آمساعدات من 12الطائرات األوروبية بتطويرها تلقت أآثر من 
 .1970الحكومات المختلفة منذ بدء صناعتها في عام 

آما أن جمهورية . من سوق النفاثات التجارية% 20ولهذه الطائرة حصة تبلغ 
الصين الشعبية التي رفضت المساعدة السوفيتية واألمريكية واألوروبية في بناء 

صناعتها العسكرية تعاونت مع البرازيل ودول أخرى إلنتاج الصواريخ واألقمار 
 .الصناعية وأنظمة الرادار

 :العناصر المالية

إن إعادة تنظيم أسعار الصرف هي عناصر حيوية في تسويق المنتجات الصناعية 
ألنها تؤثر في أسعار السلع واألجزاء التي تتحرك عبر األسواق ، فدوالر ضعيف 

على سبيل المثال ساهم في زيادة الطلب على الصادرات الكيماوية األمريكية 
 بليون دوالر ، 32 أآثر من  لتبلغ1988 و1987بمقدار الخمس تقريبا بين عامي 

. من الصادرات األمريكية% 10وبالتالي أصبحت هذه الصادرات تشكل  أآثر من 
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آومباك : آما انه في الصناعة المتعلقة بالحاسوب فقد استطاعت شرآات آـ
من الزيادة في % 100وزينيث وتاندون وصن ميكرو سيستمز أن تنال أآثر من 

 ، ومعظم هذه الزيادة نجم عن 1986 مع عام  بالمقارنة1987مبيعاتها لعام 
 .الدوالر الضعيف

 :إنشاء المعايير العالمية 

إن إحدى النتائج الجانبية الزدياد شدة المنافسة في األسواق الصناعية العالمية آانت 
بدء االتجاه نحو وضع معايير عالمية في صناعات معينة ، ورغم أن الصناعة 

 من القطاعات فان المعايير األمريكية ليست هي األمريكية تهيمن على العديد
 X75المستخدمة دوما ، فمثال في قطاع االتصاالت قام اليابانيون بوضع معيار 

وقد قام بالمصادقة على هذا المعيار اتحاد االتصاالت الدولي التابع لألمم المتحدة 
بما فيهم (ين وانتشر استخدامه في أوروبا واليابان ، لكن معظم الموردين األمريكي

ال تتوافق مع هذه المعايير  بل تحبذ أن تقدم أنظمتها الخاصة إلى ) جنرال إيلكترك
الزبائن ، وفي قطاع صناعة معدات اتصال بالهاتف الخليوي فقد قامت شرآة 

اريكسون السويدية بتقديم تصميم للبث الراديوى المتنقل الرقمي ، وهذا التصميم 
 االتصاالت الخلوية في أمريكا ليصبح المعيار هو الذي تبنته جمعية صناعة

رغم وجود منافسة من شرآات أي تى اند تى وموتوروال ، آما أن –األمريكي 
 حيث HD TVالمعرآة ال تزال محتدمة في مجال صناعة التلفاز عالي التحديد 

تتسابق الشرآات الرئيسية في أمريكا وأوروبا اليابان لتنال االعتراف العالمي 
 .رها الخاصبمعيا

 

 :االستجابة للمنافسة العالمية
عالميا "يستجيب مصنعو المنتجات الصناعية للمنافسة العالمية من خالل التفكير 

 ".والتصرف محليا

 :التفكير عالميا
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إن إحدى الطرق التي تالقى فيها الشرآات استعار أوار المنافسة هي من  - أ
لتكون ) R & D (خالل إصالح وتطوير تجهيزات البحث والتطوير فيها

متفقة مع المعايير التكنولوجية العالمية ، آما أنها تقوم أيضا بمراجعة 
نظم التصنيع العالمية الخاصة بها بهدف تخفيض التكاليف على النطاق 

العالمي ،ومن خالل التكتالت واالندماجات عبر البلدان فهي تقوم بتوزيع 
ما تستفيد من شبكات نفقات البحث والتطوير على شرآتين أو أآثر ، آ

 .البيع والتوزيع الموجودة سابقا

 

 

 
 :المحافظة على تجهيزات البحث والتطوير الموجودة وتطويرها - ب

بالنسبة للعديد من صانعي المنتجات الصناعية يعتمد النجاح في السوق 
الكهربائيات ، االتصاالت ، : مثال (المحلية على االبتكار في المنتج 

المهارة في نشر التقانات الحديثة عبر أسواق وعلى ) أجهزة الحاسب
العالم ، واحد المشاآل الرئيسية التي تواجهها الصناعات عالية التقنية في 
سعيها للحفاظ على مستوى مرضي من المصروف على البحث والتطوير 

عندما تفرض المنافسة العالمية ضغوطا على األسعار واألرباح ، وهذا 
فبغية االستفادة . يم والبحث قرارات حرجة الضغط يجعل قرارات التنظ

القصوى من موارد البحث فان على الشرآات أن تقرر أوال أن آانت 
ستقوم بجعل تجهيزات البحث والتطوير مرآزية أو ال مرآزية ، وعليها 

ثانيا أن تقرر فيما لو آانت ستشارك في تكاليف التطوير مع شرآات 
 .دةأخرى أو آانت ستتحمل التكاليف منفر

 :ودعاة المرآزية يرون فيها تحقيقا للمزايا التالية

 .االستفادة من مزايا البحث على نطاق آبير •
 .تسهيل االتصاالت والتنسيق بين األنشطة •
 .حماية أفضل للخبراء  •
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تعطى مقدارا من القوة للتفاوض مع الحكومات األجنبية بشأن نقل  •
 .التكنولوجيا أو االحتفاظ بها

تفضل أن تكون منشآت البحث والتطوير لديها ال مرآزية لكن بعض الشرآات 
، )آشرآات المنتجات الدوائية ، أي بى إم ، فيلبس(عبر مجموعة من األسواق 

فالالمرآزية تحسن الموقع التنافسي للشرآة في األسواق األجنبية من خالل خلقها 
ألجنبية لمنتجات محلية ، هذه المنتجات تكون عادة مستجيبة لضغوط الحكومات ا

آما أن القيام . باعتبار أن أنشطة البحث والتطوير تحسن المهارات التقنية المحلية
بالبحث والتطوير في الخارج يساهم أيضا في تقديم فرص االستفادة من المواهب 

 .البحثية األجنبية

وهناك مشكلة رئيسية ثانية تواجه الصناعات مرتفعة التقنية وهي اتخاذ القرار في 
 بالبحث منفردة في مشاريع بحثية معينة ، أو أن تضم قواها إلى مشاريع أن تقوم

 60 آانت لدى شرآة فيلبس 1980بحث مشترآة مع شرآات أخرى ، ففي عام 
مشروع بحث مشترك مع شرآات أخرى ، واالتجاه نحو التحالفات بين الشرآات 

، وإنما يساهم ال يفيد في توزيع الموارد والمخاطر على الشرآات المختلفة وحسب 
أيضا في إعطاء الشرآات للدخول للتوزيع في بلدان أخرى ، فعلى سبيل المثال 

أدت الكميات الضخمة من األموال التي يتطلبها تطوير محرآات وطائرات نفاثة 
جديدة إلى قيام العديد من مشاريع البحث المشترآة ، ومن بين هذه  المشاريع 

ني لتطوير طائرة االيرباص األوروبية ومشروع المشروع الفرنسي األلماني االسبا
 ، ومشروع جنرال إليكترك مع 767بوينغ واليابان وايطاليا لتطوير طائرة بوينغ 

 .شرآة رولز رديس البريطانية لتطوير محرآات نفاثة

 

 :استراتيجيات التصنيع العالمية
تاجها العالمية لقد قام العديد من مصنعي المنتجات الصناعية بإعادة تنظيم أنظمة إن

، فشرآة آاتربلر بعد أن وجهت بمنافسة سعرية شديدة من شرآتي آوماتسو 
بليون دوالر لتحديث معاملها ) 1(اليابانية وفيتاليس يوروب االيطالية باستثمار 

الثالثين المنتشرة عبر العالم ، حيث قامت بإدخال أسلوب المخزون في الوقت 
 والتوزيع المادي التي تديرها أجهزة الكومبيوتر المالئم والروبوتات ونظم التزويد
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، آما قامت الشرآة أيضا بالتحول إلى أسلوب شراء المستلزمات من الموردين 
 .األجانب للحصول على األجزاء والمنتجات

والعديد من مصنعي المنتجات الصناعية اآلخرين قاموا بإتباع استراتيجيات مماثلة 
ات انتقلت الشرآات ذات المنتجات عالية التقنية إلى ، فأثناء السبعينات والثمانين

تايوان وهونغ آونغ وسنغافورة وآوريا الجنوبية بغية االستفادة من تكاليف العمالة 
وشرآات زيروآس ووانغ و هيولت باآرد تقوم بتصنيع نظم التحكم . المخفضة 

 .بالعمليات وأجهزة الكومبيوتر المكتبية في الصين

 

 

 

 :فات بين الشرآات واالتحادات الماليةإنشاء االئتال

بينما يكون الهدف من اتفاقات االئتالف بين الشرآات في بعض الصناعات 
آتصنيع الطائرات هو توزيع المخاطر المالية ودمج الخبرات في مجال البحث 

 .والتطوير ، فان اتحادات مالية مشترآة أخرى لها مزايا أخرى

من نظم التوزيع الخاصة بالشرآات األخرى إحدى هذه المزايا هو االستفادة 
فمثال قامت أوليفتي االيطالية باالتفاق . للحصول على الدخول إلى األسواق األجنبية

 آومبيوتر 200000التي قامت ببيع حوالي (مع شرآة أي تى اند تى األمريكية 
، آما استطاعت ) 1985شخصي من مارآة أوليفتي في الواليات المتحدة عام 

ل على الدخول إلى بريطانيا من خالل شراء حصة آبيرة في شرآة اآورن الحصو
آومبيوترز وإلى القارة األوروبية من خالل شراء شرآة وشبكة الموزعين التي 

 .تقوم بتوزيع األنظمة المكتبية التي آانت تابعة لشرآة اآسون

ويقية هي  منخفض التكلفة والقوة التساإلنتاجومن الجدير ذآره إن التكنولوجيا و
العوامل األساسية لنجاح الشرآات في تسويق منتجاتها الصناعية دوليا ، أما ضمن 

البلدان المنفردة فانه على الشرآة أن تقوم بتسويق محلى ونظم مؤازرة للنجاح 
 .التسويقي
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 :التصرف محليا
 :معرفة سلوك المستهلكين الصناعيين المحليين - أ

 على المسوقين أن يفهموا آيفية بغية العمل والتصرف بشكل محلى ، يجب
سلوك المشترين الصناعيين في أجزاء مختلفة من العالم ، فالحافز على 

لشراء قد يكون ظاهرة فردية أو مجموعاتية ، ففي البلدان التي يخضع فيها 
األفراد  لرغبات المجموعة يكون الحافز للشراء ناجما عن قرار جماعي ، 

لشراء من خالل قرار يتخذه المسؤولون في وفي بعض البلدان األخرى يتم ا
 .الصناعة أو الهيكليات الحكومية

 

فمعظم الشراء الذي تقوم به الشرآة على الصعيد الدولي تقوم به من خالل 
وهناك ستة عوامل تؤثر في . وحدات شراء صناعي ضمن منظمات الزبائن

وامل العوامل الفردية والعوامل البيئية والع: سلوك وحدة المشتريات
 .التنظيمية واالجتماعية وظروف عدم التأآد والتشريعات الحكومية

في بعض المجتمعات يكون لألفراد دورا مهما يفوق دور : العوامل الفردية  .1
المجموعة في المواقف الشرائية ، فعلى سبيل المثال في المجتمعات التقليدية 

ما ال يلعب يتخذ رؤساء األقسام القرارات لمجمل الوحدة الشرائية بين
المساعدون والمرؤوسون إال دورا هامشيا ، وفي السعودية وبلدان الشرق 

 وباألخص –األوسط تهيمن العالقات والقوة العائلية ، أما في بلدان أخرى 
في .  فان السياسيين هم مفاتيح األسواق المغلقة–في أمريكا الالتينية وأفريقيا 

 المشتريات وخارجها يجب أن تتم العديد من األفراد داخل وحدة: اليابان 
 السلع الصناعية يعرفون أن عليهم أن ومسوقو. قابلتهم والتأثير عليهم م

يستقصوا عن خلفيات مدراء المشتريات بغية تحديد طرق الشراء المثالية 
 .لديهم
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يتأثر أداء الشرآة وأنشطة وحدة المشتريات بالعوامل البيئية : العوامل البيئية .2
خم والدورات االقتصادية، لذلك يتوجب على المسوقين أن من قبيل التض

 .يدرسوا هذه العوامل وان يقوموا أيضا بتقييم زبائن الشرآة المشترية
 

عند تقييم العوامل التنظيمية تبرز مجموعة من األسئلة : العوامل التنظيمية .3
ما هي أهداف : الهامة التي يتوجب أن يجيب البائعون عليها من قبيل

 وغاياتها ؟ آم تبلغ درجة المرآزية في المنظمة وفي أنشطة الشراء المنظمة
فيها؟ ما هو مستوى نجاح الشرآة في أداء أعمالها ؟ ما هي الميزة التنافسية 

 لهذه الشرآة ؟ آيف تعمل وحدة المشتريات ضمن المنظمة آكل ؟
نظار ولهذه العوامل أهمية خاصة ، وقد لفتت اليابان األ: العوامل االجتماعية .4

 .بسبب ثقافتها التقليدية واقتصادها عالي األداء
المعتقدات ، االتجاهات ، نماذج األسر ، : ومن العوامل االجتماعية الهامة 

 .ممارسات األعمال

إن التعامل مع عامل عدم التأآد يحدد فيما لو آانت : ظروف عدم التأآد .5
كرار القيام الصفقات سوف تجرى بشكل سلس وفيما لو آان هناك احتمال لت

ما هي : وهنا يتوجب اإلجابة عن أسئلة مهمة . باألعمال في المستقبل
الضغوط الزمنية التي تكون على الوحدة المشترية؟ ما هي أنواع المخاطرة 
التي يأخذها أعضاء الوحدة المشترية بعين االعتبار؟ ما هي أنواع اتفاقات 

 الشراء التي من المتوقع أن يطلبوها؟ 
 

جميع الصفقات الصناعية تتأثر إلى درجة : التشريعية والحكوميةالعوامل  .6
آبيرة أو صغيرة بالتشريعات الحكومية ، ويتوجب على المسوقين أن يسألوا 

هل هناك أهداف حكومية خاصة أو رقابة حكومية يمكن أن : األسئلة التالية
صفقة ثر على الوحدة المشترية ؟ وهل توجد قيود قانونية تؤثر على هذه الؤت

؟ وهل هناك قيود تجارية قد تؤثر )على سبيل المثال مواد تعاقدية خاصة ( 
؟ هل يجب التعامل مع )آرخصة خاصة مطلوبة للتصدير(على الصفقة 

البيروقراطية الحكومية ؟ هل الرشاوى ضرورية للحصول على الصفقة 
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وهل هي قانونية ؟ ما هي درجة استقرار الحكومة الحالية؟ هل حصول 
 ات في الحكومة ستؤثر على الصفقات المستقبلية؟تغير

وباإلضافة إلى التشريعات فللحكومة تأثير على الصفقات الصناعية نظرا 
وآل الحكومات هي مشترى آبير للمنتجات . لتمتعها بقوة شرائية آبيرة 

تساهم في خططها " قوائم تسوق"والخدمات، فهي تبدأ من خالل وضع 
لمسوقين أن يحددوا هذه الحاجات الموجودة في االقتصادية ، لذلك فعلى ا

 .قائمة التسوق

 

 

 

 

 

 :استراتيجيات التسويق المحلى الفعالة - ب
 

ات بوضع استراتيجيات بعد تحديد سلوك المشترى يجب أن تقوم الشرآ
 :تسويق محلية

 

التسويق الصناعي هو تسويق من شرآة لشرآة ، : تحديد األسواق المستهدفة .1
ن المحتملين للسلع الصناعة يكون أمرا أسهل مما هو لذلك فتحديد الزبائ

للسلع االستهالآية ، فالدليل التجاري ومواصفات الشرآات التي تجمعها 
الملحقات التجارية في السفارات الخارجية والقوائم الحكومية واالتحادات 
 .التجارية وغرف التجارة تعتبر آلها مصادر جيدة لتحديد الزبائن المحتملين

 
تتضمن إستراتيجية السوق الناجحة عادة تعديالت : ديالت اإلجباريةالتع .2

آتحويل : إجبارية تكون ضرورية قبل أن تدخل المنتجات السوق األجنبية 
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 فولت 220إلى ) النظام األمريكي( فولت 110فولتية التيار الكهربائي من 
. لسياراتوتحويل مقود القيادة من اليسار إلى اليمين في ا) النظام األوروبي(

وعندما دخلت شرآة استمان آوداك سوق ناسخات الصور في أوروبا لم تقم 
بإجراء إعادة تصميم لخط منتجاتها لتناسب أراء وأمزجة األوروبيين بل 

 :قامت فقط بالتعديالت الضرورية وهي
 

 .تبدل الكتابة الموجودة على األزرار إلى آتابة باللغة المحلية للبلد •
وقد ( سمح بتصغير الصور إلى أي قياس معقول إدماج نظام بصري ي •

 )أدخلت هذه الميزة فيما بعد إلى خط المنتجات الخاصة بأمريكا الشمالية
 .االلتزام بمواصفات النظم الكهربائية في أوروبا في التوصيالت والفولتية •
إضافة بوابات أمان ليكون المنتج متوافقا مع معايير أمان المنتجات  •

 .األوروبية
 

 
آصانعي (العديد من الشرآات : عديالت االختيارية من اجل تمييز المنتجالت .3

يعتمدون على إستراتيجية ) الحواسب والمعدات الطبية ومعدات االتصاالت 
التفوق في التصميم التكنولوجي والتسعير التنافسي ليكونوا فعالين في السوق 

 تجد من المحلية ، ولكن بهدف مقابلة المنافسة فان الشرآات األخرى
الضروري عليها أن تقوم بعمل ما لتمييز منتجاتها ، فإعادة تصميم المنتجات 
للزبائن المنفردين آال على حدة هو أمر مكلف إلى درجة تجعله أمرا متعذرا 

لذلك تقوم هذه الشرآات ببعض التغييرات الطفيفة آتغيير التغليف وصبغ . 
أما بعض الشرآات . ديةبعض مكونات الخدمة التي تقدمها بالصبغة الفر

األخرى فتذهب ابعد من ذلك ، ومن األمثلة عليها ما قامت به شرآة 
آوماتسو بغية تحدى آاتربلر في مجال السوق العالمي آلالت حراثة 

فشرآة آاتربلر في أعوام الثمانينيات آانت القائد األوحد في هذا . األرض
 ، وآانت مشكلة من السوق العالمية% 50المجال مع حصة سوقية تفوق 

المنافسين أن اسم هذه الشرآة آان يتمتع باحترام المشترين الصناعيين في 
مجاله ، لذلك فقد آان من الصعب على هؤالء المنافسين أن يحوزوا على 
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انتباه المشترين إال لفترات محدودة ، وهنا قامت شرآة آوماتسو بدراسة خط 
بدء إستراتيجية لتمييز منتجاتها منتجات شرآة آاتربلر وزبائنها ، ثم قامت ب

 :وفقا لما يلي
 
قامت بتصنيع آالت أثقل قليال أو أقوى قليال من منافستها من شرآة  •

 720آاتربلر فمثال قدمت شرآة آوماتسو حفارة هيدروليكية بقوة 
 .حصان700حصان لتنافس الحفارة التي تنتجها آاتربلر بقوة 

يز مستمر لمنتجاتها ، حيث قدمت بدأت آوماتسو بالقيام بإستراتيجية تمي •
على سبيل المثال أجهزة بلدوزر تعمل بالتحكم عن بعد الستخدامها في 
المناجم العميقة ، أجهزة بولدوزر آهربائية صامتة وال تصدر دخانا ، 
لوحات تحكم مع إنذار إلى عندما تستخدم اآللة بشكل خاطئ أو عندما 

 جذاب وبواحدة بصوت نسائيوآان هذا اإلنذار (ترتفع درجة حرارتها 
 .) لغة مختلفة12من 

عندما تتعطل آلة ما يحدث بعض الخلل في جزء : التمييز من خالل الخدمة  -4
ية الكاملة للمستخدم ، وهذه الحقيقة تمنح المسوقين اإلنتاجمن العملية 

الصناعيين الفرصة الستخدام إستراتيجية لتمييز منتجاتهم باستخدام تجهيزات 
فبالعودة إلى مثال آوماتسو آانت . دمة والصيانة تكون متفوقة وقدرات للخ

هذه الشرآة عاجزة عن مجاراة شرآة آاتربلر من حيث شبكاتها التسويقية 
 عميل عبر العالم ، وهؤالء العمالء آانوا 200التي تضمنت أآثر من 

يزودون الزبائن بمعلومات شديدة األهمية وخدمات تقنية من خالل شبكة 
 . شاملةاتصاالت

وفي بعض الصناعات تكون الخدمة موردا لألرباح يفوق مبيعات المنتج بحد 
ذاتها ، فبعد أن أصبحت أجهزة الكومبيوتر منمطة إلى درجة بعيدة تحولت 
شرآات الكومبيوتر األوروبية لتصبح مزودة للخدمة بدل من آونها بائعة 

) روبية وهي خامس شرآة آومبيوتر أو(للمعدات ، فشرآة نيكسدورف 
أعادت تنظيم نفسها لتصبح شرآة خدمات استشارية تقوم بإجراء التكامل بين 

نظم الشرآات األخرى وبرامج الحاسب المبنية خصيصا للزبون ، آما 
الحظت شرآة أي بى إم أيضا هذا االتجاه وقامت بتأسيس شبكة فاينس وهي 
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، وباألخص شبكة تبادل بيانات تخدم صناعة الخدمات المالية األوروبية 
 .شرآات التأمين والمضاربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توزيع وترويج وتسعير المنتجات الصناعية
 :التوزيع

البيع المباشر من خالل : تان لتوزيع معظم السلع الصناعية هناك طريقتان أساسي
من خالل شبكات عمالء (والبيع غير المباشر ) التسويق المباشر(قوى بيعية 
ائد هو التحول من القوى البيعية المكلفة إلى التسويق ، واالتجاه الس) وموزعين 

 .المباشر المعتمد بشكل آبير على البريد والهاتف والفاآس وإلى البيع غير المباشر

 

 :البيع المباشر - أ
 

 : من خالل قوى بيعية .1
آأجهزة الكومبيوتر ، ( إن مبيعات المنتجات الكبيرة أو المنتجات المعقدة 

والمبيعات إلى مصنعي ) دات الطبية المتخصصة وشبكات االتصاالت والمع
المعدات األصلية تتم غالبا مباشرة من خالل مندوبي مبيعات أو فرق مبيعات 
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، ولكن تكاليف  تعيين القوى البيعية وتدريبها ) وهو األآثر شيوعا هذه األيام (
والمحافظة عليها ترتفع يوما بعد يوم، لذلك يسع المسوقون الصناعيون إلى 

عثور على طرق الستخدام القوى البيعية بطريقة أآثر آفاية من حيث التكلفة ، ال
وهناك طريقتين هما األآثر شعبية في هذه األيام وهما االشتراك في قوى 

 .المبيعات والتسويق بالهاتف

يحدث االشتراك في قوى المبيعات عندما تتفق شرآات ذات خطوط  •
وهذه القوة البيعية . ة بيعية واحدةمنتجات غير متنافسة على التشارك في قو

تقوم بإجراء عدد متفق عليه من االتصاالت البيعية في منطقة معينة نظير 
. سعر معين ، حيث يعمل آل رجل مبيعات مع أربع زبائن آحد أقصى 

وشرآة برآهيل البريطانية هي التي قامت بإطالق هذه الطريقة في 
 .يفقطاعات اإلنشاء والتعمير والتصنيع الخف

 
التسويق عن طريق الهاتف من خالل مكالمات يقوم بها رجال البيع إلى  •

زيادة آفاية وقت البيع وجها لوجه من خالل تخفيض االتصاالت غير 
 مندوب مبيعات في شرآة ليفر 169: 1981في عام . الضرورية 

 فقد زاروا فقط 1985 متجر ، أما عام 9000البريطانية زاروا أآثر من 
 مندوب مبيعات وأما بقية المتاجر فقد تم 100من خالل  متجر 1300

 .االتصال بها هاتفيا
 
   :التسويق الدولي المباشر .2

نظرا لتزايد االتفاقات الدولية التي تؤدى إلى سقوط الحواجز والموانع التجارية 
والتعريفات الجمرآية فقد قام المصنعون بطريقة لتخفيض تكاليف بيع منتجاتهم 

ن خالل تخفيض قواهم البيعية وترآيز الجهود على التسويق الدولي الصناعية م
المباشر ، وهذه الطريقة التي تستخدمها الشرآات األمريكية واألوروبية لدخول 

األسواق األجنبية آطريقة من طرق البيع المباشر السائدة إلى حد آبير بسبب 
 أرجاء العالم ، التطورات في االتصاالت الدولية ، فالبريد الجوى يصل آافة

وبعض الشرآات آـ أي تى اند تى تقدم اآلن أرقاما هاتفية دولية مجانا مما 
آما أن أجهزة . يمكن زبائن الشرآة من االتصال بها هاتفيا لطلب المنتجات
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الفاآس جعلت االتصال أسهل بين الشرآات وبين المسوقين والزبائن على حد 
 .سواء

 :مزايا التسويق الدولي المباشر
                    للتسويق المباشر العديد من االستخدامات من بينها البيع المسبق للزبائن

Pre-sellingوعلى سبيل المثال شرآة بريستول .  وتحديد آفاق المبيعات
البريطانية أرادت بيع طائرات صغيرة في الواليات المتحدة ، وللتأآد من درجة 

ة على قائمة من الزبائن األمريكيين المحتملين االهتمام بمنتجاتها فقد حصلت الشرآ
وأرسلت إليهم منشورات بيعية بالبريد مع عرض للحصول على مطبوعات عن 

فقد استطاع فريق مبيعات %  45ولما آان معدل االستجابة . الطائرات التاريخية
الشرآة أن يحدد ويستهدف الزبائن المحتملين مما جعل رحلتهم إلى الواليات 

 مليون 50ية حيث استطاعوا بيع ما قيمته حوالي اإلنتاج رحلة مرتفعة المتحدة
 .دوالر

وللتسويق المباشر على الصعيد الدولي بعض المزايا التي تمتاز بها عن بقية أشكال 
بالمقارنة مع المشاريع (فهو ال يتطلب استثمارات آبيرة . طرق دخول السوق 

 المثال، آما يتحلى بمرونة تجعل من المشرآة أو الفرع المملوك بأآمله على سبيل
الممكن محاولة الدخول للعديد من األسواق بشكل متزامن ، ولكن العقبة الوحيدة 

آما  أن هذه الطريقة تسمح بالحصول على . هي توافر قوائم عناوين بريدية أجنبية 
ع تغذية راجعة من الزبائن بسرعة مما يمكن من تعديل المزائج التسويقية لتتالءم م

 .شروط السوق

 

 :استراتيجيات التسويق الدولي المباشر
) في حالة البريد المباشر(وهي تتضمن عادة تجميع قوائم عناوين بريدية مناسبة 

في الواليات المتحدة يحصل المسوقون على هذه القوائم . مع رسائل مناسبة للزبائن
لمالئمة تكلف غالبا  سنت لالسم الواحد ، أما في أوروبا فالقوائم ا15 إلى 8نظير 

 سنت إلى دوالر واحد نظير االسم ، ونظرا الرتفاع ثمن القوائم 25ما بين 
البريدية األوروبية فان بعض الشرآات تقوم بوضع قوائم خاصة بها استنادا إلى 
. األدلة التجارية والسفارات األجنبية واالتحادات التجارية وغرف التجارة الدولية
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ئم أجنبية من مصادر أمريكية ، حيث تكلف قائمة ويمكن الحصول على قوا
 اسم ، 1000 دوالر لكل 250المشترآين اآلسيويين في مجلة نيوزويك حوالي 

آما أن مجالت بيزنس ويك وفورتشن وجريدة وول ستريت اآلسيوية تقدم خدمات 
وعلى أية حال فهناك بعض المشاآل في تنفيذ هذه االستراتيجيات ، وهذه . مماثلة
اآل تتضمن آميات متفاوتة من القوائم األجنبية والنفقات اإلضافية لترجمة المش

اليابان على سبيل (الرسائل في البلدان التي ال يمكن استخدام اللغة االنجليزية فيها 
موجبة في السويد ( إضافة إلى التفاوت في إدراك فائدة البريد المباشر ) المثال

ة إلى وجود بعض التشريعات في بعض البلدان إضاف) . وألمانيا وسالبة في فرنسا 
األوروبية تخفف من فعالية التسويق المباشر ، حيث يتجنب مستخدمو البريد 

المباشر في أوروبا عادة توجيه الرسائل التجارية إلى شخص بعينه بسبب وجود 
من فتح الرسالة ، آما / باستثناء الشخص الموجه الرسالة له / قوانين تمنع األفراد

 .حظر في ألمانيا تقديم عروض لهدايا مجانية للزبائن المحتمليني

 :البيع غير المباشر - ب
 :شبكات الوآالء والموزعين -

الطريقة األخرى لتخفيض نفقات البيع والتي يعتمدها مصنعو السلع 
الصناعية هي التحول من القوى البيعية إلى بناء شبكات من الوآالء 

 :ليها النوالموزعين ، وهذه الطريقة يشجع ع

تخفض من تكاليف التسويق التي يتحملها المنتج ألنه يمكن أن يقوم  •
 .الوآالء بتخزين المنتجات من منتجين مختلفين

هي طريقة مريحة للمنتجين الن الوآالء هم الذين يقومون بترتيب  •
 .وتنسيق اتفاقات الخدمة

 
 

ت التسويق ، وبعض الشرآات تعمل من خالل التحالفات بين الشرآات لبناء شبكا
وهي مشروع مشترك تابع للشرآة األمريكية زيروآس (زيروآس -فشرآة رانك
وباألخص الطابعات (تخصصت في بيع معدات النظم المكتبية ) في بريطانيا
والتي تحصل عليها من موردين مختلفين ، وفي نفس الوقت فان ) االليكترونية
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شرآة سيمنز االلمانية الطابعات التي تصنعها شرآة زيروآس تسوق من خالل 
التي تقوم بتضمينها في أنظمة الكومبيوتر التي تبيعها ، وتسوق أيضا من قبل 
 .شرآة ديجيتال ايكويبمنت األمريكية من خالل فروعها التسويقية األوروبية

 تقوم ببناء شبكات -من بينها العديد من الشرآات اليابانية–وهناك شرآات أخرى 
لعملية هي جزء من إستراتيجية طويلة األمد تستفيد من وهذه ا. حصرية خاصة بها

منتجاتها ، ثم تقوم ببعض التعديالت النهائية ) اختبار(الموزعين المحليين لـ
الصغيرة على االستراتيجيات التسويقية الخاصة بمزيج منتجاتها ، وبعد ذلك تقوم 

هذا وشرآات آانون وريكو تطبق . بتخصيص بعض الموارد لشبكاتها الخاصة
النوع من االستراتيجيات في أوروبا ، حيث نصف وآالء آانون في بريطانيا ال 

 .يتعاملون إال بمنتجات آانون

 

 

 :الترويج

يتم ترويج السلع الصناعية عادة بشكل مختلف عن السلع االستهالآية ، حيث آثيرا 
تتم ما تستخدم المجالت العلمية والتقنية المتخصصة الجتذاب االستفسارات ، ثم 

آما أن المعارض التجارية والعروض و . المتابعة من خالل البيع الشخصي
 .ورشات العمل الفنية لتحديد الفرص المحتملة والقيام باالتصاالت البيعية

 

 :التطورات الحديثة في مجال اإلعالن الصناعي 

 :اإلعالن المعزز لصورة المنشأة -1
ين جعلت من معظم الشرآات إن االستخدام المتزايد لشبكات الوآالء والموزع

مستخدمة لغرف العرض ، حيث أصبح اإلعالن للسوق بأآمله طريقة شائعة 
ففي سوق أجهزة الكومبيوتر األوروبية . الجتذاب المشترين إلى غرف العرض هذه

والتي تنمو بسرعة تبذل شرآات مثل آومباك أو آبل قصارى جهدها لبناء العالقات 
تستخدم اإلعالن المعزز لصورة المنشأة على نطاق مع الوآالء ، ولكنها أيضا 
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أوروبا بأآملها بهدف اآتساب سمعة جيدة بين مجموعة واسعة من الزبائن 
 .المحتملين

 :عولمة رسائل السلع الصناعية -2
إن االتجاهات الترويجية في السلع الصناعية هي نحو تحقيق التوازن بين مداخل 

ت من الرقابة المحلية على المحتوى المقر الرئيسي للشرآة وبين وجود درجا
 قرر مؤتمر اإلعالن الصناعي العالمي 1988وفي عام . اإلعالني وتنفيذ الخطة 

الذي عقد في برشلونة في اسبانيا أن البث الفضائي الذي يمكن التقاطه في العديد 
وأصحاب القنوات . من  البلدان جعل استخدام الرسائل الموحدة أمرا مبررا

التي تتضمن ) أي بى سى( آانوا يقومون بتوسيع قناة األعمال أوروبية األوروبيون
االنكليزية (موجز عن األعمال في العالم في وقت اإلفطار بلغتين مختلفتين 

، ) إضافة الفرنسية وااليطالية واالسبانية( لغات 5ليصبح الموجز بـ ) واأللمانية
ال األعمال والممولون حيث أن المستهدفين األساسيين من هذه القناة هم رج

ومن المعلنين في هذه القناة شرآات أي بى إم ، نكسدورف بريتش . والسياسيون
 .بتروليم وإيكسون

وقد استجابت وآاالت اإلعالن لهذه االتجاهات من خالل إنشاء شبكات أوروبية 
آانت أول شرآة ) بى بى دى أو ورلد وايد(لتساعد المسوقين الصناعيين ، وشرآة 

إنشاء فرع للتنسيق بين فروعها في الشبكة التي تشمل ثمان بلدان ، وتنافسها تقوم ب
 بلدا 22بشكل رئيسي ديالوج انترناشيونال وهي شبكة من الوآاالت المستقلة في 

تنسق أعمالها شرآة سويدية هي اندرسن وليمبكي ، وهذه الشبكات تمكن منظميها 
 . العديد من البلدانأن يحصلوا على عقود دولية وحمالت إعالنية في

 

 :صاالت العرض والمعارض التجارية  -3
تمثل المعارض والمعارض التجارية فرصا أخرى للشرآات لعرض منتجاتها 

 استخدمت آاتربلر عرض مزايا 87وتقاناتها ، ففي معرض آون إيكسبو 
منتجاتها وطرق استخدامها وحفزت عالقاتها مع العمالء وقامت ببعض 

 المختلفة ، واستطاعت بذلك إطالق خطوط منتجات العروض التكنولوجية
 .جديدة ، وخدمات أعمال جديدة ، وحزم مالية
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وقد أدى ذلك إلى حصول هذا العرض على أعلى معدل إعادة اتصال على 
 من المبيعات المرتكزة على المبيعات التي 12.600آما حقق % 78اإلطالق 

خدمت سوني طريقة وفي نفس المعرض است. حصلت عليها من هذا المعرض
عرض مزايا المنتج واحد لواحد مع عروض مسرحية تبين أحدث األجهزة 

والتكنولوجيا التي تقدمها ، وهو ما استخدمته أيضا شرآة جنرال إلكترك 
 .لألجهزة الطبية

وباألخص تلك ذات التقانات (وعلى أي حال ، فالعديد من لشرآات الكبرى 
جارية الكبرى تؤدى إلى اإلضعاف من مقتنعة بان المعارض الت) المتخصصة

تأثير عروضها ، لذلك بمعظمها تحول إلى المعارض األصغر واألآثر 
وعلى سبيل المثال . تخصصا أو إلى معارض خاصة بمنتجات الشرآة

فمعرض الطعام المثلج الدولي الذي يعقد في ألمانيا هو انبثاق عن معارض 
بعة في بريطانيا تقوم بمعرض وشرآة أي بى إم لديها شرآة تا. طعام أآبر

 يوما ، أما في البلدان االسكندينافية فالسائد هناك هو 11خاص بمنتجاتها يدوم 
 .المعارض المتنقلة

 :البيع من خالل ورشة عمل -4
آلما تم إدخال تقنيات جديدة آان استخدام طريقة البيع من خالل ورشة العمل 

مين وتنظيم الفرص البيعية أمرا مجزيا ، فهي طريقة فعالة لتعليم المستخد
 قامت شرآة أمريكية مصنعة ألدوات اآلالت بإقامة 1988ففي عام . المتاحة

ورشة عمل تدريبية حول آالت تشكيل صفائح المعادن التي تصنعها في مرآز 
وقد حضر هذه الورشة حوالي . التجارة العالمي في االتحاد السوفييتي السابق

الر ، ولكن ممثلي الشرآة يتوقعون أن  دو30000 شخصا وآلفت حوالي 90
ثم تابعت الشرآة .  مليون دوالر1.5المبيعات الناجمة عن هذه الورشة بلغت 

بزيارات إلى الشرآات السوفييتية وباستضافة وفد سوفييتي في مرآزها األم في 
والية ايوا األمريكية والقيام بمعرض في متيالوبرابودآا وهو معرض أدوات 

 .يتياآلالت السوفي

 

 :التسعير



75   
   

إن قرارات وضع األسعار للمنتجات الصناعية تختلف فيما لو آان المنتج جديدا 
أو موجودا في السوق من قبل ، فبالنسبة لمنتج جديد يكون التسعير المبدئي 

 ، شروط السوق اإلنتاجتكاليف : أمرا ناجما عن اآلخذ بعين االعتبار 
وهذا يعتمد على درجة (  بتسويق تجريبي وإذا أريد القيام. واألنشطة التنافسية 

فانه من الممكن عندئذ القيام باستراتيجيات تسعير ) جدة المنتج ودرجة االبتكار
 .مختلفة

فبالنسبة لخطوط منتجات قائمة يمكن لقيام بمراجعة للسعر عندما تحدث 
التضخم أو تصرفات المنافسين على ( تغييرات في التكاليف أو ظروف السوق 

، وإذا آان المطلوب رفع السعر فان التأثيرات على الطلب هي ) لمثالسبيل ا
 .مكافئة لمزايا عدم رفع السعر

إذا اعتبرت شرآة ما أنها القائد في السوق وقامت بتقديم . وعلى سبيل المثال
منتجات أو خدمات متفوقة أو آان لديها زبائن مرتفعي درجة الوالء إلى حد 

فمن الممكن في هذه الحالة أن تكون مطمئنة ) بى إمآما هو الحال مع أي (بعيد 
عند قيامها بتحويل زيادات التكاليف ليتحملها الزبائن أو عند ال مباالتها 

وبعد ذلك تعطى القرارات . بالمنافسة السعرية التي يقوم بها منافسوها
التسعيرية إلى ممثلي المبيعات في الدولة األجنبية الذين يقومون بحساب عوامل 

الختالفات في سعر الصرف وعوامل التعديالت النهائية داخل السوق ا
ثم يتم إجراء التعديالت النهائية على ). خصومات ، تخفيضات ، وما شابه ذلك(

مما يعطى بعض المرونة لعملية وضع " ( حصري"السعر وفقا لكون المنتج 
 ).حيث يملى السوق السعر" ( شائع" أو ) السعر

أن المنتجات الصناعية آوسائط االتصاالت ومعدات وتجدر اإلشارة إلى 
اإلنشاء والبناء واآلالت الثقيلة تكون عادة جزءا من الخطة االقتصادية للبلدان 

والن هذه السلع هي مرتفعة السعر غالبا والن هذه البلدان عادة ال . النامية
ا غالبا تستطيع دفع ثمنها بالدوالرات أو الجنيهات أو الفرنكات أو بالين فإنه

 .تعرض المقايضة آطريقة للحصول على السلع الصناعية

وشرآة شيس آ جى األلمانية الغربية التي تصنع معدات اآلالت عانت من 
بعض  المشاآل عند البيع في االتحاد السوفييتي السابق بسبب النقص الكبير في 



76   
   

معدات العملة الصعبة ،وقد حلت الشرآة هذه المشكلة من خالل استيراد آالت و
سوفييتية من شرآة ستانكويمبورت وهي المنظمة التجارية التابعة للحكومة 

السوفييتية ، وقامت بتحديثها وتطويرها للتماشي مع الحاجات الغربية من خالل 
وبذلك أمكن التخلص . إضافة تعديالت هيدروليكية وتحكم آهربائي ونظم قياس

ورى سيدن وهي شرآة من استخدام العملة الصعبة مما سمح لشرآة فينب
مصنعة للمعدات سوفييتية باستيراد األدوات واألجزاء لبيعها في السوق 

 .السوفييتية

 

 

 :تسويق الخدمات الصناعية

الخدمات المصرفية ، اإلعالن ، الخدمات : تتضمن الخدمات الصناعية 
المحاسبية ، البناء ، االستشارات وغير ذلك من الصناعات المشابه ، وبينما 

بر المنتجات الصناعية أشياء ملموسة فان الخدمات الصناعية تبقى غير تعت
ملموسة وهي تمثل إشباعا لطلبات معينة من خالل القيام بعمل معين ، وصحيح 
أن معظم الخدمات مرتبطة بمنتج ما إال أن العديد من الخدمات الصناعية تباع 

 ).  أي أنها خدمات خاصة(بشكل منفصل ومستقل

 

  :للظروف المحليةاالستجابة 

تقوم الشرآات التي تبيع الخدمات الصناعية بأخذ مجموعة من المهارات 
آما هو الحال في (والعمليات التي طورتها في بلدها األم إلى األسواق األجنبية 

ولكن تطبيقها في الخارج يتأثر إلى حد بعيد بالعوامل المحلية، ) اإلعالن والبناء
 :فعلى سبيل المثال 

البناء والهندسة المعمارية يجب أن تستجيب لقوانين البناء المحلية، خدمات  - أ
آما يجب أال يتعارض المنتج النهائي مع القيم الجمالية السائدة في المباني 
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وعلى أية حال فمن الممكن استخدام مواد البناء األجنبية وطرق . المحلية
 .الهندسية المعمارية األجنبية في معظم الحاالت

 
وهي . عمل وآاالت اإلعالن تحت نطاق معايير اإلعالن المحليةيجب أن ت - ب

يجب أيضا أن تتغلب على عقبات من قبيل وسائل اإلعالم غير المتطورة 
ووسائل اإلعالن غير التجارية والنقص في األفراد الماهرين والمختصين في 

من فروع شرآات اإلعالن % 75وعلى أية حال فأآثر من . مجال اإلعالن
 .ية في الخارج تقوم بحمالت إعالنية على نطاق أآثر من بلداألمريك

 

 
 العوائد من األسواق 3/4 إلى 1/4عادة ما تحصل شرآات المحاسبة على  - ج

الخارجية ، وهي يجب أن تخضع مكاتبها في الخارج إلى مبادئ المحاسبة 
والحساب الضريبي المحلية ، أما في حالة الشرآات متعددة الجنسيات فيجب 

حلى بالمرونة الالزمة إلدخال الحسابات المحلية ضمن النظم المحاسبية أن تت
 .للشرآات متعددة الجنسيات

 
 

  :التنافس في سوق الخدمات العالمية

 : الخدمات المصرفية .1
لقد هيمنت المصارف األمريكية آـ سيتى آورب وتشيز منهاتن لفترة طويلة على 

 آانت 1989كن بحلول عام الخدمات  المصرفية على الصعيد العالمي ، ول
 من المصارف العشرين الكبرى في العالم 14المصارف الخمسة الكبرى و

مصارفا يابانية ، فاليابانيون الذين تساندهم فوائض تجارية هائلة وسوق مالية 
) في هذه السوق يمكن جمع حوالي البليون دوالر يوميا آمدخرات ( محلية محمية 

وفي مجال بيع وشراء . لى الخدمات المصرفية العالميةيقومون حاليا بتأثير آبير ع
األسهم هناك شرآة يابانية عمالقة تتعامل باألسهم والسندات هي أآبر بعشر مرات 
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من أآبر شرآة أمريكية مماثلة وهي شرآة ميرل لينش ، وأسواق السندات 
 .األوروبية تسعر خمس أسهمها بالين

قادرة على الحصول على مزايا وبسبب آون الصناعات الخدمية آالمصارف 
تنافسية من خالل معرفة العادات والممارسات المالية المحلية فان شراء مصارف 
أجنبية يعتبر طريقة شائعة لدخول األسواق األجنبية ، ففي والية آاليفورنيا يمتلك 
اليابانيون اآلن أربعة من المصارف العشرة الكبرى ، آما أن المصارف اليابانية 

 البليون دوالر المطلوبة لمساعدة شرآة بانك أميرآا عندما مرت 1/3زودت 
وفي نفس الوقت فان الشرآات األمريكية قد شقت طريقها إلى اليابان . بمتاعب

حيث أصبحت سالومون برذرز خامس اآبر شرآة تعامل باألسهم في اليابان مع 
ي مجال الخدمات ويعتبر التواجد المحلى أمرا حتميا ف. انتهاء عقد الثمانينيات

آما هو الحال في حالة (المصرفية العالمية ،  لذلك توضع المصارف الدولية نفسها 
. آشرآات محلية في األسواق الرئيسية لها) المصنعين الدوليين للسلع الصناعية 

ولكن العديد من هذه المصارف بدأت في تضييق نطاق الرقابة على شبكات 
 من حيث الحجم 18بانك وهو المصرف رقم مصرف دوتيشى . فروعها العالمية

على الصعيد العالمي يقوم بتشكيل فرعه الواحد واألربعين آشبكة دولية قوية ويقوم 
بموضعه نفسه آبنك استثماري أوروبي متخصص في إدارة األصول للمستثمرين 

 ,.المؤسساتيين

ز الرئيسية مالية في المراآ" مراآز إنزال"أما المصارف اليابانية فتقوم بإنشاء 
وهناك أربعون مصرفا يابانيا في سويسرا ، وأما . وتعزز من قوة تواجدها المحلى

 شرآة أسهم 52 شرآة تأمين يابانية و22 مصرف ياباني ، 29في لندن فهناك 
 ...يابانية

 :اإلعالن .2
أصبح اإلعالن صناعة عالمية في الثمانينيات مع قيام شرآة ساتشى اند ساتشى 

أما في .  األسواق العالمية عن طريق اقتناء الشرآات المحليةبدخول مجموعة من
التي التزال (الوقت الراهن فالنمو السريع لصناعة اإلعالن خارج الواليات المتحدة 

العالمية جعلت والشعبية المتزايدة للحمالت اإلعالنية ) تقوم بثلثي اإلعالن العالمي
فبعد أن . عالن األمريكية الخارجي أمرا ضروريا لمعظم وآاالت اإلالتواجد
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خسرت وآالة دويل دين اند بيرنباخ حملة بوالرويد العالمية أدرآت ضرورة أن 
وعلى أي حال فما تزال وآاالت اإلعالن األمريكية . تعزز من أنشطتها الدولية

 اآبر وآالة إعالن 20 من 17مهيمنة على صناعة اإلعالن العالمية ، حيث تشغل 
 .في العالم

ى وعلى التوازي مع الموجة السائدة بين المسوقين الدوليين للسلع ومرة أخر
الصناعية ، فقد أصبح االندماج وشراء الشرآات األجنبية استراتيجيات تتبعها 

 .الشرآات لتوسيع تأثيرها العالمي

 

 

 :المضاربة والتأمين الصناعي .3
ئنها تغطية في الثمانينيات آان الهدف من تدويل صناعة التأمين هو أن تقدم لزبا

على نطاق العالم بأآمله ، والشرآات الدولية تحتاج إلى أنواع خاصة عديدة من 
التأمين األجنبي ، فهي تحتاج إلى التأمين ضد مخاطر الحريق إضافة إلى التأمين 

ضد المصادرة والتأميم وضد أضرار الحرب والثورة أو العصيانات المدنية ، آما 
ضرار القانونية من قبيل التسبب في أذى لعامل أو أنها تحتاج إلى حماية ضد األ

 تشكل 1988التي آانت عام (وشرآات التأمين األمريكية . حوادث البيئة والتلوث
تقدم برامج عالمية للشرآات األمريكية )  شرآة تأمين في العالم20 من اآبر 8

لة تتضمن معدالت تأمين عالمية ومعايير عالمية مشترآة لتقييم االحتفاظ وحا
 .المواطن الجيد آما هو الحال في الخضوع لقوانين التأمين المحلية

ولكن المتطلبات القانونية والتشريعية تتسبب في اختالفات آبيرة بين البلدان ، فمثال 
األوروبيون حساسون تجاه التلوث البيئي ، حيث لكل بلد التشريعات والقوانين 

جال التأمين مجموعات مختلفة من ولمواجهة هذه المخاطر يستخدم ر. الخاصة به
المؤشرات لكل بلد على حدة ، وتجدر المالحظة أن نطاق التغطية في معظم 

، ) للحوادث غير المقصودة وغير العادية وغير المتوقعة (الحاالت هو فقط 
وبعض البلدان تطلب سياسات تأمين ضمن مواد خاصة بالتخلص من نفايات 

، وبهدف مجاراة التوحيد ) ربية وايطاليا واسبانياآفرنسا و ألمانيا الغ(المشروع 
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 مقياس تشريعي 100األوروبي تبذل جهود آبيرة لتوحيد هذه القوانين مع أآثر من 
 .صادر عن اللجنة األوروبية إلى قانون تأمين شامل

 

 

 

 

 

 

 :النقاط الرئيسية للتسويق الصناعي الدولي

السلع والخدمات الصناعية العالمية ، تشتد المنافسة وتزداد يوما بعد يوم في أسواق 
والتحرآات نحو تحرير التجارة ساهمت في توحيد معايير المنتج ، آما تؤدى 
الخصخصة وإزالة القيود التشريعية عن األسواق التي آانت فيما سبق محمية 

آقطاعات االتصاالت والطيران إلى أن تصبح الشرآات أآثر تنافسية وان ترآز 
 .المنتج وعلى استراتيجيات تصنيع عالمية منخفضة التكلفةعلى االبتكار في 

وبهدف الحفاظ على التنافسية في آل سوق على حدة تقوم الشرآات باستخدام 
على الشرآات المحلية للحصول على /التحالفات واالندماجات أو االستيالء مع

 . التقانات وعلى طريقة لدخول نظم التوزيع المحلية

" فكر عالميا وتصرف محليا"من شعار " تصرف محليا"وبغية القيام بجزء 
فالشرآات تستثمر بشكل آبير في إنشاء شبكات الوآالء والموزعين وفي ترويج 
عروضها من خالل وسائط إعالنية مختلفة آالمعارض والمعارض التجارية و 

آما أن استراتيجيات المقايضة وإعادة الشراء من الجهة . ورشات العمل التدريبية
 .شترية هي عادة جزء من الحزمة السعرية للمنتجات الصناعية مرتفعة الثمنالم

فهي تذهب إلى الخارج ) اإلعالن ، المحاسبة ، التأمين(أما الخدمات الصناعية 
بشكل أساسي لتلبية رغبات زبائن السوق في البلد األم عندما يقومون بالتوسع دوليا 
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ة التي ثبتت جدواها معهم فإنهم عادة ، ورغم أنهم يأخذون بعض المهارات والمعرف
يقومون بتفصيل خدماتهم لمقابلة حاجات السوق المحلية واالستجابة للبيئات 

 .التشريعية المحلية

 :مثال عن حالة عملية في السباق نحو الريادة التكنولوجية

 .خارطة طرقية للعالم تعمل بالضغط على إصبع من السليكون - ت
 .وعة من التجهيزات الرئيسيةحواسب مكتبية تؤدى مهام مجم - ث
 . مرة عن دقة الصور المطبوعة20رسوم حاسوبية تزيد دقتها بـ  - ج

آيف يمكن أن تتحول هذه األفكار إلى حقيقة؟ تأتى اإلجابة من خالل تطوير 
 . ميغا بايت64شريحة الذاآرة الرئيسية بحيث تصبح 

 مرة عن طاقة 16ويستمر السباق على تطوير هذه الشريحة التي تزيد طاقتها بـ 
 . ميغا بايت4الشريحة المستخدمة حاليا ذات الـ 

 1و$  مليون600إن تكاليف تطوير هذه الشريحة مرتفعة للغاية وتتراوح بين 
 600باإلضافة إلى تكاليف إنشاء مصنع إلنتاجها والتي تتراوح بين $ بليون 
 احتالل غير أن المردود مثير أيضا ، فباإلضافة إلى$  مليون750و$ مليون 

موقع الريادة في صناعة تعد التكنولوجيا العنصر األساسي فيها ، هناك فرصة 
 .من السوق العالمية% 10امتالك 

 في هذا السباق ضد الشرآات اليابانية للتقانات المتطورة مثل IBMوقد دخلت 
Fujitsu, Mitsubishi , NEC , Hitachi, Toshiba .  

ينات أن تصل مبيعات األجهزة التي تدخل هذه وآان من المتوقع مع نهاية التسع
 2الشرائح  في تصميمها من حواسب وطابعات ليزرية وأجهزة فاآس إلى حوالي 

 2000في عام $  بليون 25، وان تبلغ  مبيعات هذه الشرائح وحدها $ تريلليون 
. 

 Toshibaوآان من المتوقع فوز اليابانيون في هذا السباق حيث تسيطر شرآة 
 . ميغا بايت4 ميغا بايت والـ 1بر حصة من سوق شرائح الـ على اآ
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 يتوقع أن ينجح خمسة منتجين يابانيين في شحن عينات من 1993وفي عام 
 . ميغابايت64شرائح الـ 

الجميع ينفق ماليين الدوالرات على عمليات تصميم وتصنيع بدائل لدارات يقل 
شعرة واحدة لدى  من عرض 4/1000أي حوالي ( ميكرون 0.35عرضها عن 

 ). اإلنسان

 لكن ماذا عن الشرآات غير اليابانية ؟

 منذ الثمانينات صراع تنافسي حاد مع اليابان وقد أدى هذا مع مرور IBMتعيش 
 جهودها مع شرآة IBMوقد وحدت . الوقت إلى زيادة تطور هذه التقنية الهامة

Siemensوللحد من .  األلمانية لدفع وتيرة التطور في صناعة الشرائح
 .Motorola في اتفاق تعاون مشترك مع شرآة IBMمخاطرتها دخلت 

 في تحقيق تقدم Sematechوفي النهاية نجحت مؤسسة أبحاث أمريكية تدعى 
 شرآة في إنتاج 14ملحوظ في هذا المجال حيث نجح هذا التحالف الذي يضم 

لوب  ميكرون وهو أفضل بمرتين من العرض المط0.5دارات بعرض أفضل من 
 . ميغابايت64لشرائح الذاآرة 

$  مليون 100لقد آانت هذه المجموعة تنظر إلى مستقبل هذه الصناعة خصصت 
 ميكرون التي ستجعل الوصول 0.1 لصالح تطوير تقنية تصنيع 1992في عام 

 ميغابايت ، أو وضع آمبيوتر خارق المواصفات على 150إلى شريحة ذاآرة بـ 
     . شريحة صغيرة أمرا ممكنا
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 مشاآل التسويق الصناعي

إن أهم المشاآل التي يتعرض لها التسويق الصناعي تعود إلى طبيعة السلعة 
الصناعية ذاتها التي تختلف اختالفًا آليًا عن السلعة االستهالآية آما سبق بيانه في 

:الفصل السابق وأهم هذه المشاآل هي  

 

  اختالف دوافع الشراء-1

يث يقوم المشتري الصناعي باتخاذ قرار شراء رشيد بنسبة مائة بالمائة بعد بحث ح
وتمحيص ومقارنة للجوانب الفنية والتأآد من مطابقتها للمطلوب ومقدرتها على 

 عكس االعتبارات النفسية التي تتدخل في تحديد قرار شراء اإلنتاجخفض تكاليف 
.السلع االستهالآية  

 

:شراء ضعف تكرار معدل ال-2  
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وذلك مرده أيضًا إلى طبيعة السلعة الصناعية التي تتميز بدورة حياة سلعية طويلة 
.مقارنة بالسلعة االستهالآية ذات دورة الحياة األقصر  

 

: تخصص وتمرآز السوق الصناعي-3  

حيث تتواجد هذه األسواق عادة في المناطق الصناعية التي غالبًا ما تكون موجودة 
.ا يتطلب الوصول إليها توفر وسائل المواصالت المناسبةفي ضواحي المدن مم  

 وآذلك يجب األخذ بالحسبان المشكلة المتعلقة بحجم و وزن السلع الصناعية التي 
تكون ثقيلة وآبيرة في غالب األحيان مما يتطلب وجود معدات خاصة بالرفع 

.والسحب تتالءم مع هذه السلع و شاحنات آبيرة لنقلها  

 :معاملي التبادل ال-4
و هذا من أبرز مشاآل التسويق الصناعي حيث تميل الشرآات عادة إلى شراء 

المنتجات من المؤسسات التي تشتري منها بدورها، وهذا يشكل عبئًا تسويقيًا آبيرًا 

على الشرآات المنافسة التي تبحث عن زبائن جدد اعتادوا الشراء وفق مفهوم 

افية و تقديم حوافز ومسوغات تقنع الزبائن المعاملة بالمثل مما يتطلب جهودًا إض

بالبديل الجديد باإلضافة إلى المقدرة على الدخول معهم في منظومة التبادل 

 .المعاملي

 

 : الطلب المشتق-5
من مميزات السلع الصناعية هو أن الطلب عليها قد يخضع إلى الطلب على بعض 

 مشكلة حقيقية في بعض السلع االستهالآية التي تدخل في إنتاجها و هذا يشكل

عتماد المنتج الصناعي على الغير في هذا الخصوص مما يؤخر الاألحايين نظرًا 

 . حيانًا أو يزيد في سعر التكلفة في األحايين األخرى أاإلنتاجعملية 
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 : إمكانية اإليجار-6
تعمد آثير من الشرآات إلى إستئجار بعض المعدات الصناعية الكبيرة أو غالية 

بدًال من شرائها و هذا يقلل من آمية اإلنتاج و استمراريته و يمثل شيء من الثمن 

 .  خيبة األمل للمنتجين الصناعيين الراغبين ببيع منتجاتهم الصناعية الخاصة

 
 
 
 
 
 
 

 مقارنة بين التسويق الصناعي والتسويق االستهالآي

 التسويق االستهالآي التسويق الصناعي

بشراء السلع والخدمات يضم المنظمات التي تقوم -
بقصد استخدامها بشكل مباشر في عمليات صناعية 
 إلنتاج سلع أخرى، أي أن السلع الصناعية تدخل 
إلى النظام اإلنتاجي لكي يتم تحويلها من حالة إلى 

حالة أخرى مما يترتب عليها زيادة القيمة والمنفعة 
.االقتصادية لها

 يضم األفراد واألشخاص الطبيعيين -
ين لديهم حاجات ورغبات معينة الذ

ولديهم مقدرة مالية آافية، ويكون 
شراءهم للمنتجات هو بقصد االستهالك 

النهائي الذي يترتب عليه إشباع الحاجات 
.وتلبية الرغبات 

 تعتبر السوق الصناعية سوقا صغيرة من حيث -
الحجم وذلك لكونها ال تضم إال شريحة من 

.اعيين فقط المشترين أو المستعملين الصن

تعتبر السوق االستهالآية سوقا آبيرة -
آونها تضم شريحة آبيرة من أبناء 

المجتمع ، حيث إن الكثير من السلع 
االستهالآية يكون استهالآها من قبل 

.عموم أفراد المجتمع

 تشتمل السوق االستهالآية على عدد - عدد السلع التي يتعامل بها التسويق الصناعي -
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 الدولي 

 

: لدوليتعريف التسويق ا  
إن دراسة التسويق الدولي يجب أن تبدأ بتقدمة حول ماهية التسويق واألنشطة التي 

يتألف منها ، فلقد بين عدد آبير من آتب التسويق تعريفات مختلفة للتسويق ، إال 
أن معظم هذه التعاريف متقاربة وجميعها تصف مبادئ التسويق بنفس الطريقة، 

 جمعية التسويق األمريكية، حيث عرفت ومن أهم تعريفات التسويق تعريف
إنجاز أنشطة األعمال التي تصاحب تدفق السلع والخدمات من " التسويق على أنه 

".المنتج إلى المستهلك   

ويستخدم بعض المؤلفين في تعريفهم لمفهوم التسويق الدولي مصطلح العمل في 
أداء " ويق على أنه التس) آاتوريا(أآثر من دولة واحدة وعلى سبيل المثال ، عّرف 

.محدودة .ر من السلع والخدمات آبي

 يتم توزيع السلع والمواد الصناعية في أغلب -
.األحيان عن طريق المنتج المباشر 

 تباع السلع االستهالآية في الغالب عن -
.طريق الوسطاء 

 يكون لمندوب البيع دور مهم وبارز في الترويج -
للمبيعات على هذا النوع من السلع ، وآذلك 

 والصحف المتخصصة إلبراز اإلعالن في المجالت
.الجوانب الفنية لألجهزة والمعدات 

 اإلعالن هو الوسيلة األآثر استخداما -
في عملية الترويج للمبيعات وبكافة 

أشكاله

 يهتم التسويق الصناعي بتقديم خدمات الصيانة و -
.الترآيب والتشغيل وغيرها من خدمات ما بعد البيع

 ال يهتم بذلك-

لمشتري الصناعي عن السلعة  معلومات ا-
.معلومات آاملة 

 معلومات المستهلك األخير عما يشتريه -
.من سلع هي معلومات محدودة

 تحكم المستعمل الصناعي إجراءات وقواعد -
.للشراء 

 ال تحكم المستهلك النهائي قواعد -
.وإجراءات للشراء
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األنشطة التجارية التي تساعد على تدفق سلع الشرآة وخدماتها إلى المستهلكين أو 
" .المستخدمين في أآثر من دولة واحدة   

 أضيف تعريف جديد للتسويق من قبل جمعية التسويق األمريكية 1985وفي سنة 
زيع السلع عملية دولية لتخطيط وتسعير وترويج وتو" التي عرفته على أنه 

" والخدمات لخلق التبادل الذي يحقق أهداف المنظمات واألفراد   

" ولغايات هذا الكتاب ، فقد وجد أنه من األفضل تعريف التسويق الدولي على أنه 
ذلك النشاط من األعمال الذي يرآز على عناصر تخطيط تطوير المنتج، التسعير ، 

من )  أو المستخدم الصناعي (التوزيع والترويج وخدمة المستهلك النهائي 
التي تلبي طلباته واحتياجاته في أآثر من دولة ) السلع أو الخدمات ( المنتجات 

".واحدة   

 

 

: وعلى هذا األساس ، فإن التسويق الدولي يتضمن القيام باألنشطة التالية   

. دراسة األسواق الدولية الحالية والمتوقعة-1  

بة والمطلوبة من قبل المستهلكين أو  تخطيط وتطوير المنتجات المرغو-2
.المستخدمين في األسواق الخارجية  

. توزيع السلع والخدمات من خالل قنوات التوزيع الدولية المالئمة-3  

 الترويج عن المنتجات ، والهدف منه إخبار المستهلكين عن توفر السلع وبيان -4
.الطرق المختلفة إلشباع وإرضاء حاجاتهم ورغباتهم  

يد طرق التسعير المختلفة التي تعكس القيمة والمنفعة التي تحققها السلعة  تحد-5
.للمستهلكين ، والتي تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على االستثمار للشرآات  

سواء بعد أو قبل الشراء ، وذلك للتأآد من ) الفنية وغير الفنية (  تقديم الخدمات -6
  .مدى رضا العمالء ، واستمرار التعامل معهم
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إن تعريف التسويق الدولي يختلف عن المفهوم العام للتسويق ، آونه يتعلق بأداء 

أي (  تدفق السلع والخدمات عبر حدود سياسية مختلفة علىاألنشطة التي تساعد 

، هذه االختالفات ينتج عنها فروقات أخرى تتضمن عملية ) أآثر من دولة واحدة 

اآل التسويق ، وتطوير السياسات الجة مشممارسة األنشطة التسويقية ، وآيفية مع

. ستراتيجيات التسويقية وتطبيقاتها إلاو   

 

 

 

 

 :الدولي التسويق إستراتيجية
 في الشرآات تستخدمها التي الكلية اللعبة خطط هي الدولي التسويق إستراتيجية إن

 في الخصوم منافسة من والتمكن الزبائن حاجات إرضاء بغرض األجنبية األسواق
 بالنسبة متشابه التسويقية العملية في للنجاح األساسية العوامل وتعتبر. األسواق هذه

 لتقديم نتيجتان المعقولة واألرباح البقاء يكون حيث والدوليين، المحليين للمدراء
 يمكن فال ولألسف. منخفض وبسعر للزبائن خصيصا مفصلة وخدمات منتجات
 لكل خصيصا المفصلة المنتجات إن حيث. الوقت وبنفس معا الهدفين هذين تحقيق
 والخدمات المنتجات فإن وأيضا. عالية إنتاج تكلفة ذات تكون حدة على زبون

 حاجات تحقيق يمكن ال وبالتالي ، متغيرة دولية سوقية ظروفا تواجه دوليا المسوقة
 منتجات وإنتاج الحجم اقتصاديات تحقيق أريد ما إذا العالمي النطاق على الزبائن
 تحقيق عليها أن تدرك الدولية الشرآات معظم فان ذلك ومع . منخفضة كلفةت ذات
 ذات منتجات إنتاج عليها أن أي. المنافسة أرادت ما إذا األساسيين الهدفين هذين أحد
 الزبائن أذواق إرضاء عليها أن أو ، المنافسين من ارخص وبسعر عالية جودة
 .اآبر بشكل الفردية
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 :القوميات عددمت العالمي قيالتسو

 محدود االستراتيجيات من واسع مجال على الدولي التسويق استراتيجيات تمتد
. سابقا المذآورين التسويق بهدفي االستراتيجيات هذه وترتبط ، نقيضين بطرفين
 المتشابهة الخصائص على يرآز حيث األول الطرف على العالمي التسويق ويقع

 والخدمات المنتجات لتنميط عالية وجودة يرةآب بكميات اإلنتاج ويستخدم للزبائن
 الشرآة لزبائن يكون أن البد ، اإلستراتيجية هذه تنجح ولكي. العالمي النطاق على

 والسيارات الطائرات صناعات وتقدم. العالم في مكانهم آان أينما متشابهة حاجات
 .اإلستراتيجية هذه مثل والتلفازات والساعات الطابعة واآلالت

 بين االختالفات على يرآز والذي المحلي المتعدد التسويق يقبع خرآلا طرفال وعلى
 وتبتكر اآلخر عن مختلفا باعتباره سوق آل اإلستراتيجية هذه تعامل حيث. الزبائن

 وتمويل التأمين نذآر اإلستراتيجية هذه على وآمثال. منها آال لتناسب لمنتجاتا
 تكييف يتم حيث ، القوميات متعدد يقالتسو الطرفين هذين بين ويقع. المستهلكين
 ذلك ومثال. المعنية األسواق لتناسب صغيرة أو آبيرة بدرجة الموجودة المنتجات
 .التجميل ومواد والصابون األغذية صناعات

 يتبعون ال القوميات ومتعددي العالميين المسوقين أن مالحظة من والبد
 التسويق شرآات تقوم حيث .ودائم حصري بشكل سابقا المذآورة االستراتيجيات

 التسويقية، وأمزجتها منتجاتها لبعض بالنسبة المحلية الخصوصية بمراعاة العالمي
 عن الكبير الحجم أسواق مزايا من يستفيدون الجنسيات متعددي المسوقين أن آما

 .المتعددة الدول بين والخدمات المنتجات نقل طريق

 :يجيةاإلسترات خياراتال أمام العالمي التسويق
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 ما غالبا فإنهم الدول، بين والخدمات المنتجات الدوليون المسوقون تبادلي عندما
 الزبائن وحاجات خصائص وتختلف. وآخر بلد بين مختلفة سوقية ظروفا يواجهون

 يعدلوا أن أو التسويقية أمزجتهم ينمطوا أن للمدراء يمكن ذلك على وردا. أيضا
 .منها مختلفة أجزاء

 :بالتنميط يقومون الذين ميونالعال المسوقون

 من العديد في األصلي بشكلها منتجاتهم على باإلبقاء العالميين المسوقين بعض يقوم
 ال أو المحلية، األسواق في لتلك مشابهة إما الدولي السوق ظروف وتكون . األسواق
 جميع في مثًال الزراعية السلع تنميط. التعديل تستدعى التي بالدرجة مختلفة تكون
 .العالم أنحاء

 :يمحل بشكل يفكرون الذين العالميون المسوقون

 وخصائص السوقية الظروف مع بالتكيف اآلخرون العالميون المسوقون يقوم
 ، المنمطة المنتجات على إجبارية تعديالت إجراء أوالهما: اثنتين بطريقتين الزبائن
 والطريقة . ترونيةاالليك المنتجات في فولت 220و 110 بين التوتر آتعديل وذلك
 في المادية المنتجات غير مناطق في تعديالت إجراء في هي التكيف في الثانية
  ومن. والضمان والتعليمات والتبيين المنتجات سماءأ آترجمة ، التسويقي المزيج
 .آبير بشكل المنمطة للمنتجات محليا طلبا المسوقون يؤمن الجهود هذه خالل

 الدولية؟ الحجم اقتصاديات القوميات متعددو المسوقون يحقق آيف

 ستجد فإنها التسويق في المستهلك نحو التوجه فلسفة أعمى بشكل الشرآات اتبعت لو
 رغبات إرضاء منها آل تستطيع حتى مختلفة منتجات إلنتاج مضطرة نفسها

 بحث تكاليف سيحملها وهذا. األجنبي السوق أجزاء من جزء آل في المستهلكين
 وبهذا. المحليين المنافسين مواجهة في التنافسية ميزتها على وسيقضى آبيرة وتطوير

 يعود حيث ، مجدية تناسبها سلعة وإنتاج سوق آل خصوصية مراعاة تكون ال فقد
 فيما خيارات ثالثة عادة الشرآات ولدى. المحلي السوق ترآيبة أو حجم إلى ذلك
 تحديد يمكنهم أوال . تالقوميا متعدد السياق ضمن المنتج باستراتيجيات يتعلق

 علها الطلب أن) الخبرة خالل من يعرفون أو (يعتقدون التي والخدمات المنتجات
 أيضا ويقومون.األسنان معجون ، آوال بيبسى ذلك ومثال. آبير حد إلى عالمي
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 المظهر أو الهوية من شيئا ويعطوها منتجاتهم خطوط على العمومية صفة بإضفاء
 .العالمي الخارجي

 المحلية اللمسات بعض تضاف ولهذا ، محليا المنتجات هذه من العديد إنتاج ويتم 
 بشكل تسوق قد المنتجات هذه أن ومع. القبيل هذا من وأشياء الغالف وحجم آالتبيين
 .األصلية مارآتها هوية على تحافظ أنها إال األم البلد في مختلف

 فقد الحالة وبهذا .المحلية اتاالحتياج لمقابلة التعديالت إجراء هو الثاني والخيار
 وأسماء جديدة أغلفة ألوان تستخدم حيث. للمارآة األصلية الهوية المنتجات تفقد

 .جديدة بيعية ومعالم مميزة

. المستهلكين احتياجات لمقابلة خاصة منتجات تصميم في فيكمن الثالث الخيار أما
 متعددو قينالمسو أن إلى 1989 العام في صناعات ست على دراسة وأشارت
 خطوط من 1/5 لـ بالنسبة وذلك للمنتجات الخاص التصميم إلى يلجؤون القوميات
 حيث ، العامة االستهالآية والسلع والمشروبات األطعمة ذلك ومثال . منتجاتهم
 خطوط من 1/3 إلى 1/4 لـ بالنسبة آامل بشكل الخصوصية الشرآات راعت

 أنبوبة في معبأ الحالقة معجون قدمت التي وجيليت دراي آندا فعلت آما منتجاتها
 مرتفع سيكون البخاخ األمريكي منتجها أن الحظت عندما المكسيكية السوق في

  .المكسيكيين للمستهلكين الثمن

 

 :المحلي المتعدد التسويق نحو التوجه

 الخدمات أو المنتجات نقل يتم ال المستهلكين وتمويل آالتأمين الصناعات بعض في
 هذه وفي. تام بشكل المحلية الخصوصية مراعاة تتم الحالة هذه وفي األسواق، بين

 نقل هي األجنبية الشرآات بها تتمتع التي الوحيدة التنافسية الميزة تعتبر الصناعات،
 والتنظيم، اإلداري الطاقم إعداد بغرض المحلية األسواق في واحدة لمرة التقنية
 .محلية األخرى األعمال آل وتكون

 :المحلية والمتعددة القوميات ومتعددة العالمية االستراتيجيات بين الجمع
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 تطبيق لكان تطبيقها ثم ومن اإلستراتيجية باختيار تقوم أن الشرآة على آان لو
 أي الشرآات تستخدم العلمي التطبيق في ولكن. سهال التسويقية اإلستراتيجية
 الصناعات بعض تبعوت. األسواق من سوق لكل بالنسبة مجدية تجدها إستراتيجية
 .واحدة إستراتيجية

 الشهرة ذات والسلع الكهربائية واألدوات والسيارات الفوالذ صناعات ذلك ومثال
 الخصوصية مراعاة من IBM مثل الشرآات بعض يمنع ال ذلك ولكن. العالمية
 للسلع المصنعة للشرآات يمكن مشابه وبشكل. سانحة الفرصة تجد عندما

 تستخدم حيث واحد تصنيع مكان من البلدان من العديد خدمة المعبأة االستهالآية
 شرآة في جنيف عمليات مرآز ينسق حيث. الموقع في اإلنتاج عن عوضا التصدير
 . أوروبا في الشرآة لعمليات بالنسبة والتسويق التصنيع نشاطات وغامبل بروآتل
 المحلي تصنيعال يبرر بحيث آبيرا المحلي الطلب يكون ال عندما انه الواضح ومن
 المسوقين آال فإن وأخيرا،. الحل هو التصدير نحو المتوجه العالمي التسويق يكون

 فرص يجدون عندما محلية متعددة نظرة لديهم يكون والعالميين الجنسيات متعددي
 .األساسي شرآتهما أعمال نطاق خارج مربحة أعمال

 ، المتحدة الواليات في والبناء المطاعم مجال دخلت مثال اليابانية سوني فشرآة
 في البطاطا ورقائق العصير مجال دخل اليابان في آوال آوآا عمليات ومرآز
 .الياباني المحلي السوق

 

 

 

 :االستراتيجي السوق توسع : الشرآة لموارد العالمي التخصيص

. الدولي للمسوق بالنسبة المهمة القرارات من لألسواق الصحيح االختيار يعتبر
 ويستخدم ، السوق وفرص السوق حجم أساس على البلدان اختيار يتم وبداية

 األماآن على التعرف يتم وحالما . العوامل هذه لتقييم األساليب من العديد المسوقون
 ، االعتبار بعين المحدودة الموارد اخذ مع ، التسويقية الجهود ترآيز فيها سيتم التي
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 على تؤثر أخرى عوامل هنا وتلعب.  المحددة األسواق بشأن قرارات اتخاذ من البد
 .هاما دورا السوق اختيار

 

 :األجنبي السوق توسيع على تؤثر التي العوامل

 :وأفرادها الشرآة موارد   -1

 الذين الموظفين نقص من الدولية الخبرة تنقصها التي الشرآات تعانى ما عادة
 ولذلك ، جنبيةاأل باألسواق االتصال من تمكنهم ولغوية إدارية بمهارات يتمتعون
 الشرآات تتوجه ال قد فمثال. العالم من األخرى األجزاء من التقرب يرفضون تجدهم

 الشرآات يدفع الرفض وهذا. والروسية الصينية األسواق إلى جدي بشكل الصغيرة
 بريطانيا مثل المحلية للسوق ونفسيا ثقافيا مشابهة بلدان باتجاه األمر أول التوسع إلى

 .اواسترالي وآندا

 

 

 :السوق عوائق -2

 هذه وتأخذ معينة، بلدان في األسواق خدمة على الشرآة قدرات السوق عوائق تعطل
 :متعددة أشكال العوائق

 على المطبقة الجمرآية الرسوم في وتتمثل ، السوق عوائق أحدى وهي: التعرفة
 ، الفاتورة قيمة من ثابتة نسبة تكون أن ويمكن. المعني البلد إلى البضائع دخول
 ثابتة بقيمة تكون أو ، المتحدة الواليات إلى الداخلة العطور على% 7.5 يدفع فمثال
 تكون وقد . المتحدة الواليات إلى الداخل الزنجبيل من آيلو آل على سنت 1.7 آدفع

 .ثابت نقدي ومقدار الكلية القيمة من نسبة أي مرآبة الرسوم

 1950 عام ففي . المعنى للبلد ةاالقتصادي لألولويات تبعا التعرفة نسبة وتختلف
 اليوم النسب هذه وسطي يبلغ بينما ، جدا عالية اليابان في التعرفة نسبة آانت 1960و
 .الصناعي العالم في النسب اقل من وهو% 3
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 هذا ينعكس الحاالت معظم وفي . اإلستراتيجية على مختلفة بأشكال التعرفة وتؤثر
 التعرفة تأثير يكون قد األحيان بعض وفي . ستوردةالم السلع أسعار في ارتفاعا التأثير
 بين اإلجراءات هذه وتتراوح . مضادة إجراءات التخاذ الشرآة تضطر بحيث شديدا

 آالتصنيع أخرى طرق إلى التحول أو المنافس السعر على لإلبقاء األرباح تخفيض
 تحول من خوفها اثر األمريكية الشرآات بعض فعلته ما وهذا . المحلي السوق داخل
 األوروبية الوحدة اتفاقية تطبيق بعد تجارى حصن إلى األوروبي االتحاد دول

 .االقتصادية

 المادية الكميات من تحد أن للدول يمكن حيث: الطوعية والقيود الحصص
 أن وحيث. المستوردة الدولة قبل من رضهاف ويتم ، استيرادها يمكن التي للمنتجات
 األجانب المصدرين تشجع الدول فان ، القيود هذه مثل استعمال تمنع الجات اتفاقية
 السيارات صناعة حدت وقد .طوعي بشكل أسواقها في مبيعاتهم دتقيي  على

 وللتعويض . الثمانينيات حقبة معظم في األمريكية السوق في مبيعاتها من اليابانية
 متوسط حجم ذات سيارات تسويق طريق عن األعلى إلى بالمتاجرة قامت فقد

 الحصص قيود أدت وقد . األآبر بالربح عليها عاد مما الصغير إلى إضافة وآبير
 إلى وتيوتا ونيسان هوندا إجبار إلى) الين سعر ارتفاع بسبب (األسعار وارتفاع
 .أمريكا في إنتاجها أو سياراتهم تجميع

 ال انه ومع السالمة، ومعايير للمنتجات الموضوعة المعايير مثل: األنظمة عوائق
 .آذلك تكون ما غالبا أنها إال للتجارة مقيدة تكون أن األنظمة هذه من يقصد

. الحكومية العقود منح عند المحلية الشرآات معظم تفضل: الوطنية التموين سياسات
 الوطنية غير الشرآات على الحكوميين المشترين انفتاح إلى سعت الجات أن ومع
 على تحصل ما نادرا األجنبية لشرآاتا آن إال ، واألورغواي طوآيو جولتي خالل
 العسكرية والعقود القومي األمن عقود في القيود هذه تكون ما وعادة . حكومية عقود

 .والطاقة واالتصاالت
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 الشرآات مع الحكومة تتعاون عندما العوائق هذه وتتشكل : اإلستراتيجية العوائق
 حمايتها يتم القطاعات بعضف . األجنبي التدخل من معينة صناعات لحماية المحلية
 و الحجم آبيرة أسواق لبناء وقتا تحتاج التي الناشئة الصناعات حماية بغرض
 اليابان في السيارات صناعة ذلك على وآمثال. بالتكلفة المنافسة من التمكن بالتالي

 .بالنمو لها للسماح محمية آانت واألرجنتين والبرازيل

 األجنبية الملكية وتكون الحكومة قبل من "إستراتيجية "تعتبر الصناعات وبعض
 المتحدة الواليات تحظر المثال سبيل وعلى. ممنوعة أو محدودة فيها والمنافسة
 وشرآات المحلي الجوى للنقل بالنسبة وآذلك ، المحلية لإلذاعات األجنبية الملكية
 .والنووية الهيدروليكية الطاقة

 

 :السياسية العوامل

 عدة بواسطة الدولية التسويق استراتيجيات تعيق أو لتسه أن للحكومات يمكن
 :طرق

 لسياسات امتدادا تعتبر التي السياسية المقاطعة هي المعوقات: السياسية المعوقات
 على مفروض هو آما واستثماريا تجاريا حظرا تتضمن وهي. الخارجية الحكومة
 فإن وآذلك. ةالتفريقي سياساتها على إلجبارها العنصرية أفريقيا جنوب حكومة
 األجنبية الشرآات بان يعنى العرب وجيرانها إسرائيل بين األوسط الشرق في التوتر
 .فقط الطرفين أحد مع التعامل من إال تتمكن لن

 من تحد ولكنها المقاطعة من شدة اقل وهي. السياسية القيود األخرى المعوقات ومن
 واالتحاد المتحدة والياتال بين الحال آان آما ، واالستثمار التجارة خيارات
 طلبات على الحصول المتحدة الواليات من يطلب آان حيث. السابق السوفييتي
 يتم آان وبالمقابل . الشرقية أوروبا البلدان مع التجارة من لتتمكن خاصة تصدير
 القوة بناء في مساهمتها عدم لضمان التقنية عالية المنتجات على آبير بشكل التدقيق

 الالتينية أمريكا ففي. عادة االتجاهين في القيود هذه وتؤثر. شيوعيةال العسكرية
 ملكية وعلى األرباح إعادة على القيود من العديد المشترآة السوق اتفاقية وضعت
 يوضحون األعضاء بدأ الثمانينيات نهاية ومع. 1971 العام في التابعة الشرآات
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 القيود هذه تخفيف أو برفع إما لحاالتا بعض في قاموا وقد القيود لهذه السلبية اآلثار
 لالستيالء هدفا القوميات متعددة الشرآات تكون وقد. الدولية االستثمارات على
 الحساسة القطاعات في العاملة الشرآات ذلك ومثال . الحكومة قبل من عليها

 فترات في األحداث هذه معظم وتحدث. العامة والمرافق والمصارف آاالستخراج
 تراقب وعليه. السلطة جديدة حكومة تولى عند أو االقتصادي التضخم أو الكساد

 إنها على بها التعريف يتم نأ وتتجنب بحذر السياسية البيئة عادة األجنبية الشرآات
 من التقليل تحاول فإنها للتهديد عرضة الشرآات آانت وان. استغاللية أجنبية شرآة

 في والمساهمة المحلية، السياسية تهاعالقا تنمية طريق عن وذلك السياسي، ظهورها
 آان وان ايجابية عامة عالقات سياسات إلتباع والسعي المحلية االجتماعية التنمية
 لدى أصولها تأمين إلى الشرآات تلجأ ، السياسات هذه إتباع الممكن غير من

 .الشرآات تلك بلد في تكون والتي الحكومية األجنبية االستثمارات تأمين شرآات

 :السياسية ساعداتالم

 برامج هي وأحدها . التسويقية لالستراتيجيات الحكومة تقدمها مساعدات عدة هنالك 
 والخدمات والترويج التجارية والقيادة السوق تحليل تغطى التي الصادرات ترويج

 اإلعفاءات وتعتبر. األجنبية األسواق ودخول البدء في تساعد وهي. التمويلية
 الواليات ففي. السياسية المساعدات من آخر نوعا مصدرينلل المقدمة الضريبية
 أجنبية مبيعات شرآات تشكل أن الشرآات من أآثر أو لواحدة يمكن المتحدة
 األعضاء للشرآات يسمح المتحدة الواليات خارج مبيعات منظمات وهي ، مساهمة

 على المفروضة الدخل ضرائب من التصديري دخلهم من نسبة استثناء من فيها
 قبل من أو اقل أو مصدر 25 من هذه المبيعات شرآات وتشكل. الشرآات
 .التصدير تجارة شرآات أو البنوك أو االتحادات

 المساعدات من شائعا نموذجا االستثمارات على الضريبية اإلعفاءات وتعتبر
 وقروض مسرعة إهتالك ومخصصات ضريبية إعفاءات تتضمن وهي الحكومية
 لخدمة) حديدية وسكك طرق (المساعدة التحتية البنية وإنشاء الفائدة منخفضة

 استعمال في المتحدة الواليات في الواليات حكومات وتتنافس. الجديدة االستثمارات
 .واليابانية األوروبية االستثمارات لجذب الحوافز هذه
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 من شيوعا اقل نوعا وتنفيذها اإلستراتيجية صياغة في الحكومة مساعدة وتعتبر
 ، واالستثمار للتجارة تحفيز امجبر الحكومات معظم لدى يكون بينماو. المساعدات

 إال . الخاصة للشرآات الدولية اإلستراتيجية صياغة يترآون ما غالبا السياسيين فان
 نجم فقد. القاعدة عن استثناءا يعد الستينيات منذ العالمية لألسواق اليابان غزو أن
 اليابان شرآة بـ يعرف ما ( والحكومة يابانيةال الشرآات بين المتينة العالقات عن

 وتلعب . العالمية األسواق في واحد آكل اليابانية الصناعات تحرك) المساهمة
 األولويات صياغة في نشطا دورا الدولية والتجارة والصناعة المالية وزارتا

 وخارج داخل الصناعية الموارد تخصيص آيفية تحديد وفي الوطنية االقتصادية
 .ابانالي

 من واحدة إتباع طريق عن العالمي السوق في اليابانية الشرآات توسع تم وقد
 األول الطريق آان وقد : المختلفة الصناعات من صناعة آل قبل من التالية الطرق

 هذا استخدم وقد . المتقدمة األسواق إلى ثم ومن النامية األسواق إلى اليابان من
 آالتلفاز واالليكترونيات الكيماوية ناعاتالص قبل من شيوعا األآثر الطريق
 الناشئة  األسواق اليابانيين استهدف المحلي السوق تأمين وبعد. والسيارات والراديو

 وأساليبها التصنيعية عملياتها شحذت وهناك الالتينية وأمريكا الجنوبية آوريا في
 ومع. الغربية وباوأور المتحدة الواليات في المتطورة السوق في للمنافسة التسويقية
 التي آوارتز ساعات من بدءا الغربية نظيراتها محل اليابانية المنتجات حلت الزمن
 بالنسبة أما. األلمانية محل حلت التي بالكاميرات إنتهاء السويسرية محل حلت

 الشرآات استخدمت فقد ، والحواسب الفائقة آالمواصالت التقانة عالية للمنتجات
 السوق دخولها مقابل (IBM من جدا عالية تقانة تأمين فبعد . تلفامخ مسارا اليابانية
 السوق في IBM مواجهة في نفسها ببناء وتوشيبا وهيتاشى NEC قامت ) اليابانية
 في أمنوها التي" الياباني اشترى "وسياسة السعرية المنافسة باستخدام. المحلية
 قام الكبرى األسواق لدخول حان قد الوقت ن إدراآهم وبعد. المحلية السوق

 السوق وهي المتطورة لألسواق مشابهة سوق في منتجاتهم بتجربة اليابانيون
 األسعار مستخدمين المتطورة األسواق نحو بسرعة تحرآوا ذلك وبعد. االسترالية
 شرآات توجهت وأخيرا. التسويقية الحصة على للحصول المحلي والتوزيع المنافسة
 . مختلفا سوقا شرآة آل استهدفت حيث النامي المالع نحو اليابانية الحواسب
 .الفلبين نحو وفوجيتو ، وهونكونك سنغافورة نحو NEC و هيتاشى فتوجهت
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 أولية مبيعات إلى احتاجت التي والتقنيات المنتجات بعض هناك آان فقد وأخيرا
 زالتلفا أجهزة تسويق تم فقد لذلك. الضخمة والتطوير البحث نفقات السترجاع آبيرة
 . األمر أول المتحدة الواليات في الفيديو وأجهزة االليكترونية الحياآة وآالت الممثلة
 اليابان في المنتجات اليابانيون باع سنوات خمس لفترة يمبدئ نجاح تحقيق وبعد

 .النامية والدول

 :األجنبي السوق في للتوسع التنافسية األبعاد

. التسويقية فعاليتها درجة حسبه شرآاتال تقيم مهما معيارا الصناعة منافسو يعتبر
 فيها المنافسين مراقبة لعملية يمكن رئيسية منطقة السوق في التوسع مجال ويعتبر

 من نوعين على الرقابة هذه وتؤثر . االستراتيجيات صياغة على تساعد أن
 .األسواق هذه وأماآن ، دخولها سيتم التي األسواق عدد : القرارات

 

 

 :المنافسين قبل من السوق تغطية

 التي العالم أسواق في أصول المتالك الكافية الموارد الشرآات معظم لدى يوجد ال
 بشكل والتسويق اإلنتاج في تستثمر MNC شرآة فان لذلك. سوق 200 عن تزيد
 وتحصل . أخرى بلدان في وأحد بموزع تكتفي ولكنها البلدان بعض في آبير

. المعنية السوق في مميز بحضور التمتع يقطر عن التنافسي التفوق على الشرآات
 ، عالمي سوق 24 في شخص 73000 من أآثر توظف وغامبل بروآتل فشرآة
 الواضح ومن. بلدا 47 في شخص 53000 بالموليف-آولغيت منافستها لدى بينما
 الشرآات تهاجم عندما . مهما أمرا يعد للمنافسين الجغرافي التوضع معرفة أن

 .قوتهم ومدى المنافسين مواقع تعرف أن هال فالبد المنافسين

 

 :السوق واختيار المنافسون
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 طريقة هي السوق اختيار طرق وأحدى . السوق اختيار على أيضا المنافسون يؤثر
. الخارج إلى اآلخرين البارزين الصناعة أعضاء أحد يقود حيث ،" القائد اتبع"

 الواليات في الدولية سوقال إلى الخروج قادت التي آورب سيتي شرآة ذلك ومثال
 .وتشيزمنهاتن مورغان ب . ج بنك تبعها وقد . البنوك لصناعة بالنسبة المتحدة

 السوق إلى انطلقوا الذين المنافسين مهاجمة على فتنطوي األخرى الطريقة أما
. آوماتسو شرآة قبل من تحديها تم عندما آاتربلر فعلت آما . دارهم عقر في الدولية
 لتهديد وذلك ، اليابان في ميتسوبيشي مع مشترك مشروع في تدخل أنها حيث

 .المزدهرة المحلية سوقها داخل آوماتسو

 عن تبتعد فهي وبالتالي ، المنافسين تجنب إستراتيجية تستخدم أن للشرآة ويمكن
 وانترناشيونال ديير جون فشرآتا . األسواق بعض في لوجه وجها مواجهتهم
 أسواق في ولكن سنة 70 منذ الدولية الزراعية سواقاأل مجال في تعمالن هارفستر
 وفورد موتورز جنرال بتجنب مثال آرايزلر قامت فقد . معظمها في مختلفة دولية
 آاليونان ثانوية اسواق تطوير فضلت حيث ، األجنبية األسواق دخول بدأت عندما

 .وترآيا وإيران والمغرب وبيرو وفنزويال والجزائر

 

 :التنافسية ةالميز على الحصول

 :العامة االستراتيجيات

 أن لها فالبد الدولية، التسويقية جهودها لها ستوجه التي األماآن اإلدارة تحدد إن ما
 المنافسين على التغلب ويتضمن. األسواق تلك في المنافسين على التغلب آيفية تقرر
 الشرآة ودجه لتمييز الوسائل تهيئة: وثانيا ، المنافسين نجاح سبب تحديد: أوال

 :يلي ما األساسية النجاح عوامل وتتضمن. الخاصة

 .العمالقة الكمبيوترات : مثال . والخدمات المنتجات في التقني التفوق .1
 وميزة الزبائن قبل من واسعا إقباال المنتج تعطى التي: المنخفضة األسعار .2

 .تنافسية
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). لمعمرةا االستهالآية آالسلع (المنتجات بعض: الخدمة وتوافر التوزيع .3
 في بالصيانة يسمى ما توفير طريق عن الخارج في التنافسية الميزة تحقق
 رأسمال يتطلب األمر هذا أن ومع. الشراء أسواق من بالقرب أي ، الموقع
 .المجدية االستثمارات من يعتبر انه إال إضافي

 مختلفة ومواصفات وألوان أحجام توفير يتم حيث: الواسع السلعى المزيج .4
 .المستهدفة السوقية شرائحال حسب

 طريق عن عليها الحفاظ ويتم الزمن مع بناؤها يتم والتي الحسنة، السمعة .5
 الزبائن وإرضاء دائما المتفوقة واالستراتيجيات والترويج المنتجات جودة

 ، وسونى ، وباناسونيك ، إم بى أي مثل شرآات قبل من ذلك تحقيق يتم(
 ).وشيل

 أبعاد جميع في والكمال النجاح يحقق أن يمكن اتالشرآ من محدودا عددا ولكن
) التقني المستوى يحدد الذي (والتطوير البحث أن حيث ، التسويقية اإلستراتيجية

 إلى يحتاج ذلك آل ، الحسنة والسمعة الواسع السلعي والمزيج والخدمة والتوزيع
 إلى الشرآة رأسعا مستويات ترتفع آلها تحقيقها تم ما وإذا . بها يستهان ال موارد
 تجعل المنخفضة الربح وهوامش األسعار فان مشابه وبشكل. آبير بشكل األعلى

 يصبح لذلك . الجيدة والخدمة والتوزيع التقني التقدم على الحفاظ الممكن غير من
 .المتنافسة الشرآات عروض بين التمييز في رئيسا عامال السعر

 السمعة طريق عن آبيرة فسيةتنا ميزة على األمريكية الشرآات حصلت فبينما
) ديفدسون هارلى ، إم بى أي (الملحقة والخدمات التقني والتفوق والجودة الحسنة
 عن األسواق في بالمنافسة الحقيقة هذه مالحظة عند اليابانية الشرآات قامت
 .المنخفضة األسعار إستراتيجية طريق

 غير (مناسب قنىت مستوى وجود مع السعرية بالمنافسة األسواق تتصف عندما
 فرص توفر المنتجات وتنوع والتوزيع المنتج وجودة الخدمة فان) آثيرا مرتفع

 وتويوتا سونى قررت وقد. المساهمات هذه على ترتكز سمعة لبناء للمنافسين
 الواليات في اليابانية اإلستراتيجية ترتكز لم وبالطبع . الطريقة هذه اتباع وآانون
 . أيضا المنخفض السعر على بل فقط المنتجات وتنوع الجودة على المتحدة
 حيث . عملتها قيمة انخفاض إلى الياباني النجاح من جزء يعزى أن ويمكن

 السعرية المنافسة على تحافظ ان 1988-1985 بين ارتفاعها وحتى استطاعت
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 األجنبي البلد في التصنيع طريقة اليابان استخدمت الوقت ذلك ومنذ . اليابانية
 .السعرية الميزة على للمحافظة

 

 :اليابانية الطريقة: التنافسية االستراتيجية

 الثالثين السنوات في العالمي السوق في ملحوظا نجاحا اليابانيون حقق لقد
 ، محمية محلية سوق ( داخلية عوامل إلى النجاح هذا بعض ويعزى ، الماضية
 رأسمال ، مرتفع ادخار معدل ، األعمال وشرآات الحكومة بين متقاربة عالقات
 الدولي التسويق في النجاح ولكن). وهكذا ، قوية عمل وأخالق ، التكلفة منخفض
 منافسيها على وتتغلب الزبائن حاجات مستمر بشكل الشرآات تشبع عندما يحدث

 النارية والدراجات السيارات : الصناعات من عدد في ذلك اليابانيون فعل وقد. 
 آانت وقد. ذلك وغير االستهالآية االليكترونية والسلع والساعات والكاميرات

 في فهم. الصناعات هذه آل في ملحوظ بشكل متشابهة لديهم النجاح وصفة
 الحالية الحاجات لمعرفة تجزئة وتجار وموزعين وآالء عن يبحثون البداية

 والتصنيع التصميم من توليفة خالل ومن ، ثم ومن. المحتملة والمستقبلية
 يقومون األجنبية البلدان في التوريد ومصادر والروبوت يوترالكمب بمساعدة
 ويختارون المنافسة العروض يقيمون فهم وأخيرا . التكلفة منخفضة سلع بإنتاج

 .المختلفة األسواق في منتجاتهم لتمييز إستراتيجية

 

 :التنافسية االستراتيجيات أنواع

 الهجوم ، يماماأل الهجوم : التنافسية لالستراتيجيات أساسية أنواع خمسة هناك
 .العصابات وحرب ، التجاوز ، اإلحاطة ، الجانبي
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 :األمامي الهجوم .1

: مثال (األمريكية الشرآات تفضلها إستراتيجية وهي ، بالمنافسين االصطدام أو
 هذه وتتطلب...) آرايزلر ضد موتورز وجنرال ، بيبسى ضد آوال آوآا

 هذه أبدا يفضلون ال فهم اليابانيون أما . ثابتة وقوة آافية موارد اإلستراتيجية
 على اليابانية السيارات عن اإلعالنات رآزت الثمانينيات فخالل . اإلستراتيجية

 ولكنها ،) السعرية المنافسة عامل استبعاد في سبب القوى الين أن حيث (الجودة
 سياراتها جودة مستوى بمقارنة القصوى التنافسية الميزة تحقيق إلى تسع لم

 لديها بان آرايزلر وجدت عندما بينما. األمريكية نظيرتها مع مباشرة العالي
 .معهم المباشرة المقارنة إلى لجأت اليابانيين فوق تنافسية ميزة

 ) :االلتفاف (الجانبي الهجوم .2

. تجارية قاعدة بناء ثم ومهاجمتها المنافسين ضعف نقاط تحديد ذلك ويتضمن
 أو) الجغرافي الجانبي الهجوم (السوق أساس على اما االستراتيجية هذه وتنفذ
 فيها يكون التي األسواق مهاجمة الجغرافي الهجوم ويتضمن . المنتج أساس على

 صناعات قامت وقد. الرئيسية أسواقهم دخول قبل وذلك ضعفاء المنافسون
 على الجانبي بالهجوم المنزلية واالدوات واالدوية والطابعات السيارات
 على رئيسي وبشكل أوال رآزت حيث واألوروبيين، ألمريكيينا المنافسين
 اقل التنافسى الفعل رد يكون حيث الجنوبية وامريكا آسيا مثل النامية األسواق
 السوق من أجزاء استهداف يتم عندما  بالمنتج الجانبى الهجوم ويحصل. احتماال

 على جانبية هجمات اليابانيون نفذ وقد. المحليين المنتجين قبل من خدمتها تتم ال
 ذلك فعلوا وقد. والتلفازات والناسخات النارية والدرجات السيارات صناعات
 واماآن مكتظ بلد فاليابان. المحلية لسوقهم الطبيعية الميزات بعض من لالستفادة
 صغيرة منتجات إلى تلقائيا اليابانيين المنتجين دفع مما ، نسبيا صغيرة فيه السكن
 وأنتجت المحددات هذه األمريكية الشرآات تواجه لم بينما. يةالمحل للسوق الحجم
. النسخ وآالت النارية والدرجات للسيارات بالسبة الحجم آبيرة منتجات

 تم قد بانه اليابانية الشرآات وجدت األمريكية السوق واستعراض وبمراجعة
 ذلك من ونيسان وهوندا تويوتا استفادت لذلك . الحجم صغيرة المنتجات اهمال

 إلى يتحولوا ولم. صغيرة سيارات أرادت التي السوقية األجزاء إلى ووجهت
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 من الحد" طواعية "منهم طلب عندما اال والكبير المتوسط الحجم ذات السيارات
 في اليابانية الشرآات رآزت التلفاز قطاع وفي. المتحدة الواليات إلى صادراتهم

 المنافسة وجود عدم وبسبب لنهايةا في ولكن ، المحمولة األجهزة على البداية
 .األمريكية للسوق) بوصة 60-40 (جدا آبيرة تلفازات انتاج استطاعوا

 :اإلحاطة .3

 من اآثر المنتجات من والوان وانواع احجام انتاج االستراتيجية هذه وتتضمن
 هذه سايكو اتبعت وقد. اقل حتى أو مماثل بسعر تكون ما وعادة ، المنافسين

 مقارعة ان. الكوارتز تقنية تعتمد ال التي التقليدية المنافسة نقلخ االسترتيجية
 منخفضة التصنيع تقنيات لديهم المنافسيين الن صعبة عملية االحاطة استراتيجية
 التكلفة وتعتبر. االستراتيجيات هذه مثل في لالنخراط الرغبة ولديهم التكلفة،
 بالمستهلكين المطاف ينتهي ما غالبا انه إلى إضافة ، المشاآل إحدى من الضخمة

 .المصنع نفس قبل من تنتج ألخرى مارآة من يتحولون وهم

 :التجاوز .4

 مختلف شيء إلى وتتوجه المنافسين تقانات أو أسواق التجاوز سياسة تتجاهل
 CD  المدمجة االسطوانات اليابانيون اخترع االلكترونية السلع مجال في. تماما
 صناعة مجال وفي. التقليدية واناتواالسط التسجيل شرائط تخطت التي

 استخدمتها التي مم 35الـ تقنية أشاعوا من أول هم اليابانيون آان الكاميرات
 .التلقائى الترآيز تقنية بتطوير االبتكار على حافظوا وقد. آانون

 :العصابات حرب .5

 منتجات لمهاجمة والموزعين المحللين الوآالء الشرآة تستخدم المجال هذا في
 اعطاء االسترتيجية هذه تكتيكات وتتضمن. معينة قنوات أو منتجات طخطو أو

 الخاصة المناسبات في ترويجية بحمالت القيام ، المنافسين لخصم مماثل خصم
 في العوائد على لإلبقاء أخرى وسائل استخدام أو ، المنافسين توازن إلخالل
 .المبيعات انخفاض أزمنة
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 :الياباني التحدي كيةاألمري متوروال شرآة واجهت آيف

 تحذير تم ، شيكاغو في فندق في استراتيجي اجتماع وخالل 1979 عام في
 آشرآة موقعها فان بمسارها الشرآة استمرت اذا بأنه العليا اإلدارة في مدراء
 سيتعرض التقنية عالية واالتصاالت المواصالت أشباه مجال في قائدة عالمية
 عالية المنتجات ذات اليابانية المنافسة  اتالشرآ قبل من مهددا ويكون للخطر
 إلى القمة من فحص بإجراء لذلك الشرآة استجابت وقد. التكلفة ومنخفضة التقنية
 جعلت ، 1989 عام حلول ومع. بأهدافها التفكير وبإعادة لعملياتها القاعدة

 المرتبة بلغت حيث (المواصالت أشباه مجال في منافسة نفسها من موتوروال
 الهواتف مجال في العالم قائدة وأصبحت ،)يابانية شرآات ثالث وراء عةالراب

 المتنقل المذياع مجال في قائدة وأصبحت. الجيب بحجم هاتفا قدمت حيث الخلوية
 التحول؟ هذا مثل تحقيق أمكن آيف. االتجاهين ذي

 :الشعب متعددة إستراتيجية موتوروال اتبعت لقد -

 جديدة مهارات وتعليم لتحديث اسعاو تعليميا برنامجا الشرآة أطلقت .1
 الشرآة ثقافة تحويل هدفها وآان. موظف 96000 البالغة العاملة لقوتها
 50 البرنامج هذا تكلفة بلغت وقد . الكلى المستهلك رضى على للترآيز
 .الرواتب مجموع من% 2.5 أو دوالر مليون

 تخفيضا تحقق وقد. اإلنتاج بجودة يتعلق فيما قوية بدفعة الشرآة بادرت .2
. 1986 العام حلول مع مرات بعشر افضل المنتجات من المعيب في
 أداء إلى الوصول هو فيها العام المدير هدف آان 1991 عام وفي

 تحسن وهو% 99.997 بنسبة الخطأ من خال إنتاج أي" سيغما سيكس"
 .1987 عام عن ضعف 100 بمقدار

 150 حضر حيث ، آسيا في المنافسة عن مكثفة دراسة موتوروال اجرت .3
 .والسياسة واالقتصاد اآلسيوية الثقافة حول دورات الكبار مدرائها من
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 في 2 رقم الشرآة وهي ، توشيبا مع مشترآا مشروعا الشرآة اقامت .4
 هي الخطوة هذه وآانت. المواصالت اشباه بانتاج يتعلق فيما العالم

 والذي ، اليابانية المنافسة حيال االتجاه تغيير نحو األخير المنعطف
 وفي ، استخدمهم ثم ، تجاهلهم البداية في :  " التالي النحو على وصف
 التأييد جمع موتوروال استطاعت الثمانينيات في" . منهم تعلم النهاية
 الهواتف من اليابانية الصادرات على% 106 بمقدار رسوم لفرض
 .المتحدة الواليات إلى الخلوية

 اليابان إلى اإلنتاجو التصميم تتسهيال من الكثير الشرآة نقلت وقد .5
 آانت 1991 عام وفي. وتايوان وسنغافورة وماليزيا الجنوبية وآوريا
 نسبة وتوقعت. الخارج في تجرى الشرآة تصنيع عمليات من%35 نسبة
  .2000 عام بحلول% 50

 ذات األسواق في عملياتها مرآزية ال من أيضا موتوروال تمكنت .6
 عالي مصنع في دوالر م 200 الشرآة مرتاستث حيث. الواعد المستقبل
 عمليات من المتزايدة األعداد لخدمة صمم والذي ، آونغ هونغ في التقنية
 .الصين في التجميع

 لمواصفات الرسمي بالتنميط أوروبية دولة 13 قامت 1991 عام في .7
 المنتجون وآان) . األوروبي االتحاد عمل من آجزء (الخلوي الهاتف

 آان حيث. سي أي وإن موتوروال هجوم لمواجهة ونيستعد األوروبيون
) 3 (األوروبي االتحاد في الخلوي الهاتف مستخدمي عدد يبلغ أن يتوقع
 جديدة باستثمارات سي أي إن قامت وقد . التسعينيات أواسط في ماليين

 شرآاتها حجم مضاعفة موتوروال خطط وتضمنت ، المتحدة المملكة في
 .1992 قبل البريطانية الفرعية

 
  :عملية حالة

 الذي النموذج خالل من الدولية لألسواق الجنسيات متعدد أو عالمي بشكل الدخول
 :ديزني والت شرآة قدمته
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 بعض القت وأنها الثانية العالمية الحرب قبل تأسست قد ديزني والت شرآة أن رغم
. 1945 حربال بعد ما مرحلة في نفسها بناء إعادة في بطيئة آانت أنها إال ، النجاح
 ، السبعينيات أواخر حلول مع إال العالمية السوق في بقوة بالتحرك الشرآة تبدأ ولم

 أعمال وحدة باعتبارها" اتراآشن ديزني والت "تأسيس تم حيث . الثمانينيات وبداية
 ديزني طوآيو "و" الند ديزني"و" العالمية ديزني والت شرآة "خاللها من عملت
 .أخرى ترفيهية ومشاريع" الند

 300 تفوق بمبيعات ، دولة 50 من أآثر في منتج 8000 الشرآة ترخص واليوم
  .دوالر مليون

 . واسبانيا آبريطانيا مختلفة أسواق عدة في الفيديو شرائط مبيعات ارتفعت وقد 
 .الكرتونية التليفزيونية المسلسالت لمبيعات بالنسبة األمر وآذلك

 ويعتبر. صينيا الصينيون ويعتبره. فرنسيا سماو ميكي يعتبر فرنسا ففي ذلك ومع
 والمكسيك وايطاليا سويسرا في واحد رقم البرنامج" ماوس ميكي نادي "برنامج
 .واليابان

 

 :طوآيو" الند ديزني"

  صممت وقد". الند أورينتال " شرآة من 1983 عام طوآيو الند ديزني بناء تم
 هذه لقاء تقاضت وقد.   الخبرات ووفرت األلعاب حديقة ديزني والت شرآة

 وتم. امتياز آأجور العائدات من% 5و ، الدخول رسوم من% 10 نسبة الخدمات
 نجحت وقد. اليابانيين للزبائن تماما أمريكية تجربة توفير بغرض الحديقة تصميم
 1600 تضاعف قد األرض سعر أن حتى . استفاد قد الجميع أن وبدا ، التجربة هذه
 بعض وآانت. دوالر مليون 450 بقيمة فنادق عليها بنىلت مواقع وبيعت ، مرة

 :ضرورية المحلية التغييرات

 .الياباني الجمهور لتالئم السياحي والدليل النكات نصوص آتابة إعادة تم •
 .الماطر طوآيو طقس بسبب األسقف إضافة تم •
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 الجدية للمراجعة للشرآة فرصة تعتبر آانت التي السنة رأس ليلة تحولت •
 شخص ألف 140 من أآثر يأتي حيث . لالحتفال مناسبة إلى ماضيةال للسنة

 األلعاب ويشاهدون. طوآيو الند ديزني في الليلية االحتفاالت في للمشارآة
 .الموسيقية والفرق النارية

 

 
 ":الند ديزني يورو"

 افتتاحها تم قد . أوروبية نسخة تطوير إلى ديزني شرآة طوآيو الند ديزني نجاح قاد
. دوالر مليار 1.7 القيمة البالغ المشروع من% 17 ديزني وتملك. 1992 عام في
 وباستخدام ، األلعاب بعض على األوروبية النكهة بإضفاء ديزني شرآة قامت وقد
 .األماآن على الدالة الشاخصات على أولى آلغة الفرنسية اللغة

 

 

 

 

 

 

 

: ي أوجه الشبه واالختالف بين التسويق المحلي والتسويق الدول  

من أساليب أو طرق دراسة مفهوم التسويق الدولي هو فحص أو دراسة أوجه 
. الشبه واالختالف بين التسويق الدولي والتسويق المحلي  



108   
   

إن التفريق بين مفهوم التسويق والتسويق المحلي والذي يكمن بصورة رئيسية في 
لوهلة األولى، النشاطات الموجهة للشرآة في أآثر من دولة هو فارق يبدو بسيطًا ل

إال أنه هو السبب في آل التعقيدات والصعوبات التي تواجه الشرآة عند التسويق 
.الدولي   

معنى ذلك أن مبادئ التسويق واحدة ، فمفهوم علم التسويق يتصف بالعمومية 
والشمولية ، أي أن جوهر التسويق في دولة اإلمارات ال يختلف عن جوهره في 

 إن مهمة ُمدراء التسويق سواء في الداخل أو الخارج تكاد بريطانيا ، أو بمعنى آخر
تكون متشابهة ومتطابقة إلى حد ما، فالمبادئ والعناصر األساسية للتسويق آدورة 

حياة السلعة، ووسائل التسويق التقليدية آمفهوم تجزئة السوق هي نفسها في أي 
.سوق  

بق مثل اعتبار البدائل أو فالمنهج العام لحل المشاآل التسويقية هو تقريبًا متطا
الطرق المتاحة لدى الشرآات لتحقيق هدف أو اتخاذ قرار، وإذا آان هذا صحيحاً 

 لماذا ندرس التسويق الدولي؟

 إن الجواب على هذا السؤال ال يكمن في الجوانب الميكانيكية للتسويق بل على 
تالفًا في المحيط الذي تجري فيه الخطط التسويقية، فاختالف المحيط يعرض اخ

. المدخل واألسلوب واالهتمام  

فعلى الرغم من أن النشاطات التسويقية في السوق المحلي أو الخارجي تنفذ في 
بيئة قانونية وتشريعية، إال أن المكونات والتطبيقات التفصيلية للبيئة القانونية قد 
مارات تختلف، فما يوجد من تشريعات وقوانين تحكم التجارة الخارجية في دولة اإل

قد ال تكون موجودة لدى دولة أخرى ، فالتشريعات المتعلقة بفرض الضرائب أو 
السياسات الحكومية قد تختلف ما بين دولة وأخرى ، آما قد تختلف أيضًا القيود 

التجارية المفروضة من قبل هذه الدول ، آنظام الحصص ، ونظام الرقابة المتبادل 
يلية للمكونات العامة للبيئة سواء في السوق هذه االختالفات التفص. بين الدول 

المحلي أو الخارجي تؤثر حتما على آيفية ممارسة األنشطة التسويقية مما يتطلب 
.تكييف هذه األنشطة لطبيعة البيئة التي يوجد بها   
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من العوامل البيئية األخرى التي تشكل اختالفًا بين التسويق المحلي والدولي هي 
 ، والعوامل االجتماعية والثقافية ، والتكنولوجية والمنافسة العوامل االقتصادية

: ساس فإن إيجاد حلول لمشاآل التسويق الدولية يتطلبوعلى هذا األ  

 لدى مدراء التسويق "International Outlook "وجود بعد دولي  -1
 .بحيث ينظرون إلى هذا العالم على أنه أجزاء أو اقتطاعات لسوق واحد

األسواق المستهدفة وآذلك أجزاء السوق أو األسواق التي تقييم السوق أو  -2
 .يتم اختيارها 

دراسة وتقييم العوامل البيئية المحيطة ذات العالقة في السوق المحلي  -3
والدولي، حيث أن مهمة مدير التسويق الدولي هي تقييم وتنفيذ البرنامج 

لتي تحقق التسويقي الذي يساعد الشرآة على التكيف مع بيئتها بالطريقة ا
 .أهدافها بقدر اإلمكان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:إدارة التسويق الدولي   
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: تواجه إدارة التسويق الدولي عمليا اتخاذ القرارات االساسية التالية   

 .قرار الدخول أو عدم الدخول لألسواق الدولية  )1(

 .قرار يتعلق بنوع وعدد األسواق المحتمل دخولها  )2(

واق المحتمل دخولها أي    بمعنى قرار يتعلق في آيفية خدمة هذه األس )3(

آخر الطريقة أو النظام الذي يجب أن يستخدم إليصال السلع والخدمات 

 .إلى العمالء في األسواق الخارجية

مثال على ذلك، اإلمكانيات . هذه القرارات متداخلة وتؤثر على بعضها بعضًا

 في وقت ما والوسائل البديلة المتاحة لخدمة األسواق الخارجية لدى شرآة ما،

تؤثر على قرار دخول هذه األسواق وآذلك على نوعية المهام واألنشطة 

فاإلمكانيات والموارد المتاحة قد تستخدم . التسويقية التي سوف تتولى القيام بها 

.أيضًا آمعيار لتحديد عدد ونوعية األسواق المحتمل دخولها  

المختارة قد تؤثر على وبصورة شبيهة ، فإن طبيعة ونوعية األسواق المستهدفة 

فطبيعة ترآيبة التوزيع التسويقي، وتوفر البنية . قرار آيفية خدمة هذه األسواق 

، والسياسات الحكومية المتعلقة .. ) البنوك ، النقل ، التخزين ( التحتية التجارية 

أيضًا بالتبادل التجاري في دولة ما حتما ال تؤثر فقط على قرار اختيار هذه 

آما أن طبيعة وفلسفة الشرآة في اتخاذ .  في آيفية خدمتها تسويقيًا األسواق بل

القرار للدخول لألسواق الخارجية آاستراتيجية سوقية بديلة ، ستؤثر على 

) السلعة ،التسعير ، التوزيع ، الترويج (تخطيط وتطوير استراتيجيات التسويق 

م التسويق ، فمثًال ، أي بمعنى آخر ستؤثر على مدى التزام الشرآة بتنفيذ مها. 

أّن تولي الشرآة القيام بالمهام التسويقية في األسواق الخارجية يتطلب قدراً 
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معينًا من رأس المال ، فإذا لم يتوفر هذا القدر بالصورة المطلوبة ، فإن هذا لن 

يؤثر فقط على قرار الدخول لألسواق الخارجية بل أيضًا على القرارات 

.لسياسات التسويقية في تلك األسواق المتعلقة برسم وتنفيذ ا  

فمهمة إدارة التسويق الدولي تتضمن إدارة النشاطات التسويقية التي تتعلق 

.بتدفق السلع والخدمات عبر أآثر من دولة  

:شكال الرئيسية للتسويق الدولي هي  وباألخص فإن أهم األ  

التصدير) 1 (  

التراخيص) 2 (  

االستثمار المشترك) 3 (  

تثمار المباشراالس) 4 (  

إن جميع هذه األشكال الرئيسية يمكن إرجاعها إلى ما يسمى باستراتيجية 

الدخول لألسواق الخارجية ، وقد ينظر إلى التصدير آنشاط تسويق دولي على 

أنه أهم األبعاد الرئيسية التي قد تستخدم آاستراتيجية بديلة للدخول لألسواق 

. الدولية  

 

ق بين السياسات التسويقية أو الوسائل المستخدمة إن عملية التخطيط والتنسي

إن . لتحقيق الهدف المحدد مسبقًا ، يمكن أن يسمى ببرنامج المزيج التسويقي 

مكونات هذا البرنامج تتألف من مجموع النشاطات المتداخلة والمعتمدة على 
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بعضها بعضا، والتي يمكن وصفها على أنها نظام متكامل، فالنشاطات التسويقية 

تمثل المتغيرات التي يمكن للشرآة السيطرة عليه، إال أن العالقات الوظيفية بين 

هذه المتغيرات تتأثر بمتغيرات خارجية ال يمكن للشرآة السيطرة عليها، وتمثل 

هذه المتغيرات العوامل الجغرافية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 

، لذلك فإن الشرآة التي تتولى )لي سواء في السوق المحلي أو الدو( والسياسية 

القيام بمهام التسويق ، يجب عليها أن تتكيف وطبيعة البيئة التي تعمل فيها من 

.أجل إيجاد نوع من التوازن يضمن تحقيق األهداف المخطط لها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولي التسعير
 آةشر تبيع عندما. الدولي التسويقي المزيج في مهما عنصرا الدولي التسعير يعد

PepsiCo هذه نتائج فان ) الرومانية العملة" ( ليو "بـ رومانيا في منتجاتها العالمية 
 شرآة إلى بالنسبة ذاته واألمر. األمريكية بالدوالرات تترجم النهاية في المبيعات
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Rank Xerox) منظمة بين مشترك مشروع وهو Rank و البريطانيةXerox ( 
 يعبر الهند في البيع لعمليات النهائية النتائج أن رغي ، الهند في منتجاتها تبيع التي
 .العظمى بريطانيا في اإلسترليني وبالجنيه المتحدة الواليات في بالدوالر عنها

 لدول المحلية بالعمالت دوليا منتجاتها أسعار عموما األمريكية الشرآات وتحدد
 تحويل عبر المالع عبر لديها البيع عمليات نتائج تقييم يجرى ثم ومن ، مختلفة
 .الدوالر إلى وخسائرها أرباحها

 ، سعرية منافسة في الدخول تجنب الجنسيات متعددة الشرآات من العديد وتحاول
 أن يمكن لذلك. السعر عامل على اعتمادا حادة منافسة خلق على غيرها يعمل بينما
 .شرآةال لسياسة تبعا التسويقي المزيج في مهمال أو فعاال عنصرا التسعير يكون

 

 

 

 :على الفصل هذا في الدراسة وترآز

 .الدولي التسعير قرارات على المؤثرة العوامل .1
 .الدولية األسعار تحديد .2
 .المتنقل الدولي التسعير .3
 .الدولي التسعير إستراتيجية صياغة .4
 .التجاري التبادل .5

 
 :الدولي اإلطار في التسعير أهمية

 وازدياد ، العالمية التجارة نمو مع ةالمنافس في أساسي آعنصر التسعير أهمية تزداد
 تستخدم الحديثة الصناعية الدول في الموجودة المشاريع من العديد إن. المنافسة حدة

 على-الجنوبية وآوريا تايوان أصبحت لقد. المنافسة في لها أساسي آسالح السعر
 يعمشار العتماد نظرا العالمية النسيج أسواق في أساسين منافسين -المثال سبيل
 .لألسعار العام المعدل من األدنى الحد على فيها العمل



114   
   

 على هاما تنافسيا موقعا وبنجالديش باآستان مثل النامية الدول من العديد وتحتل
 .التسعير من األدنى الحد باعتمادها العالمية النسيج أسواق صعيد

 مدى هايةالن في يحدد الذي وهو ، اإلجمالي العائد على مباشر بشكل السعر ويؤثر
 وعوامل ، المنتجات وأسعار ، العالمية البضائع في االختالف إن. الشرآة ربحية
... األجور تفاوت وعوامل ، ) والقوية الضعيفة بالعمالت يتعلق فيما (التبادل نسب
 .الدولية األسواق في والسعر التكلفة اختالف في يساهم ذلك  آل

 لجني فريدة فرصا المنخفضة تكلفةوال المرتفع السعر حيث السوق حاالت وتشكل
 الشرآة نمو معدل على مباشرا تأثيرا األسعار وتؤثر. الدولية الشرآات أمام األرباح
 دوليا الكمبيوتر سوق Zenith شرآة دخلت: المثال سبيل على. السوق من وحصتها

 بعد وفيما ، متدنية بأسعار منتجاتها تقديم عبر معينة ألسواق مساعدتها خالل من
 .الدولية األسواق في جيد بشكل يزداد نموها ومعل السوق من حصتها خذتأ

 األسعار جاذبية على يعتمد آبيرة لدرجة -آانت أينما – األسواق تطوير إن
 من معينا حدا يتطلب تفعيله أن إال دائما موجود المتوقع الطلب أن ورغم. المنخفضة
 .المنتجات على تظهر لتيا باألسعار مباشر بشكل طبعا يرتبط والذي اإلنفاق

 األسواق تتسع بينما. السوق ويتقلص ، الحقيقي الدخل يتدهور األسعار ترتفع فعندما
 .مستواها على تحافظ أو األسعار تهبط عندما فقط

 إذ ، الشرآة ألعمال المتوقع المستقبل الصناعات من آثير في األسعار وتعكس
 .مستقبال تسليمها سيتم التي الطلبات عقود توقيع يجرى

 التنافسي الجانب يتوقف الثقيلة الصناعات ومعدات ، والمعادن ، البناء مجال وفي
 .ذاته بحد الموديل تطوير درجة على المستقبلي للتسليم

 ، المثال سبيل على. بأآمله الشرآة وجود يهدد الحاالت بهذه المنخفض التسعير إن
 أمريكا في جسر بناء شروعلم منخفضا سعرا يابانية هندسية شرآة تقدم عندما
 نفسها ستعرض الشرآة هذه فان عليه المتفق بالسعر عملها انجاز عن وتعجز
 .للغاية صعب مالي لموقف
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 بعض وفي ، والسعر الجودة بين عالقة هناك والدولية المحلية األسواق من آل في
 فإن ، فعمرت ما منتج سعر آان فإذا ، المدرآة والجودة السعر بين عالقة هناك الدول
 .صحيح والعكس ، أيضا مرتفعة ستكون المدرآة جودته

 من الراقية الموضة سلع ويشترون يعرفون ممن العالم أنحاء آل في الزبائن إن
 يؤمنون المشترون آان وإذا. مرتفعة أسعار بدفع ويرغبون يتوقعون شهيرة مارآات

 عن يزيد ما دفع نسيتوقعو فإنهم ، منافسيها من أعلى جودة ذات IBM منتجات بان
 .المنافسون يطلبها التي األسعار

 وهو األول: منظورين من تناولها يتم الدولي التسويق إستراتيجية أن ويالحظ
 الخيارات وتأتى ، اإلقليمية اإلستراتيجية وهو والثاني ، الدولي التسويق إستراتيجية
 في تشددا أآثر دوليةال فالشرآة. المنظورين هذين مع متوافقة للتسعير اإلستراتيجية

 ، ذلك عكس على اإلقليمية الشرآة أن حين في ، العالم حول التسعيرية سياستها
 اإلستراتيجيتين هاتين من أي بشأن قرار التخاذ. ألخر سوق من أسعارها تختلف
 ) بالشرآة المتعلقة ( الداخلية العوامل االعتبار بعين نأخذ أن البد استخدامها ينبغي

 .التسعير قرارات على تؤثر التي ) البيئية ( اخليةالد والعوامل

 

 

 الدولية األسعار على المؤثرة العوامل
 :الداخلية العوامل

 أهدافها على مبنية الدولية التسعيرية لسياساتها داخلية معايير شرآة آل تحدد
 :وهي أساسية معايير أربعة هناك أن إال. لمشروعها العالمي العام والنموذج

 .لمشترآةا األهداف .1
 .المرآزي التحكم .2
 .البعيد المدى على االتجاه .3
 .العالمية درجة .4
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 :المشترآة األهداف .1
 المثال سبيل فعلى ، التسعيري السلوك المشترآة األهداف تحكم الشرآات معظم في
 للوصول ، األسهم أصحاب ضغوط بسبب – األمريكية الشرآات معظم تسعى ،

 .ممكن حد أعظم إلى المدى قصيرة باألرباح

 من الدولية األسواق في أعمالها تمارس التي األمريكية الشرآات تطلب ما وغالبا
 .األرباح لتعظيم وسيلة تعد والتي القياسية األسعار بتلك االهتمام زيادة فروعها

 العليا اإلدارات تتوقع حيث ، الخدمات بجانب تتعلق أهدافا الشرآات بعض وتضع
 حرآة في حيويا دورا تلعب أن منظماتها من الجنسيات متعددة الشرآات لبعض
 .الدول لبعض االقتصادية التنمية

 تساهم أن للبترول Creole شرآة من يتوقع آان – المثال سبيل على – فنزويال في
 المسئولية مع تتشابك الربح أهداف آانت وقد. البلد اقتصاد واستقرار نمو في

 . الفنزوي تجاه Creole تتوالها التي االجتماعية

 الدول تطور في لتساهم لديها الخياطة ماآينات Singer شرآة قدمت فقد والمثل
 نمو على سيساعد الحياة مستوى تحسين أن من انطالقا وذلك معقولة وبأسعار
 .الطلب

 الصورة على الجنسيات متعددة للشرآات المشترآة األهداف تنعكس ما وغالبا
 الريادة موقع الحتالل تسعى – المثال سبيل على – TOYOTA فشرآة. لها العالمية

 آل مع تتجاوب TOYOTA يجعل الهدف وهذا السيارات صناعة مجال في العالم في
 TOYOTA منتجات أن وبما. المحلية السوق وظروف المحلية المنافسة ضغوط من
 .لمنتجاتها المحلية األسعار على تؤثر التبادل معدالت فان اليابان من تصديرها يتم

 سعى خالل من الضغوط من نوعا المشترآة الدولية األهداف تخلق عام وبشكل
 .دولية أسعارها جعل إلى الجنسيات متعددة الشرآات
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 :المرآزي التحكم درجة .2
 فروعها على تمارسه الذي المرآزي التحكم درجة حيث من الشرآات تختلف
 شرآة هي Unilever شرآة أن حين في ، مرآزية شرآة هي Nestle فشرآة
 ، المرآزية الشرآات في موحدة تكون الن التسعير قرارات وتميل. مرآزية غير
 المكتب في تحديدها يتم Nestle فأسعار. المرآزية غير الشرآات في مرونة وأآثر

 تلك مع فقط تتفاعل بحيث الشرك الستجابة المحلية االختالفات وتنحسر الرئيسي
 Unilever أسعار أما. أهمية ذات آزيةالمر اإلدارة تعتبرها التي المحلية الظروف

 .العالم من المختلفة األجزاء بين جوهريا اختالفا وتختلف محليا تحديدها فيتم

 لتبنى ميلها يزداد ، مرآزية أآثر الجنسيات متعددة الشرآة تكون ما بقدر فانه لذلك
 .ثابتة أسعار

 :البعيد المدى على االتجاه .3
 الشأن بهذا قرارها ويؤثر. مؤقتا او دائما يكون قد العالمية نحو الشرآة اتجاه إن

 المدى قصيرة أسس على العالمية األسواق يدخل فالبعض. التسعيرى سلوآها على
 يمكن فائضة إنتاجية طاقة أو ، بيعها يمكن منتجات بقايا وجود إن هو والسبب
 .الدولية األسواق تلك إلى التوسع خالل من منها االستفادة

:" تقول التي القاعدة لتطبيق وذلك منخفضة الشرآات هذه أسعار تكون ما وعادة
 المحلية األسواق تمتص إن وما...". ممكن زمن بأقل ممكنة مبيعات ألآبر الوصول
 شرآات هناك. الدولية األسواق من لتنسحب تعود حتى الشرآات هذه إنتاج فائض
 سياسات لديها – نيةالتليفزيو والبرامج لألفالم المنتجة الشرآات فيها بما أخرى
 الشرآات هذه. جديدة تليفزيونية وبرامج أفالما باستمرار وتقدم ، المدى طويلة دولية
 يتحرك منتجاتها عمر أن بما. مرتفعة عالمية أسعار لوضع اإلمكان بقدر تسعى
 يزال وال. تدريجيا بالتراجع تأخذ العالمية أسعارها فان ، المنتج حياة دورة خالل
 نشاطها حول المدى بعيد محددا إتجاها Sonyو Nissan مثل – خرىأ شرآات لدى

 هذه تضع عندما. لديها التسعير سياسة على سابقا أشرنا آما ينعكس والذي الدولي،
 أآثر البعيد المدى على األسعار هذه زيادة بالحسبان تأخذ فإنها أسعارها الشرآات

 .االستثمار على آعائد القصير المدى على زيادتها من
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 المنافسة تحقيق على أيضا يساعدها البعيد المدى على العالمية نحو الشرآة اتجاه إن
 ، منافسيها تحطيم أو مجاراة بقصد أسعارها تغيير خالل من العالم حول السعرية
 األسواق هذه استعداد بحسب لديها المستهدفة السوق أجزاء مع تتالءم بأسعار والبيع
 .للدفع

 :العالمية درجة .4
 أآثر ضوابط تمتلك فإنها ، الشرآة عالمية درجة تزداد عندما انه العلماء بعض يرى
 آال وفي. مباشرة وغير تأثيرا اقل تغدو الضوابط هذه أن آخرون يرى حين في. قوة

 على الضوابط بعض وجود من والبد. عالميا نموه يزداد المشروع فان الحالتين
 الحاجة تزداد الشرآة عالمية ادازدي ومع. الشرآة فروع لدى التسعير سياسات
 مفر ال التي التعقيدات ورغم ). العالم عبر موحدة أسعار ( عالمية أسعار لوضع
 فان – شابه وما الجمرآية والرسوم المحلية الضرائب بتطبيق تظهر والتي – منها

 . جذابة سياسة تبدو العالمية

 IBM بينها من – الشرآات بعض فان المشاآل من وغيره هذا من وبالرغم
 حين في. العالم أنحاء آل في لمنتجاتها متقاربة أسعار وضع على تصر – Nestleو

 المحلية التكاليف تأثير من لالستفادة محلية تصنيع وحدات أخرى شرآات تنشأ
 للسلع المنتجة الشرآات تتبع ما وعادة ، السوق أسعار على الطلب وظروف

 .بالتسعير الفلسفة هذه االستهالآية

 

 :الخارجية لعواملا
 العوامل وتتضمن. الدولية األسعار وضع على أيضا الخارجية العوامل تؤثر

 :يلي ما السوق على آبير بشكل تؤثر التي الخارجية

 .التنافسية الضغوط •
 .الطلب مستوى •
 .والقانونية الحكومية العوائق •
 .العامة االقتصادية الظروف •
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 .العملة دعم •
 
 
 :التنافسية الضغوط .1

 الضغوط هذه وتأخذ التسعير قرارات على التنافسية للضغوط شتى ادرمص هناك
 والمنافسة ، المباشرة وغير المباشرة السعرية المنافسة عن تنتج فهي. مختلفة أشكاال
 .السعرية غير

 عند مباشرة سعرية منافسة السيارات لتصنيع جديدة أمريكية شرآة أية وتواجه
 Mitsubishi مثل شرآات قبل من كوذل معينة نامية دولة أسواق دخولها

 يتواجدون أو ذاتها السوق يدخلون ممن األجانب المنافسين من وغيرها Nissanو
 يستفيدون ممن – وجودها حال في – المحليين المنتجين لمنافسة إضافة ، فعال فيها
 .المحلية للمنتجات المستهلكين لدى الوالء وحالة السعر انخفاض من

 بين تظهر السعرية المنافسة أن بمعنى. مباشرة غير لسعريةا المنافسة تكون قد
 لتصنيع األمريكية الشرآات تواجه – المثال سبيل على – له بديل واقرب المنتج

 النقل وسائل من مباشرة غير منافسة البحرية الدول أسواق من العديد في السيارات
 النقل في رائعة أنظمة الغربية أوروبا دول وتمتلك ، النقل خدمة تقدم التي العامة
 الملكية ذات السيارات وجود ويعد ،) والقطرية المحلية والباصات السكك ( العام

 .فيها ضعيفة ظاهرة الخاصة

 تأخذ المتطورة الدول وفي ، األسواق من العديد في السعرية غير المنافسة وتظهر
 اإلعالن على الترآيز مع الترويجية الحمالت شكل السعرية غير المنافسة هذه

 .السعر على ترآيزها من أآثر الجيدة والخدمة ، المتطور التصميم ، األفضل

 والوالء المحلى االعتزاز شكل عادة السعرية غير المنافسة تأخذ النامية الدول وفي
 .للوطن

 التسويق خبراء يدفع مما غيرها من للسعر أعلى بحساسية المنتجات بعض وتتمتع
 من العديد وهناك. السعرية غير المنافسة من أآثر يةالسعر المنافسة الستخدام
  :السعر تجاه الحساسية من تزيد التي العوامل
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 موطنه خارج أو ضمن سواء ، المنتج سعر بمستوى العامة المعرفة إن .1
 مصنعي تجعل المعرفة هذه. المنتج سعر حساسية على تؤثر ، األصلي
 أساس على حادة ةلمنافس عرضة Yugo، Hyundai مارآة من السيارات
 باألسعار تامة دراية على ، آانوا أينما ، المرتقبين فالمشترين. السعر

 بأسعار معرفتهم من أآثر Hyundai و Yugo سيارات من لكل التقريبية
 .Ferrariو BMW سيارات

 فأدوية مباشر غير أو مباشر بشكل المنافسة بالمنتجات السعر حساسية تتأثر .2
 الصداع أدوية من فقط تتنافس ال – المثال بيلس على – الصداع معالجة
 وما اإلسهال عالج وأدوية ، األنفلونزا عالج أدوية مع أيضا ولكن ، األخرى
 أدوية مع أيضا الصداع أدوية تتنافس النامية الدول من العديد في لكن.شابهها
 عالصدا أدوية تتمتع الدول من العديد في فانه لذلك. الشعبية واألدوية السعال

 .السعر تجاه عالية بحساسية
 المنتج توزيع قنوات في تزج التي القريبة وغير القريبة البدائل من آال تؤثر .3

 األمريكية الساعات – المثال سبيل على – السعر تجاه حساسيته على
 للمنافسة هدفا آانت أيضا المرتفع والسعر المرتفعة الجودة ذات والسويسرية

 السلع توزيع قنوات في المتوفرة اليابانية اعاتالس قبل من الحادة السعرية
 ومتاجر مارآت السوبر مثل ) المجوهرات محالت غير (أيضا الميسرة
 شديد ارتفاع آانت والنتيجة. وماشابهها... المتنوعة السلع ومتاجر ، األدوية

 .عام بشكل الساعات سعر حساسية درجة في
 مسألة تجاه الناس وعي من اأحيان يزيد ما دولة في السعر استقرار عدم إن .4

 ، ما بلد في دائم تضخم حالة وجود حال في – المثال سبيل على – السعر
 الحساسية درجة فإن ، للمستهلكين بالنسبة الحيوي النوع من المنتج وآان
 أمريكا دول بعض في الغذائية فالمنتجات. التضخم ازدياد بنسبة تزداد للسعر
 .السعر تجاه حادة بحساسية تتصف التضخم تمعدال من تعانى التي الالتينية

 يساهم االنكماش أو التضخم بفعل السعر تغيرات تجاه المنافسين أفعال ردود .5
 .المنتج سعر حساسية درجة على التأثير في أيضا

 وعلى ، أقل بدرجة السعرية المنافسة على الترآيز يكون الصناعية الدول في
 التسويق خبراء استجابات من تجعل الحالة هذهو. أآبر بدرجة السعرية غير المنافسة
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 يسعى – المثال سبيل على – اليابان في. ومعتدلة بطيئة التضخم تجاه المنافسين
 زيادة من أآثر التشغيلية الكفاءة زيادة خالل من التكلفة زيادة المتصاص المصنعون
 .األسعار

 سبق التي الخمسة الظروف آافة إن. المختلفة الدول بين الظروف اختالف .6
 فقط منها بعضا حين في. الوقت ولبعض الدول بعض في تظهر قد شرحها
 التنافسية الحاالت وتخلق ). منها أيا يظهر ال وقد ( أخرى دول في يظهر
 بتعديل مرآزي غير تسعير قرار التخاذ التسويق خبراء لدى ميال الحادة

 .السوق ظروف وفق األسعار
 

 :الطلب مستوى -2
 من آل يلعب حيث ، التسعير قرارات على المستهدفة األسواق في الطلب بنية تؤثر
 الطلب آان فإذا. ذلك في أساسيا دورا الطلب ومرونة المتوقع اإلجمالي الطلب
 تصبح ، السوق في فقط المنافسة الشرآات من القليل وجود مع مرتفعا المتوقع
 يمكن فال متغير بالطل مستوى آان إذا لكن. األفضل الخيار هي المرتفعة األسعار

 منتجات على الطلب آان فإذا ، مرتفعة أسعار وضع من يستفيد أن منافس ألي
Merck فعلى المنافسين من القليل هناك وآان قويا ترآيا في الصيدالنية Merck 

 باألسعار منتجاتها Merck طرحت إذا ولكن. مرتفعة بأسعار منتجاتها تطرح أن
 Merck وستخسر شرائها على سيقبل الناس من فقليل آوستاريكا سوق في ذاتها
 .معا السوق من وحصتها المال بذلك

: الطلب مرونة من أشكال أربعة وهناك. الطلب من آخر جانب هي والمرونات
 .والترويج ، المكملة السلع ، البديل ، السعر

 حدوث عند المطلوبة الكمية في الحاصل التغير مقدار إلى السعر مرونة وتشير
 في منها أآثر الدولية األسواق في السعر مرونة تظهر ما وغالبا. السعر في تغيرات
 ما أآثر ولعل. آلخر سوق من أيضا تختلف أنها آما ، األمريكية المحلية السوق
 الناس يكرس حيث المنخفض الدخل مستويات ذات البلدان في السعر مرونة تتضح
 في المرتفعة األسعار عند اقل هممشتريات فكون. السعر بمسألة االهتمام من المزيد
 .المنخفضة األسعار عند أآثر يشترون حين
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 من العديد توفر فعند. البدائل مرونة من نوعا البديلة أو المنافسة أسعار وتخلق
 هذا فان المستمر للتغير أسعارها تتعرض ما دولية لشرآة المنافسة المحلية البدائل
 .الشرآة تلك اتمنتج على الطلب مستوى على حتما سيؤثر

. المثال سبيل فعلى. المكملة السلع مرونة من نوعا المكملة المنتجات أسعار وتخلق
 شرآة أي إقدام فإن ما بلد في مرتفعة الوقود أو السيارات إطارات أسعار آانت إذا

 في زيادة عنه ينتج لن أسعارها آسر على السيارات لتصنيع الجنسيات متعددة
 أو ، الوقود أو اإلطارات أسعار آسر لكن. متوقع هو آما قالسو هذا في مبيعاتها
 .السيارات مبيعات على ايجابيا سيؤثر معا آالهما

. ألخر بلد من تختلف وهي. المبيعات على الترويج اثر وتقيس الترويجية المرونة
 المبيعات مستوى على تأثير أآثر اإلعالن يكون قد – المثال سبيل على -A البلد ففي
 على أقوى تأثير ذو السعر تخفيض يكون قد B البلد في لكن. األسعار يضتخف من

 .اإلعالن من المبيعات

 وآانت ، ومستقرا قويا الطلب آان إذا ، لها مناسبا تراه ما تفعل أن الشرآة وتستطيع
 معظم تتجه الحاالت هذه مثل وفي. ما حد إلى محدودة بالسوق المتعلقة القيود

 .مرتفعة مستويات عند أسعارها تثبيت نحو ياتالجنس متعددة الشرآات

 .أيضا مرن غير الطلب يكون حين ذاتها الحالة وتنطبق

 

 :والقانونية الحكومية العوائق -3
 بالنسبة معين مستوى عند السعر تحديد على والقانونية الحكومية المحددات تؤثر

 . الجنسيات متعددة للشرآات

 حماية ، االستيراد حصص ، ستيراداال تعرفة: شكل المحددات هذه تأخذ وقد
 مصالح تخدم التي الحكومية والممارسات السياسات من وغيرها... المحلية الصناعة

 .الوطنية الصناعات

 بهدف للغاية مرتفعة رسوما تفرض ، الالتينية أمريكا دول سيما وال ، الدول بعض
 الدول ظمومع المتحدة الواليات وتعتبر. لديها معينة محلية صناعات حماية
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 معينة حصصا تحدد التي المتعددة المنسوجات اتفاقية في أعضاء األخرى المتطورة
 .الغربية أوروبا و المتحدة الواليات إلى تدخل التي النسيجية للمستوردات

 صناعاتها لحماية سياسات وتضع العوائق إلى تلجأ التي الدولة أن إلى باإلضافة
 – المثال سبيل على – اليابان ففي. حرج مأزق في الخارجية المنافسة تضع المحلية
. حكومية ألهداف وذلك األجنبية المنتجات شراء عدم على اليابانيين الحكومة تشجع
 بين التسعير اتفاقية ( لألسعار األفقي بالتثبيت تسمح األمم بعض فإن ذلك من وأآثر

 سبيل على(  . المواد بعض ألسعار ودنيا عظمى مستويات وتحديد ). المنافسين
 وحتى األربعينيات منذ يتغير لم. سابقا السوفييتي االتحاد في الخبز سعر:المثال

  ). السبعينيات منتصف

 وتقيد المشترين بين السعري التمييز أسلوب استخدام الدول من العديد وتعارض
 فمن آلخر بلد من الحكومية األنظمة الختالف ونظرا. السعر عن اإلعالن استخدام
 .لذلك تبعا الجنسيات متعددة الشرآات أسعار تختلف أن يالطبيع

 :العامة االقتصادية الظروف -4
 مؤشرات واحد ، التسعير قرارات على المستهدف البلد في السليم االقتصاد يؤثر
 البرازيل – بوليفيا مثل ( الدول فبعض. للسعر العام المستوى هي االقتصاد سالمة

 دول وفي ، بالمائة باآلالف أو بالمئات للتضخم تمعدال سنويا تشهد ) واألرجنتين –
 .سنويا بالمائة 3 أو 2 لديها التضخم معدل يتجاوز ال ) وألمانيا سويسرا مثل (أخرى

 بدورات يمر هل انكماش؟ أو استقرار أو ، تضخم بحالة المستهدف البلد يمر هل
 على اإلجابات إن ...البلد؟ في العام الشرائي المزاج هو ما ال؟ أم اقتصادي انتعاش
 .التسعير قرارات اتخاذ عن المسؤولين ألولئك أساسية محاور تقدم األسئلة هذه

 يكون عندما السعر تحديد بمسألة يتعلق فيما البديلة السياسات لتحديد الحاجة وتزداد
 .به التنبؤ يصعب الذي النوع من والسوق مستقر غير االقتصاد

 :العملة دعم -5
 معاناة الشرقية أوروبا ودول النامية الدول إلى تصدر التي الدول تلمس ما غالبا

 بعض لدى الصعبة العمالت نقص في والسبب. الصعبة العملة نقص من المشترين
 .الصادرات من تحققها التي الصعبة العملة قيمة تتجاوز مستورداتها أن الدول
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 الصعبة ملةبالع نقص من تعانى دول في زبائن مع تتعامل التي الدول هذه وتواجه
 :خيارات ثالثة

 .المحلية بالعملة الدفع قبول .1
 .أخرى صعبة عمالت أية أو بالدوالر الدفع تأجيل قبول .2
 .أخرى بضائع بمبادلة القبول .3

 

 :التجاري التبادل

 في جدا شائعا أصبح وقد البضائع مبادلة قبول خيار على يطلق الذي االسم وهو
 .النامية الدول مع التجارية العالقات

 والتأسيس للدخول الدولية الشرآات تستخدمها أساسية وسيلة التجاري التبادل عدي
 متعددة الشرآات وتتجه. الصعبة بالعملة نقص من تعانى التي الدول في ألعمالها
 التبادل ضمن تدخل التي للسلع متكافئة تكون بحيث أسعارها لتعديل الجنسيات
 .التجاري

 :لخارجيةوا الداخلية العوامل بين التفاعل

 تدفع قد – حال أية على – والخارجية الداخلية العوامل من المختلفة الضغوط إن
 عن الناجمة الضغوط تدفع عندما: المثال سبيل على. معاآسة اتجاهات في بالشرآة
 عن الناجمة الضغوط نفإ ، دولية تسويق إستراتيجية باتجاه الشرآة الداخلية العوامل
 عندما وبالمثل. العالم أنحاء في متغيرة أسعار الستخدام تدفعها الخارجية العوامل
 إقليمية تسويق إستراتيجية نحو الشرآة الداخلية العوامل عن الناجمة الضغوط تدفع
 عالمية أسعار الستخدام تلجأ تجعلها الخارجية العوامل عن الناجمة الضغوط نفإ

 .ثابتة

 الداخلية العوامل على بيالنس الترآيز جراء الشرآات بين االختالفات وتظهر
 الغربية وأوروبا الشمالية أمريكا في األعمال شرآات ترآز عام وبشكل. والخارجية

 على آسيا شرق شرآات من وغيرها اليابان ترآز حين في ، الداخلية العوامل على
 .الخارجية العوامل
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 والخارجية ليةالداخ العوامل من لكل اإلدارة تمنحها التي النسبية األهمية على وبناءا
  :بديلة سيناريوهات أربعة هناك يكون أن يمكن

 .ثابتة عالمية أسعار اعتماد إلى معا تشير والخارجية الداخلية العوامل .1
 العوامل تشير حين في. متغيرة أسعار اعتماد إلى تشير الخارجية العوامل .2

 .ثابتة عالمية أسعار العتماد الداخلية
 العوامل تشير حين في ثابتة عالمية أسعار دالعتما تشير الخارجية العوامل .3

 .المتغيرة لألسعار الداخلية
 .متغيرة أسعار اعتماد إلى معا تشير والخارجية الداخلية العوامل .4
. معا والخارجية الداخلية الظروف عليها تمليه ما المنظمة تتبع الحاالت جميع في
 قرار على إليه لمشارا السيناريو إتباع فيها يؤثر حاالت هناك أن الواضح ومن

 العوامل بان القائل باالفتراض الشرآات تأخذ ، تعقيدا آثراأل الحاالت في و.التسعير
 شرآات معظم في يظهر آما. ( الخارجية العوامل من أهمية أآثر هي الداخلية
 إلى الخارجية العوامل تشير األحيان بعض في و ). الغربية وأوروبا الشمالية أمريكا
. الثابتة العالمية األسعار إلى تشير الداخلية العوامل أن إال ، متغيرةال األسعار

 .الثابتة العالمية األسعار الشرآات تختار الداخلية العوامل على وبالترآيز

. الثابتة العالمية األسعار إلى الخارجية العوامل تشير  الخاصة الحاالت بعض في
 العوامل على مجددا وبالترآيز. غيرةالمت األسعار إلى تشير الداخلية العوامل لكن

 .المتغيرة األسعار ستختار الشرآة نإف الداخلية

 من أآثر الخارجية العوامل على ترآز التي للشرآات بالنسبة ، حال أية على
 فإنها ). آسيا وشرق اليابانية الشرآات معظم لدى الحال هو آما. ( الداخلية العوامل
 . تماما المعاآسة بالخيارات تأخذ

 

 االختالفات؟ هذه يفسر الذي ما

 أهمية أآثر الداخلية العوامل نأ الغربية وأوروبا الشمالية أمريكا شرآات معظم ترى
 وهي ( الغارقة التكاليف من الكثير وجود ذلك في والسبب. الخارجية العوامل من

 اوغيره). استرجاعها المشروع على ويستحيل الماضي في إنفاقها تم التي التكاليف
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 الشمالية أمريكا في الصغيرة الشرآات أما. المرنة غير التشغيلية النفقات من
 وتايوان الجنوبية وآوريا اليابان في الديناميكية الشرآات وأآثر الغربية وأوروبا
 وتسعى. الداخلية العوامل من أآثر الخارجية العوامل على ترآز فإنها آونغ وهونغ
 المدى على قلأ أرباحا تحقيق يعنى هذا آان نإو حتى السوق ظروف إلرضاء أوال

 .القصير

 غير أو مرآزيا نظاما تعتمد الشرآة آانت إذا ما على القرار يعتمد معينة حاالت في
 الداخلية بالعوامل األآبر االهتمام تبذل مرآزيا نظاما تتبنى التي فالشرآة. مرآزي

 التي الشرآة نأ حين في يالدول التسويق ستراتيجيةإ وتتبع التسعير قرار اتخاذ في
 وتتبع الخارجية، للعوامل األآبر االهتمام ستولى مرآزي غير نظاما تتبنى

 .التسويق في إقليمية إستراتيجية

 

 

 

 

 :الدولية األسعار بناء

 عالمية أسعار استخدام ينبغي آان إذا ما هو الدولي التسعير في األساسي القرار إن
 .متغيرة أسعار أو ثابتة

 صغيرة تغيرات بوجود السماح الثابتة األسعار باستخدام قرار تنفيذ يعنى ام وعادة
 .النقل وتكاليف المحلية العمالت قيم في لالختالف تبعا ألخر بلد من بالسعر

 فقط الحسبان في يأخذ ال المتغيرة األسعار باعتماد قرار تنفيذ إن حين في
 المتعلقة االختالفات أيضا ولكن ، النقل وتكاليف المحلية العملة قيم في االختالفات

 .السوق وظروف بالطلب

 األسعار تستخدم التي الشرآات من العديد هناك أن الدراسات إحدى الحظت لقد
 إلى بالوصول تنجح التي الشرآات إن. مرتفعة نمو بمعدالت وتتمتع الثابتة، العالمية
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 في قوى احتكاري وقعبم عادة تتمتع العالم أنحاء بين السعر توحيد من عالية درجة
 .العالمية األسواق

 وقد. العالمية أسواقها في موحدة أسعارا تفرض. المثال سبيل على IBM شرآة
 فيها تنتمي التي الحاالت في أيضا النوع هذا من مرآزية تسعير سياسة تستخدم
 ما حد إلى ، العالمية األسواق على سيادتها تمارس عالمية اقتصادية قوة إلى الشرآة

 ...).قوية تجارية منظمة – تكتل – تحالف (

 من دوليا باألسعار التحكم على التآمر مسألة تعتبر األمريكية القوانين أن ورغم
 غير أمرا العالمية األسواق في قانونية بصورة نشاطها تمارس أحالف وجود خالل
 أسعار على سيطرتها فرض في األحالف هذه تنجح ما عادة انه إال ، قانوني
 التحكم يتم التي البضائع على أمثلة هي ، والمعادن ، والماس ، والبترول ، ئعهابضا
 .لها ثابتة عالمية أسعار تضع. احتكارية أحالف خالل من بها

 بين االختيار على ينطوي العالم حول المتغيرة األسعار باستخدام قرار تنفيذ إن
 يتوقع وعندما قويا ما وقاس في السائد الطلب يكون فعندما ، مختلفة عديدة خيارات
 أن الجنسيات متعددة للشرآة يمكن محددة غير لفترة النحو هذا على الطلب استمرار
 يخلق باهظ بسعر المنتج تقديم يتضمن المرتفع فالتسعير. المرتفع التسعير تستخدم
 مثل السيارات شرآات بعض. بشرائه يرغبون الذين أولئك لدى راقيا انطباعا
Ferrari و اليةااليط Mercedes Benz سعيرالت في السياسة هذه تتبع األلمانية .
 حدود الشراء في رغبتهم تتجاوز العالم في آانوا أينما المنتجات هذه فمشترو
 رفاهيتهم مستوى تعكس رائعة سيارة أيضا امتالآهم إلى نقل وسيلة على حصولهم

 Christian  و Charles of  France مثل الراقية الموضة بيوت نجد مثلوبال
Dior لمعروضاتها جدا باهظة أسعارا تضع. 

 األسواق في المرتفع التسعير من انتشارا أآثر المنافس التسعير سياسة تعد عمليا
 التسعير تستخدم التي العالمية الشرآات على نإف المنافسة حدة لتغير ونظرا. العالمية
 .آلخر سوق من أسعارها تعدل نأ المنافس

 الشرآة على ينبغي والواسعة الحادة المنافسة ظروف فيها تكون التي األسواق ففي
 األسواق وفي. السوق في التغلغل من تمكنها بحيث لمنتجاتها منافسة أسعار تحديد
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 أسعارا تضع أن العالمية للشرآة يمكن ومحدودة، ضعيفة المنافسة فيها تكون التي
 الحصول بغية المنافسة من ىأدن أو ، السوق سدة على للتربع المنافسة من أعلى
 الربط تختار الدولية الشرآات بعض أن يالحظ آما. السوق من أوسع حصة على
 الدولية للشرآة بالنسبة التكلفة عناصر تختلف وقد والتكاليف، المتغيرة أسعارها بين
  :أن إما الدولية الشرآة فان هذا يحدث وعندما آلخر، سوق من

 .الدولية األسواق في سعرها من ألصليا موطنها في أعلى سعرا تحدد •
 .الدولية األسواق في سعرها من األصلي موطنها في أدنى سعرا تضع •

 
 :األصلي الموطن سوق في أعلى سعرا -1
 هذا فان الدولية األسواق في منها أعلى األصلي الموطن في األسعار تكون عدما

 .مختلفة ظروفا عنه ينتج أن يمكن الوضع

 الواليات في وليكن ، األصلي البلد سوق في المنتج تصنيع ىيجر أن يمكن : فأوال
 .العالم حول مختلفة أسواق في وتجميعه ، إلى وشحنه ، المتحدة

 تكاليف " على األسعار تعتمد ما غالبا ، ما حد إلى قوية اقتصاديات وجود حال في
 .السوق إلى المنتج نقل تكاليف إلى باإلضافة " المضافة التصنيع

 ( إضافيا عمال الدولي العمل تعتبر الزالت التي الشرآات من العديد هناك أن وحيث
 تكاليفها من اقل العالم عبر تذهب التي المنتجات تكاليف من يجعل هذا فان) هامشيا

 سوق في أسعارها من اقل الدولية أسعارها فان لذلك. األصلي الموطن سوق في
 .األصلي الموطن

 أنحاء في عالميا المباعة المنتجات تصنيع فيها رىتج التي الحاالت هناك: ثانيا
 اليد تكاليف وتكون ، أآثر بغزارة األولية المواد تتوفر حيث العالم من مختلفة
 الدولية األسعار من يجعل أيضا ، األصلي الموطن سوق في منها أرخص العاملة
 .األصلي الموطن سوق في منها اقل

. أجانب أو محليين منافسين بوجود الدولية سواقاأل فيها تتمتع التي الحاالت: ثالثا
 خالل من أسواقها إلى المرتفعة األسعار ذات الواردات دخول تعيق الدول فبعض
 المنافسين حث خالل من أو ، المنخفض السعر ذات المحلية منتجاتها تشجيع
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 ولمعالجة. المنخفضة األسعار ذات بمنتجاتهم الدخول على معينة دول من األجانب
 لتسعير الدولية الشرآات من العديد إدارات تلجأ النوع هذا من التي لحاالتا

 .األصلي الموطن في سعرها من أدنى بسعر عالميا منتجاتها

 سوقها في أسعارها من األجنبية األسواق في أدنى أسعارا اإلدارة تستخدم قد: رابعا
 صغيرة العالمية اقاألسو من فالعديد. السوق من حصتها نمو ببساطة لتشجع المحلى
 لبناء يستخدم ) التغلغل سعر ( المنخفض السعر فان لذلك. بسرعة تنمو لكنها الحجم
 . بسرعة بالسوق حصة

 السبب وهو ، ضعيفة فيه الشرائية القوة أن غير جيدا الدولي السوق يكون قد: خامسا
 قيةاإلفري الدول بعض في أدنى بأسعار منتجاتها تطرح Seiko ساعات جعل الذي
 .المتحدة والواليات اليابان في أسعارها من

 بغرض خاصة حوافز المحلية األسواق بعض في الحكومات تقدم قد: سادسا
 أسعار وضع على لديها المصنعين تشجع فإنها لذلك. الصعبة العملة على الحصول
 .األصلي موطنها في أسعارها عن لمنتجاتهم أدنى عالمية

 أدنى بأسعار فقط ليس األمريكية للسوق منتجاتها تقدم يةاليابان الشرآات من فالعديد
 " تسمى السياسة هذه. التكلفة من بأقل أيضا ولكن المحلية أسواقها في أسعارها من

 األمريكية األسواق تغرق التي األجنبية الشرآات من العديد وهناك ". اإلغراق
 .الصعبة العملة على الحصول بهدف

 

 

 :األصلي الموطن سوق في أدنى سعر -2
 تكون عندما العالمية األسواق في منها أدنى المحلية السوق في األسعار تكون قد

 سعر أسلوب استخدام يعنى وهذا. معاآسة بصورة أدناه المشروحة الستة الظروف
 النحو على هي الحالة لهذه المعاآسة الستة والظروف الدولية األسواق في  القشط
 :التالي
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 . آافية بدرجة ويةق اقتصاديات وجود عدم -1
 .أدنى عالمية أسعار لتبنى العالمية بالتكلفة تتعلق منافع وجود عدم -2
 .الدولية األسواق في المنافسة ضعف -3

 .جاذبية بأية المستهدف الدولية السوق تمتع عدم -4
 لدفع استعداد على المشترين حيث غنية الدولية األسواق تكون عندما -5

 .مرتفعة أسعار
 أسعار طرح خالل من صعبة أجنبية ملةع على الحصول إمكانية -6

 .مرتفعة
 السوق في عليه هي مما األعلى العالمية األسعار فان الستة الظروف هذه إلى إضافة
 أو ، معينة أسواق في المتدني المبيعات حجم نتيجة أعلى تكاليف تعكس قد المحلية

 السوق في بالبقاء رغبتها عدم بسبب أعلى دولية أسعارا تفرض قد الشرآة أن
 ، مرتفعة سياسية بمخاطر محفوفة للشرآة الدولية األسواق تكون أن أو ، العالمية
 .السوق لقشط مرتفعة دولية بأسعار تحتفظ الشرآة فان لذلك

 

 :المتنقل التسعير

 في هي مختلفة دول من تأتى وأجزاء مواد من تجميعها يجرى التي المنتجات إن
 يجرى – المثال سبيل على – General Electric منتجات من العديد. مستمر تزايد

 .المكسيك و والصين الجنوبية وآوريا تايوان معامل في تصنع أجزاء من تجميعها

 عن بحثا العالم أنحاء جميع في الجنسيات متعددة المشاريع واتصاالت فروع تنتشر
 تشرةالمن الفروع في واألجزاء المواد هذه تجتمع وعندما. األفضل واألجزاء المواد
 العملية هذه. التسعير مهمة بتجميعها تقوم التي الجهة تتولى مختلفة دول في

 أن وبما ". المتنقل السعر " تدعى عديدة اختالفات على تحتوى والتي التسعيرية
 فان العالم أنحاء جميع إلى فعاليتها وتمتد ، مرآزية غير الجنسيات متعددة المشاريع
 .بينها فيما والخدمات المنتجات من والمزيد المزيد لتعدي إلى تلجأ وفروعها وحدتها

 في الصالحيات ببعض األولية للمواد مصادر تعد التي والفروع الوحدات وتتمتع
 متعددة الشرآات من العديد جعلت الصالحية هذه. الشراء لوحدات التسعير
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 يراأخ. االنتقال آلية لضبط المتنقل التسعير سياسات صياغة على تعمل الجنسيات
 بحرآة اإلداري التحكم بغرض يحدد الذي السعر بأنه المتنقل التسعير تعريف يمكن

 تحديد في وذلك آخر إلى المراآز احد مسئولية من انتقالها عند والخدمات البضائع
 .والتكلفة الربح

 

 :السوق أساس على المتنقل التسعير -1
 الجنسيات متعددة الشرآة فروع بين تنتقل التي واألجزاء األولية المواد تسعير عند
 السائدة األسعار وهي. السوق أسعار استخدام هو الشرآة لدى الوحيد الخيار فان
 البلد اختيار باإلمكان آان وإذا واألجزاء األولية للمواد األصلية األسواق في حاليا
 والسياسية االقتصادية الظروف من آال فان. للشرآة أعلى أرباحا يحقق الذي

 االعتبار في تؤخذ أن ينبغي عوامل آلها ، للبلد اإلستراتيجية األهمية ىإل باإلضافة
. البلد اختيار في هامة عوامل آلها المصادرة – التضخم -السيولة – الضرائب مثل

 من آبيرة آميات يشترى أمريكا مرآزه منتجا إن – المثال سبيل على – لنعتبر
 في الضرائب انخفاض بسببو. اندونيسيا في فروعه من المصنعة نصف األجزاء
 السوق آان فإذا. المتنقل التسعير وحسابات المعلنة األرباح تقدير عند اندونيسيا

 السوق سعر سيتضمن المتنقل السعر فان النهائي غير للمنتج قويا منافسا االندونيسي
 .المعلنة األرباح إلى باإلضافة

 بالعملة بسهولة عملته استبدال كنيم بلد الختيار تدفعه قد للسيولة المنتج حاجة أن إال
 سيكون الحاالت هذه في. أيضا مشجع وصرفي ضريبي بنظام ويتمتع ، الصعبة
 .المعلنة الرسوم إلى باإلضافة السوق سعر عن عبارة المتنقل السعر

. أرباحها آل أو بعض تعلن أن فيه يمكنها التي البلد تختار الدولية الشرآة فان وهكذا
 سوق وجود فعند ، اختياره تم الذي البلد ظروف أساس على متنقلةال األسعار وتحدد
 السوق سعر عن عبارة هو المتنقل السعر فان النهائي غير المنتج أمام قوى

 .المعلن الربح إلى باإلضافة
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 ،)الشرآة نطاق خارج ( خارجية مبيعات أية يحقق وال مميزا المنتج هذا آان وإذا
 هذه في الصعب فمن ، األسواق بين آبيرة فيةجغرا اختالفات وجود حال في او

 .السوق أساس على المتنقل السعر تقنيات استخدام الحالة

 

 :يلي ما وتتضمن متاحة أخرى تسعيرية تقنيات هناك أن إال -

 .مشابه لمنتج السوق سعر استخدام -7
 .السائد السوق سعر من التكلفة وفر طرح -8
 .للمنتج المستلمة ةوالجه المنتجة الجهة بين الربح هامش مشارآة -9

 .للمنتج المستلمة والجهة المنتجة الجهة بين السعر حول التفاوض -10
 

 :التكلفة أساس على المتنقل التسعير -2

 متنقلة أسعار وضع فان الربح وأساس السوق أساس على تعتمد التي للتقنيات خالفا
 .بسيطا أمرا يعد التكلفة تقنيات أساس على

 :التكلفة أساس على لمبنيةا التقنيات من مجموعتان وهناك

 الكلية التكلفة أو ، الفعلي المتغير أساس على المتنقل السعر وتحدد الفعلية التكلفة
 نهاية حتى الفعلية التكاليف تحديد يمكن ال انه هي األساسية والعقبة. المنقول للمنتج
 .يةاإلنتاج العملية

 في إدخالها ويعاد ، نهاءهاإ يتم المنقولة المنتجات من العديد فان ، حال أية على
 عملية في متعددة أجزاء تدخل عندما انه ذلك من وأآثر. نقلها بعد يةاإلنتاج العملية
 تستخدم ما وغالبا. الفعلية التكلفة مفهوم استخدام الصعب من  يصبح ذاتها التجميع

 على ءبنا المنقول المنتج سعر على باالعتماد المعيارية التكلفة مفهوم الحالة هذه في
 تحديد األسهل من ويعد. الكلية التكلفة على أو ، له المتغيرة المعيارية التكلفة

 تعد المعيارية التكاليف فان ذلك ورغم الفعلية التكاليف من المعيارية التكاليف
 .ما حد إلى موضوعية

 :التكلفة أساس على المتنقل التسعير تقنيات من بعضا يلي وفيما
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 يبيع حين المنتج يحققها قد التي األرباح (البديلة الفرصة تكلفة استخدام •
 )منتجه

 األخيرة الوحدة إلنتاج الكلية التكلفة بين الفرق وهي ( الحدية التكلفة استخدام •
  ).إضافية وحدة إلنتاج الكلية والتكلفة المنتج من

  ).االحتكارية الميزة إلى باإلضافة المنتج تكلفة ( المضافة التكلفة استخدام •
  

 

 :الدولي التسعير في استراتيجيات الثةث

 وآما. الدولي للتسويق الشاملة اإلستراتيجية من جزء الدولي التسعير إستراتيجية تعد
 ، اإلقليمية ، الدولية : الدولي التسويق في استراتيجيات ثالثة هناك فان سابقا ذآرنا
 .الجنسيات متعددة

 ) متقاربة أو ( متماثلة أسعارا نةمعي ظروف تحت الجنسيات متعددة الشرآة تحدد قد
 قوية بمواقع الشرآة تتمتع عندما الدولي التسعير هذا يظهر قد. العالم أنحاء آل في
 , IBM من آال إن ( حادة سعرية منافسة أية عن بعيدة منتجاتها وتكون األسواق في

Xerox, Dow ظروف فيها تتطلب حاالت أيضا وهناك). الدولي التسعير تستخدم 
 الـ وتستخدم ). للبترول OPEC منظمة مثل ( األحالف وجود الدولي التسعير سوقال

MNC والتسعير الدولي التسعير من مزيجا الجنسيات المتعددة السياسات مع 
 الدول أسواق آافة في متماثل قياسي سعر يحددون قد. المثال سبيل على. اإلقليمي
 بين مزيج هو الجنسيات متعدد التسعير. اإلفريقية الدول في مختلفة وأسعارا. الكبرى
 . واإلقليمي الدولي التسعير

Phillips ، التلفزيون ألجهزة آبير أوروبي مصنع وهي ، المثال سبيل على 
 أسواقه في متماثال تسعيرا يستخدم ، االليكترونية المنزلية التجهيزات من وغيرها

 األسواق في) متغيرة (ليميةإق ألسعار إلى يلجأ لكنه واليابان الشمالية أمريكا في
 .األخرى العالمية

 ، النامية الدول أسواق مع التعامل في جدا هاما يعد انه الدولي التسعير جوانب احد
 فواتير لتغطى الصعبة العمالت من آافية آميات الدول هذه لدى يتوافر ما نادرا اذ
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 ببضائع بضائع مبادلة ( التجاري التبادل تطوير يجرى لهذا ، لديها االستيراد
 ).أخرى

 التجارة حجم من% 28 بنسبة التجاري التبادل حجم يقدر آان  1984 عام في
 التبادل تستخدم التي والدول. البضائع يتبادلون التجار آان البشرية بدء ومنذ العالمية
 يتم الذي المنتج بيع خالل من ( الصعبة العملة توفير بغرض إما بذلك تقوم التجاري
 .أخرى ألغراض الصعبة بالعملة االحتفاظ أو ، ) ثالث فلطر تبادله

 مبادلة فيها يجرى تجارية ترتيبات أية أساسي بشكل يعنى التجاري التبادل
 الحدود عبر الصعبة العملة تدفق من الحد أو تخفيض بغرض بالمبيعات المشتريات
 .الوطنية

 

 التجاري؟ التبادل لماذا
  :وهي التجاري التبادل إلى الدول تلجأ لماذا تفسر أسباب أربعة هناك

 .العملة مشاآل معالجة .1
 .العالمية األسواق فتح .2
 .العامة التجارية الحرآة في البلد إدخال .3
 .المدفوعات ميزان مشاآل بحل المساهمة .4
 التبادل سياسة في للدخول الدول تدفع والتي أهمية العوامل أآثر العملة مشاآل تعد

 إلى تفتقر الصناعي العالم في الدول من العديد وحتى النامية فالدول. التجاري
 مبادلة من البد يريدونها أو يحتاجونها التي المنتجات ولشراء ، الصعبة العمالت
 إلى يقود قد العالمية األسواق فتح إن. ضروريا التبادل يصبح لذلك ، منتجاتهم
 منتجاتها دلةلمبا لجأت البلغاري السوق Coca‐Cola دخلت فعندما. التجاري التبادل
 منتجاتها لمبادلة لجأت الهنغارية السوق دخلت وعندما ، البلغارية الحاسبة باآلالت
 هذه لفتح Coca‐Cola لـ الفرصة التجاري التبادل أتاح وهكذا ، الهنغاري بالنبيذ

 .وغيرها األسواق
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 لمعظم يمكن وال ، التجارة خالل من اقتصادياتها تطوير على النامية الدول وتعمل
 يكون ما غالبا لكن. التجاري التبادل دون العالمية التجارة في المشارآة الدول هذه
 أمام الطريق يمهد المنتجات ومبادلة ، أخرى دولة لدى تتوافر ال شيئا دولة آل لدى
 .العالمية التجارة في للمشارآة الدول هذه

 فحين. التجاري التبادل إلى للجوء أساسيا سببا المدفوعات ميزان مشاآل تكون وقد
 في فرصته من سيخفض مديونيته تزايد فان سالبا ما لدولة المدفوعات ميزان يكون

 تبادل في الدخول على الدولة توافق قد لذلك ، الكبرى العالمية البنوك من االقتراض
 جزئيا ولو السيطرة قيد المدفوعات ميزان يصبح وبهذا ، أخرى دول مع تجارى
 .التجاري التبادل عالقات في خولالد خالل من األقل على

 

 :التجاري التبادل أنواع
 :التجاري التبادل من عديدة أنواع هناك

  التحويلية المتاجرة           *التخليص اتفاقيات             * المقايضة* 

  الموازنة             *المشتريات تبادل *      التعويض اتفاقية*

 العكسي الشراء*

 

 

 :يضةالمقا طريقة -1
 بنوع المتاجرة وتعنى ، استخداما واألقل التجاري التبادل من نوع أقدم هي المقايضة

 عن ويعبر. عملة أية استخدام دون أخرى جهة مع الخدمات أو السلع من واحد
 من معينا عددا تعادل A السلعة نقول آأن عديدة بوحدات األسعار أو التبادل معدالت
 " آـ عنها يعبر انه إال هنا موجودة ليست النقدية ارواألسع . B السلعة من الوحدات
 .التجاري التبادل في المبادلة لمعدالت آأساس وتعتبر " ظليلة أسعار
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 أحيانا تشمل منها تعقيدا األآثر النماذج لكن ، البلدين بين البسيطة المقايضة تحدث
 هيئة اقيةاتف عن وهو المقايضة عن نموذجي مثال ولدينا. بلدان أربعة أو ثالثة

 من طن مليون 1 شحن وتتناول عاما 20 مدى على الممتدة الغربية البترول
 .المصهور و المصقول الكبريت

 إلى البوتاسيوم أمريكا أرسلت عندما : طرفين من أآثر بين المقايضة عن وآمثال
 ، البرازيل إلى السكر من ذاتها بالقيمة آمية بشحن بدورها األخيرة وقامت بولندا
 . أمريكا إلى البن من ذاتها بالقيمة آمية البرازيل توشحن

 :التخليص اتفاقية -2
 األطراف لكافة المقايضة تقدمه مما المرونة من اآبر مساحة التخليص اتفاقية تقدم

 حتى ببعضها المنتجات مبادلة على الدول توافق التخليص اتفاقيات ففي. المشترآة
 توازن عدم يظهر عندما. معينة منيةز فترة ضمن وذلك محددة، قيمة إلى الوصول

 االعتمادات " هذه التوازن عدم حالة على يطلق بعضها مع الدول هذه حسابات في
 ثابتة عملة وباستخدام دوريا هذه التوازن عدم حاالت معالجة ويتم ، " المتأرجحة

 .بالذهب موسميا احتسابها يتم أو ، " التخليص حساب وحدات " في

 ، الوسطى وأمريكا ، الجنوبية أمريكا في جدا شائعة خليصالت اتفاقيات وتعد
 .األوسط والشرق الشرقية وأوروبا

 التي البريطانية Rank Xerox لدينا التخليص اتفاقية تستخدم شرآة عن وآمثال
 اتفاقية خالل من السوفييتي االتحاد في لبيعها الهند في مستندات نسخ آالت أنتجت
 .السابق السوفييتي واالتحاد الهند بين تخليص

 :التحويلية المتاجرة -3
 إتمام مسؤولية نقل باإلمكان يصبح التنفيذ قيد الثنائية التجارية العقود توضع عندما
 .التحويلية المتاجرة تدعى العملية هذه. ثالث طرف إلى العقد

 عن بعيدا به لالنتقال هو ثالث طرف إلى التجارية االتفاقية من معين جزء تحويل
 الكفاءة وزيادة اآبر مرونة لتقديم األطراف متعددة المتاجرة وباتجاه الثنائية ةالمتاجر
 .التجارية
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 إلى الصناعية الالصقة المواد تبيع التي 3M شرآة عن التحويل عن األمثلة حدأ
 وهنغاريا البرازيل بين ثنائية تجارية اتفاقية هناك أن وبما. هنغاريا عبر البرازيل

 تعبئتها إعادة جرى حيث هنغاريا إلى الالصقة لموادا M 3 شرآة شحنت فقد
 . هنغارية صادرات أنها على البرازيل إلى وإرسالها

 ، البرازيلية االستيراد معوقات ضمن العمل من لتمكنها ذلك من M 3 استفادت وقد
 استفاد وهنغاريا البرازيل من وآل. المبيعات على العمولة من هنغاريا واستفادت

 .بينهما الثنائية التجارة اقيةاتف تنفيذ من

 :التعويض اتفاقية -4
 يحدد ما وعادة ، األمد طويل التجاري التبادل من نوع وهي التعويض اتفاقية

 تكنولوجيا ، آالت ، تجهيزات البلدان احد في ما شرآة تبيع حيث ، معينة بصناعة
 شكل لىع آاملة أو جزئية دفعة وتستلم آخر بلد في ما مشتري إلى آامل معمل أو

 .المعمل ذاك في إنتاجها تم منتجات

 Levis باعت حيث ، ذلك على جيدا مثاال ، هنغاريا مع Levis Strauss واتفاقية
Strauss األزرق الجينز تصميم استخدام حق مع بالكامل للتشغيل جاهزا معمال 
 المعمل إنتاج من بضائع شكل على دفعة واستلمت هنغاريا إلى بها الخاص
 .الهنغاري

 :المشتريات تبادل -5
 المشترى، بلد من بضائع تسويق أو بشراء البائع تلزم اتفاقية وهو المشتريات تبادل
 .معا بآن ومرتبطتين مستقلتين عمليتين تتضمن إنها

 تغطى التالية المشتريات مبادلة عملية ثم ومن المنتجة الجهة من التحويل عملية إن
 ميزان حسابات في الخلل من النهاية يف تعدل والتي مستقلة، نقدية بعقود عادة

 .المشترى لبلد المدفوعات

 سبيل فعلى – القصير المدى على اتفاقيات المشتريات تبادل يشكل أن يمكن وبالمثل
 ، السبانيا القهوة آولومبيا تبيع ان على واسبانيا آولومبيا من آل وافقت – المثال
 .آولومبيا إلى الباصات اسبانيا تبيع وان
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 اسبانيا وبيع ، المصدر من التحويل عملية هي اسبانيا إلى القهوة آولومبيا عبي ان
 من يوافق التي االتفاقية وهذه. (المشتريات تبادل عملية هي آولومبيا إلى الباصات
  ).المشترى من المنتجات وتسويق شراء على المصدر خاللها

 :الموازنة -6
 معدات بيع في أساسي بشكل دمتستخ التي التجاري التبادل من نوع هي الموازنة
 على المنتج يوافق حيث ، أجنبية لحكومات المعدات من غيرها او الجوى الدفاع
 .العقد سعر من جزء أو آل لموازنة المشترى بلد في المنتجة المواد تسويق

 نوعية يحدد ال الموازنة عملية في فالبائع ، المشتريات تبادل عن الموازنة وتختلف
 .تسويقها على يساعد انه إال الموازنة في ةالداخل المواد

 إلى Donnell Douglas وMc شرآة باعت الستينيات في: المثال سبيل على
) آموازنة (تسويق على ووافقت ، جوية معدات قيمة دوالر مليون 250 يوغسالفيا

 .بالمقابل يوغسالفية بضائع قيمة دوالر مليون 70

 

 

 

 :العكسي الشراء -7
 ، التعويض اتفاقية ما حد إلى يشبه التجاري التبادل من نوع هو العكسي الشراء
 البائعة الشرآة تبيع عندما. عديدة أشكاال يأخذ العكسي الشراء في الدفع إن باستثناء

 إما الدفعة استالم إلى تلجأ فإنها ، ما معمل أو تكنولوجيا أو ، آلة العكسي الشراء في
 توافق البائعة الشرآة أن إال ، لمقايضةا عملية من آجزء بضائع شكل على أو نقدا
 .األصلية العملية عن الناتج اإلنتاج من جزء شراء على أيضا

 .تماما مستقلة عملية لكنه األصلية العملية عن للبائع تعويضا ليس الناتج اإلنتاج إن

 Techno trade االيطالية الشرآة مع الصين عقد. العكسي الشراء عن وآمثال
 استلمت لقد. الصينية الفحم مناجم وتوسيع الصين في لحديديةا السكك لتطوير
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Techno trade وافقت آما ، المطلوبة التكنولوجيا لدعم دوالر مليون 500 مبلغ 
 .الصين من فحم شراء على لذلك باإلضافة

 تتبع التي الدولية فالشرآة للغاية مهمة التجاري التبادل على التسعير تطبيقات إن
 الخاصة لمنتجاتها السوقية القيمة فقط تعرف أن لها ينبغي ال التجاري التبادل أسلوب

 القيم لمعرفة باإلضافة ، الدفعة ضمن الداخل الزبون منتج قيمة أيضا ولكن ،
 تسويقية بحساسية يتمتعوا أن يجب الدولي التسويق خبراء أن على. للمنتج المقارنة
 .المنتجات من مختلفة فئات من دةالموجو والمنافسة المتوقعة األسواق تجاه بالغة

 

: أبعاد الدخول لألسواق الدولية   

عندما تقرر الشرآة أن تدخل السوق الدولية، فإن درجة التزامها بالعمل في 

ما يلي األسواق الدولية ستتفاوت حسب شكل الدخول لهذه األسواق، و

: استعراض عام ألهم هذه األشكال   

  

(Exporting) )1 (التصدير  

شكال الدخول لألسواق الخارجية، ألنه يتضمن أقل نسبة أالتصدير أبسط يعد 

، )آاالستثمار المباشر(من المخاطر بالمقارنة مع البدائل األخرى للدخول 

.وحسب مستوى نشاط الشرآة ، فقد يكون التصدير نشاطًا سلبيًا أو إيجابيًا  

فالنشاط السلبي للتصدير، يعني أن الشرآة قد تبيع للخارج أحيانًا دون تخطيط 

فالشرآة ذات النشاط السلبي في مجال التصدير تنظر إلى السوق . وخبرة 
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الخارجي آوسيلة للتخلص مما لديها من فائض غير متوقع و بالتالي تمارس 

.النشاط التسويقي الدولي بالمناسبات فقط  

يعني أن الشرآة تقرر اإللتزام بالبحث عن فيجابي للتصدير، أما النشاط اإل

فرص تسويقية في الخارج، آما تخصص موارد مادية وبشرية للعمل في 

.السوق الخارجي آبديل استراتيجي للعمل في السوق المحلي  

 

 

(Foreign Licensing) )2 (الترخيص االجنبي  

الخارجية عن طريق إبرام في هذا الشكل من التوسع ، تدخل الشرآات األسواق 

اتفاقيات مع مؤسسات تسويقية أجنبية من أجل إنتاج و تسويق منتجاتها في 

( الخارج وغالبًا ما يتم التعاقد على تقسيم نسبة مئوية من األرباح بين الطرفين 

، إضافة إلى ذلك، تقدم الشرآة المرّخصة خدمات )المرخص والمرخص له 

. مرخص لهاومساعدات فنية إلى الشرآة ال  

(Joint Venture) ) 3 (االستثمار المشترك  

يمثل هذا الشكل اشتراآًا أآثر التزامًا في التوسع الدولي ، فاالستثمار      

المشترك هو تعاون بين شرآتين أو أآثر على االستثمار بإنتاج أو بناء أنظمة 

طر توزيعية للوصول إلى األسواق الخارجية ، حيث يشارك آل منهم في مخا

جهود التوسع ، فإذا تمت المشارآة مع شرآة أجنبية ، فإن الشرآة المحلية 

.ستكسب إلتزام الشرآة األجنبية بمهاراتها وقدراتها للوصول للسوق   
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(Direct Investment) )  4 (اإلستثمار المباشر  

إذا رغبت الشرآة بتحقيق درجة عالية من السيطرة على انتاج منتوجاتها    

ن تتبع شكل االستثمار المباشر أي الخارج ، فإنها من المحتمل جدًا وتسويقها ف

) األم(فاالستثمار المباشر يحدث حينما تقوم الشرآة المحلية . للتوسع الدولي 

بإنشاء فروع إنتاجية لها في الخارج ، وهذه الطريقة تتطلب درجة عالية من 

دارة آما تعد أآثر أشكال اإللتزام من حيث المبالغ المطلوبة لإلستثمار ووقت اإل

.الدخول مخاطرة   

 

 الدور اإلنمائي للتجارة الدولية 

عندما نتحدث عن الدور اإلنمائي للتجارة الدولية ، فإننا نعني بذلك دراسة أهمية 

التجارة الدولية في االقتصاد القومي ألي بلد من بلدان العالم سواء الدول 

التجارة الدولية إحدى الرآائز األساسية في المتقدمة أو الدول النامية ، إذ تعتبر 

فهي مع غيرها تساهم في رفع مستوى المعيشة . التنمية االقتصادية لهذه الدول 

.ورفاهية مجتمعاتها ، وهذا ما يطلق عليه اصطالح التنمية االقتصادية   

 

 وتزداد األهمية النسبية للدور الذي تلعبه التجارة الدولية والنشاط اإلقتصادي في

 بأشد الحاجة إلى – أي الدول النامية –حالة الدول النامية بصفة خاصة ، فهي 

التجارة الدولية حتى تستطيع أن تحقق أهدافها في التنمية ، حيث تحتاج هذه 

 الالزمة اإلنتاجالدول إلى استيراد السلع والمعدات الرأسمالية ومستلزمات 

يف منتجاتها ، وال تتاح لها لبرامجه التنموية ، آما تحتاج إلى تسويق وتصر
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هذه العمليات إال عن طريق الدخول بمعامالت دولية تجارية ، وهذا يعني أن 

التجارة الدولية ال تؤدي دورًا مهمًا للدول النامية وحسب ، بل تلعب من وجهة 

وعلى ذلك تعتمد قدرة الدول على . نظر تلك الدول الدور األساسي في التنمية 

ومن هنا آان اهتمام هذه . ر على مدى مقدرتها على االستيرادالنمو إلى حد آبي

الدول بزيادة صادراتها والحيلولة دون تدهور معدالت تبادلها حتى تبقى 

.مقدرتها على االستيراد مرتفعة   

بمعنى أنه آلما زادت نسبة صادرات الدول النامية آانت هذه الدول أقدر على 

ومضمون الحديث هذا يظهر .  اإلقتصادي زيادة االستثمار وزيادة معدل النمو

ية عن طريق اإلضافة إلى رأس اإلنتاجأن التجارة الدولية تزيد من طاقة الدول 

. في الفترات الالحقة اإلنتاجالمال الثابت وهذا ما يزيد من القدرة على   

 الفوائد التي تعود على الدول من آل من االستيراد – أدناه –وسوف نتناول 

. ذلك للتاآيد على أهمية التبادل الدولي والتصدير و  

 

 

   إن  (Benefits from Importing) االستفادة من االستيراد-1   

طبيعة الفوائد المتوقعة الستيراد السلع االستهالآية تتضمن انخفاض السعر 

وزيادة العرض والتنويع في السلع التي يستطيع المستهلك االختيار من بينها آما 

د الرأسمالي في بداية مراحل التنمية االقتصادية ساهم في نمو الدخل أن االستيرا

القومي بشكل غير مباشر عن طريق تمكين اإلقتصاد القومي من مواجهة أعباء 

التنمية أو عن طريق االستيراد، حيث يتم توفير المعدات والتجهيزات والخبرات 
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ة الضرورية حتى يمكن الالزمة لهذه التنمية، وآذلك استيراد السلع االستهالآي

 . وتنويعه اإلنتاجزيادة 

وآذلك ال تقتصر فائدة اإلستيراد على آونه طريقة لتحصيل قيمة الصادرات 

وإنما الفائدة األساسية فيه تتمثل في إتاحة الفرصة للحصول على بعض السلع 

بكلفة أرخص من إنتاجها محليًا ، وإتاحة الفرصة للحصول على سلع ال تنتج 

آافية محليًا أو ال تنتج مطلقًا لعوامل مناخية أو نتيجة لسوء مواقع بكميات 

الموارد الطبيعية ومثل هذا االستيراد سيؤدي بالضرورة إلى رفع مستوى 

.المعيشة للدولة   

فالدول النامية تعاني من نقص في بعض السلع الرأسمالية تحول بينها وبين 

 من سبيل للحصول على هذه استغالل مواردها وتنمية اقتصادياتها ، وليس

السلع الالزمة للتنمية إال عن طريق االستيراد، ومن ثم يجب على الدول النامية 

أن تتعرف على المميزات النسبية التي تتوفر لها في إنتاج بعض السلع حتى 

تتمكن من تصديرها إلى العالم الخارجي سدادًا لقيمة ما تحصل عليه من 

. واردات   

 

(Benefits from Exporting) 2-االستفادة من التصدير  

   يعد التصدير إحدى الطرق الرئيسية لتمويل واردات الدولة بالطريقة التي ال 

فالتصدير ال يعمل فقط على توفير . تؤثر سلبيًا على ميزان مدفوعاتها الخارجية 

مورد مستمر لالستثمارات الرأسمالية، بل يعمل على تنمية الصناعات المحلية 

، مما يعني إتاحة الفرص لتحديد أسعار أقل للمستهلكين اإلنتاجفيض تكاليف وتخ
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ورفع . للسلع المحلية أو بالتالي قد يؤدي إلى رفع القوة الشرائية للمستهلكين

القوة الشرائية قد يتم من خالل دفع أجور عالية للعاملين في صناعات التصدير 

. 

ى الطروف العامة للعمل والتقلبات فالتصدير قد يكون طريقًا فاعًال للتغلب عل

االقتصادية في دولة ما، ففي حالة انهيار العمل وتعرضه للكساد في السوق 

جديدة  المحلي فإن التصدير قد يقلل من حدة هذه المشكلة، وذلك عند فتح أسواق  

فدورة التجارة  في بعض الدول قد تكون . في دول أقل تعرضًا للكساد االقتصادي

.هارها وفي دول أخرى قد تكون في حالة آساد في أوج ازد  

وتلعب الصادرات في الدول النامية دورًا آبيرًا في النمو اإلقتصادي من خالل 

مساهمتها في نمو الدخل القومي ، وذلك عن طريق االستغالل األمثل لإلمكانات 

والموارد المتاحة ، آما تؤدي إلى إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات عن 

يق الحصول على عمالت صعبة ترفد الميزان التجاري الذي يشكل جزءاً طر

.مهما في ميزان المدفوعات   

  

-3  :يةاإلنتاجزيادة الفعالية و   

 (Increasing productivity and efficiency) 

 اإلنتاجإن عملية التبادل التجاري لبعض الدول قد تؤدي إلى استغالل عناصر 

عني أن عمليات االستيراد والتصدير قد تؤدي إلى زيادة بكفاءة وفعالية، وهذا ي

.ية وأحيانًا إلى تعظيمهااإلنتاج  
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 اإلنتاجفعملية التصنيع والتجارة عملية ديناميكية متداخلة بعضها ببعض، فطرق 

 وتنقل اإلنتاجتتغير باستمرار في الصناعات القديمة وتتطور أساليب جديدة في 

. تكنولوجي يخلق صناعات جديدة في الوقت نفسهفالتقدم ال. من دولة إلى أخرى

.وهذه التغيرات تنقل حول العالم بواسطة التجارة الدولية  

ية وآفاءتها تعتمد على مدى استجابة الصناعات المحلية اإلنتاجإال أن ازدياد 

ففي بعض الدول قد . للتحديات التي تفرضها المنافسة من الصناعات الجديدة

 الحصول على حماية لصناعتها الناشئة من حكوماتها، تطلب الشرآات المحلية

ية اإلنتاجوهذه الحماية الممنوحة من قبل الحكومة قد يكون لها أثر سلبي على 

وآفاءتها، ومن الممكن أن تكون االستجابة إيجابية، حينما تستطيع الشرآات 

ية، تاجاإلنالمحلية مواجهة تحديات هذه المنافسة بالطرق التي تساعد على زيادة 

 أو التسويق، وفي اإلنتاجوذلك عن طريق استخدام أساليب جديدة سواء في 

.  وتخفيض تكاليفهاإلنتاجالقدرة على تحسين نوعية   

 

(International Specialization)    :  التخصص الدولي-4  

   إن أهم الفوائد التي تكتسبها الدول من عملية التبادل التجاري هي تلك الناشئة 

فالترآيز على السلع الممكن إنتاجها وتسويقها . ملية التخصص الدولي عن ع

بصورة أفضل واستيراد السلع المطلوبة من قبل مستهلكيهم ، يساعدهم على 

ية اإلنتاجتحقيق فاعلية وآفاءة أآثر في استخدام العناصر   

إال أنه يجب أن ندرك بأن مدى التخصص التي تحققه دولة ما يعتمد على درجة 

عوائق التجارية الموجودة ، فالتخصص الكامل قد يحدث حينما ال توجد أية ال
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عوائق تجارية ، إال أن هناك عدة أهداف وراء فرض أو وجود هذه العوائق 

: التجارية أهمها   

 

 .توفير الحماية المحلية للصناعات الناشئة  )1(

دوافع سياسية ، فبعض الدول قد تستخدم فرض سياسة الحصص  )2(

ى بعض أو آل السلع المستوردة ، وذلك للتأآد من وجود التجارية عل

 .توزيع متكافئ بين الدول المصدرة والصديقة رسميًا 

 

:دوافع التوسع الدولي وأهدافه  

 (Goals of international expansion) 
ال شك أن هناك العديد من األهداف التي تسعى الشرآات إلى تحقيقها من وراء  

لتجارة الخارجية ، ويمكن القول بصفة عامة، أن الشرآة اإلنخراط والعمل في ا
تتجه للتوسع بأعمالها التجارية في الخارج حينما ال تستطيع تحقيق أهدافها 

.االستراتيجية في السوق المحلية ، وهنا استعراض موجز ألهم هذه األهداف   

 

(Growth and Profit Goals) أهداف الربح والنمو -أ  

عمال تسعى إلى تحقيق أهداف الربح والنمو من وراء إن معظم شرآات األ
ومن خالل . عملياتها التجارية سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي

رباح فإن الشرآة تستطيع االستمرار في عملياتها ، باإلضافة إلى توليد األ
تحقيق أهداف أخرى ، غير أن عملية توقع الحصول على أرباح آبيرة ترتبط 
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الية من المخاطر في تنفيذ عمليات التسويق الدولي ، وهذه المخاطر بنسبة ع
تنشأ بفعل العوامل البيئية المحيطة آالظروف االقتصادية والسياسية 

 .واالجتماعية وغيرها 

إال أن مدى إدراك هذه المخاطر يعتمد على آيفية ودرجة ورؤية اإلدارة العليا 
ذه المخاطر ، فالشرآة قد تحدد للشرآة وقدرتها ورغبتها في التغلب على ه

نسبة من العائد على االستثمار للحد الذي يعوضها في مواجهة هذه المخاطر ، 
آما أن العمل في أآثر من سوق واحد قد يعوض الشرآة عن الخسائر التي 

.تعترضها بترآيزها على العمل في سوق واحد   

 

 

 

  اإلنتاج تحقيق استقرار في حجم المبيعات و-ب

ي العمل في التجارة الدولية إلى تحقيق استقرار في حجم المبيعات قد يؤد
 ، فبعض الشرآات عن طريق التصدير قد تتغلب على تذبذب الطلب اإلنتاجو

الحاصل على سلعها في السوق المحلية ، فتنوع العمل في األسواق قد يساعد 
ن شرآة ما على التغلب على التغيرات التي قد تحدث في سوق ما، وذلك ع

 وآذلك اإلنتاجطريق عملها في أآثر من سوق واحدة فيستقر الطلب لديها و 
 . تستقر األرباح التي هي في نهاية المطاف الهدف األساسي للشرآة

 

ية الفائضة اإلنتاجـ استغالل القدرة  ج  

ية غير المستغلة في الموارد والفائضة عن اإلنتاجإن الرغبة الستخدام القدرة 
لية قد تحفز الشرآة للعمل في التجارة الدولية لتحقيق حاجة السوق المح

ية الفائضة قد تكون ناتجة عن وجود اإلنتاجفالقدرة . االستخدام األمثل لمواردها 
أجهزة ومعدات غير مستخدمة ، أو موارد مالية أو أيٍد عاملة غير مستغلة 
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تكاليف ، حيث أن االستخدام لن يؤدي إلى زيادة آبيرة في ال. بالشكل المطلوب
 سوف اإلنتاج ، فهذا االقتصاد في اإلنتاجبل قد يساعد على تخفيض تكاليف 

يرفع مستوى الشرآة التنافسي ، ليس فقط في السوق المحلية ، بل أيضًا في 
 .األسواق الخارجية ، وذلك عن طريق تقديم سلع وخدمات ذات تكلفة أقل 

:  امتداد في دورة حياة السلع -د  

ديدة أو تطويرها يعد إحدى االستراتيجيات التسويقية التي إن فتح أسواق ج
تنفذها بعض الشرآات، وخاصة المنتجة للسلع التكنولوجية من أجل إطالة عمر 

فكما هو معروف أن السلع تمر في عدة مراحل من الحياة، وهي . حياة السلعة
ة ففي الوقت الذي تصبح به السلع. الظهور، والنمو، والنضوج ثم اإلنحدار

قديمة أو قبل أن تصل إلى مرحلة االنحدار في السوق المحلية ، تقوم الشرآة 
بالعمل على إيجاد أسواق جديدة لها لكي تكتسب دورة حياة جديدة في ذلك 

 .السوق 

:  جاذبية الفرص التسويقية في األسواق الخارجية -هـ   

 حافزًا قويًا إن إيحاءات توفر الفرص التسويقية في األسواق الخارجية قد تكون
فمن المؤآد أن . لدفع الشرآة للعمل في هذه األسواق من أجل استغاللها 

استغالل الفرص التسويقية في األسواق الخارجية تعتمد على مدى وقدرة 
فالشرآة التي  الشرآة على توفير الموارد الضرورية لالستفادة من هذه الفرص

 من خالل السوق الخارجية فقدت حصتها و دورها في السوق الوطنية تستطيع
 .إعادة إحياء دورها و منتجاتها بحيث يؤدي ذلك لعدم إفالس الشرآة

 

  أهداف أخرى-و

باإلضافة إلى الفوائد التي ذآرت أعاله ، فإن العمل في األسواق الدولية يساعد 
على رفع مستوى إدارة األفراد والتسويق في الشرآة ، آما يساعد على تخطيط 

تسويقية جديدة وتطويرها ، مما يؤدي إلى رفع مستواها التنافسي سلع وأساليب 
، فنجاح الشرآة في معالجة المشاآل التسويقية في دول مختلفة يعطي المديرين 
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الفرصة والقدرة على جذب أفكار جديدة وأساليب متنوعة صمّمت لمعالجة 
 .ظروف مختلفة 

 

 

 

 

 

 

 

 في القائمة االقتصادية مالتالمعا ومظاهر الدولي االقتصاد وماهية أهمية
 الدولية األسواق محيط

 

 عالمنا في الدول لمختلف بالنسبة الدولية االقتصادية العالقات أهمية .1
 :المعاصر

 في العالم دول مختلف بين فيا الدولية االقتصادية العالقات موضوع دراسة بدأت
 يد على تصاداالق علم تكون بداية منذ االقتصادي الفكر في متميز مكان احتالل
 بالتجارة الكتاب هؤالء اهتم فقد. عشر السابع القرن في التجاري المذهب مفكري

 هذا بعد ومن. آبيرا اهتماما التجارة بهذه يتعلق فيما وبسياستها للدولة الخارجية
 واوائل عشر الثامن القرن أواخر في االنجليز التقليديون االقتصاديون الكتاب درج
 ، ميل ستيوارت وجون ريكاردو ودافيد سميث آدم ، أواسطهو عشر التاسع القرن
 او ، الخارجية التجارة موضوع لمعالجة مؤلفاتهم في خاصة أبواب إفراد على

 العصر في أما. الحق وقت في يسمى الموضوع هذا أصبح آما الدولية التجارة
 تالعالقا أو الدولي االقتصاد لمعالجة بأآملها مؤلفات تخصص أصبحت الحديث

 هذا أصبح فقد آذلك. الموضوع تسمية اخيرا ذاعت آما الدولية االقتصادية
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 آافة في الجامعية العلمية المعاهد في بذاته مستقل منهج في الدراسة محل الموضوع
 الدولية االقتصادية العالقات موضوع خصوصية اتضحت وهكذا. استثناء بال الدول
 العلم هذا تطور مع ونمت خصوصيةال هذه وتأآدت ذاته االقتصاد علم نشأة مع

 .ونموه

 االقتصادية العالقات موضوع وخصوصية أهمية من يؤآد فانه الحاضر الوقت وفي
 اقتصادية وحدة عناصر نفسها هي القومية االقتصاديات أن من مشاهد هو ما الدولية
 عناصر هي والمشروعات العائالت أن مثلما ، الدولي االقتصاد هي مدى أوسع
 يمتلك وهو ، واضحة اقتصادية حقيقة الدولي االقتصاد أصبح وقد. القومي اداالقتص
 بها تمر التي والظروف األوضاع بتغير آلخر وقت من للتغيير به خاصا هيكال

 بوجود الوعي تمثل وقد. القومية االقتصاديات مختلف أي ، له المكونة العناصر
 ما بسبب وخاصة ، نظيمهت في الرغبة في الحديث العصر في الدولي االقتصاد
 مكافحة إلى دولة آل انصراف من الثالثينيات أوائل في الكبير الكساد أثناء حدث
 والمستحدثة منها القديمة المختلفة الجمرآية الحواجز واقامة حدودها داخل البطالة

 االقتصاد وعزل وحدها مشروعاتها لمنتجات الوطنية بالسوق االحتفاظ أجل من
 وآذلك.والتجارية النقدية السياسة أساليب مختلف بواسطة رجالخا عن القومي
 الرخاء بأهمية الحلفاء دول وعى ازدياد في الثانية العالمية الحرب تسببت

 تنمية وضرورة ، الحرب بعد ما لعالم الدولية والتجارة العالم دول لكافة االقتصادي
 بعد ما عالم شهد وهكذا. مستطاع مدى أقصى إلى الدولية االقتصادية العالقات
 فقد ، الدولي االقتصاد لشؤون التاريخ في حدث تنظيم أآبر الثانية العالمية الحرب
 في وتنميته وتدعيمه االقتصاد هذا تنظيم اجل من خلقت التي المنظمات تعددت
 مختلف بين ما والخدمات السلع تبادل بتسهيل االمر تعلق سواء المجاالت مختلف
 بتنمية او ، المبادالت هذه عن الناتجة المدفوعات راءاتاج بتسهيل او ، الدول

 من منها مجموعة آل تتكون اقتصادية مجموعات بانشاء او ، الدولية االستثمارات
 النمو بمشكالت باالهتمام او ، المتجانسة القومية االقتصاديات او الدول من عدد

 .المتخلفة للبلدان االقتصادى واالستقرار والتخلف

  :الداخلية االقتصادية العالقات عن الدولي االقتصاد القاتع اختالف .2
 إنما القومية االقتصاديات مختلف بين ما والخدمات السلع تبادل ان من الرغم وعلى
 األثر حيث من األخص وعلى الواحد القومي االقتصاد داخل في تبادلها مع يتشابه
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 العمل تقسيم بسبب وذلك اتالحاج إشباع زيادة وبالتالي اإلنتاج زيادة في المشترك
 عدة الواقع في يوجد انه إال ، الجغرافية المناطق بين وما االفراد بين ما والتخصص

 داخل االقتصادية العالقات عن الدولية االقتصادية العالقات تمييز شأنها من عوامل
 .القومي االقتصاد

 :الدول بين فيما السياسية الوحدات واختالف تباين . أ
 ، واحدة سياسية حدود تضمهم ووحدات أفراد بين الداخلية االقتصادية تالعالقا تقوم

 أن حين في. واحدة تجارية ونظم وتقاليد وعادات واحد لقانون يخضعون وبالتالي
 قانونها منها لكل ، مختلفة لدول ينتمون ووحدات أفراد بين تقوم الدولية التجارة
 .سياسيةوال واالجتماعية االقتصادية ونظمها وتقاليدها

 القوانين من لمجموعة يخضع ، مثال التجاري النشاط ممارسته في العادي فالفرد
 ومواصفات نوعية حيث ومن ، الممارسة اسلوب حيث من ، النشاط هذا تنظم التي
 يمكن التي المنازعات بها تسوى التي الطريقة حيث ومن ، بتبادلها يسمح التي السلع
 فان ، ذلك وعلى. اساسها على نشاطه ويحدد ، التجارية المعامالت عن تنشأ أن

 منه يتطلب أخرى لقوانين ويخضعون آخر مجتمع إلى ينتمون أفراد مع تعامله
 معامالته في إليها يحتاج ال قد التي التنظيمية أو القانونية الترتيبات من انواع بعض

 بيعةط عن تختلف طبيعة ذو الخارجي التبادل يجعل أن شانه من وهذا الداخلية
 . الداخلى التبادل

 والمؤسسات الحكومات تصدرها التي القوانين مجرد على األمر يقتصر وال
 أفراد تعود التي والعادات والقواعد النظم من مجموعة ايضا يشمل ولكنه ، السياسية
 للدرجة ألفوها بحيث ، طويلة قرون عبر وممارستها اتباعها على الواحد المجتمع

 وهذا. نفسه القانون مرتبة إلى ترفعه قوة له عرفا القواعد هذه فيها تصبح التي
 من يختلف فانه وبالتالي ، المحلية البيئة واقع من مستمدا يكون ما عادة ، العرف
 .آخر إلى مجتمع

 :القومية والنزعات الوطنية السياسات تنوع . ب
 عوهمخض من ذلك يتضمنه وما ، مختلفة سياسية وحدات إلى األفراد انتماء آان إذا

 الداخلية التجارة بين التفرقة عوامل من عامال يعتبر ، متباينة وقواعد لقوانين
 عامال يعتبر السياسية الوحدات لهذه والوالء باالنتماء شعورهم فان ، والخارجية
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 ، تتبعها التي االقتصادية سياستها الدول من دولة فلكل. التفرقة هذه من يعمق آخر
 التي األهداف من ولعل ، القومية األهداف بعض تحقيق إلى ورائها من تهدف والتي
 وبالتالي ، غيرهم دون لمواطنيها االقتصادية الرفاهية تحقيق الحكومات إليها تصبوا
 بجنسية يتمتع واخر شخص بين التفرقة عدم ناحيتها من عادة تراعى الحكومات فان

 الذي لذلك لفمخا بأسلوب االجانب معاملة على تحرص أنها حين في ، الدولة
 بعين النظر على حريصين يكونوا ، ناحيتهم من االفراد ان آما. مواطنيها به تعامل

 .باالنتماء وشعورهم والئهم من بدافع القومية للمصالح االعتبار

 الداخلية التجارة عن الناشئة والخسارة الربح لعوامل تعطى ال ، عادة ، فالحكومات
 سوى تمثل ال فاالولى. الخارجية التجارة عن لناشئةا لتلك تعطيه الذي االهتمام نفس

 المرآز من تغير ال ولكنها المجتمع داخل لالفراد النسبية المراآز تصيب تحويالت
 او القومية الثروة من لجزء فقدان عنها تنشأ الثانية أن حين في. آكل للمجتمع النسبى
 الوضع على تأثير لها يكون وان البد وبالتالي ، الثروة لهذه جديدة اضافة

 مستوى حيث من او ، معيشته مستوى حيث من سواء ، المجتمع على االقتصادى
 أن اال يسعنا ال المجال هذا وفي. ومديونيته دائنيته حيث من أي ، المالي مرآزه
 قرن من أآثر منذ) ليست فريدريك (األلماني االقتصادي قالها التي العبارة نذآر
 تتم الخارجية التجارة أن حين في ، بيننا فيما تتم اخليةالد التجارة " أن وهي مضى
 ".وبينهم بيننا

 سياسة وتنفيذ اتباع على حرصا اآثر يكونون ، جانبهم من األفراد أن نجد آذلك
 شعورهم من بدافع عادة ذلك ويكون ، السياسات من غيرها عن القومية حكوماتهم
 أي وان ، عليهم يعود وان دالب خير من وطنهم يصيب ما بأن إلحساسهم القومي
 بعض افراد ان نجد ولذلك ، منه جزءا يتحملون وان البد وطنهم يتحمله ضرر

 السلع شراء عن ، منظمة لحمله استجابة او انفسهم تلقاء من يمتنعون قد المجتمعات
 أن أحسوا ما إذا ، المحلية السلع من افضل او قليال ارخص آان ولو حتى ، االجنبية

 .ينميها او المحلية الصناعة يدعم ان نهشأ من ذلك

 عند إهمالها يمكن ال التي العناصر من تعتبر القومية النزعات ان نرى ذلك من
 وإن فيها تدخل التي للمتغيرات تحليلنا عند أو ، الدولية االقتصادية للعالقات دراستنا
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 دول بين التجارة في ملحوظا توسعا شهد قد العشرين القرن من األخير العقد آان
 .تقليديا يكون يكاد عداء بينها يفصل

 :والمصرفية النقدية النظم اختالف .ج

 إلى تقسيمها إلى يؤدى ، التبادل عملية في آوسيط النقود إدخال ان المعروف من
 الفرد حاجة عن تزيد التي السلع تبادل يتم األولى العملية في. منفصلتين عمليتين
 الفرد، يحتاجها التي بالسلع النقود تبادل عملية الثانيةو. البيع عملية وهي ، بالنقود
 ثالث إلى تنقسم التبادل عملية ان فنجد الدولية التجارة في أما. الشراء عملية وهي

 :عمليات

 .األجنبية بالنقود السلع تبادل يتم األولى العملية في •
 .الوطنية بالنقود األجنبية النقود تبادل يتم الثانية العملية في •
 .بالسلع الوطنية النقود تبادل يتم الثالثة العملية في •

 تنشأ ولكنها ، أجزاء ثالث إلى التبادل عملية تجزئة مجرد من المشكلة تنشأ وال
 ، غيرها عن تختلف والتي ، بها الخاصة عملتها البلدان من بلد لكل نأ من أساسا
 هو آما الدول ينب فيما التجاري التبادل أساسها على يتم عملة ال توجد ال بحيث
 يتساوى نأ عددها يكاد ما العمالت من هناك ولكن ، الداخلي للتبادل بالنسبة الحال
 مشاآل السلع، تسويق مشاآل إلى يضيف نأ شأنه من وهذا ، العالم دول عدد مع

 . العمالت تبادل بعمليات خاصة أخرى

 عمليات لتسهيل سيلةو الزمن من لفترة العالم ساد الذي الدولي الذهب نظام وفر ولقد
 أساسها على يمكن التي النقود أنواع من نوع بمثابة أصبح وبالتالي ، الدولية التبادل
 التبادل عملية تقسيم زيادة إلى الذهب نظام أدى وقد. الدول بين المدفوعات تسوية
 :وهي ثالث من بدال منفصلة عمليات أربع أصبحت بحيث

 .ةاألجنبي بالنقود السلع تبادل عملية •
 .بالذهب األجنبية النقود تبادل عملية •
 .الوطنية بالنقود الذهب تبادل عملية •
 .بالسلع الوطنية النقود تبادل ةعملي •
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 آثيرا فاقت قد النظام هذا إتباع من تحققت التي الفوائد فان ذلك من الرغم على ولكن
 أصبحت ، الدولي التبادل حجم في الكبير التزايد مع ، ولكن. هذه التجزئة عملية
 .الكبير التزايد هذا مثل احتياجات مواجهة عن قاصرة المتاحة الذهب آمية

 عن الدول من آثير خروج إلى القصور هذا مثل عن الناشئة األزمات أدت وقد
 نفس لها البعض ببعضها العمالت تبادل عملية تعد لم ثم ومن ، الذهب نظام

 تبادل نسب تعد لم آما ، النظام هذا ظل في بها تتمتع آانت التي التلقائية
 الخاصة المشاآل ازدات ثم ومن االستقرار نفس لها البعض ببعضها المعلومات

 الداخلية التجارة بين الهوة اتساع على اثر له آان بدوره وهذا ، العمالت بتبادل
 .الخارجية والتجارة

 أيضا هناك ، المختلفة البلدان بين النقود وحدات اختالف إلى وباإلضافة
 أو ، البنكنوت إصدار لعملية بالنسبة آان سواء ، المصرفي النظام في الختالفا

 من االئتمان منح شروط اختالف ولعل. االئتمان منح أو ، الودائع لعملية بالنسبة
 الدولي المستوى على التجارة بين التفرقة في المهم العامل تشكل أخرى إلى دولة
 منح في آثيرا تتشدد ال عادة البنوكف ، المحلى المستوى على التجارة وبين

 تمويل أن حين في ، المحلى المستوى على التبادل عمليات لتمويل القروض
 .تعقيدا آثرأ تاجراءإ يتطلب الخارجية التجارة

 :الدولية األسواق طبيعة في االختالف. د

 رتؤث التي العوامل من ، المختلفة البلدان بين األسواق طبيعة في االختالف يعتبر
 التجاري التبادل طبيعة وعلى الدولية االقتصادية العالقات على واضحا تأثيرا
" وتعبير. خاص بأسلوب التبادل هذا مثل لمعالجة مبررا يعطى وبالتالي ، الدولي
 :مختلفة ثالث معان احد إلى ينصرف قد هنا" األسواق اختالف

 والمكتسب يعيالطب االختالف هو ، الذهن إلى أقربها وهو : األول المعنى
 وبيئتهم وطبائعهم وميولهم ، أذواقهم آاختالف ، المختلفة البلدان في للمستهلكين

 يفضل قد المصري فالمستهلك .والخدمات للسلع تفضيالتهم تباين إلى يؤدى مما
 قد األوروبي المستهلك حين في للمواصالت، مريحة وسيلة عن الفصيح المسكن
 يفضل قد السوداني والمستهلك .خاصة لسيارة امتالآه مقابل بسيط بسكن يرضى
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 المستهلك أن حين في فيه، يحيا الذي للمناخ لمناسبته له ملبسا الفضفاض الجلباب
 مجرد على األمر يقتصر وال. بديال الثقيل المعطف عن يرى ال قد الروسي
 يتضمن قد ولكن ، المختلفة السلع بين أو المختلفة اإلنفاق أوجه في االختالف

 شكال وأ معينا لونا ما مجتمع يفضل قد ذإ ، الواحدة للسلعة بالنسبة اختالفا اأيض
 يصلح ما فان وبالتالي ، السلعة لنفس خرآ شكل وأ خرآ لون عن ، لسلعة معينا

 .المجتمعات من لغيره يصلح ال قد ما لمجتمع

 الانفص فهو" األسواق اختالف " تعبير إليه ينصرف قد الذي: الثاني المعنى أما
 واإلدارية الطبيعية الحواجز من بمجموعة البعض بعضها عن األسواق
 حاجزا يعتبر ، النقل تكلفة ارتفاع من عنه ينتج وما الجغرافي فالبعد ، والسياسية
 العنصر هذا آان وان ، أخرى إلى دولة من انتقالها عند السلع له تتعرض طبيعيا

 في والمواصالت النقل وسائل في الملحوظ التقدم بعد أهميته من الكثير فقد قد
 يكون خرآل بلد من والخدمات السلع انتقال أن نالحظ أننا آما. الحالي عصرنا

 من السلع هذه مثل انتقال لها يتعرض ال قد جراءاتاإل من لمجموعة رضةع
 تتطلبه ما جراءاتاإل هذه على وآمثال. الواحد البلد داخل أخرى إلى منطقة
 من أخرى بالد من القادمة السلع خلو تثبت صحية تشهادا من البلدان بعض
 من الكثير هناك نأ آما. الغذائية للسلع بالنسبة صاوخصو ، والملوثات اآلفات

 ودحد تجتاز التي التجارة سبيل تعترض التي السياسية أو االقتصادية الحواجز
 نم ذلك وغير والتصدير االستيراد تصاريح وأ الجمرآية الحواجز مثل الدولة

 .الدولية التجارة طريق في الحكومات تضعها التي الحواجز

 حالة تسودها العالمية األسواق أن إلى فينصرف أهمها وهو: الثالث المعنى اأم
 األسواق حالة في منها أآثر فيها المنافسة تكون قلاأل على وأ ، الكاملة المنافسة
 مرونة ذات ليةمح سوق ظل في يعمل الذي المنتج أن ذلك ومعنى ، المحلية
 ، السوق هذه طبيعة مع تتفق وتسويقية نتاجيةإ سياسة يتبع ما عادة ، معينة طلب

 الدولية السوق مجال في ليدخل السوق هذا نطاق عن يخرج نأ حاول ما إذا ماأ
 فان ثم ومن علىأ طلب مرونة ذات بسوق يواجه سوف فانه ، ينتجها التي للسلعة
 وجه وعلى السوق هذه ظروف مع يتناسب بما السعرية سياسته يكيف نأ عليه

 Price (األسعار في التمييز سياسة يتبع نأ له يالضرور من يكون قد التحديد



156   
   

Discrimination (بسعر العالمية السوق في السلعة بيع إلى يلجأ قد بحيث 
 التي العوامل أهم من ولعل. المحلية األسواق في به يبيع الذي ذلك عن يختلف
 الطبيعية الحواجز مجموعة هي الطلب مرونات في االختالف هذا تسبب

 حدود عبر انتقالها عند السلعة لها تتعرض التي والسياسية واالقتصادية واإلدارية
 .الدول مختلف

 :التنقل على اإلنتاج عوامل قدرة مدى. هـ

 الطبيعية والموارد المال ورأس العمل وهي اإلنتاج عوامل أن المعروف من
 ناحية، من جزئيا حالالإ خراآل البعض محل بعضها حاللإ انيةمكإب تتصف
 مكانيةإ بتعبير ونقصد. أخرى ناحية من آامال تخصصا تخصصها وبعدم
 العمل من القليل باستخدام نتاجهاإ يمكن ما سلعة من معينة آمية نأ حاللاإل

 رأس من القليل باستخدام نتاجهاإ يمكن الكمية ونفس المال رأس من والمزيد
 احد في قصور من يعانى ما مجتمعا فان ثم ومن ، العمل من والمزيد المال
 عوامل من آخر بعامل جزئيا القصور هذا يعوض نأ يمكن اإلنتاج عوامل
 . اإلنتاج

 من عامل أي إن آامال تخصصا اإلنتاج عوامل تخصص عدم بتعبير ونقصد
 لرعى تستخدم أن يمكن فاألرض ، سلعة من أآثر إلنتاج يصلح اإلنتاج عوامل
 ، المساآن لبناء تمهد أو ، األخشاب على للحصول تستغل أن يمكن آما ، الماشية

 يوجه أن يمكن العمل أن آما. لملبوساتنا ألياف أو لغذائنا بالحبوب تزرع أو
 بالخدمات القيام أو التجاري أو الصناعي للنشاط يوجه أو الزراعية السلع إلنتاج

 صفات تتضمن ال نجدها حيث اإلنتاج عوامل لبقية بالنسبة الحال وهكذا. المختلفة
 الخصائص من لها ولكن غيرها دون واحدة سلعة أنتاج على قادرة تجعلها خاصة

 .السلع من العديد إنتاج على قادرة يجعلها ما

 آخر إلى نشاط من تنتقل ما عادة اإلنتاج عناصر أن الخاصيتين هاتين عن وينتج
 صناعة في المستخدم المال رأس آان فإذا. نشاط آل يدره الذي العائد حسب
 الحديد صناعة في المستخدم ذلك أن حين في ، معينا عائدا يعطى والنسيج الغزل

 الغزل صناعة من المال رأس يتحول أن نتوقع فإننا ، اآبر عائدا يعطى والصلب
 من يزيد أن التحول ذلك شأن ومن ، والصلب الحديد صناعة إلى ويتجه والنسيج
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 يتساوى حتى ، الثانية الصناعة في ويقل األولى الصناعة في يغلله الذي العائد
 اإلنتاج لعناصر استخدامهم في المنتجين أن نجد آذلك. الصناعتين آلتا في العائد

 لهذا الحدية يةاإلنتاج وبين منها عنصر لكل يدفعونه ما بين يقارنون المختلفة
 تلك العناصر هذه من استخدم ما إذا وازنت حالة في المنتج ويكون ، العنصر
 عناصر أن ذلك تحقيق من ويمكنه. إنتاجها مع متناسبا ثمنها تجعل التي الكميات
 .اآلخر البعض محل بعضها إحالل يمكن اإلنتاج

 شأنه من آخر إلى نشاط من اإلنتاج عوامل تنقل إمكانية أن القول يمكننا ذلك من
 مع متناسبة المختلفة السلع أسعار من جعلوي ، السوق في التوازن يحقق أن

 ومن أخرى ناحية من اإلنتاج عوامل ندرة ومع ناحية من المستهلكين احتياجات
 حاجات تبرره ال السلع أسعار في اختالف الواحد البلد داخل ينشأ أن نتوقع ال ثم

 .اإلنتاج عوامل ندرة أو المستهلكين

 أن نالحظ فإننا ، الدولي المستوى لىإ المحلى المستوى من انتقلنا ما إذا أما
 هذا عن وينشأ للتنقل قابليتها حيث من النسبي بالجمود تتسم اإلنتاج عوامل
 السلعة أسعار في واختالف بل المختلفة السلع أسعار في اختالف وجود الجمود
 قابلية عدم إلى أساسية بصفة االختالف هذا ويعزى ألخرى دولة من الواحدة
 من به تنتقل التي واليسر السهولة بنفس ألخرى دولة من للتنقل اإلنتاج عوامل
 من عنصر آل استعراضنا ما وإذا. الواحدة الدولة حدود داخل أخرى إلى منطقة
 :مايلي نالحظ فإننا حدة على اإلنتاج عناصر

 

 

 : اإلنساني العمل عنصر: أوال

 مجموعة إلى آلخر بلد من لالنتقال العمل قابلية في النسبي الجمود إرجاع يمكن
 .الموضوعية ومنها الشخصية منها األسباب من

 قد لفروق نتيجة الواحدة الدولة حدود داخل آخر إلى مكان من ينتقل قد فالعامل
 أخرى إلى دولة من ينتقل لن العامل نفس أن حين في األجور في ضئيلة تكون
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 الميزات عضب فقدان عن يعوضه بحيث الكبر من األجر في الفرق آان إذا إال
 .وأصدقائه وأقاربه مواطنيه بين بها يتمتع آان التي األدبية أو العينية

 وثيقا ارتباطا يرتبط ومهارات وذهنية عضلية قدرات من يمثله وما العمل أن آما
 قد مثال المصري البناء فعامل عليها تعود التي البيئة وظروف اإلنتاج بظروف

 إذا فانه ولذلك معينة وخامات مواد وعلى جاإلنتا أنماط من معين نمط على تعود
 ومعدات ومواد اإلنتاج من بأنماط يواجه قد فانه أخرى دولة إلى انتقل ما

 بصورة تتأثر سوف إنتاجيته فان ثم ومن عليها تعود التي تلك غير وخامات
 لن فانه يةاإلنتاجب أساسا مرتبط األجر أن وحيث االنتقال لهذا نتيجة ملحوظة
 عن يعوضه بحيث الكبر من اآلجر في الفرق إذا إال أخرى دولة إلى ينتقل
 .يةاإلنتاج في النقص

 من تحد ما عادة التي والتنظيمية السياسية الحواجز من الكثير هناك أن نجد آذلك
 العمال هجرة تمنع الدول بعض أن مثال فنجد أخرى إلى دولة من العمال انتقال
 آما بحتة عنصرية ألسباب وذلك مؤقتة أو دائمة الهجرة هذه آانت سواء إليها
 وذلك. إليها العمال نزوح ضد النقابات تقف األخرى الدول بعض في انه نجد
 على التأثير إلى العمال نزوح يؤدى أن من وخوفا الشخصية مصلحتها من بدافع

 من أخرى مجموعة إلى باإلضافة هذا المجتمع في السائد المرتفع األجر مستوى
 . العمل انتقال سبيل في تقف التي ياسيةالس العوامل

 :المال رأس: ثانيا

 انه آما آخر إلى بلد من التنقل على قدرة أآثر بأنه العمل عن المال رأس يتميز
 يلقى حين في إليها ينتقل التي الدول من ترحيبا يلقى العمل من العكس على

 مكان من تنقله في المال رأس آان وإذا. له المصدرة الدول من خوفا أو أحجاما
 يستهدف السياسية الحدود عبر آخر إلى بلد من أو الواحد البلد داخل آخر إلى
 عليه يحصل الذي العائد أن أذهاننا عن يغيب أال يجب انه إال األعلى، العائد عادة
) Interest(فائدة آله يكون ال االستثمار أوجه من وجه أي في المال رأس

 وبالتالي ، للمخاطرة ثمنا يكون العائد هذا من جزءا ولكن االقتصادي بالمعنى
 االستثمار أوجه من الوجه ذلك من أعلى عائدا يطلب المال رأس صاحب فان
 إلى بلد من المال رأس انتقال أن والشك. المخاطرة من اقل قدرا يتضمن الذي
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 داخل آخر إلى مكان من انتقاله عند لها يتعرض التي تلك من بكثير اآبر آخر
 يكون وان البد أخرى دولة إلى ينتقل لكي المال رأس فان ثم ومن الدولة حدود
 .االنتقال هذا مثل على تغريه التي للدرجة مرتفعا فيها العائد

 

 :الطبيعية الموارد : ثالثا

 دولة من فقط ليس التنقل على قدرة اإلنتاج عوامل اقل الطبيعية الموارد تعتبر
 اقتصادي آمورد فاألرض الواحدة الدولة حدود داخل في أيضا لكن أخرى إلى

 تفاوتا يكون ال عادة التفاوت وهذا يةاإلنتاج قدرتها في بتفاوت تتسم وهام حيوي
 تكون قد ما رضاألف. آخر إلى محصول من يختلف نسبى تفاوت ولكنه مطلقا
 إنتاج في آفاءة منها واقل معين محصول إنتاج في غيرها من آفاءة أآثر

 المختلفة للسلع النسبي التفصيل أن االعتبار في أخذنا إذا ولكن. آخر محصول
 تزرع عادة األرض أن ذلك من الستنتجنا أخرى إلى دولة من بدوره يتفاوت
 يحتل المحصول هذا آان لو حتى ممكنة غلة اآبر يعطى الذي المحصول بذلك
 انتهمك على يتوقف األمر أن إذ المحليين المستهلكين تفضيل سلم في دنيا مكانا
 آانت إذا ألنه وذلك العالمي المستوى وعلى عامة المستهلكين تفضيل سلم في

 أن لها يمكن انه إال مباشرة بطريقة أخرى إلى دولة من انتقالها يمكن ال األرض
 طريق عن ذلك ويتم سلع من تنتجه ما طريق عن مباشر غير بأسلوب تنتقل

 وتفاوت االنتقال على الطبيعية واردالم قدرة عدم أن لنا يبن وهذا الدولية التجارة
 أهم من تعتبر المختلفة للمنتجات المستهلكين تفضيالت واختالف لها يةاإلنتاج
 .واتساعها الدولية التجارة قيام على تعمل التي العوامل

 عدم أو التنقل على اإلنتاج عوامل قدرة اختالف أن لنا يتضح سبق ما آل من
 يخلق أن شأنه من عوائدها في آبيرة فروقا توجد إذا إال التنقل في رغبتها
 أسعارها في اختالفا وبالتالي والخدمات السلع إنتاج تكلفة في واضحا اختالفا
 الدولية االقتصادية العالقات بين تفرق التي العوامل أهم من يعتبر وهذا

 .الداخلية االقتصادية والعالقات

 :الدولية االقتصادية العالقات محيط في القائم الدولي التبادل مظاهر .3
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 االقتصادية العالقات بين التفرقة إلى تدعو التي العوامل أهم على تعرفنا أن بعد
 والتجارة الدولية للتجارة بالنسبة خاصة وبصفة والمحلى الدولي الصعيدين على

 العالقات أو الدولي التبادل مظاهر أهم على التعرف في نبدأ أن علينا الداخلية
 مادية سلع شكل عادة تأخذ الدول بين االقتصادية فالعالقات. دوليةال االقتصادية

 خارجة وأما بالواردات وتسمى إليها داخلة أما السياسية الحدود عبر تنتقل
 إلى دولة رعايا من تؤدى خدمات شكل أيضا تأخذ آما. بالصادرات وتسمى
 بالنسبة الحال هو آما أنفسهم الخدمات مؤدى بانتقال إما أخرى دولة رعايا

 وتسمى منظورة الغير بالصادرات للغير تؤدى التي الخدمات وتسمى للسياحة
 .المنظورة غير بالواردات الغير من تلقيها يتم التي الخدمات

 والخدمات السلع تبادل مجرد على الدول بين االقتصادية العالقات تقتصر وال
 المال ورأس. لالما رأس وأهمها اإلنتاج عوامل بعض إلى ذلك تتعدى ولكنها
 وأما المؤسسات به تقوم أو األفراد به يقوم مباشر استثمار شكل على أما ينتقل
 استثمار لمقابلة ذلك آان سواء ألخرى دولة من تمنح قروض شكل على ينتقل
 . التجاري التبادل عن ناشئة مدفوعات لتسوية آان أو جديد يحقيق

 اتجاه عكس في المحلية العمالت دفقت شكل الدولية االقتصادية العالقات تأخذ آما
 لهذا نتيجة ويكون. الصادرات اتجاه عكس في األجنبية للعمالت وتدفق الواردات
 هذه على بناء تجرى التي المعامالت من مجموعة قيام االتجاهين هذين في التدفق

 .ياألجنب الصرف بسوق يسمى ما ذلك عن وينشأ العمليات

 معامالتها لكل آامل بسجل لديها تحتفظ أن الدول من دولة آل وتحاول هذا
 تكون ما وعادة معينة زمنية فترة خالل الخارجي العالم مع تجريها التي االقتصادية

 سنرى آما – السجل هذا ويسمى منها الهدف يخدم معينا تبويبا مبوبة المعامالت هذه
 .المدفوعات بميزان –

 وحدات بين تتم أنها الدولية االقتصادية للعالقات المتقدمة الصور بين ويجمع
 بتشكيل االستقالل أخرى بعبارة أو أراضيها على بالسيادة منها آل تتمتع سياسية
 االقتصادية العالقات لمفهوم حاال به المنوه المعنى أن والشك. الوطنية سياساتها
 النطاق هذا أن لنا يكشفان الموضوعي لنطاقها المؤلفة والمشكالت والمظاهر الدولية

 بها يفي وال واحد فرد جهد بها لإلحاطة يكفي ال ومتنوعة آثيرة بموضوعات اخرز
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 متجانسة مشترآة بحوث في والتقائهم الباحثين من مجموعة جهود تضافر إال
 لهذه أصبحت التي واألهمية يتفق نحو على الغاية بهذه الوفاء تكفل ومتخصصة
 .الدول آافة حياة في العالقات

 

 

 : الدولية السوق في المتعاملة الرئيسية األطراف .4
 اجتماعية وحدات او قطاعات او جزئيات عدة من يتكون قومي اقتصاد أي

 الحكومة ثم) الطالبين (المستهلكين من ووحدات) العارضين (المنتجين في تتمثل
 المستهلك تمثل او) العام القطاع (انتاجية بوظائف األحيان بعض في تقوم التي

 العرض قوى بين التوازن بتحقيق القيام على دورها قتصري أحيان وفي الرئيسي
 .السوق آثار تصحيح او والطلب

 بين اصال تقوم التبادلية العالقات ان يعتقد قد الدولية المعامالت إلى تنتقل وعندما
 مختلف في المقيمة العناصر وبين الدول بين تقوم العالقات ان والواقع ، الدول
 المشروعات ايضا بها تقوم وقد المستوردة او المصدرة والمشروعات الدول
 .الجنسيات متعددة

 آو االستيراد او بالتصدير تقوم قد وطنية مشروعات اوال هناك اقتصاد آل ففي
 تقوم التي والمشروعات. الدولي المجال في األشكال من شكل بأي التعامل

 هناك ان آما. ذاته المنتج  بالمشروع تختلط وقد مستقرة تكون قد بالتصدير
 آانت إذا المستهلكين لصالح يكون قد االستيراد وهذا باالستيراد تقوم مشروعات

 إذا يةاإلنتاج المشروعات لصالح يكون وقد. استهالآية سلعا المستوردة السلع
 المشروعات تستورد وقد. اولية مواد او انتاج مستلزمات المستوردة المواد آانت
 ورؤوس الخدمات تلقى او بتقديم تكون قد آما ، مباشرة المواد هذه يةاإلنتاج
 العالقات آافة فان وعموما. األجنبية الشرآات وإلى من والتكنولوجيا األموال
 آخر إلى اقتصاد من األموال ورؤوس والخدمات السلع انتقال عليها يترتب التي
 المشروعات وهذه. الخاص للقطاع خاضعة مؤسسات او شرآات بها تقوم

 .الدولية السوق في المتعاملين أوائل من تعتبر جنبيةواال الوطنية
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 تتلقى حيث الدولية بالمبادالت بذاتها هي تقوم قد) حكومة أي-ثانيا (الحكومة أن آما
 واالستيراد بالتصدير تقوم وقد وقروض منح شكل في األموال رؤوس

 المؤسسات مع شراء آو بيع عالقات في تدخل وقد) العام القطاع خالل من(
 الخارجية العالقات في الدولة دور يكون ما وغالبا. االجنبية والحكومات خارجيةال

 الصرف سعر وتحديد والنقدية التجارية السياسات ووضع والتكيف التصحيح
 والجمارك الضرائب قواعد وتحديد حوافزه وتقرير االجنبى االستثمار على والرقابة
 االستدانة عليها يترتب قد الدولية عامالتالم ان آما. واالنتقال الهجرة قوانين وتنظيم

 المرآزى البنك هو المديونية وآثار التحويالت  عن الرئيسى والمسئول والقروض
 .للحكومة التابع

 وهي الجنسيات متعددة الشرآات فهو الدولية المعامالت في الثالث الطرف أما
 المتعددة وصوره المباشر االستثمار خالل من الدولية المعامالت على اآلن تسيطر
 متعددة ومناطق فروع لها شرآات فهي التكنولوجية والمعرفة المال رأس وتنقالت

 والخبرات واآلالت واالجهزة االولية والمواد السلع وتنقل. العالم دول من الكثير في
 ومتكاملة متشابكة ولكنها مستقلة بمهمات تقوم وهي الفروع  هذه بين االدارية
 االرباح من االقصى الحد تحقيق بهدف والتسويق اإلنتاج ينظم الشبكة هذه ومجموع
 أنها الشرآات هذه خصائص أهم ومن الرئيسي المرآز إلى األرباح هذه وتحويل
 متعددة تسويق وجهات بحوث ومعاهد ومصانع مخازن على تسيطر أصبحت
 .واحدة آوحدة تعمل فهي ذلك من وبالرغم العالم أنحاء جميع في ومتناثرة

 عمالية وتحرآات تكنولوجية ومعارف نقدية تحويالت ايضا الشرآات هذه ارسوتم
 حتى الدولية التجارة في وتؤثر بينهم معامالت وتقيم الفروع مختلف بين وادارية
 يتحدد بواسطتها انه وخاصة الدولية السوق في اآلن الرئيسي المتعامل أصبحت

 .االدارية والخبرات نولوجيةالتك المعرفة نقل ويتحدد االجنبى االستثمار حجم

 : الدولية السوق في نشاطها تمارس التي الرئيسية الثالثة العناصر هي هذه
 المعامالت وآافة الجنسيات متعددة المشروعات – الحكومة – الخاصة المشروعات

 بين العالقات على فقط يقتصر يعد لم فاالمر. الثالثة االطراف هذه بين تتم الدولية
 العالقة أطراف وإنما) الدولي القانون (السياسية األوضاع حالة يف آما الدول
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 تتعلق صعوبات يثير مما والمناطق البالد من العديد إلى تنتمي اقتصادية وحدات
 .القانونية وتنظيماته السوق هذا بخصائص

 :والوظائف والتنظيمات الخصائص حيث من الدولية السوق .5
 المتعاملة األطراف من آبير عدد من تتكون نهاأل تنافسية سوقا أساسا الدولية السوق

 والتكنولوجيا االموال لرؤوس المتلقين المستوردة او المصدرة سواء) ودول أفراد(
 وانخفاضها االثمان تقلبات خالل من واضحة بصورة يبدو والتنافس. والخدمات
 زدادوي. والتجديد يةاإلنتاج ورفع والكفاءة الجودة تحقيق في اقتصاد آل ورغبة
 الجات اتفاقية وبعد واخيرا . الدولية التجارة امام من العوائق ازيلت آلما التنافس
 التنافسية التعددية هذه ولكن. الجديدة السوق أساس هي والحرية المنافسة أصبحت
 متعددة المشروعات (المشروعات بعض سيطرة المعاصر الوقت في يهددها

 على البالد بعض وسيطرة والمعرفة التكنولوجيا على) خاصة بصفة الجنسيات
) البترول (االولية المواد على او) المتحدة الواليات (الزراعية المواد مصادر
 بالنسبة االحتكارات من نوعية ظهور إلى أدى مما) األوبك(دولية تكتالت وتكوين
 من تحتويه بما اليوم السوق ان والواقع. والخبرات والمواد المنتجات لبعض

 شخصية وتأثيرات) صناعية تقاليد (تاريخية وتأثيرات السلع خصائص في تجديدات
 عدوانية هنا فاالستراتيجية ولذلك االحتكارية المنافسة سوق من تقترب أصبحت
 .عنيفة والمنافسة

 السيطرة له تحقق خاصة بمميزات يتمتع ان شرآة او مشروع او دولة آل وتحاول
 االداء حيث من او التكنولوجيا حيث من سواء منافسيه على السوق في والتفوق
 السمعة حتى او التسويقية والقدرات واالثمان الجودة او المتقدمة االدارة او والفاعلية
 تقديم أو االنجاز في الزمن توفير أو التكاليف انخفاض او نية بحس  العقود وتنفيذ
 دبل آل ظروف بحسب االمور من غيرها او االئتمانية والتسهيالت التمويل

 . واولوياته واحتياجاته

 هو اإلداري العمل أن ندرك أن فالبد التنافسية الدولية السوق عن نتكلم ومادمنا
 ان يجب ال الدولية بالمعامالت تلحق التي الدولية فصفة. السوق تنظيم في األساس
 تحكم التي الدولية والتنظيمات القانونية القواعد من مجموعة تواجد منها يفهم

 القواعد هذه وان الخارجية واالقصاديات الداخلى االقتصاد بين تتم التي تالمعامال
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 وبحيث التجارة قانون أو لألعمال الدولي القانون أو األمم قانون في استقرت قد
 صفة ان المحلية والقوانين الوطنية السيادة تتجاوز الدولية المسئولية قواعد أصبحت
 اطراف وجود حيث من وطبيعته ذاته شاطالن إلى الواقع في تنصرف هنا الدولية
 واستيراد تصدير "تصدير في أجنبية ومشروعات وحدات ومشارآة اجنبية

 في وطنية وحدات أجنبية وحدات مشارآة او حدودها خارج وتنفيذها" الخدمات
 في الداخل إلى الخارج من التكنولوجيا نقل مجرد او الحدود داخل األعمال تنفيذ

 .خارجية وامدادات تمويل توفير او اجنبية تراخيص على الحصول

 التجارية المعامالت تنظم بقواعد جاءت قد االخيرة الجات اتفاقية ان يظن وقد
 والواقع. الدولية للتجارة قانون وتكون االطراف جميع بها تلتزم الدول بين وغيرها

 الدول بين العالقات تحكم عامة ومبادئ إطار مجرد هي االتفاقية به جاءت ما ان
 تعالج القواعد وهذه" World Trading System " الدولية بالتجارة يتعلق فيما

 في تتبع أن يجب التي العامة والقواعد الدول بين العوائق ازالة آيفية عامة بصفة
 أشبه وهي البيئة على الحفاظ او السالمة او االغراق عدم مثل التجارة هذه ممارسة
 في مشروعين بين تجارية لمعاملة قانونى نظيمت مجرد وليس جماعية باتفاقية
 لطرفي المستقلة اإلدارة فان الدولية المعاملة في العالقة صفة آان وايا. دولتين
 القواعد حيث من المعاملة لها تخضع التي القانونية اآلليات تحدد التي هي التعاقد
 مخالفة تكن لم ما القواعد هذه وتطبق القضائى واالختصاص التطبيق الواجبة
 اآلن تتم وعموما العالقة اطراف الدول احدى داخل العام النظام او للدستور
 هذه مثل يحكم الدولية للتجارة موحد قانون هي القانونية النظم لتوحيد محاوالت
 .المعامالت

 جانب وهو" الدولي السوق "خصائص من أخرى خاصية عن نتكلم ان ويبقى
 هذه وتعدد. واالثمان والطلب العرض لباتتق على تنعكس والمخاطر. المخاطرة
 :اآلتية األسباب إلى يعود المخاطر

 ونوعية االعمال وقيمة االعمال حجم حيث من السوق حجم اتساع •
 .المشروعات

 .والمنتجات المعدات في الرهيب التكنولوجي التطور •
 .الشرائية والقوة الطلب تقلبات •
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 .االستثمارات تحرآات •
 .والضمانات الحوافز تقديم في الدول تنافس •
 اثمان تغيرات مثل (الجغرافية المناطق بعض في الطبيعية الظروف •

 ).األمريكي االقتصاد في الطبيعية التقلبات نتيجة القطن او القمح
 

 تناقص عامة وبصفة التكنولوجية القدرات واختالف الجغرافي البعد فان وعموما
 هام جزء هي فالمعلوماتية. لتقلباتوا المخاطر هذه لمثل األسباب أهم من المعلومات

 المصرفية الضمانات توافر من أيضا والبد والدولي الداخلي السوق اقتصاديات من
 . الدولية المعامالت نمو في رئيسية آعناصر التأمين شرآات وضمانات

 الداخلية، السوق وظائف عن آثيرا تختلف ال الدولية السوق وظائف فان واخيرا
 تتحدد السعر هذا على وبناء الدولي البيع سعر تحديد هي األولى فالوظيفة

 المعارف ونقل األموال رؤوس وتوظيف وأماآنها والواردات الصادرات
 العرض على يتوقف ال فقط واألمر القرارات اتخاذ أساس هو فالثمن ، والتكنولوجيا

 رفالص وسعر والمنافسة والجودة بالنفقة تتعلق عوامل عدة أيضا فهناك والطلب
 .الدولية المعامالت تحقيق في مساعدة آعناصر والمرونة البدائل وتوافر

 المقدرة وتحديد اإلنتاج تنظيم بها ويقصد الموارد بتخصيص متعلقة الثانية والوظيفة
 أيضا تحدد الوظيفة وهذه المصدرة المنتجات ونوعية اقتصاد لكل التصديرية
 االستخدام يحقق ذلك وآل استيرادها ويتم االقتصاد يحتاجها التي اإلنتاج عناصر
 ومدى االستثمار وفرص المناطق حسب االموال رؤوس تتوزع آما للموارد االمثل
 .والضمانات الحوافز

    

 للشرآة الدولية القدرات تقييم
 وهناك ، الدولية السوق إلى الخروج تكره أغلبها تكن لم إن الشرآات من العديد إن

 :وهما التفضيل لعدم سببان

 التأآد وعدم الدولية األسواق من الخوف تسبب التي الدولية المعرفة نقص .1
 .دخولها آيفية من

  .الشاملة الدولية المنافسة لتحقيق الالزمة والمالية البشرية الموارد نقص .2
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 فرص من االستفادة من تتمكن لن المنظمة فإن الكره هذا على التغلب يتم لم وما
 تقييم أن يجب أوال فإنها الدولية الفرص من المنظمة تستفيد وحتى ، الدولية السوق
 يجب أي ، التدويل على االدارية القدرة بينها من واألهم ، الخاصة الدولية قدراتها

 في للعمل والموهبة الخبرة لديها يكون وأن عالمية تصبح الن التزام لديها يكون أن
 .الدولية األسواق

 الدولي النشاط

 التدويل ويمثل. دولية المحلية المنظمة بواسطتها تصبح ةعملي هو الدولي النشاط
 انالندموتورز ، المثال سبيل على. للشرآة الشاملة الفلسفة في تغير أساسي بشكل
 بتنويع قامت التي ، الغربية فرجينيا جبال في مقرها صغيرة منظمة وهي

  .االستعماالت مختلف لتناسب الصغيرة الموتورات

 مضاربات في وتدخل بالتصدير لتقوم طلبات عدة مؤخرا الشرآة هذه تلقت وقد
 انالندموتورز قررت فإذا . الدولية األسواق لتدخل أخرى طريقة أي أو ، مشترآة
 تبدأ أن عليها ويجب ، التدويل تعتمد أن عليها يتوجب عندئذ العالمية األسواق دخول
 إن . المتعددة المراآز نموذج إلى توجهها تعيد وأن ، الدولي المستوى على بالتفكير
 من الزبائن لتزويد مختلفة بطرق بالعمل القيام تعلم هو المتعددة المراآز نحو التوجه
 بالتوجه انالندموتورز ستقوم الواقع، في . منهم لكل المالئمة بالسلع الثقافات مختلف

 حدةوا ثقافة من نظرتها بتغيير ستقوم أي ، المتعددة المراآز إلى الوحيد المرآز من
  .متعددة ثقافات إلى

 المراآز ذات وتلك الواحد المرآز ذات اإلدارة مواقف بين االختالف فهم إن
 تفكر المنظمة آانت إذا عما النظر بغض الناجح للتدويل آبير بشكل مهم المتعددة
 فإنها المرآز وحيدة آانت فإذا ، المستهلك سلوك في أم العمل إنجاز في بطريقتها

 تطبيقها ويمكن مناسبة المستهلك معاملة أو العمل إنجاز في الشرآة طريقة أن تعتقد
 هناك (أن تعتقد فإنها المراآز متعددة الشرآة آانت وإذا. العالم من مكان أي في

 إن (أو ) أفضل ربما أو أعمالنا بقدر جيدة تكون والتي العمل إلنجاز مختلفة طرق
 وأنماط حاجاتهم نفهم أن ويجب ةالعالمي األسواق مختلف في مختلفون المستهلكين
 ).ناجحين لنكون سلوآهم
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 التوجه فإن ، محليا منصهرة بقعة هي المتحدة الواليات أن من الرغم وعلى
 اليابان اما. اآبر بشكل المرآز وحيد أصبح قد الدولية األسواق نحو األمريكي
. المراآز تعدد حون أصبح الدولي توجهها أن إال الثقافة متماثلة محليا فإنها بالمقابل
 عمالقة شرآة وهي شيسيدو سلوك في رؤيته يمكن اليابانيين عند الثقافات تعدد

 .التجميل لمستحضرات

 أن وحاولت المتحدة الواليات أسواق في الموجودة تلك مع منتجاتها قارنت فالشرآة
 هامنتجات بيع بعد. اليابان في المباعة المنتجات بنفس 1960 عام األسواق هذه تدخل
 في األمريكي ذوق أن الشرآة اآتشفت ، امريكى مخزن 800 من أآثر في

 .اليابانى ذوق عن جدا مختلف التجميل مستحضرات

 للمنتجات جديدا خطا صممت شيسيدو فإن ، الهمة مثبطة تكون أن عن وعوضا
 سهلة ، جميلة بطريقة المستحضرات تلك وغلفت ، االمريكية المرأة حاجات لتقابل

 ، منتجاتها شيسيدو تدعم ولكى . اللطيفة بالروائح تميزها إلى إضافة ، لاالستعما
 في الترويجية جهودها أآثر وضعت لكنها ، ورائعة مؤثرة اعالنية برامج طورت
 .االمريكيين للمستهلكين التصميم خدمة

 فلسفة في التغيير هذا. المتعددة المراآز نحو توجهها الشرآة غيرت فقد وهكذا
 في بالتوجه ترغب الشرآة ان يعنى المراآز متعددة إلى المرآز وحيدة من اإلدارة
 .والتدويل العالمية نحو جهودها

 

 الدولي النشاط أسباب
 :للتدويل وخارجية داخلية أسباب هناك

 :الداخلية األسباب

 :يلي ما التدويل في الشرآة لقرار األسباب من

 .جذابة خارجية أسواق .1
 .واعية إدارة .2
 .مشبعة محلية أسواق .3
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 .جديدة إدارة .4
 .داخلية تطويرات .5

 

 

 :جذابة خارجية أسواق .1
 مغرية فرص مقدمة ، مدهش بشكل الخارجية األسواق بعض تنمو آلخر وقت من

 .معها التجارى العمل لتوسيع للشرآات

 جذابا سوقا اليابان في تجد هاواي في الموجودة الصغيرة األمريكية الشرآات بعض
 والتجارة األعمال من آل في النمو إلى إضافة والعرقية يةالثقاف الروابط ، للتوسع
 اهتمام وحفز اليابانية السوق عن متوفرة المعلومات من آثيرا جعل السياحية
 .هاواي – اليابان تجارة ونمو توسيع في للمشارآة هاواي في الموجودة الشرآات

-تايالند (ياآس شرق جنوب في الموجودة تلك مغرية فرصا تقدم التي األسواق ومن
-بولندا-سابقا السوفيتى واالتحاد روسيا (الشرقية أوروبا وفي)تايوان-سنغافورة
 ).سلوفاآيا-رومانيا-بلغاريا-هنغاريا

 جاذبية بينما ، االقتصادى نجاحها على تعتمد آسيا شرق جنوب أسواق جاذبية إن
 في رغبةوال حديثا الموجودة السياسية بالحريات متعلقة الشرقية أوروبا أسواق
 أمريكا وشمال الغربية أوروبا في البلدان مع االقتصادية والعالقات التجارة تطوير
 الحاصلة الداخلية التغييرات نتيجة أسواقها جاذبية تزداد أخرى دول وفي.واليابان

 .وآوبا أفريقيا جنوب وجمهورية الشعبية الصين آجمهورية فيها

 

 

 :الواعية اإلدارة .2
 األسواق في والمتزايدة المتنامية بالفرص مبكر وعى إلى ةالواعي اإلدارات تصل
 وهي ، األسواق تلك في معروفة لتصبح األنشطة من مجموعة بأداء وتقوم ، الدولية
 .الدولية األسواق في شرآاتها تتوسع وآيف أين تكتشف أن تستطيع
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 مباتصاله يتصفون الذين األفراد من عددا عادة إداراتها في الشرآات هذه تضم
 بسبب أو ، بالسابق الخارج في عاشوا قد آانوا انهم بسبب إما ، الخارج مع الدائم
 .العالم دول من العديد إلى المستمر سفرهم

 وتحاول ، دائم بشكل العالمية التطورات متابعة على الواعية االدارات هذه تعمل
 .فيها المحتملة بالفرص التنبؤ

 :المغلقة أو المشبعة المحلية األسواق .3
 المنظمات يدفع والذي ، اإلنتاج في فائض المشبعة المحلية األسواق عادة يصاحب
 فائض يرتفع األحيان بعض في. الخارج في جديدة تسويقية فرص عن للبحث
 تتحول أن الممكن من حيث ، المحلية السوق في الطلب تغيرات بسبب اإلنتاج
 الحالية للمنتجات المصنعة والشرآات ، بديلة جديدة منتجات إلى المحلية األسواق

 .انتاجها من الفائض الستيعاب العالمية األسواق في فرص عن تبحث وان البد

 :جديدة إدارة .4
 فاالندماجات. دولية لتصبح للشرآة محفزات غالبا الجديدة اإلدارة وصول يقدم

 بعض وفي. االفراد إلدارة جديد أساس إلى الوصول في تشترك آلها والممتلكات
 إلى بشكل بالتدويل األجنبية الشرآات تقوم آما ، دوليا موجهة اإلدارة تكون األحيان
 .المنافسة ازدياد بسبب

 :داخلية تطويرات .5
. التدويل لعملية محفزات الشرآة في داخلية اختراعات أو ابتكارات تعتبر أن يمكن
 ، دالبال خارج للبيع مناسبا انتاجا الشرآة بحث يطور ان يمكن ، المثال سبيل وعلى
 للمساعدة الكلفة منخفض بروتينا اآتشفت التي األغذية معالجة منظمة مع حدث آما
 .أفريقيا مناطق بعض في الغذاء نقص تحسين في

 

 :الخارجية األسباب

 :يلى ما للتدويل الخارجية األسباب من

 .السوق عوامل .1
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 .جديد منتج عن استعالمات .2
 .الخارجيون الخبراء .3
 .الحكومة .4

 
 
 
 
 
 

 :وقالس عوامل .1
 أسواق ويدفع الشرآات بعض منتجات على طلبا الدولية األسواق في النمو يخلق
 .العالمية إلى المنتجات هذه

 دوليا طلبا هناك ان وجدت عندما الدولية األسواق دخلت الشرآات من العديد إن
 السوق حجم يكون ان قبل الترآية السوق Squibb شرآة دخلت فقد. منتجاتها على
 شجع مما بسرعة ينمو آان السوق أن إال. الربحية لتحقيق آافية جةدر إلى آبيرا
 ، الطلب نمو إلى باإلضافة بعد، فيما الدولية األسواق دخول على Squibb شرآة
 المرحلة إلى لالنتقال آبيرا جهدا تبذل ، المنافسة السيما أخرى شرآات أن علما

 .الدولية

 شرآة دخلت لقد ، الدولية إلى قاللالنت محفزا خارجيا عنصرا المنافسون ويشكل
Coca Cola شرآة قبل الدولية المرحلة Pepsi ان حال أية على شك من ما لكن 

 في للتحرك Pepsi بشرآة متأثرة العالمية األسواق في تحرآت Coca Cola شرآة
 .ذاته االتجاه

 

 :جديد منتج عن استعالمات .2
 من دولية أسئلة ولدت جاتهامنت الن عالمية الصغيرة الشرآات من العديد أصبحت
 المنتج يكون أخرى أوقات وفي ، الكلمة معنى بكل جديدا المنتج يكون أحيانا. حولها

 .الدولية لألسواق مناسبا الموجود
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 التي للجرارات الصانعة الصغيرة الشرآات حول تجارية مجلة في مقالة: مثال
 هذه حول اؤلالتس إثارة في ساهمت األرض من صغيرة قطع لحراثة تستخدم
 اجل من جراراتها تكييف في راغبة آانت التي االندونيسية الحكومة قبل من الشرآة
 بالرغم األعمال لمنتجات الحاجة الواضح من يكون قد ، مشابه وبشكل. الرز حراثة
 .تماما بعد ينشأ لم التساؤل أن من

 المتحدة اتالوالي في الشرآات يساعد برنامج (TOP التجارية الفرص برنامج يقدم
 سبعين إلى خمسين من تجارية فرصا) األجنبية األسواق في بفروع االتصال على
 الفرصة اآتشاف ان الواضح من. العالم حول السوقية الفرص آل مظهرا أسبوع آل
 .العالمية األسواق لدخول قويا حافزا يكون ان يمكن الطريقة بهذه

 

 :الخارجيون الخبراء .3
 وآالء: اآلتى بينهم ومن ، التدويل عملية الخارجيين الخبراء من العديد يشجع

 .البنوك ، التجارة غرف ، التصدير

 شرآات إلى باإلضافة التصدير وآالء يكون ما عادة: التصدير وآالء . أ
 التسويق في آخبراء مؤهلين التصدير إدارة وشرآات التجارية التصدير
 .الدولي

 
 وهم. العالم أنحاء آل في ودعق ولديهم دوليا أخرى بمنتجات يتعاملون إنهم

 الوسطاء هؤالء من العديد ويلجأ. للتصدير قابلة أخرى بمنتجات للتعامل مهيئون
 أن يمكن منتجاتهم بأن يعتقدون عندما وذلك مباشرين مصدرين إلى التجاريين

 .العالم أنحاء في متوقعة أسواقا لها يكون

 إثارة في تساهم لها المتشابهة والمنظمات التجارية الغرف: التجارة غرف . ب
 أن المنظمات تلك وتحاول ، واالستيراد التصدير من آل في الدولية األعمال
 لهم حافزا وتقدم ، الدولي التسويق في الدخول على المستقلة الشرآات تحث
 المحتمل المستورد أو المصدر وضع تتضمن الحوافز تلك. ايضا ذلك ليفعلوا
 المستوردين أو المصدرين إلى يرةومش ، الدولية األعمال مع بالتماس

 .الدولي التسويق نشاط تمويل على المالية القوانين وقدرة المحتملين
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 تنبه فهي ، التدويل بعملية الشرآات ربط على تساعد ما غالبا البنوك: البنوك . ت
. الفرص تلك لتمويل وتساعدهم الدولية للفرص المحليين زبائنها وتنشط
 تتوسع حين أآبر بشكل البنوك خدمات إلى الشرآات تحتاج سوف وبذلك
 .دوليا
 

 الحكومة عملت وقد . التدويل عملية بتشجيع أيضا الحكومة تقوم قد :الحكومة . ث
 حجم زيادة وتشجيع دعم على عديدة لسنوات المتحدة الواليات في

 المنظمات تشجع اقتصادية مكاتب لديها تقريبا الواليات آل. الصادرات
 األسواق حول معلومات المكاتب تلك وتقدم ، الدولية نحو لتتوجه المحلية
 حتى لديه والبعض ، الدولية التجارة معارض في المنتجات وتعرض الدولية
 التسويق لتحفز) سنغافورة ، آونغ هونغ مثل (العالم أجزاء مختلف في مكاتب
 تحاول ، الدول جميع في وتقريبا الدولية العقود إبرام خالل من الدولي
 .الدولي التسويق لخبرة تقديمها خالل من الدولي العمل تحفز أن تالحكوما

 
 برنامج تطوير على عملتا بعضهما مع بالتعاون ايرلندا وشمالي ايرلندا جمهورية إن

 آال من الشرآات ومساعدة تشجيع هدفه آان الذي األوروبي الصادرات تسويق
 .األوروبية األسواق لدخول البلدين

 :للشرآة ليةالدو القدرات تقييم

 .اداراتها قدرات بتقييم يبدأ للشرآة الدولية القدرات تقييم إن

 :لالدارة الدولية القدرات تقييم

 للتعددية اإلدارة بفهم تتعلق التي تلك مثل عديدة اسئلة على االجابة التقييم يتضمن
 دالبل نحو التوجه هو جوهره في المراآز وتعدد. آبيرة أهمية يمثل والذي المرآزية
 الموطن نحو التوجه من ينطلق الذي الوحيد المرآز مفهوم يأتى وبالعكس المضيف
 .األصلي

 يحب لم إذا :"مقولة على المرآزية التعددية ذات اإلدارة تعتمد: المثال سبيل على
 ".رغباتهم مع يتالئم بحيث تعديله فعلينا األمريكي الكتشب مذاق العرب

 الكتشب مذاق العرب يحب ال لم " مقولة من الوحيد المرآز إدارة تنطلق حين في
 المرآزية، التعددية نحو توجها ما الدارة آان إذا وحتى". لديهم؟ المشكلة ما لدينا؟
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 ان البد. الدولية األسواق مع التعامل في الخبرة واآتساب للتدريب بحاجة تبقى فإنها
 في بخبرة تمتعت الشرآة آانت فإذا لدخوله الشرآة تخطط الذي السوق مع تتالءم

 تطورا األقل الدول لبعض إنتاج خط لبيع تخطط الشرآة ان غير الصناعي التسويق
 .آخر نوع من لخبرة ستحتاج أنها فالبد

 .حاليا الدولية األسواق في اإلدارة بها تتمتع التي الخبرة درجة تحديد المهم ومن

 الدولية؟ األسواق في األولى مغامرتها في بالشرآة للدخول الكافية الخبرة لديها هل
 آل يكون أحيانا الدولية؟ األسواق في إضافية خبرات أية لتوظيف حاجة هناك هل
. اإلضافي التدريب خالل من الدولية الخبرة على الحصول هو اليه تحتاج ما

 وأي التدريب هذا مثل على الحصول يمكنها اين من تحدد ألن بحاجة واإلدارة
 تقديم من المحترفون المستشارون يتمكن وقد. ليةالدو األسواق في أخرى نصيحة
 .الشرآات هذه لمثل اإلضافية والمعلومات النصيحة

 اإلدارة في التدويل تقييم بأسئلة قائمة

 المرآزية؟ التعددية نحو توجها اإلدارة تمتلك هل .1
 الطبقة تتمتع ان : المثال سبيل على . دولية موهبة أي اإلدارة تمتلك هل .2

 من مختلفة أماآن أي في العيش لهم وسبق ، متنوعة بثقافة طىالوس االدارية
 الجوانب بعض دراسة لهم سبق أو/و أجنبية بلغات التحدث ويمكنهم ، العالم
 الدولية؟ األعمال إدارة مجال في

 الموهبة؟ لهذه األساسية الجوانب هي ما .3
 دولية؟ال األسواق في لها بحاجة الشرآة الزالت التي اإلضافية الخبرة هي ما .4
 الدولي؟ النطاق إلى الحالية بخبرتها االنطالق الشرآة على ينبغى هل .5
 الدولية؟ الخبرة على للحصول أخرى إدارية عناصر أية تدريب يمكن هل .6
 الدولية؟ الموهبة هذه تدريب في فاعلية واألآثر األسرع الوسائل هي ما .7
 لية؟الدو األسواق في نصيحة أفضل على الحصول للشرآة يمكن اين من .8
 الدولية؟ األسواق عن المطلوبة اإلضافية المعلومات هي ما .9

 
 :والخدمات المنتجات تقييم

 فعند منتجها تقييم خالل من ما لشرآة الدولية القدرات تحليل في آخر جانب وهو
 نجاحها فرص تصبح الدولية األسواق في ما شرآة منتجات على حقيقي طلب توفر
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 من أضعف ما لشرآة التكنولوجية االمكانات آانت اوإذ. مرتفعة الدولي التسويق في
 دخول عن تعيقها قد المرتفعة التكاليف فإن ذاتها األسواق في منافسيها إمكانات
 .األسواق

 المنتج ليصبح الطلب سيحتاج آم : متعددة أسئلة عن اإلجابة إجماال اإلدارة وتحاول
 هذا مقدار هو فما بامطلو التعديل آان وإن الدولي؟ السوق حاجات مع مالئما

 التعديل؟

 في للبيع منتجاتها جاهزية مدى على ما شرآة لدى الدولية القدرات وتتوقف
 مثل معينة عالمية شرآات وباستثناء -حال أية على. المستهدفة العالمية األسواق

IBM, Xerox  تعديل يعتبر -والكيميائية الدوائية آالمواد أخرى منتجات وخطوط 
 ان – الشرآة تتساءل ان والبد شائعا امرا عالمى نطاق على للبيع هالعداد المنتج
 أو ، أجزائه أو ، المنتج تصميم سيتناول التعديل آان إذا ما – بالتعديل ترغب آانت

 وهل أخرى؟ عوامل أو آله ذلك من مزيجا أو والتغليف المارآة اسم أو ، محتوياته
 إلى المنتج يشحن ثم ومن آةللشر األصلي الموطن في التعديل يجرى أن يمكن

 البالد؟ خارج ذلك يجرى ان البد أم الخارج

 المدى على دوليا توجها لديها يكون ما وبقدر دوليا منتشرة الشرآة تكون ما وبقدر
 في عليه المطلوبة التعديالت إدخال ثم ومن أوال المنتج شحن فرصة تزداد البعيد

 التصنيع تسهيالت أصبحت العالم في الحرة التجارة مناطق ظهور ومع. الخارج
 مع التسهيالت هذه ترافقت وقد العالمية األسواق من العديد في متاحة والتجميع
 للمسوقين حقيقيا حافزا قدم مما الجذابة الضريبية االعفاءات وحاالت الماهرة العمالة
 المعمل من أآثر السوق من بالقرب المنتج على التعديالت ادخال على للعمل

 .األصلي

. للمصدرن بالنسبة السيما للبيع هاما عامال البيع بعد ما خدمات على التأآيد ويعد
 تأخذ أن فينبغي البيع بعد ما لخدمات عالميا تسويقها المراد المنتجات تتطلب وعندما
 :االعتبار بعين االقل على خيارات خمسة اإلدارة

 .بالكامل الخدمة موضوع تجاهل .1
 .لمنتجاتا لتقديم محلية شرآة ايجاد .2
 .واالصالح الصيانة خدمات تقديم على) وجوده حال في (الموزع تدريب .3
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 .البيع بعد ما لخدمات فرع اقامة .4
 .بعيدة مسافات على الخدمات هذه لتقديم االستعداد .5
 :الشرآة لمنتجات الدولية االحتماالت لتقييم بأسئلة قائمة

 العالمية؟ اقاألسو في أفضل بمستقبل يتمتع الشرآة منتجات من منتج أي .1
 اآبر؟ فرص تنتظره الحالية المنتجات خطوط من خط أي .2
 منافسيها؟ لدى المتوفر التكنولوجى المستوى الشرآة لدى يتوفر هل .3
 بيع باإلمكان ليصبح التالية العناصر من أي على تعديالت إجراء ينبغى هل .4

 :العالمية األسواق في المنتج
 التصميم •
 المحتويات •
 والتغليف المارآة •
  كوناتالم •

 المنتج إصالح يمكنها هل الالزمة؟ الخدمات تقديم الشرآة باستطاعة هل .5
 والصيانة؟ الدعم خدمات من ذلك وغير وتشغيله

 دوليا؟ لتسويقها أخرى منتجات تطوير على الشرآة تعمل هل .6
 
 
 

 :التوزيع على القدرة تقييم

 غير الشرآة آانت ذافإ. الدولية القدرات تقييم في أساسيا أمرا التوزيع منطقة تعتبر
 في االستمرار بإمكانها يكون فلن منتجاتها لتوزيع المالئمة السبل ايجاد على قادرة

 .الدولي نشاطها

 

 :ما شرآة منتجات توزيع بتقييم المتعلقة بالجوانب قائمة

 الدولية؟ األسواق مع التعامل على قادرا الشرآة في التوزيع نظام يعد هل .1
 عالمى؟ اتصاالت امنظ الشرآة لدى يتوفر هل .2
 بفاعلية؟ منتجاتها توزيع على العمل العالمية الشرآة اتصاالت بمقدور هل .3
 نقطة من التوزيع بنظام البدء للشرآة بالنسبة الضرورى من سيكون هل .4

 الصفر؟
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 بفاعلية؟ مهامه اداء التوزيع لنظام يمكن هل .5
 مستويات ذو (عامودى توزيع نظام تطوير الشرآة على سيترتب هل .6

 ؟)تعددةم
 
 

 :المالي والدعم الترويجية القدرات تقييم

 لشرآة الدولية القدرات تحليل عند االعتبار بعين الترويج مدراء بآراء يأخذ أن البد
 األسواق في لمنتجاتها بالترويج التفكير يربكها المحلية الشرآات من فالعديد. ما

 سيسهل هذا فإن ، الترويج من أدنى حد إلى بحاجة ما شرآة منتج آان فإذا. الدولية
 .الدولية األسواق في دخولها عملية من

 تكلفة تكون أن ينبغي آم : عنها اإلجابة من البد مهمة أسئلة هناك حال أية على
 الترويجية الرسائل تأتي أن يمكن آيف بها؟ سيقوم الذي من الدولي؟ اإلعالن
 سوق؟ لكل المحلية البيئة مع متالئمة

 الحصول دون تفهمها أن للشرآة يمكن ال أخرى ترويجية ياجاتاحت هناك يكون وقد
 أن على الشرآة لتساعد العالمية باألسواق المعرفة على مبنية خبيرة نصيحة على
 .خارجي سوق أي في محليا منافسا تكون

 :البعض بعضها مع جمعها

 التسويقي، المزيج في أساسيان عنصران وهما ، والترويج التوزيع من آال يرتبط
 آونه ورغم ، التسعير أما اإلنتاج وخطوط الموجودة المنتجات مع مباشرة بعالقة
 سعر آان إذا لكن. مباشر غير عنصرا يعتبر فإنه ، التسويقي المزيج في عنصرا
. المستهدفة العالمية األسواق في للمستهلكين المالية اإلمكانات يتجاوز طبعا المنتج
 .الدولية لألسواق المنتج دخول عملية في اهذ من ألبعد المضى من جدوى من فما

 مصادر أي تقييم هي الدولي النشاط في االنطالق عملية في األخيرة قبل ما الخطوة
 بشأن قرار اتخاذ هي األخيرة والخطوة ، مثال آالتمويل الخارجى للدعم ألزمة
 .عدمه من الدولية األسواق دخول
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 مهمة ميزة وهي الذاتي والتنظيم المرونةب تتمتع الدولي النشاط عملية أن هنا ونشير
 الدولي النشاط إن. الدولية الشرآة عمليات في تحدث التي المستمرة للتغيرات نظرا
 في الشرآة لنجاح المطلوبة التعقيد درجة قياس السهل من وليس معقدة عملية هو

 .الدولية األسواق

 

 

 :الخالصة

 متعددة مراآز إلى واحد مرآز من ياإلدار التوجه في بتغيير التدويل عملية تبدأ
 جيد فهم تعنى المتعددة المراآز فإ ضيقا محليا توجها الواحد المرآز يتضمن فبينما

 .لذلك وفقا والعمل الخارجية األسواق لمختلف

 بسبب وذلك والخارجية الداخلية العوامل من آاملة لسلسة مزدوج أثر هناك يكون
 قدراتها اإلدارة وتقييم. الذاتى التقييم معينة حلةمر في اإلدارة تتولى. الشرآة تدويل
 آانت اذا فيما وتحدد التدويل على قدرتها لمعرفة المنتجات وتفحص الخاصة الدولية

 ظهرت اذا بعضها مع تأتى ان يمكن التسويقى للمزيج والمالئمة المطلوبة المكونات
 .أخرى ضرورية خارجية ومساندة دعم عوامل

 التغيير دائمة عملية التدويل. تعقيدا أآثر وتصبح تتوسع لبالتدوي احدها تبدأ
 .دوليا نجاحا لتحقيق تفهمه ان الشرآة على ويجب ومستمرة

 :االيرلندية االلبان تسويق شرآة

. األوروبية األسواق دخول تعتزم آانت االلبان لتسويق االيرلندية الشرآات احدى
 مغرمين ليسوا االلمان ان بما لكن ، الغربية ألمانيا لديها المستهدف األول والسوق
. ما حد إلى صعبة الشرآة مهمة آانت فقد الحليب والسيما األلبان بمنتجات آثيرا
 القدرات تمتلك آانت انها اال محلية شرآة سوى آنذاك تكن لم الشرآة ان ورغم
 .االلبان مشتقات من متنوعة جديدة منتجات لتطوير الالزمة
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 :األمريكي لسوقا مع Matsushita تجربة

 بحيث المرونة من المزيد لمنحها أمريكا في وحدتها بناء Matsushita اعادت
 اسست وقد. هناك المحلى والتسويق الكبيرة اإلنتاج قدرات من الشرآة تستفيد

Matsushita للتليفزيون أمريكا شمال وحدة : وهما أمريكا في أساسيتين وحدتين 
 إلى يةاإلنتاج الفرص من المزيد جذب أهدافها وآانت. األعمال تطوير ومجموعات

 .المحلية يةاإلنتاجو التسويقية الجهود من آل على والحفاظ الدولية األسواق

 هذه جاءت وقد. السوق لظروف آبيرة استجابات بذلك Matsushita توقعت وقد
 إليه الدخول أصبح الذي األمريكي للسوق Matsushita إدراك على بناء الهيكلية

 .الصعوبة بالغ اأمًر اليوم فيه جاحوالن

 التليفزيون أجهزة تصدير عملية من جعلت واالقتصادية السياسية الظروف إن
 التغذية بمهمة المنظمة هذه تقوم أن ويتوقع مستحيال أمرا اليابان من األعمال وإدارة
 .اليابان من العمل إدارة يمنع حيث السوق عن المباشرة العكسية

       

 

 

 

مح والخصائص المحددة لمعالم العالقات االقتصادية الدولية المال
 المعاصرة وفقا للمتغيرات الطارئة على بيئة االقتصاد العالمي

 

هناك العديد من المالمح والخصائص المميزة للعالقات االقتصادية الدولية والتي 
شرين تحدد طبيعة االقتصاد العالمي المعاصر ونحن على مشارف القرن الواحد والع
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لعل من أبرزها وأهمها على سبيل المثال ال الحصر اعادة توزيع القوى بين أطراف 
التبادل الدولي ، التدويل المستمر للعالقات االقتصادية الدولية، ظهور انماط جديدة 
من تقسيم العمل الدولي ، االتجاه نحو المزيد من االعتماد االقتصادى المتبادل فيما 

م ، ثورة المعلومات والتكنولوجيا وما نتج عنهما من تعميق بين مختلف دول العال
، تعاظم دور الشرآات دولية ) او ما يعرف بالعولمة(لظاهرة عالمية االقتصاد 

النشاط التي أصبحت تعرف بالشرآات متعددة الجنسيات و تزايد التكتالت 
سات العالمية االقتصادية والترتيبات االقليمية الجديدة ، فضال عن تنامى دور المؤس

في إدارة الشؤون النقدية والمالية والتجارية لالقتصاد العالمي واتساع دائرة 
المشروطية المرتبطة بالتمويل الخارجى بالنسبة للدول النامية ، ووجود مالمح 

 .هيكلية جديدة مميزة خاصة بتصنيف مستويات التقدم والتخلف

ة الذآر فانه يجمل بنا ان نعكف ونظرا ألهمية ما تمثله المالمح والخصائص سالف
 .على التعريف بها بحسب ترتيب االشارة لها

 :توزيع مراآز القوى االقتصادية بين أطراف التبادل الدولي .1
لعل من أهم األحداث المؤثرة في عالمنا المعاصر مع مطلع الثمانينيات من القرن 

سابق الى اثنى عشر العشرين زوال المعسكر االشتراآى وتفكك االتحاد السوفييتى ال
في تسيير نشاطها " اقتصاد السوق" جمهورية وتبنى معظم دول العالم لنظام 

 .االقتصادي لتصبح طريقة االنتاج الرأسمالية هي النظام االقتصادي السائد عالميا

وبناء على ما تقدم من احداث ، قد أصبح التبادل الدولي يتم حاليا بين دول ينتمى 
، في ) الدول الصناعية المتقدمة(لمتقدم من العالم الرأسمالي بعضها الى القطاع ا

هذا ). الدول النامية(حين ينتمي بعضها االخر الى القطاع المتخلف من هذا العالم 
التبادل الدولي يتم في ظل هيمنة من القطاع المتقدم على القطاع المتخلف ، وفي جو 

 :لعظمى في القطاع المتقدم من الصراع الضارى بين ثالوث القوى االقتصادية ا

 . الواليات المتحدة ومجموعة النافتا التي تضم آندا والمكسيك .1
 ).1996خمس عشرة دولة في (االتحاد األوروبي  .2
اليابان ومعها مجموعة اآلسيان التي تضم مجموعة الدول المصنعة حديثا  .3

 .وهي هونج آونج وتايوان وسنغافورة والفلبين وتايالند
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من مجموع % 14.5والتي ال تمثل سوى )  بلدا23(اعية المتقدمة فالبلدان الصن
من الناتج المحلى اإلجمالي  % 74.3بنحو ) 1994في عام (سكان العالم تستأثر 

 في 62.9مقابل (من اجمالى الصادرات العالمية  % 72.2بعد أن آان (العالمي 
جمالى الى ، ويصل فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى اال) 1980عام 

أما البلدان النامية التي ) 1988بأسعار (1994 دوالرا أمريكيا في عام 19429
في (فيقتصر نصيبها من الناتج المحلى اإلجمالي العالمي  % 78.5تمثل حوالي 

في عام (ويقتصر نصيبها في الصادرات العالمية % 19.2على ) 1994عام 
الناتج المحلى االجمالى عند ويقف فيها نصيب الفرد من  % 24.7على ) 1992

من % 5، اى ما يقل عن ) 1988 بأسعار 1994في عام ( دوالرا أمريكيا 939
وتزداد الصورة قتامة اذا ما علمنا أن . نصيب الفرد في االقتصاديات المتقدمة

 275نصيب الفرد في البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى ال يتعدى 
 .فقط من نصيب الفرد في البلدان المتقدمة% 1.4 دوالرا اى ما يعادل

هذا وتتميز االقتصاديات الرأسمالية المتقدمة بسيطرتها على الشروط الالزمة لتجدد 
االنتاج فيها على عكس االقتصاديات المتخلفة التي تفتقر إلى هذه السيطرة وتقبع في 

السياسية واالقتصادية حالة تبعية آاملة لالقتصادات المتقدمة على آافة المستويات 
وإذا آان االقتصاد الدولي قد تميز منذ نهاية الحرب . والمالية والتكنولوجية والثقافية

العالمية الثانية بترسيخ هيمنة رأس المال األمريكي إال أن هذه الهيمنة وما توفره من 
تصادية دور قيادى للواليات المتحدة األمريكية بدأت في التراجع مع تزايد القوة االق

 .لليابان من جانب واالتحاد األوروبي من جانب آخر

 :التدويل المستمر لمظاهر العالقات االقتصادية الدولية .2
رغم ان الرأسمالية آانت عالمية النشأة منذ بداية عصر الرأسمالية التجارية إال أن 
ة درجة التدويل وبروز أهمية النشاط الدولي آأحد السمات الجوهرية في آليات حرآ

النظام الرأسمالي بدأت في التعاظم مع الربع االخير من القرن التاسع عشر حيث 
تزايدت  حرآة تصدير السلع ورؤوس االموال وزادت درجة التشابك والترابط بين 
مختلف األنشطة االقتصادية على الصعيد العالمي ، ذلك االتجاه الذى استمر وازداد 

رة ، بفضل التطورات المتالحقة على آافة عمقا واتساعا وسرعة في العقود األخي
وتتمثل أهم صور هذا التدويل المستمر فيما . المستويات االقتصادية والتكنولوجية

 :يلى
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نمو التجارة الدولية بمعدالت تفوق بكثير معدالت نمو الناتج المحلى على  .1
 .مستوى العالم

 
ها بعدما اصبحنا التوسع الهائل في أسواق المال العالمية وزيادة درجة تكامل .2

بصدد صناعة مالية حقيقية يتنامى حجم أعمالها وعدد منتجاتها وانتشارها 
ومن ثم تزايد بشكل هائل حجم . على الصعيد العالمي بشكل هائل آل يوم

رؤوس األموال التي تتبادل يوميا بين االسواق المالية الدولية المختلفة ، 
 ، وأصبح رأس المال العالمي وبسرعة هائلة بفضل وسائل االتصال الحديثة

ينمو ويتحرك دون ان تربطه صلة وثيقة بعمليات االنتاج وحاجات التمويل 
للتجارة العالمية ، مؤآدا بذلك سيطرة االقتصاد الرمزي على اقتصادنا 

آاالسهم (العالمي المعاصر حيث تتداول مختلف اشكال الثروات المالية 
ه منفصل عن االقتصاد الحقيقي بشكل شب...) والسندات واذون الخزانة

وفي مناخ تسوده المضاربات ...) عمليات االستثمار واإلنتاج واالستهالك(
 .الضخمة

 
تعددية العمالت الدولية التي أصبحت تستخدم اآلن آوسائل مقبولة عالميا  .3

في تسوية الحقوق وااللتزامات ، آظهور الين الياباني والمارك األلماني 
الر األمريكي ، وذلك باإلضافة الى حقوق السحب بقوة إلى جوار الدو

االمر الذى انعكس " ايكو" ووحدة النقد االوروبى SDRالخاصة 
بالضرورة على ترآيبة عمالت االحتياطات الدولية والتي لم تعد قاصرة 

ومن . على العمالت والذهب ومرآز حقوق الدولة في صندوق النقد الدولي
رات االوروبية والدوالرات اآلسيوية ناحية اخرى نشطت اسواق الدوال

وافرزت تيارات قوية وسريعة لكميات هائلة من النقد من وإلى مختلف دول 
العالم ، واصبح بامكان الشرآات دولية النشاط الفارس الرئيسي في حلبة 
االقتصاد العالمي المعاصر والتدويل المتنامي لعملية االنتاج ان تحصل 

ي أي مكان في العالم من خالل ماتطرحه من على ما يلزمها من تمويل ف
اسهم وسندات وغيرها من األدوات المالية المبتكرة في مختلف بورصات 

 .العالم
  

الزيادة الهائلة في حجم االستثمارات األجنبية المباشرة وغير المباشرة في  .4
السنوات األخيرة ، خاصة بعد استقالل دول المعسكر االشتراآي المنحل 

 ، مع غيرها من الدول النامية على مستوى العالم ، في سباق والتي دخلت
محموم الجتذاب االستثمارات االجنبية مانحة اياها آل ما يمكن تصوره من 
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يضاف الى ذلك ان عددا من الدول الصناعية . ضمانات امتيازات وحوافز
بدأت منذ ) مثل سنغافورة وتايوان وهونج آونج وآوريا الجنوبية(الحديثة 

صف الثانى من عقد الثمانينيات تواجه استخدام فوائض موازين الن
مدفوعاتها ، فدفعت بشطر مهم من هذه الفوائض لالستثمار األجنبي 
المباشر في الخارج ، خاصة بعد أن اتجهت أجور العمال في داخلها 
لالرتفاع وبدأت صادراتها تعاني من نزعة الحماية في البالد الرأسمالية 

آذلك فإن تحقق . اوجد قيودا على حوافز االستثمار المحليالصناعية مما 
السوق األوروبية الموحدة لم يؤد إلى زيادة حرآة االستثمار الخاصة 
المباشرة بين دول السوق فحسب ، بل ودفع باليابان وغيرها لتكثيف 
استثماراتها الى دول االتحاد االوروبى لالستفادة مزايا السوق الجديدة 

ويكفي أن نذآر أن معدل نمو رصيد االستثمار . وباالموحدةالواسعة الور
الناتج (األجنبي المباشر في التسعينيات قد فاق بكثير نمو الناتج العالمي 

 .وآذلك معدل نمو الصادرات) المحلي اإلجمالي
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منظمة التجارة العالمية   

ي بنيته االقتصادية بانتهاء الحرب العالمية الثانية، شهد العالم تغييرات جذرية ف
حيث بدأت الدول العظمى وضع أسس للعالقات االقتصادية الدولية في مرحلة ما 

وقد آان ميالد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير . بعد الحرب
عام ) الجات( ، والتوقيع على االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 1944عام 

 .ظام عالمي جديد بمثابة تدشين لن1947

قد أصبحتا آيانين دائمين ، " صندوق النقد"و" البنك الدولي: " ورغم أن المؤسستين
إال أن االتفاقية العامة للتجارة ظلت آيانا مؤقتا نظرا ألنها عبرت عن مصالح 

 يعبرا عن مصالح -على حد قولهما-الدول المتقدمة ، بينما المؤسستان األخريان
 . الدول النامية

تحرير التجارة : ن الهدف األساسي من التوقيع على االتفاقية العامة للتجارة هووآا
وهذه . الدولية ، ووضع القواعد التي تعمل على تنميتها بين الدول األعضاء

األهداف تختلف عن أهداف صندوق النقد الذي يهتم بوضع القواعد التي تحكم 
يهدف باألساس لمساعدة -ما يعلنآ-السياسات النقدية للدول ، والبنك الدولي الذي

 .الدول المتعثرة في برامجها التنموية

 ) WTO(اتفاقية الجات والتطور نحو إنشاء منظمة التجارة العالمية 

 عددا من التطورات التي آلت في النهاية 1947شهدت اتفاقية الجات منذ عام 
 1947عام إلنشاء ما يسمى بمنظمة التجارة العالمية بدءا من مفاوضات جنيف 

 والتي تم االتفاق فيها على 1994 أبريل 15وانتهاء بجولة أورجواي األخيرة 
إنشاء منظمة التجارة العالمية حيث أآدت ذلك الوثيقة الختامية للجولة ، والتي ورد 
في مادتها األولى ان ممثلي الحكومات والجماعات األعضاء في لجنة المفاوضات 

نطاق عمل المنظمة : وقد حددت الوثيقة". ارة الدوليةمنظمة التج"اتفقوا على إنشاء 
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، ومهامها ، وهيكلها التنظيمي ، وعالقاتها بالمنظمات األخرى ، وطرق اآتساب 
 . العضوية

 حيث وثقت المنظمة آل اتفاقيات 1995وبالفعل تم تنفيذ هذا االتفاق في يناير 
 .الجات السابقة

 العالمية  المبادئ التي تقوم عليها منظمة التجارة 

 :تقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها

وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين الدول األعضاء : مبدأ عدم التمييز  .1
في المنظمة ، أو منح رعاية خاصة إلحدى الدول على حساب الدول 

وبحيث تتساوى آل الدول األعضاء في الجات في ظروف . األخرى 
سة باألسواق الدولية ، فأي ميزة تجارية يمنحها بلد لبلد آخر يستفيد المناف
 . باقي الدول األعضاء-دون مطالبة-منها 

 
يقصد بهذا المبدأ االعتماد على التعريفة الجمرآية وليس على : مبدأ الشفافية  .2

أي أن تكون التعريفة محددة على ) التي تفتقر إلى الشفافية(القيود الكمية 
 اقتضت الضرورة تقييم التجارة الدولية ، وبذلك ينبغي على الدول الكيف إذا

التي يتحتم عليها حماية الصناعة الوطنية ، أو عالج العجز في ميزان 
بتعاد عن الالمدفوعات أن تلجأ لسياسة األسعار والتعريفة الجمرآية مع ا

ويرجع ذلك إلى أنه في ). حصص االستيراد(الحصص : القيود الكمية مثل
ل قيود األسعار يمكن بسهولة تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج ظ

 .المحلى 
 

وهذا المبدأ معناها اعتبار منظمة التجارة العالمية : مبدأ المفاوضات التجارية .3
 .هي اإلطار التفاوضي المناسب لتنفيذ األحكام أو تسوية المنازعات

 
 الدول النامية عالقات تجارية أي منح: مبدأ المعاملة التجارية التفضيلية .4

تفضيلية مع الدول المتقدمة ، وذلك بهدف دعم خطط الدول النامية في 
 .التنمية االقتصادية وزيادة حصيلتها من العمالت األجنبية
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يقضى هذا المبدأ بضرورة قيام الدول األعضاء باالتفاقية : مبدأ التبادلية .5

يضها ، ولكن في إطار مفاوضات بتحرير التجارة الدولية من القيود أو تخف
متعددة األطراف تقوم على أساس التبادلية ، بمعنى أن آل تخفيف في 

الحواجز الجمرآية أو غير الجمرآية لدولة ما ، البد وأن يقابله تخفيف 
معادل في القيمة من الجانب اآلخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها 

 هذا الصدد، ويصبح ملزما لكل آل دولة وما تصل إليه المفاوضات في
 .الدول ، وال يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إال بعد مفاوضات جديدة 

 

 المنظمة أهداف

 على بالقضاء وذلك ، الدولية التجارة حرية تحقيق هو للمنظمة الرئيسي الهدف
 يودالق آافة وإزالة ، الدولية التجارة بانسياب يتعلق فيما التمييزية المعاملة صورة

 . الدول عبر التجارة حرآة تدفق تمنع أن شأنها من التي والحواجز والعوائق

 :يلي فيما فتتمثل األخرى األهداف أما

  األعضاء للدول المعيشة مستوى رفع •
 .األعضاء للدول) الكامل التشغيل (التوظف مستويات تحقيق نحو السعي •
  .العالمية االقتصادية للموارد األمثل االستغالل •
  .واالستثمارات األموال ورؤوس اإلنتاج حرآة يعتشج •
  .األولية الموارد ومصادر لألسواق الوصول سهولة •
  .الدولية التجارة حجم لزيادة والجمرآية الكمية الحواجز خفض •
  .الدولية بالتجارة المتعلقة المنازعات لحل آأساس المفاوضات إقرار •

  

 للمنظمة األساسي الهيكل

 :وهي األجهزة من عدد من الدولية لتجارةا منظمة هيكل يتشكل
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 وزراء مستوى على (األعضاء الدول جميع من ويتكون: الوزاري المؤتمر .1
 القرارات اتخاذ بسلطة ويتمتع. عامين آل اجتماعا ويعقد) الخارجية التجارة
 .االتفاقية بنود قيود ذلك في بما التجارة تحرير باتفاقيات المتعلقة

 ويتولى ، األعضاء الدول آافة من ممثلين من ويتكون: العام المجلس .2
 القواعد بوضع ويقوم ، انعقاده دورات بين فيما الوزاري المؤتمر مسؤوليات
 يتولى آما. المختلفة اللجان وبعمل به الخاصة اإلجرائية واللوائح التنظيمية
 والتي األخرى الحكومية المنظمات مع الالزمة الترتيبات وضع مسؤولية
 .الدولية التجارة بمنظمة الخاصة تلك مع متداخلة ؤولياتبمس تضطلع

 آافة واليته تشمل التي الرئيسية األجهزة أحد وهو: المنازعات تسوية جهاز .3
 .متكامل بشكل الفكرية والملكية والخدمات السلع مجاالت

 التجارية السياسات بمراجعة المنوطة وهي: التجارية السياسات مواجهة آلية .4
 وتتراوح ، االتفاق بنص المحددة الزمنية للفترات وفقا األعضاء للدول الدولية
 للدول أعوام وستة ، النامية للدول أعوام وأربعة ، المتقدمة للدول عامين بين
 .نموا األقل

 ومجلس ، البضائع تجارة لشؤون مجلس وهي: بالمنظمة النوعية المجالس .5
 بحقوق متصلةال التجارة جوانب لشؤون ومجلس الخدمات تجارة لشؤون
 االتفاقيات تطبيق على يشرف أن المجالس هذه من مجلس آل وعلى ، الملكية
 مفتوحة ، الضرورة عند تعقد التي ، المجالس هذه وعضوية ، به الخاصة

 .بالمنظمة األعضاء الدول ممثلي أمام
 بتعيين للمنظمة العام المدير يقوم المنظمة داخل هيئة وهي: المنظمة أمانة .6

 يعتمدها التي لألنظمة وفقا خدمتهم وشروط واجباتهم وتحديد موظفيها
 .الوزاري المجلس

 

  المنظمة وعضوية القرارات اتخاذ

 في عضو ولكل ، للمصوتين المطلقة باألغلبية المنظمة في القرارات اتخاذ يتم
 .واحد صوت العام والمجلس الوزاري المؤتمر اجتماعات
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 ، المتحدة األمم منظمة في األعضاء للدول تكون فهي ، المنظمة لعضوية بالنسبة أما
 عام منذ إبرامها تم التي االتفاقيات بكل االلتزام للمنظمة المنضمة الدول وعلى

  .1995 عام في العالمية التجارة منظمة إلى الجات تحول وحتى 1947

 ذلك يتم وإنما االتفاقيات لكل الفوري التطبيق يعنى ال المنظمة إلى االنضمام أن غير
 .2005 عام عن التطبيق فترة تزيد أال على تدريجيا

 تحديد فيها يتم العضوية في الراغبة والدولة المنظمة بين مفاوضات العضوية تسبق
 االقتصادي النمو لمستوى وفقا وذلك الدولة بها ستلتزم التي التجارة تحرير مجاالت

 .الدولة لهذه

 بشكل تكتسب فالعضوية ، المنظمة ولدخ على للدولة إجبار هناك ليس أنه ويالحظ
 ، للمنظمة االنضمام من عدمها من الستفادتها الدولة رؤية لمدى وتخضع تطوعي

 .العالمي االقتصاد منظومة خارج تظل أن دولة ألي يمكن ال واقعيا أنه إال

 وجيبوتي البحرين وهي حاليا للمنظمة منضمة عربية دولة عشر إحدى وهناك
 وتونس واإلمارات وقطر وعمان والمغرب وموريتانيا ويتوالك واألردن ومصر
 وسورية والسودان الجزائر هي لالنضمام طريقها في دول أربع إلى إضافة

 .والسعودية

 

 WTO          لـ الوزاري المؤتمر هو ما

 وبدأ ، 1994 عام مراآش في العالمية التجارة منظمة اتفاقية على التصديق تم 
 هذه أآثر أن إال ، للعمل آلية من أآثر المنظمة شملت ، 1995 يناير في بها العمل
 من االهتمام من بكثير يحظى أنه نجد لذا ، الوزاري المؤتمر آلية هي فاعلية اآلليات
 المجتمع مؤسسات باهتمام يحظى آما ، نامية أم متقدمة آانت ،سواء آافة الدول قبل

 .االتفاقية نصوص خالل صالحيات من له لما المدني

 العالمية التجارة منظمة إنشاء مراآش اتفاقية من الرابعة المادة نصت فقد           
 على مرة ويجتمع ، األعضاء جميع ممثلي من يتألف وزاري مؤتمر ينشأ " أن على
 اإلجراءات ويتخذ ، المنظمة بمهام الوزاري المؤتمر ويضطلع ، سنتين آل األقل
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 جميع في القرارات اتخاذ سلطة الوزاري تمرللمؤ ويكون ، الغرض لهذا الالزمة
 ذلك طلب إذا األطراف متعددة التجارية االتفاقات من أي عليها ينص التي المسائل

 االتفاقية هذه في إليها المشار القرار بصنع الخاصة للمقتضيات وفقا ، األعضاء أحد
 ".الصلة ذي األطراف متعدد التجارة اتفاق وفي

 المؤتمر أن لوحظ فإنه األقل، على سنتين آل المؤتمر انعقاد مدة أن من الرغم على
 قد وآذلك ، المنظمة حداثة لطبيعة ذلك يرجع وقد ، سنتين آل منتظمة بصفة ينعقد
 ، ذلك من ألآثر الوزاري المؤتمر تأخير تتطلب ال المطروحة الموضوعات تكون
 تناول بعد هاإلي نشير سوف ، مؤتمرات ثالثة نشأتها منذ المنظمة عقدت وقد

 .الوزاري المؤتمر وصالحيات مسؤوليات

     وصالحيات مسؤوليات

 : التالي النحو على الوزاري المؤتمر هذا مسؤوليات وتتعدد     

 لجنة الوزاري المؤتمر ينشئ: "والداخلية الفرعية اللجان إنشاء في الحق •
 زانيةللمي ولجنة ، المدفوعات ميزان لقيود ولجنة ، والتنمية للتجارة
 االتفاقية هذه بموجب إليها الموآلة بالهام تقوم ، واإلدارة والمالية
 بها يعهد إضافية مهام وبأي ، األطراف متعددة التجارة واتفاقات
 من مناسبا يراه ما ألداء إضافية لجان أي ينشئ أن وله ، العام المجلس
 ".مهام

 الوزاري مرالمؤت يعين: "صالحياته وتحديد المنظمة عام مدير تعيين •
 وواجباته العام المدير سلطات تحدد التي األنظمة ويعتمد ، العام المدير

 ".المنصب شغل وفترة خدمته وشروط
 الوزاري للمؤتمر يكون: "بالمنظمة الخاصة االتفاقات تفسير سلطة  •

 االتفاقات هذه تفسيرات اعتماد سلطة غيرهما دون العام والمجلس
 .طرافاأل متعددة التجارة واتفاقات
 بشأن األطراف متعدد تجارة اتفاق تفسير حالة في سلطتهما ويمارسان
 سير على المشرف المجلس من توصية أساس على ، السلع في التجارة
 بأغلبية التفسيرات من تفسير باعتماد القرار ويتخذ ، المذآور االتفاق
 شأن من يقلل بما المادة هذه استخدام يجوز وال ، األعضاء أرباع ثالثة
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 بحق الخاصة (العاشرة المادة في الواردة بالتعديالت الخاصة األحكام
 التجارة منظمة اتفاقات بعض لتعديل بطلب التقدم في المنظمة أعضاء
 )".العالمية

 الوزاري للمؤتمر يجوز:"االلتزامات بعض من األعضاء إعفاء حق •
 أحد على مفروض التزام من اإلعفاء يقرر أن استثنائية ظروف في

 متعددة التجارة اتفاقات من أي أو االتفاقية هذه بموجب األعضاء
 أرباع بأغلبية اتخذ قد القرار هذا مثل يكون أن شرط ، األطراف
 : اآلتية بالخطوات اإلعفاء طلب ويمر ". األعضاء

 

 المؤتمر لنظر االتفاقية بهذه المتعلق اإلعفاء طلب يعرض  - أ
 المؤتمر ويحدد. اآلراء توافقب القرار اتخاذ لممارسة وفقا الوزاري
 وإذا. الطلب في للنظر يوما تسعين تتجاوز ال زمنية فترة الوزاري

 يتخذ المحددة الزمنية الفترة خالل اآلراء توافق إلى التوصل يتم لم
 .األعضاء أرباع ثالثة بأغلبية اإلعفاء منح قرار

 في األطراف متعددة التجارية االتفاقات بشأن اإلعفاء طلب قدم - ب
 شؤون ومجلس ، السلع في التجارة شئون مجلس إلى األمر أول

 التجارية الجوانب شؤون مجلس أو ، الخدمات في التجارة
 خالل فيه للنظر ، التوالي على الفكرية الملكية بحقوق المتصلة

 المجلس يرفع الزمنية الفترة نهاية وفي. يوما 90 تتجاوز ال فترة
 .الوزاري مرالمؤت إلى باألمر تقريرا المختص

 تلك اإلعفاء بمنح الوزاري المؤتمر من الصادر القرار يوضح  - ت
 التي والشروط والحدود القرار هذا تبرر التي االستثنائية الظروف

 المؤتمر ويعيد ، اإلعفاء انتهاء وتاريخ ، اإلعفاء هذا تطبيق تحكم
 أن إلى سنويا عام من ألآثر ممنوح إعفاء أي في النظر الوزاري
 إذا ما الوزاري المؤتمر يبحث نظر إعادة آل وفي ، اإلعفاء ينتهي
 وما ، قائمة الزالت اإلعفاء بررت التي االستثنائية الظروف آانت
 ، استوفيت قد اإلعفاء بها اقترن التي والشروط القواعد آانت إذا
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 اإلعفاء فترة يمد أن النظر إلعادة استنادا الوزاري للمؤتمر ويجوز
 .ينهيه نأ أو يعدله أن أو
 للمؤتمر يجوز:"الفكرية الملكية اتفاقية تعديالت إجراء في الحق •

 في بالتجارة المتصلة الجوانب على التعديالت يعتمد أن الوزاري
 استوفيت متى رسمي قبول إجراءات دون الفكرية الملكية حقوق

 تختص والتي (71 المادة من 2 الفقرة في الواردة الشروط
 تخدم ال آانت إذا الوزاري المؤتمر لىإ تعديالت إحالة بجواز
 ).الفكرية الملكية لحقوق الممنوحة الحماية زيادة سوى

 عضو لكل: "االتفاقات بنود بعض بتعديل األعضاء طلبات قبول •
 أحكام لتعديل باقتراح الوزاري المؤتمر إلى يتقدم أن المنظمة في

 لملحقا (3و 2 الملحقين في األطراف متعددة التجارية االتفاقات
 ، السلع في التجارة بشأن األطراف متعددة االتفاقات يخص 2

 التي واإلجراءات القواعد بشأن تفاهم وثيقة يخص 3 والملحق
 التعديالت على بالموافقة القرار ويتخذ). المنازعات تسوية تحكم
 بتوافق السلع في التجارة بشأن األطراف متعددة االتفاقات في

 لدى األعضاء لجمع بالنسبة عديالتالت بهذه ويعمل ، اآلراء
 .عليها الوزاري المؤتمر موافقة

 الوزاري للمؤتمر ":أخرى تجارية اتفاقات إضافة على الموفقة •
 يقرر أن تجاري اتفاق أي في األطراف األعضاء طلب على بناء

 الخاص (4 الملحق إلى االتفاقات هذه إضافة فقط اآلراء بتوافق
 ، المدنية الطائرات مجال في االطراف عديدة التجارية باالتفاقات

 ).األبقار ولحوم ، األلبان ومنتجات ، الحكومية والمشتريات
 قرارات الوزاري المؤتمر يتخذ:"الجدد األعضاء عضوية اعتماد •

 ثلثي بأغلبية االنضمام اتفاق شروط على ويوافق ، االنضمام
 ".المنظمة أعضاء

 تجارية اتفاقات طبيقت من األعضاء بعض استثناء على الموافقة •
 13 المادة تنفيذ مراجعة الوزاري للمؤتمر ":األطراف متعددة

 بين األطراف متعددة التجارية االتفاقات تطبيق بعدم الخاصة(



191   
   

 عضو أي طلب على بناء ، خاصة حاالت في) معينين أعضاء
 ".بشأنها توصيات من يراه ما وتقديم

 
 السابقة المؤتمرات بعض

 :سنغافورة مؤتمر - أ
 منه األساسي الهدف وآان ، بسنغافورة 1996 ديسمبر في المؤتمر هذا عقد        
 تقييم وآذلك ، العالمية التجارة منظمة إطار في اللتزاماتها الدول تنفيذ مدى مراجعة
 سمي بيان المؤتمر هذا عن صدر وقد ، األطراف متعددة التجارية السياسات

 :اآلتي تضمن" سنغافورة إعالن"

 يتم لم التي المسائل بعض حول المفاوضات استكمال على العمل .1
 .الخدمات في التجارة  بتحرير الخاصة المفاوضات في منها االنتهاء

 بين بالترابط المتعلقة المسائل بحث في والبيئة التجارة لجنة استمرار .2
 .البيئة وحماية االقتصادية والتنمية التجارة تحرير

 العمل منظمة وتفويض ، للحماية ةآأدا العمل معايير استخدام رفض .3
 .الموضوع هذه بحث في الدولية

 .العالمية التجارة منظمة التفاقات الجاد للتنفيذ أولوية إعطاء .4
 للدول تفضيلية معاملة بتوفير الخاصة اإلجراءات من عدد وضع .5

 .نموا األقل
 اقترحت التي الموضوعات من عدد لدراسة عمل مجموعات إنشاء .6

 اتفاقات إلى التوصل بهدف حولها، التفاوض بدء المتقدمة الدول
  ..بشأنها العالمية التجارة منظمة إطار في األطراف متعددة
 حول التفاوض بدء فكرة على النامية الدول العتراض نظرا جاء وقد
 ارتباطها مدى ببحث العمل مجموعات وآلفت ، الموضوعات تلك

 ، العالمية التجارة منظمة إطار في تناولها مناسبة ومدى بالتجارة
 ، والمنافسة التجارة ، واالستثمار التجارة: الموضوعات وشملت
 .التجارة تسهيل ، الحكومية المشتريات في الشفافية
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 :جنيف مؤتمر - ب
 والذي ، جنيف إعالن عنه وصدر ، بجنيف 1998 مايو في المؤتمر هذا عقد

 :اآلتي أهمها من آان الموضوعات من العديد تضمن

 عنها أسفرت التي االتفاقات بتنفيذ األمين االلتزام ضرورة على التأآيد .1
 الوزاري المؤتمر في التنفيذ لذلك تقييم إجراء مع ،" أورجواي "جولة
 .االتفاقات تلك أهداف االعتبار في أخذا ، حدة على اتفاقية لكل الثالث

 أعمال بإدارة يقوم الذي الجهاز وهو (بالمنظمة العام المجلس تكليف .2
 عمل برنامج بتنفيذ) الوزارية المؤتمرات بين ما فترة في نظمةالم

 :البرنامج هذا وتضمن ، الثالث الوزاري لالجتماع لإلعداد
 في إجرائها على مسبقا عليه المتفق المفاوضات برنامج إعداد •

 .والخدمات بالزراعة والمتعلقة أورجواي جولة اتفاقات
 االستثمار وهي ، ورةسنغاف إعالن تضمنها التي التوصيات إعداد •

 .التجارة وتسهيل الحكومية المشتريات في والشفافية
 الدول تقترحها جديدة موضوعات أي بشأن التوصيات إعداد •

 .بشأنها للتفاوض األعضاء
 في بالتجارة يتعلق مستقل إعالن" جنيف "مؤتمر عن صدر آما .3

 هذا لدراسة عمل برامج بإعداد المنظمة قيام تضمن ، الخدمات
  .العالمية التجارة منظمة أنشطة من مستجد آنشاط وضوعالم
    

 :سياتل مؤتمر - ت
 في الفشل بسبب ، ومؤتمراتها المنظمة أعمال أشهر هو المؤتمر هذا لعل 

 أجندة على األعضاء اتفاق عن يعبر المؤتمر عن إعالن أو بيان إصدار
 الدول بين خالفات أثير آما ، المشارآين رغبات تجمع موحدة عمل

 البارز الدور ،وأيضا المطروحة الموضوعات طبيعة على المتقدمة
 عقد. المؤتمر فشل في فعال بدور ساهمت التي المدني المجتمع لمنظمات
 .1999 ديسمبر-نوفمبر في األمريكية سياتل مدينة في المؤتمر
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 يتعين آان الذي اإلعالن حول اتفاق إلى التوصل إمكان عدم ويرجع 
 :اأهمه األسباب من للعديد المؤتمر عن صدوره

 : موضوعية أسباب 

 يرفع إعالن مشروع حول اتفاق إلى التوصل في جنيف في المفاوضون فشل •
 .الخالف من قدر أقل يتضمن الوزاري المؤتمر إلى

 ، حولها شديدة خالفات ووجود ، المطروحة الموضوعات وتعقيد صعوبة •
 .التنفيذ ائلومس ، الجديدة والموضوعات ، الزراعة موضوع: مثل

 تنازالت لتقديم المشارآة الرئيسية األطراف لدى السياسية اإلرادة توافر عدم •
 .توفيقية حلول إلى والوصول ،
 .اإلضافية االلتزامات من المزيد تحمل على القدرة بعدم النامية الدول إحساس •

 

 :التنظيمية األسباب

 عقد عرقلت التي المظاهرات خاصة ، بالمؤتمر أحاطت التي المالبسات •
 قد المضيفة الدولة بأن الدول بعض وإحساس ، األول يومه في المؤتمر
 يتعلق فيما الوفود مختلف على للضغط آوسيلة ذلك استخدام حاولت

 .العمل ومعايير البيئة معايير بموضوعات
 به جرى الذي واألسلوب ، المؤتمر إدارة على المالحظات بعض إلى إضافة •

 إتاحة وعدم ، الشفافية عنصر غياب عليه ترتب والذي ، العمل تنظيم
 الدول خاصة ، الوفود لمعظم بالنسبة القرار اتخاذ في للمشارآة الفرصة
 .النامية

 .المطروحة الموضوعات وطبيعة حجم مع للمؤتمر الزمنية المدة تناسب عدم •
 :الفكرية الملكية حقوق

 تعطى التي الحقوق أنها ىعل الفكرية الملكية حقوق العالمية التجارة منظمة تعرف
 على شاملة حقوق للمبدع تعطى وغالبا. الذهنية إبداعاتهم منتجات على للبشر

 .محددة زمنية لمدة إبداعه منتجات استخدام
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 بما يتعلق أولهما: رئيسيين قسمين إلى الفكرية الملكية حقوق تقسيم يتم عام وبشكل   
 األدبية األعمال لمؤلفي الحقوق ذهه تعطى إذ ، والنسخ الطبع حقوق يسمى أن يمكن

 والفن ، الموسيقي التأليف (الفنية واألعمال) عموما المكتوبة واألعمال الكتب(
 بالنسبة األداء وحقوق ،) واألفالم الكمبيوتر وبرامج ، الخط وفن ، التشكيلي
 والشرائط لالسطوانات والمنتجين ،) والممثلين والمطربين آالموسيقيين (للمبدعين

 والحقوق الطبع حقوق حماية من الرئيسي والهدف. اإلذاعية والمنظمات مسجلةال
 .المبدع ومكافأة اإلبداع تشجيع هو بها المرتبطة أو المماثلة األخرى

 حماية القسم هذا ويتضمن ، الصناعية بالملكية المتعلق وهو الثاني القسم أما
 السلعة حماية أي ، الجغرافية والمؤثرات ، التجارية العالمات مثل المميزة العالمات
 المنتجة السلعة نوعية في أثر المكان لهذا يكون حينما ، محدد مكان في المنتجة

 حماية يتضمن آما ،)المثال سبيل على األرز أنواع بقية عن البسمتي األرز آتمييز(
. التكنولوجيا وإبداع وتصميم ، االبتكار حفز هو رئيسي بهدف الصناعية الملكية
 اختراع ببراءات المحمية لالختراعات متوفرة الحماية تكون القسم هذا وفي

 .التجارية واألسرار الصناعي والتصميم

 اتفاقية "التيتسى العالمية التجارة منظمة اتفاقية تتضمنها التي المواد فإن ذلك وعلى
 اختصارا إليها يشار والتي" بالتجارة المتعلقة الفكرية الملكية حقوق حماية

 " لتربسا"بـ

Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights "TRIPS"  
 ، التجارية العالمات وحماية ، بها المرتبطة والحقوق الطبع حقوق حماية إلى تهدف

 ، االختراع وبراءات ، الصناعية والتصميمات ، الجغرافية والمؤثرات
 باألسرار المتعلقة المعلومات وحماية ، المتكاملة للدوائر األولية والتصميمات

 .التجارية

 جولة اتفاق على العالمية التجارة منظمة في األعضاء الدول توقيع وبمجرد
 عام في انتهت التي الجولة وهي ، العالمية التجارة لمنظمة أسس الذي أورجواي

 الملكية بحقوق الخاصة االتفاقات على -الوقت نفس في– موافقة تصبح 1994
 يمكن ال أي ، المجمل الواحد التوقيع بمنطق وضعت قد االتفاقية أن يثح ، الفكرية
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 التي االتفاقات من أي من التنصل يتم الوقت نفس وفي ، الجولة نتائج على التوقيع
 .تضمنتها

 التجارة منظمة في أعضاء ليست التي البلدان أن أهمية األآثر األمر أن آما     
 هذه على الموافقة على مجبرة ستكون ضويةالع على للحصول وتسعى ، العالمية
 لالنضمام الدول بعض سعى استخدمت ما غالبا المتقدمة الدول إن بل ، االتفاقات
 فقد. الفكرية الملكية بحماية الخاصة المحلية القوانين تعديل منها تطلب لكي لالتفاق
 ماملالنض تفاوض عاما 15 طوال ظلت التي الصين على المتحدة الواليات ضغطت
) 2002 (عام في سوى العضوية هذه على تحصل ولم ، العالمية التجارة لمنظمة

 ، والطبع النسخ حقوق خاصة الفكرية الملكية حماية قوانين في جذري تعديل مع
 األمريكية المتحدة الواليات طالبت آما. الصين في رائجة تجارة تعد آانت حيث
 أثناء الفكرية الملكية  حقوق قوانين لبتعدي المتحدة العربية اإلمارات دولة أيضا

 . للمنظمة االنضمام على اإلمارات تفاوض

 حقوق حماية مجال في تفضيلية معاملة على للحصول النامية الدول سعت وقد
 التكنولوجيا الستيراد وحاجتها ، التكنولوجي لتأخرها الفكرية،نظرا الملكية

 استطاعت وقد. التنافسية قدرتها يادةوز فيها التنمية معدالت لرفع الفنية والمعارف
 حقوق مجال في االتفاقات لتنفيذ تأجيل فترة على تحصل أن بالفعل الدول هذه

 األمر حقيقة في لكنها ،)2000 يناير 1 في انتهت (أعوام 5 لمدة الفكرية الملكية
 حصلت قد المتقدمة الدول آانت حيث ، فقط أعوام 4 آانت المتقدمة بالدول مقارنة
 آافة على بكاملها االتفاقات انطبقت بينما. التأجيل من عام فترة على األخرى هي

 منظمة وتأسيس ، االتفاق إقرار بعد العالمية التجارة لمنظمة انضمت التي الدول
 تنطبق عضو الدولة قبول بمجرد إذ ، تأجيل دون 1995 عام في العالمية التجارة
 .االتفاقات من وغيرها الفكرية الملكية تفاقيةبا المتعلقة االتفاقات مواد آافة عليها

 أآثر (العالم في نموا األقل البلدان عليه حصلت الذي هو الرئيسي التمييز وآان
 منظمة في أعضاء فقط دولة 29 بينها من ، دولة 48 وتضم ، فقرا العالم بلدان

 1 حتى تفاقاال لتنفيذ تأجيال البلدان من المجموعة هذه منحت حيث) العالمية التجارة
 .التأجيل فترة إلطالة إمكانية ومع ،2006 يناير
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 مجلس من النامية البلدان عليه حصلت الذي ذلك هو المهم الثاني االستثناء آان ثم
 2002 يونيو 22 في الفكرية الملكية حقوق عن المسؤول العالمية التجارة منظمة
 فيما 2002 يناير 1 حتى العالم يف نموا األقل للبلدان االتفاقية تنفيذ تأجيل فترة بمد

 .الدواء صناعة حالة في االختراع وبراءات ، الفكرية الملكية حقوق بحماية يتعلق

 تعد -والوبائية الخطيرة األمراض أدوية خاصة- األدوية أسعار أن لوحظ حيث
 خاصة ، البلدان بعض في العامة الصحة أوضاع يهدد ما وهو ، للغاية مرتفعة
 لمكافحة األدوية بعض أن لوحظ آما ، االيدز وباء انتشار من تعاني تيال اإلفريقية
 الدول في األدوية شرآات الستغالل نتيجة للغاية مرتفعة تعد آالسرطان أمراض
 آثيرا أرخص بأسعار النامية الدول في الدواء نفس إنتاج الممكن من حيث ، الكبرى

 .بذلك لها السماح حال في

 هي جاهرت قد األمريكية المتحدة الواليات مثل متقدمةال الدول حكومات إن بل
 جدا عالية مستويات تحقق الكبرى األدوية شرآات أن من مؤخرا بالشكوى األخرى

 آان المجال هذا في األبحاث أن من الرغم على ، السرطان أدوية من األرباح من
 حكومات بين فاقالت التوصل يتم أن المقدر من وآان. آبيرا فيدراليا دعما لها مقدما
 لبدأ موعد لتحديد 2002 عام بنهاية العالمية التجارة منظمة في األعضاء الدول

 الوصول وحق ، الدواء مجال في النامية للبلدان تفضيلية معاملة حول التفاوض
 ، بنفسها األدوية هذه إنتاج تستطيع ال التي الفقيرة للبلدان بالنسبة األساسية لألدوية

 .ذلك في فشلوا األعضاء أن إال

 ، النامية البلدان بين الرئيسية الخالفية الموضوعات من واحدة القضية هذه وتظل
 وحساس مهم مجال في الفكرية الملكية حقوق بتطبيق يتعلق فيما المتقدمة وتلك

 .النامية البلدان في المواطنين لغالبية بالنسبة

 :   العالمية التجارة منظمة ضد انتقادات

 السلع ألسواق -فيه رجعة ال أنه يبدوا الذي– المتسارع االقتصادي التحرير إن
 منظمة ميالد مع نوعية نقلة شهد والذي -والتقنيات األموال ورؤوس ، والخدمات
 أو األفق هو الدولية االقتصادية العالقات فيه تتم الذي اإلطار جعل -العالمية التجارة
 يةاإلنتاج والموارد والثروة ، التنمية هيممفا في تغيير إلى أيضا وأدى. الكوني البعد
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. الوطنية آالسيادة المفاهيم بعض في وآذلك الدولة ودور والتشغيل والمنشأة والندرة
 في عالميا الحر للتبادل مؤسساتي إطار أول هي الدولية العالمية التجارة منظمة إن

 بين نواتس سبع ولمدة الشاقة المفاوضات من عسير لمخاض نتيجة وهي التاريخ
 الدولي المجتمع وتعهد لخيار رمز هي المنظمة هذه. وفقيرة غنية دولة 120

 ميزات ودون ، تمييز بدون الحر والتبادل السوق اقتصاد طريق في قدما بالمضي
 غنية دول من آثيرة انتقادات واجهت المنظمة هذه أن إال. قيود ودون تفضيلية
 أو مناورات أو تكتيكية االنتقادات هذه أآانت وسواء ، ومتقدمة نامية ، وفقيرة
 هو ما ومنها اقتصادي هو ما فمنها. متعددة فإنها المصالح تتضرر عندما حقيقية

 وهناك اجتماعية انتقادات ومنها ، أمني أو صحي هو ما ومنها ،) بيئي (إيكولوجي
 مةالمنظ بنشاط المتعلقة االنتقادات وهي المنظمة مستقبل تهدد نعتبرها انتقادات

 .فيها التفاوض وآليات عملها وسير سياساتها رسم في والمشارآة

 وآأي فإنه ولهذا نبتدعه تصنيف هو التصنيف هذا أن إلى نشير أن نود أننا إال
 ذلك مع أنه إال فصلها يصعب بدرجة تتشابك قد األصناف الن للنقد معرض تصنيف
 نبين أن االنتقادات من صنف آل في وسنحاول. منها مفر ال منهجية ضرورة يبقى
 المنظمة طرف من المقدمة والتطمينات عليه المترتبة والمخاوف االنتقاد وجه

 اإلجابة النهاية في لنستطيع أمكن ما ذلك على ونعلق االنتقاد لهذا المتبنية والجهات
 منظمة إلى الموجهة االنتقادات في الحقيقة وأين الوهم أين: التالي التساؤل على

 ؟ لميةالعا التجارة

 والمالية االقتصادية االنتقادات: أوال

  المنظمة عمل بسير تتعلق انتقادات: ثانيا

 اجتماعية انتقادات:  ثالثا

 بيئي بعد ذات انتقادات: رابعا

    صحي بعد ذات انتقادات: خامسا

 

   والمالية االقتصادية االنتقادات: أوال
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 االقتصاديين طرف من العالمية التجارة منظمة إلى الموجهة االقتصادية المآخذ من
 حساب على ولكن للنمو األساسي المحرك التجارة اعتبار في تتمثل انتقادات هناك ،

 ومفهوم النمو مفهوم بين الشاسع الفرق االعتبار بعين نأخذ عندما وذلك التنمية
 والملكية والخدمات والسلع االستثمارات بتحرير تتعلق أخرى وانتقادات ، التنمية

 .كريةالف

 :  التنمية حساب على التجارية بالمصالح االهتمام .1
 أو التنمية تهدر العالمية التجارة منظمة أن في االنتقاد هذا يتلخص: االنتقاد وجه

 أثر بين التمييز عدم إلى وتعمد التجارية المصالح مقابل لالقتصاد الهيكلي التغيير
 تغيير في وأثره النمو، معدل رفع في األجنبية واالستثمارات الدولية التجارة تحرير
 يتعلق فيما إيجابيا التحرير هذا أثر يكون أن جدا الممكن من إذ القومي الناتج هيكل
 .بالتنمية يتعلق فيما وسلبيا النمو بمعدل

 التجارة منظمة أن في يكمن المضمار هذا في األساسي التخوف إن: التخوف
 قد الحماية رفع لكن الحماية رفع التاليوب التجاري التبادل حرية على تحث العالمية
 شرسة منافسة إلى الوليدة الصناعات ويعرض التصنيع معدل انخفاض إلى يؤدى
 أن آما. والقارات الدول عابرات الشرآات أو الجنسيات متعددة الشرآات طرف من

 تؤدى وال مؤقتة تكون قد التجارة تحرير إثر القومي الناتج نمو في الحاصلة الزيادة
 .ياإلنتاج الهيكل تغيير إلى

 تغيير إلى يؤدي تجاري تبادل ضرورة إلى االنتباه لفت إن: لالنتقاد المتبنية الجهة
 مطلب هو التصنيع معدل في زيادة ذلك يعنى مما التنمية ويحقق ياإلنتاج الهيكل
 صناعات الدول هذه في الصناعة ألن عموما الثالث العالم ودول العربية الدول تتبناه
 الدولي التجارة تحرير عن تنجم قد التي السلبية لآلثار تعريضها عدم ويجب وليدة

 تاريخ في مسبوقة غير درجة إلى وصل الذي الخاصة األجنبية واالستثمارات
 .األطراف متعددة الدولية االتفاقيات

 التجاري التبادل لحرية قوانينها أن المنظمة ترى: المنظمة طرف من التطمينات
 التجاري نظامها أن أيضا المنظمة ترى آما. التنموية المصالح االعتبار ينبع تأخذ

 والسؤال. والتنمية للنمو المناسب المناخ يهيئ الحر التبادل آون على مؤسس
 فإن النظام هذا من الكفاية فيه بما تستفيد النامية الدول آانت إذا ما حول المطروح
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 ال الحر التبادل نظام أن يعنى ال ذاوه المنظمة في مستمر ونقاش حوار محل ذلك
 مصالح بالخصوص تأخذ قوانين منها الكثير يحوى االتفاقيات. الدول لهذه شيئا يوفر
 اتفاقيات تطبيق في تبدأ أن قبل تمديد بفترة تتمتع الدول هذه أن آما. النامية الدول
 خاصة بمعاملة تستمتع فإنها نموا األقل للدول بالنسبة أما. العالمية التجارة منظمة
 تبرير أجل من غالبا تثار بالتنمية المتعلقة اإلشكاليات. البنود من آثير من ومعفية

 منح ذلك على األمثلة ومن االتفاقيات حسب قبولها عدم المفروض من إجراءات
 .أساسيا هدفا المستديمة التنمية تعتبر المنظمة. الدعم بعض الحكومات بعض

 منظمة منظري طرف من التطمينات وعلى السابق تقاداالن على للتعليق: التعليق
 التجارة منظمة يد على نشد فإننا التجاري التبادل حرية ومناصري العالمية التجارة

 بشأن البنود تكون ال أن ونرجو نموا واألقل النامية البلدان لظروف مراعاتها في
 إال. أساسي آهدف المستدامة للتنمية اعتبارها نثمن آما ورق على حبرا الدول هذه
 تحرير بين التمييز ضرورة في األول يتمثل أمور ثالثة من للتحقق مدعوون أننا

 التبادل حرية وبين القومي الناتج نمو على فقط تأثيره يقتصر الذي الدولية التجارة
 اقتصادية تنمية إلى وتؤدى اإلنتاج في الهيكلي التغيير إلى يتعدى الذي التجاري
 عدم بضرورة يتعلق الثاني األمر. التصنيع معدل في زيادة على مبنية مستديمة
 دون الدولية واالستثمارات التجارة تحرير من المتوقعة باآلثار يتعلق فيما التسرع
 النتيجة فنوع. التحرير بهذا تقوم التي الدول من وأخرى دولة بين آاف تمييز
 توافر ومدى الدولة بلغتها التي النمو مرحلة على فقط ليس يتوقف أن البد النهائية
 الطرف بطبيعة أيضا يتأثر أن البد بل ، فيها التصنيع عجلة لدفع المواتية الظروف

 أن البد إذ إزائها واالستثمارات التجارة تحرير يجرى التي األخرى األطراف أو
 السلع وطبيعة نموا األآثر األطراف بلغتها التي النمو مرحلة بحسب النتيجة تتغير
 أو التجارة تحرير بأن االعتقاد هو الثالث األمر. تصريفها إلى نحتاج التي ماتوالخد

 األقل الدولة في فيها المرغوبة اآلثار يحدث أن بذاته يمكن األجنبية االستثمارات
 فيها تحمل التي الحاالت في حتى أنه ذلك. الدولة هذه من إيجابي تدخل دون نموا

 وتغيير التصنيع بمعدل اإلسراع فرص األجنبية االستثمارات أو الخارجية التجارة
 دون هذا تحقيق نتصور أن الصعب من ، المنشود االتجاه في االقتصادي الهيكل
 .الحكومي والتدخل التوجيه من أدنى حد اتخاذ

 :  الثمن آان مهما الحر للتبادل تنادى العالمية التجارة منظمة .2
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 منها نذآر عدة مستويات على رخةصا بصورة االنتقاد هذا يتجلى: االنتقاد وجه
 :والخدمات السلع تحرير عن نتجت التي المثالب

 تمنحه آانت الذي الدعم إلغاء تقرير تم السلع تحرير مستوى فعلى •
 من عنه سينتج ما مع الزراعية للسلع المتقدمة الدول بعض
 قائمة في مهمة الزراعية السلع تعتبر التي للدول وخيمة عواقب
 في آبير انخفاض السلع تبادل تحرير على ترتب آما وارداتها
 التي النامية للدول بالنسبة وخصوصا الجمرآية الرسوم حصيلة
 جهة ومن. إيراداتها مجموع من آبيرة نسبة الرسوم هذه تشكل
 للدول الوليدة الصناعات تعريض إلى السلع تحرير أدى ثالثة

 التي السلع أن نذآر رابعة ناحية ومن شرسة منافسة إلى النامية
 ، المنسوجات آسلع ، عالية تنافسية بقدرة النامية الدول فيها تتمتع

 سلع مع بالمقارنة لتحريرها متحمسة غير المتقدمة الدول مازالت
 .النامية للدول بالنسبة أهمية ذات تعتبر ال أخرى

 للتجارة العالمية المنظمة تراع فلم الخدمات مستوى على أما •
 الغنية الدول في الخدمات قطاعات حجم بين التوازن انعدام
 بعض ارتباط أيضا المنظمة تراع ولم. الفقيرة الدول في وحجمه
 مما اإلستراتيجية بمصالحها النامية الدول في الخدمات قطاعات

 .المخاوف من مجموعة ذلك عن نجم
 وبعض النامية الدول مجموعة طرف من االنتقادات هذه أثيرت لقد: المتبنية الجهات
 جلبتها التي المخاطر عن مناسبة من أآثر في الدول هذه أعربت فلقد. العربية الدول

 حماسها وعدم الصناعية الدول تمنع إثارة تمت آما. والخدمات السلع تحرير ويجلبها
 .النامية الدول إلى بالنفع يعود تحريرها يعتبر التي السلع لتحرير

 :أساسية قاطن أربع في المخاوف تتمثل: المخاوف حجم    

 الغنية الدول طرف من المقدمة الخدمات حجم بين التوازن اختالل •
 مطردة بصفة الفارق هذا وتفاقم النامية الدول في الخدمات وحجم
 .الصناعية الدول لصالح
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 الدول في العمالقة الشرآات به تتميز الذي الكبير الحجم مزايا إن •
 من بذلت مهما منافسةال على قادرة غير النامية الدول يجعل الغنية
 البنوك شرآات في اندماج من نالحظه فما المنظور األفق في جهد

 إستراتيجيات أنها على دليل خير العمالقة التأمين ومؤسسات
 .العالمي المستوى على الخدمات قطاع على للسيطرة

 بعض يعرض قد الخدمات بعض تحرير أن أيضا المخاوف من •
 .آبير خطر إلى النامية للبلدان يةاإلستراتيج والمصالح التوجهات

 األجنبية الخدمة مقدم معاملة مبدأ تقضى الخدمات تحرير اتفاقية أن •
 التي الفرصة يفوت ذلك أن إال للمواطنين تمنح التي المعاملة بنفس
 .للخدمات الوطنية المشروعات حماية من تمكن

 
 

 سلع من التبادل تحرير أمبد وفق يتم ما أن العالمية التجارة منظمة ترى: التطمينات
 حيث فيه، تتفاوض أن الدول من دولة آل ترغب بما الحقيقة في يتعلق خدمات أو
 على األساس في يرتكز العالمية التجارة منظمة مبادئ أحد أن فعال الصحيح من أنه

 التبادل من الجميع يستفيد النهاية وفي. التبادل وتحرير الحمائية العقبات تقليص
 الدول على يتوقف أمر فإنه الحواجز ورفع تقليص بحجم يتعلق فيما اأم. التجاري
 .المتفاوضة األعضاء

 الحصول الدول ترغب وبما الحواجز تقليص بإدارة ترتبط التفاوضية الوضعية إن
 إطار توفير هو العالمية التجارة منظمة دور إن. األخرى األطراف من عليه

 تحرير تحكم التي القواعد تضع أيضا أنها آما. التبادل لتحرير للتفاوض  مؤسساتي
 المنتجون يتمكن حتى للحواجز تدريجي تقليص من تمكن القواعد هذه. التجارة

 بعين تأخذ خاصة بنود على تحتوى المنظمة اتفاقيات أن آما. التأقلم من الوطنيون
 تحمى أن للحكومات يمكن وآيف متى أيضا وتوضح النامية الدول االعتبار
 من حالة تشكل أو بدعم تتمتع واردات ضد المثال سبيل على الوطنيين، المنتجين
 وهناك. منصفة عادلة تجارة إقامة هو الهدف فإن الحالة هذه ففي. اإلغراق حاالت
 من أهمية أآثر ربما بل العالمية التجارة منظمة نظام في مهمة أخرى مبادئ أيضا
 وشفافة ثابتة شروط ووضع ، مييزالت عدم مبدأ: مثال التجاري التبادل حرية مبدأ
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 بعض على ويؤآد العربية الدول يطمئن الكتاب بعض أن أيضا نضيف آما. للتجارة
 يستند ال ومحاذير مخاوف من الدول هذه تبديه ما أن معتبرا الذآر السابقة الحجج

 محدودة وأنها الخدمات بتحرير يتعلق فيما وخصوصا قوية أسس على الواقع في
 عامال تعتبر بأنها الخدمات تحرير اتفاقية عن آخرون ويدافع. طويلة لمدة األثر
 .النامية الدول في الخدمات إنتاج آفاءة رفع شأنه من محفزا

 هذه أن"أمين جالل "االقتصادي مع نؤآد فإننا تقدم ما على وللتعليق: التعليق
 وأن اميةالن الدول لدى الخدمية القطاعات آفاءة رفع على بالفعل تحث االتفاقية
 يطمئن ما هناك ليس لكنه ، طويل وقت أمامه مازال االتفاقيات لهذه الكامل التطبيق
 أن آما ، الخدمات تجارة يبرر مما أآبر الكفاءة رفع ثمن يكون فقد النامية الدول
 األرجح على يتحدد لن ، محدودا االتفاقية أثر خاللها من سيظل التي المدة طول
 عقباه يحمد ال مما يكون قد المدة انقضاء عند سيحدث وما ، النامية الدول بإرادة
 .الدول هذه اقتصاديات على

 مصالح حساب على الدول شرآات لصالح االستثمار بتحرير تنادى المنظمة . 3
  الوطنية الدولة

 الشرآات منح من االستثمار تحرير اتفاقية خلو في االنتقاد وجه يتمثل: االنتقاد وجه
 أو ، احتكارية أسعار لفرض أو األسواق القتسام بينها فيما اتفاق في لالدخو الدولية
 ...الخارج في فروعها من تستورده ما بأسعار التالعب من لمنعها

 االستثمارات على قيود وضع من حرمانها أن النامية الدول ترى: المتبنية الجهات
 أسعار فرض عن االمتناع عن الجنسيات متعددة الشرآات إلزام دون األجنبية
 على القيود إلغاء أن النامية الدول وتعتبر. حيف هو باألسعار والتالعب احتكارية

 صياغة بإعادة وتطالب. غيرها دون النامية الدول إلى موجه مطلب االستثمارات
 . بالتجارة المتعلقة االستثمار إجراءات اتفاقية

 المالية األسواق ولمةوع االستثمارات تحرير أن النامية الدول تعتبر: المخاوف
 جنوب ودول 1994 عام المكسيك أزمة (مكلفة مالية وأزمات جمة مخاطر ترافقه
 يمكن المخاطر وهذه...). 1999 وآسيا وروسيا والبرازيل 1997 آسيا شرق

 :التالية النقاط في رصدها
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 .المال لرأس الفجائية التقلبات عن الناتجة المخاطر •
 .لألزمات البنوك تعرض مخاطر •
 .المدمرة المضارب لهجمات التعرض مخاطر •
 .للخارج الوطنية األموال هروب مخاطر •
 .والمالية النقدية السياسة مجال في الوطنية السيادة إضعاف •
 عبر تدخل مخاطر وهي). األموال غسيل (القذرة األموال دخول مخاطر •

 .والدولي المحلى المال رأس تحرير آليات
 تحرير يتيحها التي المزايا مجموعة في تكمن التطمينات إن: التطمينات

 العمالت رصيد زيادة ، المال رأس إلى الحاجة سد في تمثل والتي االستثمارات
 ، العمالة زيادة ، اإلدارية الكفاءات جلب ، الحديثة التكنولوجيا اقتناء ، األجنبية
 ...الدولة إيرادات زيادة

 محقة النامية الدول أن إلى االنتباه تنلف أن نود بأننا سبق ما على وللتعليق: التعليق
 وعدم االستثمارات تحرير عن الناجمة بالمخاطر اإلحاطة ضرورة من تراه فيما

 يترك أو آله يؤخذ شأنا ليس االستثمارات وتحرير. المتوقعة المزايا عند فقط التوقف
 ةالعولم شأن في مهمة نتيجة إلى" زآي رمزي "الكبير االقتصادي خلص ولهذا. آله

 :المالية

 تحرير من يصاحبها وما المالية العولمة أن في األولى النتيجة تتمثل •
 ومتقلبة ومفاجئة آبيرة تدفقات حدوث إلى يؤدى الدولية االستثمارات

 آثارا تحدث والتي السريع الربح عن الباحثة األجل قصيرة األموال لرؤوس
 تحصين يتعينو بالمرة مرغوب غير أمر هي االقتصادي باالستقرار ضارة

 ضد الوطني االقتصاد تأمين يجب آذلك. حدوثها لمنع الوطني االقتصاد
 نحو بتجريفها المالية للعولمة السماح وعدم الوطنية مدخراته تدويل مخاطر
 المستثمرين جانب من سواء ، المالية للمضاربات بحزم والتصدي ، الخارج
 .مهيمن نشاط إلى تتحول ال آي األجانب أو المحليين

 حدوث إلى تؤدى التي المالية العولمة أن إلى فتخلص الثانية النتيجة أما •
 ويجب ، فيه مرغوب أمر هي األجل طويلة األموال لرؤوس آثيرة تدفقات
 .االستثمارات هذه لجذب الفاعلة واإلجراءات السياسات عن البحث
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 متعددة اتشرآ خالل من تتم ما غالبا األجنبية االستثمارات أن على وبناء ولهذا
 لالتفاقيات مراجعتها أثناء ضوابط النامية الدول تفرض أن المهم من فإنه الجنسيات
 .االستثمار بتحرير المتعلقة

  المنظمة عمل بسير تتعلق انتقادات: ثانيا

 مؤتمر-العالمية التجارة منظمة لمؤتمرات تحليلية قراءة خالل من سنحاول
 -1999 األمريكية سياتل مدينة مرومؤت)1998(جنيف ،مؤتمر)1996(سنغافورة

 آثيرة انتقادات إليها وجهت فقد. المنظمة عمل بسير المتعلقة االنتقادات أهم نبين أن
 :بينها من

 .األعضاء الدول حكومات على السياسات تملى المنظمة •
 .المنظمة هذه في لها وزن ال الصغيرة الدول •
 .العالمية الضغط مجموعات يد في وسيلة المنظمة •
 .إليها االنضمام على مجبرة الضعيفة الدول إن •
 .القرارات اتخاذ في ديمقراطية غير المنظمة •

 التطمينات مجموعة ونرى االنتقادات هذه نحلل أن الصنف هذا في وسنحاول
 .المنظمة طرف من المقدمة

  العالمية التجارة منظمة إلى االنضمام على مجبرة النامية لدولا .1
 أبريل في العالمية التجارة منظمة اتفاقيات على النامية دانالبل وقعت: االنتقاد وجه

 من ذلك عن سينجر وما المنظمة فشل مسؤولية بتحميلها حينا التهديد تحت 1994
 بين فيما وآذلك العالمية االقتصادية األقطاب بين حروب نشوب وإمكانية تداعيات

 الدول بها تقدمت التي ودبالوع أخرى أحيانا وباإلغراء النامية والدول األقطاب هذه
 التي المشاآل على التغلب في ومساعدتها النامية الدول لمساعدة الصناعية
 .ستواجهها

. االنتقاد لهذا المتبنية هي النامية الدول أن االنتقاد صياغة من يخفي: المتبنية الجهات
 حددها التي الوالية نهاية تاريخ 15/12/1993 تاريخ أن ترى النامية فالدول

 دون من أورجواي جولة نتائج حول للتفاوض األمريكي للرئيس الكونجرس
 الدول وخصوصا الجميع رقاب على مسلطا سيفا التاريخ هذا آان فقد. إليه الرجوع
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 أن يعنى مما التفاوض في ومنغمسة ضمانات عن تبحث والتي المتضررة النامية
 .النامية دولال مصالح االعتبار في األخذ دون حاسما آان الوقت عامل

 تحت العالمية التجارة منظمة اتفاقيات على النامية الدول وقعت لقد: االنتقاد وجه
 ، االقتصادية الحروب مسؤولية بتحميلها تتعلق مخاوف ، المخاوف من مجموعة
 الشرح من آثير إلى تحتاج االتفاقيات فنصوص ، بالنصوص تتعلق ومخاوف
 ، نموا األقل والدول النامية بالدول المتعلقة بنودال بتنفيذ تتعلق ومخاوف ، والتعليق
 .توقيعها عدم حالة في المساعدات من بحرمانها تتعلق ومخاوف

 المنظمة من جزءا تكون أن لها األحسن من أنه تعتبر الدول من آثيرا إن: التطمينات
 دولال الئحة في نجد فإننا هذا ألجل. الدولي التجاري النظام خارج تكون أن من بدال

 هذه. سلبية منها أآثر إيجابية ذلك وأسباب صغيرة ودوال عظمى دوال المتفاوضة
 ، العالمية التجارة لمنظمة األساسية المبادئ في مبرراتها تجد االيجابية األسباب
 يستفيد الصغير البلد فإن للمنظمة وباالنتساب. الشفافية ومبدأ التمييز عدم آمبدأ
 المنظمة وتعتبر. بينهم فيما المنظمة أعضاء عليها يتفق التي المزايا من آلية بصفة
 ويتطلب صالحها في ليس الثنائية التجارية االتفاقيات إلى الضعيفة الدول لجوء أن
 أن آما. مكلف وذلك دورية بصفة التفاوض وتجديد طرف آل مع التفاوض منها

 قدرتها نم ذلك يقوى مما تتكتل أن الصغيرة الدول تمكن المنظمة في العضوية
 معها تتقاطع التي الدول مع بتحالفات القيام من أيضا العضوية وتمكنها التفاوضية

 .المشترآة المصالح في

 في العالمية التجارة منظمة إلى نموا األقل والدول النامية الدول انضمام إن: التعليق
. العولمة وآليات تجليات إحدى هي العالمية التجارة فمنظمة. منه مفر ال أمر أرى ما
 بل ترفضه أو تقبله أن النامية للدول حر الختيار ثمرة أو نتيجة ليست األخيرة هذه
 أن نذآر أن يجب أننا إال. حتميا فيه واالندماج التعامل يكون يكاد طويل مسار هي
 وستنعكس. متلقية سلبية أخرى وأطراف فاعلة إيجابية أطراف فيه تسهم المسار هذا
 تختلف أن البد والفوائد الطرفين على إيجابيا العالمية التجارة منظمة اتفاقيات آثار

 الذي السؤال لكن. سيختلف اآلخر هو الضرر أن إال الطرفين على سلبيا وستنعكس
 .آخر؟ خيار من هل أو مفر من هل نفسه يطرح

  المنظمة في مؤثرة غير الصغيرة الدول .2
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 القدرة التفاوض في المؤثرة واملالع ومن التفاوض آلية المنظمة تعتمد: االنتقاد وجه
 في يتوقف التفاوض أن إال واقتصاديا وعسكريا سياسيا وهيبته للبلد االقتصادية
 المتحدة الواليات الحصر ال المثال سبيل فعلى الخبراء وعدد الكفاءات على األساس
 لديها النامية الدول بينما خبيرا 260 يقارب بما سياتل مؤتمر حضرت األمريكية

 ولذا إقامتهم مدة تمويل على قادرة غير األحيان بعض في وحتى الخبراء في نقص
 في وحتى. هيكلية عوامل بفعل مؤثرة وغير فاعلة غير الصغيرة الدول تصبح

 فإن وشعوبهم دولهم مصالح عن باستماتة يدافعون الخبراء فيه تملك التي الحاالت
 لتغييرهم المتقدمة الدول طرف من للضغط بلدانهم عواصم تتعرض الخبراء هؤالء

 الحاالت في وحتى. المفاوضات لسير ومعرقلين مشاآسين باعتبارهم استبدالهم أو
 صياغة في النظري المستوى على مكاسب تحقيق في الخبراء هؤالء ينجح التي

 .بالتنفيذ تتعلق جديدة لمشاآل الدول هذه تتعرض االتفاقيات

 بدت حقيقية انتقادات وتعتبرها النامية الدول االنتقاد هذا تتبنى: المتبنية الجهات
 .سياتل لمؤتمر التحضير في واضحة بصورة للعيان

 في أضعف ستكون الصغيرة الدول أن للتجارة العالمية المنظمة ترى: التطمينات
 التجاري النظام في ، التفاوضية قدرتها من تقوى المنظمة وأن المنظمة غياب

 فلقد هذا على وبناء. والضوابط القواعد بنفس قيدبالت ملزمون الجميع ، للمنظمة
 على تعترض أن النامية الدول بعض المنظمة في النزاع تسوية إجراءات مكنت
 آان لما المنظمة لوال. المتقدمة الدول بعض طرف من المتخذة اإلجراءات بعض
 وتضيف. األقوياء التجاريين شرآائها ضد تتصرف أن الصغيرة البلدان هذه بوسع

 فمفاوضات. األطراف متعددة المفاوضات عن تنتج القواعد أن رأيها لدعم لمنظمةا
 تجارة في النظر إعادة المتقدمة الدول تقبل لم لو تنجح أن لها آان ما األورغواي
 ).النامية الدول لدى آبيرة أهمية يشكالن(، الزراعية والمنتجات المنسوجات

 يتم أساسه على والذي النظري المستوى ىعل لو و عليه المتفق المبدأ إن: التعليق
 نامية دولة من طلبا يعنى ال األمر فإن لهذا. التفاوض مبدأ هو االتفاقيات توقيع

 مستوى على جيدا له اإلعداد يجب تفاوض هو وإنما متقدمة دولة من واستجابة
 الصغيرة الدول تتقاطع التي الدول مع والتحالف جهة من بالتحديد الخبراء تكوين
 .ثانية جهة من والموقف المصالح في معها
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 ديمقراطية غير العالمية التجارة منظمة .3
 التجارة منظمة في واألهمية الخطورة بالغة بقضية االنتقاد هذا يتعلق: االنتقاد وجه

 جولة ففي. القرار اتخاذ آلية وهي ومستقبلها مصيرها يرتبط وبها العالمية
 على بناء يتم القرار اتخاذ يكون أن على رةمص المتقدمة الدول آانت األورغواي

 وتم. التصويت هي المناسبة اآللية بأن ترى النامية الدول آانت بينما اآلراء توافق
 منظمة إنشاء اتفاقية من 9 المادة مقتضيات على بناء توافقية صيغة إلى التوصل
 ومع التصويت ىإل اللجوء يتم اآلراء توافق إلى الوصول تعذر وإذا العالمية التجارة
 .المادة هذه تنفيذ عدم على جانبها من المتقدمة الدول أصرت ذلك

 وأمام الضحية باعتبارها النامية الدول مجموعة االنتقاد هذا تتبنى: المتبنية الجهات
 من تقتضيه وما 9 المادة لمقتضيات الرضوخ عدم على المتقدمة الدول إصرار
 البلدان أصوات عدد جعل مما اآلراء قتواف تعذر حالة في التصويت إلى لجوء
 وطرحها القضية هذه من التحسس إلى اضطرها مما وزن وال له قيمة ال النامية
 .للنقاش دائما

 القرار آان ما آل المتقدمة الدول موافقة عدم من النامية البلدان تتخوف: المخاوف
 مناسبات في ذلك حدث وقد. اآلراء توافق بعدم متذرعة تماما صالحها غير في

 التايلندي المرشح انتخاب الممكن من آان أنه المثال سبيل على منها نذآر عديدة
 أن حدث لكن ، 1999 نوفمبر في العالمية التجارة لمنظمة عام آمدير" سوباتشي"

 أن يمكن مرشحا فيه رأت التي المتقدمة الدول جانب من بالرفض الترشيح هذا قوبل
 التصويت إلى اللجوء يومها النامية الدول وطلبت. يةالنام الدول مع متعاطفا يكون
 الدول قبل من بالرفض ذلك قوبل لكن للمنظمة المنشئة االتفاقية من 9 للمادة وفقا

 .المتقدمة

 القرارات وأن وجيه غير االنتقاد هذا أن العالمية التجارة منظمة ترى: التطمينات
 األغلبية مبدأ من ديمقراطية أآثر مبدأال هذا أن وتعتبر واإلجماع باالتفاق تؤخذ غالبا
 الدول آل بأن نزعم أن الصحيح غير من أنه إال موافقا يكون أن يلزم الجميع الن
 وتطالب متحفظة دول هناك تكون األحيان بعض وفي. التفاوضية القدرة نفس لهم

 ناحية ومن. بالقرارات الدول آل تقبل أن يعنى والوفاق تعويض أو مقابل بتقدير
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 من حولها التفاوض تم للمنظمة التجارية القواعد أن إلى االنتباه المنظمة تلفت رىأخ
 .الدول هذه برلمانات طرف من عليها المصادقة وتمت األعضاء الدول طرف

 آلية اعتبار على تعتمد والتي المنظمة طرف من المقدمة التطمينات أن نرى: التعليق
 تطمين هو األعضاء الدول بين اإلجماع أو الوفاق هي ديمقراطية األآثر القرار
 الدول سترفض األساس هذا من فانطالقا. العذاب قبله من وظاهره الرحمة فيه باطنه

 على يجوز ال القرار هذا أن بحجة ومصالحها شروطها يوافق ال قرار آل المتقدمة
 اعضي بالتالي و الرياح مهب في عددها آان مهما النامية الدول آراء وتذهب الوفاق

  .مصالحها

 

 

   إدارتها في أزمة من تعاني العالمية التجارة منظمة .4
 تتمكن لم المثال سبيل فعلى عملها سير في أزمة من المنظمة تعاني: االنتقاد وجه

 ذلك يرجع وال األعمال جدول وضع من سياتل لمؤتمر التحضير أثناء المنظمة
 األوروبي واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات بين المصالح تباين إلى بالضرورة
 إلى األطراف دفع تم خاللها من التي اآللية إلى يرجع وإنما. النامية والدول واليابان
 .المواقف اختالف رغم العالمية التجارة منظمة ميثاق على مراآش في التوقيع

 ميالد على -واإلغراء والتهديد الضغط آلية تحت-وقعت أنها النامية البلدان ترى
 وآذلك سالكا غير طريقا تعتبر اآللية هذه لكن. مراآش في العالمية التجارة مةمنظ
 فهذه. المتقدمة الدول لدى ذريعة هي الوفاق على القرارات اتخاذ في المعتمدة اآللية

 لم أنها آما. األورغواي في النامية للدول بوعودها تف لم المثال سبيل على األخيرة
 في وحتى اآلراء في توافق هناك ليس أنه ذريعة تحت النامية الدول لمصالح تستجب

 الدول أدانت ولهذا. التنفيذ في جمة مشاآل هناك عليها التوقيع تم التي االتفاقيات
 عن أعربت فيه المتبع الديمقراطي غير والنهج سياتل مؤتمر تسيير عملية النامية
 .يومها نتائج من فيه سيتم ما على موافقتها عدم

 المنوال على استمرت إذا العالمية التجارة منظمة أن النامية البلدان ىتر: المخاوف
 هذه وإن الضعيفة الدول حساب على الكبار تخدم منظمة فإنها عملها سير في السابق
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 مستقبلها رسم في المصيرية القرارات اتخاذ في مهمشة دوما ستبقى األخيرة
 .مصالحها وضمان

 إلى التوصل من يتمكن لم المؤتمر بأن عالميةال التجارة منظمة ترى: التطمينات
 على بالتغلب آفيالن والدراسة التفاوض من المزيد وإن األمور تعقد نتيجة اتفاق

 .سياتل مؤتمر تأجيل تم وبالتالي المصاعب

 عنها عبرت التي المخاوف وإن ذريعا فشال فشل سياتل مؤتمر إن الواقع: التعليق
 فقد. محلها في آانت العالمية التجارة منظمة إعالن على التوقيع عشية آثيرة أطراف
 على التوقيع في ترى التجاري التبادل بحرية المنادين من مجموعة هناك آانت
 أسواق في لصادراتها منافذ تجد لكي النامية للدول آبيرة فرصة المنظمة ميثاق
 يسودها قيةاالتفا هذه أن معتبرا تخوفه أبدى من المقبل في وهناك الصناعية الدول

 بتحرير األمر تعلق إذا وخصوصا تنفيذها دون ستحول آبيرة عقبات وأن الغموض
 جنيف ، سنغافورة: المتالحقة المؤتمرات أثبتت ولقد. والمنسوجات الزراعية السلع

 لمصير سيعرضها مما المنظمة عمل سير في المعايير في ازدواجية سياتل ،
 .مجهول

 االقتصادية األقطاب بين للصراع ضحية العالمية التجارة منظمة .5
  الكبرى الثالثة

 األمريكية المتحدة الواليات هيمنة العالمية التجارة منظمة على يؤخذ: االنتقاد وجه
 تعطلت االقتصادية األقطاب هذه مصالح تعارضت فإذا. واليابان األوروبي واالتحاد

. النامية الدول مصالح هدرت المصالح اتفقت وإذا المؤتمرات وفشلت المفاوضات
 القضايا حول أوروبيا أمريكيا تنافسا سنالحظ فإننا سياتل مؤتمر إلى مثال نظرنا فإذا

 رأيه وتقوية لتأييد حلفاء على للحصول منهما آل يسعى إذ المطروحة األساسية
 المفاوضات أجندة لتوسيع األوروبي االتحاد دول سعت فلقد. التفاوضي ومرآزه
 لتمييع أوروبية مناورة أنها البعض فسره ما وهو لقضاياا من عدد أآبر لتشمل
 الملف عن االنتباه وتحويل األوربية الزراعية األسواق بفتح األمريكي المطلب
 قضية على رآزوا فقد جهتهم من األميرآيون أما آبيرا اهتماما توليه الذي الزراعي
 مراجعة ضرورة على رآز فقد اليابان وهو الثالث الطرف أما ، العمل معايير
 والتي األمريكية المحلية الصناعات تحمى التي اإلغراق لمكافحة األمريكية القوانين
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 النامية الدول إلحاح ننسى أن دون هذا. التجارة حرية بقاعدة مخلة اليابان تعتبرها
 .جدوى دون ولكن نموا األقل والدول النامية بالدول الخاصة االتفاقيات تنفيذ على

 الباحثة النامية الدول وهي الرابعة القوة أو الجهة االتجاه هذا تتبنى: بنيةالمت الجهات
 الدول هذه حاولت وقد العالمية التجارة منظمة قرارات صناعة في قدم موطئ عن
 عمل ألسلوب مسموع وبصوت رفضها عن تعبر أن سياتل مؤتمر في مرة ألول

 المتحدة الواليات لرغبة االنصياع رفضت لقد بل. فيها الكبار وهيمنة المنظمة
 حتى المفاوضات مواصلة عدم على وأصرت العمل معايير مسألة حول األمريكية

 .عليها الكبار وهيمنة المنظمة عمل أسلوب في الخاطئة األوضاع تصحيح يتم

 هيمنة تضخيم من النامية الدول تثيره ما أن العالمية التجارة منظمة ترى: التطمينات
 أخذ فآلية للواقع فهم سوء يكون أن يعدو ال الكبرى الثالثة ةاالقتصادي األقطاب
 البلدان تعترف أن ينبغي لكن. األعضاء مختلف بين والوفاق التفاوض هي القرار
 وبالتالي التفاوضية قدراتها مستوى في الواقع في تختلف الدول هذه أن النامية
 مصالحها يحقق بما تتكتل أن النامية البلدان على فإن ولهذا خبرائها آفاءة تفاوت
 .التفاوضي مرآزها من ويقوي

 واليابان األوروبي واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات هيمنة مدى لتحليل: التعليق
 المراقبين وبإجماع إنه. سياتل في بالمشهد نستأنس فإننا العالمية التجارة منظمة على
 االقتصادية األقطاب عملت ىمد أي إلى لكن ذريعا فشال فشل قد سياتل مؤتمر فإن

 .إفشاله؟ في العظمى

 من آثيرا تثير القضايا من مجموعة وطرح عرقلة إلى األمريكية اإلدارة عمدت لقد
 قضية وهي العمل معايير قضية مثل النامية الدول طرف من وخصوصا الخالفات
 في الديمقراطي المرشح على وخطيرة االنتخابي المستوى على أيضا حساسة

 بين من آان المظاهرات من مجموعة قامت آما. يومها األمريكية تخاباتاالن
 انتخابية قاعدة يشكلون وهم المتحدة الواليات في البيئة جماعات فيها الناشطين
 للحزب االنتخابية القاعدة أن آما. الديمقراطي للحزب بها يستهان ال تقليدية

 سياتل في األمريكي الوفد رآز كولذل. عولمية منها حمائية أآثر عموما الديمقراطي
 اإلغراق مكافحة وقضايا بالتجارة وعالقتهما والبيئة العمل معايير موضوعات على

 الرهانات أمام أنه واضحا آان هذا وعلى. الحكومية المشتريات في الشفافية وضمان
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 في الشروع في متعجلة وغير متحمسة غير األمريكية اإلدارة فإن االنتخابية
 .جديدة مفاوضات

 من جديدة جولة في الشروع إن القول فيمكن األوروبي لالتحاد بالنسبة أما
 فقط واحدة سنة مرور بعد لديه مطلقة أولوية تعتبر ال األطراف متعددة المفاوضات

 بالبعد مضى وقت أي من أآثر يشعر فهو ، الموحدة العملة عهد في الدخول على
 مجرد من أي ، ونقدي اقتصادي اتحاد لىإ موحدة سوق من بتحوله ويشعر اإلقليمي
 أدى مما. آوني بعد ذات قارية واقتصادية نقدية قوة إلى دولي-إقليمي تجارى فضاء

 على حكرا آانت والتي العولمة مسار بتوجهات يتعلق ما في جديدة طموحات إلى به
 تاليوبال) والقارات الدول عابرة أو (الجنسية متعددة األمريكية والشرآات الحكومة
 االتحاد يكن لم تقدم ما على وبناء. العالمية التجارة منظمة في جديدة تأثير محاولة

. األمريكية الطريقة على التجارية المفاوضات من جديدة لجولة متحمسا األوروبي
 من الكثير ليشمل األعمال جدول توسيع محاولة إلى األوروبية المجموعة سعت آما

 .فيها الخوض الظرف ذلك في مريكيةاأل اإلدارة تريد ال القضايا

 بالنسبة حساسة تعتبر نقاطا أثارت اليابان فإن اآلسيوية المجموعة جهة من أما
 أن يتضح وهكذا. اإلغراق لمكافحة األمريكية القوانين مراجعة مثل لألمريكيين

 عليهم التأسيس يمكن ال اآلسيوية واألجندة األوروبية واألجندة األمريكية األجندة
 وقفت فقد النامية الدول جانب من أما سياتل لمؤتمر للتحضير مشترآة عمل قاعدةآ
 إلى باإلضافة هذا. المنظمة عمل سير ولتنتقد مصالحها عن لتدافع وبشدة جانبها من

 المدني المجتمع موقف عن لتعبر الحكومية غير المنظمات نظمتها التي المظاهرات
 مصالح اتفقت إذا إنه القول يمكن هذا وعلى .العالمية التجارة منظمة ممارسات في

 العالمية المنظمة خالل من النامية الدول مصالح حماية إلى سبيل فال العظمى الدول
 بعض تحقيق في يسعف قد تكتالت بناء فإن مصالحهم اختلفت إذا أما للتجارة
 .المكاسب

     اجتماعية انتقادات: ثالثا

 العالمية التجارة منظمة أن أساسها فكرة على كزترت االنتقادات هذه: االنتقاد وجه
 جنبا األثرياء من أقلية يد في الثروة ترآيز في بارز بدور أسهمت قد تأسيسها منذ
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 أغلبية في والبطالة والتهميش والمرض والجهل الفقر تفشى زيادة مع جنب إلى
 .المعمورة سكان

 انطلقت فلقد الحكومية غير المنظمات االنتقادات هذه وراء تقف: المتبنية الجهات
 وجنيف باريس وفي األمريكية المتحدة بالواليات سياتل مدينة في آبيرة مظاهرات
 وقعته بيان وزع فقد االجتماعية االنتقادات أهمها االنتقادات من مجموعة لتطرح
 إلى أدى مما واألغنياء الفقراء بين الهوة باتساع تندد دولة 87 من منظمة 1200
 منظمة اتفاقات أن البيان وأوضح. والبطالة والتهميش والمجاعة قرالف انتشار
 جديدة أسواق فتح استهدفت قد األوروغواي دورة في أبرمت التي العالمية التجارة

 الفئات من والعديد الوطني االقتصاد حساب على والقارات الدول عابرات للشرآات
 معادية باعتبارها المنظمة اتوإجراء آليات المنظمات هذه انتقدت آما. االجتماعية
 تسلك الشمال دول أن أوآسفام منظمة أوضحت آما للشفافية وتفتقر للديمقراطية

 مليار سبعمائة الفقيرة الدول آلفت اإلجراءات هذه وان لمنتجاتها حمائيا سلوآا
 هذه عليها تحصل التي المساعدات قيمة مرة عشرة أربع يعادل ما وهو سنويا دوالر
 نجد الحكومية غير المنظمات بين ومن التنمية مساعدات إطار في قيرةالف الدول

 يطالب فهو المعايير بازدواجية األمريكي الرئيس اتهمت التي األمريكية المنظمات
 بالدرجة األعمال رجال طرف من وموجه مساند وهو إنساني بعد ذات بعولمة
 الحكومية غير ماتللمنظ الفرنسية المنظمة رفضت فقد فرنسا في أما. األولى

. العالم فقراء لمساعدة ضرائب بفرض وطالبت العالمية التجارة بمنظمة االعتراف
 العالمية التجارة منظمة الحكومية غير المنظمات طالبت فقد وآوريا اليابان في أما

 هجرات وتوقف الغذائي األمن على الحفاظ لضمان جديدة قواعد إيجاد على بالعمل
 .وخيمة اجتماعية آثار ذلك على سيترتب نهفا وإال المزارعين

 اتفاقياتها بان االدعاء أن جانبها من فترى العالمية التجارة منظمة أما: التطمينات
 مؤسس غير أداء هو واألغنياء الفقراء بين الهوة وتوسع العمل فرص تقلص
 وهو الفقر ومكافحة للشغل فرص لخلق دافعة قوة تشكل أن يمكن فالتجارة. ومبسط

 تقليص إلى ماسة حاجة هناك تكون األحيان بعض في انه إال. دائما نالحظه ما
 على صعبة تكون الوضعية فان الحالة هذه وفي ، بعضهم تسريح وبالتالي العمال

 بين العالقة إن. حال تعتبر ال الحمائية الحاالت آل في لكن. االجتماعي المستوى
 للنمو مالئما مناخا توفر تقرةومس حرة تجارة إن. معقدة والتشغيل التجارة
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. الفقر تقليص في يسهم وبالتالي للعمل فرص خلق من يمكن قد مما ، االقتصادي
 يعطى متدرج بتحرير تنادى فهي. مختلفة بطريقة القضايا هذه تتناول المنظمة
 تحت تدخل ال أخرى عوامل توجد انه المنظمة وتعتبر. الالزم للتكيف زمنية فرصة

 على الحاصلة التغييرات عن المسؤولة هي العوامل وهذه ، مةالمنظ صالحيات
 تعتمد المتقدمة فاالقتصاديات.البطالة معدل على وآذلك الرواتب أو الدخول مستوى
 التي التغييرات فان ذلك عالية آفاءة وذات ماهرة عاملة يدا تتطلب تكنولوجيا على

 فان األخير وفي. جيةالتكنولو التغييرات إلى راجعة األجور مستوى على تحصل
 التبادل تحرير فان فقر في يعيشون األفراد من مليار 1.5 آان إذا انه تعتبر المنظمة
 ثالثة انتشال في اإلسهام من مكن قد الثانية العالمية الحرب من ابتداء التجاري
 .الفقر حالة من البشر من مليارات

 بين ما تسخر العالم في فقرا األآثر الدول أن تؤآد الدراسات بعض إن: التعليق
 اتفاقيات لتطبيق نتيجة التصدير عائدات من دوالر مليار 265 إلى مليارا 162
 292و مليارا 145 بين يتراوح ما تدفع أنها حين في آكل األوروغواي دورة
 في تهميشها زيادة يعنى ما وهو الغذاء فاتورة تكلفة في الزيادة نتيجة مليارا

 االجتماعية الشرائح على سلبا ينعكس مما العدالة عدم من ويعمق العالمي االقتصاد
 في تتمثل االجتماعي المستوى على خطيرة أخرى مؤشرات وهناك. الدخل متدنية
 200 توجد إذ والقارات الحدود عابرة الشرآات من محدود عدد لدى الثروة ترآيز
 ربع وممارسة بتنفيذ تقوم الشرآات هذه قائمة تتصدر الصنف هذا من عمالقة شرآة
 القوى من % 0.075 سوى تستخدم ال ذلك مع لكنها العالمي االقتصادي النشاط
 فلسفته في للتشغيل اهتمام أي يعير ال الرأسمالي النظام أن على يدل مما العاملة

 .االقتصادية

 ) إيكولوجي(بيئي بعد ذات انتقادات: رابعا

 أسواقا فتحت قد العالمية التجارة ةمنظم اعتبار في االنتقاد هذا يتمثل: االنتقاد وجه
 . البيئة حساب على الجنسيات متعددة للشرآات جديدة

 لمنظمة آبيرة انتقادات على سياتل في العام المشهد انطوى لقد: المتبنية الجهات
 الراعية الجمعيات اتهمت فقد ، الحكومية غير المنظمات طرف من العالمية التجارة
 الدول أن يعتقد آما. البيئة ستدمر بأنها العالمية التجارة منظمة البيئة على للحفاظ
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 بمعايير تتعلق أخرى قضايا مع االنتقادات هذه لطرح الجماعات هذه تدفع المتقدمة
 الدول رقاب على آله ذلك وتسليط األطفال بعمل تنديد من يتضمنها وما العمل
 مما أآثر تضعيف إلى الحقيقة في يحتاج ال الذي التفاوضي موقفها لتضعيف النامية
 .الحال عليه هو

 االعتبار بعين يأخذ بنودها من آثيرا أن العالمية التجارة منظمة ترى: التطمينات
 العالمية التجارة لمنظمة المؤسس مراآش اتفاق فديباجة. بالبيئة المتعلقة المخاوف
 آذلكو للموارد األمثل االستخدام عن بالتحديد تحدث المنظمة أهداف يرسم والذي
 أيضا نذآر الشأن هذا في المواد أهم بين ومن. البيئة وحماية المستدامة التنمية عن
 الدول تطالب والتجارة الجمرآية للتعريفة العامة االتفاقية من 20 المادة أن

 والحيوانات األفراد وحياة ولصحة لحماية الضرورية اإلجراءات باتخاذ األعضاء
 المصادر على للحفاظ اإلجراءات من جملةب تطالب وآذلك النباتات وصيانة
 تأخذ خاصة اتفاقيات هناك فان العامة المبادئ على زيادة. للنفاد القابلة الطبيعية
 قواعد وضع مسئولية بان التذآير المهم ومن. بالبيئة المتعلقة المشاآل االعتبار بعين
 آاالتالو اختصاص من وإنما المنظمة اختصاص من ليس البيئة لحماية دولية

 .بالبيئة المختصة

 من وتستخدم فيها يبالغ ما غالبا إنها نقول فأننا االنتقادات هذه على للتعليق: التعليق
 هي النامية الدول أن إال. النامية الدول على ضغط آورقة المتقدمة الدول طرف
 .البيئة بحماية يتعلق فيما جانبها من معاديا سلبيا موقفا تأخذ ال أن يجب األخرى

  صحي بعد ذات انتقادات: امساخ

 المنتجات سالمة حول انتقادات العالمية التجارة منظمة إلى وجهت: االنتقاد وجه
 االعتقاد فهذا. التجاري التبادل حرية آلية عبر الدولية األسواق في المنتشرة الغذائية
 ةسالم حساب على مقدمة العالمية التجارة منظمة عند التجارية المصالح أن يعتبر

 .األشخاص امن وصحة وسالمة واألضرار المخاطر من المنتجات

 الكبار بين والصراع المناورات من جزء االنتقادات هذه: المتبنية الجهات
 بالملف يتعلق فيما األمريكية المتحدة والواليات األوروبي االتحاد وخصوصا
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 سلع دخول من عليه سيترتب لما األمريكية األسواق لفتح معارضة فهناك الزراعي
 .السليمة والصحية البيئية المواصفات دون

 تتيح االتفاقيات من أساسية بنودا هناك أن العالمية التجارة منظمة ترى: التطمينات
 والحيوانات األفراد وحياة صحة لحماية الضرورية باإلجراءات القيام للحكومات
 الغذائية لسلعل معايير منفصلة بصفة تدرس اتفاقيات وهناك. النباتات وصيانة

 انطالقا وذلك ، ونباتية حيوانية طبيعة ذات أخرى ومصادر الزراعية والمنتجات
 المنظمة وآذلك والزراعة للتغذية المتحدة األمم منظمة في المعتمدة المعايير من

 .للصحة العالمية

 وخصوصا العلمي بالتقدم مرتبط العالم في الزراعة مستقبل أن الحقيقة: التعليق
 والقيم والحياة اإلنسان يحترم أن يجب العلمي التقدم هذا أن إال ، الحيوية لوجياالتكنو

 .شيء آل يبيح للربح الدافع يكون ال وان الصحية والمعايير

 :وحقائق أوهام..الخاتمة

 مشاعر ، هذا يومنا حتى به قامت وما العالمية التجارة منظمة ميالد أثار لقد
 لدى واالنتقاد المخاوف ومن ، البعض لدى مزاياهاب واإلشادة الحماسة من متضاربة
 وأين الوهم أين الورقة هذه في عليه نجيب أن حاولنا الذي السؤال آان لذا. آخرين
 .انتقادات؟ من المنظمة بهذه يتعلق فيما الحقيقة

 المستوى على للعولمة تجسيد هي أسلفنا آما العالمية التجارة منظمة إن
 أوهام: مصدرين المنظمة هذه إلى الموجهة تقاداتلالن إن ونرى.المؤسساتي
 .وحقائق

 

 أوهام - أ

 الحر والتبادل السوق اقتصاد على األعمى االنفتاح أن نتصور أن الوهم فمن •
 على" العياري الشاذلي "يقول آما دليل هو الغربية العولمة في واالندماج
 .البعدية الحداثة بل الحداثة عتبة تخطينا
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 تغييرات إلى سيؤدى التجاري التبادل تحرير أن اراعتب أيضا الوهم ومن •
 .القصير المدى على سريعة

 لتحرير تروج إذ ، الدول بعض فيها تقع التي األخطاء بعض أيضا الوهم ومن •
 يعنى ال األسواق ففتح. الوظائف لخلق آليات أنها على واالستثمار التجارة
 .مردودا واآبر أفضل وظائف بل الوظائف من المزيد

 فهذه سيئة والواردات جيدة الصادرات إن القائل الوهم أيضا األوهام ومن •
 .إطالقها على وليست مضللة الفكرة

 وخصوصا فالخدمات. المهم وحده هو التصنيع أن اعتبار أيضا الوهم ومن •
 لها المتخصصة والخدمة والصحة واالتصاالت المالية الخدمات قطاعات
 .التصنيع وظائف من اآبر مردودات

 قائقح-ب

 العلمي التقدم يوفره ما استيعاب على القدرة في فتكمن الحقيقة أما •
 .تقنيا ال حضاريا مجتمعيا استيعابا الحديث والتكنولوجي

 على يعملوا أن أعضائها خالل ومن العالمية التجارة منظمة على أن والحقيقة •
 ما ومراعاة يةاإلنتاجو والنجاعة والتحديث العصرنة مقتضيات بين التوفيق
 .والحريات الحقوق واحترام االجتماعية العدالة إلى الحاجة علينا تفرضه

 التبادل تحرير من رافقها وما العالمية التجارة منظمة ميالد أن والحقيقة •
 الفقراء عالم عن األغنياء عالم تفصل التي الفجوة اتساع إلى أدى قد التجاري
 واليابان األمريكية المتحدة تللواليا الحال هو آما الواحدة الدولة داخل سواء

 .الجنوب ودول الشمال دول بين أو ، األوروبي واالتحاد
 على ووقعت المتقدمة الدول لضغوط رضخت النامية الدول أن والحقيقة •

 التي الوعود وتحت واالنحدار االنكسار من ظروف في األوروغواي اتفاقيات
 .به وعدت ام على تحصل لم النامية الدول هذه أن إال لها قدمت

 مزيد إلى حاجة في العالمية التجارة منظمة في القرار آلية أن أيضا والحقيقة •
 آبيرا تأثيرا الكبرى الثالثة االقتصادية لألقطاب وان الديمقراطية من

 .اآلخرين األعضاء مع بالمقارنة
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 الدول تجاه األوروغواي في التزاماتها تنفيذ المتقدمة الدول على أن والحقيقة •
 .ميةالنا

 النامية الدول لغالبية إضرار إلى أدى التجاري التبادل تحرير أن والحقيقة •
 ، المجال هذا في األحكام من آثير حول التفت قد الغنية الدول وان عموما
 تم آما...اإلغراق مكافحة اتفاقية ، للتجارة الفنية العوائق اتفاقية موضوع مثل

 . النامية الدول منتجات نفاذ إليقاف األحكام من الكثير على االلتفاف
 .قراراتها آلية تغير لم ما حقيقية أزمة في العالمية التجارة منظمة أن والحقيقة •
 الرهانات ولكسب. حتميا يكون يكاد المنظمة هذه إلى االنضمام أن والحقيقة •

 لمواجهة الداخلي الوطني المستوى على االستعداد النامية الدول على فإن
 .المفاوضات لكسب للخبراء الجيد دواإلعدا التحديات

 على األدنى بالحد مرهون للتجارة العالمية المنظمة مستقبل أن أخيرا والحقيقة •
 .بالتعددية والقبول اإلنصاف من األقل

 :الخليجي التعاون مجلس دول في اإلغراق مكافحة قانون مشروع

 

  األولى المادة -

  والنطاق الهدف

 من الدولية التجارة في الضارة الممارسات كافحةلم) النظام (القانون هذا يهدف
 التجارة في الممارسات تلك ضد الالزمة التدابير باتخاذ المجلس دول قيام خالل
 للصناعة بضرر تتسبب والتي األعضاء الدول غير من إليها والموجهة الدولية
 :التحديد وجه على تشمل والتي ، قيامه تعيق أو بوقوعه تهدد أو الخليجية

  .إلغراقا .1
  .الدعم .2
 .الواردات في المبررة غير الزيادة .3
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  الثانية المادة -

  التعاريف

 سياق يقتض لم ما ، منها آل قرين الواردة المعاني أدناه التالية بالعبارات يقصد
 :ذلك خالف النص

 .العربية الخليج لدول التعاون مجلس  : المجــلس

  .المجلس بدول الصناعي التعاون لجنة: األعضاء الدول

  .المجلس بدول الصناعي التعاون لجنة: الوزارية اللجنة

 المجلس لدول الدولية التجارة في الضارة الممارسات مكافحة لجنة : الدائمة اللجان
  .األعضاء الدول غير من إليها والموجهة

  .الدائمة للجنة الفنية األمانة: الفنية األمانة

 في العادية قيمته من اقل تصدير بسعر لمجلسا دول إلى ما سلعة تصدير: اإلغراق
  .العادية التجارة مجرى

 من أو المنشأ دولة حكومة من مقدمة مباشرة غير أو مباشرة مالية مساهمة: الدعم
 .بها عامة هيئة

 غير المجلس دول إلى لسلع االستيراد عملية: الواردات في المبررة غير الزيادة
 المحلى اإلنتاج مع مقارنة أو مطلق بشكل دةمتزاي بكميات مدعومة وغير مغرقة
 .الخليجية بالصناعة جسيم ضرر إحداث في تتسسب

 .المجلس في األعضاء الدول أسواق إجمالي: الخليجية السوق

 بها الخاصة الشكوى تصفها آما التحقيق موضوع السلعة: التحقيق موضوع السلعة
. 

 الناشئة الحاالت لمواجهة تتخذ تيال والتدابير اإلجراءات: اإلغراق مكافحة تدابير
 .اإلغراق عن
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 القابل الدعم أو المحظور الدعم لمواجهة تتخذ التي اإلجراءات: التعويضية التدابير
 .للتقاضي

 في المبررة غير الزيادة حالة في اتخاذها يتم التي التدابير: الوقائية التدابير
 .الواردات

 ).النظام(القانون هذا ألحكام تطبيقا صادرةال التنفيذية الالئحة: التنفيذية الالئحة

 العبارات لبعض المطلوبة والتوضيحات التفاصيل بيان التنفيذية الالئحة وتتولى
 والتوضيحات التفاصيل تلك إيراد تستوجب والتي المادة هذه في الواردة الفنية
 .التنفيذية الالئحة في عليها النص يتطلب أخرى عبارات وأي ، بشأنها

 

 الثالثة ةالماد -

 التدابير فرض

 المستوردة السلع على التعويضية التدابير أو اإلغراق مكافحة التدابير فرض يكون
 تم أو اإلغراق في تسببت التحقيق موضوع السلعة أن ثبت متى األعضاء للدول
 هذا مثل بوقوع هددت أو قائمة خليجية بصناعة ماديا ضررا وألحقت لها دعم تقديم

 .خليجية صناعة إقامة إعاقة في التسبب شأنها من آان أو الضرر

 أن ثبت متى األعضاء للدول المستوردة السلع على الوقائية التدابير فرض ويكون
 في المبررة غير الزيادة حالة في الخليجية السوق إلى تورد التحقيق موضوع السلعة

 من وضاعأ ظل وفي الخليجي اإلنتاجب مقارنة نسبى أو مطلق بشكل سواء الواردات
 منافسة أو مماثلة سلعا تنتج التي الخليجية بالصناعة جسيما ضررا تلحق أن شأنها
 .الضرر هذا مثل بإلحاق تهديد أو مباشر بشكل
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 الرابعة المادة -

 المؤقتة التدابير

 يتعذر ضرر إلحاق فيها التأخير على يترتب قد التي العاجلة الظروف ظل في يجوز
 الالئحة في عليها المنصوص واألوضاع للشروط وفقا مؤقتة تدابير اتخاذ ، إصالحه
 .التنفيذية

 الخامسة المادة -

 النهائية التدابير

 في المبررة غير الزيادة أو الدعم أو اإلغراق لمواجهة نهائية تدابير فرض يجوز
 أو الدعم تقديم أو اإلغراق وجود التحقيق من قاطعة بصفة يثبت عندما الواردات
 هذه مثل اتخاذ تقتضى األعضاء للدول العامة المصلحة وان ، لوارداتا في الزيادة
 . زيادتها أو التدابير هذه خفض أو إيقاف يجوز آما ، التدابير

  السادسة المادة -

 التدابير أشكال

 الحماية وإجراءات التعويضية والتدابير اإلغراق مكافحة تدابير تأخذ أن يجوز
 الشكلين أو الكمية القيود أو الجمرآية الرسوم فرض ذلك في بما شكل أي الوقائية

 .معا

 

 السابعة المادة -

 والتحقيق الشكوى إجراءات
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 تدابير أي واتخاذ إنهاؤها أو التحقيق بدء إجراءات اتخاذ أو الشكوى حفظ يكون
 الالئحة تقرره لما وفقا الدائمة الجنة من بقرار األسعار تعهدات قبول أو مؤقتة

 .التنفيذية

 لثامنةا المادة -

 الدائمة اللجنة تشكيل

 آل وفد رئيس ويكون ، األعضاء الدول حكومات ممثلي من الدائمة اللجنة تشكل
 يكون أن عنه ينوب من في ويشترط عنه ينوب من أو وزارة وآيل بمستوى دولة
 حسب الدائمة اللجنة رئاسة وتكون ، الوزارة لوآيل المقررة بالصالحيات متمتعا
 .التعاون جلسم في الرئاسة نظام

 التفصيلية األحكام وبيان والسكرتارية اللجان تشكيل قواعد التنفيذية الالئحة وتبين
 المجلس دول ضد الموجة الدولية بالتجارة الضارة الممارسات لمكافحة واإلجرائية

 لتحقيق الالزمة والمستندات واألوراق النماذج بيان مع فيه األعضاء غير الدول من
 ومواعيد ومكان فيها العمل نظام للجنة الداخلي النظام يبين اآم ، الغرض هذا

 قراراتها وإصدار انعقادها لصحة الالزمة واألغلبية واالستثنائية العادية اجتماعاتها
 .القرارات هذه بنفاذ المتعلقة واألحكام

 التاسعة المادة -

 الدائمة اللجنة اختصاصات

 ، القانون هذا من أخرى مواد في إليها المشار الدائمة اللجنة اختصاصات إلى إضافة
 :يلي ما األخص وعلى الدائمة اللجنة تمارس

 في بما) النظام (القانون هذا ألحكام وفقا المطلوبة واإلجراءات التدابير اتخاذ .1
 .السعرية التعهدات وقبول المؤقتة اإلجراءات فرض ذلك

 المتخصصة داريةاإل الوحدات وإنشاء ، التحقيق لجان فيها بما اللجان تشكيل .2
 ذلك سبيل في ولها ، التنفيذية لالئحة وفقا ، الممارسات تلك مكافحة في

 .مناسبا تراه مصدر أي من المعلومات وطلب التشاور
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 النهائية التعويضية والرسوم اإلغراق لمكافحة النهائية الرسوم فرض اقتراح .3
 الوقائية ابيرالتد فرض واقتراح الوزارية اللجنة إلى ورفعها الدعم لمكافحة
 .الواردات في المبررة غير الزيادة لمكافحة النهائية

 دعاوى يواجهون الذين الخليجيين للمنتجين الفني والدعم المشورة تقديم .4
 .سيرها ومتابعة أخرى دول في الوقائية الحماية أو الدعم أو باإلغراق تتصل

 اإلغراق هيمبمفا األعضاء الدول في المعرفة وتنمية الوعي نشر على العمل .5
 .الوقائية والحماية والدعم

 متعلقة منازعات من األعضاء الدول بين ينشأ قد لما المناسبة الحلول اقتراح .6
 ).النظام(القانون هذا بتفسير

  .الداخلي النظام إقرار .7
  .الصلة ذات الدولية والمحافل المنظمات أنشطة في المشارآة .8
 .رعيةف لجان من الحاجة إليه تستدعى قد ما إنشاء .9

 .التنفيذية الالئحة في إليها توآل أخرى اختصاصات أي .10

 

 العاشرة المادة -

 الوزارية اللجنة

 :التالية المسائل في النهائية القرارات باتخاذ الصناعي التعاون لجنة تختص

 أو التعويضية التدابير أو اإلغراق بمكافحة المتعلقة النهائية التدابير اعتماد .1
 .خفضها أو زيادتها أو إنهائها أو التدابير هذه فوق أو الوقائية الحماية

 هذا تنفيذ أو تفسير من األعضاء الدول بين تنشأ التي المنازعات تسوية .2
 ).النظام (القانون

 .التنفيذية الالئحة إقرار .3
 القانون هذا ألحكام تنفيذا الصادرة بالقرارات المتعلقة التظلمات في النظر .4

 ).النظام(
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 عشرة الحادية المادة -

 الدائمة للجنة العامة األمانة

 الدائمة للجنة والفنية اإلدارية باألعمال القيام الدائمة للجنة الفنية األمانة تتولى
 .التنفيذية الالئحة تحدده لما وفقا ووظائفها أعمالها وتباشر

 عشرة الثانية المادة -

 الطعن

 اللجنة من واءس) النظام (القانون هذا بموجب الصادرة القرارات من للمتضرر
 دول من المشكلة القضائية الهيئة أمام فيها يطعن أن الدائمة اللجنة أو الوزارية
 بالقرارات الطعن في للنظر المجلس دول في القضاء رجال احد برئاسة المجلس
 .بشأنها المقدم التظلم رفض تم التي

 عشر الثالثة المادة -

 المعلومات سرية

 التدبير تنفيذ أو اإلجراءات واتخاذ التحقيقب مختصة جهة أو شخص آل على يجب
 على يحافظ أن ، التنفيذية والئحته) النظام (القانون هذا ألحكام طبقا والقرارات

 األشخاص هؤالء على ويحظر ، الشأن ذوو يقدمها التي والبيانات المعلومات سرية
 بقمس آتابي بتصريح  إال والبيانات المعلومات تلك عن الكشف الجهات وهذه
 .قدمها أو بها أدلى الذي الطرف عن صادر

 عشرة الرابعة المادة -

 الجزاءات
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 على يعاقب ، آخر)نظام (قانون أي عليها ينص اشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع
 الضرر بحسب تقدر مالية بغرامة السابقة المادة في عليه المنصوص الحظر مخالفة

 .احتسابها آيفية) ظامالن (القانون لهذا التنفيذية الالئحة وتحدد ،

 

 :اإليضاحية المذآرة

 لمكافحة الموحد القانون بإصدار القانون لمشروع اإليضاحية المذآرة في جاء
: يلي ما ، الخليج لدول التعاون مجلس لدول والوقائية التعويضية والتدابير اإلغراق
 بإزالة نادىوت ، االقتصادي االنفتاح سياسة صناعيا المتقدمة الدول من الكثير تتبنى

 إن بمقولة المنتجات أمام األسواق فتح وإلى السلع تبادل نحو والعوائق الحواجز
 االتصال وسائل وسرعة التكنولوجي التقدم بفعل صغيرة قرية بمنزلة اليوم العالم
 .واالقتصاد اإلدارة نظم وتطور والنقل

 للمصدرين حليةالم األسواق بفتح السماح المقبول من ليس ذاته الوقت في انه إال
 أساليب باستخدام األسواق بعض إلى منتجاتهم تصدير عن يتورعون ال الذين

 المنافسين وإزاحة األسواق هذه على السيطرة بهدف أخالقية غير وممارسات
 تعتبرها التي المحلية الصناعة مقومات وتدمير السوقية حصصهم على واالستحواذ

 أو بها بالمساس تسمح ال التي القومي األمن مرتكزات احد المتقدمة الصناعية الدول
 .ووجودها آيانها تستهدف لمخاطر تعريضها

 رقم القانون وصدر العالمية التجارة منظمة عضوية إلى الكويت دولة انضمت وقد
 هذه وتقوم ، العالمية التجارة منظمة إنشاء اتفاق على بالموافقة 1995 لسنة 81

 السادسة المادة تطبيق بشأن االتفاق منها التجارية االتفاقات من العديد على المنظمة
 مبدأ يتبوأ والذي 1994 والتجارة الجمرآية التعريفات بشأن العام االتفاق من

 من 4 فقرة 18 المادة تضمنت وقد ، منه السادسة المادة في مكانا اإلغراق مكافحة
 توافق لضمان الالزمة الخاصة أو العامة الخطوات عضو دولة آل تتخذ أن االتفاق
 الدول على انطباقه في االتفاق هذا أحكام مع اإلدارية وإجراءاتها ولوائحها قوانينها
 ).1(المعنية
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 التجارة تحرير إلى تهدف العالمية التجارة منظمة إطار في االتفاقيات أن وبما
 االستقرار تضمن وإجرائية قانونية قواعد على بناء انفتاحها وتنظيم الدولية
 لحل آلية إلى استند آما ، الدولية التجارية المبادالت في المتعاملين أمام يةوالشفاف

 للتشاور محفال اآللية هذه تعتبر بحيث األعضاء الدول بين التجارية المنازعات
 أو االلتزام عدم بسبب تحدث قد التي النزاعات حول والتقاضي والتشاور واالحتكام
 تربط التي الوثيقة العالقات من وانطالقا-لدوليةا االتفاقيات ألحكام الخاطئ التفسير

 مسيرة أثناء تحققت التي االقتصادية االنجازات وإلى التعاون مجلس دول بين
 االتحاد وقيام الموحدة االقتصادية االتفاقية إقرار أهمها ومن التعاون مجلس

 بإصدار 2003 لسنة 10 رقم القانون وصدور التعاون مجلس لدول الجمرآي
 هذه مثل تحقيق في واستمرارا ، التعاون مجلس لدول الموحد الجمارك نقانو

 التعاون مجلس لدول القومي الدخل ومصادر ثروات حماية يضمن بما االنجازات
 اإلغراق لمكافحة الموحد) النظام (القانون وضع تم فقد العربية الخليج لدول

 بهدف العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول والوقائية التعويضية والتدابير
 خالل من الدولية التجارة في الضارة الممارسات ومكافحة الخليجية الصناعة حماية
 التجارة في الممارسات تلك ضد الالزمة التدابير باتخاذ مجتمعة المجلس دول قيام

 وضع ذاته الوقت في مراعية التعاون مجلس دول خارج من إليها والموجهة الدولية
 قواعد مع تتماشى وبما التعاون مجلس ودول تتناسب التي داريةاإل اإلجراءات

 .العالمية التجارة منظمة وأحكام

 

 األسس التنظيمية لمنظمة التجارة العالمية

:تم تأسيس منظمة التجارة العالمية وفق األسس التالية  

 آإطار مؤسسي للنظام 1/1/1995  تأسست منظمة التجارة العالمية في-1

. لميالتجاري العا  

. متقدمة ونامية وأقل نموًا دولة152 تضم في عضويتها -2  



226   
   

 التجارة في السلع بما في ذلك الزراعة  يشمل: نطاق شمولية المنظمة -3

.والمنسوجات، والتجارة في الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية  

تأسيس جداول تعهدات ملزمة للدول األعضاء لضمان النفاذ لألسواق في  -4

.سلع والخدماتتجارتي ال  

.فض المنازعات التجاريةلإنشاء آلية  -5  

.لسياسات التجارية للدول األعضاءلسيس آلية مراجعة أت -6  

 

 المبادىء العامة التي تقوم عليها اتفاقيات المنظمة:

 :عدم التمييز ويتجّسد من خالل •

.  مبدأ الدولة األولى بالرعاية-1  

. مبدأ المعاملة الوطنية-2  

 

 :ارة من خالل المفاوضاتتحرير التج •

. من خالل الشفافيـة وقابليـة التنبــؤ-1  

. عبر تشجيع المنافســة العادلـــة-2  

. تنمية التجارة العالمية وتعزيز دورها آمحرك للنمو االقتصادي-3  
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 :االتفاقيات في مجال تجارة الخدمات •

  .االتفاقية العامة للتجارة في الخدماتوذلك من خالل  -  

 :اقيات في مجال فض المنازعات التجاريةاالتف •

جراءات التي تحكم تسوية لقواعد واإلالتفاهم حول ايتم ذلك عبر  -  

.المنازعات   

 ):عديدة األطراف(االتفاقيات غير اإللزامية  •

 :تشمل هذه االتفاقيات ما يلي

  اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية-1   

   اتفاقية المشتريات الحكومية-2 

 :اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في مجال تجارة السلع •

 :تشمل هذه االتفاقيات ما يلي

  االتفاقية العامة للتعرفات والتجارة -1 

  اتفاقية الزراعة-2 

  اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية -3 

  اتفاقية العوائق الفنية للتجارة -4 

الدعم، واتفاقية الوقاية اتفاقية مكافحة اإلغراق، واتفاقية -5   

لجمرآيا اتفاقية إجراءات تراخيص االستيراد، واتفاقية التخمين -6     
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  اتفاقية التفتيش قبل الشحن، واتفاقية قواعد المنشأ-7 

   اتفاقية إجراءات االستثمار المرتبطة باالستثمار-8  

 :االتفاقيات في مجال حقوق الملكية الفكرية •

:لكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة وتغطياتفاقية جوانب الموهي   

  حقوق المؤلف والحقوق المجاورة- 

  العالمات التجارية وعالمات الخدمة- 

   براءات االختراع- 

  المؤشرات الجغرافية-  

  النماذج الصناعية-  

  تصاميم الدوائر المتكاملة-  

   األسرار التجارية- 
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 العالقة بين التسويق الدولي و منظمة التجارة العالمية

. إصالح التشريعات ذات العالقة بالسياسة التجارية وحقوق الملكية الفكرية-1  

  . استحداث أطر قانونية وبنى تنفيذية جديدة في اإلدارات الحكومية-2

.زالة أشكال الحماية األخرىويات التعرفات الجمرآية وربطها وإ تخفيض مست-3  

ق أمام تجارة الخدمات ودخول الموردين األجانب زالة العوائ تخفيض وإ-4

.لألسواق المحلية  

. زيادة فرص النفاذ لألسواق الخارجية وحفظ حقوق الدول األعضاء-5  

 زيادة المنافسة في األسواق المحلية والتقليل من االحتكارات وتأثر المنتجين -6

.المحليين سلبيًا في المدى القصير والمتوسط  

.التفضيلية في األسواق التصديرية تآآل الهوامش -7  

 تحمل تكاليف إضافية لتطبيق اتفاقيات المنظمة والمعايير عالية المستوى سواء -8

.الفنية أو الصحية  

.تنسيق بين القطاعين العام والخاصالتعاون وال تطوير آليات -9  
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 توفر فرص أآبر لتدفق االستثمارات الخارجية نتيجة المصداقية -10

. اإلدارية والتشريعيةواإلصالحات  

. زيادة رفاه المستهلك نتيجة تزايد المنافسة وارتفاع جودة المنتجات-11  

جراءات يجة تعزيز إ تأثر رفاه المستهلكين من الطبقة محدودة الدخل نت-12

.حماية الملكية الفكرية، وزيادة ضرائب االستهالك  

 . تأسيس إطار للتجارة االلكترونية-13

 . المعونة الفنية الدولية و بناء القدرات تحسين أبعاد-14

 . تحسين مجاالت المعاملة الخاصة و التمييزية للدول النامية-15

 . إدماج الدول األقل نموًا و اإلقتصادات الصغيرة بالنظام التجاري العالمي-16

 . إيجاد حلول لقضايا تنفيذ القرارات الدولية-17
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 الفصل الرابع
 

ملية في التسويق الدولي الصناعي بين شرآتي مقارنة ع
األلمانية في أسواق دولة ) روزنبرغ(الفرنسية و ) تيكوفي(

اإلمارات العربية المتحدة تمت من خالل دراسة تسويقية 
شاملة تضمنت الكمية و الكيفية و المستهلكين و الموزعين 

.و التجار  

 
اإلمارات العربية من خالل بحثي عن دراسات تسويقية معاصرة تخص سوق 

المتحدة التخاذها مرجعًا عمليًا توثيقيًا و عنصرًا رادفًا لهذه الدراسة فإنني لم أعثر 

في حدود جهدي و عملي على أية دراسة مشابهة أو مقاربة لهذه السوق فلعلها 

تكون األولى من نوعها التي تتناول العقبات التسويقية الحالية التي تسود سوق 

آانت ذات منشأ حكومي أو داخلي يخص إدارة الشرآات أو ذات اإلمارات سواء 

و قد تم اتخاذ نموذج واقعي من . مرد تنافسي يحكم آليات البيع و يقرر سياسته

خالل شرآتين صناعيتين عالميتين واآبتا النهضة العمرانية في دولة اإلمارات 

.   خالل األعوام الخمسة عشر الماضية  
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 :رآتينذا تم اختيار الشالم •

 

تم اختيار هاتين الشرآتين آنموذج عن واقع العملية التسويقية المعاصرة في 

 :دولة اإلمارات العربية المتحدة و ذلك ألن آًال منهما تتمتعان بالميزات التالية

األلمانية هما شرآتان ) روزنبرغ(الفرنسية و ) تيكوفي( إن آًال من شرآتي -1

المنتجات ضمن إطار السوق األوروبية أوروبيتان تقومان بتصنيع و بيع 

المشترآة فهما تخضعان لمنظومة واحدة و قوانين واحدة و بيئة تسويقية 

مشترآة، و حدود مفتوحة لكليهما على الرغم من التباين األولي في فلسفة 

اإلدارة الناتج عن الطبيعة الفرنسية الالتينية و السلوك األلماني الصارم مما 

 .راسة مزيدًا من العناصر إلثراء عملية المقارنةيضفي على هذه الد

 إن أعمال آٍل من الشرآتين لم تقتصر على دول السوق األوروبية المشترآة -2

بل عمت أرجاء المعمورة آافة من أستراليا و الصين و جنوب شرق آسيا 

فكالهما يتمتع بخبرة . مرورًا بالشرق األوسط وأفريقيا باإلضافة لألمريكيتين

 .ية عالمية من الطراز األول و معرفة وثيقة باحتياجات مختلف األسواقتسويق
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 إن آًال من الشرآتين قد دخلت سوق اإلمارات العربية المتحدة في فترة -3

زمنية واحدة و بالتالي فإن اتفاق العمر الزمني لكليهما في اإلمارات قد عزز 

 .من تقارب عملية المقارنة بشكل وثيق

شرآتين تقومان بإنتاج مواد صناعية آاملة آمنتج نهائي و مواد  إن آًال من ال-4

 و آلية اإلنتاجتشكل جرءًا من منتجات صناعية أخرى و بالتالي فإن فلسفة 

حيث . التوجه نحو الزبائن هي واحدة بين الشرآتين و إن اختلفت طبيعة المنتج

عها و ذلك الفرنسية بتصنيع محابس المياه بمختلف أنوا) تيكوفي(تقوم شرآة 

لتلبية احتياجات سوق التكييف المرآزي و األبنية التجارية و األعمال الصحية 

بينما تنتج . و محطات المياه المرآزية و الصناعات المرتبطة بتلك األسواق

األلمانية مراوح التهوية المرآزية  من أجل صناعة التكييف ) روزنبرغ(شرآة 

ع، باإلضافة إلى شريحة واسعة من المرآزي و األبنية التجارية و المصان

 .   التطبيقات الصناعية التي تدخل مراوح التهوية في بنيتها التصميمية

 تقوم آًال من هاتين الشرآتين بالتوجه إلى نفس الزبائن في دولة اإلمارات -5

حيث يشكل سوق التكييف المرآزي الزبون األول لكليهما و هذا السوق هو 

 . ة النفط في بالد حارة آدولة اإلمارات العربية المتحدةاألآثر أهمية بعد صناع

 

 تعرضت آال الشرآتين لعقبات تسويقية متشابهة آادت أن تعصف بكلتيهما -6

لوال اتخاذ قرارات تسويقية على درجة عالية من الجرأة و الرؤية الثاقبة، 

ساهمت بترسيخ مكانة الشرآتين في سوق اإلمارات و تعزيز  وجودهما 

 .افسيالتن



234   
   

 

 أما النقطة األآثر أهمية الختيار هاتين الشرآتين فهو بيان و توضيح العائق -7

الكامن في العملية التسويقية الذي يتربص بمختلف الشرآات على اختالف 

هوياتها و أحجامها ألن هاتين الشرآتين اختارتا شكلين مختلفين للعمل في دولة 

اآلخر من خالل العمل في اإلمارات، أحدهما من خالل وآيل حصري و 

ولكن آال الشرآتين . المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي باستقاللية آاملة

وهو أن القرارات . تقاطعتا في نفس المطب التسويقي الذي تبينه هذه الدراسة

التنظيمية المفاجئة و المرتجلة أحيانًا الصادرة عن البلديات أو الهيئات أو 

شبه الحكومية ذات الطبيعة المختلطة من القطاعين العام الدوائر الحكومية أو 

والخاص، تؤثر بشكل آامل على مجمل العملية التسويقية و تصيب بآثارها 

مختلف أنواع الشرآات سواء آانت شرآات آبرى أم صغرى أو آانت تعمل 

 .   داخل الدولة أم في المناطق الحرة

  

) تيكوفي(شرآة : أوًال  

   (Tecofi) 

 و تخصصت في صناعة 1985ي شرآة فرنسية تأسست في مدينة ليون عام تيكوف

محابس المياه آبيرة الحجم التي تستخدم في محطات المياه المرآزية أو محطات 

تنقية المياه أو مياه المجاري ثم توسعت أعمالها وأصبح لديها مختلف أنواع 

ماويات و محابس غراض مختلفة آالمباني و معامل الكيألالمحابس التي تستعمل 



235   
   

 حيث يتم عن طريق المعايرة الدقيقة التي تستعمل في صناعة التكييف المرآزي

.هذه المحابس ضبط آمية المياه الداخلة إلى آل غرفة في آل مبنى  

 عن طريق 1997العمل في اإلمارات العربية المتحدة عام ) تيكوفي(بدأت شرآة 

و هذا الشكل القانوني في دولة . وآيل حصري، و هو شرآة ذات مسؤولية محدودة

حيث تنقسم . اإلمارات هو الشكل الذي اعتمدته وزارة االقتصاد لنشاط الوافدين

% 49تعود ملكيتها إلى أحد مواطني دولة اإلمارات و % 51ملكية الشرآة إلى 

أما رأس . إلى الوافدين أيًا آانت جنسياتهم عدا مواطني مجلس التعاون الخليجي

 150,000شرآات محدودة المسؤولية فقد تحدد بإمارة الشارقة بمبلغ المال لهذه ال

 آحد 350,000آحد أدنى و آذلك إمارة أبوظبي أما في إمارة دبي فقد تحدد بمبلغ 

.أدنى  

من مجموع % 11و نظرًا ألن مجموع المواطنين في دولة اإلمارات ال يتعدى 

 فإن 2007 إجراؤه عام السكان الذي تجاوز ستة ماليين نسمة في آخر إحصاء تم

هذا الشكل القانوني لعمل الشرآات، أي الشرآات ذات المسؤولية المحدودة هو 

الشكل السائد للعمل ضمن الدولة إذا ما استثنينا الشرآات العاملة في المناطق 

. الحرة  

و لكن المفاجئ في الموضوع هنا أن هذه الشرآات ذات المسؤولية المحدودة ليس 

كون وآيًال حصريًا ألية شرآة عالمية، حيث أن هذا الحق يبقى بإمكانها أن ت

مقتصرًا فقط على الشرآات التي تعود ملكيتها بالكامل إلى مواطنين من دولة 

حيث يشترط القانون في وزارة االقتصاد على أية شرآة . اإلمارات العربية المتحدة

د ملكيتها إلماراتيين ترغب في تسجيل أي وآالة لديها أن تكون شرآة إماراتية تعو

.مئة في المائة  
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التي تعمل في دولة اإلمارات من خالل شرآة ذات ) تيكوفي(و بالتالي فإن شرآة 

مسؤولية محدودة لم يتم تسجيلها في وزارة االقتصاد إلى اليوم و هذا ما أفقدها 

ميزة التسجيل لدى الشرآات الحكومية التي تشترط على الراغبين في التسجيل 

 أن يكونوا مسجلين لدى وزارة االقتصاد أوًال، و هكذا فإن عمل الشرآات لديها

ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل عصب الحرآة االقتصادية للوافدين في دولة 

اإلمارات هو من خالل شرآات القطاع الخاص فقط  وال يستطيعون التسجيل لدى 

أو الوزارات بمختلف أنواعها شرآات النفط الحكومية أو هيئات الماء و الكهرباء 

. ئة في المائةاحيث يشترطون أن تكون الشرآات مواطنة م  

برايت لمعدات التكييف (آانت مهمة الوآيل الحصري لشرآة تيكوفي وهو شرآة 

هي أول شرآة ) تيكوفي( عقبة آبيرة هي أن شرآة ىأن يتغلب عل) المرآزي

وق اإلمارات في مواجهة فرنسية تريد أن تعمل في حقل محابس المياه في س

سيطرة أنكلوساآسونية على هذه السوق متمثلة في المواصفات الهندسية السائدة 

والتي تعتمد على المواصفات القياسية البريطانية وهيمنة المصنعين اإلنكليز على 

 .هذه السوق لسنوات طويلة

صبة آانت من) تيكوفي(حيث أن آل أعمال التصدير التي آانت تقوم بها شرآة 

على سوق شمال أفريقية الناطق بالفرنسية وآانت أسواق دول الخليج العربي ومنها 

بل حتى لم يكن في الشرآة آلها ذلك الوقت . دولة اإلمارات خارج اهتمامها آليًا

 .1سوى شخص واحد فقط يتقن اللغة اإلنكليزية

 

في سوق خالل سنوات قليلة  من االنتشار بشكل واسع ) تيكوفي(استطاعت شرآة 

برايت  لمعدات (اإلمارات من خالل شبكة العالقات القوية التي تمتلكها شرآة 
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إلى جميع االستشاريين ) تيكوفي(والتي استطاعت  أن تقدم ) التكييف المرآزي

والمقاولين العاملين في هذا الحقل وتعريفهم بمزايا منتجاتها ووفرة الخيارات 

 .المتاحة

 

 

 :لية التسويقيةالعقبات الكامنة في العم

إلى دولة اإلمارات وهي تريد االستفادة من الطلب ) تيكوفي(جاءت شرآة  -1

الكبير على محابس المياه من خالل الطفرة العقارية التي سادت في دولة 

ولكنها . اإلمارات عامة وفي دبي خاصة خالل السنوات العشر األخيرة

الرئيسي الذي يستعمل فوجئت بعقبة رئيسية أولى تتمثل في أن محبس المياه 

في معايرة الماء في صناعة التكييف المرآزي وهي صناعة أساسية وتشكل 

عصب الحياة والعمل في بالد حارة آدولة اإلمارات العربية المتحدة هو 

حيث أن الطلب عليه يكاد يكون معدومًا ) تيكوفي(محبس ال تنتجه شرآة 

 آان عليهم أن يتخذوا قرارًا في فرنسا والبالد األوربية الباردة و بالتالي

مصيريًا إما بإنتاج صمام الماء هذا وتسويقه في دولة اإلمارات أو التخلي 

 .عنه وعن وجودهم في سوق ضخمة آسوق اإلمارات

ولم تضع الشرآة وقتًا طويًال فسرعان ما عهدت إلى قسم األبحاث والتطوير 

اختبارات الجودة في الشرآة باتخاذ الالزم، وتمت األبحاث بسرعة وجرت 

لمدة ستة أشهر قبل اعتماده في ) ليون(على المنتج في مختبرات جامعة 

 .صورته النهائية وتسويقه تجاريًا

2008 حزيران في) تيكوفي (في التسويق مدير رينارد آلود جان السيد مع للمؤلف مقابلة من) 1(
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آانت تلك هي العقبة الرئيسية األولى وتم التعامل معها بنجاح واقتدار وثقة 

بقدرة الشرآة الفنية أوًال على تلبية احتياج السوق وثقة من جانب آخر 

 الذي يسّوق منتجاتها وقدرته على تصريف هذا المنتج  الذي صنع بوآيلها

 .خصيصًا لسوق اإلمارات

 

في إيجاد المنتج المطلوب للسوق حتى فوجئت ) تيكوفي(ما إن نجحت شرآة  -2

في مطلع األلفية الثالثة بتحول جميع المنافسين إلى سوق شرق آسيا وخاصة 

 طريق نقل خطوط إنتاجهم الصين وحصولهم على المنتجات من هناك إما عن

ية مقارنة اإلنتاجإلى الصين واالستفادة من األيدي الرخيصة وقلة التكلفة 

بمثيلتها األوربية أو األمريكية، أو شراء المنتجات بالكامل من شرآات صينية 

وهكذا . وإعادة تصديرها بمسميات أخرى دون مباشرة عناء التصنيع بأنفسهم

 إلى النصف بفعل المنافسة و بسبب قدوم وبدون مقدمات هبطت األسعار

أن ) تيكوفي(المنتجات لهذه الصناعة من الصين و أصبح من المستحيل على 

تستمر في إنتاج  بضائعها من فرنسا ألنها ببساطة أصبحت تبيع بضعف 

 .أسعار منافسيها

ومرة أخرى آان على الشرآة أن تختار إما االنسحاب من سوق اإلمارات أو 

 .ثل منافسيها وتجرب حظها ولو في الصينأن تفعل م

ولكن خطوة آهذه تحتاج لدراسة ومعرفة ما سيتم إنتاجه هناك وآيفية نقله من 

الصين وإعادة تصديره على أنه منتج فرنسي وآان عليهم أيضًا أن يقرروا ما 

 .إذا آانوا سيباشرون التصنيع بأنفسهم أم سيبحثون عن مصادر صينية جاهزة
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طبيعة المنتج الهندسية الدقيقة ولخصوصية التصميم الفرنسي فقد ولكن نظرًا ل

أن تستثمر في السوق الصينية عن طريق إنشاء فرع ) تيكوفي(ارتأت شرآة 

الصينية وتوظيف عمال فرنسيين وصينيين فيها ) شانغهاي(للشرآة في مدينة 

 .ومباشرة أعمال التصنيع من هناك

لبات السوق وتقديم منتج جيد تقنيًا ومرة أخرى نجحت الشرآة في تلبية متط

الفرنسية ) تيكوفي(ومنافس سعريًا  وتم تقدمته للسوق من ضمن منتجات 

 .1المتكاملة

خيًا يمع ازدياد الطفرة العقارية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة تار -3

، تدفق مصنعو 2005وخاصة في السنوات الثالث األخيرة بدءًا من عام 

ة اإلمارات محاولين االستفادة تجاريًا من الطلب الكبير األرض آافة إلى دول

وبذلك تعاظمت الضغوط على األسعار بفعل المنافسة وهبطت بها إلى 

حدودها الدنيا وفي نفس الوقت آثر الطلب الفوري والكبير على المخزون 

حيث آان لزامًا على أية شرآة ترغب في االستثمار الفعال في سوق 

ديها مخازن آبيرة مألى بالبضائع لتلبية االحتياجات اإلمارات أن يكون ل

الفورية في ظل سرعة إنجاز هائلة للمشروعات العقارية الكبيرة تتطلب 

 .وجود البضائع جاهزة في المخازن على مدار الساعة

هذه الصورة االستثنائية للعمل رافقها ارتفاع هائل بأسعار العقار و اإليجار، 

ة للمخازن إلى مستويات قياسية غير مسبوقة و إلى رفع معه القيمة التأجيري

المستحيل إيجاد مخزن لإليجار في من ندرة هائلة إذ أصبح من المتعذر بل 

 و اضطرت بذلك الشرآات إلى 2007 و 2006إمارة دبي خالل عامي 
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استئجار مخازن بإمارات أخرى بعيدة  آأم القيوين و رأس الخيمة و بأسعار 

.عالية جدًا أيضًا  

في هذه األثناء أن تتخذ قرارها أيضًا إما بالقدوم إلى ) تيكوفي(و آان على 

دولة اإلمارات و افتتاح فرع لها في إحدى المناطق الحرة في الدولة أو 

شرآة برايت لمعدات التكييف (استمرار العمل من خالل وآيلها الحصري 

).المرآزي  

ن تزيد المخزون الذي أ) تيكوفي(و نظرًا لكفاءة عمل الوآيل فقد قررت 

يحتفظ به الوآيل عن طريق إرسال بضائع إضافية إلى مخازن الوآيل في 

دولة اإلمارات برسم األمانة لتلبية أي طلبات سريعة و بذلك استطاعت أن 

تحل مشكلة متطلبات السوق الفورية من خالل العمل مع وآيلها بشكل وثيق 

ار عالي التكلفة في وجودها أآبر من ذي قبل من دون الحاجة إلى االستثم

المباشر في دولة اإلمارات عبر افتتاح فرع لها في إحدى المناطق الحرة، و 

.بتكلفة مخزون إضافية باهظة) برايت(دون أن ترهق وآيلها شرآة   

 

) :تيكوفي(العوامل التي ساهمت في نجاح   

هو الرؤية ) تيكوفي( البد من اإلشارة أن العامل األول وراء نجاح  -1

إلدارية الثاقبة التي تنظر إلى احتياجات السوق و تقوم بتلبيتها حيث تنتج ا

و تنظر إلى مشاآل السوق و تحاول إيجاد الحلول لها . ما يمكن بيعه

 .بالسرعة و الكفاءة الالزمتين
 

2008 حزيران في) تيكوفي (في التسويق مدير رينارد آلود جان السيد مع للمؤلف مقابلة من) 1(
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أن تحقق نموًا مضّطردًا ) تيكوفي( في السنوات العشر الماضية استطاعت  -2

بة نمو سنوية هائلة و هذا مرده إلى سنويًا و هي نس% 15ال يقل عن 

ية اإلنتاجاالستثمار الصحيح بالطاقات البشرية عالية الكفاءة و رفع الطاقة 

 .والتخزينية للشرآة بشكل مضطرد
 

عالية الجودة مقارنة بمنافسيها، ) آتالوآات(أن تقدم ) تيكوفي(استطاعت  -3

دسين و استطاعت من خاللها استقطاب اهتمام شريحة آبيرة من المهن

االستشاريين و الفنيين العاملين في هذا القطاع الذين عبروا عن رضاهم و 

.                            إعجابهم بالجودة العالية و الطريقة الفريدة في عرض المنتج

أن تطور هذه ) تيكوفي(يعة يمكننا أن نرى آيف استطاعت و بنظرة سر 

والجاف قبل  الكتالوآات من األبيض واألسود وطريقة العرض المباشر

عشر سنوات إلى آتالوآات ملونة ذات أوراق مصقولة عالية التكلفة مع 

 .رسومات هندسية دقيقة باألبعاد الثالثية في وقتنا الحاضر

 

 لحظة بلحظة و مع أول ظهور للكتالوآات لغة العصر) تيكوفي( واآبت  -4

سباقة إلى تزويد ) تيكوفي(آانت . االلكترونية المتوفرة على أقراص مدمجة

 .األسواق بها و وضع آامل المنتجات مع رسوماتها الهندسية عليها

 

و .  في أواخر التسعينيات ISO 9002على شهادة الجودة) تيكوفي( حازت  -5

 .ISO 9001زت على شهادة الجودة مع مطلع األلفية الثالثة حا
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موقع على شبكة اإلنترنت تقوم بتطويره بانتطام، يحتوي ) تيكوفي( لدى  -6

على معلومات آاملة عن الشرآة و المنتجات التي تقدمها و الرسومات 

الهندسية لكل منتج حيث يمكن ألي شخص مهتم أن يحصل على هذه 

إلكترونيًا و من ثم الرسومات عن طريق تنزيلها مباشرة من الشبكة 

 . طباعتها

)روزنبرغ( شرآة :ثانيًا  

(Rosenberg) 

بالقرب من مدينة ) آون زلزاو(  في بلدة 1981عام ) روزنبرغ(تأسست شرآة 

.في ألمانيا) شتوتغارت(  

وقد تخصصت الشرآة في إنتاج مراوح التهوية و أجهزة التكييف المرآزية 

 اإلنتاجع هو وجود تنوع هائل في خط ومما ساعدها على التطور السري. الكبيرة

لديها مكنها من تغطية مختلف احتياجات السوق، وبالتالي أسهم هذا في فرض 

وجودها القوي على جميع الفعاليات المتخصصة في هذا المجال وحقق لها نموا 

 مروحة سنويا منها 120,000 إلى 2008ية عام اإلنتاجمضطردا بلغ ذروته 

.لتصدير إلى الخارجمخصصة ألعمال ا%) 55(  

تواجدت شرآة روزنبرغ دائما في مختلف المعارض الصناعية الدولية وبشكل 

مكثف ولمدة تقارب الثالثة عقود، آان من نتيجتها أن حققت انتشارا عالميا هائال 

ورغم تدفق عروض طالبي . تواآبه سمعة عالية إلتقان وجودة الصناعة األلمانية

ال أنها عزفت عن إعطاء الوآالة ألحد، مفضلة في الوآاالت التجارية عليها إ
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النهاية أن تستثمر بشكل مباشر من خالل افتتاح فرع للشرآة في المنطقة الحرة 

.لمطار الشارقة الدولي  

من فكرة الشريك المواطن وأصبحت تمتلك ) روزنبرغ( وبذلك تحررت شرآة 

ورغم أن تكلفة العمل . لشرآتها الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالكام

ضمن المناطق الحرة تفوق التكلفة داخل دولة اإلمارات إال أن مزايا الخالص من 

تساوي أآثر بكثير % 51تقل عن  حصة المواطن اإلجبارية في الشرآات والتي ال

.من فارق التكلفة بين العمل داخل المناطق الحرة وخارجها  

ة البحرين هي أول دولة خليجية تلغي العمل ومن الجدير ذآره في هذا السياق أن دول

2009بنظام الكفيل بين دول الخليج العربي وذلك بدءا من مطلع عام    

 

 

) :روزنبرغ(العوامل التي ساهمت في نجاح   

ومنذ اليوم األول لتواجدها في السوق المحلية لدولة ) روزنبرغ(قامت شرآة  -1

المختصة والمكاتب اإلمارات بتقديم نفسها إلى الشرآات الهندسية 

االستشارية مستفيدة من التكامل الفريد لمنتجاتها والذي قل نظيره عند 

 .الشرآات المنافسة

 

توظيف طاقم من البائعين ذوي الخبرة ) روزنبرغ(استطاعت شرآة  -2

الهندسية العالية و المعرفة الدقيقة بمتطلبات الزبائن و تقديم الحلول الهندسية 

 في بعض األحايين و ذلك آله خدمة مجانية على لهم و تعديل التصميمات

 .هامش عملية البيع مما حقق للشرآة حضورًا قويًا و إقباًال عاليًا من الزبائن
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في مخازنها الكبيرة في المنطقة الحرة في مطار ) روزنبرغ(استثمرت  -3

الشارقة و مألتها بالبضائع مما مكنها من تلبية أي طلبات طارئة ألي 

 .لغت سرعة إنجازهمشروع مهما ب

 

أن تقوم ) روزنبرغ(انطالقًا من قاعدتها الصناعية الكبيرة، استطاعت شرآة  -4

بتصنيع أي مروحة ذات طبيعة خاصة لتالئم تطبيقات هندسية محددة وهذا 

ما تعجز عنه آثير من الشرآات التي تلتزم بخط إنتاجها الرئيس و ال 

) روزنبرغ(ا أعطى شرآة تستطيع أن تحيد عنه لتلبية متطلبات معينة مم

 .زخمًا إضافيًا و نجاحًا مضطردًا

 

آتالوآاتها بشكل هندسي جذاب يعتمد على المعلومة ) روزنبرغ(طورت  -5

و قدمتها بشكلها . الهندسية الرصينة و الشكل المرضي لعموم الزبائن

 .التقليدي و االلكتروني على أقراص مدمجة

 

 متطورًا على شبكة اإلنترنت يمكن موقعًا الكترونيًا) روزنبرغ(تمتلك شرآة  -6

من خالله استعراض المنتجات بكاملها و الحصول على برامج انتقاء 

المراوح و قائمة األسعار بشكل ميسر و سلس مما حقق لها انتشارًا آبيرًا في 

 .جميع األوساط الهندسية في السوق

 

 :العقبات الكامنة في العملية التسويقية 
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بحلها قبل افتتاح مقرها رسميًا في ) روزنبرغ(قامت المشكلة األولى التي  -1

دولة اإلمارات هي التأآد أنَّ منتجاتها تتطابق مع متطلبات السوق الفنية، 

ولكنها فوجئت بأن السوق تتطلب منتجًا مزدوجًا يعتمد على وجود مروحة 

أخرى تعمل بشكل أوتوماتيكي في حال توقف المروحة األصلية عن العمل 

ان، وهذا المنتج موجود ومتداول فقط ضمن السوق البريطانية ألي طارئ آ

وبسبب السيطرة التاريخية . وال وجود له في السوق األوربية أو األمريكية

اإلنكليزية على منطقة الخليج العربي فإن المواصفات القياسية المتداولة 

آانت وفق منظومة المواصفات البريطانية وبالتالي فإن وجود هذا النوع 

إلى أسواق ) روزنبرغ(الخاص من المراوح آان شرطًا أساسيًا لنجاح دخول 

جهدًا في تصميم المنتج بشكل فوري ) روزنبرغ(ولم تدخر . اإلمارات

وتصنيعه وتجهيزه وتصميم الكتالوآات الالزمة لذلك وبالتالي فإنها جاءت 

ترافية إلى السوق بباقة إنتاجية متكاملة تلبي مختلف االحتياجات بصورة اح

 .  1آاملة

 

 ومع انتشار األبراج عالية االرتفاع في سماء اإلمارات 2005 بدءًا من عام  -2

تطورت بشكل متزامن مع ذلك المواصفات الهندسية الخاصة بتكييف 

وتهوية هذه األبراج وتوجهت التصميمات المعاصرة إلى إلغاء فكرة التهوية 

ا تقذف بالهواء البارد عالي التقليدية عن طريق مراوح التهوية نظرًا ألنه

التكلفة إلى العدم واستبدلته بتقنية جديدة تهدف إلى إعادة تكرير استعمال 

الهواء مرة أخرى عن طريق نظام فلترة خاص موجود داخل أجهزة التكييف 

المرآزية منهية بذلك وبشكل مفاجئ استعمال أجهزة التهوية المستقلة الكبيرة 

مقتصرة على استعمال هذه المراوح ). وزنبرغر(التي تنتجها شرآات مثل 
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فقط في مواقف السيارات وفي المراوح المقاومة للدخان والتي تستعمل في 

 .حاالت الحريق

أن تتصرف بالسرعة الالزمة ) روزنبرغ(ومرة أخرى آان لزاما على 

لمواجهة هذا التحدي المفاجئ والجديد وأن تقدم مرة أخرى المنتجات 

ة في اإلمارات بشكل سريع ملبية االحتياجات الفنية وبسعر الخاصة المطلوب

منافس مقبول وقد مكنها من ذلك قدرتها التصنيعية العالمية ممثلة بامتالآها 

ألآثر من ثالثة مصانع تنتشر في أماآن مختلفة في ألمانيا باإلضافة إلى 

 .وجود قسم بحوث وتصميم متطور جدًا وقادر على مواآبة آل جديد

 في دبي التهم مرآز 1 وقع حادث حريق ضخم2005أيلول عام  في -3

الواحة للتسوق بالكامل فقد انطلقت شرارة نارية من إحدى آالت اللحام 

بسبب رعونة أحد عمال الصيانة مما أدى إلى انتشار النار بسرعة    وقد 

أدى هذا الحادث إلى مراجعة شاملة لمدى مالئمة أجهزة مكافحة الحريق 

 .في المبنى ومنها المراوح التي تستعمل عند وقوع الحريقالموجودة 

   وبناًء على ذلك قامت إدارة الدفاع المدني في دبي بإيقاف جميع الشرآات 

التي تتعامل في معدات الحريق من أجهزة إطفاء إلى مضخات مياه إلى 

والطلب منها أن تقدم بيانات تثبت مطابقتها لمواصفات ... مراوح تهوية إلخ

 .تبرات مكافحة الحرائق المعتمدة عالميًامخ

وآان هذا اإلجراء يعد إجراًء ضروريًا ومنطقيًا لو أنه اقتصر على الجانب 

الفني ولكنه انحرف عن مساره الفني ليدخل في متطلبات إدارية بعيدة آل 

البعد عن هذا األمر حيث اشترطت إدارة الدفاع المدني على جميع 

لدى وزارة االقتصاد آي يتم قبولها وهذا يعني الشرآات أن تكون مسجلة 

2008 أيار األوسط الشرق منطقة في) لروزنبرغ (اإلقليمي المدير بيكر السيد مع للمؤلف مقابلة من) 1(
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مسجلة في المنطقة الحرة ليس في إمكانها أن ) روزنبرغ(أن شرآة مثل 

لم يكن لها وآيل عبر شرآة إماراتية  تبيع أبدَا داخل دولة اإلمارات ما

 .بنسبة مائة بالمائة

 فإذا علمنا أن سوق المراوح ينحصر في مراوح الحريق بشكل رئيسي وهذا

بدوره يتطلب وآيًال إماراتيًا خاصًا، مما يتنافى بشكل آامل مع فكرة 

 .المناطق الحرة والهدف الذي أنشئت من أجله

وهكذا وقعت شرآة روزنبرغ بين فكي الرحى وآان لزامًا عليها إن أرادت 

البقاء واالستمرار في العمل بدولة اإلمارات أن تخضع لهذه القرارات 

 .فيما بينهاالمرتجلة والمتناقضة 

وقد باشرت منذ أآثر من عام بالعمل على تلبية جميع هذه الشروط المعقدة 

 .1وما زالت تعمل على ذلك لحين إعداد هذه الرسالة
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 )روزنبرغ(و ) تيكوفي(مقارنة بين شرآتي 

 

 

 

 تيكوفي روزنبرغ

1981شرآة أوربية تأسست  1985شرآة أوربية تأسست عام 

ملكية فردية ملكية فردية

متوسطة الحجم
 موظف300أآثرمن 

متوسطة الحجم
 موظف100أآثر من 

تعمل في دولة اإلمارات بشكل مباشر 
في المنطقة الحرة لمطار الشارقة

تعمل في دولة اإلمارات من خالل وآيل 
حصري

تعرضت ثالث مرات التخاذ قرارات 
مصيرية تحدد مسار عملها في 
اإلمارات ونجحت في تخطيها

تعرضت ثالث مرات التخاذ قرارات 
حدد مسار عملها في اإلمارات مصيرية ت

ونجحت في تخطيها

9001حائزة على شهادة الجودة أيزو 9001حائزة على شهادة الجودة أيزو

باشرت العمل في دولة اإلمارات بدءاً 
1999من عام 

باشرت العمل في دولة اإلمارات بدءًا من 
1997عام 

2008 أيار األوسط الشرق منطقة في) لروزنبرغ (اإلقليمي المدير بيكر السيد مع للمؤلف مقابلة من) 1(
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من تعزيز وجودهما ) روزنبرغ(و ) تيكوفي(لشرآتي آيف يمكن 
 التنافسي في دولة اإلمارات

 
نظرًا ألن آًال من هاتين الشرآتين تتوجهان إلى نفس الزبائن العاملين في حقلي 

اإلنشاء و التكييف المرآزي، وتتعامالن مع نفس الشريحة من المكاتب االستشارية 
 خالل استعراضنا لمسيرة عمل الشرآتين في الحقل الكهروميكانيكي فإننا نرى من

خالل العقد المنصرم أن ما يلزمهما لزيادة المبيعات و تعزيز الوجود التنافسي في 
 :دولة اإلمارات هو التالي

 زيادة اإلنفاق على أقسام البحوث و التطوير في آلتا الشرآتين لتقديم  -1
بقلة التكلفة منتجات جديدة ذات طبيعة تنافسية عالية تتميز بالجودة و 

اإلنتاجية و بالتالي فإن هذه المنتجات ستكون ذات سعر أفضل من المنتجات 
الموجودة حاليًا مما سيزيد فرص الشرآتين على النمو ومواجهة التطورات 

 .أو المنتجات الجديدة التي قد يقدمها المنافسون آذلك
 

  مضاعفة االستثمار في دول جنوب شرق آسيا و في الصين على وجه -2
الخصوص لزيادة خطوط اإلنتاج الحالية الموجودة في هذه البلدان من أجل 

تخفيض تكلفة اإلنتاج و تقديم منتجات ذات أسعار تنافسية عالية تزيد من 
 .قدرة الشرآتين على مواجهة تحديات المنافسين المستمرة

  
زيادة حجم المخزون الموجود في دولة اإلمارات ألن حجم المخزون الحالي  -3

لتا الشرآتين هو أقل بكثير من حجم المخزون لدى الشرآات المنافسة و لك
 . هذه إحدى نقاط الضعف الرئيسية التي يجب تصحيحها فورًا
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زيادة الدورات التدريبية على منتجات الشرآة لمهندسي الزبائن و  -4

االستشاريين وإقامة الندوات الدورية على مستوى الدولة لجميع القطاعات 

منتجات الشرآتين وذلك من أجل التعريف بالمنتجات الجديدة أو المهتمة ب

برجال المبيع الجدد الذين ينضمون للشرآتين، حيث تشكل هذه الندوات التي 

تعقد عادة في صاالت الفنادق الكبرى فرصة ذهبية لإللتقاء بأغلب المهندسين 

الندوات وصانعي القرار دفعة واحدة مما يزيد من قوة الشرآة المنظمة لهذه 

في السوق ويجعل من الجميع على صلة دائمة بها وهذا األمر يتطلب عناية 

ألن آلتيهما لم تنظم أية ندوة في ) روزنبرغ(و ) تيكوفي(خاصة من شرآتي 

السنين الخمس الماضية و إن آانتا قد استعاضتا عن ذلك بالمشارآة الدائمة 

، و هذا ما عوض إلى في المعارض العالمية التي تعقد في دبي بشكل سنوي

 .حد ما عن الندوات الدورية

 

االستثمار في دعوة أهم صانعي القرار في حقل العمل في دولة اإلمارات إلى  -5

زيارة مصانع الشرآتين في آال البلدين و تعريفهم بالقدرات الصناعية و 

التقدم التقني لمصانع الشرآتين مما سينعكس إيجابيًا على وجود الشرآتين 

 . مل في دولة اإلمارات العربية المتحدةبشكل آا
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 االستنتاجات

إن العملية االستثمارية في دولة اإلمارات مازالت محفوفة بالمخاطر الناشئة  -1

عن التعقيدات اإلدارية واإلجراءات البيروقراطية الهائلة التي تشكل عائقًا 

 . في وجه االنفتاح اإلماراتي أمام العالم أجمع

 
فيل المعمول به في دول الخليج العربي باستثناء البحرين التي إن نظام الك -2

خرجت منه في مطلع هذا العام مازال يشكل أآبر عقبة في وجه المستثمرين 

الذين يرون في هذا الشكل من العمل أمرًا ال يتناسب مع التوجه العام لدولة 

اإلمارات بشكل عام و إمارة دبي على  وجه الخصوص الستقطاب مختلف 

 . االستثمارات العالمية

 
إن نظام المناطق الحرة الذي انتشر على نطاق واسع في مختلف إمارات  -3

الدولة حيث استأثرت دبي بالحصة الكبرى منه إذ يوجد حوالي ثالثين منطقة 

حرة في إمارة دبي وحدها مازال ال يلبي الطموح الكافي للمستثمرين 

ود وآيل محلي داخل الدولة العالمين ألن قانون العمل مازال يشترط وج

لجميع الشرآات العاملة في المناطق الحرة إن هي رغبت في العمل داخل 

اإلمارات و االستفادة من طفرتها االقتصادية و العمرانية و هذا ما يتعارض 

 .مع رغبة الشرآات في االستقالل باستثماراتها عبر المناطق الحرة
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روبية ممارسة جميع أعمالها في جميع في الوقت الذي تستطيع الشرآات األو -4

بلدان االتحاد األوروبي، مازال هناك عوائق تجارية بين إمارات الدولة 

الواحدة، إذ يتحتم على من يريد أن يعمل مع الدوائر و الهيئات و الحكومية 

في إمارة أبوظبي مثًال أن يكون لديه رخصة تجارية صادرة عن نفس 

السارية داخل الدولة من إمارة أخرى آدبي مثًال اإلمارة و ال تغنيه الرخصة 

حيث تشكل عقبات آهذه نقطة عصية على الفهم لدى مختلف الشرآات 

العالمية التي ترغب في العمل في هذه المنطقة المزدهرة و تعترضها هذه 

 .النوعية من العوائق الكامنة

 
 هذه المناطق على الرغم من التكلفة العالية للعمل في المناطق الحرة إال أن -5

توفر للمستثمرين البيئة االستثمارية اآلمنة بعيدًا عن هاجس الشريك المواطن 

من رأس مال أي شرآة ذات مسؤولية محدودة % 51الذي يستأثر بقيمة 

تعمل داخل دولة اإلمارات إال أن التجربة أثبتت أن المستثمرين في هذه 

ليهم في أغلب األحيان أن ال المنطقة الحرة ليسوا أحرارًا تمامًا بل يتوجب ع

يكتفوا بالعمل من خالل مفهوم الشراآة مع المواطن اإلماراتي بل تسجيل 

الوآالة باسم شرآة إماراتية خالصة بنسبة مائة بالمائة، إن هم أرادوا التعامل 

مع الوزارات و الهيئات المحلية داخل دولة اإلمارات، آما في المثال الموضح 

 ).روزنبرغ(في شرآة 
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من التطورات اإليجابية التي سادت سوق العمل في اإلمارات في السنوات  -6

األخيرة، هو التزام اإلمارات بحقوق الملكية الفكرية و الثقافية وااللتزام 

و بالتالي أصبح لزامًا على مختلف الشرآات أن تتأآد أن . بالعالمة التجارية

م شراؤها من المورد جميع البرمجيات التي تعمل عليها هي نسخ أصلية ت

الرئيسي آما تم تثبيت جميع العالمات التجارية في وزارة االقتصاد في دولة 

اإلمارات و مصادرة جميع العالمات المزيفة أو المقلدة بإتقان أو المشابهة 

للعالمات العالمية الشهيرة، و قد تم تعميم ذلك على آل الموانئ البحرية 

 لمصادرة أية بضائع غير أصلية أو أية بضائع والجوية و منافذ الدولة األخرى

 .لم يتم شراؤها عن طريق وآيلها األصلي المسجل في وزارة االقتصاد

  

إن توحيد التعرفة الجمرآية بين دول الخليج العربي الست بنسبة خمسة بالمائة  -7

بينما آانت تتفاوت هذه النسبة سابقًا من واحد إلى عشرة بالمائة بين هذه (

د أسهم في تعزيز العملية التسويقية و ساهم في انسياب البضائع بين ق) الدول

هذه الدول و آأنها تتحرك ضمن الدولة الواحدة مما شجع الكثير من الشرآات 

 .على توسيع أعمالها إلى مختلف دول الخليج العربي
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 النتائج والتوصيات

تم السماح للشرآات ذات المسؤولية المحدودة و غيرها من النماذج أن ي -1

القانونية العامة في دولة اإلمارات أن تسجل الوآاالت التجارية باسمها و أن 

ال يبقى هذا مقتصرًا على الشرآات المواطنة حصرًا ألن هذا يتنافى مع 

ة التجارة الطبيعة التجارية المنفتحة لدولة اإلمارات و يتعارض مع اتفاقي

 ).الجات(الحرة 
 

فإدارة الدفاع .  أن يتم الفصل بين النواحي الفنية و تعقيدات العملية اإلدارية -2

 آان همها أن تتأآد أن معدات الحريق -على سبيل المثال-المدني في دبي 

التي يتم ترآيبها تتماشى مع متطلباتها الفنية و لكنها في غمرة هذا أدخلت 

ن العمليات اإلدارية المرافقة والتي ليست من صلب نفسها في نفق طويل م

اختصاصها مثل الوآاالت التجارية، و الشكل القانوني للشرآات بينما آان 

من األجدى أن ترآز على مطابقة المعدات للمواصفات الفنية طالما أن 

الشرآة التي تقدمها هي شرآة عاملة و مرخصة في دولة اإلمارات العربية 

 .المتحدة

 

مت دبي قبل سنوات بتطبيق فكرة الحكومة اإللكترونية و هي فكرة رائدة  قا -3

و رائعة ولكن تطبيق هذه الفكرة عمليًا ال عالقة له بالحكومة اإللكترونية ال 

 .من قريب وال من بعيد

فأول ما يتوقعه المراجع أن يتم إلغاء العملية الورقية بين دوائر الدولة 

 . هو الذي يحصلالمختلفة، بينما العكس تمامًا
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وأبسط مثال على ذلك أن الرخصة التجارية ألي شرآة و التي يتم تجديدها 

سنويًا يجب أن تعمم إلكترونيًا على جميع المرافق التي تتطلب وجود هذه 

ولكن إلى اآلن وبعد سنوات من تعميم هذه التجربة مازال األمر يتم . الرخصة

 .و الذي يمكن االستغناء عنهيدويًا و بكثير من التعقيد غير الضروري 

و الشيء نفسه ينطبق على تجديد أي معاملة لدى أي وزارة حيث يطلبون أن 

يتم ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت إلكترونيًا وليس يدويًا ولكن في آثير من 

الحاالت نجد أن الموقع ال يعمل أو يعاني من ثغرات فنية آبيرة، أو أنهم 

 و غير مطلوبة عادًة في اإلجراءات اليدوية يطلبون تحميل معلومات فائضة

 .  التقليدية بشكل يتنافى بشكل آلي مع الهدف اإللكتروني المبسط في التعامل

ضرورة إنشاء أقسام  لتطوير األبحاث في بلديات الدولة و في وزارة  -4

االقتصاد هدفها تقديم الجديد  في البحوث التسويقية في ضوء تطور المنافسة 

تثمرين من مختلف بقاع  العالم بغرض تحسين األداء و تجنب و تدفق المس

 .العثرات

  

تنشيط دور جمعية حماية المستهلك في دولة اإلمارات العربية المتحدة من  -5

خالل إنشاء لجان تهتم بالدراسات التسويقية واالنعكاسات اإليجابية التي يمكن 

 .أن تسهم بها هذه الدراسات في خدمة المستهلك

 

تلف دوائر الدولة في اإلمارات في السنوات األخيرة بتقديم خدمة قامت مخ -6

البريد السريع إليصال المعامالت المنجزة إلى أصحابها بدًال من قدومهم 

بأنفسهم الستالمها موفرة بذلك الكثير من الوقت و الجهد و لكن بمرور 
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ن اإلماراتية فإ) إمبوست(الوقت و نظرًا ألن هذه الخدمة تحتكرها شرآة 

خدماتها قد أصبحت مترهلة و بطيئة نظرًا النعدام المنافسة و عدم المباالة 

برضى الزبون أو سخطه لذا نوصي بإسناد هذه المهمة لعدة شرآات يختار 

منها الزبون ما يريد مما يساعد على إذآاء روح المنافسة و تحسين مستوى 

فيدين من هذه الخدمة مما ينعكس إيجابيًا على الشرآات و األفراد المست

 . الخدمات

 

على الرغم من تطبيق اإلمارات لحقوق الملكية الفكرية والثقافية في  -7

السنوات األخيرة فإن عملية تثبيت مفهوم  العالمة التجارية مازالت تحتاج 

إلى مزيد من الجهد لضمان هذه الحقوق حيث تعم مختلف الفعاليات من 

 إلى العالقات التجارية و الموسيقى إلى الكتب إلى برمجيات الحاسوب

الصناعية و هذا يتطلب جهدًا ليس بالقليل و تعاونًا من مختلف دوائر الدولة 

ووعيًا لدى الجمهور بأهمية حماية الملكية الفكرية والثقافية والحفاظ عليها 

خاصًة في ظل فيضان من العالمات المزيفة الواردة من جنوب شرق آسيا 

 .بشكل مضطرد
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