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  مفاهيم أساسية متعلقة بالتسويق الدولي: المحور األول                         

  : تناولت التسويق الدويل نذكر من بينهاتعددت التعريفات اليت:   محاولة إعطاء تعريف للتسويق دولي: أوال

  

  : مما سبق ميكن ان نقدم التعريف االيت                                     

  

 

 

 

 

  

  

  اجلمعية األمريكية للتسويق 

) AMA  (  

التسويق الدويل هو عمليه دولية لتخطيط و تسعري و ترويح و توزيع السلع و 

  .اخلدمات خللق التبادل الذي حيقق أهداف املنظمات و األفراد 

  

PHILIP  KOTLER  للبحث عن املستهلك يف سوق  التسويق الدويل عبارة عن نشاط ديناميكي

  .أجنبية تتميز بالتفاوت و التعقيد ، والوصول إىل هذا املستهلك و إشباع رغباته

STANTON   التسويق الدويل عبارة عن نشاط كوين ينطلق من اسرتاتيجية كونية ملزيج تسويقي

عابر للحدود االقليمية ، يتفاعل مع قدرات استهالكية خارج نطاق وحدود 

الوطين ، �دف إشباع احلاجات أو الرغبات من خالل طرح سلع أو  املشروع

  .خدمات تتناسب مع هذه احلاجات و الرغبات

للمركز  اجلغرافيةد جمموعة ا�هودات التسويقية املوجهة إلشباع حاجات املستهلك خارج احلدو " هو التسويق الدولي

حتقيق األهداف التسويقية املخططة ،بغرض  الشركة املنتجةفيها أي يف بيئة تسويقية غري اليت تعمل  ،الرئيسي للشركة األم

: وتستخدم اإلدارات التسويقية يف ذلك مزيج تسويقي دويل  ،من أرباح ومبيعات واستقرار وحل مشكالت وغريها

 .اسرتاتيجيات للتسعري الدويل والرتويج الدويل والتوزيع الدويل والسلع الدولية واخلدمات الدولية
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  أهداف التسويق الدولي : ثانيا

  

  

 

  الزيادة يف األرباح واملبيعات .1

للربح والنمـو جـراء العمليـات التجاريـة  تسعى املؤسسات

يف الســوق اخلــارجي، إال ان هنــاك بعــض املخــاطر لتنفيــذ 

عمليـــات التســـويق الـــدويل وتنشـــا هـــذه املخـــاطر بســـبب 

العوامـــل البيئيـــة احمليطــــة كـــالظروف االقتصادية،السياســــية 

  :واالجتماعية، ويأخذ هذا اهلدف األشكال التالية

  .أرباحها من املنافسنيمحاية املؤسسة ملبيعا�ا و  -

البحــث عــن أســواق جديــدة يف الــدول الــيت يوجــد �ــا  -

منو سـكاين ومنـو متزايـد يف اقتصـاديا�ا وهـذا بـالطبع بعـد 

  .إشباع السوق احمللية

  .إحداث سوق جديدة تستجيب ملنتجات املؤسسة -

التوجه إىل السوق األجنيب الذي يتميز بـالنمو السـريع  -

  .مقارنة باحمللي

صول علـى ربـح أكـرب مـن خـالل عائـد أكـرب، كلفـة احل -

  .أقل، األرباح العالية اليت تشكل حتفيزا لالستثمار

  احلصول على املنتجات للسوق الوطين املضيف -

إن مـــن حمفـــزات املؤسســـة للعمـــل يف الســـوق الـــدويل هـــو   استغالل القدرة اإلنتاجية الفائضة  .2

ملـــــوارد اســـــتخدام القـــــدرة اإلنتاجيـــــة غـــــري املســـــتغلة مـــــن ا

  .والفائضة عن حاجة السوق احمللية

  

مــــــن اســــــرتاتيجيات التســــــويق فــــــتح أســــــواق جديــــــدة أو   متديد دورة حياة السلع .3
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تطويرها  فيتم البحث عن أسواق جديدة للمنتج الطالـة 

  .دورة حياته

اسـتغالل الفــرص التسـويقية اجلذابــة يف األســواق  .4

  اخلارجية

ارجيـــة تكـــون إن تـــوفر الفـــرص التســـويقية يف األســـواق اخل

لـــدفع الشـــركة للعمـــل يف األســـواق اخلارجيـــة " حـــافزا قويـــا

  .من اجل استغالهلا

لتحقيـــــق هـــــذا اهلــــــدف جيـــــب تنميــــــة قاعـــــدة املعلومــــــات   اكتشاف واشباع حاجات املستهلك الدويل .5

التســــــــويقية عــــــــن املســــــــتهلكني وهــــــــذا ملالئمــــــــة وأقلمــــــــة 

املنتوجــــات واخلــــدمات وبــــاقي عناصــــر املــــزيج التســــويقي 

ع حاجـات ورغبـات خمتلـف املسـتهلكني باألســواق إلشـبا 

املســــتهدفة مــــع مراعــــاة األســــعار الــــيت جيــــب أن تكــــو ن 

مقبولـــة لـــدى املســـتهلكني يف املنـــاطق املختلفـــة وبالنســـبة 

ـــــات  للمنتجـــــات جيـــــب ان تكـــــون مصـــــممة طبقـــــا ملتطلب

  .املستهلكني من خمتلف الدول

 

مواجهــــة املنافســــة والتفــــوق علــــى املنافســــني مــــن  .6

دولـــة أو الدولـــة املضـــيفة ومـــن خارجهـــا داخـــل ال

  أيضا

  

ان جنـاح املؤسسـة يتولــد مـن خـالل تقيــيم ورصـد ومتابعــة 

املنافســـني هلـــذه املؤسســـة ســـواء كـــان املنافســـون شـــركات 

متعـــــددة اجلنســـــيات تتميـــــز مبزايـــــا احتكاريـــــة أو شـــــركات 

  .وطنية من الدول املضيفة

وجـــدير بالـــذكر أن تنميـــة أو تقـــدمي منتجـــات جديـــدة أو 

لع متميزة واألسـعار املنخفضـة واجلـودة العاليـة، واألداء س

املتميــز للمــوزعني وكــذلك االعــالن وغريهــا مــن اخلــدمات 

تسمح للمؤسسة من حتقيق ميـزة تنافسـية علـى املنافسـني 

  .من املؤسسات العاملة يف التسويق الدويل
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  : دد من املبادئ الرئيسية هييف إطار ع مفهوم التسويق الدويلتطور : الدوليمبادئ التسويق : ثالثا

 حيث تتخصص كل دولة يف إنتاج سلعة أو جمموعة معينة من السلع و تتبادهلا مع غريها : التخصص و تقسيم العمل

من الدول، و ترتبط ظاهرة التخصص بني الدول املختلفة بظاهرة التجارة الدولية ارتباطا وثيقاً، فالتخصص يؤدي إىل 

تتمكن كل دولة من إنتاج السلع املتخصصة يف إنتاجها بكميات أكرب من حاجا�ا االستهالكية   زيادة اإلنتاج  و من مث 

كما ترتك إنتاج السلع اليت ليس لديها ختصص أو تفوق يف إنتاجها الدول األخرى ذات التخصص و يتم التبادل بني 

  .هذه الدول على أساس ختصص كل منها

 الدويل للدولة اإلستفادة من مزايا التصدير اليت ترتكز أساسا يف احلصول على يتيح التسويق  :توازن ميزان المدفوعات

، و عليه فإن مبدأ توازن سداد العجز يف ميزان املدفوعات النقد األجنيب الذي يستفاد منه يف متويل االسترياد و

  .التوازناملدفوعات من أهم املبادئ اليت حتكم أنشطة التسويق الدويل و مسامهتها يف حتقيق هذا 

 دون الرتكيز على ) املنتوج، السعر، التوزيع، الرتويج(يقصد به اإلهتمام جبميع عناصره األربعة  :توازن المزيج التسويقي

أحدها على حساب العناصر األخرى، و يراعي أن توازن املزيج التسويقي من وجهة نظر التسويق الدويل ال تقتصر على 

 . املزيج التسويقي مالئما لقوى السوق اخلارجيةذلك فحسب، بل تشمل أيضا أن يكون 

 يضيف هذا املبدأ بعدا جديداً و هاما ألنشطة التسويق الدويل، حيث ال تقوم الدولة بإنتاج  :الميزة التنافسية للمنتوج

ختتار  املنتجات اليت تكون تكلفة إنتاجها حمليا أقل من تكلفة استريادها فحسب، بل األمر ميتد إىل أبعد من ذلك حيث

 . الدولة املنتجات اليت حتقق هلا ميزة تنافسية يف مواجهة املنتجات املنافسة هلا يف األسواق اخلارجية

 يرتبط التسويق الدويل مبدى القوة الشرائية للدولة املستوردة، و اليت على أساسها : القوة الشرائية في الدولة المستوردة

 أمرا جمديا يف األجل الطويل، و يقصد بالقوة الشرائية قدرة املستورد يتحدد إىل أي مدى يكون دخول السوق األجنيب

على الدفع بالعملة احمللية و سعر حتويل هذه العملة احمللية بعمالت أجنبية أخرى، ووفقا لذلك يتحدد حجم السوق و 

لدخول مع مدى جدوى دخوله و حتديد أي األشكال سوف تنتجها الشركة أو منح تراخيص لشركات وطنية أو ا

  .شركات أخرى يف مشروعات مشرتكة

  :التمويل الدولي/ التجارة الدولية /  التسويق المحلي: مظاهر اإلرتباط ا بين التسويق الدولي و: رابعا

هناك تشابه كبري بني التسويق الدويل واحمللي كظاهرة اقتصادية إال أنه هناك فرق  : التسويق الدولي و التسويق المحلي .1

انسياب السلع يف التسويق الدويل يكون يف أكثر من دولة واحدة، و بالتايل جوهر اإلختالف يكمن يف  وحيد هو أن

  .إخل....احمليط الذي تتعامل فيه مع ثقافته، عاداته، أسلوب حياته، رقعته اجلغرافية

التسويـق احمللي يكمن يف الفرق الوحيد بني مفهوم التسويق الدويل، و مفهوم " و حسب الدكتور عبد السالم أبو قحف فإن

  ". اختالف موقع أو مكان املمارسة فقط

إن تعدد واختالف احلاجات و الرغبات بني الدول، و صعوبة إنتاج سلع و خدمات :  التسويق الدولي و التجارة الدوليـة .2

التبادل الدويل حمور هذه  مطابقة هلذه احلاجات و الرغبات املتعددة و املختلفة ، تضع أساسا ديناميكيا لتفسري أسباب قيام

  .احلاجات و الرغبات و السلع و اخلدمات املطابقة لـــها 
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( فمثال تغري األذواق يغري أمناط االستهالك و بالتايل تغيري اجتاهات التجارة الدولية و كذلك األمر بالنسبة لتغري فنون اإلنتاج 

  .و انتشاره بني الدول يؤدي إىل تغيري منط التجارة الدوليـــة ) املتعلقة بعملية إنتاج السلع املطابقة للحاجات و الرغبات 

بالنسبة للتمويل الدويل فهو يتكامل مع التسويق الدويل من عدة نواحي أمهها أنه يقدم : التسويق الدولي و التمويل الدولي .3

كون معدل العائد املتوقع من كل املعايري اليت تستخدم يف تقييم بدائل اسرتاتيجيات الدخول للسوق اخلارجي، و بالطبع سي

بديل هو أساس اختيار البديل املناسب، و ال شك أن القوة الشرائية للدولة املستوردة هو أحد العوامل اليت يؤخذ يف االعتبار 

  .عند تقييم هذه البدائل

  :ي مبا يليميكن أن منيز التسويق الدويل عن التسويق احملل: الفرق بين التسويق والتسويق الدولي: خامسا 

رغم أن مبادئ التسويق تتصف بالعمومية سواء مت التسويق دوليا أو حمليا إال أن الفرق بني مفهوم التسويق والتسويق الدويل  - أ

  .يكمن يف اختالف موقع أو مكان املمارسة فقط

التسويق على املستوى يؤدي إىل خلق صعوبات وعراقيل كثرية تواجه  –داخليا وخارجيا  –اختالف يف مكان املمارسة  -ب

اخل، مما يؤدي إىل بناء ...الدويل، وذلك نظرا لتباين الشعوب والدول يف خصائصها السياسية واالجتماعية، واالقتصادية والثقافية

  .تسويقية خمتلفة على الصعيد الدويل ختتلف عنها يف السوق احمللي –اسرتاتيجيات  –سياسات 

ياسات التسويق للمؤسسة مبعىن أن جناح سياسة تسعري سلعة معينة تباع يف السوق يرتتب على ماسبق صعوبة تنميط س -جـ

احمللي ال يعين جناحها يف السوق األجنيب وأن نظام التوزيع الفعال يف السوق احمللي قد اليصلح لتسويق نفس السلعة يف السوق 

إىل أن بعض األنواع من السلع وإن كانت حمدودة تطبق  وهكذا بالنسبة لباقي السياسات التسويقية، وجتدر اإلشارة هنا... الدويل

  .أو بعض األجهزة الكهربائية" كوكاكوال"عليها نفس السياسة التسويقية حمليا ودوليا، على سبيل املثال املشروبات الغازية 
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حالته الراهنة   التسويق الدويل حىت وصل اىل يظهر اجلدول املوايل مراحل تطور:تطور التسويق الدولي : سادسا

  .عدد عملياته يف األسواق العامليةمن التعقد وت

  السمات أهم  المرحلة

قادت منظمات األعمال األمريكية هذه املرحلة، بتخفيض   ) 1960 -1950 (مرحلة التغلب على العوائق اجلمركية 

الرسوم اجلمركية بني الدول ، �دف تشجيع التبادل التجاري 

  .السلعي 

  

  

  

  

-1961( لتغلب على انعكاسات التباعد اجلغرايفمرحلة ا

1979(  

للتباعد اجلغرايف انعكاساته على تكلفة النقل،  -

اجلمارك، الضرائب، واالختالفات الثقافية 

 . واالجتماعية والنقدية

ظهورالسوق األوربية املشرتكة كمؤشر لالجتاه حنو  -

التكتالت االقتصادية االقليمية يف عدة مناطق من 

 .العامل 

عدد طرق دخول األسواق اخلارجية، ومل يعد األمر  ت -

 .مقتصرا على جمرد التصدير واالسترياد 

ظهور أشكال متعددة من التجارة الدولية  -

  .التعويضية 

  

  مرحلة ظهور الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم  

ظهور الشركات ص م احلجم يف جمال التجارة  -

من عام  الدولية والنفاذ لألسواق اخلارجية بداية

1980.  

  

  

  

  )1985(مرحلة مفهوم السوق العاملية    

سادت فرضية امكانية اطالق املنتج يف أسواق  -

عدة دول يف آن واحد، على أساس تقارب سلوك 

املستهلكني يف هذه األسواق، فضال عن تقارب 

خصائصهم الثقافية واالجتماعية، مع امكانية 

 .اجراء التعديالت الطفيفة على املنتج 

 .هورمفهوم املنتج العاملي ظ -

اهتمام منظمات األعمال باللبحث عن الشريك  -

  .املنافس الذي ميكن تبادل االمكانات املميزة معه 

 .ظهور اتفاقية حترير التجارة الدولية -  ) تسعينيات القرن املاضي( مرحلة عاملية التجارة   

  .ظهور مفهوم العوملة بأشكاهلا املختلفة  -

 -Internet Marketing:ظهور مفاهيم  -  ) 21بداية القرن ( تسويق االلكرتوين مرحلة مفهوم ال  

Electronic Marketing- Home 
Marketing-Cyber Marketing 
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ظهور جماالت يف التسويق كاالعالن االلكرتوين،  -

االستقصاء االلكرتوين، التصدير االلكرتوين، حبوث 

  .وغريها..التسويق الدولية االلكرتونية، 

للتسويق الدويل أمهيته وجدواه سواء على املستوى العاملي أو املستوى القومي أو على  :أهمية التسويق الدولي : عاساب

   :مستوى منظمات األعمال، وذلك كما يلي

 :أهمية التسويق الدولي على المستوى العالمي   - أ

 .متكني كل دولة من احلصول على املنتجات اليت ال تتوافر لديها -

 .قات االنسانية، وتقوية التضامن االنساين وتكامل اجلنس البشري على املستوى العاملي يف مجيع ا�االتتدعيم العال -

 .حتقيق السالم العاملي أو على األقل ختفيف حدة التوتر  بني الدول  -

 : أهمية التسويق الدولي على المستوى القومي  - ب

هو هدف تسويقي لتعظيم الفائض يف امليزان التجاري من وراء النفاذ اىل االسواق اخلارجية  إن اهلدف األساسي -

وميزان املدفوعات للدول ،فضال عن رغبة الكثري من الدول السيما النامية يف احراز جناحات مثل اليابان وكوريا 

  .، لذا فهي تتبىن اسرتاتيجية موجهة باألسواق اخلارجيةوالنمور اآلسيوية 

  .ات جديدة للمنتجات الوطنيةيساعد على اكتشاف أسواق جديدة واستخدام -

 . يسمح التسويق الدويل بتطوير املنتجات الوطنية لتتناسب مع احتياجات ورغبات وأذواق األسواق اخلارجية -

 .يوفر التسويق الدويل تكنولوجيا انتاج متطورة  -

  المزايا التي تحصل عليها الدولة من التصدير:  

 .الوظيفة التمويلية للصادرات -

 . اعات التصديرية تطوير هيكل الصن -

 .تطوير هيكل الصناعات غري التصديرية العتماد الصناعات التصديرية عليها -

 . زيادة الدخل القومي -

 .ف يزيادة فرص العمل والتوظ -

 .حتقيق املوازنة أوفائض يف ميزان املدفوعات  -

 .دعم مركز العملة الوطنية بني العمالت األجنبية  -

قتصاد القومي وذلك من خالل تنويع تصادية الدولية على االالتخفيف من حدة أثر التقلبات االق -

 . الصادرات 
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 المزايا التي تحصل عليها الدولة المستقبلة لالستثمارات األجنبية:  

 .نقل واستخدام تكنولوجيا متطورة -

 .نقل واستحداث نظم ادارية متطورة  -

 .زيادة معدالت استخدام وتوظيف املوارد غري املستغلة  -

 .عالج مشكلة البطالة وتوظيف الطاقات البشرية العاطلةاملسامهة يف  -

   الدولي على مستوى منظمة األعمال أهمية التسويق . ج

 .زيادة مبيعات املنظمة -

 .توسيع نطاق سوق املنظمة  -

 .تطوير األعمال واملنتجات وزيادة فرص الرحبية  -

 .خمزون راكد أو من تكنولوجيا متقادمة من التخلص  -

 . تمرار والبقاء واالستقرار والنمو ودعم املركز التنافسي  للمنظمةحتقيق أهداف االس -

 .تعظيم االرباح والعائد على االستثمارات عن طريق ترشيد  استخدام املوارد املتاحة  -

 .التعرف على الفرص التصديرية املتاحة باألسواق اخلارجية والعمل على اغتنامها  -

ذي حيقق وفورات مناسبة يف التكلفة وخاصة يف حالة الصغر النسيب للسوق االستفادة  من مزايا االنتاج الكبري وال -

 .احمللية 

تتمتع فروع املنظمة يف أسواق الدول العاملة �ا مبزايا نسبية، مثل املواد اخلام الالزمة لالنتاج بسعر منخفض ، أو  -

 .وتوافر القوة الشرائية �ا العمالة الرخيصة يف حالة الصناعات اليت تتطلب عمالة كثيفة، او اتساع السوق

يتيح التواجد املستمر يف السوق العاملية ملنظمة األعمال فرصة االطالع على التطورات التكنولوجية، املالية، االنتاجية ،  -

 .فادة منها ستالتسويقية، الثقافية، البيئية وغريها واال

من حمدودي اخلربة  ذا مسوقي الدول الناميةيساعد التسويق الدويل منظمات االعمال الصغرية ومتوسطة احلجم وك -

 .على النفاذ مبنتجا�م اىل أسواق خارجية جديدة  

  :توجد أربعة مستويات للتسويق الدويل : مستويات التسويق الدولي: ثامنا   

بعـــض ميثـــل التســـويق العرضـــي املســـتوى املـــنخفض مـــن االلتـــزام اجتـــاه الســـوق الدوليـــة حيـــث قـــد تبيـــع : التســـويق العرضـــي -1

  .املنتجات وبكميات حمدودة لعمالء يف دول أخرى سواء مت ذلك من خالل جتارة أو موزعني خارجني أو حمليني

يسعى هذا املستوى من التسويق الدويل إىل احلصول على القبول ملنتوجات املؤسسة يف األسواق الدولية : التسويق الفاعل -2

  .املؤسسة وغالبا ما يكون التزام املؤسسة بالتصدير إىل سوق حمددةدون إجراء تغريات أساسية ملنتوجات أو عمليات 
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يتطلب هـذا املسـتوى تقسـيم السـوق الدوليـة إىل جمموعتـا وفقـا للتشـابه يف العوامـل السياسـية : التسويق الدولي المتكامل -3

معينة خلدمـة أسـواق مسـتهدفة وحمـددة ممـا واالقتصادية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية لذلك يتطلب األمر تطويرا اسرتاتيجيات 

  .يعين اختالف املزيج التسويقي وفقا لتلك االختالفات بني الدول

تنــتج املؤسســة يف هــذا املســتوى منتجــات ذات مواصــفات واحــدة تصــدر لكــل الــدول املتعامــل معهــا : التســويق العــالمي -4

ك حيــث يــتم تطــوير االســرتاتيجية التســويقية للتعامــل مــع الســوق وحتــاول املؤسســة أن جتعــل مزجيهــا التســويقي عامليــا ومــا أمكــن ذلــ

  .الدولية أو العامل كسوق كبرية وتستطيع املؤسسة أن تقدر فيما إذا ستكون عمليا�ا حملية أم دولية

  :وفي ما يلي المراحل األساسية للتسويق الدولي

وي بالنســــبة إىل الســــوق احمللــــي، ويــــتم ينظــــر إىل الســــوق الــــدويل يف هــــذه املرحلــــة كســــوق ثــــان: مرحلــــة التمركــــز -أ

التخطـيط لألسـواق الدوليـة يف الدولــة األصـلية حيـث تنشـأ مكاتــب هـذا النـوع مـن التســويق يف الدولـة احملليـة وبــإدارة 

وعـــاملني حمليـــني ويكـــون املـــزيج التســـويقي شـــبيه مبـــا هـــو موجـــود يف الدولـــة األصـــلية وال تطـــرأ تغـــريات يف منتوجـــات 

  .را ألن الصادرات ال تشكل حجما مهما من إيرادات املؤسسةاملؤسسة احمللية نظ

يف هـــذه املرحلـــة تعامـــل كـــل دولـــة علـــى أســـاس ســـوق منفـــرد مـــن خـــالل إنشـــاء فـــروع : مرحلـــة تعـــدد المراكـــز -ب

مستقلة تقوم بتلبية حاجات تلك الدول ولكل منظمة أو فرع مـن هـذه الفـروع اسـرتاتيجية تسـويقية خاصـة �ـا يقـوم 

إال أن هـــذه املرحلـــة تتخللهـــا مشـــاكل عـــدة كصـــعوبة التنســـيق ) املســـتوردة(مـــن الدولـــة املعنيـــة بـــذا�ا  عليهـــا عـــاملني

  .والسيطرة حول النشاطات التسويقية نظرا لتعدد الدول اليت يتم التعامل معها

يم معـني، تقـوم املؤسسـة يف مرحلـة التمركـز اإلقليمـي بتصـنيع السـلعة بالكامـل يف إقلـ: مرحلة التمركز اإلقليمي -ج

وتؤســـس وتطـــور سياســـات الـــرتويج والتســـعري والتوزيـــع علـــى أســـاس حاجـــات ورغبـــات ســـكان اإلقلـــيم ذاتـــه، حيـــث 

يعامل اإلقليم هنا كسوق منفرد بغض النظر عن احلدود الدولية وتوجه اخلطط والربامج بالكامل لإلقلـيم املعـين والـيت 

  .تنفذ عن طريق عاملني وموظفني

مبوجب هذه املرحلة يتم التفاعل مع السوق العاملي بشكل متكامل وكسـوق واحـدة : رافيمرحلة التمركز الجغ -د

وهي تشبه املرحلة السابقة ولكنها بشكل أمشل، وتقرتب هذه املرحلة من املفهوم العاملي للتسـويق أكثـر مـن مفهومـه 

  .الدويل وذات معاين اقتصادية وسهولة يف العمليات من الناحية اإلدارية

  -انتهى  -
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  بيئــــــــــــة التسويـــــــق الدولــــــي: المحور الثاني

كل املتغريات والعناصر املؤثرة على عملية اختاذ القرارات التسويقية يف ظـل ظـروف العمـل املتباينـة بـني   ببيئة التسويق الدولييقصد 

  خمتلف الدول؛  

دأ بدراسـة البيئـة التسـويقية الدوليـة، وذلـك ملعرفـة القيـود املختلفـة فاملؤسسة اليت تفكر يف الدخول إىل األسواق اخلارجية جيـب أن تبـ

واملتعـددة الـيت مــن شـأ�ا التـأثري علــى التبـادل التجـاري بــني الـدول، وعليــه ميكننـا توضـيح هــذه البيئـة التسـويقية الدوليــة وفـق الشــكل 

  :التايل

        

    

  

  

      

   

ريات االقتصادية املؤثرة يف عملية تسويق املنتجات عرب األسواق العاملية فمن الضروري ونقصد �ا كل املتغ: البيئة االقتصادية: أوال

دراســة وحتليــل اقتصــاد كــل بلــد علــى حــدة حــىت نــتمكن مــن حتديــد األســواق الــيت يــتم التعامــل معهــا، ويســتحب عنــد حتليــل البيئــة 

ن السلع واخلدمات املختلفة مع ضرورة التمييز والتفرقـة االقتصادية الرتكيز على هيكل الصناعة الذي يؤثر على احتياجات الدول م

  . بني االقتصاديات املصدرة للمواد اخلام وكذا االقتصاديات املتجهة إىل التصنيع وأخريا االقتصاديات الصناعية

ع يف دول متتــــاز ونقصــــد بالبيئــــة السياســــية بالدرجـــة األوىل مســــتوى االســــتقرار السياســـي، فعمليــــة التموقــــ: البيئــــة السياســــية: ثانيـــا

  . باالنقالب والفوضى السياسية جيعل املؤسسة ختاطر مبصاحلها

نعين بالبيئة القانونية جممل القوانني بني الدول، واليت جيب على املؤسسة اليت تسوق دوليا أن تأخذها بعـني : البيئة القانونية : ثالثا

اليت من شأ�ا توفري كافة احلقوق القانونية ألي دولة يف االمتنـاع عـن االعتبار، كما جتدر اإلشارة إىل أنه توجد هناك بعض املبادئ 

مـنح الرتاخــيص والتأشـريات لــدخول أي أجنــيب، كمـا يوجــد مبــدأ خـاص بــالتحكيم الـدويل وفــض املنازعــات يف ضـوء قــوانني التجــارة 

  .الدولية وأعرافها السائدة

                                          

       عوامل اقتصادیة  ، ثقافیة واجتماعیة دولیة              

 

 

 

  عوامل سیاسیة وقانونیـة دولیة           

 

 

 

 

 المؤسسة

  سوق أجنبي

 -ب-

  سوق أجنبي

 -أ-

  سوق أجنبي

 -جـ-
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لوضعية والرتكيبة االجتماعية للقطاع السوقي املستهدف، واليت هلا تأثري كبـري تتمثل البيئة االجتماعية يف ا: البيئة االجتماعية: رابعا

يف اختاذ القرارات التسويقية، واخلاصية األساسية اليت جيب أن تنظر إليها املؤسسة اليت �دف إىل التسويق الدويل هي مقـدار توزيـع 

كــن التفرقــة بــني الــدول بواســطة مخســة منــاذج لتوزيــع الــدخل الــدخل، الــذي يلعــب دور رئيســي يف عمليــة اختــاذ القــرار التســويقي ومي

  .اخنفاض متوسط الدخل األسرة يف الدولة ككل  -  :اآليت

  .معظم األسر ذات متوسط دخل منخفض -

  .وجود أسر ذات دخل منخفض جدا وأخرى ذات دخل مرتفع جدا -

  .وجود أسر ذات دخل منخفض وأخرى ذات دخل متوسط وأخرى ذات دخل مرتفع -

  .غالبية األسر ذات دخل متوسط -

  .وبواسطة معرفة كيفية توزيع الدخل يف الدول املختلفة ميكن معرفة األسواق املناسبة لألنواع املختلفة

إذا نظرنــا إىل خمتلــف الطــرق التكنولوجيــة الــيت ســوف يكــون هلــا تــأثري علــى اإلدارة يف األســواق  : البيئــة التكنولوجيــة: خامســا

  :يتالدولية سنجد اآل

  .تطور طرق الدفع اإللكرتونية سوف يسهل العمليات التجارية والصناعية بشكل غري مسبوق -

التقــدم يف طــرق االتصــاالت الســلكية والالســلكية واملواصــالت بالــدول الناميــة واألســواق العمالقــة الناشــئة يف آســيا وإفريقيــا  -

  .وغريها

يم واألفكار والرموز واملعاين اليت تشكل السلوك اإلنساين للمجتمـع، إذ يـتم وتتمثل يف جمموعة من الق: البيئة الثقافية: سادسا

إنتقاهلا من جيل إىل آخر واحملافظة عليها ومـن مث تـؤثر علـى مـا يشـرتونه مـن سـلع وخـدمات، وبالتـايل فـإن توجيـه اجلهـود التسـويقية 

 من الصعوبات ويوفر اجلهد مقارنة مع اجلمهور متعدد للمؤسسة جلمهور يتميز باخلصائص الثقافية واالجتماعية نفسها يزيل الكثري

     . االجتاهات

  

  

  - انتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  - 
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  نظام المعلومات التسويقية الدولية: المحور الثالث                                  

ني البحث عن البيانات اليت تتعلق باألسواق و املنافسني و لقد أصبحت عمليات التسويق  مؤخرا شديدة التعقيد،و منه يتع

  . املوردين و الوسطاء، و التطورات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية، و هو ما يزيد من أمهية نظم املعلومـات التسويقية

  نظام المعلومات التسويقية الدولية:  أوال

  طبيعة نظام المعلومات التسويقية الدولية .1

ات التسويقية هو هيكل متداخل من األجهزة واألفراد  والعمليات اليت �دف اىل جتميع البيانات ومعاجلتها بصفة نظام املعلوم

  . مستمرة لتوفري معلومات مساعدة على اختاذ القرارات التسويقية الدولية 

  مبررات الحاجة الى نظام المعلومات التسويقية الدولية .2

  . وجود متغريات جديدة -

 . مع بيئات جديدةالتعامل  -

 . اتساع نطاق املنافسة  -

حتتاج الشركة لنظام معلومات تستطيع من خالله التعرف علي  :المعلومات الالزمة التخاذ القرارات التسويقية .3

  :األسواق الدولية وكذلك على جمموعة العوامل املؤثرة علي القرارات التسويقية

  .عامل املنافسة من حيث شد�ا ونوعيتها.تصادية،  العوامل القانونية، العوامل الثقافية واالجتماعية ،العوامل االق

  : وتبحث املؤسسة عن أجوبة للتساؤالت اآلتية

  هل نسّوق خارجيا أم نبقي على األسواق احمللية ؟ 

   ماهي األسواق اليت سنتعامل معها ؟ 

  كيف ندخل األسواق املستهدفة ؟ بالتصدير ،باالمتياز، أم باإلنتاج ؟ 

 يف خندم هذه األسواق ؟ ك  

  تقييم واختيار األسواق الدولية: رابع المحور ال

I. مفهوم عملية تقسيم واختيار األسواق الدولية  

  .نوعان من القرارات اليت ترتبط ببناء إسرتاتيجية التسويق الدولية) االختيار والتوجه(

سواق األكثر جاذبية حسب إمكانيات وقدرات الشركة على هي عملية تقييم الفرص التسويقية اليت تؤدي الختيار األ: االختيار-

  .استغالهلا
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وهو قرار التوجه يف السوق اخلارجية ، واإلسرتاتيجية اليت تبحث عنها الشركة ملكانتها يف السوق اخلارجية ، البناء، البقاء، :التوجه-

  .أم اهلدم

حبيث ميكن النظر إيل كل قطاع  ،من املستهلكنيوهي تقسيم السوق إىل قطاعات متجانسة  : مفهوم القطاعات السوقية -1

 .علي انه هدف تسويقي جيب حتقيقه عن طريق املزيج التسويقي املناسب

  :تتلخص فوائد التحليل لألسواق الدولية يف: فوائد تحليل األسواق الدولية -2

بيئة األسواق الدولية، ويركز على  التحليل جيمع ما بني أبعاد القوة والضعف الداخلي للشركة، والفرص والتهديدات يف: أوال

  . التدخالت بني القرارات املختلفة وآدائها لتوزيع املوارد بني خيارات األسواق اإلسرتاتيجية والبديلة

املسامهة يف زيادة ، املسامهة يف النمو(يف اإلطار الدويل  يساعد هذا التحليل يف حتديد الدور الرئيسي لكل سوق دويل حمددة: ثانيا

  . )أو إيقاف توسع املنافسة، تاجاإلن

والثقافية بني الدول وأيضا االختالف  ،واالجتماعية،إن اختالف البيئات السياسية ، االقتصادية : تقسيم السوق الدولية -3

  .وتنوع أمناط احلياة والسلوك االجتماعي من أسباب تقسيم األسواق الدولية ،مستويات الدخل

أو ). العوامل الدميوغرافية واجلنس والطبقة االجتماعية, املناطق اجلغرافية( عوامل املختلفة وبذلك يقسم السوق علي أساس من ال

 . علي أساس العوامل النفسية وأسلوب احلياة

  :خصائص الشركة يعتمد نوعني ومها ىأي إن املعيار املستخدم لتقسيم السوق يعتمد علي ظروف السوق وعل -

  .مؤشرات املنتج احملددة -2. مؤشرات السوق العام -1

  أسس وقواعد تقسيم السوق الدولية -4

  مؤشرات المنتج المحددة  مؤشرات السوق العام  التقسيم ى مستو 

حجم : خصائص السكان والعوامل الدميوغرافية  )للدولة(مستوي السوق الكلي

واخلصائص . السوق توزيع، السوق

  .والسياسية,الثقافية,واالجتماعية,االقتصادية

وأحوال وظروف ,قانونية,حمددات اقتصادية

واالجتماعية  ،واخلصائص الثقافية ،السوق

  .وأسلوب احلياة بتداول السلعة

 ،العمر  ،اخلصائص الدميوغرافية للعمالء   )للعمالء(مستوي السوق الجزئي

 ،والثقافية , اخلصائص االجتماعية . اخل...اجلنس

واخلصائص . اخل..لتعليموا,الوظيفة ،والدخل

  .الشخصية

اخلصائص السلوكية وأمناط وعادات االستعمال 

وأمناط الوالء  ،االجتاهات و اآلراء، االستهالك ،

  .املرتبطة بالسلعة

  :هناك نوعان من اإلجراءات لغربلة األسواق اخلارجية : إجراءات اختيار السوق الدولي -4
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ويتم اختيار السوق عرب الزمن على أوجه التشابه بني )  سوق حملي أو سوق دويل(لبداية وتتم باختيار نقطة ا :طريقة التمدد: أوال

  .الطبيعة الثقافية, االقتصادية, االجتماعية, بناء السوق الوطنية السياسية 

ات ويتم االختيار األفضل للسوق حيث يبدأ من جمموع كل األسواق الوطنية ، حيث تقسم إيل جمموع:طريقة التقلص: ثانيا

وتتم غربلة األسواق ويتم حذف األسواق غري الواعدة والتحري .لغوي أو أي أسس أخري ،اقتصادي ،إقليمية عل أساس سياسي

   .أكثر عن األسواق الواعدة

II. اجراءات ترتيب االسواق األجنبية  

لرتتيب ودراسة األسواق اليت بعد أن يتم اختاذ القرار حول دخول األسواق الدولية، فال بّد أن يكون للمنشآت إجراءات منظمة 

حجم : وحبكم اختالف ظروف السوق احمللية عن السوق األجنبية ، ميكن ترتيب البلدان طبقًا �موعة معايري أمهها. تريد دخوهلا

  . السوق، إمكانية النمو يف السوق، اجتاهات األسعار، وهيكل املنافسة املوجود يف األسواق األجنبية

ميكن أن يتم الرتتيب من  Kotlerيب هو احلصول على عائد مناسب من االستثمار، و وفقًا لـواهلدف من هذا الرتت  

 : خالل مجلة من اإلجراءات اآللية اليت تسمح بتقييم األسواق املستهدفة، بإتباع اخلطوات التالية

يار األسواق املستهدفة، ومهمة حبوث يعترب التنبؤ حبجم السوق احملتمل اخلطوة األوىل يف علية اخت  :تقديـر السوق المحتمـل 1-

  .التسويق يف هذا ا�ال، هي االستفادة من البيانات املنشورة باإلضافة إىل البيانات املوجودة، واملتحصل عليها من املصادر املختلفة

  :ويف هذا ا�ال يستوجب على املسوق الدويل، اإلجابة على األسئلة الفردية التالية

 شراء منتجات الشركة؟هل سيقوم املشرتون ب  

 نقوم بتغيري املنتج ليجعل املستهلكني يف السوق أكثر قبوالً له؟ يفك 

 كم يشرتون يف املستقبل؟ و كم نتوقع أرباحاً من مبيعاتنا؟ 

 ما هي أنسب الطرق لتسويق املنتج؟ وكم تقدر عناصر تكاليف التسويق؟ 

 تعديل املنتج جلعله أكثر قبوالً يف السوق؟ ما هي القرارات االستثمارية املطلوبة إذا كان من الواجب 

وجتدر اإلشارة هنا، إىل أّن اإلجابات املتحصل عليها من قبل باحث التسويق جيب أن تكون دقيقة، كما جيب عليه 

  . اكتشاف األسباب وراء تلك احلقائق، والبحث عن معظم املعلومات املتعلقة باملنتج

بالرغم من أّن املسوق الدويل يعمل يف احلاضر، إال أنه مطالب بدراسة الظروف : بلالتنبؤ بالسوق المحتمل  في المستق 2-

اليت من احملتمل أن حتدث يف املستقبل، سعياً منه للوصول إىل تقديرات حمتملة، تساعده على اختاذ القرارات املناسبة يف األجل 
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التسويقي دراستها لتقدير احتماالت السوق للمنتجات، القريب، وفيما يلي، سوف نعرض أهم العوامل اليت ينبغي على الباحث 

  :و املتمثلة يف

وهي من أهم العوامل الرئيسية اليت جيب أخذها بعني االعتبار، فهذه : التشريعات التجارية الخاصة بالدولة المصدرة - أ

  .التشريعات قد متنع التصدير إىل دولة معينة، أو إىل كافة الدول 

إّن القيود التجارية باألسواق احملتمل دخوهلا، تكون عادة أكثر أمهية من التشريعات يف دولة :سوقالقيود على دخول ال - ب

  :املصدر، لتحديد إمكانيات التصدير إىل السوق اخلارجي، و من أهم هذه القيود

 التعريفة اجلمركية املفروضة على الواردات؛  

 قبل؛احتماالت تغيري الرسوم اجلمركية، ونظام احلصص يف املست 

 مدى الرقابة والقيود املفروضة على مدفوعات النقد األجنيب على السلع واخلدمات املستوردة؛ 

 تشريعات الصحة واألمان املفروضة على استرياد أو بيع السلع، وباألخص السلع الغذائية . 

 دوث انتخابات رئاسية مثالً القيود السياسية املرتقب تغيريها، واليت ميكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على طلب املنتوج، كح .  

  :عند دراسة هيكل وقوة املنافسة، يستوجب على املسوق الدويل حماولة اإلجابة على األسئلة التالية: هيكل المنافسـة - ج

 هل هناك منافسة مباشرة أو غري مباشرة؟  

 ما هو نصيب كل مورد هام بالسوق، وكيف يتغري نصيبهم يف السوق؟ 

 دة إنتاج املصدرين الرئيسيني، وما هي خططهم املستقبلية للتوسع؟ما هي التوقعات حول زيا 

 هل ميتلك املوردون احملليون األجانب نصيب هام من السوق؟ وما هي مزاياهم التنافسية؟ 

  هل توجد أي ثغرات يف السوق؟ وأّي الشرائح اليت مل  يتم تغطيتها يف السوق؟ 

  : هم احملددات اليت ميكن االستعانة �ا للتنبؤ حبجم املبيعات ما يليومن أ: التنبؤ بحجم المبيعات فـي المستقبل 3-

  النمو االقتصادي للبلد؛ -

 سعر مع إرادة الدخول   للسوق؛/ مالئمة اسرتاتيجية منتوج  -

 استمرار العالقات السياسية و االقتصادية احلميمة، بني البلدان املصدرة و املستوردة؛ -

 الطبيعية، الضرائب و الرسوم؛استقرار التنظيمات يف حاال�ا  -

 استمرار املنافسة؛ -

 . نوعية التسيري، شبكة التوزيع، ونوعية اخلدمات ما بعد البيع، وفعالية عقود الضمان -

تتوقف التكاليف بناءًا على االسرتاتيجية املنتهجة من طرف املنتج للدخول إىل األسواق : التنبؤ بالتكاليف و األربـاح 4-

أما يف حالة إقامة فرع إنتاجي يف . أ إىل التصدير أو عقود الرتاخيص حتدد التكاليف حسب العقد املتفق عليهاملستهدفة، فإذا جل

إخل، ومن مث يتم تقدير ...اخلارج، فإن توقع التكاليف تأخذ يف احلسبان ظروف العمل احمللية، النظام اجلبائي، أسلوب التجارة

  . لتكاليف من رقم األعمال الستخراج أرباح املؤسسة لكل سنة من سنوات املخطط هلاويف األخري يتم طرح ا. التكاليف احملتملة
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 مدى استقرار الطلب؛: و من أهم حمددات األرباح يف البلد املضيف ما يلي

 ثروة البلد؛ -

 سعـر للمنافسني؛/ اسرتاتيجية منتوج  -

 تكلفة التوزيع، ومقدار اهلامش املتوقع؛ -

 .رتاتيجيتها مع احتياجات السوقصورة املؤسسة، ومدى مالءمة اس -

. فالدخل املتنبأ به، جيب أن ينسب إىل حجم االستثمار للوصول إىل معدل العائد على االستثمار: التنبؤ بعائد االستثمـار -  5

ر وهذا املعدل جيب أن يكون مرتفع بدرجة كافية تسمح بتغطية حجم األموال املستثمرة يف املشروع، إضافة إىل تغطية املخاط

ويف هذه احلالة، ال تقتصر املخاطرة على تغطية احتماالت اخلطأ املتعلقة بالتكاليف و اإليرادات، ولكن . وظروف عدم التأكد

أيضاً احتماالت حدوث تغريات غري متوقعة، سواءاً كانت مالية ناجتة عن تقلبات سعر الصرف، أو سياسية بسبب التمييز لغري 

  :ن أهم املخاطر اليت ميكن أن يواجهها املسوق الدويل يف الدول املستهدفة ما يليو م. صاحل املشرعات األجنبيـة

 خماطر اخنفاض قيمة املنتـوج؛   -

 خماطر خسارة السوق بسبب ظهور منتجني جدد ميتلكون مزايا تنافسية قوية؛ -

 ء يف البلدان املستهدفة؛املخاطر االجتماعية اليت قد تنتج بسبب الفهم السيئ للسلوك االجتماعي والثقايف للعمال -

املخاطر االقتصادية وأمهها تقلبات سعر الصرف، تغري األسعار، ارتفاع نسبة الضرائب على السلع املستوردة، تغري معدالت  -

 ؛...الفائدة

لعة، املخاطر السياسية، و تتمثل أساسًا يف القوانني الداخلة يف إنشاء املصانع و الرسوم والضرائب اليت تؤثر على سعر الس -

 .إخل...نظام احلكم القائم، التسهيالت احلكومية املمنوحة

             .ترتيب األسواق والقطاعات -6

 .االختيار النهائي لألسواق  -7

       

  

  - انتهى  - 
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  مسارات الدخول إلى األسواق الدولية: سماخالمحور ال

  :  فيمايليعدة أساليب لدخول األسواق الدولية، تتمثل  Philip Kotlerحدَّد 

  

  

   

  

  

  

  : ومنيز بني التصدير املباشر والتصدير غري املباشر : التصدير -أوال

ويقوم هذا األسلوب على أساس قيام املؤسسة بعملية التصدير من خالل الوسطاء وهؤالء : التصدير غير المباشر  . أ

  :الوسطاء يتمثلون يف 

 مؤسسة ادارة التصدير.4املنظمة التعاونية      . 3   وكيل التصدير احمللي      . 2تاجر التصدير احمللي       .1

  قليل املخاطرة   -انه حيتاج اىل استثمار قليل من قبل اجلهة املصدرة       -: وللتصدير غري املباشر ميزتني مها

بالوسطاء، تتوىل املؤسسة املصدرة مسؤولية تصدير منتجا�ا اىل األسواق الدولية من دون االستعانة : التصدير المباشر  . ب

 : وتتم عملية التصدير من خالل

املوزعون /الوكالء. 4ممثلي مبيعات التصدير اجلوالني   . 3فرع البيع الدويل      . 2التابع للمؤسسة    قسم التصدير  .1

 األجانب 

نقل التكنولوجيا  يتم مبقتضاها ،عبارة عن ارتباط طويل األجل بني مؤسسة دولية ومؤسسة أخرى: االتفاقيات التعاقدية : ثانيا

وحق املعرفة من الطرف األول إىل الطرف الثاين من دون استثمارات مادية من الطرف األول؛ وهذا ما مييز االتفاقيات التعاقدية 

عن التصدير حيث تعترب االتفاقيات التعاقدية وسيلة لنقل التكنولوجيا وحق املعرفة، كما يفرقها أيضا عن املشاريع املشرتكة 

وتندرج حتت هذا  .مار املباشر حيث تقتصر على نقل املعرفة والتكنولوجيا دون القيام باالستثمار يف األصول املادية واالستث

   :األسلوب األشكال اآلتية

  التصدير

  مباشر  -

 غري مباشر   -

  االتفاقيات التعاقدية

  الرتاخيص -

  تصنيععقود ال-

  عقود االدارة -

  .. تسليم املفتاح-

   ألجنبي المباشرا االستثمار         

 

 درجة املخاطرة ، الرقابة ، الربح احملتمل
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عقود الرتاخيص هي جمموعة من الرتتيبات مبقتضاها تقوم املؤسسة اليت ترغب يف دخول السوق الدولية مبنح : التراخيص .1

، يف مقابل قيام املرخص له بدفع مبلغ مايل نظري ا غري امللموسةحق استخدام أصل من أصوهل) عادةأجنبية (جهة معينة

حق استخدام اسم املؤسسة أو  -: تأخذ هذه االصول غري امللموسة أحد األشكال اآلتية احلصول على هذا احلق؛ 

 حق استخدام براءة االخرتاع  -العالمة التجارية       

 : يف املقابل يلتزم املرخص له مبايلي     فة اإلنتاجيةحق استخدام املعر  -

دفع مقابل مايل ملانح الرتخيص مرتبط  -تسويقها يف مناطق جغرافية حمددة    -انتاج سلعة مانح الرتخيص     - 

  .حبجم املبيعات احملققة

 تعترب أسهل وأسرع طريقة القتحام األسواق الدولية -:  التراخيص مزايا -

 . أمسال كبري مقارنة مع األساليب األخرى، وبالتايل ال تعترب عائقا أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطةتتطلب ر ال  -

 من السهل احلصول على املوافقة احلكومية عليه مقارنة باالستثمارات املباشرة -

 . ذابة قد ختدم الرتاخيص عملية التصدير يف املستقبل حيث ميكن من خالهلا اختيار االسواق الدولية اجل -

وامكانية أن يكون العائد احملقق من . فتتمثل يف إمكانية حتول اجلهة املرخص هلا اىل منافس قوي للجهة ماحنة الرتخيص  عيوبهاأما 

  . الرتاخيص أقل من العائد املتوقع

الستخدام جهة أخرى  بتفويض) شركة دولية(للرتخيصتقوم اجلهة املاحنة  ، حيثمشا�ة للرتاخيصهي : االمتياز عقود .2

، إذ تعمل اجلهة احلاصلة على الرتخيص كما لو أ�ا املؤسسة األصلية خالل فرتة زمنية معينةعالمتها ونظمها التصنيعية 

مقابل  والتسويقية وحىت خدمات ما بعد البيع، يف املاحنة للرتخيص فيما يتعلق جبميع العمليات اإلنتاجية والتصنيعية

تياز، ، وتعترب بديال جذابا للمنتج الذي ال ميكن تصديره إىل األسواق املستهدفة، او احلصول على عائد مايل على االم

    .يف حال عدم رغبة املؤسسة الدولية يف االستثمار يف هذا السوق

عقود التصنيع عبارة عن اتفاقيات مربمة بني املؤسسات الدولية وإحدى املؤسسات :  التصنيع عقود .3

املضيفة، يتم مبقتضاها التصنيع يف الدولة األجنبية بواسطة وكيل حيث يتم إنتاج املنتج من بالدولة ) خاصة/عامة(الوطنية

طرف املؤسسة احمللية نيابة عن املؤسسة الدولية،على أن تقوم هذه األخرية بنقل التكنولوجيا واملساعدة الفنية للمؤسسة 

  .احمللية

مؤسسة أجنبية بإدارة مؤسسة وطنية صناعية أو خدمية، من عبارة عن اتفاقيات يتم مبقتضاها تفويض : اإلدارة عقود .4

دون أن يكون للمؤسسة األجنبية السلطة يف اختاذ القرارات االستثمارية أو تغيري سياسة التوزيع واألرباح أو تغيري 

وعادة ما  ة معينة من نتائج أعمال املؤسسة،وتتقاضى املؤسسة اليت تقوم باإلدارة نسب للمشروع، السياسات اإلدارية

  . تتميز املؤسسة اليت تقوم باإلدارة بسمعتها الراقية
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ترتبط بإنشاء املشروعات الكربى يف الدول النامية، حيث تلتزم شركة دولية ببناء مشروع كامل : عقود تسليم المفتاح .5

لتشغيل املشروع وامداده  حىت مرحلة التشغيل وتسلمه اىل املالك وقد تلتزم املؤسسة الدولية أيضا بتدريب العاملني الفنيني

ومتتاز هذه الطريقة باخنفاض اخلطر السياسي وتزداد جاذبية هذه الطريقة اذا برهن الطرف األجنيب . مبعدات التشغيل

  . على مصداقيته وجديته يف العمل

اج سلعة، أو بإنت) املقاول من الباطن(اتفاقية بني وحدتني إنتاجيتني يقوم أحد األطراف : صفقات التعاقد من الباطن .6

، ويقوم هذا األخري بإنتاج السلعة )األصيل(توريد قطع غيار أو املكونات األساسية اخلاصة بسلعة معينة للطرف األول 

أو قد يقوم االتفاق على قيام األصيل بتوريد املواد اخلام الالزمة لتصنيع مكونات . يف صور�ا النهائية وبعالمته التجارية

  . الباطن مث يقوم بعد ذلك بتوريدها اىل لألصيل السلعة إىل املقاول من

ميثل أسلوبا متقدما للعالقة مع األسواق األجنبية، يقوم هذا : االستثمار األجنبي المباشر والتحالفات اإلستراتيجية: ثالثا

سويق وذلك بتأسيسها األسلوب على أساس قيام الشركة الراغبة يف دخول األسواق األجنبية بعمليات التصنيع أو التجميع أو الت

: ملؤسسة جديدة يف ذلك السوق أو بشرائها جزء من شركة قائمة يف السوق، وميكن تقسيم االستثمار األجنيب املباشر إىل

  .االستثمار اململوك بالكامل واالستثمارات املشرتكة 

يت تشري إىل إحالل التعاون حمل املنافسة يف باإلضافة إىل إمكانية اخرتاق األسواق األجنبية من خالل التحالفات اإلسرتاتيجية ال 

 .   جمال اإلنتاج أو التسويق أو التكنولوجيا 

     

   

  انتهى
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 المزيج التسويقي الدولي: السادسالمحور 

هـــو جمموعـــة مـــن العناصـــر واملتغـــريات الـــيت ميكـــن الـــتحكم والســـيطرة عليهـــا مـــن جانـــب  :مفهـــوم المـــزيج التســـويقي الـــدولي: أوال

  .سسة، واليت توظفها لتحقيق أهدافها التسويقية من خالل التأثري االجيايب على مستهلكي منتجا�ا يف األسوق األجنبيةاملؤ 

  عناصر المزيج التسويقي الدولي: ثانيا

مــن أهــم القضــايا الــيت تثــري اهتمــام أي مؤسســة هــي التفكــري يف خدمــة الســوق الــدويل وكيفيــة تنمــيط : Productالمنتـــج  -1

  :اليت يتم تسويقها باألسواق احمللية لكي تصلح للتسويق يف األسواق الدولية، ومنيز وجود االسرتاتيجيات اآلتية السلع

وتــدعى بإســرتاتيجية عــدم تغــري املنــتج والــرتويج، حيــث يــتم تقــدمي املنــتج دون تعــديل وبــنفس : إســتراتيجية االمتــداد المباشــر -أ

ذه اإلسـرتاتيجية مـع املنتوجـات العامليـة الـيت تسـتهلك يف خمتلـف دول العـامل كمشـروب وتـنجح هـ ،وسائل الرتويج املسـتخدمة سـابقا

  .بيبسي كوال

وتــدعى بإســرتاتيجية عــدم تغــري املنــتج وتغــري الــرتويج، فقــد يكــون املنــتج املقبــول دوليــا غــري : إســتراتيجية تكييــف االتصــاالت -ب

  .طلب تغيري إسرتاتيجية الرتويجمعروف أوغري  مفهوم بلغة الدولة األجنبية األمر الذي يت

وتدعى بإسرتاتيجية تغري املنتج دون الـرتويج، وختـص هـذه اإلسـرتاتيجية املنتجـات االسـتهالكية ، : إستراتيجية تكييف المنتج -جـ

ج فاملنتج الذي نال الشهرة قد يكتفي باإلعالن عن امسه فقط، ولكن من الضـروري أن تشـهد السـوق أنـواع جديـدة مـن نفـس املنـت

  .بأشكال متعددة وخمتلفة

  .اط بتكلفة عالية جدوتدعى بإسرتاتيجية تغيري املنتج والرتويج معا، وهي سياسة ترتب: إستراتيجية التكييف المزدوج -د

  .بادخال منتج جديد متاما : إستراتيجية ابتكار المنتج -ه

 :الطلب على المنتج الدولي  -2

  

  

  

  

  

  

 الطلب

 الزمن

النامیة الدول أوربا أ -م - و   
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  :  دورة حياة المنتج الدولي -3

  

                                                                                                                                   

  

  

  

  

يتعني على املؤسسات العاملة يف جمال التسويق الدويل ان �ـتم بـثالث قضـايا ختـص املنـتج يف األسـواق : أبعاد المنَتج الدولي -4

  : جنبية املستهدفةاال

   تغليفال -التبيني                                      -التمييز                              -

  التسعري الدويل يعين وضع األسعار للمنتجات املصنعة يف إحدى الدول واملباعة يف دول أخرى؛:  Price :التسـعير: ثانيا

ميكـــن أن تتبعهـــا املؤسســـات لتســـعري منتجا�ـــا يف األســـواق األجنبيـــة أمههـــا االســـرتاتيجيات هنـــاك العديـــد مـــن االســـرتاتيجيات الـــيت و 

  :الثالث التالية

 تناسـب مـع أكـرب قـدر مـن املســتهلكنينعـين �ـذه اإلسـرتاتيجية تعيـني سـعر للمنـتج ي: إسـتراتيجية التغلغـل فـي األسـواق الدوليـة 

يكون اهلدف من هذه االسرتاتيجية حتقيق االنتشار ملنتوج املؤسسة ويف نفس الوقت يغطي التكاليف اإلمجالية للمنتج ، و 

 .يف السوق الدولية واحلصول على أكرب حصة سوقية يف املراحل األوىل لتقدمي املنتج للسوق

 أو ما تسمى بإسرتاتيجية فرتة االسرتداد السريعة، يتم من خالهلا حتديد سعر مرتفع للمنتوج حيث : إستراتيجية كشط السوق

وجه هذا السعر إىل الفئة األوىل يف السوق، اليت يهمها احلصول على السلعة مهما كان السعر مرتفعا، وعندما تقل الفرص ي

البيعية يتم ختفيض السعر حىت يكون مالئمًا للفئة اليت تليها يف السوق، وهكذا يتم التخفيض باستمرار لكسب فئات 

تيجية إىل اسرتداد راس ماهلا املستثمر يف الدول األجنبية بأسرع وقت جديدة، و �دف املؤسسة من خالل هذه اإلسرتا

ممكن، األمر الذي يدفعها إىل حتديد سعر منتجها حبيث حيقق معدالت عائد تساهم يف سرعة اسرتداد أموال املؤسسة 

ياسية واجتماعية سريعة مما خالل الفرتة املخططة لذلك، عادة يتم تتبع هذه اإلسرتاتيجية يف الدول اليت تعاين من تقلبات س

يدفع بإدارة املؤسسة إىل عرض منتجا�ا بسعر مرتفع، وتكون على استعداد للخروج السريع من السوق حني يتحقق هدفها 

  .وتسرتد أمواهلا

  قلة مرونة الطلب على املنتوج - : تتبع هذه اإلسرتاتيجية يف حالة األسواق اليت تتميز بـــ

  .بتكلفة إنتاج وتسويق مثل هذا النوع من املنتوجات مع عدم وجود بدائل هلا تسهل عملية املقارنةيف حالة جهل املستهلك  -

 المبیعات

 الزمن

 دول متقدمة أخرى

 اإلستھالك

 اإلستراد

 اإلنتاج

یرالتصد  

 مرحلة

 التشبع

 مرحلة

 تنمیط

 المنتوج

 منتج

 جدید

 المبیعات
 البلد صاحبة االختراع

 اإلستراد

 اإلنتاج
 التصدیر

 مرحلة

 التقدیم

  مرحلة
االستقرار 
 أو التشبع

 مرحلة

تنمیط 

 المنتوج

 المبیعات

 الزمن

 دول نامیة

 اإلستھالك
 اإلستراد

 مرحلة
 التشبع

 مرحلة
تنمیط 

 المنتوج

 منتج
 جدید
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 .إذا كان دخول املنافسني إىل السوق قليل يف األجل القصري -

 تقـوم هـذه االسـرتاتيجية علـى أنـه إذا جلـأت املؤسسـة إىل عـرض منتجهـا : إستراتيجية التمييز السعري بين األسواق

تلفة يف األسواق اخلارجية فإنه جيب أن تدعم التميز يف األسعار بتميز يف خصائص املنتج ،وذلك لتجنـب بأسعار خم

 .تسرب املنتج من السوق رخيصة السعر إىل السوق عالية السعر

  :ميكن باختصار تصور حمددات التسعري يف األسواق الدولية باإلضافة كاآليت :محددات التسعير في األسواق الدولية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جيب عند وضع أسعار التصدير مراعاة ظروف وإمكانيات املستهلك يف السوق املستهدف، إن سعر التصدير  :سعر التصدير

تكلفة  [ميكن حتديده حىت بدون األخذ يف اإلعتبار فرق العملة وكذلك بدون حساب هامش الربح املطلوب حتقيقه كاآليت 

تكلفة + ضريبة القيمة املضافة + الرسوم اجلمركية + تكاليف التفريغ يف بلد الوصول +  تكلفة التأمني+ تكلفة النقل + التصنيع 

  . ]سعر البيع للمستهلك النهائي بالسوق املضيف =هامش ربح التجزئة + التوزيع 

، مـن خـالل مـا  يعرف التوزيع على أنه تدفق السلع واخلدمات من مراكـز إنتاجهـا إىل مواقـع اسـتهالكها: Place :التـوزيع: ثالثا

  .يعرف بقنوات التوزيع لذا فمن املهم جدا على املؤسسة أن ختتار اإلسرتاتيجية املتناسبة مع طبيعة منتجا�ا وأسواقها األجنبية

عند تسويق املؤسسة ملنتجا�ا عرب احلدود الدولية فهناك طريقتني ميكن إتباعهما يف عملية توزيع : طرق التوزيع الدولية  

  :مثل يف كل منمنتجا�ا تت

  :بناء نظام توزيعي داخلي خاص باملؤسسة اعتمادا على أحد البدائل التالية وتكون من خالل :الطريقة المباشرة .1

  إنشاء قسم التصدير -

 أھداف الشركة األم

 تكلفة عناصر المزیج التسویقي

 عناصر التكالیف األخرى

السوق المضیفة خصائص  

 العوامل البیئیة األخرى في السوق المضیف

 خصائص السلعة

 الطلب وطبیعتھ

تحدید السعر 

في السوق 

 األجنبي

حددات إستراتیجیة التسعیر باألسواق الدولیةم  
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  .ة إنشاء فرع يف اخلارج تابع للمؤسس -

  . مندوب تصدير تابع للمؤسسة -

زيادة إمكانية : ا�ا عرب األسواق الدولية العديد من املزايا لعل أمههاوحيقق االعتماد على الطريقة املباشرة يف عملية توزيع منتج

السيطرة على أسواق املنتج حيث ترتبط املؤسسة بصفة مباشرة بأسواقها الدولية، غري أن التوزيع املباشر يصطدم بعدد من 

ؤسسة عنها شيء باإلضافة إىل ذلك ارتفاع املشكالت اخلاصة بالبيئة واملؤثرات اخلاصة يف األسواق الدولية اليت قد التعلم امل

  .التكاليف واألموال املستثمرة يف عملية التوزيع

ميكن للمؤسسة اليت ترغب يف تسويق منتجا�ا عرب األسواق الدولية أن تستعني مبوزعني حمليني : الطريقة غير المباشرة .2

  .ية املستهدفةملعاونتها على توزيع منتجا�ا أو مبوزعني موجودين يف األسواق الدول

يقع هؤالء الوسطاء  يف دولة املنتج  ويقدمون خدما�م من األسواق احمللية، وينقسم :  المحلين) الوسطاء(الموزعين    . أ

  :الوسطاء احمللني إىل نوعني مها

       التجار –       

  الصادراتمؤسسات إدارة   -         مساسرة ووكالء التصدير   -   :ويشمل الوكالء على كل من: الوكالء -       

قد يفضل املنتج بسبب ضعف الوسطاء احمللني  يف أداء عمليا�م اخلارجية التعامل مع وسطاء : الدوليين) الوسطاء(الموزعين. ب

يف الدول املستهدفة، فهو بذلك يضمن على األقل قناة أقصر ملنتجاته واتصال مباشراً بوسطاء على اتصال مستمر بالسوق الدويل 

 .الوسيط الدويل إما وكيًال أو تاجراً  املستهدف وقد يكون

يعد الرتويج نقطة البدايـة وأول مرحلـة أو خطـوة تنتهجهـا املؤسسـة عنـد االتصـال باملسـتهلك يف : promotion الترويـج: رابعا

  السوق اخلارجية ؛

ثلة تظهر خصوصية الرتويج الدويل من خالل الصعوبات اليت يواجهها املسوق الدويل واملتم: خصوصية الترويج الدولي -1

  : فيما يلي

  . الصعوبات املتعلقة بتعدد اللغات واختالفها -

تطرح ) االختالفات الثقافية والعقائدية وتباين عادات وتقاليد املستهلكني من بلد آلخر( الصعوبات املتعلقة بتباين الثقافات  -

  ريين هلذا البعد وذلك عن طريق إتباع  والعملبقوة يف جمال التسويق الدويل، مما يستوجب على املسوق الدويل الفهم واإلدراك الكب

بالدراسات القائمة حول ا�تمعات من طرف املختصني والباحثني أو تكوين إطارات املؤسسة املسؤولني عن اإلتصال يف مراكز 

  .متخصصة يف هذا ا�ال

ى وخصوصية هذا البلد فالرتويج عن هناك قوانني ونظم داخلية خاصة بكل دولة تتماش: النظم والقوانني اخلاصة بكل دولة -

  . التدخني أو اخلمور ممنوع يف البلدان اإلسالمية مثال
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  .كثافة وسائل اإلعالم املستعملة يف العامل   -

  عناصر المزيج الترويجي الدولي.  2

  :الن الدويل ما يليمن بني العوامل احملددة أو  القيود املفروضة واملؤثرة على اإلع: العوامل المحددة لإلعالن الدولي. أ

   اللغة والقيم الدينية. 

  حيث جند أن بعض الدول تنفق  الكثري من األموال ): األجنبية( اإلتجاهات السائدة نحو اإلعالن في الدولة المضيفة

 .ت املتحدة األمريكية على اإلعالن مثل الواليا

  وتقاس  ):وغيرها ... فزيون، الصحف، المجالتالراديو، التل( مدى توافر وتنوع وسائل اإلعالم وتكلفة استخدامها

 .درجة الوفرة يف هذه الوسائل يف دولة ما بعدة طرق منها على سبيل املثال بالنسبة للتلفزيون والصحف

 .عدد أجهزة التلفزيون بالنسبة لعدد السكان -

 .عدد قنوات التلفزيون العامة واخلاصة واألرضية والفضائية -

  الدول المضيفةتوافر وكاالت اإلعالن  في. 

 على وسائل النقل العام ( وكذلك المتحركة) بالطرق والشوارع وامليادين العامة(  مدى تطور صناعة اإلعالنات الثابتة

 .أو القيود املفروضة عليها )واخلاص

 وغريها ... مثل درجة املنافسة ، القدرات املالية والفنية للشركة وصبغة السلعة: عوامل أخرى 

ة يف يية لدى العلماء عن الشركة  العاملإن بناء مسعة جيدة، والتحسني املستمر للصورة الذهن:  مة الدولية العالقات العا  . ب

ويتم . الدول املضيفة متثل الدور الرئيسي للعالقات العامة باعتبارها أحد مكونات مزيج اإلتصال التسويقي بصفة عامة 

الرياضية، القيام باألعمال اخلريية يف الدولة املضيفة ، بناء عالقة  رعاية التظاهرات الثقافية، العلمية،: ذلك من خالل

  .وغريها من النشاطات...طيبة مع حكومة الدولة املضيفة

يتأثر بالبيع الشخصي بشكل كبري جدا بالعوامل الثقافية ، وتأيت أمهية البيع الشخصي نتيجة لعدة أسباب  :البيع الشخصي -جـ 

عض الدول على وسائل اإلعالم أو مدى توافر هذه الوسائل وكذلك القيود اليت حتد من حرية اإلعالم يف مثل القيود اليت تفرضها ب

  :بعض األسواق ، و ميكن ابراز أمهية البيع الشخصي فيما يلي

ع الشخصي إن ارتفاع حدة املنافسة بني الشركات يف األسواق العاملية واإلجتاه حنو العوملة، قد يزيد من أمهية دور رجال البي  -  أ

  .                يف األسواق الدولية بدرجة أكرب من دورهم حمليا

  .تربز أمهية دور البيع الشخصي يف جمال تسويق السلع الصناعية عنه يف حالة األنواع األخرى-ب   

  

  انتهى


