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التسويق كمدخل استراتيجي في بناء و تعظيم المزايا 
للرفع من قدرتها التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 على التمويل الذاتي
 -دراسة على بعض المؤسسات بوالية سطيف  -



 

 

بسم اهلل الرحمان  
 الرحيم و به نستعين



 اإلهداء
المتواضع إلى هذا العملأهدي ثمرة   

 نبي الرحمة رسول الله محمد عليه الصالة و السالم

          أسكنها الفردوس األعلى مع النبيئين و الصديقين  و الوالدة الكريمة رحمها الله
 و الشهداء

 الوالد الكريم حفظه الله و أطال في عمره

 أخي الذي لم تلده  أمي ياسين بوذراع

  ، ابتهالالمنتصر بالله الزوجة الكريمة و أبنائي األعزاء المعتز بالله،

 إخوتي سماح، سوسو، دالل، أفراح و كل أبنائهم

 كل األهل و األقارب و األصدقاء و الزمالء

كل أسرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير بجامعة فرحات عباس 
1سطيف   

 



 التشكرات

 
 بن الطاهر الفاضل الدكتور األستاذ إلى العرفان و الشكر بخالص أتقدم
 التي المجهودات كل على و طروة األ هذه على اإلشراف قبوله على يعقوب

 التوجيهات و النصائح بشتى علينا يبخل لم ةيث البةث هذا إنجاز طيل  بذلها
 العمل هذا إنجاز درب أنارت التي المنارة بمثاب  كانت التي

شكر و العرفان إلى كل مسؤولي ال بخالص أتقدم أن يفوتني ال كما
المؤسسات مةل الدراس  على  ةسن استقبالهم و تعاونهم معنا في إنجاز 

 هذا العمل

 هذا إنجاز في بعيد أو قريب من أعانني من كل إلىكما أتقدم بجزيل الشكر 
 الطيب  بالكلم  لو و العمل
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 تمهيد:

                 كيفيربربربربربربربربربرب  تغليتلربربربربربربربربربرب   لحلربربربربربربربربربرب    لحلربربربربربربربربربرب    ل  ربربربربربربربربربرب   ربربربربربربربربربرب     و ربربربربربربربربربرب   و   متوسربربربربربربربربربرب  و   لصربربربربربربربربربرب    ؤسسربربربربربربربربربرب  تعتربربربربربربربربربرب   م

 لغ  يربرب  بصربف  ع  ربرب  ووالرب  مربرب  ور  و  ، ب عتب رهربرب   لوسربيا   مغ سربربب  لتاليربم  لتغليربرب  ت  ملتلعرب    متلو رب  مغظلرب    لووليرب و 

 متوسرب   ارب  ر  عاربن ت  ت ربو  ت كرب    سربت ل ري  و  اربن    مؤسسرب    لصرب   بور س   حوي   صرب  ر  عرب   م ربمل  متاربو  

 لتغليربرب   ربرب   ربرب   و  ر ئربربو  ت  لتغليربرب ، وهغربرب   ح اربرب  نا  ا   لربرب    مت ئاربرب   لربربؤ سا لربرب  هربربال  مؤسسربرب   لتافيربرب   لغلربربو

 ربربربربوي  هربربربربا   لغربربربربوا  ربربربرب  تو  ،  ربربربربب  مبربربربرب  ر  نا تحلربربربرب يبو   لتلايربربربرب   لعو ئربربربربم  لربربربربؤ تو اللربربربرب نتبربربربرب ا سي سربربربرب   تربربربربو   السربربربربت ل ر

   . مؤسس   حىت تصبح ا ء  تس سي  ت  الاتص    حملاي

 هبربرب  متوسربرب    الهتلربرب   و   مؤسسربرب    لصربرب     سربرب  و    بربربا  مربربو     مت  ربرب   لربربؤ يسربربتواي عاربربن  ربربوي  ربو  ربرب

، حيربربأ ت  ملويايربرب   لتلايويربرب  هربربي عاربربمل  لتسربربويآ ربرب   يفربرب   نا  م ربرب     لت سويايربرب  ر سربربتل  ب ربرب  عغ يربرب  لت ربربو  بعربربو  و 

   عاربربربن  لصربربربعيو لفاسربربربف   لتسربربربويم يعتربربرب     ربربرب   مس سربربربي م   ربربرب   مغظلربربرب    معلربربرب مربربربو      وي ربربرب  و  تبربربربمل  مفربربرب هيمل

بغظربرب   و  حتليربربم رسربرب لتل  البربربو ت  تفلربربمل بعلربربمو  ، لربربا  اربربن   مغظلربرب   لربربؤ ت  ربربي ت  لوصربربو  نا تهربربو ال  حملاربربي تو  رربرب راي

  صربربرب  ت  لواربربرب   لربربربا  يحلربربربلو    هربربرب   و  ، ف هيللربربرب و  اربربربد  ربربربو  ال مبخت  ت   اربربرب  لفاسربربربف   لتسربربربويم   وي ربربرب و   ربربرب  ا 

  تعو   حنو ع مي  تو ب م ص عوم   لتسويم.

وتعت   جل  ئ     با  لعويربو  رب   لربوو   لربؤ  ربلو  ت رب    عاربن  سربتوا  لف رب   الاتصرب     متبربب ا لتلارب  

       اتصربربربرب    ل ت ربربربرب      ب العربربربرب لغظربربربرب    لاي  ليربربربرب  تو  ربربربرب  ي بربربربربال   ربربربرب   لغظربربربرب    ال ربربربرب  كي  تو  ربربربرب  يعربربربرب   ب الاتصربربربرب    مواربربربرب  نا

 رب  و  هرب  ت  لسربوقء، و   مث الو واو   لعويو     مؤسس   لفسربل  ت رب   عربو  حتربوي   ترب ه  بل تو  اتص    لسوق

  كيفيربرب   السربربت ل ر  جليربربو متربربال  م ربربو   ت  ربرب   مغ اسربرب   لحل سربرب   لربربؤ يع الربربو   لباربربأ عربرب   مصربربور  لتلربربوياي  م  ربرب بيغلربرب  

، و ربرب  مث ااربرب  ي تربربي م   ؤسسربرب   لغ ربرب   نال بربرب لتاو   ربرب  ا ربرب   (كربرب   ربرب  يغربربت  يبربرب ا  نا  لسربربوق لتي ربرب  هربربا   اللفتربرب  

هربربمل تلرب  تت سربو هربربال  لغظرب    م رب   نال ب الرت رب أل عاربربن  مسربة  لتسربويلي   لسربايل  و و  ا رب   (نلترب م  رب    ربرب  ت  يبرب ا ،
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، و رب  مث   تيرب ر  مرب ي   لتسربويلي  م  رب  وهربا  نتب عرب و  خبو ترب لو  حتويربو  لسربوق  لربا  سربتو   لور س     وي رب  وتع يربد

 .  ئملو  مم غ   و   مث  ام  صور سوياي ذ يت  فلو       يتيح مت  حتليم تحس     و ي

 وضوع :ـــة المــميــأه

 :   ها   مغ ام تت ان تمهي   موضوا ايل  ياي

تربربوا  تكربرب  عربربو  مم ربرب   ربرب   غ صربربي و  ليربربم  لغلربربو  الاتصربرب    متوسربرب    ور  كبربرب   ت حتو  تاعربربي  مؤسسربرب    لصربرب    -1

 ت ب  ص  ر سوي  ها   لغوا     مؤسس  .و   لحل   و   مث واي  لباأ ع  خمتاد

 متوس    لؤ هتل  و يفرب   لتسربويم عاربن  ررب وم و   لص  ألي    حو   مغ اس  يؤ   ب مؤسس   و   لفت    لسوق ن  -2

 غ اسرب   مؤسسرب    م رب ا حربىت ولربو كرب   مترب   صربور سربوياي يفربل  مترب   لليرب   مبختاربد  لتي   عو  اورهت و      لسوق

 لحل ط هت  ت  موا  للص .

 متوسربربرب   نا  و الربربرب   حلربربرب    لتلويربربرب  ت  مربربربوا و   مسربربربتل  ت  لربربربور  مؤسسربربرب    لصربربرب   و  ؤ    الرتفربربرب ا  ل بربربرب ربيربربرب -3

 .ر سويايست   ا ء   غل  كلصو لبعيو و   مث حتليم ترب    عت   ي

 عتربرب   ربرب   غ صربربي  لحلربرب   وهربربا   ربرب  يربربؤ   نا  فربربي  و   متوسربرب   ت  اربربم عربربو  كبربرب و  تسربرب همل  مؤسسربرب    لصربرب    -4

    عو   لب  ل  و   مث  رتف ا  عو   لغلو  الاتص   .

مم غربرب   متوسربرب   عاربربن  لو يفربرب   لتسربربويلي    غلربرب   ربرب   لبلربرب ء ت  لسربربوق مكربرب  اربرب   و  ن   رت ربرب أل  مؤسسربرب    لصربرب    -5

 مهتل  ب لترب    سربو  تابي  ح اي    مسربتلا ا  رب  الرب  ت رب او  وها     يؤ   نا  ام  غ صي       ئل     ال 

 .ت حتليم  الكتف ء  لا يت

 لت ويربربو و ربرب  مث  لربربور ن   ليربرب   لتصربربوي  لربربوا هربربا  و   متوسربرب   يلو هربرب  نا  البت ربرب رو   ربرب    مؤسسربرب    لصربرب    ن  -6

عاربن  لعلاربرب   لوطغيربرب  ممرب  سربربيغع ة هربربا  ب ا ربرب    ترب     ربربو   لعلاربرب   لصربعب  تو أليربرب     ل اربربيب لو   لغربوا  ربرب   مؤسسربرب  

 عان سع  ص    لعلا   لوطغي .
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 ث:ــكالية البحــــإش

    ها   مغ ام ا ا   لي   لؤ ت    لفسل  ت ل  ايل  ياي:

 اإلشكالية الرئيسية:

تعظربربربيمل    يربربرب  تغ اسربربربي  و  ويم كلربربربو    سربربرب  تي ي ت  كتسربربرب  لاتسربربرب  ور تبربربربمل  مؤسسربربرب    لصربربرب    و  متوسربربرب   ربربرب   ربربربوا 

 ؟تس همل ت  ل اب    اورهت  عان  لتلوي   لا يت

 األسئلة الفرعية:

 تعظيمل  م  ي   لتغ اسي ؟و      وا  عتل    مؤسس  عان  مف هيمل  لتسويلي  ت مم رس  لحل ط هت  ت بغ ء -
  ل اب    اورهت  عان  لتلوي   لا يت؟و  تع ي  لي  ت     وا  ور  كتس    مؤسس  لال  ي   لتغ اس -

 فروض الدراسة:

 يلو   لباأ عان  لف ضي    لت لي  :تع ل   ا   لي لإلا ب  عان   

 . لتسويلي  و    مو  عان تبمل خمتاد  مف هيملت ت    مؤسس  ت مم رس  خمتاد تلحل تل   -1

 . م  ي   لتغ اسي   لعويو    ت وي و  تسويلي  ت بغ ء ل و    مو  ف هيمليس همل تبمل  مؤسس  لال -2

راربربب اربربور  و   م ربربور   ربرب  ابربرب   مؤسسربرب  بففربرب  تبغيلربرب  لالربربو     لتسربربويلي  ت تع يربرب و  تسربرب همل  م  يربرب   لتغ اسربربي   م تسربربب  -3

  مؤسس  عان  لتلوي   لا يت.

يربرب  لالؤسسربرب   تربرب   لور سربرب  تربربؤ   بعربرب   رصربرب ئص  لحلخصربربي  لالسربربت وبا  ربرب  الربرب ، و بعربرب   رصربرب ئص  لو يف -4

    ال  ت  ا عان تبمل خمتاد  مف هيمل و  مو     لتسويلي  ت مم رس  خمتاد تلحل    مؤسس .

 حث:ــالبج ـــمنه

ت ولربرب   لربرب بن بيغلربرب  و  حتايالربرب و  ت تيبلربرب و  يلربربو   لباربربأ عاربربن  مربربغل   لوصربربفي  لتاايربرب   لربربا  يعتلربربو عاربربن  ليربربب  معاو ربرب  

       ت  كتسربربربربرب هب  لال  يربربربربرب   لتغ اسربربربربربي   ربربربربرب  الربربربربرب    لتسربربربربربويلي    وي ربربربربرب   لباربربربربربو و  ؤسسربربربربرب  لاتسربربربربربويم ور تبربربربربربمل  م ربربربربربوا  ا لربربربربرب ر
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  ربربب  سربربتخو    ، لع ربرب ه هربربال  م  يربرب   م تسربربب  عاربربن حتسربربا اربربور   مؤسسربرب  عاربربن  لتلويربرب   لربربا يت  ربرب  الربرب  ت ربرب ا  ربربواو 

حتايرب   لبي لرب    متعالرب  ب لور سرب  و  ت  ع جلرب   spssب لرب     عاربن عتلرب  ال  رب   رب     ربغل   لور سرب   ميو ليرب  و ذلرب 

 . ميو لي 

 أدوات البــحث:

حتايربربرب   لبي لربربرب   عاربربربن  اربربرب   ربربرب  و   لت بيليربربرب ، ال  العتلربربرب   ت  ربربرببو   اح طربربرب  مبختاربربربد او لبربربرب   لغظ يربربرب و  لور سربربرب   موضربربربوا

  م و   لوا  تمهل  ايل ياي:

  ماتلي    لعالي .و  خمتاد  لووري  و   ا اي ي ،و   لف لسي و  ب لا    لع بي  ل تي  -

  ل س ئ   لعالي .و   مط وح   -

  لتحل يع  .و   للو لا -

 بع   و اب  ب    مل ل . -

 متوسربربرب   تربربرب   لور سربربرب  و  نطربربرب ر    مؤسسربربرب    لصربربرب   و   م حظربربرب   ميو ليربربرب   ربربرب   ربربرب    التصربربرب    مب  ربربرب   ربربربب  ربربربوي   -

 بو س    ستل ر   لباأ  م ور .

 الدراسات السابقة:

 ، انلرب    رب   للربو  ت   ارب   رب   لباربو  لباربو   لربؤ اربو   ت سربي ق هربا   موضربواو  نا ت بيرب    لور سرب   برب ل اوا

    بيغل       ا  ر  نا   ياي:و   لور س   او او   ت ها   لسي قو 

ستغصربرب ي   الاتصربرب   ب جل  عربرب   مو  هربربي عبربرب ر  عربرب   ربربأ اربربو  ت كايربرب   ا  ر و   عتربرب  سربربال   عبربربو  لربرب أل ق  لربربوور  ر سربرب   -1

  ، حيربربأ  - م ربرب  و لوسربربيا  -تلظلربرب   لباربربو   لتسربربويلي  و كتسربرب    م  يربرب   لتغ اسربربي  حتربرب  عغربربو       4002بب ربربو   سربربغ  

ح ولربربرب  هربربربال  لور سربربرب   ل كيربربرب  عاربربربن  ربربربوا  سربربرب مه   عتلربربرب    مؤسسربربرب  ملظلربربرب   لباربربربو   لتسربربربويلي  ت  كتسربربرب هب  لال  يربربرب  

ؤسس    لسي حي   لفغواي  ت  لع  ق، حيأ  اصرب  هربال  لور سرب  نا  لتغ اسي          لت بيم عان جملوع      م

 ا  لتغ اسربربي متربرب  ع اربرب  تربرب    بربربا كربرب   ربرب   م ولربرب  و ابربربو سربربويلي   تلظلربرب   لباربربو   لتتجملوعربرب   ربرب   لغتربرب ئ   مللربرب  تب ألهربرب  
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لربرب   لتغ اسربربي  تاربربوا  ربرب  ، حيربربأ ن   لع اربرب   لت   يربرب  بربربا تلظلربرب   لباربربو   لت  يبيربرب  و كتسربرب    م و وبغسربربي  تب يغربرب  تيفربرب   

سربربويلي   لباربربو   لت تلظلربرب  ابربربو ا  لتغ اسربربي وهربربا  يعربربمل بربرب   نا بربرب  عربربو  كبربرب   ربرب  تاربرب    عيغربرب   لباربربأ تؤكربربو عاربربن ت بيربربم 

 لل ئلربرب  عاربربن  بربربوت  لسربرببي و لتربرب    بربربا  مت ربرب    و لربربؤ  ربرب   ربرب ي  ت  ت سربربي  غظلربرب هتمل  يربرب   تغ اسربربي  ا يربربو  ا ئلربرب  عاربربن 

 . مستلا ا و لت     ت  لتصليملست  ب    ا    ل ب ئ  تو تس ه  م ول          ال

  بعغربربو   4002اربربو   ت سربربغ   هربربي عبربرب ر  عربرب  تط وحربرب   كتربربور ل ت ااسربربف   لتسربربويمو   ر سربرب  ع ربرب   د الربربو  لسربرب ح   -2

ال  لور سرب  عاربن  ابو ا  لتسويلي ت حتليم  مي    لتغ اسي  لابغو   لت  ري   مر لي    ، حيأ رك   هربو      ور  البت  ر

 ورهرب  ت حتليربم و   لتوأليرببو   لرب وي و   لسربع و   ور خمتاد او لي  البت  ر  متعال  ب لتسويم عان  رب  ر  البت رب ر ت  مغربت 

اربو  اصرب   لور سرب  نا ت  و   لبغربو   لت  ريرب   مر ليرب  بصربف    صرب .و   مي    لتغ اسي  لالؤسس   الاتص  ي  بصربف  ع  رب 

 البت ربرب ر  لتسربربويلي تسربرب همل بحلربرب   كبربرب  ت  كتسربرب    مؤسسربرب    الاتصربرب  ي  لال  يربرب   لتغ اسربربي  و  خمتاربربد او لربربي  ابربربو ا

 ااي.و  بحل   و ضح

عب ر  ع  رس ل    است  ت ن  ر   معل   او   ت سغ  و   ر س  ايص    أل  عبو  لع ي  عبو  د  م    -3

 ر س  ت بيلي  عان  لبغو   لت  ري       –ي  حت  عغو      ت    لتوا   ابو عي عان حتليم  ي   تغ اس 4004

او ح ول  هال  لور س  كال  نب  أل  وا ت   تبمل  مؤسس  ل ل ا   لتوا  ب مفلو   ابو عي عان و    ، - ل ويتي 

ذل          لت بيم عان جملوع      لبغو   لت  ري   ل ويتي ، حيأ  اص   لور س  نا و  حتليم  ي   تغ اسي 

 حتليلل  لاعويو     م  ي   لتغ اسي .و   مؤسس  ب مفلو   ابو عي ل   م    لب لغ ت  كتس هب ت  توا  

هربربي عبربرب ر  عربرب   لربرب   حتربرب  عغربربو       لع اربرب  بربربا تلربربو ا و  ر يربربو  بربرب  هيمل ن  عيربرب و   ر سربرب  كربرب   ربرب  تكربرب   تلربربو  ل ويربرب  -4

  ،  –ليغربوا وعرب  خمترب ر   رب   لحلرب ك    لصربغ عي  ت ت اظرب   ر سرب   يو ليرب  ت جمل –تبع    ميرب    لتغ اسربي  و   ابو ا  لتلمل

تبعربرب    ميربرب   و    لتربرب    بربربا تلربربو ا  ابربربو ا  لتلربربمل و  حيربربأ سربربعي   لب ح ربرب    ربرب   ربرب   هربربال  لور سربرب  حتويربربو ع اربرب   الرتبربرب  

توصربربرب   لب ح ربربرب   نا  بغربربرب ء  عايربربرب  الربربربوو   لتغ اسربربربي  ت جملوعربربرب  خمتربربرب ر   ربربرب   لحلربربرب ك    لصربربربغ عي  ت ت اظربربرب  ليغربربربوا بربربرب لع  ق،
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تبعرب    ميرب    لتغ اسربي   رب  و  جملوع      السربتغت ا   تب ألهرب  س رب  ت واربو  ع ارب   رتبرب    عغويرب  بربا تلربو ا  ابربو ا  لتلربمل

 كا  واو  ت     عغو  ملو ا  ابو ا  لتلمل ت تبع    مي    لتغ اسي  ت  لحل ك   ايو  لباأ    ال  ت  ا.و  ال ،

   ت رب    عرب  ا صربو    برب   بوراارب  لرب  عغربو  جب  هي عب ر  عرب   لرب   لحلرب  مب ارب   لب حربأ و  ب  ا و  ر س  ح يمل  -5

 ر سربربرب  ح لربربرب   ؤسسربربرب   تصربربرب ال   جل  ئربربرب  اربربرب ا  – سربربربتخو   تبعربربرب   تسربربربويم  لع اربربرب   ت حتليربربربم  ميربربرب    لتغ اسربربربي  لالؤسسربربرب  

  مبعربربرب   تسربربربويم  لع اربربرب   ت حتليربربربم  ميربربرب   اربربربو هربربربوا  هربربربال  لور سربربرب  نا ت ولربربرب  تليربربربيمل  سربربربتخو    مؤسسربربربو    ، -ورااربربرب 

 لتغ اسي ، حيأ  ل الرب   لف رب    ل ئيسربي  لاور سرب   رب  كربو  ت   هتلرب    مؤسسرب    رو يرب  تصرببح  غصربي بورارب  كبرب   

 رب  مث حتليربم  لربوالء  لترب   و   حتي ارب   ألب ئغلرب  لتعظربيمل  سربتوي    رارب    ل ضرب  لربويلملو  حتليم ر ب  و  حو  كيفي  تابي 

ذلربربرب  و  ا  لربربرب  يربربربتمل نال  ربربرب   ربربرب   تبغيلربربرب  مسربربرباو  يسربربرب عوه  عاربربربن ن  ر  ع اتلربربرب  ب ب ئغلربربرب  عاربربربن تحسربربرب  واربربرب  لربربربو  متربربربمل،

 رب    مؤسسرب    هربو  مبربوا او توصربا   لور سرب  نا ت  و  ب العتل   عان    يع   بتسويم  لع ا           ل بو .

تالربم مترب  نال  رب   رب    م  يرب   لتغ اسربي   م تسربب   لربا  لرب  يو  اورهت  عان  لتا مل  جليو ت ع ا هت   ب خمتاد ألب ئغلرب ،

هربربي:  جلربربو  ،  لتاسربربا  مسربربتل  لا ربربو  ، و   لربربا  ي كربرب  عاربربن عسربرب  تبعربرب   تس سربربي و  اربرب  ء تبغيلربرب  مفلربربو  تسربربويم  لع اربرب  

 ت     لتسويم  لو  اي.و   ل بو ،و     وا  ل ب ئ ، تلوي   لع ا  با  مؤسس 

اربربمل جب  عربرب   ا ربرب   تلربربو بربرب  سربربعو   اسربرب  ي  ب ملا ربرب   لع بيربرب   لسربربعو ي  حتربرب  عغربربو          ر سربرب  صربرب   بربرب  عبربربو  د  ما -6

هربي  ر سرب  سربعن و  ت  ه  عاربن  م  ء ت  لل رب ا  لصربغ عي  لسربعو     ،و  ت بيم  مع ا   لتسويلي    وي  و     ن   لي  تبمل

 معربرب ر   لتسربربويلي  ت و   مختاربربد  مفربرب هيمل  ربرب    متربرب   لب حربربأ نا نبربرب  أل  ربربوا تبربربمل  ربرب ك    لل ربرب ا  لصربربغ عي  لسربربعو 

اربربو  اصرب  هربربال  لور سرب  نا  ارب   ربرب   لغترب ئ   مللربرب  لعاربن تب ألهربرب  و  .ت  ئلرب ت ربرب  ذلرب  عاربربن  سربتوي   و  مم رسرب  تلحلرب تل 

  ،  رب    مؤسسرب    لصربغ عي  ت  لسربوق  لسربعو و  هو كو  ت  هغ   ع ارب     بيرب  بربا ن   ليرب  ت بيربم  مع ارب   لتسربويلي 

 ت بيم  ملحل    لتسويلي  كال  س عو عان   حل   ل  ا   رب   عرب ي    صرب   لسربواي و  ت  تل  كال  ا     لحل ك  بغل 

  ستوا  مرب    حمللم.و  ح مل  مبيع  و 
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ارب      لع   يل ء ل  مل لوو  ب اي   الاتص   جب  ع   موصرب  برب لع  ق حربو و   ر س  ك      ر    سايل   ص  ق -7

 حيربربربأ   ، –  موصربربرب   ر سربربرب  ت عيغربربرب   ربربرب   مغظلربربرب    لصربربربغ عي  ت  ويغربربرب  -بربربربا  لتسربربربويم تالبت ربربرب ر  و م  ء  لتسربربربويلي 

، نذ س ارب   محلرب ا  ت اارب   لعغ يرب  ب لتسربويم برب م  ء  لتسربويلي تغ و   لباأ  وضوا ع ا  جمرب ال   لتسربويم تالبت رب ر 

  عيغ   لور س  وسربعيل  حنربو نلترب م  غت رب     يرب  ومم رسرب   روتيغيرب  ت تعل مترب  بت  ر     ن  ر    مغظل    لصغ عي ا

، افربربرب  عربربرب  توو يربربرب  الربربربمل  لع اربربرب  بربربربا  لتسربربربويم   ليو يربربرب  و يل كلربربرب  ت حتليربربربم  اربربربرب   عربربرب  ط يربربربم أليربربرب    ح ربربربمل  مبيعربربرب 

واربربو  تربرب ئ  هربربال  لور سربرب  نا اربربو  اصربرب  لو  .بت ربرب ر  و م  ء  لتسربربويلي و ربرب  لربرب   ربرب   ور ت نع  ئلربرب   ميربرب    لتغ اسربربي  ا

توأليربربربربب ع اربربربرب    رتبربربربرب   ضربربربربعيف  اربربربربو  بربربربربا  ت ربربربرب     لتسربربربربويم تالبت ربربربرب ر  و م  ء  لتسربربربربويلي   عربربربربو   البت ربربربرب ر ت جمربربربرب    ل

نا  سربتغت م  فرب  ل اارب  عغ يرب   لحلرب ك   عيغرب   لور سرب  بعلايرب   لتسربويم   رب  ارب    لب ح رب  ، وهربا  و البت  ر ت جمرب    لرب وي 

 .ه  مم   لع ة عان  خنف ض  م  ء  لتسويلي ت هال  لحل ك  بع  تتالبت  ر  و 

 ما يميز دراسة الباحث عن الدراسات السابقة:

       حتاي   لع ض  لؤ ال تلو رب  تعرب ل حربو  بعرب   لور سرب    لسرب بل   م تب رب  مبوضربوا  لور سرب ،   رب   للربو  ت   

 كتسربربرب    م  يربربرب   لتغ اسربربربي ، ت حربربربا ت  و   لتسربربربويمكربربرب   لور سربربرب   تعربربرب ل ركربربرب   عاربربربن عاربربربن  لع اربربرب  بربربربا بعربربرب   ربربربو    

 ميرب    لتغ اسربربي   نا ع ارب     يربرب  ترب بن بربربا كربرب  و   لحلربيء  اضربرب ت ت  ر سربتغ  هربربال تعربوا هربربال  لع ارب   ل غ ئيربرب  ( لتسربربويم

يربرب   لتغ اسربربي  ت تع يربرب  اربربور   مؤسسربرب  عاربربن  لتلويربرب   لربربا يت، ت  تلربرب  ال  عتبربرب ر  م  و   كتسربرب    م  يربرب   لتغ اسربربي و   ربرب   لتسربربويم

 هال  لور س  مب  ب   مت    لوسين عان ع ة  لور س    لس بل   لؤ ال  عتب ره  مب  ب   مت    لغل ئي تو  لت بب.

 طة البحث:ــــخ

،  جل لي  لغظ        اصو  ت بيلي، حيأ يتغ و  وآ  ا لي لظ    تلو       لباأ  معتلو  عان ا لبا،

       ت ول   لت  ق نا بع   مف هيمل  متعال  ب لتسويم    لتسويم  و   نا نا  غ  و  م يأ يت  ق  لفص  

مث  لت  ق نا  لبيئ  ع  خمتاد  م  ح ،  ها   م   فلو  تتبب ت ور نا   هي   لتسويم         ع ضكلا ول   لت
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وصوال نا سي س   م ي   لتسويلي ت  مؤسس   ،ت    ت     هال  م    عان خمتاد  لعغ ص   لتسويلي و   لتسويلي 

  ل وي .و  لتوأليب و   لسع و  تبع   ك     سي س   مغت و          لت  ق نا خمتاد  ف هيمل

       ت ول   لت  ق نا  ،ن   لي  سويال و   متوس  و   مؤسس    لص    مل  لت  ق ت  لفص   ل  ين ناسيتبيغل  

تع يد ها   لغوا    تاد  مع ي   معتلو  ت حتويو و  متوس           لتع ض نا خمو     لص     هي   مؤسس 

   و  .    لتسويلي   لؤ تع ض  س ر ت وره و   ىت  محل ك   لتسويلي و   ص ئصل و  كا  خمتاد    ي ه و   مؤسس  ،

لصيغ  معتلو  ت سوي  هال  مؤسس    و  ا لي آ   سيتمل  ل كي         ها   لفص  عان خمتاد  مص  ر

 لبو ئ   اس  ي  وصوال نا  مص  ر و   ل  ا      مص  ر  لتلايوي  تو  ل  سي ي  مث   ور  مبختاد  مص  ر

  مستاو   تو  مبت   .

 متوس   لا اب    و  بغ ء  م  ي   لتغ اسي  لالؤسس    لص   و   لتسويممل  لت  ق      ل  نا سيتت    لفص   ل  لأ ا

كا  و  ها          لت  ق ت  م حا   موا نا خمتاد  مف هيمل  متعال  ب لتلوي   لا يتو  ،اورهت  عان  لتلوي   لا يت

 متوس  ، مث  لت  ق بعوه  نا خمتاد و  عيوب  كلصور سوياي ب لغسب  لالؤسس    لص   و     ي لو  تهمل   ول ت 

 مو    و  صوال نا  لت  ق نا بع   مف هيملو  ،     اي ه  م  ي   لتغ اسي  ت  مؤسس  ؤ و   س  تي ي  و   ص  ر

  لتسويلي    متوس   كوور ك     لظ    معاو  و  تعظيمل  م  ي   لتغ اسي  لالؤسس    لص   و   لتسويلي  ت بغ ء

 .اسي  كتس    م  ي   لتغ و   البت  ر  لتسويليو  كا   ابو او   و   لتسويمو 

ت  م حا   موا لظ   ع  ت ور   لا  يتغ و   م          لفص   نلي  جل لي  لت بيلي اغا و   لت  ق  ت  

 ب  ا  ر  نا ها   لت ور ب لغسب  نا والي   4004-4002 متوس   ت  جل  ئ       لف   و   مؤسس    لص   

ذل  و   متوس   بوالي  س يدو      مؤسس    لص    بع  ح ل  ر س   س يد. ت   ت  م حا   ل  لي  اسغا و 

 مع جل   احص ئي  مختاد بي ل   هال  الستل ر  بو س   و  ،ب ستخو    ستل ر    ور  تحلل  ك ا   ت      لور س 

 .spssب ل    
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 مدخل إلى التسويق  : الفصل األول

 : تمهيد
، إال أو كليالرقي سواء على املستوى اجلزئي و  مدخل للتقدمو  التكنولوجيا كبابو  يعترب كل من التصنيع 

على أسواق و أوسع أن التسويق يعترب مبثابة كلمة السر أو املفتاح السحري النفتاح كل أبواب التقدم على آفاق 
 .اخلصائصو  املعامل وكبيةصارت كونية أو ك

توى املؤسسة فعالية كافة الربامج املخططة على مسو  بشكل فعال يف مدى جناعةو  إن التسويق يسهم 
 عملياهتا.و  أهدافهاو  روح اسرتاتيجياهتاو  راملفكو  ، إذ يعترب الرأس املدبرصناعية كانت أو خدمة

حتقق و  .ؤسساتمنو كافة املو  مراراستو  اءبقو  و على هذا األساس فقد أصبح التسويق هو عماد أرباح 
 نظمهو  اسرتاتيجياتهو مبادئه و  أساسياتهو  مفاهيمهو  له نظرياتهو  ، كونه أصبح علما قائما بذاتهثرواهتاو  أهدافها

  . جدا متميزةو تكتيكات خاصة و  تطبيقاتو  ممارستهارات همو  له أصولو  ..اخل. أنشطتهو 
       ل إىل التسويق التطرق إىل ماهية التسويقدخمن خالل هذا الفصل الذي يعترب كمو سنحاول  

 .حبوث التسويقو  علومات التسويقيةأخريا نظم املو  البيئة التسويقيةو  املزيج التسويقيو 
 

 ماهية التسويق   : المبحث األول
التطننور التننار ي  إىلهننذا مننن خننالل التطننرق و  مننن خننالل هننذا املبحنن  سنننحاول ام الننة مبفهننوم التسننويق 
كننذا التطننرق إىل و  لننة صننياعة تعرينن  ذننامل ،ننذا األخننري،حماو و  للتسننويقاملفهننوم اينندي   إىلتسننويق وصننوال ملفهننوم ال

رز التطنرق إىل أبن كنذاو  أمهينة التسنويق ىيف األخري سنحاول إبراز مدو  بعض املفاهيم التسويقية اجلوهرية أو األساسية
 .املنافع اليت يولدهاو  وظائفه
 لتسويق  تطور مفهوم ا : لب األولالمط

بننالرعم مننن هننذا فننهن مفهومننه ظننل و  ،ا ننل النشننان امنسنناا علننى املننالقمر إن التسننويق يعتننرب مننن أقنندم 
د نوظننائ  التسننويق قنن، بامضننافة إىل أن نظننرة املمارسننك ألمهيننة نقنناب بننك الكتنناب يف هننذا ا ننالو  موضننع خننال 

م التسننننويق بعنننندة مرا ننننل يف املؤسسننننة قنننند مننننر مفهننننو و  .الننننيت مننننرت اننننا ا تمعننننات اختلفننننت لبقننننا ملرا ننننل التطننننور
لكنننن و  ،أيت مننن فننرا تننمل تعنننرب عننن التطننور الننذي  نندث يف مفهنننوم التسننويق الننيت إال أن هننذا املرا ننل ، االقتصننادية

 .قتصاديةنتيجة ألمهية التسويق لدى املؤسسة اال تجاء
لكنني تسننتطيع إدارة  كننل مر لننة مننن املرا ننل الننيت مننر اننا مفهننوم التسننويق تعننرب عننن ضننرورية ال بنند منهننا  إن 

ن زمنننة ،نننذا النشننناالتطنننور ممنننا يتطلنننأل إعطننناء األمهينننة الالو  املهنننام النننيت بننندأت بالتنننناميو  األعبننناءالتسنننويق منننن القينننام ب
 .ؤسسةاملؤثر داخل املو  اييوي

 سننأل تسلسننلها الننزم  فيمننا و  و سنننحاول التطننرق إىل أهننم املرا ننل التار يننة الننيت مننر اننا مفهننوم التسننويق 
 يلي: 



 ويقـــمدخل إلى التس :الفصل األول

- 2 - 

 

  The Production Concept  : مرحلة التوجه بالمفهوم اإلنتاجيرع األولالف
،  ين  كاننت القنرن العشنرينيف بداينة  لنددارةاجلنوهري و  األساسنيهني الشن ل  امنتنا لقد كانت مشكلة  

 ممنننا خلنننق فجنننوة بنننك العنننر  الطاقنننات امنتاجينننة للمؤسسنننات عنننري قنننادرة علنننى تلبينننة  جنننم الطلنننأل الكلننني املتزايننند
 .لألالطو 

منن   فقند بنات و ، ذات األسنعار املنخفضنةو  ل املنتجنات املتا نةضو يفرت  هذا املفهوم أن املستهلك يف
مبعنننا حماولنننة تركينننز العمنننل علنننى خفنننض تكنننالي  ، التوزينننعو  لزامنننا علنننى املؤسسنننات امنتاجينننة حتسنننك كفننناءة امنتنننا 

 .توزيعية ممكنةتجات يف أقصى نقطة توفري املنو  امنتا  إىل أقصى ايدود املمكنة
 :  1تربز أمهية هذا املفهوم جليا يف  التك مهاو  و ميكن أن تظهر

 .مبعا  الة البائعك ةضو عر نتجات املزيادة الطلأل على امل-1
 .بتخفيض هذا التكلفة امدارةبالتايل فالبد أن هتتم و  ،امنتا رتفاع تكلفة إ-2

أثنناء هنذا املر لنة فقند اسنتطاع املنتجنك  Saler's Marketبسبأل ظهنور سنوق البنائعك و  و بشكل عام 
لعل أفضل من عرب عنن هنذا املفهنوم هنو رائند صنناعة السنيارات و ، بيع أي كميات من السلع اليت استطاعوا إنتاجها

عنننندما قنننال يف بداينننة عصنننر معرفنننة امنسنننان انننذا السنننلعة  إن بهمكنننان املسنننتهلكك   Henry Fordاألمريكينننة 
 2إذ مل ينتج إال اللون األسود كان أسودا   لاملاللون الذي يرعبونه ايصول على سياراهتم با

و جتدر امذارة إىل أن هذا املر لة متثل  قبة الزمن املمتدة من انبثناق الثنورة الصنناعية النيت ذنهدهتا أوروبنا 
ملر لنة ومنن أبنرز خصنائص هنذا ا 1121والعامل يف أواسط القرن الثنامن عشنر  ند  ندوث الكسناد الكبنري يف عنام 

 :3هي
 .امنتاجيةو  الرتكيز على امنتا -1
 .لعة على  ساب منافع ومزايا السلعنشطة الصناعية واجلوانأل ا،ندسية للساألالرتكيز على -2
 .ة أوال على  ساب أهدا  املستهلكبالتايل حتقيق أهدا  املنظمو  إنتا  ما ميكن إنتاجية-3
ري منن للبنات املسنتهلكك ائعك يف هنذا املر لنة إذ بقنى قسنم كبنسناد سنوق البن بالتايلو  الطلأل أكرب من العر -4

 .   عري ملىب
زينننادة األربننناح و   اولنننت املنظمنننات يف هنننذا املر لنننة إنتنننا  أكنننرب قننندر منننن املنتجنننات لتخفنننيض تكنننالي  امنتنننا -5

 لتحقيق مصلحة املنظمة أوال.
 
 

                                                 
 . 21اجلزء األول، ص ،  2002،  مصر،  امسكندرية ، وزيعالتو  مؤسسة  ورس الدولية للنشر'' ، التسويق،''  عصام الدين أبو علفة-1
 .30، ص  الطبعة األوىل،  2000 ، األردن،  عمان ، دار امليسرة'' ، التطبيقو  مبادئ التسويق ايدي  بك النظرية'' ، مصطفى الشيخ،  عبد الباسط  سونة،  زكرياء عزام-2
 .30-33ص نفس املرجع  السابق ص -3
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 The منتجمرحلة التوجه بالمفهوم السلعي أو التوجيه نحو ال : الفرع الثاني

Product Oriented    
هننو يركننز علننى أسنناس أن املسننتهلك سننو  يفضننل تلننك و ، و هننو مفهننوم أو منندخل يركننز علننى املنننتج نفسننه 

 كتركنننز امدارة هننننا علنننى حتسنننو ، مواصنننفاتو  أ سنننن ذنننكالو  أكثنننر كفننناءةو  املنتجنننات النننيت تقننندم لنننه بنننأعلى جنننودة
فنهن مهمنة منن   و  ،عدة أن املنتج اجليد يبيع نفسه بنفسنهذلك اعتمادا على قاو  ،تطوير املنتجات  سأل كل فرتةو 

 .تكون مركزة حنو جهود رجال البيع ، مبعا أن كل اجلهودالبيع هي ذات أمهية أقل
 :  1باعتناقها ،ذا املفهوم فهي تفرت  أنو  إن املؤسسة يف هذا املر لة 

 .أهنم يركزون على ذلكو  املواصفاتالشكل أو و  املشرتين سو  يعجبون باملنتج جيد الصنع-1
الندفع و  أهنم مستعدون للشنراءو  ،ليس كوسيلة مذباع  اجةو  واصفاتاملشرتين ينظرون إىل السلعة كمجموعة م-2

 يف سبيل ذلك. 
إهننم بالتنايل ، و يستطيعون الوصول إليهنا دون جهنود كبنرية منن جاننأل املؤسسنةو  املستهلكك على معرفة بالبدائل-3

كمننا ميكننن لرجننال البيننع املسنناعدة يف هننذا ،  السننعرو  بننك اجلننودة عالقننةالو  لننى أسنناس اجلننودةيفاضننلون بننك البنندائل ع
 ا ال.

اهتماماهتننا بنناملنتج بصننورة قنند تكننون أبعنند مننا و  و يف ايقيقننة أن الكثننري مننن املؤسسننات تركننز كافننة جهودهننا 
 ا تقنندم أعلننى املنتجننات جننودةتشننري إىل أهنننو  ممننا ال عرابننة فيننه فقنند جتنند هننذا الشننركات تتعجننألو ، ميكننن عننن الواقننع

 .ألرباح اليت كانت متوقعة، أو أهنا ال حتقق أرقام البيع أو اهو الذي ال يقبل عليها بشكل كا  لكن املستهلكو 
 ينن  أن   Marketiny Myopiaإن اعتننناق هننذا املفهننوم ميكننن التعبننري عنننه بأنننه قصننر نظننر تسننويقي 

أي منننا يعننن  أن ، األسنننواقو  لنننيس حننننو اياجنننات ايقيقينننة ل فنننرادو  جالتوجينننه الرئيسننني ،نننذا املفهنننوم يكنننون حننننو املننننت
 .سو  تعود عليهم من ايصول عليها ليس للمنفعة اليتو  املستهلكك حيتاجون للمنتجات فقط

 : The Selling Concept البيعيمرحلة التوجه بالمفهوم  : الفرع الثالث
 لتك السنننابقتك إىل زينننادة قننندرة املؤسسنننات علنننى امنتنننا   املنتجنننات يف املنننر و  أدى الرتكينننز علنننى مشنننكالت امنتنننا 

ممننا أدى إىل ظهننور ، قنند سنناد نظننام امنتننا  الكبننري الننذي يتطلننأل التوسننع يف  جننم امنفنناق لتحقيننق وفننراتو  خاصننة
بصنفة جند ملحنة ظهنور نظنام توزينع  و  ، ممنا اسنتدعىرتبطنت بكيفينة تصنري  هنذا املنتجناتعدة مشكالت معقدة ا

 م امنتا  الكبري.ك ء ليساير نظا
بدايننننة و  هننننذا يف أواخنننر العشننننريناتو  و قننند ازدادت  نننندة املشننننكلة تفاقمنننا بظهننننور األزمننننة العاملينننة للكسنننناد 

 بشننكل جلنني للعيننان العجننز الكبننري للمؤسسننات يف تعرينن  منتجاهتنناو  الننيت أظهننرتو  الثالثينننات مننن القننرن العشننرين
املشنكالت بشنكل متزايند بو  تلن  املؤسسنات باالهتمناممسنتوى خ كنتيجة لكل ما سبق فقد بندأت امدارات علنىو 

النتخلص منن و  ، فبدأت املؤسسات على سبيل املثال استخدام امعالن كوسيلة لرتويج املبيعاتما يتعلق ااو  البيعية
إن كنان ينظنر و ، بعنض التقنينات األخنرى يف هنذا املر لنةو  كما اسنتخدمت حبنوث التسنويق،   جم املخزون الفائض

                                                 
 . 22ص ،  الطبعة األوىل ، 2002مصر، ،  القاهرة'' ، ختطيط وتكوين املزيج التسويقي الفعال، '' زهريحمي الدين األ -1
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هننذا ظهننر جليننا كفلسننفة و  سنناليأل علننى أسنناس أهنننا هنننج مؤقننت فقننط ناولننة الننتخلص مننن هننذا األزمننةإىل هننذا األ
 : 1على العموم فقد اتسمت هذا املر لة ببعض اخلصائص نوجزها فيما يليو  سادت هذا املر لة

 .حتقيق أقصى  جم ممكن من املبيعاتو  الرتكيز على القوى البيعية لتصري  املنتجات-1
 .ى ضرورة تصري  الفائض من امنتا الرتكيز عل-2
 القيام ببعض ايمالت الرتوجيية مقناع املستهلكك بشراء املبيعات.-3
 ظهور سوق املشرتين  ي  الطلأل أقل من العر .-4
 .  بيع ما مت إنتاجه-5

 The Marketing Concept مرحلة التوجه بالمفهوم الحديث للتسويق : الفرع الرابع

يعتنننرب أن جنننوهر  إدارييقي أ ننندث فكنننرة يف تننناريخ عالقنننات التبنننادل وهنننو مبثابنننة توجنننه يعننند املفهنننوم التسنننو  
رعبننننات و  هنننني حتدينننند  اجنننناتو  اجلهننننود لتحقيننننق أهنننندافها املزدوجننننةو  األنشننننطةاملنظمننننة هننننو ضننننرورة تكامننننل كافننننة 

ة باملنافسنك ،نا، فعالينة مقارنن، و هتيئنة املنظمنة لتحقينق امذنباع املرعنوب بنأعلى كفناءةو  املستهلكك املسنتهدفك بدقنة
 .  باح املخططة من جهة أخرىحتقيق األر و  ،هذا من جهة

 : و يعر  كوتلر هذا املفهوم بأنه
"The Marketing concept is a management orientation that hold the key to 

achieving organizational goals consists in organization determining needs and 

wants of target markets and adapting itself to delivering the desired satisfactions 

more effectively and efficiently than its competitors"
2       

و ممنننا سنننبق يتضنننح بنننأن املفهنننوم التسنننويقي هنننو عبنننارة عنننن تفكنننري أداري يقنننوم علنننى أن املهمنننة األساسنننية 
ت السنوق املسنتهدفة وتكيين  أوضناع املؤسسنة لتقندا امذنباع املطلنوب ،نذا  اجاو  املؤسسات هي حتديد رعبات

 الرعبات بكفاءة أكرب من منافسيها.  
 :3هيو  فهوم التسويقيللمكما اقرتح كينج مثانية عناصر اعتربها األركان األساسية   
 .منو املؤسسةو  تفهم املركز االسرتاتيجي لدور املستهلك يف ارتباله ببقاءو  تقدا -1
 التوازن اممجايل لنظام املؤسسة مع النظم انيطة. -2
 . شكالت ذرائية معينة لدى املستهلك ل م تصميم املنتجات مبا يساهم يف -3
 .ضمان استقرار املؤسسةو  يق الربحإدراك امدارة ألمهية املنتجات اجلديدة ودورها يف حتق -4
 . تقدير عام لدور حبوث التسويق -5
أخنرى علننى مسنتوى األقسننام تكنون مفهومننة ومقبولنة مننن قبنل املننديرين يف ختلنن  و  لنى مسننتوىوضنع أهنندا  ع -2

 املستويات. 

                                                 
 . 31ص ،  مرجع سابق الذكر ، مصطفى الشيخ،  الباسط  سونة عبد ، عزام،  زكرياء-1
 . 23عصام الدين أمك أبوعلفة،مرجع سابق الذكر، ص  -2
 . 24ص نفس املرجع السابق ،  -3
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 .قصري األجل ألهدا  املؤسسةو  ويلالتخطيط الرمسي ل -3
 .ام املؤسسة إذا استلزم األمر ذلكخلق أو التوسع يف إل اء أو إعادة تنظيم أقس -0
 التسويقي من خالل الشكل أدناا:و  املفهوم البيعي يوضح ملؤلفون أهم نقان التفرقة بكو  هذا
 

 ( 10): الشكل رقم
  مقارنة بين مرحلة المبيعات ومرحلة التسويق

 
 نقطة البداية

Starting Point 
 الرتكيز

Focus 

 الوسائل
Mean 

 النتائج
Ends 

 
   

 املصنع
Factory 

 املنتجات ايالية
Exiting Products 

 الرتويجو  البيع
Selling and 

Promotion 

 أرباح من خالل  جم املبيعات
Profits Through 

sales volume 
 

   Selling Eraمر لة البيع 
 

 السوق
Market 

  اجات املستهلك
Customer 

needs 

 التسويق التكاملي
integrated 

marketing 

إذباع   خالل  من  اح بأر 
 رعبات املستهلككو   اجات

Profits through 

customer satisfactions 
  Marketing Eraمر لة التسويق 

 
 :نقال عن 40ص ، مصطفى الشيخ، مرجع سابق الذكر، زكرياء عزام، عبد الباسط  سونة :المصدر

 

Philip kotler and gray Armstrong ; principles of marketing ; ninth edition ; p 19.  

 :1التسويق تتمثل فيما يليو    بك كل من مر ليت البيعو يتضح من خالل الشكل السابق أن أهم نقان االختال
 . املفهوم البيعي هي املصنع نفسهنقطة البداية للمفهوم التسويقي هي السوق بينما نقطة البداية يف -1
رعبنننات املسنننتهلكك يف املفهنننوم و  الرتكينننز علنننى املنتجنننات ايالينننة يف املفهنننوم البيعننني بينمنننا الرتكينننز علنننى  اجنننات -2
 .قي أي إنتا  ما يريدا السوقلتسويا

                                                 
 . 41-40 ص ص،  مرجع سابق الذكر،  مصطفى الشيخ،  عبد الباسط  سونة،  كرياء عزامز  -1

 املفهوم البيعي 

  التسويقياملفهوم 
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كمنا هنو اينال   النرتويجو  لنيس علنى وسنائل البينعو  االعتماد على وسائل التسويق التكاملي يف املفهوم التسويقي -3
 .يف املفهوم البيعي

منن   العمنل و  ذلك من خالل دراسة  اجة السنوقو  يف مر لة التسويق بدأت املؤسسة عملها من اخلار 
املرا ننل و  ، بينمنا املفنناهيمoutside-Inالننداخل  إىلهنو مننا يعننر  مببندأ مننن اخلنار  و  الرعبنناتو  علنى تلبيننة اياجنات

 .إنتاجهما ميكن  إنتا و  ،إنتاجه  ي  بيع ما مت  Inside-Outالسابقة اتبعت فكرة من الداخل إىل اخلار  
فكنننرة التسننننويق الشنننكل السنننابق فنننهن املفهنننوم التسنننويقي اسنننتخدم ، فكمنننا يشنننري أمنننا الوسنننائل املسنننتخدمة 
 : 1هذا يع  أمرانو   integrated marketingالتكاملي 

يق و ننندها ال رعبنننات املسنننتهلكك فننندائرة التسنننو و  التوفينننق بنننك مجينننع دوائنننر املنظمنننة مذنننباع  اجننناتو  التنسنننيق -1
الندائرة ، د البشنريةدائنرة املنوار ، دائنرة التسنويق، فيهنا دائنرة امنتنا فاملنظمة ، امداريةالوظائ   تستطيع أن تقوم جبميع

 . ..اخل، . املالية
              اجننننننات عدوائننننننر التسننننننويق  نننننند نشننننننبو  فينب نننننني بننننننذلك أن يكننننننون هننننننناك تنسننننننيق بننننننك هننننننذا النننننندوائر

لتصنميم هنذا املننتج و  ،امنتنا دائنرة  إىلتنقنل الفكنرة و  ، فدائرة التسويق تدرس  اجة سنوق معنكرعبات املستهلكو 
من هنا أتى فكرة التسويق التكناملي و  ،العليا امدارةسياسات من و  قراراتو  مالية نياتإمكاو  بشرية موارد إىلحنتا  

 .متطلبات السوقو  ا تياجاتو  وافقمجناز منتجات تت  امخوةالدوائر و  التنسيق بك دائرة التسويقو  مبعا التوفيق
 تلفة.اجلانأل الثاا من التسويق التكاملي هو ما يعر  بالوظائ  التسويقية املخ -2

                دام مفهننننننوم التوجننننننه السننننننوقي هننننننو أفضننننننلجتنننننندر امذننننننارة إىل أنننننننه هننننننناك بعننننننض املنظننننننرين يننننننرون أن اسننننننتخو  هننننننذا
 :2ذلك ل سباب التالية و  أوسع من استخدم مفهوم التوجه التسويقيو 
            ، مركننننأل ال ينحصننننر فقننننط بوظيفننننة التسنننننويقك   Market orientationإن مفهننننوم التوجننننه السننننوقي-1
، زيادة على توزيعهاو   Market intelligenceلكن باذرتاك األدوات األخرى للهد  بناء استخبارات سوقية و 

 .يدا وحمددا بدائرة التسويق و دهااعتبار مفهوم التسويق مق
 فالتسنمية ختفنض منن  صنر املسنؤولية يف دائنرة، إن مفهوم التوجنه السنوقي ال يضنخم وظيفنة التسنويق يف الشنركة-2

 .كةجعلها يف مستوى مجيع الدوائر يف الشر و  التسويق
منننؤثرة يف العملينننة  عوامنننل بيئينننة ختلفنننةو  إن تسنننمية مفهنننوم التسنننويق تركنننز علنننى األسنننواق مبنننا تسنننلمه منننن عمنننالء-3

إذ عندت االسنتخبارات ، تتفق مع التوجيه حنو مفهنوم إدارة األسنواق النذي اقرت نه بعنض املنظنرينو  ،التسويقية ككل
فمفهننوم اسننتخبارات السننوق وحتليننل العوامننل اخلارجيننة املننؤثرة أ ننل مننن  . قطننة البدايننة يف التوجيننه السننوقيلتوجيننه ن

 .تفصيالهتمو  معرفة  اجات العمالء
: امبنننننننداع مهننننننناو  خنننننننرين ملفهنننننننوم التوجنننننننه السنننننننوقيو تشنننننننري الدراسنننننننات التسنننننننويقية ايديثنننننننة إىل إضنننننننافة عنصنننننننرين آ

Innovation   املرجع التنافسي وCompetitors  . 
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فهننه جينأل أن يعتمند علنى امبنداع واملرجنع ، إذ أن مفهوم التوجنه السنوقي  ند يكنون متمينزا عمنا يقنوم بنه املنافسنون
كمننا أن املنافسننة تعنند إلننارا مرجعيننا مييننز الشننركة عننن عريهننا مننن خننالل الطريقننة الننيت تشننبع اننا  اجننات ،  التنافسنني
 Competitionيطلننق علينه  ننديثا مفهنوم التوجنه التنافسنني  . وهننو منامقارننة مننع منا يقننوم بنه املنافسنون عمالئهنا

Orientation   الشكل أدناا يوضح هذا املفهومو. 
 (12) : الشكل رقم

 يمفهوم التوجه التنافس
       
 
 
 
 

Source:  philip kotler ; marketing management ;3eme edition ; 1976 ; p26. 

   : Societal Marketingالجتماعي للتسويقمرحلة التوجه بالمفهوم ا :الفرع الخامس
  ينننن  بننندأ بعننننض الننننناس  ،بننندأ هننننذا املفهنننوم أو تلننننك الفلسننننفة يف الظهنننور تقريبننننا يف منتصننن  السننننبعينات 

ما إذا كان هذا املفهنوم كافينا ومناسنبا بالفعنل و  بعض املعنيك يثريون بعض األسئلة  ول املفهوم التسويقي ايدي و 
مننن نقننص و  تقابلهننا النندول وا تمعننات اياليننة مننن تنندهور يف بعننض القننيمو  هننا العننامل اليننوميف ظننل الظننرو  الننيت يقابل

هنل املؤسسنات  . العوامنل االجتماعينةو  االجتاهناتو    منن إمهنال اخلندماتمن تضنخم و  من انفجار سكااو  املوارد
ا تمنع ككنل و  سنتهلككاهتمامنات ممنوع املو  إرضناء  اجناتو  خدمةو  معرفةو  اليت تؤدي أعماال ناجحة يف دراسة

 أم أن ،ا بالفعل دورا إضافيا آخر جيأل أن تسعى إليه وتساهم فيه.، يف األجل الطويل
حتقينق و  ،تهلك النهائي أو املنتفنع الصنناعيرعبات املسو  إن ختطيط أوجه نشان املنشأة مذباع ا تياجات 

أيضنا جينأل أن يراعني هنذا التوجنه حتقينق  لكننو  ،توجنه اقتصنادي حبنتو  لك أمر مشنروعاألرباح العادلة من خالل ذ
، تتعامنل معنهو  تمنع النذي تنشنط فينهالوفاء باملسؤوليات االجتماعية للمؤسسة اجتناا ا و  الصاحل العام ،ذا املستهلك

 .1أو على األقل مبا ال يتعار  مع ذلك ا،د 
علينننه بعنننض املنظنننرين  إن هنننذا الفلسنننفة أو هنننذا التوجنننه حننننو املفهنننوم االجتمننناعي للتسنننويق أو كمنننا يطلنننق 

، جوهرينة منن خالينا ا تمنعو  باملفهوم املعدل للتسويق يقوم على افرتا  أن املؤسسة عبارة عن لبنة أو خلية أساسية
الرقني باملسنتوى و  إذنباع  اجنات املسنتهلك منع املسنامهة يف حتسنكو  تركز جهودها على حماولنة حتقينقو   ي  تعمل

األسنناس فننان املسننتهلك النهننائي أو املشننرتي الصننناعي سننيكون لننه والء اجتنناا علننى هننذا و  املعيشنني يف األجننل الطويننل
رعباته بأكفأ صنورة ممكننة  منن جهنة مراعينة  يف ذلنك مصناحل ا تمنع منن جهنة و  هذا املؤسسات اليت بتلبية  اجاته

 .  أخرى
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العمننل  بتعرينن  التسننويق االجتمنناعي علننى أنننه ذلننك التوجننه امداري الننذي يعتننرب Kotlerكمننا قنند قننام  
هتيئننة املنظمننة لتحقيننق امذننباعات املرعوبننة و  رعبننات األسننواق املسننتهدفةو  اجلننوهري للمنظمننة هننو حتدينند ا تياجننات

ا تمننع علنى أ سنن وجننه و  بطريقنة حتننافل علنى أو تندعم التكامننل بنك املسنتهلك و  فاعلينة تفننوق املنافسنكو  بكفناءة
 .1ممكن

                                        إيضا ها من خالل الشكل أدناا: و  رئيسية ميكن إجيازهاو يتضمن هذا املفهوم أو التوجه ثالثة حماور 
 10: الشكل رقم

 االعتبارات في التسويق االجتماعي
 
 
 
 
 
 
 

 .43ص ، مرجع سابق الذكر، مصطفى الشيخ، عبد الباسط  سونة، زكرياء عزام : المصدر

 :  ناور الرئيسية الثالث فيما يليح أهم هذا او من خالل الشكل أعالا فهنه ميكن إيضا 
مصنناحل ا تمننع لويلننة و  جننلبننك مصننايهم لويلننة األو  عنندم التعننار  بننك ا تياجننات املسننتهلكك قصننرية األجننل-1

 .األجل
       مقابلنننننة مصننننننايهم لويلنننننة األجننننننلو  تننننندعيم املسنننننتهلكك للمنظمننننننات النننننيت تظهننننننر اهتمامنننننا بهذنننننباع  اجنننننناهتم-2
 .   تمع لويلة األجلأيضا مصاحل او 
إن مهمنننة املؤسسنننة هننني خدمنننة األسنننواق املسنننتهدفة لنننيس فقنننط عنننن لرينننق إنتنننا  منننا ولكنننن عنننن لرينننق إذنننباع -3

   .املنافع االجتماعية لويلة األجل من اجل كسأل زبائن جدد وانافظة على العمالء اياليكو  اياجات الفردية
 سسات بهنتا  منتجات صنحية منن خنالل مراكنز البحن و من األمثلة على هذا التوجه هو قيام بعض املؤ  

 التطوير التابعة ،ا كهنتا  زيت خال من الكلسرتول.و 
 : A generic conceptمرحلة التوجه بالمفهوم الموسع للتسويق : الفرع السادس

أ ننننل إذ يركننننز علننننى اجلوانننننأل املختلفننننة و  لكننننن أ نننندث منننننهو  ،امتننننداد ملفهننننوم االجتمنننناعي للتسننننويق و هننننو 
أخالقينات املمارسنك للعملينة و  إضنافة إىل سنلوكيات ،للتسنويق كممارسنة وتطبينق األخالقينةو  سؤولية االجتماعينةللم
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 Society                                

Human wefare                       حتقيق  فاهية  جتماعية  

 لتسويق  الجتماعي 
Societal Marketing 

 حتقيق  حبية  ملنظمة

Company Profits 

 ذبا   اجا   ملستهلكك 
Consumers want satisfaction 
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خطننأ ننناتج  أخالقينناهتم إضننافة إىل املسنناءلة أي حماسننبة أصننحاب املصننلحة يف الشننركة املسننؤولك عننن أيو  التسننويقية
 :1أنهيعر  فيليأل كوتلر هذا املفهوم ب ،  ي عن تقدا خدمة أو سلعة

"Marketing can be used bring products , services, organizations, persons , places 

or social causes to the attention of market. an increasing number of 

organizations are getting involved in the last type of marketing , that of  trying to 

utin support for social causes sush as population energy conservation, 

environmental and control. those efforts go under the name of social marketing 

". 

ع أكثنر فنأكثر إذ أصنبح يشنمل  و يذهأل كوتلر من خالل هذا التعري  أن مفهوم التسنويق خنالل هنذا املر لنة اتسن
 :كل من

 .السلع-
 .ماتاخلد-
 املنشآت.-
 .األفراد-
 .  املبادئ ذات األعرا  االجتماعية-

 :2و لبقا للمفهوم املسابق فهن األمر يتطلأل املفاهيم التالية
            لكننة أصنبح اتسناعاو ، فقنطووفقا ،ذا الفلسفة فهن املنتج مل يعد يقصد  به املنتجنات املادينة امللموسنة : المنتج-0
 :كال منليشمل    ولية و 
 .السلع -أ

 .اخلدمات -ب
 .األذخاص - 
 .املنشآت -د
 .األفكار -و
جبانننأل املسننتهلك  متشننعأل األبعنناد ليشننملو  و بنندورا فننهن مفهننوم املسننتهلك أصننبح أكننرب اتسنناعا :المســتهل -2

 :التقليدي ما يلي
 .الرأي العام -أ

 .ان مباذر باملؤسسة أو املنظمةاجلهات اليت ،ا ارتب -ب
 .عاملون مع املؤسسةديرون الذين يتامل - 
 .املوردون -د
 .املوزعون -و

                                                 
 .25، مرجع سابق الذكر،  الدين أمك أبوعلفة عصام-1
 ر .بتص،  22ص ع السابق ، نفس املرج-2
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إن تطبيننق املفهننوم املوسننع للتسننويق يتطلننأل توسننيع نطنناق بعننض األدوات التسننويقية  نند  :األدوات التســويقية-0
 :  التسويقي األربع ميكن ذكر ما يليمن بك هذا األدوات أو ما يعر  بعناصر املزيج و ، تتماذى مع هذا املفهوم

 . Produitاملنتج  -أ
 .Priveالسعر  -ب
 .أو التوزيع Placeاملكان  - 
 .Promotionالرتويج  -د

هنذا العناصنر الثالثنة و  ح عندد عناصنر املنزيج التسنويقي سنعة،أما للخدمات فقد مت إضافة ثالثة عناصر أخنرى ليصنب
 :  هي
 . Peopleالناس  -أ

 . Physical Environnentالبيئة املادية  -ب
 .  مةعملية تقدا اخلد - 

 .من التفصيل يف مبا ثنا القادمة أنه سيتم التطرق اىل كل عناصر املزيج التسويقي بشيء امذارةو جتدر 
 صندور العديند منن األنظمنةو  ممنا اسنتوجأل ظهنور، و قد بنرز االهتمنام انذا املفهنوم بعند ظهنور اجلماعنات الضناعطة

 .عري التسويقيةو  رستها التسويقيةمماو  تضبط فلسفتهاو  التشريعات اليت تنظم بيئة األعمالو  القوانكو 
هننل وفننرت و  ،التعليمننات يف عمليننات امنتننا و  ةفهننذا املفهننوم يؤكنند منندى التننزام منظمننات األعمننال باألنظمنن

، ر  علننننى املنننننتجفاملسننننتهلك لننننه  ننننق التعنننن، الشننننركة املعلومننننات الضننننرورية للمسننننتهلك عننننن املنتجننننات الننننيت قنننندمتها
عننن  و أخنننريا عننندم خنننداع و  ذ تعتنننرب املعرفنننة  نننق أساسننني منننن  قنننوق املسنننتهلك..اخل إ. ، مكوناتنننهمواصنننفاته، سنننعرا

 .1املستهلك مبواصفات عري موجودة يف السلع املقدمة ل سواق
 حبتةمل تكن نتا  عمليات تنظريية  إليهااليت مت التطرق و  املرا ل اليت مر اا مفهوم التسويقإن كل هذا  

 إىليف النظر  ابتكاريهسباب اليت أجربت الشركات على تب  مداخل األو  إمنا كانت نتا  العديد من الدوافعو 
من مجلة هذا و  ،أو مديريها من وجهة نظر الشركات ليسو  تقدا املنتجات من وجهة نظر السوقو  أسواقها

 : 2األسباب ميكن التطرق إىل ما يلي
ينندفع ال حمالننة باملسننؤولك  إن مواجهننة الشننركة ال فننا  يف  جننم مبيعاهتننا سننو  :انخفــاح ح ــم المبيعــات -0

الدراسننات التسننويقية ملعرفنننة ردود و  البحننوث إجنننراءهننذا مننن خننالل و ، التحننري عننن سننبأل هنننذا اال فننا و  للبحنن 
     هنني بنننذلك و  بدقننة ل سنننباب الفعليننة النننيت كانننت وراء عننزوفهم عنننن منتجننات الشنننركةو  التحديننندو  املسننتهلككأفعننال 

 .تب  املفهوم التسويقيو  أو خطوة يف اعتناق
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إن النمننو البطننيء للمبيعننات يف املؤسسننة سننو  ينندفعها للبحنن  عننن أسننواق أو أجننزاء سننوقية  :النمــو البءــي  -2
 تقيننيمو  تسنويقية تسناعدها علنى حتديندمنن   فالشنركة تكنون مننربة بهجيناد خنربات و ، التننافس فيهناو  جديندة للندخول

 .  اختبار الفرص التسويقية بنجاحو 
 امقليمنيلتزايد املستمر يف زيادة ذدة و ندة املنافسنة سنواء علنى املسنتوى انلني أو إن ا :زيادة حّدة المنافسة -0

القطننناع املنافسنننة ملواجهنننة املنافسنننك ،نننا يف نفنننس و  أجنننرب الشنننركات التفكنننري ملينننا يف إجيننناد الطنننرق الالزمنننة، أو العننناملي
توسنننيع  صنننتها السنننوقية و  رهنننذا إمنننا للمحافظنننة علنننى نفنننس  صنننتها السنننوقية علنننى األقنننل أو حماولنننة تطنننويو  السنننوقي
النيت متكنهنا منن و  التسنويقية ايديثنة األسناليألعليه فلن يتأتى للمؤسسات هذا ا،د  إال باعتمادها علنى و  ،ايالية
 .منافسيهاتعظيم مزاياها التنافسية ملواجهة و  بناء
، و املسننتهلكهندية املؤسسنات االقتصنا اسنرتاتيجياتو  إن مركنز ثقننل عمنل : التغيـر المسـتمرة ألنمـال الشـرا  -4

أمنننالهم الشننرائية و  رمبننا أن أذواق املسننتهلكك، جهننود املؤسسننةو  اجلوهريننة لكننل نشننالاتو  إذ يعتننرب ايلقننة األساسننية
ب يننة الوصننول إىل أكننرب عنندد ممكننن مننن و مننن   فقنند وجننأل علننى هننذا املؤسسننات و ، النندائمو  تتسننم بننالت يري املسننتمر

 .ن لريق تقدا عر  تسويقي متكامليف التسويق ع ابتكاريهمداخل  بأكرب كفاءة ممكنة أن تتباو  املستهلكك
تعننناا العديننند منننن الشنننركات منننن ارتفننناع التكنننالي  التسنننويقية منننن جنننراء  جنننم  : زيـــادة التكـــاليو التســـويقية -5

قند ينؤثر ..اخل هنذا ممنا . ، خندمات منا بعند البينعختلن  النربامج الرتوجيينةو  امعنالن، املتزايد على رجال البيع امنفاق
تطبينق نظنام لتقينيم األداء و  علينه فقند بندأت معظنم الشنركات بتبن و ، على قدرهتا يف حتقيق  جم مثنايل منن األربناح

تالالت مننن خننالل حتدينند حماولننة تصننحيح االخننو  حتدينند االحنرافننات ب يننة الرتكيننز علننى نقننان القننوىو  التسننويقي ملعرفننة
    .نقان الضع 

مننا رافقننه مننن تطننور للصننناعة يف و  امنتننا إن تطننوير : المســتهل و  البيئــة ل معيــات حمايــةالــدور التنافســي  -6
 تنننامي دور مجعيننات  ايننة البيئننةو  ظهننور إىلالننذي صننا به تطننور كبننري يف النشننان التسننويقي أدى و  منناالت ختلفننة

هتمننام اال إىلالفكننر التسننويقي مننن تلبيننة ا تياجننات املسننتهلك كفننرد و  بننذلك اهتمننام الدراسنناتل قنناملسننتهلك فانتو 
كننذا التوجننه بنناملفهوم و مننا يعننر  بالتوجيننه بنناملفهوم االجتمنناعي للتسننويق  إىلهننو مننا أدى و  ،ا تمننع إلننارمبشنناركة يف 

أن كننل املرا ننل الننيت مننر اننا تطننور  امذننارةكمننا جتنندر   . للتسننويق األخالقننياملوسننع للتسننويق أو مننا يعننر  بالتوجننه 
مركزيننة الوظيفيننة التسننويقية داخننل و أمهيننة و  لالنتبنناا علننى موقننع بشننكل ملفننتو  ريثالتننأ إىلمفهننوم التسننويق قنند أدت 

 .نظمات األعمال من مر لة إىل أخرىم
أمهينة الوظيفنة التسنويقية داخنل منظمنات و  و قد  ّدد فيليأل كنوتلر سسنة مرا نل أساسنية منر انا املفهنوم التسنويقي

 :1األعمال على النحو التايل

                                                 
 25-22ص ص ،  2002،  الطبعة األوىل،  األردن،  عمان،  التوزيعو  دار املناهج للنشر''،  أسسو  مفاهيم، '' إدارة التسويق، ردينة عثمان يوس ، حممود جاسم الصميدعي-1

  ، بتصر .
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املنظمننة  الرئيسننية داخننل  األنشننطةالتسننويق بثقننل متسنناوي مننع  إىلن ينظننر يف هننذا املر لننة كننا: األولــىالمرحلــة  -0
..اخل أي أن موقننع التسنويق يف ا،يكنل التنظيمنني مثلنه مثننل بقينة الوظننائ  . ، إدارة املننوارد البشنريةالتموينل، كامنتنا 

   :  كما هو موضح يف الشكل أدنااو  مةاألخرى للمنظ
 14 : الشكل رقم

 التنظيميموقع التسويق في الهيكل 
 
 
 
 
 
 
 

، الطبعة األوىل، األردن، عمان، التوزيعو  دار املناهج للنشر، ''أسسو  مفاهيم، إدارة التسويق''، ردينة عثمان يوس ، حممود جاسم الصميدعي المصدر:
 .24، ص 2002

 .  أي وظيفة من الوظائ  األخرىو يال ل من هذا الشكل أعالا أن التسويق ليست له أيه أرجحية على 
 ضنمن هنذا املر لننة بندأ التسننويق يأخنذ أمهيننة أكنرب منن بقيننة الوظنائ  األخننرى داخنل املنظمننة : المرحلـة الاانيــة-2
باعتبنننار أن التسنننويق هنننو ايلقنننة الرئيسنننية النننذي منننن خاللنننه ميكنننن هنننذا نننناتج منننن متطلبنننات العمنننل داخنننل املنظمنننة و 

   :  شكل املوايل يوضح ذلكالو ، للمنظمة أن تزاول أنشطتها بشكل أفضل وصوال لتحقيق أهدافها
 15: الشكل رقم

 ربقل وظيفة التسويق داخل المنظمة بشكل أكثو  أهمية
 
 
 
 
 
 

 
 ،الطبعة األوىل، األردن، عمان، التوزيعو  دار املناهج للنشر، ''أسسو  مفاهيم، إدارة التسويق''، ردينة عثمان يوس ، حممود جاسم الصميدعي المصدر:
2002. 

 

   نتا    لتسويق

        و    
  لبشرية 

  لتمويل

 

 

  لتسويق

        و    
  لبشرية 

   نتا  

  لتمويل
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التطور الذي  دث ملفهوم التسويق و  إن التطور الذي  دث بطبيعة األعمال داخل املنظمة : المرحلة الاالاة-0
ذلك نتيجة لكون النجاح يف و ، حمور اهتمامهاو  أصح له دورا رئيسيا داخل املنظمةو  الذي بدأ يأخذ أمهية أكرب

                                        : ذلكالشكل املوايل يوضح و ، التسويق هو األساس لنجاح وظائ  املنظمة األخرىأداء وظيفة 
 16: الشكل رقم

 التسويق الوظيفة المركزية في المنظمة
 
 
 
 
 
 

 
 

الطبعننة   ، األردن، عمننان، التوزيننعو  دار املننناهج للنشننر، ''أسننسو  مفنناهيم، إدارة التسننويق''، ردينننة عثمننان يوسنن ، حممننود جاسننم الصننميدعي المصــدر:
 .2002، األوىل

الوظائ  األخرى داخنل  إىلاجلوهرية مقارنة و  من الشكل أعالا أن وظيفة التسويق تعترب الوظيفة الرئيسيةو نال ل 
 .األسواقمن تطور املفهوم التسويقي الذي فرضته متطلبات العمل يف داخل هذا ناتج و  ،املنظمة

للنشنننان  األسننناسهنننو  جنننر نظنننرا لتطنننور املفهننوم التسنننويقي ايننندي  النننذي اعتنننرب املسنننتهلك  :عـــةبالمرحلـــة الرا-4
هننذا يعننا أن كلمننة و ، التسننويقية ل نشننطةالنهايننة و  ،  ينن  أن هننذا املفهننوم يعتننرب أن املسننتهلك هننو البدايننةالتسننويقي

خندمات و  حماولنة تقندميها علنى ذنكل سنلعو  البحن  عنهناو  رعبناهتمو  التسويق هني معرفنة  اجنات املسنتهلكك إدارة
 حتنننول أساسننني يف التفكنننري إىلمنننن   فنننهن هنننذا املفهنننوم ايننندي  أدى و ، الرعبننناتو  هنننذا اياجنننات إذنننباعمنننن أجنننل 

عليننه فننهن األنشننطة التسننويقية قنند بنندأت يف و  ،وفننق هننذا املر لننةو  إدارة التسننويقالننيت اعتمنندهتا سننفة التسننويقية لالفو 
 اق، دراسنة األسنو وث التسنويق حبنوث تطنوير املنتجناتالعدد فظهنرت بنذلك بعنض األنشنطة علنى عنرار حبنو  التوسيع

  .الشكل أدناا يوضح ذلكو  ..اخل. ةاملنافسو 
 
 
 
 
 
 

 

   نتا    لتسويق

        و    
  لبشرية 

  لتمويل
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 10 : الشكل رقم
 مركزية المستهل  في أنشءة المنظمة

 
 
 
 

 
 
 
 

 ،الطبعة األوىل ،األردن، عمان، التوزيعو  دار املناهج للنشر، ''أسسو  مفاهيم، إدارة التسويق''، ردينة عثمان يوس ، حممود جاسم الصميدعي المصدر:
2002. 
 إذنننباعأو  إرضننناءالتسنننويق هنننو يف كيفينننة  إدارةو  منننن الشنننكل السنننابق إن حمنننور اهتمنننام املنظمنننة نال نننلفهنننننا و علينننه 

   أنشطة املنظمة و  تركيز كل جهودو  ، إذ بشكل املستهلك مركز ثقل اهتمامرعباتهو   اجات املستهلك
،  ين  أهننا ة داخنل املنظمنةتأخنذ وظيفنة حمورين ضنمن هنذا املر لنة فنهن إدارة التسنويق هننا : المرحلة الخامسـة-5

          التعامنننننننل بنننننننك ختلننننننن  الوظننننننائ  األخنننننننرى يف املنظمنننننننة بالشنننننننكل النننننننذي حيقنننننننق التوافنننننننق و  تتننننننوىل عملينننننننة التنسنننننننيق
رعباتننه مننن جهننة أخننرى ألن ضننمن هننذا و  االنسننجام بننك ختلنن  وظننائ  املنظمننة مننن جهننة و اجننات املسننتهلكو 

أن وظننائ  املنظمننة تصننأل تكاملهننا مننع و  ،لنن  األنشننطة التسننويقيةاألسنناس ملختاملر لننة أيضننا املسننتهلك هننو ايجننز 
 :كما هو موضح يف الشكل التايل،  ةوظيفة التسويق خدمة األهدا  املنظم

 10: الشكل رقم
 محورية وظيفة التسويق التكاملية

 
 
 
 
 
 
 
 

 ،، الطبعة األوىلاألردن، عمان، التوزيعو  للنشراملناهج  دار، ''أسسو  مفاهيم، إدارة التسويق''، ردينة عثمان يوس ، حممود جاسم الصميدعياملصدر: 
2002. 

 

  لتسويق

   نتا  

        و    
  لبشرية 

  لتمويل
   ستهل  

 

 

  لتسويق

   نتا  

        و    
  لبشرية 

  لتمويل
   ستهل  
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،  ين  نقطة ارتكاز يمل الوظائ  األخنرىو يال ل من الشكل أعالا أن وظيفة التسويق داخل املنظمة تشكل 
أسنناس األنشننطة رعباتننه. و  تلبيننة  اجننات املسننتهلك متطلبنناتو  االنسننجام بننك الوظننائ  األخننرىو  أهنننا متثننل التوافننق

 نظمة. امل
 مفهوم التسويق   : المطلب الثاني  

بالرعم األمهية الكبرية اليت  ظي انا التسنويق يف التطبينق العملني كمحنور أساسني وجنوهري لنجناح العديند  
وا ينندركوا حبننالرعم مننن أن العدينند مننن املننديرين أصننبو ، قدمننةتمننن الشننركات العامليننة يف العدينند مننن النندول الصننناعة امل

أبعنناد هننذا النشننان مننا زال عننري واضننحا لنندى و  ، إال أن مفهننومسننويق يف حتقيننق أهنندا  املنظمننةالت منندى أمهيننة دور
. فهنناك العديند منن األخطناء منال اخلاصنة أو املنظمنات ايكومينةالكثري من األفنراد واملنظمنات سنواء منظمنات األع

           ، بيننننع هننننو التسنننننويقفنجنننند الننننبعض مننننثال يقنننننول بننننأن ال، عننننن مصننننطلح التسنننننويق بعضالشننننائعة الننننيت يعننننرب عنهنننننا النننن
ال و  ،الننرتويج أنشننطة عننري تسننويقيةو  بيننعال يعنن  ذلننك أن الو  ..اخل. أو امعالنننات هنني تسننويق أو الشننراء هننو تسننويق

متكامنل يضنم العديند منن و  لكنن منا نقصندا أن التسنويق نشنان مننظمو  ،النرتويجو  لتقلينل منن أمهينة البينعيع  أيضنا ا
 .الرتويجو  تنحصر فقط على البيع ملتكاملة اليت الاو  األعمال الشاملةو  الوظائ 

 امل نزى ايقيقني للتسنويقو  توضنح جلينا املفهنومو  و يف سياق حماولتنا إعطاء مموعة منن التعناري  النيت تنربز
قسنمك أساسنيك  إىلسنقوم بتقسيم أهم التعاري  النواردة ، مفهوم التسويق إزالة أي عمو  أو التباس فيما  صو 
 :مها
 .ري  اجلزئيةالتعا-
 .التعاري  املوسعة-

   و ب يننة إيضنناح هننذا املفهننوم أكثننر فننأكثر سنننحاول أيضننا التطننرق أيضننا إىل أهننم مفنناهيم التسننويق اجلوهريننة 
كننذا و  التسننويقو  اياصننل يف كثننري مننن األ يننان بننك مفهننوم التسننويق اخللننطو  كننذا حماولننة إزالننة ال مننو و  أو األساسننية

 . البيعو  التسويق
 Les définitions partielles et: المقيرررد و الجزئيرررةالتعررراري    :لارررألوالفررررع 

restrictives   

الفحوى ايقيقي للتسويق يعرفونه يف ال النأل علنى أننه و  ال يدركون املعاو  الكثري من األذخاص الذين ال يعرفونإن 
الننبعض ارخننر يعتربونننه أنننه و  امذننهارو  حيصننرونه يف حبننوث السننوقو  فننالبعض منننهم  تصننرونه . مقينندةو  لريقننة جزئيننة

هنذا منا يندفع بنالبعض يف كثنري منن و  ..اخل. النرتويج املكشن و  املنتجاتو  ، العر  املعنوي للبضائعتقنيات قوة البيع
يف هننذا االجتنناا  علننى كننل مننن يننذهأل  امنكننارو  درجننة الشننجأل إىلاسننتفزازي  نند و  يكمننباختنناذ موقنن  هت األ يننان

 ريقة بيع أي ذيء إىل أي كان .كتعري  التسويق على سبيل املثال  ل
و يف ال الأل ميكن  صر التعاري  اجلزئية يف كل التعاري  اليت اهتمت جبانأل وا د أو بعندة جواننأل منن  
 .التسويقية األنشطةاملطلوبة جلميع و  الشمولية الكافية إعطاءلكن من دون و  التسويقية األنشطة

 :  تطرق إىل مايلو من مجلة هذا التعاري  اجلزئية التسويق ميكن ال
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أوجنه األنشنطة الضنرورية أو ايرفينة لتحقينق » :على أننه التسويق Holloway and Hancookيعر  كل من -
 .  1«عالقات تبادلية 

ممتنننام عملينننة يشنننرتن و  للتسنننويق هننني عالقنننات تبنننادل األساسنننيةالعالقنننات يركنننز هنننذا التعريننن  علنننى أن و 
  .الذي يتم تبادله ذو قيمة متساويةأن الشيء و  تيار الكاملكل من الطرفك حبرية االخ  عالتبادل أن يتمت

متننداخل مننن األنشننطة و  متفاعننل نظننام»: التسننويق علننى أسنناس أنننه  Stuntonكمننا عننر  املنظننر االقتصننادي  -
 :  2« املرتقبكو  اخلدمات للزبائن اياليكو  توزيع السلعو  ترويجو  املعدة ل ر  تسعريو  املختلفة

 .بالتايل األرباحو  املبيعاتو  ا التسع ة وزيادة امنتو  استمرارو  متفاعل يعمل على بقاءو  ملالتسويق نظام متكا -أ
 :  مبا يلي  دد هذا التعري  العناصر األساسية للنشان التسويقي -ب

 الننيت ميكننن أن ينظننر إليهننا كنظننام متكامننل تتفاعننل عناصننرا مننع بعضننها الننبعضو  التوزيننعو  ، الننرتويجاملنتجننات، التسننعري
لكنننن علنننى النننرعم منننن  ولينننة هنننذا التعننناري  مقارننننة إىل بعنننض التعننناري  و  ،مننننظم لتحقينننق أهننندا  املنظمنننةيشنننكل 
الننيت تتماذننى مننع املفهننوم لكنننه باملقابننل لننيس بالشننمولية و  ،لتسننويقيةال توائننه علننى أهننم العناصننر ا األخننرى اجلزئيننة
 :  للتسويق  ي  أن النظام يتكون من ايدي 

عريهننا مننن العناصننر الننيت يننتم و  املنافسننةو  املنننتجو  املسننتهلكو  البيانننات عننن السننوقو  تهنني املعلومنناو  :المــدخ ت -
 عنن املننتجو  البيانات عن السوقو  قر إىل عملية مجع املعلوماتهذا التعري  يفتو ، تشكيل وضع املنتج أساسهاعلى 

 ...اخل. املنافسةو 
قنند تطننرق هننذا التعرينن  و  .. اخل . ، الننرتويجعر، التوزيننعسننتصننميمه، الو  عبننارة عننن ختطننيط املنننتج هننيو  :األنشــءة -
 .هذا النقطة إىل
 .ملقدمة للمستهلكاو  املنتجة اخلدماتو  هي عبارة عن السلعو  :المخرجات -
املعلومننات  ينن  أن ردود الفعننل أو ، اسننتهالك املنننتجو  تشننمل ردود الفعننل انتملننة بعنند اسننتخدامو  :ردود الفعــل -

 ين  تشن يل  the feed backالنظام أو ما يعر  بالت ذية العكسية  يف ت ذية اجلوهرية  األموراملرذدة تعترب من 
الرعبنات ايقيقينة وفنق قاعندة و اال تياجنات و  مبنا يتماذنى اعناصنر و  تكيين  النظنامو  ضنبط إعنادةهذا املعلومات يف 

 .ما ميكن أن يباع  إنتا  
 :ى عدة مستويات، إذ ميكن أن تكونو ميكن أن تكون وردود الفعل عل

 تصننميم املنننتج مثننل االسننتمرار يف إنتننا  نفننس املنننتج أو إجننراء بعننض التعننديالت املناسننبة و  علننى مسننتوى ختطننيط *
 .لبيعة الطلأل يف السوقو  ا ينسجمكل ذلك مبو  ..اخل. ، إدخال منتو  جديدالتخلي عن املنتجو  ايذ 

 .. اخل . الرتوجيية، على صعيد األنشطة األخرى كاألنشطة التوزيعية *
 .عديل سياسات البيعت *
 .اختيار رجال بيع أكفاء *

                                                 
 . 14ص ،  مرجع سابق الذكر،  ردينة عثمان يوس ،  حممود جاسم الصميدعي -1
 بتصر . 12 – 15 ص ص،  نفس املرجع السابق -2
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 .تعديل األسعار *
 .يج املستخدمةسائل الرتو و  تعديلو  حتسك *
 .ك نوع اخلدمات املقدمة للمستهلكحتسو  تطوير *

            يف عناصننننر املننننزيج التسننننويقي و عمومننننا مننننا يؤاخننننذ علننننى هننننذا التعرينننن  هننننو  صننننرا ل نشننننطة التسننننويقية 
 صننننياعة االسنننننرتاتيجيات امنتاجينننننةو  دورهننننا يف وضنننننعو  الالزمننننة لبحنننننوث التسنننننويقو  مهيننننة الكافينننننةعنننندم إعطائنننننه األو 
 الوسنننطاء منننن أجنننل إعنننادة النظنننر يف ممنننل األنشنننطةو  بعنننك االعتبنننار لنننردود أفعنننال املسنننتهلكك األخنننذو  التسنننويقيةو 
      .سات املؤسسةاسيو 
، ة لوضنننع السنننلع يف أيننندي املسنننتهلككنشنننطيتضنننمن التسنننويق مجينننع اخلطنننوات أو األ»: دفكننننو  تعريننن  فلينننبس -

، أو بعبنننارة أخنننرى ال يننندخل يف نطننناق التسنننويق ل السنننلعباسنننتثناء األنشنننطة النننيت تنطنننوي علنننى ت ينننري كبنننري يف ذنننك
 .1«تتولد منها السلع امللموسة نفسها الزراعة اليتو  األنشطة اخلاصة بالصناعة

،  ين  أهنمنا اجلزئني النذي أعطناا صنا بااو  لضنيقو ما يال ل من خالل هنذا التعرين  هنو ذلنك البعيند ا
كمننا أن    .الننذي يعتننرب جننزء فقننط مننن الوظيفننة امنتاجيننةو  ،عةالسننلتصننميم و   صننرا التسننويق فقننط يف جانننأل ختطننيط

 .. اخل . حبوث السوقو  التوزيعو هذا التعري  أعفل العديد من املفاهيم اليت ينطوي عليها مفهوم التسويق كالرتويج 
: فحنننننواا هنننننو أنو  بهعطننننناء تعريننننن  التسنننننويق 1105سننننننة   AMAة األمريكينننننة للتسنننننويق  كمنننننا قامنننننت اجلمعيننننن-
 .2«اخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستعملو   التسويق هو أداء أنشطة األعمال اليت تعا بتدقيق السلع »

التسنويق  بنأن اؤاإحينللتسنويق هنو  األمريكينةهذا التعري  للجمعية   ص فيما إليه امذارةإن أبرز ما ميكن  
هنذا مننن خننالل و  اخلنندمات جنناهزةو  مبعننا يف املر لننة النيت تكننون فيهننا السنلع امنتاجينةيبندأ بعنند االنتهناء مننن العمليننة 

مبعننا يف  امنتننا يف  ننك أن التسننويق مبفهومننه الواسننع يبنندأ يف مر لننة مننا قبننل ، اخلنندماتو  علننى تنندفق السننلع رتكيننزال
ا تياجنننات و  تصنننميم السنننلع وفنننق متطلبننناتو  مر لنننة جيواسنننرتاتيجية لتخطنننيط إذ تعتنننرب، التطنننويرو  مر لنننة البحنننوث

 Non profit firmsمل يشنر  إىل املؤسسنات عنري الرحبينة و  كمنا أن هنذا التعرين  جتاهنل،  املسنتهلكك انتملنك
 .اتيجية مدارة نشالاهتا املختلفةإسرت و  تتبا التسويق كفلسفة رئيسيةو  اليت تتعامل

جعلهننا تابعننة لدراسننات انننيط و  مجيننع العمليننات يف املؤسسننة إخضنناع » :أيضننا علننى أسنناس أنننها عننر  التسننويق كمنن
 .3«الذي تنشط فيه 

 .حميطهاو  ءمة بك املؤسسةاملواو  أن التسويق هو عبارة عن وظيفة املوافقة إىلو يشري هذا التعري  

                                                 
 .13، ص  1112،  مصر،  القاهرة ، مؤسسة ذباب اجلامعة'' ، االسرتاتيجياتو  املفهوم: امدارة التسويقية ايديثة'' ، صالح الشنواا -1
 .  12ص ،  200،  مصر،  القاهرة،  دار الفكر العريب''، الدوليةو  حبوث تطبيقية يف املؤسسات العربية: التسويق ،'' عزة أ د الشربي ،  توفيق حممد عبد انسن -2

3
 - André Boyer ; Gérard Hirigayen ; jocques thépot ; nodine tournois ; jean pierre védrine ;  ''panorama de la 

gestion'' ; les editions chihab ; batna ; Algérie ; 1999 ; p 20 .  
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ر التسننويق صنن و  ،للتسننويق األساسننيةاصننر العنو  العدينند مننن املفنناهيم إىلعلننى هننذا التعرينن  أنننه مل يشننري  مننا يؤخننذو 
يف تشننكيل املفهننوم و  إذ يعتننرب هننذا األخننري عنصننرا جوهريننا يف الدراسننات التسننويقية، ؤسسننةفقننط يف دراسننة حمننيط امل

 .امل زى التسويقيو  قط عن املفهومايدي  للتسويق إال أنه ال يعرب و دا ف
و حتديننند التصنننور و  املال ظنننةو  النننتكهن إىلا،ادفنننة ممنننوع العملينننات »: اعتنننرباو  قننندم تعريننن  آخنننر للتسنننويق كمنننا-

 .1«التجارية ملؤسسة ما اال تياجات
 جهنودركنز علنى و  هنو املسنتهلكو  أساسني يف التسنويق إال عنصر حموري وجه  إىلالتعري  تطرق هذا  إنبالرعم من 

 هنذا منا يتنناىو  ،التجارينةو  امنتاجينةإال أنه  صر التوافق يف املؤسسنة فقنط بنك العملينة ، نشالات  املؤسسة  ولهو 
التجارينننة كالوظيفنننة  الوظيفنننة و  منننع املفهنننوم ايننندي  للتسنننويق النننذي يتطلنننأل التوافنننق بنننك كنننل الوظنننائ  يف املؤسسنننة

 ...اخل. املاليةو  الرتوجيية
كنل ذنق   إمنناو  ،قة الذكر ليسنت بالتعناري  اخلالئنةأن كل تعري  من التعاري  اجلزئية الساب إىلو بقي إىل أن نشري 

التقنيننات ايديثننة للبيننع هنني وسننائل و  امذننهارو  ايقيقننة فمننثال دراسننات السننوقو  ةمنهننا يتضننمن جانننأل مننن الصننح
 ال متثل مفهوما للتسويق. باأل رىلكنها ال تتماذى أو و  الكثري منهاو  للتسويق من بك العديد

 التعاري  الموسعة   : لفرع الثانيا
ثنننر فنننأكثر علنننى املسنننتهلك باعتبنننارا ا،ننند  النننذي تركنننز علينننه إن االجتننناا ايننندي  ملفهنننوم التسنننويق يركنننز أك 

يت تصننأل يف االجتنناا أو هننذا عنناري  الننيف هننذا السننياق سننو  حننناول اسننتعرا  مموعننة مننن التو ، األنشننطة التسننويقية
 :من بينها ما يليو  انا،
           شننننننننروع  ط االسننننننننرتاتيجي جلهننننننننود املالعمننننننننل امداري اخلنننننننناص بننننننننالتخطي»: يعننننننننر  التسننننننننويق علننننننننى أسنننننننناس أنننننننننه -
، ذلنك العمنل إذنباع  اجنات املسنتهلككو  لمنظمنةالرقابنة علنى اسنتخدامها يف بنرامج تسنتهد  النربح لو  توجيههاو 

 .2«البيع يف نظام عمل مو دو  التمويلو  الذي يتضمن تو يد كل أنشطة املنظمة مبا فيها امنتا 
 رتاتيجي لندور املسنتهلك يف ارتبالنه ببقناء الشنركةتفهم املركز االسنو  و من خالل هذا التعري  نستش  مدى تقدير

املتواصنل لنددارة بابتكنار و ذلنك منن خنالل االهتمنام الندائم و  األجنل الطوينلو  استقرارها على املدىو  تطورهاو  منوهاو 
 .الت ذرائية معينة لدى املستهلككاملنتجات اليت يتم تصميمها يف ضوء دور حمدد هو امسهام يف  ل مشك

النننيت اقرت نننت خصوصنننا منننن قبنننل الكثنننري منننن و  التعننناري  املوسنننعة أو املثالينننة كمنننا يطلنننق عليهنننا النننبعضمنننن بنننك و  -
الننيت تركننز علننى انننور أو االجتنناا االجتمنناعي االجيننايب للتسننويق مننن خننالل توجهننه و  املفكننرين االقتصنناديك األمننريكيك

النذي  و   Theodore levittألمريكني جند على رأسها تعري  االقتصادي ا، إرضاء  اجات املستهلكو  حنو تلبية
إن التسنننويق يركنننز علنننى تلبينننة » : ،  يننن  يعنننر   التسنننويق علنننى أننننهمنننن اقنننرتح هنننذا الننننوع منننن التعننناري  كنننان أول

                                                 
1
- P . Amereir ; J –C . carnet ; M-F papastratides ; P rouget ; s . tassin ; P weber ;  ''  Action commercial'' ; northon 

; paris ; France ; tome 1 ; p 7. 
 .  13ص  ، 1113،  مصر،  القاهرة،  دار النهضة العربية'' ، تطبيقيةو  مبادئ عملية : التسويق ،'' صديق حممد عفيفي-2
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من وجهة نظر التسويق فنهن املؤسسنة منا هني إال منظمنة موجهنة لتلبينة و  ... العمالءو  رعبات املستهلككو   اجات
 .1«إرضاء املستهلكك و   اجات

األمننريكيك يعتننربون أن التسننويق قبننل ذننيء هننو  الكثننري أو أعلبيننة االقتصنناديكو  Theodore levittإن 
االهتمننام بهرضنناء املسننتهلكك مننن خننالل و  ي أو فكننري يتميننز باألولويننة املعطنناة للمسننتهلككمننعبننارة عننن موقنن  فه

 .م املنتظرة وفق رعباهتم املختلفةتلبية  اجاهت
العالينة النيت يتمتنع انا إال أننه لقنيب هنو  داقيةاملصو  بالرعم من درجة القبولو  ن هذا التعري إال أنه جيأل التنويه إىل أ 

ركنننز علنننى أن تلبينننة  اجنننات و  هنننذا لكوننننه قننندمو  األخنننر بعنننض املال ظنننات أو االنتقنننادات منننن قبنننل بعنننض املفكنننرين
 .ر وسيلة أساسيةهو يف  قيقة األمو  إرضائهم هو هد  التسويقو  املستهلكك

ا أسننناس أللنننق بعنننض املنظنننرين االقتصننناديك تعريفنننا آخنننرا للتسنننويق صنننأل يف مجلنننة منننا يعنننر  و علنننى هنننذ
 ين  يعتنرب هنذا التعرين  أن ، البسنالةو  النيت تتسنم بالواقعينةو   les définitions réalisteبالتعناري  الواقعينة 

 .2«إىل زبائنهاهو مجلة أو مموعة الوسائل اليت متتلكها املؤسسة من أجل بيع منتوجاهتا » : التسويق
الث كلمنات ينربز ثنو  ،التنوع اجلد واسع  ناالت تطبينق التسنويقو  يوضح التشعألو  إن هذا التعري  يعطي 

التعامننننل معهننننا مبعناهننننا و الننننيت جيننننأل أخننننذها و  الزبننننائن أو املسننننتهلككو  املنتوجنننناتو  : البيننننعهننننيو  أو عبننننارات أساسننننية
 .الواسع

ا ننند أذنننهر املنظمنننات يف هنننذا د إىل اجلمعينننة األمريكينننة للتسنننويق سنننبق التطنننرق إىل ا ننند تعننناري  التسنننويق العائننن -
             اعة التعرينننن  ، إال أن هننننذا اجلمعيننننة قنننند أعننننادت صنننني  ضننننمن مننننا يعننننر  بالتعنننناري  اجلزئيننننةالننننذي صنننننو  ،ا ننننال

       تنفينننننذ و  عملينننننة نظمينننننة تنطنننننوي علنننننى ختطنننننيط»: عرفتنننننه علنننننى أننننننه 2003،  يننننن  يف عنننننام أعطتنننننه أبعنننننادا أوسنننننعو 
اخلدمات منن خنالل عملينات و  السلعو  توزيع األفكارو  ترويجو  مراقبة نشالات مدروسة يف ماالت تكوين وتسعريو 

 .   3«الفرد و  تبادل من ذأهنا خدمة أهدا  املنظمة
التسننويق عبننارة عننن تنظننيم »: علننى الوجننه التننايل 2004كمننا قامننت نفننس اجلمعيننة بهعننادة صننياعة التعرينن  يف أوت 

بشننكل ، إقامننة عالقننة ولينندة معننهو  نقننل القيمننة إىل الزبننونو  اتصننالو  العمليننات مننن أجننل خلننق مموعننة منننو  وظيفنني
 .4«مالكيها و  الئق بالنسبة للمؤسسة

   5و من خالل تعري  اجلمعية األمريكية للتسويق ميكن القول أن:
 املنافسننك، اهتمهننذا بتزوينندهم مبعلومننات  ننول املسننتهلكك وحتركننو  التسننويق ميكننن املنتجننك مننن فهننم األسننواق -1
 ...اخل. انيطو ، اسرتاتيجياهتمو 
 .زو الدائم ل سواق حيفز الو  التسويق يشجع -2

                                                 
1
-Denis lindon , frédécie jallat ;  ''  le marketing'' ; dunod ; paris ; France 4

ême
 édition ; 2002; p2. 

2
-Denis lindon , frédécie jallat ; OP Cit ; p2. 

3
-u.brassort ; j.M Panazol ;  ''  mercatique et action commercial'' ; hochette livre ; paris ; France ; 1998 ; p6. 

4
-WWW. Marketing Power.com . 

5
-V.brassort ; j.M Panazol ; OP .Cit ; p6. 
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 نشنان إنسناا موجنه إىل إذنباع  : التسنويق مبفهنوم بسنيط وهنو  Philip kotlerو يف نفس االجتاا السابق يعر 
 .1الرعبات من خالل عمليات التبادل و  اياجات

االجتنناا الننذي ذهننأل إليننه بقيننة و  مننن خننالل تعريفننة هننذا يننذهأل يف نفننس السننياق  Philip kotlerو نال ننل أن 
  .رعبات املستهلكو  ىل إذباع  اجاتا،ادفة إو   ي  التسويق يف مجلة النشالات الرامية، املفكرين األمريكيك

 :2هيو  من خالل مجلة التعاري  السابقة فهنه ميكن حتديد العناصر األساسية ملفهوم التسويقو 
رعبنننات املسنننتهلكك النهنننائيك أو املشنننرتين الصنننناعيك هنننو املوجنننه األول للنشنننان التسنننويقي و  إذنننباع  اجنننات -1

 املتكامل.
 تطوير املنتجنات، التعبئنةو  يت تتضمن ختطيطالو ، ضرورة حتقيق التكامل بينهماو  تعدد الوظائ  التسويقيةو  تنوع -2
 .لتوزيعاو  الت لي ، التمييز، التبيك، التسعري، الرتويجو 
فعاليننة مننن خننالل حتقيننق األربنناح املناسننبة خننالل األجننل و  التسننويق يسنناعد املنظمننة علننى حتقيننق أهنندافها بكفنناءة -3

 رمبا الريادة يف األسواق.و  النموو  بالتايل البقاءو  الطويل
 .تسويقاملسؤولية االجتماعية لل -4
 

 : مفاهيم التسويق الجوهرية : الفرع الثالث
 فهننننا سنننحاول تفسننري بعننض املفنناهيم األساسننية، بدرجننة أعمننقلتعنناري  سننالفة الننذكر ذننرح او  ب يننة توضننيح

 :3اليت تتمثل فيما يليو  اجلوهرية للتسويقو 
 :Needsالحاجات  : أوال

النيت ميكنن تعريفهنا بأهننا و  إن من أكثر املفاهيم األساسية اليت يسنتند إليهنا التسنويق ايندي  هنو اياجنات امنسنانية
يف و  ،عندم الرا نةو  التنوفرو  تشري نوعا من الضيق إذباعهااليت يف  الة عدم و  ور بايرمان عند الفرد   الة من الشع

الننيت  ننددها ماسننلو و  ختلفننةو متنوعننة ومعقنندة فهنني تتضننمن  اجننات عدينندة و  عدينندة امنسننانايقيقننة أن  اجننات 
 اا:يف هرمه املعرو  ارم ماسلو للحاجات امنسانية كما هو موضح يف الشكل أدن

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 21، ص  مرجع سابق الذكر،  مصطفى الشيخ،  عبد الباسط  سونه،  زكرياء عزام -1
 .30ص ،  نفس املرجع السابق  -2
3
 ، بتصر . 33-32 ص ص، نفس املرجع السابق  ز -
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 10 : الشكل رقم
 هرم ماسلو للحاجات ا نسانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ، نقال عن:34، ص زكرياء، عزام، عبد الباسط  سونة، مصطفى الشيخ، مرجع سابق الذكر : المصدر

Pride M.William. Ferrel, O C Markting concepts and strategies, houghton mifflin denpany ; baston ; 

USA ; 2000; P 203.                           
يف اياجنات بعند تشننكيلها  سنأل ثقافينة ا تمنع أو البيئننة  امنسنانيةو تتمثنل الرعبننات  :Wantsثانيـا: الرببـات 

منننن خال،نننا إذنننباع  اجنننات  . فالرعبنننات هننني الوسنننائل النننيت ينننتمية الفنننردالنننيت ينتمننني إليهنننا الفنننرد أو  سنننأل ذخصننن
 .األكثر إيا ا بالنسبة املستهلك ، أي أن اياجات هي الرعباتأوسع من اياجات هيو           ، املستهلك

، فعنندما تتنوفر لكنن لنديهم منوارد حمندودةو  حمندودةإن املسنتهلكك لنديهم رعبنات عنري : Demandالءلـ  : ثالاا
 األفننرادمننن جانننأل  هكننذا فالطلننأل هننو الكميننة املطلوبننةو  ،الرعبننة يف الشننراء يصننبح هننناك للننأل القندرة املاديننة للشننراء

 .بسعر معكو  الل مدة زمنية معينةمن سلعة أو خدمة معينة خ
           ،تم عرضننننه للسننننوق ب ننننر  جننننذب االنتبنننناااملنننننتج علننننى أنننننه أي ذننننيء ينننن يعننننر  :Productsرابعــــا المنت ــــات 

 .رعبة معينةو  ستهالك مذباع  اجةأو االكتساب أو االستخدام  أو اال
إيل يننندركها املسنننتهلك بننناللمس أو الرؤينننة أو النننذوق أو الشنننم إىل و  ع مادينننةوقننند تتننننوع املنتجنننات منننن سنننل

النننيت تعنننرب عنننن و  ..اخل إىل األفكنننار. منتجنننات عنننري مادينننة تقننندم مننننافع مالينننة أو قانونينننة أو لبينننةو  خننندمات أو سنننلع
 ...اخل. حمو األمية وختطيط األسرةفلسفات أو تصورات معينة ميكن تباد،ا يف السوق كربنامج 

 .من التفصيل خالل املبا   القادمةإىل املفاهيم اخلاصة باملنتجات بشيء  قالتطر  لى العموم سيتم و ع
، يتحقق التسويق عندما يقنرر األفنراد إذنباع  اجناهتم ورعبناهتم منن خنالل التبنادل: Exchangeخامسا التبادل 

، تقندا ذنيء مرعنوب أخنر  ي  يقصد به سلوك ايصول على ذيء مرعوب منن فنرد أو منن منظمنة منا يف مقابنل
 :  هيو  التبادل حيصل بعدة أذكالو 

 

 اجا  حتقيق 
   لذ  

نر    نة  ال ت   اج

نأل  نا     ي ناجة  النتم   

نا   ن نن    لضم نة  ألم ن ناج   

نة  ن ن ن ن نولوجي نفيسي نا   ل ناج ن   ي
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 فالشخص الذي يشنعر بناجلوع ميكننه ايصنول علنى لعنام منن خنالل :Self Productionا نتاج الذاتي  -0
 .االصطياد مثال

الل كمننا ميكننن للشننخص الننذي يشننعر بنناجلوع ايصننول علننى لعننام مننن خنن: Coercionأســلوا ا كــرا   -2
 .الء بالقوةالسرقة أو االستي

 كمننننا ميكننننن ،ننننذا الشننننخص ايصننننول علننننى لعننننام مننننن خننننالل التوسننننل :Beggingأســــلوا االســــت دا   -0
 االستعطا .و 
و أخننريا ميكننن ،ننذا الشننخص ايصننول علننى لعننام مننن خننالل تقنندا مبلنن   :Exchangeأســلوا التبــادل  -4

 يعترب التبادل هو جنوهر نظنام التسنويقإذ ، هذا الطريقة هي األكثر قبوال تسويقياو نقدي لشخص آخر أو املقايضة 
 :  مه توافر مموعة من الشرون أمههايشرتن لقياو 
 .رفك على األقل يف عملية التبادلوجود ل -أ

 .كون ذا قيمة بالنسبة للطرق ارخرالذي رمبا يو  كل لر  يكون له ذيء ما -ب

 .التعاملو  ه املقدرة على االتصالتكون ل  كل لر  - 

 يرعأل يف التعامل مع الطر  ارخر.و  يعتقد  كل لر  -د
 . ا حيول دون إمتام عملية التبادلينب ي عدم وجود مانع قانو  -و

 :1هيو  املفاهيم األساسية للتسويقو  كما قام بعض املنظرين االقتصاديك بهضافة بعض العناصر
اك ننننه و، لتبنننادلة األساسنننية ممتنننام عملينننة او تعتنننرب املعنننامالت هننني الو ننند :Transactionالمعـــام ت -0

 :نوعك أساسك من املعامالت
   .هي ما يقوم األفراد بدفعة مقابل ايصول على السلعة أو اخلدمة يف صورة و دة نقديةو  :المعام ت المالية-أ
 
التسننويق ليشننمل أي عمليننة  قنند اسننتخدمت هننذا املعننامالت بسننبأل توسننيع نطنناقو  :المعــام ت بيــر الماليــة-ا

اجلمعينات العامنة أو القومينة حتصنل علنى مشناركة األفنراد و  ،سويق فكنرة فيحصنل علنى تأييندهابت  ، فمن يقومتبادلية
 ...اخل. ايف انتشائه

إن السننوق مننن وجهننة نظننر املفهننوم اينندي  للتسننويق هننو املكننان الننذي يلتقنني فيننه جانبننا : Marketاألســوا  -2
االسنننتعداد و  القننندرةو  لنننديهم الرعبنننةو  ،اتة أو مموعنننة متكاملنننة منننن املنتجنننالطلنننأل والعنننر  بالنسنننبة ملنتجنننات معينننن

 الختاذ قرار التبادل.
كمنننا يعتنننرب السنننوق مموعنننة منننن املشنننرتين أو البنننائعك ايننناليك واملنننرتقبك يف منطقنننة ج رافينننة معيننننة  بعننند 

منن ذلك أثناء مر لة معينة من مرا نل انسنيااا و ، يتعاملون يف سلعة أو مموعة من السلع مبا فيها بدائلهاو مكاا( 

                                                 
1
 بتصر . ، 32 - 35 ص عصام الدين أمك أبوعلفة ، مرجع سابق الذكر ، ص -
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 لننديهم أيضننا الرعبننةو  ،فننرتة زمنيننة معينننة أي بعنند زمنناااملنننتج إىل املسننتهلك األخننري أو املشننرتى الصننناعي يف خننالل 
 .  االستعداد الختاذ قرار التبادلو  القدرةو 

 
 البيعو مفهومهو التسويق : الفرع الرابع

إبننراز أهننم الفننروق بننك كننل ، سنننحاول التطننرق إىل إزالننة أي عمننو  يف تعرينن  التسننويق ب يننةو  و يف األخننري
 .البيعو  كذا التسويقو  التسويقو  من مفهوم التسويق

 التسويق:و  مفهوم التسويق : أوال
 : Marketing Conceptأساسيا بك كل من مفهوم التسويق و  يوجد فرقا جوهريا
أو تصننر  يف  ،يعتننرب عننن فلسننفة أو لريقننة للتفكننري، أمننا الثنناا فهننو عمننلفنناألول ، Marketingو التسننويق ذاتننه 

بطبيعنننة اينننال فنننهن لريقنننة التفكنننري حتننندد ومنننن دون ذنننك التصنننر  و  Business actionميننندان إدارة األعمنننال 
 .1أن ينتشر يف كافة إرجاع التنظيمو  للحصول على أقصى فعالية ممكنة فهن مفهوم التسويق البدو  امداري املعك
 :البيعو  ثانيا: التسويق

 :   البيع من خالل اجلدول التايلو  قبك كل من األسواسنحاول استعرا  أهم الفروقات 
 10 : جدول رقم

 التسويق و  أهم الفرو  بين البيع
 التسويــق البــيــع

 الرتكيز على السلعة أو اخلدمة -1
تقننم املؤسسننة بهنتننا  السننلعة أوال   يننتم التفكننري -2

 .  يف كيفية بيعها مع حتقيق الرحبية
ة علنننننى أسنننننناس اعتمننننناد توجينننننه نشننننننان املؤسسننننن-3

 .  ظروفها اخلاصة
 الرتكيز على ا تياجات املؤسسة -4

 الرتكيز على ا تياجات املستهلك -1
ينننتم حتديننند مننناذا يريننند املسنننتهلك أوال   حتديننند  -2

كيفينننة ترمجنننة ذلنننك فيشنننكل سنننلعة حتقينننق املؤسسنننة 
 .  منها أربا ها

 . التوجه على أساس ظرو  السوق-3
 الرتكيز على ا تياجات السوق-4

 .33، ص عصام الدين أمك أبوعلفة، مرجع سابق الذكر : مصدرال
 

 منافع التسويقو وظائ و أهمية : المطلب الثالث
لتسنويق   أهم النقان اليت تربز مدى األمهية اجلوهرية اليت أصنبح ااسنحاول من خالل هذا املطلأل استعر 

تنافسننية تضننمن ،مننا حتقيننق مزايننا و  نظمننة،  ينن  أصننبح منندخال اسننرتاتيجيا لتمييننز امليشننكلها يف منظمننات األعمننال

                                                 
 .، بتصر  33-32 ص جع سابق الذكر،صمر ،  عصام الدين أمك أبوعلفة -1
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كنذا و  كمنا سننحاول كنذلك التطنرق إىل أهنم وظنائ  التسنويق،  انافظة أو تطوير  صنتها السنوقيةو  مواجهة املنافسة
 .معا املنفعةو  عد استعرا  مفهومهذا لبعا بو  أهم املنافع اليت يولدها التسويق

 أهمية التسويق : الفرع األول
تطنننورا عنننرب املرا نننل املختلفنننة أن و ، يف النقنننان السنننابقة فيمنننا  نننص مفهنننوم التسنننويق يتضنننح ممنننا سنننبق ذكنننرا

إمنننا أصننبح حيتننل و  ،روتينن  مننن نشننالات منظمننات األعمننالممارسننة مل يعنند مننرد نشننان و  فلسننفةو  التسننويق كمفهننوم
ابتكارينا متمينزا ال و  ادر جندا أن جنند نشنالا إبنداعيا،  ين  أننه منن الننيف اييناة االقتصنادية ألي متمنع مكانة بنارزة

 .يشكل التسويق ذريانه اييوي
امسنرتاتيجية للتسننويق و  و علنى هنذا األسنناس فاننه ميكنن إجينناز أهنم النقنان الننيت تنربز مندى األمهيننة اجلوهرينة

        :1فيما يلي
ادة ختصصناهتا علنى إعنو  املنظمات على اختال  أنواعهناو  ساعد املفهوم ايدي  للتسويق يف مساعدة الشركات-1

 بالتنايلو  املستهلكو  النظر يف توجيهاهتا التسويقية أكثر من مرد الرتكيز على املنتج أو امنتا  أو الرتكيز على السوق
منن و . أصبح املستهلك عنصرا أساسيا من عناصر العملية التسويقية فتحققنت بنذلك الفائندة املتبادلنة لطنريف التبنادل

كبننرية مننن خننالل الرتكيننز وم اينندي  للتسننويق اسننتطاعت حتقيننق جنا ننات  املال ننل أن املنظمننات الننيت اعتمنندت املفهنن
 :هيو  CS4على ما يسمى بن 

 . Customer valueالقيمة للعميل  -

 . Cost to the customerالتكلفة بالنسبة للعميل  -

 .Convenienceاملالءمة  -

  Communication االتصال -
واعنند ممارسننته منن تسننويق التبنادل إىل تسنويق العالقننة يف توسنيع قو  التحنول اجلننذري يف التفكنري التسنويقيسناهم  -2

 .العمالء الراضك بنسأل كبرية
ات عالينننننة منننننن الرفاهينننننة الوصنننننول انننننم إىل درجنننننو  ل فنننننرادأدى التسنننننويق كممارسنننننة يف رفنننننع املسنننننتوى املعيشننننني  -3

 .االقتصادية
يسنناعد علننى النمننو و  دلل مننن  ركننة التبننابننذلك يسننهو  اخلارجيننةو  يعمننل التسننويق علننى إنعنناب التجننارة الداخليننة -4

 .االقتصادي
          املعروضنننننننة يف السنننننننوق مبنننننننا يناسنننننننأل ا تياجننننننناهتم و  املسنننننننتهلكك باملنتجنننننننات املتنننننننوفرةيقنننننننوم التسنننننننويق بتعريننننننن   -5
 .رعباهتمو 
 ةطننط التنميننة االقتصننناديخو  أهننندا و  تتعننزز أمهيننة التسننويق أكثنننر فننأكثر مننن خننالل النننرتابط القننائم بننك أهدافننه -2
 .عاياهتاو 

                                                 
 .، بتصر  30-21 ص ص،  2001، الطبعة األوىل، األردن، عمان، دار كنوز املعرفة، تسويق اخلدمات،  فريد كورتل -1
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 ملنتجنننننات   او  املعلومنننننات املتعلقنننننة باألسنننننواقو  وسنننننائل النننننرتويج املختلفنننننة بايقنننننائق تننننننوير املسنننننتهلك منننننن خنننننالل -3
 .املستهلكك ارخرينو 
        منننننننن   توسنننننننعها و  املالينننننننةو  تعزينننننننز كفاءهتنننننننا امنتاجيننننننةو  إن النجنننننناح التسنننننننويقي يف الشنننننننركة يننننننؤدي إىل حتسنننننننك -0
 .ليت تتنافس فيها يف السوق اانافظة على وضعيتهو 
 .األسواق اليت ختدمهاو  ا تمع الذي تعي  فيهو  نه  لقة الوصل بك إدارة الشركةأينظر للتسويق على أساس  -1
           التسنننننويق بالعالقنننننة و  التسنننننويق عنننننرب قواعننننند البيانننننناتو  تتحقنننننق قيمنننننة العمينننننل منننننن خنننننالل التسنننننويق التفننننناعلي -10
        مفنننننناهيم  إلننننننارهننننننذا كلننننننه يف و  التسننننننويق االلكننننننرتواو  املرتكننننننز علننننننى املعرفننننننةالتسننننننويق و  التسننننننويق مننننننن فننننننرد رخننننننرو 
 . ''Le marketing direct''اسرتاتيجيات ما يعر  بالتسويق املباذر و 

أثبتنت ، أن الدراسنات زايند النيت منا فتنل حيتلهنا التسنويقاملتو  إبنراز األمهينة الكبنريةو  كما ميكن امذارة يف إلار إثبنات
% منننن امنفننناق اخلننناص  50أن و  % منننن العمالنننة يف ا تمنننع تنننرتبط منننن قرينننأل أو بعيننند بأنشنننطة تسنننويقية 35ه أنننن

.كما تظهر أيضا أمهية التسنويق نتيجنة العوامنل الثالثنة 1وسطاء التوزيع املختلفةو  ق على العملية التسويقيةنفباملنتج ي
 :  2التالية
 .امنتا  الكبري لو دات منطية -1
 .الطلأل املستمر الذي يسبقامنتا   -2
 .قلة فرص االتصال الشخصي بينهماو  بعد املنتج عن املستهلك األخري -3

 :  وظائ  التسويق : الفرع الثاني
كثنرة الوظنائ    إىليعنود ذلنك و  ،نفنق علنى ذنراء السنلع% منن السنعر امل 50 إىلقد تصنل أ ياننا تكنالي  التسنويق 

 :3يف الوظائ  التالية  Macartayكما  ددها و  تتمثل اليتو  اليت تؤديها وظيفة التسويق
 .اخلدمات املالئمةو  تقييم السلعو  تشمل البح و  وظيفة الشراء-1
 .الدعايةو  امعالنو  لبيع الشخصياو  تشمل الرتويجو  وظيفة البيع-2
 .ىل آخر أو ما يعر  بالنقل املاديتشمل نقل السلع من مكان إو  وظيفة النقل-3
 .اجهة أي انقطاع حمتمل يف املنتو هذا ملو و  اال تفاظ بالسلع إىل  ك اياجة إليها تشملو  وظيفة التخزين -4
 .هل عملية الشراء من قبل املستهلك ي  تس،  جمهاو  وظيفة تصني  السلع  سأل نوعيتها -5
 يننننعالبو التصننننني  و  التخننننزينو  النقننننلو  االئتمننننان لدنتننننا و  املنننناديو  تشننننمل تقنننندا النننندعم املننننايلو  وظيفننننة التمويننننل -2
 الرتويج.  و 

                                                 
 .  30ص ،  مرجع سابق الذكر،  عصام الدين أمك أبوعلفة -1
 .   31ص ،  مرجع سابق الذكر،  فريد كورتل -2
 .54 -53، ص ص  مرجع سابق الذكر ، مصطفى الشيخ،  لباسط  سونةعبد ا،  زكريا عزام -3
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دراسنات سنابقة فهنل و  وظيفة حتمل املخالر إذ أن املنتج عندما يقوم باالستجابة لدراسات التسويق منن حبنوث -3
املسنننتهلك ،ننننذا . فنننهن التسنننويق يتحمنننل هنننذا املخنننالر يف قبنننول أو رفنننض يشنننرتي املسنننتهلك هنننذا السنننلعة أم الس

 .السلعة
 الدراسنننناتو  ويق يقومننننوا جبمنننع املعلومننننات منننن خننننالل األحبننناثوظيفنننة تنننأمك املعلومننننات  يننن  أن منننندراء التسننن-0
نظننم معلومننات التسننويق الننيت تسنناعدهم يف اختنناذ القننرارات الالزمننة و  السننجالت الداخليننةو  االسننتخبارات التسننويقيةو 

 .األسواق انتملةو  ة املستهلككخلدم
 :أدنااملخطط التايل على النحو و عموما فهنه ميكن اختصار كل هذا الوظائ  يف ا

 01 : الشكل رقم
 الوظائو التي يؤديها التسويق

 

  وظائ  التسويق 
 

 وظائ  املبادلة
 

 وظائ  التوزيع املادي
 الوظائ  املعاونة 

 أو املساعدة
   

 تطويرها و  ختطيط املنتجات-1
 رنالتسعي-2
 عنالبي-3
 جنالرتوي-4
 او نالتف-5

 لننالنق-2
 ضننالتفوي-3
شآت أو من إدارة-0

 مؤسسات التوزيع

 ق نمويل التسوينت-1
 مواجهة خالر السوق -10
حبوث و  معلومات-11
 ق ننوينالتس

 .44، ص عصام الدين أمك أبوعلفة، مرجع سابق الذكر : المصدر
 

 المنافع التي يولدها التسويق : الفرع الثالث
 أننننواع رئيسنننية منننن املننننافع االقتصننناديةالتسنننويق معنننا ينننؤدي إىل تشنننكيل سسنننة و  إن اجتمننناع دائنننريت امنتنننا 

Economic utility   ذننعور املسننتهلك بالرضننا  إىلالننيت تقننود و  املنفعننة يقصنند اننا تلننك القيمننة املضننافة للسننلعو    
 أن املنفعننة نننؤدي إىل امذننباعهننذا مننا ينندل علننى و  ،رعبننات املسننتهلككو   اجننات إذننباعأو هنني مقنندرة املنننتج علننى 

 .  للتسويق كما سبقت امذارة إليهلتسويقي وفق املفهوم ايديأساس العمل او  هو جوهرو 
 :ي سنحاول استعر  أهم هذا املنافعو فيما يل

و هني عبنارة عنن القيمنة النيت يندركها املسنتهلك يف السنلعة عنندما تأخنذ : Form utilityالمنفعة الشـكلية  -0
، الشننكلية مقصننورة فقننط علننى املنتجننكملنفعننة  طننل الكثننريون  ينمننا يعتقنندون بننأن او  .ننناذننكال معينننا أو وضننعا معي
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هنني السننلعة الننيت و  مننادة أخننرى إىل امنتنا الداخلننة يف  األوليننةفممنا الذننك فيننه أن املنتجننك ي ننريون منن ذننكل املننواد 
السلعة عنن لرينق جتزئتهنا  إىلكذلك فهن الوسطاء يضيفون املنفعة الشكلية و  ،من عدة أنواع من املواد األوليةتتكون 

  .تساعد هؤالء العمالء على رؤيتها عرضها يف أماكنو  يف عبوات ص رية تناسأل  اجات العمالء بيعهاو 
خنر يف  نال تقندا خدمنة و هني املنفعنة النيت يقندمها ذنخص لشنخص آ: Task utilityالمنفعـة الواجبيـة  -2

 اخلدمنة هنو مصننع اخلدمنة إذ أن مقندم، امنتنا يعرب عنه بأننه دائنرة و  هي وظيفة يؤديها مقدم اخلدمةو  ،عري ملموسة
 .1املاليةو  االستشارات القانونيةو  مثال ذلك التحويالت املاليةو 
و نع  باملنفعة الزمانية القيمة اليت يندركها املسنتهلك يف السنلعة أو اخلدمنة  :Time utilityالمنفعة الزمانية  -0

 . توفرها يف الوقت الذي يطلبها فيهنتيجة 
                  ال قنننننننا تكنننننننون مضنننننننطرة باال تفننننننناظ  إليهنننننننا امذنننننننارةزيعينننننننة كمنننننننا سنننننننيتم فالوسنننننننطاء أو املؤسسنننننننات التو 

           هننننننذا بننننننالرعم مننننننن أن التخننننننزين مكلنننننن  نقننننننديا و  ،مننننننن قبننننننل املسننننننتهلك إليهننننننا ننننننك اياجننننننة  إىلختننننننزين السننننننلع و 
السنوقية أثننناء فننرتة  منن املخننالر املختلفننة كتلن  السننلعة أو تعرضننها للسنرقة أو ا فننا  قيمتهننا دينطنوي علننى العديننو 

ة لشنراء  اجن إىلهذا كلنه منن أجنل إضنافة املنفعنة الزمانينة فعلنى سنبيل املثنال قند يكنون املسنتهلك و  ..اخل . التخزين
ها فيهنا ينام النيت يريند، إال أن هذا السلعة قد تكون عري متوفرة يف هذا الفصل أو األمكي  هوائي يف فصل الصي 

   .السلعة يف أيام أخرى أو فصل آخر فاملنفعة الزمانية هنا تكون منعدمةبالرعم من توفر هذا و  ،املستهلك
      القيمنننة النننيت يننندركها املسنننتهلك يف السنننلعة املكانينننة و يقصننند باملنفعنننة : Place utilityالمنفعـــة المكانيـــة  -4

 .داأو اخلدمة نتيجة توفريها يف املكان املالئم الذي يري
          ملؤسسنننننات التوزيعينننننة حيرصنننننون علنننننى تنننننوفري السنننننلع يف أمننننناكن قريبنننننة و ممنننننا ال ذنننننك فينننننه أن الوسنننننطاء أو ا

أال و  ،بأقنل اجلهنودو  دمنة بأ سنن الوسنائل، ألن ما يع  املستهلك هو ايصنول علنى السنلعة أو اخلمرحية للمشرتيو 
  .سفرو  يكلفه ذلك الشراء أيضا نفقات تنقل

صند انا القيمنة النيت يندركها املسنتهلك نتيجنة لتملكنه و يق: Possession utilityالحيازة و  منفعة التمل  -5
يعتمننند هنننذا الننننوع منننن املننننافع علنننى القنننوة الشنننرائية املتنننوفرة لننندى و  .النهنننائي للسنننلعة أو اخلدمنننة أو  يازتنننه املؤقتنننة ،نننا

هننذا يعتمننند علنننى دراسننات حبنننوث التسننويق يف التعنننر  علنننى و  ،منننن الشنننراء أو عنندم الشنننراء املسننتهلك  يننن  متكنننه
 .  امنتا السوق قبل  إمكانية

اسنتهالكها قانونينا  رينة اسنتخدامها أو و  امنتالك السنلعةو  الصنفقة انتهناءو يدل هذا النوع من املنافع علنى 
، الننوكالء( يقومننون بتسننهيل التوزيعيننة  جتننارة اجلملننة، جتننارة التجزئننةمننرة أخننرى جننند أن املؤسسننات و  .مننن قبننل املالننك

     . كمنننا أن الوسنننطاء يقومنننون بتنننوفري السنننلع اة، أو منننن عضنننو إىل املسنننتهلكإىل آخنننر يف القنننننقنننل امللكينننة منننن عضنننو 
 .ت ييازهتا مؤقتا دون متلكها مثل: السيارات املؤجرةأو اخلدما
 

                                                 
 . 52ص ،  مرجع سابق الذكر،  مصطفى الشيخ، عبد الباسط  سونه،  زكرياء عزام-1
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 البيئة التسويقية : لمبحث الثانيا
علنى قندرة خارجينة تنؤثر و  عوامنل داخلينةو  يتأثر مبا حييطه من مت نرياتو  إن التسويق عبارة عن نشان ديناميكي يؤثر

 .ادل ناجحة مع عمالئها املستهدفكحتقيق عمليات تبو  إدارة التسويق يف تطوير
،  ينن  تعتمنند يتننأثر بالبيئننة الننيت يعمننل فيهنناو  يننؤثر Open systemو عليننه فاملنظمننة هنني مبثابننة نظامننا مفتو ننا 

امل التسنننويق األمريكننني يف هنننذا السنننياق يؤكننند عنننو  .النننذي حيدثنننه التفاعنننل بنننك الطنننرفكفاعليتهنننا علنننى مننندى التنننأثري 
Philip kotler  منع  تكيين  مزجيهنا التسنويقي مبنا يتناسنألو  أن جناح املؤسسة أو الشركة هنو يف مندى انسنجامها

 ، مبعننا أن املؤسسننة أصننبحت متننارس أعما،ننافعالننةو  ، مننع خلننق بيئننة تسننويقية مشننجعةالتطننورات املختلفننة يف بيئتهننا
Marketing environmentتسميته بالبيئة التسويقية ختل  نشالاهتا يف حميط عمل اصطلح على و 

1. 
 تسويقيةالبيئة الو مفهوم البيئة : األولالمطلب 

إن حنننا  الشننركات يف اقتننناص الفننرص التسننويقية قياسننا ب ريهننا مننن املنافسننك ميكننن أساسننا يف قنندراهتا علننى 
، سنواء كاننت منا حينيط انا منن مت نريات ختلفنةو  ةخلنق التوافنق بنك قندراهتا املمينز و  ،يل البيئة التسنويقية انيطنة اناحتل
 البيئننننة التسننننويقية بشننننكل خنننناص يعنننن  التحليننننل املعمننننقو  عليننننه فننننهن فهننننم البيئننننة بشننننكل عنننامو  .ايها أو ضنننندهالصننن
 .البيئة اخلارجية اليت تعمل اا مدى توافقها معو  االسرتاتيجي لبيئتها الداخليةو 

 .البيئة التسويقيةو  البيئةمفهوم و فيما يلي سنحاول التطرق اىل كل من 
 : مفهوم البيئة : الفرع األول

التحليننل البيئنني قبننل اختنناذ أي قننرار تسننويقي مننن ذننأنه أن تنننعكس إن منندراء التسننويق تقننع علننيهم مسننؤولية 
                 عملينننننننننة التنبنننننننننؤ : املقصنننننننننود هننننننننننا بالبيئنننننننننة أو التحلينننننننننل البيئننننننننني هنننننننننوو  نتائجنننننننننه سنننننننننلبا علنننننننننى أعمنننننننننال املؤسسنننننننننة.

 .2 ري االجيايب أو السليب املنعكس على املنظمةثمقدار التأتأذري و  قع ملا ميكن أن حيصل يف البيئة التسويقيةالتو و 
الننيت هنني   مموعننة املت ننريات أو القيننود أو املواقنن  أو الظننرو  : البيئننة علننى أهنننا Tomsonكمننا عننر  
 .3املنشأة معا و  مدارة البيئة أن توجه جهودها امدارةبالتايل جيأل على و  ،مبنأى عن رقابة املنظمة

 :4التوقع البيئي فيما يليات ر متضمنثتتأو 
و تعننن  مراقبنننة البيئنننة اخلارجينننة للمنظمنننة لفنننر  توقنننع : Environmental scanning المســـل البيئـــي-0

 .اجعنةنو  تسنتلمه منن إننذارات مبكنرةمنا ميكنن أن و  ،ما هو  اصل منها  الياو  أن حتصلاملت ريات البيئة اليت ميكن 
 .ة اليت تواجهها مسنتقبال يف عملهنااأل داث ايرجو  من خالل املسح البيئي تتمكن املنظمة من مقابلة التوجهاتو 
تصننبح املواجهننة معهننم يف مر لننة و  ،دة السننوقلكنني ت ننري مننن أمنننان عملهننا قبننل أن يأخننذ املنافسننون املبننادرة يف قينناو 

 .مما هي عليه يف املر لة املبكرة ال قة أصعأل

                                                 
1
 .21ص ،  مرجع سابق الذكر،  مصطفى الشيخ،  عبد الباسط  سونه،  زكرياء عزام -

 .  02ص ،  2000،  األردن،  عمان،  التوزيعو  العلمية للنشر دار اليازوري،  اسرتاتيجيات التسويق،  ثامر البكري -2
 . 151ص ،  2000،  مصر،  سكندريةام ، مؤسسة ذباب اجلامعة للنشر،  بيئة األعمالو  ، أساسيات امدارةعبد ال فار  نفي ، رمسية قرياقص -3
 . 00- 03 ص ص،  مرجع سابق الذكر،  ثامر البكري -4
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التطور و  وتتمثل يف  قيقتها مبال ظة املسارات البيئية :Environmental monitoringمراقبة البيئة ال-2
ال الننأل أثننناء عمليننة الننيت تكتشنن  يف و  ،الل سلسننلة أ ننداث أو نشننالات  اصننلةاياصننل يف التوجننه البيئنني مننن خنن

يكنون ،ننا و  ،نشنالها الرئيسنني فة ومننن خنار   نندودلكنن قنند تكتشن  املنظمننة مت نريات بيئيننة مصنادو  .املسنح البيئنني
لنذلك يتطلنأل أن تكنون هنناك مراقبنة قريبنة للبيئنة للوقنو  علنى منا  سواء كان إجيابنا أو سنلبا.و  تأثري مستقبلي عليها

ميكن أن حيصل اا منن مت نريات. وكمنا هنو  اصنل صنناعة السنيارات منثال ت نريات تكنولوجينة مسنتجدة تتوافنق منع 
 .أمنان معيشتهمو  لة يف أذواقهماصالت ريات ايو  رعبات املشرتي

تساعد االستخبارات التنافسية واملوجهة أساسنا : Competitive intelligenceاالستخبارات التنافسية -0
 ا متتلكه من نقنان قنوةمقارنة ذلك مبو  فهم لبيعة التنافس اياصل فيهاو  حنو البيئة اليت تعمل اا املنظمة على معرفة

 ية عنننن املنافسنننك ،نننا يف ذات الصنننناعةاتسنننتخبار املعلومنننات امو  طلنننأل مجنننع البيانننناتهنننذا األمنننر يتو  .نقنننان ضنننع و 
. وممنننا الذنننك فينننه أن االسنننتخبارات فعنننالو  رار لكننني يكنننون القنننرار صنننحيحتقننندميها بشنننكل دقينننق أمنننام متخنننذ القنننو 

ن الوقننت قنند إن مل تفعننل ذلننك يكننو و  ،اجننآت الننيت قنند يقننوم اننا املنافسننونالتسننويقية تسنناعد الشننركة علننى تفننادي املف
 .ماراهتم يف السوقو الرد عليهم  مضى يف

 مفهوم البيئة التسويقية : الفرع الثاني
 مموعنة القنوى اخلارجينة : النذي  ندد علنى أننهو  التسنويقية فهننه ميكنن امذنارة إىل تعريفهنا الستكمال مفهنوم البيئنة

 املننواد األوليننةو  ارد البشننرية املاليننة الطبيعيننةاملننؤثرة بشننكل مباذننر أو عننري مباذننر علننى منندخالت املنظمننة املتمثلننة بنناملو 
 .1خدمة أو فكرة ، اليت ينتج فيها معنويات كبضاعةو  املعلوماتو 

، يف  ننك جننند أن تأثريهننا علننى املنظمننةو  اخلارجيننة و نال ننل مننن خننالل هننذا التعرينن  أنننه اقتصننر فقننط علننى القننوى
 .تناوله ال قا يف هذا املبح يتم  البيئة التسويقية متتد من داخل املنظمة كذلك كما سو 

:   مموعنة القنوى  ي  عرفت هذا األخرية على أهنا، وبناءا على ما سبق فهنه أسند تعري  أوسع للبيئة التسويقية
النيت تنؤثر بشنكل مشنرتك علنى كفناءة امدارة التسنويقية عنرب أنشننطتها و  املت نريات الداخلينةو  اخلارجينة انيطنة باملنظمنة

 .2رعبات الزبائن و  إذباع  اجاتو  املختلفة لتقدا
    و نستشنننن  مننننن خننننالل هننننذا التعرينننن  أنننننه ا تننننوى علننننى بعننننض املتضننننمنات امضننننافية يف مفهننننوم البيئننننة التسننننويقية 

 املتمثلة فيما يلي:و 
 .مبا حييط اا من مت ريات ختلفةو  البيئة التسويقية امتداد من داخل املنظمة إىل خارجها -1
 .خططها سلبا أو إجياباو  التسويقيعلى كفاءة األداء التسويقي املتحقق يف أنشطة املزيج  تؤثر البيئة التسويقية -2
 مبا خطط له إىل زبائنها.و  هتد  املنظمة من استكشا  البيئة التسويقية إىل إيصال خرجاهتا -3
 
 

                                                 
 . 00ص ، بق الذكرمرجع سا البكري، ثامر -1
 .00ص نفس املرجع السابق،  -2
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 الثاني: عناصر البيئة التسويقية المطلب
           ، خارجينننننةو  عوامنننننل داخلينننننةو  مت نننننرياتحينننننيط بنننننه منننننن يتنننننأثر مبنننننا و  التسنننننويق نشنننننالا ديناميكينننننا ينننننؤثريعننننند 

، لدرجننة أن فيليننأل كننوتلر تننأثرا وتننأثريا بالبيئننة يننرى معظننم خننرباء التسننويق أن التسننويق يعنند مننن أكثننر العلننوم امداريننةو 
بننة أن ارليننة املطلو و  ،ققننا ألهنندا  عليننه أن يكننون متجنندداحمو  مفيننداو  يؤكنند أن التسننويق لكنني يكننون نشننالا فنناعال

 .1مع خلق بيئة تسويقية مشجعةو ، لتحقيق التجدد هي من خالل التفاعل الصميمي مع البيئة
أوالمهننا يعتمنند علننى ، إن اينندي  عننن عناصننر أو مكونننات البيئننة التسننويقية يقودنننا إىل اسننتعرا  منندخلك للتصننني 

عوامننل البيئنة اخلارجيننة، يف  ننك أن و  يننةمهننا العوامننل البيئنة الداخلو  تقسنيم البيئننة التسنويقية إىل ممننوعتك مننن العوامنل
 منننن القنننوى املنننؤثرة  علنننى املننندخل الثننناا يعتمننند يف استعراضنننه ملكوننننات البيئنننة التسنننويقية علنننى أسننناس وجنننود ننننوعك

 . Macroenvironmentعوامل البيئة الكلية و   Microenvironmentمها عوامل البيئة اجلزئية و  ،املنظمة
  .عناصر البيئة التسويقيةو  كل من هذين املدخلك يف تصني  مكونات  و فيما يلي حناول التطرق إىل

 البيئة الخارجيةو ليةالفرع األول: مدخل عوامل البيئة الداخ
      عناصننر البيئننة التسننويقية علننى ممننوعك مننن العوامننلو  تقسننيمه ملكونننات و هننذا املنندخل يف تصنننيفه يعتمنند

هننذا و . قنندرة املنظمننة علننى ايصننول علننى املنندخالت أو املخرجننات أو القننوى الننيت تننؤثر بطريقننة مباذننرة علننى منندى
 .  Externalخارجية و   Internalالقوى نوعك داخلية 

    : عوامل البيئة الداخلية : أوال
لنو و  إن عوامل البيئة الداخلية هي عبارة عن مموعة العوامل أو القوى النيت بهمكنان املنظمنة السنيطرة عليهنا

 من األمثلة على عوامل البيئة الداخلية ميكن ذكر ما يلي: و  برامهاو  لسياساهتا إخضاعهاو  بصفة نسبية
يتمثنل املنزيج التسنويقي يف املت نريات األربعنة الشنهرية يف : Marketing Mix : عناصـر المـزيج التسـويقي -0
ميكنن السنيطرة عليهنا منن  ي  أن هذا املت ريات ، التوزيعو  الرتويج، ، املنتجهي السعرو  امج التسويقي للمنظمةالربن

    الننيت يتمثننل املسننتهلك و  املرتبطننة مننع البيئننة التسننويقية الديناميكيننةو  حتقيننق أهنندافها اخلاصننةو قبننل إدارة املنننظم الجننناز 
عليننه فننهن حتدينند السننوق و  .كافننة األنشننطة التسننويقية املنظمننة  أو السننوق املسننتهد  انننور الرئيسنني الننذي تركننز عليننه

املنصننأل أساسننا حننننو إذننباع  اجننات ذلنننك و  جنند مهننم لصنننياعة برنننامج املننزيج التسنننويقياملسننتهد  يكننون أسننناس 
 .املعرب عنه املستهلككو  السوق

 ،املننة منن االسننرتاتيجيات التفصننيلية، التكتيكننات مموعننة متك :ن تعرينن  املننزيج التسننويقي علنى أنننهو ميكن
يشنري و  .2تلكهنا الشنركة الجنناز أهندافها التسنويقية األنشطة املوجهة مبجملهنا حننو املنوارد النيت متو  ، الربامجالسياسات

اختينننار و  هنننذا التعريننن  إىل مموعنننة منننن العناصنننر امسنننرتاتيجية املتعلقنننة بامنتنننا  سنننواءا كنننان سنننلعة مادينننة أو خدمنننة
املتكاملنننة ب يننننة الوصننننول إىل و  اجلهننننود الرتوجيينننة الالزمننننةو  الرتكينننز علننننى األنشنننطةو  األسنننواق املسننننتهدفة منننع االعتمنننناد

                                                 
 .35، ص  2001 ، األردن ، دار اليازوري للنشر، عمان '' ،مدخل ذامل،  مبادئ التسويق ايدي '' ، د/بشري العالق،  د/ يد الطائي-1
 . 40ص  ، 2002،  األردن ، عمان،  التوزيعو  دار البازوري العلمية للنشر''،  مفاهيم معاصرةو  أسس: التسويق، '' ثامر البكري -2
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أهندا  و  األسناليأل التوزيعينة املناسنبة وفنق إسنرتاتيجية تسنعريية تتوافنق منع خصوصنية السنوقو  ستهد  عرب املنافذامل
 .اييازية للسلعو  لية، الزمانية، الشكخلق مموعة من املنافع املكانية هذا كله يدخل يف إلارو  ،املنظمة

  فيمنننا 4Pي أو منننا يعنننر  اختصنننارا بنننن  و فيمنننا يلننني سننننحاول امذنننارة بهجيننناز إىل  عناصنننر املنننزيج التسنننويق
 :1يلي
 يتضننننمن هننننذا النشننننان مجيننننع اخلطننننط الننننيت تعنننندها املنظمننننة جتنننناا املنننننتج الننننذي تتعامننننل بننننه: Productالمنــــتج -أ
تكتفني  ، أي أن املنظمنة الموقعنة التنافسني املناسنأل يف السنوق، باجتاا أن يأخذ التطورات اليت ميكن أجراؤها عليهو 

، بننل العمننل علننى إدخننال منتجننات جدينندة للسننوق أيضننا أو إجننراء التعننديالت املناسننبة ق فقننطبطننرح املنننتج يف السننو 
  ...اخل. سواء كان ذلك من  ي  املضمون أو الشكل أو اللون أو ايجم

القننننوة الشننننرائية و  السننننوقفحننننواا وضننننع السياسننننة السننننعرية املناسننننبة مبننننا يتوافننننق مننننع ظننننرو   و :Priceالســــعر -ا
 .ضمن املنافذ التوزيعية االعتبار اخلصومات اليت ميكن تقدميها للوسطاء ارخرين ، آخذين بعكاملستهلك

امعالم عنن املنتجنات و  امخبارو  وهو تلك الوسائل الرئيسية املستخدمة يف االتصال: Promotionالترويج -ج
 ...اخل. شيط املبيعاتملنظمة سواء كان عن لريق امعالن، البيع الشخصي، العالقات العامة، تناليت تتعامل اا ا

هنننو عبنننارة عنننن النشنننان املعلنننق باختبنننار املنفنننذ التنننوزيعي  و :Place (Distribution) التوزيـــع )المكـــا (-د
الكافينة علنى  ركنة انسنيابية مبنا حيقنق للمؤسسنة السنيطرة و  ،اخلندمات جلمهنور املسنتهلككو  سلعاملناسأل ميصال ال

، حبين  ينتم اختينار البنديل عينةديد من البدائل فيما  ص املنافنذ التوزيعلى هذا األساس فاملنظمة لديها العو  ،السلع
، دات أو االعتبنارات ميكنن ذكنر منهنا: السنوق، السنلعةاألمثل أي املنفذ التوزيعي األمثل بناءا على العديند منن انند

 .  ..اخل. مدارية للمؤسسة املنافسةاو  الوسطاء، اممكانيات املالية
التفصننيل فيمننا هننو عناصننرا بشننيء مننن و  أنننه سننو  يننتم التطننرق إىل املننزيج التسننويقيوهننذا وجتنندر امذننارة ب

 .آت من هذا العمل
 .التقنية اليت متتلكها املنظمةو  التسويقية والفنيةو  املهارات والكفاءات امدارية -2
 .مصادر املنظمة التمويلية -3
 البح  والتطوير(.، مدارة املاليةا، إدارة األفراد، التنظيم الداخلي املنظمة  إدارة امنتا  -4
 .هيكلة التكلفة اخلاصة باملنظمة -5

كمننا هننو مال ننل بننأن بعننض العناصننر املشننار إليهننا ضننمن عوامننل البيئننة الداخليننة توجنند خننار  و  و ال ذننك
املنظمننة قويننة جنندا داخننل و  إال أن العالقننة معهننا متينننة،  نندود النشننان التسننويقي كننالتنظيم الننداخلي للمنظمننة مننثال

بالتايل فهن النظام  املزيج التسويقي( ال ميكن أن يعمل وينؤدي منا هنو مطلنوب مننه منن و  ،نطالقا من مفهوم النظاما
 .لعناصر عري التسويقية يف املنظمةمهام بشيء من الفعالية دون تفاعله مع هذا ا
 :يئة الداخلية يف النظام التسويقيو عموما فالشكل أدناا يوضح أهم عوامل الب

                                                 
 ، بتصر . 41-40 ص ص رجع سابق الذكر،م ، ثامر البكري -1
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 00 : قمالشكل ر 
 الداخلية في النظام التسويقي  عوامل البيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .     43، ص ، مرجع سابق الذكر''مفاهيم معاصرةو  أسس''ثامر البكري، التسويق، : المصدر
الضننع  الننيت و  و يف سننياق آخننر فننهن اينندي  عننن البيئننة الداخليننة املنظمننة يعنن  اينندي  عننن مكننامن القننوة

لعننل خننري حتليننل ميكننن اعتمننادا يف تقيننيم البيئننة الداخليننة و  .لبلننو  مننا ترينند حتقيقننهائهننا املسننتهد  أدو  تعننرتي عملهننا
 :1حناول بهجيار إيضاح ذلك فيما يليو  ،د الرئيسية اليت متتلكها املؤسسةاملوار و  للمنظمة هو حتليل سلسلة القيمة

منوذجنه   Michael Porterلنرح ميشنيل بنورتر : Value chain Analysisتحليـل سلسـلة القيمـة  -0
. إذ أننه لكنل حتقينق قيمنة لنهو  يف إرضناء الزبنوناملسمى سلسلة القيمة لتأذنري الطنرق النيت ميكنن أن تعتمندها املنظمنة 

 .رتفعة حتقق رضا الزبون أو العميلبقيمة مو  منظمة أنشطة ختلفة تسعى لدعم منتجها املطروح يف السوق
           الننننيت تتمثنننننل بعمليننننة حتلينننننل لتلننننك األنشنننننطة الننننيت تقنننننوم انننننا و  ،اادننننننو سلسننننلة القيمنننننة ميكننننن توضنننننيحها بالشننننكل أ

 .األنشطة الساندة أو الداعمةو  يةاملتمثلة بنوعك مها على التوايل األنشطة الرئيسو 
 

                                                 
1
 ، بتصرف. 102- 11، مرجع سابق الذكر ، ص  ''استراتيجيات التسويق''ثامر البكري، -
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 02 : الشكل رقم
 سلسلة القيمة لبورتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .120ص ، امر البكري، اسرتاتيجيات التسويق، مرجع سابق الذكرث : املصدر

ال ر  من البحن  يف منوارد املنظمنة  :Organization Resource Baseالموارد األساسية للمنظمة  -2
وة الننيت ضننمن البيئننة الداخليننة ينصننأل علننى تأذننري مقنندار التأذننري الننذي ميكننن أن ختلفننه هننذا املننوارد علننى مكننامن القنن

بالتننايل ينننعكس ذلننك علننى و  .دهتافتقنن، أو العكننس عننندما تكننون يف موضننع ضننع  أن امننن خال،نناو  تتحقننق لننديها
 موقفها التنافسي البيئي.

          العملينننننات التنظيمينننننة و  القننننندرات املمينننننزةو  :  كافنننننة املوجنننننوداتكنننننن تعنننننر  منننننوارد املنظمنننننة علنننننى أهننننننامي و
 تنفيذ امسرتاتيجية  .و  اليت يتم السيطرة عليها لتطويرو  املعرفةو  املعلوماتو 

 :منظمة على نوعك مهاسية للو تشتمل املوارد األسا
ن و هنني تلننك املوجننودات الننيت ميكننن حتدينندها بسننهولة منن: Tangible Resourceالمــوارد الملموســة  -أ 

تشننمل هننذا املننوارد و  .مننة باجتنناا خلننق قيمننة إىل املسننتهلكالننيت تسننتخدمها املنظو  ،خننالل خاصننيتها املاديننة امللموسننة
 :  املالية على

 .ا يرتبط بقدرهتا على توليد النقدمو  ايسابات املدينةو  ،قد املمتلك لديهاتتمثل بالنو  :Financialالمالية  -
هنا أن تقنرب املنظمنة منن اليت من ذأو  ، املعداتتتمثل أبنية املصنع، التجهيزات، املكائنو  :Physicalالمادية  -

 .املستهلك
أنظمننة  تطننور العناملك، ،تخطننيط االسنرتاتيجي للشنركةنقصند اننا عملينات الو  :Organizationalالتنظيميـة  -

 .أنظمة املكافآتو  التقييم

  لبا  لتحتية للشركة 

        ملو     لبشرية

  لتطو   لتكنولوجي

  لتدبري

 ممد   
  لد خلي

 ممد     لعمليا 
  خلا جي

 لتسويق 
    ملبيعا 

  خلدما 

نة  ن نة  لرئيسي ن   ألنشط

نة    ألنشط
نائد     لس
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             ، القنننننننننننندرة علننننننننننننى التقلينننننننننننند التحدينننننننننننندو  ثننننننننننننل يف عمليننننننننننننات االبتكننننننننننننارتتمو  :Technologyالتكنولوجيــــــــــــا  -
 . .. ال. االستنساخ، أسرار املهنة، براءات االخرتاعو 
ذلنك  سنواء كنانو  ،نافسنية الصنعبةتعد من املنوارد التو  :Intangible Resourceبير الملموسة  الموارد -ا

 .املالكك للمنظمةو  للمدراء

التجننارب الننيت حتصننل يف املنظمننة كسياسننات أو أعمننال أو ممارسننات و  و متثننل هننذا املننوارد بنناخلربة املرتاكمننة
 عمومنا ميكنن تأذنريهاو . إدارهتناو  ت بنه املنظمنةختلفة يف القرارات امسرتاتيجية املتخذة على مدار الوقت الذي عملن

 :  بااليت
مننا و  الفاعليننة الننيت يعملننون اننا كفريننق عمننل مو نندو  القنندرات لنندى العنناملكو  هنني اخلننرباتو  :Humanالبشــرية -

 ميتلكونه من مهارات.
مبختلننننن  و  ا يف املنظمنننننةاألفكنننننار النننننيت ينننننتم التعامنننننل انننننو  الفنينننننةو  اخلنننننربات العملينننننة : Innovationا بـــــدا  -

 .املستويات
مكانننة يف ذهنيننة األلننرا  األخننرى و  هنني مننا متتلكننه املنظمننة مننن صننمعةو  :Reputationالصــمعة )الشــهرة( -

العالمننة  التجاريننة الننيت حتملهننا منتجننات الشننركة  فضننال عننن و  سننواء كننانوا مسننتهلكك أو وسننطاء جلننودة املنننتج املقنندم
 ميزة تنافسية تدعم موقفها التنافسي جتاا ارخرين.و  اعتبار ثقافة املنظمة كصمعة

أكفنأ منن عريهنا مننن و  أن املنظمنة النيت تكنون قنادرة علنى النتحكم بعوامنل البيئنة الداخلينة تكنون أقندر و منن املال نل
 .عم صعوبة التحكم بالقوى اخلارجيةر ، التكي  معهاو  املنظمات على مواجهة املت ريات اخلارجية

 :  وامل البيئة الخارجيةع : ثانيا
الننيت تننؤثر بشننكل مباذننر أو عننري مباذننر و  ات انيطننة اننايقصنند بالبيئننة اخلارجيننة للمنظمننة بأهنننا كافننة املت ننري 

:   كنل العناصنر املوجنود خنار  منن   فنيمكن تعريفهنا علنى أهنناو  .ذ القرار أو األفعال النيت تؤديهناعلى عمليات اختا
 .1اليت متتلك القدرة على التأثري يف كل جزء من املنظمة  و  املنظمة

ة الننتحكم اننا ة هنني عبننارة عننن عوامننل أو قننوى ال تسننتطيع املنظمننو ميكننن القننول أن عوامننل البيئننة اخلارجينن
ادرة علنننى حتقينننق إال لنننن تكنننون قنننو  ، إال أننننه ينب ننني علنننى املنظمنننة أن تكنننون مسنننتعدة لواجهتهننناألهننننا مفروضنننة عليهنننا
 .أهدافها املدروسة

         اعية الصننننو  صنننحيح أن العوامنننل اخلارجينننة بطبيعتهنننا يصنننعأل السنننيطرة عليهنننا منننن قبنننل املنظمنننات التجارينننة
البشنرية و   املنظمات ذات اممكانيات املادينة و  إال أن املنظمات امسرتاتيجية، منشآت األعمال باختال  أنواعهاو 

االسننتفادة مننن  كننذاو  ، تكننون يف ال الننأل قننادرة علننى التنبننؤ اننذا العوامننل ب يننة التخفينن  مننن آثارهننا السننلبيةالضننخمة
 .نتائجها االجيابية
 :   2أبرز العوامل اخلارجية ميكن إجيازها فيما يليو  و عموما فهن أهم

                                                 
 . 11ص  ، مرجع سابق الذكر،  ''اسرتاتيجيات التسويق ''، ثامر البكري -1
 .بتصر ، 31-30 ص ص،  2001،  عمان األردن،  التوزيعو  دار اليازوري العلمية للنشر،  -''مدخل ذامل –التسويق ايدي   مبادئ، '' بشري العالق،   يد الطائي -2
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عوامننننل مننننن حنننننو االسننننتقرار  الننننذي يشننننمل عنننندةو  : أو مننننا يعننننر  أيضننننا بالنظننننام السياسننننيالعوامــــل السياســــية-0
 ...اخل. األنظمةو  التشريعاتو  م، امنفاق العاايكومي

 .زمع سنها يف املستقبلكذا املو  ةالتشريعات القائمو  تتمثل يف القوانكو  :البيئة القانونية-2
ــــة الاقافيــــة-0      م، املعتقنننندات الرتكيبننننة السننننكانية، السننننلوك : وتتمثننننل يف املننننؤثرات املتعلقننننة بننننالقياالجتماعيــــةو  البيئ
هننذا مننا قنناد إىل أ ننداث و  ..اخل. القننيمو  التقالينندو  ، العنناداتمنننط املعيشننةو  تعليمنني، أسننلوب، املسننتوى الالتوقعنناتو 

النذي  و  لعمنلانعكست علنى سنبيل املثنال يف امعنداد الكبنرية منن النسناء العنامالت يف سنوق ات ريات كبرية يف البيئة 
أن أصننبح هننناك ، بعنند النندخل ل سننرة قنند نننتج عننن هننذا األمننر ارتفنناع واضننح يف مسننتوىو  .كننان  كننرا علننى الرجننال
 .  أكثر من مصدر للدخل

 أعمنننار السنننكان، أعنننراقهم، تنننوزيعهم اجل نننرايفوعرافينننة يف ال النننأل : تتضنننمن العوامنننل الدميالعوامـــل الديموبرافيـــة-0
الفئننة و  يفننةالوظو  ، املسننتوى التعليمننيتوزيعننه علننى السننكانو  تويات النندخل، مسننأعنندادهم، ارتفنناع أو ا فننا  الثننروةو 

 ..اخل.. االجتماعية
ل أو األلنننرا  انعكاسننناته علنننى منظمنننات األعمننناو  لدذنننارة إىل أمهينننة هنننذا العامنننلو  و علنننى سنننبيل املثنننال

  العنائالت فيمنا تعني  يف روسيا تشري إىل أن نصن 2005، فهن ام صائيات السكانية لعام ذات العالقة األخرى
يننعكس مسنتقبال هذا ما منن ذنأنه أن و  .الدميوعرايف للسكانو  االقتصادي لعل مرد ذلك إىل الوضعو  ،بدون ألفال

كنذلك امذنارة و  .الصنناعةالت ختلفنة منن مبجناو  منن أبرزهنا القصنور يف أعنداد القنوى العاملنةو  ،على مناالت ختلفنة
ذلنك و  النذي  ندد بطفنل وا ند فقنط لكنل عائلنةو قيود على حتديند امجنناب و  أيضا إىل ما ذرعته الصك من قوانك

يف املننوارد  مننا يقابلننه مننن حمدوديننةو  مليننار نسننمة 1.2الننذي جتنناوز و  ذلننك ملواجهننة االنفجننار السننكاا فيهنناو  ملواجهننة
 .الطبيعة املتا ة ،ا

           : إن ،نننننذا العامنننننل تنننننأثري كبنننننري علنننننى ممنننننل الصنننننناعات سنننننواء كاننننننت يف منننننال السنننننلع العوامـــــل االقتصـــــادية-4
لعننل أهننم املفنناتيح الرئيسننية ،ننذا العامننل تتننأثر فيمننا و  ..اخل. ايكوميننةو  ، الصننناعية أو ايلقننات التسننويقيةدماتاخلننو 

معندالت ، ، االسنتقرار االقتصناديالضنرائألو  نفاق مثنل الندخل،على لريقة امو  يتعلق بالقدرة الشرائية للمستهلك،
 ...اخل.   ، معدل التضخم، أسعار الفائدة، إمجايل الناتج الول ، لريقة توزيع الدخل، الكتلة النقديةالبطالة

 لهنا مراو ينعكس تأثري البيئة االقتصادية على منظمات األعمال بشكل كبري عندما تتحرك الدورة االقتصادية عنرب 
لكنننل مر لنننة تنننأثري ختلننن  يننننعكس علنننى اعتمننناد املنظمنننة و  ،االنتعنننابو  الرتاجنننع، الكسنننادو  األربنننع املتمثلنننة بالرخننناء،
 .ختلفة متاما عن املر لة األوىل السرتاتيجيات تسويقية

ت نريات و جتدر امذارة إىل أن انعكاسات البيئنة االقتصنادية ال تنحصنر يف اجلواننأل السنابقة فحسنأل بنل متتند إىل امل
 :         1اليت تتمثل يف اريتو  البيئة األخرى انيطة باملنظمة

                                                 
 .52، ص  ع سابق الذكرجمر ،  مفاهيم معاصرةو  أسس: ''التسويق'' ، ثامر البكري -1
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ولينة الداخلينة ستنعكس على التكنالي  املرتتبنة علنى اسنتخدام املنواد األو  ،ت اياصلة يف البيئة التكنولوجيةالت ريا -أ
 سنننعى للحصنننول عليهننناالننيت و  اخلنندمات املقدمنننة للمسنننتهلكو  بالنتيجنننة علننى تكنننالي  السنننلعو  .يف عمليننات امنتنننا 

 إتباع  اجته منها.و 
ذلنك منن خنالل السياسنة و  ،تعكس على القيمنة ايقيقينة للنقنودالت ريات اياصلة يف البيئة ايكومية ميكن أن  -ب

 .الركود االقتصاديو  االنتعاب ما ميكن أن حتدثه من آثار على كل من  اليتو  املالية  امنفاق ايكومي(
، إذ أن املنظمننة جيننأل أن الت  نندوث  نناالت الت ننري االجتمنناعيالقتصننادية علننى ا تمنناانعكنناس آثننار البيئننة ا - 

ة سنلوكية منردة وهننا  النك، أكثنر منن  ملنا ميثنل ذلنك منن مهنام إدارينة ،ناختطط ،ذا العالقنة التأثريينة املتبادلنة و  حتطان
 . اصلة يف ا تمع

التطننور و  ، مبننا يف ذلنك البحن املتوقعنةو  لوجيننة القائمنةالتكنو  نقصند انا التطنوراتو  :العوامـل البيئـة التكنولوجيــة-5
 Research and Development)  االبتكنننار  يننن  أن هنننذا التطنننورات التكنولوجينننة و  املت نننريات العلمينننةو

هنذا منا و  تطويرها مبنا  ندم مصنلحة املسنتهلك أو املشنرتي الصنناعيو  منتجات جديدة مدخالأتا ت ا ال واسعا 
 .التطور يف العديد من الصناعاتو  عمليات امبداع انعكس بصفة جلية على

 
 :    1و إذا ما أردنا أن نؤذر أمهية التكنولوجيا كبيئة مؤثرة يف السوق فيمكن تأذريها بااليت

 ريةاالسننتخدامات الكبننو  االتا يننة الكبننرية لتكنولوجيننا التسننويق عننن بعنند مننن خننالل أنظمننة االتصنناالت املتطننورة -أ  
 .االنرتنت املتنوعة يف مالو 
منن خنالل ، تسوقهو  اختصرت التكنولوجيا املضيعة الكبرية يف الوقت الذي يقضيه املستهلك يف اقتناء  اجاته -ب

 .املتكاملة عما حيتاجهو  املستمرةإمدادا باملعلومات 
جنراء عملينة  تقلينل التنال  منهناو  إدارات املخازن يف السيطرة على  ركنة املنواردو  إتا ة القدرة الكبرية للموزعك - 

 .التخزين أو املناولة
هنذا منا و  .عنرب عملينات التسنوق علنى االنرتننت األسنبوعو  إمكانية التسوق للمستهلك على مدار سناعات الينوم -د

 .ليس على ايقيقةو  وم على الشبكةانعكس باالجتاا املقابل على املتاجر يف اذت ا،ا على لول ساعات الي
ـــة-6 ـــة الءبيعي    ، الطاقنننةمنسنننان علنننى هنننذا األر  مثنننل ا،نننواء، املننناءالعوامنننل املتعلقنننة حبيننناة اهننني مموعنننة و :البيئ
 .  عريهاو  ية للمواد األولية اخلاماملصادر األولو 

ضننمن مموعننة العوامننل اخلارجيننة للمنظمننة ميكننن أن ننندخل مننا يعننر  بالعامليننة و  كمننا جتنندر امذننارة إىل أنننه
Global  ا األخنرية مننن فننرص كثنرية للوصننول إىل أسنواق خارجيننة مل تكننن هننذا ملننا أتا تنه هننذو  ،كأ ند هننذا العوامنل

 .طيع الوصول إليها يف مر لة سابقةتست

                                                 
1
 . 14-13 ص ص،  ع سابق الذكرجمر  ، ''اسرتاتيجيات التسويق '' ، ثامر البكري -



 ويقـــمدخل إلى التس :الفصل األول

- 33 - 

 

فضال عن ذلك فهن العاملية قد أتا ت أمام منظمات امعمال فنرص التعامنل منع مت نريات جديندة سنواء كنان ذلنك 
د ، املنننوا، انتقنننال تكنولوجينننا املعلومننناتالعننناملك، تعامنننل معهنننا يف السنننابقيف املهنننارات امدارينننة النننيت مل يكنننن ممكننننا ال

 ...اخل. بدائل الطاقةو  األولية
، بينمنا جنند عوامنل أخنرى منهنا يعند حبنق عصنيا علنى املنظمنات و يال ل من قراءة هذا العوامنل أن قسنما

. فالعديننند منننن أخنننرىو    درجنننة السنننيطرة بنننك منظمنننة، تتبننناين يف درجنننة صنننعوبتها منننن  ينننلوجينننةمثنننل البيئنننة التكنو 
بينمنا جنند  Technology leaderنظمنات الرائندة يف الندول الصنناعية املتقدمنة تعند فائندة أو رائندة تكنولوجينا امل

عها منننع املت نننريات عليهنننا يف هنننذا ايالنننة أن تكيننن  أوضننناو  أن املنظمنننات يف الننندول النامينننة ال تتمتنننع انننذا اخلاصنننية
 .املفروضة عليها

 :  البيئة الكليةو مدخل عوامل البيئة الجزئية : الفرع الثاني
ك منن القننوى ضنمن هنذا املندخل سننحاول التطننرق إىل مكوننات أو عناصنر البيئنة التسنويقية علننى أسناس وجنود ننوع

 .البيئة الكليةعوامل و  مها عوامل البيئة اجلزئيةو  ،املؤثرة على املنظمة
البيئننة العامنة  مموعننة  إن املنندراء يف املنظمنة وفضننال عنن: Microenvironmentعوامـل البيئــة ال زئيـة : أوال

النيت تسنمى بالبيئنة اجلزئينة و  العوامل اخلارجية ( عليهم أن يأخذوا بعك االعتبار البيئة انيطنة باملنظمنة بشنكل مباذنر
أو بيئننة املهمننة   The competitive environmentأو كمننا يطلننق عليهننا الننبعض ارخننر بالبيئننة التنافسننية 

Task Envi   أو بيئنة الصنناعيةIndustry environment  ،بشنكل عنام يقصنند و  . أو الوسنط التسنويقي
النيت تتشننابه إىل  نند  و  منع بقيننة املنظمننات األخنرى يف ذات الصننناعةبالبيئنة اجلزئيننة هنو عمننل املنظمننة بشنكل مشننرتك 

 .  هاالزبائن الذين يتعاملون معو  أساليأل امنتا  املعتمدة فيهاو  ،اخلدمات اليت تقدمهاو ري يف ذات املنتجات كب
 :1التايلأهم هذا العوامل على النحو  إىل امذارةو عموما ميكن 

  ين  أن جهنود املنظمنة، ا،د  األمسى من وجودهاو ، هم ميثلون األساس الذي تبا عليه املنظمةو :العم   -0
املسننتهلكون مهننا و  تواجنه املنظمننة ننوعك مننن العمنالءو  ،رعبنناهتمو  مذننباع  اجنات العمننالء فعاليتهنا ينب نني أن توجنهو 

املشننننرتون أو املنتفعننننون الصننننناعيون و  ،Consumer Marketون يف السننننوق االسننننتهالكية النهننننائيون املتواجنننند
 .Industrial Marketاملتواجدون يف السوق الصناعية 

الالزمننة منتننا   سننك با تياجنناهتمالننذين مينندون املنظمننة أو املناف األفننرادأو  األعمننالهننم منشننآت و :المــوردين -2
 .اخلدماتو  لعالس
هامنا يف النظنام التسنويقي،  ين  يسناعدون املنظمنة علنى و  وهرينايلعأل الوسطاء دورا ج :الوسءا  /الموزعو  -3

       تعننند الكثنننري منننن املننننافع النننيت يشنننعر انننا املسنننتهلك سنننواء كاننننت مكانينننة أو زمانينننة و  .توزينننع منتجاهتننناو  ، بينننعتنننرويج
   .مهون يف حتقيق اجلزء األكرب منهاين يساأو  يازية أو  د الشكلية منها بفضل الذ

                                                 
 ، بتصر . 25-24 ص ص،  مرجع سابق الذكر،  عصام الدين أبوعلفة -1
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ـــــع المـــــاد  -4     ازداد تأذنننننريها علنننننى املنشنننننآت و  التخنننننزينو  لقننننند ازدادت أمهينننننة منشنننننآت النقنننننل :منشـــــتت التوزي
النننيت ت طيهنننا املنشنننآت  ل سنننواقاالنتشنننار الواسنننع و  خاصنننة بعننند زينننادة املسنننافة النننيت تفصنننل املننننتج عنننن املسنننتهلكو 

 .أو استهالك الكثري من املنتجات إنتا مومسية  إىل بامضافة، هذا أسواق العاملو  قية يف ختل  دولالتسوي
سنننتهلك نتنننا  املو  تلعنننأل ولننناالت امعنننالن دورا حمورينننا يف التقرينننأل بنننك كنننل منننن املؤسسنننة: وكـــاالت ا عـــ   -5

مننن الكثننري  يننرىو  .املسننتهلك إىل إرسننا،ااملعلومننات الننيت يننود املنننتج  إيصننالهننذا عننن لريننق و  ،تعنناظم الفجننوة بينهمننا
                   بالتنننننننننننايل فنننننننننننهن وكننننننننننناالت النشنننننننننننر و  ،ج عنننننننننننري موجنننننننننننود بننننننننننندون معرفنننننننننننة املسنننننننننننتهلكرجنننننننننننال التسنننننننننننويق أن املننننننننننننت

 ايدي .لدعالن هي اليت تساهم يف إدراك املستهلك املنتج يف السوق و 
االعتمنناد بصننفة  صننر صننعأل علننى الكثننري مننن املؤسسننات يف ظننل النظننام االقتصننادي املعاي : منشــتت التمويــل -6

من   تظهنر  اجتهنا امللحنة علنى البحن  عنن مصنادر أمنوال خارجينة تسناعد و ، اخلاصة األموالو يدة على و  كلية
منشنننآت االئتمنننان أو البينننع و  منننن أمثلتهنننا جنننند البننننوكو ، عريهننناو  البينننعو  تنننأمك عملينننات الشنننراءو  املنظمنننة علنننى متوينننل

 .منشآت التأمكو  بالتقسيط
 :  1من ضمنها جندو  اصر البيئة اجلزئية ايدي  عن عناصر أخرىكما ميكن وضمن عن

،  ينن  يؤكنند املفهننوم التسننويقي علننى دقننة متناهيننةينب نني علننى املنظمننة متننابعتهم بو  :المنافســو  فــي الصــناعة -0
للعمننالء يفننوق مننا  إذننباعو  دميومتهننا يعتمنند علننى قنندرهتا علننى تقنندا قيمننة مضننافةو   قيقننة مفادهننا أن جننناح املنظمننة

 .قدمه املنافسوني
إذ تشننكل جننزءا أساسننا مننن البيئننة اجلزئيننة ألن تصننميم اخلطننط التسننويقية يسننتدعي قنندرا مننن : المنظمــة تاتهــا -2

اجلننننودة و التخننننزين و  الشننننراءو  التطننننويرو  البحنننن و  املاليننننةو  امنتننننا ، مثننننل املنظمننننة كافننننة إداراتالتعنننناون مننننع و  التنسننننيق
 .يف ا،يكل التنظيمي للمنظمة ضمنةعريها من امدارات املتو  ...اخلالشاملة

قنندرة  ، أو أهنننا تننؤثر علننىاملنظمننةأو كننامن اجتنناا أي مموعننة لننديها اهتمننام فعلنني  إىليشننري و :ل مهــور العــاما -0
، املؤسسننات املاليننة األسننهم،  لننة ن األمثلننة علننى اجلمهننور العننام جننند: املصننار مننو  ،املنظمننة علننى حتقيننق أهنندافها

 ،ات سنننواء كانننننت رحبينننة أو عننننري رحبيننننةعريهنننا املؤسسننننو  ، املؤسسنننات ايكوميننننةملختلفننننةا امعنننالمسننننائل و  ،بأنواعهنننا
 .يف بيئة املنظمة اجلزئية الشكل أدناا يوضح أبرز املتدخلكو 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .، بتصر  42-41 ص ص،  مرجع سابق الذكر،  بشري العالق،   يد الطائي-1
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 00: الشكل رقم
 بيئة المنظمة ال زئية

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  .42، ص :  يد الطائي، بشري العالق، مرجع سابق الذكرالمصدر
بشننكل كبننري علننى قنندرهتا علننى بننناء عالقننات ولينندة مننع و  أن جننناح املنظمننة أمنننا يتوقنن  إىلشننري اقننع يو الو 

يشنكلوا منا و   ين  يتخنذ هنؤالء املتندخلون، اجلمهور العنامو  املنافسكو  العمالءو  الوسطاءو  املوردونو  املنظمة إدارات
 . The company's value delivery networkيسمى بشبكة توصيل القيمة اخلاصة باملنظمة أو الشركة 

 :ثانيا: عوامل البيئة الكلية أو العامة
 :اليت تشتمل على القوى التاليةو  و هي نفس العوامل املنظمة يف بيئة املنظمة اخلارجية سالفة الذكر

 ؛القوى الدميوعرافية -1
 ؛القوى االقتصادية -2
 ؛القوى الطبيعية -3
 ؛القوى التكنولوجية -4
 ؛القوى السياسية -5
   . القوى الثقافية -2

 : جدة يف بيئة املنظمة الكليةو الشكل أدناا يوضح أهم القوى الرئيسية املتوا
 
 
 
 

 

  لتسويق

  لتسويق

  ملو    

  ملنافسو   لوسطا 

  لعمال  

  جلمهو   لعا  
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 04 : الشكل رقم
 القوى الرئيسية في بيئة المنظمة الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .43، ص :  يد الطائي، بشري العالق، مرجع سابق الذكرالمصدر

 قي  : عناصر المزيج التسويثالثالالمبحث 
النيت متكننه منن تطنوير و  إن مصطلح املزيج التسويقي يشري إىل ممل املت نريات النيت يراقبهنا مننتج السنلعة أو اخلندمات

 . 1نقصد بذلك ممل الوسائل العملياتية اليت يطبقها على السوقو ، عر  منتجاته على الزبائن املستهدفك
 يننؤثر حتدينند موقننع املنننتج علننى حتدينند موقننع املنننتج علننى ، فمننثالمننزيج  إىل تننرابط مت ننريات العلميننةويشننري مصننطلح  

 .على اختيار قنوات التوزيعو  على سياسة الرتويجو  ،د موقع السعرحتدي
تتننندخل و  و ال ميكنننن حتديننند السياسنننة التسنننويقية بفعالينننة إال إذا تنننوفرت عنننند هنننذا األخنننرية معرفنننة جيننندة بالسنننوق.

حتدينند و  سننتهد القننرارات امسننرتاتيجية املتعلقننة بتحدينند اجلمهننور امل السياسننة املتعلقننة بنناملزيج التسننويقي بعنند اختنناذ
الننيت  ننددت علننى أهنننا و  ، إذ أن املننزيج التسننويقي يسننمح للمنننتج بتكيينن  عرضننه ملختلنن  األجننزاء املسننتهدفةاملوقننع

لنننك تنننداوال هننني تو  عمومنننا فنننهن عناصنننر املنننزيج التسنننويقي األكثنننر قبنننوالو  مالئمنننة للمؤسسنننة نتيجنننة دراسنننة التجزئنننة.
 :    أو ما يتمثل يف4Pاملعروفة بن  و  (1120العناصر اليت اقرت ها ماك كارثي  

 ؛سياسة املنتج -1
 سياسة السعر؛ -2
 ؛ سياسة التوزيع -3

                                                 
 .133ص ، ، الطبعة األوىل2000 ، لبنان، يروت،  التوزيعو  النشرو  مؤسسة مد  اجلامعية للدراسات '' ،التسويق، '' ترمجة وردية واذد،  كاترين قيو-1

 

   نظمة

 لقو  
  لدميوعر فية

       لقو   
 القتصا ية  
    لسياسية 

 لقو  
  لتكنولوجية 

 لقو  
 لقو    لطبيعية

  لقانونية 

 لقو   
  لثقافية 
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 .سياسة الرتويج -4
 .يج التسويقي هذا بشيء من التفصيلو سو  حناول من خالل هذا املبح  تناول عناصر املز 

 سياسة المنتج : المطلب األول
، سنني ألي سياسننة تسننويقية يف املؤسسننةأفكننار ايجننر األساو  عتننرب املنتجننات سننواء كانننت سننلعا ماديننة أو خنندماتت 

  أداء نشنننالاهتاهننني األسننناس النننذي تعتمننند علينننه املنظمنننات املختلفنننة يفو  ،فهننني إ ننندى مكوننننات املنننزيج التسنننويقي
 .ضمان دميومتهاو 

 يماته املختلفنةتقسنو  ، مرورا بتصنيفاتهم املوسع للمنتجالضوء  ول املفهو و من خالل هذا املطلأل سنحاول تسليط 
 .يف إلار العملية التسويقية خصوصاهذا و  ،كذا دورا  ياتهو 

 أهميتهو مفهوم المنتج : ع األولالفر
 :  مفهومه : أوال

ذو إمجاع بالنسنبة ملختلن  املنظنرين االقتصناديك فيمنا  نص املننتج و  دقيق و  إن إعطاء تعري  وا د ذامل
التعنناري  الننيت عننرب ختلنن  ايقننأل االقتصننادية العدينندة مننن و  علننى هننذا األسنناس فقنند ظهننرتو  لصننعوبة مبكننانمننن ا

 :  التوجه ايدي  للتسويق فيما يليو  سو  حناول استعرا  أمهيتها خاصة فيما يتماذى منهاو  ،أعطيت للمنتج
    ة أو خدمننة لننك سننلعة ماديننقنند يكننون ذو  ،يقبلننه لننر  آخننرو  ي عننر  يقدمننه لننر أ :  عننر  املنتننو  علننى أنننه -

الرعبننات الننيت يشننبعها  إمنننا باياجننات أوو  كلمننة منننتج لننيس ،ننا عالقننة باخلصننائص املاديننةو  ،أو فكننرة أو  نند إنسننانا
 .1إمنا لالستفادة من وظائفه و  ، فالفرد ال يشرتي املنتج ب ر  اقتنائههذا املنتج

 .2أو خدمات  و واءا سلعا ماديةكما عر  املنتج على أنه  كل ما هو متاح يف السوق س -
 
 
 
،نا و  عري املادينة تطنرح يف األسنواقو  يف تعري  آخر يقول أن  املنتج هو أي ذيء أو مموعة من األذياء املاديةو  -

      قننند يكننون املنننتج سنننلعة و  ،شننبعة لفننرد أو مموعنننة مننن األفننرادمننن اخلصننائص مننا يشنننبع  اجننة مننن اياجنننات عننري امل
 3مة  أو فكرة أو خد

 :4مهاو  كما يذهأل اجتاا آخر إىل أنه ال بد من التفرقة بك مفهومك للسلعة -
: السننننلعة هنننني أي ذننننيء مننننادي يننننتم تقدميننننه املشننننرتي أو مبعننننا آخننننر فالسننننلعة هنننني اسننننم وصننننفي المفهــــوم األول

   .يمفهوم للمستهلك األخري أو املشرتي الصناعو  الطبيعية لشكل منطي حمدد ملموسو  للخصائص الكيماوية
                                                 

 . 205ص ،  2000 ، سوريا،  دمشق ، دار الرضا للنشر '' ،االساليأل ايديثة يف التسويق، ''  سن علي -1
2
-P.Amerein ; j . c .carnet ; M.F. Papastratides ; D. rouget .S.tassin ; P.weber ; Action commercial ; editions 

Nathan ; Paris ; France ; 1991 ; tome 1 ; p 253 .   
3
،  2000محمد الباشا ، نظمي شحاذة ، محمد الجيوسي، رياض الحلي ، ''مبادئ التسويق الحديث'' ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،  -

 . 05ص 
 . 231ص  ، مرجع سابق الذكر،  عصام الدين أمك أبوعلفة -4

 سلع مادية و. أو خدمات  جنننتنم
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 .صل عليها املستهلك من استخدامها: إن السلعة هي مموعة املنافع اليت حيالمفهوم الااني
النذي يطلنق علينه و  يف  نك أن املفهنوم الثناا، و يال ل أن املفهوم أو التعري  األول للسلعة مفهوم ضيق
تقننننوم  ت أو اخلنننندمات النننيتعننندم تقننننادم املنتجننناو  مفهنننوم  املننننافع  فهنننننه ينننؤدي إىل توسننننيع  نطننناق أعمننننال املؤسسنننة

 .املؤسسة بهنتاجها وتسويقها
و بامضافة إىل ما سبق فهن املفهوم الثاا يتفق مع املفهنوم ايندي  للتسنويق  ين  أننه يأخنذ بعنك االعتبنار املنفعنة 

 .جراء استخدامه للسلعة أو اخلدمة اليت تعود على املستهلك
ميكننن قبننول تعرينن   النظننرة التسننويقية ايديثننة فهنننهو  االجتنناا متاذننيا مننعو  و انطالقننا ممننا مت تقدميننه مننن تعنناري 

املتضنمنة تشنكيلة منن الصنفات النيت متينز املننتج عنن و  عري امللموسةو   خليط من اخلصائص امللموسة :املنتج على أنه
 .1الرضا لدى املشرتي و  اليت مبجملها ختلق امذباعو  ما يقدمه البائع من خدماتو  عريا

           كنننننننذا أهنننننننم أبعننننننناد و  املضنننننننامك النننننننيت حيتويهنننننننا هنننننننذا التعريننننننن و  ا أهنننننننم التفاصنننننننيلو يوضنننننننح الشنننننننكل أدننننننننا
 .مفهوم املنتجو 

 05 : الشكل رقم
 الخصائص التي يتكو  منها المنتج 

 
 .125ص، الذكر : ثامر البكري، مرجع سابقالمصدر

                                                 
 .125، ص  رجع سابق الذكرم '' ،مفاهيم معاصرةو  أسس: التسويق'' ، ثامر البكري -1

 

   نتج

   و  

  لصميم

خدما  ما بعد    صائص   ا ية
  لبيع 

  ل مانة   لعبو 

  هر   لبائع  لسعر

  للو    لع مة
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 ،ضنننافة لنننذات املننننتجو علينننه فنننهن املننننتج يتكامنننل عنننند عرضنننه بالسنننوق منننع العديننند منننن العوامنننل األخنننرى امل
ضنمانات النيت ، فضنال عنن الذنهرة يف السنوقو  مكاننةو  منن صنمعةمنا ميتلكنه و  تتمثل باخلدمات النيت يقندمها البنائعو 

 . تحقيق عملية الشراءالعبوة اللذان يضيفان بعد آخر حمفزا لو  التصميمو  ،يقدمها اجتاا املنتج
 :  أهمية المنتج : ثانيا

 : 1كان ذلك بالنسبة للبائع أو املستهلك من خالل املؤذرات التالية   ميكن تأذري أمهية املنتج سواء
              ، أي البننننننائعو  االتصننننننال مننننننا بننننننك املشننننننرتىاجلوهريننننننة يف حتقيننننننق عمليننننننة و  يعتننننننرب املنننننننتج مبثابننننننة ايلقننننننة الرئيسننننننية -1
رتي للحصنول علينه، أممنا ملشنبعبارة أخرى ال يكون هناك مربرا لالتصال ما بك الطنرفك بندون وجنود ذنيء يسنعى او 

 .ميكن أن يقدمه البائع
دة مكاننننة وموقنننع االهتمنننام انننذا ايلقنننة الرئيسنننية  املننننتج( منننن قبنننل املننننتج أو البنننائع تسننناهم بننندون ذنننك يف زينننا -2

 .اح متكنها من االستمرار يف العملبالتايل زيادة ما حتصل عليه من أربو  ،املنظمة يف السوق
ذلنننك منننن خنننالل اعتمننناد منننا هنننو و  .ق  النننة تطنننور اجتمننناعي لننندى األفنننراد يف خلنننيسننناهم املننننتج إىل  ننند كبنننري -3

أفضنننل كاسنننتخدام االنرتننننت منننثال يف و  مبنننا يسنننهل علينننه عملينننة االسنننتخدام أو االسنننتفادة مننننه بشنننكل كبنننريو  ،جديننند
ر  امينداع بندال منن النذهاب إىل املصنو  التسويق أو استخدام الصنرا  اريل لعملينات السنحألو  عمليات االتصال

ء النننيت يقنننوم انننا كنننذلك اسنننتخدام البطاقنننة االئتمانينننة يف تسنننديد االلتزامنننات املالينننة نظنننري عملينننات الشنننراو  ذخصنننيا
 .  ..اخل. املستهلك

ذلنننك منننن خنننالل إنتنننا  تلنننك األذنننياء النننيت تشنننبع هنننذا و  يشنننبعهاو  املننننتج يواكنننأل  اجنننات امنسنننان املسنننتجدة -4
 .كل اياجات املستجدة لدى األفرادد  بذلك تربز أمهية املنتج من كونه يسو  اياجات

 ، للمجتمنع ككنلو  كنذا أمهيتنه املتزايندة بالنسنبة  للفنردو  و من خالل منا مت التطنرق إلينه منن مفناهيم فيمنا  نص املننتج
 هننو مسننتويات املنننتجو  يقي اينندي  أاليقودنننا إىل التطننرق إىل ذننيء أساسنني بالنسننبة للمنننتج يف ظننل التوجننه التسننو 

 .املفهوم املعمق للمنتجو  دد لنا هذا املستويات متمعة املعا ايقيقيحبي  حت، اخلدمةو 
 :  االستعانة بالرسم البياا أدناا و ميضاح هذا املستويات ميكن

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .122الذكر، ص ثامر البكري، مرجع سابق -1



 ويقـــمدخل إلى التس :الفصل األول

- 44 - 

 

 06 : الشكل رقم
 المستويات الا ث للمنت ات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Source:  Gary Armstrony ; Philip kotler ; OP. cit ; p. 18 

،  ين  أننه كنل مسنتوى منن للمننتجوضح الشكل أعالا أنه من النا ية العلمية توجد ثالث مستويات و ي
   :1هذا املستويات هي و  ،بالنسبة للمستهلكاملستويات يظم من قيمة العر   هذا
يت النو  يتمثل األول املستوى األساسي للمنتو  أين توجند منا يعنر  بنامليزة األساسنية للمنتنو و  :المستوى األول-0
 :ن حتديدها من خالل السؤال التايلميك

 .؟ماذا يشرتي الزبون أو العميل 
 تعرينن  أهننم املميننزاتو  عننند ختطننيطهم منتننا  أو لننرح منتننو  مننا ن علننيهم أوال حتدينندو  فننهن رجننال التسننويقو منننه 

فمننثال  العمننالء يف مقننام أول مننن أجننل  ننل مشنناكلهم أو مبعننا آخننر سنند ا تياجنناهتماخلنندمات الننيت يبحنن  عنهننا و 
إمنننا يكنون بصنندد و  ، فهنو ال يقتنيننه للحندي  بدرجنة أوىلمنا جلهناز نقننال منن النننوع التخصصني عنند ذنراء مسننتهلك

 .ذراء التمييز

                                                 
1
-Gary Asmstrony ; Philip kotler ; OP .cit ; pp 185-186 ; CF .  
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 Un Produitو فعلني  أ: يتضنمن هنذا املسنتوى حتوينل املينزة األساسنية إىل منتنو  جننيس الاـانيالمسـتوى -2

Générique ،  صننائص املنتننو ، مظهننرا، حتدينند مسننتوى مننن اجلننودةتثبيننت خو  جيننأل حتدينندضننمن هننذا املسننعى و، 
 .الت لي  املالئمك لهو  التعبئةو  أخريا اختيار اسم للمنتو و 
فهنه يتعنك علنى رجنال التسنويق تكنوين مننتج إمجنايل أو مندعم  أخريا ضمن املستوى الثال  و  :المستوى الاالث-0
 Un Produit Globalكمننا ميكننن املسننتهلك مننن ايصننول علننى يقننياملنننتج ايقو  مليننزة األساسننية  مننن  ننول ا ،
 .االمتيازات امضافيةو  ض اخلدماتبع

اخلصنائص النيت تكنون بهمكاهننا و  إن املستهلكك ينظرون دائما إىل املنتج على أسناس أننه مموعنة منن املزاينا 
 .باتهرعو  تلبية ا تياجاتهو  سد

أوال بتعرينن  اال تياجننات منتننو  مننا أن يقومنوا و مننه فهنننه يتعننك علنى رجننال التسننويق عنندما يكونننون بصنندد تطنوير 
ائنننه ب ينننة ايصنننول علنننى مننننتج مثر  ختلننن  الوسنننائل إجينننادو  اجلننننيس  ،   منننن بعننندها وضنننع تصنننور للمنتنننو األساسنننية
 .إمجايل

 تصنيفات المنتوج : الفرع الثاني
نيفات ملختلن  أننواع البا ثون يف ذد ماالت املعرفنة التسنويقية بتقندا عندة تصنو  قام مفكرو التسويقلقد  
منهنا منا ينرتبط و باخلصنائص األساسنية للمنتجنات ينرتبط منا منهنا ، معتمندين يف ذلنك علنى معنايري ختلفنة، املنتجات

 .ى ال ر  من الشراء كأساس للتصني ، يف  ك يعتمد البعض ارخر علاألمنان املتبعة يف ذرائهاو  داتبالعا
 فة للسلع أو املنتجات وفقا لبعض املعايري املقرت ة.و سو  حناول استعرا  بعض التصنيفات املختل

 :  التصني  على أساس طول البقاء : أوال
 :هي رئيسيةو وفقا ،ذا املعيار فهنه ميكن تصني  السلع إىل ثالث مموعات 

تعما،ا لفرتة و هي عبارة عن السلع امللموسة اليت تتص  باس :Durable Goodsع المعمرة السل -0
اليت عالبا ما يشرتيها املستهلك على فرتات زمنية جد متباعدة أو بتعبري آخر أن معدل تكرار و  ،نسبيا زمنية لويلة

 الكهرومنزليةمن األمثلة على هذا النوع من املنتجات جند األجهزة و  ،شراء هنا يكون ص ريا أو ضعي  جداال
 ...اخل. األثاثو  السياراتو 

 : صائص نوجزها فيما يليلع ببعض اخلو تتص  هذا ا موعة من الس
 ؛ سعر بيع الو دة مرتفع نسبيا -أ

 ؛تتطلأل الضمان ملدة معينة -ب
 ؛ما بعد البيع التخصصيةو  ما قبل تتطلأل خدمات - 
 ؛بيعتستدعي معرفة ذخصية يف عملية ال -د
 .ن جتارة التجزئة املخزون التنبئيتتطلأل م -و
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 ع من السلع يأخذ وقتا لنويال عنادة يف عملينة الشنراءكما أن املستهلك عندما يكون بصدد ذراء هذا النو  
هننذا حماولننة منننه جلمننع أكننرب قنندر مننن املعلومننات عنهننا ب يننة عمننل املقارنننات السننلعية املتعمقننة الالزمننة لقننرار االختيننار و 

يطلننق أ يانننا علننى هننذا النننوع علننى هننذا األسناس و ، ممننا يتطلننأل منننه القيننام بعمليننة التسنويق ألكثننر مننن مننرة، املناسنأل
 . Shopping Goodsمن السلع بن  سلع التسوق 

و هني عبنارة عنن السنلع النيت يكنون فيهنا معندل تكنرار  :Nondurable Goodsالسلع بيـر المعمـرة  -2
، كمنا يطلنق عليهنا الكثنريون ينة عنند ممارسنتها  يياتنه اليومينةمبعا يشنرتيها املسنتهلك بصنفة اعتبار ، الشراء كبري جدا

،  بها  ألي  معرفنة ذخصنية يف الشنراءهذا لعدم  تطلو   Convenience Goodsاالقتناء بالسلع سهلة املنال أو 
ينة ال تنطنوي علنى وقنت كبنري خنالل عملو  كما ال تستدعي إجنراء أي مقارننات سنلعية متعمقنة  أو أي عملينة حبن 

 ...اخل. مواد التنظي  ، ال ذائية: املواد من األمثلة  على ذلكو  الشراء
 .ملنفعي كليا من عناصر عنري ملموسنةو تطلق على املنتجات اليت يتكون مضموهنا ا :Servicesالخدمات  -0
  أوجنننننه نشنننننان عنننننري ملموسنننننة هتننننند  إىل إذنننننباع الرعبنننننات : ضنننننمن هنننننذا السنننننياق تعنننننر  اخلننننندمات علنننننى أهنننننناو 
 دفنننع مبلننن  معنننك منننن املنننال، اال تياجنننات عنننندما  ينننتم تسنننويقها للمسنننتهلك األخنننري أو املشنننرتي الصنننناعي مقابنننلو 
 .1حبي  ال تقرت  هذا اخلدمات ببيع منتجات أخرى و 

، اخلنننندمات اخلنننندمات الفندقيننننة، اخلنننندمات املصننننرفية : ات جننننند كننننل منننننو مننننن مجلننننة األمثلننننة علننننى اخلنننندم
 ..اخل.. ، الصحيةسيا يةال

 :تصني  المنتجات على أساس الغرض من شرائها : ثانيا
  السننننلعو  مهننننا كننننل مننننن السننننلع االسننننتهالكيةو  سننننيكوفقننننا ،ننننذا املعيننننار ميكننننن تصننننني  السننننلع إىل نننننوعك رئي

         ، التقسننننننيمات الفرعيننننننةو  ن التصنننننننيفاتحبينننننن  يتضننننننمن كننننننل نننننننوع مننننننن النننننننوعك السننننننابقك مموعننننننة منننننن، الصننننننناعية
 : 2اليت ميكن إجياز أمهها وفقا لكل نوع فيما يليو 
شنننرتيها األفنننراد و هننني عبنننارة عنننن مموعنننة السنننلع النننيت ي :Consumer Goodsالســـلع االســـته كية -0

منننننن أبنننننرز التصنننننننيفات التقليدينننننة اخلاصنننننة بالسننننننلع و  ،رعبنننننناهتمو  اع ختلننننن   اجننننناهتمبإذننننننو  السنننننتهالكهم النهنننننائي
د يف عنادات املسنتهلكك يف االستهالكية ذلك النذي قدمتنه اجلمعينة األمريكينة للتسنويق اعتمنادا علنى التبناين املوجنو 

 .من أنواعهاالكية اخلاصة بكل نوع أمنالهم االستهو  ،ذرائها
 :  هيو  أنواع من السلع االستهالكيةو لبقا ،ذا التصني  فهنه ميكن التمييز بك ثالثة 

ليننه فيمننا  ننص هننذا النننوع مننن إضننافة إىل مننا مت التطننرق إ: Convenience Goodsالســلع ســهلة المنــال  -أ
  Kotler and Armstrongهذا  سأل ما جناء بنه كنل منن و  ، فهنه ميكن تقسيمها إىل ثالثة أنواع فرعيةالسلع

  :  هيو 

                                                 
 .115، ص  2000مصر، ،  القاهرة،  جامعة القاهرة'' ، إدارة التسويق ، '' حممود صادق بازرعة -1
 ، بتصر . 12-00 ص ص،  الطبعة األوىل،  2000 ، األردن، عمان،  التوزيعو  إثراء للنشر ،'' يل اسرتاتيحي متكاملمدخل حتل : إدارة التسويق''،  ناجي معال-2
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 .منتظمة من قبل املستهلكو  دائمة : وهي السلع اليت تشرتي بصفةالسلع الرئيسية -0أ
 التخطنننيط يف البحننن  عنهنننا،و  هننني السنننلع النننيت يشنننرتيها املسنننتهلك بقننندر قلينننل منننن اجلهننندو  :الســـلع الترويـــة-2أ
ألن ، سنننلع بأهننننا موجنننودة يف أمننناكن كثنننريةلتتمينننز هنننذا او  ،سنننتهلك عنننند ذنننرائه ،نننا بأننننه عنننالفييوصننن  سنننلوك املو 

 .املستهلك نادرا ما يبح  عنها
لصنوفية منثال عنند  لنول كناملالبس ا،  هني السنلع النيت تشنرتي عنند اياجنة إليهناو  :(السلع الموسمية )الءارئة -0أ

 .فصل الشتاء
 .من قبل املستهلك ية عري املطلوبةهي عبارة عن مموعة من السلع االستهالكو  :السلع بير المءلوبة -4أ
 .هذا النوع من خالل املعيار األولسبق التطرق إىل  :Shopping Goodsسلع التسويق  -ا
فريندة تنرتبط بعالمنات و  و تتص  هذا السنلع صصنائص متمينزة: Specialty Goodsالسلع التخصصية  -ج

. كمنننا ل ايصنننول عليهنننال جهنننود خاصنننة منننن أجنننالنننيت يكنننون بعنننض املسنننتهلكك علنننى اسنننتعداد لبنننذو  جتارينننة معروفنننة
يكننون وراء ذننراء هننذا النننوع مننن السننلع و  ،التفنناخر انناو  تميننزللأل املسننتهلك ينطننوي قننرار ذننرائها علننى رعبننة مننن جاننن

ثلنة علنى السنلع التخصصنية جنند منثال: منن األمو  .د ذاتنه يف ا تمنع النذي يوجند فينهميل من جانأل املستهلك لتأكي
 ...اخل. ساعات الفاخرةالسيارات الفاخرة، اللو ات الفنية، ال

ــة  -د     ، يت رمبننا ال حيتاجهننا املسننتهلكو هنني عبننارة عننن السننلع النن: Unsought Goodsالســلع بيــر المءلوب
، السنننلع السنننلع جديننندة كنننأجهزة إننننذار ايرينننقعالبنننا منننا تكنننون هنننذا و  ،لكننننه ال يفكنننر يف ذنننرائها  اليننناو  أو يعرفهنننا

 التعنننر  عليهنننا قبنننل ذنننرائها ممنننا يتطلنننأل جهنننودا إىلتنننا  املسنننتهلك مثنننل هنننذا السنننلع حيو  ..اخل. التنننأمك علنننى اييننناة
 .اعدة معرفية لدى املستهلكك عنها الت تروجيية مكثفة تستهد  تكون قو 

ليهننا فيمننا  ننص التصنننيفات الفرعيننة الننيت مت التطننرق إو  و يوضننح الشننكل أدننناا اختصننار لكننل التقسننيمات
 .السلع االستهالكية
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 00 : الشكل رقم
 تصنيو السلع االسته كية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .10، ص املصدر: ناجي معال، مرجع سابق الذكر
و هنننني السننننلع الننننيت يشننننرتيها أفننننراد أو مؤسسننننات ب ننننر   :Industrial Goodsالســــلع الصــــناعية -2
 .األعمنننالأو السنننتخدامها يف تسننيري  ، منتنننا  سننلع اسنننتهالكية أو إنتاجيننةتخدامها يف عمليننات إنتاجينننة ال قننةاسنن
فعلنى سنبيل املثنال ، الصنناعية هنو ال نر  منن الشنراءو  على ذلك فاملعيار األساسي للتفرقة بنك السنلع االسنتهالكيةو 

  نننوع السننلع املعمننرة إذا قننام مسننتهلك مننا بشننراء جهنناز  اسننوب السننتخداماته الشخصننية فهنننه سننلعة اسننتهالكية مننن 
 .الشركات فانه يعترب سلعة صناعية عمل يف مكتأل إ دى، أما إذا مت ذراء نفس اجلهاز ليستأو سلع التسوق

ذلنك و   ، ة ميكنن تصننيفها إىل أننواع ختلفنةكما هو ايال بالنسبة للسلع االستهالكية فنهن السنلع الصنناعي
 :  لى ما سبق فهنه ميكن تصنيفها إىلبناءا عو  ،لبقا لتكلفهاو  لعملية امنتاجيةعلى أساس الكيفية اليت تدخل اا ا

وهني السنلع النيت تندخل ضنمن عملينة امنتنا  بصنورة  : Materials and Partsاألجـزا  و  واد األوليـةالمـ-أ
أو اعتبارهنا ، ان ذلنك ب نر  إمتنام عملينة امنتنا األجزاء سواء كو  السلع نص  املصنعةو ، كلية وتتضمن املواد اخلام

   .أجزاء أساسية يف إنتا  سلعة أخرى
 :صناعية إىل مموعتك فرعيتك مهاسلع الو ميكن تصني  هذا ا موعة من ال

  

  لسلع  الستهالكية

 

  لسلع عري  ملطلوبة 
 

 سلع  لتسويق 
 

 سلع سهلة  ملنا 

 

  لسلع  لرئيسية 

 

  لسلع  لرت ية 

 

  لسلع  ملومسية 

 

 متنوعة 
 

 منطية 

 

  لسلع  خلاصة 
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. ، وكننذا املنتجننات الزراعيننة كننالقمح، القطنننايدينند اخلننامو  : ومثننال ذلننك البننرتول اخلننام،المــواد األوليــة الخــام -0أ
 .تطرح فيما بعد يف األسواق لبيعها..اخل  ي  تدخل كل هذا املواد يف عمليات تصنيع منتا  سلع أخرى 

لكنن بعند أن يكنون قند أدخنل و  ،البنا يف إنتنا  السنلع بصنورة جزئينةهني تندخل عو  :األجزا و  المواد المصنعة -2أ
، أمننا األجننزاء ..اخل. األسننالك الكهربائيننةو  نننتاالمسو  ،النسننيجو  لتصنننيع مثننل: خيننون ال ننزلعليهننا بعننض عمليننات ا

ارات الننيت توضننع يف لنندون إدخننال أيننة تعننديالت أو ت يننريات يف ذننكلها كامو  ،فههنننا تنندخل يف السننلعة تامننة الصنننع
 .السيارات مثال

تننندخل أو تسننناعد يف إنتنننا  سنننلع و هننني السنننلع الصنننناعية النننيت  :Capital Goodsالســـلع الرأســـمالية  -ا
 :  وميكن تصنيفها إىل مموعتك مها ،لكنها ال تدخل يف تكوينهاو  أخرى،

. و ننندات الكمبينننوترو  ربائينننةالكهاملولننندات و  املكاتنننألو  : ومثنننال ذلنننك املعامنننلالت هيـــزات اةليـــة الرئيســـية -0ا
 ...اخل
 ..اخل.. اياسبات الص ريةو  أدوات املناولة اخلفيفةو  : مثل ارالت الكاتبةالت هيزات المساعدة -2ا

 .قصر عمرا من سلع ا موعة األوىلو تتص  عادة السلع املندرجة ضمن ا موعة الثانية بأهنا أ
لكنهنننا و  و هننني ال تننندخل يف إنتنننا  السنننلع : Supplies and Servicesالخدمات و  مهمات التشغيل -ج

األصننننا  األخنننرى الالزمنننة و  ..اخل. ورق الطباعنننةو  الوقنننود و الزينننوت املعدنينننةو  تسننناعد يف ذلنننك كمهمنننات التشننن يل
يعتننرب هننذا النننوع مننن السننلع كسننلع التسننوق ألهنننا تشننرتى يف العننادة بقنندر و  .املسننامريو  ات الصننيانة كالنندهاناتلعملينن

ينتم التنزود و  ،إعالمية(، إدارية، ية  قانونيةتتضمن خدمات استشار و  إجراء املقارنات السلعية.و  التحضريو  من اجلهد
 .ذا السلع عادة مبوجأل عقود دوريةا

بالتنننننايل تأثريهنننننا يف اختينننننار و  ،السنننننلع منننننن دور يف التصنننننني  السنننننلعي و منننننن هننننننا يتضنننننح منننننا خلصنننننائص 
امسننرتاتيجية يف الوقننت نفسننه علننى عوامننل أخننرى كعنندد املنافسننك يف  . كمننا تعتمنندامسننرتاتيجية التسننويقية املناسننبة

هنننذا ، كنننذا املر لنننة النننيت متننر انننا السنننلع يف دورة  ياهتننناو  ايالنننة االقتصننادية السنننائدةو  درجنننة تقسنننيم السنننوقو  السننوق
 .  إليها فيما هو آت من هذا املطلأل النقطة األخرية اليت سو  حناول التطرق

 
   : Product life cycleا  المنتج دور  حي: الفرع الثالث

ا بنالنمو   ، منرور ذا الندورة بندءا منن مر لنة النوالدةإن املنتجات متر بدورة  ياة كما مرور أي كنائن  ني ان 
يقصند بندورة  يناة املنتجنات باملرا نل النيت مينر انا املننتج مننذ يظنة تقدمينه للسنوق   مر لنة و  ،النضو  إىل االحنندار

قبنول املسنتهلكك لنه يف و  هتأسيسا على هذا التعرين  فطاملنا أن املننتج تت نري مبيعاتنو ، ريا االحندارأخو  النضجو ، النمو
 ،يف كننننل مر لننننة مراجعننننة االسننننرتاتيجيات اخلاصننننة بكننننل مر لننننة مننننن  ينننن  املنافسننننةو  ، فهنننننه مننننن الضننننروريالسننننوق

 .ية التعامل مع املعلومات السوقيةكيف، إضافة إىل  لتسعريإسرتاتيجية او ، إسرتاتيجية التوزيعو ، إسرتاتيجية الرتويجو 
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،  يننن  يعنننود الفضنننل يف اسنننتخدامه إىل ثنننر املفننناهيم اسنننتعماال يف التسنننويقو يعننند مفهنننوم دورة  يننناة املننننتج منننن أك
،  ينن  إن كننل منننتج  سننأل هننذا املفهننوم ميننر مننن علننوم البيولوجيننا 1150الننذي اسننتعارا عننام  LEVITTليفيننت 

علننى و        ، ذننبيهة مبرا ننل  ينناة أي كننائن  نني،  نند هنايننة  ياتننهو  ألسننواقمبرا ننل متتاليننة مننن يظننة لر ننه يف ا
، إال أن املفهننوم التقلينندي الننذي س أو سننت مرا ننل لنندورة  ينناة املنننتجالننرعم مننن أن بعننض البننا ثك قنند اقرت ننوا سنن

 .1استخدام أعلىو  يتضمن أربع مرا ل هو الشكل الذي مازال يتمتع بدرجة قبول
 : أهم مرا ل دورة  ياة املنتجدناا و يوضح الشكل أ

 
  20 : الشكل

 . مراحل دورة حياة المنتج
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Gary Armtroy ; Philip Koteler ; op. cit ; p. 240          

 :  يما يلي استعرا  أهم هذا املرا لو انطالقا من املنحا أعالا حناول ف
بنالرعم منن أن املننتج فيهنا مل و  إن هذا املر لنة  :Idea Generationمرحلة تنمية الفكرة أو المنتج  : أوال

كنون أن التصنورات األولينة  منل األفكنار خللنق املننتج ،  إال أهنا تبقى أ د أهنم املرا نل يف دورة  يناة منا، يوجد بعد
واء ملسنتوى سن، لكون أي خطنأ علنى هنذا ايدابالتايل فهي من بك أكثر املرا ل تعقو ، تتم على مستوى هذا املر لة

منن   و  ،تمنا إىل أن يولند هنذا املننتج ميتنا..اخل سيؤدي  . ، اللونالت لي و  تركيبته، التعبئةو  ،فيما  ص اسم املنتج
،  ين  صنص ،نا ميزانينات اسنتثمارية كبنريةختو  ،ل منع هنذا املر لنة بنتحفل ذنديد جندافهن معظم املؤسسنات تتعامن

 .أي دخل أو أرباح حمققةيوجد هناك تكون اميرادات مساوية للصفر مبعا ال 
تقدمينه للسنوق و  املننتج ظهنورو تبدأ هذا املر لة من وقت  :Introduction Stageمرحلة التقديم  : ثانيا

تبننالؤ و  ،عنندم وجننود أربنناحو  ا فننا  املبيعنناتو  النرتويجو  ،  ينن  تتميننز بارتفنناع التكننالي  اخلاصننة بامنتننا ألول منرة
 :2النمو بسبأل عدة عوامل أمهها 

                                                 
 .، بتصر  135-133 ص ص،  مرجع ستبق الذكر،  رحبي مصطفى عليان -1
  ، يتصر .112ص ،  مرجع سابق الذكر،  ترمجة وردية واذد،  كاترين قيو -2

  

  ملبيعا 

  ملبيعا     أل با 

 0  لزمن

نو   ال خا   تطوير  ملنتو   ن نج   لنم   الحند     لنض

  أل با 

 

 00: رقم الشكل
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 ؛تصاعد مردودية العوامل امنتاجيةل آجا -1
 ؛مشاكل تقنية -2
 ؛ آجال توزيع املنتجات -3
 ؛املستهلك لت يري عاداته الشرائيةمقاومة  -4
 ؛ملستعدين لقبول املنتجات اجلديدةقلة عدد املستهلكك ا ددين أو ا -5
 .لتكالي  املرتفعة ملر لة التقدامنحى الفائدة يكون سلبيا بسبأل ا -2

يهنند  الننرتويج يف و  ،دة متامننا الناجتننة عننن اخننرتاع جدينندأنننه ال توجنند منافسننه مباذننرة بالنسننبة للمنتجننات اجلدينن كمننا
علننى املاركننة  لننيسو  لننيس الطلننأل االختبنناري بالتأكينند علننى نننوع املنننتج نفسننهو  هننذا املر لننة إىل إثننارة الطلننأل األوىل

ت رئيسننية ميكننن أن ختتننار فيمننا بينهننا عننند تقنندا املنننتج خننالل هننذا املر لننة فننهن للمؤسسننة أربعننة اسننرتاتيجياو  .املعينننة
 :  1هيو  اجلديد

 ؛ ترويج كبريو  املنتج بسعر مرتفع تقدا-1
 ؛ ترويج حمدودو  املنتج بسعر مرتفعتقدا -2
 ؛بريترويج كو  تقدا املنتج بسعر منخفض-3
 ترويج حمدود.و  تقدا املنتج بسعر منخفض-4

، تطنور جنوهري ل ربناحو  سنريع للسنوقتتسنم هنذا املر لنة بناخرتاق   :Growth Stageمرحلـة النمـو  : ثالاـا
أو ايمننالت  الننذي ينشننرا امعننالنو  إذ يقننوم زبننائن جنند بشننراء املنننتج حتننت تننأثري اينندي  املتننداول عننن هننذا املنننتج

فنيمكن  . أمنا األسنعارلنه باقتحنام أجنزاء جديندة منن السنوقيصمم املنتج علنى حننو يسنمح و  الرتوجيية بشد أنواعها.
 ختفيضها قليال بينما تثبت النفقات التسويقية أو تزداد.

نتيجة لذلك تنؤدي إىل ا فنا  النسنبة و  و مبا أن هذا الزيادة بكون مرفقة يف  الة  دوثها بزيادة أكرب يف املبيعات
، قنند تسننتفيد املؤسسننة مننن أثننر التجربننة الننيت تننؤدي إىل ختفننيض تكننالي  امنتننا و   تكلفننة التسننويق /قيمننة املبيعننات 

 .الن يف هذا املر لة بدور امقناعيقوم امعو 
فهمننا أن تعتمنند إسننرتاتيجية  ،بية السننوق /األربنناحو تواجننه املؤسسننة يف هننذا املر لننة خيننارا صننعبا يتعلننق بالعالقننة النسنن

بننذلك حتننتفل باملسننتوى املرتفننع و  مننا أن ختتننار ا،ننام  األ ننادي للننربحإو  ،يف هننذا ايالننة ختفننض أسننعارهاو  ايجننم،
 .   2ألسعارها

 تاألربنناح خننالل هننذا املر لننة فننهن املؤسسننة مموعننة مننن البنندائل أو االسننرتاتيجياو  و ب يننة زيننادة املبيعننات
 : 3نوجز أمهها فيما يلي

 ؛إضافة مزايا جديدة لهو  ة املنتجحتسك جود-1

                                                 
 .بتصر ،  252-255 ص ص،  مرجع سابق الذكر ، لفةعصام الدين أمك أبوع -1
  ، يتصر .112ص ،  مرجع سابق الذكر،  ترمجة وردية واذد،  كاترين قيو  -2
 . 253ص ،  مرجع سابق الذكر،  عصام الدين أمك أبوعلفة -3
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 ؛ديدة يف السوق يتم التسويق ،اج البح  عن قطاعات-2
 ؛ البح  عن منافذ جديدة للتوزيعو  زيادة عدد املوزعك-3
 ؛فض األسعار عندما يكون الطلأل مرنخ-4
 .نافسة القوية من املنشآت األخرىالرتكيز على امعالن التنافسي ملواجهة امل-5

ول العدينند مننن املنافسننك يف هنايننة نتيجننة لنندخو  يف هننذا املر لنة : Maturity Stageمرحلــة الن ــج  : رابعــا
ألن املنافسنة أصنبحت علنى أذندها برتكينز املنافسنك علنى ، تبندأ األربناح باال فنا و  تقنل املبيعنات، املر لة السابقة

 .يرتك الضعفاء للسوقو  ن األقوياءحتسك املنتجات املعروضة، فيبقى املنافسو 
فيسننتخدمون امعننالن  ، الرتوجييننةو  اتيجياهتم التوزيعيننةو تتسننم مر لننة النضننو  مبحاولننة ت يننري املنتجننك السننرت 

، أو القيننام البحنن  عننن أسننواق خارجيننة ملنتجنناهتمبينمننا يفكننر الننبعض ارخننر مننن املنتجننك يف ، كننأداة تروجييننة بننارزة
 :1ببعض امجراءات اليت من ذأهنا أن حتافل على  صصهم السوقية

 :  2االسرتاتيجيات التالية و خالل هذا املر لة فهنه ميكن للمؤسسة من إتباع 
 ؛ل على زيادة معدل استخدام املنتجالعم -1
 ؛ البح  عن استعماالت جديدة للمنتج -2
 ؛ ألسواق اياليةمستهلكك جدد يف او  البح  عن أسواق جديدة  -3
 ؛ خصائصهاو  حتسك جودة السلعة -4
 ؛دورة جديدة للحياة نتج جديد يبدأإضافة خصائص جديدة للسلعة مما يؤدي العتبارها م -5
التوسنع يف تقندا و  إعداد  لة تنشيط مبيعاتو  تعديل املزيج التسويقي للمنتج لزيادة مبيعاته مثل ختفيض السعر-3

 .عريهاو  اخلدمات
، تعد هذا املر لة آخنر مر لنة يف دورة  يناة املننتج :Decline Stageمرحلة التدهور أو االنحدار  : خامسا

 فقند مينول، كمنا ياملبيعنات اممجالينة لنه باال فنا بنذلك تبندأ و ، عنري قنادر علنى االسنتمرار  ي  يكون فيها املننتج
أوسننع و  أفضننلذننراء منتجننات أخننرى بديلننة حتقننق ،ننم منننافع و  مننن   اجتنناههم إىل البحنن و  ،اهتمننام املسننتهلكك لننهو 

ة إتباعهننا يف هننذا املر لننة مننا مننن بننك أهننم االسننرتاتيجيات التسننويقية الننيت ميكننن للمؤسسننو    .مننن املنتجننات اياليننة
 : 3يلي
 .  تلجأ بعض الشركات إىل التقليل من عدد التشكيالت املعروضة للسلعة -1
 .ختفيض تكالي  الرتويج -2
جنزءا منن التكنالي  و   نريةعالبا ال يتم التوق  عن إنتا  السلعة إذا كانت مبيعات املؤسسة ت طي التكنالي  املت -3

 .الثابتة

                                                 
 . 142ص ،  مرجع سابق الذكر،  رحبي مصطفى عليان -1
2
 . 253ص  ، لذكرمرجع سابق ا،  عصام الدين أمك أبوعلفة -

3
 . 143-142ص ،  مرجع سابق الذكر،  رحبي مصطفى عليان -
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 .مدى تأثري صمعة الشركةو ، ألخرىسقان السلعة من السوق على مبيعات الشركة من السلع ادراسة تأثري إ -4
 .ة تكون امسرتاتيجية الدفاعيةإن امسرتاتيجية األكثر مالءمة يف هذا املر ل -5
  تعناا منن نقنصسنحأل السنلع النيتو  تبدأ املنشآت بالرتكيز على منافذ التوزيع لتحقيق أعلنى نسنبة منن مبيعاهتنا -2

 .ذديد يف مبيعاهتا
 .يض السعر كوسيلة لرتويج املبيعاتإتباع سياسة سعرية عن لريق ختف -3
سننننباب عالفيننننة أكثننننر منهننننا بعننننض املؤسسننننات قنننند تسننننتمر يف إنتننننا  السننننلعة بننننالرعم مننننن ا فننننا  أربا هننننا أل -0

 .اقتصادية
 .  سويق هذا السلعأو ت، صفات إنتا من تعديل موا، تتجنأل املؤسسات استثمار أية موارد إضافية -1
ا السننلع مننن خطننون إنتاجهننا  ننذ  هننذو  فمننن األفضننل إل نناء، إذا مل تسننتطيع املؤسسننة إيقننا  هننذا التنندهور -10

 هنذا للحفناظ علنى صنمعة املؤسسنةو  ،لكن بشكل تدرجيي خطط لنه، أو وفنق منا يعنر  بسياسنة ام ناللو  ،ايالية
 .خسائر مادية أو معنويةو  ة أضرار ايتها من أيو 

الننيت ميننر اننا أي منننتج خننالل دورة و  األخننري ميكننن القننول أن املرا ننل اخلمننس الننيت سننبق التطننرق إليهنناو يف 
، الوضنع التنافسني خصائص كنل مننتجو  من بينها لبيعة  سأل نبعا لعدة عواملو   ياته قد ختتل  من منتج لآلخر

 ..اخل.. ولوجي، معدل التطور التكنذي تنشط فيهني القطاع السوقي النذي تعرفه املؤسسة فنال
 كمننا جينندر امذننارة أيضننا إىل أنننه لننيس مننن الضننروري أن ميننر أي منننتج أو كننل املنتجننات بكننل هننذا املرا ننل

مر لنننة  إىل يننن  أننننه يف بعنننض ايننناالت قننند ينتقنننل املننننتج منننن مر لنننة النمنننو ، إلينننهوفنننق التسلسنننل النننيت مت التعنننر  و 
هننذا مننا و  ،ال مبعننا أن املنننتج قنند يولنند ميتننامر لننة الننزو  إىلأو التقنندا  امدخننالاالحننندار مباذننرة أو  نند مننن مر لننة 

املثلنى لكنل مر لنة ب ينة و هتيئنة االسنرتاتيجيات املناسنبة و  يستدعي من املؤسسة التعامل مع كل مر لة بتحفل ذنديد
كيفيننة جيندة إىل مر لننة النضننج النيت تعتننرب املر لننة األكثننر و  سنليم للمنننتج يضننمن وصنوله بطريقننةو  ضنمان تطننور مثننايل

 .   ائد االستثمارية بالنسبة للمؤسسةإدرارا ل  وال أو مر لة ج  الفو 
 Product Mixمزيج المنتجات  : الفرع الرابع  

 :  أوال مفهومه
 .منن سنلع أو خندمات بننوع هنذا السنلع يتحدد املزيج التسويقي الذي تتبناا املؤسسة يف تسنويق منا تنتجنه

 Product Linesن لديها ما يسمى مبزيج خطون املنتجات املؤسسة اليت يكون لديها خطون منتجات يكو و 

Mix  األصنننا  املشننتقة فيهننا  التشننكيالت السننلعية( املوجننودة لنندى و   كافننة املنتجننات : الننذي يعننر  علننى أنننهو
.أما خط امنتا  الوا د فتكون يف مموعة من نفنس األصننا  املتشنااة منن  ين  1املؤسسة يف يظة زمنية معينة 

 .تقع أسعارها ضمن مدى معكو  وزيعتوزيع عن لريق نفس منفذ التو  االستعمال

                                                 
 . 13ص ،  مرجع سابق الذكر 2000،  ناجي معال-1
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و نقول على سبيل املثال أن مزيج املنتج بالنسبة لشركة إنتا  أجهزة كهربائية هو عبارة عنن مجينع منتجنات 
ر مبعنا أخنو  ..اخل. أجهنزة تكيين و  ،ثالجنات، منراوحو  بيعها من عسناالت،و  هااألجهزة الكهربائية اليت تقوم بهنتاج
 .موع خطون منتجات الشركة الوا دةفهن مزيج املنتج هو عبارة عن م

     :  خصائص مزيج المنتج : ثانيا
 :1ميكن وص  مزيج املنتج من خالل اخلصائص التالية 

ة، نيشننري إىل عنندد خطننون املنتجننات الننيت تقنندمها الشركننو  :Product Mix Width اتســا  مــزيج المنــتج -0
ذلنك عنندما متتلنك أربنع خطنون منتجنات ختلفنة كخنط و  ج املنتج لشركة منا يسناوي أربعنةفمثال نقول أن اتساع مزي

 . خط إنتا  املكيفات ا،وائيةو  خط إنتا  التليفزيونات،و  خط إنتا  ال ساالت،و  الثالجات، إنتا 
اخنل كنل خنط يشنري إىل عندد أصننا  املنتجنات املوجنودة دو  :Product Mix Depthعمق مزيج المنـتج  -2

  عشننرة . فعلننى سننبيل املثننال ميكننن أن جننند ذننركة إنتننا  األجهننزة الكهربائيننة تقننوم بهنتننا طننون منتجننات املننزيجمننن خ
   .أصنا  ختلفة 10لذلك نقول أن عمق خط منتج الثالجات يساوي و  ،أصنا  ختلفة من الثالجات

         اق يشنننننري إىل درجنننننة االتسنننننو  : Product Mix Consistencyارتبـــــال أو توافـــــق مـــــزيج المنـــــتج -0
أو لننرق  ،ان ذلنك منن  ين  اسنتعما،ا النهنائي، أو مسنتلزمات إنتاجهناسنواء كنو  ،االرتبنان بنك خطنون املنتجناتو 

 فنننق، فنننهن درجنننة التواة لشنننركة تننننتج املنظفنننات الكيماوينننة. فعلنننى سنننبيل املثنننال فبالنسنننبتوزيعهنننا، أو أي ذنننكل آخنننر
قنننوات  يننتم توزيعهننا مننن خننالل نفننسو  ،لعا اسننتهالكيةمننن يف كوهنننا كلهننا سنن، تكاالنسننجام بننك خطننون املنتجنناتو 

 .تجات تؤدي وظائ  ختلفة للمستهلكتكون هذا اخلطون أقل انسجاما إذا كانت هذا املنو  ،التوزيع
يشننري إىل العنندد الكلنني ل صنننا  الننيت  جاملننزي إن لننول :Product Mix Lengthطــول مــزيج المنــتج  -4

 . ؤسسةتنتجها كافة خطون امنتا  اخلاصة بامل
النذي يندر  ا موعنة السنلعية النيت تنتجهنا و  و ميضاح األبعاد األربعة فيما  ص مزيج املنتج نستعك باجلندول أدنناا

     . إ دى الشركات األمريكية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 14ص ،  مرجع سابق الذكر،  2000 ، ناجي معالو  122ص ،  مرجع سابق الذكر،  2003،  حممد عبد العظيم،  عالء الفرباوي-1
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 00 : الشكل رقم
 تالمنت ااألبعاد األربعة لمزيج خءول 

 اتساع مزيج اخلطون
1 2 3 4 5 2 

تا 
امن
ط 
ق خ

عم
 

 بامربز فوجلزز سيكربت كامي كرست يدتا 1
 لنز  ذرر الفا كومبليت جوي 2
    زست جليم تشري 3
    كوست  أوكسيدال 4
      داب 5
      إيرا 2
      سولو 3
0       
 .14، ص ، مرجع سابق الذكر2000، اجي معالنن :المصدر          

، أمنا لنول املنزيج يف هنذا ( خطنون02املننتج يصنل إىل سنتة   و من خالل اجلدول أعالا فهن اتساع مزيج
 ( صنفا متثل مموعة األصنا  اليت تتكون منها اخلطون الستة.11ايال فهنه يصل إىل تسعة عشر  

آخنننر فنجننندا منننثال يف منظفنننات  إىل إنتنننا أمنننا عمنننق خنننط املنتجنننات يف مثا،نننا هنننذا فهنننو  تلننن  منننن خنننط  
         ( أصنننننننا  04أربعننننننة   إىلالصننننننابون يصننننننل  إنتننننننا يف خننننننط و  ،  ختلفننننننة( أصنننننننا03سننننننبعة   إىلال سننننننيل يصننننننل 

ول املنزيج علنى انه ميكن  ساب ما يسنمى مبتوسنط عمنق هنذا اخلنط عنن لرينق قسنمة لن إىل امذارةجتدر و  هكذاو 
 .(11/2،  ي  يساوي متوسط عمق اخلط يف مثالنا هذا  عدد خطون املنتجات
 :ية لمزيج خطوط المنتجمين التسويقالمضا : الفرع الخامس

إن معرفننة هننذا األربعننة ملننزيج خطننون للمنتجننات مننن ذننأهنا أن تسنناعد صننانع القننرار التسننويقي يف ختطننيط  
ايقيقنننة أن لدراسنننة منننزيج خطنننون املننننتج عننندة مضنننامك و  ،كنننل صنننن و  يقية املناسنننبة لكنننل مننننتجامسنننرتاتيجية التسنننو 

 :1يما يليتسويقية هامة مدارة التسويق يف املؤسسة نوجزها ف
 يف هنننذا تسنننتطيع املؤسسنننة االسنننتفادة منننن ذنننهرهتاو  .تجنننات جديننندة لتوسنننيع منننزيج منتجاهتننناإضنننافة خطنننون من -1
ك املنتجنننات علنننى ،  يننن  ينننتم تعمنننيم جنننناح تلنننا منننن خنننالل خطنننون املنتجنننات القدمينننةجنا هنننا اللنننذين اكتسنننبتهمو 

 .  املنتجات اجلديدة
 .ا خطون املنتجات اخلاصة باملؤسسةة تكتمل ا، بصور ة خطون املنتجات املوجودة  الياإلال -2
   .، مبا يساعد على تعميق مزيج املنتجات نفسهاملنتج إىل كل خطون من املنتجات إضافة مناذ  معدلة من -3

                                                 
 . 12-15ص ،  ذكرمرجع سابق ال،  2000،  ناجي معال-1
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ذلننك يف مننال  ، سننواء كننانانسننجاماو  حبينن  تصننبح أكثننر توفقننا ،الننرتابط بننك خطننون املنتجنناتو  امننلزيننادة التك -4
 .وا د أو عدة ماالت
 سياسة السعر   : المطلب الثاني

، أكثرهننا  ساسننيةو  هننو أ نند أهننم هننذا العناصننرو  ،الثنناا مننن عناصننر املننزيج التسننويقيميثننل السننعر العنصننر  
النيت تننؤثر و   ين  يعند القنرار املتعلننق بالسنعر منن أهنم القننرارات امسنرتاتيجية النيت يتخنذها رجننال التسنويق يف املنظمنة

، لكنننون أن السنننعر يعننند العنصنننر الو يننند منننن عناصنننر املنننزيج اح هنننذا األخنننريةجننننو  ى مننندى فعالينننةبشنننكل مباذنننر علننن
 .حتقق من خالله الربحو  تكاليفها التسويقي الذي تستطيع املؤسسة بواسطته أن ت طي

             ، أمهيتننننهو  علننننى كننننل مننننن مفهننننوم السننننعر و عليننننه سننننو  حننننناول مننننن خننننالل هننننذا املطلننننأل تسننننليط الضننننوء 
السياسننات املتعمنندة يف التسننعري و  ، وصننوال إىل ختلنن  االسننرتاتيجياتعلقننة بعمليننة التسننعرياألهنندا  املتكننذا ممننل و 

 .ظمةبالنسبة للمن
 :  أهميتهو مفهوم السعر : رع األولالف
 :  مفهوم السعر : أوال

صنننطلحات أخنننرى مشنننااة لنننه يف ميكنننن القنننول إن السنننعر ال ميكنننن ام النننة بنننه متامنننا منننا مل تنننتم مقارنتنننه مب 
   اليت قند ختتلنو  املصطلحات املرادفة للسعرو  التايل فهنه بات من املناسأل امذارة إىل أهم هذا املسمياتبو  ،املعا

 .   سعر لذلك الشيء يتم التعامل اا ، إال أهنا تتمثل بكوهنااملضمونو  كليا من  ي  انتوى
 :لسعر قد يكون أخد األوجه التاليةعليه فاو  
 .يصول على خدمة ما كالتعليم مثالل اهي متثل مقابو  :Tuitionالرسوم  -
 .لى منفعة االقرتا متثل مقابل ايصول عو  : Interestالفوائد  -
 .لفرتة حمددة من الزمنو  ات معينةهو مقابل ايصول على منفعة السكن أو التجهيز و  : Rentاالي ار  -
 .خدام واسطة خلدمة ما كالنقل مثالمتثل مثن استو  :Fareأجرة  -
 ...اخل. انامي، من قبل الطبيأل اخلدمات املقدمة : Feeأتعاا  -
 .ا نظري التعهد بالقيام بعمل معك: مبل  مدفوع مقدمRetainerمقدمة  -
 : مبل  مقدم للموظ  نظري قيامه بعمل ما.Salaryمرت   -
 .: املبل  املدفوع للعاملكWageأجر  -
 .ا خدماته لآلخرينظري قيامه بتقدتدفع الوسيط  نو  :Commissionعمولة  -
التنننوع يف و  عليننه فنهن هنذا التعنددو  تقندم للعامنل منثال نظننري اجننازا لعمنل متمينز منثالو  :Motivationالحـوافز  -

لكونننه عنصننر موافننق جلميننع األعمننال الننيت تننؤدي مننن و  مصننطلح السننعر يضننفي علننى املوضننوع صننفة السننعة الشننمولية
 .مةيت ينجم عنها عمل تباديل ذا قيالو  قبل األفراد

 :حناول إجياز أمهها فيما يليو قد تناول خرباء التسويق العديد من تعري  السعر 
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  النفسنننننية و  :  إن السننننعر هننننو كميننننة النقنننننود الالزمننننة ملبادلتهننننا مننننع منننننزيج مواصننننفات السننننلعة املاديننننةالتعريــــو األول
             السننننننننوق الداخليننننننننة  ، مبعنننننننا هننننننننو عبننننننننارة عنننننننن القيمننننننننة التبادليننننننننة للسنننننننلعة أو اخلدمننننننننة يفاخلننننننندمات املرتبطننننننننة انننننننناو 
 .1اخلارجية و 

 .  2 التسعري هو القيمة النقدية للو دة الوا دة من السلعة أو اخلدمة   :التعريو الااني
كننن اسننتخدامها لتلبيننة  اجننة  السننعر هننو عمليننة وضننع قيمننة نقديننة أو عينيننة لسننلعة أو خدمننة مي :التعريــو الاالــث

 .3التكالي  التسويقية مضافا إليها هام  حيدد من الربح و  امنتا لي  تتضمن هذا القيمة عالبا تكاو  ،معينة
 .4:  السعر هو فن ترمجة قيمة السلعة يف وقت ما إىل قيمة نقدية التعريو الرابع

:  ميثل السعر مموعة التضحيات املقدمة من لر  املسنتهلك منن أجنل ايصنول علنى امتينازات التعريو الخامس
 .5اله ملنتج أو خدمة ما استعمو  مرتبطة بتملكه

، ، البحنن ون علننى سننبيل املثننال عمليننة التنقننلإن مموعننة التضننحيات الننيت تطننرق إليهننا التعرينن  أعننالا ميكننن أن تكنن
..اخل حبينن  أنننه إذا مل يتحمننل املسننتهلك هننذا التضننحيات مننن الصننعأل عليننه أن يفهننم . حتمننل درجننة خننالرة عاليننة

بعننننض اينننناالت سننننوق مننننا فيمننننا  ننننص منتجننننات متشننننااة أو  نننند يف مسننننتوى التفنننناوت يف األسننننعار املعروضننننة يف 
 .منتجات متماثلة عليا

و مما سبق من تعاري  فهنه ميكن القول أنه يوجند مفهنومك للسنعر األول ميكنن أن نأخنذا منن وجهنة نظنر 
ه عليهننا مبعننا هننو عبننارة عننن القيمننة الننيت ينندفعها املسننتهلك لبننائع السننلعة أو اخلدمننة نظننري  صننولو  البننائع أو املؤسسننة
 ، أمننا املفهننوم الثنناا فيكننون مننن وجهننة نظننر املشننرتي أو املسننتهلكملقابننل املننادي الننذي حيننددا البننائعهننو عبننارة عننن ا

خدامه للسنننلعة أو اخلدمنننة النننذي يعتنننرب هنننذا األخنننري العملينننة التقييمينننة  موعنننة املننننافع النننيت حيصنننل عليهنننا جنننزاء اسنننتو 
ثانينا بينمنا يت نري ، حبي  يظل السعر النقدي السنلعة سعر  قيقي ،او  للسلعةسعر نقدي عليه فهنه هناك و  ،املشرتاة

 .  السعر ايقيقي
 :  أهمية التسعير : ثانيا

 :6ذلك راجع لدجابات التالية و  إن للسعر أمهية خاصة بالنسبة للعملية التسويقية
، قابلنة الطلنأل أو تصنرفات املنافسنكتعنديال ملو  أسنرع عناصنر املنزيج التسنويقي ت ينرياو  إن السعر يعرب منن أسنهل -1

الننرتويج يتطلننأل وقننت معننداد و  ، نند ميكننن تنميننة وتطننوير منننتج جدينندألن تطننوير املنتجننات يتطلننأل وقننت لويننل 

                                                 
 . 233ص ،  2003،  األردن ، عمان ، دار وائل للنشر '' ،مبادئ التسويق، '' رضوان حممود العمر -1
 . 134ص  ، 1111،  األردن،  عمان،  دار زهران للنشر'' ، اسرتاتيجيات التسويق ، '' بشري العالق -2
 .  123ص ،  1111،  األردن،  انعم،  مؤسسة الوراق'' ، مبادئ التسويق، '' بيان هاا  رب -3
 . 33ص ،  1111،  األردن ، دار زهوان للنشر'' ، مبادئ التسويق، '' حممد صاحل املؤذن -4

5-Gary Armstrony , Philip kotler , 2007 , op .cit , p .252. 
  2002،  عصام الدين أمك أبوعلفة، و  210ص ،  الطبعة الثانية،  2000،  األردن،  عمان،  دار وائل للنشر،  ''مدخل حتليلي: أصول التسويق ''، رائ  توفيق،  ناجي معال-6

 ، بتصر . 310-301 ص ص،  مرجع سابق الذكر
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 اتفنننناق بننننك املنننننتجو  التوزيننننع يتطلننننأل ارتبننننان و  ،مناسننننبة   إ ننننداث أثننننر املطلننننوب منننننهوتسنننطري الربنننننامج الرتوجينننني لل
 .ميتد لفرتات لويلةو  املوزعكو 
بعد ارتفاع السعر مؤذرا على اجلودة من وجهة نظنرا فئنة منن املسنتهلكك فقند بيننت بعنض الدراسنات أن هنناك  -2

هنذا منا ميكنن أن تسنتفيد مننه املؤسسنة يف  نك أن السنعر املننخفض قند و  اجلودةو  عالقة لردية أو اجيابية بك السعر
لسنعر املننخفض لينوفر منن وقتنه للبحن  عنن املننتج ذو ايستخدم ليؤكد الفرصة املتا ة للمستهلك الذي ينفق كثريا  

 .  بعضا من دخله
هذا أمر مهم للمؤسسة ألهنا إذا مل حتقق إينرادات و  ،أربا هاو  املؤسسة مقدار إيراداتو  وجود عالقة بك السعر -3

ثريا النذي ينؤثر تنأ .إذ يعترب السعر العنصر الو يد من عناصر املزيج التسنويقيبا ا معينة فلن تستطيع االستمرارأو أر 
، يف  نننك متثنننل العناصنننر األخنننرى نوعنننا منننن التكلفنننة إذ يرتتنننأل عليهنننا حتمنننل املنظمنننة مباذنننرا علنننى إينننرادات املؤسسنننة

 .ملنتجات أو القيام حبملة إعالميةتطوير او  التكالي  كقرار حتسك
 .أ د ماالت التنافس بك املؤسساتميثل السعر  -4

 أهدا  التسعير : الفرع الثاني
 تنسننجم هننذا األهنندا  مننع ا،نند و  ،توزيعيننة تسننعى لتحقيقهنناو  إنتاجيننةو  إن لكننل مؤسسننة أهنندافا سننالبة 

 علننى تلننك األهنندا  بطريقننة ممننا جينندر ذكننرا أن قننرارات التسننعري الننيت تتخننذها املؤسسننة تننؤثر و  ،العننام لوجننود املؤسسننة
 .أو بأخرى
معينننة أو الرتكيننز علننى هننذا األهنندا  مننن  لننذلك جننند أن امدارة العليننا يف املؤسسننة حتنناول حتقيننق أهنندا  

 .خالل قرارات التسعري اليت تتخذها
 :1و فيما يلي حناول حتديد أهم األهدا  املرتبطة بامسرتاتيجية التسعريية للمؤسسة

 األهدا  المالية:: أوال
 طننرق إىل مننان مجلننة مننا تصننبو املؤسسننة حتقيقننه مننن أهنندا  ماليننة جننزاء امسننرتاتيجية التسننعريية ميكننن التنمنن   

 : يلي
هنذا لنن يتنأتى ،نا إال و  تعظيمه من األهندا  اجلوهرينة يف املؤسسنة االقتصناديةو  يعد حتقيق الربح :تعظيم الربل -0

سنتويات أسنعار معروضنة لننفس كذا يف ردود أفعال الطلأل مقابنل عندة مو  التحكم اجليد يف ممل تكاليفهاو  باملعرفة
د أفعننال املنافسننة وكننل الفناعلك يف انننيط الننذي تنشننط فيننه املؤسسننة علننى عننرار ، مننع األخننذ بعننك االعتبننار ردو املننتج
 ...اخل. املوردين املوزعك، مةايكو 

لنن  االسننتثمارات حتنناول دائمننا املؤسسننات وضننع وتثبيننت معنندل مقبننول املردوديننة علننى خت :معــدل المردوديــة -2
كايف منن املردودينة و  رضائها مستوى مقبولو  ت بقبو،ا. إن هذا ا،د  يورن املؤسسة يف بعض اياالاملتعلقة باملنتج

 .ضمن ،ا مستوى أعلى من املردوديةأن سعر آخر ميكن أن يو   د
                                                 

1
- P .Amorein , j .c  .cornet , M.F Papastratides , D .Rouget , S .Tesseir , P.Weber , 1991 , OP.cit,pp .429-430 , 

CF.  
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 النيت تكنون يف وضنعية ا تكارينةو  إن هذا اخلاصية ميكن مال ظتها بصفة جلية خاصة بالنسبة للمؤسسات الكنربى
 .كذا بالنسبة للقطاعات العموميةو 
يف بعنض ايناالت تقنوم  بعنض املؤسسنات بتبن  إسنرتاتيجية سنعرية معيننة اند  حتقينق : لتعظيم رقـم األعمـا -0

 يتعلنق  األمنر خاصنة بالنسنبة للمؤسسنات النيت تعنر  وضنعية مالينة  رجنةو  .أعلى رقم أعمال ممكن يف أقصر وقنت
 .  تكون مدة  ياة املنتو  جد قصرية تتوقع أنو 

 األهدا  التجارية: : ثانيا
ارينة ننوجز أمههنا فيمنا إسرتاتيجية سعرية معينة إىل حتقيق مجلنة منن األهندا  التجن تب  تسعى للمؤسسة م

 : يلي
تطلننع املنظمننة يف و  إرادة إلنار: إن حتدينند السنعر يف املؤسسننة ينتم عننادة يف الحصـول علــى حصــة سـوقية معينــة -0

 هننذا مننا تبلننورو  ،ه املؤسسننةص بالقطنناع الننذي تنشننط فيننايصننول علننى نسننبة معينننة مننن رقننم األعمننال اممجننايل اخلننا
 .    نخفض أو إسرتاتيجية سعر امدخاليرتجم عادة يف تب  املؤسسة مسرتاتيجية السعر املو 
، ذات عواقنأل وخيمنة بالنسنبة للمؤسسنة: إن مواجهة املنافسة ميكنن أن تكنون جند خطنرية و مواجهة المنافسة -2

 .بشن هجمات معاكسة على املؤسسةهم من   قيامو   ي  ستؤدي إىل إثارة املنافسك ارخرين
و تكون الوضعية أخطر يف  الة تب  املؤسسنة السنرتاتيجية أو منظومنة هجومينة أساسنها السنعر خاصنة يف 

 .تشبع السوق من جانأل الطلألو  فسك الة قلة عدد املنا
، سنوق منن جهنةة دخنول منافسنك جندد للمقاومنو  السعرية سنتمنح املؤسسنة أيضنا إمكانينة مواجهنة امسرتاتيجيةإن 

هنذا منا يتطلنأل صنياعة مموعنة أهندا  أخننرى و  .خنول سننوق جديندأو بنالعكس منن ذلنك سنتمكن املؤسسنة منن د
 . افظة على ايصة السوقية اياليةللحصول على  صص سوقية جديدة أو ان

عية تشننجيع مبيعننات التشننكيلة السننلو  السننعرية هننو حتفيننز امسننرتاتيجية: إن هنند  تءــوير تشــكيلة المنت ــات -0
  Prix d'appelهكنذا فنهن تطبينق سياسنة منا يعنر  سنعر الطلنأل و  .تنهأكثر مننه منا يتعلنق بأربناح منتنو  و يند بذا

 .لى املستهلكك لشراء منتجات أخرىهذا للتأثري عو  اليت ترتكز على تب  أسعار منخفضة على بعض املنتجاتو 
وي منننن خلنننق صنننورة لننندى سنننيق le prix de prestigeكمنننا أن تطبينننق سياسنننة السنننعر التفننناخري 

روا فيقبلنون بنذلك علنى ذنرائها  ند يشنع، املستهلكك على مدى اجلنودة بالنسنبة للمنتجنات األخنرى منن التشنكيلة
 .بتميزهم عن عريهم يف ا تمع

 طرق تحديد السعر : الفرع الثالث
يتعلننق األمننر و  ،اختيننار األسننلوب املناسننأل للتسننعري هننناك عنندة اعتبننارات جيننأل أخننذها بعننك االعتبننار  ننك

، فمثال أسلوب تسعري ارال  من السنلع يف حمنل السنوبر  جم املخزون من السلعو  املبيعات جم و  بطبيعة السلعة
لنة تسنعري سنلع ثقيلنة كنارالت ، بينما قد ال يكون األمر بتلنك السنهولة يف  اسهالو  ماركت جيأل أن يكون مباذرا

 .مثال
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 :1املتداولةو  املألوفةلتسعري و سنحاول فيما يلي الرتكيز على أهم لرق ا
يتحنندد ووفقننا ،ننذا الطريقننة ، أكثننر الطننرق ذننيوعاو  تعتننرب هننذا الطريقننة مننن أبسننط :الــربلو  التســعير بالتكلفــة-0 

   :السعر كما يلي
   
                

ة و عالبا ما حيسأل هام  الربح كنسبة من التكلفة الفعلية حبي  يصبح سعر البينع مسناويا للتكلفنة الفعلين
املشننرتي علننى أن يكننون سننعر البيننع مسنناويا للتكلفننة الفعليننة و  ، أو قنند ينننص االتفنناق بننك البننائعفةزائنند النسننبة املضننا

رمبننا اسننتخدمت لننرق التسننعري هننذا يف املشننروعات الرأمساليننة و  .مقنندار حمنندد مننن الننربح يف كننل و نندة مضننافا إليهننا
أو ت ريات املواصفات التقنينة  امنشاءول مدة  ي  يؤدي ل( Defence controctsالضخمة أو عقود الدفاع  

املنورد  نافزا  إعطناءالنربح لعندم و  كثريا ما جيري انتقاء التسعري بالتكلفةو  .فاع درجة الشك يف حتديد التكالي إىل ارت
 .لتخفيض التكالي 

        منطننننق مفننننادا أن السننننعر يف هننننذا ايالننننة يضننننمن جلننننل األعمننننال  إىلو بصننننفة عامننننة تسننننتند هننننذا الطريقننننة  
وضننع ذلننك فننهن خطننورة هننذا الطريقننة تكمننن يف أهنننا . بالتننايل البقنناء يف السننوقو  أو املنظمننة ت طيننة التكننالي  الكليننة

. كمنننا أن أي سنننبأل ينننؤدي إىل ا فنننا  املبيعنننات الفعلينننة عنننن املبيعنننات املنافسنننةو  الطلنننألو  قنننوى العنننر هتمنننل أثنننر 
 . ةكاليفها الثابتاملخططة قد يؤدي إىل عدم إمكانية املنظمة من ت طية ت

 :يف النقان التالية إجيازهاالعيوب حناول و  بعض املزايا األسلوبو بصفة عامة فهن ،ذا 
 :  تسعري املوجهة بالتكلفة فيما يليتتمثل أهم مزايا ال : مزايا -أ
 .اصة عند تسعري عدد كبري من السلعالبسالة خو  السهولة -
 .متخذي القرار على استخدامه تشجيع إىلت يؤدي ا تمال ثبات التكالي  فرتة من الوق -
 .التكالي  اليت حتملها إمجايليضمن للمنظمة ت طية  -
الي  الكليننة إىل كنننقطننة التعننادل علننى نسننبة التيعتمنند يف حتليننل  :عير علــى أســال تحليــل نقءــة التعــادلالتســ -2

 .ال خسارةو  حتقق املؤسسة ال ربح ، عند نقطة التعادل  ي  الالكلي اميراد
بالتنايل يتكنون لنديها رؤينة عنن و  ،تطيع الشنركة أن حتندد سنعر التعنادل، تسنالتعر  على هذا النقطنة فهذا مت

 ،كنن أن تنؤدي انا إىل حتقينق خسنائريف نفنس الوقنت تلنك األسنعار النيت ميو  األسعار اليت متكنهنا منن حتقينق األربناح
 :  لتعادل من خالل املعادلة التاليةميكن الوصول إىل سعر او 

 
 
 

                                                 
بق الذكر ، مرجع سا،  2003، :  عالء العرباوي، حممد عبد العظيمبتصري  و،  100-10، ص ، مرجع سابق الذكر2002بشريعباس العالق ، حممود جاسم الصميدعي، -1

 ، بتصر . 234-231 ص ، ص، مرجع سابق الذكر 2000:  ناجي معال ، رائ  التوفيق، ، و، بتصر  112ص 

 

 السعر = أمجايل التكالي  + هام  ربح

  

 نقطة  لتعا   = 
 لتكالي   لثابتة 

   لتكلفة  ملت ري –سعر بيع  لو د  
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 :و ميكن توضيح حتليل التعادل من خالل الشكل أدناا
 21 : الشكل رقم

 التسعير على أسال تحليل نقءة التعادل

 ، بتصر .112، ص مرجع سابق الذكر، 2003، حممد عبد العظيم ،عالء ال رباوي: المصدر

إمنا أيضا على و  ،لتكلفة فقطوفق هذا الطريقة يتم التسعري ليس على أساس ا: التسعير على أسال الءل -0
خسائرا يف ضوء مستوى التكالي  و  حبي  يتعدد مقدار أرباح املشروع، السوقأساس السعر الذي ميكن أن يقبله 

 :دلة السعر يف هذا ايالة كما يليتكون معاو  تسويق السلعةو  بهنتا اخلاص 
 
 
 

السنلع و    الة السنلع املتجانسنةيبدو ذلك واضحا يفو  .دةو تربز أمهية هذا الطريقة يف أوضاع املنافسة ايا
 .البسيط على املبيعات بدرجة كبرية،  ي  يؤثر الت ري ذات مرونة الطلأل املرتفعة

،  عوامننل ختلفننة قنند تننؤثر علننى الطلننألالطلننأل يتطلننأل األخننذ بعننك االعتبننار و  إن حتدينند العالقننة بننك السننعر
. كمننا قنند تننؤثر املت ننريات ملكملننة أو البديلننة ،نناار السننلع اأسننعو  ،مقدرتننه الشننرائيةو  دخلننهو  رعبتننهو  كننذوق املسننتهلك

 .ية على الطلأل على السلعة املعنيةالتسويق
فينه تسنتخدم و  Prix – Discriminationو ميكنن يف هنذا الصندد اسنتخدام أسنلوب التميينز السنعري 

 :  على اعتبارات عدة منها يقوم هذا األسلوبو  . املؤسسة أكثر من سعر لنفس السلعة
 .السياح خلدمات السفر من بلد رخرو  لتجارفالطلبة يدفعون نفقات أقل من ا :هل نو  المست -أ

 

 ح أو اخلسائرالتكالي  = الرب –السعر 

 

  يجم 

 نقطة  لتنعا    

 قيمة  لتعا   

  يجم 

 منطقة  خلسا   

 منطقة  لربح 

  مير    لكلي 

  لتكالي   لكلية 

  لقيمة 

  لتكالي   لثابتة  
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 .  يف مكان عادي منه يف مكان سيا ي إن سعر فنجان القهوة يكون عادة أرخص :نو  قناة التوزيع -ا
أن  . كمناتكنون أعلنى منهنا يف منتصن  املوسنم إن أسنعار الفواكنه واخلضنروات يف بداينة املوسنم :وقت الشرا  -ج

 .جدا يف الشتاء منها يف فصل الصي إجيار ال ر  يف الفنادق املوجودة يف أماكن االصطيا  تنخفض 
و مبا جتدر امذارة إليه أن التسعري على أساس السوق ال يعد بنديال منن التسنعري علنى أسناس التكلفنة، بنل 

 .األرباحوى السعر الضروري لتحقيق يفضل اجلمع بك هذين األسلوبك للوصول إىل مست
لكننه و  يعترب هذا األسلوب من أسنهل األسناليأل املسنتخدمة يف حتديند السنعر :التسعير على أسال المنافسة -4

، أو قنند دد املؤسسننة نفننس أسننعار املنافسننك، فقنند حتننالوقننو  علننى أسننعارهمو  املنافسننون يتطلننأل متابعننة مننا يقننوم بننه
ميكنن اسنتخدام املعلومنات عنن و  .الظنرو و  يالنةذلك  سأل مقتضيات او  تضع أسعارا أعلى أو أقل عن أسعارهم

 .أهدافهاو  تالءم مع ظرو  املؤسسةأسعار املنافسك مع تكلفة السلعة كأساس لوضع سعر للسلع ي
 املتبعننة يف حتدينند السننعر فهنننه بهمكننان املؤسسننة إتبنناع طننرقو أخننريا جتنندر امذننارة أنننه اسننتنادا إىل إ نندى ال

 :1ريية البديلة ومن أمهها جندتتبا العديد من السياسات التسعو 
 . Psychological Pricingسياسة التسعري النفسي  -1
 . Odd Pricingسياسة األسعار الكسرية  -2
     .Customary Pricingسياسة األسعار املعتادة أو املؤلوفة  -3
 . Prestige Pricingسياسة السعر التفاخري  -4
 . Professional Pricingالتسعري امله   -5
 . Promotional Pricingسياسة التسعري الرتوجيي  -2
 . Price Leadershipسياسة القيادة السعرية  -3
 . Special event Pricingتسعري املناسبات اخلاصة  -0

 استراتيجيات تسعير المنتج الجديد : الفرع الرابع
مر لنننة التقننندا متعدينننة  تكنننونو  .تنننهمنننع منننرور املننننتج خنننالل دورة  يا عنننادة منننا تت نننري اسنننرتاتيجيات التسنننعري

 .تعدي حتديد األسعار للمرة األوىلتواجهه الشركات اليت تأيت مبنتج جديد و  ،بصفة خاصة
 :يف هذا املار فهنه ميكن للمؤسسة أن ختتار بك إسرتاتيجيتك واسعتك مهاو  و منه
 . Market – skimming Pricingة السوق دإسرتاتيجية أخذ قش -
 .Market – Penetration Pricingية اخرتاق السوق إسرتاتيج -
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 :  السوق )كشط السوق(دإستراتيجية أخذ قش : أوال
و يرتكز مفهوم هذا امسرتاتيجية على حتديد سعر مرتفع للمنتج اجلديد يصاد أقصنى عائندات لبعنة تلنو 

،   يننتم قننل لكنهننا أكثننر رحبيننةركة مبيعننات أحتقيننق الشننو  ،السننوق الننيت تر ننأل بنندفع سننعر مرتفننع لبقننة مننن قطاعننات
 بعدها تطبيق سياسة التخفيض التدرجيي للسعر.

 :1من بينها جندو  إن تطبيق هذا امسرتاتيجية يتم وفق ظرو  معينة فقط
 جنننودة املنتنننو صنننورته سنننعرا األعلنننى مبعنننا أن يكنننون هنننناك تطنننابق بنننك مسنننتوى و  جينننأل أن تننندعم جنننودة املنتنننو -1
 .السعر املعرو  بهو 
 .ول على املنتج وفق السعر املرتفعيوجد عدد كايف من املشرتين ،م امدارة يف ايص جيأل أن-2
 .ة أهنا تلفي ميزة التحميل األكربال ميكن أنتكون تكالي  إنتا   جم أص ر مرتفعة لدرج-3
 .يقللوا من السعر املرتفعو  سهولةجبأل أن ال يكون املنافسون قادرين على دخول السوق ب-4

رة كبنننرية علنننى د منننن كربينننات الشنننركات  العامليننة هنننذا امسنننرتاتيجية خاصنننة تلنننك الننيت ،نننا قننندو تطبننق العديننن
النيت تبننت هنذا امسنرتاتيجية عنندما قندمت أول تلفناز عنايل الوضنو ية  Sonyمنن بينهنا ذنركة و  ،االبتكارو  امبداع

HDTV  high definition television  فننة األجهننزة ،  ينن  كاننت تكل1110  للسننوق اليابناا يف سنننة
 .النذين لنديهم مقندرة ذنرائية عالينة مل يسنتطع ذنراؤها إال املسنتهلككو  ،دوالر 43000مرتفعة التكلفة هذا تقدر بن 

 .جددالسعر بسرعة خالل السنوات التالية لتجذب مشرتين  Sonyقللت و 
عر هننننو سننننو  دوالر 2000بوصننننة  20بل ننننت تكلفننننة جهنننناز التلفنننناز مرتفننننع التقنيننننة ذو  1113و مننننع سنننننة 

دوالر  1000يف املستوى االبتندائي ارن بأقنل منن  HDTVيباع و  .ثري من املستهلكك دفعه أو حتملهيستطيع الك
مننن  صنند أكننرب كميننة  Sonyاننذا الطريقننة فقنند متكنننت ذننركة و  يتميننز السننعر يف اال فننا و  ،يف الواليننات املتحنندة

 .2عائد من قطاعات السوق املختلفة
 :3نافع هذا امسرتاتيجية فيما يليو مما سبق فهنه ميكن  صر م

 ؛ايصول على تدفقات نقدية سريعة -1
 .ت طية التكالي و  منخفض السرتدادجتنأل املشاكل املصا بة لو مت عر  املنتج بسعر  -2
تننناعم الطلننأل مننع قنندرات املنظمننة يف  الننة عننر  املنننتج للمننرة األوىل  ينن  تكننون الطاقننة امنتاجيننة الننيت تعمننل  -3
 .ة أقل من لاقتها القصوىا املنظما
 
 

                                                 
،           2003عودية، الكتاب الثاا مسرتونج، تعريأل سرور علي إبراهيم سرور،'' أساسيات التسويق''، دار املريخ للنشر، الريا ، اململكة العربية الس، جاري أر فيليأل كوتلر -1

 ، بتصر .220ص 
 ، بتصر . 221-220 ص صنفس املرجع السابق،  -2
 . 120ص ،  2001، والتوزيع، عمان، األردن ، مكتبة ا تمع العريب للنشر''مبادئ للفنون التطبيقية''مسري توفيق صربة،  -3
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 :إستراتيجية اختراق السوق: ثانيا
على أنه بدل حتديد سعر ابتدائي مرتفع ألخذ القشدة من قطاعنات سنوق  يرتكز مفهوم هذا امسرتاتيجية

عمننق جلننذب أكننرب عنندد و  لكنهننا مرحبننة يننتم حتدينند سننعر ابتنندائيا منخفضننا لكنني يننتم اخننرتاق السننوق بسننرعةو  صنن رية
ينتج عن أ جام املبيعنات املرتفعنة ا فنا  يف و  رتين انتملك بسرعة وكسأل أكرب  صة سوقية ممكنةممكن من املش
 .ا يسمح للشركة بتقليل سعرها أكثرالتكالي  مم

 :1إن تطبيق هذا امسرتاتيجية بشيء من الفعالية يستوجأل توفري الشرون التالية
 .لسعر املنخفض منوا أكرب يف السوق  يتيح اجيأل أن يكون السوق  ساسا للسعر بصورة مرتفعة حبي -1
 .التوزيع مع زيادة  جم املبيعاتو  ،جيأل أن تقل تكالي  امنتا  -2
جيننأل أن حيننتفل مقنندم سننعر االخننرتاق مبوقعننه منننخفض و  جيننأل أن يسنناعد السننعر املنننخفض يف إبعنناد املنافسننك -3

 .ن يكون ميزة هذا السعر مؤقتة فقطإال ميكن أو  السعر
   ''''IBM رجنة عنندما ذنيدت و  أوقاتنا منن أوقنات صنعبة '' دل'' DELLك ما واجهته ذركة و مثال ذل

 .نوات توزيعهم املباذرة اخلاص اممنافسون آخرون قو 
 ،مبينزة سنعرها DELLا تفظنت دل ، التوزينع املنخفضنةو  ،ا من خالل ختصصنها يف تكنالي  امنتنو  لكن

ممنا سنبق فهننه ميكنن  صنر أهنم مننافع هنذا و   ند يف الصنناعةذيدت نفسها بأهننا مننتج اياسنأل الشخصني رقنم واو 
 : 2امسرتاتيجية فيما يلي

 ؛نية دخول املنافسك للسوق بسهولةعندما تشك املنظمة بهمكا-1
منننا تبقنننى منننن السنننوق ال و  ،ملنظمنننة  صنننلت علنننى  صنننة سنننوقية كبنننريةحتننول دون دخنننول منافسنننك للسنننوق ألن ا-2

 .الربح قليل ول فيهو خاصة أن هام يشجع على الدخ
أمهيتنه وصننوال إىل االسننرتاتيجيات و  و يف األخنري إن كننل منا مت التطننرق إليننه فيمنا  ننص التسنعرية مننن مفهومننه

املتبعة يف عملية التسعري ستمكن ال حمالة رجال التسنويق املختصنك علنى مسنتوى املؤسسنة منن اختينار السنعر النذي 
 .  إمكانياهتمو  ستهلككس الوقت امليالئم يف نفو  يتناسأل مع أهدا  املؤسسة

يف عناصننر سننهل الت يننري بطريقننة ال جننندها و  إن مننا مييننز السننعر عننن بنناقي عناصننر املننزيج التسننويقي كونننه مننرن
 ،جينري ملعرفنة مننا يريندا املسننتهلكونلنذلك فعلنى متخننذ القنرار أن يكننون علنى اتصنال مبننا و  .املنزيج التسنويقي األخننرى

حيقنق أهندا  املؤسسنة منن و  ،لسنعر مبنا يرضني املسنتهلكك منن جهنةعلى ا ختل  التعديالت املناسبة إجراءمن   و 
علمنا و  عري يعند فننامتداخلة كنون أن التسنو  هذا ما يتطلأل األخذ بعك االعتبار لعدة عوامل متشابكةو . جهة أخرى

 .يف نفس الوقت
 
 

                                                 
1
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 سياسة التوزيع   : المطلب الثالث
علنى مسنتوى و  لتسنويق علنى مسنتوى املنظمنة بشنكل عناماليت تواجنه رجنال ا امسرتاتيجيةمن بك القرارات 

عناصننر املننزيج التسننويقي بشننكل خنناص هننو ذلننك القننرار املتعلننق بالسياسننة التوزيعيننة للمؤسسننة انند  الوصننول إىل 
متكننك املؤسسننة و  الزمننان املناسننبك ووفننق أمثننل لريقننة ممكنننة مننن جهننة،و  املسننتهلكك املسننتهدفك يف املكننانو  العمننالء

 .أقل التكالي و  ية بأ سن الوسائل  الرحبمن حتقيق هد
و علننى هننذا األسنناس سنننحاول مننن خننالل هننذا املطلننأل دراسننة السياسننة التوزيعيننة يف املؤسسننة االقتصننادية 

 :  هذا من خالل التطرق إىل كل منو  وفق التوجه التسويقي ايدي 
 ؛منافعهو  مفهوم التوزيع -1
 ؛اسرتاتيجيات التوزيعو  وظائ  -2
 ؛وزيعقنوات الت -3
 .مؤسسات التوزيع -4

 منافعهو مفهوم التوزيع : الفرع األول
يف مجاعنات ختصنص كنل منهنا يف  امنسانهذا منذ أن عاب و ، عر  التوزيع يف تطويرا عدة مرا ل متميزة

 هنننر معهنننا مفهنننوم التبنننادلظو  ، إىل أن ظهنننرت الصنننناعات اليدوينننةدي معنننك لتلبينننة  اجاهتنننا املختلفنننةنشنننان اقتصنننا
علننى  بنندخول ارلننة أو مننا يعننر  باملكننننة، فكننان لزامنناالننذي تطننور أكثننر فننأكثر بتطننور هننذا الصننناعات و  ،التننداولو 

خندمات خاصنة يف ظنل متينز و  ارلينات لتصنري  منا تنتجنه منن سنلعو  الطنرقو  املؤسسات البح  عن ختلن  السنبل
صننفة جليننة بعنند أزمننة الكسنناد . هننذا الوضننع الننذي تبلننور بتزاينند املسننتمر لشنندة  نندة املنافسننةالوضننع االقتصننادي بال

 .1121الشهرية لسنة 
هننوم الضننيق الننذي يعنن  عمليننة مل يعنند ذلننك املفو  ومنننه فقنند أصننبح مفهننوم التوزيننع يف املؤسسننة أكثننر تعقينندا

األحبنناث و  ختصننص لننه  يننزا واسننعا مننن الدراسنناتو  أصننبحت جننل املؤسسننات هتننتم اننذا املفهننوم أكثننر فننأكثرو  ،البيننع
السننننوق          ق املنظننننور التسننننويقي اينننندي  لكسننننأل مزايننننا تنافسننننية متكنهننننا مننننن البقنننناء يف وفننننو  مدارتننننه بصننننورة سننننليمة

 .أو الدخول إىل أسواق جديدة
 :  مفهوم التوزيع : أوال

 سنأل و  اجتاا العديد من املنظرين االقتصاديكو  هذا نظرةو  لقد تعددت وتنوعت التعاري  اخلاصة بالتوزيع
 .شوها ايقأل االقتصادية اليت عايمعامل

 :  التوزيع ميكن التطرق إىل ما يلي و من مجلة ما ورد من تعري  فيما  ص
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 اننيط النذي ينأيت بعند عملينة  :علنى أننه 1141: عر  التوزيع  سأل الفرقة التجارية الدولينة سننة التعريو األول
ختلنن  القطاعننات الننيت  يشننملو  ،ول املنتننو  إىل املسننتهلك النهننائيامنتننا  ابتننداءا مننن يطننة التسننويق إىل عايننة وصنن

 .1اميصال إىل املستهلك النهائي و  اخلدمات بتسهيل عملية االختيارو  تؤمن توفري السلع
 العملينات النيت متكنن منن وضنع السنلعو   التوزيع يعن  ممنوع الوسنائل :: عر  أيضا التوزيع على أنهالتعريو الااني

 .2أو املستهلكك النهائيك  اخلدمات املنتجة من لر  املؤسسة حتت تصر  املستخدمكو 
 :3العمليات اليت تطرق إليها التعري  أعالا ميكن أن تصن  التوزيع إىل قسمك رئيسيك مهاو  إن الوسائل

ك. وهذا عنن لرينق املستهلك إىلاخلدمات من املنتجك و  الذي يقصد به حتويل ملكية السلعو  :التوزيع الت ار  -
 أفننراد مثنل رجننال البيننع يف املؤسسنة أو مؤسسننات علننى مشناكلة جتننار اجلملننة اكونننو يالننذين ميكنن أن و  ،وكنالء التوزيننع

 ... اخل. عن لريق املراسلة مؤسسات البيعو  التجزئةو 
 اخلنندمات ماديننا حتننت تصننر  املسننتهلكك عننن لريننق وسننائل النقننلو  الننذي يتمثننل يف السننلعو  التوزيــع المــاد : -
يت تتكفننل الننذي يؤمنننه عننادة نفننس مؤسسننات التوزيننع الننو  ي أساسننييعتننرب التوزيننع املننادي نشننان اقتصننادو  التخننزينو 

 .بتأمك التوزيع التجاري
تنندفع السننلع بعنند االنتهنناء مننن و  انسننياب الوظيفننة الننيت تعكننس عمليننة  :يعننر  التوزيننع علننى أنننهو :و الاالــثالتعريــ
 .4مسالك توزيعية ختلفة  ذلك من خالل قنوات أوو  من املنتج إىل املستهلك النهائي ت ليفهاو  تعبئتهاو  إنتاجها

 ذلنك النظنام النذي يسنتخدم يف املينادين  :املتحدة التوزيع علنى أننه : يعر  ا لس القومي للوالياتالتعريو الرابع
الفعالينة املرتبطنة بعملينة انسنياب السنلع منن املصننع و  تفصنيل كافنة األنشنطةو  ذلنك اند  ذنرحو  التجاريةو  الصناعية

يشننمل و  نتننا ،الننيت تتضننمن  ركننة املننواد مننن مصننادرها األوليننة إىل خطننون امو  النهننائي نند وصننو،ا إىل املسننتهلك 
 .5 التنبؤ بالسوقو  إجراء الطلألو  ، اختيار املستودعاتالنقل، التخزين، مناولة املواد، التعبئة، إدارة املخازن

املوافقنننة ، مينننات الكافنننةبالكو  :  تننوفري السنننلع يف املكنننان املناسننألكمنننا عنننر  التوزيننع علنننى أننننه: التعريــو الخـــامس
الصننيانة و             حوب باخلنندمات الالزمننة للبيننع ، مصننختيننارات يف الوقننت املناسننألاالو  اال تياجنناتو  لنن ذواق
 .6للزبون 

 امنتنا انسياب السلع منن قسنم  :  مموع العمليات اليت حتقق: كما عر  التوزيع أيضا على أنهالتعريو السادل
 .7املستعمل الصناعي املستهلك النهائي أو  إىل

                                                 
1
-Bernard et coli ; vocabulaire économique; Edition de seuil; paris ; France ; 1991 ; P .B . 

2
-Denis lindon ; frédéric jallat ; le marketing: Edition –moyens d'action – stratégie ; dunod ; paris ; France ; 2005 

; 5
eme 

édition ; p . 157 .   
3
-Idem ; P . 157 .  

 . 351ص ،  1100 ، لبنان،  بريوت،  النشرو  دار النهضة العربية للطباعة'' ، إدارة املبيعاتو  مبادئ التسويق''أ د عادل راذد ، ى-4
5
  .  225، ص  1112ن ، حممد إبراهيم عبيدات ، ''مبادئ التسويق'' ، اجلامعة األردنية ، عمان ، األرد -

6
-j ; lendrevise ; D . lendon ; mercator ; Dalloz ; paris ; France ; 1997 ; 5

éme
 édition ; p .332 . 

7
-PL . dulois ; A. jolibert ; le marketing fondements et pratique ; enomica; paris ; France ; 1998 ; 3

ême
 édition ; p 

.523 . 
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:  جلأل املصاحل بتقرينأل السنلع لطالبيهنا جهة نظر املشرع امسالمي على أنهعر  التوزيع من و و  :التعريو السابع
 .1تيسريا ياجاهتم و ، ختفيفا للمشقة عنهمو   فاظا على ضروراهتم

:  ممننوع األنشنطة النيت تننتم ةفة عامنة علنى أن التوزيننع هنو عبنار بصننو  ، فهنننه ميكنن قبنولممنا تقنندم منن تعناري و  و مننه
 .2الوقت الذي يستعملها فيه الزبون  ستعمايل إىل املخزن  دممنذ الوقت الذي تدخل فيه السلعة بشكلها ا

   :  المنافع التي يولدها التوزيع : ثانيا
الننيت تننربز و  ايقصنند عننادة باملنفعننة تلننك القيمننة املضننافة الننيت ينندركها املسننتهلك يف السننلعة أو اخلدمننة عننند ذننرائها ،نن

 عالبا ما يقدمه من تضحيات يف سبيل ذلك أو بتعبري آخر ميكن القول بأن املنفعنة هني تلنك القيمنة املضنافة للسنلع
 . تقود إىل ذعور املستهلك بالرضااليتو  اخلدماتو 

ل أهننم تتمثننو  .لسننلع مننن خننالل نشننالاهتم التسننويقيةباو يسننتطيع الوسننطاء يف قننناة التوزيننع خلننق منننافع كثننرية تننرتبط 
 :هذا املنافع فيما يلي

هنني عبننارة عننن القيمننة الننيت ينندركها املسننتهلك يف السننلعة أو اخلدمننة و  : Forme Utilityالمنفعــة الشــكلية -0
 .ا تأخذ ذكال معينا أو وضعا معيناعندم
ة نعنن  اننا القيمننة الننيت ينندركها املسننتهلك يف السننلعة أو اخلدمننة نتيجننو :Time Utility  المنفعــة الزمنيــة -2

 .أو يف الوقت الذي يطلبها فيهتوفرها يف الوقت املناسأل له 
يقصد اا القيمنة النيت يندركها املسنتهلك يف السنلعة أو اخلدمنة أو ذلنك و  :Place Utilityالمنفعة المكانية  -0

 مننة يف املكننان املالئننم الننذيعلننى السننلعة أو اخلدالشننعور بالرضننا لنندى املسننتهلك الننذي يتولنند لديننه نتيجننة  صننوله 
 .يريدا
متلكهنا للسنلعة تع  القيمة اليت يدركها املستهلك نتيجنة و  :Possession Utilityالحيازة و  منفعة التمل  -4

لكهنننا  بصنننفة هنائينننة أي  رينننة اسنننتعما،ا أو اسنننتخدامها قانونينننا منننن قبنننل املالنننك أو  يازتنننه ،نننا بصنننفة مؤقتنننة دون مت
 .كعملية تأجري السيارات مثال

 التوزيننع ن، كننون أبنجنناحنتهنناء العمليننة التوزيعيننة ابالتننايل و  اء الصننفقةعلننى انتهننري مننن املنننافع و ينندل هننذا النننوع األخنن
 .تهلك النهائي أو املشرتي الصناعياملسكما سبق التطرق إليه من تعاري  ينتهي بوصول السلعة أو اخلدمة إىل و 

 استراتيجيات التوزيعو وظائ  : الفرع الثاني
 :وظائ  التوزيع : أوال
، بامضنافة إىل الطلنألو  حتقينق التنوازن بنك العنر هني و  أل التوزيع على الصعيد االقتصادي العام وظيفة أساسنيةيلع

 .ذات أمهية متزايدةمسامهة يف خلق قيمه مضافة 

                                                 
 . 131، ص  2005 ، اجلزائر ، جامعة اجلزائر،  ألرو ة دكتوراا عري منشورة''، املزيج التسويقي من منظور التطبيقات التجارية امسالمية'' ، إبراهيمبلحيمر  -1

2- PL .kotler ; bermard dubois ; marketing  management ; EP . publiunion ; paris ; France; 10
eme 

édition ; 2000 ; 

p. 496.   
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يف ظننل و  ، رعبنناهتمو  تنننوع  اجنناهتمو  لزبننائنزيننادة متطلبننات او  األسننواق امتننناعيف ظننل و  ،أمننا علننى صننعيد املؤسسننة
زبنون النهنائي أو املشنرتي املنتج إىل ال إيصالتتجاوز عملية  إسرتاتيجية، فقد أصبح التوزيع وظائ  دةاملنافسة الشدي

 .الصناعي
 : موعات التاليةو تصن  عادة وظائ  التوزيع إىل ا 

 :1ضمن هذا ا موعة جند الوظائ  الفرعية التاليةو  :وظائ  المتبادلة )التبادل( -0
ق منننع  اجنننات تطويرهنننا وفنننق اخلصنننائص النننيت تتفنننو  يقصننند انننا ختطنننيط السنننلعةو  :تءويرهـــاو  تصـــميم الســـلعة -أ

 .تطويرهاو  رار العمل على حتسينهاهذا ما يتطلأل استمو  ،رعباهتمو  املستهلكك
تعننرب و  اولننة،املتد امنتاجيننةأن تتفننق معهننا الو نندات و  مقنناييس معينننة ال بنندو  معننناا إقامننة مواصننفاتو  :التنمــي  -ا

كظنننناهرة جتنننندا يف املنتجننننات مننننيط  نتالو  .يرعبوهننننناو  يت يطلبهننننا املسننننتهلكونتوى اجلننننودة الننننهننننذا املواصننننفات عننننن مسنننن
 .امنتا يرتبط اا ، أي أنه يتم حتديد مستويات مادية املصنعة

خاصننة بالنسننبة للمنتجننات الننيت يصننعأل و  ..اخل. اللننونو  ،الننوزنو  معننناا حتدينند مسننتويات للحجننم،و  :التــدريج -ج
 وزارة الصنننناعةو ،  يننن  ميكنننن يف هنننذا ايالنننة أن تعلنننق وزارة الزراعنننة تجنننات الزراعينننة منننثاليط فيهنننا كاملنتطبينننق التنمننن

 أمنان معينة عن اجلودة يف اناصيل الزراعية ميكن أن تستند إليها تسعري تلك اناصيل. و  التجارة عن مستوياتو 
املنننواد أو مسنننتلزمات و  سنننلع: إن الشنننراء هنننو عبنننارة عنننن وظيفنننة تسنننويقية ال نننر  منهنننا ايصنننول علنننى الالشـــرا  -د

 .النهائي أو إىل املشرتي الصناعي امنتا  بقصد إعادة بيعها إىل املستهلك
           ، حتقيننننق املنفعننننة اييازيننننة(و  : إن البيننننع يف معننننناا الواسننننع ال يقتصننننر علننننى إمتننننام املبيعننننات  حتويننننل امللكيننننةالبيــــع - 
 .تقدا اخلدمات للمشرتينو  املبيعات أو الطلأل،يط تنشو  ،هلك انتمللكن يتضمن كذلك حتديد املستو 
: إن الوظنائ  املادينة للتوزينع تتعلنق جبمينع ا هنودات التسنويقية الوظائ  المادية )التوزيع المراد(( -2
متفاعلننة و  أنشننطة ختلفننةو  علننى ذننكل عملينناتهننذا ا هننودات تكننون و  ،الزمانيننةو  املنننافع املكانيننةيننة إىل حتقيننق مالرا

مننن مجلننة هننذا و   Le Système de distribution physiqueبنظننام التوزيننع املننادي  لتكننون مننا يعننر 
 الوظائ  جند:

إىل أمنناكن  امنتنا تقتصننر هنذا الوظيفنة علننى ا هنودات النيت هتنند  إىل نقنل السنلع مننن أمناكن و  :وظيفـة النقـل -أ
 .ل علننى ختفننيض تكننالي  النقننللك العمننكننذو  ،املناسننبةو  ا هنني الوسننيلة الالزمننةمننن   جيننأل حتدينند مننو  ،االسننتهالك

 :جييأل على التساؤالت التاليةمن   فمدير التسويق عليه أن و 
 .ما هي الوسائل اليت ستستخدم ؟ -
 .سائل النقل ؟و  امتالك أو تأجري هل من األفضل -
 .معها ؟ ما هي ا،يئة الناقلة اليت سيتم التعامل -
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لنننيت منننن خال،نننا تسنننتطيع املؤسسنننة ايصنننول علنننى تشنننكيلة يقصننند انننا العملينننة او  :الت زئـــةو  وظيفـــة الت ميـــع -ا
 .  ملنتجات املوجهة إىل نفس األماكنمتنوعة من او  عديدة

هنننذا مننا يسنننتدعي جتميننع امنتنننا    و  كبننريةبسننبأل كنننون أن العمليننة امنتاجينننة تننتم يف أ جنننام   تنننأيتو هننذا الوظيفننة 
 .ا تياجات الزبائنو  أص ر تتالءم تقسيمه إىل كميات

عننام فننالتخزين يسنناعد بشننكل و  .ظ بالبضننائع إىل  ننك اياجننة إليهننا: إن التخننزين معننناا اال تفننالتخننزينوظيفننة ا- 
 .األسواق عندما يكون الطلأل عليها على استمرار تدفق السلع إىل

التجنننانس عنننن و  : املؤسسنننة التوزيعينننة تقنننوم به نننداث ننننوع منننن االنسنننجامAssortimentوظيفـــة التناســـ  -د
طريقنة تسنمح فطريقنة التناسنأل تقندم املنتوجنات ب، توجات النيت مت عرضنها منن لنر  املنتجنكلريق اختيار بعض املن
 .باختيار أفضل الزبائن

: ال تننرتبط األنشننطة املسنناندة بالتننأثري املباذننر يف الوظررائ  المسرراعد  أو المسرراند  )الثانويررة(  -0
 :  1هذا الوظائ  أو األنشطة ما يلي تتضمنو  .أخرىلكن تساعد يف تنفيذ أنشطة تسويقية و  حتويل ملكية السلطة

: عندما حيصل رجنال التسنويق علنى االئتمنان جتندهم حيصنلون علنى متوينل قصنري األجنل لتموينل تمويل التسويق -أ
زينادة يف  وعي زينادة املخنزون السنلو  اليت حيتاجون خال،ا إىل زيادة امنتنا و  زيادة الطلألو  عملياهتم يف فرتات الروا 

 .ةالنفقات الرتوجيي
سننو  تتعننر  أي و . الطلننألو  : تظهننر خننالر التسننويق بسننبأل الت ننري يف العننر تحمــل المخــاطر التســويقية -ا

 تت نري ظنرو  العننر  ذنركة لنديها بعنض املخنزون السنلعي أو  ند خزوننا منن املننواد اخلنام للكثنري منن املخنالر عنندما
 .الطلألو 

التسنويقية إىل أد   فنض املخنالرختلكني و  .املخزونتقرير الكمية املثلى من  و لذلك تواجه أعلأل الشركات مشكلة
 ما هو مطلوب.و  ، ال بد من حتقيق التوازن بك ما هو موجود د
 الكثري منن املعلومنات قبل رسم السياسات التسويقية إىل امدارة: حتتا  الحصول على المعلومات التسويقية -ج

علننى منندى و  امدارةرية علننى املعلومننات املتننوفرة عننند ،  ينن  يعتمنند جننناح العمليننات التسننويقية بدرجننة كبننالتسننويقية
 ..اخل. املنافسننة، خصننائص السننلع املوقننع، خصننائص السننكانو  لتلننك املعلومننات مننن  ينن   جننم السننوق،تقييمهننا 

 .وازن الشركة وفقا لتلك املعلوماتحتقيق تو  حتاول امدارة توفري تلك املعلومات التسويقية ناولة تقييمهاو 
، نقصنند باخلنندمات املرفقننة هنننا صنندمات مننا قبننل البيننع كالتنندريأل علننى االسننتخدامو  :ت المرفقــةتــوفير الخــدما-د

 .الصيانة مثالو  د البيع كامصالحخدمات ما بعو  ..اخل. الرتكيألو  التوصيل
 :  التوزيع ككل تشرتك يفمما سبق فيمكن القول أن وظائ  و  عليهو  
 ؛ التدفق املادي -1
 ؛تدفق امللكية -2
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 ؛علوماتتدفق امل -3
 .التدفق املايل -4

 :  استراتيجيات التوزيع : ثانيا
     التوزيننع املالئمننة  إسننرتاتيجية، هنني حتدينند قننرار حتدينند نننوع القننناة املالئمننة إن اخلطننوة الننيت تلننيب عمليننة اختنناذ

اجر مبعا حتديد عدد الوسطاء يف كنل منن مسنتوى تن،  Distribution Intensityأو حتديد درجة كثافة التوزيع 
 . التجزئةو  اجلملة

 :  1و توجد ثالث بدائل يف هذا املضمار هي
ينع يف ب امسنرتاتيجية تتمثنل هنذاو: Intensive Distributionو( اـالتوزيع الشامل )المك إستراتي ية -0

يالئننم هننذا النننوع عننادة و  طقننة ج رافيننة معينننة.هننذا لضننمان أكننرب ت طيننة ممكنننة ملنو  ،السننلعة يف مجيننع قنننوات التوزيننع
تتسننم أسننواقها باملنافسننة العاليننة و ، الننيت يتكننرر ذننراؤهاو  سننعر املنننخفضالسننلع االسننتهالكية أو املننواد األوليننة ذات ال

 .هما يف تصري  هذا النوع من السلعيلعأل الرتويج دورا مو  ،سلع عالية النمطيةو  تبارها موادباع
ختينار حمندود لقننوات التوزينع يف كنل يكنون او : Sélective Distributionإسـتراتي ية التوزيـع االنتقـائي -2

كنذلك و ، السنلع اخلاصنةو  . هذا النوع من التوزيع يالئنم بدرجنة عالينة سنلع التسنوقمع التوزيع املكث سوق باملقارنة 
 .للعالمة التجارية يف هذا اياالتذلك بسبأل وجود تفضيل و  ،الصناعيةأجزاء املعدات 

  اختينار وكيننل  امسننرتاتيجيةينتم وفننق هنذا و  :Exclusive Distributionالتوزيــع الحصـر   إسـتراتي ية -0
،  ينن  يلننزم املننوزعو ملنننتج ملننزم للطننرفك أي ايكننون هننذا مبوجننأل عقنند قننانوا و  أو ممثننل و ينند يف كننل منطقننة ج رافيننة

 .املنتج بدفع املقابلو  فية حمددةاملوزع بالبيع يف منطقة ج را
يالئنم هنذا الننوع منن التوزينع السننلع ذات و  .ع املنافسنكا أن ال يتعامنل منع سننلو قند يشنرتن علنى املنوزع هنن

 . إال أنننه يؤاخننذ علننى هننذا النننوع منننككمكانننة لنندى املسننتهلو  رسننوخالننيت ،ننا و  الراقيننةو  العالمننات التجاريننة املرموقننة
ا  ا فننو  الننذي قنند يننؤدي إىل ارتفنناع األسننعار، األمننر ا تكننار مننوزع وا نند للسننلعو  التوزيننع حمدوديننة منافننذا البيعيننة،

 .ملقدمة خصوصا خدمات ما بعد البيعامستوى اخلدمات 
 قنوات التوزيع : الفرع الثالث

مسننتويات أو أنننواع و  ،لبيعننة قنننوات التوزيننعو  مننن مفهننوم عننر  إىل كننلقنننا إىل قنننوات التوزيننع سننيقودنا إىل التإن تطو 
 لتكامننلحننناول اسننتعر  مفهننوم ايف األخننري سننو  و  ،ت اختيننار قنننوات التوزيننع املالئمننةكننذا حمنندداو  ،قنننوات التوزيننع

 .أنواعه يف قناة التوزيعو 
 
 
 

                                                 
 ، بتصر .112ص ،  مرجع سابق الذكر،  2002 ، بشري عباس العالق، حممد جاسم الصميدعي -1



 ويقـــمدخل إلى التس :الفصل األول

- 31 - 

 

 :  مفهوم قنا  التوزيعو طبيعة : أوال
مننن مجلننة مننا ورد مننن تعنناري  ميكننن و  ،يت توضننح معننا أو املنفننذ التننوزيعيالتعرينن  الننو  لقند تعننددت املفنناهيم 
 :1التطرق إىل

ين تقع على مسؤوليتهم القيام مبجموعة من الوظنائ  الذاألفراد و  تعر  قناة التوزيع على أهنا  مموعة املنظمات -
ضنمان  ركتهنا منن املننتج  ند املسنتهلك النهنائي أو املشنرتي و  اخلندماتو  املرتبطة بعملية انسنياب السنلعو  الضرورية

 . الصناعي يف السوق املستهدفة
    جنننات مننن املننننتج إىل املسنننتهلك تنننأيت املنت ابواسننطتهالوسنننيلة النننيت فهننننه يعننر  املنفنننذ التنننوزيعي بأنننه    Buellأمننا  -

 . أو املستعمل الصناعي
 فننريي بننأن قنناة التوزيننع هي الطريننق أو املسنار الننذي يأخننذ العننوان للسننلعة عننند حتركهنا مننن املنننتج  Stantonأمنا -

 . النهائي أو املستخدم الصناعي
أربعنة تندفقات  تا  إىل  ساببأن تعري  املنفذ التوزيعي أكثر تعقيدا بسبأل كونه حي Runnyonيف  ك يرى  -

 :  ختلفة هيو  فاعلة
 .الفعلية للمنتج نفسه :و هي تتضمن ايركة املاديةProduit Flowsتدفقات المنتج  *
 .  الطريق املتبع بواسطة العنوان، أو تعدد أذكال املنفذ التوزيعيهي تعو  :Title Flowsتدفقات العنوا   *
،  املفاوضننننات الننننذي يصننننا أل بيننننع املنننننتجتتضننننمن لريننننق و  :Negotiation Flowsتــــدفقات التفــــاوح  *

 . مات اليت يقدمها املنفذ التوزيعيلبيعة عر  السلع أو اخلدو  كأساليأل البيع اخلاصة
السننوق،  ي يتعلننق با تياجنناتذ  لريننق املعلومننات الننتعننو  :Information Flowsتــدفقات المعلومــات  *

 ...اخل. أذواق املستهلكك
 :  ترتيننأل تتننابعي للمنننتج أو املالننكقننناة التوزيننع بأهنننافقات  لننص الكاتننأل تعرينن  و علننى ضننوء هضننه التنند

  املنظمات املستقلة املؤسسة من قبل املنتجك للتسجيل يف مبيعات منتجاهتم أو خدماهتم إىل املستهلك النهائي .و 
التوزينع هني عبنارة بنأن قنناة   أرمسنرتونجو  و مما تقدم من تعاري  فهنه ميكن قبول  سنأل منا جناء بنه كنوتلر

  ، أو اخلدمننة السننتهالك إتا ننة املنننتج مموعننة مننن املنظمننات املعتمنندة علننى بعضننها الننبعض املشننمولة يف عمليننة  :عننن
 .2أو مستخدم األعمال ، أو استخدام املستهلك

 :  مستويات قنا  التوزيع : ثانيا
املننتج ميصنال السنلع أو اخلندمات  هناك العديد من قننوات التوزينع البديلنة النيت ميكنن اسنتخدامها منن قبنل 

ع  سنننأل عننندد الوسنننطاء ميكنننن تقسنننيم قننننوات التوزينننو  ،ائي أو املشنننرتي الصنننناعي بشنننكل عنننامإىل املسنننتهلك النهننن
 :  املتدخلون إىل
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          ي كلننننن، أي عيننننناب  املسنننننتهلكو  مباذنننننر بنننننك املننننننتج ارتبنننننانتسنننننمى كنننننذلك لوجننننند و  :ةقنـــــاة التوزيـــــع القصـــــير  -0
هنذا منا جيعنل املننتج عنصنرا أساسنيا منن عناصنر نظنام و  ،عملية التوزينع تنتم بطريقنة مباذنرةا أن ، مبعكامل للوسطاءو 

 .التجزئةو  وار كل من تاجر اجلملةالتوزيع لتحمله أد
 :ر ميكن تأخذ عدة أذكال من بينهماإن عملية التوزيع املباذ

 ؛البيع أمام أبواب املصنع -أ
 ؛البيع بالتسليم يف املنزل -ب
 ؛أو عن لريق الكتالوجات الربيدية عن لريق املراسلة البيع - 
 ...اخل. البيع عن لريق امنرتنت -د
املسنتهلك ال يتعندى و  ذا كنان عندد الوسنطاء بنك املننتج: تعنر  قنناة التوزينع املتوسنطة إقناة التوزيـع المتوسـءة -2

ننوات قنند حنصننل علنى ذننكل توزيننع  يف مثنل هننذا القو  .لنأل اينناالت مننا يكنون تنناجر التجزئننةيف أعو  ،الوسنيط الوا نند
كنننالبيع عنننن لرينننق تننناجر التجزئنننة اخلصوصننني أو االنفنننرادي مبوجنننأل عقننند قنننانوا يتنننوىل مبوجبنننه تننناجر التجزئنننة بشنننراء  

 .ملنتج يضمن له خصوصيات بيع حمددةيف  ك أن ا، كميات املنتج
عنننادة منننا يكنننون هنننؤالء و ، كاملسنننتهلو  تتمينننز بوجنننود علنننى األقنننل وسنننطك يربطنننون بنننك املننننتجو  :القنـــاة الءويلـــة-0

 .التجزئةو  تاجر اجللةالوسطاء 
 : هيو  د من القنوات ذات املستوياتو ضمن هذا النوع ميكن التمييز بك العدي

           بننننندورها تنقسنننننم إىل ننننننوعك منننننن  يننننن  الوسنننننطاء املتننننندخلك فيهنننننا و  :القنـــــاة الءويلـــــة تات أربـــــع مســـــتويات -أ
   :مهاو 

 .تاجر جتزئة          مستهلك     تاجر مجلة            منتج  : المستوى األول
 .تاجر جتزئة          مستهلك     منتج         وسيط وكيل     : المستوى الااني

 :تكون من الشكل التايلو  مسالك التوزيع،هي من ألول و  : القناة الءويلة تات خمس مستويات -ا
 .تاجر جتزئة          مستهلك     جر مجلة    منتج         وسيط وكيل          تا

، أمنا عيبهنا األساسني هنو تكنالي  التوزينع املرتفعنة يف االتصال بصن ار جتنار التجزئنةو تستعمل عادة يف  الة الرعبة 
 .عدد الوسطاء املتدخلون يف القناةلكثرة 
 :محددات اختيار قنا  التوزيع : ثاثال

  :له أن يراجع سياسة التوزيع املطبقة يف بعض اياالت من بينها إن مدير التسويق يف أي مؤسسة ميكن
     ؛إلالق منتو  جديد -
 ؛النظر إىل عامل املنافسة -
 ؛ تطور السوق -
 ؛تطور قنوات التوزيع -
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 .سياسة التسويق ككلو  اسة التوزيعمراجعة سياسة التوزيع أي حماولة إجياد التوافق بك سي -
 :1دراسة أهم حمددات اختيار قناة التوزيع و  نحاول التطرقبشكل ختصر سو  و يف أدناا

 تتمثل هذا االعتبارات يف: و  :Market Considerationاالعتبارات المتعلقة بالسو   -0
، : يف ال الننأل يلجننأ املنتجننون إىل اسننتخدام إمكانينناهتم الذاتيننة يف تصننري  منتجنناهتمعــدد العمــ   المحتملــين -أ
شنكل منردودا مالينا كبنريا ال تو  إذا كاننت مشنرتياهتم منن السنلعة صن رية و  ،تملك قليل جداعدد العمالء ان إذا كانو 

 .للمنتجك
طاء ن إىل الوسنؤو فنهن املنتجنك يلجن، هم ج رافيا على سا ات واسنعةانتشار و  ة كثرة املستهلككأما يف  ال

 .التجار أو الوكالء املعتمدين
السنلعة، فنهن البينع املباذنر قند يكنون  إنتنا متركز السكان يف منالق  : عادة يف  الةالتركيز ال غرافي للسو  -ا

 .يضمن نوعا من الكفاءة التسويقيةو  أكثر جدوى
 الكنم،و  بنري جندا منن ننا ييت القيمنة: قناة التوزيع يف ال الأل تقصر كلما كان  جم أمر الشراء كح م الشرا  -ج
 .العكس صحيحو 
 :هيو : Product Considerationاالعتبارات المتعلقة بالسلعة  -2
 .العكس صحيحو  قصرت قناة التوزيع الصفقة مرحبةو  كلما كانت قيمة السلعة كبرية -أ
سنننلع الصنننناعية أمنننا ال، سنننريعة التلننن  حتتنننا  بالتأكيننند إىل وسنننائط نقنننل سنننريعة أو قنننناة توزينننع قصنننريةإن السنننلع  -ا

   .فههنا يف ال الأل تسلك القناة املباذرة، تجاليت حتتا  إىل خدمات صيانة يف ورب املنو  ،خصوصا الثقيلة منها
يلجنأ إىل أقصنر القننوات ، تشااة أو املكملة لبعضنها النبعضإن من ينتج عددا كبريا من السلع ذات اخلواص امل -ج

 .التوزيعية
 : وهي: Middleman considerationاالعتبارات المتعلقة بالوسءا   -0
 ؛الوسطاء يقدمها  لبيعة اخلدمات  اليت و  نوع  -أ

 .مدى توافر الوسطاء املطلوبك -ب
 و تتمثل هذا االعتبارات فيما يلي:: company considerationاالعتبارات المتعلقة  بالشركة  -4
كانت القدرة املالية للشركة كبرية ضخمة فهن  اجتها للوسطاء تكنون حمندودة والعكنس   إذا:عادة القدرة المالية -أ

 .صحيحاقد يكون 
   نتيجننننة خننننربهتم التسننننويقية  األكفنننناءاسننننتخدام الوسننننطاء  إىلتلجننننأ عننننادة املؤسسننننات  : ا دارةة علــــى القــــدر  -ا
 .الكبرية امداريةقدرهتم و 
كاننت السنلعة منطينة أو عنري   إذا :Competitors Considerationاالعتبـارات المتعلقـة بالمنافسـين  -5

 .األخرىمنافذ توزيع السلع املنافسة  جيعلها متا ة يف نفس أنن من مصلحة املشروع  هف، مميزة
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 :التوزيعالتكامل في قنوات  : رابعا
نفننس القننناة، وحتننت  أخننرى يف التوزيننع مننع مؤسسننةيقصنند بالتكامننل اننندما  أو ارتبننان املؤسسننة عضننو قننناة 

 :1، وقد يكون التكامل أ د النموذجك الرئيسيك التاليكوا دة إدارة
بنك املؤسسنات التوزيعينة  نك تقنوم  األفقنيينتم التكامنل : Horizontal Integrationاألفقـي التكامـل -0

نفنس مسنتوى التوزينع  على و  االرتبان مبؤسسة أخرى  متشااة  ،ا يف نوع النشان  أواملؤسسات باالندما   إ دى
دما  اننن أو، يقننوم بنننفس النشنان االقتصننادي آخنر، ومثننال ذلننك انندما  تنناجر جتزئننة  منع تنناجر جتزئننة النذي تقننوم بنه

 .أفقياعدا تكامال ت، فكال العمليتك مشااة له يف النشان آخرتاجر مجلة مع تاجر مجلة 
سنني بننك املؤسسننات التوزيعيننة أيننتم التكامننل الر : Vertical Integrationالعمــود   أوســي أالتكامــل الر -2

فلننو اننندمج  اة.نقننن، يف مسننتويات ختلفننة يف المؤسسننات أخننرى هننذا املؤسسننات باالننندما   مننع إ نندى ننك تقننوم 
ثنة منن ميكنن التميينز بنك ثالو . سنيأفالنتيجنة هني  تكامنل ر ، وا ندة إدارةاملننتج حتنت  أوتاجر جتزئنة منع تناجر مجلنة 

 :  هيو  نظم التكامل الرأسي 
 :Corporate Vertical Marketing System سي الكامل ) التملكي (أالتكامل الر 

 إىلالسنلعة  إيصنالتناجر التجزئنة لضنمان  إىلت منن املننتج انندمت مجينع املؤسسنا  إذاحيصل تكامنل كلني 
خننري مثننال علننى ذلننك مننا تطبقننه ذننركة سننونالراك اجلزائريننة و  .اخلدمننة الننيت يرعننأل فيهنناو  واصننفاتاملسننتهلك بنننفس امل

املشننرتين  إىلوحمطننات توزيننع مشننتقات البننرتول ، مصننايف البننرتولو  وسننائل الشننحنو  للنننفط آبنناراللبننرتول  ينن  متتلننك 
   .املنتفعك الصناعيك أوئيك النها

 تلننك املؤسسننات إالبننه  حتمننل القيننام تسننتطيع املؤسسننة، فقنند ال ن مننن مسنناوئ النظننام ارتفنناع تكلفتننهو لكنن
 .ذات املوارد االقتصادية الكبرية
 :Contractual V.M.S التكامل الراسي التعاقد 

التعاقننند  ألنننرا ت التسنننويقية بنننك ينننتم التكامنننل التعاقننندي عنننن لرينننق االتفننناق كتابنننة علنننى توزينننع النشنننالا
التسنويقية النيت مت النشنالات  تنفينذب أي، ة القانونية بتنفيذ بنود االتفناقيكون كل لر  ملزم من النا يو ، التكاملي

 يشمل هدا النوع من التكامل النماذ  التالية:و  .االتفاق عليها
ذا ايالننة باالتفنناق مننع مموعننة يقننوم تنناجر اجلملننة يف هنن: Voluntary Group الم موعــة التءوعيــة -0ا

بشننراء  كميننة  ذلننك مقابننل التننزام جتننار التجزئننةو  ،حيتاجونننه مننن السننلع بأسننعار مناسننبةمننن جتننار التجزئننة لتزوينندهم مبننا 
 .معينة من هذا السلع

 إنشننناء: وهننننا يتفنننق مموعنننة منننن جتنننار التجزئنننة علنننى Cooperative Group الم موعـــة التعاونيـــة -2ا
ويشننر  جتننار التجزئننة علننى نشننالات هننذا املؤسسنننة  . وظننائ  تشننبه وظننائ  تنناجر اجلملننة مؤسسننة تعاونيننة ذات

                                                 
1
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 أمنا. يضنال ري أعضنائها أو  وتقوم املؤسسة بشراء كميات كبرية من السلع لتكون ميسرة ألعضائها، بصفتهم مالكيها
 .بنسبة مشرتياهتم منها األعضاءاليت حتققها فتوزع على  األرباح
منع عندم متننتعهم بأينة  قنوق يف ايصننول ، يسنتطيعون التعامننل منع هنذا املؤسسننة األعضناء عننري أننؤكند  أخنرىومنرة 
 .األرباحعلى 
       املنننوزع يسنننمح للطنننر  الثنننااو  مبوجنننأل هنننذا النمنننوذ  التعاقننندي بنننك املننننتجو  :Franchise حـــق االمتيـــاز -0ا
. وقند حيصنل املنوزع علنى اينق بتوزينع رينةملننتج للقينام باألعمنال التجاهنو او  األولالطنر   اسنم  باسنتخداماملنوزع  أو
حيصننل عليهننا مننن املنننتج   سننأل مواصننفاتقنند يقننوم هننو بنفسننه بهنتاجهننا  أو، لسننلعة جنناهزة كمننا تأتيننه مننن املنننتجا

 .الرئيسي
لواجبننات وايقننوق بالنسننبة االتفاقيننة مننع ترتننأل مموعننة مننن ا أوكننال الطننرفك يسننتفيد مننن هننذا النمننوذ    أنوايقيقننة 
 .للطرفك

يف ظنل هنذا الننوع منن التكامنل ينتم تنسنيق  : Administered V.M.Sالمـدار أو ا دار سـي أكامـل الر الت
 أعضنناءمنن قبننل  أوالتكامننل منن خننالل بننرامج حمنددة يننتم تطويرهننا منن قبننل املنننتج  ألننرا النشنالات التسننويقية بنك 

وديننة  أويتفقننون بطريقننة عننري رمسيننة  ءاألعضننا أن إال . تنظننيم رمسنني أي. وال يوجنند يف هننذا النننوع مننن القنننوات القننناة
 النشنالات التسنويقية النيت سنيقومون انا لواعينة األعضناء، حبين  يتقاسنم  أهندافهمعلى برنامج توزيعي حمدد يقندم 

 إىلالتعناون  األعضناءاح، يتعنك علنى ناملندار بنجن امداريي ظنل التكامنل نلكي تؤدي القناة التوزيعية فو  . إلزامدون و 
 .  فعال والتنسيق بك أعما،مو  وضع نظام اتصال جيدو  صد بالتعاون هنا التخطيط معاونق، مدى كبري

 الفرع الرابع: مؤسسات التوزيع
يتمثنننل هنننذا الننندور يف حترينننك السنننلع منننن و  ،ورا رئيسنننيا داخنننل النظنننام التسنننويقيتلعنننأل مؤسسنننات التوزينننع د

تكون على ذاكلة وسنطاء جتنار وهنم  أن إمات استخدامها. وهذا املؤسسا أومراكز استهالكها  إىل  إنتاجهامراكز 
 .عري جتار وهم  الوكالء والسماسرةعلى ذاكلة وسطاء  أوجتارة اجلملة وجتارة التجزئة 

 .ؤسسات التوزيعيةهذا امل أهمنظرة موجزة عن  إلقاءوفيما يلي سنحاول 
 : Wholesalingتجار الجملة   : أوال
يقنوم و ، فهنو  لقنة وصنل بينهمنا، اجلملنة بنك املننتج  وتناجر التجزئنة يقنع تناجر ال ملـة: ةمفهوم ت ار و  طبيعة -0

 :أهناكال منهما. وعليه ميكن تعري  جتارة اجلملة على  بعدة وظائ  توزيعية تفيد
، و السنتخداماهتم التجارينةأعنادة بيعهنا إخنرين يشنرتوهنا بقصند اخلندمات رو   كافة النشالات املتعلقة ببيع السلع-
عنننادة بيعهنننا ألذنننخاص يقومنننون إو املؤسسنننات النننيت تقنننوم بشنننراء املنتجنننات بقصننند أذنننخاص األ جتنننار اجلملنننة هنننمو 

 .1  يضاأبشرائها معادة بيعها 
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عنادة بيعهنا إذنخاص عرضنهم أىل إو املرافقنة لبينع سنلع وخندمات موجهنة أو املوجهة أمموع النشالات املتعلقة   -
 .1  و استعما،ا ألعرا  مهنيةأ

ىل إن جتننننارة اجلملننننة تتعلننننق بكننننل عمننننل تننننوزيعي ال يصننننل أالسننننابقك ميكننننن القننننول  و مننننن خننننالل التعننننريفك
 .خرياملستهلك األ

 :  نوا  ت ار ال ملةأ-2
 :2إىلميكن تقسيم جتار اجلملة  سأل عدد اخلدمات املقدمة 

و يقننوم هننذا النننوع مننن جتننار  :Full-Service Wholesalers :ت ــار ال ملــة تو  الخــدمات الكاملــة-أ
املسنننناعدات و  االئتمننننان،و  ختزينهنننا،و ، البضنننناعة إيصنننالمتنوعنننة لتجننننار التجزئنننة مثننننل و  قنننندا خننندمات كثننننريةاجلملنننة بت
 ....اخل. الرتوجيية

 :إىلعدد السلع املتعامل اا و  و ينقسم هذا النوع من  ي  مدى التخصص يف نوع
 ع تشننكيلة واسننعة: يقننوم هننذا النننوع مننن املتنناجر بتوزيننGeneral Wholesalersمتــاجر ال ملــة العامــة -0أ
 ....اخل،املنزلية  األدواتو ، الكهربائية األدواتو ، متنوعة من السلع عري املتجانسة كسلع البقالةو 
تقوم هذا املتاجر ببينع مموعنة و   :limited line Wholesalers متاجر الم موعة السلعية المحدودة-2أ

هننذا املتنناجر  صنن  ينن  تت، .. اخل. املالبننس اجلنناهزة وأ، املنزليننة األدوات أوالكهربائيننة  كنناألدواتسننلعية متجانسننة  
 .  بنوع من التخصص

تقتصنر التشنكيلة يف هنذا الننوع علنى سنلعة و  Specialty line Wholesalers : المتـاجر المتخصصـة-0أ
  ي  تتص  هذا املتاجر مبستوى عال من التخصص. . .. اخل. الشايو  مشتقاهتا كالقهوة أووا دة 

هننذا النننوع مننن جتننار  :limited Service Wholesalers : لخــدمات المحــدودةت ــار ال ملــة تو ا-ا
تقنننندا و ، وزهتننننا  أوكننننامتالك السننننلعة ،  بننننل يقتصننننر علننننى بعضننننها، اجلملننننة ال يقنننندم مجيننننع اخلنننندمات السننننابق ذكرهننننا

 ختزين السلع.و  امداريةاالستشارات و  تقدا النصحو  ،املعلومات عن السوق
 : تجار التجزئة : ثانيا

خننرباء التسننويق فيمننا  ننص مفهننوم جتننارة التجزئننة ميكننن  إليننهمننن مجلننة مننا تطننرق  :مفهــوم ت ــار الت زئــةو  عــةطبي-0
 :يلي ما إىلالتطرق 

، بصنر  املسنتهلكك النهنائيك إىل  ذلك املتجر الذي تكون النسبة الكبرية منن مبيعاتنه  :أهناتعر  التجارة على  -
بعننض صنن ار املشننرتين  إىل أواملصنناحل و  املؤسسنناتو  بعننض ا،يننآت إىلار باسننتمر  أو أ ياننناكننان يبيننع   إذاالنظننر عمننا 

 3.ما ذابه ذلك و  املقاهيو  الصناعيك كاملطاعم

                                                 
1
-Gary Armstrong ; philip kotler ; 2007 ; OP.Cit;P331. 

2
 .، بتصر  203-200 ص ص،  ، مرجع سابق الذكر 2000 ، رائ  توفيق،  ناجي معال -
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 ويقـــمدخل إلى التس :الفصل األول

- 33 - 

 

النيت تتضنمن بينع  األنشنطةاملؤسسة اليت تقوم بكافة  أو:  ذلك الشخص أهناجتارة التجزئة على  أيضاكما تعر   -
 .1لصناعيك  املستعملك ا أواملستهلكك النهائيك  إىلاملنتجات 

التسنويقية املرتبطنة بشنراء  األنشنطةو   ذلك  الذي يقنوم بالعملينات :نهأعر  تاجر التجزئة على  آخريف تعري  و  -
 .2 أصدقائه أو اجات عائلته  مذباع أو اجات الزبون الشخصية  إذباعالسلع  ب ر  

بنننل قننند تنننتم خارجهنننا عنننن لرينننق ، جتنننارة التجزئنننة ال تنننزاول بضنننرورة يف حمنننالت التجزئنننة أنو اجلننندير بالنننذكر 
 .عن لريق الربيد أو، بيوت املستهلكك إىلعن لريق زيارات مندويب املبيعات  أوارالت 

اخلنندمات   أيضننابننل تقسننم ، جتننارة التجزئننة ال تقتصننر فقننط علننى السننلع املننادين أن إىل امذننارةكمننا جتننأل 
 .املستهلك النهائي إىلمجيعها تقدم  أنكون ذلك لو  اخلدمات الفندقية... اخلو  ،اخلدمات الطبيةو  كاملصار ،

بالنسنبة لالقتصناد النول  كوهننا ختلنق فنرص عمنل  إسنرتاتيجية أمهينةتعترب جتارة التجزئة ذو  :ت ار الت زئة أهمية-2
توفر فرص العمل يع  زينادة الندخل  إن. على العديد من املنالق اجل رافيةانتشارها الواسع و  للكثريين نتيجة تعددها

التجاريننة علننى مضنناعفة لاقاهتننا و  امنتاجيننةهننذا مننا  حيفننز املؤسسننات و  ،منننه زيننادة الطلننأل الفننردي فننالكليو  رديالفنن
هنذا كلنه منا منن ذنأنه منن و  ،ع  جنم العمالنة ملقابلنة هنذا الطلنألتوسني إىل، منا يضنطرها لتلبية هذا الطلأل امنتاجية

التنميننة االقتصننادية مننن و مننن معنندل النمننو  تطننور كننلو  رفاهيننة املسننتهلك مننن جهننةو  يتحسننن يف مسننتوى معيشننة أن
 .أخرىجهة 

            اجلهننننند املبنننننذول للحصننننننول علنننننى السنننننلع املرعوبننننننة و  جتنننننارة التجزئنننننة تقلننننننل منننننن تكنننننالي  التوزيننننننع أنكمنننننا 
نتيجنة ،نذا التجمنع فنان جتنارة التجزئنة سنو  ختلنق العديند كو  .متنوعة يف مكان وا ندو  يلة واسعةذلك لوجود تشكو 

 .   سابقا إليه امذارةمتت و  ، كما سبقاييازية ،ذا السلعو  الزمانيةو  املكانيةمن املنافع 
اخلننندمات املسنننتهلك و  املكنننان النننذي تبننناع فينننه السنننلع بأننننهميكنننن تعريننن  متجنننر التجزئنننة  :متـــاجر الت زئـــة أنـــوا -0

وفقننا ملعننايري ختلفننة  اعأنننو عنندة  إىل. وميكننن تقسننيم متنناجر التجزئننة مؤسسننا عننري اسننتهالكيةو  ألفننراد أو النهننائي صاصننة
 .بيعة املكان الذي يتم فيه النشانلو  ،ملوقعاو  ،ملكية املتجرو  نذكر منها: تشكيلة السلع املتداولة،

 .3متاجر التجزئة مصنفة لبقا لتلك املعايري أنواعختل   أدنااو يوضح اجلدول 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  421ص ،  2002،  مصر،  امسكندرية ، الفجر:'' التسويق الفعال'' ، دار للعت أسعد عبد ايميد -1
 . 153ص ،  2000،  األردن ، عمان،  التوزيعو  دار وائل للنشر'' ، لرق التوزيع'' ، هاا  امد الضمور -2
       ، مرجع سابق الذكر،  2000،  رائ  توفيق،  ناجي معال : ملزيد من املعلومات بشكل تفصيلي  ول أنواع متاجر التجزئة املشار أليها يف اجلدول أعالا ميكن الرجوع إىل-3
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 12: ال دول رقم
  متاجر الت زئة أنوا 

 تشكيلة السلع
 المتداولة

 كية متاجرمل
 الت زئة

 مكا  تأدية الخدمة موقع الت مع

 متاجر األقسام-1
 *بيوت باخلصم    
 ماركت *متاجر السوبر   
 *املتاجر الضخمة    
 املتاجر االقتصادية-2
 املتاجر املتخصصة-3

 املتاجر املتنقلة-1
 متا  السلسلة-2
 ا موعة التعاونية -3
 ا موعة التطوعية-4
  ق االمتياز-5

املتنننننننننننننناجر املسننننننننننننننتقلة -1
 املتناثرة

 متاجر وسط البلد-2
 متاجر خار  البلد -3
 ا معات التجارية-4

 التجزئة داخل -1
حمنننننالت التجزئنننننة  و تشنننننمل 
مجيننننع أنننننواع متنننناجر التجزئننننة 

 املشار إليها سابقا(
 التجزئة خار  انالت -2

 *الطوا  باملنازل    
 *التليفون    
 *الربيد    
 *ارالت     

     .، بتصر 201، ص ، مرجع سابق الذكر2000، ناجي معال، رائ  توفيق : صدرالم
عمليات بك السماسرة بتسهيل و  يقوم الوكالء: Agents and Brokersالسماسر  و : الوكالءثالثا 

 السلعة هم ال ميلكونو  .التسويقية الالزمة مقابل عمولة عدد من النشالات تأدية إىل بامضافة، املشرتينو  البائعك
يتحملون املخالر الناذئة عن  ، فهم بذلك الهو ايال بالنسبة للوسطاء التجار، كما اخلاصال يبيعوهنا يساام و 

 .ذلك
اخلندمات حتنت و  املتناجر النيت تقنوم ببينع السنلع أومموعة من التجار   الوكالء هم عبارة عن إن: Agents الوك  

بننل ينننوب عننن  ،تنفيننذها دون تقنندا خنندمات خاصننة بننهو  قنند الصننفقات،  ينن  يقننوم الوكيننل بعاألصننلياسننم املنننتج 
 . 1املنتج يف عملية البيع 

 منن النوكالء أننواعهنناك عندة و  .اسنتمرارية أكثنر أسنسالبنائعك علنى  أوالوكالء عادة ما ميثلنون املشنرتين  إن
 :من بينهم جندو 
ايننق يف وكيننل املنننتج  مننا   تج لشننخصاملننن إعطنناءهننو و :Manufactures Agents  وكــ   المنت ــين -أ

يف منطقنة ج رافينة  آخنرال يكون هذا الشخص منافس له على ذناكلة وكينل ملننتج  أن، ذريطة التصر  يف املخزون
 .  حمدودة

 .قاضى عمولة مقابل خدماته املقدمةيتو  ،املنتج ليس له سلطة حتديد السعر الوكيل إن
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ج وكنيال للبينع حبين  تكنون لنه ايرينة املطلقنة يف التعامنل يوكنل عنادة املننت :Selling Agents  وكيـل البيـع -ا
لوكالنة املنربم متفنق عليهنا يف عقند او  مقابنل  صنوله علنى عمولنة حمنددة أرادسنوق  أيمع الزبون يف بينع املنتجنات يف 

 .بك املنتجو  بينه
و ينوب نيابنة ، فهحتديد السوق اجل رايف، وكذا  رية التفاو و  يل البيع له صال يات حتديد السعر،وك إن

البينع يف  النة  ىل وكينلإعنادة منا تظهنر اياجنة و  .نتاجينةعمالنه امأيتخصص يف و  كثرأمطلقة عن املنتج الذي يركز 
 .املنافسة الشديدة

خنندمات للمشننرتين كاسننتالم  تقنندم وكنناالت مسننتقلةهننم عبننارة عننن و  : Buying Agentsوكــ   الشــرا  -ج
ائن لكني تسنتفيد منن الزبن أوامنرو  وتقنوم هنذا الوكناالت عنادة بتجمينع للبنات  ....اخل. الرقابةو  ،التخزينو  البضاعة،

جننر أالشننراء حيصننلون عننادة علننى مقابننل خنندماهتم املمنو ننة علننى  ءوكننال أوهننذا الوكنناالت  أن. كمننا اخلصننم املمنننوح
 ذهري ثابت.

          ، حبننننوزهتم فتكننننون السننننلع ،: ميثننننل وكننننالء العمولننننة البننننائعكCommission Agentsالــــوك   بالعمولــــة  -د
          . الصنننننننال يات كتحديننننننند السنننننننعر منننننننثال ،نننننننم بعنننننننض يننننننن  متننننننننح ، عنننننننري مطلقنننننننةو  لكنننننننن  ينننننننازة مادينننننننة فقنننننننطو 
يف ال النأل ال يسنتخدم هنؤالء و  ،عندد الو ندات املتداولنة أواملبيعنات  أساسيتقاضون عمولة مقابل خدماهتم على و 

 .األجللفرتات قصرية  إالالوكالء 
املشنرتين يف مكنان و  لبنائعكمهمة هذا النوع من الوكالء هو مجع ا إن :Auction Agentsاتالمزادك   و  -و

النشنالات و  ،  ي  يقوم هنؤالء النوكالء بنبعض اجلهنودخصصة للمزاد أماكنيف  أو، يف حمل البائع نفسه ماإ، وا د
 ....اخل. الرتويجو  تلفة كالدعايةالتسويقية املخ

بتمثيننل  منناإختننتص هننذا الوكنناالت : Export And Import Agents االســتيرادو  وكــ   التصــدير - 
 .املستورد أودرايتهم بالسوق املستهدفة سواء من قبل املصدر و  خربهتم أساس، على املستورد أواملصدر 

. شننرتيناملو  السماسننرة يف  الننة وجننود عنندد كبننري مننن املنتجننك إىلعننادة تظهننر اياجننة  :Brokersالسماســرة  -2
 .املشرتيو  لنظر بك كل من البائعجهات او  تقريألو  مسار وسيطا يعمل على عملية املساومة  يعد الس ي
يف  إليننه امذننارةتتحنندد مهننامهم كمننا سننبقت  إمننناو  ،ال يعملننون يسنناام اخلنناصو  لسننلعةال ميتلكننون ا ةالسماسننر  إن

ايرينة يف حتديند  أو،نم اينق يكنون  أن، منن دون املشنرتي إىلتسهيل نقل امللكية من البنائع و  تقريأل وجهات النظر
 .ذرون البيع أوالسعر 
الصنننفقة مقابنننل  صنننوله علنننى  إمتننناماملشنننرتي ( تنتهننني مبجنننرد و  الصنننفقة   البنننائع بنننألرا عالقنننة السمسنننار  أنكمنننا 

 .من كليهما أو د املتعاملك أمن  إماعمولة تتفق عليها 
وظيفننة  أصننبحتة التوزيعيننة  يف املؤسسننة الوظيفنن أون سياسننة التوزيننع أنننه ميكننن القننول بننهممننا سننبق فو  و منننه
السننننلع  إيصننننالهننننذا ب يننننة و  القواعنننند التسننننويقية ايديثننننةو  االجتاهنننناتو  األسننننستتطلننننأل االعتمنننناد علننننى  إسننننرتاتيجية
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حتقيننق مننا يعننر  وفننق الفلسننفة التسننويقية املعاصننرة و  املكننان  املناسننبكو  للمسننتهلكك انتملننك للمؤسسننة يف الوقننت
 .نفعة املكانيةاملو  فعة الزمانيةاملن

يف املركبننة الننيت  تتمثننل  األنظمننةو يتماذننى نشننان التوزيننع يف املؤسسننة االقتصننادية املعاصننرة مننع العدينند مننن 
 .التوزيع املناسبة إسرتاتيجيةاختيار و  التخزين مثالو  اخلدمات كالنقلو  التوزيع  املادي  للسلع أنشطة

 
 سياسة الترويج   : المطلب الرابع

هننذا العنصننر مننن   أمهيننةتتبننع و  ،التسننويقي يف املؤسسننة االقتصننادية عناصننر املننزيج أهننمبننك  يعتننرب الننرتويج مننن
منا و  كاننت لبيعنة نشنالها يف حتقينق االتصنال منع البيئنة اخلارجينة  أيناالفعالة اليت تستخدمها املؤسسنات  األداةكونه 

يتوقن  جنناح منا و  .ري يف تلنك البيئنةلتعنر  علنى منا جينبالتنايل او ...اخل . املنافسنكو  فيها من مجاعات كاملسنتهلكك
النيت و  ،السنرتاتيجيات  الرتوجيينة املطبقنةخندمات علنى مندى فاعلينة ا أوسنلع   أو أفكنارتقدمه تلك املؤسسنات منن 

 .االتصال التسويقي انددة أهدا حتقيق  إىلمتثل يف خطة العمل املوضوعة للوصول 
 من خالل النقان التالية: الرتويج سياسة إىلو سنحاول من هذا املطلأل التطرق 

 .أمهيتهو  مفهوم الرتويج -1

 .الرتويج أهدا  -2

         .عناصر املزيج الرتوجيي -3
       

 : مفهوم الترويجاألولالفرع 
املختصننك يف مينندان و  ثكلقنند قنندمت العدينند مننن التعنناري  فيمننا  ننص الننرتويج مننن قبننل العدينند مننن البننا 

 :نعر  على ما يلي أنريفات ميكن من مجلة ما ورد من تعو  ،التسويق
   اخلدمنة  أويف تسنهيل بينع السنلعة و  منافنذ للمعلومنات إقامنةننه  التنسنيق بنك جهنود البنائع يف أعر  الرتويج على  -
 .1يف مؤسسة   أويف قبول فكرة معينة  أو

تنننذكري  أو، اعإقنننن أو إجبنننار إىل  نشنننان االتصنننال التسنننويقي النننذي يهننند   :ننننهألنننى ع أيضننناكمنننا عنننر  النننرتويج -
 .2 د مؤسسة  أوفكرة  أوخدمة  أوباالستخدام منتجات  أوبالتوصية  أوالشراء  بهعادة أو، بقبول األفراد

علننى جهننود املسننتهلكك انند   للتننأثرياملصننممة  األنشننطة  مموعننة  :نننهأاعتننرب الننرتويج علننى  آخننرو يف تعرينن   -
3خدماهتا  أوذراء سلع املنشأة  إىلدفعهم 

 

                                                 
 . 1ص ،  2002 ، األردن،  عمان ، التوزيعو  دار اليازوري العلمية للنشر'' ، مدخل متكامل :امعالن التجاريو  الرتويج، '' علي حممد ربابعة،  عباس العالق بشري -1
 .   223ص ،  2002،  مصر ، امسكندرية ، الدار اجلامعية'' ، امعالن، '' إمساعيل السيد -2
 .  423، ص  2002 ، الطبعة األوىل ، األردن ، عمان،  دار الثقافة للنشر'' ، تسويقمبادئ ال، '' حممود صادق -3
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املتفاعنل منع عنريا منن عناصنر و  األذنكال ذلنك العنصنر املتعندد : ننهأ وال عر  النرتويج علنى  أكثرعري  و يف ت -
     اخلننندمات  أوحتقينننق عملينننة االتصنننال النامجنننة بنننك منننا تقدمنننه املؤسسنننات منننن السنننلع  إىلا،ننناد  و  املنننزيج التسنننويقي

1وقعاهتم تو  إمكاناهتمرعبات الزبائن وفق و   اجات إذباعتعمل على  أفكار أو
 

 : نه ميكن اخلرو  بالنقان التاليةهو من خالل ما سبق من تعاري  ف

 .يةالتسويق امسرتاتيجيةتسويقية يستخدمها رجال التسويق يف تنفيذ  أداةالرتويج عبارة عن  -1

اجلوهرينة  األهندا لتحقينق  أساسنا، يهند  مستهلكيهاو  االتصال بك املؤسسة أذكالميثل الرتويج ذكل من  -2
 .، تذكرييإقناعي، إخباري: هد  التالية

حتقينق النربح  إىلميكن استخدام النرتويج يف مجينع املؤسسنات سنواء منا تعلنق باملؤسسنات االقتصنادية النيت هتند  -3
 . على ذاكلة اجلمعيات اخلريية مثالاملنظمات عري الرحبية و  املؤسسات أو

 :الترويج أهمية: ثانيا
 املؤسسنات علنى اخنتال  لبيعتهناو  األفنرادمسنتقبل مجينع و  تيجيا يف  اضنراسرتاو  يلعأل الرتويج دورا هاما

 .عري مباذر أوتعظيم رحبيتها  سواء بشكل مباذر و  هذا املؤسسات أهدا  ي  يعمل على حتقيق  أهدافهاو 
 :2الرتويج من خالل ما يلي أمهيةنلمس  أننه ميكن هو عليه ف

 يننن  .ة املعلومنننات النننيت يقنندمها النننرتويجاملشننرتون منننن وظيفننو  : يسنننتفيد كننل منننن البنننائعونالتــزود بالمعلومـــات -0
، كمنا يسناعد البنائعون علنى تعرين  توفرهنا أمناكنو  املشنرتين يف معرفنة املنتجنات اجلديندة األفنراد األخنرييسناعد هنذا 

 .اخلدماتو  ئن انتملك عن السلعلزباا

ع منن مسنتوى مشنرتياهتم عنن لرينق مجلنة منن  ثهم علنى الرفنو  معناا تشجيع الزبائن انتملكو  :تحفيز الءل  -2
 .  ال قا إليها امذارةكما سيتم ،  التكتيكات املعتمدة من قبل السياسة الرتوجييةو  األساليأل

منتجاهتننا عمننا و  تسننتفيد العدينند مننن املؤسسننات مننن النندور البننارز للننرتويج يف متييننز املؤسسننة :ز المنت ــاتتمييــ -0
منننا يقدمنننه املنافسنننون واضنننحا و  خنننتال  بنننك املنتجنننات املقدمنننة للشنننركة املعيننننةكنننان اال  إذاخاصنننة  ،يقدمنننه املنافسنننون

 .وجليا

املننافع  ند عناصنر املنزيج الرتوجيني يف تنذكريهم بأهنذا عنن لرينق اسنتعمال و :المحافظة على الزبائن الحاليين -4
مؤسسنننات منافسنننة  إىلسنننة عننندم تنننرك حتنننول مموعنننة زبنننائن املؤسو  بالتنننايل حماولنننة ايفننناظو  ،النننيت متتننناز انننا املنتجنننات

 .أخرى

يبثهنا  السلبية النيت األخبارمموعة من  إىل األ يانوتتعر  املؤسسة يف كثري من  :السلبية األخبارالرد على  -5 
 األزمناتو  امذناعاتملعاجلنة هنذا الننوع منن و ، املنافسون يف حماولة منهم للتنأثري علنى املسنتهلكك ايناليك للمؤسسنة

هنني العالقننات العامننة الننيت تنندعم الثقننة و  ال قنا يف هننذا املطلننأل إليهنناالننيت سننو  نتطننرق و  هامننة توجند وسننيلة تروجييننة
 .ختل  متعامليهاو  بك الشركة

                                                 
 . 330ص ،  1111 ، األردن ، عمان ، دار املستقبل'' ، مبادئ التسويق'' ، حممد إبراهيم عبيدات -1
 ، بتصر . 332-331 ص ص ، 2003،  األردن،  عمان،  دار  امد للنشر ''، مفاهيم معاصرة : التسويق'' ، ذفيق إبراهيم  داد ، نظام موسى سويدان -2
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خاصنة يف الفنرتات و  العديد من التقلبنات إىليتعر  الطلأل اخلاص باملؤسسة  :تقليل تأثيرات تقلبات الءل  -6
تنندخل املؤسسننة باسننتعمال عناصننر املننزيج الرتوجينني للحنند مننن  ممننا يسننتدعي، الننيت  تننل فيهننا الطلننأل علننى املنتجننات

 .باملؤسسة بالتايل خلق االستقرار على مستوى الطلأل اخلاصو  هذا التقلبات

 املقبول لتسهيل خدمتهم.و  بالسلوك ايميد األفرادهذا من خالل تثقي  و  :التأثير على سلوك العامة -0
،  ين  تنتمكن هنذا علنى مسنتوى املؤسسنة إسنرتاتيجيةأمهينة  مما سبق فهنه ميكنن القنول أن للنرتويجو  و منه

مننن   حتقيننق مركننز تنافسنني و  ،افسننية علننى بقيننة املنافسننكاألخننرية مننن التميننز عننن لريننق حتقيننق العدينند مننن املزايننا التن
 .أو القطاع السوقي الذي تنشيط فيهاسرتاتيجي للمنظمة يف التسويق 

 الفرع الثاني: أهدا  الترويج:
 املنننوزعو بنننك املننننتج ، املتعاملنننة يف السنننوق األلنننرا االتصنننال بنننك ختلننن   أذنننكاليج ذنننكال منننن يعننند النننرتو 

 إىل ند تصنل  األزمةو الرتوجيية املختلفة يتم تدفق املعلومات املناسبة  األنشطةنه من خالل أهذا يع  و ، املستهلكو 
 .    تكرارامن و  الشرائي اختاذ القرار إىلدفعهم و   ثهمو  جل تشجيعهمأمن ، الزبائن

 :  ل التايل،  سأل ما يوضحه الشك صر عايات الرتويج بثالث مستوياتنه ميكن هو عموما ف
 20: الشكل رقم

 الستراتي ي ل تصاالت التسويقية خءوات التخءي  او  مستويات

 

 .122، ص 2001، ، الطبعة الثانيةالتوزيع، عمان األردنو  ، دار ايامد للنشر''الرتويجو  االتصاالت التسويقية''البكري،  ثامر :المصدر

نة  نال نرس   ل

 عايا   ملنظمة  لكلية

  مستر تيجية  لكلية

ند     ه
نالية   م

ند     ه
نة    نتاجي

ند    ن  ه
  ملو     لبشرية 

ند     ه
 تسويقية 

 - لتخطيط 
على مستو  

 لتسويق 
 مالية 

 - لتخطيط على 
 ملستو   لكلي 

 للمنطقة

  ستر تيجية  لتسويق

ند     ه
  لتسعري 

ند     ه
نج    ملنت

ند     ه
نو يع    لت

ند    ن  ه
  التصاال   لتسويقية 

  ستر تيجية  التصاال   لتسويقية

 تكتيك  التصاال   لتسويقية

 تنفيذ خطط  التصاال   لتسويقية

  لرقابة على  التصاال   لتسويقية

 - لتخطيط 
على مستو  
 التصاال  
  لتسويقية 
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 : 1يلي ال ايات الرتوجيية فيما أهم إجيازميكن  أعالامن املخطط 
 أساسننناحتننندد  األهننندا هنننذا  :Corporaté objectivesالكليـــة  األهـــدا التخءـــي  علـــى مســـتوى -0

 .مهمات واجبة التنفيذما تراا من و  أعمالحتقيقها كمنظمة  إىلال ايات اليت تسعى و  رسالة املنظمة إىلباالستناد 
املرتبطنة  األهندا و هني تلنك  :Marketing objectivesالتسـويقية  األهـدا التخءي  على مسـتوى -2

التسنويق النيت تنصنأل  نول  إسنرتاتيجيةرسنم و  لكنها تنحصر حتديدا يف التسنويقو  ،األخرىمع بقية وظائ  املنظمة 
 ....اخل. األرباح، بيعات، العائد على االستثماراملبيعات، ايصة السوقية، العائد من امل أهدا حتقيق 

و هنننني تلننننك  :Marketing communication objectives هـــدا  االتصــــاالت التســــويقيةأ-0
 االتصنناالت التسننويقية إسننرتاتيجيةالننيت علننى ضننوئها يننتم حتدينند و  املنسننجمة مننع عناصننر املننزيج التسننويقي األهنندا 

 .تصاالت التسويقية  صراحبدود االو  الرقابة عليهاو  ،  تنفيذ اخلطةملمكن اعتمادها ل ر اخلطوات التكتيكية او 
مسنتقبال سنواء كنان منا  إلينهتؤول  أنما ميكن و  حتليل ايالة أساسيستوجأل رمسها على  األهدا هذا  إن

، منننن  يننن  امج اتصننناالت منننع اجلمهنننور املسنننتهد يف برنننن أو، التجارينننة النننيت تتعامنننل انننا الشنننركةيتعلنننق بالعالمنننة 
يات مننندو  ،لتنننأثري العالمنننة التجارينننة إدراكهنننمو  درجنننة املعرفنننة التسنننويقيةو  سنننلوكهم التسنننويقيو  ص ا تياجننناهتمتشنننخي

 .  االتصال املمكن حتقيقها معهم
 الثالث: عناصر المزيج الترويجي الفرع

هندفها يتمثننل يف  أناجلهنود التسنويقية يف  قيقتهننا هني عبنارة عنن جهننود تروجيينة باعتبنار  أند النبعض يعتقن
هننناك تباينننا   أن إال ،تنشننيط املبيعننات أسنناليألزيننادة معنندالت دوران املنتجننات املباعننة مننن و  املبيعيننة األهنندا قيننق حت

بنك مننا و  ،إضننايفمننن نتنائج تروجييننة كهند   األسنعاركبنريا بنك مننا حتققنه السياسننات التسنويقية مثننل سياسنة ختفننيض 
علنننى  بالتنننأثريينننرتبط بنشنننان هننناد   نننتص  أساسننني بكوننننه مت نننري أساسنننيةحيققنننه النننرتويج منننن نتنننائج مرتبطنننة بصنننفة 

 .اخلدمات املعلن عنها أولالستجابة حنو اقتناء السلع  إقناعهمو  العمالء أواملستهلكك 
املؤلنن  مننن و  اخللننيط اننندد أو  ذلننك املننزيج  :نننهأعلننى   Promotion Mixو يعننر  املننزيج الرتوجينني

 امعالنينة أهندافهاات العامة الذي تسنتخدمه للمؤسسنة لتحقينق العالقو  تنشيط املبيعاتو  البيع الشخصيو  امعالن
 .2التسويقية  و 

مننن عنندد مننن  يتننأل املننزيج الرتوجينني  أنرجننال التسننويق علننى  أعلبيننةمننن قبننل  إمجنناعنننه هننناك هو ممننا سننبق ف
 :هيو  الداعمة للنشان الرتوجيي، األنشطة أوالعناصر 

 .امعالن-1

 .البيع الشخصي-2

 .تنشيط املبيعات-3

                                                 
 .123-125ص  ، مرجع سابق الذكر،  2001 '' ،الرتويجو  االتصاالت التسويقية،'' البكري ثامر -1

2
- Philip kotler ;G Armstrong ; j.saunders ; v .wony ; principles of marketing  ; prentice holl Europe ; Italy ; 2end 

édition ; 1995 ; p 756.  
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 .العامة العالقات-4

 النشر. -5
ختصننرة عننن كننل عنصننر مننن عناصننر املننزيج الرتوجينني السننابق حتدينندها و  نظننرة مننوجزة إلقنناءيلنني سننو  حننناول  و فيمننا
 :أعالا
 :Advertising  اإلعالن :أوال
ن هفن سرا األعلر  ذرذا و . المحركر  لر و عنصرا مهما من عناصرر المرجيا الترويجري المر ثرة اإلعالن يعتبر :مفهومه-0

، عننالوة علننى ارتبالاتننه الواضننحة األخننرىتروجينني يننرتبط ارتبالننا وثيقننا بوظننائ  املشننروع و  كنشننان تسننويقي  امعننالن
 .األخرىبعناصر املزيج التسويقي 
 تطبننقو  تنندرس أصنولهو  أسنناليبهو  صننارت فنوننهو  ،األعمنالاهتمنام الكثننري منن منشننآت  امعننالنو ،نذا السننبأل ا تنل 

 تتمركنز  نول مندى جندواا امعنالنيف نشنان  امعنالندور  أمهينةهذا التساؤالت رعنم و  .التتثري التساؤ و  ،تناق و 
 .كيفية التخطيط لهو  ،أهدافهو  أمهيتهو 

، منن خنالل عندد منن التعريفنات لدعنالنصنورة ذناملة  إعطناءالتسويق  و قد  اول العديد من اخلرباء املختصك يف
 :يلي فيما أمههانورد 
        اخلنننننندمات و  السننننننلعو  األفكننننننار وسننننننيلة عننننننري ذخصننننننية لتقنننننندا  :نننننننهأعلننننننى  معننننننالناميكننننننو أو  عننننننر  زيكمننننننود -
 .1، بواسطة جهة معلومة مقابل اجر مدفوع  اا امذادةو   ضورها تأكيدو  تروجيهاو 

 إعنالمقصند ، بفعنل مموعنة منن الوسنائل االتصنالية،   مموعة من التقنيات ا،ادفة :نهأعلى  امعالنكما يعر  -
مقرت ننننة مننننن قبننننل  أخننننرىمعلومننننة  أي أو، خدمننننة إنتننننا خننننط  أوموعننننة مننننن اجلمهننننور املسننننتهد  ملنننننتج م أو نننند 
 .2املعلن 

تنؤدى علنى عيننة مسنتهدفة  أنالنيت جينأل و  ،ننه:   وظيفنة اتصنالية خاصنةأعلنى  امعنالنيعنر   آخنريف تعري  و  - 
 .  3من املستمعك خالل فرتة حمددة  

مجعينننة التسنننويق  أوردتنننههنننو ذلنننك التعريننن  النننذي  امعنننالنحتديننند مفهنننوم   ولينننة يف أكثنننرالتعريننن  النننذي يعننند  إن
بواسننطة  األفكننارو  اخلنندماتو    الوسننيلة عننري الشخصننية لتقنندا البضننائع :نننهأالننذي تعرفننه علننى و  AM.A األمريكيننة

 .4جر مدفوع  أمقابل و  جهة معلومة
 :رئيسية هي أركان أربعةو هذا التعري  يف  قيقة يتكون من 

  Non Personal Mediaعري ذخصية وسيلة  -أ

  Presentation of goods, services; Ideas  األفكارو  اخلدماتو  تقدا البضائع -ب

  Identified Sponsorجهة معلومة  - 

                                                 
 . 104ص ،  مرجع سابق الذكر،  2002،  ردينة عثمان يوس ،  حممود جاسم الصمدي-1

2
-Filali et autre ; la publicité ; nathan ; paris ; France ; 1996 ; p 4 . 

3
-Gary Armstrony; philip kotler ; 2007 ; op .cit ; p 350 .  

 . 110ص ،  مرجع سابق الذكر،  ''الرتويجو  تصاالت التسويقيةاال''،  2001 ، ثامر البكري-4
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  Money Paid : مقابل اجر مدفوع-د

تنصنأل يف هني و  ،حتقيقهنا إىلتسنعى  أهندا يكنون لكنل نشنان يف املنظمنة  أنمنن الطبيعني  :ا عـ  هدا  أ-2
حتقينق  إىلين  يسنعى  ، التسنويقية األنشنطةن بقينة أنه بنذلك ذنأذن امعنالنو  ،ة ككنلاملنظمن أهدا النهاية  ول 
 :1يف النقان التالية إجيازهاميكن  األهدا مجلة من 

توضننيح اخلنندمات و  كيفيننة  ننل السننلعةو  األسننعارالت ننريات يف و  فوائنندهاو  تعرينن  املسننتهلكك بالسننلعة التعريــو:-أ
  .تقليل خاو  املستهلككو  قدمةامل
 صصننائص السننلعة إدراكننهت يننري و  العالمننة إىلتشننجيع املسننتهلكك للتحننول و  بننناء تفضننيل للعالمننة أي: ا قنــا -ا
 .بالشراء  اال إقناعهو 

 .أذهاهنمحماولة جعلها يف و  ،: تذكريهم مبكان وجود السلعةالتذكير-ج

 .االنتباا للمنتو  إثارةو  هتيئةو  إعداد-د

 .صورهتاو  ة املنظمةتقوية هوي-و

 .متثيل صفات عري ملموسة للمنتو -ن

 .  تعزيز مواق  املستهلك-ي
 :ثانيا: البيع الشخصي

عنرب منا يقدمنه منن و  بنارخرينوظيفة البيع الشخصي تعد من املهام القدمية النيت مارسنها الفنرد لالتصنال  إن
متينننز  أصنننبحتذنندة  ننندة املنافسنننة الننيت و  يقيةتسنننو  أ ننداثمننا  صنننل منننن و  لكنهننا بتطنننور النننزمنو  ،خننندماتو  سننلع
  دود العملية البيعية. أومتزايدة تتجاوز مفهوم و  بال ة أمهية،ذا الوظيفة  أصبح، السوق

 مهمنننا يف املنننزيج الرتوجيننني كوننننه العنصنننر النننذي تنتهننني بنننه العملينننة البيعينننةو  أساسنننياللبيننع الشخصننني دورا  إن
تنننرويج و    امعنننالنن كنننل اجلهنننود الرتوجيينننة النننيت تبنننذل يف أ  ذلنننك جيسننند تفاعنننل املشنننرتي منننع املنظمنننة،  يننن  يعنننو 

مننا مت البنندء بننه مننن  إمتننامفشننل البيننع الشخصنني يف  إذااالجيننايب للمتوقننع  األثننر..اخل سننو  لننن يكننون ،ننا . املبيعننات
 .نشان تروجيي

 :إىلق من مجلة ما ورد من تعريفات فيما  ص البيع الشخصي ميكن التطر  :مفهوم البيع الشخصي-0
 املبيعننات، أفننراد:   اتصنناالت ذخصننية يف اجتنناهك بننك نننهأسننرتونج علننى مجنناري ار و  عرفننه كننل مننن فيليننأل كننوتلر -
بوسننائل  أوويننأل  أومننن خننالل مننؤمترات مرئيننة  أو، عننرب ا،ننات  أو، العمننالء الفننرديك، سننواء كننان هننذا وجهننا لوجننهو 

 .2 أخرى

 

 
                                                 

 . 220ص  ، مرجع سابق الذكر،  2001،  مسري توفيق صربة-1
 .  010ص  ،مرجع سابق الذكر،  2003 ، تعريأل سرور علي ابراهيم سرور،  جاري أرمسرتونج،  فيليأل كوتلر-2
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خدمننة  أوالعمننالء بشنراء سنلعة  إقنناعو  مخبنارعنن اميننرادات    عبنارة :نننهأو عنر  البينع الشخصنني كنذلك علنى  -
 .1املشرتي   املستفيد( و  ما من خالل االتصاالت الفردية يف عملية تبادلية بك البائع  مقدم اخلدمة (

فريننق عمننال املؤسسننة الننذين  أو:  مموعننة البيننع الشخصنني هننو عبننارة عنن أننننه ميكننن قبنول علننى هممننا سننبق فو  و مننه
لنيت تضنمن االتصنال ا األخنريةيشكل البيع الشخصي ايلقة و  ورهم يف بيع املنتوجات للمستهلكك انتملكيتمثل د

 .2 ، اد  زيادة مبيعات املؤسسةاملباذر بالسوق
 أنو  ،همالعمنالء بنالطرق النيت تناسنب إقنناعدور البيع الشخصي عادة من خالل قدرة رجل البيع على و  أمهيةو تظهر 
 أن، ممننا يتننيح االتصننال الشخصنني الفرصننة ملننندوب البيننع بيننع مبننا يتماذننى مننع ظننروفهم اخلاصننةلة الرسننا إلننيهميوصننل 

بنننذلك ميكننننه و  ،ثننه مبنننا يالئنننم املسنننتفيد منننن اخلدمنننةرعباتنننه   يصننني   ديو  يفهنننم ا تياجاتنننه أنو  يتعننر  علنننى عميلنننه
 .عملية البيع إمتامو  إقناعه

ينننع الشخصننني يتمثنننل يف قننندرة مقننندم اخلدمنننة يف تقننندا ا،ننند  الرئيسننني منننن الب إن: ع الشخصـــيالبيـــ أهـــدا -2
 .باخلدمات املقدمة إقناعهو  ،لية االتصال املباذر مع املستفيداخلدمة من خالل عم

 : 3ليي ما إىلفلو افرتضنا مؤسسة خدمية فن البيع الشخصي عادة يهد  
 .باهتم بأسرع وقتتلبية للو  ؤسسةالتعر  على  اجات املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها امل -أ

 .على اخلدمات اليت تقدمها املؤسسةكيفية ايصول   إىلاملستفيد  إرذاد -ب
 حتديد الفوائد املرجوة منها.و  ميزاهتاو  التعري  صصائص اخلدمة - 
 ة تليب رعباتخدمات جديد إجيادو  تطويرها،و  االستفادة منهاو  دراسة اخلدمات املقدمة يف املؤسسات -د
 .ين اجات املستفيدو 
دمات جل النهو  باخلأدراستها من و  ،ات اليت يقدمها مجهور املستفيديناملقرت و  التعر  على الشكاوى-و

 .املقدمة، لنيل رضا العمالء
 إىل، فهنه ميكن التطرق عيةنو  أهدا اليت تعترب يف مملها و  ،أهدا من  أعالا إليهجانأل ما مت التطرق  إىل

 يلي:  وجزها فيمااليت نو  الكمية األهدا مموعة من 
  ؛الربح أهدا بصورة تسمح بتحقيق ، اال تفاظ مبستوى معك من املبيعات-أ

  ؛فة البيع الشخصي داخل  دود معينةعلى تكل امبقاء-ب

 .طويرهات أوحماولة للمحافظة عليها و  ايصول على  صة سوقية معينة- 
 : ثالثا: تنشيط المبيعات

االتصننننالية  األنشننننطة نننند أتننننرويج املبيعننننات  أوتعنننند سياسننننة تنشننننيط  :مفهــــوم تنشــــي  ) تــــرويج ( المبيعــــات-0
 ، باسنننتعمال العديننند منننن الطنننرقلكك املسنننتهدفك يف املننندى القصنننريالتنننأثري علنننى املسنننته إىل، النننيت هتننند  التسنننويقية

                                                 
 . 214 ، ص مرجع سابق الذكر،  2001 رحبي مصطفى عليان ،-1

2
-Claude Demeur ; markting ; édition dallory ; paris; France ; 2

ême 
édition ; 1999 ; p 199.  

3
 ، بتصر . 212-215ص  ، مرجع سابق الذكر،  2001 ، رحبي مصطفى عليان -
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عنات ننه ميكنن تعرين  تنرويج املبيهعمومنا فو  ،العالقنات العامنةو  البينع الشخصنيو    امعالنهذا صال  و  األساليألو 
 :هناأعلى 
الننيت ال تنندخل و  عننري املعتننادة يف عمليننة الننرتويج األسنناليألالننيت تشننمل كافننة و  ،  ذلننك اجلننزء مننن النشننان الرتوجينني-

   .1البيع الشخصي  أو امعالنضمن عملية 
 إقامنننةختلفنننة مثننل  أدواتو  آلينناتو  اخلطننط النننيت تكننرس خصوصنننا لتعظننيم املبيعنننات مننن خننالل وسنننائلو    اجلهننود-

 إقامنننةو  الدولينننةو  امقليمينننةو  الزراعينننة الولنينننةو  الصنننناعيةو  املشننناركة يف املعنننار  التجارينننةو  الشننناملةو  النوعينننةاملعنننار  
الطوابنننع النننيت  إصننندارو  تنظننيم العنننر  داخنننل املتننناجرو  ا،نننداياو  تقننندا انفنننزات البيعينننة كالعيننننات ا انينننةو  املسننابقات

 تعزيننزو  عريهننا مننن وسننائل دعننمو  تبننادل مقابننل سننلع خننرىاألونننات الننيت هنني بالكو و  األسننعارحتمننل ختفيضننات علننى 
 .2تعظيم املبيعات و 

   املسننتعملة يف سياسننة تننرويج  األدوات إىلتطننرق بشننكل تفصننيلي  هأننن أعننالاال ننل مننن خننالل التعرينن  نو 
          ، عنننننننننرو  السنننننننننعر ت ا انينننننننننة، الكوبوننننننننننات التجارينننننننننة، العيننننننننننانشنننننننننيط املبيعنننننننننات علنننننننننى ذننننننننناكلة املعنننننننننار ت أو
 ...اخل. صوماتاخلو 

صننال  عناصننر املننزيج الرتوجينني و  خصننائص سياسننة تنشننيط املبيعننات أهننمنننه مننن أ إىل امذننارةكمننا جتنندر 
التأثري على املستهلك املستهد  يف املدى القصري مبعا حماولنة تعظنيم املبيعنات خنالل فنرتة  إىلتسعى  أهنا، األخرى

 .للمنتج لفرتة حمدودة من الزمن إضافيةمة قي إعطاءحماولة  آخرمبعا  أوحمددة و  زمنية معينة
بنناختال  و  املسننتخدمة األدواتتننرويج املبيعننات بنناختال   أهنندا تتنننوع و  ختتلنن : هــدا  تنشــي  المبيعــاتأ-2

 :3منها جندو لبيعة عمل املنظمة 
 .زيادة مستويات املبيعات –أ

 .ذراء املنتو  أوتعزيز دوافع املستهلك ناولة جتربة و  تقوية –ب
 .استجابة تكتيكية لنشان املنافسكيصول على ا – 
 .ة القصوى من وقت مندويب املبيعاتاالستفاد –د
 .ككاالهتمام مبنتو  الشركة من قبل املستهل إذارةتعزيز و  تقوية –و

ا،ند  هنو  أنمنن خنالل عننوان تنرويج املبيعنات نفهنم و ، و تعتمد الكثري من  الت ترويج املبيعات علنى انفنزات
 .يف منطقة حمددةو  عند مستوى معك صة املبيعات اليت قد تتوق   زيادة

هننو موضننح   بعنند  تقنندا الربنننامج الرتوجينني كمنناو االختبننار  قبننل  أسنناليألو يسننتخدم لقينناس فعاليننة بننرامج الننرتويج 
 :  4أدناا

                                                 
1
 . 121ص  ، مرجع سابق الذكر،  2000،  ''أسس ومفاهيم معاصرة، '' التسويق:  ثامر البكري -

 .  211ص ،  ، مرجع سابق الذكر2002 ، ن يوس اردينة عثم،  اسم الصميديحممود ج-2
 . 210ص ،  مرجع سابق الذكر،  2001 ، مسر توفيق صربة -3
 صر .، بت 201-111 ص ص،  2002 ، الطبعة األوىل،  األردن ، عمان ، التوزيعو  دار املنها  للنشر '' ،التسويق املعاصر ، '' عبد العزيز مصطفى أبونبعة -4
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ينننتم يف و  ،المسنننابقات البينننع ذنننائعة االسنننتعمو  اختبنننارات  قبنننل  للجنننوائز :االختبـــار ب قبـــلب لبـــرامج التـــرويج –أ
ل  عننند تقنندا منننتج االختبننار  قبنن أسننلوبيسننتخدم عننادة و  .رجننال البيننع قبننل تقنندميهاو  امدارةال الننأل مناقشننتها مننع 

 .مرة ألولالرتويج املبيعات يعترب جزءا مكمال لتقدا منتج جديد يف السوق  أن، لكون جديد يف السوق
نننننه مننننن ألسننننهل أالننننرتويج بكثننننرة جتنننند  أسنننناليألخدم الشننننركات الننننيت تسننننت :االختبــــار ببعــــدب لبــــرامج التــــرويج –ا

 إىلحتللهننا و   ينن  تقننوم جبمننع املعلومننات عننن املبيعننات، فعاليننة بننرامج الننرتويج ختبننارا بعنند  يف  أسننلوباسننتخدام 
 منننا وراء إىلجوهرينننا للنننذهاب  أسنننلوبالكنننن هنننناك و  ،منننن ضنننمنها بنننالطبع جهنننود النننرتويجو  فيهنننا أثنننرتعواملهنننا النننيت 

ا،نند  الرئيسنني مننن جهننود الننرتويج هننو ايصننول علننى مشننرتين جنندد  أن،  ينن  جهننود الننرتويج املبيعننات يف تقيننيم
 .يتعرفوا عليها أنيستمروا يف ذرائها مبجرد  أنللسلعة الذين يتوقع منهم 
اسننرتاتيجيات التسننويق تلعننأل  أذننكالتنشننيط املبيعننات كشننكل مننن  أوبننرامج تننرويج  أنو خالصننة القننول 

عطنني للشننركة العمننالء بتجربننة السننلعة فههنننا ت إقننناع، فمننن خننالل مقنندرهتا علننى عننرت  بننهمننا هننو م أكثننردورا رئيسننيا 
ن برامج الرتويج تعتنرب وسنيلة اتصنال مسناند فههننا تتنيح الفرصنة للشنركة مجنراء التعنديالت ألو  ،الفرصة للتأثري عليهم

 .األخرىاالتصال  أوجهمن  أكثريف اسرتاتيجياهتا بسهولة 
 :  مةرابعا: العالقات العا

بشننكل و يف عمننل املنظمننات  األخننريةمزاينندة يف السنننوات و  كبننرية  أمهيننةو  العالقننات العامننة دورا أخننذتلقنند 
 أنذلنك لكنون و  ،  ي  ازدادت عدد املؤسسات اليت اعتمدت استخدام هذا النشان بشكل جند ملحنوظ،واضح

بعالقاهتننا مننع ممننل و  الداخليننةو رجيننة  يويننا يف اتصنناالت املنظمننة اخلاو  تلعننأل دورا كبننريا أنالعالقننات العامننة ميكننن 
 .خارجها أواملنظمات العاملة يف ذات الصناعة 

تسننتخدم يف املنظمننات  إمنننا، بننل األعمننالفضننال عننن كننون هننذا الوظيفننة مل تعنند  كننرا علننى مننال معننك مننن مننال 
 .تنظيماهتاو  أذكا،امبختل  و  اخلاصةو  العامة
 إليهنناالننيت تصننبو  األهنندا كننذا ختلنن  و  مفهننوم العالقننات العامننةنظننرة ختصننرة عننن  إلقنناءيلنني سننو  حننناول  و فيمننا
 .األخريةهذا 
تنوعننت بنناختال  و  ،تعنناري  فيمننا  ننص العالقننات العامننةلقنند قنندمت العدينند مننن ال: ات العامــةمفهــوم الع قــ-0

 :إىلمن مجلة ما ورد من هذا التعاري  ميكن التطرق و  ،هذا ا ال إىلاملنظرين الذين تطرقوا 

:   مموعنة منن النشننالات تقنوم اننا أهنننايبسننرت الندويل علنى و  ت العالقنات العامننة  سنأل منا جنناء بنه قناموسعرفن -
سنننليمة منننع و ليبنننة و  جنننل خلنننق عالقنننات جيننندةأتنظنننيم يف البنننناء االجتمننناعي منننن  أي أو كومنننة  أواحتننناد  أوهيئنننة 

كنذلك اجلمهننور بشننكل و  ،األسننهمة ،  لنناملسنتخدمكو  كجمهنور املسننتهلكك،  اجلمناهري املختلفننة النيت تتعامننل معهننا
 .1ذلك لتفسري نفسها للمجتمع  د تكسأل رضااو  ،عام
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  النننيت تقنننيم اجتاهنننات اجلمننناهري  امدارينننة  الوظيفنننة : أهننننافقننند عرفتهنننا علنننى  األمريكينننةمنننا ملنننة العالقنننات العامنننة أ -
 ايصننول علننى تعننالفهمو  ةمصنناحل مجنناهري املنظمنن ءو ضننيف  إتباعهننااخلاصننة الواجننأل  امجننراءاتو  حتنندد السياسنناتو 
 .1سياستها و  منتجاهتاو  قبو،م للمنظمةو  تأييدهمو 

 ينن  عرفتهننا علننى ،  ننل للعالقننات العامننةأو  أوسننعاتعريفننا ، مجعيننة العالقننات العامننة الدوليننة أعطننتفقنند  أخننرياو  -
تنننأثري و  عنننال تو كسنننأل فهنننم   إىلالنننيت تسنننعى منننن خال،نننا املنظمنننات و  املخططنننةو  املسنننتمرة امدارينننة  الوظيفنننة  :أهننننا

التأكنند مننن توافقننه مننع سياسننات و ذلننك بدراسننة الننرأي العننام و  ،ايفنناظ علننى اسننتمراراو  اخلارجيننةو  اجلمنناهري الداخليننة
مجاهريهننننا و  الفعننننال للمصنننناحل املشننننرتكة بننننك املنظمننننات األداءو  حتقيننننق املزينننند مننننن التعنننناونو  ،نشننننالها أوجننننهو  املنظمننننة

 .2 امعالم الشامل للمخططباستخدام 

 إىلهتا اهنذا التعناري  تشنري يف متضنمن أنفهننه ميكنن القنول  أعالامن التعاري   إليهمن خالل ما مت التطرق و  و منه
 :3األيت

القنائم و  العمنل العفنوي أسناسلنيس علنى و  امسننادو  التخطنيطو  التشاور أساسالعالقات العامة نشان قائم على  -أ
 .اال تمالية أوعلى الصدفة 

بالتنننايل فهننني نشنننان ذو و  ممجهورهنننا العننناو  تبنننادل يف االتصننناالت بنننك املنظمنننةو  رتكحتقينننق فهنننم مشننن إىلهتننند   -ب
 .اجتاهك

 .حتقيقه إىلاالتصاالت اليت تقوم اا العالقات العامة تنبع من وجود هد  تسعى  - 
لربننامج اننددة يف ا متييز بيننهم باسنتثناء اخلصوصنية أوكافة ذرائحه دون تفضيل و  موجهة لقطاعات ا تمع أهنا -د

 .املوجه ،م
 .م ضمن ا،يكل التنظيمي ألي منظمةمه إداريهي جزء  -ن
               توجننننننننه فلسننننننننفي قننننننننائم علننننننننى تعزيننننننننز دور املنظمننننننننة يف مسننننننننؤوليتها االجتماعيننننننننة اجتنننننننناا  اجننننننننات  إىلتسننننننننتند  -ي
 .متطلبات ا تمعو 
      ، حتقيقهنننننا إىلتسنننننعى  ا أهننننندتكنننننون لنننننديها  أنوظيفنننننة البننننند  أولكنننننل نشنننننان  :الع قـــــات العامـــــة أهـــــدا -2
الرتوجيننني و  يف اجلاننننأل التسنننويقي األمنننربقننندر تعلنننق و  النننذي تعمنننل بنننه األوسنننعمنننن ا نننال  األهننندا تسنننتمد هنننذا و 

 :تنحصر بااليت أهدافهاللعالقات العامة فهن 

 .تملة للشركةزيادة املبيعات ان هذا ما ينعكس علىو  نشطتهاو  حنو عمل املنظمة إجيابا األفرادت ري اجتاهات  -أ
تعزينننز مكاننننة عالقتهنننا و  النننيت تقنننوم انننا األنشنننطةو  منتجنننات الشنننركة إىل إدراكنننا أكثنننراجلمننناهري  أو األفنننرادجعنننل  -ب

 .التجارية
 رسالة املنظمة.و  انسجاما مع فلسفةو  األخرى األلرا و  رسم صورة اجيابية يف املنظمة لدى ا تمع - 

                                                 
 . 20ص ،  1114،  مصر،  امسكندرية،  املكتأل العريب ايدي ، '' العالقات العامة '' ، حممد عبد العزيز النجار -1
 . 325ص ،  2001،  مصر، القاهرة،  مطبعة امذعاع الفنية، '' العالقات العامةو  هندسة امعالن''،  عبد السالم أبو قح  -2
 . 203ص ،  مرجع سابق الذكر،  2001 ، ''الرتويجو  االتصاالت التسويقية '' ، ثامر البكري -3
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اجلانننأل الرتوجينني املختلفننة لكوهنننا املصنندر املهننم يف تفضننيل  امعننالنو  قويننة مننع وسننائل النشننرو  بننناء عالقننة متينننة–د
 .للعالقات العامة

موالن يعمل مع  خلق صورة لدى اجلمهور بأن املنظمة هي مبثابةو  التواصل مع ا تمعو  امبداعروح  إذاعة–ك
 .خلدمتهمو  اجلميع

 .الرضا على املنظمة لدى اجلماهريو  انافظة على جو الثقة –ل
 .مجاهريهاو  املصلحي بك املنظمة تشكل  الة من التوافق –ي

سنتخدامها ننه هنالنك عندد عنري حمندد منن وسنائل االتصنال النيت ميكنن اأ إىل امذارةنه جتدر هف األخريو يف 
االتصناالت و  سنائل املطبوعنةر لكنهنا تنحصنر يف ال النأل بنثالث مموعنات رئيسنية هني الو  ،من قبل العالقنات العامنة

 األلننرا متنوعننة لالتصننال مننع و الننيت بنندورها تتضننمن كننل وا نند منهننا وسننائل متعننددة و  لرسننائل املرئيننةاو  الشخصننية
 .املستهدفة
 :: النشرخامسا

الرئيسية املستخدمة بواسطة العالقات العامة يف  نك يلجنأ بعنض رجنال التسنويق  األدواتيعترب النشر من 
عننننن  إداريننننامنفصننننال و  يكننننون للنشننننر دورا مميننننزا أن هننننناك مشننننروعات تفضننننل أن إال  امعننننالنضننننمه يف خانننننة   إىل

املشننروع الننذي يسننتفيد منننه  أوال ينندفع الشننخص و  النشننر عبننارة عننن وسننيلة عننري ذخصننية مثننارة الطلننألو  .امعننالن
املشنروع بواسنطة وسنائل  أواخلدمنة  أواالجيابينة عنن السنلعة  األخبنارعن النشنر تقندا  األمثلةمن و  ،مثنا له أومقابال 
 .1التلفزيونو  امذاعةو  ا التو  كالصح  امعالم

النننتحكم فينننه بشنننكل و  إجادتنننهمتنننت  إذامكاننننة املؤسسنننة و  ويف ال النننأل فنننهن النشنننر يسننناهم يف تعزينننز صنننمعة
هننناك مشننروعات جتاريننة توكننل بشننكل عننري و  .املنندفوع الننثمن امعننالنظهننر بشننكل ختلنن  عننن  إذاخصوصننا ، جينند

 ،باذننريتحنندثون عننن املؤسسننة بشننكل  عننري م، كتنناب مشننهورينو  فيكصننح إىل، مباذننر مهمننة الننرتويج اننذا الطريقننة
 ،منتجنات معيننة أو مقنال يتحندث يف جريندة عنن املنظمنة يظهنر أو، توثيقينة تعريفينة مبشنروع معنك أفنالمقد تظهنر و 
 .تروجيية تقع يف خانة النشر أساليألهذا كلها و 

دة نننننه هنننناك عننن، فهر النننرتويج سنننابقة النننذكرعناصنننو  أسننناليأل إىل إضنننافةننننه أ إىل امذنننارةفهننننه جتننندر  أخنننرياو 
 ...اخل. رمننوزو  رسننومو  مننن معلومنناتتعننزز اجلهنند الرتوجينني، مثننل مننا حيملننه ال ننال  و  تنندعم أنميكننن  أخننرىوسننائل 

،  ينن  يطلننق علننى هننذا النننوع مننن قبننل لننى نظننام اخلدمننة الذاتيننة للمسننتهلكتنناجر الننيت تعتمنند عمخاصننة بالنسننبة للو 
كمننا أن التطننور التكنولننوجي أدى إىل فننتح منناالت واسننعة ،Silent Sellerلصننامت بعنض الكتنناب باسننم البننائع ا

علننى أن يننتم إنشنناء هننذا ، أمننام مؤسسننات األعمننال لعننر  منتجاهتننا علننى نطنناق كننوا عننرب مواقننع ذننبكة االنرتنننت
 .املؤسسة  ي  يعترب ذلك من مسؤوليات إدارة، حتديد حمتواها من قبل أفراد حمرتفكو  املواقع

 

                                                 
 . 212ص ،  مرجع سابق الذكر،  2002 ، ردينة عثمان يوس ،  حممد جاسم الصميدعي -1
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 :الفصل خالصة
املبهننر الننذي عرفتننه للمفنناهيم التسننويقية و  مننن خننالل مننا تقنندم يف هننذا الفصننل نال ننل منندى التطننور الكبننري

 أمهينة األعمنالللوظيفنة التسنويقية يف منظمنات  أعطنىهنذا منا و  .لتزايند الرهينأل لشندة  ندة املنافسنةايديثة يف ظل ا
مواجهنة املنافسنك منن و  التحندي إمكانينةو  قية من جهةمتزايدة تتجلى يف خلق الكثري من الفرص التسوي إسرتاتيجية

 .أخرىجهة 
تطبيننق و  تبنن  إمكانيننةن خننالل نمنن إالمواجهننة املنافسننة و  حتقيننق التميننز األعمننالن يتننأتى ملنظمننات نو لكننن لنن

 أنكنن منا مي إنتنا ا معنناا االرتكناز علنى الفلسنفة التسنويقية املعاصنرة وفنق مفهنوم  نهذا مو  ،املعرفة التسويقية ايديثة
 يباع  .

تكييفهننا وفننق و  مراجعننة الكثننري مننن املفنناهيم السننابقة إىلدفننع ب البيننة املؤسسننات  أعننالاالتوجننه و  املفهننوم إن
 هنو عبننارة عنن مموعنة خصننائص إمنناو  ، فأصنبح بننذلك املننتج لنيس مننرد مموعنة خصنائص ماديننةاملت نريات املعاصنرة

هنننذا وفنننق السنننعر املالئنننم ملصننناحل و  ،انتملنننك ت املسنننتهلككرعبننناو  عنننري مادينننة ملالئمنننة ا تياجننناتو  ممينننزات مادينننةو 
  يننن  تننندخل يف هنننذا املنحنننا العديننند منننن الطنننرق، أخنننرىممكانينننات املسنننتهلك منننن جهنننة و  املؤسسنننة منننن جهنننة

 .األسعار أفضلاختيار و  اليت تساعد يف حتديدو  خاصة التسويقية منها كالسعر السيكولوجي مثالو  األساليألو 
بالتنايل و  ضنمان بيعنه إىلبسعر مناسأل سو  لن يكفي املؤسسنة و  ذو جودة عاليةو  ميزمنتو  مت إنتا  إن

              املسنننننننننتهلكك انتملنننننننننك يف الوقنننننننننت  إىلعليهنننننننننا االعتمننننننننناد علنننننننننى االسنننننننننرتاتيجيات التوزيعينننننننننة املناسنننننننننبة ميصننننننننناله 
تروجييننة  إسننرتاتيجيةيف ظننل وجننود  ، خاصننةاملكانيننةو  ر  باملنفعننة الزمانيننةهننذا ب يننة خلننق مننا يعننو  ،املكننان املناسننبكو 

 .مساندة لذلكو  داعمة
تفاعلهننا مننع عناصننر انننيط و  تعاملهننا إجننادةجننناح املنظمننة يبقننى مرتبطننا ارتبالننا وثيقننا مننن خننالل  أنكمننا 

التسنويق نشنان  أنهنذا لكنون و ، ما يعر  بالبيئة التسويقية للمنظمة أواخلارجي  أوالذي تنشط فيه سواء الداخلي 
 .خارجيةو  عوامل داخليةو  مت رياتيتأثر مبا حييطه من و  ؤثرديناميكي ي

و بالتننايل فننهن جننناح الشننركات يف اقتننناص الفننرص التسننويقية قياسننا ب ريهننا مننن املنافسننك يكمننن أساسننا يف 
ة مننا حيننيط اننا مننن مت ننريات ختلفننو  خلننق التوافننق بننك قنندرهتا املميننزةو  ،يننل البيئننة التسننويقية انيطننة انناقنندرهتا علننى حتل

 .ضدها أوسواء كانت لصايها 
كنم هائنل منن   إىلتعرضنها و  منن جهنة األ نداثو  العديند منن املت نريات إىليف ظل تعنر  املنظمنة و  و أخريا

، أصنبحت اياجنة مت رياهتنا منن جهنة أخنرىو  أنواعهناالبيانات يف خضم تفاعلهنا الينومي منع البيئنة بكنل و  املعلومات
عنن  بننه ي هننو منناو  هننذا أ نند مننا وفرتننه التوجيهننات ايديثننة للتسننويق للمنظمننةو  ،ذا املعلومنناتنظننام مدارة هنن إىلملحنة 

جننأل منع انسنيابية  إىلالنذي يضنمن للمؤسسنة سنهولة انسنياب املعلومنات جنبنا و  MISنظام املعلومنات التسنويقية 
          اخلدمات.و  السلع
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 إشكالية التمويلو المتوسطةو الفصل الثاني: المؤسسات الصغيرة
 :تمهيد

ععععععععتعتربربربربربربوعات ربربربربربرب واملتعاطةربربربربربربة تعواتتا ربربربربربربهاعولشغشربربربربربرباعتغاشتيربربربربربربملعوتها   ربربربربربربملعاط ربربربربربربة عاط ربربربربربربمل  عطةملط شربربربربربرباعات ا ربربربربربربملتع
وفقربملعتربملعوعع،عةشاعةغيربملتاعملتعاتتقدةاعووعاطغملبملات ملر ملعاطا شلاعاتغمل  اعطتحقشقعاطتغاشاع ااءعيفعاجمل،عاتغظاملتعاطدوطشاوع

 لربربربملتعاتتا ربربربهاعرربربربملدرتعالربربرب عو عت ربربربا عحوععوردعبدرا ربربرباعثد صربربرباععربربربملدرتعاربربربةعاإةربربربؤعاتتحربربربدتعفربربرب  عات   ربربربملتعاطةربربربة ت
عاهلملةلربرباعاطربربربكعاتل يربربملع ربربت عات   ربربربملتعطتحغشربرب عاطغاربربرباعاإلة مل شربربربملتو ع غربربملحعثمل ربرباع  عوعع،ا ربربتصاملر اعراةربربدتعيفعاطتغاشربربربا

تهربا  عوععةرب عات ربملدرتع  عت رب ش عمل،ربشمل ملتعحددتعطتقلش عاطعااةقعاطكعتاا ييرب ع ش ملعوععاطتغاشاعةةعخاللعاال تصاملروع
عاتتا هاعثىتعتة حع  ءاعو مل شملعيفعاالرتةملدعاحمللي.وععات   ملتعاطةة ت

عاطغ   ربربربرباعو عات   ربربربربملتعاطةربربربربة تاإخربربربرب تعاتغظاربربربرباعاطدوطشربربربرباعاتل شربربربرباععاإلثةربربربربملةشملتوعيفع ربربربربتاعاط ربربربربشمل عت ربربربرب عع
االبت ربملرعيفعوععطإلبربداعاص عاطقاتعاحمل لاعوعع،اخلدةملتوععاطعملتيعطل ل عاإل تملجةةعع%ع07اةععاتتا هاعت مل ؤعمبملع   دوع

ع.اإل تملجخمتلفعف وعع
،عمبربملع عربرب ع ربربداعيفعفربتحعات  ربدعةغملعرباعاطت ربةش ةت اوععلاربملعتعلرباعات رب واملتعاطةربة تعواتتا ربهاعدوراع ا   ربملع

إلمجربمل عتيملعاإل ربااتش شاعيفعتعظربشؤعاطغربملتلعاطقرباةيعالربتاعة ربملمهوعع،اطتخغشضعةةعةعدلعاط هملطاعةربةع يرباعة ملمهتيملعيف
%عع07اتتا ربهاعترباف ع رباعوعيفع ربتاعاالاربمل ع  عو عات   ربملتعاطةربة تععاإلثةربملةشملت،عثشرب عت رب عةةع يرباعوخرب  

%عةربربربةع مجربربربمل عاطغربربربملتلعع07فضربربربالعاربربربةعة ربربربملمهتيملعيفع قشربربربقع،عاإة   شربربرباعةربربربةعث ربربربؤعاطتااشربربربفعيفعاطاال ربربربملتعاتتحربربربدت
،عوةربربملع ا ربملتعاطداخلربرباعيفععربغملااعاط ربشملرات%عةربةعاتع34مل عت ربربمل ؤعات رب واملتعاطةربة تعيفعتربرباف عيفعاطشملبربوعع،اطقرباةي

ع30يملعثربرباا عرب عبربربرب عاربربوعع،%عةربربةعواربرباععاط ربرب لملتعاال ربربااطشاع50اتتا ربربهاعوععيفعا ربربااطشملعفتاصربرب عاال ربربتاملراتعاطةربربة ت
ع.1اطغملتلعاطقاةيع مجمل %عةةعع44ت مل ؤعبغ  اعوعع،اطقا عاطعملةلاع مجمل %عةةع

منربرباعاربربدداععوععاا ربربتا ار تاعاطغربرباععةربربةعات   ربربملت،ع العو عبقربربملءعووعرباتت ا ربربدعهلربربعاإل ربربااتش شاةعاإمهشربرباعربوعبربربملط  ؤعةربربع
ثربربىتعوععبملال ربتصاملرت رب لاعاطتاا ربرب عاطربكعتظرب عاحملربددعاإ مل ربربيعطق اراةربملعاتعلقرباععاملوز ربملل رب اعةغيربملع ظرب عة ت هربربملعمبربد ع

ع.ردراةملعاطتغملف شاوععتيملعاتملطشاعح
رربربربدرةملعالربربرب عتع  ربربرباعذطربربربدعحملدود ربربرباعوعع،اتتا ربربربهاوعع ربربربؤعطلا   ربربربملتعاطةربربربة تاعوعربربرب حملعاتاشربربرب عاإ  عات ربربرب ل

الشهعفقدعوعرب حعاا رب عوعع.  عخمتلفعوش مللعاطتاا  عاخلملر ي،عحبش عت ا عدوةملعيفعثمل اعة تا تعاإةاالعاخلملعا
ععععععتربربربالحع ربربربت عات   ربربربملتعاال تاملةربربربملتع ربربربااءعبملطغ ربربرب اعوععاتتا ربربربهاع صربربرب عوثربربربدعو ربربربؤعاال  ربربربةملالتوععات   ربربربملتعاطةربربربة ت

وثربربربدعو ربربربؤعاحملربربربملورعطل شمل ربربربملتعاالرتةربربربملد اععاإلشربربرب ملطشا،عممربربربملع عربربرب ع ربربربت عملتعاطعااةشربربرباعيفعاالرتةربربربملدعاتعملعربربرب ووعطل ربربربله
علاربملعشرب لملع ثربد عو ربؤعاتلقربملتعيفعدرا ربملتعاطعد ربدعةربةعاتغظرب  ة،ععطلدولع ااءعاتقدةرباعةغيربملعووعاطغملةشرباعةربةع يربا

ع.ط ملثصنيعاالرتةملد نيعةةع ياعوخ  اوع

                                                 
1
 -WWW. GOOGLE. COM. IBID Kryzanaurski ; lancrence ; and Galte ،Micheal ; pp. 150-158.  
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اتتا ربربربهاعةربربربةعوععاا ربربرب عات   ربربربملتعاطةربربربة تع شربربرب ملطشاوع ربربربااع ربربربملولعةربربربةعخربربرباللع ربربربتاعاطغةربربرب عاطتهربربرب  ع  عع
،عمثعحملوطاعاطته  عبعدعذطربدعالرب عاتتا هاوععشاعات   ملتعاطةة تعاإة عثالعةمل  ظ تعاملةاعيفعبملدئعع طقملءخاللع

ع.اتتا هاوععا  عات   ملتعاطةة تاإ ملطشاعاتتعادتعيفعاوععخمتلفعاطةشغ
ع

 المتوسطةو هية المؤسسات الصغيرة: ماالمبحث األول
ع: تاعبملطته  ع  عل عةةوععطلؤ.ص.و.ماطغظ يععاإلطملر غحملولعةةعخاللع تاعاط ح عاطته  ع  ع

ع.اتتا هاوععيامعات   ملتعاطةة تةغ-1
ع.اتتا هاوععشاعات   ملتعاطةة تومه-9
ع.اتتا هاوعع اتعات   ملتعاطةة تممشوععخةملةص-4
ع.اتتا هاوععاضعات   ملتعاطةة تملل عاطكعتعات -3

 المتوسطة  و : مفهوم المؤسسات الصغيرةالمطلب األول
ةغيربربامع ربربت عات   ربربملتعةربربةعو ربرب ع،ع تهلربرباع د ربربدعاتتا ربربهاوععضربرباععات   ربربملتعاطةربربة ت  عاطتهربرب  عالربرب عةاعع

،عطلا ربربربملر  عاطةربربربة تةاثربربربدعوعع ربربربفعحربربربدد.ع العو عاالشربربرباعاطتاعربربرب عالربربرب عتع ع ربربربدعوربربربملالتعتربربربدخليمل دوعع،تاضربربربشحعةعملتيربربربمل
تهربا  عوععتعتوعةةعاطتحد ملتعاطكعتاا هعاط ملثصنيعيفعومللعداربؤتعتوعةةعع،ال عة تا عدوطاعةملعووعرهملععةعنيع ااء

جليربرباعاتعغشربرباعاخربربتالاعاوععاخربربتالاعاطقهربربملعوععتع  غيربربملعبربربملختالاعاطربربدول،عالخربربتالاذطربربدعوععاتتا ربربهاوععات ربربملر  عاطةربربة ت
ع.بتها  ع تاعاطتع  ف

اتتا ربهاعاطتهرب  عيفعبربملدئعاإةربرب ع  عوععاطةربربة تععدرا ربتغملع ربربت عطتقربدوعةغيربامعات   ربملتوعالشربهع ربغحملولعيف
،عمثع عرب جعاربملع  عاتتا هاوع   ملتعاطةة تعشملة عطلاوعععشمل اعتع  فعةاثدوععوا عاطةعابملتعاطكعت  فعوض 

ملولعا ربتع اضعمجلرباعةربةعوخرب اع رب،عوعاطته  عال عمجلاعاتعمل  عات تخدةاعيفع د ربدعةغيربامع ربتاعاطغرباععةربةعات   ربملت
ع.شغيملعاطتع اعاتعتادعيفعاجل اة ةةعبوععءعيفعاط لدا عاتةغعاعووعاطغملةشا،اطتع  غملتعاتعتادتع اا

 :الفرع األول: صعوبات صياغة تعريف موحد
اتتا ربربهاعت اربربةعيفععربربعاباعوضربرب عاتربربدودعوععشربربملة عطلا   ربربملتعاطةربربة توعع  ععربربعاباععربربشمل اعتع  ربربفعواثربربدع
،عووعةقملر ربرباعة   ربربملتعالاعاطغ ربربملختعلتلربربفعاتربربدودعاطغملعربربلا،ع ذعبربربملختآخربرب وععخربرب  عووعرهربربملعووععبربربنيعة   ربرباعاطغملعربربلا

اطتع  ربربفعع جيربربملداااةربربملعف  ربربهعةربربةعبربربنيعاطقشربربادعاطربربكعتربربتح ؤعيفعوعع،ذاتعات ربربتا ملتعاطتغاا ربرباعاتختلغربربااطقهربربملععبربربنيعبلربربدا ع
ع:ع1اتاثدعهلت عات   ملتعجندعةملع لي

                                                 
عععععع،عععع9770 ربربربربمل غيع،عاجل اةربربربرب ،ع ملةعربربربرباعاجل اةربربربرب ،ع ربربربرب عةغ ربربربربارت،عوط وثربربربرباعدلتربربربربارا عيفعاطعلربربربربامعاالرتةربربربربملد ا''،عاتتا ربربربربهاعيفعاجل اةربربربرب وعع شمل ربربربربملتعاا ربربربرب عات   ربربربربملتعاطةربربربربة ت،ع'' ا ربربربربفعر   ربربربربي-1

 .A. Slami ; petite et moyenne industrive et développement économique , ENAL , Alger قربالعاربةع:عع10-10صعصع

Algérie ; 1985 ; p.27ع.ع
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ةعاطربربدولعاطغملةشربرباع  ربربوعع ربرباعاطغاربرباعبربربنيعاطربربدولعاطةربربغملاشاعاتقدةربربا  ع خربربالاعدرع :التبااايف  ااي الامااو اي تصااا   -1
.عات   ربرباعملد اع)ة   ربربملتعووعوثربربداتعارتةربربملد ا و ضربربملعوز عاهلشمللربرب عاالرتةربربوعع،اطتهربربارعاطربربتيعوعربربلملع طشربربهعلربرب عدوطربربا

ع،عووعيفعبلربدعةةربغ ع  ربةعاات ملر ربملعة   رباعةتا ربها عووعاطاال ربملتعاتتحربدتعاإة   شربااالرتةملد اعاطةة تعيفعاطشملبربمل ع
ع.اال تاملاشاوععوضعشتيملعاالرتةملد اذطدعث اعاختالاعوعع،ل  تعيفعدوطاع ملةشاعةص عاجل اة ووعع

آخربربرب عت عربربربملععاتتا ربربربهاعفتلربربربفعةربربربةعبلربربربدع  وعع ةربربرب ع  ع تش ربربرباعةغملد ربربربملعو عتع  ربربربفعات   ربربربملتعاطةربربربة تعطربربربتطدع
ع.طدر اعاطغااعاالرتةملدي

تلغربرباعجنربربدعو عبعربربضعرهملاربربملتعاطغ ربربملختعتتاشربرب عاغربربدعاتقملر ربرباعبربربنيعات   ربربملتعطغربرب وععخم :تاااوا الاطاااق اي تصااا   -2
ع077،عفعلربرب ع ربرب ش عاتصربربمللعة   ربرباعتضربربؤعةربربةعمثع قربرب عاغةربرب عاطعاربرب عاربربملوععملفربرباعرولملطشربرباعورربرب عةربربةعرهملاربربملتعوخربرب  ،ب ص

،عهلربتاعيفعرهربملعععربغملااعاط ربشملراتعةتا ربهاعفعلا   ربا،عيفعثربنيعتةربغتوعلا   اعل  تعيفعرهربملععاطغ ربشلاملة عتع
تا هاع قربامعالرب عو ربمل عاتوععتع  فعواثدعطلا   ملتعاطةة تع جيملدرتةملديعةةعاطةعاعوةملمعاختالاعاطغ ملختعاال

ع.اددعاطعاملل
علربرب عة   ربرباعاربربةعاإخربرب  عث ربرباعفربرب وععاطغ ربربملختعاطربربتيعتغتاربربيع طشربربهلتلربربفعع :تعاا    ااروا الاطاااق اي تصااا   -3 
 ربربت عوعع،ة   ربربملتععربربغملاشاع ا لشربرباوععةصربربمللعذطربربدعا ق ربربملمعاطغ ربربملختعاطةربربغملايع  عة   ربربملتعاطةربربغملاملتعاإل ربربتخ ا شاوع

اطغ ربربشلع  عاطةربربغملاملتعوعععربربغملاملتعاطةربرب لوعع،عةربربةععربربغملاملتع تاةشربربابربربدور ملعاربربدداعةربربةعاطغربرب وععاطةربربغملاشاعاإخربرب تعتضربربؤ
عث ربربربؤوععطربربربتطدعلتلربربربفعلربربرب عة   ربربرباعةربربربةعثشربربرب علصملفربربرباعاطشربربربدعاطعملةلربربرباوعع،ةغت ربربربملتوععخل ربربربااوعععربربربغملااعاطربربربار وععاتعد شربربربا

ملراتعلتلربربفعاربربةعات   ربرباعاإخربرب  عاطربربكعتغ ربربصعيفععربربغملااعاط ربربش.ص.و.مع،عفربربملماال ربربتصاملراتعاطربربتيع تهل ربربهع  ربربملطيمل
ع.ةتا هاعووعل  تعاطكعتغتايع  عرهملععاطةغملاملتعاطةتاةشاعةةعثش عات ؤعفيت عاإخ تعردعتعتو

ممربربربملع ربربرب قعفربربربشا ةعاطقربربربالعو ربربربهعةربربربةعبربربربنيعولربربربوعاطةربربربعابملتعاطربربربكعتعربربرباضعاطةربربربشمل اعاتاثربربربدتعطتع  ربربربفعوععوعالشربربربه
ذطربدع ظرب اعوعع،حربددوعععمل اعاربملعطاضرب عتع  ربفعواضربحجيرباعاال ربتع يعععاباعاختشملرعاتعشربملرعووعاتعربمل  عاطربكعام.ص.و.م
قملبربربربملتع،عحبشربربرب عةربربربتؤعاطغام.ص.و.معاطدرا ربربربملتعثربربربالعوععلربربربتاعاجليربربربملتعاطربربربكعتقربربربامعبملإحبربربربمل وععاإ ربربربداا،الخربربربتالاع

بأعربرباهلملعوععاةملةربربملاتملطشربرباعبقربربدرتعات   ربرباعالربرب عت ربربد دعاطت عوعع،عبشغاربربملعةربربتؤعات   ربربملتعاتةربرب فشااطعاملطشربرباعةربربصالعبعربربددعاطعاربربملل
ع...اخل.صملبتااط

اطقهربربملعععاطت ربرب  عملتعاتغمل ربرب اعهلربربتاعوعوثربربدعاطعااةربرب عاإ مل ربربشاعطاضربرب عاط شمل ربربملتعام.ص.و.مععوع عتربربوعتع  ربربفع
اطربربكعهلربربملعاالرربربملتعة ملشربرب تعبقهربربملععوععاربربداعبغربربملءعراااربربدعبشمل شربرباعةااربربا عاربربملعرملبلربرباعطلتحلشربرب عت ربربملادتعلربرب عاإطربرب ااعاتعغشربربا

ع.مل ملعاطكعتاا يهقضاط شمل شملتعاتالةااعتختلفعاطال عوض عام.ص.و.مع
اتتا هاعةةعبنيعو ؤعاطتحربد ملتعاط ربو عاطربكعتاا ربهعارتةربملدعلرب عوععوعالشهع  ق عتع  فعات   ملتعاطةة ت

ععععععععععععوثربربربربربداتععربربربربربة تعع   ظربربربربرب اعالخربربربربربتالاعاتعربربربربربمل  عاطربربربربربكع ربربربربربتؤعاالاتاربربربربربملدعالربربربربرب عو مل ربربربربربيملعيفعتق ربربربربربشؤعات   ربربربربربملتع،عدوطربربربربربا
 ربرباعةربربملع ربربااع ربربملولع،عوعلربرب عدوطربرباعووعةغظاربرباعووعت تربرب عارتةربربملديعع ربربتاعث ربرباعممشربرب ات،عوعووعةتا ربربهاعووعل ربرب تعات ربربؤ

ع.ععاإلشملرتع طشهعيفعاطغقهاعاتااطشاعةةع تاعاتهلا
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 المتوسطةو المعايير المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة: الفرع الثاني
عاثربد شرب ملطشاعاختشربملرعاإ  رباعةغيربملع ثربد عو ربؤعاطةربعابملتعاطربكعت تغربفع د ربدعةغيربامعوعوعع  عتعددعاتعمل  ع

،ع ربااءعيفع د ربدعات   ربملتعالرب عاخربتالاعوو ربهعاطغ ربملختعاطربتيعتغتاربيع طشربه،عاتتا ربهاوععدرشقعطلا   ملتعاطةربة توع
عععععاط ربربو  عات   ربربملتوععات فشربربا)عووعاش  ربربملعاربربةعبربربملريعات   ربربملتعاإخربرب  ،عبمل ربربتعامللعاتعربربمل  عاط اشربرباعاحملربربددتعطلح ربربؤ

ع.ععاعل عتغظشؤووعبمل تعامللعةعمل  عاطغااشاعبملات ملر ملعت احعب  حعط ش
فغربربيعاطربربدولعاتتقدةربرباعةربربصالع،عوعرربربدعااتاربربدتعاطعد ربربدعةربربةعاطربربدولعالربرب عةعربربمل  عاختلغربربملعةربربةعدوطربرباع  عوخربرب  ع

 اعث ؤعاطعاملطاعثش ع عتربوعات رب وعععربة ع ذاعترب اوحعاربددعاطعربملةلنيعفشربهعةربملعبربنيعوععااتادتعوتمل شملعال عةعشملرعوثشد
عرو عاتربربربمللعةربربرب عاخربربربتالاعرهربربربملععاطةربربربغملااوعع ربربؤعاطعاملطربربربايفعثربربربنيعتعتاربربربدعاطشملبربربربمل عالربربرب عةعشربربربملر ةعمهربربربملعث،عاملةربرب ع32وع4
بغربربملءاعوععيفعاطاال ربربملتعاتتحربربدتعاإة   شربرباع تةربرب عتع  ربربفعاتغتا ربربملتعاطةربربة تعث ربرباعاطقهربربملعوع.عاخلربربدةملتوععرهربربملععاطت ربربملرتوع

حيددعذطربدعشرب وختعاال ربتغملدتعةربةعاطربواةلعاطغشدراطشرباع،عوعهربوعاطوعطملراعات  وععوععاإل  اداتعاط غا اوععال عاددعاطعملةلني
ععع.ع9777كعلصعتلدعات  واملتعةةعوولعولتاب عاط

وةربربربربملعفشاربربربربملعفربربربربصعاطربربربربدولعاطغملةشربربربرباعفقربربربربدعااتاربربربربدتعاهلغربربربربدعةربربربربصالعالربربربرب عةعربربربربمل  عاربربربربددعاطعربربربربملةلنيعيفع د ربربربربدعةغيربربربربامع
العوععثش عااتوتعو عات  وععاطةربة ع رباعذطربدعات رب وععاطربتيع  ربتخدمعرربا عح لربا،عاتتا هاوععات  واملتعاطةة ت

الع   ربربدعاربربددعاطعربربملةلنيعفشربربهعاربربةعوععةربربةع يربرباعووعاطربربتيعالع  ربربتخدمعرربربا عح لربرباعاملةربرب ع07   ربربدعاربربددعاطعربربملةلنيعفشربربهعاربربةع
ع.ةةع ياعوخ  عاملة ع177

عفغ ربربربدعو عةعظايربربربملعرربربربدعااتاربربربدتعيفع د ربربربدعةغيربربربامعاإااربربربمللعاطةربربربة ت،عالربربرب عثملطربربرباعاطربربربدولعاطع بشربربرباعب طقربربربملءوعع
خمتلربفعةربةعبملاتاربملد عالرب ع رباععذطربدع،عوعاتتا هاعال عةعشملرعاددعاطعملةلنيعلاملعذ اعاط عضعاآلخ ع  عاامل عآخرب وع

اتتا ربربربهاععوععاتتا ربربربهاع تعلربربربقعو مل ربربربملعرةربربربملةصعات ربربرب واملتعاطةربربربة توععاتعربربربمل  عيفع د ربربربدعةغيربربربامعات   ربربربملتعاطةربربربة ت
ط شعاعاطعالرملتعةرب عوع،عاطتاا  عرةملدوة،عدر اعات و اوع،عاط   عاطقمل اينوع،عدر اعاتخملط وع،عاإلدارتوععله شعاعاتل شا

اتتا ربربربهاعلملضغربربربملضعوععووعةربربربملع تعلربربربقعرةربربربملةصعوعربربربحمللعات ربربرب واملتعاطةربربربة ت،عةع يربربربا ربربربتاعةربربربوع،عاطعاربربربالءوععاطعربربربملةلني
اربربربدمعاال غةربربربمللعبربربربنيع،عوعاربربربدمعااتاربربربملد ؤعالربربرب عث ربربربملبملتعةغتظاربربرباوع،عاط ربربرب  اعيفعوااربربربملهلؤوععاطربربربتحغ وععة ربربربتا عاطتعلربربربشؤ

ع.عع1رةارعاطاايعاطت ا قيعةةع ياعوخ  وع،عاالاتاملدعال عاطتاتوع،عاإلدارتوععاتل شا
  ربربةعاطتاششربرب ع مجربملالعبربربنيع ربرباانيعةربةعاتعربربمل  عاطربربكعتعتاربدعالشيربربملعيفعتع  ربربفعات ربرب واملتععممربربملع ربرب قعف  ربهوععوعةغربهع

ع:عع تاعوفقعةملع اضحهعاط   عاط شملينعود مل ،عوعاتتا هاوععاطةة ت
ع
ع
ع
ع

                                                 
 .عبتة ا،ع19-11عصعص،ع9770،عةة ،عاطقمل  ت،عةهملب عاطاالءعاتد صا''،ع دارتعات  واملتعاطةة ت،ع''وةملينعحادعاملة -1
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 22:  الطكل ر م
 ة المتوسطو  معايير تعريف المطروعات الصغيرة

 
ع
عععععععع

ع
ع

عوعغشاع) ااشا ععلاشا
عاددعاطعملةلني-1
عاتمللرو ع-9
علملررؤعاإاا-4

عاط   عاطقمل اينعوععاتل شا-1
عععاإلدارت-9
عاطتغظشؤ-4
ع ةشاعاط ا عوععاال ت ملرعاجلة ايف-3
عاطتاا  -0
عاطتاا  ع-0
عدر اعاآلطشاع-0
ع   اعاتعلاةملت-5

ع.14صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع 9770وةملينعحادعاملة ع):عاتةدر
طرباعبملجنربملزع  عو ربؤع ربت عاتعربمل  عاتعتاربدتعيفعوععطته   ملولعا،عث اعةملع اضحهعاط   عواال وععوعفشاملع لي

ع.عاتتا هاع ااءعاط اشاعةغيملعووعاطغااشاوععتع  فعات   ملتعاطةة ت
 :  المعايير الكمية: أوال

اطربربكع  ربربةع بربرب ازعومهيربربملعفشاربربملعوععةربربتؤعاتعربربمل  عاط اشربرباعبتةربربغشفعات   ربربملتعالربرب عواااربرباعةربربةعات شربرب اتعاط اشربربا
ع:ع1 لي
 عتربربوعةعشربربملرعاطعاملطربرباعةربربةعولصربرب عاتعربربمل  عا ربربتخداةملع ظربرب اعط ربربياطاعاتةربربالعالربرب ع :عاا   العااام يف معيااار العمالااة  -1

رربربدععربربغفع،عوع ضربربملفاع  علربربا عاربربددعاطعاربربمللعحربربدداعت ربربؤعاطهملرربرباعاإل تمل شربرباعات ربرب وع،عاط شمل ربربملتعاخلملعربرباعحب ربربؤعاطعاملطربربا
Brotche and Heiminsع:ععة ملر  عاإاامللعةةعثش عات ؤع  ع

ع؛ععاامللع يعة ملر  عو   اعووعث فشاعةةعواثدع  عت عا-و
ع؛عععة تعوربعنيعاملةالع يعة ملر  عواامللعوععةةعا  تع  عت عا-ل
ع؛ععةةعمخ نيع  عةملةاعاملة ع يعة ملر  عواامللعةتا ها-ج

                                                 
ع.عبتة اع،ع90-94عصعص،ع9772،عاإرد ،عاامل ،عدارعاتغمل لعطلغ  عوتعاطتا  ع''،عةدخ عا ااتش ي،عاطت ا قعيفعات ملر  عاطةة ت،ع''طالشا هلملمعفخ يع-1

  ربمل شرباتع
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ع؛ععولص عةةعةملةاعاملة ع يعة ملر  عواامللعل  ت-د
يفعات  وععالع عتوعاطعامللع العو عةص ع تاعاتعشملرع اا هعا تقملداتعةةعثش عو عت ةش عاددعةعنيعةةعع

،ع ذعو هعةةعاتا ةعو ع  ا عاددعاطعامللععة اعيفعة  وععةمل،عاحملددعاطاثشدعالات ملر ععة اعووعةتا هملعووعل  ا
ل  اعةةعوععاتاعفياع عتوععة اعةةعثش عث ؤعاطعاملطاوع،عال عاط  ؤعةةعو هع  تصا عث املعل  اعةةعرو عاتملل

ط ةعحب ؤعوععردع  ا عاطع سعبأ ع  تخدمعات  وععادداعل  اعةةعاطعامللوععاثدثش عث ؤعرو عاتمللعيفعآ عوع
ع.ععة اعوفقعةعشملرعرو عاتمللوععاتاع  ا عل  اعوفقعةعشملرعث ؤعاطعاملطا،عوعا تصاملرععة ا

عاتعشملرعاإرد عاطكعتعتادعةةعواثدع  عوربعاعاامللعة  واملع وعةةعاإةصلاعال عاطدولعات تخدةاعهلتا
اط عاد اعور عةةعوعععع،عوربعنيعاملةالوعع ح  ةعاطكع ددعات  وععاطةة عبأ هع اافعةةعا  تع  عت عااط،عوععة ا

ع.عوربعنيعاملةالوععاط ا ملعةةعا  تع  عت عا،عوعاإلةملراتعاطع بشاعاتتحدتعور عةةعت عاعااملل،عوعمخ نيعاملةال
ع9771د  رباوعع19ات رخعيفعع15-71ةةعاطقمل ا عررؤعع0وع3وفقملعطلاملدتنيعوععوةملعفشاملعفصعثملطاعاجل اة 

اتتا ربربهاعوفقربربملعوععاتتا ربربهاعفقربربدعااتربربوتعات   ربربملتعاطةربربة توععاطةربربة تاتتضربرباةعاطقربربمل ا عاطتربربا شييعطارشربرباعات   ربربملتع
ع.ععشخةملع907  عع1تعشملرعاطعاملطاعتلدعات   ملتعاطكعت ة عةةع

عفعة ربربملر  عاإااربربمللعةربةعثشربرب عات ربربؤ عتربربوع ربتاعاتعشربربملرعةربربةعاتعربمل  عاط ربربملةعاعيفعوربربمللعتةربغش :معياار رس  المااا -2
 الع،عذطربربدع ظربرب اعط ربربياطاعا ربربتخداةهع ضربربملفاع  عو عث ربربؤعرو عاتربربمللع عتربربوعوثربربدعحربربدداتعاطهملرربرباعاإل تمل شربرباعطلا ربرب وعوع

و عا ربربتخدامعةعشربربملرعرو عاتربربمللع،عوعةربربةعرهربربملععارتةربربملديعةعربربنيع  عآخربرب وععةربربةعدوطربرباع  عوخربرب  و ع ربربتاعاتعشربربملرعفتلربربفعع
لاربملع رباعاتربمللعيفع،عع رب ديع  ع تربملةلع رب عدرشقرباعيفع د ربدعات ربؤعاتقشقربيعطلا رب وعةغغ داعيفع د دعث ربؤعات رب وعع

ع.عا تخدامعةعشملرعاددعاطعامللعةغغ دا
اط ملل ربربتمل عاطربربكعوععاهلغربربد،علار ربربمل،ععاطغل ربربني:عوعةربربةعاطربربدولعات ربربتخدةاعهلربربتاعاتعشربربملرعبعربربضعاطربربدولعاآل ربربشا اعةصربرب 

ع.عععوطفعدوالراالانيع  عةملةكوععتتحددعرو عةمللعات  وععاطةة عةةعمخ ا
وعفشاملعفصعاجل اة عفقدعثددتع ت عاإخ تعات ربملر  عاتةربة تعوفقربملعهلربتاعاتعشربملرعبتلربدعات رب واملتعاطربكعالع

ع.1220 ا لشرباعع97اطةربملدرعيفعع20/943 تاعوفقملعطلا  امعاط ةمل ربيعررربؤع،عوعدجع3ع777ع777 ت ملوزعرو عةملهلملع
1220وع  تاع75اطةملدرعيفعع920-20/920ات  امعاطتغغشتيعررؤعوع

ععع.ع1
،ع ع اعةعملة عرو عاتمللعبأ هعث ؤعرو عاتمللعات تخدمعطلاثربدتعاطااثربدتعةربةعاطعارب : معيار معامل رس  الما -3
ذطربدعوععث ربؤعاطعارب وعع  عرو عاتربمللعاإلضربملفا اع عرب عةقربدارع،عوعحي اعبق ااعرو عاتمللعاطصملبملعال عاددعاطعامللوع

 طشيربربملعغربرب دعةربربةعا تقربربملدعيفعاربربدمعدرربرباعاطغتربربملةلعاطربربكع ربربشتؤعاطتاعربرب عتاا يربرباعةربربملع اا ربربهعا ربربتخدامعلربرب عةعشربربملرعةغيربربملع  ربرب  عةغ
ع.عطتحد دعث ؤعات  وع

رربربدع،عوعحيققيربربملعات ربرب وععحربربدداعت اربربه عتاربربدع ربربتاعاتعشربربملرعث ربربؤعات شعربربملتعاط ربربغا اعاطربربكع: معيااار م اام المبيعااات-4
 عاطعملةلربربرباعيفع غربربربسعردراتربربربهعاطتغملف ربربربشاعةقملر ربربرباعةربربرب عات ربربربملر وعع  ربربربملادع ربربربتاعاتعشربربربملرعالربربرب عرشربربربمل عة ربربربتا ع  ربربربملختعات ربربرب وع

                                                 
ع.ع1220اطةملدرتعيفعد  اوع،ع09ررؤع،عاجل  دتعاط لشاعطل ايار اعاجل اة  اعاطد ق اطشاعاط ع شا-1
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ةربربربربةعاطربربربربدولعاطربربربربكعا ربربربربتخدةملع ربربربربتاعاتعشربربربربملرعاطاال ربربربملتعاتتحربربربربدتعاإة   شربربربرباعثشربربربرب عااتربربربربوتعة ربربربربملر  عاطت  ةربربربرباعوع،عاطقهربربربملع
ع.عع ةفعةلشا عدوالرعة ملر  ععة توععاخلدةملتعاطكعتق عة شعملةملعاط غا اعاةعاالااوع

ذطربربربدعبملات ربربربملرعا عات   ربربرباعاتتا ربربربهاعوع،عوعااتاربربربدتع ربربربتاعاتعشربربربملرعيفع د ربربربدعةغيربربربامعاإااربربربمللعاطةربربربة توعرربربربدع
،عةلشربا عدجع177جعووااععةش ا شتيملعالع غربا عةلشا عدعع977اطةة تع يعتلدعات   اعاطكعالع ت ملوزعررؤعوااملهلملع

 ربااوحعوارباععاتش ا شرباعبربنيعوععةلشربملرعدجعع9وعةلشربا عدجع977يفعثنيعتعدعات   اعةتا هاع ذاعلمل عررؤعوااملهلملعبربنيع
ع.عةلشا عدجع077وع177

اغ ربربربملعتربربربملعتعمل شربربربهعاتعربربربمل  عاط اشربرباعيفع د ربربربدعث ربربربؤعات ربربرب وععةربربربةع: المعاااايير الوصااافية النو ياااة: ثانياااا
اط ربملثصنيع  عااتاربملدعةعربمل  ع ااشرباعووعوعربغشاعوععبعضعاطدار نيعذ اعا تقملداتعيفعةد عدرتيملعوعحاع تملة يمل،عفقد

ععععععاتعربربربمل  ع  ربربربةعاطتهربربرب  ع  عةربربربةعمجلربربرباع ربربربت ع،عوعاطتاا ربربرب وععاط حربربرب عواطتهربربربا  وععطتحد ربربربدعث ربربربؤعات ربربرب وععطةمل ربربربملتعاطدرا ربربربا
ع.عع1ةملع لي

اطربكع،ع تاش عات  وععاطةة عبمل عةةع ل هعشخصعواثدعووعاددعحدودعةربةعاإفرب اد: الم كية والطكل القانوني-1
 عع.عع  تعووعاملةلاعواثدتوردع  ا ا عوف ادع،عوعدر اعاملطشاعةةعاطصقاعاتت ملدطاوععت بهيؤعاالرملتعشخةشاعوطشدت

ع:ع2ثدعاإش مللعاطقمل ا شاعاطتملطشاوطةة عاملدتعوع تختعات  وععا
رربربدعتت ربربملويع،ع ذع قربربدمعفشيربربملعاط ربرب لملءعثةةربربمل،عتعربربدع ربربت عاط ربرب لاعةربربةعو ربربؤعشربرب لملتعاإشربربخملص: شاار ة التمااامف-س

عععثشربرب عتأخربربتع ربربت عاإخربرب تعة ربرب الع قربربد ملع،عيفعط شعربرباعاتةربرباوععرشاتيربربملعووعرربربدعلتلربربفعةربربةعشربرب  دع  عآخربرب عيفعاطقشاربربا
يفعثربربنيعو عاطتربرب اةيؤعباا  ربربملتعات   ربرباع.عووعثةربرباعااربرب ،عووعآطربرباعووعوعربرب عثقشقربربيعآخربرب ووعاشغشربربملعالربرب عشربربملللاعة ربرب ع

 ربت عو ربؤعةشرب تع،عوع اعاتتعملةلنيعةعيملعتغا عةملع قدةا هعةةعثةصعطش ا عممتل ملةؤعاخلملعاع رب عاتةربصعاتتقدةربا
ملءعووعو غرب عت ربش ع ربت عاط رب لاعرربدع ضربهل عاربملعشربخصعووعوشربخملصعةربةعبربنيعاط رب لوععلاربملعو ع رادت.عيفع ت عاط  لا

ووعبمل ؤعردع  ا عا ؤعوثربدع،عحبش عت ا عممملر اعاطت ش عبمل ؤعاط  لاعاطكعتتات عب خةشاعرمل ا شاعة تقلا،عاغيؤ
ع.ععا عالملعاملر ملعةعشغملش لملةه ،عووعردعحيوععاط  لملءعة عاإلشملرتع  عو ادعش لملءعطهع)فال 

ؤعة ربرب وطا عاربربةعد ربربا عاط ربرب لاعة ربرب وطشاع ربرب،عوعشربرب لملءعةتضربربملةغني،ع ربربيعشربرب لاعتت ربربا عةربربةعطربرب فنيوع: شاار ة التوةااية-ب
ويعتتحربددعة ربرب وطشتيؤعبقربربدرع،عشربرب لملءعةاعربربني،عوعبملإلضربربملفاع  عثةةربربيؤعيفعرو عاتربملل،عشخةربشاعمبقربربدارعةربربملع ل ربا 

ع.ععثةةيؤ
ع:ععوع غملحع اامل عةةعش لاعاطتاعشاعمهمل

ع.ععفشيملعالع  ةعطل  لملءعاتاعنيعتداولعثةةيؤوعع:شر ة التوةية العا ية-
اربدرعاإلشربملرتع  عو ربهعوعع ربيعرملبلرباعطلتربداولوععتتختعفشيملعثةربصعاتاعربنيعط شعرباعاإ ربيؤوعع:سهمشر ة التوةية باأل-

ع.ععلاملعو هعالع ظي عالهعيفعا ؤعاط  لا،ععيفعش لاعاطتاعشاعالع  ةعطل   دعاتاعيعو ع قامعب دارتعاط  لا
                                                 

ع.عبتة ا،ع15-13عصعص،عل ة   ع ملبقعاطتع،ع9770،عوةملينعحادعاملة -1
 .ع ابتة،ع00-00عصعص،ع1225،عاطه عاعاطصمل شا،عاجل اة ،عاجل اة ،عدارعاحملاد اعاطعملةا''،عارتةملدعات   ا،ع''ع ملع عداديعادو -2
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يربربربيعالعتتاتربربرب عر ربربربؤعتربربرباف عاط ربربرب وختعاإ مل ربربربشاعطل ربربرب لاعفوعع ذ،ع ربربربيع ربربرباععخربربربملصعةربربربةعاط ربربرب لملتوع: شااار ة المةاةاااة-ج
فيربربيعا ربربملرتعاربربةعاقربربدع لتربرب معمبقتضربربمل عشخةربربمل عووعولصربرب عبربربأ ع  ربربمل ؤعلربرب ع،عالعاغربرباا وععالعرولربربملل،عوعب خةربربشاعاات ملر ربربا

دو عو عت ربي عووعت ربا ع،عووعاارب عاربداعارت ربملمعةربملع غت ربهعات رب وع،عةغيؤعيفعة  وععارتةملديعبتقدوعثةاعةملطشا
فرب ذاعلربمل عوثربد ؤعةربد  اعف  ربهع،عو ربمل عاطتةرباعاتملطشرباعطل رب لملءعاربتاعف اربملعتربغظؤعتغظشاربملعخملعربملعالرب وع.عةعلاةاعطد عاطة 

يفع،عثش ع قتة عاآلخ و عالرب عتااشربفعوةربااهلؤعيفعوااربمللعاط رب لا،ع تعملة عبمللهعلاملعطاعلمل ع عا عت ملبهعاخلملص
يفعلربربرب عاتربربربملالتع،عوعثربربنيع  ربربربةعو عتربربربدارعاط ربربرب لاعةربربربةعطربربرب اعواااربربرباعاط ربربرب لملءعووعةربربربةعطربربرب اعشربربربخصعخربربربملر يعاربربربغيؤ

ع.ععالع تل و عولملءعاط  لملءعاآلخ و ،عوعوعاتدراءعلأاؤع عالا عت ملاؤعاخلملص تعملة عاتد  عو
تعتربربربوع ربربربت عاط ربربرب لاعورربربرب عرربربربدةملعبملطغ ربربرب اعطت ربربربااععاإخربربرب  عثشربربرب عمعتظيربربرب ع: الطااار ة  ات المساااؤولية المةااا و ة- 

يعيفع ربربربغاعمثعودخلربربربملعيفعاطقربربربمل ا عاطت ربربربملريعاطغ   ربربرب،ع عيفعرربربربمل ا عوتمل شربربربملعاطت ربربربملري1529)ع12 ربربربا عيفعامل ربربرباعاطقربربرب  ع
 .ع1290

اطت ربربربملريعاجل اةربربرب يعفربربرب  ع ربربربت عاط ربربرب لاعت  ربربربسعبربربربنيعشربربرب لملءعالع تحالربربربا عاخل ربربربملة ع العيفعثربربربدودعةربربربملععوعث ربربرباعاطقربربربمل ا 
اطربكعت ربا عوع.عة رب وطشاعاط رب  دعبقربدرعاتةربصعاطربكع قربدةيملعافيربت عاط رب لاعتتاشرب ع ذ عمبحدود رب،عردةا عةةعثةربص

عمبعربرب عو ربربهعالعجيربرباعو ع  ربربا عورربرب عةربربةعة لربربغعةعربربني،عملهلربربملعحربربدودلاربربملعواربربملعتتاشربرب عبربربأ عرول،عع ربرب عرملبلربرباعطلتربربداولوععةت ربربملو ا
عاربربددعاط ربرب لملءعفشيربربملعبملطتربربمل عحربربدود،عوعق ربربؤع  عثةربربصعذاتعرشاربرباعةت ربربملو اعة لةيربربملعاإديعحربربددعبملطربربد غملرعاجل اةربرب يغ وع
اإلدارتعفشيربربملعفت ربربا عةربربةعطربرب اعشربرب  دعووعولصربرب ،عووعشربربخصعخربربملر يععوةربربمل.ع ربرب ليملعاطعربربملمبالعتربربتؤعاالشربرباعااللتتربربمللعوع

تتخربتع،عوعتةربملد عالشيربملوععةش ا شرباعاط رب لاوععاطكعتغربملر عث ربملبملت ذع قامعبأاامللعاالدارتعوع  و عمجعشاعاط  لملءعاغيؤ،
  ا عاطتةا ملعت عربملعطعربددعاتةربصعاطربكع  ربملرحعاربملعحبشرب عو عاربدعاتةربصع قملبرب عاربددعوع،عاطق اراتعاطكعت ا ملعالزةا

ع.عاإعاات
الع ربربيعا ربربملرتعاربربةعشربرب لاعتت ربربا عةربربةعواااربرباعوشربربخملصعشربرب لاعات ربربملمهاعووعاإعربربع:شاار ات األمااوا   المسااا مة -و

ثشرب ع  ربا يملع،عرملبلرباعطلتربداولوععت ربا عرشاربهع ربت عاإخرب تعةت ربملو ا،عوع قدةا عثةةملعيفعرولملهلملعال عشرب  عو ربيؤ
ات ربربربربمل ؤعووعاط ربربربرب  دعالع تحاربربربرب عاخل ربربربربملرتع العمبقربربربربدارعرشاربربربرباعوع.عمللعاطعربربربربملمتربربربربات ربربربربمل ؤعاغربربربربدعاطتأ ربربربربشسعووعباا ربربربربهاعااللت

يفعثربربنيعو عاط ربرب لملءع تقملضربربا عةقملبربرب ع،عويعت ربربا عات ربرب وطشاعحربربدودتعمبقربربدارع ربربت عاإ ربربيؤ،عملاإ ربربيؤعاطربربكع  ربربملرحعاربرب
العاصرب عوا ربملءاعوعع ذ عفعملةداتعاإ يؤعتتة عث اعتةشرب ع تربملةلع ربت عات   ربا،عش  عوربملحع  ع ققملعو يايؤعيف

ع.ععاملبتاعهلمل
  ربربا عالرب عرو ربربيؤعاتربربد  عاطربربتيع،عوعاطربربتيعلتربربملر عمجعشرباعات ربربملمهنيوععوع قربامعبربرب دارتع ربربت عاط رب لاعولربربسعاإلدارت

  ربربا عالربربرب عرو ربربربيؤعاتربربربد  عاطربربربتيع عربربنيع ربربربااءعةربربربةعضربربرباةعات ربربربملمهنيعووعشربربربخصع،عوع عربربنيع ربربربااءعةربربربةعضربربرباةعات ربربربملمهني
ع.ععخملر يعاغيؤ
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  عومهشربرباعممشربرب اتع ربربت عاط ربرب لاعرربربربدع علتيربربملعت ربربة عوربربملالعوا ربربربعملعيفعاطغ ربربملختعاالرتةربربملديعيفعاطربربدولعاط ولملطشربربرباع
بشغاربملع،عات   ملتعاطت ملر اعبملجلالرباوعع%عةةعوااععات   ملتعاطةغملاشاعو مل ملع07ثش عت  دع   تيملعاةع،عخملعا

ع.ع غخغضعادد ملعيفعاطقهملععاط راايع ظ اعطه شعشه
فاملطربربربدعات   ربربرباعاطغ د ربربرباعووعاط ربربرب لملءع،عاإلدارتعيفعات ربربرب واملتعاطةربربربة توععالع ا ربربربدعا غةربربربمللعبربربربنيعاتل شربربربا: اإل ارة -2

اطصقملفرباعاإلدار رباع ملط ربملعةربملعت ربا عحربدودتعطربد عةربد  عوعع الث عو عاخلوتوع.عاتتضملةغنيع ؤعاتد  و عيفعتلدعات  واملت
 ملط ربملعةربربملع  لرب عاتربربد  عيفعوعع، رب عةتخةةربربا،عوع رب عةتخةةربرباوععلاربربملع الثرب عو عاتربربد  عخوتربهعا  ضربربا،ععات رب وععاطةربة 

ع.ععات  وععاطةة عال عاطتخهشصعرة عاإ  
يفع غربسعاطارربملعوععال عذطدعرلاعاددعات تا ملتعاإلدار ا اتاع،عوع تاش عات  وععاطةة عبةة عث اه: التاظيم-3

ع ضربملاعطربتطدعت لشرب عاط ربربلهاوعع،ة و رباعداخربرب عاطتغظربشؤوعع ربياطاعاالتةربمللوععحيقربقعذطربربدعب ربي وع.ع هربمل عضربشقعطإلشرب اا
اط لشرباعوعع تاشرب عاطتغظربشؤعبملت و رباع تش رباع ربشملدتعمنربصعتغظربشؤعاضربايعبعشربدعاربةعاطتعقشربد،عوعااتاملد ملعالرب عاخلربصعات ربتقشؤوع

ع.عءاتيفعاإل  ا
 قتة ع  ملختعات رب وععاطةربة ع ملطشربملعالرب عاجملربمللعاحمللربيعيفعثربدودعاتغهقرباع اينتطار ال غرا ي ونصيب السوق:-4

فقربربدع تلربربدعات ربرب وعع،عرربربدعالع عربرب عذطربربدعضربربعفعة لربرب  عاطتغملف ربربي،عوع قربرب ع ةربربش هعةربربةعاط ربربا وع،عاجلة افشربرباعاطربربكع عاربرب عاربربمل
عتتعملةربرب عبعربربضعات ربرب واملتعاطةربربة تعيفعوربربمللعاطتةربربد  وع.عةيملاطةربربة عةشربرب تعتغملف ربربشاعبتاشربرب عاط ربربلعاعووعاخلدةربرباعاطربربكع قربربد

ع.عع غ حعيفعاتغملف اعاطدوطشاعبملإ اا عاخلملر شاوع
 ربرب ت صع،عوعخواتربربهوععةيربربملراتوعع عتاربربدعجنربربملحعات ربرب وععالربرب عشخةربربشاعةملط ربربهعوةربربد   ع:الطبيعااة الطيصااية ل مطااروا-5

اطعربربملةلنيعيفع ربرباعوديعوععبربربنيععربربملث هع عتاربربدعات ربرب وععالربرب عاطعالرربربملتعاط خةربربشاوع.عا ربربتا ارعات ربرب وععبةربربملث هعوا وفربربه
ع.عع  ا عةغت ملتهعبغملءاعال ع درالهعالثتشمل ملةؤوععاطعاالءوععبنيععملث ه،عوع  عرلي

عه،رباتملطشرباعاط خةربشاعإعحملبربعاإلة مل شربملتاتتا ربهاعيفعاطةملطرباعالرب عوعع عتادعاا  عات رب واملتعاطةربة ت: التمويل-6
 رب ديعضربعفعةةربملدرعاطتاا رب ع،عوعاحملربدودتعتملط شربهع شربملتطإلة ملتضشقعفرب صعات رب وععيفعاتةربالعالرب عررب وضع ظرب اعوع

ز ربربربربملدتعدر ربربربرباعوععلاربربربربملع ربربرب ديع  عضربربربربعفعات لربربربرب عاتربربربمل عطلا ربربربرب وع،ععارتغربربربربملصعفربربرب صعاط ربربربربا عاتتملثربربربرباوعع  ععربربربعاباعاطتا ربربربرب 
اتتا ربربربهاعارتغربربملععت لغربربرباعوعع اتربرباعالربرب عز ربربربملدتعخمربربملط عاال ربربربتصاملرعبملت ربرب واملتعاطةربربة توع.عاتخربربملط تعبملطغ ربرب اعطلاق ضربربربني

ع.عملدتعةعدالتعاطغملةدتعال عاطق وضز وععاالرااض
حبربرب عتعتاربربدعالربرب عاإ ربربديعاطعملةلربرباع،عاتتا ربربهاوععتربربغخغضع ملط ربربملعدر ربرباعاآلطشربرباعبملت ربرب واملتعاطةربربة ت:  رجااة ايليااة -7

ع.عتق ع ملط ملعاطقدرتعال عةالثقاعاطتهاراتعاطت غاطا شاع ظ اعطضعفعةةملدرعاطتاا  وع.عبدر اعولو
اصعاتعلاةربربملتعاربربةعةربرباط ربرب  اعروععاتتا ربربهاع ربرباعاطربربتحغ وععملتعاطةربربة تتت ربربهع ملط ربربملعات ربرب وا: ساارية المع ومااات -8

 ملط ربملعةربملعتت رب عاإ ربمل عاطغقربديع،عوعالعتعتادعاملدتعتلدعات  واملتعالرب ع رب التعةغتظارباوع.عوثااهلملعاتملطشاوععو  هتيمل
طلعربملةلنيع ربملختعاالشملةربملعبملط رب  اع ملط ربملعثربىتعبملطغ رب اعوع.ع اربدادعاط شمل ربملتعاربةعاالشملةربملعبدالعةربةعو ربمل عاال ربتحقمل عيف

عحيتغ ععملثاعات  وععطغغ هعبملتعلاةملتعاةعاإثاالعاتملطشاعطلا  وع.،عوعامل
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 المتوسطة    و التعاريف المعتمدة للمؤسسات الصغيرة: الفرع الثالث
 عو ربهعةربةع   رب عفقربصع،عاتتا ربهاوععر فعاطربااردتعيفعتع  ربفعات   ربملتعاطةربة تملر  عاطتهرب  ع  عخمتلربفعاطتعرب 

عاط ربملثصنيعيفع ربتاعاجملربمللوععةاضاعععملدفتغملعاطعد دعةةعاتةربهلحملتعاطربكعااتاربد ملعخمتلربفعاتغظرب  خاللعته رغملعهلتاعات
هلحعات ربرب واملتعاطةربة تعواتتا ربربهاعةربثشربرب عو ربهعةربربغيؤعةربةعا ربربتعا عة،عاتتا ربهاوععطلدالطرباعالربرب عات   ربملتعاطةربربة ت

اتتغمل شرباعوععت ربملر  عاطةربة تاتتا ربهاعووعاوععيفعثنيعااتاربدعاطرب عضعاإخرب عةةربهلحعةغ ربعتعاإااربمللعاطةربة ت،عات ؤ
اطربتيعوععاتتا ربهاوععاطةربغملاملتعاطةربة توععوةملعفشاملعفصعاجل اة عفقدعمتعا تعامللعاملدتعةةربهلحعات   ربملت.عيفعاطةة 
PME PMI  ة عطهعبربع

ع.ععاطكعةةعضاغيملعات   ملتعاتةة توع.ع1
ل ربربرب ع ربربربداعةربربربةعععفربربربغالث عو ربربربادعاربربدد،عاتتا ربربهاوععوةربربملعفشاربربربملعفربربربصعاطتعربربملر فعاتعتاربربربدتعطلا   ربربربملتعاطةربربربة ت

،عاطربربكعاختلغربرب عةربربةعدوطرباع  عوخربرب  عووعةربربةعةغتظاربرباع  عوخربرب  وععاطتعربملر فعاطربربكعته رربربملع  ع ربربتاعاطغربرباععةربةعات   ربربملت
الشربربربهع ربربربغحملولعةغملر ربربرباعوع.عاخربربربتالاعاجليربربرباعاتعغشربربرباعبتهربربربا  ع ربربربتاعاطتع  ربربربفوععووعث ربربرباعاخربربربتالاعاطقهربربربملععاالرتةربربربملدي

اتتا ربربربهاع ربربربااءعالربربرب عات ربربربتا عاطربربربدو عوععت ربربربملر  عاطةربربربة تواااربربرباعةربربربةعاطتعربربربملر فعاطربربربكعمتعاطتاعربربرب ع طشيربربربملعفشاربربربملعفربربربصعا
ع.عواطع يبعووعال عات تا عاجل اة ي

   :التعريف  لى مستوى الدول المتقدمة: أوال
ععععععععع ربربربربربغحملولعةربربربربربربةعخربربربربربربالع ربربربربربربتاعاجلمل ربربربربربرباعاطتهربربربربربرب  ع  عو ربربربربربربؤعاطتع  ربربربربربربفعاطربربربربربربااردتعفشربربربربربربملعفربربربربربربصعات   ربربربربربربملتعاطةربربربربربربة تع

عععععععععععاطشملبربربربربربربربمل وعع ربربربربربربربملتعاتتحربربربربربربربدتعاإة   شربربربربربربرباةربربربربربربرباعالربربربربربربرب ع ربربربربربربرب ارعاطاال ربربربربربربربتاعالربربربربربربرب عة ربربربربربربربتا عبعربربربربربربربضعاطربربربربربربربدولعاتتقدوععاتتا ربربربربربربربهاوع
ع.عف   ملوع
اتتا ربهاعيفعاطاال ربملتعاتتحربدتعاإة   شرباع  ربةعوععةربةعبربنيعو ربؤعاطتعربملر فعاطةربة ت :الوييات المتة ة األمريكية-1

عاطته  ع  عةملع لي:
،ع دارتعة ربتقلاوععوععاطربتيع تاترب عمبل شربا"ذطدعات  ع:عات  وععاطةة عبأ هع1204ااتوعاط ا ة  عاإة   يعاملمعع-و
عع2 عتوعذوعتأا عحدودعيفعاطقهملععاطتيع عا عفشهع"وع

عع" Small Business Administrative"عSBAعوةملع دارتعاإاامللعاطةة تع-ل
اتتا ربهاعااتاربدعالرب عةعربمل  علاشرباعخمتلغرباعوععفشاربملعفربصعات   ربملتعاطةربة ت ربداعدردةملعتع  غملعولصرب ع فقدع

ربهيربربربملعبه شعربربرباعاطقهربربربملععاالرتةربربربملديعوععاربربربددعاطعاربربربملل،عةصربربرب عث ربربربؤعات شعربربربملتعاط ربربربغا ا،عات ربربرب وععاطةربربربة عطتحد ربربربدعث ربربربؤ
 عات رب وععاطةربة ع رباعذطربدعات رب وععاطربتيع اخلربدةملتعفربوععفغربيعوربمللعاربملرتعاطت  ةربا.عاطتيع عا عفشربهعات رب وععاطةربة 

اطةربغملااعالع   ربدعاربددعةااغشربهعاربةعوععلربايفعوربمللعاربملرتعاجلا،عوع ةربفعةلشربا عدوالروععالعت  دعة شعملتهعاط ربغا اعاربةعاالاربا
ع.ع3ةاافع077

                                                 
1
-PME ; PMI : petite et moyen entreprisse ; petite et moyen investisement    

 .ع10صع،عطتل ة   ع ملبقعا،ع9772،ع هلملمعفخ يعطالشا-2
3

ع.ع10صع،ع غسعات   عاط ملبقع-
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طلا ربربربملر  عاطةربربربة تع عتاربربربدعالربربرب عاربربربددعاطعاربربربمللععSBAوعيفعتع  ربربربفعآخربربرب عااتادتربربربهع دارتعاإااربربربمللعاطةربربربة تع
بةربربضعاطغظربرب عاربربةعاطقهربربملععاالرتةربربملديعاطربربتيع عاربرب عفشربربهعثشربرب ععربربغغملعات ربربملر  عوفقربربملعت ايربربملع  عوربعربرباعو ربربااععرةش ربربشاع

ع:1 يع
ع؛ععاملةالع97 يعاطكعتاافعور عةةعوععيفعاطةة ع*عات ملر  عاتتغمل شا
ع؛ععاملةالع22  عع97 يعاطكعتاافعةةعوعع*عات ملر  عاطةة ت

عع؛ععاملةالع322  عع177 يعاطكعتاافعةةعوعع*عات ملر  عاتتا ها
ع.عاملة ع077فييعتلدعاطكع عا عاملعولص عةةع*عات ملر  عاط   تع

ععع"American Bankers Association"عABAوةملعا ملدعاتةملراعاإة   شاعع-ج
العبربربربربدع،عوعط ربربربربةع غربربربربملحعخةربربربربملةصعو مل ربربربربشاعتتاتربربربرب عاربربربربمل،عوعفربربربرب  عو ربربربربهعالع ا ربربربربدعتع  ربربربربفعدو عةاثربربربربدعطلا ربربربرب وععاطةربربربربة 

ع:عع2ومهيملعةملع لي،عوعطلاة اعو ع تغيايمل
ع؛ععتاثشدعاإلدارتع-
ععععع؛ تؤعاتةالعال عرويعاتمللع)ثقا عاتل شا ةةعاتملطدعووعةةعوااااععة تعةةعاتملط نيع-
عع؛ععالع اجعلةشصعووعتق شؤع اايعحددعطت  هاعداخ عات  وععاطةة ع-
ع؛ععاطتاز  وععب ملطاعط  عووعو ملطشاعاإل تملجع-
ع؛ععاطالش عال عاإ اا عاحمللشاع-
ع؛ععاطعملةلا عحلشا وععاتملط ا ع-
ع؛ععتهعووعخم  ملتهفييعالعةشاةعال عث لتهعووعاالشمل،عطشسعطلاغ أتعدورعبملرزاعيفعاطقهملععاطتيعتعا عفشهع-
ع؛ععععاباعثةالعات  وععال عاطتاا  عةةعاإ اا عاتملطشاعاتغظااع-
اطربربكععاإلثةربربملءاتة ربربتغشدتعةربربةعبعربربضععBolton Commitéeرملةربربملعجلغربرباع :المم كااة المتةاا ة البريطانيااة -2

اتعربربمل  عرربربدعا ربربتخدةملعاطل غربرباعةعظربربؤع،عوع ثةربربملةيعطلةربربغملاملتعاطقملةاربرباعيفعب  همل شربربمل،عتع  ربربفعب جيربربملد،عو   ربربملعةربربةعر ربرب 
ععععععععوةربملعيفعوربمللعاطتعربد ةع،عاملةرب ع977فغيعومللعاطتةربغش ع عتربوعات رب وعععربة اع ذاعواربفعاررب عةربةع،عاطكعذل تعةةعر  

لاربربملعا ربربربتخدةملعات شعربربملتعاط ربربربغا اعع،ععاملةربربرب ع90اطت ربربششدعفربرب  عات ربربرب وعع عتربربوععربربربة اع ذاعلربربمل عاربربربددعاطعاربربمللعورربربرب عةربربةعوع
ع.3املرتعاجلالاعاطقهملايوععاعالتلاعشملرعطتق شؤعاتغ عتعاطكعتعا عيفعومللعات

اطربربربتيع عتربربربوعةربربربةعو ربربربؤعات   ربربربنيعطال ملد ربربرباعاطعملةربربربرباعوعععLéan Gingembreرربربربملمعع1233يفع ربربربغاع  رنساااا: -3
اتتا هاعاطغ   شاع  لدعالرب عوععطلا   ملتعاطةة تتع  فععب اهملء،ع)* "CGPMEاتتا هاع"وععات   ملتعاطةة ت

                                                 
ع.ع15صع،ععة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،ع هلملمعفخ يعطالشاع-1
2

 .ع44صع،ع9772،عةة ،عاإل  غدر ا،عاطدارعاجلملةعشا''،عارتةملد ملتعاا  عات  واملتعاطةة ت،ع''عا دعاتهلاعا دعاتاشدع-
3

 .ع43صع،عة   ع ملبقعاطتل ع9772،عا دعاتهلاعا دعاتاشدع-
)*(

-La confédération générale de PME  
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 ربتاعةرب عضربامل عاالتةربمللع،عاطتقرب عاطغعلربيعهلربملوععامعبملطت ربش عاإلداريثشرب ع قرب،عو عةملطدعات   اع اعات تصا عاخلربملص
ع.عع1ات تا عة عاطعامللوععات ملش 

ةعشربربملرعاربربددعوععاتتا ربربهاعيفعاطشملبربربمل عالربرب عةعشربربملرعرو عاتربربمللعات ربربتصا وعع عتاربربدعتع  ربربفعات   ربربملتعاطةربربة ت :اليابااا  -4
ع:ععذطدعاطتيع وز عاجلدولعود مل ،عوعلتاعث اعط شعاعاطغ ملخت،ععاطعاملل

 33:  و  ر مال 
 المتوسطةو  التعريف المعتم   ي اليابا  ل مؤسسات الصغيرة

 المعياااار
 طبيعاة الاطااق

 رس  الما  المستثمر ع   العما 

عةلشا ع ةعع477ور عةةعووع  ملويععاملة عع477الع تعد ععاطغق وععاط غملءوععاتقملوطا
ع ةعةلشا عع177ور عةةعووع  ملويععاملة عع177الع تعد ععاملرتعاجلالاع

عةلشا ع ةعع07الع تعد ععاملة عع177الع تعد ععرهملععاخلدةملتع
عةلشا ع ةعع07الع تعد عععاملة عع07الع تعد ععاملرتعاطت  ةا

ععWWW.OECD-ISTANBIVL.ME2004.ORG:عةةع ادادعاط ملث ع قالعاة:عاتةدر
 : التعريف  لى مستوى الدول النامية: ثانيا

برب عتعربدةملع  عاط صرب ع،عاتتا هاعال عاطدولعاتتقدةاعفح رباوععة تمعتقتة عحملوطاعتع  فعات   ملتعاطة
ع.  ةعا ضعبعضعاملرلع ت عاطدولعيفعومللعاطتع  ف،عوعةةعاطدولعاطغملةشا

ععععععطربربربشسعرشاربربرباعاإعربربربالعوععاتتا ربربربهاعيفعاهلغربربربدعالربربرب عو ربربربمل عث ربربربؤعاطعاملطربربرباوععبربربربدوعتع  ربربربفعاإااربربربمللعاطةربربربة ت :الهاااا  -1
 ربرب وععاطةربربة عةعتاربربداعالربرب عث ربربؤعاطعاملطربرباع ربربملةداعيفعوواخربرب عاط ربرب عشغملتعةربربةعبقربرب عتع  ربربفعات،عوعووعث ربربؤعاال ربربتصاملر

ع957ثربددعبربأ عالع تعربد عة لربغعوععيفعاإعربالعاطصملبترباعلاعشربملرعاربمل عبعربدعذطربدعدخرب عث ربؤعاال ربتصاملر،عوعاطق  عاتملضي
عاطتقربربربربدمرملعربربربرباعوعرربربربربدع ربربربربملءع ربربربربتاعاطتةشربربربرب عا ع مل ربربربربملعطلتهربربربربارعاطربربربربتيعشربربربربيدتهعاطةربربربربغملااعيفعاهلغربربربربدعوع.عوطربربربربفعدوالرعوة   ربربربربي

اتخههربربربربنيعطلتغ ربربربرب عيفعو عجيعلربربربربااعة ربربربربتا عاطت غاطا شربربربربملعيفعوععرربربربربدعود ع ربربربربتاعاطتقربربربربدمعبربربربرب عضعاط ربربربربملثصني،عوعاطت غاطربربربربا ي
اربربربملعوة ربربربةعلف لاربربربملعلمل ربربربملعاطت غاطا شربربربملعات ربربربتخدةاعيفعات   ربربرباعب ربربربشهاعل.عاعو مل ربربربملعطتع  ربربربفعاطةربربربغملااعغشربربرباطةربربربغملااعات

ع.2 ملع   شمل  عو ع تاعاتعشملرعلة  ع عتوعةقشمل،عاات ملرع تاعات  وعععة ا
ع:عع3ذطدعوفقعاتغح عاطتمل وععال عةعشملرعاددعاطعاملطاعام.ص.و.مااتادتعت لشملعيفعتع  فع :تر يا -2
ع؛ععاملة ع يعا ملرتعاةعة  واملتعةتغمل شاعاطةة ع17ور عةةععاملتعاطكعت ة وعات  عع-و

ععع؛ععاملة عتعتوعة  واملععة تع32  عع17ات  واملتعاطكعتاافعةةعع-ل
ع.عاملة عتعتوعة  واملتعةتا هاع122  عع07كعتاافعةةعات  واملتعاطع-ج

                                                 
1
-Oliver torrés ; les PME ; dominos flammarino ; paris ; France ; p 16.  

2
 .ع40صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،عا دعاتهلاعا دعاتاشدع-

 .ع11صع،ع9770،عةة ،عاطقمل  ت،عطل تمللعاهلش اعاتة  اعاطعملةا''،عة تق  عات  واملتعاطةة تعيفعةة ،ع''ث نيعا دعاتهلاعاإ  ج-3
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ع:عع1 عتادعتع  فعات  وععاطةة عيفعا دو ش شملعال عاجلياععملث اعاتةلحاعةةعاطتق شؤعفاصالع: ان ونيسيا -3
مبا ربرباع ربربتاعاتعشربربملرعتةربرب حعاتغ ربربأتعوععد ربرباا عاإلثةربربملءعات لربرب يع  ربربتخدمعث ربربؤعاطعاملطربرباعلأ ربربمل عطت ا ربرباعاتغ ربربعتع-و

ع.ععاامللع2  عع0لمل ملعتاافعةملعبنيععة تع ذاعع
وطربربفعع35ثشربرب ع عتربربوعو عاتغ ربربأتععربربة تع ذاعمع تعربربدعرولملهلربربملع،ع  ربربتخدمعبغربربدعو دو  ربربشملعةعشربربملرعذوعطربربملب عةربربمل ع-ل

بغربربربدعوعع  ربربتاعفربربرب  عد ربرباا عاإلثةربربربملء،عوعوطربربربفعدوالرعوة   ربربربيع93مع تعربربربدعث ربربؤعاإعربربربالعاتتداوطربرباععع،عوعدوالرعوة   ربربي
ع.ععتع  فعات  وععاطةة وععاعطتقدوا دو ش شملع  تخدةمل عةعشملراعواثد

ع:عةةعمجلاع ت عاتعمل  عةملع لي،عوعت تخدمعوزارتعاطةغملااعولص عةةعةعشملرعيفعتع  غيملعطلا  وععاطةة ع-ج
ع.ععوطفعدوالرعوة   يع197اتعداتعولص عةةعوععوالع تعد عاال تصاملرعيفعاإل  ملءاتع*
ع.ععفعدوالرعوة   يوالع تعد عاال تصاملرعةقملب عاطعملة عاطااثدعولص عةةعوطع*
ع.عو ع  ا عاتملطدعا دو ش يعاجلغ شاع*
بدرا رباعاربةعاطقهربملععاطةربربغملايعع Bruch and Hiemenzرربملمعلرب عةربةع :تعرياف  و  جااوب شارق اسايا -4

عاطربكعة ربملعدولع غربالعشرب  ع ربت عاطقربملرتع وععاتتا هاعيفعبعضعةةعاطدولعاطغملةشاعطقملرتعآ شملوعطلا   ملتعاطةة تع
اطدرا ربرباعاطربربكعو  ا ربربملعا ربربملدعع طربربملراطعاملطربرباعيفعتةربربغشغيملعطلا   ربربملتعث ربرباعات ربربؤعيفعع ربربتاعبمل ربربتخدامعةعشربربملرعث ربربؤوع

ع:عع2ثش ع ملءعاطتةغشفعال عاطغحاعاطتمل ع)* "ASANشعالعبالدع غالعش  عآ شملع"
ع.ععاامللعتعتوعة   اعةةة تع2  عع1ات   اعاطكعتاافعةةعع-و

ع.ععاملة عتعتوعة   اععة تع32  عع17ات   اعاطكعتاافعةةعع-ل
ع.عاملة عتعتوعة   اعةتا هاع22  عع07ات   اعاطكعت ة عةةعع-ج
ع.ععاملة عفاملعولص عتعتوعة   اعل  تع177ات   اعاطكعتاافعةةعع-د

   :التعريف  لى مستوى الدول العربية: ثالثا
تاربربدعفاغيربربملعةربربةع ع.عتةربربغشفعات ربربملر  عوفقربربملعت ايربربملعيفعاطربربدولعاطع بشربرباوععلتلربربفعاتعربربمل  عاتعتاربربدتعيفعتع  ربربف

ةاثربدعةعتاربدعةربةعر رب عوعالع ا ربدعتع  ربفعواثربدعوعع..اخل.عةغيربملعةربةع عتاربدعرو عاتربملل،عوعاربددعاطعاربمللعلأ ربمل عاطتع  ربف
اجلربدولعود ربمل عوععاتتا ربهاوععب عوثشمل ربملعتعتاربدعاطدوطرباعاطااثربدتعولصرب عةربةعتع  ربفعطلا ربملر  عاطةربة ت،عمجش عاطدولعاطع بشا

ع.عاتتا هاوععملعفصعات   ملتعاطةة تاشغاعةةعاطدولعاطع بشاعفشابعضعاطتع  فعاتعتادتعيفع
ع
ع
ع

                                                 
1

 .ع40-40عصعص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،عا دعاتهلاعا دعاتاشدع-
)*(

-ASAN : Association of Southeast Asian Nations  
 .ع11صع،ع1225،ع عاعاطصمل شااطه،عةة ،عاطقمل  ت،عاطتاز  وععاطدارعاطدوطشاعطلغ  ''،عةغ عتعاإاامللعاطةة ت،ع'' ملطةع  غ    ع:عت مجاعطلشاعبه  -2
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 34: ال  و  ر م
 مفهوم المطاريع الصغيرة  ي عياة مف ال و  العربية

 م م ايستثمار  ع   العما  ال ولة
ععاملةالع07ور عةةععةة 

عوطفعد غملرعلا كع907ور عةةععاملةالع07ور عةةععاط ا مل
ععاملةالع07ور عةةععاطع ا 

عور عةةعةلشا علايرع عاديعالاملةع07ور عةةععاط عاد اع
ععاملةالع0ور عةةععاإرد 
ععاملةالع2ور عةةعع ار مل

عوطفعدر ؤعع077ور عةةععاملةالع2ور عةةععاالةملرات
ععاملة ع32  عع17ةةععاط ح  ة
ععاملةالع977ور عةةععاتة ل

ع.عبتة ا،ع91صع،ع ،عة   ع ملبقعاطتل ع9772)،ع هلملمعفخ يعطالشا:عاتةدر
ع اةربربرب عفةغربربربهعةربربربةعاطغملثشربربرباعاطقمل ا شربربرباعالع ا ربربربدعويع ربربربصعته شقربربربيع عربربرب اعات   ربربربملتعاطةربربربة توةربربربملعفشاربربربملعفربربربصعاجل

اتتا هاعيفعاجل اةرب عف  ربهعةربةعاطةربعاع د ربدعاطقهربملععوععيفعا ع شمللعتع  فعع  حعطلا   ملتعاطةة ت،عوعاتتا هاوع
ع.عاطةغملايعاطتيع ت ا عةةع تاعاطغاععةةعات   ملت

عجلغاعوزار اعة الاعارااحعتع  فع عتادعال عاددعاطعامللاةعط  قعع1222وعردعثملوطملعاطازارتع غاع
ع:ع1لمل عال عاطغحاعاطتمل وععررؤعاإاامللوع
 : المؤسسات الصغيرة ج ا -1
ع؛اامللع70ت ةش عال عاإلص عع-و

ع.عدجع4ع077ع777 ققعررؤعواامللع غايعالع تعد عع-ل
 : المؤسسات الصغيرة -2
ع؛املة ع07ت ةش عال عاإلص عع-و

ع.عدجع40ع777ع777واامللع غايعالع تعد ع ققعررؤعع-ل
 : المؤسسات المتوسطة-3
ع؛عاملةالع907ت ةش عال عاإلص عع-و

ع.عدجع157ع777ع777 ققعررؤعواامللع غايعالع تعد عع-ل

                                                 
للشرباع،ععتهربا  عدور ربملعيفعاالرتةربملد ملتعاتةملربشرباوععاتتا ربهاوععاطدورتعاطتدر  شاعثربالعاا رب عات رب واملتعاطةربة ت،عتها   ملعيفعاطعملم"وععاتتا هاوعع"ةمل شاعات   ملتعاطةة ت،ع لملاش عشع ملينع-1

عبتة  فع،ع00-03صع،ع9774ةمليعع95-90و ملمع،ع هشفعا ملةع،عاطعلامعاالرتةملد ا
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ع ذ،عوعة عذطدعمع  قع ربتاعاطتع  ربفع رباعاتعاربالعبربهعيفعاجل اةرب ،عوع  ع تاعاطتع  فعالع أختعة دوعاال تقالطشا
أ ربهعالع ا ربدعبعاطرباط اتتا ربهاعوةربملمعواضربملءعاجمللربسعاط ربع عوععع حعوز رب عاطةربغملاملتعاطةربة تع9771ولتاب عع14يفعوع

  ربربربربةعاطعربربربربادتع  عاطتع  ربربربربفعاطربربربتيع قربربربربالعبربربربربأ ع ربربربربت ع،عوعتاعاطغربربربرباععةربربربربةعات   ربربربربملتعيفعاجل اةربربرب درشربربربربقعهلربربربوععتع  ربربربفععربربربرب  ح
  ربربتاعوع.عدج"ةلشربربملرعع9 قشربربقعررربربؤعوااربربمللع ربربغايعيفعثربربدودعوععاملةربرب ع907  عع1"اطربربكعت ربربة عةربربةع:عات   ربربملتع ربربي

لاربربملع،ععاتتا ربربهاعيفعاجل اةربرب وعع ربرباععات   ربربملتعاطةربربة توعاربربدمعوضربرباحعةعربرب عوععوضربرباحعاط ة ربرباتعربربادععربربارتعوخربرب  ع  عاربربدمع
ع.عع1لتطدعيفعخمتلفعدولعاطعملموععبق 

اتربربربربربربرب رخعيفعع15-71ةربربربربربربربةعاطقربربربربربربربمل ا عررربربربربربربربؤعع0وع3وعيفعتع  ربربربربربربربفعآخربربربربربربرب عوث ربربربربربربرباعةربربربربربربربملع ربربربربربربربملءتعبربربربربربربربهعاتربربربربربربربملدتنيع
فقربدعارب اعات رب ععاجل اةرب يع ربت ع،عاتتا ربهاوععرشاعات   ملتععاطةربة تاتتضاةعاطقمل ا عاطتا شييعطاعع19/19/9771

عشخةربربملع907  عع1ت ربربة عةربربةع،ع ربربل عووعخربربدةملتعةياربربملعلمل ربربملعط شعتيربربملعاطقمل ا شربرباع  تربربملجبأاربربملعلربرب عة   ربرباععاإخربرب ت
علاربربمل،ععةلشربربا عد غربربملرع077ةلشربربملرعد غربربملرع  اةربرب يعووعالع ت ربربملوزعثةربربشلتيملعاط ربربغا اعع9الع ت ربربملوزعررربربؤعوااملهلربربملعاط ربربغايعوع

%عفاربربملعولصربرب عةربربةعر ربرب عة   ربرباعووعواااربرباعة   ربربملتعع90حبشربرب عالع تلربربدعرولملهلربربملعمبقربربدارع،عتتربرباف عالربرب عاال ربربتقالطشا
ع.2اتتا هاوععوخ  عالع غه قعالشيملعتع  فعات   ملتعاطةة ت

 المتوسطةو يا المؤسسات الصغيرةامزو أهمية: المطلب الثاني
اتتا ربهاعخملعرباعيفعارب عاال تاربملمعوعع  ربملتعاطةربة تةربد عومهشرباعات عع برب از ربتاعاتهلرباع ربغحملولعةةعخرباللعععع

اتتا ربهاعوععو ؤعة ا ملعات  واملتعاطةربة تلاملع غحملولعاطته  ع  ع،عع تاعةةع يا،عاتت ا دعهلتاعاطغاععةةعات   ملت
ع.ععبملطغ  اعإعحملاملعووعةالليملعةةع ياعوخ  

 المتوسطةو أهمية المؤسسات الصغيرة: الفرع األول
تقربمل عوععاتتقدةرباعالرب عثربدع ربااء،وععاتتا ربهاعدوراع ملةربملعيفعاالرتةربملد ملتعاطغملةشرباوععتتلعاعات  واملتعاطةة ع

ع:ع3ةعاطتملطشا ةغيملع   اعة ملمهتيملعيفعاالرتةملدععاطاط عيفعاتشملد،عةتغاااوععومهشاعمب ش اتعاد دت
ع؛ضاةعاطعاملطاعاتااغاع-
ع؛ضاةعاطعددعاإلمجمل عطلا   ملتع-
ع؛عضاةعاطغملتلعاحملليعاإلمجمل ع-
ع؛اطقشااعاتضملفاعاحملققاضاةعع-
ع.ععضاةعاطاتشاعاطت ملةليعطلغ شلعاطةغملايع-

اتعهشربربربملتعاتتعلقربرباعبتلربربربدعات   ربربربملتعيفعبعربربربضعاالرتةربربملد ملتعاتتقدةربربرباع ت ربربربنيعطغربربربملعةربربربد عوععفربرب ذاعتأةلغربربربملعاإررربربربملم
ع:ععلعود مل  تاعث اعةملع وز عاجلدوع،عوعاإل ااتش شاعهلت عاتغظاةاعةةعات   ملتعيفع قشقعاطتقدمعاالرتةملدياإمهشاع

                                                 
1
ع.ع00-00عصعصشع ملين،عة   ع ملبقعاطتل ،عع لملاش ع-
 
ع.ع197صع،ع ملةعاع  ش دت،ع9770د  اوع،ع74اطعددعررؤع،عولاعوحبمل عرو ش ملدا''،عاتتا هاعيفعاجل اة وعع اعت رشاعش  اعداؤعات   ملتعاطةة ت،ع''رثشؤعث نيع-2
رشرباعاارب عبعغرباا ع،عوعآفربمل عاطتغاشرباوععاتتا ربهاعيفعاطرباطةعاطعرب يبع:عاإلشرب ملطشملت،عوع ربدوتعات رب واملتعاطةربة ت''،ععاالرتةربملدعاجل اةرب يو ملطشاعتغاشاعات رب واملتعاطةربة تعيف،ع''ععملحلععملتي-3

ع.ع102صع،ع9773 مل غيعع99-15،عةة ،ع،عاطقمل  تواملتعاطةة تعواتتا ها":ع"تقششؤعات  ع
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 35: ال  و  ر م
 المتوسطة  ي اي تصا يات المتق مة  ي سواخر التسعيااتو   ور المؤسسات الصغيرة

 الدولــــة
 نسبة المؤسسات الصغيرة

 المتوسطة )%(و

نسبة العمالة الموظفة 

)%( 

مساهمتها في الناتج المحلي 

 اإلجمالي )%(

ع35ع0490ع2290عاطاال ملتعاتتحدتعاإة   شاع
ع4392ع0090ع2290عربربربمل شربربربربملوت

ع47ع0099ع2292عبربربرب  همل شربربربمل
ع0195ع02ع2292عفربرب   ربربربربمل

ع3790ع32ع2290ع ربهملطشربربربربربملا
ع9091ع0495ع2290عاطشربربملبربربربمل ع

عللشربرباعاطعلربربامعاالرتةربربملد اع،الربربامعاطت ربربش وععولربرباعاطعلربربامعاالرتةربربملد ا،ع''و ربربملطشاعتغاشربرباعات ربرب واملتعاطةربربة تعيفعاالرتةربربملدعاجل اةربرب ي''ع،ععربربملحلععربربملتي:عاتةربربدر
ع.ع90صع،عاجل اة ي،ع هشف،ع74/9772اطعددع،عالامعاطت ش وععاطت ملر اوع

ثشربرب عبلةربربملعةربربصالعيفعاطاال ربربملتع،عدور ربربملعيفعاالرتةربربملد ملتعاتقدةربرباوععوع الثربرب عةربربد عومهشربرباع ربربت عات   ربربملت
مبربملعفشيربملعات   ربملتع،عةلشربا عة   رباع15يفعاال ربملدعاإورويبعاربملوزتعوععةلشربا عة   رباع99ثاا عاتتحدتعاإة   شاع

ثشرب عت ربتاااع،عوطربفعة   رباع152ثرباا عع9779بشغاربملعوعرب عاربدد ملعيفعاجل اةرب عيفعوواخرب ع ربغاع،عاطغ د اعاتةة ت
%عةربربةعاطغربربملتلعاطربربداخليعع03اتتا ربربهاعمبربربملع  ربرب تهعوعع  ربربملرحعاطقهربربملععاخلربربملصعمب   ربربملتهعاطةربربة ت،عوعاملةربرب ع043ثربرباا ع
ع.ععاإلمجمل 

ع:ع1اتتا هاعيفعاطغقملختعاطتملطشاوععتش شاعتغظاةاعاإاامللعاطةة ت  ةع جيملزعةد عاإمهشاعاإل ااوعع تا
ت ربربربةشليملعوعتع  ربربرباعاتربربربدخ اتعوععاإل تربربربملجتهربربربارعوععيفعتغاشربربرباع)*  قةربربربدعاربربربملعةربربربد عومهشربربرباعم.ص.و.موع: التطاااويرو  التامياااة-1

ع:ععاإةص عةةعخالل
ع؛ععلغملءتهال عز ملدتععوععاا عم.ص.و.معال عتع  اعاتدخ اتعاخلملعاعطت ةشليملعيفعاالرتةملدعاطقاةي-و

ذاتعاخلربربربربربدةملتعوععة ربربربربربملمهاعم.ص.و.معيفعز ربربربربربملدتعاطغربربربربربملتلعاحمللربربربربربيعاخلربربربربربملمعةربربربربربةعخربربربربرباللعتاف  ربربربربربملعجملاااربربربربرباعةربربربربربةعاط ربربربربربل -ل
ع؛اال تيالحعاطغيملةيعووعاطا شص

عطلاغت ربربربملتةربربربةعخربربرباللعتاز عيربربربملعاإةصربربرب عع،عتلعربربرباعم.ص.و.معدورعو مل ربربربشملعيفعز ربربربملدتعة شعربربربملتعات   ربربربملتعاط ربربربو -ج
ع؛عع..اخل.عاطغق ،عطتخغشضعةةعت ملطشفعاطتخ  ةبأر عاإ عملرعاةعط  قعاطعا عال عاوع
ع؛خدةملتع  عةغظااوعع  ملعطعدتع ل   نيعم.ص.و.معةةعمنصعاال تيالحعةةعخاللعتاف-د
ع؛عاإ مل شاعت   ملتعل  تعة تق لشاتعتوعم.ص.و.معاطغااتع-و

                                                 
،ع ملةعاعف ثملتعا مل ،عالامعاطت ش ،عللشاعاطعلامعاالرتةملد ا''،ععدرا اعثملطاعات  واملتعاحمللشا،عآفمل عتها   ملوععاتتا هاوععط  عاا  عات  واملتعاطةة ت،''عةعش تعة عادعوة -1

ع ا.عبتة،ع95-90عصعص،ع  عةغ ارت،عر ملطاعةمل  ت ،ع9770،ع هشف
 .عاتتا هاوععات   ملتعاطةة تع-)* 
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غعربربربرباعةقملر ربربربرباعاتتا ربربربربهاع قشربربربربقعة ربربربربتا ملتعمنربربربرباع ربربربربدعة توععوا تربربربربملعاطعد ربربربربدعةربربربربةعاطدرا ربربربربملتعو عات   ربربربربملتعاطةربربربربة ت-ي
ع.ععبملت   ملتعل  تعات ؤعخملعاعفشاملع تعلقعبتاف  ملعتغملعاعاطعا 

ععععاتتا ربربربربربربهاعالربربربربربرب عةغربربربربربربملخعةغمل ربربربربربرباعطلت د ربربربربربربدعوععثشربربربربربرب عتتربربربربربرباف عةغظاةربربربربربرباعاإااربربربربربربمللعاطةربربربربربربة ت: التة ياااااا و  ايبتكااااااار-2
 تربربملزع ش ربرب عتغظشاربربيعع طربربملراطربربتيع  ربربا عالربرب عشربرب  عف  ربربقعةت ملةربرب عيفعوعع ظربرب اعطه شعربرباعاطعاربرب عاربربمل،عاطتهربرباروععاالبت ربربملروع

ف د ربرباعع  تربربملجتقغشربربملتعوعععاالبت ربربملراتعا ربربملرتعاربربةعودواتعوععلاربربملعو عةعظربربؤعاالخاااربربملت.عاط ربربياطاعيفعاطت ربربش وععبملط  ربربملطا
طتربتا ةع،عابت ربملرعةغت ربملتع د ربدتوعةربةعخرباللعلغربشضعت ربملطشفعاإل تربملجع،عم.ص.و.معيفعز ربملدتعة شعملةربملتعتادعالشيربملع

ع.ع  تعات ؤعال عة تا عاط ا ةةعاطتةلاعال عاالثت ملرعاطتيعاملر هعالشيملعات   ملتعل
عععععععععاال تاملاشربربربربربربربرباعوععت ربربربربربربربربمل ؤعم.ص.و.معيفع  ربربربربربربربربنيعة ربربربربربربربربتا ملتعاطتغاشربربربربربربربرباعاالرتةربربربربربربربربملد ا: تااااااااو ير مااةااااااااب العماااااااال-3
رربدعرربملمعاطعد ربدعةربةعاط ربملثصنيعوع.عاخلغضعةةعشدتعثدتعاط هملطاعةةعخاللعتاف  ملعتغملعاعاطعا عبأاربدادع ربدعةعتربوتوع

يفعع Davis ; Haltimanger et Shihةعومهيربملعجنربدعدرا رباعلرب عةربةعةرب،عوعاربدتعدرا ربملتعيفع ربتاعاجملربمللعبرب   اء
ع.ع1220يفعب  همل شملع غاععKoningsلتطدعوعع1220اطاال ملتعاتتحدتعاإة   شاع غاع

ةربةع،ع طشيربملفربااتعاجنملز ربملعت ربملاملعل رب اعيفعاطغتربملةلعاتتاعرب عوععوعردعواي تع ربت عاطدرا ربملتعر ربؤعاالخربتالاعيفعة ربمل 
ع.ععبنيعث ؤعات   ملتعةةع ياعوخ  وعع ياةعدلعتاف عةغملعاعاطعا عةةععخاللعو ادعاالراعا  شاعبني

لاربربربملعو ع،ععوع ربربربتاعةربربربملع عربربرب عو عفربربرب صعتربربرباف عةغملعربربرباعااربربرب ع د ربربربدتعت ربربربا عولربربربوعبملطغ ربربرب اعطلا   ربربربملتععربربربة تعات ربربربؤ
عويعةعربربدلعت ربرب  حعاطعاربربمللعيفعات ربرب واملتعاطةربربة ت،عوعربربة ةعربربدلعت ربرب  حعاطعاربربمللع قربرب عللاربربملعلربربمل عث ربربؤعات   ربربملتعع

ع.ععاطع سععحشحوععات ؤع  ا عور عممملع اعالشهعيفعات   ملتعاط   تاتتا هاعوع
ع:1اتتا هاعةملع أيتوععطلا   ملتعاطةة تاال تاملاشاعوععةةعوب زعاجململالتعاطكعتت لارعفشيملعاإمهشاعاالرتةملد اوعع تا
،عقل ملتعاالرتةربملد اطلتعااال ت ملبوععال عاطت ملطشفات  دعةةعاط ة اعيفعومللع  نيعردرتعاالرتةملدعاطاط عع ضغملءع-1

اإةربرب عاطربربتيع،عالربرب عواربرب عاطغ ربربملختعاالرتةربربملديعرشمل ربربملعبملت ربرب واملتعاط  ربرب ت ذعالع ربرب ا عاختغربربملءعاربربددعةغيربربملعواغربربملءعفربربااتع
ع.ععجيع عةغيملعاملة عا تق ارعيفعاالرتةملدعاطاط 

تعبربنيعيفعتقلربشصعاطتغربملوعوعع اتعبربنيعة ربتا عاطتهربارعاالرتةربملديعبربنيعةغربملطقعاطدوطرباعاطااثربدتت ملادعيفعتضشقعاطغع-9
 عاربقعاطت ربملبدعاإل تربمل يعوععاطت ملةرب عبشغيربملوععاطرباابصممربملعحيقربقع،عت ل عاتغ عتعاطةغملاشاع ة افشربملعيفعةغربملطقعدو عوخرب  

ع.عتاز  عمثملرعاطتغاشاعاالرتةملد اعبنيعخمتلفعرباععاط الدوععممملع  ملادعال ع   ،عبنيعخمتلفعاطقهملاملت
عععععععع  عاتد غربربربربربرباعإاربربربربربربملعت ربربربربربربتخدمعاتربربربربربربااردعاحمللشربربربربربرباعت ربربربربربربملادعات ربربربربربرب واملتعاطةربربربربربربة تعالربربربربربرب علغشربربربربربربفعاهل ربربربربربرب تعةربربربربربربةعاط  ربربربربربربفعع-4
ع.ععاالرتةملديعاإفض وععممملعحيققعاطتااز عاال تاملاي،عاطقا عاطعملةلاوع
ع:عالت ملاعاتيملراتعةةعخاللعةملع ليوععتقلش عة تا عاط هملطاوععا تشعمللعاطقا عاطعملةلاع-3
ع؛عع ظ ةملعيفعات  واملتعاط   تاتتا هاعور عةةعوععت لغاعتاف عف عاعاطعا عيفعات  واملتعاطةة تع-و

ع؛عع عليؤعااملالعةملع   ةعةتاش  ةعمب ورعاطارملوععدورعم.ص.و.معيفعالت مللعاتيملراتعاطعملةلنيع  عات  لنيع-ل
                                                 

ع.عابتة ع،ع30-34صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،عا دعاتهلاعا دعاتاشد-1
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ع؛ععات عدعيفعخلقعااعملتعطلةغملاملتعاط  غشاعفشيملوععاطقا وععا تشعمللعاطعاملطاعاطغملةضاعيفعاط  فع-ج
و عاطعاربرب عرربربدعوععاطالزةربرباعطلتعشربربنيعخملعرباعاإل رب اءات  عو ربي عب ربرب اعحدود ربرباعاإرربربملرلعب ربربوععت ربةش عوفربرب ادعاطعملةلرباع-د

ع.ععو شلاعطلحةالعال عف صعاا عوفض وعع  ا عة رتمل
ع.ععاطعملةلنيوععت ش عاطعالرملتعاإل  مل شاعبنيعرلعاطعا ع-0
ععععاتتا ربربربربربهاع ربربربربربااتعثقشقشربربربربرباعت ربربربربرب واملتعل ربربربربرب تعة ربربربربربتق لشاع اربربربربرب عيفعطشملةربربربربربملعاطغ ربربربربربملحوععتعتربربربربربوعات ربربربربرب واملتعاطةربربربربربة تع-0
ع.عاطتهاروع
اطااثربدعووع رب ءعةغربهعيفعة   رباعععاإل تربمل يمبربملع  ربملبهعاخلربصعوععتعات  وععاطةة عال عاطتخةصعيفعومللعةعنيرعردع-0

لأ ربربهعواربرب ععربربغملايعيفعةغ ربربأتعوععيفعاربربددعةربربةعات   ربربملتعاطةربربة تعاإل تربربملج قشربربقعاطت ملةربرب عيفعع ة مل شربربال ربرب تعممربربملع عربرب ع
ع.ععولو

 ذع  ربربربةع،عاطتاز ربربرب عيفعاالرتةربربربملدعاطربربرباط وععاإل تربربربملج ش ربربرب عوععاإل تمل شربربربااطقملاربربربدتعتا ربربربش عوععتعتربربربوعو ربربربشلاعفعملطربربرباعطتغا ربربرب ع-5
ع.عةةعاط الدعات  ارع   ملةيملعيفعةغملطقعخمتلغ

تاز ربربرب عاطربربربدخ عاطقربربرباةيعطةربربربملحلعوربربربربمللعاطربربربدخالعع اربربربملدتا تاملاشربربرباعممربربربملع ربربرب ا عاجيملبشربربربملعيفعوععتغاشربربرباعارتةربربربملد اع ثربربربدا ع-2
ع.عاإلص عفق اوععملعاعيفعاتغملطقعاإر عمناار،عوعبملطتمل ع  نيعة تا ملةؤعاتعش شا،عوعاطةة ت

ووعرملبلرباعطلربدخالعيفع  تربملجع،عتغاشاعاطةملدراتعةةعخاللعةملعتقدةربهعةربةعةغت ربملتعتملةرباععربملتاعطلتةربد  عة ملشرب تع-17
ع.ععاط  لملتعاطكعتتا عتةد   ملعبعدع لامللعاطعالشملتعاإل تمل شاعاطالزةا

بملطتربمل عتقلشرب عاإلعربدارعيفعاطعاربالتع،عوعلعحرب عاطربااردات ثربالوععاتلالعح عاتغت ملتعات ربتاردتعل  تربملجعةعرباضع-11
عععع.ععاطغقدعاإ غ ،عوعاإ غ شا

ع.ععتاز  عاخلملةملتعاحمللشاعاطةملتاعطلدخالعيفعاالشملتعات   ملتعاإخ  وععاال يملمعيفعتها  عا تملجع-19
مب و ربربرباعوععخم  ربربملتت ربربرب شلاعةربربملعتقدةربربهعةربربربةعاخلربربدةملتعحلشربربربملعب ربرب اعاطتغربرباععيفعوععتل شربرباعاالثتشمل ربربملتعاحمللشربربرباعاط ربربل ع-14

ع.ععاملطشا
ع.ععاطتاز  عيفعاطعد دعةةع ت عات   ملتعرشمل شملعبملت   ملتعاط   توععاإل تملجاضغملضعت لغاعع-13
ع.عاتااردعاط    اعيفعاإ اا وععاطتاز  عاجلة ايفعاطاا  عهلت عات   ملتع عهشيملعةش تعاطق لعةةعةةملدرعاخلملةملتع-10
عع.بأ ملطشاعة  هاوععاعاال تصاملرعات ملش تا ييملع وععاخلملصعاطقهملععتغ شصعةدخ اتع-10
داربربربؤعات ربربرب واملتعاط  ربربرب تعةربربربةعخربربرباللعاطةربربربغملاملتعاتةت ربربرباعطةربربربغملاملتعل ربربرب تعووع ةربربربداد ملعبملطعاملطربربرباعاتربربربمل  تعاطربربربكعع-10

ع.ععت ا ملعيفعات  واملتعاطةة توععتدربمل
ع.ععتا ش عرملادتعاطتاا  عاطتايتعطلا  واملتوعع تلعاتدخ اتعاطةة تع-15

ع
ع
ع
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 المتوسطةو ايا المشرو ات الصغيرةمز: الفرع الثاني
 ربربربتاعطا ربربربادع،عوع غضربربربلااملعالربربرب عاطااشغربربرباعةربربربصال،عوع   ربربرباعاط صربربرب و عيفع   ربربربملءعة ربربرب واملتععربربربة تعخملعربربرباعاربربربؤع

ةغربهع،عوعتل شتيربملع العةربةعخرباللع ربت عات رب واملتوععاطهااثملتعاطكعالع  ربتهش عاطغرب دع شرب ملايملوععاطعد دعةةعاالثتشمل ملت
خملعرباعاطةربة تعةغيربملعوععاتتا هاوععقيملعوعحمللعات  واملتعاطةة ت ملعاطكعحيق غحملولعاطتع اعفشاملع ليع  عو ؤعات ا

ع:ع1ةةعوراءع   ملءع تاعاطغاععةةعات  واملت
 Yourوع ربربيعو عت ربربتات عبربربأ عت ربربا عو ربربملعرةربربشسع غ ربربدع: Independenceايسااتقيلية  ااي العماال  -1

own bossعغربرب ديع تربربشحعطةربربملث هع قشربربقعوف ربربملرةربربةعمثعفملت ربرب وععاطوعع.حعمبربربملع ربرب ا ع ربرباووعالع ا ربربدعفارربربدعرةربربشسع ربربأة عع
ع.ععاال تقالطشاعيفعته شقعوف ملر عاخلملعاعةةع ياعوخ  وععبملطتمل ع اهملةهعاال تقالطشاعيفعاإلدارتعةةع ياوععطااثملتهوع
  ربةعطلغرب دععربملثاعات رب وععاطةربة عو عحيقربقعارب وتع:  Financial opportunitiesتةقيا  راروة مالياة  -2

،عع ربتاعةربةع يربا،عوعاط ربي تعيفعاجملتارب عاطربتيع عربش عرشربهوععممربملع عهشربهعف عرباعاطتاشرب ،عطشافعملوعع ذاعورادع تاعات  وععب غملءت
لاربربملعو ع ربربت عاطصربرب وتع ربربت ا عولربربوعب صربرب عممربربملعلربربمل ع شحةربرب عالشربربهع ربرب اءعاطعاربرب عطربربد عاآلخربرب  ةعووعاطعاربرب عيفعواشغربرباع

ع.ععث اةشا
أ عيفعبعربربربضعاإثشربربربمل ع ربربرب  عاط صربربرب و عبربربرب: Community serviceخ ماااة الم تماااع الاااي  يعاااي   يااا   -3

العطعربالجعداءعةعربنيع  ربا عاربتاعاطعارب عصاجملتا عحبمل اع  ع لعاعووعخدةاع  عةا ادتعفملط ملثرب عاطربتيعفرباععدواءعةرب
 .ععاطعملمعللهوععردعخدمعاجملتا 

الربرب ع ربربتاعفربرب  ععربربملثاعات ربربرب وععاطةربربة ع قربربدمعطلا تاربرب عاطربربتيع عربربش عفشربربهعةربربربةع،عوعوعبملتصربرب عيفعويعةيغربرباعووععربربغملاا
ع.ععتقدمع تاعاجملتا وعععتها  حيسعو عطهعدورعيفوععخاللعات  وع

خملعربرباعوعربربحمللعاط ربربيملداتعاتتخةةربرباعوعع اا ربربهعاطعد ربربدعةربربةعاط ربرب ملل: Job securityاألمااا  الااو يفي  -4
ع.عع  عو دتعفقدعالعت ا عيفعلص عةةعاإثشمل عبملطااشغاعاطقملدرت،عوعةغيؤعيفع جيملدعواشغا

 ربيعاتةربالعوععو ربؤعة رب لاعيفعثشملتربهفيرباعبربتطدعبةربددعثرب ع،عوعال ع تاعف  عاطغ دعاغدةملع غ  عيفعة  وعععربة 
ع.عداةااوععال عف عاعواشغاعةتاش ت

ع.ععطة  عفشاملعبعدوععوعةةعمثعف  عتااف ع ت عاطغ  تع تشحعطلغ دع قشقعاإةمل عاطااشغيعطغغ ه
طعلربهعةربةعات ا ربملعاهلملةرباعو ع غشربدعاطغرب دعورملربربهع : Family Employmentلعائ تا  و  ألوي كو  مطاروا لا  -5

ف  عايربارعات رب وععاطةربة ع ربااع،عواشغاعطغغ دع  ذاعلمل عاإةمل عاطااشغيع اعو عتاف،عوعدتع غ هبملإلضملفاع  ع فمل
 ربربيعو ع ربرباف عوعع غربربملحعفملةربربدتع ا   ربرباعوخربرب  وعع..اخل.عزةالةربربدوعع  ا ربربدوعتربرباف عاإةربربمل عاطربربااشغيعإرملربربربدع  ربربملادعالربرب ع

عط ا ع قاةا ع ربؤعبمل ربت املطهاطغ دعإوالد عة تق العزا  اعةليءعبملطهااثملتعواطغ صعةةعخاللعة  وعع مل حعيفعا
ع.ععولص عفألص ع اطعا عال عتها  عوععةتملبعتهوع

                                                 
ع.عبتة ا،ع97-15عصصع،ع9779،عاطه عاعاإو ،عةة ،عاطقمل  ت،عاطتاز  وععدارعاطغ  عطلغ  ''،ع دارتعات  واملتعاطةة ت،''عا دعاتلشؤعةةهغ عوباع ملاؤ-1
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طإل  ربمل عثمل ربملتعةتعربددتعتتغرباععةربةعاتمل ربملتعاطغش  اطا شرباع  ع مل رباعثمل رباع قشربقع: إرباات الاياتو  التة   -6
مل ربؤعالرب عرو ربيؤعةمل ربلاعيفعةقملربتربهعاط ربي تعاتع وفرباعبوععاطتاتعث اعةربملع ربملءعبربهعاطعد ربدعةربةعاطدار ربنيعيفعاتاضرباع

ع.عع لؤعووع  معةمل لاعطلحمل ملت
فملةربربدتعطلا تاربرب عةربربةععذوعداخربرب عوتاعربربهعامل شربربملعالربرب عو ربربهعشربربخصعةغربربتلعوووععوعةربربةعمثعفربرب  ع ا ربربملتعاطغربرب دعذاتربربهعطغغ ربربهعووال

ع.عةتاش وعع تاعةملع  تهش عو عحيةلهعاةعط  قع   ملءعة  وعععة ع مل ح،عوعاإمهشاعمب مل 
 المتوسطةو خصائص المؤسسات الصغيرة: المطلب الثالث

،عاتاشربرب اتعاطربربكعاش  ربربملعاربربةعات   ربربملتعاط  ربرب توععاتتا ربربهاعاربربددعةربربةعاخلةربربملةصوعع تربربااف عطلا   ربربملتعاطةربربة ت
ع،ةااغشيربملوععفييعال عاتةمللعور لعة عزبملةغيربمل.عاتتا هاعخشملراعارتةملد ملع تابملوععاع عاطغياضعبملطةغملاملتعاطةة ت

ع.عةارد يملوع
.عوواربربقعبربربنيعةااغشيربربملعولصربرب عةربربةعاط ربرب لملتعاط  ربرب تعاتتا ربربهاع  ع رملةربرباعاالرربربملتوععلاربربملعاشربرب عاإااربربمللعاطةربربة ت

ع،بملطتربربمل ع  ربربةعو عاتربربتاؤعالربرب عو ربربمل عاتغت ربربملتعاخلملعربرباوعع  غيربربملعو عتقربربامعبأااربربمللعولصربرب عشخةربربشاعطةربربملحلعزبملةغيربربملوع
اإل تربربملجعطلاغت ربربملتعاتت ربربملااعالربرب عوعع عاط خةربربشاعةربربةعثشربرب عاط ربربع اخلدةربرباعاط خةربربشاعبربربدالعةربربةعاطعااةربرب ع ربربوعع،اجلربربادتوع

ع.عع اعوو  
 عربربربدع مل ربربرباعوععةغيربربربملعةربربربملع ربربرباع ربربربل ،عاطعاربربربامعف  ربربربهع  ربربربةعتق ربربربشؤعخةربربربملةصعاطربربربربؤ.ص.و.مع  عر ربربربانيعوعالربربرب 

ع.ع عدع مل اعراتعهلملوععةغيملعةملع اعاجيمليبوععضعفعبملطغ  اعاطربؤ.ص.و.م
ع  الخصائص السلبية: الفرع األول

ع:1اتتا هاعيفعاطغقملختعاطتملطشاعوعع  ةع جيملزعو ؤعاخلةملةصعاط ل شاعتغظاةاعاإاامللعاطةة ت
 ربرباعةربربملع ربرب ديع  عز ربربملدتعة ربرب وطشملتعاتملطربربدعاطربربتيع قربرب عالربرب ع،عوعص.و.معبملرت ربربملختعاتل شربرباعةربرب عاإلدارت.عتتةربربفعاطربربربؤع-1

عممملعجيع ع تاعاطغاععةةعات   ملتع تع ضعطلاخملط عاطغملااعاربةعاربدمعدرربا،عت ش عل عواملةفعات   اوععاملتقهع دارت
ع.ععتملطدثش عتتأا ع ت عاإخ تعب خةشاعا،عفعملطشاعاطق اراتعاتتختتوع
تأا  ربربملعاط ربربد دع،عوع ظربرب اعطةربربة عث ربربؤعرولملهلربربملعةربربةع يربربا،عتخربربملط عاإلفربربال عبدر ربرباعل ربرب توععتتعربرب ضعاطربربربؤ.ص.و.مع-9

بربربملطق اراتعاط خةربربشاعاتتخربربتتعةربربةعطربرب اعاتملطربربدعواطربربكعرربربدعت ربربا عخملط ربرباعووع ربرب ع ربربلشااعةربربةع يربرباعوخربرب  ،عثشربرب عو ربربهع
ع.ععمللعاإلدارتاطالزمعيفعووععاملدتعةملع  ا ع تاعاإخ عطشسعطهعاطتأ ش عاط مليف

ع.عاخلوتعال عة تا ع دارتعاطربؤ.ص.و.معووعع قصعاط غملءتع-4
ع:ع ظ اعطت  مللعاطتملطشا،عبدر اعخمملط تعولوعتتةفعاطربؤ.ص.و.مع-3
ع؛ععرلاعاط داة عاتتملثاعفشاملعفصعاجلمل اعاطتاا ليع-و

                                                 
للشرباعاطعلربامع،عع رب عةغ ربارت،ع  ربر ربملطاعةمل ش،ع- رباعةشلرباعدرا رباعثملطرباعات   ربملتعاحمللشرباعباال–آفربمل عوععاررب ''،عوعاتتا ربهاوععاطتخهربشصعاال ربااتش يعيفعات   ربملتعاطةربة ت،ع''اا عبةع ربد  ت-1

ععع.ععبتة ا،ع02-00عصعص،ع9770،ع هشف،عالامعاطت ش ،ع ملةعاعف ثملتعا مل وععاطت ملر اوععاالرتةملد ا
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اربربدمعاطربربتح ؤعاجلشربربدعيفعاط ربربا ع،عوع ظربرب اعطضربربعفعاتربربااردعاتملطشربرباعةربربةع يربربا،عاطتخربرب  ةوععاطقربربدرتعاحملربربدودتعالربرب عاإل تربربملجع-ل
ع.ععاطقااادعاطت ا قشاعاتد صاعةةع ياعوخ  وععوفقعاتتهل ملت

ع؛عجيعليملعولص عا ضاعتخملط عاإلفال اطتخةصعيفعاإل تملجعع-ج
ع.ععة عخمتلفعاجليملتعاطكعت بهيملعاالرملتعاا عةعيملوععضعفعاطقدرتعاطتغملوضشاعة عاتارد ة-د

ةربربربةعبعربربربضعاخلةربربربملةصعاط ربربربل شاعات ت هربربرباعبعغةربربرب عاتل شربربرباع ربربربااءاععتعربربربملينعوععوع ضربربربملفاعتربربربملع ربربرب قعفربربرب  عاطربربربربؤ.ص.و.م
ع:1تتاص عومهيملعفشاملع لي،عوعلمل ملعف د اعووعب   عتضملة 

شربرب لملتعاطتضربربملةة،عوعع ربربت عات ربربأطاعتغه ربربقعالربرب عشربرب لملتعاإشربربخملص: المسااؤولية رياار المةاا و ة عااف الاا يو  -1
ت ديع  عتةغشاعات   رباع ذاعتع ضربملعطإلفربال ع  ع ت عات  وطشاع  عاحملدودتع .عبملطغ  اعطلاملطدعاطغ دعووعطل  لملء

ع.ععووعطظ واعشخةشاعطلاملط ني
ذطربربربدعحملدود ربربرباعوعععربربربعاباعيفعاطتا ربربرب ع ذاعالربربربملعهلربربربملعف عربربرباعةغمل ربربرب اعاطربربربربؤ.ص.و.معاربربربد: ةاااعوبات  اااي التوسااايع -2

 ربربربدعةربربربةعطعداع غربربربملعتاا ربربربهعاطربربربربؤ.ص.و.موع.عاإةربرباالعاتتملثربربرباعةربربربةعر ربربرب عاتربربربملط نيعووع تش ربربرباعطعربربربدمعاتعيربربربملعمب لربرب عةربربربمل عةق ربربربال
 ربتاعةرب عو ربادعاخربتالاعب ربشصعبربنيعات   رباع.عاطةعابملتعيفعاط حرب عاربةعةةربملدرعداةارباعطتاا رب ع  ربملطملةملعاطتا ربعشا

ع.ععات   اعذاتعاط   عاطتضملة وععاطغ د ا
  ع ة مل شربربملتعاطتاا ربرب عتربرب دادعخملعربرباعبملطغ ربرب اعطلا   ربربملتعاتتا ربربهاعاطربربكعتغ ربربأعيفعشربرب  عة   ربربملتعة ربربملمهاعثشربرب ع

اتتاصلربربرباعيفعت ربربربا ةعووعز ربربربملدتعرولملهلربربربملعاربربربةعط  ربربربقعطربربرب حعاإ ربربربيؤعواتةربربربالعالربربرب عوععملتت ربربربتغشدعةربربربةعةشربربرب اتع ربربربت عاط ربربرب ل
ع.ععث ؤعةعتوعةةعاإةاالعةازااع  عثةصععة ت

فرب  عثشربملتعات   رباعة ت هرباع،ع ربااءاعلربمل عاتملطربدعفرب داعووعوااارباعشرب لملء: ارتباق مياة المؤسسة بةياة مالكيهاا -3
بملطتربربمل عفربرب  ع ربربت عات   ربربملتعتتةربربفعحبشربربملتعرةربرب تعبربربملط  ؤعةربربةع،عوعووعبمل  ربربحمللعوثربربد ؤعووعمجربربشعيؤ،عحبشربربملتعةملط شيربربمل

ع.عع ة مل شاعايارعة   ملتعوخ  ع ا ع غسعاطةغا
 الخصائص االيجابية: الفرع الثاني

اتتا ربهاعالع  رب  ع العثشرب اعوعع  عةملعمتعاطته  ع طشهع ربملبقملعةربةعخةربملةصع ربل شاعة ت هرباعمبغظاةرباعات رب واملتعاطةربة ت
عععاخلةربربملةصعاالجيملبشربرباعهلربربتاعاطغربرباععةربربةعات   ربربملتع ربربااءاعفشاربربملع تعلربربقعمبحشهيربربملعاطربربداخليعضربربشقملعفقربربصعةربربةعمجلربرباعل ربرب تعةربربة

ع.ععووعاخلملر ي
ع
ع
ع
ع

                                                 
تها  عدور ملعيفعوععاتتا هاوعع عات  واملتعاطةة تاطدورتعاطتدر  شاعاطدوطشاعثالع:عاا ،عدور ملعيفعاطتغاشاعاالرتةملد اع"وععاتتا هاوعع"ةغيامعات   ملتعاطةة ت،عاصامل عث نيعاصامل ع-1

ع.عبتة ا،ع99-91عصعص،ع9774ةمليعع95-90،ع ملةعاعف ثملتعا مل ع هشف،عالامعاطت ش وععاطت ملر اوععللشاعاطعلامعاالرتةملد ا،ععاالرتةملد ملتعاتةملربشا
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ع:عع1وعالشهع  ةع جيملزعو ؤعاخلةملةصعاالجيملبشاعطلا   ملتعاطةة تعواتتا هاعفشاملع لي
اعبدر ملتعوال عب صرب عممربملعاطغعملطشوععاطربؤ.ص.و.معبتااف عاطظ واعاطكع ققعهلملعاط غملءتعتتاش : الفعاليةو  الكفاءة -1

ع:ععاطغعملطشاعإ  مللعةتعددتعةغيملوععتتحققع ت عاط غملءتوع.عاطعاالراعو عتة ع طشهوعع  ةعطلا   ملتعاط   ت
ع؛عع   عاوعع قشقعاااةدعةملطشاوععاتااردعذاتعاطقشااوععاطالش عيفع دارتعاإاامللع-و

ع؛ععواالجنملزعيفعورملعرة ع   شملعاإداءاطقدرتعال عع-ل
ع؛ععاطقدرتعال عاطتأا عاط    وعع عات ملش عة عات تيل نيعممملعحيققعة ا ملعاالتةمللاطتعملةع-ج
ع؛ععاطعا عال ع زاطاعو  ملاملوعع اا ؤا تقةملءعشوععةقاثملةؤوععاامل ملةؤوععاطتع اعات تا عال عر  ملتعاطعاالءع-د
تعربربربد  عووضربربربملععوععفااعاطت شربربربو  ربربربهتيؤعمبربربربملع  ربربرباحعب ربربرب عوععتا يربربربملتعاتغملف ربربربنيوععاإلث ربربربمل عاط ربربرب   عحب لربربرباعاط ربربربا ع-و

ع؛عات   ا
ممربملعجيعليربؤع  ربدو عا تاملةربملعة ملشرب اع،عوضاحعتأا عاطدواف عاط خةشاعإعحمللعات   اعالرب ععربشمل اعا ربتصاملراةؤع- 

ع.عاطتافشقوععب  عةملعحيققعطلا   اعاطغ ملح
عععععععععععععععرشملدةربربربربربربربملعوععةغظاةربربربربربربرباعاإااربربربربربربربمللعاطةربربربربربربربة تعبملط ربربربربربربربياطاعاطغ ربربربربربربرب شاعيفع دارةربربربربربربربملتتاشربربربربربربرب ع: التوجيااااااا و  ساااااااهولة القياااااااا ة -2
ع:ععتا شهعو  هتيملعفييعتتاش عمبملع ليوع
ع؛طعملةلنيع اعوفض عاط   عطتحقشقيملتاثشدع يادعاوعع ياطاع د دعاإ دااعاطااضحاع-و

ع؛اطعاالءعاملوععطاع رغملععاطعملةلني ياعوععاط شمل ملتعاطكع  ؤعاا عاتغظااوععب ملطاعاإ سع-ل
ع؛اطغظؤعاتاضااشاعطلا   اوععملإ سا دعباطقدرتعطلعملةلنيعيفعاطتوعع ة مل شاع اهملءعاتص ع-ج
 امحربربربرباعاطعربربربربربملةلنيعيفعوداءعةوعع ة مل شربربربرباعاالطتربربربرب امعبربربربربدورعاطقملةربربربربدعاتا ربربربربهعدو عاال ربربربرب ال ع  عةتمل ربربربربملتعاطعاربربربرب عاطتغغشربربربربتيع-د

ع؛عوا  ملةؤ
عاطتغربربربا عالربربرب عو ربربربؤعات ربربربملل عاطربربربكعتربربرباا ييؤعةربربربةع يربربرباوععاطعربربربملةلنيعاربربربملوععاالتةربربربمللعاطربربربداةؤعبربربربنيعاطقشربربربملدتعيفعات   ربربرباع-و
ع؛عاطربؤ.ص.و.معإاامللعةةع ياعوخ  عاعوداةيؤو ملطشوع
تربرباف عفربرب صعة ربربملرلتيؤعب ربرب  عوععاطا شربرباوععدفعيربربؤعطتح ربربنيعاإداءعبملإلرغربربملعوععب ربربملطاعو ربربملطشاعت ربرب ش عاطعربربملةلنيع- 

ع.عة ملش عيفع دارتعات   ا

                                                 
عععععععععع،ع9773،ع ار مل،ع ملةعاعثلا،عللشاعاالرتةملد،عع  عةغ ارت،عر ملطاعةمل ش ت ''،عات  التعاطتاا لشاعيفعاطةغملاملتعاطةة تعيفعاطقه عاطع يبعاط اري،ع''ا امع لشامل ع-1

 ; curtise. e. tate …et ; successful small bussiness manogement ; business publications ; INC - قالعاةع:عع99-97عصعص

third edition ; plano ; toxas ; USA ; 1982 ; p. 5-6. et                                                 ع
عععععععع.عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبتة اع07-05عصعص،ع9775،عاطه عاعاطصمل شا،عاإرد ،عاامل ،عدارعاتملةدعطلغ  ،ع دارتعاإاامللعاطةة توععاط  ملدت،عا دعاط تملرعحادعاطعلي،عفمل  عمجعاععملحلعاطغ ملرع-

–Oliver torrés ; (1999) ; op. cit ; p. 44 etععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
ع.عبتة ا،ع95صع،ع9770،عةة ،عاطتاز  وععات ت اعاطعة  اعطلغ  ''،ع دارتعات  واملتعاطةة ت،ع'' ظ عر ملضعحادعاط حملتع–ع

ع.ععبتة ا،ع92صع،ع9779،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارععغملءعطلغ  ''،ع دارتعاإاامللعاطت ملر اعاطةة ت،ع''ؤع ا فتافشقعا دعاط ثشع-
،عةةربرب ،عاطقربربمل  ت،عمل عاطتغاشربرباآفربربوععاالشربرب ملطشملت،ع ربربدوتعات ربرب واملتعاطةربربة تعواتتا ربربهاعيفعاطربرباطةعاطعربرب يب،عومهشتيربربملعاالرتةربربملد ا"وععاتتا ربربهاوعع"وارربرب عات ربرب واملتعاطةربربة ت،عحاربربدعفتحربربيععربربة ع-

ع.ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععبتة ا،ع99صع،ع9773 مل غيعع15-99
عع
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ع.ععتقششؤعاإداءعيفعةد عزة عرة وعع ة مل شاعةتملبعاعاطعا ع-ي
 ربربتاعط ا ربربهععربربملثاعات ربرب وعع،عوع  عاطتغظربربشؤعللاربربملعاربربوعث ربربؤعات   ربرباتربرب دادعاتمل ربرباع: بساااطة التاظاايمو  سااهولة -3

الشهع عتوعةملطدعات   رباع رباع،عوعطهعل عاط لهملتعيفع دارت،عوع قامعبت اش عاطااملةفوععاطةة ع اعاطتيع د   عبغغ ه
ع:عالملذعاطق اراتعممملع  ديع  عات ملةيملعبربوععاتةدرعاإ مل يعطتحد دعاإ داا

ع؛ؤعات تخدمب ملطاعاطتغظشوععت و ااع-و
ع؛اعة عات  واملتعاطةغملاشاعاط   تاطدراعيفعالملذعاطق اراتعبملتقملر وععاط  ااع-ل
ع؛عةالعال عاتعلاةملتعاطالزةاعطلعا   ااعاتوععز ملدتعفملالشاعاالتةمللع-ج
ع؛ع  التعات تخدةاعيفعوداءعاإاامللاطوععب ملطاعاطغاملذجوععاطعا ع   اءاتت  شصعع-د
عععععععععععععععععععذويعاطعالرربربربربربربربرباعةربربربربربربربربةعاجليربربربربربربربربملتعاإخربربربربربربربرب  وععاخربربربربربربربرب عات   ربربربربربربربرباعووعبربربربربربربربربنيعات   ربربربربربربربرباشربربربربربربربربشاععاطعالرربربربربربربربربملتعاط خةربربربربربربربربشاعدع-و
ع.ععذطدع  ااعدورتعاإااملل اتاعال عوعع،اإف ادوع
خملعربرباعاطةربربة تعوععاتتا ربربهاوعع عربربدعاطعربربملةلا عيفعات   ربربملتعاطةربربة ت: العااام يف مااع سةااةاب المؤسسااة انصااهار -4

ع.عع ش عةت مل سعة عوعحملاملعممملع تحققعاغه غةي و عاملدتعيفعت ،عوعةغيملع  ءاعرةش شملعةغيمل
ع؛اإادادوععاطتأ ش وععث نيع د دعاإف ادعاطالزةنيعطلا   اعةةعثش عاخلوتع-و

ع؛ؤاطصقاعاوعع اهملةيؤعاطةالثشملتعاطالزةاوعع ةليمل  غملدعاطااملةفع  عاإف ادعات  لنيعطع-ل
راعا بتربربهعاطربربكعالت ربرب يملعةربربةعاالربربهعاربربملعا ربربتصاملوععات   ربرباعبملات ربربملرعخوتربربهوععاتربرب صعالربرب عا ربربتا ارعاطعالرربرباعبربربنيعاطغربرب دع-ج

ع؛ غ ةيعو عا عات   اعاااةد 
عاط   رباعيفعاالجنربملزوععط ربةعبربداف عاتربا،عوعاطتألشدعال عومهشاعو ع قامعاطغ دعبعالشاعطشسعبداف عاخلربااعةربةعاطعقربمللع-د
ع.عاتةالعال عاتااف عاالجيملبشاعاتغمل  اوع
ع.ععاطع سععحشحوععةغغعاعهلؤوععملحعات   اع عدعجنملحفغ ،عاات ملرعاطعملةلنيعش لملءعيفعاتة ع-و
اإااربربربربمللع ربربربتاعالاتاربربربملدعوععرلربربرباعاطت ربربربملطشفعاطالزةربربربرباعطلتربربربدر اوععات ربربربربملادتعطتفربربرب ادوععاطتا شربربربهوععتربربرباف عفربربرب صعاطتربربربدر اع- 

ع.ععاطةة تعو مل ملعال عو لالعاطتدر اعواغملءعاطعا عفضالعاةعا تخداةيملعيفعاطةملطاعطلتقغشملتع  عاتعقدت
عاتتا ربهاعبقربدرةملعالرب عاالرتقربملءعمب ربتا عاالدخربملروععتتاشرب عاطةربغملاملتعاطةربة ت:عالما خرات   رتها ع ى جيب -5
اهلشربربربربعتع ربربربرب ع،عتعملو شربربربربملت،عت ربربربربش عتع  ربربربرباعرةو عاإةربربربرباالعاطاطغشربربربرباعةربربربربةعةةربربربربملدرعةتعربربربربددتع)ادخربربربربملرعوفربربربرب ادوععاال ربربربربتصاملروع

الشربهعجنربدعو عاطةربغملاملتعوععتلبملطتربمل عتع  رباعةربااردعةملطشرباعلمل ربملع ربتا هعطال ربتيالحعاطغرب ديع رب عاتغربوعع..اخل .عات اةشا
تا شييربربربملعطال ربربربتصاملرعيفع ربربربتاعاطغربربرباععةربربربةعوععاطةربربربة تعالعتتهلربربرباعرو عةربربربمللعل ربربرب عإل  ربربربملةيملعممربربربملع  ربربربي عااشربربرب عاتربربربدخ ات

ع.ععواملعتتاش عبقلاعاتااردعاطالزةاعطال تصاملروععخملعا،عات  واملت
اطت ربربربربربملطشفعوععطتأ ربربربربربشستتاشربربربربرب عات ربربربربرب واملتعاطةربربربربربة تعاربربربربربملدتعبملضغربربربربربملضعت ربربربربربملطشفعا:عالتطاااااغيلو  ساااااهولة اإلنطااااااء -6

عع.عت ةشليملوعع غقملتعاطت ةش عممملع غع سعال ع ياطاع   ملةيملوععاال تصاملر ا
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اتتا ربربهاعاااةربربملعتقغشربرباعوععالعت ربربتخدمعاتغظاربربملتعاطةربربة ت:عس اال تك فااةو  اسااتي ام وسااائل إنتاااج سةااغر م مااا -7
 ربت عاإةرباالع،عوعاطتهربا  وع عخواتعطلقشملمعبأ  ربهاعاط حرباعوععاطت د دع شحتملجع  عوةاالوععاطتا  وععةعقدتعإ عاطتها  

،عفشيربملعرربدع قلرب عةربةعت ربملطشفعاطتخرب  ةعاإل تربملجط ةعبملتقملب عف  عاضغربملضعث ربؤعوع.عردعالعتتااف عيفعاتغظاملتعاطةة ت
بربربربملت ؤععاإل تربربملجط ربربةعلربربرب عذطربربدعرربربدعفلربربقعة ربرب لاعاربربربدمعاال ربربتغملدتعةربربةعوفربرب اتع،عوعطغربرباتعطا لربرباعبملإل تربربملجاالثتغربربمل عوع

ع.عااتتا هوععاط   عطلا   ملتعاطةة ت
طقربدعا ت رب تع ربت عاخلملعربشاعثربد صملعبربنيعاتغظاربملتعاطةربة ت،ع:عSatellite organizationsماظمات تابعة  -8

عص.و.معمب ربربربمل دةملعطلا   ربربربملتعاط  ربربرب ت.عمثشربربرب عتتاشربربرب ع،عات   ربربربملتعاربربربملب تعاطقربربربملرات،عوعخملعربربرباعبعربربربدع ربربربشدتعاطعاتربربربا
تغظاةرباعةربةعات   ربملتعةرب عاتغظاربملتعطربتطدعارت هربملع ربت عا،عاطظ واعاطهملرةا،عوعبقدرةملعال عاطت شفعة عاإوضملعوع

ع.عةازانيعةقملب عاااطاعووع   اعتعتادعال ع اععاط با ،عوعاطعملتشاعلاالءعة شعملتعيفعةغهقتيمل
اإعربربالعاطصملبتربرباع  عاإعربربالعاط لشربرباعيفع ملط شربرباع ظربرب اعالضغربربملضع  ربرب اع: اليااروج مااف السااوقو  سااهولة الاا خو  -2

.عفربرب  عذطربربدع تربربشحعطلربربؤ،عثقربربا عوعربربحمللعات ربرب وعوععواربرباععاخلةربربامعارتغربربملعع  ربرب اعرو عاتربربمللع  ،عوعات   ربربملتعاطةربربة ت
عبدو عخ ملرت.وععب ياطاعاطتحا  ع  ع شاطاعيفعفاتعزةغشاعرة توععاخل وجعةةعاط ا وععص.و.معاطدخال

ع ربربت عات ربرب واملتعبملحمللشربرباعالربرب عة ربتا عاط ربربملرععووعاتربربيعووعالربرب عاإلصربرب عاتد غربرباتت ربؤع: Localityالمة يااة  -13
عممربربربربربملع  ربربربربربملادعالربربربربرب عا ربربربربربتةاللعاتربربربربربااردععععع،عتتةربربربربرب عاتةربربربربربملالعة ملشربربربربرب اعبعاالةيربربربربربملوععاجلة افشربربربربرباعطلاد غربربربربرباعالعتتخهربربربربرب عاتربربربربرباا  وع
ععععععععععععععع،عثشربربربربربرب عواربربربربربربملعالع تربربربربربربملجعيفعاطةملطربربربربربرباع  عتربربربربربربااف عشربربربربربرب وختععربربربربربربملرةاعةربربربربربربةعثشربربربربربرب عاتارربربربربربرب ،عاإلة مل شربربربربربربملتعاحمللشربربربربربرباعاتتملثربربربربربرباوع
تاز عيربملعالرب عةعظربؤعوعع، و اعةةعثش ع رملةتيمل تاع عهيعهلملعات،عوعخملعاعاط  غشاعةغيملوععر املعةةعاطت اعملتعاط  مل شاوع

ع.ععبغشاعو مل شاعل  تاتغملطقعبع سعاتغظاملتعاط   عاطكع تملجع
فربرب  عم.ص.و.مع،عز ربربملدتعدوراتعاط شربرب وعع تش ربرباعط ربربياطاعاطت ربربا ق:  صاار  تاارة اسااتر ا  رس  المااا  المسااتثمر -11

ع.ععتتا ةعةةعا ادادعرو عاتمللعات تصا عيفعور عفاتعزةغشاعمم غا
خملعرباعاطةربة تعوععث ايربملعتتاش عم.ص.و.معبةربة : إمكانية إ امة الصااعات الصغيرة  ي ميت ف الموا ع -12

 ربربتاعةربربملع  ربربي عخلربربقع،عوعيفعويعةارربرب ع رملةتيربربملممربربملع ربرب  حعاغيربربملعاط صربرب عةربربةعاطعق ربربملتعاطربربكعرربربدعتةربربملدفيملعاغربربدعحملوطربرباع،عةغيربربمل
ع.عبت لغاعور وععواعملتع  تمل شاع د دت

اطتخةربربربصعاطغربربربمل حعيفعاطعاربربرب عع  ربربربااتش شاص.و.معالربربرب ع.عتاربربربدعيفعاطةملطربربرباعمتعاعتما  اااا ع اااى التيصااا :  -13
ات ربربربربتيلدعةربربربربةعخربربربرباللعاط حربربربرب عاربربربربةع ربربربربا ععووعاطتخةربربربربصعيف،عةغتربربربرباجعةربربربربملع  تربربربربملجلملطتخةربربربربصعيفع،ععاطربربربربتيعتقربربربربامعبربربربربه

ةةعاطتح ؤعيفعاإل تملجعوفقعة تا ملتع ادتعاملطشرباعممربملع   رب يملعةشرب تعتغملف ربشاعيفعاط ربا ع تاعةملع  غيملع،عوعة تيدا
ع.عيفعورة عةدتعمم غاوععط اريعاطتيعتغ صعفشهووعاطقهملععا

ععععععععععععاتتا ربربربربربربربهاعبقربربربربربربربدرةملعاط  ربربربربربربرب تعالربربربربربربرب عاطت د ربربربربربربربدعوععتتاشربربربربربربرب عةغظاةربربربربربربرباعاإااربربربربربربربمللعاطةربربربربربربربة ت: ايبتكاااااااارو  الت  يااااااا  -14
عععععععععععاإ مل ربربربربربربربشاعطتف ربربربربربربربملرعاجلد ربربربربربربربدتثشربربربربربربرب ع عربربربربربربربدع ربربربربربربربتاعاطغربربربربربربرباععةربربربربربربربةعات   ربربربربربربربملتعةربربربربربربربةعبربربربربربربربنيعو ربربربربربربربؤعاتةربربربربربربربملدرع،عاالبت ربربربربربربربملروع
ع.ععةغملخعاطعا عات ملادعال عذطدوععاتااف   اءع،عاالخاااملتوع
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تعتربربوعةربربةعبربربنيعو ربربؤعاطتحربربد ملتعاطربربكعتاا ربربهع ربربتاعاطغربرباععةربربةعاطتهربربا  عيفعام.و.ص.و.معوعع  عواشغربرباعاط حربربا 
و ربملطشاعوععطرب  وعا اعالشيربملعاط حرب عاربةعةغت ربملتعممربملع  ربت،عات   ملتع ظ اعطت ا دعشربدتعثربدتعاتغملف رباعيفعاإ رباا 

ع.عتعظشؤعة ا ملعتغملف شاوععلعبغملء تاعةةعو  عاطتاشش عةةعخالوعع د دت
ممربملع رب ديع  ع رب ااع،عتتةفع ملط شاعم.ص.و.معبملتل شاعاطغ د اعة عب ملطاع ش ليملعاطتغظشاي: شكل الم كية -15

اإطربرب ااعاخلملر شربربرباعوعبربربنيعات   ربربملتعوععاالثت ربربملحعات ملشربرب عبربربنيعاطعاربربمللعبعضربربربيؤععبربرب عضعةربربةع يربرباوععتربربدفقعاتعلاةربربملت
ع.ععةملع داؤعاطعالرملتعاط خةشاعهلت عات   ملتعة عحشهيملعاخلملر ي تاع،عوعاتتعملةلاعةعيملعةةع ياعوخ  

ثشربرب عو عاا ربرب عاإااربربربمللعع،ع  عاطهربربملب عاطغربرب ديعتل شربرباع ربربتاعاطغربربرباععةربربةعات   ربربملتع  ربرب  عضربربعغملعاا لشربربربملعهلربربمل
،عع ربربتاععةربربةع يربربا،عشخةربربملعفربربألص ع10يفعاتربربملالتعاطغربربملدرتع  ربربا عاتربربملط ا عوعع عتاربربدعالربرب عشربربخصعووعاربربدتعوشربربخملص

 شربربرباعاطغ د ربرباعووعاطعملةلشربرباعالربربرب عاتغظاربربملتعاطةربربة تعجيعربربرب عبملإلة ربربمل عطل ربربخصعاطااثربربربدعةربربةعاةربربربتالحعلاربربملعو ع ربرب  مل عاتل
ع.ععاإلدار اعةةع ياعوخ  وععردراتهعاطتغظشاشاوععة  وعععة ع تغمل ا

اربربدد ملعوعاتتا ربربهاعفقربربدعالثظغربربملعوععث ربرباعةربربملعتهربرب  ع طشربربهعةربربةعخةربربملةصعتغظاةربرباعاإااربربمللعاطةربربة توععوعالشربربه
عع د ربربد عةربربةعخةربربملةصعاجيملبشربرباعوعع العو ربربهعةربربملعمتعذلربرب  ،عشاعهلربربتاعاطغربرباععةربربةعات   ربربملتبعربربضعاجلاا ربرباعووعاخلةربربملةصعاط ربربل 

خملعرباعاطربدولعاطغملةشرباعوععدوطرباعةربملةغتملحعجنملحعارتةربملدعويعوععووعة ا ملعهلملعجيع ع تاعاطغاععةةعات  واملتعثقشقاعة تق  
ع.ععةغيمل

 المتوسطةو معوقات تطور المؤسسات الصغيرةو مشاكل: المطلب الرابع
عععععدفربربربربرب عا لربربربربرباعاطغاربربربربرباعاالرتةربربربربربملديعت ربربربربرب ش عوعع عطتحقشربربربربربقعو ربربربربربدااعخهربربربربربصعاطتغاشربربربربرباعاالرتةربربربربربملد ا قتضربربربربربيعاإةربربربربربع

عتقربربدوعاخلربربدةملتعاإ مل ربربشاعهلربربملعةربربةعخربرباللعو يربرب تعةتخةةربرباوععاتتا ربربهاوعع غشربرب عةغظاةربرباعاإااربربمللعاطةربربة توععتربربداشؤوع
طتربربمل عف  ربربهعبربربملتعةربربةعبمل،عوعتهربربا   وععاطةربربعابملتعاطربكعتعربربا عا هالرربربهوععاطتةلربرباعالربرب عات ربربملل وععالزةرباعتامل ربرباع ربربتاعاطقهربربملعوع

و  ربربرباعوععذطربربربدعحململوطربرباعاطاعربربربالع  عوجنربرب وععاتعارربربملتعاطربربربكعتاا ربربهعم.ص.و.موععدرا ربربرباعو ربربؤعات ربربربملل وععاطضربرب وريعااشربرب 
ع.ععاتلالعهلمل

عالربرب عاخربربتالاعة ربربتا ملتعتقربربدةيملوععيفعلملفربرباعو ربربملءعدولعاطعربربملموععممربربملعالعشربربدعفشربربهعف  ربربهع عربربملينوعع  ع ربربتاعاطقهربربملع
،عةربةعرهربملعع  عآخربرب وعةربةعدوطربرباع  عوخرب  عوععتتغرباععةربربةعةغهقرباع  عوخرب  وععفتهار ربملعوااارباعةربةعات ربربملل عاطربكعلتلربوع
،عط ربربةع غربربملحعبعربربضعات ربربملل عاطربربكعتعتربربوعة ربربملل عةاثربربدتعووعةتعربربملراعالشيربربملعتاا ربربهعم.ص.و.معيفعلملفربرباعو ربربملءعاطعربربملموع
عوةربربربملعات ربربربملل ،عةربربربةعبشغيربربربملعتلربربربدعات ربربربملل عاطربربربكع ربربربد عداخربربرب عات ربربرب وععووعاتتعلقربربرباعبةربربربملثاعات ربربرب وععيفعثربربربدعذاتربربربهوع
اطةربربربعابملتعاإخربربرب  عفيربربربيعتلربربربدعات ربربربربملل عاخلملر شربربرباعاطربربربكع ربربربد عبغعربربرب عتربربربربأا عاااةربربرب عاط ش ربربرباعاخلملر شربربرباعاحملشهربربرباعاربربربربت عوع

ع.ععات ملر  
اطغملاربربرباعةربربربةعو ربربربادع،عوعاتتا ربربربهاوععوعتتعربربربددعاطظربربرباا  عاط ربربربل شاعاطربربربكع  ربربربةعةالثظتيربربربملعيفعلصربربرب عةربربربةعات ربربرب واملتعاطةربربربة ت

ع:عع1اطته  ع  عةملع لي ت عاطظاا  ععةةعمجلا،عوعة  التعخمتلغاعتعملينعةغيملع ت عات  واملت
                                                 

عع.بتة ا،ع34-39عصعص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عآةملينعحادعاملة -1
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ععععععععععععععةربربربربربربملع صلربربربربربربهعذطربربربربربربدعةربربربربربربةعضربربربربربربشملععطلاربربربربربربااردع،عوعارتغربربربربربربملعع  ربربربربربرب اعف ربربربربربرب عو.ص.و.معبملتقملر ربربربربربرباعةربربربربربرب عات ربربربربربرب واملتعاط  ربربربربربرب تع-1
ع.ععف صعاطعا وع
 قشربربقعخ ربربملة عيفعاربربددعل ربرب عةربربةعتلربربدعوععاضغربربملضعةعربربدالتعاط حبشربرباعاطربربكع ققيربربملعاط صربرب عةربربةعات ربرب واملتعاطةربربة تع-9

عع.ات   ملت
ععععععععععععععع ربربربربربربربدادعاطت اةملتربربربربربربربهعاخلملر شربربربربربربرباعلملطضربربربربربربرب اةاعوععا ربربربربربربرب عات ربربربربربربرب وععاربربربربربربربةعاا ربربربربربربرب عاطت اةملتربربربربربربربهعاطداخلشربربربربربربرباوعع قربربربربربربربصعاط ربربربربربربربشاطاع-4
فقدعبشغملعاطعد دعةةعاطدرا ملتعو هعثىتعات  واملتعاطةة تعاطغمل حرباعو ضربملعتعربملينعةربةعة رب لاع.عفااةد ملوععاطق وضوع

ع.ع قصعاط شاطا
ع.عاالاتاملدعال عرو عاتمللعاتالاحعفقصوععاضا واعاط ص عةةعم.ص.و.معاةعاالراعع-3

ععععععععععععةربربربربةعخربربربرباللعاطعد ربربربربدعةربربربربةعاطدرا ربربربربملتعاتضربربربربحعارت ملطيربربربربملعبا ربربربربادعة ربربربرب التعفغشربربربرباع،ع  ع لشربربربرب عاطظربربربرباا  عاط ربربربربل شاعواربربربربال 
عععع.ععث اعةملع اضحهعاط   عود مل ،عاتتا هاوعع..اخلعتعملينعةغيملعةغظاةاعاإاامللعاطةة ت.ةملطشاوععت ا قشاوع

 23: الطكل ر م
 المتوسطةو  الصعوبات التي تعاني ماها المطروعات الصغيرةو  مطا لال

عععععععع
ععععععع

ع
ععععع
ع
 
 

 

 

 

 

 
ع.عاتةدر:عةةع ادادعاط ملث 

مهربربربملعواااربربرباعات ربربربملل عوعع ربربربت عات ربربربملل عتق ربربربشايملع  عواربربربااتنيعرةش ربربربشتنيعوع ربربربغحملولعيفعا تع اضربربربغملعإ ربربربؤ
ع.عاتتا هاوعععضعتهارعةغظاةاعات   ملتعاطةة تعتعاعوععوااااعات ملل ع  عاطتاا لشاعاطكعتاا هوععاطتاا لشا

 المشاكل التمويلية: الفرع األول
اغربربربدعب ربربرب وختعةش ربرب تعوععا ربرب عاطربربربالزمعبربربملت ؤعاتغمل ربرباا ربربهععربربةملرعات ربربربتصا  ةععربربعابملتعل ربرب تعيفعاتةربربربالعالربرب عاطتا اع

تصا عت ربربربا ع ربربربدعثربربربىتعاغربربربدعتربرباف عةةربربربملدرعاطتاا ربرب عفربربرب  عاطغااةربربربدعاطربربكع تحاليربربربملعات ربرب،عوعتأ ربربشسعووعتا ربربربش عة ربرب واملةؤ

 

اا ل    ط
اا      عو 

 

ربملل ع  ت 
  طتاا لشا

 

ربملل ع  ت 
  إل    ا

 

ربملل عع  ت 
ربا   طغغش

 

ربملل ع تغملف ا  ة 

 
ربملل ع  ت 

  طت ا قشا

 

ربملل ع  ت 
  ال ت مل  ا

 

ربملل ع طتأةشغمل ع ة 
  ع طض  ةاع
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رربربربدعودتعةصربربرب ع ربربربت عاطعق ربربربملتع  عبربربرب وزعةةربربربملااعوع.عتعقربربربدع   اءاةربربربملوعع ضربربربملفاع  ععربربرب اةاعاطضربربربامل ملتعاتهلابربربربا،عاملطشربربربا
ع.ععاطكعتعص ع ياد ملعيفع دخمللعاطتقغشملتعاتد صاوععثقشقشاعوةملمعت ملة عاط ص عةةعاطةغملاملت

اطغ د ربربرباعتعتاربربربدعو مل ربربربملعالربربرب عاإلة مل ربربربملتعاتتا ربربربهاعوععوعالربربرب عاطربربرب  ؤعةربربربةعو عاتا ربربرباداتعاطصملبتربربرباعطلا   ربربربملتعاطةربربربة ت
بغعربرب عضربربةاختعاإزةربرباعاالرتةربربملد اع،عوعب ربرب  عةت ا ربربدعةربرب خ اوععفربرب  ع ربربت عات ربرب واملتعوخربربتتعتل ربربأ،عطةربربملثاعات   ربربا

رربدعود عذطربدع  عوع.ع  عةةربملدرعاا لشرباعخملر شربا،عووع  عذطد،عاطتحد  وععووعبغع عاتمل اع  عاطتهار،عاال تاملاشا
ع.ع1الشيملععتاطتيد داوع يعة أطاعضملاغملعةةعاإخهملرعوععارتغملععثملدعيفعد ا عات   ملت

ع:2وعالشهع  ةعاختةملرعات  التعاطتاا لشاعبصال ع قملختع يع
ع؛ععات ملل عاتتعلقاعبملتةالعال عاطت لغاعاال تصاملر اعطلا  وعع-1
ع؛ععاا  عاطتا عملتعاال تصاملر اعيفعة ثلاعاطغااعاط    عطلا  وعع-9
ع.عع   تعاطكعتهل يملعاجليملتعاتمل اعطالةتامل عفةالعاةعاطغااةدة ملل عتتعلقعبملطضامل ملتعاطع-4

اطةعابملتعاطكعت ا عالرب عةارربفعوععوةملعفشاملعفصعاجلمل اعاتة يفعيفعاا  عام.ص.و.معفت تغغهعاطعد دعةةعات ملل 
عثشرب ،عاطقربملةانيعالرب عات رب واملتعاطةربة تعةربةع يرباعوخرب  وععمهملعة   ملتعاطتاا رب عةربةع يرباوععط يفعاالشاعاطتاا  

رربربربربدعا ع ربربربربسع ربربربربتاعاطاضربربربرب عيفعاضغربربربربملضع ةربربربربشاع،عوعالع ق ربربربرب علربربربربالعاطهربربربرب فنيعالربربربرب عاطتعملةربربربرب عحباربربربربمل عةربربربرب عاطهربربربرب اعاآلخربربربرب 
ع.ععم.ص.و.معةةع مجمل عاطتاا  عاتة يف

وعاااةربربربملعلتلربربربفع اا ربربرباعة ربربرب لاعاطتاا ربربرب عاتةربربرب يفعطلا ربربرب واملتعاطةربربربة تعبربربربملختالاعو يربربربملتع ظربربرب عطربربرب يفعاالشربربرباع
ع.ععاطتاا  عال عاطغحاعاطتمل 

   :  مشكلة من وجهة نظر مؤسسات التمويلأسباب ال: أوال
ع:عع3تتاص عو  مللعة  لاعاطتاا  عطلا  واملتعاطةة تعةةع ياعة   ملتعاطتاا  عيفعع
 ربربرباعاطعغةربرب عاطربربربتيع عتربربوعحةربربربلاعطعربربدتعة شربربرب اتعومهيربربربملعوععاالفتقربربملرع  عاغةربربرب عاطصقربرباعيفعاطقربربربملةانيعالربرب عم.ص.و.مع-1

اطةربرباعاعاالةتامل شربرباعوععاط ربربشاطاوععاتقربربدرتعاإل تمل شربرباوععقربربااةؤعاتملطشربربااطربربكعتتحربربددعةربربةعخربرباللعاط،عوعاجلربربدارتعاالةتامل شربرباعطلعاشربرب 
ع.ع..اخل.عطلعاش 

اربربدمعتربربااف عاطضربربامل ملتعاط ملفشربرباعتربربغحعاطتاا ربرب عطلا ربرب وععاطةربربة عخملعربرباعو ع ربربتاعاطغربرباععةربربةعات ربرب واملتعاربربملدتعةربربملعع-9
 ربتاع  ع،عاالةتاربمل عاطربكعاربملدتعةربملعت ربتغدع طشيربملعة   ربملتعاطتاا رب عاغربدعةربغح ت ؤعبملضغملضعث ؤعاإعالعاط ولملطشرباع

ع مل رباعاربدمعرربدرتعة   ربملتعاطتاا رب عالرب عاطتةرب اعيفعاطضربامل ملتعاغربدعللربفعاتقرباضعاربةعاط ربدادعخملعرباعب ربرب اا
ر ربربربؤعرشربربربملمعشربربرب لملتعضربربربامل عخمربربربملط عاالةتاربربربمل عبضربربربامل ع  ربربرب اعةربربربةعاطقربربرب وضعاطربربربكعتقربربربدمعطلا ربربرب واملتعوع.عدو عخ ربربربملرتوع

 ربربملءع د ربربدتعالربرب عاتقربرباضعتتاصربرب عيفعاااطربرباعاطةربربة تعلا ربربشلاعطلتةلربرباعالربرب عة ربرب لاعتربربااف عاطضربربامل ملتعممربربملع ضربربشفعوا
                                                 

ع.ع20صع،ع9770،عاطه عاعاإو ،عط غمل ،عاطتاز  عب وتوععدعطلغ  ة   اعو''،عاتتا هاوععتغاشاعات   ملتعاطةة توعع دارت،''ع  ش ع ااد-1
ع.ع25-20عصعص،ع غسعات   عاط ملبق-2
 ا لشاع،عةة ،عاطقمل  ت،عةعيدعاطتخهشصعاطقاةي،ع1099ةتل تعخملر شاعررؤع،ع ل لاعةتل اتعخملر شا''،عات  واملتعاطةة تعيفعاطملرعاطتغاشاعاط ملةلا،ع''ل عا دعاتاشدعا  قملت-3

ع.ع00-00عصعص،ع9772
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شربربرب لاعاطضربربربامل عاغربربربدعت ربربربيش عاطضربربربامل عممربربربملع ربربرب ديع  عاربربرب واعوعع  عات ربربربملل عاطربربربكعتصربربربملرعبربربربنيعاط غربربرباحعبملإلضربربربملفااطضربربربملةةع
ع.ععاط غاحعاةعر العضامل ع ت عاط  لملت

اطةربربربربة تععاطربربربربكعتعتربربربربوعوثربربربربدعلربربربربملتعات ربربربرب واملتوععافتقربربربربملرعات ربربربرب وععاطةربربربربة عطلخربربربربوتعيفعو ربربربربسعاتعربربربربملةالتعاتةربربربرب فشاع-4
ع.ععبملإلضملفاع  عادمعردرتعات  واملتعاطةة تعال عاال تعمل اعبملخلواتعاتتخةةاعيفع تاعاجململل

ذطربربدعب ربرب اعاربربدمعو ربربادعاخلربربوتعوععاتااربربا عفشيربربملوععاط ربربلاشاوععبةربربغاعخملعربرباعاط ملةلربرباوععاالفتقربربملرع  عاط ربرب التعاتملطشربرباع-3
ع.عاطتغظشاشاعطلقملةانيعال ع ت عات  واملتوععاإلدار ا

ع ربربرباعالع قربربربفعفقربربربصعاغربربربدعثربربربدعت ربربربا قع  تربربربملجعات ربربرب وععبربربرب ع ع ربربربسعو ضربربربملعاطقربربربدرتوععاطقربربربدرتعالربربرب عاطت ربربربا قاضغربربربملضعع-0
ع.ععةغيملعبملطه  عاطق وضوعع  ااعدورا عاإةاالعات تصا توع
،عاتعلاةربربملتعةربربةع يربرباعوخربرب  وععاربربدمعتربربااف عاط شمل ربربملت،عوععربربعاباع اربربدادعدرا ربربملتعاجلربربدو عب ربرب اعارتغربربملععت لغتيربربملع-0
ع.ععطتاا  عال ع ت عاطدرا ملتعاغدعةغحعاالةتامل بملإلضملفاعال عااتاملدعة   ملتعاوع
ثشربربرب عو ع ربربربت ع،عخملعربربرباعاطةربربربة تعةغيربربربملعةربربرب عاطعالشربربربملتعاط غ شربربرباوععاربربربدمعةالءةربربرباعاطقربربرب وضعاطربربربكعتهل يربربربملعم.ص.و.مع-0

بشغاربربربملعتغضربربرب عاط غربربرباحعةربربربغحعاالةتاربربربمل عرةربربرب ع،عات ربربرب واملتع ملط ربربربملع تربربربملجع  عرربربرب وضعطا لربربرباعاإ ربربرب عإ ربربرب اضعاالةتاربربربمل 
ع.ععاإ  

 : كلة من وجهة نظر القائمين  لى م.ص.و.مأسباب المش: ثانيا
ع:ع1  عو ؤعو  مللعات  لاعاطتاا لشاعةةعو ياع ظ عاطقملةانيعال ع تاعاطغاععات  واملتعتتاص عفشاملع لي

ارتغربربملععت لغربربرباعاطتاا ربربرب عثشربرب عتل ربربربأعات ربربرب واملتعاطةربربة تعاربربربملدتع  عة   ربربربملتعاطتاا ربرب عال ربربربت امللعاثتشمل ربربربملتعع-1
لاربربربملعواربربربملعالعاربربربالعبعربربربضع،عع العواربربربملعطش ربربربملعلملفشربربربا،عاطدوطربربرباعخلهربربرباختعاةتاربربربمل عةش ربربرب تعالربربرب عاطربربرب  ؤعةربربربةعتقربربربدو،عوعاطتاا لشربربربا

اإةربربرب عاطربربربتيعجيعربربرب عات ربربرب وعع ل ربربربأع  ع،عااطصملبتربربربثشربربرب عتقتةربربرب عيفعاطعربربربملدتعالربربرب عاا ربربرب عاإعربربربالع،عاثتشمل ربربربملتعات ربربرب وع
عحعاتهلربربربربال ربربربربملة عاطربربربرب بوععاطربربربربكع ربربربربدد ملعاط غربربربرباحعيفعضربربربرباءعت لغربربربرباعتربربربربدب عاإةربربربرباالوععاالرربربربربااضعبأ ربربربربعملرعاطغملةربربربربدتعاطعملد ربربربربا

ع.ععاتخملط تعاحملتالاوع
اهلملةربربرباعخملعربربرباعاغربربدعدرا ربربرباعثمل ربربرباععاطربربربكعتعتربربوعةربربربةعاجلاا ربرباوععارتغربربملعع  ربربرب اعاتد ا شربرباعبملتقملر ربربرباعةربربرب عوعربربالعات ربربرب وعع-9

ات ربربرب وععاطةربربربة عطلحةربربربالعالربربرب عاا ربربرب عواغربربربملءعاطت ربربربةش عووعاطتا ربربرب عثشربربرب عالعتربربرباف عوعربربربالعات ربربرب وععاطضربربربامل عاط ربربربمليفع
ع.ععو عاط غاحعتلت معبغ  اعحددتعطلاد ا شاوععخملعا،عاإل تمل شارعاطعالشاعطلحةالعال عاا  ع د دعال تا ا

فربربرب صعاطاعربربربمل اعالربربرب عات ربربرب وععاطةربربربة عفعربربربملدتعةربربربملعتل ربربربأعة   ربربربملتعاطتاا ربربرب عيفعاربربرب عوععتربربدخ عة   ربربربملتعاطتاا ربربرب ع-4
،عثشربربمل اطغغشربرباعيفعبعربربضعاإوعع  عاطتربربدخ عبملت ربربارتعاتملطشربرباوعع شربربمللعاغةربرب عاطصقربرباعيفعات ربرب وععاطةربربة ع  عةتملبعربرباعاطتغغشربربت

 عتربربربوع ربربربتاعةربربربةع،عوع شربربرب ع  عتربربربا علملفربربرباعاالشربربربملتعات ربربرب وععبملط ملةربربرب وععاربربربملدتعالع ق ربربرب ععربربربملثاعات ربربرب وعع ربربربتاعاطتربربربدخ وع
ع.عاإ  مللعاطكعاع عاطعد دعةةعات  واملتعاطةة تعتع اعاةعاطتعملة عة عة   ملتعاطتاا  

ع
                                                 

ع.ع00صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9773،عل عا دعاتاشدعا  قملت-1
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 : مشكالت تمويلية أخرى: ثالثا
ععععععععععاتتا ربربربربربربهاع  عبعربربربربربربضعات ربربربربربرب التعاطتاا لشربربربربربرباعاإخربربربربربرب  عوععة ت ضربربربربربربملفاع  عةربربربربربربملع ربربربربربرب قعتتعربربربربربرب ضعةغظاةربربربربربرباعاإااربربربربربربمللعاطةربربربربربرب

ععع:1ةةعبشغيملعجندوع
ع؛ععا واعاط غاحعاةع ر اضعات  واملتعاطةة تعالرتغملععدر اعاتخملط تع-1
ع؛ععةهملط اعات  واملتعاطةة تعبضامل ملتعاشغشاعل  تعالعتتااف عاملدتعطد عوعحمللع تاعاطغاععةةعات   ملتع-9
ع؛ععاطغملةدتعال عاطق وضعطتعا ضعارتغملععدر اعاتخملط تعارتغملععو عملرع-4
بملطتربربمل عاتعمل ربربملتعةربربةع قربربصعرو عاتربربمللعممربربملع  ربربملادعالربرب عةضربربملاغاعوععاالضربربه ارع  عاطل ربرباءع  عةةربربملدرعاا ربرب عذاتشربرباع-3

يفعوععبملطتربربمل عفيربرباع  ربربدووعو عخربربوتعوعربربحمللعات ربرب وععاإلدار ربرباعيفعتقربربد  عاالثتشمل ربربملتعاطتاا لشربرباعحربربدودتع.عتلربربدعات ربربملل 
 ربتاعةربملع   ربدعاإةربارعوععقد   عة لغعةعنيعمثع   فعبعدعفااتعاإوا عو عا ت امللعات  وععحيتملجع  عوضربعملاعذطربدت

ع؛ععتعقشدا
ات ربرب واملتعاطةربربة تعطةربربغ عث ربربؤعةعملةالةربربملعةربرب عةربربملعتت لغربربهع ربربت عاتعربربملةالتعةربربةععإلرربرب اضاربربدمع اربربسعاط غربرباحعع-0

ععععععععععععععع؛ععوا ملءع دار اعال عاط غاح
  علملفشرباعطتغاشرباعوععاإاامللعحدودتوععبغاحعاال تصاملروععث ؤعاطق وضعاتتملثاعةةعاط غاحعاطت ملر ا ملط ملعةملعت ا عع-0

ع؛ععات  واملتعاطةة ت
ع؛ععا غةمللع مل اعاطع ضعاطق وضعاتة فشاعاةع مل اعاطهلاعال عاطق وضعاتة فشاعةةعات  واملتعاطةة تع-0
عع؛ععاتتا هاعبةغاعاملةاوعع تادمعة ااملتعاط شمل شاعاطغقد اعإوضملععات  واملتعاطةةع-5
ع؛عع   اءاتعةغحعاطق وضعفاتعطالع-2

تعددع   اءاتعاتةربالعالرب عاطقرب وضع عرب عاطعد ربدعةربةعات ربملر  عارباتعيفعاتيربدعطعربدمع رربدامعوعربحملاملعوععتعقدع-17
جيعربرب عاط ربربيءعاطربربتيع،عاط  ور اطشربرباوععاطعد ربربدعةربربةعات اثربرب عاتالربرباعاربربوعلاربربملعو عاالشربرباعةربربغحعاطقربرب وضعاربرب .عالربرب عاالرربربااض

ع.ععردامعطت  شدعة ملر عيؤات تصا  ةعحي اا عاةعاإل
 ع ربربتاعاإل ربرب اءعةربربةعشربربأ هعو عوع ذع.اربربدمعلةربربشصعبغربرباحعخملعربرباعووعةتخةةربرباعطتاا ربرب عم.ص.و.معدو ع   ربربملع-11

ع.عةع فاعات ملل عاطكعتعملينعةغيملعاةعر لوععةتملبعتيملوععاا  ع ت عاتغظاةاعةةعاإاامللع حي ةعةةعط ع
ع.عع   ملوععاطت ملر اوععاإربملحعاطةغملاشا،عاطدخ ع،ةاعال عررؤعاإاامللارتغملععةعدالتعاطض اع-19
ممربملع عرب عوعربحمللعات   ربملتعحي اربا عاربةعاطتااشربربفععCharges Patronalesارتغربملععة ربملمهاعوربربمللعاطعارب عع-14

ع.ععووعادمعاطتة  حعب ملفاعاطعامللعاتااغنيعطد يؤ
عتاا ربربربربربربهعاطعد ربربربربربدعةربربربربربةعات ربربربربربربملل ععععاتتا ربربربربربهاوععممربربربربربملع ربربربربربرب قع الثربربربربرب عو عةغظاةربربربربرباعات   ربربربربربربملتعاطةربربربربربة توععوعالشربربربربربه

ال ربربشاملعاتربربدعةربربةعاإلرربرب اضعاربربةعط  ربربقعت ربرب عمجلربرباع،عاتعارربربملتعاطتاا لشربرباع ربربااءاعلمل ربربملع تش ربرباعط شمل ربرباع قد ربرباعا  املشربربشاوع

                                                 
تعيفعوال اع هشفعة عدرا اعثملطاعات   ملتعاطةوة ملل عاا ليملع:ععاطةة تعتات   مل،ع'':ع  ملرعحغا .عو51-57صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،عا دعاتهلاعا دعاتاشد-1

ع.ع370صع،عاطدورتعاطدوطشاع ملبقاعاطتل ،ع9774ةمليعع95-90''،ع9771-122خاللعاطغاتع
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.عععععععتعربربربدد ملوععربربربملرةاعال ربربربشاملعاط فربربرب عةربربربةعاطضربربرب اةاععووع تش ربربرباع شمل ربربرباعةملطشربربربا،عاتعقربربربدتوععةربربربةعاط ربربرب وختعاالةتامل شربربرباعاطةربربربملرةا
ع.ععاتش شاعواضحاعطداؤع تاعاطقهملععاتشايعةةعاطغملثشاعاتملطشاووعب  عب ملطاع شمللع  اع

اتتا ربربربهاعال ربربربشاملععربربربةملرعوعع  ع ربربربت عاتعارربربربملتعودتعيفعلصربربرب عةربربربةعاإثشربربربمل ع  عااتاربربربملدعوعربربربحمللعات ربربرب واملتعاطةربربربة ت
عاربربربدمعرشربربربملةيؤعبتهربربربا  عةغت ربربربملةؤ،عوعاإرربربربملرلوععات ربربربتصا  ةعةربربربغيؤعالربربرب عةربربربدخ اةؤعاطعملةلشربربرباعووعاالرربربربااضعةربربربةعاإعربربربدرملء

بملإلضربملفاع  عذطربدع غربملحعاطعد ربدعوع،عغملضعردراةؤعال عاطتا  علملطتا  عيفعو اا ع د دتعووعتقدوعةغتلع د ربداضوع
ع:عع1ةةعومهيملوععاتتا هاع تش اعطضعفع ة مل شملةملعاتملطشاوععةةعات  التعاإخ  عاطكعتاا هعات  واملتعاطةة ت

عااردعاتملطشرباعاحملربدودتعدو ع ربتلعر ربمللعاط شرب ثش ع العاترب،عادمعاطقدرتعال عا تخدامعةتخةةنيعيفعاطت ا قع-1
ع؛ععاإلغملءوععوخةملةشيعاطت ا قعاتي توع
ع؛ععادمعاطقدرتعال عاطتةد  عيفعا عضعفعاتااردعاتملطشاعاتتملثاعهلمل،عوعثترعل  عاامل عاإ اا عاحمللشاع-9
اتملطشرباعاطالزةرباععاتربااردعوو،عملتعاطتاز رب  رب   تش رباعطعربدمعاةربتالحعتلربدعات رب واملتعط،عععاباعتها  عو اا ع د ربدتع-4

ععع؛ععطلتا  عيفعاإ اا 
ع؛ععععاباعتها  عةغت ملتع د دتع-3
ع؛ععععاباعاطقشملمعب حا عاطت ا قع-0
ع؛ععادمعتاف عاخلدةاعاتالةااعطهوعع، شمل ملتعاالةتامل عاحملدودتعطلا تيلدع-0
 ةعةربربربغخغضعووعورربربرب عةربربربةعلاربربربملعو عة ربربربتا عاطتخربربرب ع،ععاطغقربربرب وععاربربربدمعاطقربربربدرتعالربربرب عدفربربرب عاطت ربربربملطشفعات ت هربربرباعبربربربملطتخ  ةع-0

ع؛ععات تا عاتهلال
ع؛ععلاملعو عت يشالتعاطتاز  عاتملديع  علملفشا،ععاالةتصمللعط   ملتعواضملءعرغااتعاطتاز  ع-5
ع؛ععععاباعاتةالعال عخةؤعاط اشاعةةعاتارد ةع تش اعطل  اءعب اشملتععة تع-2

اال ربربربتغملدتعةربربربةعاخلةربربربؤعاطغربربربملتلعاربربربةعلربربربتطدعاربربربدمع،عوعاربربربدمعاطقربربربدرتعالربربرب عشربربرب اءعورربربربملعووعة ربربربملثاع اال شربربرباعةغمل ربربرب اع-17
ع.ععاطت  ارعيفعو ملة عاإلاال 

   المشاكل غير التمويلية: الثاني الفرع
اطربكعت ربرب  عاملةقربملعثقشقشربربملعطتهربارعم.ص.و.معفربرب  عع ضربملفاع  عةربملعمتعاطتهربرب  ع طشربهعةربربةعمجلرباعات ربربملل عاطتاا لشربا

عععععععععععععععاإلدار ربربربربربربربربربرباعوعع ربربربربربربربربربربا قشاطت ربربربربربربربربربربت عاإخربربربربربربربربربرب تعو ضربربربربربربربربربربملعتعربربربربربربربربربربملينعةربربربربربربربربربربةعمجلربربربربربربربربربرباعةربربربربربربربربربربةعات ربربربربربربربربربربملل ع ربربربربربربربربربرب عاطتاا لشربربربربربربربربربرباعلملت ربربربربربربربربربربملل عا
ع.ععاطتحد ملتعاطكعتاا هع ت عاتغظاةاعةةعاإاامللوععاطكع يعو ضملعت   عوثدعو ؤعاطعااةقوعع..اخل.عاطت غاطا شاوع

ع لرباعاطةربغملاملتعاطةربة تووعفشاملع ليع ملولعرعدعو ربؤعات رب التع رب عاطتاا لشرباعاطربكعتاا ربهعتغاشرباعوتهربارع
ع.عاتتا هاوع

ع
                                                 

ة ت رباع ملةعرباع،ع ملةعرباعرغربملتعاط ربا س،عللشرباعاطت ربملرتعب ار ربعشد،عع رب عةغ ربارت.عر ربملطاعةمل  ربت ،ع''تأا عاط ش اعاطت ربا قشاعالرب عاطةربغملاملتعاطةربة تعمبحملفظربملتعاطقغربملت''،عحادعحادعاجلاملل-1
 Mery gfrech mevirker ; small business monagement ; an active learniny قربالعاربةع:عع05-00عصعص،ع9774،عةةرب ،عاطقربمل  ت

approach ; london ; dp ; publication ; GP ; 1992 ; p. 77   
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 :  سويقيةالمشاكل الت: أوال
اطتا يربربربملتعاتد صربربرباعطلت ربربربا قع عتربربربوعةربربربةعبربربربنيعو ربربربؤعاطتحربربربد ملتعاطربربربكعتاا ربربربهعةعظربربربؤعوععته شربربربقعاتغيربربرباموعع  عت ربربرب 

اطقربدرتعالرب عته شربقع ربتاعاتغيربامعوع،عال عو مل عو عاالرتغملععبملتغيامعاتربد  عاطت ربا ق،عاتتا هاوععاطةغملاملتعاطةة ت
 ربربتاعةربربملعةربربةعشربربأ هعو ع،عوعاتربرب  لعاطت ربربا قيعاخلربربملصعبربربهع ربربشغع سعبدر ربرباعل ربرب تعالربرب عرربربدرتعات ربرب وععاطةربربة عالربرب ع دارت

ع.عع  لؤعبدر اعةلاا اعيفعجنملثه،عوعلا  وع ديع  عز ملدتعاطقدرتعاطتغملف شاعط 
اطةربربربعابملتعاطربربربكعتربربرب ت صعبملتاملر ربربربملتعاطت ربربربا قشاعوععوعت ربربرب عاطعد ربربربدعةربربربةعاطدرا ربربربملتع  عاطعد ربربربدعةربربربةعات ربربربملل 

ع:1ةةعبشغيملعجندوععاتتا هاوععطلاغ عتعاطةة ت
ثشربربربربرب عو عم.ص.و.معتعتاربربربربربدعبةربربربربربارتعل ربربربربرب تعالربربربربرب ع: لتيطااااايس الرسااااامي ليساااااتراتي يات التساااااويقيةنقااااا  ا-1

ع.عيفعوداةيملعطغ ملطيملعاطت ا قيوععاإل  اءاتع  عاط لشاعيفعاالرملةمل
وةربربةعابربرب زعةظربربمل  عذطربربدعاربربدمعرشربربملمعات ربرب واملتعاطةربربة تعوخملعربرباعاطةربربغملاشاعةغيربربملعبتخةربربشصعةش ا شربرباعطإل غربربمل ع

تقامعب  غمل عوةااهلملعال عويع  ملختعت ا قيعبه  قاعا ااةشاع  عخمههاع رباع ربتاعالعثش ع،عال عاإ  هاعاطت ا قشا
ةربملعمعتضرب ع،ع  ةعو ع ص عال عاإلطال عط  قاعت تهش عويعةغظااعةةعخالهلملعتعظشؤعاطغملتلعةةعاإل غمل عاطت ربا قي

 عتق  ربرب عةقربربدارعاإةربرباالعلاربربملعو،ععمل ربةربربىتعتقربربامعبملإل غربربوععلشربربفوععلهربربشصعو ربربة،عوعةش ا شربرباعاإل غربربمل عالربرب عاإ  ربربهاعاطت ربربا قشا
 رباعةربملعالعوعع،اتخةةاعط  ع  ربملختعت ربا قيعالرب عو ربمل عة ربتا ع عتاربدعبدر رباعل رب تعالرب عثغرب ع رب التعاتغظاربا

ع.ععاطةغملاشاعاطةة تعت تااف عيفعةعظؤعات  وامل
وضربربربفع  عذطربربربدعو ربربربهع تش ربربرباعطعربربربدمعو ربربربادعلهربربربشصعت ربربربا قيعا ربربربااتش يعفربربرب  عمجشربربرب عاطقربربرب اراتعاطت ربربربا قشاعاطربربربكع

طربربربربشسع تش ربربربرباعطتخهربربربربشصعوععووعةربربربربد  وعم.ص.و.معت ربربربربا عمبصملبربربربرباعردودعوفعربربربربمللعإثربربربربدا عواربربربرب واعةعشغربربربربا تخربربربربت ملعةربربربربالحع
فاملطدعووعةد  عاتغظااعاطةغملاشاعاطةة تعال ع رب ش عاتصربمللع تخربتعررب ارعب فرب عاط ربع عإ ع غربملحعز ربملدتعيفع،عا ااتش ي

ع.عاش عرةش يجيملدعة تيل نيعإ هعفقصعا وععووع قامعب تلعوياداتعجلتل،عت لغاعاتغتلعردعثدامل
ةربربربربةعاطغربربربربملدرعةربربربربملع ربربربربغةاسعوعربربربربحمللعم.ص.و.معيفعةغيربربربربملجعووعةربربربربداخ عت ربربربربا قشاع: بساااااطة األساااا وب التسااااويقي-2

ع.ععةعتاد ةعبدالعةةعذطدعال عاجملياداتعاطت ا قشاعاطكعتتؤعبةارتع  عةغتظاا،عةت ملةلا
اطغتش ربربربرباعوعع،لغربربربرباتغربربربربأ عم.ص.و.معبغغ ربربربربيملعبعشربربربربداعاربربربربةعاتاربربربربالتعاطت ربربربربا قشاعات : مة و يااااة الاطاااااق التسااااويقي-3

ثشربرب عو عاطغ ربربملختعاطت ربربا قيعاحملربربدودع ربربش ديع  ع،عاطه شعشربرباعطربربتطدع ربربيعاطتربربأا عاحملربربدودعطتلربربدعات ربرب واملتعيفعاط ربربا 
 تش ربرباعطربربتطدعفربرب  عتربربأا عو ربربادعم.ص.و.معيفععربربغملااعةربربملعووعةغهقربرباع،عوعة ربربتيل نيعورربرب وععاتةربربالعالربرب عطل شربربملتعورربرب 

ع ة افشاعةملعةةعاحملتا عو ع  ا عحدودا.

                                                 
 ; David corson:ع،عو35-30عصعص،ع،عة  ربربرب ع ربربربملبقعاطربربربتل 9773،عاربربرب امع ربربربلشامل وعع00-04عصعص،عة  ربربرب ع ربربربملبقعاطربربربتل ،ع9774،عحاربربربدعحاربربربدعاجلاربربربملل-1

"maketing and small firms" European jaurnal of marketing ; vol. 24 N°11;1990; p.467           ع9770،عوةربملينعحاربدعاربملة،
ع.ع33صع،عة   ع ملبقعاطتل 
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 ظربرب اعطقشربربملمعةربربالحعووعةربربد  يعات ربرب واملتعاطةربربة تع: سو ماا ير م.و.و.م ب ميااع سنطااطة الماظمااة يااام مالاا  -4
دوافعيربؤعوععلربتاعخربواةؤ،عوعطتطدعف  عتأا عطلايملرتعاط خةشاعهل الءعاإشخملص،عجباش عاإ  هاعاطت ا قشاعتغظاملةؤ

ع.ععدر اعتعقدعاطه  عاطت ا قشاعات تخدةاوعع ااع  ا عواضحملعيفع د دعط شعا
  عافتقملرعةغظاةاعاإاامللعاطةربة تعواتتا ربهاعطلايربملراتعاطت ربا قشاع،عفتقملرعاتةمل  عاطةة تعطلايملراتعاطت ا قشاا-0

ممربملعرربدعجيو ربملعوثشمل ربملعالرب عر ربالعشرب وختعووعة ا ربملع،عحيتؤعالشيملعيفعاطةملطاعاالاتاملدعالرب عاطا ربهملءعيفعت ربا قعةغت ملةربمل
ع.عع  عاطكعت ع ع  عاتةالعالشيملعووع ملولع قشقيمل

فغربربربيعحبربربرب عرملةربربربملعبربربربهع.عاط  ربربرب  اوعععربربربعاباعتغغشربربربتعاتااعربربربغملتعاطقشمل ربربربشاعاطالزةربربرباع تش ربربرباعطضربربربعفعاإلة مل شربربربملتعاتملد ربربربا-0
ةغظارباعاإل ربرب ااعوفربربملدععربمل  ععربربة ع  ربربشصعيفعةيغرباعاطت ربربملرتعبربربأ ع غربملحععربربعابملتعيفعاطتعملةربرب عةرب عبربربملةعيعاجلالربرباعاطربربت ةع

ط غيؤع ضربعا عالشربهعوعيفعاتقشقاع ااشاعامل شاععغاملع ا ة ا عيفع ااشاعاخل اعاةعط  قعبشعهعال عو هع ااشاعممتملزتعبش
عع.ععطةملرملتعالعتتهملبقعة عاتااعغملتعاتقشقشا

ع.عا غتملحعاإ اا وععععاباعةاا ياعاتغملف اعةةعاتغت ملتعاإ غ شاع تش اعاطعاتا-0
ع.عاإ غ شاوععبنيعات   ملتعاط   توععشدتعاتغملف اعبنيعاتغ عتعاطةة تعفشاملعبشغيمل-5
ت تيلدعاطع يبعبةغاعخملعاعطإل تملجعاإ غ عطدواف عاملطغشاعرملةااعال عارت ملختعبملط ربل عات ربتاردتعطغرباتعتغضش عا-2

ع.ععاإة   يوععزةغشاعطا لاعووعطتقلشدعاطغاصعاإورويب
ع.عت ملبهعاتغت ملتعةةعاطغملثشاعاطقهملاشاعممملع  ديع  عدر اعاملطشاعةةعاتغملف ا-17
اطةربة تعةغيربملعبةربغاعخملعرباعطش ربملعطربد يؤعوععملاملتعاطةربة تعواتتا ربهاوعممملعالشدعفشهعو ضملعو عوعربحمللعاطةربغ-11

ذطربربدعيفعوععةربرب عوعربربحمللعاطةربربغملاملتعاط  ربرب تعااتقربربدرتعاط ملفشربرباع ربربااءاعةربربةعاطغملثشربرباعاتملد ربرباعووعةربربةعاطغملثشربرباعاطغغشربرباعبملتقملر ربرب
 ملر ربربرباعاإلاربربربال عتغت ربربربملةؤعووع ربربربلعيؤعووعتقربربربدوعاشغربربربملتعط ضربربربملةعيؤعووعاربربرب ضع ربربربلعيؤعيفعاتعربربربملرضعاطتوععوربربربمللعاطدامل ربربربا

 تاع  ديع  عادمعا تهملاتيؤع رملةاعاالرملتعاا عة عات ا ةعاجلددعووعفربتحعو رباا ع د ربدعيفعوع.عاطدوطشاوععاطاطغشا
بملطتربربربمل عفربربرب  عة ربربربملرلتيؤعيفعةصربربرب ع ربربربت عاتعربربربملرضع ربربربت ا عوعع،اطربربربداخ عووعاخلربربربملرجع ظربربرب عإلة مل شربربربملةؤعاحملربربربدودتعواتتااضربربربعا

عععع.ععةقتة تعال عاإر حعال عاتضارعفقص
عاحمللشربربربرباعطت ربربربرباا اربربربربدمعاتقربربربربدرتعالربربربرب عاطقشربربربربملمعبدرا ربربربربملتعوععملمعاتعلاةربربربربملتعاطت ربربربربا قشاعاربربربربت عات ربربربرب واملترةربربربربارع ظربربربرب-19

ع.عاخلملر شاوع
ع.عادوعتاف عرغااتعتاز  عداةااع  ةعةةعخالهلملعتاز  عةغت ملتع ت عات  واملت-14
ع.ععاتختةاعبتطداتتا هاعةةعر  عاإ ي تعوععادمعلغمل اعات ملاداتعاطت ا قشاعاتقدةاعطلا  واملتعاطةة ت-13

الملذعاإل  اءاتعاطارملةشاعاط غشلرباعبعربدمع،عوع  ةعة ملادتعم.ص.و.معيفعاطتخلصعةةعتلدعات  التوعع تا
ع:ع1اطكع ا  عومهيملعفشاملع ليوععاإل  اءاتوععت  ارعثدوايملعةةعخاللعت  عبعضعاإ ملطشا

                                                 
 .عبتة ا،ع34-33عصعص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عوةملينعحادعاملة -1
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ثشرب ع ترباف عطربد ع.عاخلربملر يوععلي   ملءعش لملتعت ا قشاعتقامعردةاع تاعاطغاععةةعاتغظاربملتعيفعاطت ربا قعاطربداخ-1
ع.ععشمل اعاإل ااتش شاعاطت ا قشاعاتغمل  اوععتلدعاط  لملتعاتقدرتعال عدرا اعاإ اا 

ثشربرب عتقربربامعتلربربدع،عاتتغقلربرباعبربربنيعاتقملطعربملتعاتختلغربرباوععاخلملر شربرباعاطداةاربرباوععاتعربربملرضعاطداخلشرباوععحملوطرباع رملةربرباعاإ ربرباا -9
ع.ععبع ضعةغت ملتعم.ص.و.ماتع ضع

تغعشرب عثملضربغملتعتلربدعات رب واملتعيفعخمتلربفعاتربد عاجلد ربدت،عثشرب عوععاط  رب توععت رب واملتعاطةربة تاطت ملة عبربنيعا-4
ع.عتغاشاعاط غملءاتعاط    اعاطعملةلاعيفعومللعاطت ا قوععتها  عاتغت ملتعاجلد دتوعع  ملادعذطدعيفعومللعاطت ا ق

  اعا بشربربربربرباعطتلربربربربربدعاطت ملةربربربربرب عبربربربربربنيعات ربربربربرب واملتعاطةربربربربربة تعيفعاطربربربربربدولعاطع بشربربربربرباعبةربربربربربغاعخملعربربربربرباعةربربربربربةعخربربربربرباللع   ربربربربربملءعشربربربربرب-3
اطع بشربرباع  ععاتغت ربربملت  ربربملادعيفعتةربربد  ع،عوعممربربملع  ربربملادعالربرب ع قشربربقعاتقربربدرتعاطت ربربا قشاعبربربنيعاطربربدولعاطع بشربربا،عات ربرب واملت

ع.عخملرجعثدودعاتغهقاعاطع بشا
تغاشربرباعةيملراةربربملعةربربةعخربرباللعدوراتعتدر  شربرباعتغظايربربملعاإ يربرب تعوععتغاشربرباعاط غربربملءاتعاطت ربربا قشاعيفعات ربرب واملتعاطةربربة ت-0

ع.ععاتختةا
ةعتربوتعوععععاإاامللعيفعلةربشصعةش ا شرباعلملفشرباعض   شاعمبملع  ملادع تاعاطغاععةةعةغت ملتعوععمج لشاع اغملءاتتقدوع-0

ع.عاطدرا ملتعاطت ا قشاوععطلت ا ق
ع.ععاالط اوينيفعاطت ا قع ااءعيفعا ضعاتغت ملتعووعاط ش ععاإل ا شملا تخدامعش  اع-0

 :  المشاكل االستشارية: ثانيا
اطعد ربربدعةربربةعات ربربملل عاال ت ربربملر اعتتاصربرب عيفعاربربدمعرربربدرتعوعربربحملاملعيفعاطتا شربربهع  ع يربربملتععتاا ربربهعم.ص.و.م

 ربربتاعةربربملع  ربرب  عاملةقربربملع،عوع   ربربملعةربربةعاال ت ربربملرات،عوعاإل تمل شربرباوععاطت ربربا قشاوععةتخةةربرباعيفعتقربربدوعاال ت ربربملراتعاطغغشربربا
ع:1  غهعتاضشحعو ؤع ت عات ملل عيفعاطغقملختعاطتملطشاع،عوعوةملمع  ورتعااليملعاطتغااي

اطربربكعوععاطةربربحشحاوععصربرب عةربربةع ربربت عات   ربربملتعتغ ربرب عيفعةيربربد ملعالفتقربربملرععربربملثاعات ربرب وععطال ت ربربملراتعاط ملفشربربااط -1
اطق اراتعاطكع تخت ملع ااءعتلدعاخلملعاعبتأ شسعات رب وععووع دا تربهعوعع اعاملدتعحيتمل يملعطلتألشدعةةععحاعاخلهاات

ع؛ععووعت ا قعةغت ملته
اربدمعا غيربملعةربةعاال ربتعمل اعمبتخةةربنيعوععذطربدعطقلرباعخوةربملوععفغشاعاطةملط شاعةةع ت عات ملر  عحبمل اع  عا ت ملرات-9

ع؛ععيفعمجش عاجململالتعاطغغشاعاطكع تمل يمل
يفعوععافتقملرععملثاعات رب وععاطةربة عالرب عبعربضعاط شمل ربملتعاتيارباعاطربكعرربدعت ربملاد عالرب ع   ربملءعات رب وععاطةربحشح-4

لرب عذطربدعطربةعوعع..اخلعع.عاطتةربد  وععاتغملف ربنيوععثشرب عو عات ربتصا و عحبمل رباع  عبشمل ربملتعاربةعاإ رباا ،عاتار عاتغمل ربا
ع؛عع أيتع العبا ادعةةع  ت   ؤعبمل تا ار

منربربةعات ربربمل  عاطربربكعتتعربرب ضعهلربربملعاطعد ربربدعةربربةعات ربربملر  عاطةربربة تع ربربيعاربربدمع تربربملمععربربملثاعات ربرب وععبغغربربا عاطتعملةربرب عةربرب ع-3
وضربفع  عذطربدع،عاإلرشربملدوععطغةربح قدمعطربهعاوععهلتاعفياعحبمل اع  عةةع  ملاد ،عاإزةملتع ااءعاتملطشاعةغيملعووعاإلدار ا
                                                 

ع.ع04-09عصعص،عفل هني،عاجلملةعاعاإل الةشا،  ت،عللشاعاطت ملرت،ععملطاعةمل ش ت ع  عةغ ارتر ''،عدورعات  واملتعاطةة تعيفعداؤعاالرتةملدعاطغل هش ،ع''ومحدعفمل قعدطال-1



 الثاني : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإشكالية التمويلالفصل 
                                                               

- 190 - 

 

هلربتاعفيربؤع،عفملط ص عةةع ت عات ملر  عحبمل اع  عبشمل ملتعاربةعاتةربملدرعاتغمل رب اعال ربت ادعاترباادعاخلربملمعاطربكعحيت ربا ع طشيربمل
ع؛ععحبمل اع  عا ت ملرتعداةااعيفع تاعاجململل

ممربربملعحيربربتؤعالشيربربملع،عملر شربربا ملط ربربملعةربربملعتع ربرب عاط صربرب عةربربةعم.ص.و.معاربربةعتربرب و لع ربربلعيملعطل ايربربارعاحمللربربيعووعاإ ربرباا عاخل-0
ع.ععاخلملر شاوععاتةالعال عخمتلفعاط شمل ملتعاتتعلقاعبملتعملرضعاطداخلشا

فربربرب  عاط صربربرب عةربربربةعم.ص.و.معتغ ربربرب عفشايربربربد ملعالفتقربربربملرععربربربملثاع،عوةغربربربهعو تش ربربرباعات ربربربملل عاال ت ربربربملر اعواربربربال 
اطقربربرب اراتعاطربربربكعوعحيتمل يربربربملعطلتألشربربربدعةربربربةععربربربحاعاخلهربربربااتعاطربربربكع ربربرباعاربربربملدتعوععاطةربربربحشحاوععات ربربرب وععطال ت ربربربملراتعاط ملفشربربربا

ع. تخت ملع ااءاعتلدعاخلملعاعبتأ شسعات  وععووعاا لهعووع دارتهعووعت ا قعةغتمل ملته
 :  المشاكل اإلدارية: ثالثا

ثشربربرب ع  ربربربدوعةغربربربتعو علربربربمل ع،عفربربربملطتخهشصع ربربرباعو ربربربمل عاطغربربربمل ح،عت ربربربدوعةظربربربمل  ع ربربرباءعاإلدارتعيفع مهربربربمللعاطتخهربربربشص
،عاتربربربااردعاإزةربربرباعطلا ربربرب وععةصربربرب عاتربربربااردعاإوطشربربرباوععاتهلابربربربالهربربربشصعاطهملرربربرباعاإل تمل شربربرباعوععات ربربرب وععف ربربرب تعثربربربىتع ربربربتؤعتغغشربربربت 

جبمل ربرباعاطتخهربربشصعفربرب  عاإةربرب ع  ربربتل معوضربرب ع ش ربرب عوعع..اخل.علهشهربربهوععاختشربربملرعاتارربرب ،عاتعربربداتعواطت يشربرب ات،عاإةربرباال
ات رب وطشملتعوعع د ربدعاالختةملعربملتوعع ة مل شربملتعات رب وععوععارب واعاطعارب عيفعاط ش رباعاخلملر شرباوععتغظشايعةتربااز ع ربتالءم

علشغشربربربرباعاطقشربربربربملمعاربربربربملوععاطتحغشربربربرب عيفعاطتعربربربرب اعالربربربرب عاتيربربربربملمعاتهلابربربربرباوععاطتغظربربربربشؤع ربربربربأيتعدورعاطتا شربربربربهوععةربربربرب عاطتخهربربربربشصوععضربربربرباحباع
و ربدافيؤعاط خةربشاعمثع ربأيتعبعربدعذطربدعدورعوععا ت ملرتعمهؤعاطعربملةلنيعط ربتلعة  ربدعةربةعاجليربدعطتحقشربقعو ربدااعات رب وعوع

ع.1اتتملبعاعوععاط رملبا
ع:عإش مللعاطتملطشاوع  ةعثة عو ؤعةظمل  ع اءعاإلدارتعيفعا

ع؛ععاطتخهشص-1
ع؛ععاطتا شهوععاطتغظشؤ-9
ع.ععاتتملبعاوععاط رملبا-4

ع:عع2ةغيملعجندوععتعتوعو  مللعرةش شاعيفعف  عات  وع،عوعل عذطدع غع سعال ع ااثيعاطعا عيفعاط  وع
ع؛عع اءعاختشملرعاتار -1
ع؛ععتضخؤعث ؤعاإعالعاطصملبتا-9
ع؛ععاضغملضعث ؤعات شعملت-4
ع؛ععا شاتضخؤعث ؤعاتد -3
ع؛ععاطتا  ع  عاتخهص-0
ع؛عع قصعاط شاطا-0
ع؛ععاتغت ملتعتملةاعاطةغ وعع اءع دارتعاتخ و عةةعة تل ةملتعاإل تملج-0

                                                 
 .ع02صع،ع9779،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارععغعملءعطلغ  ،ع دارتعاإاامللعاطت ملر اعاطةة ت،عتافشقعا دعاط ثشؤع ا ف-1
 .07-02صع،ع غسعات   عاط ملبق-2
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ع؛ععادمعتالءمعةةملدرعاطتاا  عات تخدةاعة عا تخداةملتعاإةاالعداخ عات رب وعوععاختاللع ش  عاطتاا  -5
ع؛ععلهشصع دو عطعالشملتعاط داداطتا  عيفعاالشملتعاالرااضعدو عثمل اعةلحاعووعدو ع-2

ع؛ععتأخ عاالشملتعاطت لشؤعاطعاالء-17
ع؛ععش ا عاطعاالءعةةعاضغملضعةغ العاجلادت-11
عع؛عع..اخل.عات ااثملتوععارتغملعع   اعات دوداتعةةعات شعملت-19
ع.عع..ب  اعادمعر ؤع شمل اع ةش عفعملطشا.عاتعدوةاوععارتغملعع   اعاطد ا عات  احعفشيمل-14

 :  التنظيمية ونقص المعلومات اكل الخبرةمش: رابعا
االفتقربربملرع  عاخلربربوتعاطتغظشاشربرباعاطربربكعوععةربربةعات ربربملل عاخلهربرب تعاطربربكعتقملبربرب عات ربرب واملتعاطةربربة تع قربربصعاتعلاةربربملت

 ظيرب عاطربغقصعيفعاتعلاةربملتعوع.عاطغارباوععا ةعوعحملاملعةةعةاا ياعة مللليؤعووعت ربملاد ؤعالرب عاطتا ربش عيفعوااربملهلؤ
ع.عحملشهاعبغ ملختعاطةغملاملتعاطةة تعووعاالطملرعاطعملمعاطتيع عالا عفشهواضحملعبملطغ  اعطلظ واعا

تهربربارع ربربتاعاطقهربربملععةربربةعاإااربربمللعفشاربربملعفربربصع ربربتاعاجلمل ربرباع  ربربةع جيملز ربربملعوععوعالشربربهعفربرب  عو ربربؤعات ربربملل عاطربربكعتعربرباضعمنربربا
ع:ع1فشاملع لي

اعووععربغملاشاعطربتطدعفرب  عاملدتعف  عوفقععملثاعاتغ أتعاطةة تعيفعاط لدا عاطغملةشاعالع تدعإلصرب عةربةعشرب و عث فشرب-1
عععععوعربربربحملبهعم.ص.و.معرربربربدعالع ربربربدور عشربربربش ملعالربربرب عاإلطربربربال عبملطغ ربربرب اعالايربربربملتعاإ ربربربعملرعيفعبلربربربد ؤعفشغربربربمل  ا عاربربربملعت تغربربرب ع

ع.ععووعتغخغضعدو ع  اعةع واعطد يؤ
 تعربربرب ضعوثشمل ربربربملعوعربربربحمللعم.ص.و.معطربربربغقصعثربربربملدعيفعاتربربربااردعاإوطشربربرباعووعاخلملةربربربملتعاطربربربكع  ربربربتخدةااملعيفع  ربربربملطيؤع-9

ثشرب عو ربهع،عالع ع فربا عبا ربادعةةربملدرعبد لرباعهلربت عاخلملةربملتوععالثت ربملرعاط ربملةعنيعيفعاإ رباا عاحمللشرباعاطةربة تفشتع ضا ع
ع.ععةةعاحملتا عو عت ا ع ت عاخلملةملتعةتاف تعيفعةد عووعةغملطقعوخ  عداخ عاط لدع غ ه

مل شرباعفربتحعو رباا علص اعةملعجيي عوعحمللعات  واملتعاطةة تعلشغشاعاطتا  عيفعاالشملتعت ا قعةغت ربملةؤعووع ة -4
ع.ععوخ  عهلت عاتغت ملتعداخ عاط لدعووعخملر يمل

 قربربربصعاتعلاةربربربملتعاط ملفشربربرباعووعا عربربربداةيملعبربربربملت تعطربربربد عوعربربربحمللعات ربربرب واملتعاطةربربربة تعاربربربةعلشغشربربرباع  ربربربنيعاطتقغشربربربملتع-3
ع.ععات تخدةاعيفعثدودع ة مل ملةؤ

طلتعملةرب عةرب عةةربملدرعاا لشرباععاطالزةرباعبملطغ رب اوععادمعاةربتالحعوعربحمللعاإااربمللعيفع ربت عاطةربغملاملتعطلخربوتعاط ملفشربا-0
ثشربربرب عف ربربرب عاط صربربرب عةربربربغيؤعاطتعملةربربرب عةربربرب عاط غربربرباحعووعبعربربربضعات   ربربربملتعاطتاا لشربربرباع،عخربربربملرجع هربربربمل عاطعملةلربربرباعووعاإعربربربدرملء

ع.عع   اءاتعاطتعملة عةعيملوععط شعتيملوععاإخ  عإاؤعالع غياا ع ظايمل
اتتا ربربهاع ربرب و عو عتقربربصعوععطةربربة تته رربربااع  عةاضربرباععاطةربربغملاملتعاوععوع مجربربملالعفربرب  عاطعد ربربدعةربربةعاط تربربمللعاطربربت ةعتغربربملوطاا

عر مللعاإاامللعردع  ا عةةعوخه عات ملل عالرب عاإلطربال عاطربكعتعرباضوععاخلواتعاطتغظشاشاعطد ععةملروععاتعلاةملت
ع.عتها  ع تاعاطغاععةةعات   ملتوععت   عوثدعةعارملتعتغاشاوع

                                                 
ع.عبتة اع،ع91-41عصعص،ع1220،عةة ،عاطدارعاجلملةعشاعاإل  غدر ا''،عة  التعاا ليملوععتغاشاعاطةغملاملتعاطةة ت،ع''ومحدا دعاط محمل ع    ع-1
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 : مشاكل نقص الخبرة: خامسا
ات ربملل عوعع ربيعتلربدعاطع ارشرب ،عاتتا هاوععاملتعاطةة تتهارعرهملععاطةغملوععةةعو ؤعاطع ارش عاطكع تاا هعمنا

ممربربملعجيعليربربملعا ضربرباع  عاطعد ربربدعةربربةع،عاتيربربملرتعطلقربربا عاطعملةلربرباعاربربت عاتغظاةربرباعةربربةعاإااربربمللوععاطتأ شربرب وععاتتعلقربرباعبربربغقصعاخلربربوت
الرب ععادمعا غيملعةةعتعظربشؤعةغغعتيربملعةربةعخرباللعاتغملضربلاعةربملعبربنيعخمتلربفعاتتعربملةلنيوععاطااشغشاوععاالختالالتعاهلش لشا

ع.ععة تا عاط ا عاحملليعووعاإلرلشايعووعثىتعاطدو 
وعالشربربهعفعلربربرب عاإشربربربخملصعاطربربد ةع غ ربربرب و عبملط ربربربدءعيفعة ربربملر  ععربربربة اعووعةتا ربربربهاعاطتألربربدعةربربربةعتربربربااف عوو ربربربادع

فربرب ذاعةربربملعلربربمل عاتهلربربالعةربربصالعاطعاربرب عيفعوربربمللعاربربملرتع.عاخلربربوتعاط ملفشربرباعطربربد يؤعيفعوربربمللعاطعاربرب عاطربربتيع    ربربا عبملط ربربدءعفشربربه
تالبربربسعفربرب  عالربرب عاط ربربخصعاطربربتيع غ ربرب عيفعاط ربربدءعمب ربرب وععيفع ربربتاعاجملربربمللعاطعاربرب عووالعيفعةتربربمل  عاطت  ةربرباعاطت  ةربرباعيفعا

اطغ رب عيفعوععثش عتعتوعاخلوتعيفعاطعا عاتدعاطغملع عبربنيعاطغ ربملح،عاتالبسعطلحةالعال عاخلوتعثالعط شعاعاطعا 
ع.1ات  وع

اتتا ربهاع   رب عيفعاإ ربمل عوععملتعاطةربة تتأ ش عاطشدعاطعملةلرباعالرب عة ربتا عةغظاةرباعات   ربوعع  ع قصعخوت
اتتاشربرب تعةربربةعوععاتعغا ربرباعجللربرباعاطشربربدعاطعملةلربرباعاتربربمل  توععفعملطربرباعفشاربربملعفربربصعاحملغربرب اتعاتملد ربرباوعع  عاربربدمعو ربربادع شمل ربرباعواضربربحا

تربربدر اعاتربرباردعاط  ربرب يعالربرب عة ربربتا ع ربربتاعاطغربرباععةربربةعاتغظاربربملتعةربربةعوععبربرب اةلعخملعربرباعطتأ شربرب وعع شربربمللع شمل ربربملتوعع يربربا
تأ شرب عوععر رب لاوععاط شمل ربملتعطتربدر اوععاخلهربصوععو عو ربدتع ربت عاطربواةل،عثربملالتعاد ربدتعيفوععلاربملعو ربه،عع يرباعوخرب  

اطتهربارعاطربتيع ع فربهعاترباردعوععاطشدعاطعملةلاعف ص اعةةعت ااملعاد دعاطغقملةصعخملعرباعفشاربملع تعلربقعمباال رباعة ربتا عاطتأ شرب 
عاط   يعال عة تا عة   ملتعاالرتةملد ملتعاتتهارت.

ENSRاتتا ربهاعوععاإوروبشرباعطل حربا عثربالعات   ربملتعاطةربة توعردعو   ملعدرا اعةربةعطرب اعاط رب  اع
ع*

وا تربربملعو ع قربربصعاطشربربدعاطعملةلربرباعات  لربرباع عتربربوعوثربربدعو ربربؤعاطعااةربربقعاطربربكعتقربربفعوةربربملمع،ع9777طلا   ربربملتعاإوروبشربرباع ربربغاع
ع:ععاتتا هاعوفقعةملع اضحهعاط  ؤعاط شملينعود مل وعع  نيعوداءعات   ملتعاطةة ت

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

                                                 
ع.ع12صع،ع9773،عاطه عاعاطصمل شا،عاإرد ،عاامل ،عدارعات  ت''،ع دارتعات  واملتعاطةة ت،ع''ةمل دتعاطعهشا-1

*
- -ENSR : European Network for SME research  
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 24: الطكل ر م
 م.و.و.م األوروبية المتأررة س بيا باق  الي  العام ة المؤ  ةنسبة ال

ع:ع قالعاة،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عةعش تعة عادعوة ع:المص ر
Commission européenne ; le développement  des compétence dans les PME ; observatoire des 

PME européennes ; rapport n°2003.  
ع%عةربربربربةعات   ربربربربملتعاطةربربربربة تع97اط ربربربرب  عواربربربربال ع الثربربربرب عو ربربربربهعبملتتا ربربربربصعتا ربربربربدعثربربربرباا عةربربربربةعخربربربرباللعوععوةغربربربه

ممربمللع ربغع سعب رب  ع،عاطتأ شرب عالرب عة ربتا عاطشربدعاطعملةلرباوععاتتا هاعيفعدولعاال ملدعاإورويبعتعملينعةةع قصعاخلربوتوع
ع.ع ل عال عاإداءعاط ليعهلت عات  واملت

 :  كومية اإلداريةالتوجهات الحو مشكالت السياسات االقتصادية: سادسا
ةربربةعر ربرب ععاتتا ربربهاعيفعاآلو ربرباعاإخربرب توععبربربملط  ؤعةربربةعاال تاربربملمعاتت ا ربربدعاطربربتيع ع فربربهعرهربربملععاطةربربغملاملتعاطةربربة ت

  ربربااتش شاع ربربتاعاطقهربربملععيفعاط فربرب عةربربةعوعع دراليربربملعتربربد عومهشربربا،عاطع بشربرباعةغيربربملوععةعظربربؤعات اةربربملتعخملعربرباعطلربربدولعاطغملةشربربا
ع.عع..اخل.عاال تاملاشاوععا دعيفع قشقعاطتغاشاعاالرتةملد اات ملمهاعب   عةت عوععةعدالتعاطغااعاالرتةملدي

 دراليملعتد عف  ع شمل اعاالاتاملدعال عاددعحربدودعةربةعات   ربملتعاط  رب تعاطعااةشرباعيفع،عوع تاعةةع يا
ع.عع قشقعاطتغاشاعاالرتةملد اعةةع ياعوخ  

مع،عوعةربربةع يربربا،عوعغملةشربربايفعفربربااتعةضربربملعلربربمل ع ملة ربربملعبةربربغاعللشربرباعيفعةعظربربؤعاط لربربدا عاطوعع العو ع ربربربتاعاال تاربربملم
 ذعمعتتقربربدمعث اةربملتعةعظربربؤعاطربربدولعاطغملةشربرباعبأ ربرباع،عاطربربالزمعيفعاطغربرباتعاتملطشرباعةربربةع يربرباعوخربرب  وعع  ربةعفملط ربرب  عاتهلربربال

ووعطتق  ربربرب ع اغربربربملءاتع،عةملطشربربربربملوعاتتا ربربربهاعووعت ربربربملادةملعفغشربربربملعوععبربربرب اةلعةغظاربربرباعطا لربربرباعاإ ربربرب عطتا شربربربهعاطةربربربغملاملتعاطةربربربة ت
ولربرب ع ربربتاع عربربوعاربربةع شمل ربربملتعذاتعروحع ربربل شاعةربربةع.عرلشربرباعيفعممملر ربرباع  ربربملطملةملعضربرب   شاعهلربربملعيفعثربربمللعالملذ ربربملعووضربربملامل

ع.ععر  عات اةاعيفعةعملةلاعوعحمللعاإ  هاعاطةغملاشاعاطةة ت
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اطتا شيربربملتعات اةشربرباعاإلدار ربرباع  ربربةعتلخشةربربيملعوعع  عوبربرب زع ربربت عات ربرب التعات ت هربرباعبملط شمل ربربملتعاالرتةربربملد ا
ع:1فشاملع لي

 ذع،علربربو عبملطغ ربرب اعطلربربا.ص.و.م.،ععةربربالعالربرب عاطغقربربدعاإ غربرب عة ربرب لاعةعقربربدت صربرب عات :مطااك ة الاقاا  األجابااي-1
اغربربدع،عتعهربربيعاإوطشربرباعطلا   ربربملتعاط  ربرب ت،عوع ملط ربربملعةربربملع ربربددعات اةربرباعيفعاطربربدولعاطغملةشربرباعو ربربعملراعة تغعربرباعاطغقربربدعاإ غربرب 

اطغقربربدعاإ غربرب ع ربرب معات   ربربملتعاطةربربة تعةربربةعات ا ربربملع غ ربربيملعحب ربرباعواربربملع ربرب عطلحةربربالعالربرب ع،عوعبأ ربربعملرعةتاشربرب توععتاز عربربه
اتربربااردعاإوطشربرباعوععخمتلربربفعاطت يشربرب اتوععووعايربرب عو اد ربربملعممربربملعحيربربدعةربربةعرربربدرةملعالربرب عا ربربت ادعاآلالت،عبملإ ربربعملرعاتتاشربرب ت
ع.عطت ةش عةغ عةمل

بةربرب ضعمحمل ربرباعرشاربرباعاالتيربربملعاحمللشربرباعتل ربربأع  عفربرب ضعرشربربادعطتغظربربشؤعاطهلربرباعالربرب عوععلاربربملعو عبعربربضعاطربربدولعاطغملةشربربا
 ظربربربرب اعإ عم.ص.و.معيفع طربربربربملرع،عوعلعتقربربربربد  عث ربربربربؤعاطعربربربرب ضعةربربربربةع ربربربربت عاإخربربربرب تذطربربربربدعةربربربربةعخربربربربال،عوعاطعاربربربربالتعاإ غ شربربربربا

اطربربكعفيربربيعتاا ربربهععربربعابملتعمجربرباعيفع،عوع  ربربملطيملعتتعملةربرب عةربرب عة   ربربملتعو غ شربرباعفيربربيعبربربتطدعحبمل ربرباع  عااربربالتعو غ شربربا
عتهار مل.عوعع تاعةةعشأ هعو ع ع ر عةةع  ملطيملوععثةالعالشيمل

مج لشربربرباعتربربربداؤعوععاطعربربربملمعالربربرب عوضربربرب ع شمل ربربرباعضربربرب   شا ربربرب صعةعظربربربؤعدولع :المااارائبو  مطاااك ة الرساااوم ال مر ياااة-2
ثشربربرب ع ملط ربربربملعةربربربملعت ربربربا ع ربربربت عاط شمل ربربربملتعتةربربرباعيفعةةربربربلحاعاطةربربربغملاملتعاط  ربربرب تعالربربرب عث ربربربمللع،عتغاشتيربربربملعاطةربربربغملاشا

اط  رب تعوععاجلا لشرباعالرب عات   ربملتعاطةربة توععثش عو هعاربملدتعةربملعته ربقع غربسعاتعربدالتعاطضرب   شا،عاطةغملاملتعاطةة ت
 ربربربربتاعال ربربربربتغملدتع،عوعبملط ربربربربلاعالربربربرب عةغظاةربربربرباعاإااربربربربمللعاطةربربربربة تعبةربربربربغاعخملعربربربرباع ربربربربتاعةربربربربملع ربربربربغع سوع،عالربربربرب عثربربربربدع ربربربربااء

ع.عةتهارتوععت غاطا شاعثد صاوععات   ملتعاط   تعةةعارتةملد ملتعات ؤعتاا ياع تاعاطعملةقعإاملعت تخدمعتقغشملت
عةربغظؤةغظارباع رب ع:عتا ربدعيفعةعظربؤعاط لربدا عاطغملةشرباع ااربمل عةت مل غربمل عةربةعو رباا عاتربملل :مطك ة مع يت الفائ ة-3
عيفعثربربنيعتتربربأطفعاط ربربا ع ربرب عاتغظاربرباعةربربةعف  ربربقعةربربةعاتق ضربربنيعع،عة   ربربملتعوخربرب  عاط ربربا عاتغظاربرباوععت ربربا عاتةربربملراوع
فتتغربربملوتعو ربربعملرعاطغملةربربدتعاط لشربرباعط قربربملع.عتتغربربملوتعو ربربعملرعاطغملةربربدتعبةربربارتعوا ربربعاعبربربنيعاطغربربااني،عوعةربربارديعاتربربااردعاإوطشربرباوع

يفعثنيعو عو عملرعاطغملةدتع رب عاط لشرباعع%ع93وع%ع2نيعطلحدودعاطقةا عاطكعتغ ضيملعات اةاعال ع اعمناذ يعب
.ع ة حع ع عاطغملةدتعاط ليعاتقشقيعيفعا عاطظ واعاطتضخاشاعةغخغضربملعاملةربمل،عوع%ع977  عع%ع92تتغملوتعةةع

ت تش ربربربملعالربربرب عذطربربربدعفربربرب  عاتةربربربملراعاربربربغحع  عو عتقربربرب ضعة   ربربربملتعاإااربربربمللعوع.عرربربربدع ةربربرب حع ربربربملط ملعيفعبعربربربضعاإثشربربربمل وع
ةربربربةع ربربربؤعفربربربملطعاالءع ربربربؤعاربربربملدتعوع.عت ربربربملطشفعارربربرب اضعورربربرب وععتتعربربرب ضعبربربربتطدعطدر ربربرباعةربربربةعاتخربربربملط تاط  ربربرب تعاط ا ربربربخاعفقربربربصعف

ع.Capital Intensiveات صغاعط و عاتمللعوععات   ملتعاتا ادتعيفعاتد 
  ربربربربتخدمع شمل ربربربربملتعاتربربربربدعاإديعطت ربربربرب عيفعحملوطربربربرباعطتحقشربربربربقعات ربربربربملواتع :مطااااك ة  واعاااا  الةاااا  األ نااااى ل جاااار-4

ثربىتعاغربدةملعته ربقعوع.ع عاط شمل ملتعاملدتعيفعات رب واملتعاط  رب تعيفعاتغربملطقعاتضرب  ااال تاملاشاعثش عته قعاملدتع ت

                                                 
:علمل ربرب ع ةربرب ع،عو109صع،عة  ربرب ع ربربملبقعاطربربتل ،ع1225،عت مجربرباععربربلشاعبهربرب  ،ع:عثربربملطفع  غ ربرب   ،عوبتةربرب ا،ع09-07عصعص،عة  ربرب ع ربربملبقعاطربربتل ،ع9773،عاربرب امع ربربلشامل -1

 دارتعاإااربمللع''،عملدع ربملةفعب  رباطي ربع،ع32صع،ع9777،عاطه عرباعاإو ،عاإرد ،عاإرد ،عااربمل ،عاطتاز رب وععدارعثملةرباعطلغ رب ،ع'' دارتعات رب واملتعاطةربة ت''،عشاريع مل يع ربااد،عاتغةار
عع.ع24صع،ع9770،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارعواة عطلغ  ،ع''وبعملدعطل  ملدتع:اطةة ت
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ةرب عذطربدعفملطغتش رباعاخلملطةرباعوع.عيفعاتغملطقعاط  غشاعف املعيفعفااتعادتعالعتاض عةاض عاطتغغشتعبنيعات   ملتعاطةة ت
 ةربربمل عات ربرب واملتعاطةربربة تعةربربةعممربربملع ربرب ديع  عث،عاتغربربملطقعاطغملةشربرباع  عاطعااعربربؤعاط  ربرب توعع ربربيعت ربرب ش عاهل ربرب تعةربربةعاط  ربربف

ع.عةغظانيع  ةعت ا غيؤوععااملل
اطربربكعتاا ربربهعم.ص.و.مع ربربيععةربربةعاط شمل ربربملتعاط ربربل شاعاإخربرب  : عماالل مطااك ة الةصااو  ع ااى تااراخي  رساامية -5

تا يربملتعاإلداراتعات اةشرباعاطتغغشت رباع ربرباع ربت عاتغظاةرباعةربةعاإااربربمللع ربااءعةربملع عارب عةغيربربملعيفع طربملرعاطقهربملععاط لربربيع
عتةربربربالعالربربرب عتربربرب اخشصعرلشربربرباعتاملر ربربرباعاطغ ربربربملختع  ربربربتة  عيفعاطةملطربربرباعزةغربربربملعطربربربا العرربربربدع تربربربدع  ع ربربربغااتفمل.عووعخ  ربربربه

،عثش عت ا عاإث ملمعاإل  اءاتعو ربدافملعبعربدعذاةربمل،عاتص هاوعع  تا اعاط ص عةةعاإل  اءاتعاإلدار اعاجلدعةعقدتوع
اإثشربربربمل عدفربربرب عرشربربربملو عطلاربربربااغنيععفضربربربالعاربربربةعارتغربربربملععت لغربربرباعاط لشربربرباعووع ربربرب عاط لشربربرباعثشغاربربربملع  ربربربتل معاإةربربرب عيفعبعربربربض

عات  وطني.ع
مجلربرباعةربربةععاطع بشربرباعةغيربربملع  عفربرب ضوععخملعربرباعاطغملةشربرباوععتل ربربأعاطعد ربربدعةربربةعاطربربدول : يااو  ع ااى الصااا رات الااوار ات-6

 تاعمبحملوطاعت رب عبعربضعاط شمل ربملتعاتاملةشرباعلربملط ف عةربةعوععاطاارداتوععاتعقدتعيفعومللعاطةملدراتوعاإل  اءاتعاطةملرةاع
ع.عالعاداعاحململفظاعال عا تق ارعاطهلاعاطداخليعطل ل عاحمللشااط  ؤعاجلا لشاعةص

اتتا هاعةغيملع غ يملعوربوتعالرب ع ضربملااعوععخملعاعاطةة توععوعلغتش اعهلت عاإل  اءاتعاطةملرةاعادعةعظؤعات   ملت
 ةربربملعالربرب ع ربربتاعةربربملعحيربربدعبربربملطه  عةربربةعرربربدرةملع،عوعاتربربمللعبةربربغاعةعتربربوتعطلتعملةربرب عةربرب ع ربربت عاإل ربرب اءاتعاإلدار ربرباوععاطارربربملوععاجليربربد

ع.ععاال ت ادعووعاطتةد  
 ربت عات رب لاعالع  ربةعاتربد  عاغيربملع العيفع طربملرعاطغظربملمعاالرتةربملديعاالشربااليعثشرب عاربملدتع: مطك ة التسعير-7

هعةملعتتدخ عاطدوطاعاةعط  قعو ي ةملعاتختةاعاتختلغاعيفعف ضعرشادعال عاطت ع ع ةملعبتحد دعاط ع عاطغيربملةيعاتا رب
حملوطاعةغيملعطتحقشقعاطتااز عيفعاطقدرتعاط رب اةشاعيفع طربملرعاط حرب عاربةعاطعداطرباعاال تاملاشرباعع تاوععا تيلدعووعت قشغهطل

ع.ععبنيعلملفاعوف ادعاجملتا 
ض ورتعت غشهعيفعبعربضعاطاضربعشملتعاالرتةربملد اع،عوعبملط  ؤعةةعومهشتهعاال تاملاشاعةةع ياوعع العو ع تاعاإل  اء

جيعليربملعوععملصعةغيربملعمجلرباعةربةعاطت ربملطشفعاإلضربملفشا شحا ع ملط شاعم.ص.و.معخملعاعذاتعاطهملب عاخلرب،عةةع ياعوخ  
بةغاعثتاشاعةع ضاعخله عاإلفال ع تش اعالاتاملد ملعإ عملرعور عةربةع ربع عاطت لغرباعبربملط  ؤعةربةعتربدخ عاطدوطرباع ملط ربملع

 العو ع ربتاعاطغرب  عيفعلصرب عةربةعاإثشربمل ع  ربا ع،عاط ربع عاتربداؤ وععطتقدوعاطغملر عيفعاط ع ع)اطغ  عبربنيعاط ربع عاتقشقربي
ع.عالع ص عاطغ  عاتقشقيعووعت لغاعاتقشقاعاإلضملفشاعاطكع التيملعات   اوعع  علمليف

عة ربرب لاعاتغملف ربربرباوععاتتا ربربربهاعةربربةعخهربربرب وععتعربربربملينع ملط شربرباعات ربربرب واملتعاطةربربة ت : مشاااكلة المنافساااة: ساااابعا
اتتةرب تعوث اعةملع ارد عاطعد دعةةعوعحمللعات رب واملتع.عخملعاعيفعاإةارعاتتعلقاعبملجلادتعواط ع عاخلملصعبملتغتلوع

.عفرب  عاط ربرب اع   رب ع  عرشربربملمعاتغملف ربنيعبعربرب ضعةغت ربربملتعةةربمل  تعووعاطقشربربملمعحباربالتعتربرب و لعش  رباعووعلغربربشضعاإ ربربعملر
الرب عاطرب  ؤعةربةعو عةغظاةرباعاإااربمللعاطةربة تعوعع..اخلعووعدخالعةغملف ربنيع ربددعممربملع رب ديع  عتةشرب عةيربؤعيفعاإ رباا 
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ط ربةع ربتاع  ربربدوع ملط ربملعبأ ربهعةرب ت صعبقربربدرتع،عوعا عولصرب ع ملذبشرباالربدعات و رباعاط ملفشرباعطلخرب وجعةربربةع ربا ع  عآخرب عرربدع  ربرب
ع.ععاطت شفعةعيملوععاتملطدعووعات  فنيعال عات  وععال عةتملبعاعاطتة ات

،عاتتا ربربربهاوعوعالشربربربربهعفقربربربربدعثملوطغربربربملعةربربربةعخربربرباللع ربربربتاعات حربربرب عاطتهربربرب  ع  عتعد ربربربدعةغيربربربامعات   ربربربملتعاطةربربربة تع
عاالع  عخمتلربفعاطتع  غربملتعاطربكع،عوعات   ملتوععغشفع تاعاطغاعذطدعا هالرملعةةعا ضعو ؤعاتعمل  عاتعتادتعيفعتةوع

اجل اةربربرب ععوععاطع بشربربرباوععواااربربرباعةربربربةعاطربربربدولعاطغملةشربربرباوععواهشربربربملعهلربربربت عاتغظاربربرباعةربربربةعاإااربربربمللعث ربربرباعلربربرب عةربربربةعاطربربربدولعاتتقدةربربربا
ع.ععلاصمللعال عذطد

علربربربتاعخمتلربربربفعخةملةةربربربيملعوعربربرباالع  ع بربربرب ازعخمتلربربربفوععلاربربربملعمتعاطتهربربرب  عو ضربربربملع  عةربربربد عومهشربربرباع ربربربت عات   ربربربملت
 ربربتاعلاحملوطربرباعةغيربربملعطت ربربخشصعو ربربؤعات ربربملل عاطربربكع،عوع ربرب عاطتاا لشربرباعاطربربكع عربربملينعةغيربربملع ربربتاعاطقهربربملعوععات ربربملل عاطتاا لشربربا

تهربربارع ربربت عات   ربربملتعاطربربكعوعربرب حملعت ربرب  عثملطشربربملعوثربربدعاحمل لربربملتعاإ مل ربربشاعيفعدفربرب عوععتقربربفعيفع ربرب ش عمنربرباوععتعربرباض
ع.ععاعةغيملعووعاطغملةشااطتهارعاالرتةملديعتختلفعاالرتةملد ملتع ااءعاتقدةوععا لاعاطغاا

اطةربربربربغملاشاع د ربربربربداعتقربربربربامعبربربربربدورعو مل ربربربربيعيفعاالشربربربرباعاطتغاشربربربرباعوععوعااربربربرب عاد ربربربربدعاطدرا ربربربربملتعالربربربرب عو عم.ص.و.معاااةربربربربمل
اطعغة عاط ربملرزعوععذطدعإاملعت   عاطغااتعاإ مل شا،عوعاطعملتيوععاإلرلشايوععال عات تا عاحمللي،عوعاال تاملاشاوععاطةغملاشا

ع:1خاللعذطدعةةوععوات ا عيفعاطعالشاعاطتغاا ا
اطتربرباف عةربربةعا ربربتغ ااعوععممربربملع عربرب عا ربربتةاللعاتربربااردعاحمللشربربا،عو ربربديعاملةلربرباوععااتاملد ربملعالربرب عاتربربااردعاحمللشربرباعةربربةعةربرباادعخربربملم-1

 ربربتاعةربربملعةربربةعشربربأ هعو عوعع،اطعاربربالتعاطةربربع اعيفعاالشربربملتعاال ربربت ادعاتربرباادعاخلربربملمعووعا ربربتقهمللعاإ ربربديعاطعملةلربرباعاإ غ شربربا
ع؛عع  ديع  عا تةاللعاتااردعاحمللشا

اتدعةةعة رب لاعاط هملطرباعةربةعخرباللع تملثرباعفرب صعاطت ربةش عاطربتايتعتربملط يعات ربملر  عوععردرةملعال عخلقعف صعاا -9
ع؛ععثد صيعاطتخ جوع  نيعف صعاطعا عطلا وتع،عوع تملثاعف صعاطت ةش عإف ادعاجملتا عاحمللي،عوعاطةغملاشاعاطةة ت

ممربملع  ربمل ؤعيفعتا ربش ع،عخ عيفعاال ربتصاملرعاتغربتلة ملمهتيملعيفعاال تغملدتعةةعاطافرباراتعاطةربة تعطربد عحربدوديعاطربد-4
ع؛ععز ملدتعةعدالتعاطت ةش عاتااردوععاطةغملاشاوععاطقملادتعاإل تمل شا

بملطتربربمل عتعاربرب عالربرب علغربربشضع،عت ربربملادعيفعتاز ربرب عة مل ربرباعاطتغاشربرباعةربربةعخربرباللعا ت ربربملر ملعاجلةربرب ايفعيفعخمتلربربفعاإرربربملطشؤ-3
حيقربربقعاطتاز ربرب عاإفضربرب ع،عوعهل ربرب تعةربربةعاط  ربربفع  عاتد غربرباب ربرب  ع قلربرب عةربربةعا،عثربربدتعاطالشربرب عاطةربربغملايعيفعاتربربد عاط ةش ربربشا
ع؛ععطلدخ عاطقاةيعاطتيع ع عاداطاعاطتغاشا

فرب عضعوعربحمللعات ربملر  عاطةربغملاشاعاطةربة تع ربؤع،عتعتوعم.ص.و.معث  عاإ مل عط غملءعرملادتعطلغااعاالرتةملدي-0
ع؛ععغملايعل  عة تق الات  وععاطةة عاطشامع اع ااتعت  وععع،عوعوعحمللعات ملر  عاطةغملاشاعاط   ت

اثتشربملطيعاطدوطرباعةربةعاطعاربالتعاإ غ شرباعةربةع،عوعاتش ا عاطت ربملريوععة ملمهتيملعيفعاطتربأا عاجيملبشملعال عةش ا عاتدفااملت-0
ع.ع ثاللعاطاارداتوععخاللعتغاشاعاطةملدرات

                                                 
ع.ع43-44عصعص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،ع هلملمعفخ يعطالشا-1
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عداعععععععبملطتربربربربربربمل عت ربربربربربرب ش عاإلبربربربربربرب،عوعةغربربربربربرب عاالثت ربربربربربربملرعيفعاالرتةربربربربربربملدعاتربربربربربرب عاطتغملف ربربربربربربيوععت ربربربربربربملادعالربربربربربرب عا ربربربربربربتا ارعاتغملف ربربربربربربا-0
ع؛ععاخلدةملتعطلا تيل نيوععتقدوعوفض عاط ل وععاالبت ملروع
ع؛ععتدر اعاط غملءاتعاحمللشاوععاتعلاةملتشاوععات ملمهاعيفعا تقهمللعاطت غاطا شمل-5
ت ربربملادعيفع ةربربدادعاطةربربغملاملتعاط  ربرب تعمبربربدخالتعاإل تربربملجعةربربةع ربربل عتملةربرباعاطةربربغ عووع ةربربفعةةربربغعاعضربرب ور اعإل تربربملجع-2

وعات ملر  عاطةة تعمبصملباععغملاملتعتةتو رباعطلةربغملاملتعاط  رب تعيفعخمتلربفعاطقهملاربملتعفيغملحعةةع عت،ع ت عاطةغملاملت
ع.اطكعت ملاد ملعال عاإل تملجعاطضخؤ

ع
                  الصااايل التقليدياااة فاااي تمويااال المؤسساااات الصاااغيرة  و المصاااادر: المبحاااث الثااااني

 المتوسطةو
اطقلربرباعوععاطعةربرباعاتشربربايوععمبصملبربرباعاط ربرب  مل يربربيعتعتربربوعف،عاطتاا ربرب عدوراع ملةربربملعيفعاتشربربملتعاالرتةربربملد ااصربرب عاالشربرباعع

 قشربقعوععاطغملبضعاطتيع دعاطقهملععاالرتةربملديعمبختلربفعوثداتربهعوة   ربملتهعبربملإةاالعاطالزةرباعاطقشربملمعبعالشرباعاال ربتصاملر
ع.ععاطتغاشاعودف عا لاعاالرتةملدع اعاإةملم

 ربربربربااءع،عاتتا ربربربربهاعةغيربربربربملوععخملعربربربرباعاطةربربربربة توععات   ربربربربملتعاالرتةربربربربملد اوععوعممربربربربملعالعشربربربربدعفشربربربربهعو عمجشربربربرب عات ربربربربملر  
ععععععععععتعمحمل تيربربربربربربربملعبربربربربربربربدءاعبتأ ربربربربربربربشسعات ربربربربربربرب وععاجلد ربربربربربربربدتعةغيربربربربربربربملعووعاطقملةاربربربربربربرباع تربربربربربربربملجع  عاطتاا ربربربربربربرب عاتغمل ربربربربربربرباعيفعخمتلربربربربربربربفعفربربربربربربرباا

لربتطدعيفعثملطرباعا ربتعدادعات رب وععووعاطةربغملااع  عاال هربال ع رباعاإ رباا ع،عع د صربهوععتغاشتربهوععواغملءعتهربا   ،عوعا هالرهوع
ةتملبعربربربرباعوععاطتربربربربدر اوعاط حربربربرب عةربربربرباعاإااربربربربمللعاطةربربربربة تعواتتا ربربربربهاعععطلتاا ربربربرب عيفعوربربربربملالتعلاربربربربملع تربربربربملجعةغظاع.عاطتةربربربربد   ا

ع.ع ضملفاع  عاتملالتعاطكع تع ضعفشيملعات  وععإيعثد عا تصغملةي،عة مل  تعتهاراتعاإل تملجوععاإ اا 
عاطةربربشغعاطتقلشد ربرباعاتتق ثربرباوععاطتعربرب ضع  عخمتلربربفعاتةربربملدروععوعالشربربهع ربربغحملولعةربربةعخربرباللع ربربتاعات حربرب عاطتهربرب  

ع.ععاتتا هاعال عاختالاعثش  ملعاط ةملينعووعةد عووعدر اعرلشاعاتةدروععيفعاا  عات   ملتعاطةة ت
 الصيل قصيرة األجلو المصادر: المطلب األول

بتلربربدعاإةربرباالعاطربربكع ةربرب عالشيربربملعع Short term financing قةربربدعاربربملدتعبملطتاا ربرب عرةربرب عاإ ربرب ع
ع.ععتعالعت  دعيفعاطةملطاعال عاملمعواثدثش عتلت معب د ملعخاللعفاع،عات   اعةةعاطة 

وع عتاربربربدعيفعاطعربربربملدتعالربربرب عاتةربربربملدرعاطتاا لشربربرباعرةربربرب تعاإ ربربرب عيفعاربربرب عاتمل ربربرباعاتالشربربرباعطتةربربرباالعط قربربربملعطه شعربربرباع
 اعبربتطدع تاشرب عاربةعا ربتخدامعةةربملدرعطلتاا رب عطا لرباعاإ رب عاطربكعرربدعترب ديع  عو ربادعوةرباالعةهلرباعتربدتع،عوعاطغ ملخت

اشربربرب عاطتاا ربرب عرةربرب عاإ ربربرب عبأ ربربهعالع تربربربشحعوعع. ربربرب عالربرب عدر ربرباعوة ربربربتا عرحبشربرباعات   ربربازةغشربرباعةتغملوتربرباعممربربربملعرربربدع ربرب ا عبملط
ط غربهعرربدع يربددع ربالةاعات   رباعيفعوععتدخالعووعتأا اعةةعر  عاطربداةغنيعالرب عاإلدارتع) العيفعثربملالتعاطتعصرب عاطااضربحا 

عثملطاعادمعتااف عاط شاطاعاطالزةاعط دادع تاعاطتاا  عاغدعا تحقملره.ع
ع
ع
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 Trade creditاالئتمان التجاري : الفرع األول
ععععععععععظربربربربربربرب اعط ربربربربربربربا عاط ربربربربربربرب لملتعاطةربربربربربربربة تع وعع،االةتاربربربربربربربمل عاطت ربربربربربربربملريعولربربربربربربربوعةةربربربربربربربدرعطلربربربربربربربد ا عرةربربربربربربرب تعاإ ربربربربربربرب  عتربربربربربربربوعع

اتتا هاعالعت تهش عاتةالعالرب عاطتاا رب عةربةعةةربملدرعوخرب  عف اربملعتعتاربدعالشربهعب رب  عل رب عممربملع رباعالشربهعبملطغ رب اعوع
ع.ععطل  لملتعاط   ت

لرباعو مل ربشاعةربةعلربملتعاطتعملةرب عبربنيعوععةعط  قع تاعاتةدرعةظي اعشملةعملعيفعورتغملعاتملضرب وع عتوعاطتاا  عا
ع.ععات   ملتعاطةة توعتاحعاط غاحعاطت  باعو ضملعيفعتقدوعةص ع تاعاالةتامل عطتف ادع،عوعات تيل نيوععاتغت ني

 : أوال: مفهوم االئتمان التجاري
  عاختلغربربملعةربربةع ملثشربرباععربربشمل تيملع العواربربملعتتغربربقع،عوع عاطت ربربملريطقربربدعوردتعاطعد ربربدعةربربةعاطتع  غربربملتعفشاربربملعفربربصعاالةتاربربمل

ع:عةةعمجلاعةملعوردعةةعتع  غملتع  ةعاطته  ع  عةملع ليوع.عمجشعيملعةةع ملثشاعةع ع تاعاطغاععةةعاطتاا  
اتربربااردعاإوطشربرباعاطربربربكعتتحةربرب عالشيربربملعات   ربرباعةربربربةعوعع تاصربرب عاالةتاربربمل عاطت ربربملريعيفع"رشاربرباعات ربربربا ملتعاآل لربرباعطل ربربل -1

ع.1 ةع"اتارد
لاملعا اعاالةتامل عاطت ملريعال عو هع"ذطربدعاطقرب ضعرةرب عاإ رب عاطربتيع غحربهعاطتربمل  ع  عات ربايعاغربدةملع قربامع-9

  رب  علربتةؤعةربةعر رب ع،عوعردع  ا ع ملاملعاةعاط ش عد غملعبربنيعاط رب لملتوعع،2اإخ عب  اءعاط ضملة عطة ضع املدتعبشعيمل"
ع.ععث مللعةد ةعةةع مل اعات ايوععاط ملة 

ثشربرب عو ععLe financement des fournisseursاالةتاربربمل عاطت ربربملريعالربرب عو ربربهعاا ربرب عاتاربربا نيع  ربربةعاات ربربملرع-4
ع.عاتاا نيع اطا ع  ءعل  عةةعرو عاتمللعاطعملة عخملرجعاخل  غا

ع.3وع تاعبتقدوعر وضعطلا ا ةعبعدعدرا اعة تغشظا
   ربملعةربةعوعاتختلغرباعةربةعةرباادعووطشرباعع"رشربملمعاتغ ربأتعب رب اءعثمل ملةربمل:عيفعتع  فعا اعاالةتامل عاطت ملريعال عو هوعع-3

ع4اطت يش اتعاإل تمل شاعةةعةغ أتعوخ  عبملطد ة"
عععععععععععع ظربربربرب اعإ ربربربربهع   ربربربربدع،علاربربربربملعاربربربربدرعاإلشربربربربملرتعو ضربربربربملع  عو ربربربربهعاربربربربملدتعةربربربربملع هلربربربربقعالربربربرب عاالةتاربربربربمل عاطت ربربربربملريعبملالةتاربربربربمل عاطتلقربربربربملةي

ع.5 غقصعة عاطتقل ملتعيفعث ؤعاطغ ملختعوع
 فه مصدرا للتمويل:مزايا االئتمان التجاري بوص: ثانيا

   :6 غهايعاالةتامل عاطت ملريعال عاطعد دعةةعات ا ملعباعغهعةةدراعطلتاا  ع  ةع جيملزعومهيملعفشاملع لي

                                                 
عععع041ص،ع9777،عاطه عاعاط ابعا،عةة ،عاإل  غدر ا،عد  ات تاعاطع يبعات''،عاإلدارتعاتملطشاع:عةدخ ع لشليعةعملع ،ع''ةغ ع ب ا شؤع غدي-1
ع.ع902صع،ع9775،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وعع ا اءعطلغ  ''،عاإلدارتعاتملطشا،ع''اليعا مل -2

3-louis jacques filion ; management des PME de la création à la croissance ; Pearson éducation ; Paris ; France ; 

2007 ; p 296.    
4

ع.ع49صع،ع9779،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارععغملءعطلغ  ''،عة ملدئعاطتاا  ،ع''طملر عاتملجع-
ع.ع124صع،ع1220،عةة ،عاطقمل  ت،عدارعات  تعطلغ  عواطتاز  ''،عإلدارتعاتملطشااو مل شملتعيفع،ع''رضاا عوطشدعاطعاملر-5
ع.ع20صع،ع   ع ملبقعاطتل ة،ع9779،عطملر عاتملج-6
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  ربربربملادعاط ربربرب لملتعاطربربربكعالعت ربربربتهش عاتةربربربالعالربربرب عاةتاربربربمل عةةربربرب يفعو ع ةربربرب عالربربرب عاةتاربربربمل عاربربربملريعةربربربةعاط ربربرب لملتع-1
ع؛ععاط ملةعا

عو عت ربربربا عةةربربدراعطالةتاربربربمل عاطت ربربملريعيفعثربربربنيعاصشربرب عاط ربربرب لملتعاطةربربربة ت  ع،عوعاشربرب عاط ربربرب لملتعاط  ربرب تعواطقا ربربرباعةملطشربربمل
ع.ععاتتا هاع  عا تخدامعاالةتامل عاطت ملريعالات ملر عةةدراعطلتاا  وع
ع.عع  ةعو ع ص عاالةتامل عاطت ملريع امل اعةملطشاعطل  لاعات ا اعووعو شلاعطلاو لعة شعملتعاط  لاعاتمل اعطالةتامل -9

إ ع ربربت ع،عاطةربربغملاشاعاطربربكعتقربربدمعط ربرب لملتعاالشربرباع د ربربدتعمجشربرب عةربربملع تربربملجع طشربربهعةربربةعاا ربرب عفاربربصالع غربربملحعبعربربضعاط ربرب لملت
اط ربرب لملتعاطةربربغملاشاعت ربربا عحبمل ربرباع  عولشربرب عطل شربرب عيفعةغهقربرباعةعشغربرباعطدر ربرباعواربربملعتعربرب ضعالربرب عاط ربرب لاعاجلد ربربدتعيفعتلربربدع

ع.ععملجاتغهقاعو عتقدمعهلملعر ضملعطتةهشاع غقملتعاطت ةش عيفعات اث عاإوطشاعةةعاالشملتعاإل ت
دوافربرب عال ربربتخدامع ربتاعاطغربرباععةربةعاطتاا ربرب عوةربربةعوععاطربكعمبصملبربرباعةربوراتوععلاربملع  ربربةعةالثظرباعواااربرباعةربةعات ا ربربملعاإخربرب  

ع:1بشغيملعجند
  عات ايع ذاعثة عال عمجش عاخلةاةملتعاطغقد اعاطكع غحيملعطربهعاط ربملة عف  ربهع  ربا عرربدعثةرب عالرب ع:عالتك فة-1

ع.ععاةتامل عبدو عت ملطشف
طربربتاع.عولربربتطدعات   ربربملتعاطربربكعالعت ربربتهش عو عتقربربدمعضربربامل ملت: صااو  ع ااى ائتمااا  مصاار يعاا م إمكانيااة الة-2

ع.عت ا قعبضملةعيؤوععف املعتل أع  عاالةتامل عاطت ملريعةةعاتارد ةعاطت ةع دفيؤعاط ةش يع اعالت مللعاطعاالء
ةرب يف،ع ذعالع  عاتةربالعالرب عاالةتاربمل عاطت ربملريعو ربي عب صرب عةربةعاتةربالعالرب عاالةتاربمل عات:عالسهولةو  اليسر-3

اطربكعتقربربامعاربربملعوععتقربدوعاطضربربامل ملتعوععدرا رباعات لربرب عاتربمل عطلعاشربرب ،عوع  ربتل معاالةتاربربمل عاطت ربملريع  ربرب اءاتعتقربدوعاطهل ربربملت
ع.ععاط غاحعاطت ملر اعثملطاعاطل اءع طشيملعطلحةالعال عر ضعةة يف

عملعات ايععع ت عةش تع  تغشدعةغي،عوع  ةعاتةالعال عاالةتامل عاطت ملريعورملعاتمل اعطه: المرونة-4
 :  أشكال االئتمان التجاري: ثالثا

،عات لرب عاتربمل عتملطربدعات رب وعوععااتاربملدعالرب عر  ربملتعاطعاربالء،عوشرب ملل  ةعاطتعملةرب عةرب عات شعربملتعالرب عات ربمللعبعربدتع
اطة ضعاطربتيع  ربع عطتحقشقربهع)حبمل رباعطلغقربدعب رب  ع رب   عووعفشاربملع ذاعلربمل عرربدعمتعبغربملءعب  ربملةلعة شعربملتعالرب عاتربد عوع

عاط عشد .
ععع:عع2وعفشاملع ليع غحملولعاطته  ع  عو ؤعوش مللعاالةتامل عاطت ملري

 ربرباعولصربرب عوشربرب مللعاالةتاربربمل عوععوع هلربربقعالشربربهعو ضربربملعبملت ربربمللعاتغتربرباح :Current Accountالةساااب ال ااار  -1
ثشربرب ع غربربتحعاط ربربملة عطلا ربربايعث ربربملبملعيفعدفربربملت  ع  ربرب  عفشربربهعرشاربرباعاط ضربربملااعات ملاربرباعالربرب ع،عشربربشااملوععاطت ربربملريعا ربربتعاملال

ع.عات ملطغعاطكع تؤع داد ملعوولعبأولوععات ملل

                                                 
ع.ع40-40عصعص غسعات   عاط ملبق،عع-1
ة   ع،ع9773،ع:عةمل دتعاطعهشا،عو45-40عصعص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9779،عزع:عطملر عاتملج،ع930صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9779،عتافشقعا دعاط ثشؤع ا ف-2

ع.ع104-109عصعص،ع ملبقعاطتل 
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،ع  عمعت ربربربددعخربربرباللعتلربربربدعاطغربربرباتعاحملربربربددت،عوع اةربربربملع47  عات ربربربملبملتعاالاتشملد ربربرباعطلعاربربربالءع ربربربيعث ربربربملبملتعةد غربربرباعتربربربدتع
ذطربدع رب ديع  عوعععاطكعتضملاعال عاط عربشدع رب عاتربدفاعع،عوعيفعاط ي %عع190ت ا عيفعثدودع ا عفملةدتعااتشملد ملع

عجيرباعةتملبعرباعات ربملبملتعات ربتحقاوع.عبملتعاتد غاعبغملءاعال عوادعاطعاش عبملطدف عيفعات تق  ربصعتلدعات لغعيفعات مل
ف  ربهع ةرب حعللغرباعتهرب حع،عثشغاربملع ربتؤع لربقعات ربمللعوخرب اعالرب عو ربهعةعربدوموعع ربتاوع.ع  عاتدفاااعبأر لعف عرباعمم غرباوع

ع.ععخ و عتلدعات شعملتعمتعت  شليملعال عواملعدةةعاإل  اداتعة عاإختعبعنيعاالات ملرع
ث ربربربملبملةؤعاتد غربربرباعيفع ربربربرب التعع  رشاربربربهعة ربربربربا ملةؤععب ضربربربملفاف  ربربربهع  ربربرباحعطلعاربربربربالءع،عوةربربربملعاالةتاربربربمل عاطربربربربدوار

الع تعربربربدو عاتربربربدعاإرةربربرب عات ربربربااحعهلربربربؤعبربربربهعيفعورعربربربدةؤعوععداةااع  ربربربددو ع ربربرب ءاعةربربربةعث ربربربملبملةؤعشربربربي  ملةربربربمل،عات ربربرب وع
ع.ع تؤعاثت مللعفملةدتعال عتلدعات ملبملت،عوعاتد غا
 ربح ملعرربدع  ربا عوععاعةهملط اع ا ييملعاط ملة ع  عات ايع هلرباعةغربهعت ربد دعرشارباعاط ضربملااوع  :Draftالسةب -2

 ضرب عوععAcceptedثشرب ع  ترباعات ربايعالشربهعللارباعةق ربالع،عإ  ع  تحقعبعدعفرباتعةربةعتربملر ؤعرة رباعات ربايعطربه
ععع.  ةعخةاهعلملط ا شملطاعاملةملوععAcceptance ة حعا ؤعاط حاعاغدعذطدعر االعوععاطتارش وععاطتملر ؤ

ع.ععادرعاإلشملرتع  عو عاط حاع  تخدمعاملدتعيفعثملالتعاطتةد  وعع تا
تربملر ؤعا ربتحقمل عوععاط ا شملطرباع ربيعا ربملرتعاربةعوداتعاةتاربمل عاربملريعهلربملعرشارباعةعشغربا: Traiteالكمبيالة سو السفت ة -3

عر  عةاادعاال تحقمل عيفعاط غاحعاطت ملر ا.ع  تهش عثملةليملعو ع قامعرةايملع،عوعةعني
عا شملطربرباع ربربيعا ربربملرتعاربربةعوررربرباعاملر ربرباعتظيربرب عاالاربرباعوشربربخملصعيفعآ عواثربربدغملثشربرباعاط ربرب لشاعفملط وةربربملعفشاربربملعفربربصعاط

ععع ربيعةربةع يربرباعوخرب  عا ربملرتعاربربةعوةرب عبملطربدف عطةربربملحلعشربخصعةعربربنيعوع.عةربملطشتنيعيفع غربسعاطارربربملعت رباحعب ا ربملتعذةتربربنيوع
ع.ععةةع ت عاطغقهاعبملطتاتع  غيملعو عتتحالع  عو شلاعدف ،عوعووعإة  

 ةربربملعخةربايملعطربربد عوععووعاط ا شملطربرباعفشا غربهعاالثتغربربمل عاربملع  ع مل رباعتربربملر ؤعاال ربتحقمل وةربملعثملةرب ع ربربت عاطارررباع
ذطربربدعاربربةعوعع ةربربملعت ربربا اعاالشربربملتعوخربرب  عاملر ربرباعلمل ربربملعووعاةتامل شربرباعباا ربربهتيمل،عوعاط غربربدع ذاعاثتربربملجعثملةليربربملع  عاط ربربشاطا

ع.ع1عو شلاعدف اتاعفييعتتحالعةةعو دعو شلاعر ضعاملر اعا ،عوع دخملهلملعيفعاطتداولوععط  قعتظي  ملعطلة 
 VISA)وعربرب حعةربربةعاطتعربربملراعالشربربهعثربربد صملعاطتعملةربرب عب هملرربربملتعاالةتاربربمل عاتةربرب فشاع: بطا ااات ايئتمااا  الصاار ية-4

CARD ثشربربرب عو ربربربهعمبا ربربرباع ربربربت عاط هملرربربرباع،عةربربربةعر ربربرب عو لربربرباعاتةربربربملراع  عااالةيربربؤعاتربربرب  لنيع عربربربدار ملاطربربكع ربربربتؤعوعع
 اءع  ربربا عبربدو عفملةربربدتعةضربملفاعالربرب عة لربغعاط ربرب اءعمبا ربرباع ربتاعاإ ربربلالعفرب  عة لربربغعاط رب،عوع ربتا ةعثملةليربملعةربربةعاط رب اء

ع199بعدعتلدعاطغاتع ضملاع  عات لغعات تحقعفملةربدتعشربي  اعتربااوحعةربملعبربنيع،عوع اةملع47 ذاعمتعاطت د دعات لغعخاللع
 قربامعاتةرب اعبت رب ش علرب عوع.عت تحقعال عرعشدعات لغع  عاتدفاععةةعر  عات ايعثملة عبهملررباعاالةتاربمل ع%ع9و

   رب عذطربدعاط  ربفعةرب عر ربملةؤعة ربا ملتعاطعاشرب عاطربكعوردتع طشربهعةربةعمجشرب ع،عوعل فعث مللعل عااشرب ععات ملطغعيف
اتةربرب اعخرباللعا رب تعو ربربملمعةربةع ر ربربمللععع   ةرب حعات ربربمللعة ربتحقعاطربدف ع،عوعاتتربمل  عاطربكعتعملةربرب عةعيربملعذطربدعاطعاشربرب 

                                                 
ع.عبتة ا،ع43ع-44عصعص،ع9773،عاطه عاعاطصملطصا،عاجل اة ،عاجل اة  اعاطعملعاا،عاته ااملتعاجلملةعشاد اا ع''،عتقغشملتعاط غاح،ع''اطهمل  عطه ش-1
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اافقرباعالرب عةربغحع ة حعةة اعاطعاش عة  والعة  وطشاعلملةلرباعاربةعت ربد دعتلربدعات ربملطغعب رب اعة،عوعل فعات ملل
ع.ععاالةتامل عطتطدعاطعاش 

عشربشااملوععبملط  ؤعةةعو عاالةتامل عاطت ملريع عتوعةةعولص عةةملدرعاطتاا  عرة تعاإ رب عا ربتخداةملوععوعوخ اع
عالربربرب عاطعد ربربربدعةربربربةعات ا ربربربملع طشربربربهلاربربربملع ربربرب قعاطتهربربرب  عوعع ربربربتاعال هااةربربربه،عوعاتتا ربربربهاوععخملعربربرباعبملطغ ربربرب اعطلا   ربربربملتعاطةربربربة توع
اطكعجيرباعالرب عات   رباعوخربت ملعبعربنيعاالات ربملرعاغربدةملعوععاط ل شملتوععايعال ععبعضعات ملوئ العو هع غه،عاالجيملبشملتوع

 ع.ت ا عبةددعتقدوعت يشالتعاةتامل شا

 Bank Loansاالئتمان المصرفي : الفرع الثاني
اتةربربربملدرعاطتاا لشربربرباعرةربربرب تعاإ ربربرب عاطربربربكعتل ربربربأع طشيربربربملعات   ربربربملتعوعع عتربربربوعاالةتاربربربمل عاتةربربرب يفعوثربربربدعو ربربربؤعاط ربربربداة 

ع.اتتا هاعةغيملعطلحةالعال عاإةاالعاطالزةاعطتاا  عاالشملةملعاجلملر اعووعاطت ا قشاوععخملعاعاطةة توععملد ااالرتة
 :  مفهوم االئتمان المصرفي: أوال

اطربربكع،عوعاطتهرب  ع  عو ربؤع ربت عاطتع  غربملتعب جيربملز ربااع ربملولع،عوعةغربمل شؤعطالةتاربمل عاتةرب يفوععطقربدعوردتعاربدتعتع  غربملت
ع:عةغيملوععطالةتامل عاتة يفاتغيامعاتا  عوععواملعاتغقملعمجشعيملعال عاتع ع ال،ع  عاختلغملعيفععشمل تيمل

ثشربرب ع ضرب ع ربربملعتةربرب فهعة لةربربملع،ع  ربةعتع  ربربفعاالةتاربربمل عاتةرب يفعبأ ربربهع"تلربربدعاطصقرباعاطربربكع اطشيربربملعاط غربربدعط ربخصعةربربمل-1
ذطربدع،عوعملطافملءعبملطت اةربهثش ع قامعاتقاضعيفعامل تيملعب،عةةعاطغقادعووع  لغهعفشهعطغاتعحددتع تغقعالشيملعبنيعاطه فني

ع.1..اخل".عاطعااالتوععطقملءعاملةدعةعنيعحية عالشهعاط غدعةةعاتقاضع تاص عيفعاطغااةد
ع.ع2"عبملالةتامل عاتة يفع"بتلدعاطق وضعرة تعاإ  عاطكع ة عالشيملعات   اعةةعاط غاحعلاملع قةد-9

ذطربربدعةربربةعثشربرب عدر ربرباعااتاربربملدعات   ربرباعالشربربهعع،عوعملريوع ربربأيتع ربربتاعاطغربرباععاالةتاربربمل عيفعات ت ربرباعاطصمل شربرباعبعربربدعاالةتاربربمل عاطت ربرب
ع.ععلاةدرعطلتاا  عرة عاإ  

عععععععع"االشربربربرباع  تضربربربربيعمبقتضربربربربمل ملعاط غربربربربدعةقملبربربربرب عفملةربربربربدتع:عوعيفعتع  ربربربربفعآخربربربرب ع  ربربربربةعاات ربربربربملرعاالةتاربربربربمل عاتةربربربرب يفعالربربربرب عو ربربربربه-4
ووعبعربربدعورربربملعةعربربنيعحربربددتعو ع ربربغحعااربربشالعفربرب داعلربربمل عووعشربرب لاعوااربربمللعبغربربملءاعالربرب عطل ربربهع ربربااءعثربربملالعوععووعاااطربرباعةعشغربربا

ةااعربلاع  ربملطهععا ةعةربةتذطربدعطتةهشرباعاطع رب عيفعاط ربشاطاعطشربوعع،ت يشالتعيفععارتعوةاالع قد اعووعويععارتعوخ  
اتعتملدعووع ر اضعاطعاش عإ  اضعا تصاملر اعووعت ا عيفعش  عتعيدعةتاصلاعيفعلغملطاعاط غدعطلعاشرب عووعتعيربدعاط غربدع

ع.3" شملباعاةعاطعاش عطد عاطة ع
االات ربملريعفرب داعلربربمل عووعشرب لاعوااربربمللعوعع"ةقشربمل عطقملبلشربرباعاط ربخصعاتعغربرباي:عاالةتاربربمل عاتةرب يفعالربرب عو ربهعلاربملعارب ا-3

ع.4طلحةالعال ع قادعةقملب عتأ ش عاطدف ع  عورملعةعنيعيفعات تق  "

                                                 
 .ع90صع،ع9774،عةة ،عاطقمل  ت،عاملمعاط تا''،عاالرتةملديعاطاط وععاطقهملععاتة يف،ع''عالحعاطد ةعث نيعاط ش ي-1
ع.ع5صع،ع1225،عاطه عاعاطصمل شا،عةة ،عاإل  غدر ا،ع أتعاتعملراةغ''،عاطغ  عاتد  عيفعومللعةةملدرعاطتاا  ،''عةغ ع ب ا شؤع غدي-2
 .ع01صع،ع1220،عاامل عاإرد ،عةه عاعبغدعاإل  مل ''،عاطتحلش عاالةتاملين،ع''اطغ ملرع مل ق3
 .ع49صع،ع1222،عاإرد ،عاامل ،عدارعواة عطلغ  ''،ع دارتعاالةتامل ،ع'' ادتعحغا ،عورششدعا دعاتعهي-4
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ات   ربربملتعيفعاالرتةربربملدعوععوخربرب اع  ربربةعاطقربربالعالربرب عو عاالةتاربربمل عاتةربرب يفع ربرباعا ربربملرتعاربربةع"ةغظاةربرباعت و ربربدعاإفربرب ادوعع-0
ع.1خمملط تعمم غا"وععط عبملإةاالعاطالزةاعطلحةالعال عولوعاملةدعبأر عت لغااطاع

وعممملعالعشدعفشهعف  عاالشاعاالةتامل عاتة يفعاطتيعت ملش  عاط غرباحعاطت ملر رباعتعتربوعةربةعوخهرب عاطااربملةفعاطربكع
ع.علا عو عاإةاالعاطكعاغحيملعطش ملعةل ملعهلملعب ع يعوةاالعمجيارعاتاداني،ععتقامعاملع ت عاإخ ت

 :  مزايا االئتمان المصرفي: ثانيا
ع:2 تاش عاالةتامل عاتة يفعبعد دعات ا ملع ا  عومهيملعفشاملع لي

ات   رباعيفعاال ربتغملدتعةربةعع عتوعاالةتامل عاتة يفعور عت لغاعةةعاالةتامل عاطت ملريعيفعاتربملالتعاطربكعتغ رب عفشيربمل-1
ع؛ععاخلةؤ

اا رب عتلربدعاإعربالعةربةعع   ربملتعاطربكعتعربملينعةربةععربعابملتعيف عتوعةةدرعةق االعطتاا  عاإعالعاطداةارباعيفعات-9
ع؛ععةةملدرعطا لاعاإ  

،عطربربشسعيفععربربارتعاشغشربرباع)بضربربملاا وعع ذع ربربأيتعيفععربربارتع قد ربربا،عاالةتاربربمل عاتةربرب يفعولصربرب عة و ربرباعةربربةعاالةتاربربمل عاطت ربربملري-4
ع.عذطدعو هعالع تة عتلقملةشملعة عتةش عث ؤعاطغ ملخت،ع  عو هعور عة و اعةغهعيفع ملثشاعوخ  

،عاطاف اتعاطض   شاعاطكع ققيملعات   اع تش اعالرتهملععاطغااةربدعاتدفاارباعةربةع تش رباعاطربدورتعر رب عاثت ربمللعاطضرب   ا-3
ةغربربربهعفاعربربربدلعاطغملةربربربدتع،عوعثشربربرب عو ع ربربربت عاطربربرباف اتعاطضربربرب   شاعاصربربرب عثملعربربرب عضربربرب لعاطغملةربربربدتعاتدفااربربرباعيفعةعربربربدلعاطضربربرب   ا

اطربكعتعتربوعيفع غربسعاطارربملعولرب العت لغرباعةربةعاالةتاربمل عوععاطغعليعور عةةعةعدلعاطغملةدتعر رب عاطضرب   اعطالةتاربمل عاتةرب يف
ع.ععاطت ملري
 :  معايير منح االئتمان: ثالثا

ةربربمل يعاالةتاربربمل عالربرب عوععوبربرب زعةغظاةربرباعاةتامل شربرباعطربربد عحللربربيع5C'S عتربربوعمنربرباذجعاتعربربمل  عاالةتامل شربرباعاتع وفربرباعبربربربع
مل عبدرا ربرباعتلربربدعاجلاا ربرباعطربربد عاالشربرباعاطربربكعط قربربملعهلربربملع قربربامعاتةربرب اعلاربربمل حعاةتاربرب،عوعة ربربتا عاطعربربملمعاغربربدعةربربغحعاطقربرب وض
ع.ععاتقاحعلاقاضعووعلعاش عاةتامل 

ع:3وعفشاملع ليع غحملولعا تع اضع ت عاتعمل  
 ربربربيعاط لشربربرب تع،عوعتعربربربدعشخةربربربشاعاطعاشربربرب عاط لشربربرب تعاإ مل ربربربشاعاإو عيفعاطقربربرب ارعاالةتاربربربملين: Characterالطيصاااية -1

مل عف  عو ؤعة ع عاغدعو  اءعاطتعلشرب عاالةتاربملينع رباع د ربدعبملطت،عوعاإلص عتأا اعيفعاتخملط عاطكعتتع ضعهلملعاتةملر ف
ةلت ةربملع،عوععرباعاعطش رباعيفعاإو ربملختعاتملطشرباوعع   يرباوععف لاربملعلربمل عاطعاشرب ع تاترب عب خةربشاعوةشغربا.عشخةشاعاطعاش عبدرربا

                                                 
 .ع00،عصع9771لا،ع''اطعاتاعوارتةملد ملتعاط غاح''،عاطدارعاجلملةعشا،عاطقمل  ت،عةة ،عا دعاتاشدعا دعاته-1
2

 .ع197صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،ع:عةعش تعة عادعوة ،عوبتة ا،ع2-5صع،ع ع/عة   ع ملبقعاطتل 1225)،عةغ ع ب ا شؤع غديع-
عولاع ملةعاعت   ةعطلدرا ملت''،عدور عيفعت ششدعاالشملتعاالرااضعاتة يفعبملطته شقعال عاتة اعاطةغملايعاط اريوععاطتحلش عاالةتاملين،ع''  مل عاجنا،عةمل  عاإةني،عا دعاطع   عاطغعشؤ-3
حلش عاطتوعع دارتعاالةتامل ،''مح تعحااد،ع قالعاةعاط بشدي،عبتة ا،ع120-120صع،ع9770،ع74اطعددع،ع95اجمللدعررؤع،عاطقمل ا شاوعع ل لاعاطعلامعاالرتةملد ا–اط حا عاطعلاشاعوع

 .ع135صع،ع9779،عاامل عاإرد ،عاطتاز  وععاطارا عطلغ  ''،عاالةتاملين
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لرب عاتةربالعاوععث  ةملعال عاطافملءعبملطت اةملتهعلمل عوردرعالرب ع رغربملععاتةرب اعمبغحربهعاالةتاربمل عاتهلربالوععب ملفاعتعيداته
ع.ععداؤعاتة اعطه

اطغ ا اعبدر اعدرشقاعوة عت تغغهعبعربضعاطةربعابملتعةربةعاطغملثشرباعاطعالشرباعوعع  عرشمل عوة عةعغايعلعملة عاإةمل ا
اتعلاةربربملتعاربةعاطعاشربرب عةربربةعوععمجرب عاط شمل ربربملتوععخربرباللعاال ربتعالمعاجلشربربد عثشرب ع ربربتؤعاطتةلرباعالربرب ع ربربت عاطةربعابملتعةربربةع

ة ربربربربتاا ع،عوعات ربربربربملل عاتملطشربربربرباعاطربربربربكع عمل شيربربربربملوععةربربربرباارد عاتملطشربربربرباوعععش ربربربربيتتع فربربربرباعات ربربربربتا عا،عاطعربربربربملةليعطربربربربهوععاحملشهربربربربنيعاطعالربربربربي
 ربتؤع،عوع ربملبقعتةرب فملتهعةرب عاتةربملراعاإخرب  وععة عاطةرب وععةملضشهعة عاتة اوعع   عوااملطهعاطكعرملمعاملوععاال تاملاي

ع.ععةعيملعاتةملراعاطكع  قعاطعاش عاتقاحعاطتعملة وعمبارد يملع،عوعاطعملةلنيعاملوععذطدعاةعط  قعاالتةمللعبملت   ا
عبملطتربربمل عردرتربربهعالربرب ع ربربدادعاطقربرب ضوععتعربرب عبملختةربربملرعرربربدرتعاطعاشربرب عالربرب ع قشربربقعاطربربدخ ع وع:عCapacityالقاا رة -2
ع.عع..اخل.اطعااالتوععاتة وفملتوععاالطت امعبدف عاطغااةدوع

وع عربربدعةعشربربملرعاطقربربدرتعوثربربدعو ربربؤعاتعربربربمل  عاطربربكعتربرب ا عيفعةقربربدارعاتخربربملط عاطربربربكع تعربرب ضعهلربربملعاتةربربملراعاغربربدعةربربربغحع
تغملعربش عوعالشهعالعبربدعطلاةرب اعاغربدعدرا رباع ربتاعاتعشربملرعةربةعاطتعرب اعالرب عاخلربوتعاتملضربشاعطلعاشرب عاتقرباضعوعع.االةتامل 

  ربةعاطارربااعالرب عاط صرب عوع،عتعملةالتهعاتة فشاعاط ملبعاع ااءعة ع غسعاتة اعوعةرب عةةربملر فعوخرب  ،عوعة ل  عاتمل 
اطعد ربدعةربةعات شرب اتعاطربكعتع ربسعاطقربااةؤعاتملطشرباععا ربتق ارةةعاطتغملعش عاطكعت ملادعةتختعاطق ارعاالةتاملينعةةعخاللع

ا غمل عةتختعاطق ارع  عردرتعاتقرباضعحرب عف لاملعلمل ملعاطغتملةلعاخلملعاعبدرا اع تاعاجلمل اعاجيملبشاعزادعاط.عطلاقاض
عععععع.ععيفعةاااشدعاط دادعاطكع شتؤعاالتغمل عالشيملوععاطدرا اعال ع دادعاطق ضعاتهلالعوفقعاط  وختعاتقاثاعطلق ض

اغةرب اعو مل ربشملعةربةعاغملعرب عوعع،ع عتوعرو عةمللعاطعاش عوثدعو ؤعو ربسعاطقرب ارعاالةتاربملين: Capitalرس  الما  -3
،عرربدرتعثقربا عةل شتربهعالرب عتةهشرباعاطقرب ضعاتاغرباحعطربهوععتقلش عاتخملط عاالةتامل شاعبملات ملر ع صرب عةربالءتعاطعاشرب عاتقرباض

 ربربربتاعوت ربربرب عاطدرا ربربربملتعاتتخةةربربرباعيفعاطتحلشربربرب ع.عفيربربرباعمبصملبربربرباعاطضربربربامل عاإلضربربربمليفعيفعثربربربمللعف ربربرب عاطعاشربربرب عيفعاطت ربربربد د
االةتاملينعو عردرتعاطعاش عال عت د دعاطت اةملتهعب رب  عاربملمعتعتاربدعيفعاجلرب ءعاإلربوعةغيربملعالرب عرشارباعرو عاتربمللعاطربتيع

ع.ع ذع ص ع تاعاإخ عراتهعاتملطشا،ع ل ه
تةربرب اعاط غربربدعلضربربامل عع قةربربدعبملطضربربامل عواااربرباعاإعربربالعاطربربكع ضربربعيملعاطعاشربرب ع ربربمل: Collateralالمااما  -4

 ذع شةربربرب حع ربربربتاعاإعربربرب عةربربربةعثربربربقع،عالعجيربربربازعاطعاشربربرب عاطتةربربرب اعيفعاإعربربرب عات  ربربربا ،عوعةقملبربربرب عاتةربربربالعالربربرب عاطقربربرب ض
ورربدع  ربا عاطضربامل عشخةربملعذاعلغربملءتعةملطشرباعوعرباعاعة  لرباعط ربيع.عاتة اعيفعثمللعادمعردرتعاطعاشرب عالرب عاط ربداد

عع.ععتعتادعالشهع دارتعاالةتامل عيفعضامل عت د دعاطق ض
اااةملعفرب  ع غربملحعاطعد ربدعوعع ةعو ع  ا عاطضامل عمملالملعط خصعآخ عوافقعو ع  ا عضاغملعطلعاش لاملع 

ويعادمع رباازعةربغحعاطقرب وضع،عةةعاآلراءعاطكعتتغقعال عو عاطضامل عالع ص عاإ  قشاعاإو عيفعالملذعاطق ارعاالةتاملين
ةغهقشرباعوععاملةرباعتغ ضربهعةربوراتعةاضربااشا منربملعاطضربامل عبةربغاع،عمب  دعتاف عضامل ملتع رب  عاتةرب اعاتقرب ضعواربملعلملفشربا

ةربربصالعلربربأ ع ربرب  عةتخربربتعاطقربرب ارعاالةتاربربملينعو ربربهع  ربربةعالربربملذعرربرب ارعمبربربغحعاالةتاربربمل عومنربربملع غربربملحع،عتع  ربربيملعدرا ربرباعطلربرباعاطقربرب ض
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ويعاطضربامل ع غربملع قلرب عةربةع،عبعضعاطصة اتعاطقملةااعووعاتتارعرباعاطربكع  ربةعثربالعفشيربملعبتقربدوعضربامل عاشرب عووعشخةربي
ع.عةةعمثع هلاعةةعاتقاضعاتقاحعتقدوعضامل ملتعبعشغيملوععمل شاعاتةملث اعطق ارعةغحعاالةتامل ة ملثاعاتخملط عاالةتا

عععععععععجيربربرباعالربربرب عاط ملثربربرب عاالةتاربربربربملينعو ع ربربربدر عةربربربد عتربربربأا عاطظربربرب واعاطعملةربربربرباع: Conditionsالظااارول المةيطاااة -5
 قةربربدع غربربملعبربربملطظ واعاطعملةربرباعوعع.اخلملعربرباعاحملشهربرباعبملطعاشربرب عطملطربرباعاالةتاربربمل عالربرب عاطغ ربربملختعووعات ربرب وععاتهلربربالعاا لربربهوع

اطقربربمل اينعاطربربتيعتعاربرب عات   ربرباعيفع طربربملر عخملعربرباعةربربملعوععلربربتطدعاإلطربربملرعاطت ربربا قي،عوعاتغربربملخعاالرتةربربملديعاطعربربملمعيفعاجملتاربرب 
ثشرب ع،عاطت رب  عملتعاخلملعرباعبتغظربشؤعو  ربهاعاطت ربملرتعاخلملر شرباعا ربت اداعوتةربد  اوععاجلا لشرباوعع تة عبملطت   عملتعاطغقد ربا

وةربربملعاطظربرب واعاخلملعربرباعفيربربيعتربرب ت صعبملطغ ربربملختع.علربرب عخمتلربربفعرهملاربربملتعاطغ ربربملختعاالرتةربربملديتربرب ا ع ربربت عاطظربرب واعاطعملةربرباعا
دورتع،عشرب  عاتغملف ربا،عةصرب عاتةرباعاط ربارشاعتغت ربملتعات رب وععووعخدةملتربهعاطربكع قربدةيمل،عاخلملصعاطتيع ملر هعاطعاشرب 

ووعيفع،عة ثلربرباعاطتقربربدوةارربرب عات ربرب وععةربربةعدور عثشملتربربهعمبعربرب ع ربرب ع ربرباعيفع،عثشربربملتعاتغربربتلعووعاخلدةربرباعاطربربكع قربربدةيملعاطعاشربرب 
ع..اخل..عووعيفعة ثلاعاال دار،عووعة ثلاعاطغضل،عة ثلاعاطغاا

عععععععوةغربربربهعفربربرب  عاطدرا ربربرباعاتعاقربربرباعهلربربربت عاتعربربربمل  عوتاعربربرباع  ربربربةعو عتقربربربدمععربربربارتعواضربربربحاعاربربربةعوضربربرب عاطعاشربربرب عطملطربربرباعاطقربربرب ضع
فيغربربربملحعبعربربربضعاآلراءعاشربربرب ع  عاطالشربربرب عع العو ع ربربربت عاتعربربربمل  عتتغربربربملوتعيفعومهشتيربربربملعاطغ ربربرب شا،عة لربربرب  عاالةتاربربربملينوععووعاالةتاربربربمل 

لاربملعو ربهعةربةعاطه شعربيعوالعت ربتايفع.علاملع غظ ع  عاطضامل عال عو هعور ع ت عاتعمل  عومهشا،ععال عاتعمل  عاطصالااعاإو 
مجش عاتعمل  عاخلا اعواال عاتدعاإةص عهلملعفملطضعفعيفعوثدع ت عاتعمل  ع  ةعو ع عاضعبقرباتععاتعشربملرعاإخرب عالرب ع

عةتااز .وع  ا عاطدرا اعاطكعو   ملعهلت عاتعمل  عاخلا اعردعاملعب   علملة ععو ة
 :  أنواع االئتمان المصرفي: رابعا

 غملحعو ااععلص تعةةعاطق وضعاطكعاغحيملعاط غاحعطعاالةيملعطتاا رب عاطعالشربملتعاطت ربةشلشاعاطربكعتقرب عةربدةملعاربةع
ععع:بغملءاعالشهعجياعو ع غ  عبنيع اانيعةةعاطق وضعو ي،عوع غا
  عاطق وضع رب عات غاطرباعبضربامل عتأخربتعشرب  عاط ا شملطرباعاطربكعت ربتحقعاطربدف ع: القروض رير المكفولة بمما -1

 تتبربتلع ربع عاطغملةربدتع،عوعرربدعشربيدع ربتاعاطغرباععةربةعاطقرب وضعمنربااعل رب اعخرباللعاط ربغااتعاإخرب توع،عخاللعور عةةع ربغا
ع.ععاطهلاعيفعاط ا عاتمل وععالشيملعوفقعا واعاطع ض

 ربربتاعالع عربرب عو ع،عوعاالةتاربربمل ع ربربغحعاربربملدتعطلا   ربرباعدو عو عتقربربدمعاإخربرب تعضربربامل ملتعاشغربربا  ع ربربتاعاطغربرباععةربربةع
ع.ععب عو عاطضامل اعاإ مل شاعتتعلقعبصقاعاط غدعبملطعاش عوث ةعتعملةلهعاتمل ،عاطق ضع  عةضاا عبملتهلق

عرب عةربربةعممربملعجي،عوعتغ ربأعاتمل رباع  ع ربتاعاطغرباععةربةعاطقرب وضع ذاعلمل ربملعات   رباعتقرباضعبمل ربتا ارعةربةعاط غربد
اجليربدعوعع ربدراعطلارربملوع   اءعاطتغملوضعيفعل عة تعتل أعفشهع  عاالرااضعاالشرباعةت رب رتعت رب اعاط صرب عةربةعاتةربملااع

بةشربرباعاغربرباعةصربرب ع ربربت عاطعالشربرباعاتت ربرب رتع تغربربقعلربربالعاطهربرب فنيعبربربأ ع قربربامعاط غربربدعبغربربتحعوععةربربةعمثوع.عطلعربربملةلنيعطربربد عاطهربرب فني
ذطدعب  ختعادمعز ملدتعاط اشاعاتقاضاعاربةعة لربغعةعربنيعيفعويعااتاملدع  احعطل  لاعمبا  هعبملالرااضعللاملعورادتع

ع.عاطت د دعيفعويعورملعخاللعاط غاوععورملعةةعاإورملتعاط حاعةةع تاعات لغ
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وع ربربربربيعا ربربربربملرتعاربربربربةعتلربربربربدعاطقربربربرب وضعاطربربربربكعاغحيربربربربملعاط غربربربرباحعةقملبربربربرب عاشربربربربااختعبعربربربربضع: القااااروض المكفولااااة بمااااما -2
ع.ععث ملبملتعاطتةؤوععلتطدعاتخ و وععاتعداتوععات ملينوععاإراضي،عوعاإ يؤوعاطضامل ملتعةص عاط غداتع

ةربربربربةعاإفضربربربرب عطلا   ربربربرباعاتقاضربربربرباعاالرربربربربااضعالربربربرب عو ربربربربمل عاطقربربربرب وضع ربربربرب عات غاطربربربرباعبضربربربربامل عطملتربربربربملعو عوعع ربربربتا
عط ةعردعادعات   ملتعاطضربعشغاوع.عةتملبعاعاطق وضعات غاطاعبضامل ع ملط ملعةملعت ا عطا لاع   شملوعع   اءاتعت  ش 

 هاعو هعب ة ملاملعاالرااضعفقصع ذاعردةملع ااملعةربةعاطضربامل عتامل رباعاطقرب ضعاتتاعوععخملعاعتلدعات   ملتعاطةة توع
ت  ربربربد ملعاطغ ربربرب اعطلقربربرب وضع ربربرب ع،عوعفربربربملط غاحعاربربربملدتعلغربربربضع ربربربع عاطغملةربربربدتعالربربرب عاطقربربرب وضعات غاطربربرباعبضربربربامل ،عبت لغربربرباعورربربرب 

ع.ععاتضاا ا
عات   ربملتبربملط  ؤعةربةعومهشرباعاالةتاربمل عاتةرب يفعلاةربدرعاربا ليعرةرب عاإ رب عرةرب عاإ رب عطقهربملععوععوعوخ ا

ع العو ربربربربهع  ربربربربيدعحدود ربربربرباعةالثظربربربرباعيفعتربربربرباف عات ربربربربؤعاطتاربربربربا ليعاطربربربربالزمعطلا ربربربرب واملتعاطةربربربربة ت،عاتتا ربربربربهاوععاطةربربربربة توع
ع:1ثش ع  ةعتغ  ع ت عاحملدودتعبعدتعاااة ع تل عةغيمل،عاتتا هاوع
ع؛ععاتتا هاوععات ملر  عاطةة تعب ر اضارتغملععدر اعاتخملط عاتة فشاعات ت هاع-1
 ربربت عاطضربربامل ملتع،عوعم.ص.و.معالرب عتربرباف عاطضربامل ملتعاطتقلشد ربرباعاطالزةرباعطلحةربربالعالرب عاطتاا ربرب عاطربالزماربدمعرربربدرتع-9

ع؛ععتعتوعيفعلص عةةعاإثشمل عةةعو ؤعةتهل ملتعاتةالعال عاالةتامل عةةعط اعاتةمل فعاتتخةةا
ع؛ععتات  واملتعاطةة ععإلر اضعاإلدار اث ؤعوربملحعاط غدعاطكعردعتتأا عبغع عارتغملععاط لغاع-4
،عةةربملحلعة ربالاوععاإثشربمل عروابربصثشرب ع ا ربدعبشغيربملعيفع ملطرباع،ع ش عاط غرباحعاطت ملر رباعطةربملحلعات رب واملتعاط  رب ت-3
ع؛ععاطةغقملتعات الاعلتطدوععاتل شاعات الاوععتأختع ت عاط وابصعش  عاإلدارتعات الاوع
اتتا ربربربهاعةربربربةعطربربرب اعاط غربربرباحعوعع غربربربملحعاااةربربرب عوخربربرب  عتتاصربربرب عيفعاربربربدمعو ربربربادعةعملةلربربرباعتغةربربربشلشاعات ربربرب واملتعاطةربربربة ت-0

 ضربربربملفاع  عضربربربعفعخربربربوتعات   ربربربملتعاطةربربربة تعيفعوربربربمللع دارتع،ع ربربربااءاعيفع ربربربع عاطغملةربربربدتعووعفربربربااتعاط ربربربدادع،اطت ملر ربربربا
اربربدمع ربربالةاعاهلش ربرب عاطتاربربا ليعهلربربت عات   ربربملتعممربربملعجيعربرب عرو ع،عوعاربربدمعاطدرا ربرباعاط ملفشربرباعبأ ربربملطشاعاطت ربربا قوععاإااربربملل

ع.عض شالع   ملعطلا ملءطاعاطض   شاعاتمللعاتدفاععاطظمل  عيفعاتش ا شا
عععععععععععع،عةالثربربربربرب وععوعالشربربربربربهعتت ربربربربربهعاط غربربربربرباحعاطت ملر ربربربربرباعيفعاطةملطربربربربرباع ربربربربرباعتا شربربربربربهعاالةتاربربربربربمل عات ربربربربرب واملتعاط  ربربربربرب تعب ربربربربرب  عولربربربربربو

لالمهربربملعة ربربتيداع ظربرب اعطتربربدينع،عوعاطقربرب وضعاط غ شربرباعاجملاعربربا،عوع ملط ربربملعةربربملع الربرب ع ربربتاعيفعوربربمللعات ربربملبملتعاجلملر ربرباعاتد غربرباوع
ع.ععفشيملعة تا عاتخملط 

 طويل اآلجلو المصادر الداخلية للتمويل المتوسط: المطلب الثاني
لاربربملعاصربرب عاطقملاربربدتعاطربربكعع  ربربتغدع،ععاصربرب عوةربرباالعاتل شربرباعاتةربربدرعاإولعطلتاا ربرب عبملطغ ربرب اعطلا   ربربملتعاجلد ربربدتع

ع.عع طشيملعاالرااضعبملطغ  اعطلا   ملتعاطقملةاا
ع:عط  قعاطةملدرعاطتملطشاعوعيفعاطعملدتعف  عات   ملتع ة عال عوةاالعاتل شاعاة

ع.ععووعتقدوعرو عاتملل،عاطعملد اعيفعثملطاعش لملتعات ملمهاعاطعملةاعاإ يؤ عدارع-1
                                                 

 .0ص،ع9770،عاإرد ،عاامل ،عاتتا هاوععة ل عاتغ عتعاطةة ت''،عةعارملةملوععاتتا هاعومهشتيملوععات  واملتعاطةة ت،''عةقمللع ملعاغاا ،عو يمللعةقملبلا،عةمل  عث نيعاحمل و ع-1
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ع.عع عدارعاإ يؤعاتاتملزتع)يفعش لملتعات ملمهاعاطعملةاع -9
ع.ععاإربملحعاحملت  ت-4
ع.ععاإورا عاتملطشاعاطقملبلاعطلتحا  ع  عو يؤ-3

الرب عو ربمل عو ربهع ربااع تهرب  ع،عاانيعاإوطربنيعةربةع ربت عاتةربملدروع غ تغيعيفع تاعاتهلاعبملطته  ع  عاطغرب
ع.ععبتع ضغملع  عاطتاا  عاطتايتعيفع قملختعرملدةاعةةع تاعاطعا ،ع  عاإربملحعاحملت  ت

 Common Storksاألسهم العادية : الفرع األول
ت صعاارب ع ربت ع رب ع،عوعاطغقد رباوععاطا ملة عات تخدةاعيفعتعربملةالتعاإ رباا عاتملطشرباوععتعتوعاإ يؤعو ؤعاإدوات

،ع ظ اعالت ملععاالاتاملدعالشيربملعيفعترباف عاطتاا رب عاطربالزمعطلا رب واملت،عبملطتاتعاإ اا عاتملطشاعات عاإ يؤوععاإ اا 
اطربربربكعتع ربربرب عاتربربربااردعاطتاتشربربرباعت   ربربربيع ربربربت عات ربربرب واملتعاربربربةعتربربرباف عاطتاا ربربرب عاطربربربالزمعإلرملةربربرباع،عوعبملطربربربتاتعاإل تمل شربربرباعةغيربربربملوع

فربةع  تربربمل يع،عوعبمل ربربتخدامعت غاطا شربملعةتهربربارتوعملعجيرباعو عتقربربملمعبأث ربملمعل رب تعات رب واملتعيفعاطارربملعاتملضربرب ع ظرب اعإاربرب
ع.عة صفعط و عاتمللعثىتعت ا عرملدرتعال عاطتغملفسعة ع   ملعةةعات  واملتعاطكعتعا عةعيملعيفع غسعاط ا 

اإو ربرب عا ربربتخداةملعةربربةعر ربرب عاط ربرب لملتعيفعثةربرباهلملعالربرب عاتربربااردعوععوعتعتربربوعاإ ربربيؤعاطعملد ربرباع ربربيعاطغربرباععاإلصربرب 
الع  ربربةعتةربربارع   ربربملءعشربرب لاعة ربربملمهاعبربربدو عو عوععبملطربربتاتعطت ربربا ةعرو عاتربربمللعاغربربدعتأ ربربشسع ربربت عاط ربرب لملت،عوعطتاا لشربرباا

ةربةعمثعفرب  ع ربت ع،عوعردعتقتة عاإ يؤعيفعبعربضعشرب لملتعات ربملمهاعالرب عاإ ربيؤعاطعملد ربا،عوعتقامعب عدارعو يؤعاملد ا
بملطتربربربمل عف اربربربملعاإداتعاإلصربربرب عا ربربربتخداةملعيفع،عوعمهااإخربربرب تع ربربربيعاإداتعاطربربربكعالبربربربدعةغيربربربملعطتربربرباف عاطتاا ربربرب عطل ربربرب لملتعات ربربربمل

عععع.عاطغقد اوععتعملةالتعاإ اا عاتملطشا
 : Common Stork Conceptمفهوم األسهم العادية : أوال

،ع عهربيعاتربقعتملةلربهعاتةربالعالرب عاااةربدع رب عاملبتربا،ع ع اعاط يؤعاطعربملديعبأ ربهع"وداتعةل شرباعرملبلرباعطلتربداولع
ع.1"اتص تاعيفعشيملدتعاط يؤوععط  لاثةتهعيفعةا اداتعاجبمل اعثةاع

وع تضربربربربحعةربربربربةعخربربربرباللعاطتع  ربربربربفعواربربربربال عو عو ربربربربؤعخملعربربربربشاعطل ربربربربيؤعاطعربربربربملديعلربربربربأداتعا ربربربربتصاملر اع ربربربربيعات ربربربرب وطشاعاحملربربربربدودتع
Limited Liabilityتعا ضربملتعثربقعاتل شرباعويعاطغضربلاع،عوعResidual Claimقةربدعاربملعو عمحلرباعاإ ربيؤعوعع 

ع.ععق عةةعاطتةغشاعبعدعت د دعل عاالطت اةملتعاخلملعاعبملطداةغنياغدعتةغشاعةا اداتعاط  لاعحيةلا عال عةملعت 
ع.عع2وعيفعتع  فعآخ ع ص عاط يؤعاطعملديعات ملمهاعيفعرو عةمللعوثدتعارتةملد اعةملع

ثشرب ع صرب ع،عاخلملعاعت تهش عط حعو ربيؤعطاللت ربمللعاطعربملمعيفع ربا عاإورا عاتملطشرباوععوعالشهعف  عات   ملتعاطعملد ا
ع.عع   اعةل شاعيفعش الاعةمل

ع.ع3رشااع ارشا،عوعرشااعدفا ا،عوعلاملعا اعاط يؤعاطعملديعال عو هعة تغدعةل شاعطهعرشااعالشا

                                                 
ع.ع190صع،ع9772،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارعاطشملزوريعاطعلاشاعطلغ  ،عاةدعاطتاشايورشدعفاع،عادةمل عتمل اعاطغعشاي-1

2
-Abdelkader beltas ; marché des capitaux et la structure par échéance des taux d'intérêt ; édition légende ; Alger 

; Algérie ; 2008 , 91.  
ع.ع14صع،عاطتل ة   ع ملبقع،ع1225،ع ب ا شؤع غدي،عةغ -3
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ثشربرب عو ع ربربتاع،ع ربربيعرشاربرباعاط ربربي وعع  عاطتع  ربربفعواربربال عطت ربربيؤعاطعملد ربرباعتعاد ربربملع  عاطتهربرب  ع  ع قهربرباعةياربربا
ع.1 يوععب ع  ةعاطتاشش عب أ هعبنيعاطعد دعةةعاطقشؤ،عاإخ عطشسعطهعرشااعاملبتا

عع ربربربيعا ربربربملرتعاربربربةعاطقشاربربرباعاطربربربكع ربربربغصعالشيربربربملعاربربربملدتعيفعاقربربربدعتأ ربربربشسعاط ربربرب لاعوع:عPar Valueماااة ايسااامية القي-1
 غربربملحعاثتاربربمللعو علتلربربفعاطقشاربرباعاط ربربارشاعاربربةعاطقشاربرباعوعع ربربيعتظيربرب عباضربرباحعالربرب عرشاربرباعاط ربربيؤ،عوع ظملةيربربملعاطربربداخليوع

اطقشاربرباعااللشربرباعة   ربرباعالربرب ععإ عرشاربرباعاإو عتتارربربفعالربرب عوداءعاط ربرب لاعاتتارربرب عيفعات ربربتق  عيفعثربربنيعت ربربا ،عااللشربربا
ع.ععاطارملة عاتملضشا

 ربت عاطقشارباعاصرب ع،عوع يعا ملرتعاةعرشارباعاط رب لاعث رباع رب الةملعاحململ رب شاو: Book Valueالقيمة ال  ترية -2
ع.عةه وثملعةغيملعمجش عاالطت اةملتعاتات اعالشيملعيفعذطدعاطارملةا اداتعاط  لاعيفعورملعةعنيع

ع

ع=عاطقشااعاطدفا اعطل يؤعععو
عاربربا عاتل شربثق

ع=
عوااااعثقا عات ملمهنيعاطعملد ني

عاربربددعاإ يؤعاطعملد ربرباعاددعاإ يؤعاتةدرت
عووع
ع

عاطد ا عمبختلفعو ااايربملعع–عملفربربيعاتا اداتع
عاربربربربددعاإ يربربؤعاتةربربربدرت

ع
 عاط ربربرب لاعرربربربدعة شربربرب اعة ربربرب عملعالربربرب عاال ربربربتصاملرعيفعو ربربربيؤعاط ربربرب لاعالربربرب عو ربربربمل عووعع  عارتغربربربملععاطغ ربربرب اعواربربربال ع ربربرباعدالطربربربا

ع.ععثققملعوربملثمل
،عاصرب عاطقشارباعاط ربارشاعاط ربع عاطربربتيع ربتؤعاطتعملةرب عبربهعيفعاإ رباا عاتملطشربرباو: Market Valueالقيماة الساو ية -3
اطتةربرب عوععبرب عبملطتقلرباوععطتةرب عاطعااةرب عاطربكع ربددع ربتاعاط ربع عبمل ربتا ارعفرب  ع ربربت عاطقشارباعالعتتاشرب عبملطص ربملتعبرب عبملطتقلرباوع

ع.ععةةعورملعآلخ 
ت ربربا عاطتغ ربرب اتعثربربالعوع.عاتتارربرب وداءعاط ربرب لاعوععاربرباعاط ربربارشاعطل ربربيؤعيفعاربرب واعاالرتةربربملد اعاطعملةربرباوع ربربددعاطقش

لاربربربملعو ع ربربربت عاطتغ ربربرب اتع،ععرشاربرباعاإ ربربربيؤعاط ربربربارشاعاربربربملدتعة غشربربرباعالربربرب عاإث ربربربملمعاط خةربربشاعطتفربربرب ادعاتتعربربربملةلنيعيفعاط ربربربا 
 عبملطغ ربرب اعطت ربربيؤعاط ربرباع  ربربا ع ربرب  ملعيفعاربربدمعا ربربملتع ربربع ععالشربربهعفربرب  ع ربربتاعاالخربربتالا،عوعلتلربربفعةربربةعشربربخصعآلخربرب 

ثشرب ع تارربفع ربتاع،عطتاعت ا عاطقشااعاط ارشاعطل يؤعوال عووعةعملدطاعووعور عةةعاطقشارباعااللشرباعووعاطدفا ربا.عاطعملد ا
تقربربربدارعاإربربربربملحعاتتارربربرب ع،عوعاطعربربربملةلنيعبربربربملإورا عاتملطشربربرباعتربربربد عرحبشربربرباعاط ربربرب لاعيفعات ربربربتق  وععالربربرب عتقربربربد  اتعمحلربربرباعاإ ربربربيؤ

                                                 
دورع،ع'':ع لملاشربرب عحاربربادع لملاشربرب .عو304-301عصعص،ع9772،عاطه عربرباعاإو ،عاإرد ،عااربربمل ،عاطتاز ربرب وععة ت ربرباعاجملتاربرب عاطعربرب يبعطلغ ربرب ''،عةقدةربرباعيفعاإلدارتعاتملطشربربا،ع''ةغلربربحعاقربرب -1

ع.ع5صع،ع9775،ع ش مل ،ع ار ا،عدة ق،ع ار نياطغعملطشملتعاطعلاشاعجلاعشاعاحململ  نيعاطقمل ا غشنيعاط''،عاحملل عاتمل عيفعاإ اا عاتملطشا
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ثشرب ع تاررب عو عت تغرب عو ربعملرعاإ ربيؤعةرب ع،عو ربعملرعاطغ اةربدوععةعربدالتعاطتضربخؤ،عوعاطعملةاعطلحملطاعاالرتةملد ا،عوعتاز عيمل
ع.عاضغملضعو عملرعاطغ اةدعال عاطاداة 

اتةربالعالشيربملع ذاعاربملع ربيعاطقشارباعاطربكع تاررب عثملةرب عاط ربيؤعو: Liquidation Valueالقيماة التصافوية -4
تق ربشؤعاط ربملريعبعربدعذطربدعالرب عمحلرباع،عوعةربشلاعاطتةربغشادف عثقا عاطداةغاعةربةعث،عوعتةغشاعاإعالعاطكعال يملعاط  لا

 تؤعاطاعالع  ع ت عاطقشااعتق شؤعاطقشااعاطغقد اعاطكع تار عاتةالعالشيملعةةعلرب عبغربدعةربةعبغربادع،عوعاإ يؤعاطعملد ا
،عجياعو ع غ  عبنيعاطقشااعاطكع تار عاتةالعالشيملعةةعبشرب عاط رب لاعلا   رباعة ربتا توعع تا.عاإعالعاغدعاط ش عطه

ثشربربرب ع تارربربرب عو عت ربربربا عرشاربربرباعتةربربربغشاعاتا ربربرباداتعورربربرب عةربربربةعثةربربربشلاعب شعيربربربملعع،ععبشربربرب عةا اداةربربربملعلربربرب عالربربرب عا غربربرب ادبربربربنيوع
عععع.ععلا   اعة تا ت

 يعا ملرتعاةعاطصاةعاطتيع ق  عشخصعآخ عدفعهعطلحةربالعوع:عDividend Valueالقيمة مسب العائ   -5
فرب  ع،عالرب عا ربتصاملراتهع%ع17  عاملةربدعبغ رب اعفلرباعلربمل عة ربتصا ع تهلرب عةربصالع.عال عاطعملةدعاطتيع عهشهعاط يؤعاتعرب 

  ربملويعا رب  ةع،عوع ع%ع17د ربمل  ع)د غربملرعةق ربامعالرب عع17اط يؤعاطتيعحيققعاملةداعةقدار عد غملرع  ملويعيفع ظ  ع
ع.ععد غملراعطل يؤعاطتيعحيققعاملةداعةقدار عد غملرا 

طلتاا رب عاط ولربمل عت ربتخدةيملعا هالرملعةةعاطتعملر فعاط ملبقاعاطكعتعتربوعو عاإ ربيؤع ربيعا ربملرتعوداتعوععلاملعو هع
ع:1اطتملطشاعاط ولملطشاةغظاملتعاإاامللعفييعتأختعاإش مللع

،عحيربددعاطقربمل ا عاإ مل ربيعطلا   رباعةقربدارعرو عاتةرب حعبربه:عAuthorizes Stocks بهاااألساهم المصار  -1
 .ععةت ملو اع هلقعال عل عةغيملعا ؤعو يؤعاتة حعبهعووعات خصعبهعSharesع ق ؤعرو عاتمللع  عثةصوع
اغربربدةملعالعتقربربامعات   ربرباعب عربربدارعو ربربيؤعتةهربربيعرو عاتربربمللعاتةربرب حعبربربهعع: Issued Storksاألسااهم المصاا رة -2

و ربياهعاصشرب عاإ ربيؤعوعع ربديعرو عاتربمللعاتةربدرع،عف  عذطدعاجل ءعةةعرو عاتمللعاطتيع ةهربيعبملإ ربيؤعفعربال،علملةال
ع.ععاتةدرت

ووعرربربدع تربربوعع،عاع ربرب ءعةربربةعو ربربيايملعاتةربربدرتاغربربدةملع ربرب دع  عطلا   ربرب: Treasury stocksسسااهم الينياااة -3
ع.عبعضعات ملمهنيعجب ءعةةعو يايؤعطلا   اع هلقعالشيملعا ؤعو يؤعاخل  غا

 يعذطدعاجل ءعةةعاإ يؤعاتت قشاعيفعاإ يؤعاتةدرتعبعربدعوع: Outstanding Stocksاألسهم المت اولة -4
ع.ععط حعاإ يؤعات ادت

عب ربربدادعلملةربرب عرشاربرباعاط ربربيؤعاتةربربدرعبغربربملءاعالربرب عشربرب وختعاطتأ ربربشسعاغربربد ملعاغربربدعرشربربملمعات تت ربربني: األسااهم الم  وعااة-5
وةربربملع ذاعمعت ربرباختعات   ربرباعاتةربربدرتعاط ربربدادعاط ملةربرب عاغربربدعااللت ربربمللعفربرب  عاط ربربيؤع ربربدا ع.عت ربربا عبملإ ربربيؤعاتدفااربربا

ع.عاغد ملعبملط يؤعاتدفاعع  ةشمل
تعا ضربيؤعنيعومل ربملعطةرب ضعتاز عيربملعالرب عات ربملمهوععاإ ربيؤبعربضععب عربدارتقامعات   رباععاإثشمل وعيفعبعضعععع

ع.عاغدةملع ه قعال ع تاعاطغاععبملإ يؤع  عاتدفااا،عووع عدارعو يؤعاشغشا،عاةعتاز عملتع  عحققاعتدتعةعشغا
                                                 

عاطه عاعاإو ،عص،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارعاط  و عطلغ  ''،عاإ اا عاتملطشاع:عة   ملتعوورا عبارعملت،''عحاادعحادعاطدا  -1
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   :تقييم األسهم العدية: ثانيا
 ربربملولع جيربربملزعو ربربؤع ربربت عاطهربرب  عفشاربربملع،عتا ربربدعاطعد ربربدعةربربةعاطهربرب  عاطربربكع  ربربةعا ربربتخداةيملعيفعوربربمللعتقشربربشؤعاإ ربربيؤعاطعملد ربربا

ع:1لي 
 ربتؤعا ربتخ ا هعاربةعط  ربقع جيربملدعاتتا ربصعات ربمليبعتةرباعاط ربيؤعاطااثربدعةربةعاإربربملحعطعربدتعو: متوسس اإليرا ات-1

ع.عع تاعاتتا صعالع  نيعاامل عاإل  اداتع ااءاعلمل ملعاملبتاعووعةت ا دتعووعةتغملرةاعاوعاط ةة،عوعفااتعزةغشا
 ربتؤعوفربقع ربربتاع،عوعتتحققرباعخرباللعاطغرباتعاط ةغشرباعاتملضربشاثشرب ع تضرباةعاط عربدعاطرب ة عطإل رب اداتعا: ات اا  اإليارا ات-2

 ذعو ع غربملحعاثتاربملالتعاد ربدتعيفع،عووعاطه  قرباعاط ربملبقا،عات ش عتالريعاطعشاعاتتة عبتطدعيفعثملطرباعات شرب عاط ربملبق
ع:عع تاعاطةددعةغيمل

ع؛ععب   عاملبملعاإل  اداتاامل ع-و
ع؛ععب   عاملبملعاإل  اداتاامل ع-ل
ع.ععت ا دتبةارتعةعاطشملرداتاامل ع-ج

اتملطشربربربرباعف  ربربربربهعفتربربربربملرععوعا ربربربربتغملداع  عاالثتاربربربربملالتعواربربربربال عفربربربرب  عات ربربربربتصا عاغربربربربدةملع قربربربربامعبملال ربربربربتصاملرعيفعاإورا 
اتت ا ربربربدعطلا ربربربرب واملتعوععاال ربربربتصاملرعيفعاإورا عاتملطشربربرباعاطربربربربكع قربربربقعااربربربمل عةت ا ربربربربدعيفعاإل ربربرب اداتع تش ربربرباعاطغ ربربربربملحعات ربربربتصا 

ويع،ع ربربربربتصاملرعيفعاإورا عاتملطشربربربرباعاطربربربربكع  ربربربربا عااربربربربمل ع   اداةربربربربملعاملبتربربربربملبعربربربربدعذطربربربربدعفتربربربربملرعاال،عوعاتةربربربربدرتعتصربربربرب ع ربربربربت عاإورا 
الع ربربتؤعاال ربربتصاملرعيفعاإورا عاتملطشربرباعاطربربكع  ربربا عااربربمل ع   اداةربربملع،عوعةغربربتظؤوععات ربرب واملتعات ربربتق تعاطربربكع قربربقعاملةربربدعاملبربربمل

 .ععةتغملرةاع تش اعتعص عاا عات  واملتعاتةدرتعهلمل
 ربت عاطه  قرباعتغرباضعبقربملءعذاتع،عوعدطاعاالاربمل عاطعربملمعرةرباصعاإل رب اداتذطدعاةعط  قعةعملوع: باإليرا اتالتابؤ -3

طربربتطدعفربرب  عاال ربربتصاملرع،عوعحبشربرب عتتحقربربقعيفعاطغربرباتعاتق لربرباعاإل ربرب اداتاطتةربرب اتعاطربربكع ققربربملعيفعاطغربرباتعاتملضربربشاعرةربرباصع
ع.ععدةا تؤعيفع ت عاتملطاعال عو مل عو عةملع ققعةةع راداتعيفعاطغاتعاتملضشاع شتحققعخاللعاطغاتعاطقمل

 تؤعا تخدامعةضملافعاإربملحعويعاددعات اتعاطكعتتضملافعفشيملعاإربربملحعحبشرب عوع: مكرر سو مماعف األربا -4
ع:ععثش ،عو عةضملافعاإربملحع  ملويوععديع  تؤعةةعخالهلملعا ادادعرشااعاط يؤعاطعمل

ع.ععطل يؤعاطعملدي ع عاط  اءعووعاط ع عاجلملريع:ع 
ع.ععر:عاط بحعاطت ملريعطل يؤعاطعملدي

=عععععاإربربربملحععضربربملافد غربربملرعفربرب  عةع1و عاإربربربملحعاتازاربرباعت ربربملويعوععد غربربملرع97فربربرب ذاعمتعافربربااضعو ع ربربياملعاملد ربربملعرشاتربربهع
ع.ع97=ع1÷97

 ذاعلمل ربملعاإربربملحع،عوعد غربملرع ربتؤعا رباداد ملعخرباللعا رب  ةعدورتعربربحع97اطكعةقدار ملعوععات تصا  ةعيفعاط غدويعرشااع
ع:ععشتؤعا اداد عخاللعا  تعدوراتع) غاعةصال عويات تصا ع عد غملرعف  عات لغع9اتازااع
عع.ع17=ععععععععع

                                                 
ع.ع997-ع912عص،عصع9770،عاإرد ،ع ربد،عاملمعاط تاعاتد  ''،عاطغقد اوععاإ اا عاتملطشا،''عفلشحعث ةعخلق-1

 ع 
  

 

 20 

2 
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ع.ععةضملافعاإربملحوععةاالوع تاعةملع  نيعاطعالراعبنيعفاتعا ادادعاإ
 Preferred Stocksاألسهم الممتازة : الفرع الثاني

 العو ع ربت ع،عاطغقد رباوععاإ يؤعاتاتملزتعاطغاععاإخ عةةعاإ يؤعاطكع تؤعاطتعملة عبربهعيفعاإ رباا عاتملطشرباعتعتو
بملطتربربمل عفيربربيعورربرب عا ربربتخداةملعيفع،عوعلربربتطدعتعتربربوعورربرب عومهشربرباعيفع ربربتاعاطتاا ربرب ،عوعاإ ربربيؤعورربرب عا ربربتخداةملعلربربأداتعطلتاا ربرب 

ذطربربربدعإ عاط ربرب لملتعات ربربربملمهاعالع،عؤعاطعملد ربرباذطربربربدعبملتقملر ربرباعةربربرب عاإ ربربيوععاطغقد ربربرباعيفعاإ ربرباا ع ربربت وععاطتعربربملةالتعاتملطشربربا
و ع ربت عاط رب لملتع  ربةععيفعثني،ع  ملطيملعبدو ع عدار ملعطت يؤعاطعملد اوععاليملت تا عيفعاوععتقاموعع  ةعو عتغ أ

ذطربدعإ ع ربت عاإخرب تعتعتربوعةةربدرعة ارب عوع،عت ربتا عيفع  ربملطيملعبربدو ع عربدار ملعطت ربيؤعاتاتربملزتوععتقرباموععو عتغ أ
تربربملزتعبملتقملر ربرباع  عاإ ربربيؤع ربربت عتعتربربوعمم،عوعطلتاا ربرب عاإ مل ربربيعطل ربرب لملتعات ربربملمهاعاطربربتيع ربربتؤعاربربةعط  ربربقعاإ ربربيؤعاطعملد ربربا

ع.ععة عاإ يؤعاطعملد ا
   :مفهوم األسهم الممتازة: أوال

يفعوععقمل عاإربربملحعاتازارباتع اعاإ يؤعاتاتملزتعال عواملع"تلدعاإ يؤعاطكعت  قعاإ يؤعاطعملد اعيفعا ربتحع
ع ملرربربربدعحيربربربقعإعربربربحملاملعااشربربرب عاإربربربربملحعاتتربربربأخ ع ربربربداد،عوعا ربربربا ملععرو عةربربربملعهلربربربملعاغربربربدعتةربربربغ عاط ربربرب لاععربربربملث اعاإ ربربربيؤ

بملتقملر رباعةرب عثقربا عاإ ربيؤع،عووعرربدع  ربا عثقيربملعيفعاطتةربا ملعحربدودعووع ربملدرا،عاتةالعالشيربملعةرب عاإربربملحعاجلملر رباوع
ع.1"اطعملد اعيفع تاعاط أ 

 ع"واشقربربرباعووعويعة ربربربتغدعحياربربرب عرشاربربرباعالشربربرباعةعشغربربرباعتةربربربدرع:عوعيفعتع  ربربفعآخربربرب ع عربربرب اعاط ربربربيؤعاتاتربربربملزعالربربرباعو ربربربهع
مبقربدارع عربملدلعرشاربرباعاط ربيؤعاتاتربربملزع  ع مجربمل عاتا ربرباداتع،ععةل شرباعاط ربرب لا صربرب عتملةلربهعثةربرباعيف،عوعاط رب لملتعات ربملمها

ع:3اتاعف  عاط يؤعاتاتملزع تةفعمبملع ليوعع،2"ثةاعحددتعةةعوربملحعاط  لاع،عوعاطةملفشاعطل  لا
ع.ععيفعاطعملدتعر  عثةالعاإ يؤعاطعملد اعال عاإربملحعيفعثملطاع ققيملوععبملحرعاتةالعال ع   اعةعشغاعةةعاإ-1
محلرباعويعر رب عثةربالع،عاإوطا رباعيفعاتةربالعالرب عرشارباعاط ربيؤعاغربدعتةربغشاعاط رب لاعةقملر رباعبقشارباعاط ربيؤعاطعربملدي-9

ع.عاإ يؤعاطعملد اعال عرشاتيمل
ع:ع ت عاطقشااعةيااعفيي،عوع عدارثش ع  ا عطت يؤعاتاتملزتعداةاملعرشااع،عال عاطع سعةةعاإ يؤعاطعملد ا-4
ع؛ععتاتملزتعيفعثملطاعاطتةغشا ددعات لغعات تحقعحبالاعاإ يؤعا-و

ع.ععاإلعدارووعرشااععااللشاا اعةةعاطقشااع ملعةملع عوعاغيملعبغ  اعة و عوربملحعاإ يؤعاتاتملزتع ملط-ل
عحيقعتالاعاإ يؤعاتاتملزتعاطتةا ملعضدعاتدراءع ذاعمعتدف عاط  لاعوربملحعاإ يؤعاتاتملزتعطغاتعةعشغا.-3
ع

                                                 
-

ةا اااع''،ع قالعاةع:عا دعاطع   عفيايع ش  ،ع5صع،عبد ع غاع   ،عاط عاد ا،عاطتدر اوععاتعيدعاإل الةيعطل حا ''،عزلملتعاإ يؤعيفعاط  لملت،ع''ث نيعا دعاهللعاإةني1
 .ط غمل ،عب وت،عاطغ  وععدارعاطغيضاعطله ملاا،ع''اتةهلحملتعاالرتةملد ا

 .ع993صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عةغلحعاق ع-2
ع.ع957صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9775،ع:عاليعا مل ،عو993صع،ع غسعات   عاط ملبق-3
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ب ربربرب  عدرشربربربقع ربربربملولعفشاربربربملع لربربربيعاطتعربربرب ضع  عو ربربربؤعوو ربربربهعوععصربربرب عفربربربألص ةغيربربربامعاإ ربربربيؤعاتاتربربربملزتعولعإل ضربربربملحوع
ع:عع1اإ يؤعاطعملد اوععاالختالاعبنيعاإ يؤعاتاتملزتوععاطت ملبه

ع:ععتت ملبهعاإ يؤعاتاتملزتعة عاال ؤعاطعملد اعيفعاطغااثيعاطتملطشا: سوج  التطاب -1
ع؛ععلالمهملع ص عوةاالعاتل شاعيفعاط  لاعات ملمها-و

ع؛ععددعط دمهملعطلاملط نيالع ا دعتملر ؤعح-ل
)ط ةع ربت عاطقملاربدتعطش ربملعداةارباع،عإ عاطعملةدعة ت صعبتحقشقعاط بح،عاط  لاعطش ملعةل ةاعبدف عاملةدعاملبملعهلامل-ج

عبملطغ  اعطت يؤعاتاتملزت .
ع؛ععادمعدف عاطغااةدعتالتيملعالع  ديع  عاإلفال -د
ع.ععاطعااةدعاتدفاااعتالتيملعالعلةؤعةةعاطدخ عاخلملض عطلض   ا-و
ع:علتلفعاإ يؤعاتاتملزتعاطعملد اعيفعاطغااثيعاطتملطشا :سوج  ايختيل-2
ع؛ععتالاعاإ يؤعاتاتملزتعاإوطا اعيفعاتةالعال عاإربملحعاتازااعال عمحلاعاإ يؤعاطعملد ا-و

تالرباعيفعثنيعالع ا دعةص ع تاعاتربدعبملطغ رب اع،ع غملحعثدعورة عتملع  ةعو عحية عالشهعمحلاعاإ يؤعاتاتملزت-ل
ع؛ععاإ يؤعاطعملد ا

ع.عيفعثنيع  ا ع تاعثقملعو مل شملعتالاعاطعملد ا،ع ملط ملعالع  ا عتالاعاإ يؤعاتاتملزتعثقعاطتةا مل-ج
   :ثانيا: أنواع األسهم الممتازة

ع:ع2تا دعادتعو ااععطت يؤعاتاتملزتع  ةعاطته  ع  عومهيملعفشاملع لي
ةعاإ يؤعاتاتملزعتضاةعتملةليملعاتقعيفعاتةالعالرب ع ةربش هعوع يع اععة: األسهم الممتازة م معة األربا -1

ذطربربربدعوععةربربةعاإربربربربملحعاربربربةع ربربغااتع ربربربملبقاعثققربربربملعفشيربربملعاط ربربرب لاعوربملثربربربملعط غيربربملعمعتعلربربربةعاربربربةعتاز عيربربملعب ربربرباعووعآلخربربرب ع
رالاعاط يؤعاطعملديعاطتيعالع ضرباةعتملةلربهعةصرب ع ربتاعاتربقع ذع  ربقصعثربقعات ربمل ؤعاطعربملديعيفعاتهملط رباعبتاز عربملتع

ع.ععقا غااتع ملب
وع قةربدعاربملعتلربدعاطغ رباعةربةعاإ ربيؤعاتاتربملزتعاطربكعترباف عتملةليربملعةشرب تع: األسهم الممتاازة المطاار ة   اي األرباا -2

ذطربدعب اهملةربهعو ضربملعاتربقعيفعة ربملرلاعات ربملمهنيعاطعربملد نيعيفع،عوع ضملفاعتقعاإوطا اعيفعتاز  عاإربملحعيفعتاز  عاإربربملح
ع.ععطدعبعدعو عحيةلااعال عثقاريؤعةةعاإربملحعاةعاالشاعاطتاز  عاإو ذوععاإربملحعاتازااع ةملعبملط ملة عووع  ةشمل

تعتوعرملبلشاع ا  عاإ يؤعاتاتملزتع  عاإ يؤعاملد اع ثد عات ا ربملعاطربكعاربغحع: األسهم الممتازة القاب ة ل تةويل-3
 عمحلاعاإ ربيؤعاطعملد رباعزع ذعتغتلعهلؤعوفضلشاعاتةالعال ع ةش يؤعةةعاإربملحعر ،عتملةليعاإ يؤعاطقملبلاعطلتحا  

خربرباللعفربرباتعزةغشربرباعحربربددتعاطغ عربرباعطتحا ربرب ع ربربت عاإ ربربيؤع  عو ربربيؤعاملد ربرباع ذاعةربربملعوععفشربربغغسعاطارربربملعتربرباف عتملةليربربملعو ضربربمل
ع.ععارتغ عاط ع عاط اريعطل يؤعاطعملديعممملعحيققعطهعة مل اعرولملطشا

                                                 
1

 .ع113-114عصعص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،عةغلحعاق ع-
ع.ع175-170عصعص،ع9770،عاطه عاعاإو ،عةة ،عاإل  غدر ا،عدارعاطغ  عاجلملةعي''،عاط ارعملت،''عحادعاطة يف-2
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بلشتيربربملعاال ربربتداملءعووعطل ربربدادعةربربةع ربربتؤعتةربربغشفعاإ ربربيؤعاتاتربربملزتعوفقربربملعطقمل: األسااهم الممتااازة القاب ااة ليساات عاء-4
ع  عرملبلاعطال تداملء.وععر  عاط  لاعاتةدرتع  عرملبلاعطال تداملء

  عرملبلشربربرباعاط ربربربيؤعطال ربربربتداملءعتعهربربربيعاتربربربقعطل ربربرب لاعاتةربربربدرتعيفع طربربرب امعات ربربربمل ؤعاطربربربتيعحياربربرب ع ربربربتاعاطغربربرباععةربربربةع
ممربملع رباف عطلاغظارباعةشرب تعو ع  ربا عاإ يؤعب د ملعطل  لاعب ع عحددعوال عةدارعفاتعزةغشاعحددتعةةعتربملر ؤعاإلعربدارع

هلربربملعاتربربقعيفعا ربربتيالحع ربربت عاإ ربربيؤع ذاعةربربملعشربربع تعبربربأ عطربربد يملعفربربملةضعةربربةعاإةربرباالع  غيربربملعتضربربششقعرملاربربدتععات ربربملمهنيع
ع.عطلااتملز ةعت مللعات ملمهنيعاطعملد نيعال عو مل عو عاإ يؤعاتاتملزتع ا عاط  لاعوا ملءعاملبتا

 الطويل األجلو ل المتوسطالمصادر الخارجية للتموي: المطلب الثالث
عط ةع تق عةةعبنيعومهيملعةملع لي:،عاطها لاعاإ  وعع غملحعاطعد دعةةعاتةملدرعاطتاا لشاعاخلملر شاعاتتا ها

ع.عTermloansاطق وضع-1
ع.عBondsاإل غملدعووعاط غداتع-9
ع.عLeaseاال ت  ملرع-4

الربرب عو ع ربربتؤعاطتهربرب  ع  ع اط ربربغداتعوععاإوطربربنيع)اطقربرب وضع ةوع ربربغحملولعةربربةعخربرباللع ربربتاعاتهلربرباعاطتهربرب  ع  عاتةربربدرع
ع.ععاتةدرعاطصملط ع)اال ت  ملر عيفعات ح عاطصملط عةةع تاعاطغة 

 Termloansالفرع األول: القروض 
ذطربدعإلة مل شرباع،عوعتعتوعاطق وضعةةدراعةةعبنيعو ؤعاتةملدرعاطتاا لشرباعاخلملر شرباعطلا   ربملتعالرب عاخربتالاعو ااايربمل

ع.عر ع قشقهعةةعاإع عاطتيع شتؤعاا لهاطغقدعاتتاعوععت تشاعوفملةيملعب   ع تغمل ا
 : مفهوم القروض اآلجلة: أوال

اطربكع  ربةعتع  غيربملعوعع  عاطةارتعاإفض عطلحةالعال عاطتاا  عاخلملر يعطا  عاإ  ع يعاطقرب وضعاإ رب ع
ع:عوفقعةملع لي

 لترب معاتقرباضعب اربملدتع،عوعاتق ضع قدمعمبا  هعاتق ضعة لةملعةةعاتمللوععاطق وضعاآل لاعا ملرتعاةع"اتغمل عبنيعاتقاض
ع.1ةاااشدعدفعيملعبملإلضملفاع  عاطغااةد"وععات لغعاتقاضعيفعةاااشدعحددتعمبا اعدفعملتعةتغقعال عرشاتيمل

"اقربربدع لتربرب معمبا  ربربهعاتقربرباضع)ات   ربربا عالربرب ع:عخربرب عتعربرب اعاطقربرب وضعطا لربرباعاإ ربرب عالربرب عواربربملآوعيفعتع  ربربفع
آ ربمللع ربتؤعاالتغربمل عالشيربملعوععات لربغعاتقرباضعضرباةعتارشتربملتفااةدعدور اعطشلاع غااتعاطقرب ضع ضربملفاع  عوعرب عت د دع

ع.2"ة عاتق ض
ععععععاطتقملاربربربدعوعشربربرب لاعتربربربأةنيععربربربغملد قعاطضربربربامل ع،عوعرربربربدع  ربربربا عاطهربربرب اعاتقربربرب ضعة   ربربرباعةملطشربربرباعو ربربربشهاع)ةةربربرب ا

رربربدعت ربربا ع ربربت عاطقربرب وضعوعع. ربربغاع10  عع4تربربااوحعاربربملدتعآ ربربمللعاطقربرب وضعطا لربرباعاإ ربرب عبربربنيعوععووع ربرب عةربربةعاطا ربربهملء 

                                                 
 .ع300-300عصعصع،بقعاطتل ة   ع مل،ع9772،عةغلحعاق -1
ع.ع403صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،عورشدعف ادعاطتاشاي،عاد مل عتمل هعاطغعشاي-2
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ردعت ا ع  عةضاا اعيفعثربملالتعا ربتصغملةشاعوفقربملعوعع، عةعنيعووعبأيع اععةةعو ااععاطضامل ملتعاإخ  ةضاا اعبأع
ع.ععتتمل اعات ل عاتمل عاطتيع تات عبهعاتقاض

يفع ربربتاعوع.عاال ربربتحقمل ع عث ربرباعةربربدترباطقربرب وضعاطها لربرباعالربربوععملدتعةربربملع ربربتؤعاطتاشربرب عبربربنيعاطقربرب وضعاتتا ربربهاربوعاربرب
 ع70 ربرب عاربرب عواربربملعتلربربدعاطقربرب وضعاطربربكعالع ت ربربملوزعااربرب عا ربربتعاملهلملع ربرب  ع)اطةربربددع  ربربةعتع  ربربفعاطقربرب وضعةتا ربربهاعاإ

ع.عع1..عاخل.عايش اتعاإل تملجعبةغاعاملةاوععو ملة عاطغق وععاتعداتوعع غااتعةص عاآلالت
 :العوامل المحددة لهو الطويل األجلو دوافع االقتراض المتوسط: ثانيا

واتةربربدرع.عأةنيعات   ربرباعطلتاا ربرب عاطربربالزمعهلربربملاطها ربرب عاإ ربرب ع ربرباعتربربوعع  عاط ربرب اعاط ةش ربربيعطالرربربااضعاتتا ربربصع
ةربربرب عذطربربربدع  ربربربةعو عتل ربربأعات   ربربربملتع  ع ربربربتاعاالرربربربااضعطت ربربرب مللعوع.عاط ربربد  عطالرربربربااضعطا ربربرب ع ربربرباعز ربربملدتعرو عاتربربربملل

ع:عع2اطتملطشا
ع.ععادمع ة مل شاعط حعو يؤع د دتعووعاطتاا  عاةعط  قعاإربملحعاحملت  ت-1
ع.ععتةهشاعاإلعداراثتاملالتعادمعوععض عاطهلاعيفعاط ا عاتمل -9
ع.عادمعتأا عاالرااضعيفعاط شه تعاتملطشاعال ع دارتعات   اع-4
ع.عطتاا  عاتا اداتعاطصملبتاعهطتاع  ةعا تعاملط،ع قملرلع تاعاطغاععةةعاطتاا  عيفعط شعتهعرو عاتمللع  عثدعةمل-3
ع.عع اف عطلا   اعة و اعاالرااضعرة عاإ  -0
ع.ععرة تعاإ  ردع    عةةدراعطلافملءعبملطق وضع-0
ع.ععلا هعور عت لغاعةةع عدارعاإ يؤ-0

ذطربربربدعإ عت لغربربرباعاالرربربربااضع،عوع ملط ربربربملعةربربربملع  ربربربا عاط ربربرب اعاإخربربرب ع ربربرباعاإ ربربربؤعيفعاطل ربربرباءع  عاالرربربربااضوعع ربربربتا
و ضربملاع  عذطربدعلربا ع،عاإة عاطتيعفغضعاطت لغاعبغ رب اعتعربملدلع  رب اعاطضرب   ا،علغضعةةعاط بحعاخلملض عطلض   ا

ع.ععاةااعب  اعةملع دف عهلملعةةعوربملحت لغاعاإ يؤعت لغاعد
 :األمان في القروض المتوسطة والطويلة األجل وتكلفتهاو شروط الحماية: ثالثا

ع:عع3 يوععوعتق ؤع ت عاط  وختعيفعاطعملدتع  عاالااعور ملمعووعو ااع
عتقاضربرباو ربربيعا ربربملرتعاربربةعتلربربدعاط ربرب وختعاطربربكعةربربداع  عاحململفظربرباعالربرب عات لربرب عاتربربمل عطلا   ربرباعا:عالطااروق العامااة-1
ع.ععويعتتعلقعبملطدر اعاإ مل عب و عاتمللعطلا   ا،عضامل عردرةملعال عاط دادوع
عو ربربربيعاط ربربرب وختعاطربربربكعتربربربغصعالربربرب عو ربربربلالع اربربربدادعاطقربربربااةؤعاتملطشربربرباعوتقربربربد يملعطل يربربرباعاتقاضربربربا،: الطاااروق المطاااتر ة-2
ع.ع د دعات ملطغعاطكع  ةعطلاقاضعا تخداةيملعيفعا ت  ملرعاإعالعاطصملبتاوع

                                                 
ع.ع03صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9773،عاطهمل  عطه ش-1
ع.ع197-112عصعص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،عةغلحعحادعاق -2
ع.ع400-403عصعصع،ة   ع ملبقعاطتل ،ع9772،عاد مل عتمل اعاطغعشاي،عورشدعف ادعاطتاشاي-3
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اط شغشربرباعاطربربكعوع،عو ربربيعاطربربكعتربربغصعالربرب عضربرب ورتعاطربربربتأةنيعالربرب عثشربربملتعبعربربضعاطعربربملةلنيعيفعات   ربربا: ياةااةالطااروق ال-3
ضربرب ورتعا ربربتا ارعبعربربضعاطعربربملةلنيعيفعوااربربملهلؤعطشلربرباعةربربدتعاطقربرب ضعطقغملاربرباع،عوع  ربربةعطلاقربرباضعا ربربتخدامعاإةربرباالعاتقاضربربا

ع.ععاتق ضعبأاؤعولص تعردرتعال عت ش عاطعالشاعاإلدار اعاتملطشا
ملعفشاربربملعفربربصعت لغربرباعاطقربرب وضعطا لربرباعاإ ربرب عبملطغ ربرب اعطلا   ربرباعفيربربيعتعربربوعاربربةعت لغربرباعاتةربربالعالربرب عاإةربرباالعطغربرباتعوةربرب

د غملرعال عو عتتؤع املدتهعبعدع ربغاعواثربدتعةضربملفملع طشربهعع1فعل عافااضعو عات   اعتقاضعة لغع.عزةغشاعطا لاع   شمل
اجلربربد  عبملطربربتل عو عاطقربرباا نيعوعع.اربربةعا ربربتخدامعاإةربرباالعة لربربغع ضربربمليفع صربرب ع  ربرب اعةعشغربرباعةربربةعات لربربغعاتقربرباضعمبصملبربرباعتعربربا ض

اإةربرب عاطربربتيع ربرب ديع  عتقلشربرب ع،عت ربرباحعتغظاربربملتعاإااربربمللعبهربرب حعاطغااةربربدعاتدفااربرباعاربربةعاطتاا ربرب عاتقربرباضعةربربةع   اداةربربمل
بغربملءاعالشربربهعفرب  عت لغربرباعاطتاا رب عاتقربرباضعوع.عمبربربملعةعغربمل عواربربملعت ربمل ؤعيفع قشربربقعاطعرباءعاطضربرب   ،عاطربدخ عاخلملضربرب عاطضرب   ا

عععع.ع1 ا عة  حاعمبعدلعاطض   اعال عدخ عات   ات
 Bondsالسندات : الفرع الثاني

ع يعتعتوعوعالعةملطشاعةةعو ياع ظ عات ربتصا  ةعفشيربمل،عوعاتمل عتتعتوعاإورا عاتملطشاع ثد عودواتعاال تاملرع
ووع رب عحربددعع ت عاإورا ع يعع احعووعة تغداتعتعهيعتملةليملعووععملث يملعاتقعيفعاتةربالعالرب عاملةربدعحربددوع

لاربربملعواربربملعتضربرباةعثربربقعوعربربحملاملعيفعا ربربادادعاطقشاربرباعاإعربربلشاع)االلشربربا عطلاررربرباعيفعامل ربرباعةربربدتعةعشغربرباعووعاتربربقعيفع،ععة ربرب قمل
اتةالعال ع  ءعةةعاإعالعاتملد اعاتقملبلاعهلملعيفعارب عارب واعةعشغرباعولربتطدعثربقعاطتةرب اعيفعاطارررباعذاةربملعيفعويع

طربرباعب رب  عةربربا  ع ربيعاط ربربغداتعواطربربكعوععطربربكع ربغحملولعت ربربلشصعاطضرباءعالشيربربملةربربةعبربنيعو ربربؤع ربت عاإورا عاتملطشربرباعاوععورربمل
اطها لربربرباعاإ ربربرب عطلا   ربربرباعاالرتةربربربملد اعخملعربربرباعيفعاربربرب عةتةربربرب اتعوععتعتربربربوعوثربربربدعاط ربربربداة عاطتاا لشربربرباعاخلملر شربربرباعاتتا ربربربها

ع.ععاالرتةملدعاتعملع 
 :  أوال: مفهوم السندات

عة ملشرب تعةربملعبربنيعوثربداتعاطع رب ع)اتقرباض  يعا ملرتعاربةعوداتعاا رب عوعع،اص عاط غداتعع احعد ةعتملط تيمل
ع.2وثداتعاطغملةضع)اتق ض عطتطدعفييعا ملرتعةةعر ضعو دع  عوثداتعرشمل شاعل عوثدتعةغيملعتدايع غدوع

حياربربرب ع ربربربع عفملةربربربدتعاملبربربربملعتاافربربربقعمبا  ربربربهعاط ربربرب لاعاطربربربكع،عوعيفعتع  ربربربفعآخربربرب ع عتربربربوعاط ربربربغدعر ضربربربملعطا ربربرب عاإ ربربرب 
اط غدعيفعتاار ؤعحددتعبملإلضملفاع  عاطت اةيربملعبربدف عرشارباعاط ربغدعيفعتربملر ؤعوعدرتهعبدف عاطغملةدتعات تحقاعالشهعتملطدع

ع.عع3ا تحقملره
 ربرباع صربرب عبربربتطدعاقربدعووعاتغربربمل عبربربنيعات   ربرباع،عوعلاربملع عربرب اعاط ربربغدعالربرب عا ربملرتعاربربةع"عربربدعتةربربدر عات   ربا

فااةربربدعوعع لربربغمبقتضربرب ع ربربتاعاالتغربمل ع قربرب ضعاطصربربملينع ربربلغملعةعشغربملعطلهربرب اعاإولعاطربربتيع تعيربربدعبرب دعوعربرب عات،عوعوثملةرب عاط ربربغد
ع.ع4فياعبتطدعا ملرتعاةعواشقاعتص ملعاالرااضعطقملءعفااةدعتدف ع غا مل"،عةتغقعالشيملعيفعتاار ؤعحددت

                                                 
1

ع.ع400صع غسعات   عاط ملبق،عع-
 .ع174صع،ع عة   ع ملبقعاطتل ع9770،عحاادعحادعاطدا  -2
ع.ع901صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9775،عاليعا مل -3
ع.ع193صع،ع1252،عاجل اة ،عاطعملعاا،عاجلملةعشاعتد اا عاته اامل''،عحملض اتعيفعارتةملدعاط غاح،ع''شملل عاطق  ة-4
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فشربربهعوعع"اتغربمل عة تربربالعوة شرب عرربربتؤعاطهرب  عاطربربتيععربارتعووعو  ربربأ :عوعيفعتع  ربفعآخربرب عواتربوعاط ربربغدعالرب عو ربربه
ع.عع1يعحددعووعةق ر"دف عات لغعاتتغقعالشهعيفعتملر ؤعة تق لوعع تعيدعبدف عفملةدتعدور ا

 يعوداتعاا رب عة ملشرب تعةربملعوعع،وةغهعوةملع  قعةةعتعملر فعفشا ةعاطقالعو عاط غداتعا ملرتعاةع"ع احعد ةعتملط شيمل
طربتطدعفيربيعا ربملرتعاربةعررب ضعورب ءع  عوثربداتعرشمل ربشاعع،عوثربداتعاطغربملةضع)اتقرب ض وععبنيعوثداتعاطع  ع)اتقاض 
ع.2ل عوثدتعةغيملعتدايع غد"
با ربربادع ربربا عاإورا ععهط ربربغداتعةقملر ربرباعبربربملطق ضعاطتقلشربربديعمب و ربرباعاطت ربربشش عاطعملطشربرباعتملةلربربوع تاشربرب عاطتاا ربرب عبمل

عربربارتعاطت  ةربرباعطل ربربغداتعاطربربكعتتربربشحع،عوعاتملطشربرباعفضربربالعةربربةع ة مل شربرباع قشربربقعات مل ربرباعاط ولملطشربرباعخربرباللعاالشربربملتعاطتربربداول
ع.ععطل ايارعاطتعملة عب   عوا  

 : خصائص السندات: ثانيا
ععع:ع3غداتعةملع ليةةعو ؤعةالةحعووعخةملةصعاط 

وع ربيعرشارباعاط ربغدع:  Face Value Or Nominal Value Or Par Valueلهاا  يماة اسامية -1
حبشربربربرب عالع  ربربربربةعتةش  ربربربربملعةياربربربربملعت ربربربربدطملعاطظربربربرب واع عFaceتص ربربربربملعالربربربرب عو ربربربربهعاط ربربربربغدع)وعطربربربربتطدعلشربربربربملع،عوعاطقمل ا شربربربربا

ع.ععملة عاط غدعرداعاإع عاطد ة يعيفعاطعملدتعاطقشااعاطكعتعدعاجلياعاتةدرعبدفعيملعيفعات تق  عت،عوعاالرتةملد ا
  عاطغملةربدتعاطدور رباعووعاط ا ا شربرباع: Nominal rate of returnتةمال معا    ائا ة اسامي   وباوني  -2

اتربد ةع)اجليرباعاتةربدرت عاتربمللعاتربدفاععةربةعر رب عاطربربداةةععم ربددعلغ رب اعة ا رباعةربةعاطقشارباعااللشرباعطل ربغدعةقملبرب عا ربربتخدا
ع.ععتلدعاطغملةدتعبض لعةدلعاطغملةدتعاالليعيفعاطقشااعااللشاع  اوعع.يفعوثدتعاط ةة)ثملة عاط غد ع

ع.وعردع ملءتع   اعاط  با شاع   اع  عزةةعلمل ملعتةربدرعفشربهعاط ربغداتعةرب علابا ربملتعبعربددعاطغربااتع)ةربدتعاطقرب ض 
تقربامعاط رب لاعاتةربدرتعبتحا رب عرشارباعاطغملةربدتعتلقملةشربملعت ربملبملتعوععب  ؤعو عاط غداتعوع حملعة  لاعبألملءعةملط شيملوع
ع.عع العو عت اشاعاط ابا عاطتةقملعبملط غدات،عت تغشد ةا
وع ربرباعاطتربملر ؤعاطربربتيعتعربدعاجليربرباعاتةربدرتعبربرب دعاطقشارباعااللشربرباعطل ربربغدع: Maturity Dateلا  تاااريس اسااتةقاق -3

تربربربملر ؤعاطربربربرب دعوعع ربربربيعاتربربربدتعاطاارعربربربرباعبربربربنيعتربربربملر ؤعاإلعربربربربداروعععOriginal Maturity غربربربملحعا ربربربربتحقمل عوعربربربليعوع.عفشربربربه
يفعااربرب عاط ربربربغدعفاربربربصالعيفعامل ربرباعاط ربربغاعاإو عتةربرب حعاتربربربدتعاط ملرشربرباع.عاطارربربملعءتربربربدتعبمل قضربربملعتربربغخغضع ربربت وع.ع)اط ربربداد 

ع.عع  تاوععاملةملع13اتتلارع
 غربملحعبعربضعاط ربغداتعتةربدرعحبشرب ع تضرباةعاقربدعاإلعربدارعشرب طملع: Call Provision: القاب ية ليست عاء-4

ذطربدع،عوعاإعربليعر رب عتربملر ؤعاال ربتحقمل ع عهيعطلاةدرعثقعردعاط غداتع)دف عاطقشااعااللشاعطل ربغدات عيفعتربملر ؤ
فاربصالعطرباعوعربدرتع.ع  تغشدعاتةدرعةةع تاعاط  ختعيفعثملطرباعاضغربملضعو ربعملرعاطغملةربدتعاط ربارشاوع.عضاةعش وختعةعشغا

                                                 
 .ع114صع،ع1250،عط غمل ،عب وت،عدارعاطغيضا''،ع عالحعخل عاهلشملل عاتملطشاوععاطتاا  ،ع''دعاطع   ل عحادعا -1
 .ع174صع،عة   عاطتل ،ع9770،عحاادعحادعاطدا  -2
اطه عاع،عاامل عاإرد ،عاطتاز  وععت  تعطلغ  دارعا''،عاطته شقوعع:عاطغظ  ادارتعاتملطشااإل،ع''شق يع اريعةا  ،عو ملةاعا ةيع الم،عاد مل عتملىيعاطغعشايعع عدو عةيديعاط ملري-3

 ع.بتة ا،ع973-ع974عصعص،ع9770،عاإو 
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تقربامعاط رب لاععع%ع0مثعبعدع ربغاعاضغضربملعو ربعملرعاطغملةربدتع  ع،ع غا ملع%ع10ش لاع غداتع ا عةعدلعفملةدتعاليع
ع.ععت تدايعاإلعدارعاطقدوعر  عتملر ؤعا تحقملره،عوع%ع0ع غداتع د دتع ا عةعدلعب عدار

اغربدع :Near Issues and Out Standing Issueاإلةا ارات القائماة و  اإلةا ارات ال  يا ة-5
ةعدلعاطغملةربدتعاطربتيعحيالربهعحربدداع  ا عوععحيددع ع  عبملطقشااعااللشاوعع عدارعاط غدعإولعة تع  ا ع عداراع د دا

ط ربةع ذاعوعع،ب ش ع تاعاإلعدارعبملطقشااعااللشاع)اتعدلعاالليع  ملويعاتعدلعاط رباري حبش ع  ةعطل  لاعطلاةدرتع
 ربربربش ملععاط ربربربغدعوععثةربربرب عو عوعربربربدرعاط ربربربغدعمبعربربربدلعالربربربيعورربربرب عةربربربةعاط ربربرباريعفربربرب  عات ربربربتصا  ةعطربربربةع ربربربدفعااعاطقشاربربرباعااللشربربربا

ع.ععف  عاط غدع ش ملععبعالوت،عاطع سع ذاعلمل عاتعدلعاالليعوال وع.عرةؤ
طقملةااعاطكعةضرب عالرب ع عربدار عشربي ع)ث رباعتةربغشفعاطرباولعلشربملع ار ربملل عفيربيع عربداراتع رب عاعاإلعداراتوةملع
بربدءعات ربتصا  ةعتربداولع ربت عاط ربغداتعفشاربملعبشربغيؤع)عالعت ربا عوعع  ةعاطقالعبعدعا تيملءعاالشاعاإلعربدارعاإو وععووطشا

طربربربشسعبملطضربربرب ورتع عت قربربرب عوععمل ةربربرب حع عربربربداراعرملةاربربربعتعملةربربرب عيفعاط ربربربا عاطصربربربمل اي :عاط ربربرب لاعاتةربربربدرتعوثربربربدعوطربربرب ااعاطتعملةربربرب 
ع.ععاطقشااعاط ارشاعة ملو اعطلقشااعااللشاعثش عتتة عاطقشااعاط ارشاعث اعاتملطاعاالرتةملد ا

  عاطغاربرباذجع رباعا ربملرتعاربربةعاالررباعر ملضربشاعووعواااربرباعةربةعاطعالرربملتعبربربنيع: الاماو ج األساساي لتقياايم الساا ات-6
ات ربربربتق لشاعو عرشاربرباعويعوعربربرب عتقربربدرعبملطتربربدفقملتعاطغقد ربرباععةربربةعاتعربرب واوع.عواااربرباعةربربةعاتتةربرب اتعاطربربكعتربربرب ا عيفعبعضربربيمل

اطقشااعااللشاعاغربدعاال ربتحقمل عوععمبملعو عاطتدفقملتعاطغقد اعات تق لشاعطل غدع يعاطغااةدعاطدور ا،عوعاتتارعاعهلتاعاإع 
ع:ععف  عرشااعاط غدعاتقشقشاع)اطعملدطا ع ي

ععع
ع
ع

ععع
ع:ععثش 
ع.ععرعؤامل اعاطدورتعررعملدطاعطل غدعيفاطقشااعاتقشقشاعووعاطع:عر  
عةعدلعاطغملةدتعااللي ×عاطغملةدتعاطكعتدف عتملة عاط غدعيفعامل اعل عدورتع)اطغملةدتعاطدور اع=عاطقشااعااللشاع:ع ل 
ع.ععةعدلعاطغملةدتعاط اريع)ةعدلعاطعملةدعاتهلالعال عاال تصاملرعيفعاط غد ععط  عدورتعةةعدوراتعاا عاط غد:عا
ع.عع)اطقشااعاطكع ادعتملة عاط غدعاغدعاال تحقمل  اطقشااعااللشاعطل غدع:ع ق 
ع.عررؤعاطدورتعاطكع  اعاطقشااعاطعملدطاعطل غدعيفعامل تيمل: ر
ع.عاطعا عاط ليعطل غدعثىتعاال تحقمل ع)بملطدوراتع :ع 

ع:ععوعاتالث عو هعوفقملعطغااذجعتقششؤعاط غداتعف  عاطقشااعاطعملدطاعطل غدعة ا هعةةع  ةني
 صربربرب عاطقشاربربرباعاتملطشربربرباعطدفعربربرباعاملد ربربرباعة لةيربربربملعاطربربربدوريع ربربرباعفملةربربربدتعوع:ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع* ال ااانء األو 

عر عع-دور اعواثدتعخمةاةاعمبعدلعاطغملةدتعاط اريعععتدتعةملعت ق عةةعاا عاط غدع) ع

عع ع-ر+عع ع1)ع–ع1عععععععععععععععععععععععععع
ع -ر+عع ع1×ع) ع ع×عععععععععععععععععععععععععععععع+ععد=عاععر عععع

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
 

 

   -   +    1   – 1ع
             

 

      =    ×  

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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االلشربربرباعثربربربدعة ربربربملويعطلقشاربربرباعا صربربرب عاطقشاربربرباعاتملطشربربرباعت لربربربغعة ربربربتق ليعوعوع:     -ر+ ا  1×  ق      * ال ااانء الثااااني
ع.ععر ع-ةملعت ق عةةعاا عاط غدع) عطل غدعخمةاةملعمبعدلعاطغملةدتعاط اريعععتدتع

 :  أنواع السندات: ثالثا
ع:1 ملولع جيملزعومهيملعفشاملع لي،عوع غملحعو ااععخمتلغاعةةعاط غداتعاطكعتةدر ملعاط  لملت

ملةربدتعاط ربغدعةربةعتتشحعاط غداتعاتضاا اعمحمل اعطغ:  Mortgage or Secured Bonds: سا ات الر ف-1
عبملطربربربد ةثشربربرب عتقربربربامعاط ربربرب لاعاتةربربربدرتعطل ربربربغدع)اتقاضربربربا عبربربرب  ةعبعربربربضعوعربربرباهلملعضربربربامل ملعطلافربربربملءع،عخمربربربملط عاربربربدمعاط ربربربداد

 ربتؤعا ربتشغملءعاطربد ا عةربةعخرباللعبشرب ع،عف ذاعا  تعاط  لاعاتقاضاعاربةع ربدادعاطت اةملةربملعاربمل عمحلرباعاط ربغدات.عفااةد وع
ع:عتق ؤع غداتعاط  ةع  ع اانيوعع.اإعالعات  ا ا

ع؛ععاإو  غدعاط  ةعةةعاطدر اع-و
ع.ع غدعاط  ةعةةعطدر اعاطصمل شاع-ل

 ربربرباعو عاط ربربرب لاعالعت ربربربتهش عيفعثملطربربرباع عربربربدار ملع ربربربغداتعةربربربةعاطدر ربربرباعاإو ع عربربربدارع ربربربغداتع،عوعاطغربربرب  عبربربربنيعاطغربربربااني
 ربغداتعيفعثملطاعلا عاط غداتعةةعاطدر رباعاطصمل شرباعف  ربهع  ربةع عربدارع،عوعووعاالرااضعب  ةع غسعاتا ادات،عوخ  

ع.عوخ  عووعاالرااضعب  ةع غسعاتا ادات
تربرب ت صع،عوعوع ربربيع ربربغداتع ربرب عةضربرباا اعبربربأيعوعربربال: Debenture Bonds: السااا ات رياار المماامونة-2

تأ ش ربربربملعالربربرب عذطربربربدع  ربربربةعاطقربربربالعو عرربربربدرتعات   ربربرباعالربربرب ع،عوعرربربربدرتعة لربربرب  عاالةتاربربربملينوععو مل ربربربملعبه شعربربرباعوعربربربالعات ربربرب وع
ع.ععبملرتغملععراتعة ل  ملعاالةتاملين،عوعتل هعةةعوعالعاملبتا عدارع ت عاط غداتعت تغ عب  ملدتعةملعا

وع ربربيع ربربغداتعتةربربدر ملعاط ربرب لملتع: Equity Warrantالسااا ات المصااامبة لةقااوق شااراء األسااهم -3
بأ ربربعملرعفملةربربدتعةغخغضربرباع  ربرب شملعحيةربرب عثملة  ربربملعالربرب ععربربدع عهشربربهعاتربربقعيفعشربرب اءعو ربربيؤعيفعتربربملر ؤعالعثربربقعب ربربع عحيربربددع

.عغربرباعةغخغضربرباعبملتقملر ربرباعبملإ ربربيؤعاطعملد ربربالاتعطل ربرب لملتعف عربرباعتربرباف عوةربرباالعبت تتربربشحع ربربت عاط ربربغدوع.عاغربربدعشربرب اءعاط ربربغد
 ذاعارتغعربملعو ربعملرعو ربيؤعاط رب لاعاتةربدرتعطل ربغدعرشارباعثربقعاط رب اءعاإ ربيؤعاتةربملثاعتشربملزتع ربت عاط ربغداتععت تغرب وع

ع.ععجبمل اعاط غدعاطدوريعب   عحيققعطلا تصا عاملةداع ضملفشمل
تتربربربربربشحع ربربربربربت عاط ربربربربربغداتعطلا ربربربربربتصا عف عربربربربرباع ر ربربربربربملععاط ربربربربربغداتعع: Puttable Bondsالسا ات القاب ة ل بيع -4

 تش ربرباعطتاتربرب ع ربربت عاط ربربغداتعاربربت عاخلملعربربشاع  ربربا عوع.عطل ربرب لاعاتةربربدرتعيفعةقملبربرب عاتةربربالعالربرب ع غربربسعاطقشاربرباعااللشربربا
  تاع تاعاطغاععةةعاط غداتعة ا ملعتعادعال علرب عةربةعوع.عةعدلعاملةد ملعور عةةعةعدلعاطعملةدعال عاط غداتعاطعملد ا

ع.عثملة عاط غدعال ع ااءوععاتةدرتاط  لاع

                                                 
ة  ربرب ع،ع9775،ع:عالربربيعا ربربمل ،عوبتةربرب ا،ع950-959صع،ع9770،عةةربرب ،عاإل ربرب غدر ا،عارعاطغ ربرب عاجلربربملةعي''،عداإلدارتعاتملطشربرباعطلا   ربربملتوععاطتاا ربرب ،''عاربربملطفعوطربربشؤعو ربربدوار -1

Josette et  max peyrard ; dictionnaire de finance ; vuifert ; paris ; France ; 2:ع،عوبتةرب ا،ع900-909صعصع،ع ربملبقعاطربتل 
ême

 

édition ; 2001 ; pp 177-180; CFع. 
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لاربربملعواربربملعتربرباف عمحمل ربرباعطلا ربربتصا  ةع،ععاتةربربدرتعةقملر ربرباعبملط ربربغداتعاطعملد ربرباعفيربربيعلغربربضععت لغربرباعاطتاا ربرب عبملطغ ربرب اعطل ربرب لا
ع.ععخمملط عتد ارعات ل عاالةتاملينعطل  لاوعع)ثملة يعاط غدات عةةعخمملط عارتغملععو عملرعاطغملةدت

العت ترباعاااةربدعتملةلشيربملع الع ذاعع اربملتاعاطغرباععةربةعاط ربغداتعاإعرب عيفع رب: Income Bonsساا ات الا خل -5
مثاععشةاعوخرب  عهلربت عاط ربغداتعوع.عثققملعاط  لاعاتةدرتعهلملعوربملثملعت احعب دادعاطغملةدتعات تحقاعال عاط غدات

ع.ذطربربدعةربربةعوربربربملحع ربربغاعالثقربرباوععرربربدعت ربرباحعتملةربرب عاط ربربغدعو عحيةربرب عالربرب عفااةربربدعاربربةع ربربغاعمعتتحقربربقعفشيربربملعويعوربربربملح
ضربرب ورتعرشربربملمعات   ربرباعبملثت ربربملزع ربرب ءعةربربةعاإربربربملحعيفععربربغدو ع يربربداعال ربربتيالحعادع ربربغداتعاطربربدخ عالربرب عتربربغصعاقربربوع

وخربربرب اععرربربربدعوععرةربربرباصعط ربربربدادعرشاربربرباعاط ربربربغداتعثشغاربربربملعحيربربرب عو ربربرب عا ربربربتحقملريملوععSinking Fund ربربت عاط ربربربغداتع
بملضغربربملضعتت ربربؤع ربربغداتعاطربربدخ عوععتتضربرباةع ربربت عاط ربربغداتعشربرب طملع عهربربيعتملةليربربملعاتربربقعيفع ا ليربربملع  عو ربربيؤعاملد ربربا.

ع.ععت لغتيملعاطتاا لشاعبملطغ  اعطل  لاعبشغاملعاص عبشغاملعا تصاملراعشد داعخلهارتعبملطغ  اعتملة عاط غد
وع يعا ربملرتعاربةع ربغداع ارب عةعربدلعاملةربدع: Variable income Bondsالسا ات  ات العائ  المتغير -6

ع.ععارتغملععةعدالتعاطتضخؤوععغملةدت تاعتاا ياعاتخملط عاتةملث اعطتقل ملتعو عملرعاط،عوعةتة عث اعة ش عة  عي
وع  ربربرب  ع ربربربتاعاطغربربرباععةربربربةعاط ربربربغداتعاط ربربرب لاعيفعاتةربربربالعالربربرب عوةربربرباالعطتاا ربربرب ع  ربربربملطملةملع ظربربرب اعطقدرتربربربهعالربربرب ع ربربربتلع

ع.ععتقلاعو عملرعاطغملةدتوععاتقاضنيعتملع اف  عةةعآطشاعتداؤعردرةؤعال عةاا ياعخمملط عاطتضخؤ
 ربغداتع  ربةع ا ليربملع  عو ربيؤعاملد رباعب ربع عوع ربيع: Convertable Bonds السا ات القاب ة ل تةو -7

 عرشااعاط غداتعاطقملبلاعطلتحا  عت ا عرشاتيملعور عةةعرشااعاط غداتع رب عاطقملبلرباع،عاملبملعبغملءاعال عطلاعةملط شيمل
ةق اطرباعةربةععمل ربيعة ا رب،عوعاإخرب  لاربملعو عت لغرباع عربدار عو ضربملعوررب عةربةعللغرباعاط ربغداتع،ععب ع عفملةربدتعوررب ،عوعطلتحا  

،ع ا رب ع  عو ربيؤعاملد ربرباع ة مل شربااتعةربربةعو يرباع ظرب عثملةلربهعفيربيعدومعة ا ربملع ربتاعاطغرباععةربةعاط ربغ،عو يرباع ظرب عاط رب لا
ععع.عع ت عاتش تع ملةاع داعبملطغظ ع  عتأا عاطتضخؤعيفعاط ا عاطتيع  ديع  عتعل عاطغملةدتعةةعورملع  عآخ وع
اطربكعوعربدرةملع ربربدادعوع ربيعاط ربغداتعاطربكعحيربربقعطل رب لاع: Callable Bondsالساا ات القاب اة ليسات عاء -8

تل أع  عا تداملءع تاعاطغرباععةربةعاط ربغداتعاغربدةملعتربغخغضعوععيفعاطارملعاطتيعلتملر ،وععرشاتيملعر  عةاادعا تحقملريمل
ع.ععو عملرعاطغملةدتعاط ملةدتعيفعاط ا عاةع ع عاطغملةدتعال عاط غد

 ربربع عووع عربربدارع ربربغداتعبد لربرباعب،عوع ربربداعاط ربرب لاعةربربةع ربربتاعاإل ربرب اءع ربرباعاتةربربالعالربرب عد ربربةعبت لغربرباعورربرب 
ع.ععفملةدتعور 

 ربربغدعتعتاربربدعاطغااةربربدعالشربربهعالربرب عدطشربرب ععوع ربربا: Purchasing Power Bondsسااا ات القااوة الطاارائية -9
 ربربربتاعاطغربربرباععةربربربةعاط ربربربغداتعشربربربملة عاال ربربربتخدامعيفعوع.عاطتضربربربخؤعحبشربربرب ع ربربربتؤعمحمل ربربرباعثملةلربربربهعةربربربةعتربربربأا عاطتضربربربخؤعيفعاط ربربربا 

اطربربكعتربربدف عالربرب ع ربربت عاط ربربغداتعطربربدطش ععثشربرب عفضربرب ع ربربع عاطغملةربربدت،عاطربربدولعاطربربكعتعربربملينعةربربةعارتغربربملععةعربربدالتعاطتضربربخؤ
حبشربربرب عت تغربربرب عو ربربربعملرعاطغملةربربربدتعالربربرب عاط ربربربغدعتلقملةشربربربملعاغربربربدةملعت تغربربرب عةعربربربدالتعوع،عاطتضربربربخؤعةصربربرب عدطشربربرب عو ربربربعملرعات ربربربتيل ني

ع.ععممملع    عتملةليملعمحمل اعةةعتأا عاطتضخؤ،عاإ عملر
ع
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  المتوسطةو البدائل اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة: المبحث الثالث
العتلقرب عاطق ربربالعوععاطغاربملذجعاطتاا لشرباعاطتقلشد رباعات غشرباعو مل ربملعالرب ع ربع عاطغملةربدتع رب علملفشرباعةربةع يرباوضربحملع

 ربت ع،عاتتا ربهاوععخملعرباعفشاربملع تعلربقعبملت   ربملتعاطةربة ت،عوعاطعملمعبنيعخمتلفعاتتعملةلنيعاالرتةملد نيعةةع يرباعوخرب  
رربدعوع.عاطقمل ا شاعهلتاعاطغاصعةةعات ربملر  وععتالريعععابملتعمجاعيفعاتةالعال عاإةاالعاالرتةملد ااإخ تعوع حملع

الربربربرب ع ربربربربتاعاإ ربربربربمل ع،عوعو.م.عص.عشربربربرب لملعو ربربربربعملرعاطغملةربربربربدتعاتت ا ربربربربدتعا  ربربربربملعل ربربربرب اع ضربربربربملاعالربربربرب عاطت اةربربربربملتعات   ربربربربملت
وع حملعاتمل اع  عبداة عاا لشاعلتلفعيفعو مل يملعاطةشغعاطتقلشد رباعاطربكع رب قملعاإلشربملرتع طشيربملعيفعات حرب عاط ربملبقع

 تاعةةعخاللعز ربملدتعوتعظربشؤعرربدراةملعوععاطغمل حاعطتهارع تاععاطغاععةةعات   ملتوععفقاعاط لشااثمل اعةلحاعبةشاعات ا
ع.عاطتغملف شا

اطربكعشرب لملعدااربملعل رب اعةربةعاطغملثشرباعاطتاا لشرباعاإلصرب عوععوعةةعبنيعاط ربداة عاطتاا لشرباعاإلصرب عا ت ربملرعوشربشاامل
ص.و.مع ربربيععربربشغعاطتاا ربرب عاإل ربربالةيعواطربربكعع.ا ت ربربملراعوشربربشااملعواطربربكعشربرب لملعدااربربملعل ربرب اعةربربةعاطغملثشربرباعاطتاا لشربرباعطلربربؤ

اطربربربكعوععةتربربربغغسعهلربربربتاعاطغربربرباععةربربربةعات   ربربربملتوععممربربربملعواهربربرب ع  اربربرباعول ربربرب ني،عت ربربربتص عيفع ا   ربربربملعاطتعملةربربرب عب ربربربع عاطغملةربربربدت
ا ربدالععوععرةش ربشملعيفعثربدو وععاطربتيعلربمل ع رب  ملعة ملشرب اععوععملتعاط ل شاعطغظربملمعاطغملةربدتااطاالوععتلخةملعبتطدعةةعاق 
تةربربغشاعاربربددع ملةربرب عةربربةعوععالعزالعتربربدعاطشربربامعةربربةع تملة يربربملع لربربقوععاطربربكعلربربمل ،عوعاعاطعملتشربرباعاإخربرب تاإزةربرباعاتملطشربرباعاالرتةربربملد 

ع.عات   ملت
وعالشربربرباع ربربربااع ربربربملولعةربربربةعخربربرباللع ربربربتاعات حربربرب عاطتهربربرب  عب ربربربيءعةربربربةعاطتغةربربربش ع  عخمتلربربربفعاطةربربربشغعاطتاا لشربربرباع

ععععع.ععاإل الةشاعاتقاثاعةةعخاللع تاعاطغظملم
 المضاربة: المطلب األول

 ربربربتاعاتهلربربرباعاطتهربربرب  ع  عوو عاطةربربربشغعاإل ربربربالةشاعاتقاثربربرباعل ربربربد  عيفعاا ربربرب عةغظاةربربرباعلع ربربربغحملولعةربربربةعخربربربال
ع.عع يععشةاعاتضملرباوععوال،عام.ص.و.معبةغاعخملعاوععات   ملتعاالرتةملد اعبةغاعاملةا

 مفهوم المضاربة: الفرع األول
اط ربربعيعيفعوععاطعارب عمبعرب ،ع رباعاط رب عيفعاإرض،عوع  عللارباعةضربملرباعةربةعاطغملثشرباعاطلةا رباعة ربتقاعةربربةعاطضرب ل

ع.ع1"و آخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل هللا تاعا تغملداعطقاطهعا عو  ع"وعع،طلاعاط ز 
ةغربربربمل شؤعطعقربربربدعاتضربربربملرباعووعاطتاا ربربرب عاربربربةعط  ربربربقعآطشربربرباعوععوةربربربملعةربربربةع ملثشربربرباعاالعربربربهالحعاطغقيربربربيعفقربربربدعوردتعاربربربدتعتعربربربملر ف

ع:ععةةعبشغيملعجندوععاتضملربا
  ربربا عبةربربملثاعوععثشربرب ع قربربدمعوثربربدمهملعرو عاتربربملل،عيعحيربربد عبربربنيعطربرب فني قةربربدعبملتضربربملرباعبربربتطدع"االتغربربمل عاطربربت-1

ع.2  ا ععملثاعاجليدعبملتضملرل"،عوع قدمعاآلخ عات عاتتاص عيفعاإلدارتعووعاخلوتعووعاطتقغشا،عوعاتملل

                                                 
 .عةةع ارتعات ة ع97اآل اع-1
ع.ع102صع،ع9777،عاجل اة ،عدارع اةاعطلغ  ''،عاااة عاطتغاشاعيفعاإل الموععة ملدئعاالرتةملد،ع''رششدعثشا ا -2
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بربنيعوعع"اقدعاشااحعبنيعوربربمللعرو عاتربملل،:ع قةدعبملتضملرباعيفعومللعاإاامللعاتة فشاعاإل الةشاعبأاملعا ملرتعاة-9
ع.1 قامعاتضملرلعبملال تصاملر"وععو  عاخلوتعيفعاال تصاملراتعفشقدمعمبا  هعرلعاتمللعةملطشا

،ع"ا دةملجعبنيعاجلمل اعاطغقديعاطتيع صلهعاتمللعاطربتيع قدةربهعاتملطربدعووععربملثاعاتربملل:ع  عاتضملرباع يعا ملرتعاة-4
 تحقربربقع تش ربرباعاتضربربملرباع ربربت عث ربرب املعثشربرب ع ربربتؤعارت ربربملمعاإربربربملحعاطربربكعوععاجلمل ربرباعاطعشربرب ع)اتقشقربربي عاطربربتيع صلربربهعاطعاربرب وع

ع.2ممملر ته"وععر عاط  وععبملطغ ملختوععابتداءا،ع تؤعاالتغمل عالشهعبشغيامل
عوةربملع ذاعمع قربربقعاطعالشربرباعالعرحبربربمل،عالعجيربربازع علربربهعضربملةغملعطربرب و عاتربربمللوععورتربهوععوةربملعات ربربتصا عووعاتضربربملرلعف  ربهع غ ربرب عاربربت 

 ربتاعا ربتغملداعتربملع ربملءعالرب ع رب ش عاتصربمللع،عوعطعملةرب عشربيءطربشسعاوععالعخ ملرتعمع  ربةعطةربملثاعرو عاتربمللع العرو عةملطربهوع
اغربربهعو ضربربملعوععطربربشسعطربربهعةربربةعاطربرب بحعشربربش مل"وععيفعرربربالعاإلةربربملمعالربربيعلربرب معاهللعو يربربهع"ةربربةعضربرباةعتربربمل  اعفلربربشسعطربربهع العرو عةملطربربه

ثشربربرب ع قربربربمللعبشربربرب ع،ع.."عو قةربربربدعبملطاضربربربعشاع غربربربملعاخل ربربربملرت.عاطربربرب بحعالربربرب عةربربربملعاعربربربهلحااعالشربربربهوععرربربربمللع"اطاضربربربعشاعالربربرب عاتربربربملل
ع.3اطتغقشصوععبغقشةاعاةعرو عاتمللعإاملع تايعال عاطه حاتااضعاعويع

ع:ععاط  ؤعود مل ع اضحعآطشاعاتضملرباوع
 25: الطكل ر م

 الية ةيغة المماربة
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

ع9 00صع،ع9775ع،اإرد ع،اطتاز  عاامل وععدارعاطشملزوريعاطعلاشاعطلغ  ع،و مل شملتعاطةغملاملتعاتة فشاعاإل الةشاع،عملد عراشدعاط ا يع:اتةدر

                                                 
 .ع31صع،ع9771،عاطه عاعاإو ،عاإرد ع.عاامل ،اطتاز  وععدارعاطغغملةسعطلغ  ''،عاالشملتعاتةملراعاتةملر فعاإل الةشاوععةالتةعملاط ملة عيفع،ع''اط  وعومحدعورششدحاادعا دع-1
ع.ع990صع،ع9770،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عاملمعاط تاعاتد  ،ع دارعطل تمللعاطعملتي''،عاط غاحعاإل الةشا،''عفلشحعث  عخلف-2
 9 00صع،ع9775،عاإرد ،عاطتاز  عاامل وععدارعاطشملزوريعاطعلاشاعطلغ  ''،عو مل شملتعاطةغملاملتعاتة فشاعاإل الةشا،ع''عملد عراشدعاط ا ي-3
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اطتاا ربرب عطربربد عوععوعالربرب عذطربربدع الثربرب عو عاقربربدعاتضربربملرباعرربربدعثقربربقعممشربرب اتعاإ ربربلالعاتربربد  عيفعاال ربربتصاملرع
ثشربرب ع  ربربتهش عاتةربرب اعاإل ربربالةيعاربربةعط  قربرباعااشربرب عاط صربرب عةغربربملعاإةربرباالعواطاداةربرب عاطغملةضربرباع،عاتةربربملراعاإل ربربالةشا

،عاطعاربرب وععووعات ربربملرلاعيفعرو عاتربربملل،عاطربربكع قربربامعبمل ربربتصاملر ملعبغغ ربربهعلاضربربملرلعووعةغحيربربملعطةربرب  عة ربربملرلا،عطربربد عااالةربربه
ع.1ةةعمثع  تغشدعوعحمللعاإاامللعةةع مل  نيوع

دو عاطترب اةيؤعب ربع عفملةربدتعاملبترباعالرب ع ربت عاإةرباالع ربااءاعع،عثةاهلؤعالرب عاإةرباالعاطالزةرباعهلربؤعةربةعاتةرب ا:عسولهما
عع.عل  ااعوةؤعخ  وا

ذطربربربربدعإ عوععاطعاربربربرب ع وععشغياربربربربملعيفعرو عاتربربربربمللا ربربربربتغملدةؤعةربربربربةعخربربربربوتعاتةربربربرب اعاإل ربربربربالةيعيفعثملطربربربرباعات ربربربربملرلاعب:عرانيهااااا
ع.عاتة اعطد هعاط اادرعاطغغشاعواخلواتعات  لا

 شروط المضاربة: الفرع الثاني
عةغيربملعةربملع تعلربقعبملطعارب ،عوع  ةعتق شؤعش وختععحاعاقدعاتضملرباع  عاالااعور ملمعرةش شاعةغيملعةملع تعلربقعبرب و عاتربملل

ع:ععطغحاعاطتغةشليعاطتيع غارد عود مل ذطدعال عاوععاخل ملرتوععةغيملعةملع تعلقعبملط بحوع
 :  الشروط الخاصة برأسمال المضاربة: أوال

ع:عع2  ةع جيملرعو ؤعاط  وختعاتتعلقاعب و عاتمللعفشاملعفصعاقدعاتضملرباعال عاطغحاعاطتمل 
عاحربدداعحبشرب عتغتغربيعةعربهعاجليملطرباعاطربكع  ربةعو عتقربادع  عاخربتالوععو ع  ربا عرو عاتربمللعاخلربملصعبملتضربملرباعةعلاةربمل-1
إ ع يملطتربربهعتربرب ديع يملطربرباع،ععربربغتهوعع غ ربربشتهوععردرتربربهوععويعحربربدداعةربربةعثشربرب عرشاتربربه،ع ربرب اععبربربنيعوطربرب اعاالشربرباعاتضربربملرباوع

ع.ععو عاجليملطاعتقادع  عاتغملزااعاطكع غ دعاطعقد،عوعةعلاةشاعاط بحعلحةاعش ختعطةحاعاتضملرباوعع،اط بحعلتطد
 رب عةعلاةرباعوعتةرب حع رب عحربددتع،عوعغقد اعتتة عرشاتيربملإ عاط لعاعووعاطعنيع  عاط،عو ع  ا عرو عاتمللعةةعاطغقاد-9

بربتطدع،عوعبربتطدعت ربا عرشارباعرو عةربمللعاتضربملرباع)اط ربلعاعافااضربشمل ع رب عحربددتعاربوعاطرب ةة،عوعاطقشااع تش اع ربتاعاطتةشرب 
طربربربتطدع،عوعاجليربربرب ع ربرب عاطتحد ربربدع قربربربادع  عاتغملزاربربملتعاطربربكعتغ ربربربدعاقربربدعاتضربربملربا،عوع ةربرب حعاطربرب بحعويربربرباالعيفع ربربت عاتملطربربا

 ربربتؤعاشربربااختعو ع  ربربا عرو عاتربربمللع قربربداعةربربةعر ربرب عاطربرب عضعوععدعخربربالاعالربرب عاتضربربملرباعاطعشغشربرباع)اط ربربلعشا ع ربرب عاطغقد ربربا ا ربرب
ع.ععطتالريعذطد

إ عاط  ربربملدتعيفعاطربربد ةعوعع،إ عةربربملعيفعذةتربربهعالع تحربربالع  عوةمل ربربا،عو عالع  ربربا عرو عاتربربمللعيفعذةربرباعاطعملةربرب عيفعاتضربربملربا-4
ععع.عع اعح معش املوععفشيملعتعتوعربملعاطكع يعربحعاتضملرباعاغدعا تخدامعاطد ة

ةربةعو رب عترباف عاإلة مل شرباعال ربتخدامعرو عاتربمللع،عو ع تؤعت لشؤعرو عاتمللعاطتيعتتؤعمبا  هعاتضملرباع  عتضربملرل-3
بملط ربرب  عوععووعرربربدع  ربربا عةربربةعخربرباللعوضربرب عاتربربمللع ربربملعتةربرب اعاتضربربملربا،عرربربدع  ربربا عاطت ربربلشؤعفعلشربربملوعع، ربربتاعيفعاتضربربملربا

ع.ععهعةةعر لهعيفعاتضملربااطتيع  ةعخالطهعا تخداة

                                                 
 .ع54صع،ع9775اامل عاإرد ع،عاملمعاط تاعاتد  ،ع داراعطل تمللعاطعملتي،ع''اتةملر فعاإل الةشاع''،ومحدع لشامل عفةملو ا-1
2

ع،عبتة ا.ع940-944ع،عصعص،عة   ع ملبقعاطتل 9770،عحعث  عخلففلشع-
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 العو عاتضربربربملرباع  ربربربةعو ع  ربربربتعنيع،عالعجيربربربازعطةربربربملثاعاتربربربمللعاالشربربربااختعالربربرب عاتضربربربملرلعبملطعاربربرب عةعربربربهعيفعاطضربربربملربا-0
بربربربدو ع طربربرب امعةربربربةععربربربملثاعاتربربربمللع،عوعووعو ربربربهعحبمل ربربرباع  عاال ربربربتعمل اع ربربربت ،عبةربربربملثاعاتربربربمللعاغربربربدةملع ربربرب  عو عذطربربربدعضربربرب ور مل

ع.ععبتطد
العجيربربازع اهربربملءعةربربمللعاتضربربملرباعط ربربخصعآخربرب عوعع،اتضربربملرباعبةربرب  عةربربةعاإةربرباال ربرب  عاطربرب عضعبأ ربربهعالعجيربربازعخلربربصعةربربمللع-0

هلربتاعتقربامعاتةربملراعاإل ربالةشاعاربملدتعبأخربتعةصرب ع ربتاعاإلذ عةربةععربملثاع،عوع العب ذ عةةععملثاعاتربملل،ع ضملرلعفشه
ذطربربدععطلاضربربملرباعاربربملعيفعاال ربربتصاملرعات ربرباحعثربربىتعتغربربملد عةربربةعخربرباللعاتربربمللعبتحا لربربهعهلربربملعرلربربصعةملطربربهعةربرب عوةربرباالعاآلخربرب  ة

ع.ععادمع اازعاخللصع تا
ولشربربربرب عطلتةربربربرب اعبمل ربربربربتخدامعاتربربربربمللعيفعوععاتضربربربملرلع عتربربربربوعوةربربربربنيوعع،ت قربربرب عاملةد ربربربرباعاتربربربربمللعيفعاتضربربربربملرلعطةربربربربملثاعاتربربربربملل-0

ع.ععاتضملربا
وعاااةربربملعفربرب  عاط ربرب وختعاتربربتلارتعاخلملعربرباعب ولربربمللعاتضربربملرباعتغ ربرب ؤعيفعةعظايربربملع  عمعت ربربةعيفعمجشعيربربملعةربرب عع

عاطربربتيعت ربربش عفشربربهعاطتعربربملةالتوععبملطربربتاتعفشاربربملع تةربرب عبملالرتةربربملدعاطغقربربديعثملطشربربملوعع،تتاملشربرب عةعربربملوععثمل ربرباعاطارربربملعاتملضربرب 
ات رب عالرب عوععةرب عو ربلالعا ربتخدامعاإةرباالعيفعاال ربتصاملرعاطربتيعتقربامعبربهعاتةربملرا،عوعات ملدالتعاطغقد اع رب عاط ربلعشاوع

عز ربربملدتعوربربملالتوععتغ ربربشصوعع ربرباعاإةربرب عاطربربتيع تربربشحعاطتا ربرب عيفعاال ربربتصاملروعع،ااشربرب عاطاداةربرب عاطغقد ربرباعةربربةعو ربرب عا ربربتصاملر مل
ع.ععرغااتعةةعخاللعذطدوع

   :هتنفيذو الشروط الخاصة بالعمل )المضاربة(: ثانيا
ععععع:ع1تغغشت عفشاملع ليوععاتتعلقاعبملطعا وعع ب ازعو ؤعش وختععحاعاقدعاتضملرباوعع  ةع د د

ضربملرلعررب ضع طال ع د عفشهعال عو ع  ربا عررب ضعاتربمللعةربةعر رب عاتوععو ع تؤعت لشؤعرو عةمللعاتضملرباعطلاضملرل-1
ع.عاتمللعةةعر  عاتضملرلعر ضعضامل عالعيفعثمللعتعديعاتضملرلعال ع تاعاتمللعووعتقة  عبملطتة اعفشه

 عع.العجيازعط لعاتمللعاطتدخ عيفع دارتع تاعاتمللوعع دارتهعيفع تاعاطعقدعةةعثقعاتضملرلوعع  عاتقعبملطتة اعيفعاتملل

شرب وختعاقربربدعاتضربملرباعفاربربصالعجيربازعو عتعاربرب عاتضربربملرباعيفععث ربرباوععو ع  ربا عاطعاربرب عة رب واملعممربربملعاربازعفشربربهعاتضربملربا-9
اطربربصاةع  عو ربرب عةتعربربملراعالشربربهع الع ذاع ربربصعاطعقربربدعالربرب ععتربربأ  وععاال ربربت  ملروععاإلجيربربملروععةربربملع غربربتلعاغيربربملعلربربملط  ةوععاطت ربربملرت

العوع.عرلعاتربربمللعالربرب عاتضربملرلعاربربدمعتربربأ  عاطربصاةع  عو ربرب عةعربرب واعاربدمعاطقشربربملمعبأثربربدعاإااربمللعاط ربربملبقاعلربربأ ع  رباخت
عطلاضملرلعو ع غ ضعةمللعاتضملرباعووعاطعغقعووعاهل اعةةعةمللعاتضملربا.جيازع

،عتربمللاةربمللعاتضربملرباعاطربتيع رباف  ععربملثاععجيازعيفعاقدعاتضملرباعو عفلصعاتضملرلع)اطعملة عيفعاتضملربا عةملطهعة -4
تربربربمللعيفعربربربربحعت عربربربملعت ربربربملمهاعلربربرب عةربربربغيؤعيفعرو عاتربربربمللعةربربربةعثةربربرباعرو عاعتغربربربمل عبشغياربربربملعالربربرب عو ع ربربربتؤعتاز ربربرب عاإربربربربملحبملالوع

ععععععععع.ععو ع تؤع ا عاخل ملرتعلليملعث اعثةاعل عةغيملعيفعرو عاتملل،عوعاتضملربا

                                                 
عععع،ع9770اطه عاعاإو ،ع،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارعات  تعطلغ  ،ع''اطته شقملتعاطعلاشاوعع:عاإ سعاطغظ  ااتةملراعاإل الةشا،''عث نيعحادعلحمل ،عحاادعث نيعاطاادي-1

 .ع940-940عصعص،عبقعاطتل ة   ع مل،ع9770:عفلشحعث ةعخلفع،عو02-05عصعص
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 ذع،عضربرباملاملعابتربربداءاوععةع ربرب عاتا ربربةع د ربربد ملربإ ربربهعةربرب،عالعجيربربازعاتضربربملرلعو ع ضربرباةع د ربربدع تش ربرباعاتضربربملرباعة ربرب قمل-3
،ع  ربربؤع ربربت عاطغتش ربربا،عوعاطربربكع ربربشصعبربربهاطظربرب واعوععلشغشربرباعممملر ربربا،عوعملع عتاربربدعالربرب عط شعربرباعاطغ ربربملختربو عةربربملع تحقربربقع تش ربرباعهلربرب

لربرب ع،عوعرربربدعت ربربا عاخل ربربملرتع ربربيع تش ربرباعاتضربربملربا،عوعرربربدعالع تحقربربقعةصربرب ع ربربتاعاطربرب بح،عوعفقربربدع تحقربربقعربربربحع تش ربرباعطلاضربربملربا
اطغ ربربملختعاطربربتيعتربربتؤعممملر ربربتهعةربربةعخربرباللعوععاطربربكعتربرب ت صعبملطعاربرب وععاتتةربرب توععاطظربرب واعاتختلغربرباوعع ربربتاع تارربربفعالربرب عاطعااةربرب 

ع.ععاتضملربا
 :  الخسارة في المضاربةو المتعلقة بالربح الشروط: ثالثا

ع:ع1اخل ملرتعفشاملع ليوعع  ةع جيملزعو ؤعش وختععحاعاقدعاتضملرباعفشاملع تعلقعجب ةشاعاط بحعع
ووعاهلربداععفرب ذاعاتغقربملعالرب عو عاطرب بح،عرلعاتربمللوععإ ع  ا عةقدارعاطرب بحعةعلاةربملعبغ رب اعةعشغرباعط رب عةربةعاتضربملرل-1

ع.ط ملريعوع حعةعلاةملعو هعةةع ةشاعرلعاتمللإ عا،عةصالعطلاضملرلعلمل عذطدعلملا
رلعاتربربمللعو عت ربربا عاطغ ربرب اعات ربرباطاعوعع  رباختعيفعاطربرب بحعز ربربملدتعالربرب علا ربربهعةعلربامعةقربربدارعاطغ ربرب اعط ربرب عةربربةعاتضربملرل-9

ةربربةعاطربرب بحعف ربربملعوعفلربرباعالربربملعةقربربداراعةربربةعرو عاتربربمللعووعةغربربهع،عالعةربربةعرو عاتربربملل،عط ربرب عةغياربربملعثةربرباعشربربملةعاعةربربةعاطربرب بح
ع.ععاتضملربا

.علاملةرباعد غربملرعووعوطربفعد غربملر،عع عالع  ا ع ةشاعل عةةعاتضملرلعووعرلعاتمللعةقربداراعحربدداعةربةعاطرب بح  اختعو-4
 ربرب ديع  عرهربرب عوع،عضربربيع  ع يملطربرباعيفعاطربرب بحغإ ربربهع عقربربدع..اخلعفربرب  عذطربربدعمعفربربملطفعةقتضربرب عاطعقربربدع العو ربربهع غ ربربدعاط

فربربربالعتتحقربربربقع،عتاعإثربربربدمهملعدو عاآلخربربرب   ربربربا ع ربربرب،عوع ذاعمع   ربربرب عاتضربربربملرلع الع ربربربتاعاتقربربربدارعاتربربربتلارعاط ربربرب لاعيفعاطربربرب بح
ع.ععالع  ا عاطتة اعةضملرباوععاط  لا

عبملالتغربربمل عبربربنيععربربملثاعاتربربملل،عوعاتةربربملر فعاطربربكعا ربربتل ةتيملعاتضربربملرباعةربربةعوربربربملحعاتضربربملرباع ربربت وعع ربربتؤعخةربربؤعاطغغقربربملت-3
ععععع.ععاتضملرلوع
 اربربرب عاطغربربرب معيفعثملطربربرباعةربربربةع عاربربرب عاربربربتاعاتربربربمللعيفعاتضربربربملرباعاطعملةربربرب عيفعوعع  ربربربملرحعطربربرب يفعاتضربربربملرباعويععربربربملثاعاتربربربملل-0

ع.عع يد عيفعاتضملرباوعع تحا عاتضملرلعخ ملرتعااله،عوعثش ع تحا عاخل ملرتععملثاعرو عاتمللعفقص،عاخل ملرت
ووعاتغملرياربربملعالربرب ع اربربملدتع،عجيربربازعاتغربربمل عطربرب يفعاتضربربملرباعالربرب عز ربربملدتعاطربرب بحعاربربةعثربربدعةعربربنيع  ربربةعو ع  ربربا عإثربربدمهمل-0

ع.ععرملعحيددا هاطغظ عيفع ةشاع)   ا عل عةغياملعيفعاط بحعيفعويعوع
     أنواع المضاربة: الفرع الثالث

الشربربهعف ربربااع ربربملولعوعع. غربربملحعةربرب  لعةتغربرباععطلاضربربملربملتعفتلربربفعبربربملختالاعاتعشربربملرعاتربرب ت صعبمل ربربتخدامعرولربربمللعاتضربربملربا
ع:عع تاعوفقملعجملااااعةةعاتعمل  عاطااردتعود مل ،عوعتقدوعا ضعةا  عإ ؤعو ااععاتضملربا

ع
ع

                                                 
-945عصعص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،ع:فلشحعث ةعخلف،عو132صعع،ع9770،عاجل اة ،عاطتاز  وععاطغ  وععدارع اةاعطله ملاا''،عاطتاا  عاإل الةي،ع''فملر عة دورع-1

ع.عبتة ا،ع942
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ع: ار الشروطأنوع المضاربة حسب معي: أوال
عععععععع:ع1  ةعتق شؤعاتضملرباعوفقملعتعشملرعاط  وختع  

بغرباعععحربددعةربةع،ع يعتلدعاتضملرباعاطكعالع قشدعفشيملععملثاعاتمللعاتضربملرلعبربهوع: المماربة المط قة سو الةرة-1
ضربربملرلعيفعت ربربا عاتوع،عزةربربمل ع ربرب اولعفشربربهعاطغ ربربملختعاربربتاعاتربربمللوععووعمب ربربمل ،عووعبأشربربخملصعحربربدد ةع تربربمل  عةعيربربؤ،عاطت ربربملرت

.ع قشقعاطعملةربدعاتالةربؤ،عوعبملط شغشاعاطكع  ا ملعلغشلهعبملحململفظاعال ع تاعاتملل،ع ت عاتملطاعات  اعيفعت ةش عةمللعاتضملربا
ع.ععاإل الةشا ت عثملطاعث ملبملتعاال تصاملرعاطعملمعيفعاتةملر فعوع
تقششربد عةربصالعبغرباععةعربنيعشرب وختعةعشغرباعالرب عاتضربملرلعلوععت ربا عاغربدةملع ضرب عرلعاتربمللعرشربادو :المماربة المقي ة-2

..عاخلعالربربرب عو ع  ربربربا ع.عةربربربةعاط ربربربل عووعبغربربرباععةعربربربنيعةربربربةعاط شربربرب عووعتقششربربربد عمب ربربربمل عاتضربربربملرباعووعةعملةلربربرباعشربربربخصعبعشغربربربه
ذطربدععقرب  اط  وختعجياعوضعيملعاغربدعاالتغربمل عالرب عاتضربملربا،عووع وععثش عو ع ت عاطقشاد،عةةلحاعةةع  اءعوضعيمل

 ربربربربت ع ربربربربيعثملطربربربرباعث ربربربربملبملتعاال ربربربربتصاملرع،عوع ربربربربدوعاتضربربربربملرلعاطتةربربربرب اعبربربربربهمع ،عوعمم غربربربربملعطملتربربربربملعةربربربربمللعاتضربربربربملرباعةربربربربملعزالع قربربربربدا
إاربملعتتربشحعهلربملعة و رباعلملفشرباع،عتعتوععشةاعاتضملرباعاتهلقاعو  اعهلت عاتةملراوع.عاإل الةشايعاتةملر فعرباتخةصعف
ع.ععلاإةاايفعتااشفع

 :  أنوع المضاربة وفقا لمعيار  دد الشركاء: ثانيا
ععع:2 ةعتق شؤعاتضملرباع  اددعاط  لملءعف  هع عوفقملعتعشملر

ع،  ربربيؤعبملطعاربرب عفشيربربملعلربربتطدع يربرباعواثربربدت،عوعفشيربربملع  ربربيؤعبملتربربمللع يربرباعواثربربدتوع: المماااربة الثاائيااة سو الياةااة-1
ع،ووعت ربربيؤعبملطعاربرب عيفعاتضربربملرباعرربربدعت ربربا عشربربخصعط شعربربيعووعشربربخصعةعغربرباي،ع ربربيعاجليربرباعاطربربكعت ربربيؤعبربرب و عاتربربمللوع
بعربدعذطربدعطغرباتعوعع،يفععربدرعاإل ربالموعع،ممملر ربتيملعوعربالعيفعاجلمل لشرباإ عاتضربملرباعاطربكعمتع،عبملطتاتعيفعاطارملعاتملض وع

اطربربكعط فشيربربملعب خةربربنيعط شعشربربنيعوثربربدمهملععربربملثاعوععويعاتضربربملرباعاطصغملةشربربا،عزةغشربرباعطا لربرباع ربربيع ربربتاعاطغربرباععةربربةعاتضربربملربا
د ع  عاطغ ربربملطملتعاالرتةربربملد اعووعع العو عاطتهربربارعيفعممملر ربرباعاإااربربملل،عاإخربرب عاطعملةربرب عيفعاتضربربملرباع)اتضربربملرل وعع،اتربربملل

اطربكع  ربةعو عتقربامعمباملر رباعاتضربملرباعوعع،ات   ملتعاطكعاربملر ع ربت عاطغ ربملطملتوععايارعوشخملصعةعغا نيعلملط  لملت
ع.ععيفعوداةيملعطلغ ملطملتعاالرتةملد ا

العت ربربتهش ع،عوعاتةربرب فشاعاتعملعربرب توعع العو ربربهع الثربرب عو ع ربربت عاطةربربارتعةربربةعاتضربربملرباع ربرب عةغمل ربرب اعطلاعربربملةالتعاال ربربتصاملر ا
،عاارب عاتربااردعاتملطشرباعاتالةارباعطه شعتيربملوعع ربااءاعطتع  ربا،عةشاعاالاتاملدعالشيملعطع   ملعاةعتل شرباعثمل ملةربملاتةملراعاإل ال

ع.ععةش مل ش معااليملوععووعطتااشفع ت عاتااردعبملطةارتعاتغمل  اعطه شعا

                                                 
ع.ع190-190عصعص،ع9773،عاطه عاعاإو ،عب وت،عتل عاتقارشاةغ اراتعا''،عاتةملراعاإل الةشا،''ع:عر ا ع ا فعف ثملت،عتقدوفملديعحادعاط فملاي-1
:ع.عو190صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9773،ع:عفملديعحادعاط فملاي،عوبتة  ف،ع930-939صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،ع''اط غاحعاإل الةشاع''،فلشحعث ةعخلف-2

ع.ع04صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عث نيعحادعلحمل ،عحاادعث نيع ااري
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وربربربمللععفشتعربربدد،ع ربربيعاتضربربملرباعاطربربكعت ربربا عفشيربربملعاطعالرربرباعةتعربربددتو :المماااربة المطااتر ة سو المعاا  ة سو الموازيااة-2
 ربربربربت ع،عوعاتضربربربربملربا وععووع تعربربربربددعوربربربربربمللعاإةربربربرباال،عرلعاتربربربربمللعواثربربربربدوععووع تعربربربربددعاتضربربربربملربا ،عاتضربربربربملرلعواثربربربربدوععاإةربربربرباال

ع.ععاتضملرباع ملمجاعاةع اازعخلصعةمللعاتضملربا
اتتاصلربربربرباعو مل ربربربربملعبا ربربربربادعوععاطتهربربربرباراتعاالرتةربربربربملد اعاتعملعربربربرب توعع  عاتضربربربربملرباعات ربربربربالاعووعاجلاملاشربربربرباعتتاملشربربربرب عةربربربرب عاطارربربربربملة 

ععع.ثش عو هع  ةعو ع ققعاطعد دعةةعات ا مل،عاطكعةةعبشغيملعاتةملراعاإل الةشاوععاال تصاملر اوععملتعاطتاا لشاات   
 المشاركة: المطلب الثاني

 ربربت عاإداتعهلربربملعة  عشربرباعوععاط غربرباحعاإل ربربالةشاوثربربدعو ربربؤعودواتعاطتاا ربرب عاطربربكعته قيربربملع،ع عتربربوعاطتاا ربرب عبملت ربربملرلاع
وث ربملمع علربملعوععوضربعااعهلربملعضرباابص،عوعإل ربالةشاع  عاط رب لاعيفعبربمللعاتعربملةالتثش عتع ضعفقيملءعاط   عاعا،عفقيشا

ع.عع  احعهلملعبتل شاعثمل ملتعاتتااطني،عاط غاحعاإل الةشاعته قيملعب   عةعملع 
 مفهوم المشاركة: الفرع األول

ع.1اط  لاع يعاالختالختعووعخمملطهاعاط    ني،عوعيفعاطلةاعطغ عات ملرلاع  ت صعبلغ عاط  لا
ع:ععةغيملعجندوععغملثشاعاالعهالثشاعفقدعوردتعادتعتعملر فعتغيامعات ملرلاوةملعةةعاط

،عووعولصربربرب عالربربرب عاطعاربربرب عطل  ربربرباعباا ربربربهاعاإةربربرباالعووعاإااربربربمللعووعاطا مل ربربرباعااغربربربنيات ربربربملرلاع ربربربيعا ربربربملرتعاربربربةعتعملرربربربد ةع
ع:2بشغيؤعث اعاالتغمل عطش ا عاطُةغؤعبملطُة م

و ربربربلالع  ربرباحعةربربةعخالطربربربهع":عالربرب عواربربملعشااإل ربربالةوعيفعتعربرب اعآخربرب عتعتربربوعات ربربربملرلاعضربرباةعةغيربربامعاط غربربرباحع
تغقةعبشغياربملعث ربرباعةربملع ربربعاإربربربملح ربربتؤعارت ربملمع،عوعاط غربدعةربرب عطملطرباعاطتاا ربرب عيفعتقربدوعاتخةةربربملتعاطالزةرباعت ربرب وععةربمل

بربرب دارتع ملط ربربملعةربربملع غربرب ضعاط غربربدعات   ربرباعاطهملط ربرباعطتةربرباالع،عوعوةربربملعاخل ربربملرتعفاربربةعخربرباللع  ربرباعاطتاا ربرب عط ربرب عةغيربربمل،عالشربربه
لاربربملعتعربربادع،ععضربربامل عاال ربربتخدامعاإةصربرب عطلتاا ربرب وععاط غربربدعيفعات ار ربرباعطلحغربربمل عالربرب عثقارربربهعالربرب عو ع  ربربملرح،عات ربرب وع

ع.عع3"ةتملبعتهعطلا  وعوععثةاعةةعاإربملحع  عطملطاعاطتاا  عةقملب ع دارته
ع.عع4اط بح"وعع"اقدعبنيعة ملرلنيعيفعرو عاتملل:علاملع  ةعاات ملرعات ملرلاعال عوامل

ع:ععاةعط  قعات ملرلاع  ةعاال تعمل اعبملتخهصعاطتمل وعطتاضشحعولص عفألص ععشةاعاا عاطتاا  ع
ع
ع
ع
ع
ع

                                                 
ع.ع0صع،ع9770،عاتال اعاطع بشاعاط عاد ا،عاي ا ،عاتعملد وعع ملةعاعاتلدعفيدعطل اول''،عدور ملعيفعاطتغاشاوعععغملااعاطتاا  عاإل الةي،ع''حعبةعفيدعاط ليالعال-1
2

ع.ع100صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عث نيعحادعلحمل ،عحاادعث نيعاط اديع-
 .ع57صع،ع1220،عاطه عاعاإو ،عاتال اعاطع بشاعاط عاد ا،ع دت،عااط غدعاإل الةيعطلتغاش''،عيفعاط لدا عاطغملةشاعاطةغملاملتعاطةة ت،''عومحدع    عا دعاط محمل -3
 .ع193صع،ع1225،عاطه عاعاطصملطصا،عةة ،عاطقمل  ،عدارعاطغ  عطل ملةعملت''،عاإ مل عاطغ  ي،عاتة فشاعاإل الةشا،ع'' ا فعلامللعحاد-4
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 26: الطكل ر م
 ةاة المطار اة ةيغاالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عع.07صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9775،ععملد عراشدعاط ا ي:عاتةدر
ع:1ةغيملعوععوعادرعاإلشملرتع  عو هعطةحاعاقدعات ملرلاعجياعتاف عبعضعاط  وخت

،عجيربربازعا ربتعامللعاطعرب وضعاغربدعبعربضعاطغقيربربملء،عوعةعلاةربملعةربةعثشرب عاتقربدار،ع ربملرحعبربهع قربربداو ع  ربا عرو عاتربمللعات-1
ع.ععالع  ا عيفعذةاعاطة وععاطغاعوععاجلغسوعع،ال عو عتقشؤع قداعاغدع ب امعاقدعات ملرلا

ع.ععادمعخلصعاتمللعاخلملصعإثدعاط  لملءعمب مللعات ملرلا-9
عععع عربربدعد ربربةعاإطربربرب ااعبملجل ةشربرباعلملطغةربربربفع،عوعلاعووعاط ربربرب لا ذاع يربرب عف ربربربدتعات ربربملرعوععو ع  ربربا عاطربرب بحعةعلربربربامعاتقربربدار-4

ع.عويعو ع  ا عبغ  اعشملةعاعةةعمجلاعاط بحع%ع07،ع%ع90ووعاطغ  اع،عووعاط ب 
و ع تحاربرب عاطهربرب فنيعاخل ربربملرتعلربرب عث ربرباعثةربربتهعةربربةعرو عاتربربمللعيفعاإعربرب عيفعثملطربرباعاربربدمعورربرباععاخل ربربملرتعب ربرب اع-3

ع.ععالعجيازعاالتغمل عال عتاز عيملعبغ اعوخ  وع.عبتغغشتعاطعا عتقة عووعخمملطغاعطل  وختعةةع مل اعاط   دعاطقملةؤ

                                                 
للشرباع،ععتهربا  عدور ربملعيفعاالرتةربملد ملتعاتةملربشرباوععاتتا ربهاوعع:عاا رب عات رب واملتعاطةربة تاطدورتعاطدوطشرباعثربال،ع''  واملتعاطةة تعيفعاالرتةملدعاإل الةيو ملطشاعاا  عات''،عو اايعفتشحا-1

ع.ع090صع،ع9774ةمليعع95-90،عاجل اة ،ع هشف،ع ملةعاعف ثملتعا مل ،عاالرتةملد

 

  ت    

  ط   د  ط غد

 إ بمل ع طغملااع
3 

ربةعع ثةاعة
ربامل ع     ع ط

ربةعع ثةاعة
ربامل ع     ع ط

بش عثةتهععع
ربملع  تد جيش

ش   عثةتهعع
ربملع  ع4 تد جيش

2 

 ع1



 الثاني : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإشكالية التمويلالفصل 
                                                               

- 109 - 

 

لاربملعاربدرعاإلشربملرتعو ضربملع  عو عاقربربدعات ربملرلاع عتربوع رب عالزمعثشرب عو ربربهعحيربقعط رب عشرب  دعو ع غ ربخهعةربربىتع
ف  عثد عذطدعةغ عاطغ ربؤعثربىتع رب ولعاتربمل  ،عتغغشربتعطلقملاربدتع،عش ختعادمعت تاعويعض رعال عوثدعاطه فني،عملءربش

ع.ععالعض ار"وعع راط  اشاع"العض
   أنوع المشاركة: الفرع الثاني

عععععععععععع،عتغغشربربربربربربت ملعث ربربربربربرباعاطةربربربربربربشةاعاطربربربربربربكع  ربربربربربربؤعاطعقربربربربربربد،عتأخربربربربربربتعات ربربربربربربملرلاعيفعاتةربربربربربربملراعاإل ربربربربربربالةشاعاربربربربربربدتععطربربربربربرب  
ع:ععتتاص عو ؤعو اععووعط  عات ملرلاعيفوع

 :المشاركة المباشرة "تمويل صفقة معينة": أوال
ملعيفعاالشربربربملتعاملر ربربرباعووعا ربربربتصاملر اعة ربربربتقلاعاربربربةعبعضربربربيملعيفع ربربربتاعاطغربربرباعع ربربربدخ عاتةربربرب اعاإل ربربربالةيعشربربرب   

ع.ععلتصعبغاععةعنيعووعاددعحددعةةعاط ل ،عوعثىتعبملطغ  اعطلا  وععاطااثد،عاط عض
ت عربملعع%ع37ع-ع%ع90ةعاطعاشرب عتربااوحعبربنيعرباعةربربتاعاطغاععةةعات ربملرلاع هلرباعاتةرب اعة ربملمهاعةملطشربربوعيفع 

بعدعاطقشربملمعبتخةربشصع رب ءع،عفنيعل عث اعة ملمهتهعيفعرو عةمللعاطةغقا تؤعتاز  عاإربملحعبنيعاطه ع،عوعطغاععاطعالشا
تعربربربادعومهشربربرباع ربربربتاعاطغربربرباععبملطغ ربربرب اعطلاةربربرب اع  ع ربربرب ااعتةربربربغشاعاطعالشربربربملتع،عوعةربربربةعاإربربربربملحعطلعاشربربرب ع ظربربرب ع دارتربربربهعطلعالشربربربا

عنيعاتةرب ا ضملفاع  عتاز  عاتخملط عبرب،عةةعمثعز ملدتعاطعملةد،عوعممملع  ديع  ع  ااعدورا عرو عةمللعاتة ا،عاطت ملر ا
ع.عع1ااالةهوع

 :  المشاركة في رأس مال مشروع: ثانيا
ب ربربرب ختعو عالعتقربربرب ع،عوعطشحربربربددعث ربربربؤعاطتاا ربربرب عاطربربربتيع ربربربشقدةه،عثشربربرب ع قربربربامعاتةربربرب اعبتقشربربربشؤعوعربربربالعاط ربربرب لا

ع.عةةعرو عةمللعاط  لاعووعات  وععاتغايعاا لهع%ع10ة ملمهاعاط   دعاةع
ذطربدعإ عاتخربملط عاطربكع تعرب ضعهلربملع،عوع عاتضربملرباوعتغض عاتةربملر فعاإل ربالةشاع ربتاعاطغرباععةربةعات ربملرلاعالرب

فغربربربيعثملطربربرباعاخل ربربربملرتعالع تحاربربرب عاتةربربرب اع العةربربربملع قملبربربرب عة ربربربملمهتهعيفعرو ع،عوعربربربحمللعاطاداةربربرب عاال ربربربتصاملر اعت ربربربا عورربربرب 
 ضربربملفاع  عممملر ربرباع ااربربملعةربربةعاط رملبربرباع،ع ة ربربملحعدفربربملت عةغتظاربربا،عوعلاربربملعو عاتةربرب اع لربرب معاطعاشربرب عبتغظربربشؤعث ربربملبملته،ععاتربربملل

ع.2ت  وعال عاالشملتعا
 : المشاركة الدائمة ) الثابتة (: ثالثا

ةربةعو رب ع   ربملءعة رب وعع د ربدععةتغملوتربا تاص ع ربتاعاإ ربلالعيفعتقربدوعات ربملرلنيعاتربمللعبغ رباعةت ربملو اعووع
ة ربتحقملعطغةربش هعةربةعوعووعات ملمهاعيفعة  وععرملةؤعحبش ع ة حعل عة ملرحعممتل ربملعثةرباعيفعرو عاتربمللعبةربغاعداةارباع

ووعآخربربرب عو ع  شربربرب عوثربربربدععط ربربربةع  ربربربةعط ربربرب ا،عوعاط ربربرب لاوععات ربربربملرلاعيفعاإعربربرب ع  عثربربربنيعا تيربربربملءت ربربربتا ع ربربربت ع،عوعاإربربربربملح
ع.عات ملرلنيعثةتهعيفعرو عاتمللعطلخ وجعووعاطتخ جعةةعات  وع

                                                 
 .50،عصعة   ع ملبقعاطتل ،ع9775،عومحدع لشامل عخةملو ا-1
ع.021-027،عصعصع9774ةمليعع95-90بةعباز مل عحاد،عخملطديعخدجيا،''عاطتاا  عاإل الةي:عف صعوع د ملت''،عاطدورتعاطدوطشاع ملبقاعاطتل ،عع-2
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فييعتقامعبتاا رب عاطعاربالءعجبرب ءعةربةع،عوعت تخدمعاط غاحعاإل الةشاعو لالعات ملرلاعيفعاطعد دعةةعات ملر  
 دارتعات ربربملرلاعالربرب عوعلاربربملعواربملعلصربرب اعةربملعتربرباحعة ربرب وطشاعاطعارب ع،ععلعات ربرب وععث رب املع غغقربربمل رو عاتربمللع ظربرب تعارت ربملمع ربربملت

ع.1اتتملبعاوععاط رملباوععاطعاش عاط   دعة عاحململفظاعال عثقعاإلدارت
ةربربرب عشربربربخصعووعولصربربرب عيفعة ربربرب وععاربربربملريععحلاربربربملعتغربربربيعات ربربربملرلاعاطداةاربربرباعرشربربربملمعاتةربربرب اعاإل ربربربالةيعبملالشربربرباا

ذطربدعاربةعط  ربقعاطتاا رب ع،عوعووع   ملعةربةعوربملالتعاال ربتصاملرعاتختلغربا،عووعة راا،ع ووعة ،علأ ع  ا عةةغعمل،ععةعني
عت ربربا عاحململ ربرب اعطلخ ربربملة ،عوعفش ربربتحقعلربرب عواثربربدعةربربةعاط ربرب لملءع ةربربش هعةربربةعوربربربملحعذطربربدعات ربرب وع،عيفعات ربرب وععات ربرباح

عع.عع2اإربملحعبعدعامل اعل ع غاعةملطشاوع
   :لتمليكالمشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية با: ارابع

ةربربةعو ربربؤعةربربملع،عوع عربربدعاال ربربتصاملرعبملت ربربملرلاعةربربةعوفضربرب عةربربملعط ثتربربهعاتةربربملراعاإل ربربالةشاعةربربةعو ربربملطشاعا ربربتصاملر ا
 ذع،عثربربىتعراحعاط صربرب و ع عتربربوو عو عاتةربرب اعاإل ربربالةيع ربرباعةةربرب اعة ربربملرلا،عبغضربربليملعاربربةعاتةربربملر فعاط با ربرباوعع ش  ربربمل

عععع  ربربربملرحعاتةربربرب اعيفعاطغربربربملتلعاحملتاربربرب ع  علربربربمل عرحبربربربملعثشربربرب ع،عو ع ظربربربملمعات ربربربملرلاع عتربربربوعممشربربرب اعرةش ربربربشملعطلاةربربرب اعاإل ربربربالةي
ع.ععووعخ ملرت

 العو عاال ربربربربتصاملرعاربربربربت عاطةربربربربارتع عربربربرب عات ربربربربملرلاعيفعوربربربربربملحععات ربربربرب وععةربربربربد عاتشربربربربملتع ع ضربربربربملفاع  عاطتربربربربدخ عيفع
عععععتغملد ربربربملعهلربربربت عاطةربربربعاباعيفعاال ربربربتصاملرعفقربربربدعمتعاطل ربربرباءع  عةربربربملع  ربربربا عبملت ربربربملرلاعاتتغملرةربربربا،عوعاط ربربرب و عاإلدار ربربرباعات   ربربربا

ع.ععووعاتغتيشاعبملطتالشدعخةاصعبملطغ  اعطلا  واملتعاطقملةااعاطكعت ع عطالرااضعط  ملدتعطملرتيملعاإل تمل شاعةصال
ععععععععععععطقربربربربربربربدعواهربربربربربربرب عاتغظربربربربربربرب و عاالرتةربربربربربربربملد ا عاتعملعربربربربربربرب و عات ربربربربربربربملرلاعاتتغملرةربربربربربربرباعاطعد ربربربربربربربدعةربربربربربربربةعاطتع  غربربربربربربربملتعاتتقملربربربربربربربرباع

ةربةعمجلرباعةربملعوردعةربةع ربت عاطتعربملر فع  ربةعوع.عة دا ربملوعع  ضربيملوععاملةضربااعوعع العواملعتلتقيعمجشعيربملعمبغياةيربمل،عاتتغملوتاوع
ع:عاطته  ع  عةملع لي

ات ربربملرلاعاتتغملرةربرباع ربربيعا ربربملرتعاربربةع"ة ربربملرلاع عهربربيعاتةربرب اعفشيربربملعاتربربقعطل ربرب  دعيفعاتلربربالعحلربربهعيفعاتل شربرباع
  ربرب اءعت تشربرباعالربرب عو ربربمل ع،عط شعربرباعاطعالشربربا،عوعووعالربرب عدفعربربملتعوفربربقعةربربملعتقتضربربشهعاط ربرب وختعاتتغربربقعالشيربربمل،عدفعربرباعواثربربدت

ع.3طت غشاع  ءعةةعاطدخ عر هملعط دادعرشااعثةاعاتة ا"،عةغظؤ
ععع"اشربربااحعاط غربربدعاإل ربربالةيعةربرب عطربرب اع:عوعيفعتع  ربربفعآخربرب ع  ربربةعاات ربربملرعات ربربملرلاعاتغتيشربرباعبملطتالشربربدعالربرب عواربربمل

لربمللع ربتاعاط رب لملءعيفعرووعحبش ع  ربمل ؤعاط غربدع،عاداعاط بحوععووعوط ااعوخ  عيفع   ملءعة  وععةعنيعب ولمللعةعني
الربربرب عو ع قربربربامعاطهربربرب اعاإخربربرب ع)اط ربربرب  دعاآلخربربرب عووعوثربربربدعاط ربربرب لملء عب ربربرب اءعثةربربرباعاط غربربربدعتربربربدرجيشملعةربربربةع،عبغ ربربرباعةعشغربربربا

،عب ربرب  عتربربدرجييعطلهربرب اعاآلخربرب وععاإربربربملحعاطربربكعحيةربرب عالشيربربملع  عو عتغتقربرب عثةربرباعاط غربربدعيفعرولربربمللعات ربرب وععبملط ملةربرب 
ع.4ط  لا"ف جعاط غدعةةعاوععحبش ع ة حعاط   دعاآلخ ع اعةملطدعات  وع

                                                 
ع.ع021-027عصعص،ع9774ةمليعع95-90،عاطدورتعاطدوطشاع ملبقاعاطتل ''،ع د ملتوععف ص،عاطتاا  عاإل الةي،ع''خملطديعخدجيا،عبةعباز مل عحاد-1
2

 .ع320-320عصعص،ع1225،عاطه عاعاإو ،عاامل عاإرد ،عدارعو ملةا''،اطته شقوععاتةملر فعاإل الةشاعبنيعاطغظ  ا،ع''شؤع ديعاهلشكثط زا عرعا دعاع-
 .ع40-40عصعص،ع9770،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارعاطصقملفاعطلغ  ''،عات   ملتعاالرتةملد اوععاتةملراعاإل الةشا،''عواة عا بشملت-3
ع.ع107ص،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عث نيعحادعلحمل ،عحاادعث شؤعاطاادي-4
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"ة ربملرلاع  ربمل ؤعفشيربملع:عةةربهغ علاربمللعاط ربشدعالرب عواربملوععوعردعا فيملعل عةربةعاطربدلتار ةعا ربدعاطرب زا عاهلشربك
،عووعويعة رب وععاربملريعآخرب ،عووعة راربا،عووعةةغ ،عووعاقملر ا،عووعة   اعاملر ا،عاط غدعاإل الةيعيفعرولمللعش لا

لاع ةربش هعةربةعاطرب بحعمبا رباعاالتغربمل عاطربااردعيفعاغدةتع  تحقعل عط اعةةعوط ااع ربت عاط رب ع،عوعة عش  دعووعولص 
الربرب عو ع لتربرب مع ربربرب الءع،عبه  قربرباعبشربرب عو ربربياهع  ع ربربرب الءعاط ربرب لملء،عةربرب عواربربدعةربربربةعاتةربرب اعبملطتغربربملزلعاربربةعثقارربربربه،عاطعقربربد

،عووعبربربربدفعملتعةتعربربربددت،ع ربربربااءعومتعذطربربربدعبدفعربرباعواثربربربدت،عاتلربربربالعحلربربربهعيفعاتل شربربا،عوعاط ربرب لملءعو ضربربربملعشربربرب اءعتلربربدعاإ ربربربيؤ
ع.1 وختعاتتغقعالشيمل"ث  املعتقتضشهعاط وع

 إيجابيات أسلوب التمويل بالمشاركةو مزايا: الفرع الثالث
وفضربربربربليملعط ا ربربربربهعاإلصربربربرب عا ربربربربشداعت ربربربربملدئعاطتاا ربربربرب عوعع عتربربربربوعاطتاا ربربربرب عبملت ربربربربملرلاعةربربربربةعو ربربربربؤعاإ ربربربربملطشاعاطتاا لشربربربرباع

عهاعةغيربربملاتتا ربربوعاطةربربة تععخملعربرباوععات   ربربملتوععثشربرب ع ربرباف عات ربربؤعاطتاربربا ليعاطربربالزمعتختلربربفعاطقهملاربربملت،عاإل ربربالةي
  ةعتلخشصعو ؤعات ا ملعاطربكعتتحقربقعةربةعو ربلالعاطتاا رب عبملت ربملرلاعفشاربملعوععبملط غملءتعاتغ ادتعةةع ت عاإخ تع تاوع

ع:2 لي
 ربربرباعةربربربملع ربربرب ديع  عوععاطربربربتيع ربربرب ديع  علغربربربشضعت لغربربرباعاط ربربربلعاعاتغت ربربرباوععخلربربرباعاطتاا ربربرب عةربربربةعو ربربربعملرعاطغملةربربربدتعاحملربربربددت-1

ع.عهيعطلا   اعةش تعتغملف شاع ع  ااضغملضع ع  ملعاطغيملةيعطد عات تيلدعممملع ع
ذطربربدعإ عوعع،العفاربرب عو ربربلالعاطتاا ربرب عبملت ربربملرلاعيفعطشملتربربهعآاربربملراعتضربربخاشاعلاربربملع ربرباعاتربربمللعيفعاطتاا ربرب عبربربملطق وض-9

عةةعمثعتضشقعف ضعاطتضخؤعاطغقدي.وععالع عنيعالشهوعع ظملمعات ملرلاعالع  ديع  عخلقعاالةتامل 
 اعةملع ااع اترباعالشربهعوععغملضعووع  عا عدامعاطتاا  عبملطق وض  عته شقعو لالعات ملرلاع ااع  ديع  عاض-4

اطداةاربرباعممربربملع ربربدف ع ربربت عات   ربربملتع  عاغشربربدععوععاربربدمعااتاربربملدعة   ربربملتعاطتاا ربرب عالربرب عاطغربرب  عبربربنيع ربربع عاطغملةربربدتعاتد غربربا
دف ع ربربرباعةربربربملع ربربربوعع ة مل شملةربربربملعيفعا ربربربتخدامعاإةربربرباالعاتتملثربربرباعطربربربد يملعيفعات ربربرب واملتعاطربربربكع قربربربقعاملةربربربداعو  ربربربملوععلربربرب عطملرملةربربربمل

ع.ععبع لاعاطتغاشاع  عاإةملم
ةالءةتربهعط ملفرباعوو ربهعاطتاا رب عيفعخمتلربفعرهملاربملتعاطغ ربملختعاالرتةربملديعوعع تاش عو لالعاطتاا  عبملت ربملرلاعبملت و ربا-3

ع.عممملع  ملادعة   ملتعطلتاا  عال عاطقشملمعبدور ملعاتغاختعامل
ع ربربالةشاعاط اةربربدعل ربربد  عطلغظربربملمعاط بربربايطربربتطدعفيربربيعاطةربربشةاعاإل،عوعالع تضربرباةعو ربربلالعاطتاا ربرب عبملت ربربملرلاعة ربرب هعطل بربربمل-0
ع.ععلاملعو هع  ديع  علغشضعت لغاعاتغت ملت،ععات تق نيوعع اعةملعحيققعر  ملتعلص تعةةعر مللعاإاامللعاتملطشنيوع
،عاتتا ربربصعةربربةعاتةربربالعالربرب عاا ربرب ع قربربديعةربربةع يربرباوععت اربربةععربربشةاعاطتاا ربرب عبملت ربربملرلاعلربرب عةربربةعات ربرب وععاطةربربة -0
اععاعاعات   اعاتملطشرباعات ربملرلاعيفعات رب وععمبربملع غحربهعاقرباعاتتعربملةلنيعزبربملةةعلربمل ااعاا  ع  ع قديعبةارعشىتعخملعوع

ع.عووعةارد ة
                                                 

ع.ع45-40صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عواة عا بشملت-1
-049عصعصع،9774مليعةربع95-90،عاطربدورتعاطدوطشرباع ربملبقاعاطربتل ،ع''اتتا ربهاوععةةعو ملطشاعاطتاا  عاإل ربالةشاعاطتاا رب عبملت ربملرلاعطلا رب واملتعاطةربة ت''،عحاادعات  يعالشني-2

،ع ملةعربرباعاتغافشربربربا،عاطعربربددعاطصربربربملين،عولربربرباعآفربربمل عاجلد ربربربدتعاط ربربغاعاطعملشربربرب ت،عطربربرب  عاا ليربربملعيفعاالرتةربربربملدعاإل ربربالةي"،عوع:عحاربربدعة ربربربيعبربربةع ربربربعدعاجلربرب اع:ع"اطةربربربغملاملتعاطةربربة ت.عوبتةربرب ا،ع044
ع.150صع،ع1225
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ع ذاعتربربااف تعلربرب عاطعااةربرب عاطربربكعت ربربا عرربربدعرواشربربملعيفعدرا ربرباعات ربرب وععفربرب  عوربربربملحعو ربربلالعاطتاا ربرب عبملت ربربملرلاعتت ا ربربد-0
ع ققعر  اعاط  لملءعمجشعمل.وع
ثشربربربرب عتقربربربربفع ربربربربت ع،عمل ملتعاطربربربربكع تهل يربربربربملع ظربربربربملمعاطتاا ربربربرب عبربربربربملإلر اضالع عتاربربربربدع ربربربربتاعاإ ربربربربلالعلصربربربرب اعالربربربرب عاطضربربربربا-5

عععععععب ااربربربربربملعالعت ربربربربربتهش عتل شربربربربرباعلملفربربربربرباعاطضربربربربربامل ملتع،عاطضربربربربربامل ملتعث ربربربربرب عاصربربربربرب تعوةربربربربربملمعات   ربربربربربملتعاطةربربربربربة تعبةربربربربربغاعخملعربربربربربا
 رباعةربملعود ع  عجنربملحعة   ربملتعاطتاا رب عاتعتاربدتعهلربتاعاطغظربملمع  عوععاط  وختعاطكعتهل يملعة   ملتعاإلر اضعبغملةدتوع

عععععععع.ععاتتا هاعةغيملوعع ص عةةعات   ملتعتعخملعاعاطةة ت تلعاط
 المرابحة: المطلب الثالث

فربرب  عات   ربربملتع،علربربتاعات ربربملرلاوععبعربربضعاطةربربشغعاط ربرب شياعاربربملوعع ضربربملفاع  ععربربشغعاطتاا ربرب عاطقملةاربرباعالربرب عاتل شربرباعلملتضربربملربا
ؤعات   ربربملتعاطتعملةربرب عوفربربقع ربربت عثشربرب عتغضربرب عةعظربرب،عاتملطشربرباعاإل ربربالةشاعتقربربدمعو ضربربملععربربشةملعاا لشربرباعرملةاربرباعالربرب عاتد ا شربربا

ع.ععذطدعطقلاعاتخملط عاتات اعاغيملعا سعاطةشغعاإو وععاطةشغ
وعةةعبنيعو ؤعاطةشغعاطتاا لشاعاإل الةشاعاطقملةااعال عاتد ا شاعجندععشةاعات احباعاطربكع ربغحملولعاطتعرب ضعهلربملعيفع ربتاع

ع.ععاتهلاعةةعاطعا 
   مفهوم المرابحة: الفرع األول

 : غةالمرابحة ل –أوال
عاطرب بحوععاطرب بح:ع ربيعة ربتقاعةربةعاطرب بحعثشرب عرربمللعابربةعةغظرباروععللااعات احباعةةعاطغملثشاعاطلةا رباع ربيعالرب عوز عةغملالربا

واهربمل عةربملالعة احبرباعويعالرب عوععرربدعورحبتربهعمبتملاربهوععورحبتربهعالرب ع ربلعتهعويعواهشتربهعرحبربملوعع،اط بملحعةعغمل عاطغاملءعيفعاطت ملرتوع
العبربدعوععلربتطدعاشربا تهعة احبرباوعع،بعملعاط لعاعة احباعال عل عا  تعدر ربؤ قمللعوعع،بع عاط يءعة احباوعع،اط بحعبشغيامل

ع.1ةةعت اشاعاط بح
 :  المرابحة اصطالحا: ثانيا

ع:عطقدعوردتعادتعتعملر فعطلا احباع  ةع جيملزعومهيملعفشاملع لي
ا رباع اع"بش عاط لعاعب ع عاطت لغاعةضربملفملع طشربهع  رب اعة ع Murabahah/cost plus financingبش عات احباع-1

ع.2لاملعجيازعاط ش عبملطغقدعووعاإ  "،ععل بحعووعة لغعةقهاع،ععحددت
وشربربربربي  ،عت ربربربربتعا عاربربربربملدتعيفعاالشربربربربملتعاطت ربربربربملرتعع0  عع4ات احبربربربرباعا ربربربربملرتعاربربربربةع"عربربربربشةاعاا لشربربربرباعرةربربربرب تعاإ ربربربرب ع)ةربربربربةع-9

عابضربربملة عووعة لربربغعايش  ربرباعةعشغربربوععثشربرب عتتاصربرب عيفعاط ربرب اءعب ربربع عاملبربربملعةربربةعر ربرب عبغربربدع  ربربالةيعةربربملعطربربد عةربربارد،عاطدوطشربربا
ع.3ر  عبشعيملعةةعر  ع تاعاإخ عب ع عوال "،عحددتعةةعر  عااش عاط غدوع

                                                 
ع.ع14صع،ع1222،عاطه عاعاإو ،عةة ،عاطقمل  ت،عدارعاطغ  عطل ملةعملت،ع''اطته شقملتعاتة فشاعط ش عات احباعيفعضاءعاطغقهعاإل الةي''،عاهشاعفشملض-1
ع.ع101صع،ع9771،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عدارعواة عطلغ  ،ع''و مل شملتعاطعا عاتة يفعاإل الةي''،عحاادعث نيععاا -2

3
-Kamal chehrit ; le banking islamique ; édition Alger livres ; Alger , Algérie , 2007 ; p. 16.  
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"تلربدعاط شرباععاطربكعترب ت صعفشيربملع ربع عاط شرب عط ربلعاعةربةعاط ربل عةرب ع:عوعيفعتع  فعآخ ع  ةعاات ربملرعات احبرباعالرب عواربمل-4
ع.1 ع عش اءعاط لعاعاإعليعطتحقشقعاط بح"

يعا ملرتعاة:"رشملمعاط غربدعاإل ربالةيعب رب اءعاط ربلعاعاطربكعاملع  قعةةعتعملر فعف  هع  ةعر العال عو ع ربوعة
 هلرباعفشربهع،عووعبغملءاعال عوادعبملط  اءع تقربدمعبربهعوثربدعااالةربه،عحيتملجع طشيملعاط ا عبغملءاعال عدرا اعإثاالعاط ا 

عفربرب ذا،ع  ربربديعفشربربهعر  تربربهعيفعشربرب اةيملعةربرب تعامل شربرباعةربربةعاط غربربد،عوعةربربةعاط غربربدعشربرب اءع ربربل عةعشغربرباعووعا ربربت اد ملعةربربةعاخلربربملرجعةربربصال
 ربربيعو ع لعربربةع،عوعرربربملمعب ربرب اةيملعفلربربهعو ع  شعيربربملعطهملطربرباعاط ربرب اءعاإولعووعطةربرب  عة احبربرباوععارتغربرب عاط غربربدعحبمل ربرباعاط ربربا ع طشيربربمل

 هلربرباعة لةربربملعةعشغربربملعةربربةعاطربرب بحعتربربةع   ربرباعوع،عاط غربربدعرشاربربهعاط ربرب اءعةضربربملفملع طشيربربملعةربربملعت لغربربهعاط غربربدعةربربةعةةربرب وفملتعب ربربأامل
اطعاش  ع تغقمل عال ع   اعةعشغرباعةربةعاطرب بحعتضربملاع  عوعط غدعاعويعو عاطه فمل ع)،عةة وفملةملوععفشيملعز ملدتعاةعرشاتيمل

ط  قربرباعوععشربرب وختعت ربربلشؤعاط ربربلعاوععمثع تغقربربمل عبعربربدعذطربربدعالربرب عة ربربمل ،عاطت لغربرباعاط لشربرباعطل ربربلعاعطلاعربربالع  ع ربربع عاط شربرب 
ع.2 دادعاطقشااعاط غد"

  :  شروط بيع المرابحة: الفرع الثاني
ع:ععخملعاعومهيملعةملع لي  اختع ملط شاعاطغقيملءعطةحاعاقدعبش عات احباعش وطملع

لربربربتطدعةربربربملعحياربربرب عالشربربربهعةربربربةع،عوعخملعربربرباعات ربربربا عاطصربربربملينوععو ع  ربربربا عاطربربربصاةعاإعربربربليعاإولع"ةعلاةربربربمل"عطهربربرب يفعاطعقربربربد-1
ع.ععت ملطشفعوخ  

ع.ععو ع  ا ع"اط بح"عةعلاةملعةقدارعووع   اعةةعاطصاةعاإول-9
ععععععععععععاتازو ربربربربربربربربربربربربملتعوععمبعربربربربربربربربربربربرب عو ع  ربربربربربربربربربربربا عطربربربربربربربربربربربهعةصشربربربربربربربربربربرب علربربربربربربربربربربربملت شالت،عو ع  ربربربربربربربربربربربا ع"رو عاتربربربربربربربربربربربملل"عةربربربربربربربربربربربةعذواتعاإةصربربربربربربربربربربربملل-4
إ عاإعرب عيفعاترب ابحعبشرب عاطربصاةعاإولعةرب عز ربملدتعيفع،علملطع وضعالعجيازعبشعهعة احبا،ععف ذاعلمل عرشايعطه،عاطعدد ملتوع

ع.عاط بح
الع،عوعمبعربرب عآخربرب عالع ةربربحعبشربرب عاطغقربربادعة احبربربا،عوعو عالع  ربربا عاطربربصاةعيفعاطعقربربدعاإولعةقربربملبالعجبغ ربربهعةربربةعوةربرباالعاط بربربمل-3

ع.ععمبصليملعويعا اعبتا عووعذ  ملعبت اعووعراحملعبقاحعجيازعبش عاط لعا
ع.عإ عبش عات احباعة ت صعبملطعقدعاإول،عو ع  ا عاطعقدعاإولععحشحمل-0
عععععععععععععععةملط ربربربربربملعهلربربربربربملعوععويعو ع  ربربربربربا عثربربربربربملة اعطل ضربربربربربملاا،عو عت ربربربربربا عاط ربربربربربلعاعةا ربربربربربادتعاغربربربربربدعاط ربربربربربملة عثربربربربربنيع بربربربربرب امعاقربربربربربدعاط شربربربربرب -0
ع عاقدعبش عات احباع قامعال عاط ش عاتملض .إ،عرملدراعال عت لشايملع  عات ايوع
ع.عاطااعوعع ملفشملعطل يملطاوعع د دعةااعغملتعاط لعشاع د داعلملةال-0
عععععععععععععع،عاطعاشربربربربربربرب ،عات ربربربربربربربايعاإولعاط ربربربربربربربلعشاعبعقربربربربربربربدععربربربربربربربحشحعر ربربربربربربرب عو ع  شعيربربربربربربربملع  عات ربربربربربربربايعاطصربربربربربربربملين،عو ع تالربربربربربربربدعاط ربربربربربربربملة -5
ع.عةملعالع لدع اعبش وععذطدعثىتعالع ق عاط ملة عيفعحظارعش ايوع

                                                 
 .ع199صع،ع9777،عةة ،عاطقمل  ت،عابااحعطلغ  عردا،ع''اط غاحعاإل الةشا''،عح ةعومحدعاخلغ ي-1
ع.ع971صع،ع9770،عةة ،عاإل  غدر ا،عات تاعاجلملةعيعاتد  ،ع''اطق ارعاال تصاملريعيفعاط غاحعاإل الةشا''،عةةهغ علامللعاط شدعطلش -2
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فربوعاط ربملة عات ربايعبربملطصاةع،عوعفل يعت ا ععحشحاعجياعو ع تحددعفشيملعاطربصاةعإ رب ،ع ذاعلمل ملعات احباعإ  -2
ع.عبملات ملرعو عاإ  ع  ا ع ملط ملعوال عةغه،عاتمل 
ين آمناوا ياا ييهاا الا }:عرربمللعتعربمل ،عاط ربغاوععفقدعا ملع  وعاطة رعبملط تملل،عو عالع  ا عاط بحع ملش ملعاةعاطة ر-17

ع.ع{ال تأكلوا يموال   بين   بالباطل إال ين ت ون تجارة عن تراض من  
عفقربربدعارب عاط  ربربالععربل عاهللعالشربربه،ع رباع ربرب يعاطا ربادعالعاطاعربفوععبربربنيعاطةرب رعاتغيرب عاغربربهعوععوعاط ملطرب ع غربملعالعفربرب  عبشغربه

عفقمللع"العت اواعاط ادعيفعاتملءعف  هع  ر".عاطة رع لؤعاةعبش وع
اطةربربرب عاربربرب اعالربربرب عو ربربربهع"اربربربدمعاطتاملاربربرب عبربربربنيع،عوعحعيفعاط شربربرب عبملت احبربربرباع ملشربربرب ملعاربربربةعاطةربربرب عاطغربربربملث و عالع  ربربربا عاطربربرب ب-11

رربربدعاختلربربفعاطغقيربربملءعيفع،عوع  ربرب وعع ربرباعالربرب ع ربرباانيعفربربملث وععالع علاربربهعاتة ربربا عيفعواغربربملءعاطتعملرربربد"وععاطع ضربربنيعيفعاطقشاربربا
باضربربرباحعالربربرب عة و ربربرباعع ربربربتاع ربربربدل،عوعاإو عبملإخربربربتع ربربرباعاربربرب اعاطت ربربربملروعع  ربربرب اعاطةربربرب عاطربربربتيع ةربربرب ع  عدر ربربرباعاطغملث ربربربا

ع.ععواملعرملبلاعطلتةش عث اعا واعاط ةمل وععاتعملةالتعيفعاط   عاعاإل الةشا
 أنواع التمويل بالمرابحة: الفرع الثالث

ع:ععث اعط شعاعالاشاعات احباع  عةملع ليوعع  ةعتق شؤعبش عات احبا
 :  المرابحة البسيطة )العادية(: أوال

اعةعشغربرباعب شعيربربملعطلا ربربايعة احبربرباعدو عو ع  ربربا ع ربربتاعاإخربرب عرربربدعطلربرباعوع قةربربدعاربربملعرشربربملمعاط ربربملة عاتملطربربدعط ربربعل
ع  نيعاط ملة عات ايعاطصاةعاطربتيعاشربا عبربهعاط ربلعاوععط ةعة عا تا مللعو ع علؤ،عوعةةعاإولعش اءعاط يءعح عاط ش 

ع.عع1مبع عو ع  اختعالشهعرحبملعطلد غملرعووعاطدر ؤ،عةقدارعاط بحوع
ووعاربربربةعط  ربربربقعشربربرب لملةملع،عغربربرباععةربربربةعاط شربربرباععاربربربةعط  ربربربقعشربربرب لملةملعاطتملبعربربرباوعاربربربملر عاتةربربربملر فعاإل ربربربالةشاع ربربربتاعاط

ذطربربربربدعبقشربربربربملمع ربربربربت ع،عوعةربربربرب عاتتعربربربربملةلنيعةعربربربربه،عوعووعاربربربربةعف  ربربربربقعاط ربربربرب لملتعاطربربربربكع ربربربربدخ عةعيربربربربملعاط غربربربدعيفعتعربربربربملةالت،عاطتملبعربربربا
فربرب ذاعارتغربرب عاتةربرب اع،عووعبغربربملءاعالربرب عطلربرباعوثربربدعااالةيربربمل،عاتةربربملر فعاإل ربربالةشاعب ربرب اءعاط ربربلعاعاطربربكعحيتمل يربربملعاط ربربا 

ذطربربدعبربرب اال عرشاربرباعشربرب اءعاط ربربلعاعةضربربملفملع،عوعطربربهعو ع  شعيربربملعطهملطربرباعاط ربرب اءعاإولعووعطةربرب  عة احبربربا،عوعطدعرربربملمعب ربرب اةيملبربربت
ع.عع2مثع هلاعة لةملعةعشغملعةةعاط بحعال عةةع   اعيفعش اةيملعز ملدتعال عللغتيمل،ع طشيملعةملعت لغتهعةةعةة وفملت

      بيع المرابحة لآلمر بالشراء )المرابحة المركبة(      : ثانيا
  اءعووعات احباعات ل اع ربيعاطةربشةاعاطربكعجنربد ملعيفعاطته شربقعاطعلاربيعطل غرباحعاإل ربالةشاعط  عبش عات احباعطآلة عبمل

  عاختلغربملعيفععربشمل تيملع العواربملعتتغربقعمجشعيربملعوععطقربدعوردتعاربدتعتعربملر فعطلا احبرباعبملط رب اءوع.عيفعارتةملد ملتغملعاتعملع ت
"طلرباعاط بربا عةربةعاط غربدع:عثش عا فربملعالرب عو ربمل عواربمل.عاطتاا لشاعةضاا عوعشةاع ت عاطعالشاوععةةع ملثشاعفحا 

 عربربد عو ع  ربربا يملعةغربربهعبربربصاةعو ربرب ع ربرب بحع،عوعاإل ربربالةيعشربرب اءع ربربلعاعةربربةعةربرباردع)شربربخصعاملطربرب  عب ربربع عثربربمل ع)ويع قربربدا 
                                                 

عبتة ا.،ع337صع،ع9777،عاطه عاعاإو ،عاتة ل،عات ل عاطصقمليفعاطع يب،عاطته شق"وععاطقمل ا وعع"اط غاحعاال الةشاع:عاطت  باعبنيعاطغقه،عاملة اعاط  رملويعاتملطقي-1
عرا  عل عةةع:-2
ع.55صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9775،عومحدع لامل عخةا اع-
ع.ع471صع،عة   ع ملبقعاطتل ع9770،عفلشحععث نيعخلفع-
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ملع عقدا عبشغياربملعبشعرب،عا تالةيملوععبعدعش اءعاط لعاعةةعر  عاط غدعاإل الةي،عوعفشهعاط غدعة لةملعووع   اع تغقمل عالشيمل
ع.1 دف عيفعورملعآ  ع"وعع د داعبصاةع تضاةعرحبملعطل غد

 : صيغة المرابحة في تمويل المؤسسات ص.و.م ايجابيات: الفرع الرابع
ع:2فشاملع لي  ةع جيملز ملععايعاالشاعاطتاا  عاةعط  قععشةاعات احباعال عاطعد دعةةعاالجيملبشملتربتغه

.عبغملةربربدتعط ربرب اءعةربربملع ل ةيربربملعةربربةعوعربربالعووعة ربربتل ةملتعت ربربةش تربرباف عةربربملع تمل ربربهعات   ربرباعدو عاطل ربرباءع  عاالرربربااضع-1
ع.ععبملطتمل عاغاعاطعد دعةةعاإا ملءعاطتاا لشاعات ت هاعو مل ملعب ع عاطغملةدتوعع..اخل

رلربربربرباعدرا ربربربربتيؤعبملط ربربربربل عووعال عربربربربدامعوععتل ربربربربأعاربربربربملدتعات ربربربرب واملتعص.و.مع  ع ربربربربت عاطةربربربربشةاعطربربربربغقصعخربربربربوةؤعبملط ربربربرب اء-9
خملعربرباعيفعبدا ربرباع  ربربملطيؤعاال ربربتصاملريعالربرب عخربربواءعةربرب  لنيعطلقشربربملمعوععلشربرباعوثشمل ربربملثربربىتعاحملوععةعربرب فتيؤعبملإ ربرباا عاخلملر شربربا

ع.ععبتطد
،عطربشسع قربربادوععات   ربرباعات ربا اعإ عاطتعملةربرب ع ربتؤعيفع ربربل وععتقلرب عاتخربملط عاطغملاربرباعاربةعاطتضربربخؤعالرب عاط ربربملة عاتاربال-4
ع.عع عاط ش   ةعة ااملتعاطتضخؤعاغدعتقد  ع عوع
عذطربدعبتا شغيربملعةربةعالربدوععةعط  ربقعات احبرباعةربةعاا رب عرو عةربمللعام.ص.و.ما ةعات   ملتعاتملطشاعاإل الةشاعارب-3
عمثعتقامعبتحا  عةل شتيملعهلربملعبربدو عدفرب عفرباريعطقشاتيربمل،عاتاادعاإوطشاعاطكعت ا عحبمل اع طشيملوععثشملزتعخمتلفعاتعداتوع
لرب عشرب  عور ربملختعووعدفعرباعفت ملاد ملععشةاعات احباعال عدف عةملعالشيملعا،عاطكعاملدتعالعالدعاإةاالعاط ملفشاعطتطدوع

،ع رب عاطصاربملرعيفعاطقهربملععاط رااربيوععاطربتيع رب ت صع ةربملعب شرب عاتغت ربملتعووعةرب عةاا ربؤعاتةربملدوععواثدتعيفعةاادعة ربتق لي
ع.عثش عت تخدمعخملعاعيفعاطعالشملتعاال ت اد ا

اف عطربربد يملعات ربرب واملتع ربرب عاط لشربرباعاطربربكعالع تربربوععثشربرب ع  ربربةعته شقربربهعبربربنيعاإفربرب اد،ع تاشربرب ع ربربتاعاإ ربربلالعبملط  ربربملطا-0
لاربربربملعو ربربربهعطربربربشسعاالشربربرباع،عع ربربربيعوثربربربدعلربربربملتعات ربربرب واملتعاطةربربربة توععدفربربربملت عحمل ربربرب اعووع ربربرب  عرلربربربيعووعتربربرب خشصعث ربربرباةي

ع.عع منملعتغهايعال عاالشاعاةتامل عتتاص عيفعتأ ش ع دادعاطصاةوععاملر اعحبتا
طشاعة ار رباع ت عاطةشةاع دعةالةااعطضامل عا تقالطشاعاتربا.ص.و.معإ عاتاربالع)اطا ربشص عالع  لربفع غ ربهعة رب وع-0

ووعةتملبعرباعووعاطتربربدخ عيفعاإلشربرب ااعالرب عات ربرب وععإ عاقربربدعات احبربرباعرلشرب عاتخربربملط تعبملطغ ربرب اع طشربهعفيربرباعضربربامل عال ربربادادع
ع.ععلاملعجيازعطهعو ع هلاعضامل ملتعطتطد،ععيفعتملر ؤعحددعو ضملوععوةااطهعة ع ملة عربحعةغمل اعة نيعيفعاطعقد

ع.ععملةدعة شعملته  ةعطلا ايع دادعاإر ملختعات تحقاعالشهعةةعا-0
ع.عت وجييملوععتاف عو شلاعطل ملة ع ذاعلمل عةغت ملعط  ملدتعة شعملته-5
ع

                                                 
 .ع100صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عة دورعفملر -1
ع95-90،عاطربدورتعاطدوطشرباع ربملبقاعاطربتل ،ع''اإلاال ربملتوعععشغعاطتاا  عاإل ربالةشاعطلا رب واملتعاطةربة تعاطقملةارباعالرب عو ربلالعاطربد ةعاطت ربملري''،عحادعا دعاتلشؤعاا -را  عل عةةع:-2

ع.ععبتة  ف،ع302-305عصعص،ع9774ةمليع
،عالربربامعاطت ربربش وععاطت ملر ربرباوععللشربرباعاطعلربربامعاالرتةربربملد ا،ععدرا ربرباعثملطربرباعبغربربدعاطولربرباعاجل اةربرب ي،ع''اتتا ربربهاعيفعاالرتةربربملدعاإل ربربالةيوعع ربرب واملتعاطةربربة تو ربربملطشاعاا ربرب عاتوععطربرب  ''،عوثربربالمعفربرب حعاهلل-

ع.ععبتة اع143-144عصعص،ع9775،عاجل اة ،ع هشف،عر ملطاعةمل  ت ع  عةغ ار،ع ملةعاعف ثملتعا مل 
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   البيع بالتقسيطو االستصناعو التمويل بالسلم: المطلب الرابع
 ضربملفاع  عاطةربشغعع غحملولعةةعخاللع ربتاعاتهلرباع  عبعربضععربشغعاا رب عاال ربتصاملرعيفعاط غرباحعاإل ربالةشاع

ع.ععاعاط ملبقاعةةع تاعات ح اطكع  قملعاإلشملرتع طشيملعيفعاتهل
 صيغة التمويل بالسلم: الفرع األول

اربربةعطربربد عاربربددعةربربةعاتةربربملراعاإل ربربالةشاعع،عوخربربتعاقربربدعبشربرب عاط ربربلؤعط  قربرباع  عثشربرب عاطته شربربقعلةربربشةاعاطتاا ربرب 
لاملعةملر تهعاددعةةعاتةربملراعاإل ربالةشاعيفعاط ربادا ع،ععاطتغاشاوععاتة اعاطع اريعاإل الةيعطال تصاملر،عوعل غدعديب
ع.عرملعاعيفعاا  وععوا  عال ع همل 

 :  اصطالحاو مفهوم السلم لغة: أوال
ععععععععععع.عع1ةع وععاط لؤعيفعاطلةاعةعغمل عاط لفعوز مل: لغة-1
ع:عطعل عةةعوب ز ملعةملع ليوععادتعتع  فعطل لؤةةعاطغملثشاعاالعهالثشاعوردتع: اةطيما-2
ع.عع2اطتةاعب دلع عه عامل ال قةدعبعقدعاط لؤعبش عةاعااعيفع-
ال عو ع  لؤعاط لعاعيفعو  عالثربقعةتغربقعالشربهعيفعاقربدع،عويع دف عات ايعرشااعاط لعاعثملال،ععمل  بش عآ  عب-

ع.3اط ش 
ع.4ات ش عآ العووعة   وععاطصاةعا  عويعةقدموععاالشاعة ملدطاعمثعمب ش -

،ع قملبلربربهعةةربربهلحع"اط ربربلف"اغدعو ربرب عاطعربرب ا ،عوعوعرربربدعشربربملععا ربربتخدامعةةربربهلحع"اط ربربلؤ"عاغربربدعو ربرب عات ربربملز
ع.ععواؤعةةعاط لؤعإ هع هلقعال عاطق ضعات ةعو ضملط ةعاط لفعوع

 : ص.و.م من التمويل بالسلم. ايجابيات المؤو فوائد: نياثا
  ربربا عاطتربربمل  ع،عوعثشربرب ع  ربربا عاط غربربدعرلعاط ربربلؤ،ع  ربربةعا ربربتخدامعاقربربدعاط ربربلؤعيفعاط غربرباحعاإل ربربالةشاعطتاا ربرب عاطت ربربملرت

 ّلُؤع طشه
ُ
ع.عش اة ملعبملت لؤعفشهعاط ضملااعووعاط لعاعاتاادعاا ليملعووعاا  ،عوعات

خملعربرباعةغيربربملعتلربربدعاطربربكعوععوعالربرب ع ربربتاعاإ ربربمل عف  ربربهع  ربربةعتغظاةربرباعاتربرب .ص.و.معةربربةعاال ربربتغملدتعةربربةعاطةربربشةاعاطتاا لشربربا
ع:عع تاعةةعخاللوععتعملينعععابملتعاا لشا

ع.ععة ملمهتيؤعيفعاإل تملجوعع  ةعطةةملرعات ارانيعةةعاتةالعال عاطتاا  عات  قعاطالزمعط رععوراضشيؤ-1
اطةربربغملايعةربربةعاا ربرب عاطعد ربربدعةربربةع  ربربملطملةملعخملعربرباعةربربملعوععو.عمعاطعملةلربرباعيفعاطقهربربملععاطت ربربملري.ع ربربةعات   ربربملتعص -9

ع.عاتغت ملتعاط اة اوععتةد  عاط ل وعع تعلقعةغيملعبملت اث عاط ملبقاعإل تملج
عربةملرعاتغت ربنيعةربربةعاتةربالعالرب عة ربتل ةملتعاإل تربملجعلربرب و عةربمللع ربلؤعةربةع يربا،علاربربملعوعع  ربةعطلا   رباعات فشربا-4

ع.ععغيؤعتة  فعةغت ملةؤعة ملش تع  عاط غدعاإل الةيعح عاقدعاط لؤعةةع ياعوخ    
                                                 

ع.ع930صع،ع9770،عةة ،عاإل  غدر ا،عة ل عاإل  غدر اعطل تملل،ع''و دااوععملةصخةوععة ملدئ'':عاالرتةملدعاإل الةي،عث ةع  ي-1
ع.ع0صع،ع1224،عاطه عاعاإو ،عط غمل ،عب وت،عدارعاط ملةشاعطلغ  ،ع''اقدعاط لؤعيفعاط   عاعاإل الةشا''،عفاز اعمحملد-2
ع.ع0صع،ع1224،عاعاإو اطه ع،عط غمل ،عب وت،عداة عاط ملةشاعطلغ  ،ع''اتةملراعاال الةشا''،عحادعششخا -ع3
 ع13صع،ع9773،عاطه عاعاطصملطصا،عاط عاد ا،ع دت،عاط غدعاإل الةيعطلتغاشا،ع''احململ  عط ش عاط لؤعيفعضاءعاطته شقعاتعملع وععاالرتةملديوععاالطملرعاط  اي''،عحادعا دعاتلشؤعاا -4
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معخملعربرباعتلربربدعاطربربكعطربربشسعهلربربملعاطقربربدرتعالربرب ع.عو.ع غقربربملتعات ربرب واملتعصوععت ربربمل ؤع ربربت عاطةربربشةاعيفعت شربربشدعت ربربملطشف-3
ع.عع تاعط ا عو ععشةاعاطتاا  عبملط لؤع ددعة  قملعمثةعاط ش وعع ظملمعاطت ملطشفعب   عفعمللع دارت

عاإل تملجعةغيملعوعحمللعات .ص.و.معخمملط عاط  اءعر  عورملعاال تخدامعاطغعليعهلمل.غاعش اءعة تل ةملتعجي-0
ة رب قملعثربىتع اافربقعالرب عوعع ربا عة ربتا تعطل ربل ع جيربملدالرب ععاإل ربالةي  عاطتعملة عوفقععشةاعاط لؤع دف عبملط غدع-0

 ربتاعللربهع،عوعدربدعرشارباعاط ربلؤعع قشربقعاملةربطت د عاإل تملج تاعةملعحيفعولص عات .ص.و.معال ع،عوعاطتعملردعة عات لؤع طشه
 عربلربربتطدعالربربععبملإلجيربربملل ربربشعادععيفعة ثلربرباعالثقربرباع،عاخلربربدةملتوععل ربرب عالربرب عة ربربتا عاط ربربل   ربربملختععوعع ربربشخلقعد غملةش شربربا

عاخلربربربربدةملتعرربربربربملدرعالربربربرب عا ربربربربتشعمللع ربربربربل وععا ع  ربربربربصعطل ربربربربل ربتاعبا ربربربربادع ربربربربرب ربربربربوععاتتا ربربربربهاوععةغظاةربربربرباعاإااربربربربمللعاطةربربربربة ت
ععع.ععةغت ملتع ت عاإخ توع

 التمويل باالستصناع :الفرع الثاني
اطكع  ربةعةربةعخالهلربملعطربشسعفقربصع،عوعدواتعتااشفعاإةاالعاتتملثاعطل غاحعاإل الةشاوثدعوملععاإل تةغع عتو

ا ربتةاللعاطهملرربملتعاإل تمل شرباعاتعهلربرباعوعع منربملعو ضربملعات ربملمهاعيفعاطتغاشرباعاطةربغملاشا،عوع قشربقعاإربربملحوععت ربةش عوةرباالعاط غربد
ع.ععت ةش عاطعاملطاوععيفعاتةمل  

 :  ماهية اإلستصناع: أوال
عةةعاطغملثشاعاطلةا اععولتاعاالعهالثشا.وعع تاوعع غحملولعفشاملع ليعاطتع ضعتغيامعاإل تةغملع

:ععربغعهع ةربغعه:عاال تةربغملععةربةعاطغملثشرباعاطلةا رباع ربيعا ربملرتعاربةعللارباعة ربتقاعةربةعفعرب ع"عربغ ": ايستصاااا لغاة-1
ع.ع ععغعه داملع:عا تةغ عاط يءوع.عغ عطهعخملامل ذاع ألعر العو ع ة:عا تةغ عفال عخملاملوععالت،:عاعهغعهوععالاه
ةةعاطغملثشاعاالعهالثشاعوردتعاطعد دعةةعاطتعملر فعفشاربملعفربصع ربت عاطةربشةاعاطتاا لشرباع: ايستصااا اةطيما-2
ع:ععومهيملةةعوعع الةشاعات تحداااإل

ععععععععمتعطربربربربربرب ااعب  تربربربربربربملجعشربربربربربربيءعةعربربربربربربنيعوفقربربربربربربملعتااعربربربربربربغملتعثربربربربربربدعاإو"عاقربربربربربربدع تعيربربربربربربدعمبا  ربربربربربربهعع:اال تةربربربربربربغملعع ربربربربربرباعا ربربربربربربملرتعاربربربربربربة
ااشرب عوعع  ربملء ةربةعتةربغش عوععاإل تربملج  ا ع تاعاطتعيربدعلرب عخهربااتعوع.عتملر ؤعت لشؤعحدد ةوععب ع وععاالتغمل عب أامل

 تعيربدععو ذعب ة مل ربهع ،ع ع قربامعاطهرب اعاتتعيربدعبتغغشربتعاطعارب عاتهلربالعبغغ ربهوالع  اختعيفعاال تةغملعع،عوعوعتةلشفو
ع.عة  وطشته"وععش افه  ملع ع يملتعوخ  عتغغت ع وعجب ءعةغهعوبتطدعاطعا ع

 :  شروطهو أركان االستصناع: ثانيا
ع:ع1تتاص عو ؤعورلمل عاقدعاال تةغملععفشاملع لي: سر ا  عق  ايستصااا-1
عاطةمل  ع)اتهلالعةغهعاا عاط يء .وععمهملعطملطاعاال تةغملعوع:عالعا  ا -س
ع.عع عاتعقادعالشهع اعاطعنيعاتةغاااإ:عالمصاوا-ب
ع.عاطق الوععاإلجيمللويع:عالصيغة-ج

                                                 
ع.ع100صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9771،عحاادعث نيععاا -1
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ع:ع1 يوعع عش وختعاط ش    اختعطعقدعاال تةغملععخملعاع ضملفاع: شروق عق  ايستصااا-9
ع.عع ع  ا عاتةغاععةعلاةملعبتحد دعةااعغملتعاط يءعاتهلالععغملاتهع د داعوافشملع غ عاطتغملزلعاغدعاطت لشؤو-س
ع.ععد اعذطوععات الوععفالع ةحعيفعاط قال،ع ع  ا عاتةغاععممملعتدخلهعاطةغملااو-ب
فربربالع ةربربحعفشاربربملعالعتعملةربرب ع،ع عاال تةربربغملعع ربربملة عا تح ربربمل ملإ،ع ع  ربربا عاط ربربيءعاتةربربغاععممربربملعجيربرب يعاطتعملةربرب عفشربربهو-ج
،عزةربمل عالرب عزةربمل وععفربالع قربمل عة ربمل عالرب عة ربمل ،عزةربمل وععا ااعاط ملةدتعيفعل عة ربمل ذطدعفتلفعحب اعاإ،عوعهربفش
ع.ععطشهعبه  قعاط لؤ  هع  ةعاطتااع عذاعلمل عاط يءعاتهلالععغعهعممملعمعا عاطعملدتعبةغملاتهعف  ةملعووع
 ربملرتعالع  ربهع  ربا عاقربدعع ذاعلمل ربملعةربةعات تةربغ عف فرب،ع عت ا عاتاادعات تخدةاعيفعاط يءعاتةغاععةةعاطةمل  و- 

ع.عاقدعا تةغملع
ع.اطعددعلملإطفعةصالوععفملجلغسعلملطد غملرعاجل اة ي،عادداعمبملع غ عاطتغملزلوععبشمل عاطصاةع غ مل-و
ع.ععذطدع  عثتشلاذاع ت ش عبشمل عة مل عت لشؤعا- 
 :  التمويل بصيغة االستصناع: رابعا   

ععععععععععع قربربربربقعاطعد ربربربربدعةربربربربةعات ا ربربربربملععواربربربربملع ال،علمل ربربربربملعتقتةربربربرب عفقربربربربصعالربربربرب عاجملربربربربمللعاطةربربربربغملايعع  وععته شربربربربقععربربربربشةاعاال تةربربربربغملعع  
عععععععععععع ربربربربربربربداغملعاربربربربربربربةعةغظاةربربربربربربرباعات ربربربربربربرب واملتعاطةربربربربربربربة تعع ذاالربربربربربربرب عات ربربربربربربربتا عاجل ةربربربربربربربيعوععاالجيملبشربربربربربربربملتعالربربربربربربرب عات ربربربربربربربتا عاط لربربربربربربربيوع
ع:ععةغيملعجندوععاتتا هاوع
ت  ربدعوععاالشملتعاال تةربغملعع   ربدعطع لرباعاالرتةربملدعاطرباط عإاربملعتغهربايعالرب عة رب واملتعثقشقشرباعتاطربدعاطربدخال-1

ع.ععةةعاطهلاعاطغعملل
بملال تةربربغملععيفعت ربربلشايملع.ع عاربرب عالربرب عخدةربرباعاتربرب .ص.و.معاإل ربربالةشاته شربربقععربربشةاعاال تةربربغملععيفعاتةربربملراعع  -2

اخلربوتعاط ملفشرباعيفعتقشربشؤععوو ملط ربملعالع  ربا عهلربتاعات تةربغ عاطارربملعاط ربمليفع،ععاعط قملعطلاااعغملتعاحملربددتاطعنيعات تةغ
ع  ربربربملختعارتةربربربملديعةغشربربربدعطلةربربربمل  ع ذ فيربربرباع.عاطربربربكع عاربربرب عاط غربربربدعالربربرب عتاف  ربربربملوععاطدرا ربربربملتعاطغغشربربرباوععاتقربربربملوالتعوااربربربملل

ع.ععاجملتا وععات تةغ وع
   ربربدعوعع ععربربغعيملعفش  ربربدعةربربةعدخلربربهعاتقشقربربيربشربرب عاط ربربلعاعاتتغربربقعالربرباف عاقربربدعاال تةربربغملععطلةربربمل  عرحبربربملع تحقربربقعةربربةعبرب ربرب-3

عت عملعطتطدعرولملطهعفت دادعا وته.
ر ربرب ععاربربملوثشربرب ع،عاتتا ربربهاوععتععلا ربرب واملتعاطةربربغملاشاعاطةربربة ط  ربرب  عاال تةربربغملعع  ربرباحعةةربربدراعاا لشربربملعةعتربربواع-4

عاعةربملع  غيربملعةربةعتةهشرباعاثتشمل ملةربمل ربت،عوعاطقشملمعبضملااعاتغت ملتعاتهلاباعردعت اختعدف ع  ءعةربةعمثربةعاط ربلعاعةقربدةمل
 ع ربت عاطةربربشةاع لمل ربملع ربت عات رب واملتعة تةربربغعاعفربعع ذاعوةربربمل،عشرب اءعةربملع ل ةيربملعطت اشربرب ععربغملاملتعاتغت ربملتعاتهلابرباوع

فيربربيعتربرباف عبربربتطدع،ع ربربتؤعدفربرب عمثغيربربملعالثقربربملعو ةعربربداتعالربرب عوععةربربةعآالتعاإل تربربملجا غيربربملعةربربةعاتةربربالعالربرب عة ربربتل ةملتع

                                                 
ع.عبتة ا،ع974-979عصعص،عاطه عاعاإو ،ع9772،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  ،عوعدارعات  تعطلغ  ،ع''حمل  اعاتةملراعاإل الةشا''،عا  عاا عة ملرحة،عث نيعحادعلحمل -1
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 قربربقعوععطت شعربربهعاإل تربربملج قشربربقعولربربوعرربربدرعةربربةعوععتعالهعيفعاا ربرب عرو عاتربربمللعاطعملةربرب مثربربةعشربرب اةيملعة ملشربرب تعةربربةعاط ربربا عطت ربرب
ع.ععاآلالتوععلوعا غيملعةةعت د دعاثتشملختعتلدعاتعداتواااةدع

عذطربربربربدعبهلربربربرباعةغت ربربربربملتعةعشغربربربرباوعع  تمل يربربربربمل  ربربربربملادعاتربربربرب .ص.و.م.عالربربربرب عتةربربربرب  فعوععاقربربربربدعاال تةربربربربغملعع  ربربربرباحع  -5
عععععاثتاربربمللعبشعيربربملوععاط ربربا ع  شايملعيفعتربربملر ؤعحربربددعدو عجلاةيربربملع ربربع عحربربددعتقربربامعبتةربربغشعيملعوت ربربلوععمبااعربربغملتعحربربددتوع

ع.عةعشغاعوربملح ضاةعهلؤعوععاإل تملجفياعبتطدعحيغ  ؤعال ع،ع قشقيملعخل ملرتعوو
اط ربربربل عع  تربربربملجز ربربربملدتعرربربربدرةملعاطةربربربغملاشاعثشربربرب ع  ربربربةعاا ربربرب عوععاإل ربربربالةشاداربربربؤعجليربربربادعاطتغاشربربرباعاطةربربربغملاشاعيفعاطربربربدولع-6

ع.عاخل.....عات ت غشملتوععاالتةمللعو ي توععاتعداتوععاط ولملطشاعاتتعددتعلملآلالت
ع جيربربملدةغظاةربرباعاتربرب .ص.و.معب ربرب  عخربربملصعيفعوععاغربربدعاا ربرب عرهربربملععاطةربربغملااعةربربةعلربرب عاربربملمعاإل ربربالةشات ربربلؤعاط غربرباحع-7

لاربربملعت ربربيؤعيفعتاطشربربدعدخربربالع،ععآاملر ربربملعاال تاملاشربرباعاط ربربل شاوععاربرب عة ملشربرب عيفعاتربربدعةربربةعاط هملطربرباوفربرب صعااربرب ع د ربربدتعهلربربملع
بملطتمل عز ملدتعاطهلرباعاطغعربمللعاطربتيع رب ديع،عوعز ملدتعةعدالتعاال تيالح،عوعاال تصاملروععتعاالدخملرز ملدع   د دعت ديع

اطقربربربدرتعالربربرب عوععز ربربربملدتعةعربربربدالتعاطربربربدخالعةربربرب تعوخربربرب  عاطربربربتيع ربربرب ا عيفعةعربربربدالتعاالدخربربربملروععاإل تربربربملجز ربربربملدتعةعربربربدالتعع  
ع.ععت ا ةعرو عاتمللوععاإل تملج

اعثمل ربربعل عخملعربرباعمبااعربربغملتعةعشغربرباع  ربربتدلعالربرب عو ربرباد ربربعطلربربا ربربهعةربربةعخربرباللعوع ذ،عاال ربربتق ارعاالرتةربربملديع جيربربملد-8
عاطهلاعفشه.وععاطتااز عبنيعاطع ضع  ةةعمثعاالامل عوععبملطتمل عادمعو ادعتضخؤعيفعاتةغااملت،عوعهلمل
عرمل  .ععووبدف عاط ع عاتتغقعالشهعاغدعاطعقدعةملعمعجيدعطملرئععاإ عملرضامل عات .ص.و.معات تةغعاعتقل ملتع-9
عععععععععععع،عةربربربربةعخربربربربرباللعا تةربربربربغملععاط شربربربربرباتعبملتااعربربربربغملتعاتهلابربربربربرباعاإل ربربربربرب مل شاعاإزةربربربربملتثربربربربرب عع  رربربربربدع ربربربربرب ديعاال تةربربربربغملعع-13

ع.عثنيعا تالمعاتغ لع  ةق هملعة  العبملط لشاععووردع  ا عاطدف عاغدعاطعقدعوع
 التمويل بالبيع بالتقسيط: الفرع الثالث

عاإل ربربالةشاتااشربربفعوةربرباالعاط غربرباحععودواتاطربربكعتعتربربوعةربربةع،عوعاط شربرباععاآل لربرباعو ربربااعثربربدعواط شربرب عبملطتق ربربشصع ربرباعع  
ع.ععاإلربملح قشقعوععاط غدعوةاالاطكع  ةعةةعخالهلملعت ةش عوع

 :  : مفهوم البيع بالتقسيطأوال
 :  مفهومه-1
،عاطغةربشاعوو ربيعاتةرباعوععللارباعر ربصععوعرب اطتق شصعةةعاطغملثشرباعاطلةا رباعةربأخاذتعةربةعع  ":عالبيع بالتقسيس لغة-س

اطق ربصعو ضربملعاطعربدلعثشرب ع قربمللعور ربصعاط  رب عفيرباع،عوعختعاتمللعل عةغربملع ةربش هوعوي،عثش ع قمللعتق هغملعاتمللعبشغغمل
ع.1ةق صعويعاملدل"

ع
ع

                                                 
 .ع11صع،ع1220،عاطه عاعاطصمل شا،عب وت،عاطدارعاط ملةشا،عدارعاطقلؤعدة ق،ع"اط ش عبملطتق شص"،عرفشقع ا سعاتة ي-1
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 :  البيع بالتقسيس اةطيما-ب
طربتاعمع رب دعيفعلترباعاطغقيربملءعاطقربداة عرمحيربؤع،عثملطشملعةةعاط شاععاتد صاعغشعتهعاتعيادتعوععق شصتاط ش عبملطع  

  ربربا عثربربملالععو ع ةربربمل عاط شربرب علاربربملعوردعاغربربد ؤعإ،عغربرباععةربربةعاط شربرباع ربربددع ربربتاعاطعو تع  ربربفع  ربربتهش عمبا  ربربهع،عاهللعتعربربمل 
ورربربملعالثربربقعحيربربدد عاتتعملرربربدا عيفعاطعقربربدع ربربااءعلربربمل ععمبعربرب عت ربربلشاهعيف،عوعةربرب  الومبعربرب عت ربربلشؤعاطربربصاةعيفعولربربسعاطعقربربدع

ع.ععمعال عدفعملتو،عت د دعاطصاةعمجلاعواثدت
ع:ععال عاطغحاعاطتمل اهملءعةغياةملعطلتق شصع  عبعضعاطغقيملءعاحملدانيعردعثملوطااعوالع 

ع.1ورملتعةعشغا"و ع داءعاطد ةعةغ رملعوتأ ش ععاطتق شصع اع"-
 ع  ربربددعاطربربصاةعات شربرب عالربرب عاربربددعحربربدودعةربربةعاطربربدفعملتعيفعأ"اقربربدع قتضربربيعبربرب:ع ربربهولاربربملعاربرب اعاط شربرب عبملطتق ربربشصعالربرب ع-

ةربةع،عوعاإول عاطق ربصعدفرب،عوعات ربايعابتربداءعةربةعتارشرب عاطعقربدع   غتق عفشهعثقعةل شاعاط ربلعاعات ملارباع،عوعتاار ؤعةعشغا
ر ربربصعللربربفعاربربةععوي ربربهعةربربةعثقربربهعةهملط ربرباعات ربربايع ربربدادعوع الثقربربا عالربرب عاط ربربلعاعات ملاربرباععوي غربربملعالعتةربرب حعطل ربربملة ع

ع.2دفعه"
 .ص.و.م:ؤايجابيات البيع بالتقسيط في تمويل الم: ثانيا

االجيملبشربربملتع  ربربةعوعع ا ربربمل.ص.و.معاطعد ربربدعةربربةعات تتربربشحععربربشةاعاطتاا ربرب عاربربةعط  ربربقعاط شربرب عبملطتق ربربشصعبملطغ ربرب اعتغظاةربرباعاتربرب
ع:ععفشاملع ليعومهيملع جيملز
اآلالتعاطالزةرباعوععاإ يرب توعع.ص.و.معةربةعاتةربالعالرب عخمتلربفعاتعربدات ت تغشدعات: تمويل رس  الما  الثابت-1

 ربغاعمبربملعفشيربملعفرباتعاط رباملحعاطربكعع19وع0ذطدعةقملب عدف عمثغيملعال عش  عور ملختعتااوحعةملعبربنيعوععتختلفع  ملطملةمل
ع.ععطلتغاشاعاإل الةيلاملع اعاتمللعبملطغ  اعطل غدع،ععشي اع40ع  شيارعع0عتااوحعةملعبني

ععععععععععععععععع.ص.عو.معةربربربربربربةعاا ربربربربربرب عرولملهلربربربربربربملعاطصملبربربربربربربملع   ربربربربربربةعطلاربربربربربربعاإل ربربربربربربالةشامبا  ربربربربربربهع ربربربربربربت عاطةربربربربربربشةاعاطتاا لشربربربربربرباعوعع ربربربربربربه وعةربربربربربربةعمثعف
.ص.و.مع ةربملداعفشيربملعاتربثدعات اث عاجلدعث مل رباعاطربكعتو يعاص عوعع   ملةهعووات  وععع طال خملعاعخاللعفاتعوع

ع.عاطتاا  ع ش ملطشا
ع ربربت عاطةربربشةاعاطتاا لشربرباعتضربرباةعةل شربرباعات ربرب واملتعهلربربت عاآلالتعة ملشربرب تعبعربربدعتارشربرب عاطعقربربدع  :عضااما  الم كيااة-2
ع.ععاإربملحات ملرلاعيفععووعاإلدارتعوودو عتدخ عيفعاطت ش عوععاإولدف عاطق صععوع
ذطربربدعوعع،تةربرب  فعاتغت ربربملتوعع.معةربربةعتغا ربرب عيفعطربرب  عبشربرب .ص.و   ربربةعاط شربرب عبملطتق ربربشصعاتربرب: تصااريف المات ااات-3

ع.عبملطتق شصعووب لاحعط  قعاط ش ع قداع
بعرب عوععاط ربمليفعخللربقوععات ربؤعاطتاربا ليعاطربالزمعوو قربصعاط ربشاطاعع  : متوساطةو  تط يع خ   مطروعات ةاغيرة-4

 رب عاربةعط  ربقعاط شربرب ع ععربشةاعاطتااع ةربةعمثعفرب،عوعاال ربربتصاملر اعاإف ربملرعوعربحمللعوةربململربوعاطعااةربقعوثربدعوم.ص.و.مع عربدع

                                                 
ع.ع134صع،ع9775،عاطه عاعاإو ،عاإرد ،عاامل ،عاطتاز  وععدارعاتغمل لعطلغ  ،ع''ته شقوعع:عدرا ااالرتةملدعاإل الةيع''، ب ا شؤعفملض عاطدبا-1
ع.ع47،عصع1229،عةهملب عااملرعر ين،عبملتغا،عاجل اة ،ع''اط غاحعاإل الةشاعبنيعاطغظ  اعواطته شقع''ث ةعبةعةغةار،ع-2



 الثاني : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإشكالية التمويلالفصل 
                                                               

- 103 - 

 

.ع..اخل.عو يربربربرب توععةعربربربداتوععآالتبملطتق ربربربشصعتعهربربربيعهلربربربربؤعاطغ عربربرباعطلحةربربربالعالربربربرب عات ربربربؤعاطتاربربربا ليعاطربربربربالزمعيفععربربربارتع
ع.ععة تق لشاعور ملخت تؤعدف عرشاتيملعال عش  ععو طت  شدعة ملر عيؤعال ع

اا لشربربرباعاطتقغشربربربملتعاطتعو  ربربربهع  ربربربةعاطقربربربالع ةربربربةعخربربرباللعةربربربملعتقربربربدمعةربربربةعدرا ربربرباعيفع ربربربتاعات حربربرب عفوععاإخربربرب وعيفع
ةتاشربرب عيفعوععت ربربلؤعب ربرب  عفعربربمللعو ا ربربت عملدعاطتعملةربرب عب ربربع عاطغملةربربدتع  ربربةععو ربربمل اطقملةاربرباعيفعواليربربملعالربرب ععاإل ربربالةشا

ذطربربربربدعب ااربربربربملعتتاشربربربرب ع،عوعخدةشربربربرباعلمل ربربربربملعوواملر ربربربرباععووفالثشربربربرباععوو.ص.و.مع ربربربربااءعلمل ربربربربملععربربربربغملاشاع اا ربربربرب عةغظاةربربربرباعاتربربربرب
ةغياربربملعحيربرب صعالربرب عجنربربملحعات ربرب وععاطربربتيع عربربادعبربربملطغغ عبملشربربااحعطربرب يفعاطعقربربدعيفعاطعالشربرباعاال ربربتصاملر اعب ربرب  عجيعربرب علربربالع

ةربةععاإل ربالةشاة   ربملتعاطتاا رب عوععاإل ربالةشا عاط غرباحع فربعوخرب  ةربةع يرباع،عوع ربتاعةربةع يربا،عال عل عواثربدعةغياربمل
ص.و.معفيربربربربيع.عاطغظ  ربربربرباعتتاا ربربربربدعب ربربربرب  عةتاشربربربرب عيفعلربربربرب عاجلاا ربربربرباعاتتعلقربربربرباعحبمل شربربربربملتعات ربربربرب واملتوععاطغملثشربربربرباعات دةشربربربربا

ع:ععادعيفمل تاطتيعت اختعفشهعة عبملريعات   ملتعاطتاا  عع  بملإلضملفاع
ع.ععاإل تملجخمتلفعةدخالتعوععاإ مل شااطت و دعبملتاادع-
ع.ععاإ ي توععاتعداتوععاطت و دعبملآلالت-
ع.عث عخمتلفعات ملل عاتتعلقاعبملطغملثشاعاطت ا قشا-
ع.ععاإلدارتث عات ملل عة ع-

ات ملر  عاطكعااهلملعبةغتيملعشرب  دعفشيربملعث رباععإل الةشااخمتلفعات   ملتعاتملطشاعوععاإل الةشالاملعتاافقعاتةملراع
لمل ربربربملععع  ،عوعتتضربربربملةةعةعيربربربملعاغربربربدعاتمل ربربرباوععتربربربداف عالشيربربربملوعع ربربربتاعيفعلربربرب عة اثربربرب عمنا ربربربملوععبعربربربضعاطةربربربشغعلملت ربربربملرلاعةربربربصال

و ربهعفيربيعالعحملطرباعةضربه تعة ربتق الععولارب يفعورتغربملعاتملضرب عالعتقربامعاربت عاتيارباعالرب ععاإل ربالةشاةغظاةاعاتةربملراع
تعاربربرب عالربربرب عتربربربدارحع ربربربتاعاطربربربغقصعخةاعربربربملعاغربربربدةملعتت ربربربهعات ربربربملر  ععو  ة افشربربربملعوعع ربربرب عداةربربرب تعزبملةغيربربربملعرهملاشربربربملاغربربربدةملعتتاع

ع.ععاطتاا التعاطت ملرلشاع  اطعاتاعوععاتتا هاع ملعضةصعاال غتملحوععاطةة ت
ع

 المتوسطةو الصيل المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة: المبحث الرابع
اطتهربربربارعاطربربربتيع،عوعاتتا ربربربهاعةربربربةع يربربرباوععةغظاةربربرباعطلا   ربربربملتعاطةربربربة تاطتهربربربارعاالرتةربربربملديعاطربربربتيعشربربربيدتهعع  

ايربربربارعاطعد ربربربدعةربربربةعاطةربربربشغعاطتاا لشربربرباعاطربربربكعع  عود ،عوخربربرب  خمتلربربربفعاهلشربربربعتعاطتاا لشربربرباعةربربربةع يربربرباعوععشربربربيدتهعطلاةربربربملرا
الشربهعوع.عاطصملطرب عةربةع ربتاعاطعارب وععيفعل عةةعات ح عاطصربملينع طشيملآطشملةملعاةعاطةشغعاطكعمتعاطته  عوععلتلفعيفععغعشيمل

طربرباعب ربربيءعةربربةعاالختةربربملرعاربربةعبعربربضع ربربت عاطةربربشغعات ربربتحدااعيفعوعع ربربغحملولعةربربةعخربرباللع ربربتاعات حربرب عت ربربلشصعاطضربرباء
ع.ع..اخل.عرو عاتمللعاتخملط وععاتتا هاعال عشملللاعاطتأ  عاطتاا ليوععاا  عات   ملتعاطةة ت

 التأجير التمويلي: المطلب األول
عءاعلمل ربملعزرااشرباعووععربغملاشاعووعخدةشرباعبملتعربداتص.و.معال عاختالاعو ااايملع اا.عايش عات  واملتع  

اد ربربدعةعداتربربهع عتربربوع ربربد ملعل ربرب اعتربربااردعات ربرب وععةربربةعشربربأ هعو ع ضربرب عوععذطربربدعاغربربدع   ربربملءعات ربرب وععووع ثربرباللوععاإعربربالوع
 ذع غ ةربربيعالربرب عات ربرب وععو ع.عايشربرب  عبملإ ربربملطشاعاطت غاطا شربرباعاتقدةربرباوعع ة مل ربربملتعتا ربربعه،وععرشربرباداعالربرب عث ربربؤعات ربرب وع
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ذطربدع ربااءاعةربةعرو عاتربمللعاتربدفاععوع،عاإةاالعاطالزةاعطتةهشاعت لغاعاإعرب عاط ولربمل عتظرباعاتةربالعالشربه تاف عال ع
ع.ععخمةةملتهعاتملطشاوععاغدعبدا اعات  وععووعاةعط  قعاالرااضعووعةةعاثتشملطملتعات  وع

عععععععععععععمعص.و.معيفعتربربربربربربدب عات ربربربربربربؤعاطتاربربربربربربا ليعاطربربربربربربالزع.عالربربربربربرب عاطةربربربربربربعابملتعاطربربربربربربكعتاا ربربربربربربهعةعظربربربربربربؤعات ربربربربربربملر  وععوعط ربربربربربربة
فقدعابتدععاطغ  عاتمل عاتد  عط  قرباعاا لشرباع د ربدتعا فربملعبملطتربأ  ع.ع ملبقملعيفع تاعاطعا ع طشيملعاإلشملرتلاملعاملعوع

ع.ععيفع تاعاجل ءعةةعاطعا ع طشيملاطكع ااع ملولعاطته  ع،عوعاطتاا لي
 مفهوم التأجير التمويلي: الفرع األول

عععععععععععيفعبعربربربربربربضع  ةشملةربربربربربربملوععاختلغربربربربربربملعيفععربربربربربربشمل تيمل،ععاطتاربربربربربربا ليطقربربربربربدعوردتعاربربربربربربدتعتعربربربربربربملر فعفشاربربربربربربملعفربربربربربربصعاطتربربربربربأ  
وف ربربملرعاتغظربرب  ةعاالرتةربربملد نيعةربربةعوععث ربرباعآراء،عوعاالرتةربربملد اعةربربةع يربرباوععذطربربدعت عربربملعطتأا  ربربملعبربرب عضعاطربربغظؤعاطت ربرب  عشاوع

وردعةربةعةربةعمجلرباعةربملعوع.ع ياعوخ  ع العواملعمجشعيملعتتغقعيفعاتع عاالرتةملديعاطعملمعهلتاعاتغيلعاطتاربا ليعات ربتحد 
ع:عةملع ليع  تع  غملتع  ةعاطته  ع

عععععاطتربربربربأ  عاطتاربربربربا ليع ربربربرباعا ربربربربملرتعاربربربربةعتقغشربربربرباعرمل ا شربربربرباعلربربربربالعط ربربربربخصعةربربربربملعاتةربربربربالعالربربربرب عايشربربربرب عةربربربربملعع":و التعريااااف األ
لاربربربملعع،ععاطعقربربربملراتوععثشربربرب عو ربربربهع  ربربربةعو عفربربربصع ربربربتاعاطغربربرباععةربربربةعاطعالشربربربملتعاتغقربربرباالت،عا ربربربتعاملطهعدو عدفربربرب عمثغربربربهعآ ربربربالوع

اطصربربملينععاتيربربتؤعبمل ربتعاملطه،عوةربربملعاطصملطربرب عفربربتطدع،عوعوثربدمهملعاطربربتيع ربرباردعاط ربيء،عاالاربرباعوشربربخملصعت ربا عاطعالشربرباع ملط ربربملعبربني
ع.1  اد عفشاملعبعدع"وععاطتيع دف عاتملل
اتربملالتعاطربربكعتغربرب ضعالربرب عات ربربتأ  عوعع"عاطتربأ  عاطتاربربا ليع ربرباعتلربربدعاطةربارتعةربربةعبربربنيع د ربربدعاإو ربربه:عنيالتعريااف الثااا

الرب ع،عووعل عاال عوشي ،عووع دا ربشا،عةملعت ا ع ت عاإر ملختعشي  اثش عو هعاملدتع،عدف عور ملختعدور اعطلا   
ع.2و ع  ا عا تحقمل عاطدفعاعاإو عيفعثنيعتارش عاطعقد"

ع:عع ؤوععوع  ةع  تخالصعممملعتقدمعةةعتعملر فعو عاطتأ  عاطتاا ليعا ملرتعاةعاالشاعتتدخ عفشيملعاالااعوط ااعععع
ع.ع اعاتغتلوع:عالمور -1
تربرباف عطلا ربربتأ  عاربربةعط  ربربقعاالشربرباعوععاربربةعات   ربرباعووعاهلش ربرباعاتملطشربرباعاطربربكعتقربربامعب ربرب اءعاإعربرب  ربرباعا ربربملرتعوع: المااؤجر-2

ع.ععاطتأ  
ع.ععاال تغملدتعةةعاإعالعطلا   وعع اعا ملرتعاةعاطعاش عووعات   اعاطكعتقامعبت ةش وعع:المستأجر-3

 أنواع التأجير التمويلي: الفرع الثاني
ععععععع ربربربتاعبربربربملط  اعع ةربربربملعةربربربةع يربربرباعط شعربربرباعةاضربربرباععاطتاا ربربرب ،عوع ليتا ربربربدعاطعد ربربربدعةربربربةعاطتةربربربغشغملتعطلتربربربأ  عاطتاربربرباع

ع العو هعاملدتعمعتتحددعاقادعاال ت  ملرعيفعاالااعو ااععو مل شاع ي:،عووعثدتعاطعقدعووعةاطغه
ع

                                                 
1
-louis vagel et j-béranr ; crédit bail (leasing) ; encyclopédie juridique ; 2

ême 
 édiction ; dalloz ; paris ; France ; 

1993 ; p 02.    
2
-George. e et pinches ; essentials of financial management ; Harper Collins publishers ; neur-york ; 4

ch
 edition ; 

USA ; p 479.  
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 :  Financial Lease  االستئجار التمويلي الرأسمالي أوال:
ةا ربهعطتاا رب عاطعالشربملتعاال ربتصاملر اعيفععال عخالاعاال ت  ملرعاطت ةشليعبأ هوعع تاش عاال ت  ملرعاطتاا ليععع

ع:ععهلتاعو ؤعخةملةةهوععةمل شاعاال ت  ملرعاطتاا ليع  فشاملع ليع غحملولعاطته  عوعع.اطها  وععاتد نيعاتتا ص
 مفهومه:-1

"اقدعالرب عاالررباعتعملرد رباعمبقتضربمل ملع قربامعةملطربدعاإعرب عحرب عاطعقربدعمبربغحع:ع ع اعاطتأ  عاطتاا ليعال عو ه
مع ربربتاعاإعربرب عفربرباتعزةغشربرباعةعشغربرباعةقملبربرب عدفربرب عة ربربملطغعةعشغربرباعبةربربغاعدور ربرباعخربرباللع ربربتاعطلغربرباتعاطربربكعات ربربتأ  عثربربقعا ربربتخدا

حبشربرب ع  ربربا عواربرباعع ربربت عات ربربملطغعلملفشربرباعطتةهشربرباع،عPrimary or Basic Period هلربربقعالشيربربملعاطغربرباتعاط ةش ربربشاع
عربملح."حيققعردراعةةعاإوععلتطدعتةهشاعت ملطشفعاإلر اضعاتة يفوععاط ولمل عهلتاعاإع عاإل غمل 

وع غربربملحعو ضربربملعةربربةع ع فربربهعالربرب عو ربربهعاقربربدع ربرب عرملبربرب عطإلطةربربملءعةربربةع مل ربرباعات ربربتأ  ع تعيربربدعمبا  ربربهعاطقشربربملمعبربربدف ع
لاربربربملعو عات ربربربتأ  عيفعاربربرب ع ربربربتاعاطغربربرباععةربربربةع،ععور ربربربملختعطلاربربرب   عةقملبربربرب عا ربربربتخدامعاإعربربرب عبملط ملةربربرب عخربربرباللعةربربربدتعاإلجيربربربملر

ع.عشغملتاطتأةوععاط  اموعع شتحا عبعضعاطت ملطشفعات ت هاعبملطض اةاعاال ت  ملر
 : خصائصه-2

ع:عع1  ةع جيملزعومهيملعفشاملع لي،عاتاش اتوعع تاش عاطتأ  عاطتاا ليعاط ولمل عجبالاعةةعاخلةملةص
ثشربرب ع ت غربرب عات ربربتأ  عبغغقربربملتعاطةربربشمل اع،عاقربربادعاال ربربت  ملرعاطتاربربا ليعالعتقربربدمعويعخربربدةملتعطةربربشمل اعاطت يشربرب ات-ا

عاطض اةاعاطعقملريوععلتطدعبت ملطشفعاطتأةنيوععبملط ملة 
ع.ععويعو هع تلدعللشمل،عبملط ملة عاإع فشهعةةع دادعرشااععالبد-ب
ع.ععفياع  عرملب عطإلطةملءعثىتعامل اعةدتعاطعقد،ع طةملة الع  ةع-ج

 Operating Leaseثانيا:االستئجار التشغيلي:
عولصربربرب بملطتربربربمل عفيربربرباعوعع ربربربتاعاطغربربرباععةربربربةعاال ربربربت  ملرع يربربربتؤعب ربربربدعثمل ربربربملتعاطغ ربربربملختعاال ربربربتةال عةربربربةعاطتاا ربربرب ع  ععع

ةربةعا رب عاطت رب   عيفعوترب تعاطغ ربملختععاإل تربملج  اعام.ص.و.معاطربكع غةرباعوارب عا تاملةملةربملعمبعملجلرباعرضربمل ملعةالءةاعبملطغ
ع.عاط ل شاعاطكعردعتغ ز ملعةتة اتعاطغ ملختعاالرتةملد اعاحملشهاعاملعاآلاملرةت غ اعيفعذاتعاطارملع

 مفهومه:-1
 Service Leaseاطتأ  عاخلدةيععOperating Lease هلقعال عاطتأ  عاطت ةشليع

لاربملع رب ةةع،ععوع ص ع تاعاطغاععةةعاطتأ  عةةدرعاا  عطلا تأ  ع ذع  ود عبملإع عاتهلربالعدو عاتمل رباع  عشرب اةه
ع.عع2اطكعاملدتعةملعتأختعت لغتيملعيفعات  مل عاغدعتقد  عدفعملتعاإلجيملر"عععMaintenanceطهعخدةاعطلةشمل اع

                                                 
ع.ع1110صع،ع9779،عةة ،عاإل  غدر ا،عةغ أتعاتعملرا،ع''اطقمل ا شاوعع دارتعاتخملط عاالةتامل شاعةةعو يكعاطغظ عاتة فشا''،عآخ و وععا دعاتاشدعاط تااريب-1
2

 9 003، مرجع سابق ال كر، ص 1225منير إبراهي ، هندي، -
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اتربربرب   ع ربربربيعاالرربربربملتعة ت هربربرباعوععقملةاربربرباعبربربربنيعات ربربربتأ  اطوعع  عاطعالرربربربملتعاتتعملرربربربد ةعيفع ربربربتاعاطغربربرباععةربربربةعاطتربربربأ  
ثشربرب عو ربربهعاربربملدتعةربربملع ربرب دع ربربتاعاطغربرباععةربربةعاطتربربأ  عالربرب ع جيربربملرعخدةربرباع،عو مل ربربملعبقربربدرتعاال تغربربملععرربربدةملتعت ربربةش عاإعربرب 

ع.اخل..ع.عاط ملثغملتوععاطتلشغا 
 :  خصائصه -2

ع:ع1 ا  عومهيملعفشاملع لي،ع عطلتأ  اتاش اتعةقملر اع  عاإ ااععاإخ عوعع تاش عاطتأ  عاطت ةشليعبعد دعاخلةملةصعععع
عاطةشمل اعبملطغ  اعطلا تأ  .وععبتةهشاع مل  عاطتاا   ات     قام-س
عرملبلشاعاقدعاال ت  ملرعاطت ةشليعطإلطةملءعةةعط اعات تأ  .-ب
ع تحا عات   عل عاطت ملطشفعات ت هاعبملإع .-ج
اال ربربت  ملرعاطت ربربةشليعورربرب عةربربةعةربربدتعاطعاربرب ععالع ربربتؤعا ربربتيالحعاإعربرب عبملط ملةربرب عخربرباللعةربربدتعاإلجيربربملرعإ عةربربدتعاقربربد- 

ع.ععاالرتةملديعطتع عات تأ  
  Leveraged Leasingثالثا: االستئجار المرتبط برافعة تمويل )التأجير الرفعي( 

 مفهومه:-1
 ،عفربرب  عربالرب عا ربربسعاإ ربااععاإخربرب  عةربةعاطتأ ربربوععرشاتيربربملعبملرتغربملع رب ت صعاطتربربأ  عاط فعربيعبملإعربربالعاطربكعتتاشربرب ع

اتقربرب ضعاطربربتيع صربرب عرافعربرباعاطتاا ربرب عةربربةعوععات ربربتأ  عةربربةع يربرباوعع ربربؤعاتربرب   وععطربربشسعطربرب فنيوعععربربيعاالاربرباعوطربرب ااطلتربربأ  عاط ف
ط ربربةع  قربرب ع،عاتالثربرب عو عدورعات ربربتأ  ع غربربملعالعفتلربربفعاربربةعدور عيفعويعةربربةعاطغربرباانيعاتربربتلار ةع ربربملبقملوعع، يربرباعوخربرب  

حبشرب ع اطربهع  ةشربملعةربةعوةااطربهعاخلملعرباععاالختالاعيفعدورعات   عاطتيع قامعب  اءعاإع عاتهلالعةةعر  عات ربتأ  
ع.ع2ال عو ع تؤعاا  عاجل ءعاتت قيعاةعط  قعر ضعةضاا عطا  عاإ  عةةعة   اعاا لشا

اطقشارباعوععملع ربتؤعر ربةعاإعرب علضربامل عطلقرب ضع ضربملفاع  عاقربدعاإلجيربملرعذاتربهربا هع ملط ربملعةربع   غملععاإلشملرتوادرع
معهلربتاعاطغرباععةربةعاقربادعاال ربت  ملرعو عفةربؤعلملفرباعور ربملختعاالةربتالحعلاربملعحيربقعطلارب   عات ربتخد.عاطدور اعطربهعاإلجيملز ا

ات ت هرباعبملإعرب عةربةعاطااربملءعاطضرب   عيفعثملطرباعتةربغشغهعضرباةعاال ربت  ملرعاطت ربةشليعوةربملعيفعثملطرباعاال ربت  ملرعاطتاربربا ليع
ع.ععف  عور ملختعاالةتالحعت   عيفعاطدفملت عاحململ  اعطلا تأ  

 مزايا التأجير التمويلي: الفرع الثالث
اإلجيملبشملتع ااءعال عة تا عاالرتةملدعاطاط عووعال عة تا عل عةربةعوععأ  عاطتاا ليعاطعد دعةةعات ا ملطت
ع.ععذطدعال عات تا ملتعاحملددتعواال وععفشاملع ليع غحملولعاطته  ع  عو ؤع ت عات ا مل،عوعات    ةوععات تأ   ة

                                                 
 501صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9774،عا دعاجللش عباداح-1
 .ع509-503عصعصع،ة   ع ملبقعاطتل ،ع9774،عا دعاجللش عباداح-2
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اتات رباعاربةع  ربملختعاطتربأ  عاطتاربا ليع  ربةع جيربملزعو ربؤعاآلاربملرع: المزاياا بالنسابة لالقتصااد الاوطني    : أوال
 :1طتعالعال عاالرتةملدعاطاط عفشاملع ليوععطلاعدات

طت ربربربةش عع%177دفربربرب عا لربربرباعاطتغاشربربرباعاالرتةربربربملد اعلربربربا عو عاطتربربربأ  عاطتاربربربا ليعالع تهلربربرباعاطتاا ربربرب عاط ملةربربرب عبغ ربربرب اع-1
ععع ردةملعاطتغاشاوعالعرولملطشاعاص ع  تمل شتيملع ضملفملتعطلغملتلعاطقاةيعممملع دف عبواةلع

اتربربربدعةربربربربةعآاربربربربملرعةا ربربربملتعاطتضربربربربخؤعالربربربرب عت لغربربرباعاالشربربربربملتعاطتا ربربربربعملتعووعات ربربرب واملتعاجلد ربربربربدتعلربربربربا عو عاطتربربربربأ  ع-2
ووعطرب حعو ربيؤع د ربدتعووعتعربد  ععاثتشملطربملتاطكع تملجع طشيملعات   اعطت ربا ةععاال تظملراطتاا ليع قضيعال عفااتع

ااربربملعطربرباعمتعاطتعملرربربدعالربرب عاإعربربالعاطالزةربرباع،ع ربربملت لغربرباعاطتا ربربعملتعات ةربرب ع   اةععارتغربربملعممربربملع ربرب ديع  ع،ع ش ربرب عرو عاتربربملل
 ذعوعرب حعةربةعلربملتع ربتاعاطعةرب عيفعارب عةا ربربملتع،عذطربدعاربةعط  ربقعاطتربأ  عاطتاربا ليوععطتلربدعاطتا ربعملتعدو عا تظربملر

بملطتربربمل ع  ربربةعاات ربربملرعاطتربربأ  عاطتاربربا ليعلعملةربرب عاملبربربملعطال ربربتصاملراتعوععاطتضربربخؤعو عو ربربعملرعاطشربربامعورربرب عةربربةعو ربربعملرعاطةربربد
ع.ععاالرتةملديعاط  ملدوععخاللعاإزةملت

 ربرب ااعتغغشربربتعات ربرب واملتعتربربملع ربرباف عطلتربربأ  عاطتاربربا ليعةربربةع ة مل شربربملتعطل ربرب لملتعةربربملعلمل ربربملعطتتربرباف عهلربربملعيفع شربربمللع ربربتاع-3
ع.ععاطغظملم

ع.ععاطت د دعطلا  واملتوععلتطدعت يش عاالشملتعاإلثاللوععاطتع ش عب رملةاععغملاملتعةتقدةاعولص ع  تمل شا-4
ع عوش مللعاطتاا  عاطتقلشد اعووع ص ع ضملفاعهلملعو لالع د دعةةعو ملطشاعاطتاا  عحي عح   دخمل-5
لغشربربفعاطعربرباءعالربرب عةشربرب ا عاتربربدفااملتعيفعثملطربرباعاطتربربأ  عاطتاربربا ليعخربربملرجعاتربربدودع ذعتقتةربرب عاطتحربرباالتعطلخربربملرجع-6

ع.داال ت اال عاطقشااعاالجيملر اعفقصعبشغاملع تؤع ا  علملة عرشااعاإع عاط ولمل عطلخملرجعيفعثملطاعاط  اءعاةعط  قع
عطشسعاتل شا.وععدعةغمل شؤع جيملبشاع د دتعةغملد ملعو عاطالش عال عا تخدامعاآلالتع اعاطتيعحيققعاط بح جيمل-7
ع.عز ملدتعاتغملف اعبنيعةةملدرعاطتاا  عاتختلغاعممملع  ديع  علغشضعاطت لغاعاطكعتتحاليملعات  واملت-8
صربربرب عا ربربتعدادعةربربربةعاط غربربرباحعالربربرب ع اربربرب علربربربا عو عاتربربرب    ةع  ا ربربربا عولععماطربربالزعز ربربملدتع ة مل شربربرباعاتةربربربالعالربربرب عاطتاا ربربرب ع-9

ع.ععاتخملط 
 :  ثانيا: المزايا بالنسبة للمستأجرين

اتتا ربربربهاعةغيربربربملعاطربربربكع ربربربتأ  عاتعربربربداتع  عوععخملعربربرباعاطةربربربة توععاطربربربدواف عاطربربربكع ربربربدوعات   ربربربملتوعع  عةربربربةعو ربربربؤعاإ ربربرب ملل
ع:2اطل اءعهلتاعاطغاععةةعاطتاا  عةملع لي

تربربااف ع ة مل شربرباعثشملزتربربهعطتعربربالعاط ولملطشربرباعاطالزةربرباعت ملشربرب تع  ربربملطهع قشربربقعاط ربربشاطاعبملطغ ربرب اعطلا ربربتأ  عالربرب عاات ربربملرع-1
عدو عاتمل اع  عااشدع  ءعةةعوةااطهعمبغمل  اعش اءعتلدعطتعالعممملع تشحعطهع شاطاعولوعردرا.

                                                 
،عاطه عاعاإو ،عةة ،عاإل  غدر ا،عةه عاععاإلشعملععاطغغشاوععة ت ا،ع''اطته شقشاع–اطت   عشاعع–االرتةملد اعع–احململ  اع–:عاتملطشاعةداخلهعوعاطتأ  عاطتاا لي''،عل عحادعا دعاطع   -1

 .عبتة ا،ع5-ع0عصعص،ع9771
 بتة اع،ع90-90عصعصع،9774،عةة ،عاإل  غدر ا،عةغ أتعاتعملرا،ع''اطتاا ليةا اااعاطتأ  ع''،عردريعا دعاطغتملحعاط يملوي-2
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ب ربرب وختعحربربددتععاالتغربربمل اربربدمعتربربأا عات   ربربملتعاطربربكعتل ربربأعطلا ربربتأ  عبعااةربرب عاطتضربربخؤعرةربرب تعاإ ربرب عثشربرب ع ربربتؤع-2
ع.علااملبتاعتدتعطا 

ع ربرب ااعاتةربربالعالربرب عاإعربربالعاتهلابربرباعطلت ربربةش عفضربربالعاربربةعلغشربربفعاإا ربربملءعةربربةعاتربربااردعاتملطشربرباعطلعاشربرب عات ربربتأ  -3
ع.عتا شييملعطال تخداةملتعاإخ  عبملت   اوع
عةربربملعاربربةعت لغربرباعو ربربملطشاعاطتاا ربرب عاإخربرب  ،عوعاطتاا ربرب عاطتربربأ  يع  ربربا ع ربرباعتقربربدوعاا ربرب عذيعت لغربرباعةغمل ربرب اعتقربرب -4
ةربربةعمثعلغربربشضعرشاربرباعاإلجيربربملرعاطربربتيع،عوع ا ربربملع تاتربرب عاربربملعاتربرب   عتربرب ديع  علغربربشضعت لغربرباعاطتاا ربرب ذطربربدع ظربرب اعطا ربربادعةوع

ع.ععحيالهعطلا تأ  
لاربربملع  ربربدوع،عع تت ربرب عاطتربربأ  عاطتاربربا ليعاربربدمعايربربارعاإعربربالعاتربرب   تعيفع مل ربرباعاإعربربالعر ربربؤعو اد ربربملعيفعاطت ربربةش -5

عععععععععععاإعربربربربربربربربالعيفعث ربربربربربربربربمللعاإربربربربربربربربربملحععتلربربربربربربربربدع جيربربربربربربربربملراتقملبربربربربربربربرب عطقشاتيربربربربربربربربملعيفع مل ربربربربربربربرباعاخلةربربربربربربربربامعلملالطت اةربربربربربربربربملتعبربربربربربربربرب ع ظيربربربربربربربرب ع
عاخل ملة علاة واعةقملب عةملع تحققعةةع  تمل شاعتلدعاإعال.وع
ع.ععالع  تل معاطتأ  عاطتاا ليعيفعثملالتعاطتا عملتعط حعات   اعإ يؤع د دت-6
عععععع.ع  ديعاطتأ  عاطتاا ليع  عايارعطلا تأ  عيفععارتعوفض عبملطغ  اعإلة مل شاعاالرااض-7

 العو ربربهع تاشربرب عو مل ربربملع،عرربرب عو عاطتربربأ  عاطتاربربا ليعر ربربؤعلا ربربهع ظربربملمعة ربربتحد علاربربملع ربرب قملعاإلشربربملرتع طشربربهوعاطاا
بهملبعربربهعاتربربمل عةربرب عالتاربربمللعاطعالرربرباعاطقمل ا شربرباعاطغملشربرب اعاربربةع ربربتاعاطتربربأ  عاطتاربربا ليعبملطهربربملب عاالجيربربملريعثشربرب ع لعربرباعثربربقع

ععع.عع ا عة تحقملعطد عات تغشداتل شاعدوراعةتاش اع ص عاطضامل عاإولعتةالعةمل  عاالةتامل عال عةملع 
 الثاني: رأس المال المخاطرالمطلب 

تعاربربرب عالربربرب ع جيربربربملدعثلربربربالعوعع عربربربدعته شربربربقعا بربربرباعرو عاتربربربمللعاتخربربربملط عةربربربةعبربربربنيعتلربربربدعاإ  ربربربهاعاطربربربكعةربربربداعبربربرب 
ة ربربملل عاإ ظاربرباعوععاتتا ربربهاعخملعربرباعيفعاربرب عحدود ربرباوععطلا ربرب التعاتملطشربرباعاطربربكع عربربملينعةغيربربملعرهربربملععات   ربربملتعاطةربربة ت

ع.عاطتقلشد اعاطتاا لشا
،عات  رب توععاجلتابرباوععتاعاإ مل عفقدعوا ملعرو عاتمللعاتخملط عومهشتهعلأداتعاا لشرباعطتااربمللعاجلد ربدتربوعال ع 

قعربتلربربدعاطربربكعتتعلربربوععهع صربرب عاإداتعاطتاا لشربرباعاطاثشربربدتعاطقربربملدرتعالربرب عدةربربلعاخلربربدةملتعاتملطشربرباربثشربرب عو ربرب،عخملعربرباعام.ص.و.م
ع.عاتتا هاوععملتعاطةة تربات ملش تعالثتشمل ملتعات  وادعحيققعاال ت ملباعرببملإلدارتعيفعرملطاعواث

وعةغهع غحملولعةةعخاللع تاعاتهلاعا تع اضعتقغشاعرو عاتمللعاتخملط عل ربد  عاربا ليعة ربتحد عطغظربملمع
عاطعشالعاتتعلقاعبه.وععلتاعو ؤعات ا ملوععخمتلفعخةملةةهوععةاضحنيع طملر عاتغمل شاي،عاطتاا  عاطتقلشدي

 المال المخاطر: مفهوم رأس األول الفرع
طقدعوردتعادتعتعملر فعفشاملععفصعةغيامعرو عاتمللعاتخربملط عووعاطتاا رب عوفربقع ربت عاطتقغشرباعوةربةعبربنيعوبرب زع

ع:عع ت عاطتعملر فع  ةعاطته  ع  عةملع لي
"رو عاتربمللعاتخربملط ع رباعا ربملرتعاربةعو ربلالعووعتقغشرباعطتاا رب عات ربملر  عاال ربتصاملر اعباا ربهاعشرب لملتععالتعريف األو :

 ربربربت عاطتقغشربرباعالعتقربربامعالربرب عتقربربدوعطلغقربربربدعفح ربرباعلاربربملع ربرباعاتربربمللعيفعاطتاا ربربرب ع،عوعلملتعرو عاتربربمللعاتخربربملط تربربدا عب ربرب ع
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بربربتطدعوععالعة لةربربه،وععثشربرب ع قربربامعات ربربملرحعبتاا ربرب عات ربرب وععةربربةعضربربامل عاطعملةربربد،عاتةربرب يفعبربرب عتقربربامعالربرب عو ربربمل عات ربربملرلا
  ةشربربربملعاخل ربربربملرتعيفعثملطربربرباعف ربربرب عات ربربرب وععيفع ربربربت عاطتقغشربربرباع تحاربربرب عاتخربربربملط ع)ات ربربربتصا  عللشربربربملعووعوععفيربربرباعفربربربملط عبأةااطربربربه،

ةةعو  عاطتخغشفعةةعثدتعاتخملط عفرب  ع ربتاعاإخرب عالع  تغربيعبتقربدوعاطغقربدعفح رباعبرب ع  ربمل ؤعيفع دارتعوععاتاال
ع."1جنملثيملوععات   اعمبملعحيققعتهار مل

عععععععع   ربربربرباعاطغ د ربربربرباع"رو عاتربربربربمللعاتخربربربربملط عا ربربربربملرتعاربربربربةعذطربربربربدعاطتةربربربرب عاهلش لربربربربيعيفعاإلدارتعاتملطشربربربرباعطلاالتعريااااف الثاااااني: عععع
 يربربداعيفع،عوعات ربرب وععاإل ربربااتش شا ا ربربهعرربرب اراتعوععووعاطعملةلشربرباعةربربةعخربرباللعااشربرب عطربربهععربربغاعشربرب  دعيفعات   ربرباع ربربال

ع2اتقملب ع  ع قشقعة دود اعال عاتد عاطها  "
ط ربربةعو ضربربملعوعع،اطربربكعالعةربربتؤعفقربربصعبتقربربدوعاإةربرباال،عوع"رو عاتربربمللعاتخربربملط عا ربربملرتعتقغشربرباعاا لشربرباعخملعربرباالتعريااف الثالاا : 

ع.3ات ملادتعيفعت ش عات   اعاوعخمتلفعة اث عتهار ملع"وععات ملمها
ع"ةربربةعاطغملثشربرباعاطتحلشلشربرباع صربرب عرو عاتربربمللعاتخربربملط عة لربرب عت لش ربرباعةربربملعاطربربكعتضربرب عات ربربتصا  ةعيفعاإالربرب التعريااف الرابااع: 

ع.4ات ت   ةعيفعاإ غ "وع
عمل :وعطتاضشحع تاعاطتع  فعولص ع  ةعاال تعمل اعبملط   عود 

 27: الطكل ر م
  La structure d'intermédiation du capital risque  يك ة وساطة رس  الما  المياطر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Bemard guilhon ; sandra montchand ; la capital risque ; lavoisier ; paris ; France ; 2008 ; p 17.  

                                                 
عاطعلاموععللشاعاتقا ،عع70/9770اطعددعاخلملةسع،عولاعاط ملث ،ع''اتتا هاعيفعاجل اة وععرو عاتمللعاتخملط عبد  عة تحد عطتاا  عات   ملتعاطةة ت''،عب    عاط عشد-1
عع0صع،ع9770،عاجل اة ،عررلا،عوع ملةعاعرملعديعة بملح،عاالرتةملد اوع
،ع:عةتهل ملتعتأ ش عم.ص.و.معيفعاطدولعاطع بشااتلتق عاطدو عثال،ع''ة ملل عاا ليملعيفعاجل اة وععاتتا هاوععات   ملتعاطةة ت'':عةداخلاعبعغاا ،عبا اتعشعشا،ع حغا عل -2

 .ع390صع،ع9770وف   عع15-10 اةيع،عاجل اة ،عاط لف،ع ملةعاعث ش اعبةعباالي
3
-jean lachmann ; financer l'innovation des PME ; édition économica ; paris ; France ; 1996 ; p 38.  

4
-Bemard guilhon ; sandra Montchand ; la capital risque ; mécanisme de financement de l'innovation 

LAVOISIER ; paris ; France ; 2008 ; p 16.  
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-اط  لملتعرو عاتمللعاتخملط عتقامعال ع)ت غاطا شملعةتقدةاعممملعتقدمعةةعتعملر فع تضحعطغملعو عةعملدطاعوع 
اطةوعاال ع غااتعطضامل عوععةةعمثع ل معطغ ملحع ت عاط  لملتعاطتحليعب وحعات ملرلا،عوعوربملحعواادت -خمملط عل  ت

لص عةةع،عوعة عجنملحعات  وعع hand ofثش عت  عش لملتعاتخملط تعال عرلش عةةعاطتدخ ع،عاإربملحعاط   ت
تأ شسعش لملتعوعع.عو  تاعفملإ مل عاطتيع قامعالشهععارااح1ععابملتعوععة عو ادعة ملل ع hand onعاطتدخ 

-jointاطض اءع)وععاخل ملة عويعات ملرلاعيفعاط  اءوععرو عاتمللعاتخملط ع اعرشمل ياملعال عة دوعات ملرلاعيفعاإربملح

venture .ع 

املرع ربدالعب رب اعاخللربصعةربملعبربنيعاتةربهلحعاطغرب عويفعاإخ عتعوعاإلشملرتع  عو عتع  فعرو عاتمللعاتخملط عو
خملعرباعاغربدةملع ربأيتعاإةرب ع  عاال ربتصاملرعيفعة اثرب عةتقدةرباعةربةعة اثرب ع،عثقربا عاتل شرباعاخلملعرباوععط و عاتمللعاتخربملط 

ورربربدع ربتلع ربربتاعاخللربربصعب رب اعو عبعربربضعات ربربتصا  ةع ربرب وعو عرو عاتربمللعاتخربربملط عالربرب عو ربهع ربرباععةربربةعو ربربااعع.عاارب عاط ربرب لا
بشغاربربملع ع فربربهعآخربرب و عبملال ربربتصاملرعيفعويع.عاطربربتيع قربربامعبملال ربربتصاملرعفقربربصعيفعة اثربرب عبدا ربرباعااربرب عاط ربرب لاثقربربا عاتل شربرباعوع

اطربربتيع  ربربةعاششربرب  عاربربةعبربربملريعا ربربتصاملراتعثقربربا عاتل شربرباعبعملةربرب عوععطربربشسعفقربربصعيفعاط دا ربرباوععة ثلربرباعةربربةعة اثربرب عاطت ربربةش 
 لاعطغرباتعحربدودتعمثع غتيربيعبربملخل وجعةربةعملزعبربهعوثقشقرباعو عرو عاتربمللعاتخربملط ع  ربتصا عيفعاط ربرباطقشااعاتضملفاعاطربتيع ترب

ع.عع2اطعا 
 خصائص رأس المال المخاطر: ع لثانيفرال

ع:عع3غملعتغيامعرو عاتمللعاتخملط ع ت نيعو هع تاش عبملخلةملةصعاطتملطشاضةةعخاللعا تع ا
خربملط عةربةع عدع  ملختعرو عاتمللعاتخملط عةةعاإ  هاعطا لرباعاإ رب عواطربكعتربااوحعفشيربملعةربدتعة ربملرلاعرو عاتربمللعات-1
عذطدعبة اعاطغظ عاةعث ؤعات  وععاطتيع تؤعاا له؛،عوع غااتع0ع  ع0
 ربتؤعالربربملذعاطقرب ارعاال ربربتصاملريعةربربةع مل رباعات ربربتصا عةقربدمعرو عاتربربمللعاتخربربملط عبغربملءاعالربرب عاطغتربملةلعاتتارعربرباعطلا ربرب وعع-9

ع.عتتاص عاطغتملةلعيفعاطعملةدعخاللعفاتعاطتاا  وععيفعتملر ؤعة تق لي،عاطتيع تؤعاا له
 ش لربربرباع تربربدخ عرو عاتربربمللعاتخربربربملط عطتاا ربرب ع رملةربرباعم.ص.و.معووعاا ربربرب عاطتا ربرب عيفعة ربرب واملتعرملةاربربرباعووعإلاربربملدتعع-4

ط ربةعاطعملةربربدعاتتاررب عهلربملع  ربربا ععوعع ملط ربربملعةربملعت ربا عذاتعخمربربملط عة تغعربا،عشرب لملتعرملةارباعووعاطتاا رب عاالشربربملتعاطتعصرب عاتربمل 
ع؛ععل  ا

لاربملعواربملع،ععواملتعهلملعو اا عواادتعةةع ملثشاعاطتغاشاعاالرتةربملد ا ملط ملعةملع تدخ عرو عاتمللعاتخملط عطتاا  عة  عع-3
اطربكعوععوحبربمل عالاشرباعووعت غاطا شرباعةاضرب عاطتغغشربتعالرب عورضعاطااررب وعع ملط ملعةربملعت ربا عة رب واملتع ربدفيملعوضرب عوف ربملر

ع؛ععالع تااف عإعحملاملعاإةاالعاطالزةاعتص ع تاعاطتغغشت
                                                 

ع.475صع،ع،اتلتق عاطدو ع ملبقعاطتل 9770وف   عع15-10،ع''رو عاتمللعاتخملط عاا  عام.ص.و.معاةعط  قعش لملتع''،عث ملزيع لملاش ،عرو غاعا دعاط اش ع-1
ع.ع19صع،9773عةة ، اطشا،عاطقمل  ت،ع''اتتا هاوععتا باعرو عاتمللعاتخملط عة عات  واملتعاطةة ععدرا اع ملعاغاا :ته ق''عطشاعاتة  ا،وزارتعاتمل-2
عرا  عل عةة:-3
ع.14-19صع،ص9772،عاطقمل  ت،ةة ،عاهلش اعاطعملةاعط ا عاطعاملل،ع''  ملختعرو عاتمللعاتخملط وععدطش عا اشملديعتغيام''،ع ملةيعا دعاط ملري-

ع- Mondher cherif؛Le capital-risque؛Revu Banque édition؛  Paris؛  France2؛ême
 édition 9775؛عع PP.49-50؛CF 

ع.بتة اع،427-452صعص،ع،اتلتق عاطدو ع ملبقعاطتل 9770وف   ع1015،ع''  اعاتتا هاعيفعةاا ياعة  لاعاطتاوععات   ملتعاطةة ت''،عا شايا دعاهللع ب ع-
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ععععععععبملإلضربربربربربربربربملفاع  عو عرةو عاإةربربربربربربربرباالعتقربربربربربربربربدمع ةربربربربربربربربملةحع،ع ربربربربربربربربصيفعرو عاتربربربربربربربربمللعاتخربربربربربربربربملط ع عتربربربربربربربربوعات ربربربربربربربربتصا عشربربربربربربربرب  دع -0
ع؛عع ملط ملعةملع ت عة مل اعضاةعاجمللسعاإلداريوععاطتااشفوععات ار اوععة ملاداتعيفعاطت ش وع
الربرب عاطع ربربسعةربربةعاطغظربربملمعاط غ ربربيعاطتقلشربربديعاطربربتيع غربرب ضعو ربربادعضربربامل ملتعثقشقربرباعبةشربرباعةربربغحعاالةتاربربمل عفربرب  عرو عع-0

ط ربةعيفع غربسعاطارربملع قت ربؤعاإربربملحعيفعثملطرباع ربملجعوععلربتاعاطغارباوعععة ثلرباعاال هربال اتمللعاتخملط ع قت ربؤعاتخربملط عيف
ع؛ععات  وع

ع؛ععاطغ  ع  ا عاملدتععة عات ؤع)ور عةةعا  تعوشخملص -0
ت ربربتعنيعفربرب  عاطعاربرب عيفعرو عاتربربمللعاتخربربملط عاربربملدتعرربربواءعو مل ربرباعووعخربربملر نيعاربربةعات   ربرباعالربرب عشربربملللاعةربربدرقنيع-5

ع؛ععاتعاطتاا لشا تاعوختعبعضعاطق ارعوععةصال
مبعربرب عو ربربادع ش لربرباع،ع  عةياربرباعات ربرب  ةعاخلربربواءعاتربربملطشنيعيفعشربرب لملتعرو عاتربربمللعاتخربربملط عت ربربا عيفعاطعربربملدتعةغغةربربلا-2

ع؛ععاغملةشا
 des  ضربربرب عاخلربربربواءعاتربربربملطشنيعيفع ربربربتاعاطغظربربربملمعاطتاربربربا ليعات ربربربتحد عواااربربرباعةربربربةعاإل ربربرب اداتعاتربربرب عاتملطشربربرباع-17

procédures d'invitations financières عاطربربربكعلربربربالعات ربربرب  ةعاتةربربربالعالربربرب عا تغربربربملععاربربربمل عاطقشاربربرباوع
(carried interest ع.ع

لربربربتاعرربربربدرتعوععا  ربربرب ملةه،عوعخربربربوتعاجليربربربملزعات ربربرب ،عيفعاطةملطربربرباع ااشربربرباعات ربربرب وعاتعربربربمل  عاتربربربأخاذتعيفعات ربربربمللعلربربربصع-11
ع؛ععطلتار عاط    عيفعاط ا عحب ؤعاملتيعstart-upات   ملتعاطغملش اع

ع؛عع ملشئعووع شغ أ،عاعةا ادتعيفعرهملعع تاش عل  ات   ملتعاتااط-19
ع؛عع ااشاعولص عةغيملعلاشاوعع غهلقعات تصا عيفعرو عاتمللعاتخملط عال عةعمل  علشغشا-14
ع؛عع ذعالعت   عاإربملحعاحملة عالشيملع الع  ءاع   اعةةع ت عات ملفأت،ع ققعات ملفأتعإ  -13
ع؛عع%عووعولص  ع90)عجياعومع  ا عةعدلعاطعملةدعاطداخليعة تغ -10
،عطشربدتعووعيفعاطتهربار،عوع رب عات ربع ت،ع تعلقعاإة عبغ ملختعجيلاعوةااالعخملعرباعطلا   ربملتعاتداارباع رب عاتدر ربا-10

ع؛ععهلملع ة مل شملتعل  تعطلغاا
 رباع،عوعالع عدعةةربدراعطلتاا رب عةصرب عاآلخرب  ة،عحددعيفعاطارملوععالعومللعط قملءعحمل داعيفعات   اعفتدخلهع ظملةي-10

اربربتاعاتعربرب عات ربربملرلاعيفع،عوعبملطقملبربرب ع ربربغحعةقربربدمعاإةربرباالعاخلملعربرباع ربرب ءعةربربةعاط ربربلهاوع.عتلربربفعاربربةعاطقربرب ضعاتةربرب يف ربربتاعف
ع؛ععرو عةمللعات   اعةت اااعحبقعاطتةا ملعيفعاجململطس

تعربرباضعاثتاملطشربربملعباا ربربهاعتربربااردع،عوعلضربرب عات ربربملمهملتعاحملققربرباعباا ربربهاعرو عاتربربمللعاتخربربملط عت ربربتا عخمربربملط عوالربرب -15
ع؛ععداتعاتتارعاضخؤعيفعاإل  ا

 ذعةةعاتغ وضعو عات   ربملتعاتااطرباع،ع أيتعتدخ عرو عاتمللعاتخملط عبعدعتدخ عة   ملتعاطتاا  عاطتقلشد ا-12
ع؛ععب و عاتمللعاتخملط عالعت ت شاعطلاعمل  عاطتقلشد اعاطكع هل يملع ا عاتملل
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عر وضربربربربملع العيفعثربربربربملالتع ربربربربملدرت،عثشربربربرب عو عرو عاتربربربربمللعاتخربربربربملط عالع قربربربربدم،عاطربربربربتخلصعةربربربربةعدورتعاطتاا ربربربرب عاط غ شربربربربا-97
ع.ععاإع عو هع  ملرحعيفعرو عةمللعات   اع)اإ يؤعووعيفعش هعرو عاتمللعلملط غداتعاطقملبلاعطلتحالع  عو يؤ وع

 رأس المال المخاطر مزايا: الفرع الثالث
ععععع:ع1 ملولع جيملزعومهيملعفشاملع ليعات ا ملعاد دقغشاعاطتاا  عاةعط  قعرو عاتمللعاتخملط عطت
تأخربربتع  ربرب اعةربربةعوععثشربرب عو عشربرب لاععرو عاتربربمللعاتخربربملط عت ربربا عشربرب   اعإعربربحمللعات   ربرباعاإعربربلشني: لمطااار ةا-1

لاملعتتحارب ع رب ءاع.عةقملب عاتةملر فعاإلدار اع غا ملع%ع990بملإلضملفاع  عع%ع47  عع%ع10اإربملحعتااوحعةملعبنيع
،ع  ربربملادعالربرب عجنملثيربربملوععغشربربدعطل ربرب لالاربربملعو عاطربربداؤعاطعالربربيعاطربربتيع قدةربربهعاتاربربالعة،ععةربربةعاخل ربربملرتعيفعثملطربرباعثةربرباهلمل

تةربرب حعرربربملدرتعالربرب عوععثشربرب عالعت ربربملععاتةربرباع العبعربربدعو عت ربربتايعاط ربرب لا،ع ربربيعتغربربتحعاجملربربمللعطلا ربربملرلاعاطها لربرباعاإ ربرب وع
ع.عع تاعةملعالع تاف عيفعاطد ا عرة تعاإ  وععاطغااوععاإل تملج

ات ربربربملر  عاجلد ربربربدتعت ربربربا عاملطشربربرباعثشربربرب عو ربربربهعاط صربربرب عةربربربةع،عوةربربربملمعاتاربربربالعف عربربرباعاالختشربربربملرعات ربربرب وععاطاااربربربد: اينتقااااء-2
بشغاربملعيفعثملطرباعاطقرب ضعت حرب عات   ربملتع،عرربملدرتعالرب عرفرب عرشارباعوعرباهلمل،عوعلتطدعذاتعوربملحعةتارعاعاملطشاوععاتخملط 

بملطتربربمل عفيربربيعاربربغحعاطقربرب وضعات   ربربملتعاط  ربرب تعاطربربكعمعتعربربدعوععاط غربرباحعاربربةعات   ربربملتعاتلش ربرباعويعاطقربربملدرتعالربرب عاط ربربداد
ع.عاتلدعطملرملتعابت ملر

،عطربشسعالرب عدفعرباعواثربربدتوععةربةعخةربملةصعاطتاا رب عاربةعط  ربقعرو عاتربمللعاتخربربملط عو ربهع ربتؤعالرب عة اثرب :عمرم ياةال-3
يفع ربربتاعضربربامل عطةربربداعاال ربربتصاملرعيفعاربرب ضع تربربملةلعوععف عربربدعا تيربربملءعويعة ثلربرباع ل ربربأعات ربربتغشدعةربربةع د ربربدع  عاتاربربال

ع.عت الؤعاخل ملة ر  عوععثنيعف  عات  وع،ع تاعةملعةةعشأ هع اهملءعف صع د دت،عوعاإاامللعاتغ  ت
حبشربربرب عةربربربملعل ربربرب  عشربربرب لاعتعاضربربربهع،ع  ربربربةعطلااربربربالعو ع ربربربازععاا لربربربهعالربربرب عاربربربدتعة ربربربملر  عةت مل غربربرباعاتخربربربملط :عالتاوياااع-4

فاربربصالعالربرب عو ع.عةربربةعمثعت ربربا عاطقربربدرتعالربرب ع اربرب عاتخربربملط عوالربرب عةربربةعاطقربرب ضوععمثع  عات ربربملرلاعتغتربربملعاخلهربرب ،عاإخربرب  
ع.ععلعيفعةةملة اتاتتملبعاعةةعاط   دععاغاعات  وععاطدخاعوععاط رملبا

ةربةعمثع  ربتهش عو ع غربتحع،عوع  ع تاعاطغاععةةعات ربملرلاعرربملدرعالرب عاا رب عة ربملر  عاملطشرباعاتخربملط : التطورو  التامية-5
ع.عاملةدعولوعوعع عاضهعاةع تاعاخله عةملع تحققعةةعة مل اوععوملالتعاال تصاملرعالع ه ريملع العاط وادعاطقملدرو 

بعدةربتع  ربةعو عت ربملععت ربتصا عآخرب ع  ربد عجنربملحع،عوععتغضربلعاط رب لا  ربتا عاطتاا رب عثربىت: توسيع  اعا ة الم كياة-6
ععع.  مبالعاطعملةدعةةعارتغملععرو عةمللعة ملر  عوخ  ع د دتوععووعته حعلأ يؤعال عات ملمهني،ع اعع  ملطيملوععاط  لا

،عممملع  قعف  عات .ص.و.مع يعاجملااااعاحملتالاعاطكع  ربتيدفيملعاطقربملةانيعالرب عرو عاتربمللعاتخربملط وععوعالشه
ات .ص.و.معالع صال عمناذ ملعاملةالعب رب اععربة عث ربؤعاطغ ربملختعوععط ةع ظ عبعضيؤعجيملدلعيفعرو عاتمللعاتخملط وع

  ربربةعوع.عفربملط عاربداع"اطعملةربدعاتتاررب "وععذطربدعات ربؤعاطربتيعرربدع ربرب ا عالرب ع تربملةلعاطت ربةش ،عةقملر رباعبملإث ربملمعاط  رب ت

                                                 
عرا  عل عةةع:ع-1
ع.ع17صع،عة   ع ملبقعاطتل ،ع9770،عب    عاط عشد-
ع.عبتة ا،ع417-472عصعص،عاطتل اتلتق عاطدو ع ملبقع،ع9770وف   عع15-10،عث ملزيع لملاش ،عرو غاعا دعاط اش -
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اطقهربربربملعع ضربربربعهعيفعاط ربربرب رتعبملطغ ربربرب اعطالامل ربربربملتععلربربربتطدعاطربربربداؤعات ربربرباةيعهلربربربتاوععاطتألشربربربدعاطااضربربربحوععاطقربربربالعبربربربأ عاطتاا ربربربد
،عخملعرباعيفعاطربدولعاطغملةشرباوععلاملع  لدعث ؤع تاعاطقهملععفشاملع تعلقعبغ  اع مجمل عاطغملتلعاحمللربي.عاال تصاملر اعاإخ  

ع.ع   ملعةغملعاالامل ملتعاطتغاا اوععال عومهشاع دراجع تاعاطقهملععضاةعرهملاملتعاال تصاملروع
آخربت ةع،عتغغشربت علاربملع غ ةربيوعع تملعجنملحع تاعاطغااذجع عاغدةملع تؤعا تخداةهلاملعو عاطت  باعاطدوطشاعردعوا

ع.ععلملتع تاعاطقهملععات تيداوععيفعاالات ملرعط شعا
 طرق مبتكرة أخرىو صيل: المطلب الثالث

رو عاتربمللعاتخربملط عاطربكعمتعاطتهرب  ع طشيربملعلةربشغعة ربتخدةاعيفعوعع  عل عةةععشةكعاطتاا رب عاإلجيربملريع ضملفا
يفع طربملرعاتداخلرباعوععةغظاةاعات .ص.و.معف  ربهوععيفع طملرعاتداخلاعاتد صاعفشاملعفصعاطتاا  وعع.و.معف  هاا  عات .ص

اطةربربشغعاطربربكعتعتربربوع ربربيعوععةغظاةربرباعاتربرب .ص.و.مع  ربربةعاطتهربرب  علربربتطدع  عبعربربضعاطهربرب  وععاتد صربرباعفشاربربملعفربربصعاطتاا ربرب 
ع.عة ت  تعيفعاا  عات .ص.و.موععاإخ  عمبصملباعآطشملتعة تحداا

 ابتكارات المؤسسةو التمويل  ن طريق االستغالل األمثل الخترا ات: ألولا الفرع
اتتا ربربربهاعةغيربربربملع  عاالاتاربربربملدعالربربرب عوععخملعربربرباعاطةربربربة توعع  عةربربربملع الثربربرب عثملطشربربربملع ربربرباعتا يربربربهعمجشربربرب عات   ربربربملت

 ربربمل عةربرب عدخربربالعاتغملرشربرباعمحمل ربرباعاتقربربا عاتل شربرباعاطغ   ربرباعثشربرب عاطتغغشربربتعيفعاطعد ربربدعةربربةعاط لربربدا عب ة،عوعاالخربربااعوععاالبت ربربملر
تهار ربربملعووعثربربىتع ة مل شربرباعوعاالبت ربربملرعطربربدور ملعاتمل ربربؤعيفعضربربامل عبقربربملءعات   ربرباعوععات   ربرباعاال ربربتا ارعيفعاالشربرباعاإلبربربداع

ع.ع العبعضيملع  عة   ملتعاملتشاعذاتعات ؤعاط   
وعفشاربربربملع لربربربيع ربربربغحملولعتقربربربدوعوةصلربربرباعالربربرب عةصربربرب ع ربربربت عات   ربربربملتعاطةربربربة تعاطربربربكع اطربربربملع  عدوطشربربرباعاربربربةعط  ربربربقع

عع:ع1اطتليعت ت  اةملوععاجلشدعلليعو مل عبغض عاال تةالاطتاا  عاطداخ
 تاعاتخوعاطتيع العةةعخموععة ع عتادعالرب عاطت غاطا شربملع:  BIOBRESالميبر البرازي ي المتاقل  : سوي

باا ربربربهاع  ربربرب اداتعوع،عخملعربربرباعاإ  ربربربلنيوعع  عة ت ربربرب عطلعد ربربربدعةربربربةعاتغت ربربربملتعاطةربربربشدال شاعاإل   ربربربملتات ربربربتاردتعيفعةشربربربدا ع
ع.عب اءاتعاالخااععو  أعش لاعتعدعةةعاإرب عاإواة عيفعةشدا ععغملااعبعضعو ااععاإ  اطنيعاتتهارت خشصع

 ربيعة   رباعةتا ربهاعةتخةةرباعيفعاطةربغملااعاطةربشدال شاعو علمل ربملعارب عمب ثلرباعوععالكرواتية: PILVAشر ة : رانيا
  عشربرب لاعةتعربربددتععAzithromyanاةربربش اع اطربربملعبغضربرب عتربرب خشصعبربرب اءتعاالخربربااععتضربربملدعثشربربايع عربرب اعاملر ربربملعبربربربع

بشرب عاتضربملدعاتشربايعمبربملعوععاطربكعتقربامعثلشربملعب  تربملجعPFIZERثشرب عرملةربملعاط رب لاعباخربشصعب اءةربملعط رب لاع،عاجلغ شملت
يفعلربربرب عو ربربربملءعاطعربربربملمعبمل ربربربتصغملءعبعربربربضعاإ ربربرباا عيفعشربربرب  عووربربربربملعاطربربربكعتقربربربامعشربربرب لاعع9777ةلشربربربملرعدوالرع ربربربغاعع193 غربربربا ع

PILVAطقربربربدعلحربربربملع  ربربرب اداتعاطاخربربربشصعاطضربربربخااعط ربربرب لاع،عوعبتاا غيربربربملعبربربربغغسعاتضربربربملدعاتشربربربايعPILVAبتاا ربربرب عع
ع.عبعضعبلدا عووربملعاط  رشاوععاالشاعتا ش عو  هتيملعداخ عل واتشمل

                                                 
عرا  عل عةةع:-1
ع.عبتة ا،ع517-575عصعص،عاطدورتع ملبقاعاطتل ،ع9774ةمليعع95-90،ع''ثالعبعضعاإ ملطشاعاالبت ملر اعيفعاا  عات .ص.و.م''،عمهمللعالي-
 .عبتة ا،ع405صع،عةلتق عدو ع ملبقعاطتل ،ع9770وف   عع15-10،عفهشااعثغش ،عاطهمل  ع ملرو -
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 اطربربربملع ربربربت عاط ربربرب لاعةربربربةعةهعربربربؤعةتخةربربربصعيفعاطربربربد ملجعات ربربربايع  ع: ال ااااوب إ ريقياااة NANDOشااار ة : رالثاااا
ةربملعع9777فملت   رباعوعرب حملعالربدع ربغاع.عللرباط  قرباع ضرب  ملعطتوععة   اعاملتشرباعبغضرب عمحمل تيربملعالليربملعاطت ربملري

ولصربرب عةربربةعوع.ع   ربربملوععاطع بشربرباعاط ربربعاد اوععةملطش  ربربملوععلغربربداعوةةربرب وععا ربربااطشملوععةهعاربربملعيفعةعظربربؤعو ربربملءع ف  قشربربملع977   ربربدعاربربةع
ع.عع عطتغا  عو  هغيملعيفعاطقهملاملتعاإخ  Brand Nam تاعفقدعرملةملعاط  لاعبمل تةاللعاليملعاطت ملريع)

ع ربربهعثربربىتعاط غربرباحعاط  ربرب تعرربربدعجلربربأتع  عتأ ربربشسعة ربربملر  عبربربداؤعةربربةعاال ربربملدعاإورويباربربدرعاإلشربربملرتع  عووعع ربربتا
ع.ععتقدوعاخلدةملتعاتملطشاعاتالةااوععت تشاعات   ملتعاالبت ملر ةوععبة ضعخلقعردراتعطد يملعيفعتقششؤ

 تقنيات حديثة مبتكرة من طرف البنوك التجارية: الفرع الثاني
تربربرب .ص.و.معود ع  عدفربربرب عاط غربربرباحعاطت ملر ربربرباع  عاطتغ ربربرب عبةربربربغاع  عاطتهربربربارعاط  ربربرب عاطربربربتيعشربربربيدتهعةغظاةربربرباعا

تقغشربربربملتعة ت ربربرب تعيفعاا ربربرب عاتربربرب .ص.و.معطلحربربربدعةربربربةعات ربربربملل عاطتاا لشربربرباعات ت هربربرباعبملطغظربربربملمعاطتاربربربا ليعوعع د ربربرباعيفعآطشربربربملت
ع.ععاطتقلشديعةةع ياععوخ  

ع:  Crédit scoringنظام: أوال
اط غربربرباحعاط  ربربرب تعيفعاطاال ربربربملتعاتتحربربربدتعخةشةربربربملععوع ربربربيعط  قربربرباعبربربربدوعته شقيربربربملعيفعوواةربربرب عاطت ربربربعشغملتعةربربربةعطربربرب  

عمتعتعاشايربربملعيفعخمتلربربفعو ربربملءعاطعربربملمعحبشربرب عوعربرب حملعثملطشربربملع ملط شربرباع ربربت عاطقربرب وضعتربربدر وععطتقشربربشؤعرربرب وضعاال ربربتيالح
تعتاربربدع ربربت عاطه  قرباعيفعتقششايربربملعطلاخربملط عاطربربكعرربربدعتربغ ؤعاربربةعةربغحعاطقربرب وضعالربرب عوع.عاربغحعالربرب عو ربمل ع ربربت عاطه  قرباوع

ع:عع1تقامعال عاإ سعاطتملطشاوع.عاطتيع  احعبملطتغ  عبملثتامللعادمعردرتعاط با عال عاطدف عو مل عاطتحلش عاإلثةملةي
ع؛ععتةغشفعاط بملةةع  عف ملتعةعشغاعث اعردرةؤعال عاطافملءعبملطت اةملةؤعاامل عاط غد-1
ةربربةعخربرباللعدرا ربرباعاطعشغربرباعاإلثةربربملةشاععThe scoreاالاتاربربملدعالربرب عاطغاربربملذجعاإلثةربربملةشاعال ربربتغتملجعةقشربربمل علاربربيع-9
ع؛ععاداعاطتغ  عبقدرتهعال عاطافملءعبملالطت اةملت،عات ا عةةعاتقاضنيعاطقداة وععا تا عاطتيع غتايع طشهعاط با طل
ع.ععبملطتمل عاختشملرعاطعشغاعاتاصلاعطتطدعاجملتا وععتاف عاددعل  عةةعاط بملةةع)ويعاجملتا عاإلثةملةي -4

علاةربملتعاجملتاعرباعثربالعاط بربملةةعيفعاتملضربيعوعبملختةملرع  ةعاطقالعو ع ت عاطه  قاعتعتاربدعالرب عا ربتةاللعات
ع.عات تق  وععاطتغ  عبملإداءعيفعاتملض 

 : External ratingطريقة ترتيب المؤسسات من طرف اآلخرين : ثانيا
ت  ربربدعةربربةعوعع،ات ربربتق لاعات   ربرباعاربربةعط  ربربقعتقشربربشؤعرربربدراةملعالربرب عاطربربدف وعع  ع ربربت عاطه  قربرباع ربربددعات مل ربرباعاتملطشربربا

ثىتعيفعثمللعرشربملمعاتقرب ضعبتقشربشؤعة   رباع ضربملاع ربتاعاطتقشربشؤع  عاطتقشربشؤعوع.عضنيعبملتقاضنياط غملفشاعيفعاالراعاتق ع
اخلربربملر يعهلربربت عات   ربرباعةربربةعطربرب اعة   ربربملتعةتخةةربرباعيفعاجملربربمللعووعاجلاعشربربملتعاتيغشربرباعاطربربكعتغتاربربيع طشيربربملعات   ربرباع

قاضرباعرربدعت ربا عات ربتغشدتعاإولعلاربملعو عات   رباعات.عاطتألدعةةعاتعلاةربملتعاتترباف تعطد ربهوععاداعاطتدرشق،عاتقاضا
 ربربداايملعوععةربربةعاطتقشربربشؤعاخلربربملر يعت مل تيربربملعيفعاط ربربا عثشربرب عو عت تش يربربملعرربربدعحي ربربةعةربربةعةارعيربربملعاطتغملوضربربيعةربرب عاتقربرب ض

شرب لملةيملع العو عةربربملع  ربربةعةالثظتربهع ربرباعو عةعظربربؤعاط غرباحعالعتتربرباف عالربرب عاطقربدراتعاط ملفشربرباعيفعاتشربربدا عوععااربمل عةغملف ربربشيمل
                                                 

 .عبتة ا،ع519-517عصعصع،اطدورتعاطدوطشاع ملبقاعاطتل ،ع9774ةمليعع95-90،عيمهمللعال-1
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ممربملع عليربملع،عاطتعرب اعالرب عثظربا عجنملثيربملوععات ؤعال عة تا عاتخربملط توعع ت عاالبت ملراتاطت غاطا يعطتقششؤعومهشاع
ع.ععيفعاتملضيعاطق  اعتغض عادمعاتةملرتعةعيمل

ات ربربملدراتعطتح ربربنيعطربرب  عاطتقشربربشؤعاخلربربملر يع العو عو ظاربرباعتهار يربربملعوععوعبربربملط  ؤعةربربةعتربرباف عاطعد ربربدعةربربةعاحملربربملوالت
 شربربقعةربربةعطربرب  عاط غربرباحعطاثربربد ملعر ربربؤعةربربملعتربرباف  عةربربةعةعلاةربربملتع ضربربملفشاعممربربملع عليربربملع ربرب عرملبلربرباعطلته،عالعتربرب العة لغربرباع ربربدا

ع.1ثالعات   ا
 : Sharing risk with third partiesطريقة تقاسم المخاطر مع طرف ثالث : ثالثا

اتربربرب .ص.و.معاغربربربدعاطعااةربربربقعاطربربربكعتاا ربربربهعوعع  عضربربربعفعاطضربربربامل ملتعووعا عربربربداةيملع عتربربربوعوثربربربدعولربربربوعاطتحربربربد ملت
طت ربربملوزع ربت عات ربرب لاعفقربدعجلربربأتعاط غرباحع  عاطتعربربملو عوععةربةعمث،عوعاتملطشربرباعطهلرباعاطقربرب وضتقربدةيملعطل غربرباحعووعات   ربملتع

ثشربربربربرب عمتع دخربربربربربمللعطربربربربرب اعاملطربربربربرب علضربربربربربملةةعطلقربربربربرب وضعاطربربربربربكعاغحيربربربربربملعاط غربربربربرباحع،عةربربربربرب عوطربربربربرب ااعوخربربربربرب  عطتقمل ربربربربربؤعاتخربربربربربملط 
ع:ع2ثش عو هع  ةعو عتأختعات   ملتعاطضامل عب  لني،عات .ص.و.م

فغربربربيع،عاتربربرب .ص.و.ميملعةربربربةعخربربرباللعة ربربربملمهملتعواااربربرباعةربربربةع ةربربملعو عت ربربربا عة   ربربرباعث اةشربربرباعووع ربربربتؤعتأ ش ربربرب
الربرب ععMutual guaranti schemes / MGSاال ربربملدعاإورويبعةربربصالعايربرب تعة   ربربملتعاطضربربامل عاتت ربربملدلع

عةعربمل  عارتةربربملد اعبربدلعات   ربربملتعاطعااةشرباعطلضربربامل عاطربكعو  ربربأةملعخمتلربفعث اةربربملتعاال ربملدعيفعاتملضربربيع ظرب اعطغ ربربليمل
اط غربرباحعثشربرب عوععاتربرب .ص.و.متلعربرباع ربربت عات   ربربملتعدورعاطا ربربشصعبربربنيع،عوعمعفملالشتيربربمل فربربال عاط صربرب عةغيربربملعب ربرب اعاربربدوع

اربربملدتعةربربملع،عوع   ربربملوععاال ت ربربملرتوعلاربربملعتقربربدمعاطربربداؤعهلربربؤعيفعوربربمللعاطت ربربا ةع،ععتقربربامعبضربربامل عاطقربرب وضعاتاغاثربرباعإاضربربملةيمل
ع.عال عةقدارعضاملاملعامل شملوعتقامعاط غاحعبتقدوعاطق وضعبغملءاعال عتقششؤعات   ملتعاطضملةغاعووالع

اطربكعوععاترب .ص.و.مات ربتحدااعيفعاا رب عوععوعيفعاإخ عاربدرعاإلشربملرتع  عو ربهع ضربملفاع  ع ربت عاطهرب  عات ت رب ت
،عف  ربربهععتا ربربدعاربربدتعطربرب  عوخربرب  عيفع ربربتاعاجملربربمللعمع ربربتؤعاطتهربرب  ع طشيربربملع ظربرب اعحملدود ربرباعا ربربتعاملهلملعثملطشربربمل،عمتعاطتهربرب  ع طشيربربمل

ع.ععط  قاع اش عت ملطشفعاإلر اضعث اعة تا عاتخملط توععةةعبشغيملعط  قاعاشااحعاتق ضعيفعتقششؤعاتخملط وع
ععععععةربربربةعخربربرباللعةربربربملعمتعاطتهربربرب  ع طشربربربهعيفع ربربربتاعات حربربرب عف  ربربربهع  ربربربةعاطقربربربالعو عاط ربربربداة عاطتاا لشربربرباعات ت ربربرب تعوععوعوخربربرب ا

عات .ص.و.معةةعات ربملل عاطتاا لشرباخم جعثقشقيعتغظاةاعوععاطكعمتعا تع اضيملعآ غملعتعتوعمبصملباعةتغغسوععووعات تحداا
اط  ربرب تعاطربربكعتعمل شيربربملعخملعربرباعةربربملع قربربا عةغيربربملعبملجلمل ربرباعاطتاربربا ليعاطتقلشربربديعاطربربتيع  ربرباختعو ربربادعاطعد ربربدعةربربةعاطضربربامل ملتع

 ضربملفاع  عاربدمع،عبربملت ؤعاطربالزموععاطكع ملط ملعةملعت ا عاترب .ص.و.مع رب عرربملدرتعالرب عتاف  ربملعيفعاطارربملوععاطعشغشاوععاتملطشا
آطشربملتع ربت عاط ربداة عات ت رب تعوععالشربهعفرب  عةقاثربملتوععات   ربملتعاقاع ربتاعاطغظربملمعبدرا ربملتعاجلربدو عاطربكعتقربدةيملع ربت 

ةربةعمثعو رباعالرب ع ربت عاإخرب تعاال ربتغملدتعةربةع ربت عوع،ععفعمللعة عخةاعشملتعات .ص.و.موععتتاملش عب   عاجيمليب

                                                 
ع.ععبتة ا،ع402صع،عاتلتق عاطدو ع ملبقعاطتل ،ع9770وف   عع15-10،عفهشااعثغش ،عاطهمل  ع ملرو -1
اتغظارباعاطع بشرباع،عتغاشرباعات   ربملتعيفعاطرباطةعاطعرب يبوععاطقشربملدتعاإلبدااشرباعطتهربا  ،عدارتات ا عاط ربغايعاطعربملمعاط ابرب عيفعاإل،ع''ثالعومهشاعاطقشملدتعاالبت ملر اعيفعاا  عات .ص.و.م''،عمهمللعالي-2

ع.ع493صع،ع9774ولتاب عع10-14،ع ار ا،عدة ق،عطلتغاشاعاإلدار ا
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آطشربربملتع ربربت عاطهربرب  عوععشرب وختوععاطت ربربش  اعطتتاافربربقوعع ربربد  عخمتلربربفعط ريربملعاإلدار ربرباوععاطهرب  عاطتاا لشربرباعةربربةعخرباللعت ششربربف
ع.ععتات ت  ع

ع
 :  خالصة الفصل

عاتربربرب .ص.و.معثملطشربربربملعوعربربرب حملعحربربرب عو ظربربربملرةربربربةعخربربرباللعةربربربملعمتعاطتهربربرب  ع طشربربربهعيفع ربربربتاعاطغةربربرب ع  ربربربةعاطقربربربالعو ع
ع رملةرباحربملوالتعتع  رب عاالرتةربملدعاربةعط  ربقعع  تاع درالملعةةع ربت عاإخرب تعبربأ،عوعا تاملمعةعظؤعات اةملتعثالعاطعملموع

بملطتربربمل عتعتربربوعاتربرب .ص.و.معاآل عاتغربربمل شؤعوععاط ربرب مل ععربربغملاملتعضربربخااعف ربرب عداةاربربملعيفع  ربربنيعة ربربتا عةعش ربرباعو ل شربربا
،علاربملعواربملعت لربدعدورعاترب .ص.و.م،ععاجملتارب عوارب اعاظشاربملعالرب عاالرتةربملدعاط شمل ربيعطلتغاشرباوععاط ربا وععاتتةرب تعاربةعاطدوطربا

ع.عثش ع عدع تاعاطقهملععثملطشملعةةعولص عاتةملدرعاط د لاعومهشاعخللقعخاصعاا عيفعات تق  
خملعرباعيفعاطربدولعاطغملةشرباعوععشاعفقدعبدوتعحملوالتع د اعةةعر رب عةعظربؤعات اةربملتوعال عو مل ع ت عاإمه

لاربربملعوع.عحملوطربرباعاطتةلربرباعالشيربربملعتربربغحع ربربتاعاطقهربربملععف عربرباعطلقشربربملمعبربربدورعاتتارربرب وععطتحد ربربدعات ربرب التعاط ةش ربربشاعهلربربتاعاطقهربربملع
ع:ععاتنيرو غملعيفعات ح عاإولعةةع تاعاطغة عو عة  التع تاعاطقهملعع  ةعتق شايملع  عوااعوعع  ق
تع ربربربربسعبةربربربربغاعو مل ربربربربشاعحدود ربربربرباع ربربربربتاعاطقهربربربربملععيفعتربربربرباف عاطتاا ربربربرب عاطربربربربالزمعب ربربربرب اعاالفتقربربربربملرعوع: مطااااكيت ماليااااة-1

ع.ععطلضامل ملتعاط ملفشا
اطقشربادعوععة  لاعاتةالعال عترب اخشصعرلشرباعطلعارب وععاصلملعبةغاعو مل شاعيفعاطت ا قو: مطكيت رير مالية-2

ع.ع..اخل.عطلعا ع ضملفاع  عة  لاعاتغملف اع اا اعاطت ةش عاإخ  وععاطاارداتوععال عاطةملدرات
اتربربرب .ص.و.مع  ربربربةعاطقربربربالعو ع ربربربت عاإخربربرب تعتعتاربربربدعبةربربربغاعل ربربرب تعالربربرب عوعةربربربةعخربربرباللعدرا ربربربتغملعطلاضربربرب عاتربربربمل ع

اطربربربتيعوععثشربربرب عتعاربربرب ع ملط شربربرباعاتربربرب .ص.و.معةربربربةعخربربرباللعاطتاا ربربرب عبملطربربربد ة،عاطربربربد ةعووعثقربربربا عاتل شربربرباعلاةربربربملدرعاطتاا ربربرب 
ع.ععووع   ملعةةعات   ملتعاتملطشا  ا عبمل تدا اعاإةاالعةةعاط غاحع

وعال ع تاعاإ مل عفةملط ملعةملعته حع ش ملطشاعاطتاا  عبملطغ  اعاترب .ص.و.معةربةعثشرب عاط حرب عاربةعةةربملدرع
ع.ععاتغملضلاعبنيع ت عاتةملدرعةةع ياعوخ  وععاإةاالعةةع يا

قملةارباعالرب عو ربمل عوعوو ع ت عاتةملدرعاته وثاعاترب .ص.و.مع ربيعاتةربملدرعووعاطةربشغعاطتاا لشرباعاطتقلشد رباعاط
اطربكعر ربؤعتغربملةيعاربدد ملعب رب  ع ربدعوععخمتلفعات   ملتعاطعملةلرباعيفعاطقهربملععاتةرب يفوععاطكعاصليملعاط غاحوعع ع عاطغملةدت

اتتعلقرباعو مل ربملعةربملعتتهل ربهعوععةلحا ع العو عوعحمللعات .ص.و.معالع  اطربا ع اا يربا عاطعد ربدعةربةعات ربملل عاطتاا لشرباع
عتملعتتهلرباعو ضربملعةربةعضربامل ملتعاشغشرباوععاالةتامل عاتقاضنيعوععاعطلا ل عاتمل درا وععش لشاع   اءاتاالشاعاطق ضعةةع

ع.ععشخةشاعر ؤعرلاعات ملطغعاتهلاباعيفع ملط شاعاإثشمل وع
وعيفعخضؤع ت عاتعارملتعات ت هاعبملجلمل رباعاطتاربا ليعاطتقلشربديعف  ربهع  ربةعإعربحمللعاترب .ص.و.معاطل رباءع

ةربربةعمثعوععةيعاطقربربملةؤعيفعوالربرباعالربرب عا ربربت عملدعاتتعملةربرب عب ربربع عاطغملةربربدت،  عبربربد  عآخربرب ع تاصربرب عيفعاطغظربربملمعاطتاربربا ليعاإل ربربال
عاال تةربربربغملعوععات احبربربرباوععععععاتضربربربملرباعوععآطشربربربملتع ربربربتاعاطغظربربربملمعالربربرب ع ربربرب ارع ظربربربملمعات ربربربملرلاوععف  ربربربهع  ربربربةعو عت ربربربيؤعتقغشربربربملت
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شربربرباعووع..اخلعب ربرب  عفعربربمللعوةتاشربربرب عيفعاا ربرب عيفعاا ربرب عةغظاةربرباعاتربربرب .ص.و.مع ربربااءاعلمل ربربملععربربغملاشاعووعفالث.عاط ربربلؤوع
ذطربربدعب ااربربملعتتاشربرب عبملشربربااحعطربرب يفعاطعقربربدعيفعاطعالشربرباعاال ربربتصاملر اعب ربرب  عجيعربرب علربربالعةغيربربملع،عوعاملر ربرباعووعخدةشربرباعلمل ربربمل

ع.ععحي صعال عجنملحعات  وععاطتيع عادعبملطغغ عال عل عواثدعةغيامل
.و.معةغظاةربرباعاتربرب .ص،عوعاتت ا ربربدعاطربربتيع  ربربيدعاالرتةربربملدعاطعربربملتيعبةربربغاعاملةربرباوععوةربربملمعاطتهربربارعاتربربت  وععوعوخربرب ا

فقربدع،عخمتلربفعاهلشربعتعاطتاا لشرباعةربةع يرباعوخرب  وععوةملمعاطتهارعاطتيعشربيدتهعاتةربملرا،عوع تاعةةع يا،عبةغاعخملعا
آطشملةربربملعاربربةعاطةربربشغعوععاطربربكعلتلربربفعيفعةغي يربربملوععاآلطشربربملتعاطتاا لشربرباعات ربربتحدااعووعات ت ربرب توععايربرب تعاطعد ربربدعةربربةعاطةربربشغ

..اخلع.عرو عاتربمللعاتخربملط وعع ارعاطتاا رب عاطتربأ  يثشرب عشرب لملع ربت عاطهرب  عات ت رب تعالرب ع رب،عاإخ  ع ربملبقاعاطربتل 
اتخربربربرب جعاتقشقربربربربيعطقهربربربربملععاتربربربرب .ص.و.معةربربربربةعات ربربربربملل عاطتاا لشربربربرباع ربربربربااءعةربربربربملعارتربربربرب صعةغيربربربربملعبملجلمل ربربربرباعاطتاربربربربا ليعوععاتتربربربربغغس

خةاعربشملتعوععآطشربملتع ربت عاط ربداة عات ت رب توعع تاعطتاافقعةقاثملتوععاآلطشملتعاإل الةشاعاطتاا لشاوععاطتقلشديعووعبملطغظؤ
عع.و.مععات .ص

ع
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ااااااااااااااااااابنلللل ماالا ا لللل اال ن ؤ لللل لاللاة  لللل  االصلللل    اااا االفصللللثاال: للللليقاال  لللل   اا
االا   طلالل ؤعااناقد  ه اعلىاال ا  ثاالذا ي 

ا اه دق
 لمللد ر  لفمويليةدا لملم  ددا  مد و منايمدا لملالبد ة لفلدد   و  تطرقند    لفصلدا لفبد بىل أه  اددر لفطدر بعد  

مم  لة لالقمل رل ة لملع صر  فإنده تيدد  لفع لد  مد  و  ا خل ئصةجا مص را   نه   ظوصيفن  أه نمو  ،لملميلطاو 
لفطددر  لفمويليةددا لملةميصددا لفددت اددد  لصمو رادد  ةولدد ر  ويليةددا سددتل لفندديو مدد  لملالبدد ة ولفددت تطددي ة و  لفبدد لئا

لفقلددد  ل ددددا ة الئموددد    تقية لدددا صيدددة اددد ةيا لفمويلدددالملم ددد لة لالقملددد رلا مددد  ملددد ر  ويليةدددا و  بمطدددي  لفصددددر
لفمج  ي ولالئمو   لمللر   و ويلا مميلط ل دا ة فقروض لفق بيا فيمعبئدا ولفقدروض لف د  لفق بيدا فيمعبئدا  و ويلدا 

لفدت دد  ة و  ، أه مل ر  وصةغ ويليةا ألالمةالفبن لةو طيلا ل دا   صي   ل لهر لفع رلا ول لهر لملوم ز  
 لملشددد  ةاو  ضددد  باص.و.و ة مل. بدددهةالة دددد  معمدددص  فةوددد  مدددص لل نددد  لفموددديلي  فيوددداتو  أضددد ف ةو  ةبإلددده م 

لفلدددةغ لملبدددمو اا  و لملبمددددر  ولفدددت اددددي  بددد و ا  و  وصددديال أه لفبددد لئا، ... لخل. لفبددديرو  لملرلحبدددا ولاللملدددن وو 
ص.و.و  ة فمويلدا . ملداخلد ئص لو  طبةعداو  تيلفدىلو  مرونداو  ممنصب   قةقة  سته لملالبد ة ملد  تموةده بده مد  لدهيفا

 و صد  طرلدىل   ا لملدد خ لملةد طر  و تق لددر  ،factoring و صد  طرلدىل ييلددا صقد  لفصدد تي   ، صد  طرلدىل لاللددمئج  
 لخللملة طر مع طرف ا فث....

  نيلصهددد  لخدددمالفصيدددة و  ص.و.و. تددديفر ةدددا ادددته لفبددد لئا لفمويليةدددا ملنايمدددا لملددداصيدددة لفدددر ر مددد  و  أال  نددده
تبقدددة بميدددد لمللددد ر  لفمويليةدددا لملاقمدددا لفدددت وأ   لدددي  صيةهددد  لملالبدددا فهدددتل ال لعددد  ب فضدددرو   طبةعمهددد  أال   ددد  و 

ةودد    دد  يدد  مدد  للددمقالفةا لملالبددا ملدد  تشددديه اددته لمللدد ر  مدد  ،  بق ئهدد    لفبددي  مدد  دهدداو  جن  هدد  وتيلددعه 
 .  تد فةف أض فةا م  دها  خرىو  صيلئىل

أذل   لرة    يقددىل ر دددا ص فةددا مدد  لاللددمقالفةا ص.و.و . لملدداخ    ومدد  منطيددىل مدد  لددبىل فإندده اددد  لفقددي 
 تعادةرو  رلئدر مد  دهدا  خدرى فدإ  ادتل فد  لمبدخ سد  مد  خدالخ خيدىلو    لفمويلا م  دها وضو   ويلا  قةق 

ه   لملالبا نارل ملد  لديفر  للمعو اللفتي لعمص م   ار مل ر  لفمويلا ل ةثر و  يبني ق  هت  صية لفمويلا لفتليتو 
 .  م  مرونا   تيبةا لال مة د ة لفمويليةا ببب  د اهلمه صن  لفطي 

لفدت لديف نمطدر  أفةهد  ال قد  فإنده ل طدر لملص يةدا فيمويلدا لفدتليت و  مدرو ل بد ملرتدهلةو  و   لفبة   نصبه
 صمو رادد لص.و.و  يقةددىل ر دددا ة فةددا مدد  لفمويلددا  لصمودد رل صيددة لفمويلددا لفددتليت أال مدد  خددالخ . فيوددا لمبددخفدد  

يدد فع صيددة لملبددمهيدني و لفددت لددمودنه  بددز  تصدديز جبددمهيدني ددد ر و  صيددة لفصيبددصا لفمبدديلقةا ل  لثددا ول تد زادد 
معهدددر لددددي   ل لددده  يقةدددىل ويقدددىل يفدددي   لملعددد مالة مدددع اددداال  لملبدددمهيدني مددد  خدددالخ بنددد   صالقددد ة ، ل ددد فةني

   سر. ض ئهر ووالئهر م  خالخ تق مي ليع وخ م ة ذلة قةوا ةب  
منهددد  يقةددىل نمددد ئ  وصيلئددد   ي مالبدددا وخ صدددا لفلدد    ولملميلدددطاوصيددة ادددتل ل لدد ا فإنددده فددد  لمبددخ  

   تصدرض نصبده  واةونمهد   للدمط ص أذل  أالودنه  م  للم الخ ده  منهد  ةولد   وديلي  ذليت  و رلخيد   رو لا
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 لقملددد رادددتل   ظدددا معددد   ، و نصدددل لفقطددد ولملن فبدددني سددد    و    لفبدددي  مددد  خدددالخ قددد  هت  صيدددة ميلدهدددا لملن فبدددا
فشددد    ددد   لملن فبدددا فإنددده ادددد  لفقددديخ    لالصموددد ر صيدددة لفمبددديلىل ةوددد خا لفبدددي  لفدددتي اةدددهه لفمنددد م  لملبدددمور 

تعاةر لملهلل  لفمن فبةا فيوا.ص.و.و و  ه ةصةا بموقةىل لفق    لفمويليةا لفتلتةا سدتل لفنديو مد  و  ألرتلتةج    بن  
تعادةر و  أابد ة مد ى  يةدا رو  لفمبديلىل   بند  و   صد ر ألضد   و  ه ليف حند وخ   ادتل لفصلداوصيةلملالب ة.

ص.و.و فموبدددني قددد  هت  صيدددة لفمويلدددا لفدددتليت    نعدددرش   ب للدددا ل مدددر ب  اددد    أه م اةدددا . لملهللددد  لفمن فبدددةا فيودددا
ةددتل  اددر و  ملدد ر ا و  ن فبددةا و اددر مق  ن هتدد ةددتل  اددر مدين تدده   حندد وخ لفمطددر  بعدد ا  أه لملةدده  لفمو  لفمويلددا لفددتليت

ص.و.و   بندددد   . لملددددا   ص.و.و صيددددة  لددد ا    جندددد   . لفمن فبددددةا فيوددددالاللدددرتلتة ة لفمبدددديلقةا   خيددددىل لملةددده  
 لفرفع م  ق  هت  صية لفمويلا لفتليت.و  م    لفموبنيو  وتعاةر مهلل  تن فبةا معن ه زل ر  ق  هت  لفمن فبةا

ال ا  ثاالذا يالابحيااأل ثقاا
لعمص لفمويلا لفتليت م   ار مل ر  لفمويلا لف لخيةا لفت تيع  رو ل مهو    تنوةا وتطديلر لملدا.ص.و.و 

زلددد ر  ل صددديخ لالقملددد رلا رو  لفيجدددي  أه ملددد ر  خ  دةدددا فيولددديخ صيدددة لملددديل ر لمل فةدددا مددد   ةدددث  نددده لضدددو   
اددتل مدد  مدد  اددزنه    لهلدد  مدد  لفقدد    و  يلئدد  ورفددع  قبدد و لفدد لي القمن ئهدد ، وب فمدد ل يوددا  صبدد   م فةددا مب اددر  ة فص

 ل قرتلضةا فيوالبا ولش  ك بلصا مب ار    لفعويةا لفميلعةا س  م  خالخ للمو لث للمثو  لة د ل  .
ةو  لعمص لفمويلا لفتليت مد  دهدا  خدرى مد   ادر ملد ر  لفمويلدا ل ةثدر للدمعو ال   لملالبدا ملد  لديفره 

وةدددتل أصطددد   قددد    ةدددص مددد  لاللدددمقالفةا ،   تيبةدددا لال مة دددد ة لفمويليةدددا ببدددب  د اهلمددده صنددد  لفطيددد مددد  مروندددا 
 فيوالبا لفت تعمو  صية اتل لفنيو م  مل ر  لفمويلا.

اافه ماال ا  ثاالذا يقاالاطلبااأل ث
ة لملبد يني صد و تيزلعهد  صيدو   بد  و  لة لا ويليةا معةنا ق  تعود  لملالبدا ال مجد ز دده   و ةدا ل ض

 .امم  جيعا اته ل  يلخ  تعص ص  لفق    لفمويليةا لفتلتةا فيوالب
ااا ع  فاال ا  ثاالذا يقاالف عااأل ث

 لي :لفت اد  أجي ز  يه  فةو  و  فةو  مص لفمويلا لفتليت فو ق  و رة ص   تع   ل
،  ح سد  ب فمدصدا جيل راد  لة صدالفدتي لبدوو  لفصد ئ  لملةلدص مد  طدرف لملالبدا "صرف لفمويلا لفتليت صية  نده

لفددت تبقددة يدد  تلددرفه  بلددصا رلئوددا  و فصددرت  و  ةودد  لشددوا تيددد ل مدديلخ لفددت وفدد هت  لملالبددا مدد  صوية هتدد  لل  لددا
 .1طيليا"

لفددت يققهدد   cash-flourصيددة  ندده " ذفددد لفصددر  بددني صدد   لفمدد فق ة   لضدد ةودد  صددرف لفمويلددا لفددتليت 
 .2قةوا ل  ب   لمليزصا صية لملب يني "و  لملالبا خالخ لنا معةنا

                                                 
 . 522ص ، لف و   لف وفةا ل بقا لفتةر، 5112م ي  58د52 ''،لالئمو    جي  ي بطرلقا   لثا فمويلا لملا .ص.و.و،''  بيلع   لعة  ، قط ف فةية-1

2
-Armad Dayan et al: Manuel de gestion ; édition Ellipses; paris; France; volume 2 ; p 165.  
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       ةودددددد  لقلدددددد  ب فمويلددددددا لفددددددتليت "ويلددددددا لال مة ددددددد ة لاللددددددمثو  لا فيشددددددرةا ب لددددددمة لو ل  بدددددد   ل مجدددددده 
 1  لمر تيزلعه  صية لملب يني"و  لال مة ط ة لفت مت ترلةوه  م  خالخ مم  لا لفنش و لة ص ب ملنشز و 

فددتليت اددي صبدد    صدد  مبدد   مدد ل ددد  ادد ئع ومنمشددر  لدد  تدددي  لملالبددا ميهمددا بضددو   و اددد  لصمبدد      لفمويلددا ل
يفيا  وفىل اتل لملب    و م  لعد  لفمويلدا فقدط اللدمثو  لة لملالبدا صد  طرلدىل نم ئجهد  لفبد بقا لملةللدا  و  تطي ا 

 .  2ة  مة ط 
يلخ ل مجه   لب ب  خدرى قبدا أيف   لض  صية ل م، و أ  لفمويلا لفتليت ال لميقف فقط صية لفربح ل مجه

 لضد   ادته . و لفت تشدا   جمويصهد  لفصد ئ  لفنقد ي ل مجده  صد ر  للدمثو  و  لفيصيخ أه لفربح لفق با فيميزلع
 :  بتفد اد  أبرلز لفص ئ  فيوع ر للمثو  ه ومدين ته   لفشدا لفم لو  لفنقطا نصرتض    لملع مالة تمر نق ل

 82: الشكل رقم
 الفائض المحتجز بغرض إعادة االستثمارمكونات 

 

 
 لر     
دا   نق ل

 

د     صب
 نق لا

 فص ئ   فنق    
د   دو ف    د

  فضرلبا صية    ب   

د     د ئ   فنق  فص
دع   د با فيمي ل   فق

  فمي لع   

  فص ئ    مجه 

د    د  لل   س
 طبةعا  ال مة ط    

  مة ط       ب   
  فع    ملر يا 

 

د   د   امال  ص

 
 . 222ص ، 5112، ملر، ل لدن  لا، لف ل  لل معةا، ر لل ة لل وىو  تقةةر ل رل  لمل ل، صب  لف ص    نص : المصدر

، و لمضددح مدد  لفشدددا  صدداله    لفصدد ئ  ل مجدده لمدددي  مدد  صنلددرل   ل لددةني     فددا لفشددرة ة لفرلحبددا
لفعنلدر و  فتي لشوا صية ةا لال مة د ة، فهته ل خ   ال تعصة م  لفضرلبا از   ة   بد  لو  ي  لفربح ل مجهو 

اثدا  جدهل فينق لدا  ةدث ال تعطدا و  لفث ين اي أاالك لفع و  ةث اثا قة ل حم لبة   ي ت فىل م ل ال لرتتد  نقد ي
 .  3 ي ل مجه   رلض لاللمثو  أيف  لع ر للمثو  ا  فتفد فه  تشدا ده ل ا م  م  لفص ئ  لفنقو  اته لفنق لا

                                                 
 . 91ص ، ملر، لفق ار ''، رفةا لملبمثور فمويلا لفشرة ة: ''و قا صوا بعنيل ، لفية فا ل مرلدةا فيمنوةا لف وفةاو  للوعةا لمللرلا فألو ل  لمل فةا -1

2-Pierre vernimmer ; finance d'entreprise ; dalloz ; paris ; France ; 6ême édition ; 2005 ; p 783 . 
 . 225-222، ص ص مردع ل بىل لفتةر، 5112، صب  لف ص    نص -3
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تددد   ل اددد    أه    مصهددديو قددد    لفمويلدددا لفدددتليت مميدددف صددد  مصهددديو لفمويلدددا لفدددتليت لفدددتي اثدددا و  ادددتل
للن ئةدا و  لقمطد و يةدع لمللد  لف لمل فةداو  لفص ئ  لفنق ي لفل   لفتي يققه لملالبا بع  طر  تيزلع   ب   لفشدرة  

 : فم فةا ةث اد     تدم  لفعالقا ل
   
 
 

 م  لفمويلا لفتليت فهي ةو  لبق  ل ا    أفةه فهي لملبيغ لملمبق  ف ى لملالبا مد  قد    لفمويلدا لفدتليت بعد  تيزلدع 
 . ل  ب   صية  صو ب اته لملالبا

 :  و صيةه اد  لفمعب  ص  اتل  لملصهيمني وفىل لفعالقمني  رن ه
   
 
 

ادددي صبددد    صددد  تيدددد لمفدددا لفدددت ودددد  مددد   L'autofinancementلفدددتليت و   ل خددد  ادددد  لفقددديخ    لفمويلدددا 
صند م  تددي  مررورلددا ل مديلخ لة صدا لملعدد ر  9 ي آفدا ص ئدد  لبد وي . ييلدا لفط قدا للفنقديرىل أه صوددا صد  لقةوداىل

 .1للمثو  ا  تب وي لملررورلا لملطييبا م  طر  لملب ار
ةدتل لملعد ر للدمثو  ا  اد   و  ن م  تدي  مررورلا  ؤوا ل ميلخ لة صاأ  لملررورلا لفط قيلا لملب ار تلبح ضعةصا ص

 .  2  نصل لفيق  ا و فيقةواو  صيةه فةدي  ان ك ضة و  قةق  فيط قا، و ةتفد ضعةصا
اأها لاال ا  ثاالذا يقاالف عاال: ني

ح لفمويلدا لفدتليت  يةدا  د  لملة طر لفدب   لملرتبطا ب ملل ر  لفمويليةا لة  دةا فيوالبدا فقد   صدبو    ظا لفعيلئىل
تنوةددا لملالبددا مدد  دهددا و  لاللرلرلددا فيشددرةا مدد  دهددا  و لفميلددعو  ممهللدد   أمدد  ادد ف ل  فاددا صيددة لفط قددا ل نم دةددا

 .   خرى
 :3و صويم  فإنه اد  أجي ز  يةا لفمويلا لفتليت   لفنق و لفم فةا

            يني   صددددددي   ل تصدددددد و   قةوددددددا  لددددددهوهر مدددددد  لملصددددددرتض    لفمويلددددددا لفددددددتليت لدددددديف لددددددرتدر ب فنبددددددبا فيوبدددددد -9
اتل م  ل فع ااال  لملب يني بمصلدةا لال مصد ب بعيلئد ار فةشددا  ةثدر ، و ب فم ل ل تص و   قةومهرو   و  للهر

 .  م    لمدي  اته لفعيلئ  مالئوا  و من لبا فيمويلا لفتليتو  قةوا
، ي  بشدددا  لددري صدد  طرلددىل لاللددمع نا ب فمويلددا لفددتليتلفمطددو  اددد  فيوالبددا ضددو   مبددميى صدد خ مدد  لفنوددي-5

 .تددد فةفو  مد  تصرضده مدد  قةديرو  رو  ل  ددا أه للدري و ل  ل لدديل  لمل فةدا لمبد يني  و ديددا لدن لةىل  و لفبندديك

                                                 
1
-Pierre vernimmer ; 2005 ; op cit ; p 783 . 

2
-Idem ; p .785. 

3
- Pierre vernimmer ; 2005 ; op cit ; p 783; CF. 

ولملاون ة ذلة         +  لص لملةلل ةلف و   لفل فةا +  لص لالامالة ة لا لفتليت = نمةجا ق    لفموي 
 .لفط بع لال مة ط 

 ل  ب   لمليزصا –يت = ق    لفمويلا لفتليت للفمويلا لفت
 ق    لفمويلا لفتليت = لالامالة ة + لملاون ة +  ب   ص فةا    ميزصا
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  ظددا اددته لفبة لددا لددةمود  لملبدد ل  مدد   بددح ر دددا أضدد فا مدد  ل رلددا لددموصهار مددر   خددرى فاللددمع نا و  صيةددهو 
 .  لفتليتب فمويلا 

لعطددةهر مدد  قةومهدد  مدد  و  أ  لفمويلددا لفددتليت مصضددا مدد  قبددا لفدد لئنني فديندده مصدد  مدد  خطددر رلددي ر مدد  دهددا-2
 .  دها  خرى

  لة   اته ل يةا فق  رف  لف  لل ة أه    نببا لفمويلا لف لخي  أه  أي ل لفمعرلف لفر مسد ل تدرتلو  و  اتل
نقددا اددته لفنبددبا   فرنبدد  مق  نددا اددته لفدد وخ صيددة ضددي  للددمة لو و  ،ةددا  ةثدد  مدد  لفدد وخ لف رب % 81و 01بددني 

 ةددث ل طدد  لفددربح ل مجدده ، لفمويلددا لفدد لخي  لفددتي لمدددي  مدد  لفددربح ل مجددهو  لفصدد ئ  لفنقدد ي ل يدد ل ل مجدده
 .    لف وخ ل خرى % 91بةنو  تلا اته لفنببا أه ، م  أي ل لفمويلا % 6و 2نببا ترتلو  بني 

 ةدث  اد  ة ، مد  لفمويلدا لفد لخي  % 02و 01ةو  لمعيىل جةلل ة لالامالك فه  وثا نببا تدرتلو  بدني و ف
 51لشدددا و  ،مدد  لاللددمثو  لة   صةنددا مدد  لفشددرة ة لفلددن صةا % 21ر للددا  خددرى    لفمويلددا لفدد لخي  ل طدد  

قدد  لردددع اددتل ، و ل خددرىمدد  للددمثو  لة لفشددرة ة  % 81و % 06اثددا نبددبا تددرتلو  بددني و  مدد  لفددربح ل قددىل %
لفمبدددد ل    نمدددد ئ  لف  للدددد ة أه ل لدددد فة  ل  لدددد ئةا لملبددددمة ما  و لالخددددمالف   مصهدددديو ومديندددد ة لفمويلددددا 

   .  1لف لخي 
اقاااك ن  اال ا  ثاالذا يقاالاطلباال: ني

ني ليضدددح لفعالقدددا بدددو  فميضدددةح  ادددر مدينددد ة لفمويلدددا لفدددتليت ادددد  لاللدددمع نا بددد ملةطط  رنددد ه لفدددتي لدددصز
 :  لفمويلا لفتليتو  لفم فق ة لفنق لا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ،  بملرف.221-228ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5112،    نص صب  لف ص -1
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 82: الشكل رقم
 مكونات التمويل الذاتي
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د معدا فر د ة ، ةيةدا لفعيديو لالقملد رلا  ، لد فا م دبدم   د  منشدي  ، تراة  تبة  لملالب ة لفلن صةاو  لفمويةا لمل ل ،:  ولحب  صب  لفن صرالمصدر
 . 66ص ، 9112، لطةف، صب ا

لنطالق  م  لملةطط  صاله فإنده اد  لاللمنم ش    مدين ة لفمويلدا لفدتليت   مالبدا تموثدا فةود  وصيةه 
 لي : 

 .  لالامالة ة-9
 .  لملةلل ةو  لملاون ة-5
 .  ل  ب   ل مجه -2

   :صنلر م  اته لفعن صر ةا  و فةو  لي  لنو وخ لفمطر  بإجي ز أه
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اااله الك  قاالف عااأل ث
اااق ع  فه قاأ ال

لعددرف لالامالةدد ة صيددة   دد  صبدد    صدد  "ذفددد لفمبددجةا ل  لدد  ولفددتي مددص لفددنقص   قةوددا  صددا مدد  
 . 1نمةجا للمة لمه  و  ة زته فصرت    لملالبا"

و لعددرف لملةطددط ل  لدد  لفدديط  لالامالةدد ة بز دد  مع لنددا لفددنقص  و لفمدد اي  ل  صددا   لاللددمثو  لة 
 ةث لمر  بد ب لالامالةد ة بطرلقدا تبدوح خدالخ فدرت  زمنةدا حمد ر  مد  ، بمثور ا ف أص ر  تديل  ل ميلخ لمل

يبدددد  لالامالةدددد ة لبمدددد ل ل مدددد  تدددد  ل   ةدددد ز  . و أصدددد ر  تددددديل  ل مدددديلخ لملبددددمثور  فدددددا ندددديو مدددد  لاللددددمثو  لة
 . في ب ة ب لفربحو جي     يب      لا ةا لنا  ىت ، و لاللمثو    و ت  ل  لالنمه    م  لجن زه

فو  لفن  ةا لالقمل رلا فهي صب    تيزلدع تديصدا ادرل  ، اد  لفنار أه لالامالة ة م  ص   ديلن و  لات
 م  م  لفن  ةا ل  لبةا ف الامالك له ف أه قة ا قةوا ل صا لفث ب      ي مر يا مد  مرل دا ، ل صا لفث ب 

ت لد  و  تيد لفعويةا لفت ود  لملالبا م  للدمب لخ   ني لفنار أه لالامالك م  لفن  ةا لمل فةا صية  نه ،  ة ته
 .  فتفد تعمص مل  ل م  مل ر  لفمويلا لفتليت فيوالبا،  صيس  لفث بما

 ةددث لددرى لفددبع     لالاددمالك لعمددص ، و قد  ادد   ددد خ  دديخ  لددص لالاددمالك ةولدد   فينق لدا فيشددرةا
اثددا فالاددمالك تدد فق  م فةدد  ، و    لفي ةدد  فينق لددابةنودد  لددرى لفددبع  لمخددر    لملبةعدد ة ادد  لمللدد، ملدد  ل فينق لددا
 . زل ر  لفص ئ  ل مجهو  فمةصة  لفربح

مق بدددددا لرصددددد ض   ا لملددددد خ نمةجدددددا للدددددمة لو ،    لالادددددمالك اثدددددا تديصدددددا فعيةدددددا CONSOو قددددد    ى 
 . ك م  لفربحاي م  لصز  جه مق با لالامالو     تيزلع اتل لملق با جعخ لفميزلع للهئ  فر ا لمل خ، و ل صيخ

بةنو  لرى لفبع  لمخر لصمب  ل م     ل ميلخ لملميف   م  لملبةع ة تصدي  لمللدروف ة لفدت تبدمة و  مديلال 
فهددي جث بددا قةدد  ، فدده تددزا  صيددة لفصدد ئ  لفنقدد ي بعدد  لفضددرلباو  صيددة ذفددد فدد الامالك زقددىل مةدده  ضددرلبةاو  ،  ضددر 

ة ندد  تدد فق  خ  ددد    ذفددد لفيقدد  صيددة لفصددرتلة لفددت تبددمصة    لفددتو  حم لدد  فميزلددع تديصددا اددرل  ل صدديخ لفث بمددا
مدد   دد  و  ،للددمة لمه  سدد  لتدد فق  خ  ددد ىل   نصددل لفيقدد و  ال لعمددص ب فمدد ل مددي رل فينق لددا لتدد فق  رلخددالىلو  ،منهدد 

 ،لفضددرو ي تعدد لا نبدد  لالاددمالك فألخددت   لصمبدد   ل تصدد و مبددميل ة ل لددع      لالاددمالك فددةل مددي رل فألمدديلخ
بتفد تموب  لفنق لا صد  طرلدىل زلد ر  ل لدرلرلة بد ال و  ل نب  تع لا لة لةا تبع  لملنمج ةو  ،ب ال م  ذفدو 

 .  2م   فع  قب و لالامالك
 : زب  قبط لالامالك لفبنيي ب لمة لو لفعالقا لفم فةاو  اتل
 
 

                                                 
1
Pierre vernimmer ; finance d'entreprise ; dalloz ; paris ; France ; 5ême édition ; 2002 ; p 120. 

 . 225ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5112، صب  لف ص    نص -2

 

  فقبط  فبني  = 
 فقةوا   صيةا لتديصا  اللمثو  ىل 

  فعور   نم د 
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         لالقملدددد رلا لفددددت لدددد  ا  لملندددد فع   و فإلادددد    فددددإ  طرلقددددا أاددددمالك  ي  صددددا ادددد  لنعددددد ا تطددددي  للددددمهالك لفدةدددد 
 :1ا  لفنا و ل  ل  لمل ل تموثا فةو  لي    ار لفطر  لفت د  ، و ذفد ل صا  و لنمجه 

 ؛  طرلقا لالامالك لةط   و لفث ب -9
 ؛  طرلقا لالامالك لملمن فل-5
    ؛طرلقا و  لة ل نم ش لفت تقيو صية لاللمعو خ  و ل نم ش ملنمار م  ل صا -2
 ؛  طرلقا لالامالك لملعجا-5

لنلح لفنا و ل  لد  لملد ل للهلئدري ب صمود ر طرلقدا لالادمالك لفث بد      فدا صد و لفدمود  مد  ي لد  ادتل و  لاتل
 لفمطي    للمهالك لفدة   فيون فع لالقمل رلا بلي   ص رقاىل.

 ؛  طرلقا جمويو لنيلة لاللمة لو-2
 ؛  طرلقا مع خ لفنص ر-6
 ؛  أص ر  لفمق لر طرلقا-0
 .  طرلقا جموع لالامالك لملبمور-8

لنلددح لفناددد و ل  لدد  لملددد ل للهلئددري ب صموددد ر طرلقددا لالاددمالك لفث بددد      فددا صددد و لفددمود  مددد  و  اددتل
 .  ي ل  اتل لفمطي    للمهالك لفدة   فيون فع لالقمل رلا بلي   ص رقا

أيفدد  مد  ادد  للددمثن ؤه منهد  صيددة و  لفث بمددا ق بيدا فالادمالكتد   ل ادد    أه  نده فةبد  ةددا لملنقديالة و  ادتل
 :2 نه ق با فالامالك أال تيد ل صيخ لفت تموةه ب ةل ئص لفم فةا 

لفالم رلددا لفددت سدد  صوددر للددمعو ل  و للددمة لم  لصددي  صويةددا و  لمل رلددا immobilisationsلملنقدديالة لفث بمددا -9
 ؛  م 
 ؛  ويد لملالبا سته ل صيخ-5
 ؛     تدي  اته ل صيخ مبجيا    صيخ لملةهلنةا-2
 .    تدي  اته ل صيخ صرضا  و ق بيا فمووا لرص ض   مبميى قةومه -5
لملدديلر و  لفبند  لة،، و اده رلة لمليدةداو  لنطالقد  مد  لةلد ئص  صداله فإنده اددد  لصمبد   لفرتلخدةص،و  و صيةده   

   دني  نده ادد  لصمبد   ل  لضد  مدثال صيدة   د   د  ، فالادمالكلملنقيفا صية     تشدا دده  مد  ل صديخ لفق بيدا 
 .  أال أذل ة ن  مبم يا ةوو در لفرما مثال ق بيا فالامالك لم  لفن  ةا لفيلقعةا    معرضا الرص ض لفقةواىل

اقاا: ن  االع ااثاالاة:  اؤيا حدياااله الك
 :  3فةالمو ر قبط لالامالك لفبنيي فألصيخ لفث بما ب فعيلما لفم 

                                                 
 .  992ص ، 5115، لفطبعا لفث نةا، لله  لفث ين، ملر، لملنلي  ، لملدمبا لفعلرلا، '' ؤلا مع صر : مب رئ ل  لبا، ''مدرو صب  لملبةح ب لةي  -1

2
- Lasary ; la comptabilité générale ; el dar othmania ; Alger ; Algérie ; 2007 ; p 149 . 

 .بملرف ، 595ص ، 5110، لفطبعا ل وه، صو   ل  ر ، لفميزلعو  فينشر، رل  ل  م ، رل  لملرلدعا''، لملرلدعاو  مق ما   نارلا ل  لبا ة   حمو  صي  ب  صط ، ''3
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فألصدددديخ لفث بمددددا صبدددد    صدددد  لةدددد م ة لفددددت  ل نم دةدددداأ  لفعوددددر  و ل ةدددد   : تقدددددير الحيدددداة النتا يددددة ل  ددددل-1
     ، و لفشددهر، ة فبددنا،  لملعددص صنهدد  بي دد لة زمنةددا، و لفث بدد لملميقددع ل لدديخ صيةهدد  مدد  اددتل ل صددا   و،  لددةق مه 

 . ..لخل. رتيلف، و لفدةييمرت، و  و بي  لة منمجا ة فط 
    لموثدددددا   قةددددد ا ، أ  ل لددددد ا   ل مبددددد ب ادددددمالك ل صددددديخ لفث بمدددددا: تقددددددير اسددددداال االتسدددددا  اال دددددت  -8
صيةدده جيدد  ، و لفددتي جيدد     لعوددا صيددة ل لددرلرلة خددالخ لفعوددر لملقدد   فألصددا، ي لدد  ذفددد للدده  مدد  لفمديصدداو 

  :  ص  لاللم ن   صنه ة فم ل  ةةرر ،  ةتفد قةوا ل صا لملق   ، و تديصا ل ليخ صية ل صاي ل  و  قة ا
 .  تد فةف أزلفا ل صا –لةرر   و للفقةوا لملبمبقنيىل  – ل ا لالامالك = تديصا لالامالك 

 و قدد  تدددي  لفقةوددا ، و   فبدد  مدد  تصددرتض لملالبددا صدد و ودددير قةوددا مبددمبق   فألصددا صندد  لاللددم ن   صندده
 .  اد  ت ايه ، و    ماة ه، و ضئةيدا

تقد لر  بد ب لالادمالك لبقدة  مد و و  مد  تقد لر لفعودر ل نمد د  فألصدابع  لالنمهد   : اال ت  اختيار طريقة -3
لبةا ل ليخ صيدة ألدرلرلة خدالخ  و للمنص را  لنيل    ، لفت لمر لفمضوةا به، لملالبا ي ل  لله  م  لفمديصا

مد  خدالخ ، ل نم دةداقص   قد    ل صدا منطق  لرلصد  مقد ل  لفمند ، و ال ب  م  أتب و  لييب منار، و لفصرت  لمل فةا
لفددددت تدددددي  ممبدددد ولا خددددالخ  ةدددد   ل صددددا ، و هت  لملقمطعددددا مدددد  ملدددد  ا  لل صدددداىلو دددد لو  تقدددد لر ةوةددددا لةدددد م ة

 .   و ختميف م  فرت  أه  خرى، ل نم دةا
اقأ  ل باااله الكقا: ل: 

 لدددبةا لملمعدددد ر  صددد  لددددببني تنشدددز ل  ددددا فيمةلددددةص لملندددمار فمدددد فةف ل صدددديخ لفث بمدددا صددددص لفصدددرتلة ل 
 :  1 ئةبةني ي 

 لض  مد  لفمعدرض أه بعد  لفعيلمدا لفطبةعةدا و  لنم  لفميف لفم  جي  ص  لاللمة لو: التلف التدريجي المادي-1
 . ..لخل. لفرل  و  للة  دةا ة فشو

ال تعد  و   .ةزنده د لدو  ال لع  مبدم رب     لد ص  لمل فدد    ل صدا لبد و، و صن م  لمر صة نا ل صا بعن لا
و لدد  لفعوددر لملقةدد   صددال  دةدد   اددد     تدداري أهفعيددة لفددر ر مدد  أتبدد و لة لددا أ. اددته لفعبدد    صددوةوا  رفةدد 

 .  تلا ةا آفا   لفنه لا أه نقطا جي     لمر صن ا  لفمةيص منه ، و فآلالة
 . ال يتف ل صال  ة ل  دا أه لالصرتلف ب امالك، و ب خمل  

فددي  و   ةددث تلددبح لفطدد ئر  صيددة لددبةا لملثدد خ ممق رمددا،  و ل  لاددا  و لفمقدد رودلددطيح لفمقدد رو صددلعدد  م: التقددادم-8
 .   رل   قيىو  ف فط ئر  تمق رو فاهي  ط ئرلة  فضا بملوةر  فضا. ة ن      فا م رلا ممم ز 

                                                 
ل  لدبا ، ''حمو  صب  لفقد ر  لف لبدط  م مرلدعدا  دد    مد   جد  ، مدرو صب  لملبةح ب لةي : تعرل و  تريا، م  ك بةمنه، د   وفة مه، ليزل  ا ة ،  وبرة مةجه: اد  لفرديو-1

 .بملرف  ، 215-212 ص ص، 5116، لفدم ب ل وخ، لملويدا لفعربةا لفبعيرلا، لفرل ض، لملرل  فينشررل  ''،  ل ا فقرل لة ل صو خ
 .  965، ص 5115صب  لفبوةع لف ليق ، '' ل لة ة ل  لبا لمل فةا''، رل  ولئا فينشر ولفميزلع، صو  ، ل  ر ، لله  لفث ين، -
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 فادددا صيدددة فيوالبدددا مددد  خدددالخ ل   لدددبىل فدددةود  لفقددديخ    لالامالةددد ة تشددددا  يةدددا ب ف دددا ب فنبدددبا ممدددو  صيةدددهو 
. ..لخل. لملعدد لةو    مس سدد   مدد  خددالخ للددرتلر ل مدديلخ لملنصقددا صدد  طرلددىل لفملددصةا لفم  جيةددا فألصدديخ لفث بمددا ةدد مالة

لفصعيدد  سددته ل مدديلخ اددي صندد   رف اللددم لمندده ، و مدد    توةددع اددتل لالاددمالك صدد  طرلددىل تقةةدد ه   رفدد تر حم لددبةاو 
لدمر ب فمد ل أصد ر  للدمثو   ل مديلخ ليفوعدا   مشدروص ة و  بد   لالادمالكيقةىل لف خا لفنق ي لفق ر  صية ت طةا  ص

 .    اته ل  فا للبح لالامالك لملدي  صب    ص  مل   ويلا ذليت ب فنببا فيوالبا، و  ميصا مرحبا
ذفدد ةود  ، و لملم د  ل ل لد    ادته ل  فدا صند   بد ب لالادمالك  ةث لعمص ص ما لفدهم  ادي: مضي المدة-3
     فا لملالب ة لفت تبرتي  ىل لالنمص و ب  صيخ مل   معةنا ي ل  خ ا
االاخصص   االاة ن  قالف عاال: نيا

لمر لالصمو ر صيدة لال مة طد ة  و لملاوند ة ةز د  ملد ر  لفمويلدا لفرئةبدةا   ل د الة لملةميصدا فيشددا 
خالخ صويةا للرر لفبدنيي ادد  لملالبدا    تقديو و   ةث  نه، لفق نيين لفت لفق نيين لفت اد     لزختا  لملشروو

 : 1بد
   ؛  تشدةا ماونا  و ل مة ط  فألصيخ لفت يوي  لرص ض معني   قةومه -
 ؛   صيخ   تشدةيه  مببق و  تشدةا ماون ة تميلفىل-
 .  تف لملاونا أذل مت تشدةيه و  تناةر ييلا ل صيخ-

اقاا ع  فه قاأ ال
د للدده  مدد  ل  بدد   لفبدنيلا لفددتي لددمر  جددهه أدب  لد  تنصةددت   ددد و لفقدد ني  تعدرف لال مة طدد ة بز دد  ذفد

         ل مةددددد ط  ل تصددددد و  لدددددع   ل صددددديخ و  ل مةددددد ط  لفناددددد م و   و لفناددددد و ل ل لددددد  فيشدددددرةا مثدددددا لال مةددددد ط  لفقددددد نيين
ل مةدد ط  اددرل   و ل  و  و للوعةددا لفعويمةددا فيشددرةا مثددا لال مةدد ط  لفعدد و  ل رل   و لخمة  لدد  تنصةددتل فقددرل لة جميددل 

 .2لفمج ل لةو  ل مة ط  لفميلع ةو  ل مة ط  ل لر لفبن لة، و م فةا
نقدص فعيد  حمقدىل   لملبدمقبا   قةودا و  ماةد ه لفيقديوو  و لمر تديل  لملاون ة ملع لدا تديصدا وقعد  فعدال

 لد  قةوددا لفدنقص  و لفهلدد ر  أال  ندده فد  لمددزتة ي،  صدا مدد  ل صديخ  و زلدد ر  ماةد   لفيقدديو   لفمدهلو مدد  لالفمهلمد ة
تعمددددص صبددددل يويدددد  صيددددة ل  بدددد   ملق بيددددا تددددد فةف صيددددة ، و لفةقددددني ةددددإامالك ل صدددديخ لفث بمدددداو  صيددددة وددددده لفمو لدددد 

 ل لرلرلة وقع  فعال  و ماة  لفيقيو
اقااأن اعه قا: ن  

، ا لفددتةرلملةللدد ة لفددت تشددديه  لملالبددا فأل ددرلض لدد فصو  اددد  لفموةةدده بددني صدد    ندديلو مدد  لملاوندد ة
 :  م  بةنهو  جن و 

                                                 
1
-Khafrabi Mohamed fine: comptabilité général ; berti édition ; Alger ; Algérie ; 2003 ; p 61 . 
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 ةدث  فدهو لملشدرو ، ا  صب    ص  ماونا ذلة ط بع ضرل  ستل ال لميقع مد  و لئهد  خبد ئرو :المؤونة القانونية-1
 ، ي  ندده ال تمووددا صنهدد  لملالبددا ضددرلئ  خددالخ مدد   تديلنهدد ، ادد  ال تدداري أه فددرض ضددرلبا مبددمقياو  تديلنهدد 

، مثد خ ذفدد  للد ة تد ين قةودا ل و ل  لمل فةداو  مد ى تدي د و  بد    د ورجي  صيدة لملالبدا ل خدت بعدني لالصمو 
 .  لفت تبرتدع     فا زولخ خطر ص و يلةيه و  أض فا أه ماونا لف لي  لملشديك فةه و 
اددته لملاونددا مدينددا فم طةددا  خطدد    و  صبدد   حممويددا صندد    لددا لفدد و   لاللددمقالفةا : التكدداليفو  مؤونددة اطخرددار-8

خدددد ص بدددد  ميلخ   أ  ل  دددد لث لفددددت وقعدددد   و ادددد    طرلددددىل  تدددددي  اندددد ك أمد نةددددا ختلةلدددده  ة طدددد   رو     
 :   ار اته لملاون ة جن ، و أيف   ةة  و  لفيقيو تعا م  اته  خط   فةل فقط حممويا

 ؛  * ماونا لفضو ن ة لملق ما فهب ئ 
 ؛  * ماونا لملن زص ة

 * ماونا لفمد فةف لمليزصا صية ص   لنيلة؛
 .  * ماونا م   دا ل صال  ة لفدصى

و مددد  خدددالخ مددد  لدددبىل ادددد  لفقددديخ    لملاونددد ة  و لملةللددد ة ال تعمدددص ملددد   وددديلي  بدددا اددد  صيدددة 
أال     فددا مدد  مت للددرتد صه  ببددب  صدد و ودددير مددص  ، مدد  ل  بدد   لفدد و   لفعدددل صبدد    صدد   صبدد   لددمر لقمط صهدد 

 . يلا ذليتفمديلنه  فةود   ةنئت لصمب  ا  ةول   و
ااأل ب حاالاح ج  قاالف عاال: لي

 فدتل فودىت تديند  لفشدرةا، و أ       ار ل ا لف لفرئةبةا ملعار لملشروص ة لالقمل رلا اي يقةدىل لفدربح
اددته ل  بدد   اددد  لال مصدد ب ادد    لفشددرةا ف ددرض أصدد ر  . و ق مدد  بنشدد طه  بنجدد   فودد  لملميقددع    يقددىل   ب  دد و 

تيزلدع و  ةود  ادد   لضد  لال مصد ب مده  منهد  رلخدا لفشدرةا،  صيدة لملبد يني  صدو ب لفشدرةا  و تيزلعهد ، للمثورا 
 .  لفب ق  صية لملب يني

اقاا ع  فه قاأ ال
 فمقيلددا مرةهادد  لملدد ل ذفدددو  لقلدد  ب   بدد   ل مجدده  ل  بدد   لفددت ال تقدديو لفشددرةا بميزلعهدد  صيددة لملبدد يني

ل  بدد   ل مجدده  صددو و  مدد   ب فنبددبا فيوالبددا تبددمطةع لفرددديو أفةدده    ةودد  تعمددص،  مبدد ص   صيددة لفنوددي ولفمطددي و 
   .1  فا تعرضه   ي ط  ئ

أه للده  مد   دىل ميدةدا لملبد يني لفدتي  Retained Earningsو لشد  ملدطيح لملد لد  ل مجده  
تددنةص  بموقةددىل و خا فمهلدد  ل  بدد   ل مجدده  ب ةمبدد ب صدد   لفدد . لموقددىل نمةجددا لفقةدد و بعويةدد ة تشدد ةيةا مرحبددا

   . 2أصال  لفميزلع ةو  ص   لةب   

                                                 
، لفميزلع   صو     ل  ر    لفطبعا ل وهو  رل  صص   فينشر''، مل للفمويةا لو  ل رل  ، ''تيفةىل صب  لفر ةر ليلف، ميلة مطر، صي   ب بعا، ل لر لفبدرل ، صب  ل يةر ةرلدا-1

 . 80ص ، 5111
 . 616ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5116، آخرو و   وبرة مةنه-2
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و لدددرى لفدددبع     ل  بددد   ل مجددده  تبدددمة و   ويلدددا لاللدددمثو  لة لال الفةدددا ببدددب  قلدددي   للددد ة 
 . 1صية ذفد فإ  تديصمه  تع رخ تديصا  قي  لمليدةا ذلة لملل   لة  د ، و لالامالك

مجه  صية     تيدد ل  بد   لفدت ادد  لال مصد ب اد    لفشدرةا ف درض و   تعرلف آخر اد  لفنار أه ل  ب   ل 
 ةود  ادد   لضد  لال مصد ب مده  منهد  رلخدا لفشدرةا،   و تيزلعهد  صيدة لملبد يني  صدو ب لفشدرةا، أص ر  للدمثو  ا 

 .2تيزلع لفب ق  صية لملب ينيو 
لفدددت يددد ر ملددد  ل  بددد   لفدددت يققهددد   وممددد  لدددبىل تاهدددر  يةدددا لة لدددةا تيزلدددع ل  بددد   نادددرل   ددد  لفبة لدددا

 . ب فم ل ي ر مق ل  ل  ب   لفت لةمر  جها  رلخا لملشرووو  فمو ر مق ل  لفميزلع ة صية لملالك، لفشرةا
و مبزفا لفملرف   ل  ب   تعمص م  لملش ةا لليارلا فيو لر لملد ل   در    لفديودا ل خد     لمليضديو 

فيوبدد يني ب صمبدد      مدد  مبدداوفة ة للوعةددا لفعويمةددا فيوبدد يني لصمودد ر لة لددا تيزلددع  تدددي  فيجوعةددا لفعويمةددا
 .  ل  ب   لفت لقرتضه  جميل ل رل  

 : 3ي و  و صية ل رل   صن   مسه  فبة لا تيزلع ل  ب      تزخت بعني لالصمب   لالفني ضرو لني
 لا صية لملب ينيىل لعمص صودال لديةو  مد  لفن  ةدا لفق نينةدا اا تيزو ل  ب   صية لملب يني ل ي لفميزلع ة لفنق-9

 .  لفق ني  لفنا م  فيشرةا ؟، و ؟  ي اا لمو اة اتل لف فع مع م  لنص صيةه لفق ني  لة ص ب فشرة ة لملب يا
 .  عه  ؟فو  اي مق ل  ل  ب   لملقرت  تيزل، أذل ة  و  اا اتل لفميزلع لعمص صوال ليةو  م  لفن  ةا لمل فةا ؟-5

أال    ل د بدا صيةهد  يد ر   ، و   ر    لفبالفني لفب بقني ل و ل  مب ار   ديخ ل  بد   لفدت تديزو صيدة لملبد يني
 .  نصل لفيق  مق ل  ل  ب   ل مجه  لفت تعمص لملل   لف لخي  لفرئةب  فيمويلا لف لئر

اقااأ ب باهج االش كلالأل ب حقا: ن  
ل لددب ب اددد  أجيدد ز و  اددتل وفقدد  يفويصددا مدد  لالصمبدد  لةو  ددده  مدد    ب  هدد  ل ققددا لملالبدد ة حبجدده عاددرمتقدديو 

 : 4 يه  فةو  لي 
. أذ لددنص لفقدد ني  صيددة وددديب لقمطدد و ددده  مدد  ل  بدد     لفشددرة ة لملبدد يا لفع مددا: لتربيددق قددوانين الدولددة-1
زدد ر لفقدد ني  لفنبددبا لملئيلددا و  Compulsory reservesلفددتي لطيددىل صيةدده ب ال مةدد ط  ل دبدد  ي  و لفقدد نيين و 

تبددددمور لفشدددددرةا   لالقمطدددد و أه    لبيددددغ  جدددددر و  %ىل 51 و  % 92و % 91لفددددت لددددمر لقمط صهدددد  مددددد  ل  بدددد   ل
 .  م    ا م خ لفشرةا لمل فيو % 21لال مة ط  

لفشددرةا  ةدث تدنص بعد  ل ناودا لف لخيةدا لفشدرة ة  و لمةدت جميدل أرل   : لتربيدق النادام الدداخلي الشدر ة-8
 .  قرل ل ب قمط و ده  م  ل  ب   ي  للر لال مة ط  لالخمة  ي

                                                 
 .  268ص ، 5115، لله  ل وخ، ملر، ل لدن  لا، لف ل  لل معةا''، ر لل ة لل وىو   لب ب لفمويةا لمل ل، ''صب  لف ص    نص -1
 . 292ص ، 5111، ملر، ل لدن  لا، لف ل  لل معةا''، لفمويلاو  ل رل   لمل فةا، ''و  ص حل ل ن ويحم-2
3

  . 292ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5111، حمو  ص حل ل ن وي -
 :  و، 955-952 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5115، ط    ل  ش-4
 .  600ص ، 9111، لفطبعا لفث فثا، لملويدا لفعربةا لفبعيرلا، لفرل ض، مدمبا لفعبةد  ''،  ةل رل   لفمويليةا   لفشرة، ''حمو   مني صهة لملة لين-
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       فمبدددددد ل  لفقددددددروض ، أذ تقدددددديو لفشددددددرةا ب قمطدددددد و ددددددده  مدددددد  ل  بدددددد  : الددددددت لل مددددددن التكدددددداليف االقتددددددراض-3
 .  لفمةيص م  يوا تبع هت و 
فمميلدددع    نشددطمه  بدد ال مددد  أذ تقدديو لفشدددرةا ب لددمة لو ل  بدد   ل مجدده  : التوزيددعو  لتمويددل عمليددات النمدددو-4

ةودد  تندد  لفشددرةا ،  صيةدده لفيصدديخ أه ل  بدد   فموقةددىل اددتل لسدد ف تدددي   لددها بدثدد  مدد  لالقددرتلض، و لالقددرتلض
 .  ب فم ل أض فا م فدني د ر لدي  سر  ىل ل رل  و  زل ر  لمليدةا

   ؛  ص و تيفر مل ر  ويلا طيليا ل دا ببب  ضعف ل ليل  لمل فةا ل يةا-2
لملميلددطا منهدد   مدد و لسةدد ة و  خ صددا نيددد لفلدد   و  ضددعف لفقدد    لفمص وضددةا فيوالبدد ة ل مدد و لسةدد ة لمل فةدداىل-6

  .  ةتفد لال تص و مبميى لملة طر   ويلا مثا اته لملش  لعو  لمل فةا
ااقااع  باال ا  ثاب أل ب حاالاح ج   اا ا  قا: ل: 

لفعةدديب اددد  أبددرلز  يهدد  و  لنطدديي صيددة لفع لدد  مدد  لملهللدد  لدداأ  للددمة لو ل  بدد   ل مجدده    صويةددا لفموي 
 : فةو  لي 

 : المزايا-1
 :1 ىت لملب يني م  خالخو  لملي رل و  يقىل ل  ب   ل مجه  ص ل  لملهلل  فدا م  لملب ل 

 .  لعمص لفمويلا ب   ب   ل مجه  مل  ل مم    فدا لملالب ة لفت يقىل   ب  -ا
 . صيةه فهي ال زم ش أه ضو ن ة ةو      فا لفمويلا ب فب لة مثال لهيفا ل ليخ- 
ب فمددد ل لعمدددص ب فنبدددبا فيوبددد ل  ولدددةيا ، و أ  لفمويلدددا ب   بددد   ل مجددده  ال لرتددد  صيدددة لملالبدددا  لدددا لفمهلمددد ة-ج

مدددا فيجدددي  أه أذ تددددي  لملالبدددا  ددد  ميه ، لفمطدددي  فيوالبدددا بلدددي   فةهددد  لفدثددد  مددد  لاللدددمقالفةاو  فموقةدددىل لفمونةدددا
لفدددت قددد  تددداري أه ل ددد  مددد   رلدددا ، و لفمويلدددا مددد  لمللددد ر  لة  دةدددا ب الصموددد ر صيدددة مبددد يني دددد ر  و مقرضدددني

 ؛  لملالك لفق لمة   لخت ذ لفقرل لة ل لرتلتةجةا ببب  لملبميى لفع ل م  ر دا لفرق باو  لملب ل 
   ؛  تبمطةع لفشرةا للمة لمه    ي وق  أذل يقىل لفربح-د
أ  لفمويلددا ب   بدد   ل مجدده  ال لضددعف لملرةدده لفمن فبدد  فدبدد   لملبدد يني ناددرل فعدد و رخدديخ مبدد يني ددد ر مدد  -و

ةو  لعمدص ولدةيا فيمهدرب لفضدرل  مد  دهدا  خدرى مد  خدالخ تند  رفدع لفضدرلئ  صيدة ل  بد   لمليزصدا صد  ،  دها
ى معمددص مدد  لفعيلئدد  لفددت تدد فع أه زلدد ر  لفقةوددا يقةددىل مبددمي و  طرلدىل أصدد ر  للددمثو  ا    مشدد  لع تيلددعةا فيوالبددا

مم  لدةود  لملبد يني   ، لفبيقةا فيوالبا   صي   ل تص و   لفقةوا لفبيقةا  مسه  صية مبميى ل ليل  لمل فةا
 ؛  خ صا لفدب   منهر م  يقةىل   ب     مس فةا د  معمص و  اته لملالبا

 ؛  لفرتاةحو  شرةا صية أرل   لفشرةا م   ةث لفمليل ال لاار للمة لو ل  ب     ويلا لف-ن
                                                 

 : اد  لفرديو أه ةا م -1
 . 959ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5115، ط    ل  ش-
 ، بملرف.88-80 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5111، آخرو و  صب  ل يةر ةرلدا-

-Pierre Vernimmen ; 2002 ; op .cit ; p 765 ; CF . 
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لملرةده لملد ل للةد  لفدتي و  لعمص للمة لو لملالبا فأل ب   ل مجه    صويةا لفمويلا ماارل صوة  صية لفيضعةا-ي
 . ق    تص وضةا  ةص  م و لملي رل و  مم  لدببه  مد نا، تمومع به لملالبا

 : العيو -8
أال   دد  ، ملهللدد  لفددت تمومددع ادد  ل  بدد   ل مجدده    صويةددا لفمويلددا ةودد  اددي مشدد   أفةدده  صددالهصيددة لفددر ر مدد  ييددا ل

 :1لفت اد  أجي ز  يه  فةو  لي و  تنطيي صية بع  لفعةيب
   ؛  ص و تيف  اتل لملل     ب للا أنش    و تزلةل لملشروو-ا
 ؛  لملشروو ب فتلة   لفبنيلة ل وه م  صورو  حم ورلا اتل لملل  - 
لرصدددد ض قةومدددده و  أ  للدددمة لو ل  بدددد   ل مجدددده    ويلددددا لملشددددروو لدددداري أه لرصددد ض لفقةوددددا لف فرتلددددا فيبددددهر-ج

 . لفبيقةا
اع  باا  خداماال ا  ثاالذا ياؤياعال لاال ا  ث اا ا  قاالاطلباال: لي

ويلا للمثو  لهت  اد  لفنار أفةده لملالبا لفمويلا لفتليت ة فا م  آفة ة لفمويلا لملعمو     أ  للمعو خ 
 لفلي   لفت لنو وخ أبرلزا  فةو  لي : و  لفبي    نصل لفيق  صية لفنويو  م  لملناي  لالجي يب
ااال ج ب    االا ا  قاالف عااأل ث

لفددت و  لالجي بةدد ةو  أ  للددمة لو لملالبددا فيمويلددا لفددتليت   صويةددا لفمويلددا لنطدديي صيددة لفع لدد  مدد  لملهللدد 
   :  2د  أجي ز  يه  صية لفنوي  رن ها
 و لفن تددا صدد  ،  جينبهدد  لفيقدديو    زمد ة لفبددةيفا لفط  ئدداو  لهلد  لفمويلددا لفددتليت مدد    ا لملد خ لةدد ص فيوالبددا-9

  ؛   قب و لفقروضو  ةمب ل  فيلئ ،  زل ر  ل صب   لفث بما
اد م  وللدع مد  لفملدرف   و    لدبدبه   رلداةود،  لالقرتلنةا فيوالبا مد  دهداو  لعار م  لفق    لمل فةاو  لرفع-5

فددال جييدد   ي ، Auto-Injectionلعمددص جث بددا ملدد  ل م فةدد  فيضدد  لفددتليت  ذأ ؛    يلسدد  لة صددا مدد  دهددا  خددرى
 .  نصقا

           خ صددددددا لاللددددددمثو  لة لفددددددت تدددددددي  تد فةصهدددددد  مرتصعددددددا و  لشددددددجع لملالبددددددا صيددددددة لفقةدددددد و ب لددددددمثو  لة د لدددددد  -2
لضد ف أه ذفدد    لفمويلدا لفدتليت ، ممد  جيعدا ر ددا لملةد طر فةهد  مرتصعدا، ا  تمطي  خدصلة فنةداأمد نة ة لجن ز و 

 .  لةبر فيوناوا لفميده أه  ليل  لمل خ
سدتل ف فمويلدا لفدتليت زقدىل ، لملميلطا ونعه  مد  لفد خيخ أه لفبدي و  أ  لفطبةعا لفق نينةا فيوالب ة لفل   -5 

 لملالبدد ة لمل فةدداو  بدددا  رلددا رو  تدد خا لفشددرة ة ل خددرىو  أرل    صو سدد  بنصبدده و  ر دددا ة فةددا مدد  لاللددمقالفةا
 . لمللرفةاو 

                                                 
 .  88ص ، مردع ل بىل لفتةر، 511، آخرو و  صب  ل يةر ةرلدا-1
 : اد  لفرديو أه-2
 ، بملرف.25-29 ص ص، 5118، للهلئر، صن با، لفميزلعو  رل  لفعييو فينشر''، يلا لملنش ة لالقمل رلا د  بي لا، ''و-
 .  959ص ، 5111، لملويدا لفعربةا لفبعيرلا، لفرل ض، رل  لملرل  فينشر''، لفمو ل ة لفرلانا :ل رل  لمل ل ملناو ة ل صو خ، ''لفعة  فر  ة يعا-
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 .  تناةر لفم فق ة لفنق لا لف لخيةا بشدا اد  لملالبا م  ميلدها لفمهلم هت  لت ه لف  -2
فدتليت سدتل لفنديو فدإ   ادر لملهللد  لفدت زققهد  لفمويلدا ل، لملميلطاو  و فةو  مص منايما لملالب ة لفل   

 ددىت لملبدد ل    اددته لملالبدد ة لصضدديي  اددتل و   صددو بو  لفددت تعددا مدد  مددالك، و مدد  لملالبدد ة بشدددا خدد ص
 رلددا لمومددع ادد  لملبدد    و  اددي مدد  لدديفره فيوالبددا مدد  للددمقالفةا، ليجدداو  أفةدده بشدددا نادد م و  لفشدددا لفمودديلي 

 قب و لفقروض ةو  ادي و  فيلئ و  ص و يوا ل صب   لفمع ق لاةو     ،  لفمويليةا م  دهاو  لخت ذ قرل لة لاللمثو  لا
 .      فا لاللم لنا لدب  اتل لفنيو م  لفمويلا مرونا ص فةا م  دها  خرى

اااا   ئاال ا  ثاالذا ي اع  بقاالف عاال: ني
 نده ال ميدي مد  بعد  أال ، صية لفر ر مد  لملهللد  لفع لد   لفدت تدمندف للدمة لو لفمويلدا لفدتليت   لفعويةدا لفمويليةدا

 :1لفعةيب لفت اد  تيةةص  يه  فةو  لي 
سدتل تيجدز بعد  لملالبد ة أه تيظةصهد  ، لرى لفبع     ل ميلخ لفن تا ص  لفمويلا لفتليت فةل سد   ي تديصدا-9

 .  مم  لنم  صنه   لفنه لا لي  للمة لو لمليل ر لمل فةا فيوالبا،   للمثو  لة ذلة  حبةا ضعةصا
أ    لدد  فده تدد فةف ولضدوا أال  نده ال ميدي بد و ه مد  و  ب فرديو أه اىل لفمد فةف فدإ  لفمويلدا لفدتليتو  د و ف

 Résidual بدددد  نارلددددا لفصدددد ئ  و  أذ  ندددده، لملموثيددددا   تديصددددا لفصرصددددا لفب ليدددداو  تددددد فةف ضدددد مر   و مبددددمرت 

Théory of dividend   ل مجد ز ل  بد   أذل ةد   لفع ئد  لفدت تدنص   فويلاد  صيدة    لملبدمثور ال اد نع و    
 و معدد خ لفع ئدد  صيددة للددمثو  ا    لملالبددا لصددي  معدد خ لفع ئدد  لفددتي اددد  فيوبددمثور يقةقدده     فددا  لدديفه 

ممد  لعد     لملالبدا ميهمدا . قد و ب لدمثو  ا  بنصبده   مشد  لع مد  نصدل مبدميى لملةد طر و  صية  لا م  ل  ب  
مجه    مش  لع  و للمثو  لة يقىل م  خالس  مع خ ص ئد  لصدي  مد  لموويده لملبدمثور صية    تيظةف ل  ب   ل 

 .  م    طر 
 ندده صدد ر  ال لدصدد  فم طةددا ةددا ، لدددي  لفمويلددا لفددتليت ص ئقدد  فمطدديلر لملالبددا صندد م  تعمودد  صيةدده بلددي   ةبدد  -5

 أمددد  لاللدددمثو   بقددد   ل مددديلخ لملم  دددا سددد و  فةميدددد  صيةهددد  أمددد  لفيجدددي  أه لفقدددروض لة  دةدددا، لال مة دددد ة لمل فةدددا
 .  ب فم ل تصيل  لفصرصاو 
أ  ت صةر لة لا لفمويلدا لفدتليت صد  طرلدىل تعادةر  قبد و لالادمالك   لفبدنيلة ل وه لداري أه زلد ر  تديصدا -2

صدد ض ةددتل لرو لفددتي لدددي  صيددة  بدد ب لملبددمهيد و  لفددت مدد  اددز      تدداري أه ل تصدد و ل لددع  و  لفبدديع لملنمجددا
 . لملالبا   لفبي  اتن فبة

                                                 
1

 : اد  لفرديو أه -
 بملرف .، 22-25  ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5118 د  بي لا، -
 .  601، ص 5111ا، ملر، لفطبعا لفرلبعا، من  أبرلاةر ان ي، ''ل رل   لمل فةا: م خا ييةي  مع صر''، لملدم  لفعريب ل  لث، ل لدن  ل-
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ال لعمددص لفمويلددا لفددتليت  دد فهل فيعودد خ فهلدد ر  أنمدد دةمهر  ةددث   ددر قدد  زرمددي  مدد  مدديل ر م فةددا ة ندد  قدد  تيددده -5
ممدد  لددةنعدل لدديب  صيددة ، خ صددا    دد الة ل تصدد و مبددميى ل لددع  ، فيميزلددع ممدد  لضددعف مدد  لفقدد    لفشددرلئةا سددر

 .   ةث تنةص  أنم دةمه ، منه صية لملالباو  ل رل 
 رمدد   لملالبددا و  لملبدد فغ فةدده صيددة اددتل لفندديو مدد  ملدد ر  لفمويلددا لدداري أه لفنوددي لفبطدد  و     لالصمودد ر لملصددرو-2

 .  م  لاللمص ر  م  لف رض لاللمثو  لا لملرحبا
مدد  ال تدددف  لملميلددطا ب صمودد ره صيدة مدد خرلة صدد    ددد ل   فبدد و  لموةده لفمويلددا لفددتليت   لملالبدد ة لفلدد   -6

تمجيدددة لملشدددديا لفمويليةدددا خ صدددا سدددته ، و مليلدهدددا ل مة دددد ة ادددته لملالبددد ة مددد   ددددا ت طةدددا نصق هتددد  لملةميصدددا
 و أذل ، لملالبدد ة أذل تعرضدد  أه مشدد ةا لددةيفا نمةجددا صدد و قدد  هت  صيددة بةددع منمج هتدد    فددرت  من لددبا مدد  دهددا

 .  م ده  م  دها  خرىفيدئ  ب  تص و ا ل     لع   لمليلر ل وفةا لفت ي
فهددته لملدد خرلة لفلدد    ، واددد  تلددي   جددر لملشددديا لفمويليةددا صندد م  لدددي  لسدد ف اددي زلدد ر    مسدد خ لملالبددا

 فدددع معددد الهت  لبدددميهو ل تصددد و ، و جعددد الة منةصضدددا   معادددر ل ددد الةو  دددد ل تمجودددع صددد ر  بدددبط  ةبددد  صدددص لفدددهم 
 .  ةالي  صع  لفموقةىلو   ط لاللمهالك لة صميويا   لف خيخ ل قةقا  و مهل  م  مم  لا ض

    و تدد   ل ادد    أه  ندده مدد  لفن  ةددا لفعيوةددا اددد  ي لدد  لفمويلددا لفددتليت جبدد ص   لفنبدد  لملئيلددا فيرحبةددا لف لخيةددا 
لفدددتي و أذ اثدددا اددد م  لفمويلدددا لفدددتليت لملرددددع ل ةثدددر صويةددد  ،  و بددد  ل مددد  نبدددبا أيددد ل لسددد م   و  قدددر ل صوددد خ

    :  1ببييغ ل ا لف ل ل لةا لملناوا حني معرفا لبوح
 ؛  ل ص ب صيةه و  ت صةر ممميد ة-
 ؛  يا ديف-
 ؛  مد فز   ميلس -
 .  ضو   للمقالس  لمل ل-

 : 2اتل وتيضح لفنب  لفم فةا م  لي 
 .  ي لملناوايفو  تش  مع  أه لرخ  و  تدشف اته لفنببا ص  مع خ لفمويلا لفتليتو                        

 صيةه للبح مد  لملصةد  مق  ندا لفمويلدا لفدتليت. و تصبر يفي لملق    لمل فةا فيوناواو                                     

أذ لمعيدددىل ذفدددد بقةددد ا لفقددد    لملم  دددا فدددرؤوا ل مددديلخ لة صدددا   تيفةددد  فددديلئ  نق لدددا ، بدددرؤوا ل مددديلخ لة صدددا

 .  ح فةو  بع  بمعاةر اروهت  للا فاللمثو  لة لفال قا فمبو

 

                                                 
 . 955ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5111، لفبعة  فر  ة يعا-1
 ، بملرف.955-955 ص ص، نصل لملردع لفب بىل-2

 

دا   * نبب
 

 فمويلا  فت يت  
 اللمثو     

 
  

دا   * نبب
 

 فمويلا  فت يت 
       مي    ة صا 

 
 

 

دا   * نبب
 

ط قا  فمويلا  فت يت 
جموي   ف لي  
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صقبدددا فينودددي و   ةدددث    ط قدددا لاللدددم لنا تدددرض ةوم ددد   ل لددد  ملددد  ، تيضدددح لةطدددر لفن ادددل صددد  لمل لينةددداو    

 .  ب ملناوا

 . تبوح بمقيمي ده  لالرخ   ب فنببا يفويو لمليلخ لل ل   فمويلا تيلةع لملناوا                                  

ا    ةتفد أه    تقيمي لفمويلا لفتليت لرتده صية لفمنبا بز ب   لفمش ةا لملميف   مد  نشد و ةو  اد  ل 
  . م    فإ  لفمويلا لفتليت لملميقع لعمص ص مال  ئةبة   ص لر خطا لفمويلا، و لملناوا

 :  و اد  لفمنبا جل ر  لفمويلا لفتليت ب  ل م 
  ؛    ب   أه  قر ل صو خللفل فةا ص  طرلقا نببا  ب   ب  لفمنبا 

 لفمنبا ب   ب   لفل فةا بيللطا أي ل ا م  لفمديصا  . 

جيددد     لدددي   ةدددص مدد  صدددصر   لفعالقددا مدددع لال مة دددد ة ، و  ددىت لبدددوح لفمويلددا لفدددتليت بمويلددا يفدددي لملالبددا
          : لفمويليةا فإلا    صية لفنوي

 
ملعرفدا ميقدف لملناودا لتد ه . و رو اد    لزراد   لملناوداو  ويلدا لفدتليتأذ تش  مبميى اته لفنبدبا أه ر ددا قدي  لفم 

 . من فبةه  ليهو اته لفنببا مع مميلط مع خ لملهنا   لفقط و
 وز مددد  جدددلملميلدددطا ال تمو  أه    قددد    لملددديل ر لة صدددا فيوالبددد ة لفلددد     للددد ة  ل خددد  تشددد  لف و 

فددي ع    مدد  ال لقددا  9116وطبدد  فمقرلددر لفيجنددا لفع مددا ةطددا  9111 فصدد    لددا، لدديلزي ايددث ل مة د هتدد  لفمويليةددا
قد  ترتد  ، و  فدف فرندد فرنبد  52م  ص ر لملشروص ة لفن ادئا لفصرنبدةا ال تمجد وز ملد ر ا  لة صدا  % 86ص  

معددد خ  9110أال  نددده   لمجددد وز     لدددا ص.و.و لفصرنبدددةا .   دددر تق مددده   لملددداو  لفمويلدددا لفدددتلةصددد  ذفدددد    
 .  1  لفشرة ة لفدصى % 5928مق با %  5528

فمعددديل  ادددتل لفددنقص لفيلضدددح   لفموددديلالة لف لخيةددا أمددد  فيجدددي  أه و  و صيةدده لمودددمر صيدددة لملددا.ص.و.و
 و تعادةر قد  هت  ، مبميى ةب  م  لملة طر و  تد فةف ب اضاو  م  لدمنصه  م  معيق ةو  لملل ر  لفمويليةا لة  دةا

 لمبدخ سد  أال أذل لصمود ة صيدة لفمبديلىل  و ل لد فة  لفمبديلقةا ل  لثدا ب ةدا صدن صااتل ف  و  صية لفمويلا لفتليت
مددد    و   لدددمه  لفبددديلا ممددد  لددد فع مددد  مبدددميل هت  لفرحبةددداو  تعادددةر مهلل اددد  لفمن فبدددةا فموبدددني مبدددميى تن فبدددةمه و 

 .  ا م  اتل لفصلااتل م  لنو وخ أبرلزه   لملب  ث لفق رم، و تعاةر ق  هت  لفمويليةا لفتلتةاو  يبني
اادخثاإلىاالا ا  اال ن ؤ  لقاالابحياال: ني

لفمند م  لملبدمور سدته لفاد ار  و  تعدص فةده لملن فبداو  لفدتي تشدداو    ظا مم  لة لالقمل ر لفع مل  لملع صدر 
ك فقدد  تيددده لامودد و معادر لملناودد ة بشددىت  نيلصهدد  أنم دةددا  و خ مةددا ة ندد  أه لمددمال،   د  لفبددو ة لفرئةبددةا فدده

                                                 
 . 25ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5118،  د  بي لا-1

 

دا   * نبب
 

 فمويلا  فت يت 
 ملل     ل ل   

 
 

 

≥ 0 
 فمويلا  فت يت 

 اللمثو      ل ل   
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 مد  خالسدد  صد  تصررادد  صد    ادد  مد  لملناودد ة ل خدرى   ذلة لفلددن صاو  مةده   و جمويصددا مهللد  تن فبددةا تعدص ادد 
 بطبةعددا ل دد خ فددإ  اددتل ل مددر ال لددزيت لصمب طدد  بددا لددةميد     تعددرف لملناوددا قيلصدد  لفمندد فل لفق ئوددا   لفبددي و 
ا لفدددت تعيهددد  قددد ر   صيدددة حم ةددد   لملن فبدددني  و لفمصدددي  ةةدددف ادددد     تيعددد  ل رول  فدددد  تدبددد  لملةددده  لفمن فبدددةو 

 .  صيةهر
، و صيةه فةود  لفقيخ    لممالك لملالبا  لرتلتةجةا تن فبدةا ودنهد  مد  صدن صا مهللد  تن فبدةا مد  دهدا

   تعادةر  و للددم لما مهلل ادد  لفمن فبددةا لفق ئوددا مدد  دهددا  خدرى لعدد  قدد  هت  لمليضدديصةا   ميلدهددا مم دد لة لفبةئدداو 
لاللددمورل  لددمدي  و  أمد نةددا لفبقدد  و  ب فمدد ل قدد  هت    ميلدهددا لمخددرل ، و فولدده  لفدد قةىل فبةئددا لفلددن صاو  لفبددي 

 . ولضوا ديةا
مد  فإنه ، يودبقةا لليلن  لملرتبطا اتل لملصهو  لفيلضوا مل اةا لملهلل  لفمن فبةاو  ب   لف  للا لف قةقاو  و صيةه

حمد رلة صيدة و  للدرتلتةجة ةو مد  ل تدبط اد  مد  مصد اةر  ل لدةا و  فبةا      ذلهتد لملبموب  لفمطر   وال أخ لفمن 
 . لفنوي لفيل ر ب  ربة ة لفعيوةا   اتل لةليص

اال ن ؤ  لاافه مقاالاطلبااأل ث
 خ صدا تيدد لفلد   و  لنطالق  م  ولقع لفمو ل ة لفدب   لفت تيلدهه  منمج ة لملالبد ة بشدىت  نيلصهد 

ميصددد  فالنمبدد ه خ صدددا   ظدددا و  ةدد اتمندد مة بشددددا   و    نمةجددا لملن فبدددا لفددت بددد  ة بيلر ادد  تاهدددرلملميلددطا منهدددو 
،  للهلئدر ةعةندا منهد  ددرل  ل فدرلزلة لملمبد  صا   لعدرف باد ار  لفعيملداو  لالنصم   لفتي تعرفه معادر ل لديل  لفع ملةدا
ةصةدا ميلدهدا لملن فبدا ب ةدا ل صد ب صيدة  لدمه  بلدي   ألدرتلتةجةا   ةو  ةا اتل رفع ب  فبةا لملالبدا أه لفمصدد 

مدد    تعاددةر مدد  لعددرف   ل ربةدد ة و  ر للدداو ا فدداددي مدد  قدد ر اددته لملالبدد ة أه ضددرو   معر ، و لفبدديقةا  و تطي ادد 
 .  لفرتةةه صيةه   اتل لملطي  م  اتل لفعواو  اي م  لنو وخ لفمطر و  ،لالقمل رلا ب فمن فبةا

لفم د لة لالقملد رلا لفدت اده هت  و  الامود و لملمهللد  ادتل لملصهديو نمد ش لفمطدي لةلو  ل د لثو  تعمدص لفمن فبدةا 
 .  لالنصم   بشدا ةب و بروز ظ ار  لفعيملا و  لفع ملةا   ادا لفمطي    طبةعا لفمج    لف وفةا ةمعار لالقمل رل 

 ةبد   مندت لفقدر  لمل ضد   أيفد   خدتة  اديلط و  و ب فر ر م     بروز ظد ار  لفمن فبدةا ت تدد  وفةد   ل مدل
ممصدىل صيةده مد  و     رقةدىل و  أال    مصهيو لفمن فبةا بقة    حمد ر بشددا ولضدح، مع ب للا فرت  لفمبعةن ةخ صا و 

قدد  تعددرض لفدثدد  مدد  لملصدد اةر لملمعيقددا ب فمن فبددةا فدثدد  مدد  لالنمقدد رلة مثددا لف ودديض   ، و ل طددرلف ذلة لفعالقددا
  . لتب صه لفتي لع  ص و رقا بع  ماارلة لفمن فبةا ر دا لفمعرلف ستل لملصهيو  و

اال ن ؤ  لاا ه لقاالف عااأل ث
لفمبددعةن ة مدد  لفقددر   ب للددا منددتلفدبدد  لفددتي   دد و جصهدديو لفمن فبددةا و  اددد  لفقدديخ    لالامودد و لملمهللدد 

أال    ادتل  فيمن فبدةا د  مي و  لالقمل رلني   اتل ليف خ   أصط   تعرلدف ول د أ  لخميف ييا لملنارل  و  ،لمل ض 
 .  ب لملو  لني   لملة ل   ت و  لالخمالف اد     لعهي أه لخمالف وده ة نار
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و فةودد  ليدد  لددنو وخ للددمعرلض بعدد  لفمعدد  لف لملق مددا فةودد  مددص اددتل لملصهدديو ب ةددا لفيصدديخ صيددة ضددبط  ميددف 
 . لليلن  لملرتبطا جصهيو لفمن فبةاو  لفهولل 

"لف  دا لفت اد  وفقه    ادروو : لفمنوةا بمعرلف لفمن فبةا صية    و  القمل ريق م  مناوا لفمع و  ل
  نصددل لفيقدد  يقةددىل مبددميى ، و لةدد م ة لفددت تيلددده ل ذول    لفبددي  لفع ملةدداو  ص رفددا أنمدد ش لفبدديعو  لددي   ددر 

 .1معةشا ممهلل   صية لمل ى لفطيلا"
ي لدد  و    تعرلدفد ة صيدة ادالث صيلمددا  ئةبدةا فدلد  مد  مدد  ل  لملالبد و وفدىل مد خا آخدر فقدد   ةده لفع

، % 22202، % 28202، % 6022: لفمديصا وفىل لفرتتةد  لفمد لو  ،للير و  ،ا  ةا م  لفبعرو  مصهيو لفمن فبةا
مقبدديخ مدد  فدد   و  لددعر معقدديخو  بندد  ل صيددة ذفددد فددإ  لفمن فبددةا اددد   لددرا      دد  تقدد مي منددم  ذو دددير  ص فةدداو 

 .2لفهب ئ 
مد  بدني تيدد لملصد اةر و  لفدمد بو  ط لفمن فبةا ججويصا م  لملص اةر لفدت قد ممه  جمويصدا لملدافصنيترتبو  اتل

 :  3م  لي 
 ؛  لمليقع لملموةهو  تموقىل لفمن فبةا م  خالخ لفمد فةف ل قا-9
صد  بقةدا أ  ل لرتلتةجةا   يقةىل لملةه  لفمن فبةا تزيت م  خدالخ لفشدرةا لفدت تبدمطةع    تدبد  لملةده  ببدرصا -5

 ؛  لملن فبني
 ؛  لمليل رو  أ  لفعن صر ل ل لةا   لملةه  لفمن فبةا ا  لمله  لة-2
 ؛  أ  يقةىل للمورل لا   لملةه  لفمن فبةا لمطي  لفبوث ص  مةه  د ل  -5
 ؛  ص و ودير ب لا، لفن   ، لفق    صية لفمقية ، أ  ماارلة لملةه  لفمن فبةا ا  لفقةوا-2
 ؛  لفمد فةف ل قاو  لفمن فبةا م  خالخ لملنم  لملموةه  بعني لفهبي  تموقىل لملةه -6
 ؛  ترلدع لملمن فبني قة ر  لفمديصا، ا  لمليل ر لملموةه و  ان ك صن صر  ل لةا ب ملةه  لفمن فبةا-0
فرتةةده صيدة لو  لفمديصداو  لفبدعرو  هز وضع لفشرةا اي لممة زا  صية لملن فبني   جم الة لملندم ددأ  لملل   لفتي لع-8

 .  ل نم ش
لفنق و لفب بقا    لفمن فبةا اد  صبد    صد  ةدا اد   لجيد يب لبدوح و  و صيةه نبمةيص م  ييا لفمع  لف
   .يقةىل   ب   معمص  م  دها  خرىو  فيوالبا ب ةمب ب  لا   لفبي  م  دها

اا      اال ن ؤ  لقاالف عاال: ني
صيوددد   ل رل    رى أه تلدددنةف و  ملنادددرل  لالقملددد رلنيلالت اددد ة بدددني لفع لددد  مددد  لو  أ  لخدددمالف لفدددرؤى

مصهدديو لفمن فبددةا أه مبددميل ة تندد  ش مدد  تن فبددةا لف وفددا  و لفقدد    لفمن فبددةا فالقملدد ر لفدديط  أه تن فبددةا لفقطدد و 

                                                 
 . 16ص ، 5119، ملر، لفق ار ، لف ل  لل معةا''، قض ل  لقمل رلا مع صر و  لفعيملا ،''صور لفلقر-1

2
-R .Percerou ; l'entreprise: gestion et compétitivité ; édition économica ; paris ; France ; 1984; p53.  

 ةيةا لف  لل ة ل رل لا،   منشي  رةمي له   ،  ل فا''، يبني ل رل  فشرة ة لالتل الة   ل  ر و  رو ا    يقةىل لملةه  لفمن فبةاو  للرتلتةجة ة لفرل ر ،'' بالخ خيف لفبد  نا-3
 . 05ص ، ل  ر ، صو  ، د معا صو   لفعربةا في  لل ة لفعية ، لمل فةاو 
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فصد   دني زد وخ لالقملد رلي  ترةةده دهديرار صيدة لفعيلمدا . لالقمل ري وصيال أه لفمن فبةا صية مبميى لملناوا
 . لهمر ل رل لي  ب ملبميى للهئ ، ل  ر  فالقمل ر صية لملبميى لفدي 

فهددددي أمدددد  صيددددة مبددددميى لف وفددددا  و لفقطدددد و ، و صيةدددده مميددددف مصهدددديو لفمن فبددددةا وفقدددد  فيوبددددميى لفمويةيدددد  لملعمودددد 
 : اتل م  لنو وخ للمعرضه فةو  لي . و للفلن صاىل  و لملناوا

اقاال ن ؤ  لاعلىاالا   ىاالد للقاأ ال
 ادددتل مددد  قبدددا لفدمددد بو  لفمعددد  لف لملمعيقدددا ب فمن فبدددةا صيدددة مبدددميى لف وفددداو  مت تقددد مي لفع لددد  مددد  لملصددد اةر

مد  ييدا . و للوعة ة لالقمل رلا لفع ملةا ذلة لالامود و ادتل لملصهديوو  صيو   لالقمل ر  و م  قبا بع  لملناو ةو 
 م  مت تق اه م  تع  لف اد  للمعرلض م  لي :

ل مد نةد ة  و لفقد    صيدة و  ه لقمل ر روفا مد  صيدة لنده ذو تن فبدةا أذل ةد   ف لده لملدااالةاد  لفنار أ
لفطيلدددا وادددتل  بددد  مددد  مت لالتصددد   صيةددده   أطددد   لملنمددد ى و  يقةدددىل يفدددي لقملددد ري مبدددم لو صيدددة لملددد لني لملميلدددط

 ىل.the world economic forumل.1لالقمل ري لفع مل  
مبدددم لو ملبدددميى و  أه تن فبدددةا لف وفدددا بقددد  هت  صيدددة يقةدددىل معددد خ مرتصدددعو   تعرلدددف آخدددر ادددد  لفنادددر 

لفمن فبدةا صيدة  OECDلفمنوةا لالقملد رلا ل و وبةدا و    اتل ل ط   تعرف مناوا لفمع و و   ةث، رخيخ  فرلرا 
لةد م ة و  عص رفا  نم ش لفبديو  "لف  دا لفت اد  وفقه  لفعوا   اروو  ر : مبميى لالقمل ر لفيط  صية    

لفددت تيلددده  ذول  ل لدديل  لف وفةددا   لفيقدد  لفددتي يدد فع فةدده صيددة تيلددع لفدد خيخ ل قةقةددا فشددعبه  صيددة لملدد ى 
 . 2لفطيلا"

"قد    لفبيد  صيدة تيفةد  نبد  ملهلد  مد  لفثدرو  : ةو  لرى لفدبع  لمخدر لفمن فبدةا صيدة مبدميى لف وفدا اد 
 .  3" ملةاملهل  م  لفقة ا أه من فبا   ل ليل  لفع

لةد م ة و  ة أنمد ش لفبديعد  "قد    لف وفدا صيددفقد  صدرف تن فبدةا لف وفدا صيدة   د j.D Sachs  دةصري لد ةل  د م
 .4صية    لاري ذفد أه تهلل  لف خا ل قةق  مليلطنةه "، لفت اد  تبيلقه  روفة 

 :  يخ لفمعرلف لمليلع لفم له اد  قبدو  لبىل م  تع  لف فةو  مص لفمن فبةا صية مبميى لف وفا فإندوم
يقةدىل و  مبمور  و مبدم لو ملبدميى رخدا  فدرلرهو  تن فبةا لف وفا ا  صب    ص  "ق    لفبي  صية يقةىل مع خ مرتصع

ل مدر لفدتي لضدو  ، لفدتي لداري بد و ه أه  فدع ل ددي و  ذفد   يبني ل نمد ش لفدتي لداري أه زلد ر    ل  بد  
  و اددد  قددد    لفبةئدددا لفيطنةدددا للف وفددداىل صيدددة رصدددر تن فبدددةا لملالبددد ة، خا لفصدددررمبدددمور فددد و  معددد خ لفنودددي مرتصدددع

                                                 
1
- abdallah alauvi ;la compétitivité internationale: stratégie pour les entreprise françaises ; harmattan ;France 

;2005 ; p41 . 
، ةيةا لفمج   ،   ل فا م دةبم     منشي  ''، لفبةئةا صية لفق    لفمن فبةا فيلن ص ة لف تلئةا لفيبن نةا: ر للا مة لنةاو  ا  بع  لملم  لة لفمبيلقةاتز، '' ن  لد  رل  صةم ين -2

   .98ص ، 5112، فبن  ، د معا ب وة لفعربةا
 .98نصل لملردع لفب بىل ص  -3
،    ل م  لة لفعربةا لملمو  ، لبيظ ، 9111 ةميبر ، لفع ر لفب را، صن و  لفنق  لف ول''،   لة لفمن فبةا فالقمل ر لمللريخطط تطيلر لفقو  لة ل ة، ''  مت لفقرنش وي -4

 . 516ص 
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مد    فدإ   رل  لملالبد ة لمود ر و  تنوةمه   ةث    اته لفبةئا قي تدي  معهز  فمن فبدةا لملالبد ة  و معرفدا سد و 
 جدددر ، يلمددا معةنددانددد    صو  ةدديفر : ولفدددت تمودد ر بدد و ا  بادددروف بعضدده ، بطبةعددا لفبةئددا لفيطنةددا لفدددت تعوددا فةهدد 

، لالدمو صةددا لفدددت تضددعه  لف وفددداو  لفمشددرلع ة لالقملددد رلاو  بعضدده  خددد ص ب فبة لدد ةو  ... صدد ر لدددد   ، لف وفددا
 1م ى لنصم  ه  "و  لفتي ز ر صالقمه  ب ملالبا، و بطبةعا لف و  لالقمل ري لفتي و  له لف وفاو 

ادد  صيددة لفنوددي و  بمن فبددةا لفبيدد  املبدد رئ لملمعيقدداند  وقدد   دد ر لملعهدد  لفدد ول فيمنوةددا ل رل لددا جمويصددا مد  ل
 :  2لفم ل
 : لمضو  م  لي : اطداء االقتصادي-1
 ؛  لفرخ   لعدب   ل رل  لالقمل ري لفب بىل فيبي و  لالزرا  -
 ؛  لفمن فبةا لملبمن   أه قيى لفبي  تبهر   يبني ل رل  لالقمل ري-
 ؛  لملالب ة صية لملن فبا   لةرشو      لفبي تعوةىل لفمن فل   لالقمل ر ل ي  لعهز ق-
 ل تص و  لا لفبي    لفمج    لف وفةا لعدل تن فبةا لقمل ره لفيط  ب فرتلض ص و ودير  يلده ت  لا؛-
 ؛  لالنصم   صية ل نشطا لف وفةا تبهر   يقةىل لفمةلةص ل مثا فيويل ر لالقمل رلا صية مبميى لفع  -
 ؛     أه تنوةا لفل ر لة ترتلفىل ص ر  مع لة ل ة للمه لف لفنوي   لالقمل ر ل ي لفمن فبةا لملبمن-
 :  اد  يقةقه  م  خالخو :الفعالية الحكومية-8
 ؛  تيف  اروو لملن فبا بني لفشرة ةو  تقيةص ت خا لف وفا    نشطا ل صو خ-
   ؛  فشرة ة فيوة طر لة  دةااص فا لقيا م  تعرض لو  لدمو صةا مالئواو  تيف  بةئا لقمل رلا-
 ؛  لملرونا   تب  لفبة ل ة لالقمل رلا تبهر   يقةىل لفميلفىل مع لملم  لة لف وفةا-
 .  دعيه   ممن وخ للوةع لب ص    خيىل لالقمل ر لملب  صية لملعرفاو  يبني دير  لفمعيةر-
 ل يت: أتب وذفد م  خالخ : و فاءة قراع اطعمال-3
   ؛  ل صر لفمن فبةا لف وفةا في وفا، لفع مل  لالقمل رلن م ده   و  و لمل لتطي  لفقط  -
 ؛  مرتصعو  تقيلا لالن م ش   لالقمل ر لفع مل  تبهر   ل  فاا صية مبميى معةش  مرض -
 ؛  فالنطال  ل وهخب صا   لملر يا و  تعهله  و  لملب ر   لعمص ارط  ضرو ل  فينش و لالقمل ري -
 ؛  لفعو فا لمل ار  لعهز تن فبةا لف وفاتيفر -
 . ميلقصه  لاارل  بشدا مب ار   تن فبةا لفبي و  لييك لفقيى لفع ميا-
 :  وذفد م  خالخ: البنية التحتية-4

                                                 
ا ل ددد ش ةضدددر، ب تندددا، للهلئدددر، معدددفةلدددا لددد لص ، '' ناودددا لملعييمددد ة: للدددمة لمه ، فيلئددد ا  وتزا اددد  صيدددة تن فبدددةا لملالبدددا''،  لددد فا م دبدددم   ددد  منشدددي  ، ةيةدددا لالقملددد ر، د  -1

 . 18، ص 5111، قطر، 525نقال ص  أبرلاةر لفعةبيي، ''رو  لف وفا ولفمع و  لفعريب    فع لفق    لفمن فبةا''، جميا لملبمقبا لفعريب، ن و  وو، لفع ر  51، ص 5111
2

             ، 5111، لدددددي لا، الفالذقةددددد، د معدددددا تشدددددرل ، ةيةدددددا لالقملددددد ر،   طرو ددددا رةمدددددي ه  ددددد  منشدددددي  ، ال رل  لفمن فبددددد  فشدددددرة ة صدددددن صا ل رولدددددا ل  رنةددددد، صبدددد  ل ددددددةر صبددددد  ل  لنبدددددي  -
  .98-90 ص ص
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 ؛  يلالقمل رف صيا ل صر ةص    لفنش و   صو خودير بنةا يمةا ممق ما تمضو  بةئا -
 لفدص لا   للمة لو لفمقنة ة لملميفر ؛و  لول ب  أهتعهله لملةهلة لفمن فبةا لبمن  -
لددد صر نقدددا لفمنوةدددا و  ل نشدددطا ل ب لصةدددا لبدددهر   خيدددىل معددد  ف د لددد  و  تشدددجةع لاللدددمثو     جمددد خ ل حبددد ث-

 نضيد .  ةثرمر يا  أه لالقمل رلا
هددير فقدد  ل تدددهة ولنلددب  لل، لالقملدد ري لالزرادد  ملدد  ة ندد  لفمن فبددةا لف وفةددا ل دد  مقيمدد ة و  و صيةدده

فدإ  ، لفعيلمدا  و   ني لقملرة بع  لملاادرلة صيدة صد ر حمد ور مد  لملم د لة ، و صية تطيلر لملاارلة فقة له 
تعمو  صية ص ر ةب  م  لفعيلما ميزصا صيدة جمويصد ة فددا منهد  ماادرلة تبدمة و فبند   ماادر   خرىماارلة 
مااددددددر لملنمدددددد ى لالقملدددددد ري  أهلفمطددددددر  لملااددددددرلة ملرةبددددددا فقةدددددد ا لفمن فبددددددةا لف وفةددددددا اددددددد    اددددددرمدددددد  . و مرةدددددد 
 International Institue for Managemtمااددر لملعهدد  لفدد ول فيمنوةددا ل رل لدداو   WEFلفعدد مل 

Developement   ل قدا  أه ةدث لموثدا لف درض مد  ادته لفمقبدةو ة   تلدنةف لفد وخ مد  ل ةثدر تن فبدةا
 . خرىار   ي ل  لفمن فبةا لف وفةا م  دها ةتل ت طةا  ميف لليلن  لفت تا ، و تن فبةا م  دها

اال ن ؤ  لاعلىاا   ىاالصن علا)القط ع(ققا: ن  
لفع ملةدددا ل  فةدددا فإنددده مددد  لفلدددع  دددد ل صيدددة  ي روفدددا مهوددد  ة نددد   لالقملددد رلالملم ددد لة و    ظدددا لفيلقدددع

ته دتيزلدع لملديل ر بدني اد   ي  اتل فددو  تدي  ق ر   صية لةمب ب تن فبةا   يةع لفقط ص ة   ق  لا  و  أمد نة هت 
ةدتل لخدمالف ، و مد  دهدا  خدرى أهوذفد فمب ل  لفنار  ل لرتلتةجةا فدا قط و م  روفدا ، لفقط ص ة    ممد فل

ةا ادتل لديف لد فع بدزي روفدا بد   ترةده دهيراد  صيدة . و  خرىطبةعا لفعوية ة ل نم دةا بني ةا قط و م  دها 
فإنده لددي  ذو ، اثا جم خ لفنش و لفتي تمش  ك فةده جمويصدا مد  لملالبد ةأذل ة   لفقط و و   خرىقط ص ة رو  

وادتل نمةجدا فدينده لضدر جمويصدا مد  ، لالقملد ري  معد خ لفنودي ي لصد   بد  تن فبةا أذل ةد   بإمد نده يقةدىل معد خ 
 ذلة قدددد    صيددددة يقةددددىل يفددددي رو  ل  دددددا فمةددددا لف وفددددا مدددد  خددددالخ لة لدددد ة لفدددد صرو  لملالبدددد ة ذلة تن فبددددةا

 .   و لالو 
فقد  مت تقد مي ييدا  لالقملد رلنيفع لد  لملصددرل    خدرى  فدد  و  تلدي لةو  بن  ل صية لفملي  لفبد بىلو  ومنه

 لي :  م  أهلفقط و وم  بةنه  اد  ل ا     آوم  لفمع  لف   م  مص لفمن فبةا صية مبميى لفلن صا 
ص  معددني صيددة يقةددىل جندد   مبددمور   ل لدديل  تعدد  لفمن فبددةا صيددة مبددميى لفقطدد و قدد    لفشددرة ة   قطدد و صددن 

 ةدددث تقددد ا ، ب فمددد ل وةددده تيدددد لفددد وخ   ادددته لفلدددن صاو  ل و لدددا ل ديمةددداو  صيدددة لفددد صر لالصموددد رلف وفةدددا رو  
 لملب ادر لفد لخا ل دند حملديا لاللدمثو   و  مةهلنده لفمجد  يو  تن فبةا صن صةا معةنا م  خالخ لفرحبةا لفديةا فيقطد و

1للير  فيونمج ة صية مبميى لفلن صا و   ب فدص  مق لةل تمعيىل  أهفا لة  ش أض و 
      

                                                 
 : نقال ص  91-98 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5112،  ن  لد  رل  صةم ين-1

Enright Michel. j."the globalization and the localization of competition: polices toward regional clustering " ؛   

London .Macmillon؛  forthcoming .1999. 
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    "قدد    اددرة ة : صيددة مبددميى لفقطدد و لو لفلددن صا ادد  صبدد    صدد اددد  لصمبدد   لفمن فبددةا   خددرو  تعرلددف 
ة صيدد لالصمودد ر و مالبدد ة قطدد و صددن ص  معددني   روفددا مدد  صيددة يقةددىل جندد   مبددمور   ل لدديل  لف وفةددا رو  

 1ب فم ل وةةه تيد لف وفا   اته لفلن صا ".، و ل و لا ل ديمةاو  لف صر
لفمن فبدددةا صيدددة مبدددميى لفلدددن صا مدددرتبط يقةقهددد  ججوددديو    ومددد  خدددالخ لفمعدددرلصني لفبددد بقني لمضدددح فنددد  
تن فبدةا  مد    فإنده ال ادد  يقةدىل ر ددا ص فةدا  و مقبيفدا مد ، و لفشرة ة لفت تنمو  أه نصدل لفقطد و  و لفلدن صا

ذفد مد  خدالخ و  .فمنبةىل بني صن صر لفقط و لفلن ص  لملةميصاو  صية أ لر   قةقةا فيمع و  ب الصمو ر  أال دقط و م
 2م  لي :

  ؛  للمة لو تدنيفيدة  ممش اا-9
 ارتلك   لفقنيلة لفمبيلقةا ذلهت ؛لال-5
 ؛  م  ولط صو فا مشرتك لاللمق  -2
 لةيصةا   م  بةنه ؛و  ل م مةا ةلال تب و ب فعالق -5
 ؛  لف لصوا فهو  ودير جمويصا م  لملالب ة لملرتبطا به-2
 تديل  صنقير صن ص  مبمور.-6

اقااال ن ؤ  لاعلىاا   ىاالاة  لقا: ل: 
لفصع خ  ي لقملد ر مد   فدةود  لفقديخ بدز  و  ل رك لفرئةب و  ب فنار أه  و لملالبا تشدا لفيبنا ل ل لةا

مرتبطدا ل تب طد  واةقد  ب فمن فبدةا صيدة و  ةدتل لف وفدا تبقدة مميقصداو   و لفلدن صاةدا مد  لفقطد و   لفمن فبةا صية مبدميى
ممددد  دعدددا ادددته ل خددد   جث بدددا لفراددد   لفدددتي جيددد  صيدددة ةدددا مناودددا ةبدددبا بشدددىت  ؛  مبدددميى لملالبدددا  و لملناودددا 

لفمعرلددف فةودد  مددص لفمن فبددةا    اددتل لفلدد ر فقدد  قدد م  لفع لدد  مدد و  لفيلدد ئا لفددت تقبيهدد  قيلصدد  لفيعبددا لفمن فبددةا
 : م  بةنه و  صية مبميى لملالبا

 ي    لفرتةةدده ، لفقدد    صيددة تعاددةر ل  بدد   COCK BURNتعمددص تن فبددةا لفشددرة ة  بدد  ر للددا 
 لملبدمقبيةا صيدة تلدوةرو "لفقد    ل  فةدا :    لفمن فبةا اند  تعد  ةو  اد  لفقيخ،  د   صية لفربح ةواار لفمن فبةا

  .3تديصا قيةيا نببة  فمعاةر ل  ب     لمل ى لفطيلا"و  ع  و خ م ة مير  خ فا لمن لباىلأنم ش ليو 
       ةوددددد  ادددددد  تعرلدددددف لفمن فبدددددةا صيدددددة مبدددددميى لملالبدددددا بز ددددد  لفقددددد    صيدددددة تهولددددد  لملبدددددمهيد جنمجددددد ة 

فع فةددا مدد  و    خدد م ة بشدددا  ةثددر ةصدد و  فع فةددا مدد  لملن فبددني لمخددرل    لفبددي و  خدد م ة بشدددا  ةثددر ةصدد   و 
 مم  لع  جن    مبمورل سته لفشرةا صية لفلدعة  لفعد مل    ظدا  ةد ب لفد صر، لملن فبني لمخرل    لفبي  لف وفةا

 ةددث لددمر ذفددد مدد  خددالخ  فددع أنم دةددا صيلمددا ل نمدد ش لمليظصددا   لفعويةددا ل نم دةددا ، ل و لددا مدد  قبددا ل ديمدداو 

                                                 
  .2ص ،5119م15م55وزل   لفمةطةط، صو  ،ل  ر ،''، لفمج  ب لفن دوا   لفنص ذ أه ل ليل  لفع ملةاو  لفمن فبةا''و قا صوا  يخ: ، لفصرلىل لفيط  فيمن فبةا -1
  .2صنصل لملردع لفب بىل، -2
 .96-92، ص ص مردع ل بىل لفتةر، 5111، ر صب  ل  لفنبي صب  ل دة-3
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لملعمودد  صيددة للددير  خطددي   ل لددةا و    تيبةددا   ددد ة لفطيدد  ل يدد  لملمطددي لعددو  .لفمدنيفيدةدد ىلو    ا لملدد خو  للفعوددا
 .  1لملن فبا لف وفةاو    يقةىل لفق    صية تيبةا لفطي  لفع مل 

"لفقد    : لفلدن صا لفصلط نةدا  صمدص    مصهديو لفمن فبدةا صيدة مبدميى لملناودا لعد و  و   تعرلف آخر فيهةئا لفمجد   
ادددتل لعددد  تيبةدددا   دددد ة ، و   لفيقددد  لملن لددد و  ب فبدددعر لملن لددد و  م ة ب فنيصةدددا للةددد  لةددد و  صيدددة أنمددد ش لفبددديع

 .  2"ىلملبمهيدني بشدا  ةثر ةص    م  لملنش ة ل خر 
             "تيددددددددد للهددددددددير : و   لددددددددة    خددددددددر تعددددددددرف لفمن فبددددددددةا صيددددددددة اددددددددتل لملبددددددددميى صيددددددددة   دددددددد  صبدددددددد    صدددددددد 

لفمطيلرلددددا لفددددت و لالبمد  لددددا و  ل نم دةدددداو  لفمبدددديلقةاو  ل رل لددددافةدددد ة ةددددتل لفصع و  لفضدددد يوو  لالبمددددد  لةو  ل دددددرل لةو 
   .3 قعا  ةثر لتب ص    ل ليل  لملبمه فا"و  و  له  لملناو ة م   دا ل ليخ صية ارزا  ةص

أضد فا ، مع الة يفيا  صص فدرت  مد  لفدهم و  اد  قة ا تن فبةا لفشرةا م  خالخ ص   ماارلة  يه  لفرحبةاو  اتل 
ب فمددد ل قددد    لفشدددرةا صيدددة و لت اهددد  فميبةدددا لفطيددد    لفبدددي  لةددد  د  مددد  خدددالخ لفمطددديلر و  أه ألدددرتلتةجةا لفشدددرةا

 .  يقةىل  لا  ةص   لفبي  لفع مل 
بعدددد  ل لددددل لملقرت ددددا فقةدددد ا لفقدددد    لفمن فبددددةا صيددددة مبددددميى  Poeterو   اددددتل ليفدددد خ وضددددع بددددي تر 

. ق  لة تن فبةا ص فةدا لديف تبد ار   لفرفدع مد  مبدميى معةشدا ل فدرلرذفد    لفشرة ة لفت ويد و  لفشرة ة،
قدد  هت  صيددة  ددهو ل لدديل  و   فددع مبددميى لملعةشددا ف وفددا مدد  لددرتبط ل تب طدد  واةقدد  جدد ى جندد   لفشددرة ة لفع ميددا فةهدد و 

  :  4ق  صنف بيتر لفعيلما ل  ر  فيوةه  لفمن فبةا أه   بع جمويص ة ا . و لفع ملةا
 .  Factor Input conditionsلملرتبطا باروف  و   الة لمل خالة لفعيلما -9
 . Demand Conditionsلفعيلما لملرتبطا حب فا لفطي  -5
 .  Related and Supportingلملب ن   و  لفعيلما لة صا ب فلن ص ة لملرتبطا-2
 . Firm Strategy and rivalry conditionsظروف لفمن فل و  ألرتلتةجةا لفشرةا-5

ا ط  انا ذجاال ن ؤ  لقاالف عاال: لي
 .لفعودا رلخدا بةئدا معةنداو  لفرؤلداو  لقل  به طرلقا لفمصد  Paradigm   لفب للا ت   ل ا    أه    فصع يفيذش

ةةصةدا يقةدىل لفنجد   رلخدا ادته و  ل درل لة لفت تيضح ل د ورو  لفقيلص و  لع  لفنويذش ان  جمويصا م  ل  د وو 
ل صودددد خ لفددددت و  ندددد  ل لددددرتلتةجةا لملبددددمقبيةا  ي اددددرةا ادددد  أصدددد ر  لةمشدددد ف  و لخددددرتلو لفنشدددد وأذل ة . و ل دددد ور

 :  5و  له  حبث  ص  ديار لفمن فل فإنه م  لملصة  صرض تطي  يفيذش لفمن فبةا صية لفنوي لميت

                                                 
 . 2-5 ص ص، ل  ر ، صو  ،    منشي  ''،  ر  : ''لفمن فبةا وتربا ل و قا صوا بعنيل -1
 . 91ص ، مرش ل بىل لفتةر، 5112،  ن  لد  رل  صةم ين-2
 . 919ص ، 5119، ملر، لفق ار ، ررل   رل  فينش''، أرل   لمليل ر لفبشرلا ل لرتلتةجةا، ''صي  لفبيو -3
4

  . 51-91، مرش ل بىل لفتةر، ص ص 5112 ين،  ن  لد  رل  صةم -
5

 : نقال ص  55-52 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5112،  ن  لد  رل  صةم ين -
M.porter ; the competitive advantage of nations ; Harvard business pevieur ; vol .99102 , march .april ; 1990 ; 

USA ; pp 12-16. 
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ضدد  صيددة يفددي لصمودد   لو  خددالخ اددته لفصددرت  ل تددبط جندد   ل صودد خ بددا: نمددو ج التنافسددية خدد ل السددبعينات: اوال
فيرمسيددددا صيددددة لفنوددددي لملرتقدددد  رلخددددا ل لدددديل  لملمعدددد ر  ةددددا مدددد  لفضددددرو ي  بددددط ل لددددرتلتةجةا ب سةدددددا و  .لفبددددي 

للددددددمة لم    أطدددددد   و  لملدددددد خا ل ةثددددددر اددددددهر  BCGلعمددددددص يفدددددديذش جمويصددددددا بيلددددددط  لاللددددددمثو  لا و  .لفمناةودددددد 
نوديذش صيدة ةةصةدا ييلدا لملديل ر فمعادةر لفنودي  ةدث ةد   حمدي  ترةةده ادتل لف، للرتلتةجة ة لملناوا االخ اتل لفعق 

 .   و لفم فق ة لفنق لا لفالزما فمطيلر لملناوا ةدا
خدددالخ ادددتل لفعقددد  قددد و بددديتر قيلصددد  د لددد   فيون فبدددا ل  صويةمدددني  :نمدددو ج التنافسدددية خددد ل الثمانيدددات: ثانيدددا

قددد   ددد ر بددديتر د ذبةدددا و  .ىل9182فبدددةا صددد و لملةددده  لفمن و  9181 ئةبدددةمني وثيمددد    لفدم بدددا ل لدددرتلتةجةا لفمن فبدددةا 
فدد  تدنجح ادرةا مد  فإ د      ددا أه . و م  صن صا  خرىو  لفبي  خبول قيى  ل لةا ختميف م  وق  مخر

 .*لفرتةةهو  ،لفمو لهو  ،لفقة ر  لفمد فةصةا: تنب  االث للرتلتةجة ة ا 
ود     تطبةدىل ادته لاللدرتلتةجة ة زمد ش أه ة. و    تقيو بمطبةىل اته لاللدرتلتةجة ة صيدة مبدميى لملناودا ةددا

لفنمةجدا لفنه ئةدا فمطبةدىل ادته لاللدرتلتةجة ة اد     . و ممنيصداو   يفد و لدييةةا  ميصداو  ترتةب ة أرل لاو  ميل ر ممع ر 
 .  مق  نا ب ملن فبني لفلن صاو  لفشرةا تلبح  ةثر ترةةهل صية ل ليل 

ةنمةجددا و . اددتل لفعقدد   صددبو  لملالبدد ة ترةدده صيددة للددير  خددالخ :ثالثددا: نمددو ج التنافسددية خدد ل التسددعينات
فددإ  ادته لمليدددا لميددا للددير ىل   تعد  ق صددر  صيدة مناودد ة ل صودد خ Deming رادن  و  juranلهدير دددي ل  

بلصا ص ما فدإ  للدير   صدبح سد  تدزا  ددياري صيدة ل لدرتلتةجةا   د  ختيدىل و  .فقط با لمم ة  لض  أه ل ديما
مددد   جندددح لملددد لخا فموقةدددىل  TPMلعمدددص تطبةدددىل ناددد و أرل   للدددير  لفشددد ميا و  هل فيشدددرةا رلخدددا لفلدددن صامرةدددهل مموةددد

بصددددر  ل طددد   انددد ئ  ملددد  لبدددوة ب فط قددددا  OHMAEأضددد فا لهدددير بددديتر فقددد  ددددد    ويددد ي . و لفموةددده   للدددير 
، لفبديعو  ا يفدي ل لديل ا  نم ش فددر  د ذبةدا لفبدي  ةود خا لهدمر ب  ددو  strategic capacityل لرتلتةجةا 

لفدددت تعددددل  و يمددديي لفعيلمدددا لملددداار  صيدددة ةةصةدددا أرل   لفعودددا  و و  فددددر  ديلنددد  لفقدددي  لفدددت تمومدددع اددد  لملناوددداو 
 .  لفنش ط ة

 .  ةةف   آ  ول  و  ب  دا ةب   صية ل تب و م ذلو  أ  يفيذش لفمن فبةا   صق  لفمبعةن ة لرةه  لض 
           أ  لفقددددر  لل لدددد    ل فصةدددددا لفث فثددددا ددددد   بقيلصددددد  : رن او اطلفيددددة الجديددددددةنمددددو ج التنافسدددددية فددددي القددددد: رابددددع

 :   ةث  صبح لفرتةةه لم  صية م  لي  ةوث خ، لملن فباو  د ل   فألصو خ  د و و 
 ؛  لفت تق مه   و تنطيي صيةه  لفبيعا  و لة ما Valueلفقةوا -9
 ؛    ا و  لفعوية ةو  لة م ةو  علفمطيلر فيبيو  C.reneualلفمج ل  لملبمور -5
 لفت تبوح بموقةىل لفمن فل    ميف ليف الة؛و  لفيظ ئفو  لمله  لة لملمصيقا  و ص فةا لفموةه   ل قب و-2
       نمددددد شختصدددددة  لفدددددهم  لفدددددالزو و  لفيقددددد   و لدددددرصا لاللدددددمج با فطيددددد  لفعودددددال  مددددد  خدددددالخ لالبمدددددد   لملبدددددمور-5
 ؛  تق مي لفبيع لل ل  و 

                                                 
 لفمن فبةا فبي تر   مبوث ق رو م  اتل لفصلا. ةلاللرتلتةجة  هلةمر لفمطر  أه ات-*
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 .     ابد ة  صو خ رلخيةا ةيىل منمج ة د ل  بن-2
 ؛  Synergyلفمع و  حبةث لدي  لفدا  ةص م  جمويو نيلت   دهلئه و  نيلت  لف  ب-6
 ل فدددرلر ادددر لفدددتل  ميقدددي  لفصدددرو  بدددني ادددرةا. و لملودددد  ت لددد ه رلئوددد و  ل فدددرلر ادددر ل صدددا  و لملدددي ر لملمجددد ر-0
 .   خرىو 

 تنيلددع و  لفعويةدد ةو ة لفنمدد ئ  درتةةدده صيدديذش لفمن فبددةا لنمقددا مدد  مر يددا لف  ل خدد  اددد  لفقدديخ بددز  يفدددو فدد
ل خدد   مدد  لفقددر  لمل ضدد  أه مر يددا لفميددده بمعاددةر لفقةوددا لصمبدد  ل مدد  ب للددا حمصاددا لفعودد خ خددالخ لفثالاددني ص مدد  

  لفعشرل .و  لفقر  ل  ري
اااافه ماالا ا  اال ن ؤ  لقاالاطلباال: ني

لفبدد  ثني   جمدد خ ل رل   ل لددرتلتةجةا وضددع مصهدديو حمدد ر فطبةعددا ظدد ار  و  فعدد مينيفقدد   دد وخ لفع لدد  مدد  ل
 صيددة لخددمالف طبةعددا  نشددطمه و  ناودد ة لدديل ل ة ندد  صددن صةا  و ت  لددا  و خ مةددالملةدده  لفمن فبددةا فدد ى  ميددف لمل

لملصد اةر و  ر لفنارلداف  لدا لم  فقد  ظهدرة لفع لد  مد  ل طدو  ةتل حم وفا وضع تصب  ملةميف  لدب ب ادته لفاد ار و 
لفددت  Industry Analysisمدد  بددني اددته ل طددر طرلقددا ييةددا لفلددن صا و  لفددت تبدد ص  صيددة ألضدد   ذفددد لملصهدديو
لرةده صيدة  يةدا و  9181لدنا   Poeterادي بديتر و  تطي  اته لفاد ار   الو  ق مه  ص    لفصضا لفدب    ظهي 

 د لث  ظهدرة  طدر ، و Market Positionيوناودا ضدع لفبديي فلفي و  Industry Structureاةددا لفلدن صا 
خ مددد  برادددد الر و  9119لدددنا  Barneyد لددد    خدددرى فمصبدددد  لملةددده  لفمن فبدددةا ددددد   اددد  ةدددا مددد  بدددد  يت و    لثدددا

Prahalad  ا مددا وHamel  لفددت تعمودد  صيددة لفناددر  لملرتددده  صددا لملدديل ر و  9111لددناResource based 

vieur تشدد  أه    لملةده  لفمن فبددةا ملناود ة ل صودد خ صبدد    صد  لمللدد ر  لفصررلددا   ةددث،   تصبد  لملةدده  لفمن فبدةا
لفددت تشدده  ت ةدد ل لفقدد  لة لف لن مةدةددا   ل لدديل  و  Core competenceلفقدد  لة لليارلددا ، و لفددت تمومددع ادد 

 .1مبمورل
اقاا ع  فاالا ا  اال ن ؤ  لقاالف عااأل ث

ن فبةا    ة   مناو ة ل صو خ صيدة خدالف لفقطد و لالقملد ري أ  لف و  ل ب ا لفتي تيعبه لملهلل  لفم
ذفدد بد  ل مد  خدالخ أفقد   نادر  عيفةدا صيدة  ميدف و  لفتي تنمو  أفةه ليم  بزيةا لفمعرف صيدة م اةدا تيدد لملهللد 

ادد ما   ي لدد  و  لفميدهدد ة لفصدرلددا لفددت لنلددب   دديخ اددتل لملصهدديو ب ةددا ضددبط تعرلددف ولضددحو  لم ل و  لفمعدد  لف
 . م اةا لملهلل  لفمن فبةا

  بدا قصيةده فدإ  م، و أ  ل  لث ص  لملةده  لفمن فبدةا ةثد ل مد  لقدرت  فد ى لفع لد  مد  لفبد  ثني بد ملةه  لفنبدبةا
 ةدث    ، لملهمر بزمي  لملهلل  لفمن فبدةاو  ل يةا ب فنببا فيوب  ث لملمةلص فوص رالفمه   مر ب فغو  لمللطيو ة

 . خ ص  لهل    خليصةا مصهيو لملهلل  لفمن فبةا ق ئة سته ل خ   مصهيمه  ل ت

                                                 
 لددد فا ، ادددي  لملدد لرل لنةدددا مدد  من ر للددا مة''، لفمن فبدددةا فشددرة ة أنمددد ش ل رولددا ل  رنةددداةدده  للدددرتلتةجة ة لملن فبددا صيدددة لملو   اددر لفعيلمدددا ل لددرتلتةجةا، ''مهدد ي صدددال  لفدد ل  صثوددد  -1

 ، بملرف.52ص ، 5112، ل  ر ، صثو  ، د معا لف ميك، لفعييو ل رل لاو  ةيةا لالقمل ر،  م دبم     منشي  
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ي لدد  مصهدديو لملهللدد  نعددرش  وال أه ي لدد  مصهدديو لملةدده  لفنبددبةا مددع ألضدد   و  و صيةدده فقبددا لفمطددر  أه ضددبط
بعةد  و  حمد رو  اتل ةيه   أط   بيي   مصهديو ولضدحو  لملةه  لفنببةاو  بني اته ل خ    وده لالخمالفو   ار لفصروق ة

 . ص  ةا أفمب ا  فةو  مص لملهلل  لفمن فبةا
اقااالا   اال ن ؤ  ل االف  اب ناالا   االن ب لقاأ ال

  ظا لمل  لا لفداللةدةا   وخ آرو مسةد  تقد مي ادر   فيوهللد  و  ىل9006   ولخر لفقر  لفث م  صشر ل
ليفمودع ةددا و    ل  يةمهد  ب فنبدبا في وفدا مدصز ، لفن يا م  لفمج    لف وفةا م  خالخ مصهيو م  لعدرف بد ملةه  لملطيقدا
 . لملن فباو  صية مب   فررلا لفمج    لف وفةام  خالخ يفيذش مببط فيعالق ة لالقمل رلا في وفةا لفت تقيو 

     ددددد وخ لفع لددددد  مددددد  لملصددددددرل  ، و   ظدددددا صددددد و قددددد    مصهددددديو لملةددددده  لملطيقدددددا يقةدددددىل لسددددد ف لملرددددددي منددددده
فعيدده ةدد   مدد  ، و قبدديال صيددة تصبدد  لت ادد ة لفمجدد    لف وفةدداو  يصددا أه مصهدديو  ةثددر قدد   اددرل  لالقملدد رلني لفمنلملو 

تبيدي  فةود  لبدوة بنارلدا  9098لفتي  صطة مصهيم  د لد ل لدنا  David Ricardoبني  برزار رلفة   لد  رو 
 روفمددني صيددة قةدد و لفمجدد    بددني شلفددت  دد وخ مدد  خالسدد  تصبدد  يفدديذ و  Avantage comparatifلملةدده  لفنبددبةا 

 .  لفت تردع أه لخمالف أنم دةا لفعوا ب صمب  ه لفعنلر ل نم د  لفي ة و   ل ا لخمالف لفمد فةف بةنه
  ظددا ظددروف  رلددا لفمجدد    لف وفةددا  ندده لدديف لمةلددص  ي بيدد    و  و صيةدده فدد ملةه  لفنبددبةا لقلدد  ادد 

 ندده لدديف لبددمي ر لفبدديع لفددت وميددد مةدده  ، و لفدد وخ أنمدد ش لفبدديع لفددت تدددي  تد فةصهدد  فةدده  قددا مدد  مثةالهتدد    بقةددا
 . نببا   أنم ده   و ز لصمه 

 :  1و م  خالخ ذفد لمضح    نارلا لملةه  لفنببةا تعمو  صية لفعيلما لفم فةا
 ؛  لفمناةرىل م  روفا  خرى،   ا لمل خ، لفعوا، لالخمالف   صن صر ل نم ش لل  ض-9
 ؛  ميصا م  لمليل ر لفرئةبةاتطي  لفبيع لملةميصا فنب   -5
 ؛  أمد نةا أنم ش   ي  لفبيع بزةثر م  طرلقا أنم دةا-2
 .  لف  د ة لملةميصا  رةا صن صر ل نم ش بني لف وخ-5

 لملددديل رو  لفمدنيفيدةددد ةو    لملهددد  لةدي  دعنددد  أه لملهللددد  لفمن فبدددةا فيدددد ن ا  صبددد    صددد  جمويصدددا مددددبةنوددد  فددد
 . للير و  ل نم دةاو  للمثو  ا  فموقةىل ر د ة  صية م  لفدص   و  تنبةقه    ل رللفق  لة لفت تبمطع و 

 بطا ابا منو  ل  لدبو  تلملةه  لفمن فبةا جن     لملةه  لفنببةا مر و  مقرنا ببةطا بني لملةه  لفنببةا بإدرل و 
 ي   دد   و  ةثددر  ل نمدد شن صددر لفنبددبةا تعدد  ودددير وفددر    صنلددر مدد  صو  لردددع ذفددد أه    لملهللدد  لملطيقدداو  تعدد هو 

       فميددددد..ىل .  و وفددددر  ل لدددد ي لفع ميددددا،،  و وفددددر    ا لملدددد خ، صبدددد    صدددد  مهللدددد  طبةعةددددا مموثيددددا   لوفددددر  لملدددديلر لةدددد و
 فضددددددا لالةمشدددددد فأال ، تعدددددد ه  مدددددد    فددددددال فضددددددا فإلنبدددددد   فةهدددددد و   و ل خددددددرى ال فضددددددا فةهدددددد  أال ل  لددددددبو نه

، دددداو  للدددمعو فه ملدددنه  ل  صدددهو   ندددا جنددد     لملهللددد  لفمن فبدددةا اددد  نمددد ش فبدددع  ل نبددد  ب ملق و  هددد بةن، لاللدددمعو خو 

                                                 
للوهي لددا لفعربةددا ، رمشددىل ا معددد، ةيةددا لالقملد ر،   دد  منشددي  ،  لدد فا م دبدم ''، مدد ى أمد نةدا تصعةيهدد    لفلددن ص ة لفبددي لاو  صيلمددا تعهلده لفقدد    لفمن فبددةا، ''صيدة  ددد  رلدديب-1

 . 52ص ، 5116، لفبي لا
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لف  للددا و  لةمشدد فه مدد  خددالخ لفبوددث، و أجيدد ره فيبدد لا، و لفمطددي و  ق  تدده صيددة لالبمددد  و  ميلابددهو  للددمعو فه مليد تدده
 سبدد ة طبةعةددا وددد ة   فةبدد  للددمعو الو  مدد    فهدد  للددمة لو مليلادد  ل نبدد   لفددت منوهدد  فدده ل  ، و لل لدد 

 و جعدخ ، لةمش ف يف الة تلنع فةه مةه  تمصي  ا  صيدة لمخدرل و  ا  ل من و لفصرص لملم  ا لفب ئوا، و مد   م 
 .   ةثر وضي   فرص لقمل رلا د ل  

صويةدددا تم بعةدددا فهددد  ، لفددد وخو  لملالبددد ةو  لفشدددرة ةو  و لددددي     لملهللددد  لفمن فبدددةا اددد  مددد  صدددنع ل فدددرلر
لفضدو ي ب فثقدا و  ل ر لك لفدتليتو  لفديص و  حبةث لرتت  صيدة ةدا مر يدا تعوةدىل ل  بد ا، تمر صية مرل ا ت  دةا
تندم  تدزا ل و  فمعطد   ادر،  ي     مهلد  مد  تد فىل لفقدي  صدص ادرللني لفديط ، لفق    صية يقةىل ولقع  فضا، و ب فنصل

 :  1..  ي     تن  ش ة ميت. فموقةىل لفمنوةا لملبم لما
مد  زميلده ، و  ودده لفقلدي  فةدهو  حم رلتدهو  قةديرهو  الة  دةدو  ظروفده لف لخيةداو   ف  لفيلقع لملةميدف بزوضد صهم  -9

خ صدددا و  لفدددت تعةشددده  لملشدددروص ة خ صدددا ظددد ار  للددده  لملنعهفدددا، و صقبددد ة يددديخ رو  لفمقددد وو  صددديلزخو  مددد  فجددديلة
 .  لملميلطا منه    ةث  م  روخ لفع   لفث فثو  لفل   

 قدددد  لة ل نمدددد شو   فضددددا مدددد   ةددددث أمد نةدددد ةو   ةثددددر أاددددب ص و    بدددد و    قددددةو   ر ولقددددع د لدددد   فضدددداأه أجيدددد-5
 . ل ط  لة لفبشرلاو  لفمويلاو  لفمبيلىلو 
 ،لفيصديخ بده أه قودا د لد   لمصدي  صند ا  صيدة لمخدرل ، و لفمقد و بده أه قودر لفنجد  و  مت تطيلر لفيلقع لل لد -2
بدا ييليده أه ، به ةز   لملبديو ة لفب لهةدا  د  لفق بيدا فيجد لخ  و لفنقد  لقم ى و  دعيه يفيذد  مث فة  زمتى بهو 

ادي ةةد   ، و لنوديو  لهرلرو  بن  ةة   م  لفثقا لرتلةر، و صية منمج ته خحني ل قب و   ار   فه رلفع فآلخرل  حني لفمقية 
صددن صا لملهللدد   فدد هت ت و لفدد Imageلفلددي  لفتانةددا ، و  Impactصيددة لالنطبدد و و  effectلفمددزا  و  قدد ئر صيددة ل اددر

 . لفمن فبةا
اقاا ع  فاالا   اال ن ؤ  لقا: ن  

 ل مرلدد أ  الامو و لملمهلل  لفتي خص به مصهيو لملهلل  لفمن فبةا ة   منطيقه ل قةق  لملنار لالقملد ري 
  ادتل ليفد خ  أله م ة فعيةا ةث لعمص اتل ل خ   وخ م  ق و ، Porterمد ل خ بيتر  ل رل    جم خ  ربة ة 

 . 9182ا دذفد لنو  ا لفمن فبةادلملبوة ب  لرتلتةجةو  تل ليف خد  خالخ مافصه لفشه    ادم
لفبدد  ثني صيددة لفنوددي لفددتي لددنو وخ ألضدد  ه فةودد  و  و قدد  تب لندد  لفمعرلصدد ة فيوةدده  لفمن فبددةا بددني  ميددف لفدمدد ب

 :لي 
تطبةىل لاللدرتلتة ة لفدت تعيهد    مرةده  فضدا ب فنبدبا و  صة  ا لش  مصهيو لملةه  لفمن فبةا أه "ق    لملناوا صية

 .2فيوناو ة ل خرى لفع ميا   نصل لفنش و"

                                                 
 ، بملرف.52-52 ص ص، 5115، لفطبعا ل وه، ملر، لفق ار ، جمويصا لفنةا لفعربةا''، صن صا لملهلل  لفمن فبةا، ''حمب   د  لةص ي-1
 . 92، ص 5118، ملر، ل لدن  لا،  معةالف ل  لل''، لمليل ر لفبشرلا م خا يقةىل لملةه  لفمن فبةا،''ملطصة حموير  بي بدر-2
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  و قةودا  ل لدةا تمومدع اد  لملناودا Driving forceةو  تش  لملةه  لفمن فبةا فشرةا مد  صد  "تيدد لفقدي  لف لفعدا 
تبمور فصرت  طيليا ب   لفنار صد  طديخ  و قلدر رو   ، و   أط   تع ميهر مع لملناوا، و اار صية لييك لفعوال تو 

 .1لفبيعا  و لة ما لفت تق مه  اته لملناوا " ة   
بندد   لملد نددا و  "قدد    لملناوددا صيددة دددتب لفهبدد ئ : و بقدد   تعيددىل ل مددر ب ل ندد  لفمبدديلق  فددإ  لملةدده  لفمن فبددةا تعدد 

 .2يقةىل  ض ار"و    ةا م  قبيهرزل ر  لفقةوا لمل، و لفتابةا س  ةوناوا  و ملنمج هت 
  اتل لفبة   لفمبيلق  فدإ  خيدىل لفقةودا فيهبدي  مد  خدالخ لملةده  لفمن فبدةا ال لعد  لفرتةةده صيدة د ند  و  و ب فم ل
ل مد   لملموقدىل منده لملند فع ، با ام  أه م ل ة  ميصا لديل  ةد   ذفدد   وددير  لملندم ، لرص ضه فوب و  لفبعر

لفدت يةعهد  تلد  و  ..لخل. ل ضدرل  لفن تدا صد  لاللدمة لوو  لفميدف، قه  قة لد  ب د ه مد  لملنمجد ةلملةميصا لفت زق
 .     ض  لفهبي  صنه

ةوددد  و  ذفددددو  حمددد ر لملةددده  لفمن فبدددةا ممصدددىل صيةددده بدددني لفبددد  ثنيو  و ادددد  لفقددديخ  نددده ال ليدددد  تعرلدددف ول ددد 
لملصدد اةر  امدد    فإنده مد  لملبموبدد  للدمعرلض ة فدو  هديو لدددع فدثدر  لفعن صدر لملرتبطددا ادتل لملص أفةده ل اد   لدبق  
 : لفت لةمر تيضةوه    لل وخ  رن ه تبيبيه  لفدرونيفيد و  لملرتبطا به

 60: الجدول رقم
 بعض مفا يم الميزة التنافسية

 المفهوم اسم الكتا  / العنوان الباالث

Hall 1980 
ألرتلتةجةا لفمع ل    لملن فبا 

 لفش ل  
  ناوددد ة لفن دودددا مددد  خدددالخ لفمدددد فةف ل قددداتموقدددىل لمل

 لمليقع لملموةه و 
Ofer 1980 ا  ليف الة لفت تمصي  ا  لملناوا صية من فبةه  م  . 

Henderson 

1983 
 ييةا لملن فبا

أ  لاللددمورل لا   يقةددىل لملةدده  لفمن فبددةا تددزيت مدد  خددالخ 
لملناوددا لفددت تبددمطةع    تدبدد  لملةدده  ببددرصا صدد  بقةددا 

 ن فبني لمل

Coyne 1986 
لملةه  لفمن فبةا م ذل  اللمورل ل
 م ذل ال تدي ، تدي 

أ  لفميلدددددع   لفادددددروف لفدددددت يمددددد ش لاللدددددمورل لا بددددد ملةه  
لفمن فبدددددددةا تموثدددددددا   لفقددددددد    صيدددددددة أجيددددددد ر لفصدددددددر  صددددددد  

 .  لمخرل 
Ghemwal 

1986 
 للمورل لا لملةه 

  أ  لفعن صر لفت تاار صية لاللمورل لا ا   جدر لفبدي 
 لفمو له ب مليل ر لفمقنة ة   خصلة لملن فبني ، لملبمه ف

Day Wensbey 

1988 
   أ  لفعن صددددر ل ل لددددةا   لملةدددده  لفمن فبددددةا ادددد  لملهدددد  لة ل ط   لفع و فمشةةص ، ييةا لملةه 

                                                 
 . 558، ص 5119، ملر، ل لدن  لا، لف ل  لل معةا''، أرل   ل صو خ لف وفةا، ''صب  لفبالو  بي قوف-1
 .915، ص مردع ل بىل لفتةر، 5118، ا مر لفبدري-2
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         ةدددددددددددددددتفد لفنددددددددددددددد ا و  لملددددددددددددددديل ر فموقةدددددددددددددددىل لاللدددددددددددددددمورل لاو  لملةه  لفمن فبةا
   لفهبي  لاخت بعني لالصمب و 

Direicty Cool 

1989 

رو ا    يقةىل لملةه  و  ل لهر
 لفمن فبةا

لاللددمورل لا   ميقددع لملناوددا لعمودد  صيددة  بدد  صويفددا 
 أمد نةا تقية ا  و  ل صيخ

Hamed ; 

Prahalad 1989 
Strategic intent 

لملناودددددددا جيددددددد     ال تبودددددددث صددددددد  لاللدددددددمورل لا بددددددد ملةه  
مةدددددده  د لدددددد   ال بدددددد     تددددددمعير ةةددددددف تدددددد  ، لفمن فبددددددةا

 فموقةىل لفقة ر  لفع ملةا 

Fahey 1989 م 
 ي اددد   اةددده لملناودددا  و منمج هتددد  أجي بددد  صددد  من فبدددةه  

 م  ودها نار لفهبي  لفنه ئ  

Prohalad ; 

hamel 1990 
 د ل   لفمن فبةا   لملناوا

 لاللدددمورل لا بددد ملةه  لفمن فبدددةا اددد  نمددد ش للددد ل   لفمن فبدددةا
لملهدد  لة   و  ب الصمبدد   لملدديل ر لملناودد ة جيدد     تزخددتو 

 لملن فبا فممود  م  لفمدةف لرصا مع فرص لفمعب   

Barney 1991 
ميل ر لملناوا لاللمورل لا لملةه  

 لفمن فبةا
لفندد    صدد و ، اندد ك   بعددا مااددرلة لملةدده  لفمن فبددةا لفقةوددا

 .  ص و ودير ب لا، لفق    صية لفمقية 

Conner 1991 

ل  خالخ نارلا ق ص   لمل   
اا و  لقمل رل ة لملناوا لفلن صةا

 ويد نارلا د ل     لملناوا

خددالخ ق صدد   لملدد  ل   ددىت يقددىل معدد خ صدد ل مدد  لفع ئدد  
البددد     لددددي  لملندددم  مموةددده بعدددني لفهبدددي  ب  ضددد فا أه 

 ميقع  قا لفمد فةف 

Porter 1991 
م  لملةه  لفمن فبةا أه ألرتلتةجةا 

 لملناوا
فضددا لفددت تدد لرا  لملناوددا لفنادد و لفديدد  رلفددا لفطرلقددا ل 

 فيقةوا 

Roppaport 

1992 
 م

يقةددىل صيلئدد  و  قدد    لملناوددا صيددة تقيددةص ةيصمهدد  لفديةددا
يقةددىل قةودددا و   صيددة مدد  خدددالخ لفبددعر مق  نددا ب ملن فبدددني

 .   ةص فيهبي 
Evans 1993 لفق بيةا صية تق مي قةوا ممصيقا فيهبي   م 

Peter 1993 
  لملةه  لفمن فبةا ل جر ل ل ل  

 ر للا ق ص   لفقرل 

اندد ك   بعددا صن صددر  ل لددةا بدد ملةه  لفمن فبددةا فهدد  لملدديل ر 
قةددد ر  ، نقدددص    رةدددا لملددديل ر، ترلددددع لملن فبدددني، لملوةددده 
 .  لفديصا

A.Haroni ; 

1993 

تبمطةع لملناوا : لفبوث   لفمو له
 يقةىل مهلل  حم ر  لفمقةةر

  ل ة ندددد   ميددددف صدددد  لمخددددرل  تموقدددىل لملةدددده  لفمن فبددددةا أذ
لفنجددد   لددددي  بموقةدددىل ، و للدددمة و ألدددرتلتةجةا لفموددد لهو 

ل  بدد   فيقدد    صيددة د لددا لملمدد له مدد  لفمقيةدد  اللددمورل لا 
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 لفنج   

William 1994 

للمثو    ناوا لملعييم ة 
 ر للا   لاللم لما: ل لرتلتةجةا

 ل رل و 

 لفبدددةطر  تعموددد  صيدددة لةلددد ئص لملوةددده  لفدددت ودنهددد  مددد 
 .  لاللمورل لا   نصل ميقعه  بنصل لفصرو ب فبي و 

Hunt ; 

Morgan 1995 
 لملةه  لفمن فبةا   نارلا لفمن فل

      أ  لفق صددددددد     لملةددددددده  لفمن فبدددددددةا يددددددد  لت اددددددد ة لفهبددددددد ئ  
 لت ا ة لملن فبني و 

Pites and lie 

1996 

بن     للم لما : أرل   ل لرتلتةجةا
 ةالملةه  لفمن فب

قدد    لملناوددا صددا لجندد ز  ي نشدد و مموةدده  و  ميددف صدد  
 . من فبةه 

Ejeldsted ; 

stabell 

1998 

 ترتة  لفقةوا لملوةه  لفمن فبةا
يدد ر مدد  خددالخ طبةعددا لمللدد ر  لفددت لددمر ل لدديخ صيةهدد  

 .  م  لفموةه  و ص و لفق    صية لفمقية 
Lunch 2000  به لملناوا  ي ا   مموةه تمومع  ألرتلتةجةا لملنشز 
Mucmillan 

and Tampoe 

2000 

مدين ة : أرل   ل لرتلتةجةا
 صوية ة لفمنصةت

لفيلدددددةيا لفدددددت تبدددددمطةع لملناودددددا مددددد  خالسددددد  لفقددددد      
 .  لفمن فل مع لمخرل 

Narayanun 

2001 

ل ب لو م  و  تناةر لفمدنيفيدة 
  دا يقةىل مةه  تن فبةا

مددد  ل  بددد    وضدددع لفشددرةا جددد  زققدده زلفدددتي لعدده لمللدد   
مددددد  خدددددالخ لممة زاددددد  صيدددددة من فبدددددةه    و  ، لالقملددددد رلا

 .  لفرتةةه صية ل نم شو  لفديصا و  لفبعرو  جم الة لملنم 

Joy ; kennedy: 

2002 

لملةه  و  تطيلر خ م ة د ل  
 يفيذش مص اةو  : لفمن فبةا

تطددديلر خددد م ة د لددد   مددد  خدددالخ و  تدددزيت خدددالخ تقددد مي
  ق با لفبي  و  ق  لة لفمعير

 : اد  لفرديو أه ةا م : المصدر
 . بملرف، 915ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5118، ا مر لفبدري-
 دد   م دبددم  لدد فا ، ''يبددني ل رل  فشددرة ة لالتلدد الة   ل  ر و  رو ادد    يقةددىل لملةدده  لفمن فبددةاو  للددرتلتةجة ة لفرلدد ر '' ،بددالخ خيددف لفبددد  نا-

  .بملرف، 06-05 ص ص، 5112، صو   ل  ر ، د معا صو   لفعربةا لفعية ، فةا لفعية مل و  ل رل لاةيةا لف  لل ة ،  منشي  
     و لمضدددح مددد  خدددالخ للددد وخ  صددداله بدددز  لملةددده  لفمن فبدددةا ختضدددع أه لدمهددد رلة  ميصدددا تددد ه لفنادددر أفةهددد  

   صةددا للددمة لمه  لخمالفهدد  مدد  مالبددا أه  خددرى   ةةو  ر دددا تعقدد ا و  اددتل مدد  لعدددل صددعيبمه ، و لفرتةةدده صيةهدد و 
 .   و لفمع ما معه 

لملموقدىل مد   بد  رل و فد  لفش   لملاة  لفتي م  لملهر لفرتةةه صيةه ادي    لملةده  لفمن فبدةا تدرتبط  ل لد  
ب فمدددد ل ال اددددد     تبددددخ  و وميددددد  ي مناوددددا مةدددده  تن فبددددةا رو     ترقددددة بزرلئهدددد  أه ، و لفعدددد ميني فةهدددد و  لملناوددددا

   ل صد ب قد  لطديخ  و لقلدر تبعد  فقد  هت ، و مل ى زمد  من لد و    به صية لملن فبني لمخرل لملبميى لفتي تمصي 
 . أرلما مةههت  فمن فبةاو 
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اااااااخص ئصاالا   اال ن ؤ  لقاالف عاال: ني
 صندد  ل دد لث صدد  خلدد ئص لملةدده  لفمن فبددةا ال بدد  مدد  لفرتةةدده   لملقدد و ل وخ صيددة مبددزفا للددم لما  و رايمددا لملةدده 

أذل مد    لرة لملناودا ، و ف ملةه  تنمه  ججرر ق    لملن فبني صية تقية ا   و حم ةد   مد  تبدمن  أفةده، بق ئه و  لفمن فبةا
فةجدد  صيةهدد  تبدد  للددرتلتةجة ة تعددا صويةددا تقيةدد  لملةدده  ،    يدد فع صيددة لملةدده  لفمن فبددةا معيهدد   ةثددر للددمورل لا

 ه ددصيةو  . مرتصعا لفمديصا ب فنببا فيون فبنيو  يبالفمن فبةا لفت ق م  ببن ئه  ب ف ا لفل
 :  1صص ة لملةه  لفمن فبةا صية لفنوي لفم لو  اد  تيةةص  ار خل ئص

 فإذل ة   لملندم  لمومدع ب  مدد   ةبةعد  فهدتل لعد  صد و وددير من فبدني: ان الميزة التنافسية  ي مفهوم نسبي-1
 ي  و بمعب  آخر اد  لفقديخ   د  نبدبةا ، زي   خ م  ل  يلخم  بب فم ل لضطر لملبمهيدني أه للمة لو لملنو  ،

 .  فةل ب ملطيىلو  جعخ تموقىل ب ملق  نا
ف ملن فبدي  مميصدي  مد  قطد و لديق  : ينبغي النادر إلدى الميدزة التنافسدية علدى اسداال  دل قرداع علدى الدد -8

 .  خرىب فم ل فإ  مل ر  لملةه  لفمن فبةا لمدي   ميصا ا  ل ، و أه آخر
أ  ملد   لملةده  لفمن فبدةا ل مثدا ادي ذفدد : ان مصدر الميزة التنافسية للشر ة قد يتغير من سنة إلى اخدر -3

فددإ ر لددةديني  ، فددد  أذل مدد  جنددح من فبددي لملناوددا لملعنةددا   لفقةدد و بمويةددا تبدديلق  حمدددر. لفددتي لدددي  مبددم لم 
 .  لخت ذ لةطيلة لفالزما مليلزنمه  ب ملثاب فم ل، و ي ل  مل   مةه  لملناواو  ق ر ل  صية تشةةص

  صيةددده فدددإ  صيدددة لملناودددا لملعةندددا    تددددي  قددد ر   صيدددة تشدددةةص و : تقددداال الميدددزة التنافسدددية مقارندددة بالمنافسدددة-4
 . ي ل  لملن فباو 
قد  لبد و و : ان الميزة التنافسية  ي ميزة فقد  تكدون المنامدة المعنيدة قدادرة علدى إيدافة قيمدة للمسدتهل -5
بةنودد  ولقددع ، ادأال اند ك  مثيددا ةثدد    ديخ اددرة ة تعمقدد    د  للددمط ص  ي لدد  لملةده  لفمن فبةدد، منطقةدد و  ل ولضددو ادت

 .  ل  خ لش  أه       تلنف اةئ  ذل قةوا فيوبمهيد
 . ل فضيةا صية لملن فبنيو  تاري أه يقةىل لفمصي -6
 .  يقةىل قةوا س و  تنم  م  رلخا لملناوا-0
 .   و   قةوا م  تق مه أه لملشرتل ، ةص     رل  لملناوا  نشطمه   تنعدل  -8
 .  تصضةالهتر فةو  تق مه أفةهر لملناواو  لنب      تاار   لييك لملرتل -1

 ت ل ا . و  ال تهوخ ببرصا صن م  لمر بيي   ألرتلتةجةا ليةوا م   دا تطيلرا و  تموقىل مل   طيليا-91
 :2بتةر جمويصا مهوا م  خل ئص لملةه  لفمن فبةا اد  أجي ز  يه  فةو  لي  آخرو و  Lemos و فةويا دةو  ق

                                                 
 : اد  لفرديو أه ةا م -1
 . 910ص ، 5118، ل  ر ، صو  ، رل  لفة زو ي فينشر''، تطبةق ةو  مص اةر: لفمةطةط لفبيلق ، ''بش  لفعال -
ا ل وه، صب ا خض  لةص د ، ''نار لملعييم ة ل لرتلتةجةا: مناي  لملةه  ل لرتلتةجةا''، رل  لفثق فا فينشر ولفميزلع، صو  ، ل  ر ، لفطبع نعوا، حمو  صب   بني لفط ئ -

 .  922، ص 5111
لالت اددد ة و    ضدددي  ولقعهددد دلفبدددة      ةيةددد ة ليفمودددع ل  رنةدددا فدددو    بدددرلم  لفمعيدددةر لفصنددد ق دش مقدددرت  فددد و  ل رل     يقةدددىل لملةددده  لفمن فبدددةا فددديذ ، ''يفددديزي حموددد  صيددد  مددد تيغدلددد-2
 .52-55، ص ص 5116، صو   ل  ر ، د معا صو   لفعربةا في  لل ة لفعية ، ةيةا لف  لل ة لفرتبيلا لفعية ''،  طرو ا رةمي له    منشي  ،   صر علمل
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 أ  لالبمدددد   صبددد    صددد  نشددد و  ددد  مبدددبي  لقددديو بددده ل نبددد   يددد  وطدددز  لف لفعةدددا لمليددددير  ف لددده،: االبتكدددار-1
 .  لالجن ز لل ل و  لفمزماو  يصةه لفع ميني صية لملب ر  ، و لمطي  ذفد خيىل بةئا صوا تنو  لف لفعةا حني لفم ة و 
هتد ف أه و ،  مد  ادي مقد و بدني مد  زم دده لفعودال ، لملةردد ةو  تع  لفميلفىل لملن ل  بدني لفعويةد ةو : الجودة-8

 للدددير  ال تقددديو صيدددة لفميدهددد ة لفتلتةدددا فيوددد لرل ، و ختصدددة  لةبددد ئر، و تقددد مي لة مدددا  و لملندددم  لملن لددد  فيعودددال 
أ  ، لفعودال و  لنطب صد هتر فييصديخ أه  ضد  لملبد ينيو  مم بعا آ لئهرو  لفعوال با تقيو صية ييةا   ب ة لفع ميني و 

 لفددددت لمطيددددد  جن  هددددد  تيدةددددده ل نشدددددطا، و   فضددددا لفمقنةددددد ة ل رل لدددددا فموبدددددني للددددير  اددددد  أرل   للدددددير  لفشددددد ميا
 . اأ  تب  للير  لفش ميا تع  مل  ل فيوةه  لفمن فبة، و لفعوية ة ةيه    لملناوا حني للير و 
ترةدده صيددة ختصددة  ةيصددا لمللدد ر   نمدد ش منميدددد ة ، أ  لفدصدد    ميضدديو  ئةبدد    لفبةئددا لفمن فبددةا: الكفدداءة-3

ادد  لةمبد ب لفدصد    فيوالبدا مد  خدالخ و  اتل. حم ر   و ل بق   صية لملل ر  ذلهت  مع زل ر  أنم ش لملةرد ة
 .  ةتطبةىل طر  د ل     أرل   لملناو و  للمة لو لفمدنيفيدة 

تطدديلر لاللددرتلتةجة ة لفمناةوةددا لفددت و  لمضددو  لاللددمج با فيعوددال  بمدديف  مدد  زم دينددهو : التو ددن نحددو العمدد ء-4
لسدددد ف ل مسددددة    زلددددا فعوددددال  صيددددة قةوددددا ص فةددددا ، و ل نشددددطا ةيهدددد  فموقةددددىل اددددته لاللددددمج باو  تيددددده لمللدددد ر 

 .  تد فةف منةصضاو   ي منمج ة ذلة دير  ص فةا،  ميلسر
ةودد  اددي ممعدد  ف صيةدده ان فددد ضددرو   فيمطددي  لملبددمور فدددا ، و ممص صيدداو  ق صدد   مدد  اددته لفقيلصدد  رلن مةدةددا أ  ةددا

 . ل  فاا صيةه و  ق ص   فموقةىل لملةه  لفمن فبةا
ب فمدد ل لددنو وخ و  تدد   ل ادد    أه    لةلدد ئص لفددت تطددر  أفةهدد  فةودديا تعمددص جث بددا ملدد ر  فيوةدده  لفمنصبددةا و

 .  وضي   خالخ لفعن صر لفق رما م  اتل لملبوثو  بشدا  ةثر تصلةا لفمطر  أفةه 
 : يف ذش مرل ا يقةىل لملةه  لفمن فبةا: لفصرو لفث فث

اقاانا ذجاالا   اال ن ؤ  لقاأ ال
مدد  تصدددرو صنهدد  مدد  ختللددد ة ممنيصددا ة قملددد رل ة و  ل رل   ص مددداو  لملنادددرل    صيودد  لالقملدد رو   دد وخ لفبدد  ثي 

 ل لرتلتةجةا خ صا تطديلر  فدد   ق بيدا فم ةد  حممديى لملةده  لفمن فبدةاو  لمليل ر لفبشرلاو  لفعوية ةو  ىللفمبيل، و ل صو خ
نادددر لملعييمددد ة و  ةددد   فيومةللدددني    قدددا نادددر لملعييمددد ة ل رل لدددا ص مدددا. و تصدددد ل بزلدددييب بن ئهددد و  تشددددةال

تبني لفنو ذش  رند ه ، و يف ذش لملةه  لفمن فبةاتدنيفيدة  لملعييم ة خ صا مب يا ذلة رالفا   ان لا و  ل لرتلتةجةا
 :1زلولا م  تيد لفلي   صية لفنوي لفم ل

ةدتفد لفمصدد  بربطهد  مدع ، و نمةجدا تصدد  ل رل   ب فميدده حندي يقةدىل مةده  تن فبدةا مبدم لما: انمو ج اطعمال-1
ود  مدد  معد خ لفرحبةدا   قطد و ل صودد خ أذ تمبدع لملةدده  لفمن فبدةا ةيود  ة ند   حبةددا لملناودا  ةدص  ج،  حبةدا لملناودا

بمةلدص  يفديذش ل صود خ جو وفدا ل د بدا صد  تبد ؤخ مصد ره ةةدف تلدور للدرتلتةجة ة ، لفتي تنمود  فده لملناودا
فدزيفيذش ل صود خ ادي   د  لفنود ذش لفعقيةدا ذلة ، يفياد و  لفمصدي  بموقةدىل لفرحبةداو  ود  لملناوا بييغ لملةده  لفمن فبدةا

                                                 
 . 920-926 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5111، نعوا صب ا خص  لةص د ، حمو  صب   بني لفط ئ -1
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أمد نةدا لخمةد   للددرتلتةجة ة ممنيصدا ودد  لملناوددا و و  جدر للددمثو  لة   ا لملد خ بودث صدد  تدالؤ ل، لفنادر  لفديةدا
اددددتل فدددإ  فددددر   يفددديذش ل صوددد خ تمعيدددىل ب فطرلقدددا لفدددت تبدددمطةع . و يفياددد  جعددد الة مبدددمه فاو  مددد  يقةدددىل لفرحبةدددا

 : لملالبا م  خالس  يقةىل لملةه  لفمن فبةا مموثيا ب فبييةة ة لمتةا
 ؛     زب ئنه لخمة-
 ؛  ي ل   ميف  وده لملنم -
 ؛  خيىل لفقةوا فيهب ئ -
 ؛  ل  فاا صيةهرو  ةب  لفهب ئ -
 ؛  لملعيم ةو  لة م ة، و أنم ش لفبيع-
 ؛  لملعييم ة أه لفبي  لملبمه فو  لة م ة، و تبيةر لفبيع-
 ؛  تناةر  نشطا لفشرةا  نشطا لفشرةا لف لخيةا-
  ؛ تيظةف ميل ر لملناوا-
 ؛  للم لممه و  بييغ  صية مبميى م  لفرحبةا-
 .  يفي ل صو خ صص لفهم -
ترتدددده فددددر  ادددتل ل يفدديذش صيدددة أمد نةدددا تصدددد  أرل   لملناوددا بددد ملةه  لفمن فبدددةا لملنمجدددا : انمددو ج السدددتراتيجية-8

، يفدديذش ل لددرتلتةجةاتعمودد  تيددد لفناددر  صيددة أجيدد ر ندديو مدد  لفمدديلز  بددني  . و فيبوددث صدد  ناددر  ب ليددا ل لددرتلتةجةا
 :  م ى مب يا   بن   مةه  تن فبةا مبم لما ةو  ليضوه لل وخ  رن هو 

 67: الجدول رقم
 النارة البديلة الستراتيجية المسا مة في بناء الميزة التنافسية

 الميزة التنافسية المستدامة انمو ج الستراتيجية
  صا    يما لملناوا ميقع  تن فبة  مث فة    لفلن-
 .  مردعةا مق  نا يةع ل نشطا فموقةىل  فضا مم  لا-
مةددهلة ةبدد  لمليقددف لعمودد  صيددة صدد ر حمدد ور مدد  -

 لملق  لة لليارلا و  لمليل ر ل ردا، و صيلما لفنج  
لدددرصا لاللدددمج با لوةدددع لفم ددد لة بزلدددييب و  لملروندددا-

 . لملن فبا   لفبي 

 . لامالك لملناوا مرةهل تن فبة  ممصررل-
  نشطا لملناوا ج  لمن ل  مع ل لرتلتةجةا تدةف-
لالممةدد زلة مق بددا و  ىلtrade-offوضددي  لملبدد رالة ل-

 . لملن فبني
 .  لفمالؤو بني ل نشطا لملمق بيا-
 لفقدددددد    صيددددددة لاللددددددم لما تددددددزيت مدددددد  نادددددد و لفنشدددددد و       -
 .  فةل م   دهلئهو 
   .  ف صيةا نم ئ  لفعوية ة-

 Kuratko                    : نقدال صد  920ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5111، نعوا صب ا خض  لةص د  ،لملل  : حمو  صب   بني لفط ئ 

; Donald E.and Welsh ; Harold ; strategic entrepreneurial grouch ; harcount college publishers 

; London ; GB ; 2001 . 



               للرفع من  قدرتها على التمويل الذاتيبناء المزايا التنافسية للمؤسسات ص.و.م و  : التسويقالفصل الثالث
                                                               

- 552 - 

 

اقااا احثا حق  االا   اال ن ؤ  لقا: ن  
 : 1ا و  االث مرل ا  ئةبةا فموقةىل لملةه  لفمن فبةا Porterلقرت  بي تر  9182  لنا 

تمودد ر بنةددا لفقطدد و مدد  خددالخ لفضدد ط لفددتي و  لدده لفقددرى و : تحليددل بنيددة القردداع الددذي تنتمددي إليددن المنامددة-1
قدد    ، وضددةاقدد    ليفهددهل  لفمص ، لفددت تموثددا بددد: لفمه لدد  لفددتي لشددديه رخدديخ مبددمثورل  ددد رو  لفمن فبددةا لةوددةل
 .  لفمن فل بني لملبمثورل  ل  فةني، و لفمه ل  لفتي تشديه لة م ة م لملنمج ة لفب ليا، لملشرتل  لفمص وضةا

ي لددد  لفيضدددعةا و  ومددد  خدددالخ ر للدددا ادددته لفقدددرى لةودددل ادددد  ي لددد  د ذبةدددا لفبدددي    ذفدددد لفقطددد و
 يبا ل  فاددا صيددة لفيضددعةا لفمن فبددةا فيوناودداب زرلدد ر ضدد ط اددته لفقدديى فإندده للددبح مدد  لفلددع. و لفمن فبددةا لملالبددا

 . صعيبا يقةىل ص ئ   صية لاللمثو   بشدا مقبيخو 
و   اددتل لفلدد ر تدد   ل ادد    أه لنمقدد ر لفددبع  فبددي تر نمةجددا أ ص فدده صددعيبا ل لدديخ صيددة لملعييمددد ة  

بددد ص   لملالبدددا   لختددد ذ  نددده مددد  لفضدددرو ي ل لددديخ صيدددة ق صددد   بة نددد ة مصلددديا مل. ة فةدددا لفقةددد و ادددتل لفمويةدددا
 . قرل لة ص ئبا

ان  ليضح بي تر بزنه لمعني صيدة لملناودا بدز  تقديو ب خمةد   ألدرتلتةجةا تن فبدةا و : إقرار الستراتيجية التنافسية-8
  ادتل ل طد   قد و بمو لد  وضدعةمني تن فبدةمني فقدط ختمد   بةنهود  لملناودا ، و حم ر  م   دا يقةدىل لملةده  لفمن فبدةا

    ،  ي لةمبدد ب مةدده  تن فبددةا مدد  خددالخ لفبددةطر  صيددة جموددا لفمددد فةف، يدد  قةدد ر  لفمديصددا، و ىل مةدده  تن فبددةافموقةدد
 ،ذلة قةودددا   نادددر لفعوةددداو لملندددم    ي لةمبددد ب لملةددده  لفمن فبدددةا مددد  خدددالخ أبدددرلز صدددصا   لة مدددا م،  و لفموةةددده

ص فقداىل    صد و لخمةد   لملناودا  ي ألدرتلتةجةا  تر ل    ي ألرتلتةجةا بدني ل لدرتلتةجةمني لديف تددي    وضح بي و 
أال    ،  و لفع فقدا   لفيلدط    م  بني ا تني ل لرتلتةجةمني تدي  جث با تيد لملناوا لفيلقصا   منملدف لفطرلدىل 

اددتل ل مددر قدد  تعددرض فالنمقدد ر  ةددث    اندد ك لفدثدد  مدد  لملالبدد ة  ققدد  لفدثدد  مدد  لفنجدد   بدد فر ر مدد    دد  
 .  ا   لفيلط نمةجا ص و أتب صه   لرتلتةجةمني  صالهبق  ص فق

ب   لفنادر صد  ل لدرتلتةجةا لفدت تمبعهد  فإنده لميدد  صيةهد  ل صد ب صيدة نديو و  و لاة  بي تر بز  لملناوا
 . م  لفمد فا مع من فبةه 

تنمهدد  بعدد  مدد ه  جيدد     تناددر لملناوددا أه اددته لملر يددا بز دد  فةبدد  مر يددا: تربيددق السددتراتيجية التنافسددية-3
  . وضعه  لفمن فب  فةهو  معةنا، با     مر يا مبمور  تقيو لملناوا بإص ر  تقةر فقط و لفتي تنمو  أفةه

 و   ل خ  اد  لفقيخ  نه صية لفر ر بدروز ظد ار  لفمن فبدةا بشددا  ئةبد    لالقملد رل ة صيدة  ميدف  نيلصهد 
لفم ددد لة   طبةعدددا لفمجددد    لف وفةدددا وبدددروز ظددد ار و  مةجدددا لفمطدددي لةخ صدددا   فدددرت  لفمبدددعةن ة مددد  لفقدددر  لمل ضددد  نو 

ممصددىل صيةدده مدد  و  رقةددىلو يمهدد   بقدد   دد  حمدد ر بشدددا ولضددح فددإ  مصه، لالنصمدد   لفدبدد و  لفعيملددا لالقملدد رلاو  لفعيملددا
صيدددة   ةدددث تعدددرض لفدثددد  مددد  لملصددد اةر لملمعيقدددا ب فمن فبدددةا فدثددد  مددد  لالنمقددد رلة،  ميدددف ل طدددرلف ذلة لفعالقدددا

                                                 
  ، بملرف.952-955 ص ص، 5112، لفطبعا ل وه، ل  ر ، صثو  ، رل  ولئا فينشر''، م خا للرتلتةج ، نار لملعييم ة ل لرتلتةجةا، '' ب  صي  لفهص -1
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 لددد ا مدددثال  وددديض ر ددددا لفمعرلدددف سدددتل لملصهددديو مددد  دهدددا  و لتبددد صه لفدددتي لعددد  صددد و بعددد  ماادددرلة قةددد ا 
   .  لفمن فبةا م  دها  خرى

ااااةش ا اق  ساالا ا  اال ن ؤ  ل اا   ا  ج    االاطلباال: ليقااص د 
 بد  و  لليلند و  يدف لفهوللد بع  تطرقن    لملطي  لفب بىل أه حم وفا ضبط مصهيو لملةده  لفمن فبدةا مد   م

ر للدا  ادر و  لدنو وخ مد  خدالخ ادتل لملطيد  لفمطدر ، لفميدهد ة لفصدرلدا فع لد  لملنادرل  لالقملد رلنيو  تع ر آ ل 
ةدتل لفمطدر  أه  ميدف لاللدرتلتة ة لملعمود   و  بند   مهللد  تن فبدةاو  لملل ر  لملم  ا فيوالبا لالقمل رلا الةمب ب

 ادر لملاادرلة لملعمود     قةد ا ا تده لملهللد  ل خد  لدنو وخ أفقد   نادر   ديخ ، و من فبدةا  ةب  وصن صا لملهللد  لف
 . لفمن فبةا فيودر صية م ى جن    و فشا لملالبا

ااص د االا ا  اال ن ؤ  لقاالف عااأل ث
اددي فدإ  لسد ف لفنهد ئ  ، ب د  لفنادر صد  لملمطدي  لملعمود  ةود خا من لد  فبند   لملةده  لفمن فبدةا فيوناودا

 . أمد ن هت  لملم  ا   تق مي  رد ة ذلة قةوا  ةص قة ل  ج  لق مه لملن فبي و     تدةف ق  لهت 
ال ب  مد  ل اد    أه    اند ك   بدع خلد ئص ، ل لل لفع ما فبن   لملةه  لفمن فبةاو  و قبا لفمطر  أه  ار لملل ر 
        : 1ا و  ةه  لفمن فبةالفت تع  مطيب  فموقةىل لملو  ملل ر  لملالبا ل لرتلتةجةا

        ،  ي قددددددد ر   صيدددددددة لاللدددددددمثو     لفصدددددددرص لملم  دددددددا   لفبةئدددددددا ل ةطدددددددا،    تددددددددي  ا تددددددده لمللددددددد ر  ذلة قةودددددددا-9
 ؛  تبة  لفمه ل لة لة  دةاو 
 ؛     تدي  لملل ر   و فرل   ب فنببا فيون فبني-5
 ؛     تدي  لملل ر     ق بيا فيمقية -2
 . لفموثةا نصبهو  ب لئا فيول ر  جبميى لفن       ال تميفر-5

اقااط  ا حق  ا ضعاالا ا  اال ن ؤ  لقاأ ال
 :2اد  لفقيخ ب   مل ر  لملةه  تموقىل م  خالخ 

                  للددددددمورل  لملناوددددددا   صويهدددددد  و  صبدددددد    صدددددد  جمويصددددددا لفعن صددددددر لفددددددت تدددددداار صيددددددة رايمددددددا ادددددد : والمدددددددخ ت-1
جد  جيعدا ادته لملد خالة ذلة قدي  تاادا لملناودا ، و لملديل ر لفبشدرلاو  لفقد  لةو  لمل فةداو  لفر مس فةالملموثيا ب مليديرلة و 

   تدددي  اددته لملدديل ر و بشدددا  فضددا مدد  لملن فبددني و  مدد  خددالخ قدد  هت  صيددة خيددىل لفقةودداو  الةمبدد ب مةدده  تن فبدد 
   تددداري و  أه يقةدددىل لملةددده  لفمن فبدددةاجددد  لقدددير و  مديصدددا أذل مددد  مت تقيةددد ا و   ددد  ق بيدددا فإل دددالخو  ذلة قةودددا نددد ر  

 .  نشطمه  بشدا  فضا م  لملن فبني

                                                 
''، لملع صدر  ةلالت اد و لفبدة ق    ةيةد ة ليفمودع ل  رنةدا   ضدي  ولقعمهد  و   يفيذش مقرت  ف و  ل رل     يقةىل لملةه  لفمن فبةا   بدرلم  لفمعيدةر لفصند ق ، ''تيغليزي حمو  صي    -1

 .50، ص 5116،  ر ل ، صو  ، د معا لفعربةا في  لل ة لفعية ، ةيةا لف  لل ة لفرتبيلا لفعية ،     منشي  ،  طرو ا رةمي له
 . 511-911 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5118، ا مر لفبدري-2
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بدا ، ادو م  لملقة  لفقيخ بز  لممالك لملناودا سدته لملد خالة ال لددي  في د ه ة فةد  فموقةدىل لملةده  لفمن فبةد
جيعيهد  قد ر   صيدة جد  . و و د لة ل صود خ ل لدرتلتةجةاو  اي مميلفىل مع لاللمة لو لفصع خ فميد لمليل ر ي  نشدطمه 

 . أرلما لملةه  لفمن فبةاو     تدي  لمليل ر ق ر   صية يقةىل، و لفمصي  صيةهرو  لفمن فل مع لمخرل 
 ل نشددطا لفددت تددمر رلخددا لملالبددا فمويلددا لملدد خالة أه  رددد ةو  لملقلددير ادد  ة فةددا لفصع فةدد ةو : العمليددات-8
 ب فمدد ل فددإ  لال تبدد و مدد  لدد  لفعويةدد ة، و   لفددت تعوددا ادد جدد  زقددىل لفمصددي  ب فبددي و  لدديل ل ة ندد  لدديع  و خدد م ةو 
ل د وى م  لممالك لملناودا ملد خالة فقدط فدد  يقدىل لملةده  لفمن فبدةا   بدا   د  و  قيو  واةىل ول تب لملةه  فمن فبةا و 

 . مشرتطا بيدير لفعوية ة فمويليه  أه  رد ة ذلة قةوا ف ى لفهبي 
ذفددد مد  خددالخ ، و قددىل صند م  تددي  لملناوددا قد ر   صيددة لجند ز  نشدطمه  بمديصددا  قداو صيةده فدإ  لملةدده  لفمن فبدةا تمو

 :  لال تق   جبميى ل رل  م  خالخ  فع منوخ لةص  ف ى لفع ميني مثيه  ليضوه لفرلر لفبة ين  رن ه
 36: الشكل رقم

 رةددى ال بددمنح
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 511ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5118، ا مر لفبدري: المصدر
أذ . ص مدا لفدهم و  و ليضح لفشدا  صاله    منوة لةص  لرتبط ب فعالقا بني ل رل  لملموقىل ف ى لفع ميني

لال تقد   جبدميى لفعويةد ة جد  لداوخ و  أنمد دهرلفم  ل  ود  لفع ميني م  زل ر  مبميى و  زل ر  لفمعيرو  جرو  لفيق 
 Zeroلفيصيخ أه مبميى لفميف لفل ري ، و    ممد  لفلن ص ة أه  رىنو  تقيةا لفم ففو  أه ختصة  لفمد فةف

Defect  يقةقه و  اتل م  زقىل بع ل مهو  م   بع ر لملةه  لفمن فبةاو  . 
اقاااأل ساالع الالبن ماالا ا  اال ن ؤ  لقا: ن  

         لاللدددددددمج با   دددددددد ة لفعوةدددددددا صيلمدددددددا دددددددد   ل لدددددددةا و  لفمج لددددددد و  للدددددددير و  تعمدددددددص ةدددددددا مددددددد  لفدصددددددد   
لفدددت ال ادددد   ي ادددرةا    تمبن اددد  ب ددد  لفنادددر صددد  جم سددد  و  لفمن فبدددةا ا ةزلدددل ص مدددا   بنددد   لملهللددد ألدددرتلتةجةو 

اددتل  بددد  مددد  ليضددوه لفشددددا لفبةددد ين ، و ادددتل  بددد ، و تارلهدد و  لةدد م ة لفدددت تنمجهددد و  لفلددن ص   و لملنمجددد ة
  رن ه: 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

دهم   |                   |                           |                        |                     |   ف

      

 منوة  ةص   



               للرفع من  قدرتها على التمويل الذاتيبناء المزايا التنافسية للمؤسسات ص.و.م و  : التسويقالفصل الثالث
                                                               

- 556 - 

 

 31: الشكل رقم
  اطسس العامة لبناء المزايا التنافسية

 
 ،لفرلد ض، رل  لملدهل  فينشدر، ''ل رل   ل لدرتلتةجةا''، حمود  لدة   دد  صبد  لملمعد خ ، فد ص  حمود   فد ص : تريا مرلدعدا، د  ل  دينهو   خا : المصدر

 . 916ص ، 5110، لملويدا لفعربةا لفبعيرلا
 :  1دينه ا د  ل  و  و صيةه فإ   ار لفعيلما لفت ت خا   بن   لملهلل  لفمن فبةا م  ودها ةا م  ا  فه اا

  صيلمددددا  ل لددددةا دلملدددد خالة ادددد، و  ةدا  رل  فمويلددددا لملدددد خالة أه  رددددددلملناودددد :Efficiencyالكفدددداءة -1
  مدددد  لملةرددددد ة فهدددد  صبدددد    صدددد  لفبدددديع، لملهدددد    لفمدنيفيدةدددداو  ل رل  و    ا لملدددد خو  ل  ضو  فإلنمدددد ش مثدددددا لفعو فددددا

لموثدددا   مقددد ل  لملددد خالة لملطييبدددا  نمددد ش  ردددد ة    ببدددط قةددد ا فيدصددد    أ. لةددد م ة لفدددت تنمجهددد  لملناوددداو 
ةيوددد  ة نددد  لملالبدددا  ةثدددر ةصددد    ةيوددد  قدددا مقددد ل  . و ذفدددد لعددد     لفدصددد    = لملةردددد ة م لملددد خالة، و معةندددا

فعية لبةا لملث خ أذل م  لقمضة ل مر   مالبدا دندرلخ مديترز ختلدةص ،  رد ة معةنا  نم شلمل خالة لملطييبا 
فإندده ادددد  لفقددديخ    فدددي ر  ةثدددر ةصددد    مددد  دندددرلخ ، لددد صا   فدددي ر فدددنصل لف دددرض 52و ع لدددة   لدد صا فمجوددد 21

مدددع ل خدددت بعددني لالصمبددد   وددددير صن صددر  خدددرى ممبددد ولا   لفشددرةمني مثدددا معددد الة ل دددي  فإنددده ادددد  ، و ميتددي ز
ادددتل ، و خ ميتددي زدنددرليددد لفبة ندد ة    مالبددا فددي ر ويددد اةدددا تديصددا  قددا صودد  تبددمويذ صيةدده تلالفددرتلض مدد  

 .  لب ص  ص ما لفدص    لفشرةا صية يقةىل مهلل  تن فبةا منةصضا لفمد فصا

                                                 
 ، بملرف.515-916  ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5110، حمو  لة   د  صب  لملمع خ،  ف ص  حمو   ف ص : لدعار مو  تريا، ا  خ ول ل  دينه-1

  لي    ملموةه  

دا   د ده   فمن فبة د  ملة
د  د د د د د د د د د د
دا   د  فمديصا  ملنةصض

ده د   فموةة

دا   د د     فصع
د ه   د فيموةه  ت
   د    فعوةا

 
د     د د د د د  فدص

ده  د دوموة   ف

د  د   فمج ل
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ذفددد لفعنلددر لفددتي ، أ   اددر مديندد ة لفدصدد    ب فنبددبا فدثدد  مدد  لفشددرة ة لمجبدد    أنم دةددا لمليظددف
  لفشدرةا مبدميى فدإذل مد  يققد، مع  خت ةا لفثيلب  بعني لالصمبد  ، و لق ا ص ر  ب مل خرلة ب فنببا فدا ميظف

، جعددخ آخددر ل نمدد شفبدديف يقددىل لملبددميى ل رىن مدد  تددد فةف ، صدد خ مدد  أنم دةددا لمليظددف   جمدد خ صددن ص  معددني
 .  لموميد لملالبا مهلل  تن فبةا تدي  لفمديصا      ار  ة ئها 

  ادددلفثقدددا و  لةددد م ة لفدددت ادددد  لالصموددد ر صيةهددد و  لملنمجددد ة ذلة للدددير  اددد  لفبددديع أ : Qualityالجدددودة -8
اددتل لملصهدديو لنطبددىل صيددة جمدد الة ةثدد   لدديل  ة ندد  لددة  لة تيليتدد   و مالبددل ، و الجندد ز لفيظدد ئف لمللددووا  رلئهدد 

 . خ ما لفعوال    لةت بيد بةعه   و قبرو  "د ب" بملوةوه 
 :  و لعمص تزا  للير  لفع فةا ص فةا فيونم  صية لملهلل  لفمن فبةا تزا ل مض صص  م   ةث

ادتل لملصهدديو لملدد صر فيقةوددا ، و أ  تديف  منمجدد ة ص فةددا للدير  تهلدد  مدد  قةوددا ادته لملنمجدد ة    صددني لملبددمهيدني- 
 .  لاري ب و ه أه لفبو   فيشرةا بصرض لعر ص ل ملنمج هت 

، ضدا فيي د  لفمدد فةف لملنةصو  فيجير  لفع فةا صية لملهلل  لفمن فبدةا فةلد   صد  لفدصد    لفع فةدا م  لفمزا  لفث ين -ب
 ةددث أ   قددا وقدد  لضددةعه لفع مددا لدداري أه خددروش منمجدد ة معةنددا  و خدد م ة ذلة مبددميى  قددا مدد  لملبددميى 

اددتل جند     لملندم  ، و تدد فةف  قدا فيي د  و   م  لخمل   ص ما لفيقد  فةداري أه أنم دةدا  صيدة فيع مدا، لفقة ل 
فدد  لداري  لضد  أه ختصدة  لفمديصدا  بد  ، و  هتد لفع ل للير  ال لبوح فيشدرةا فقدط ب درض  لدع   ص فةدا ملنمج

 :  م  ليضوه لفشدا لفبة ين  رن ه
 38: الشكل رقم

 لجودة على الربحاتأثير 

 
 . 519ص ،  مردع ل بىل لفتةر، 5118، ا مر لفبدري: المصدر

 

  

  لع    صية 
دا   د     فثق  ل
دا  د   فبيع  ف

 

 تد فةف  قا

 

  ل      نم دةا 

  ل     لي     ب    صية
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ادددد  تعرلدددف لفمج لددد  صيدددة  نددده  ي اددد   د لددد   و  ددد لث لمعيدددىل بطرلقدددا أرل   : Innovationالتجديدددد -3
 ل نمددد شصويةدد ة و  لشددوا لفمج لددد  صيددة ةددا تقددد و لطددر  صيددة  نددديلو لملنمجدد ة، و فشددرةا  و لملنمجدد ة لفدددت تنمجهدد ل
اددد  لفقدديخ    لفمج لدد  اثددا   دد   اددر . و لاللددرتلتةجة ة لفددت تعمودد ا  لفشددرةاو  دددا لفمناةوةدداةلسو  ل رل  ناددر و 

يلددا اددد  لفناددر أه لملن فبددا ةعويةددا ميدهددا بيللددطا صيددة لملدد ى لفطو   ةددث  ندده، ل لددل لفبن ئةددا فيوهللدد  لفمن فبددةا
 .لفمج ل 

أال    صوية ة لفمج ل  لفدت يدرز جن  د  ادد     ، و   ر    ةا صوية ة لفمج ل  ال لموقىل س  لفنج  
 ةددث لبددوح اددتل ، ممصددررل لصمقددر أفةدده من فبدديا   دد  وددنح لفشددرةا اددةئ  ، تشدددةا ملدد  ل  ئةبددة  فيوهللدد  لفمن فبددةا

فضدددال صددد  فدددرض  لدددع   ص فةدددا ملنمج هتددد   و خصدددد  ، وةهادددد و  ب فمددد ل لخمالفهددد ، و صدددرر فيوالبدددا بموةةددده نصبددده لفم
 . تد فةف منمج هت  بنببا ةب   مق  نا جن فبةه 

 أ  يقةددىل اددتل لفع مددا بشدددا مموةدده: Customer Responsivenessاالسددتجابة لحا ددات العميددل -4
تدددي  فيوالبددا لفقدد    صيددة  رل  لملهدد و بشدددا  فضددا مدد  لملن فبددني   ب  دددا ص فةددا مدد  لفمصددي  لبددميد     و 

صن ئدددت لدددةيل لملبدددمهيدي  قةودددا  ةدددص ملنمج هتددد  ممددد  لددداري أه خيدددىل لفموةددده ، و أادددب و ل مة دددد ة صوالئهددد و  ي لددد 
 ة أ  صويةدددا يبدددني ددددير  لملندددم  جيددد     تمو ادددة مدددع يقةدددىل لاللدددمج با   دةددد. لفقددد ئر صيدددة لملهللددد  لفمن فبدددةا

لجندد ز و  خ آخددر يقةدىلعدج. جد ة لملميلددد  مةودد      فدا تطدديلر منمجد ة د لدد   اد  مسدد ة تصمقدر أفةهدد  لملن،  لفعوةدا
لددصز فندد  ص مددا آخددر صندد  أرل    ي نقدد   . و قةددىل لاللددمج با فيعوةددالفمو لدد  ةج ندد  تددد مي  فموو  للددير  لملمصيقددا

  ي، للو صةدداو  لةدد م ة مددع لملط فدد  لفصررلدداو  ا لفبدديعاددي ل  دددا أه ميل مددو  ،  ال دديخ تيددد لاللددمج با فيعوةددا
ل ل لددةا   و  اددتل لمبددخ فدددر     لملبددمهيد اددي ل يقددا ل وهو   بد  لفصيبددصا لفمبدديلقةا أنمدد ش مدد  اددد     لبدد وو 

 . تطيلر لملنمج ة صية مبميى لملالباو  بن  
لفيقدد  لملبددم ر   ادديو  ا فيعوةددااددي وقدد  لاللددمج بو   ال، و اندد ك د ندد  آخددر للددرتصة مهلدد ل مدد  لالنمبدد ه

 .  ىت تبيةوه   و لة ما  ىت  رلئه  مم  ل صر لملةه  لفمن فبةاب فنببا فيبيعا 
، ادددي لفيقددد  لفدددتي لبدددم رقه فالنمهددد   مددد  تلدددنةع لفطيبةدددا، و    وقددد  لاللدددمج با فيعوةدددا ب فنبدددبا فلددد نع لمالة

قدد  لفددتي لبددم رقه لفعوددال    لفيقدديف   صددف  و لفي ، ب فنبددبا فيبنددد اددي ذفددد لفيقدد  لملبددم ر  ملع لددا قددرضو 
ادي لفيقد  لفدتي لبدم رقه لفهبد ئ    لفيقديف   لفلدف  مد و آفدا ، ب فنبدبا فيبدي  لملرةهلداو  ،لالنما    م و لفلدرلف

ل مددر لفددتي ، عوةددافيلفددت بةندد  بطئدد    وقدد  لاللددمج با ، و مبددو  و ل  آخددر صيددة لفعوددال  أدددرل فقدد  مت و  ،لفدد فع
 .  عوةا مم  لاري فع و اعي ه ب فرض ي   أزص ش ةب  فلنطيي صية مل

لفمج لد  جث بدا صن صدر  و ملد ر  و  للدمج با لفعوةداو  للدير و  و مم  لبىل فإنه اد  لصمب   ةا م  لفدص   
  ةث أ  لفدص    لملمصيقا ونح لفشرةا لفصرصا فموقةدىل، يقةىل لملهلل  لفمن فبةاو  ألرتلتةجةا ب فنببا فيوالبا   بن  
فضدددال صددد  خصددد  ، ةوددد     للدددير  لملمصيقدددا تبدددوح سددد  بصدددرض لدددعر صددد خ،  تد فةصهددد  أه رىن لملبدددميل ة لملودندددا
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   ددني    لفمج لدد  لملمصددي  ، ةودد     لاللددمج با لملمصيقددا اددد     تبددوح سدد   لضدد  بصددرض لددعر صدد ل،  تديصمهدد 
 .   قا ب فنببا فيي    و تديصا ، اد     لاري أه فرض لعر  صية

 :لفبعر م  خالخ لفرلر لفبة ين لفم لو  اد  ألض   تزا  ا ته لفعيلما ل  بعا صية تديصا لفي   و 
 33: الشكل رقم

 السعرو  التجديد على تكلفة الوالدةو  االستجابة للعم ء، الجودة، تأثير الكفاءة

 
 . 512ص ،  مردع ل بىل لفتةر، 5118، ا مر لفبدري: المصدر

عددا صدد مال مبدد ص ل فيشددرةا اللددمو لث ادد  جمموو  اددته لفعيلمددا ل  بددع تشدددا معدد و صيةدده اددد  لفقدديخ    
ل مددر لفددتي لبددوح فيشددرةا ، ، لفمددد فةف  و وةةدده منمج هتدد  ب ملق  نددا جن فبددةه   مهلدد ل مدد  لفقةوددا مدد  خددالخ ختصددة

 . ب فمصي  صية ااال  لملن فبني
أه    لملةده  لفمن فبدةا تنشدز مدد   قد  لادرتة Treacy and bakesةود  تد   ل اد    أه    ةدا مد  

 :  ص ميني  ب  م  ليضوهو  لفرلر لفبة ين  رن ه
 
 

  

د    د   فدص

 فمديصا  ملنةصضا  
دي     د د  في

دية    لع     ص
د   د د  فيي 

دي    د د د   ل د ل د  فمج

 

  اللمج با فيعوال 
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 34: الشكل رقم
 العوامل المؤثرة في الميزة التنافسية

 
ميبدد ليدر"، و  اتددزا  ناددر لملعييمدد ة ل لددرتلتةجةا   يقةددىل لملةدده  لفمن فبددةا "ر للددا مة لنةددا   اددرةت لمليدةددا ل  رنةدد''، صوددر صدديض لف دديلري: المصدددر

 : نقال ص  51ص ، 5115،  ل فا م دبم     منشي  ، ل  ر ، د معا ماقما
Hicks jr ; james. D ; management information system: auxer perceptive ; west publishing ; 3

ed
 édition ; 

USA 

 : 1ي    Treacy and Bakos  و لنطالق  م  لفشدا  صاله فإ   ار مل  ل  فيوةه  لفمن فبةا  ب  ةا م  
     تشددد  أه    لملالبدددا تبدددمطةع    تندددم  لملنمجددد ة و : Comparative efficiencyالكفددداءة المقارندددة -1

  ةث لمزار اتل لفع ما بد:،  و لة م ة بمديصا  قا م  تديصا ل نم ش ف ى من فبةه 
 .  د فةف لفت تموويه  لملناوا   رلخيه تش  أه    لفم: و Internal efficiencyالكفاءة الداخلية -ا
تشدددد  أه لفمددددد فةف لفددددت و : Interarganizational efficiencyالكفدددداءة التنايميددددة المتبادلددددة -  

 . تموويه  لملناوا   تع ميه  مع لملناو ة لة  دةا

                                                 
 . 51-58 ص صمردع ل بىل لفتةر، ، 5115، صور صيض لف يلري -1

 

 

دا  دي   ملب  م  ق

 

دا   ده   فمن فبة   ملة

 

دا    فدص     ملق  ن

دف    فمد فة
  ملرتبطا ب فبوث

 ةل ئص  فصرل   
 فية مام  ملنم 

 

 تد فةف  فموي  

 

  فدص     ف  خيةا 

 فدص     فمناةوةا  
دا  د د  ف   ملمب
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 ا مدع زب ئنهد تشد  أه قد    لملناودا صيدة يقةدىل خد الة لملبد وم: و  Bargaining powerقوة المساومة -8
 :   ةث لمزار اتل لفع ما بد، مي رله  فل  ه و 
         تدددد فةف تبددديلىل لملناودددا لملدددي رل  لقلددد  ادددو :Search/related costsالتردددوير و  تكددداليف البحدددث-ا

 .   و لفهب ئ  بزفضا ل لع  ،  و ليفههل 
أه    ةددا مدد   تشدد : و Unique product featuresال صددائل الفريدددة لل دمددة / المنتددوج - 

 . منمج ة لملن فبنيو  ل   تعيه   ميصا ص  خل ئص خ م ةمنمج ة لملالبا تمبر خبل ئص فر و  خ م ة
 لملددي رو  أذل مدد   صرضدديلو  تشدد  أه لفمددد فةف لفددت لموويهدد  لفهبدد ئ : وSuitctrig costs تكدداليف التحددو ل-ج
لفمعد ر و  ل ر  لملةده  لفمن فبدةا تملدف بد فمنيوي     مةو  للم نيل ص  لفمع ما مع تيد لملناواو  للم نيل ص  لفمع ماو 

بمق مي بع  ل له م ة فةود  مدص ادته لمللد ر   Rinfova and fombunفيمصو  و  فق  ق و ةا م   لن وف 
 :  صية لفنوي لفتي ليضوه لفشدا لفبة ين  رن ه

 35: الشكل رقم
 مصادر الميزة التنافسية

  يالمجال التنايمددد المنامدددددددة
 الموارد اطسواق الموارد

 و له لملنم  ، لفرتةةه، معيق ة لف خيخ ل صيخ لمل رلا المادية
مقددددددددددد لةل ، ل ر لك  و لفدددددددددددمعير، لفلدددددددددددوعا لملعمق لة  لسيلا ، لملعرفا

 التفسير .  لفنج  
لفثق فددددددددا لفصرصةددددددددا لللهئةددددددددا صيددددددددة مبددددددددميى  البشري

 لفشرةاىل
لفثق فددددددددا لفع مدددددددددا للفديةددددددددا صيدددددددددة مبدددددددددميى 

 فلن صاىلل
 : نقال ص  56ص ، مردع  ل بىل لفتةر، 5112،  د  رل  صةم ين  ن : المصدر

V.P Rindooa and C fombrun; "constructing competitive advantage: the role of firm. 

constituent interaction "   strategic management journal ; vol 20 , N° 8 ; Augest ; 1999 ; p 693.  

تنبثدىل  Competitive Terrainوطبقد  فيشددا  صداله فإنده تيدد    بعدا حمد و   ئةبدةا فيوقدا لفمن فبد  
 مدد  لفبعدد  لفثدد ين ، H.enterpretationsلفمصبدد لة لفبشددرلا و  اددي لملدديل ر لمل رلددالفبعدد  ل وخ : مدد  بعدد ل   ئةبددةني

 ادددتل ل قدددا لشدددوا لملددديل ر. و يوناودددا لملعنةدددالف لخيةدددا  و لة  دةدددا ففةقبدددر ل قدددا لفمن فبددد  أه حمددد و  لفملدددرف ة 
 مد  ،   ا لملد خو  لفعوداو  لملةميصدا لفبديع ل لديل فوثال صية مبميى لفبع  لمل ري لة  د  جند ه لشدوا . ل ليل و 

 .  لة م ةو  لفبيع أنم شلف لخي  فهي لنطيي صية لمليل ر لملبمة ما   صية لملبميى 
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ضي  لفشدا لفبد بىل ادد  لفقديخ بدز  لملرةده لاللدرتلتةج  ادي نمةجدا و خبليص لملةه  لفمن فبةا ةعويةا   
ةود     لملةده  لفمن فبدةا ،  لفبد بىل فيعالقا لملمب رفا فنيلت  لفب  صوية ة لفت تربط ل  و  لفرئةبدةا لمليضدوا ب فشددا

 :  1تموثا   اد  بن ؤا  م  خالخ االث صوية ة  ل لةا
أاددب و   دددا لفهبددي  تشددةع و  د لاللددمثو  لة لفددت ختيددىل قةوددا يقددىل  ضدد ادد  تيدد: والسددتراتيجية تاالسددتثمارا-1

 .   د ة ة منا   نصل لفيق 
 .    ا و  لخت ذ لفقرل لةو  ،فميف  معييم ة ة فةا ص  لاللمثو  لة ل لرتلتةجةا: التنبؤات الستراتيجية-8
اق فةدا لملناوددا و  بدني لملديل ر لمل رلددا   تبددلالو  اددتل فموقةدىل لفمجد نلو :تنميدة الحقدل او ال ريرددة السدتراتيجية-3

Micro culture  ةود   نده لعددل للدمورل لا لملناودا ،  لفمنبالة ل لدرتلتةجةاو  ةتفد بني لاللمثو   لاللرتلتةج و
 و أطد   ملعرفدا أه  ي   ل صوه  م  مناي  وضدعةمه ةوردعةدا و  فضال ص   نه لضةف فيوةه  لفمن فبةا،   نش ط هت 

مد  ن  ةدا تدزا  ل طدرلف ذلة لفعالقدا ب ملناودا فدإ  تلدرف هت  ، و لاللمثو  لة ل لرتلتةجةاو  الةم ى تلنةف لفمنب
، ختلةص لمليل ر بدني لملناود ة: ةتفد صية بن ئه  م  خالخ االث صوية ة  ئةبةا ا و  تاار صية لملةه  لفمن فبةا

يفد ذش لفلدن صةا  ةدث    ، و ل راد  دوهدر صيدة لملناود ة بشدز  ختصدة  مي و  تعرلف لفنجد   مد  منادي  تيقعد هترو 
، رلن مةدةا لفلن صا   أط   ختلدةص لملديل ر بدني لملناود ةو  لملنمج ةو  اته ل طرلف ي وخ فهر مبمقبا لفلن صا

ادد  ألضد   و  معد ين ادته لفملدرف ة ادتلو  تلدرف هت و  ار لعمو و    ذفد صية لملعييم ة لملمديلفر  صد  لفشدرة ةو 
 :  اله   لفرلر لفبة ين لفم للفعوية ة لملش   أفةه   ص

 30: الشكل رقم
  يفية بناء الميزة التنافسية

  . 50ص ،  مرده ل بىل لفتةر، 5112،  ن   د  رل  صةم ين: المصدر
                                                 

 : نقال ص ، 50-56 ص ص، مرده ل بىل لفتةر، 5112،   رل  صةم ين ن   د-1
V.P Rindooa and C. fombrun ; 1999 ; OP cit ; p 695 . 

   قا م لملة ل  لفمناةو ل لفدوناوا
  ل لدديل  لفدويل ر

 للمثو  لة ألرتلتةجةا
  دقدا               

 
 لمليل ر لمل رلا

 للرتلتةج                 
 تدنبدا                                   
 للرتلتةج                                   

 
 لفمصب  لفبشري

  ثق فدا لفديةدالف لفثق فدا للهئةدا
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 ختلص  ملي      لمثو      لمر تةجةا

دز   لتنافسية يفي    فلن صا    قا  اللمر تةج     ي

 مص اةر م تعرلص    فنج     فمنبا     لمر تةجةا

دا   ملناو

دي      مل
د  لا     مل

  ملةه    فمناةو 

در    فمصبة
در    فبش

تلددرف ة و  صوية هتدد و  فيلدد و  يفيذددد  فيوةدده  لفمن فبددةا   أطدد   ملدد ر ا و  رل لقدد و ةددا مدد   لندد وف دو  خةدد
 :  طبق  فيشدا لفم ل  طرلف لفمع ما مع لملناوا

 37: الشكل رقم
 نمو ج الميزة التنافسية

 
 
 
 

 

 
 

 . 58ص ،  مرده ل بىل لفتةر، 5112،  ن   د  رل  صةم ين: المصدر

اا   ا  ج   االا   اال ن ؤ  لقاالف عاال: ني
لفدددت  لملصددددرل  لالقملددد رلني تقددد مي  لفع لددد  مددد  لاللدددرتلتةجة ة  و لفعن صدددرو   ددد وخ لفع لددد  مددد  لفبددد  ثني

ذفددد خليصدد  و  تندديو ودهدد ة ناددرارو  تنيصدد   بدد  لخددمالفو  لفددت لخميصدد و  تبدد ار   يقةددىل لملةدده  لفمن فبددةا
أال     اددهر اددته لف  للدد ة   اددتل ليفدد خ ادد  تيددد لف  للددا لفددت ، 5111و 9101خددالخ لفصددرت  لملومدد   مدد  بددني 

لفت صد ف  بعد  مد  قبدا ولدةو نل و  9101  ص و  Porter ةهة بشدا  ل ل  صية لاللرتلتة ة لفت ق مه  
Wisemans  ذفددد ملدد  سدددته لاللددرتلتةجة ة مدد   يةددا ب ف دددا   جمدد خ صوددا  ميددف لملناوددد ة و  9181  صدد و

 .  لملميلطا بلصا خ صاو  لملالب ة لفل   و  بلصا ص ما
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خ صدددددا تيدددددد و   فبدددددةا و فةوددددد  ليددددد  حنددددد وخ تقددددد مي  ادددددر ل نددددديلو  و لاللدددددرتلتةجة ة لملعموددددد     يقةدددددىل لملهللددددد  لفمن
 .  Porterلاللرتلتةجة ة لفت د   بي تر 

اقاال  ط  اعناط   اال ك ل فاأ اق  د اال كلفلاالش اللاإ   ا  ج لقاأ ال
La stratégie de la domination  par les conts اا

 : ومهامفه-1
. خ مدا بمديصدا  قدا مد  من فبدةه تالل للرتلتةجة ة قة ر  لفمد فةف لملنةصضا صية ق    لفشرةا فميف  لديعا  و 

لاللدمورل  صيددة ختصدة  لفمددد فةف و  صيةده فدإ  اددتل لةةد   لمطيدد  بند   ل مد نةدد ة لفملدنةعةا ذلة لفدصد    لفع فةدداو 
تقيددةص و  ،لفمددد فةف لفث بمددا بشدددا خدد صو  لفرق بددا ل دوددا صيددة لفمددد فةف بشدددا صدد وو  ب لددمة لو لةددص  لفبدد بقا

 .1..لخل. ل صال و  خ م ة لفبةعو  لفمطيلرو  جم خ لفبويث لفنصق ة أه ل   ل رىن  
 د ده رفد ص  و  ،أ  لفمومع بمديصا منةصضا لعط  و    ل صو خ ل لرتلتةجةا قدي  رف صةدا ضد  لملن فبدني   

بطرلقدا  د  ة فةدا فبدةدي  ذفدد صيدة  رفدإذل  د وخ لملن فبدي  ختصدة  تدد فةصه،  م و لفقي  لفمص وضدةا فيوبدمهيدني
 و أذل   لر لملن فبدي  لفبقد   صيدة وضدعهر ل د ل فيد  لمودنديل ، بد   ممد  لداري أه خدرودهر مد  لفبدي  ب ب ل   
لفدددتي و  ل مددر لفددتي لدددنعدل صيددة مبددميى ل لددع   فدد لهر، بددب  ل تصدد و لفمدددد فةف لفنبددبةا فدد لهرب امدد  لملن فبدد

 .  لةنعدل ليب  صية لفدوةا لملطييبا م  منمج هتر
ةد   و  د لا لملبمهيد لفض ط صية لفشرة ة فمةصة  ل لع   مق  نا بزقرب لملن فبدني، و     فا حم وفا يعة ة

ب فمدد ل و  مط فدد  صيددة لفشددرةا ةددي  تد فةصهدد  منةصضدداو  فدد ى لفشددرةا  قددا ل لددع   فيدد  لدددي  اندد ك  ي ضدد يط ة
 .   لع  ا 

  يقدىل لفشدرةا اد م   بدح بند   مةده  تن فبدةا صند مو  أ  تب  ألرتلتةجةا لفمديصدا لملنةصضدا تداري أه أنمد ش
فصد  ةثد  مد  ل د الة لفشدرة ة لفدت يد وخ تنصةدت .  صية م  لفدتي لندم  مد  بةدع لملنمجد ة بزلدع   لفبدي  ل  فةدا

عاددر م  . و ألددرتلتةجةا لفمددد فةف لملنةصضددا هتدد ف أه بةددع لملنددم  لفددتي زاددة بقبدديخ لفبددي  لفعددرل  لملبددمه ف
ميلصددص ة لفعوددال  ةددا و  ال تنددم  طبقدد   ذول و  ،ا أه  قلددة  دد  ممددد ل وقدد ة اددته لفبدديع  و لةدد م ة معة  لدد

 .2 و  ىت   د هتر  و   ب هتر، صية    
 :3أ  لملق ما لملنطقةا  لرتلتةجةا قة ر  لفمد فةف لملنةصضا تش  وفىل ل يت

  تبدددمطةع لفشدددرةا    تددد   ددد   مهللددد  ختصدددة، صددد  طرلدددىل صدددنع لملنمجددد ة بزقدددا مددد  ادددد  مددد  لفمعددد لالة
تبدمطةع للدرتلتةجة ة قةد ر  لفمدد فةف لملنةصضددا    . تددزا لة لةدص و  لفدت تندم  صد  لقملد رل ة ل جدر، لفمدد فةف

                                                 
 . 598ص  ،5110، لفطبعا ل وه، ل  ر ، صو  ، رل  ولئا فينشر''، مناي  منهج  ممد ما: ل رل   ل لرتلتةجةا، ''ولئا حمو  صبو  أر لل، ط ار حمب  منلي  لف  ف -1
،               5118، لفطبعدددددددا ل وه، ملدددددددر، لفقدددددد ار ، لفميزلدددددددعو  رل  لفصجددددددر فينشدددددددر''، ل رل   ل لدددددددرتلتةجةا بنددددددد   لملةدددددده  لفمن فبدددددددةا، ''صبددددددد  ل ددددددددر لةهلمدددددد : تريددددددا، رلصةددددددد  . ل،  وبددددددرة . -2

 . 212-215ص ص 
 . 212ص ، نصل لملردع لفب بىل-3
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  اددددته ل قددديخ يدددد وخ لفشدددرة ة لقمنددد ص لقملدددد رل ة ل جدددر   ناددددر . تهرادددر   رولئدددر  صودددد خ لةددد م ة  لضددد 
 .  ىت   لفبي ، و لفمويلاو  ل م لر، لفشرل ، لملعييم ة

      لتةجةا لفبدددةطر   صددد  طرلدددىل لفمدددد فةف لدددممةح فيوالبدددا أمد نةدددا مق  ندددا لملن فبدددا   نصدددل جمددد خ أ  ألدددرت 
 و ةددا  ،لفددتي اددد     لموقددىل مدد  خددالخ لفمدديط  لملالئددرو   و نطدد   لفمندد فل بصضددا مبددميى ممدد ين مدد  لفمددد فةف

 .1  نا بب ق  لملن فبنيرلئر م  لفمد فةف مقو  لفعيلما ل خرى لفت تمةح فيوالبا لممالك مبميى  قا 
و لعددد  لدددع  لملالبدددا حندددي تدددديل  مندددم  ذو تديصدددا منةصضدددا   صدددن صا مددد  فعددد خ خ صدددا صنددد م  لمددددي  

صند م  ال ، و صن م  تدي  لفطر  لملم  ا فموةةه لملنم  حمد ور و  لفبي  م  لفدث  م  لملبمثورل  ل ب لني فيبعر  
 و صندد م  لدددي  اندد ك صدد ر ةبدد  مدد  لملشددرتل  فدد لهر ، لمليدددير  لهددمر لملشددرتل  ب فصروقدد ة بددني لفعالمدد ة لفمج  لددا

ب فمددد ل تدبددد  و  تقددديو لفصددددر  لفرئةبدددةا يددد  صيدددة ي لددد   لدددع    قدددا مددد   لدددع   لملن فبدددني. و لفقددد    صيدددة لملبددد وما
يصدا ص ر  م  تم ي ا ألرتلتةجةا قةد ر  لفمد. و تطرر بع  لملن فبني خ  ش لفبي  و م و  مبةع ةو  لملناوا  لا لي 

صدد و يوددا و  لرصدد ض لمللدروف ة  دد  لملب ادر و  لبددم خ صيددة ذفدد مدد  ل تصد و لفدصدد   ، و لفن دودا   لملناوددا ةددا
يجدددةر و  لفدددربط بدددني لملد فددد ةو  نطددد   لفرق بدددا لفيللدددعو  لفمددد قةىل لفشددد ل    طيبددد ة لملةهلنةددداو  لفط قددداو  تب لددد  لملددديل ر

 .  2ير لفرق با صية لفمديصامش  ةا لفق ص   لفعرلضا م  لفع ميني   دهو  لفمديصا
اد  فيوالبا لةمبد ب مةده  تن فبدةا صد  طرلدىل ألدرتلتةجةا قةد ر  لفمديصدا ب الصمود ر صيدة ولدةيمني و  اتل
 :  3 ئةبةمني ي 

تعرلددف ليبدديا و  اددد  لملالبددا لةمبدد ب مةدده  تن فبددةا مددىت مدد  ق مدد  بمو لدد  :مراقبددة عوامددل ترددور التكدداليف-ا
لفت يدر لفمد فةف لفنش ط ة   اته لفعيلما ب فدص    لملنشدير  مق  ندا أه لملن فبدا تشةةص لفعيلما و  لفقةوا س 

 . ب ةا ل  فاا صية مةههت  لفمن فبةا
مبدميى صد خ مد  لفدصد    صد  طرلدىل خيدىل و  ادد  فيوالبدا مد  لفمدزقير بلدصا مموةده  :تعديل سلسلة القيمدة- 

 . لفميزلع اتل لملنميشو  تلي  فيونميش
لملالبددا ملةدده  تن فبددةا صدد  طرلددىل خصدد  لفمددد فةف لصمودد رل صيددة لمللدد  ل   صدداله لدددي    أ  لةمبدد ب 

 أط   لفمن  ر بني اته لملل  ل   ي        اتل  لملل  ل  ال لقل  لمخر.
ممدد  لددبىل لددنود  لفقدديخ    تبدد  ألددرتلتةجةا لفبددةطر  صدد  طرلددىل لفمددد فةف  و قةدد ر  لفمديصددا تعدد  و  و صيةدده
ممد  لعد  قد    لفشدرةا ، أنم ش ليع  و منمج ة بزلع   منةصضا لصمو رل صية لفمد فةف لملنةصضا ق    لفشرةا صية

    ةثدددر مددد  لدددرتبط بددده ،  رو لملن فبدددني     فدددا  دددرب ل لدددع   مدددع مندددع رخددديخ من فبدددني دددد ر لفبدددي و  ميدهدددا

                                                 
1
-philippe de woot ; gérard koeniy ; management stratégique et compétitivité; marc  inghan  édition ; de boeck 

université ; p 117 . 
 . 00ص ، 5112، ملر، ل لدن  لا، لف ل  لل معةا''، لفعيملاو  لاللرتلتةج  ، ''لفمةطةطن رلا لفع  ف-2

3
-Micharl porter ; l'avantage concurrentiel ; dunod ; paris ; France ; 1999 , pp 128-129 ; CF . 
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ا   ل لدددرتلتةجةا لفمبددديلقةا  جددده لفهلولدددو  لفدددت تعمدددص جث بدددا لملرةددده ل ل لددد و  ختصدددة  لفمديصدددا ادددي صويةدددا لفمبدددع 
 . م    ل ليخ صية مةه  تن فبةاو  فيوالبا ةدا

و تد   ل اد    أه    تقد مي لملنمجدد ة  و لةد م ة ببدعر  قددا مد  معد خ لفبددعر لملناود ة لملن فبدا وفددىل 
أيفد  ادد      فيبصا ألرتلتةجةا قةد ر  لفمديصدا ال لعد     تقد مي لملنمجد ة  و لةد م ة بزقدا مد  مبديل ة تديصمهد 

 و يقةددىل مبددميى  قددا مدد  ،  و يقةددىل مبددميى  قددا مدد  نصقدد ة لفمبدديلىل، لددمر مدد  خددالخ يقةددىل تديصددا مم دد    قددا
 . ةا نيو م  اته لفمد فةف اد     لدي  مل  ل فيوةه  لفمن فبةا، و لفنصق ة ل رل لاو  لفنصق ة لفمش ةيةا

اقااش  طاإ   ا  ج لاق  د اال كلفل ااص د -8
          صيدددددة لملددددد لني لملميلدددددط و  لملالبدددددا أه مر يدددددا لفبدددددةطر  ادددددبه لفد ميدددددا صيدددددة جمودددددا تد فةصهددددد  أ  وصددددديخ

    ذفددد لمطيدد  مد  لملالبددا تبددخ ألددرتلتةجةا ص مدا ملرلقبددا ص لدد  فعيلمددا، لسددنيو  لفبعةد  فدد  لدددي  بدد  مر لفبدهاو 
 :  1فعا  برزا  لموثا فةو  لي و 
 .  لفنش و لفمج  يو  لفميلةع   لفبي و  ص  طرلىل تيلةع تشدةيا لملنمج ة لفمودر   ل جر لملالئرو  لملرلقبا-ا
تقنةد ة لفدمعير مدع لملعد ل  لملطبقدا و  حم وفا مط بقا  ميف  لد فة و  مرلقبا لفمعير م  خالخ تبة  منوخ لفمعير- 

 .    نصل لفقط و
 خ لملميلدط فيقد  لة صد  طرلدىل  ةدث ادد  فيوالبدا مد  تطديلر لاللدمعو، مرلقبا تزا لة للمعو خ لفقد  لة-ج

تددمر اددته لملرلقبددا صدد  طرلددىل لفناددر أه . و لةمشدد ف ولدد ئا ملبددح لفمقيبدد ة   ل جددر لنطالقدد  مدد  ليبدديا لفقةوددا سدد 
 . ل نم شو  م ى مط بقا ق  لة لملالبا ملمطيب ة لفبي 

 :  ممنيصا منه و  اد  فيوالبا مبح  جر نش طه  ص  طرلىل ول ئا ممع ر و  ان 
 ؛  لع    ب  لفمديصا  ثبة *ت

 ؛  للمعو خ  ميف لملنميد ة خالخ لمليللر لفرلة  و  *نش و ت  ي معهز خالخ فرتلة لالندو    و لفع طيا
 . لتا    معخ لملنمج ة ل قا رو لاو  هع تشدةيا لملنمج ة ليدة*تيل

لفصدددرتلة لفدددت لددددي  فةهددد  لفردددديو أفةهددد    و  *لفمةيددد  صددد   لدددا لددديقةا   لفصدددرتلة لفدددت لددددي  فةهددد  لفطيددد  قددديي
 .  لفطي  ضعةف

 .  م    للمعو س و  لفعالق ة لفد منا بني ل نشطا لفت ختيىل لفقةواو  مرلقبا لفرولبط-ج
مهودا    ةدث ادد  و  مل حل لملالبا م  خالخ وضدع مشدرتك فنشد ط ة دتلبداو  مرلقبا لالتل خ بني و  لة-د

أق مدا مشدرتةا فينشد ط ة لفدت ختيدىل و  م لما ص  طرلدىل تثبةد فيوالبا ص ر  م  تقيةص تد فةصه  لفنببةا بلصا مب
اددددتل ةيددده مددد  خدددالخ نقدددا معرفدددا ةةصةدددا لفعودددا بدددني لفنشددد ط ة و  لفقةودددا مدددع و ددد لة  خدددرى   نصدددل لملالبدددا،

 .  لملمو ايا

                                                 
1
-Michael porter ; 1999 ; OP cit ; pp . 128-139 ; CF. 
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لفصلددا بدني لفنشد ط ة لملنمجددا فيقةودا بطرلقدا  و بشددا لقيددص مد  تدد فةف اددته و  مرلقبدا لفمد مدا  و لالند م ش-و
 .  نشطال 
مرلقبددا لفرزن مددا   أطدد   لملص ضدديا بددني ةددي  لملالبددا لفبددب قا فدد خيخ قطدد و لفنشدد و  و لنما  ادد  ملدد   حمدد ر  قبددا -ن

 ذفد الخمالف لالممة زلة   لفمد فةف لملوني ا فدا منه .، و رخيس  اتل لفقط و
لفددددت ال تبدددد ار   و  دددددرل لة لملديصددددااددددتل مدددد  خددددالخ تعدددد لا  و ت ةدددد  لملعدددد ل   و ل و  مرلقبدددا لملعدددد ل  لفمق لرلددددا-ل

 .  ل لرتلتةجةا لفموةةهلا فيوالبا
 لفتي م  م  ازنه ختصة   و تقيةص لفمد فةف.و  لملي رل و  مرلقبا لفميط   و لفمويضع لملمعيىل ب فعوال -  
 يمةددا ةددث ادد  فيوالبدد ة مدد  لفمددزا  صيددة لفعيلمدا لملالبددا مثددا ل دددرل لة ل د، مرلقبدا لفعيلمددا لملالبددا-ي
معدد خ لفموثةددا لفنقدد يب بدد فر ر مدد   ندده اندد ك لتدد ه لعمددص    لفعيلمددا لملالبددا  و ل ديمددا بميددد لفعيلمددا لفددت تعمددص و 

 .  تمر صوية  اته لملرلقبا ا ف تناةر لفنش و لالقمل ري. و خ  ش لفبةطر   و لملرلقبا
ىل لفمدددد فةف ادددد  ي لددد ا    لملن لدددبا  لدددرتلتةجةا لفبدددةطر  صددد  طرلدددو  و صويمددد  فدددإ  لفشدددروو لملالئودددا

 :  1مبميلني  ئةبةني ي 
  تيدد دو لقلد  اد: Les conditions environnementalesالشروط المتعلقدة بالبيةدة او المحدي  -ا 

لفبددي .  ةددث   ددمر تقيددةص لفصضدد   و  ة لفلددن صاده لملالبددا جعندددلفشدروو لملمعيقددا بدد  ةط لفمن فبدد  لفددتي تنشددط فةدد
مد  و   ةدث  نده. لفمدنيفيدةداو  لفلدن صا   لدي  خد ص ادد  فهدر  ميدف لفرتلبطد ة لفمج  لداو  لفمن فب  فيوالبا

صندد م  لددمدي  ألددرتلتةجةا ، و ة تبددة  لفمددد فةفدودهددا ناددر ت  لددا اددد  لفقدديخ    طبةعددا لفطيدد  تدداار مب اددر  صيدد
 لةدي  صن ا  لملبمهيد  ب ا د ل فيبعر.و    طرلىل لفمد فةف  ةثر صقالنةادلفببةطا ص

أ  لخمة   ألدرتلتةجةا قةد ر  لفمديصدا لعد  بلدصا طبةعةدا : les conditions internesالشروط الداخلية - 
 ص  ما فيمد فةف.و     مب ي لملالبا بإمد  ر وضع نا و معييم ة مرةهي مب  صية  ل ا مال اا رقةقا

وللدعا صيدة أددرل لة و  لدصا  ةبد  أ  طرلقا لفمبة  لملقرت ا م  قبدا ألدرتلتةجةا لسةوندا ب فمدد فةف ترةده ب
أمد نةددا ةددبح و  اددتل مد  مدد  اددزنه    لعدرض لملالبددا أه خطددر صد و لملرونددا   لفمبددة   مد  دهددا . و لملرةهلدداو  لملرلقبدا

 لالبمد     لملالبا م  دها  خرىو  ق  لة ل ب لو
طرلدىل لفمدد فةف فةود   وصويم  اد  أجيد ز  ادر لفشدروو لفدت جيد  تيف اد  فمطبةدىل ألدرتلتةجةا لفبدةطر  صد 

 : 2لي 
 . مرونا لفطي  ب فنببا فيبعر  ي    ختصة  لفبعر لاري أه زل ر  لفطي  صية لملنم -ا
 .   اد خ لفبيع لفت تق مه  لفشرةاو  ممةهلةو   ي ص و ودير  ي لخمالف بني خل ئص، يفطةا لفبيع لملق ما- 
 . بمهيدني   تدي  ان ك طرلقا ول    اللمة لو لفبيعا م  طرف لمل-ج

                                                 
1
-jean – charles mathé ; mangement stratégique concurrentiel ; verifert ; paris ; France; 2001; pp 102-103 ;cf.  

 .996، ص9118، ملر، ل لدن  لا، مرةه ل لدن  لا فيدم ب''، لملةه  لفمن فبةا   جم خ ل صو خ،'' خيةا نبةا مرل -2
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 .  ص و ودير طر  ةث  فموةةه لملنم -د
 .   و ص و وديرا  ب فنببا فيوشرتل ، حم ورلا تد فةف لفمب لا-و
اقااا ا  اهذهااإل   ا  ج ل-3

 ب فةددد ة تبدددة  دددد  صددد  ماو  قيلصدد ا  لفعيوةدددا لفبومددداو  أ  تبدد  لملالبدددا سدددته ل لدددرتلتةجةا  فدددىل مصهيمهددد 
لفصد صيني   لملالبددا لددةود  ادته ل خدد   ال جمدد خ و  ا صيدة  ميددف لملبددميل ةتبدد   لدل اددته ل لددرتلتةجةو  نشدرو 

 :  1لالجي بة ة اد  أجي ز  يه  فةو  لي و  م  لةمب ب لفع ل  م  لملهلل 
 ؛   وال ب فنببا فيون فبني لملب ارل      ور    لملالبا تدي  ق ر   صية تطبةىل لة لا اجيمةا لعرلا-ا
ص مددا فددةل فدد لهر و  ة ب فنبددبا فيون فبددني للدد ر لفددتل  لميلددد و    ليفدد خ لفمن فبدد  قددا  ب لددةا فيمه لدد ل- 

 . لةص  لفالزما   مة ل  لفمديةف نمةجا نقص لال مة د ة لاللمثو  لا لس ما
فةودد  لمعيددىل ب ملشددرتل  ف فشددرةا لملنمجددا بمديصددا  قددا لدديف تمومددع حبلدد نا قيلددا ضدد  لفعوددال  لفددتل  لبدد ومي    -ج

 .  ان  ج     لفبعر ليف لدي   مو  منةصض  نمةجا لفمديصا لملم نةا،فإ  اتل ف  ادنهر م  لملب وماو  ،لفبعر
 م  خبليص لملي رل  فإ  لفشرةا لملنمجا بمديصا  قا تبدمطةع    تصدرض لفبدعر لفدتي ترلد ه صيدة لملدي رل  لفدتل  -د

 .  خ صا أذل ة ن  تزخت ب الصمب   لفدص   ، ذفد فموقةىل ا م   بح ةب و  لي رو  س  لمل خالة بزلع   مرتصعا
 فإ  لفشرةا لفت تنم  بمديصا  قا تبقة حممصادا جرةهاد ،  م  فةو  مص ل مو خ رخيخ من فبني د ر أه لفبي -و
ميقعهدد  لفمن فبدد    لفبددي  ل مددر لفددتي ادنهدد  مدد  ختصددة     تيلددده يةددع لفبدديع ل خددرى لفب ليددا لفددت تمشدد به و 

 . صص ةمعه    لمليل
 ؛  لفتل  لب ؤو  ب فض ط صية لفمد فةف فبعر لفبةعو   قا  ب لةا فتوي لفبض ئع لملمج نبا- 
لفهبددد ئ  لفدددتل  لعمدددصو  من فبدددي   ددد  مب ادددرل     مطددد فبهر تبدددمطةع و   قدددا تعدددرض فيةطدددر ب فنبدددبا فيودددي رل -ي

 . لفهب ئ و   لممة زلة لملي رل  ا ل نم ش سأ ا   مررورلا لفلن صا   ف ملالبا لفت يما ميقع دة  ب فنبب
و   ل خددد  أ  ادددته لملهللددد  لفدددت يققهددد  لفشدددرةا نمةجدددا أتبددد و ألدددرتلتةجةا لسةوندددا  و لفبدددةطر  صددد  طرلدددىل 

فددد  أه د ندد  ذفددد و  لفمديةددف تقددير اددته لملالبددا أه لفم يدد  صيددة يةددع  ندديلو لملن فبددا لفددت قدد  تمعددرض سدد   
تطيلرادد   ددىت يقددىل  ادد لفه  صيددة  و لملالبددا ب   فاددا صيددة دددير  منمج هتدد  جيدد     لدددي  اندد ك لفمددهلو مدد  قبددا

 . لفطيلاو  لمل لني لملميلط
 
 
 

                                                 
 : اد  لفرديو أه ةا م -1
 .992ص  ،، مردع ل بىل لفتةر 9118،  مرل خيةا نبةا -
 . 66-60ص ، ص 5112، ''ل لرتلتةجةا لفمن فبةا ورو ا     رل  لملالبا''،  ل فا م دبم ،    منشي  ، د معا للهلئر، للهلئر، اةق   اج  -
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اقاخ ط اهذهااإل   ا  ج ل-4
أذل  نه قد  ت بده  ،لالنمب ه فدي   فةب  م  ل مي  لفبهياو  أ  تطبةىل اته ل لرتلتةجةا لبم ص  لفدث  م  ل ةطاا

 : 1ل خط   تموثا فةو  لي و  ر اته ل خط  د ا، و ل خط   لفت الب  م  ل ميلئه و  ة  لملشدالدلملالبا لفع ل  م
لفمبدديلىل بلددصا و  أ  ترةةدده لملناوددا صيددة فدددر  ختصددة  لفمددد فةف أه  رىن لملبددميل ة قدد  ترفددع مدد  تديصددا لفميزلددع-ا

 ؛  ص ما
ة  لفمددد فةف قدد  لدداري أه فقدد ل  ودد له أ  حم وفددا لفشددرةا لفمقيةددا مدد  ل ندديلو لملةميصددا فيونددم  لددعة  و ل  ختصدد- 

 ؛  لملنم    لفبي    ل مر لفتي ق  لاري أه ص و لفق    صية لملن فبا
رو  لفبودث صدد  طددر   و صويةدد ة د لدد   ، ب فعويةدد ة لملبددمة ما فعيةدد  أالصد و حم وفددا ختصددة  ةيصددا ل نمد ش -ج

 بعة   صو  اي ميدير فعال.
أذ  نه صند  فصدع ملدطيح "تديصدا" فإنده لمبد ر  أه ذاد  لفدثد  مد  : صنيعالتر يز الحصري على نشاطات الت-د

، لفبةددعو   دد     ددده ل ةبدد ل مدد  لفمددد فةف لفديةددا لدددي  ن يدد  صدد  لفنشدد ط ة ل خددرى ة فمبدديلىل، لملبدد ل  لفملددنةع
  ييةدددا  ةدددث    ادددته لفنشددد ط ة   فبددد  مددد  تيقدددة لامو مددد  قيدددةال ، لفمطددديلر لفمدنيفددديد   لدددل لفبنددد  و  لةددد م ةو 

 . اةدا لفمد فةف
قدد  زلددا    تقدديو لملالبددا بإصدد لر تشددةةص ادد   فعيلمددا تطددي  : التمييددز ال دداطو لعوامددل ترددور التكدداليف-و

أيددد خ لفمه لددد لة ، ةرتةةددده ألدددرتلتةجةا رف صهددد  صيدددة من فبدددةه  صيدددة مبدددميى   دددد   لفددديط ،  لفمدددد فةف لملمعيقدددا اددد 
  .  نطقالفدب   فيون فبني ل ا ل  صية مبميى لمل

تعمود  لفدصلم  لملةللدا فمةصدة  لفمدد فةف صويمد  صيدة لفرتةةده : إ مال اطنشرة الصغيرة او غير المباشرة- 
فةددمر بددتفد لفم  ضد  صدد  ل نشددطا ، صيدة ل نشددطا لفدت تديندد  تد فةصهدد  معمدص   و تيددد لفددت ود  ا بلددصا مب ادر 

 .  ة فلن صا مثال،  و  ا بلصا    مب ار  لفت ال وثا ليى ده ل لب ل م  لفمديصا    و تيد لفت
 صد ر  مد  هتد ف لفعويةد ة لملعمود   صيدة ختصدة  لفمدد فةف أه  فدرلر يبدةن ة مميلضدعا: التفكير في الهامش-ل
 صيض لفبوث ص  ول ئا د ل   تبوح ب  ليخ صية تد فةف د ل .، ا مشةاو 
 ةددد      تصهدددر ةدددا لفدددرولبط لفدددت تددداار للدددع  صيدددة لملالبددد ة   بعددد  ل : الدددنقل فدددي اسدددتعمال الدددرواب -ر

 تصمدددة  لملنمجددد ة، ةضدددو   للدددير ،  ةدددتل ل نشدددطا فةوددد  بةنهددد ، و خب صدددا تيدددد لمليددددير  مدددع لملدددي رل ، و لفمدددد فةف
ةددز  تط فدد  رولئددر لملالبددا بمةصددة  ،  خدد م ة مدد  بعدد  لفبةددع فعدد و معرفددا اددته لفددرولبط لدداري أه وقدديو  خطدد  و 

                                                 
 : اد  لفرديو أه ةا م -1
 .20-26، ص ص مردع ل بىل لفتةر، 5115، صور صيض لف يلري-
 بملرف.، 01-68 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5112ل لرتلتةجةا ، اةق   اج   -
  .59-91 ص ص، 5115، للهلئر، د معا للهلئر،      منشي   ل فا م دبم  ''، تطيلرا و  تنوةمه ، مل ر ا : لملةه  لفمن فبةا   لملالبا لالقمل رلا، ''صو   بيان ف-

-Michael porter ; 1999 ; OP cit ; pp 147-150 ; CF. 
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ادددد     لدداري أه ختصددة  لفمديصدددا ، أال    لفرفددع مدد  تدددد فةف بعدد  لفدد ولئر، تددد فةف  نشددطمه  جبدد فغ ممبددد ولا
 . لفديةا

ييةدددا و ل طددد ة لفيلدددد  تمبعهددد    يقةدددىل و  لنطالقددد  ممددد  لدددبىل  فإنددده ادددد  ي لددد   ادددر لملر ددداو  و  خددد ل
 : 1لفت حن وخ أجي زا  فةو  لي و  ألرتلتةجةا لفبةطر  ص  طرلىل لفمد فةف

 . ل صيخو  ل لن ر رلخا لفبيبا لفمد فةفو  يا لفقةوا لملالئواتعرلف ليبو  ي ل -9
 .   ميف ت لخالهت و  تعرلف صيلما تطي  لفمد فةف   ةا  صيخ م  ل صيخ لملنمجا فيقةوا-5
  .  مل ر  لالخمالف   لفمد فةفو  ي ل  لفمديصا لفنببةا فيون فبني، و تعرلف لاللا لفقةوا فيون فبني-2
ترقةدا لمليقدع لفنبد  لفدتي يميده لملالبدا   صدي   لفمدد فةف جرلقبدا صيلمددا و  هتد ف أه تطديلر تطديلر ألدرتلتةجةا-5

 .  لفنش ط ة لملمويقعا   لةيف  و لملل  و  تطي  لفمد فةف  و ص  طرلىل تع لا ليبيا لفقةوا
يددة ألددرتلتةجةا ل خددت بعددني لالصمبدد      ليفهدديرلة لفددت تبددتس  لملالبددا فمةصددة  لفمددد فةف لدديف فدد  تدداار ص-2

 . لفموةه   لملالبا
 .  فوص للم لما ألرتلتةجةا قة ر  لفمديصاو  مرلدعا-6

اقا La stratégie de différenciationإ   ا  ج لاال ا   اقا: ن  
فإ  لملن فبا لفم ما بني لملالب ة تقير   لفنه لا أه تب وي ل لدع    bertranel ب  مصهيو برترلن  

مدد    تعمددص ألددرتلتةجةا لفموةةدده جث بددا لخمةدد   بدد لا لملالبددا و  ا ممدد  لدداري أه لنعدد لو ل  بدد    مددع لفمددد فةف لل لدد
اددتل بمقدد مي منمجدد ة تمن لدد  مددع تيقعدد ة لفهبدد ئ  فهلدد ر  و  فمصدد ري لدديبة ة لملن فبددا لفق ئوددا صيددة  لدد ا ل لددع  

 .  ا  و لة ما لملقرت اب فم ل لملبيغ لفتي لدي  صن ه مبمع  ف فعه مق با لفبيعو  مبميى لفرض 
اقااافه ماإ   ا  ج لاال ا   -1

 لفمومددع خبلدد ئص فررلددداو  اددد  فيوالبددا لفموةدده صددد  من فبددةه  صندد م  تددددي  سدد  لفقدد    صيددة لاللدددمويلذ
 له ف اته ل لرتلتةجةا أه خيىل تيلز  بدني لفقةودا ل ضد فةا لفدت انوهد   ةث، 2مموةه  ونح فهب ئنه  قةوا معةناو 
 :  لملنميش مع لفبعر ل ض   لفتي لدي  لفهبي  مبمع ل ف فعه وفىل م  ايةه لفرلر لفبة ين  رن هلق مه  و 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
-Michael porter ; 1999 ; OP cit ; pp 150-151 ; CF. 

2
-Idem ; p 152. 
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 32: الشكل رقم
 التوازن في إستراتيجية التمييز

 
 
 
 
 
 
 

Source: jean – pierre helfer ; micheal kalika ; jacques brsoni ; management stratégique et 

organisation ; venibert ; paris ; France ; 6
ême

 éd ; 2006 ; p 177.  

        لفددتي جيعددا منددم ، و أ  ألددرتلتةجةا لفموةةدده تالددل وفددىل تهولدد  لملشددرتل  بشدد   مدد  لدددي   ميصدد   و منصددررل
 ةدث لددي  لالفدرتلض ل ل لد  و ل  وةةده ل لدرتلتةجةا    ،  و خ ما لملالبا مموةهل صد  تيدد لة صدا ب ملن فبدني

  لفعوال  صية للمع لر  ةص    ل فعيل  لع  ل  ةثر فيونم  لملموةه ل و صية ل قدا لصهدر صيدة  نده ةدتفدىل   تدي 
لقددد و خددد م ة ، ممصدددي  تقنةددد  بطرلقدددا مددد و  تددددي  لفقةودددا ممصيقدددا    لملندددم  صددد ل للدددير   . بعددد  لفطدددر  لملهودددا

لقدع لبدد  لفموةةده مةدده  تن فبددةا تعدا لفعوددال   ةثددر   لفي و   و فدده د ذبةدا خ صددا بطرلقددا مد  م  ةددا  و بددزخرى، ممصيقدا
لضد ف أه ذفدد أه  نده مد  ل مودا    ال ، و  قا  ب لةا لت ه ل لدع   ب فنبدبا ملندم   معدني مد  ادرةا مد ، و وال 

 .  1لبوث لفعوال  ص  منمج ة  خرى ب ليا صن م  لشبعي    د هتر
ةدددده لملندددددم  ببدددددوا للدددددمة لمةه معةندددددا ال تيدددددد    أ  ألددددرتلتةجةا لفموةةددددده تزخدددددت صددددد    ادددددد خ  يهددددد  لفمو

 و مدد  خددالخ لفموةةدده لفقدد ئر صيددة صددوعا لفعالمددا لفمج  لددا  و صيددة ، لملناودد ة لملن فبددا  و خبدد م ة مدد  بعدد  لفبةددع
صيةه فإ  ترةةه اته ل لرتلتةجةا لنص صية خيىل وال  م  قبا لملبدمهيد ، و  ل ا ابدا لفميزلع لملمطي   فيوالبا

حبةدث تمبيدي  صدي   خ صدا فيبديعا ، تيضدةح ذفدد لالامود و سدر، و لفمج  ب مدع  ذول  لملبدمهيدني، و مجالفبيعا لملن
لملمقنددا   حبةددث تعطدد  اددته لفعيلمددا جمموعددا مددص ل لدد فع لفعوددال  فدد فع لددعر  ل صالندد ةفدد ى لملبددمهيد مدد  خددالخ 

       .  2ا  لملناوا فمثبة  اته لفلي  لمن ل  مع اته لفبيعا  و لة ما لفت ت ط  لفمد فةف ل ض فةا لفت تمدب 
و تددد   ل اددد    انددد  أه    ل لدددرتلتةجةا لفموةددده ال تعددد  أ صددد خ  و أيددد خ لملالبدددا ملبدددزفا لفمدددد فةف ادددي 

 ةدددث    ، تشددددا ألدددرتلتةجةا لفموةةددده  ددد ده  مددد و لفقددديى لفمن فبدددةا لملةميصدددا. و لسددد ف لاللدددرتلتةج  لفرئةبددد  انددد 
 لرصدددد ض ل ب لددددةا لتدددد ه لفبددددعر ب فنبددددباو  لنددددم  صندددده ندددديو مدددد  لفدددديال  فبدددديعا لملالبدددداتطبةددددىل اددددته ل لددددرتلتةجةا 

ةود  ودد  ادته ل لدرتلتةجةا لملناودا ،  فيوبمهيدني مم  لاري أه صعيبا ييخ لملبدمهيدني أه لديع من فبدا  خدرى

                                                 
 . 252-255، ص ص مردع ل بىل لفتةر، 5118، صب  ل دةر لةهلم : تريا، رلصة  ل،  وبرة . . بمل-1
 . 20، ص مردع ل بىل لفتةر، 5115، صور صيض لف يلري -2
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مليلر فيبديعا لفند ت  صد  مد    جينبهد  ل  ددا أه ختصدة  تدد فةف منمج هتد    فد و  م  زل ر  مبدميى   ب  هد  ل  لدا
ةودد     لفدديال  ،  أاددب و   ددد ة معةنددا فدد ى لملبددمهيدني لعدديض ل  دددا فدد ى لملناوددا فبندد   ل لددا لفبدديقةا لفدبدد  

لعمدص ملد   قدي   مد و و  فبيعا لملالبدا لعمدص صد ئىل قديي  مد و  ي حم وفدا فيون فبدني فد خيخ لفبدي  ببديع  د لد  
ليددد  اندد ك لدديع تمومددع بددنصل مهللدد  لدديعا لملالبددا فيوناوددا جيعيهدد      ةددث ال، لفقدديى لفمص وضددةا لملبددمهيدني

   .  1ميقف قيي  م و لملي رل   ةث بإمد    لفمنيلع   مل ر  لفمي ل  نارل فقي  ميقصه  لمل ل
سدتل ف ملالبدا يمد ش أه و  و لعمص لييك لفشرل  ف ى لملبمهيد لفق ص   ل ل لدةا فبند   ادته ل لدرتلتةجةا

اةده صد ر  لفبد  ثني ضدو  ادته ل لدرتلتةجةا بدني مبدميلني ، و لفق  لة لفشرلئةا فيوبمهيدنيو  ييةا ل ذول و  ر للا
   :  2م  لفموةةه ي 

لملالبددد ة تقددديو بمقددد مي جمويصدددا مددد  لملنميدددد ة  ادددب و نصددددل   لصدددرتض ادددتل لملصهددديو  : والتمييدددز العمدددودي-ا
لخمةدد  لة اددتل ل خدد  تدددي  مدد  منطيددىل لملص ضدديا ، و ير فددد  بدد  د ة ممص وتددا مدد  للددو  ل  ددد ة فدد ى لملبددمهيد

ل خد  قد  لددي  مبد  صيدة معطةد ة ميضديصةا  و تددي  ادته  ادتلتقةدةر ، و بني للير  ةو  ليضدوه لفشددا  رند ه
 .  لفقرل لة صية  لل اةلةا

 32: الشكل رقم
 التميز العموديو  مستو   الجودة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د معددا ل دد ش ، لفمبددة و  ةيةددا لفعيدديو لالقملدد رلا،   لدد فا م دبددم   دد  منشددي  ، ''لفمبدديلىل   تعهلدده لملةدده  لفمن فبددةا يةددا ''، مبددعير طوطددي : المصدددر
 : نقال ص ، 20ص ، 5111، للهلئر، ب تنا، ةضر

Marjorie Lecerf. les petites et mogennes entreprises face a la mondialisation ; harmattan ; paris ; 

France ; 2007 ; p 310.  

                                                 
 . 26ص ،   مردع ل بىل لفتةر 5112، مه ي صال  لف ل  يةا صثو  -1
 . 20-26 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5111، مبعير طوطي -2
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لةدد م ة و    تقدد مي دددير  لفبدديعد ك أيدد و ولددط لملبددمهيدني فدددرض مصهدديو لفموةةدده لفعودديري    اندددو لصمدد
، لفبدة  لة لفع ئيةداو  لملقرت ا م  طرف لملالبا ة ملق  نا بني  ميف لفعالم ة لفمج  لا   صدن صا لدة  لة لفرف اةدا

لفموةةدده لفعودديري اددتل لملصهدديو ، و ث بددا لنعددد ا لملقدد    لفشددرلئةا فيوبددمهيدته لملق  نددا جد    يدد  ل  ةدد   تدددي  اددو 
  در     جدر ، لده فقدط صيدة لفصئد ة ذلة لفد خا لملرتصدعو  فهي لقض  فئ ة لملبمهيدني ذوي لف خا لملنةص 

 .  أال    ا م  لفربح فيي    لفيل    لعيض اتل لفنقص، ل صو خ لمقيص نمةجا ستل ل مر
، تعموددددد  ادددددته ل لدددددرتلتةجةا صيدددددة لفموةةددددده بدددددني  ذول  لملبدددددمهيدني رلخدددددا لفصئدددددا لفيل ددددد  : فقددددديالتمييدددددز اط- 

قد  مت ر للدا و  ف ملالب ة لملمن فبا تعوا صية لقرتل  منميد ة ذلة دير  ممق  با نببة  فدد  خبلد ئص  ميصدا  
ث لملن فبدا صيدة ادتل  ةدث لشدبه لفب  د H. Hotellingاميةندع . مد  طدرف ادد 9151اته ل  فا  وخ مدر  لدنا 

فدد  اددتل ل مددر ، لمبد  خ   اددتل ل طد   صدد  لفمويقددع   ولدط لفشدد طلو  ل لد ا ببدد ئع  لملثيجد ة صيددة لفشدد طل
ادددته لفيضدددعةا ، و زدددمر صيدددة ةدددا بددد ئع  خدددت  لدددعر لفطدددرف لمخدددر بعدددني لالصمبددد    و لفمويقدددع صيدددة  طدددرلف لفشددد طل

أذ لدددي  لملبددمهيد     يدد  ل  ةدد   مبددمع ل فدد فع  ،تبدد ص  ةددا ول دد  منهدد  صيددة فددرض ل لددع   لفددتي تن لددبه
مبيغ أض   مق با ل ليخ صية لة ما  و لفبيعا م  مد   قرل  منه ب خ لفبودث صد  نصدل لملنمديش بزقدا تديصدا 

رو  لملدد   لطرلقدا لفميزلدعىل   صويةدا ي لد  و  صيةه م  اتل لملث خ ادد  مال ادا  يةداو  ،  مد    خر  بع  نببة 
 .  ل لع  

اقاااج ال اأ ااص د اال ا   -8
مموةدده صدد  من فبددةه    جمدد خ ادد و مدد  و    ألددرتلتةجةا لفموةةدده لفمن فبددةا تبددعة لفشددرةا فيمويدد  بددزرل  فدد ئىل

 :1فمث بر بتفد لملالبا فمدي  لفرلئ   و لملموةه        و بع  ليفالة لفم فةا ، ودها نار لفعوةا
لفنادد و لفددتي لافددف و  طددر  ل رل  لملبددمة ماو  ة ما مدد   ةددث لفمجهةددهلة ي لفمدنيفيدةدد  لملبددم: التكنولو يددا-ا

 .  لفمجهةهلة   و    منبجوا ممد مياو  بني لفبشر
 :  اد     لدي  مموةهل م   ةثو : المنتج- 
 .  لفرتةة  لمل ريو  لفيي و  لفشداو  م   ةث ل جر: الهيةة-1 
فعنددد م  تبدددبىل ادددرةا بمقددد مي ،  رل  لملندددم لفدددت تضدددةف بلدددصا خ صدددا و :السدددمات او ال صدددائل المتميدددزة-8 

ادددد  فيشدددرةا    يددد ر . و مندددم  مموةددده   خل ئلددده تددددي  قددد  وضدددع  نصبددده  صيدددة  يبدددا لملن فبدددا بموةةددده لملندددم 
صددد  ةةصةدددا : فمبدددزسر مدددثال، لفبدددو ة لل لددد   لفدددت تضدددةصه  ملنمجهددد  مددد  خدددالخ للمقلددد   آ ل  صةندددا مددد  لفعودددال 

صد  مدد ى للدمع لرار  فدد فع ، و ئص لملقرت دا فةددي  لملنددم   ةثدر أاددب ص  فر بد هترمدد  اد  لةلدد ، و تصضدةيهر فيوندم 
 . مق با ذفد

                                                 
 : جد  لفرديو أه ةا م -1
 ، بملرف.25-56 ص ص، ب و  لنا نشر، لفطبعا ل وه، مل  ، لفق ار ، رل  لفدم ''، فل   ص   مم  ةةف تنم  فمن : ل رل   لفمن فبةا فإلنم ش، '' د  لة  ملطصة-
،   ه ، لل معا ل لالمةا، ةيةا لفمج   ،     منشي  ،  ل فا م دبم ''،  ار تطبةىل نا و أرل   للير  لفش ميا صية  ل لة ة لفمن فبةا   لملنش ة لفلن صةا'' ،ب لا ف  ا قن لا-

  . 62، ص 5118، فيبطني
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  مق  نددا ةددا مدد  لفقةوددا و  اندد  لمعددني  بدد بو  .ليدد  ذفددد ي لدد  م اةددا لةلدد ئص لملوددد  أضدد فمه  فيونددم 
 فمديصدا لفدت لددمموويه  مدد    مد  لدة فعينه مق بيهدد  بو   و لملنصعدا لفدت لدرى لفعوددال  يقةقهد  مد  أضدد فا ادته لفبدوا

 .  لفشرةا لب  اته ل ض فا
فددد  ل مددر لمطيدد   لضدد  تقدد لر صدد   لصمبدد  لة مثددا نبددبا لفعوددال  لفددرل بني   أضدد فا ةددا مدد  لةلدد ئص 

 ،مد ى لفشدرةا صيدة أضد فمه    وقد  حمد ور  و من لد و  .أذ جيد     تددي  نبدبا معقيفدا، لفت تصدر   أضد فمه 
 ةتل م ى لرصمهر   ذفد.و  تقية  لفشرةا   اتل لفل ر م ى ق    لملن فبني صيةو 

لفبدديل مددع تيقعدد ة ةددا و  و الادد    اددتل لفندديو مدد  لفموةةدده فيونددم  لبدد ص  لفشددرةا صيددة لفميلفددىل لفراددةىل
تقبدددةر مددد  لفعودددال  ضدددو  ألدددرتلتةجةا ل نمددد ش وفقددد  فر بددد ة زددد را  لفعودددال  صنددد م  تص ضدددا لفشدددرةا بدددني تقددد مي 

 ي مددهل  ،  و تقدد مي صدد ر حمد ور مدد  خطديو لملنددم ، لددعر  صيدةو   را  لفعوددال  بمديصدامنمجد ة وفددىل خلد ئص زدد
 .  لع    قاو  حم ور م  لملنمج ة لفنوطةا بمديصا

مد  لمجبد     و اي :Conformance Qualityتوافق خصائل المنتج مع الموا فات المحددة -3 
ز  تنم  ادرةا لدة  لة صد رل مد  طدرلز معدني تبدمطةع ة. للمةص ئه  فيويلصص ة ل  ر و  ر دا و اا و  لة لملنم 
 .  مع ل مة د ة لفعوةا خل ئص لملنم  و  فىل تلوةرل  م ى تي و  ةير   صشر ايل   911 ي منه     تبيغ لرصا 

      خطدد  و اددتل ةوقةدد ا ف  دددا دددير  ل رل  لفدديط  رو  صةدديب  و :  Reliabilityمصددداقية المنددتج -4 
لعمود  صيةده و   ةدث لثدىل لفعوةدا   ملد لقةا لملندم ، و    رىن مد  لفعطداىل خدالخ مد   حمد ر  و  صط خ لملنم  ل و حب

تعوددا و  لل لدد   ببددرصا ل فددد     تيددمقط ، و لالجندد زو  لفعيةدد  تشددجةع لفعدد ميني صيددة لالبمددد   ل رل  فددتل لمعددني صيددة 
 ل ل لدد  هشدددييل صقدال ي صةدد  يدل   لمليلقددع صيدة و     يدث لفعدد ميني ب فشدرةا   اددىت لملبدميل ة، و صيدة تطبةقهدد 

 . والئهرو  تطيلر ر دا  ض ئهرو  تنوةاو  تطيلر طر  د ل   لتب لفعوال 
ةوقةدد ا ملدد   لاللددمة لو لملميقعددا ملنددم  معددني   :  Durabilityالرددول النسددبي لمدددة االسددت دام -5 

 ةدددث اةدددا ةثددد  مددد  و  .اددد  خ صدددةا وثدددا قةودددا فددد ى لملشدددرتي منمجددد ة معةندددا، و ظدددروف تشددد ةا طبةعدددا  و جمهددد  
مدع مرلصد    ال ، فدد  لمعدني    ال ت د ل ل رل     لفبدعر، لفعوال  ف فع لدعر  صيدة فيبديع لفدت تشدمهر بعودر طيلدا

 . لدي  لملنم  بطبةعمه لرلع لفمق رو بصضا تطي لة تدنيفيدةا لرلعا
. ه  و تعطيددددهةوقةدددد ا فبددددهيفا ضددددبط  و أصددددال  منددددم  صندددد  فشددددي: Reparabilityال دددد   سددددهولة -0 

، أصدال ه   فضدا مد    اد  لفدت ال تموةده بدتفدو  ف فبة    لمللدنيصا مد   ددهل   و قطدع  ةد   يفطةدا لبدها ادرلؤا 
 لملدد خو  ترةةبدده بنصبدده بزقددا تديصددا   لفيقدد و  تعيدي ر دددا ل قبدد خ صيددة لملنددم  ةيودد  تةبددر فيعوةددا اددرل  للدده  لفبدد لاو 
معةنددا تعددا مدد  لفبددها صيددة مبددمة مه    لملددا ب فشددرةا  و مدمدد   و ةيودد  تدديلفرة   لملنددم  خ صددا ، للهدد و 

 . أا    ص  ةةصةا أصال  لملنم   و أص رته   فمه لفطبةعةاو  لفلة نا ب س تف فةبها صيةهر تشةةص ل  فا
ذفدددد ةوقةدد ا فددد ى د ذبةدددا ماهدددر لملندددم  فيعوةدددا فهنددد ك صودددال   ل بدددي       لددد فعيل و :Styleالشدددكل -7 

 .لملالبددلو  لفبدد ص ةو ل مثيددا صيددة ذفددد ةثدد     لفبددة  لة و  .مموةددهل  و  دد  صدد ريو  نددم  لبدد ول فرلدد للددعرل  صيددة مل
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        فقدددد  تددددي  لفبددددة    . مددد  ن  ةدددا  خددددرى فدددإ  تصدددرر لملنددددم    ادددديه  و روقدددده ال لعددد  ومعددده بددددزرل  صددد ل لملبدددميىو 
 . يصا   صة نمه مدو   و لفب صا ممصرر    اديه  فدنه  ضعةصا    رلئه   و صعبا

 .  لفم يةف     لالصمب  لة لس ما   د ذبةا ادا لملنم و  و لمعني لصمب   لفمعبئا
تعةددني صدد ميني ، و ذفددد مدد  خددالخ  ددرص لفشددرةا صيددة لفناددر لفعدد ميني ةددر ا مدد خ فدددريو :خصددائل العدداملين-ج

مد    ل رل  و  لفثقدا بد فنصلو  هد   لملو  يصةدهار صد ميي  لموةدهو  جبدميى صد خ مد  لملعرفداو  تد ب ارو  زب  لخمة  ار
 . تنوةه و  تروله و  ا  لفثق فا لفت ته صه  ل رل   لفعية ، و لف قةىل لملرتده صية  ل ا اق فا للير و  لفراةىل لفبرلع

 ي ادا . اد  فيشرةا لفموةده صيدة من فبدةه  مد   ةدث لخمة  اد  سةددا قنديلة تيزلدع منمج هتد : قنوات التوزيع-د
ةةدف ختمد   ميزصةهد  حبةدث ، و ممد در للويدا  و لفمجهئدا  و مب ادر  مد  خدالخ من فدت تيزلعهد  لة صداتيزو مد  خدالخ 

فدد لهر صودد خ بةددع مدد  بني صيددة لملهدد  لة و  تنمشددر اددبدمهر صيددة نطدد   د ددرل   ولددع مدد  ذفددد لةدد ص جن فبددةه 
صدا مب ادر  صيدة    تددي   قدرب ق  تموةه لفشرةا م  خالخ تقد مي منمج هتد  مد  خدالخ من فدت تيزلعهد  لة . و لفبةعةا

 .   صية دتب و   لبر تع مالو   لها بيي  و  م    ا  فيعوال 
     :  ان  اد     تموةه لفشرةا م  خالخ ص   لبا  يه و : خدمة العميل-و
أذ ادد  فيوالبددا    ،  ي تبددهةا مهودا لفعوةددا   طيد  لملندم   و لملنمجدد ة: تسدهيل تلقدي طلددع العميدل-1و

يددة لالنرتنددد  فمبددها صيددة صوالئهدد  وضدددع طيبدد هتر صيددة اددتل لمليقدددع ببددهيفا  و مدد  خددالخ لفصلددد  تمةددت ميقعهدد  ص
لالفدرتوين    و ب الصمو ر صية فيبصا لفمبيلىل لملب ار لفق ئوا صيدة للدمه لف جمويصدا معةندا مد  لملبدمهيدني وفدىل 

  آفة هتدد  صدد  لفمقنةدد ة لفمقية لددالالتلدد خ اددر صدد  طرلددىل جمويصددا مدد  لفمقنةدد ة لفددت ختميددف  و  ق صدد   بة ندد ة رقةقددا
 .  ..لخل. ذفد صية ا ةيا لالتل خ لفشةل  وده  فيده    و لالتل خ لملب ار ص  طرلىل لس تف  و لفصل و 
لقلدد  بددتفد قةدد و لفشددرةا لفب ئعددا برتةةدد  لمفددا  و للهدد ز فدد ى لفعوةددا   لمليقددع لملن لدد  فةعوددا و : التر يددع-8و

   لخل... و لفصن ر   خ فيموةةه لفمبيلق  ا م      الة بةع لمالة لفثقةيا   لملل نعلع  اتل ليفو  ،ب  رل  لملميقع
 ةدددث ادددد     تموةددده لفشدددرةا بز ددد  ال تبةدددع  دهددده  فقدددط بدددا تلدددنع برن جمددد  فمددد  ل  :تددددريع عمدددال العميدددل-3و

 . لفع ميني ف ى لملشرتي صية لفمش ةا لفبيةر فيمجهةهلة
  مدددص ذفدددد  نبددد  لفمجهةدددهلة لملودددد  ادددرلؤا  فمددددي   ةثدددر تن لدددب  مدددع  ةددد: تقدددديم المشدددورة للعميدددل-4و

 ضدديلبط تشدد ةا اددته لفمجهةددهلةو  تقدد مي لفنلددح بشددز   نبدد  ناددرو  ،ظددروف لفمشدد ةا فدد ى لفعوةدداو  ل مة ددد ة
ةددتفد بشددز   نبدد  تلددوةر فيونددم  زقددىل مةددهلة نبددبةا صندد  تشدد ةيه و  .ناددر لملعييمدد ة ل زمددا فدصدد    لفمشدد ةاو 

 . ةصية لفمجهةهل
 ةددث اددد     تموةدده لفشددرةا صيددة من فبددةه  مدد  خددالخ تلددوةر برندد م  فيلددة نا لف و لددا : الصدد  و  الصدديانة-5و

 . للمورل لا تش ةيه و  لملمد ميا فيمجهةهلة لملب صا ج  ز فع صية لالما
فدددال تبددد فغ  ،بددد فعوال   لفلدددرل ا   لتلددد الهتو  لملقلدددير انددد     تمودددرى لفشدددرةا لف قددداو : االالتدددرامو  الصدددراالة-0و

 ةدتفد فدإ  ل درتلو لفعودال  لمطيد  لفدرر لفبدرلع لفلدرلح. لفشرةا   ل صال  ص  منمج هت  بتةر مةهلة فةب  فةه 
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لالصمدد ل  صود  قد  لدددي  مد  قلددي   و خطدز   لفمعدرف صيددة تقةدةر لفعوددال  و  ادد ولارو  لفد قةىل صيدة للمصبدد  لهترو 
 . م ى  ض ئهر صنهو  فإلدرل  لفعالد  لملمةت

ث لفملدددوةر  و لفملدددنةع  و لفم يةدددف      تعددد  قددد    لملالبدددا صيدددة تقددد مي منمجددد ة د لددد   مددد   ةدددو :بتكاريدددةاال-ن
 لددددل لملةدددده  و  لفمه لدددد لةو   ةددددث ادددد     لنددددم  صدددد  لالبمددددد   للددددمج با  لدددرو فيصددددرص،  و ةدددا مدددد  اددددي د لدددد 

  فاا صية مةهلهت  لفمن فبةا.اتل ز ث صن م  تبمطةع لملالبا للم الخ ق  هت  لليارلا   ل و  ،لفمن فبةا
لفقدد    و    ادد و    لفمدةددف مددع لفمقيبدد ة   لفطيدد  لدديل  ةدد   ذفددد ب مليلصددص ة  و لفمديصددادتعدد  انددو : المرونددة-ي

 .  صية لاللمج با س 
فددد  ، أال  ندده ومدد  لفن  ةددا لفعويةددا فإندده مدد  لفلددع  ددد ل بددز  تموةدده لفشددرةا   ةددا اددته ليفددالة جمموعددا

ال لدموددددا ، و مدددد    وةهاددد      دددد   و بعددد  اددددته ليفددد الةو    ادددد  تيدددد لفددددت يددد وخ بندددد   قيهتددد لفشدددرة ة لملموةددده 
فيوناوددددا يقةددددىل لفموةدددده   للددددير   و    ي جمدددد خ آخددددر تبددددمه فه أال أذل جنودددد    نقددددا اددددتل لفموةدددده أه  ذادددد   

للهد ة و  لفشدعبةاو  ليفد فل لفنة بداو  يعةد ة د لدا لملبدمهيدو  ا ول ئا ل صالودة فا ل طرلف ليفموعا لمثو  لفعوال 
 .  فزن  ف  تموةه   نار لف   أال     ر ك اي ذفد، ل ديمةا ذلة لفعالقاىل

اقااش  طا طب  اإ   ا  ج لاال ا   ا-3
تطبةدىل ألدرتلتةجةا لفموةةده ادنده  جيد ز  يهد  و  اند ك جمويصدا مد  لفشدروو لفيلدد  تيفراد  فمدمود  لملالبدا مد  تبد 

 : 1فةو  لي 
بدددني و  لمومدددع اددد  لملةدددهلة لفدددتو     لمومددع لملبدددمهيدي  بقددد   ةددد ف مددد  لملال ادددا فموةةددده لفصدددر  بددني مندددم  لفشدددرةا-ا

 .  لملنمج ة لملن فبا ل خرى
 .     تدي  اته لاللمة لم ة منبجوا مع ل مة د ة لملبمهيد، و أ  لدي  لملنم  للمة لم ة ممع ر - 
مبعدددددي  نصدددددل ل لدددددرتلتةجةا أ  ادددددته لفشدددددروو لفثالادددددا تعطددددد  صددددد و وددددددير صددددد ر ةبددددد  مددددد  لملن فبدددددني لفدددددتل  ل-ج

 مددد     ددد خ صددد و للدددمط صا لملبدددمهيد ، ل لدددرتلتةجةا لفموةةددده    ددد خ تطبةقهددد    أ ددد ى لفشدددرة ة فع فةدددا  ةدددص
لملال اا فيم  لة لفدت طدر ة صيدة لملندم   و    د خ ة ند  وظد ئف لملندم  ال تيد    دد ة لملبدمهيد فيد  تددي  

 . ئ   م  تطبةىل اته ل لرتلتةجةاان ك  ي ف 
اقااا ا  ا بنياإ   ا  ج لاال ا   -4

هتةئددددا لملندددد ل لفددددالزو فنجدددد   اددددته و  مبددددميهم هت  لفضددددرو لاو  أ  لصمودددد ر لملالبددددا  لددددرتلتةجةا لفموةةدددده وفددددىل اددددروطه 
 ة ل رل لددا لفعيةدد  أ لدد   اق فةددا لفموةةدده   لملنطقددا مدد   ببددط فةهدد  أه لملبددميلو  ل لددرتلتةجةا صيددة يةددع لملبددميل ة

 :  2ليف لب ص  لملالبا صية

                                                 
 .  991ص ، مردع ل بىل لفتةر، 9118، خيةا نبةا مرل -1
 ، 85-82 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5112، اةق    اج  -2

-F.leroy ; les stratégies d'entreprises ; dunod ; paris ; France ; 2001; p 43. 

-F.bildault ; 1998 ; op cit ; p 140. 
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فةود  ل  لث صن صا ألدرتلتةجةا قةد ر  ، أذل  نه صن م  له ف لفموةه قط ص ة لي  خ صا: تجنع المنافسة-ا
جعددخ ختلددص لملالبددا   لفمع مددا مددع اددرزا خ صددا مدد  لفهبدد ئ    قطدد و ضددةف مدد   Nicheل لدديل  لفلدد    

ةود      ديلده لفد خيخ تددي  ولضدوا ب فنبدبا لملنمجدني      ،  نقص م      لملن فبام    ف فموةةه لو  ،لفبي 
مدددد   دددددا لالقددددرتلب مدددد  مرةدددده لملالبددددا لملمبنةددددا ، لفدددد لخيني للدددد ر لبددددميهو صيددددةهر للددددمثو  لة ب ااددددا   لفموةةدددده

 .  صهسر م  لملن فبني لملب ارل  ذوي لفعروض    لفيلضوا فيوبمهيدني فةود  ،  لرتلتةجةا لفموةه
 ةددددث    لفشددددرة ة لفددددت ختمدددد   اددددته ل لددددرتلتةجةا تدددددي   قددددا : الزبددددائنو  ع قددددات م تلفددددة مددددع المددددوردين- 

فقدي  لفمصد وض مدع لملدي رل   و لملديزصني ،  ب لةا م  لملالب ة لفت ختمد   ألدرتلتةجةا لسةوندا صد  طرلدىل لفمدد فةف
 .   تقيى قي  لفمص وض ب فنببا فيهبي   ،  ةث    دير  لفعرض لمبوح فيوالبا ب فمل ي فيويزصني

ب فمد ل فدإ  ادتل و  ،أ  ألرتلتةجةا لفموةةه مبنةا صية تيضةح قةودا وةده لملندم  فيوبدمهيد   لفبدي : المردودية-ج
مم  لبوح فيوالبا مد  ل لديخ صيدة ، ل خ  ق با صية رفع لعر ب ا  مق با ل ليخ صية تيد لفقةوا لملوةه 

  .  ا م   بح  ةص
اقاااش كثاإ   ا  ج لاال ا    ااخ ط -5

ب فر ر م  لالجي بة ة لفع ل   لفت تدمشف لصمو ر لملالبدا صيدة ادته ل لدرتلتةجةا أال  نده ادد     تقدع 
   تمعدرض سد  لملشد ةا لفدت ادد  و  دا اته ل خط  ، و لفشرةا   بع  ل خط   صن  أنم ده   لرتلتةجةا لفموةةه

 ادر ادته و  ، د صه    ل ل ا أه لفصهر لة طل فعيلمدا ادته ل لدرتلتةجةا  و تديصمهد لملالبا درل  ذفد اد  أ
 : 1لملة طر اد  أجي زا  فةو  لي و  ل خط  

صند م  زد ث ذفدد تبدمطةع ألدرتلتةجةا ، و أ  لملبمهيدني ق  ال لعمصو  لفبديعا فرلد   ب  ددا تدصز ل تصد و لدعرا -ا
 . لرتلتةجةا لفموةةهقة ر  لفمديصا لفم ي  ببهيفا صية أ

فددتل جيدد  صيددة لملالبدد ة أجيدد ر ملدد ر  وةدده و     لملن فبددني قدد  جيدد و  طددر    ةدد   لفبددو ة لملوةدده  ببددرصا- 
 . لمعت  تقية ا    وق  قل   و بمديصا منةصضا م  قبا لملن فبنيو  للع 

ذفدد مد  خدالخ لملب رفدا مدع و   أ  تطبةىل اته ل لرتلتةجةا ق  انع لملناوا   ة ند  مد  ل لديخ صيدة لدي  ةبد  -ج
تلددوةر و  خ صددا أذل ة ندد  لفنشدد ط ة لملطييبددا  جيدد ر لفموةةدده مديصددا ة  حبدد ث لفيللددعا، ألددرتلتةجةا لفمديصددا ل قددا

 . ارل  لمليلر ل وفةا ذلة لفنيصةا لفع فةاو  لفبيع
 لدرى    ادتل لل ند  مد  لملندم  بةنود  لملبدمهيد ال، حم وفا لملالبا لفرتةةه صية     مالمح لملندم  ةيدىل لفمود له-د

 .  لملة طر لفت لموويه و  اد     لاري أه خص  لفمد فةف

                                                 
 : أه ةا م اد  لفرديو -1
 . 28ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5112: ن رلا لفع  ف-

-Michael porter ; 1999 ; op ; cit ; pp 198-200 CF . 

 .82-81 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5112، اةق    اج   -
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صي   لملنميش أزل  تيف  لفمديصا ةو  ق  لقيا لفمقيةد  مد  لفصروقد ة لفدت و  ق  لضو  لملبمهيد خبل ئص لة ما-و
 .  ل  ةه  لملبمهيد ةوموةه فيونميش

ث    و  لنةدا لملالبدا مهود  ة ند  طبةعمهد  ال تعد رخ رومد  لفموةةده فهد   ةد، أ  لفي  لنةا فةل س  روم  قةوا-ن
 .  ال تلا أه اتل ل خ  أال أذل خصض  تد فةف لفهبي   و يبني نم ئجه  بلصا لق  ا  ل خ 

أذ  ندده أذل   يلددا لفشددرةا صيددة لمفةدد ة لفددت بيللددطمه  تدداار نشدد ط هت  صيددة لفقةوددا لملنمجددا : التمييددز المفددرط- 
تمعد ى نيصةدا لملندم   و مبدميى و  ةدز  تمجد وز،  يهبي   و ل ليا م  طرفه فإنه اد  س     تموةه بلصا مب فغ فةهد ف

 . تطيع ة لفهب ئ و  لة ما لملق ما   د ة
ف ملندد فل ، ألددرتلتةجةا لفموةةددهو  أ  فدد ئ  لفبددعر لملمعيددىل بدد فموةه مددرتبط بقةوددا: االرتفدداع الكبيددر لفددائض السددعر-ل

زلدد ر  صيددة ذفددد فددإ  ، و ةبددم   صندده مدد  طددرف زب ئندده أذل ةدد   فدد ئ  لفبددعر ل قددىل مدد  طرفدده مرتصددع ددد للملموةدده ل
لملالبدددا أذل   تدددرتك فهبي ددد  دددده ل مددد  قةودددا لملالبدددا   اددددا لدددعر معقددديخ فدددإ  لفهبدددي  لدددةو وخ لفمد مدددا مددد  

 .  ل صية
معمدص     معد ل  لاللدمعو خ ، ل اد     بعد  ل  ةد   هتودا لملالبد ة ضدرو   :  هل ا مية الشارة للقيمدة-ر

تنبة  يةا أا  لة لفقةوا    لفهب ئ     مهةئني ملعرفدا لالخمالفد ة بدني . و ا  لفقيلص  لفي ة   "ل قةقةا" فيموةه
جيعا لملالبا معرضا سجديو لملن فبدني لفدتل  لدةق مي   ل  ص خأ  اتل . لملي رل   و فةل ف لهر لفق    صية ذفد

 . فد  ذو مب    فضا فيشرل  ف ى لفهبي و  وا  رىنمنمج  بقة
أ  لفموةةدده ال لقدير أه نمدد ئ   صيددة مد  لملميلددط أذل   تصددي  لفقةودا لمل  ةددا مدد  خددالخ : تجا دل تكلفددة التمييددز-ز

صية  ل ا لفرتلضده     ادتل ، فع ر  م  تنبة لملالب ة صهخ تديصا لفنش ط ة لملارلا أه لفموةةه. لفهبي  تديصمه 
لفدددت قددد  ال تبدددمطةع و  مددد    فهددد  صرضدددا ةطدددر يودددا ملددد  لف أضددد فةا ددددرل  ادددتل لفموةةددده. و خددد  ذو مررورلدددال 

 .   و خطر تضةةع فرص درل  ختصة  لفمديصا ص  طرلىل دها صيلما تطي ا ، للرتد صه  م  دها
أال فةود  بد ملنم  بعد  لملالبد ة ال تصددر   لفموةةده : التر يز على المنتوج ا ثر من مجموع سلسدلة القيمدة- د

هتوددا أمد نةدد ة لفموةدده لفددت تميلددد    نقددط  خددرى مدد  ليبدديا لفقةوددا  ندده صدد ر  مدد  تدديفر جمودديو ليبدديا و  لملدد ري
 .  أ  ة   لملنم  صب    ص  منم  ق ص يو  مبم لما فيموةه  ىتو  لفقةوا فرص ص ل  

وز د  لفنبد  بلدصا ص مدا  بد  و  ل تم   مع ل  لفشر : عدم تحديد القراعات او التجزئات السوقية للزبائن-ي
فدددددإذل   تددددد  ك لفشدددددرةا وددددددير قط صددددد ة لددددديقةا   مبدددددميى زب ئنهددددد  لمبدددددمجة  بلدددددي   لدددددةئا ب فنبدددددبا . لفهبددددد ئ 

 .  م    تلبح صرضا اللرتلتةجة ة لفرتةةهو  ال مة د ة لفهب ئ 
  جيدد     نبدد  وةهادد  صيددة فدددو  أ  ودددير تقبددةو ة لدديقةا ال لعدد     لملالبددا جيدد     ختمدد   ألددرتلتةجةا لفرتةةدده

 . مع ل  ارل  مقبوا صية ص ر ةب  م  لفهب ئ 
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لنطالقدد  مدد  ةددا مد  لددبىل  دديخ ألددرتلتةجةا لفرتةةده فإندده اددد  تيةددةص  ادر لفالزمددا فيمويةددا ب ةددا و  و  خد ل
 :  1اتل صية لفنوي لفم لو  لخمة   ل لرتلتةجةاو  ي ل  صيلما لفموةه

 ؛   ي ل  م  اي لملم   لفشرلئ-9
 ؛  م ى تزا ا   ل  تدي  لملالبا مبمعويا س و  تعرلف ليبيا لفقةوا لملبمهيد-5
 ؛  تصضةيه  م  قبا اتل ل خ و  مبميل ة ترتةبه و  ي ل  مع ل  لفشرل  ب فنببا فيوبمهيد-2
 ؛  ل مويا فيمي ة    ليبيا لفقةوا لة صا ب ملالباو  تقةةر لفعيلما ل قةقةا-5
 ؛  ل مويا فيموةةهو  لملل ر  لمليدير   ب ب تديصا-2
 ؛  دتب  فيهب ئ  مق  نا أه تديصا لفموةةهو  لفت ختيىل لفموةةه ل ةثر  يةاو  لخمة   ادا لفنش ط ة لملنمجا فيقةوا-6
 ؛  لخمب   للم لما ألرتلتةجةا لفموةةه لملةم   -0
 . ختصة  تديصا لفنش ط ة لفت ال تاار صية لفموةةه لملبمةيص م  قبا لملالباو  تقيةص-8

اقااإ   ا  ج لاال  ك  قا: ل: 
 ةث تلدور ادته ل خد   ملبد ص   لفشدرةا صيدة ، تعرف ل لرتلتةجةا لفع ما لفث فثا بز   ألرتلتةجةا لفرتةةه

 .  للمه لف فئا صوال  معةنا رلخا لفلن صا
 : التر يز مفهوم إستراتيجية-1

أ  ألددرتلتةجةا لفرتةةدده تعمددص مدد  بددني  اددر لفبدد لئا ل لددرتلتةجةا لفددت اددد  لالصمودد ر صيةهدد  بيصددصه  أ دد ى 
آ ل  لفبدد  ثني فةودد  مددص اددته ل لددرتلتةجةا أال    جمويهدد  ةدد   لمصددىل و  قدد  تعدد رة لفمعدد  لف. و لفنوددي ةللددرتلتةجة 

  ادتل لفلد ر فدإ   ي مالبدا تقدر     ترةةده ميل راد    . و لتةجةال بع ر لفرئةبةا سته ل لرت و   يخ معار ل  و 
 :  2 نشطمه  فإ   تبمطةع    ختم   بني

صيلمدا  خدرى فإلنمد ش و  جعخ نقا  طيخ خدط لفدتي ليدد  بلدصا مث فةدا ملد ر  لملديلر ل وفةدا: التكامل العمومي-ا
 . أه   لا لفميزلع لفنه ئ 

 ط ة لملالبدا أه  لديل   خدرى  و ادرل  من فبدني لقيمدي  بدنصل لفنشد و جعدخ تيلدعا نشد: التكامل اطفقي- 
  و لملرو  مر   خرى أه ي فص ة.

ألددرتلتةجة ة لفموةةدده أه تلددوةر مدد  و  صيددة صدددل ألددرتلتةجة ة قةدد ر  لفمودد فف لملنةصضدداو  أ  ألددرتلتةجةا لفرتةةدده
اددد     . وضددع معددني مدد  لفعوددال  فإيفدد  هتدد ف أه فئددا ذلة،  دددا لددي   ولددع  و صيددة مبددميى لفلددن صا ةدددا

       لددي  د ددرل    منطقددا معةنددا، قبددر صدد   مدد  خددط أنمدد ش معددني، تدددي  اددته لفصئدد ة جمويصددا مشددرتل  حمدد رل 
 .3تصلةالة خ صاو   و فئا ذلة  ذول 

                                                 
1
-Michael porter: 1999: OP cit ; pp 200-201 CF . 

2
-Giorgio pellicelli ; stratégie d'entreprise ; éditions de boeck université ; bruxelles ; Belgique ; 1

er
 édition ; 2007 

; p 281. 
 .252ص  ،مردع ل بىل لفتةر، 5118تريا صب  ل دةر لةهلم ، ،  وبرة. بمل، رلصة  .ل -3
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 ةثدر و  أ  اته ل لرتلتةجةا تعمو  صية لفرتلض ل تص و ق    لملالبا صية خ ما اتل لفقط و بطرلقدا  ةصدز
 .  صيةا م  من فبةه  لفتل  لمع ميي  مع قط ص ة  ةص م  لفبي ف

لفيصديخ أه ميقدع  فضدا   لفبدي  مد  خدالخ و   و بعب     خرى فإ  اته ل لرتلتةجةا هت ف أه بن   مةه  تن فبةا
ه  و لفرتةةدد،  و بيللددطا لفرتةةدده صيددة لددي  د ددرل  حمدد ور، أاددب و   ددد ة خ صددا يفويصددا معةنددا مدد  لملبددمهيدني

ف فبوا لملوةه  سته ل لرتلتةجةا ا  ختلةص لملالبا   خ ما نببا معةندا مد  . صي  للمة لم ة معةنا فيونميش
 . فةل لفبي  ةداو  لفبي 

م  مت فدإ  لفبة لد ة لفيظةصةدا لفدت تنبثدىل ، و حم ر و  أ  ألرتلتةجةا لفرتةةه تبخ صية خ ما  ا لف خ صا
لفتي ل و   يخ خ ما ل اد لف و  أط   لفميده لفرئةب  فإللرتلتةجةا لفع ماص  اته ل لرتلتةجةا لمر تبوةمه    

قددد  لهتر و  ف صيةدددا مدد  لملن فبددني لفددتل  زددد وفي  ترةةدده دهدديرارو  ل لددرتلتةجةا لفددت مت ي لدد ا  بشددددا  ةثددر ةصدد   
تبددمطةع يقةددىل مةدده  ةنمةجددا ملدد  لددبىل اددد  لفقدديخ بددز  لملالبددا قدد  ال و  .لفمن فبددةا صيددة لفمندد فل ب  لدديل  لفع ملةددا

أال    ب لددمط صمه  ذفددد أذل مدد   ةددهة صيددة  ادد لف لدديقةا . تد فةصةددا  و مةدده  تصددرر لملنددم    خ مددا لفبددي  ةدددا
معةندددا حبةدددث تيددد  ل مة دددد ة ادددته ل اددد لف بشددددا خددد ص  و تقددد مي منمجددد ة بزلدددع   تن فبدددةا ة مدددا  اددد لفه  

 .1البا لاللمص ر  م      لملهلل  لملتةي    و لملةهتني مع ب فم ل فإ  ألرتلتةجةا لفرتةةه تمةح فيوو  .ل  ر 
 : 2ي و  أ  أتب و  ي مالبا  لرتلتةجةا لفرتةةه ليهمه  خطيت    ل لةم   في خيخ   اته ل لرتلتةجةا

  ؛  ي ل  لفقط و لفلن ص  لفتي لممر لملن فبا فةهو  لخمة  - 
مدد ى ادد   لملن فبددا ، و  حبةمددهو  معرفددا  جددر اددتل لفقطدد ولفددتي لبددميد  و  ي لدد  لفقطدد و لفبدديق  لملبددمه ف،-ب
لفشددددرةا مددددع   ددددد ة لملبددددمهيد   لفقطدددد و  ةمدددد ى تيلفددددىل أمد نةدددد و  . يةمدددده ب فنبددددبا فيون فبددددني لمخددددرل و  .فةدددده

 .  لملبمه ف
 :  3اد  يقةىل لملةه  لفمن فبةا   ظا اته ل لرتلتةجةا م  خالخو  اتل
 : تل لفقط و لفبيق  لملبمه فتق مي منم   و خ ممه بمديصا  قا س- 
 . تق مي منم   و خ ما ممةه  بشدا  فضا حبةث تشبع   د ة لفقط و لفبيق  لملبمه ف- 
 .  لفموةةه مع  فقط و ليق  حم رو   و م  خالخ ألرتلتةجةت لفمديصا ل قا-ج

ضددددي  نطدددد   ألددددرتلتةجة ة لفموةةدددده   و  أ  ألددددرتلتةجة ة لفرتةةدددده ختميددددف صدددد  قةدددد ر  لفمددددد فةف لملنةصضددددا
رلخددا فئددا  و لددي  مبددمه ف معددني تبددمطةع اددرةا لفرتةةدده    ودد  ا لفدثدد  مدد  ، مددع ذفددد. و لفبددي  لملبددمه ف

نصدددل لةلددد ئص مثدددا منددد ا  لفمديصدددا لملنةصضدددا  و لفموةةددده فةوددد  لمعيدددىل بصئدددا لفبدددي   و قبدددر لملندددم  لملبدددمه ف 
 .   و رلئر  لفعوا جي     تدي  ممةللا  لض لمله  لة لفت تبمة مه  لفشرةا و  م    لمليل ر. و ل ضةىل نط ق 
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 .999ص  ر،، مردع ل بىل لفتة5116، د  رليب صي   -2
 .21ص  ،مردع ل بىل لفتةر، 5115، يلري صور صيض لف -3
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 : شروط تربيق إستراتيجية التر يز-2
لفدت مد  بةنهد  و  ل ل لدةاو  تطبةىل ألدرتلتةجةا لفرتةةده لبدميد  تديلفر بعد  لفشدروو لس مداو  أ  تب  مصهيو
 :  1اد  لفمطر  أه م لي 

 ؛   و لبمة مي  لملنم  بطر   ميصاودير جمويص ة  ميصا م  لملبمهيدني لفتل  سر   د ة  ميصا -ا
 ي صد و حم وفدا  ي مند فل  خدر لفمةلدص   ، ص و ودير من فبني ز وفي  لفمةلص   لفبدي  لملبدمه ف- 

 ؛  نصل لفقط و لفبيق  لملبمه ف

 ي صندد م  ال تبددوح مدديل ر ، صدد و ودددير مدديل ر ة فةددا فيشددرةا تبددوح سدد  ب فمةلددص    ةثددر مدد  قطدد و لدديق -ج
 ؛  حم ورو   بم طةا قط و ليق  معنيلملناوا أال

 ؛  فتل تبعة لفشرةا فيبةطر  صيةهو ، ودير قط ص ة ليقةا  ةثر د ذبةا م    ا -د

 لفميلدددد    قطددد و ملددد   ملةددده  تن فبدددةا  ةدددث    لملالبدددا لملمبنةدددا سدددته ل لدددرتلتةجةا تبدددوح بمبددد ل    دددد ة-و
ب فمدد ل ف فمةلددص   ندديو ول دد  مدد  لفطيدد  قدد  ، و ةودداذفددد ب لددمعو خ ليبدديا لفق، و   بدد ة لملبددمهيدني لفع مدداو 

 ؛  لاري أه يبني دير  ل نم ش

 ؛  صية للرتلتةجة ة لفرتةةه    تث  تد فةف تبيلقةا فيون فبني- 

أ  لملةه  لفمن فبةا  لرتلتةجةا لفرتةةده تددي  لدهيا ل ةد ز    صد ر ةبد  مد  لفقط صد ة أذل ودند  لملالبدا مد  -ن
لفعالقددا لملمب رفددا بددني ليبدديا لفنشددط ة. ةودد    دد  قدد  تبدد ص    تيضددةح و  لنةددا لفعددرض خ صددا أذل   لاللددمص ر  مدد 

 ؛  ة ن  جمويصا لملنمج ة لملقرت ا تب ص    ت ل  مشرتل ة لفهبي 

       .  حبةث اد     لدي  فرصا خ صا فيوالبا، لةمش ف طرلقا د ل   فمقةةر قط و م -ي
 : التر يز بناء الميزة القائمة على-3

 ةددث ادنهدد     تمبدد  لفرتةةدده لفقدد ئر صيددة لفمددد فةف ، تبددمطةع لفشددرة ة    تبدد  لفرتةةدده بإ دد ى طددرلقمني
 .   و    تب  لفرتةةه لفق ئر صية لفموةه، ة ما فئا  و قبر معني   لفبي 

 اند   ، فمديصا ل قداوا  صب    ص  ألرتلتةجةا يقةىل ل:  Cost focus strategyإستراتيجية تر يز التكلفة -ا
 ةدددث لددةعير لالصمقددد ر بددز  لفشدددرةا ادد  ل ةصدددز   تيبةدددا ، خ مددا دددده  معددني مددد  لفبددي   و جمويصدددا مدد  لملشدددرتل 

 . ل مة د هتر ةي  يةع نش ط هت  مرةه    اتل لله  لفل   م  لفبي 
 

                                                 
 : ، نقال ص 999مردع ل بىل لفتةر ص ، 5116، صي   د  رليب-1
   ، صمردع ل بىل لفتةر، 9118ل  مر خيةا نبةا  -
 .12 مردع ل بىل لفتةر ص، 5112، اةق    اج   –

 -Michael  Porter ; 1999 ; op cit; p.324 

   



               للرفع من  قدرتها على التمويل الذاتيبناء المزايا التنافسية للمؤسسات ص.و.م و  : التسويقالفصل الثالث
                                                               

- 525 - 

 

لبدميهو تدديفر جمويصدا مدد   لملرتدده  صيددة لفبدةطر  صد  طرلددىل لفمدد فةفو  أ  جند   ألدرتلتةجةا لفرتةةدده لملعمود  
 :1لفعيلما  و مص تةح لفنج   اد  للمعرلض  يه    م  لي 

لفبوث ص  للمه لف نعني فه ل مة د ة خ صا م   ددا    لددي  فيوالبدا لفقد    صيدة ترةةده لفمدد فةف ب ةدا -
 :  خ ما اتل لله  لملبمه ف فقط

 . ر م  قبا لملالبالفمد فةف ا ف خ ما لاللمه لف فقط ل  و  ترةةه للهير-
 م  ل فضا لخمة   للمه لف فه   د ة حم ر  م  لدا ترةةه لفمد فةف بشدا  فضا -
 :  لفضةقاو  ال جي  لفرترر   لاللمثو   ب ةا خ ما اته ل  د ة ل  ور -
 .  دعا لفمودر   لفمد فةف اق فا   لملناوا-

ا لملطبقا م  قبا ليبيا لفصن ر  لملمةللا فعيدة لدبةا أ  خ  مث خ صية اته ل لرتلتةجةا ا  تيد ل لرتلتةجة
تبددمه ف فقددط فئددا زبدد ئ    la Quintaلملثدد خ فندد ر  لفطددر  لفبددرلعا  و   لفياللدد ة لملمودد   ل مرلدةددا ليبدديا 

 .   د خ ل صو خ
وادد  صبدد    صدد  ألددرتلتةجةا يقةددىل : Differentiation focus strategyإسددتراتيجية تر يددز التمددايز - 
 تيبةدددا فال مة دددد ة لة صدددا مددده  معدددني مددد  لفبدددي   و جمويصدددا مددد  لملبدددمهيدني،  له   لفبددديع  و لةددد م ةلفموددد
 :2فنج   لملالبا   اتل لملة ل  فإنه لمعني صيةه  م  لي  و 
   ؛  خيىل صرض حبةث تدي  قةومه مصبر  فبعره لملعطة-
 ؛  لالبمع ر ص  لفرتةةه صية منم  ول  و  ل ص ب صية لفعرض فيويلع-
 ؛  خليص  ص  طرلىل صويةا ل لل خو  لملال ااو  دعا لفموةةه لها لفقرل  -
لملميلصدددا مددد  لددددا تصددد ري لملال قدددا لفبدددرلعا مددد  قبدددا و  دعدددا لاللدددمه لف ممودددرك صددد  طرلدددىل لفمج لددد  لملبدددمور-

 لملن فبني؛
 ؛  هحم ور  بني لملبمهيدني لملبمه فني ب ةا لفصهر للة   بع ر لفموةةو  لخمة   صةنا ضةقا-
 بق   ذفد تدي   ةثر  ب لةا فيموةةه؛و  م  ل فضا لخمة   صةنا مبمه فا س    د ة د  قيلا  نه-
 .  لفبق    ةثر ترةةه صية   د ة لفعةنا لملبمه فا لملةم   -

جي   لض  معرفدا لالخمةد   لفعد ل ، ب ةا يقةىل جن   مموةه   يقةىل وتطبةىل اته ل لرتلتةجةاو  و  ل خ 
فيعةنا لملبمه فا وصيةه جي  م  ل فضا لخمةد   لاللدمه لف لفدتي فده   دد ة دد  ص فةدا  نده   ضد   ادته  لف قا
 :3ب فم ل جن   اته لملالبا فإنه لمعني صيةه  لممالك م لي و  لفعةنا
 ؛  أم  لفمودر بعوىل   لفمدنيفيدة ة لل  رقةقا-

                                                 
1
-Gérard Garifald ;l'analyse stratégique: édition d'organisation ; Paris ;France:3

ême
édition ; 2

ême
 tirage ; 2002 ; 

pp70-71.  
2
-Idem ; p.71  

3-Gérard Garifald;2002;op;cit;p71.  
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 قير تدنيفيدةا فيوالبا  و طرلقا أنم دهو   و لفق    صية فهر ا   لال مة د ة  , لفق    صية تز-
 : م اطر إستراتيجية التر يزو  مزايا-4

ةددتل و  نصددل لفيقدد  و  لفصيلئدد و   بعدد ر ألددرتلتةجةا لفرتةةدده لنطدديي صيددة لفع لدد  مدد  لملهللدد و  أ  تبدد  لملالبددا ملصهدديو
  يص ة ليبةا صية لملالبا و  اد     تدي  فه آا  

أ   ار م  ادد  مال امده فةود  مدص مهللد  ادته ل لدرتلتةجةا ادد  أجيد زه   : التر يزفوائد إستراتيجية و  مزايا-ا
 :1م  لي  

أ  لملةه  لفدصى   ألرتلتةجةا لفرتةةه    لفشرةا تدي  ق ر   صيدة أنشد    لد   مد     لفبدي  لموثدا   خ مدا -
 ل ولع و  فئا معةنا ض  لفشرة ة ذلة خطيو  ل نم ش ل ةص

ة ة لفت تمبخ اته ل لرتلتةجةا ق  ة ن  ق ر   صية    ليفر س  لخمة    لين  رلخا  لدي  لصيدة بع  لفشر -
دهددير لفالصبددني لفدبدد   و  صددن صا ل ولددا ىل، ومدد    تعوددىل لنعهلسدد  مدد  لالامودد و، لددبةا لملثدد خ آالة ميلددةقةا اددرقةا

 ق بيةدا ل لد  فيد ف و صنهلفئدا لفعودال ىل مد   . و صية مبميى لفلن صا لفتل  ال  لبمطةعي  خ ما اته لفصئا  لض 
 .  تص ري لملن فبا لفق ئوا لفبعر بلي   مب ار  وثا مهلل  ةب   لفت يققه  ألرتلتةجةا لفرتةةه  و لفمةلصو 
  ةث  م  ل  الة ود  ألرتلتةجةا لفرتةةه م  يبدني ملد ر   خدرى فألنشدطا لملضدةصا فيقةودا صيدة    تبد ار -

 مد فةف  و لفموةةه.  يبني وضع لف
  ةث    ملصيفا لفمقبةر لملدينا بطرلقا ، لةمش ف نيو د ل  فيمقبةر لفبيق  فمديل  فرصا للمثن ئةا-

فب ةمشد ف ، ص ر  م  تقديو بدشدف  و ي لد  لفقط صد ة لفبديقةا لفدت ال تعددل لدييك لملن فبدني ل د فةني، د ل  
رلئدر  ، ألدرتلتةجةا ترةةده  ديخ تنديو لملندم ، جمويصدا لفهبد ئ  طرلقا د ل   فيمقبدةر ادد  صد ر  فيوالبدا    تملدي 

 . وةا ل  الة لفت   تاهر صية     تقبةر ليق ، لفميزلع  و تهئا د رلفةا
ترفددع مدد  ر دددا ضددعصه   مدد و ، و أ  لملالبددا لفددت تمجدده حنددي صدد ف للددرتلتةج  وللددع تيلددده خطددر لفبدد  فيميلددع-

 مالب ة ختم   ألرتلتةجةا لفرتةةه.
لفعةديب نديده  يهد    و  تنطديي ألدرتلتةجةا لفرتةةده صيدة بعد  لملةد طر عيدو  إسدتراتيجية التر يدز:و  م اطر- 

 :2م لي 
أ  لفعة  لةط  لفتي ليلده اته ل لرتلتةجةا لموثا      ل ل  ل لدني لفدتي  ق ممده لفشدرةا للدمن رل أه فئدا -

قددد  تضدددعف لملدددتلق ة ، ل ةثدددر صويمةددداو  ص لفبدددي  ل ولدددع مددد    مددد  لفعودددال  قددد  لمويفدددي  تددد  جية  أه خلددد ئ
قدد  تدددي  اددته ادد  ل  فددا ، ومدد    ختصددة  ق بيةددا ل لدد  فيدد ف و صندده، خلدد ئص لملنددم  جضدد  لفيقدد و  ،لملموةدده 

                                                 
  .فبملر ، 221-251ص ص، ل بىل لفتةر مردع ،5118، تريا صب  ل دةر لةهلم   وبرة.لبمل،رلصة .ل،-1
 بملرف. ،18-10،  ص ص، مردع ل بىل لفتةر5112، اةق    اج  -
 : اد  لفرديو أه ةا م -2
 .بملرف، 221-251ص ص، ،مردع ل بىل لفتةر5118،  وبرة.لبمل،رلصة .ل،تريا صب  ل دةر لةهلم  -
 .52ص مردع ل بىل لفتةر، ،5112،  ن  لد  صةم ين-
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تلدبح مقبيفدا صيدة ، د لد  و مصة   وق  م   رلبا د ل لفمصضةالة لفت لصو  صن م  تلبح ل ذول ، بلصا خ صا
  .لمر تقية ا     قب و ةب     لفبي  ىت ، نط   وللع

أ  لالفددرتلض للددياري   ألددرتلتةجةا لفرتةةدده لمطيدد  قدد    لفشددرةا صيددة ةبدد  مشددرتل  لدددر و  لفشددرل  جبددميل ة -
    صددروض لفشددرةا ب  دددا ةبدد   أه  دد     للددبويل مشددرتل  رلئوددني ملنمج هتدد    صيةدده جيدد     زدد  لفعوددال، و مرتصعددا

مع ذفد لبمطةع لفعوال     مرديل ببرصا م  رلئدر  لفديال  ضد ه ، خ    للييل أه مر يا لفيال  و خ م هت   ي جع
فقدد  تبعددد  ، أذل   لرة لفشددرةا تيلدددةع رلئددر  د نبةددا منمج هتددد ، ب ملثدددا، و صددد  لفبدديعا  و لة مددا رأذل ت دد ة أر لةدد هت

 . جمويصا لملشرتل  لليارلا
 و معدد      وددده ، ي  لفشددرة ة لفدبدد   مبمدددرلة د لدد   تدنيفيدةدداليددد  خطددر مددرتبط مميقددع لموثددا      تطدد-

فعيدددة لدددبةا لملثددد خ لاللدددمة لو لملمن لددد  ، لملندددم  قددد  تعةددد  تشددددةا تصضدددةالة لفصئدددا لملةمددد    ةولددد   مددد   فيشدددرةا
 م   صد رفمدنيفيدة  ل نم ش لملمق ما لملرنا تعا م  لملودد     تندم  لفشدرة ة لفدبد      ي وقد  ةوةد ة مد  لملند

لملرونددا ب  ضدد فا أه لقملدد رل ة و  لم  لفبددرصا،  قبدد و ممنيصددا   لفبددي و  لفددت اددد     تبددمة و ة ممدده فئدد ةو 
 ل جر ل قا تديصا تلبح ممطيب ة تن فبةا ميهوا   ص ر ممهلل  م  لفلن ص ة لفن مةا.

       لقيددا اددتل مدد  مهلل ادد  لفمد فةصةددا  أ  لفشددرة ة لفددت تقدديو بدد فرتةةه صيددة  ادد لف ألددرتلتةجةا معةنددا مدد  لملوددد -
  و لفمو لهلا ببب  خ ممه   ليل  حم ر  مق  نا ب ملن فبني ممع ري ل ليل   و لفبيع 

     فددا مددد  أذل ة نددد  لملنمجدد ة مر يبدددا مددد  قبدددا لملبددمهيد جنددد     لالخدددمالف فةودد  لبدددني لسددد ف ل لدددرتلتةج -
 لفبي  حم ور و 
 خ  ش نط   فيرتةةه و  ن فبني أه  ليل  فرصةا رلخا لس ف لاللرتلتةج  فيوناوام  لملود     للا بع  لمل-
 أ    فا لاللمه لف لفيللع ال تيفر منه  لملالبا مةه  تن فبةا صن م  زميي لفقط و صية تهئ ة ليقةا.-

وقدد  مت  لددرا     و  ل خدد  فقدد    وفندد  مدد  خددالخ اددتل لفصددرو لفمطددر  أه  اددر ل لددرتلتةجة ة لفمن فبددةا       
 وألرتلتةجةا لفرتةةه ىل.، ألرتلتةجةا لفموةةه، لألرتلتةجةا قة ر  لفمديصا رل لرتلتةجة ة لفمن فبةا لفشه   فبي ت

لالقملد رلني ل لددرتلتةجة ة لفمن فبدةا   اددتل  لفناددرلنيو   لددر معادر لفبد  ثنيو  بد فر ر مدد  تيلفدىلو  أال  نده
 ب فمد ل يبدنيو  مقيمد ة فدبد  مهللد  تن فبدةاو  للدرتلتةجة ة  خدرى فبد لئا فق    وخ بعضهر لفمطدر  أه، ليف خ

فرلد  ولرمسدد  و  مةدد خ ترلبدد  Michael Treacyمدد  بدني ادداال  جند  ةدا مدد  و  تقيلدا لملرةده لفمن فبدد  فيوالبداو 
Fread Wiersema   ويدددد    دددد  للمشدددد  لي لفمبدددديلىل   لفيقدددد  ل  ضددددر  ةددددث ق مدددد  بمقدددد مي تلددددنةف د لدددد

ذفدد مد  و   ة لفمبيلىل لفمن فبةا ترتدده صيدة قد    لفشدرة ة صيدة يقةدىل قةد ر  ل لديل  لفدت تعودا فةهد  لرتلتةجة
 .*خالخ تق مي قةوا ةب   فيوبمهيدني لفتل  لمع ميي  معهر

 
 

                                                 
  .فرل  ولرمس    لملبوث لفق رو م  اتل لفعواو  ته ل لرتلتةجة ة لفمن فبةا فدا م  ت ل لةمر لفرديو بش   م  لفمصلةا أه ا *
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 الف عاال: ليقاةش ا اق  ساالا ا  اال ن ؤ  ل

ل لدا ، مثدا لفرحبةدا، ةه  لفمن فبةاان ك لفع ل  م  لملاارلة لفت تبمة و في الفا صية لممالك لملالبا لمل
 .    ا و   ض  لملبمهيد، لفنوي لفبنيي فيوبةع ة، لفبيقةا

ولفنودددددي لفبدددددنيي ، ول لدددددا لفبددددديقةا، ادددددةيص  اددددد  ماادددددرلة لفرحبةددددداو  أال     ةثدددددر لملاادددددرلة للدددددمة لم 
ةود     يةدع ،  لديخ صيةهد ولدهيفا ل ، وادتل ملد  تمومدع بده مد  مهللد  مثدا تديفر لفبة ند ة لفالزمدا  بد ا ، فيوبةعد ة

 لهيفا صية لفعدل م  ماارلة  ض  لملبمهيد مثال.و  تيد لملاارلة ةوةا  ي اد   ب ا  ب قا
 :  لملاارلة لفت تمن وخ قة ا لملهلل  لفمن فبةا أه نيصني  ئةبةني ي و  و صية لفعويو فإنه اد  تقبةر لملق لةل

اقاQuality Measurementالاق   ساالن ع لاقاأ ال
ادد  و  ،وتنل  اته لملق لةل صية  ل ا م ى ر دا  ضد  لفهبدي  صد  منمجد ة لفشدرةا قة لد  ب ملن فبدني لمخدرل 
لفدت وثدا و  فيهب ئ   ، ل  ةيل دير  لملنمج ة لملق ما سر م  خالخ لفموةةه بدني صد ر مد  لملبدميل ة لملةميصدا لفنيصةدا

 :1لملةه  لفمن فبةا وا  
لفددت لددرى لفهبددي  وددديب  وادد  تيددد لف  دددا مدد  لفنيصةددا: The expected qualityالنوعيددة المتوقعددة -1

   ددددد ةو  لالخددددمالف بددددني خلدددد ئصو  واددددي  مددددر صددددع  لفموقةددددىل   لف  فدددد  ببددددب  لفمبدددد ل ، وديرادددد    لملنددددم 
   ب ة لفهب ئ  و 
هبدي  لف  ددا مد  لفنيصةدا لفدت لدمشدصه  لف واد  تيدد: The Recognitions  qualityالنوعيدة المدر دة -8

 ق  تدي   ةثر  و  قا مم  تيقعه  مم  لنعدل صية ر دا  ض ه م  ص مه.و  صن  لقمن ئه و ليفه صية لملنم 
واد  صبد    صد  ذفدد لملبدميى مد  لفنيصةدا لفدت تقد مه   : The standard quality النوعيدة القياسدية -3

 .  لملةطط س و  لفت تمط بىل مع لمليلصص ة ل ل لةا ل  ر  م  قبيه  مببق و  لفشرةا
   Quantity Measurementالاق   ساالكا لاقا: ن  

 ةث تدرتبط  ل لد  بد  رل  لملد ل فيوناودا ، وا  لملق لةل ل ةثر لصمو رل م  قبا لملالبا   قة ا لملةه  لفمن فبةا
 :    لفبي  ولمر ذفد صص ص ر م  لملاارلة وم   برزا 

ا لبدددمعوا فمقةدددةر  رل  لملشدددروص ة صددد  طرلدددىل نبدددبا مددد    لفددد خا أه تعدددرف لفرحبةددا صيدددة   ددد  مقةددد ا:الربحيدددة-1
 ةددددث اددددد  تعاددددةر مبددددميى  حبةددددا لملالبددددا صدددد  طرلددددىل يبددددني للددددمثو  لة لملشددددروو ، ل صدددديخ  و ل لددددمثو  لة

 .  وللمة لو لفمقنة ة ل  لثا وللم الخ لمليل ر بشدا  فضا
 خيدد  دةدد  فددإ ر حب دددا    لديندديل قدد ر ل  صيددة ييةدداوصيةدده فددإذل مدد  ةدد   صيددة مدد لري لفشددرةا لفقةدد و بمويةددا رل

 و جند ز ادته لةطدي  ل  مسدا   تعةدني. وي ل  لفدةصةا لفت تبهر  و ال تبدهر سد    لفرحبةدا، ل رل  لمل ل فشرة هتر
   فإندده جيدد  صيددةهر    لديندديل قدد ر ل  صيددة مق  نددا  و قةدد ا  رل  اددرةمهر، لفضددعف بصع فةدداو  ي لدد  نقدد و لفقددي و 

 .  ل رل  لفم  م  فيشرةا نصبه و  ،مق با  رل  لفشرة ة لملن فبا
                                                 

 . 519-511ص  ص، ،مردع ل بىل لفتةر5118، ا مر لفبدري-1
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مد  أذل ة ند  للدرتلتةجة ة لفشدرةا قد  ، و وذفد لب ص  صية ي ل  م  أذل ة ن  ارةمهر  و ت ىن خالخ تيد لفصدرت 
أذل  ، و  فبدنيومد  أذل ةد   اةددا لفمديصدا خد  ش نطد   اة ةدا تديصدا لملن،  رة أه تعاةر لفقةوا لفدت مت للدمو لاه 

 .1ة نيل لبم يي  ميل ر لفشرةا بزةص ةص    ممدنا 
 فصرض قة ا لفرحبةا فإنه ان ك لفع ل  م  لفطر  لملبمة ما حن وخ أبرلز  يه  فةو  لي : و

لملعد ل  لفدت لامود  و  ر ر مد  وددير لفع لد  مد  لملقد لةلفبد : ) (ROICعلى راال مدال المسدتثمر  تالعائدا-ا
   لصاندديل    لفع ئدد لة ا لملالبددا أال    لفع لدد  مدد  ل فددرلر لملددردعةني   قةدد ا لفرحبةددا  دد وفيل بقةدد ا مبددميى  حبةدد

 .  ىل اي  فضا اته لملق لةل  ةث  نه لرةه صية ل رل  لفمش ةي  ل قةق  فيشرةاROICلصية   ا م خ لملبمثور 
 .2 ا لمل خ لملبمثوربزنه لفربح لفل   صية   ىلROICلو لعرف لفع ئ  صية   ا لمل خ لملبمثور 

  ي   :
 
 
 

  ةث   :
 
 

 ل صيخ ل خرى.، و لملع لة ،لمللنع، لمليدةا:  م    ا لمل خ لملبمثور فهي أي ل لاللمثو  لة   صوية ة لفشرةا
 :3وان ك مل  ل   ئةبة   فر ا لمل خ لملبمثور   لفشرةا ي 

لفددتي لميفدد  صندده ف ئدد   اددي صبدد    صدد  تيددد ل مدديلخ صددروض تميفدد  صنهدد  فيلئدد  تموويهدد  لفشددرةا، ةث    لفقددرض -
 .  ااال  لفتل  لشرتو  لن لهت و  لفت تقرضه  لفشرةا م  لفبنيك

ب  ضددد فا أه ،  قدددي  ميدةدددا ديدددا ل لدددهر واددد  تيدددد ل مددديلخ لفدددت وثدددا  لدددةيا بةدددع ل لدددهر فيجوهدددي  لفعددد و-
 ويلا لاللمثو  لة ل  فةا.مم  ا فمو  لملد ل  لفت  ققمه  لفشرةا خالخ لفبنيلة لفب بقا

 ل صدددديخ لفر مس فةدددداو  ىل لقددددةل فع فةددددا لفشددددرةا   للددددم الخ لملدددديل رROICأ  لفع ئدددد لة صيددددة   ا مدددد خ لملبددددمثور ل
وبند  ل صيدة مد  لدبىل لعمدص لفع ئد  صيدة   ا لملد خ لملبدمثور ادي مقةد ا مد  لفطدرلز ل وخ فيقةودا ، لملم  ا فإللمثو  و 

  :دصية   ا لمل خ لملبمثور اد  ييةيه دصل  أه مدينني  ئةبةني يلفع ئ  و  لفت ختيقه  لفشرةا
 ؛  لفع ئ  صية لملبةع ة-
 و مع خ رو ل    ا لمل خ.-

                                                 
لملويدددا ، لفرلدد ض، رل  لفددرلح فينشددر''، د مددامدد خا مم، ل رل   ل لددرتلتةجةا، '' أمس صةددا صيدد  لددبةيين،  حمودد  لددة   ددد  صبدد  لملمعدد خ: مرلدعدداادد  فه اددا، د  رلددث دددينه، تعرلدد  و -1

  .556-552ص، ص 5118، لله  لفث ين، لفعربةا لفبعيرلا
 . 596، ص نصل لملردع لفب بىل-2
 . 550-556ص  ص، 5118، مردع ل بىل لفتةر، أمس صةا صي  لبةيين،  حمو  لة   د  صب  لملمع خ: مرلدعاا  فه اا، د  رلث دينه، تعرل  و  -3

 

    راال مدددددال  /  دددددافي الدددددربح العائدددددد علدددددى راال مدددددال المسدددددتثمر  
 المستثمر 

 

 

 التكاليف ال مالية- افي الربح  الدخل ال مالي
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 : ىل ايROICوصية اتل فإ  لفع ئ  صية   ا لمل خ لملبمثور ل
 
 
 
 

 . اي لفع ئ  صية لملبةع ة: ص   لفربحم لفنقا  ةث:
 و

 .  مع خ رو ل    ا لمل خ اي: لف خا م   ا لمل خ لملبمثور
   دني لقدةل معد خ . أ  لفع ئ  صية لملبةع ة لقةل ةةصةدا قةد و لفشدرةا بمويلدا رخيهد  أه   بد   بصع فةدا

وادد  ييةدا اد تني لفنبدبمني . رو ل    ا لمل خ ةةصةا للدم الخ لفشدرةا فدر ا لملد خ لملبدمثور بصع فةدا   تيفةد  رخيهد 
 :  بةا ل ل لةا ةو  اي ميضح   لفشدا  رن همر   خرى أه بع  لفنب  ل  ل

 46: الشكل رقم
 ( ROICديناميكيات الربحية ) العائدة على راال المال المستثمر 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 . 551ص ، مردع ل بىل لفتةر،  5118، أمس صةا صي  ببةيين ، حمو  لة   د  صب  لملمع خ: مرلدعاو  تعرل ، د  رلث دينه، ا  فه اا المصدر:
صد   ىلROICوةو  ليضح لفشدا  صاله فإنه اد  مل لري لفشدرةا زلد ر  لفع ئد  صيدة   ا لملد خ لملبدمثور ل

وفهلددد ر  ص ئددد  لفشدددرةا صيدددة لملبةعددد ة اددددنهر تبددد  . تبددد  ألدددرتلتةجة ة تهلددد  مددد  ص ئددد  لفشدددرةا صيدددة لملبةعددد ةطرلدددىل 

ROIC ص   لفربح م   ا م خ لملبمثور = 

 لف خا م   ا لمل خ لملبمثور× = ص   لفربح م لف خا           

 
   
 

دا   د دا  فبض ص تديص
د   دا م  ملبةع دوب ص   ف

 فنصق    فبةعةا    فعويمةا  
د    دا م  ملبةع         ل

دي    د    فبو نصق
د       فمطيلر م  ملبةع

      مل    فع ما م  ملبةع  

     مل    فث ب  ل  مللنع 
     ض   ملع   ىلم  ملبةع  

د     دة  ملبةع د  صي  فع ئ
د    د ص ف

د    دح م  ملبةع درب   ف

د              دع م
دو   ل ملبةع   م       ف
درىل د    ملبمثو دو   ف

دة   د  صي  فع ئ
د    دو       ف
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دح    درب دش  ل د دام  
 

دح درب دي  ل داف د   
د  د د د د د د د د د
دا  د د د د د    بيع

 

دد على الق   لكية     لعائ
 

دح درب دي  ل داف     
د ×  د د د د د د د د  100د

دة د دق   لكي       ال

             ى معدددددددني مددددددد  رخدددددددا لملبةعدددددددد ة ألدددددددرتلتةجة ة تددددددداري أه ختصدددددددة  تديصددددددددا لفبضددددددد صا لملب صدددددددا ب فقةددددددد ا ةوبددددددددمي 
لفنصقددد ة ، و بدددتفد لدددنةص  مبدددميى نصقددد ة قدددي  لفعودددا لفبةعةدددا، لفمبددديلىل، و لتديصدددا لفبضددد صا لملب صدددا م لملبةعددد ةىل

لفنصقددد ة لفعويمةدددا و  ، قدددي  لفعودددا لفبةعةدددا، ل رل لدددا ب فقةددد ا جبدددميى معدددني مددد  رخدددا لملبةعددد ة لنصقددد ةو  لفعويمةدددا
                                 لفمطدددددددديلر ملبددددددددميى معددددددددني مدددددددد  رخددددددددا لملبةعدددددددد ة و  ،وختصددددددددة  لفنصقدددددددد ة صيددددددددة لفبودددددددديثول رل لددددددددا م لملبةعدددددددد ة ىل

 .1لفمطيلر م  لملبةع ةىلو  لنصق ة لفبويث
أذل ةدد    بددح لملشددروو لفددتي ، و مقة لدد  سودد و  لشدددا لفددربح مااددرل ة فةدد  صيددة لفمن فبددةا ل  فةددا:  ددامش الددربح- 

، نب      ام  أه فرت  م  لفهم  فإ  لفقةوا ل  فةدا   بد   لملشدروو تمعيدىل ب فقةودا لفبديقةا فدهلرل  لفبق     لفبي  ل
 تددوبن مؤشددر ؤوا ل مدديلخ لة صددا ب ملشددروو صيددة تديصددا للددمب لخ  صدديفه تبددوة و  أ  نبددبا لفقةوددا لفبدديقةا فيدد ل 

 .2وو تن فبة  ةث  نه أذل ة ن  اته لفنببا  ص ر م  لفيل   فإ  لملشر ، ىلTopin , s qل
تصبددر لفنبددبا ، و ةودد  زبدد  ادد م  لفددربح بقبددوا صدد   ل  بدد   لملموققددا فيوالبددا بعدد  لفضددرلئ  صيددة لملبةعدد ة

 .3لفن يا ص  مبةع ة لملالباو  لفن تا ص  ذفد بز   نببا  ل  ب   لملميف  
 :  و تعص لملع رفا لفم فةا ص  ا م  لفربح

 
 
 
 :  القائد على القوق الملكية-ج

 يضددع اددته فنبددبا لفرحبةددا لملالبددا فةودد  لمعيددىل بددر ا لملدد خ لفددتي لق مدده  صددو ب لملالبددا  و لملبدد ينيو ت
 اد   ب ب اته لفنببا وفىل لملع رفا لفم فةا: و  اتل  ب  لفطبةعا لفق نينةا فيوالباو 
 
 
 
 

 . أ  ل تص و اته لفنببا مق  نا ب ملن فبني لعط  ماارل مهو  صية يقةىل لملةه  لفمن فبةا
 :و العائد على راال المالا العائد على االستثمار-د

 أ  اته لفنببا هت ف أه تق مي لملعييم ة ص   رل  لملناوا ب فرتةةه صية لفدص    لفت لبمة و معه 
 .    ا لمل خ

 : و اد   ب ا  وفىل لملع رفا لفم فةا
                                                 

 . 598-590ص ص، مردع ل بىل لفتةر ،5118، لمس صةا صي  ببةيين، حمو  لة   د  صب  لملمع خ: مرلدعاو  تعرل ، د  رلث دينه، ااا  فه  -1
 . 52-55 ص ص، مردع ل بىل لفتةر 5111، صب  ل دةر صب  ل  لفنبي -2
3

 212، مرجع سابق الذكر، ص 5112مهدي صالح الدين جميل عثمان، -
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دد على  الستثما      لعائ
 

دح درب دي  ل داف     
د ×  د د د د د د د د  100د

    مو  قيمة   و و   

 
 
 

مهوا صية مد ى يقةدىل لملالبدا و  الفا ولضواةتفد فإ  ل تص و اته لفنببا مق  نا أه من فب  لملالبا لشدا ر
 . ملةه  تن فبةا

 :  1ي و  وان ك ص ميني اد     تموقىل لفرحبةا م  خالسو 
 ي    لفبةئدددا لة  دةدددا وصيدددة ودددده لفمو لددد  بةئدددا لفلدددن صا اددد    ددد  : مدددد   ا بيدددة الصدددناعة التدددي تعمدددل بهدددا-

 ؛  لفعيلما ل  ر  فالخمالف ة   لفرحبةا بني لملناو ة
 ي لفمزةةدد  صيددة ترةةدده لملناودد ة صيددة لملص ضدديا بددني ، وادد  ل دد ر ل وخ فرحبةددا لملالبددا: تحقيددق ميددزة تنافسددية-

مهللدد  لفموةةدده واددد  تصبدد   حبةددا لملناوددا ب  دددا  قددا مدد  مناددي  لفصيلئدد  لال مد  لددا لصيلئدد  و  مهللدد  لفمديصددا ل قددا
خالخ لفصيلئ  صية لمليل ر  ةث تموقىل مةه  تن فبدةا  ةدص ةو  اد  تصب ا  ب  دا  ةص م  ،  ببب  قي  لفبي ىل

صية لفعدل م  ذفد فص    فا تن قص لمليل ر  و تق رمهد   و تقيةد ا  مد  د ند  . و م  لفمد فةف ل قةقةا فيويل ر
   .لملالب ة لملن فبا وثةا لفعيلئ  لفت ختيقه  أه لالرص ض  و  ج  لالخمص  

 ةددث    اددتل ، لة لددرل    لفبدي و  ةدد ا فيولدا لفبدديقةا فيموةةده بددني لفدرلحبنيلبدمة و مق: الحصدة السددوقية-2
 . ومق  نا و لملن فبني لفرئةبةني، لملقة ا لبمة و  ب ب نلة  لملالبا م  لملبةع ة   لفبي 

و لبددددمص ر مدددد  مقةدددد ا ل لددددا لفبدددديقةا بزندددده لعطدددد  مااددددرل ولضددددو  صدددد  وضددددع لملالبددددا   لفبددددي  وصدددد   رةددددا 
أه أيددد ل  ةبدددني لددديع لملناودددا ولددديع لملن فبدددني وادددتل صددد  طرلدددىل تقددد لر  لدددا لملالبدددا مددد  لملبةعددد  لملبدددمهيدني

 : لفم فةاو  اد  لفمعب   ب بة    ذفد ب ملع رخ. و مبةع ة لفلن صا ذلهت 
 
 
 
 

ةودد  تعددرف ل لددا لفبدديقةا مدد  دهددا  خددرى صيددة   دد  لفنبددبا بددني  لددا لددي  لملالبددا و لددا لفبددي  
 .  ا لي  لملن فل ل  ب   رالل ي فةا  و  ل

 :2اد  قة ا لملةه  لفمن فبةا لنطالق  م  ماار ل لا لفبيقةا ب لمة لو االث طر  ا  و  اتل
ويبد  بقبدوا مبةعد ة لفشدرةا لفديةدا صيدة :  Overall market shareالحصدة السدوية ال ماليدة-ا

 . أي ل لملبةع ة لفديةا   لفبي 
                                                 

نبةا مرل  : نقال ص ، 00-06ص  ،ص5118،  ل فا م دبم     منشي  ، للهلئر، د معا ل  ش ةضر ب تنا، ةيةا لالقمل ر''،  لملهلل  لفمن فبةاو  مبيلىللف،'' ل مةا  يخ-1
 ،مردع ل بىل لفتةر .9118، خيةا

 .25-29ص  مردع ل بىل لفتةر،ص ،5112، مه ي صال  لف ل  يةا صثو  -2

 

دة  دة  لسوقي     ص
 

  ا  قيمة مبيعا    ؤسسة   
د   د د د د د د د د د د د
     ا  قيمة مبيعا   لصناعة
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    لقو   لتنافسية
 

دة    لسو   دة مبيعا   لشر    ا  قيم
د   د د د د د د د د د د د د د د د د د
   ا  قيمة مبيعا        نافس     لسو 

 

دي   بيعا   دو ف    لنم
 

)مبيعا   لسنة   الية - مبيعا   لسنة   ر عية( 
د   د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د

دة دة   ر عي دا   لسن  مبيع

و يب  ل لا لفبيقةا فيوالبدا اند  بقبدوا :  Relative market shareالحصة السوقية النسبية - 
  ةث    ادتل لعطد  ماادرل صيدة مد ى لفصدر  بدني لملالبدا، مبةع هت  لفديةا صية مبةع ة  ةص لملن فبني   لفبي 

 .   ةص من فبةه  ب قاو 
ا مبةعدد ة و يبد  ل لدا لفبديقةا اند  بقبدو:  Served Market Shareالصدة السدوق الم ددوم -ج

 .   ي لفبي  لفتي تقيو لملالبا برتةةه نش ط هت  صيةه، لملناوا صية لملبةع ة ل ي فةا فيبي  لملة وو
ةودد  اددد  بددتلة لفيقدد  قةددد ا لفقددي  لفمن فبددةا فيوالبددا مدد  خدددالخ قددي  مبةعدد ة لفشددرةا أه  قدديى لملن فبدددني   

 :  1لفبي  وذفد صية لفنوي لفم ل
 
 
 

 
، تقددرتب مددد  لفيل دد  فددإ  ذفددد لعدد  بددز  لملالبددا ذلة قددي  تن فبددةا ةبدد     لفبددي  و ةيودد  ةدد   لفنمةجددا

 .  لفعدل صوةحو 
لفص ئد   فيبدي  فددي  قةودا و   م  أذل ة ن  لفنمةجا تب وي لفيل   فإ  ذفد لع  بز  لملالبا ا  ل قيى

 . مبةع هت  وثا بتلة لفيق  قةوا  ةص لملن فبني   لفبي 
واددد  صبددد    صددد  ، تعمدددص لملبةعددد ة حمدددي  لفنشددد و لفرئةبددد  ملناوددد ة ل صوددد خ: المبيعدددات النمدددو السدددنوي فدددي-3

لعددد  لفنودددي . و لاللدددمورل لا   لفبدددي و  ب فمددد ل يقةدددىل لفنوددديو   ردددد ة لفنشددد و لفدددت مددد  خالسددد  لدددمر يقةدددىل ل  بددد  
  لدد صر مدد  ميقصهدد    صيددة زلدد ر  ل لددا لفبدديقةا سدد  ممددو  لفبددنيي   لملبةعدد ة مااددرل صيددة جندد    صودد خ لملالبددا

 لفبي .
تبددعة لفع لدد  مدد  لملالبدد ة  اندد   لفقةدد و بعويةددا لفمةطددةط ل لددرتلتةج  فيضددع ادد ف حمدد ر ملقدد ل  و  اددتل

 .  2لفنوي   لملبةع ة لمليلر يقةقه ةز   مع ل  لفنج  
 : اتل ولمر  ب ب لفنوي لفبنيي   لملبةع ة ص  طرلىل لملع رفا لفم فةا

 
 
 
 
 

                                                 
 . 512ص، ل بىل لفتةرمردع ، 5118، ا مر لفبدري -1
  25ص، لفتةر مردع ل بىل ، 5112، مه ي صال  لف ل  يةا صثو   -2
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  نسبة  لضر   ر   مستو   و     نتج  
                             
   

 

دا    دي مر        بيع دال   
د   د د د د د د د د د د د د د
دا   د د دمبيع دي  ل دمال    

  ا  قيمة  لتعويضا    دفوعة للزبائن  
د   د د د د د د د د د د د د د د د د

دا  دمبيع دة  ل دما  قيم    

لفنوددددي لفبددددنيي   لملبةعدددد ةىل  اددددر لملااددددرلة لفدوةددددا ، ل لددددا لفبدددديقةا، ةل لفبدددد بقا للفرحبةدددداتعمددددص لملقدددد ل
أال  نه ت   ل ا    أه ودير بعد  لملاادرلة لفدوةدا لملبدمعويا اد  . لملبمعويا   قة ا لملةه  لفمن فبةا فيوالبا

 :1لف الفا صية مبميى تن فبةا لملالبا وم  بةنه  جن  و  ل خرى   لفقة ا
اددتل لملقةدد ا   لملالبدد ة لفددت تمع مددا بددزةثر مدد  منددم     اددد  لصمودد ر و: مقيدداال  ددودة المنددتج النسددبي-1

يددد ر مبدددميى ددددير  منمج هتددد  قة لددد  ب ملن فبدددني لددديل ل ةددد   ذفدددد بشددددا لصيقهددد   و لبددد وله   و  ب فمددد لو  لفبدددي 
مدددد  لملبةعدددد ة  و لفمعيلضدددد ة لمل فيصددددا  لعمودددد    ي لدددد  اددددتل لملقةدددد ا صيددددة  لدددد ا ل لددددرلرلة لملموققدددداو  .رو دددد 

 .  فيوشرتل 
 واتل  ب  م  لمضح ة ميت:

 
 
 
 
 
 
 
8 
لملبةعدد ة و  تددزا  لملنمجدد ة لل لدد     لفقددي  لفمن فبددةاو  و تعددص صدد  مقدد ل  ألدده و: نتجددات الجديدددة النسددبيةمال-

ا أه لملالبدا. ةث تشد  لف  للد ة م  يققه ب فم ل مد  مةده  تن فبدةا مضد ف، و لملموققا أه أي ل مبةع ة لفشرةا
 . % م    ب   لفشرة ة لملموققا تزيت م  خالخ لملنمج ة لل ل   لفت تطر ه  لملالب ة   لفبي 30 أه    

 د  لملب ادر  لفدت لدمر أنص قهد  صيدة لفنشد و لفمبديلق  ججويده و  وا  جموا لفمد فةف لملب ار : تكاليف التسويق-3
 ماار صية ذفد م  اي معمو  م  طرلقا تد فل لملن فبا   تقد لر مةهلنةدا لفنشد و لفرتوجيد  وخ . قة ل  ب ملن فبني

 .    لملناوا
لفيلدددد ئا لملبددددةر  و  لفنبددددبةا بددددني لفنمدددد ئ  ل لددددا صيةهدددد  او لقلدددد  ادددد  ل نم دةدددد: النتا يددددة الكليددددة للعوامددددل -4

 .   نم ش أه منمج ة ي لفص صيةا لفت ييخ لملناوا فةه  جمويصا صيلما ل، فموقةقه 
، لف وفةداو  و مد  لملودد  مق  ندا ل نم دةدا لفديةدا فيعيلمدا  و يفياد  فعد   مشدروص ة صيددة لملبدميل ة ل يةدا

ةود  ،   و أه يقةدىل  وفدرلة ل جدر، يديك رلفدا لفمديصدا حندي ل لدصاو  اد  أ د و يفياد  لديل  أه لفم د لة لفمقنةداو 
 .  ل لع   لملبمن   أه لفمديصا ل  لالمزار اتل لملاار ب فصروق ة ص  

                                                 
 : و  515-519ص، ص مردع ل بىل لفتةر، 5118، ا مر لفبدري -1
 . 52ص، مردع ل بىل لفتةر، 5111، صب  ل دةر صب  ل  لفنبي  -
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اك  لل باالا ا لل ا ابحلل ياال  لل    انظلل ماالاعل الل  اال  لل  ق لقاالابحللياال: لللي
اااال ن ؤ  ل

 قاا اه د
 تعمدددص  بةئدددا لة  دةدددا فيوالبدددا، و  لملبدددمور  لفدددت تعرفهددد  ةدددا مددد  لفبةئدددا لف لخيةددداو  نادددرل فيم ددد لة لملعقددد  

 لملميلددطا منهدد و  خ صددا لفلدد   و  البد ة جةميددف مبددميل هت يددمر صيددة لمل  ل لددةا،مس هتدد  لو    دد  مع ملهدد  لملن فبدا
  مددد  خدددالخ للدددمة لو و رلئهددد  وقددد  هت  لفمن فبدددةا مليلدهدددا لفضددد يو لملمهللددد  أنم دةمهددد لفقةددد و جددد  ادددي ضدددرو ي فهلددد ر  

 زناوا لملعييم ة.م  لعرف ب منه     لدم لخا أرل لا 
ناد و حبديث و  فعية م  بني  يه  نا و لملعييمد ة لفمبديلقةاو  م ة ل رل لاو تيد  لفع ل  م   ناوا لملعيي 
 ادتل ب ةدا يقةدىل لملالبداو  لفرادة و  ليمقة     نقطدا لختد ذ لفقدرل  لملن لد و  لفمبيلىل لفتل  لدوال  بعضهو  لفبع 

 و حبدديث لفمبدديلىل   ناددو  مدد  اندد  ددد  ة  يةددا نادد و لملعييمدد ة لفمبدديلقةاو  لةمبدد ا  مدد  لعددرف بدد ملةه  لفمن فبددةا.و 
للدددم الخ للدددمثو  لة و  دددا لملشددد ةا لفمبددديلقةا و  لةمبددد ب لملالبدددا فيع لددد  مددد  لملهللددد  لفمن فبدددةا   صدددي   ي لددد 

و ةددتل تهولدد   ميصدد ة  لخمةدد   لملددهل  لفمبدديلق  ل مثددا،و  ،مدد  خددالخ تراددة  لفمددد فةف لملالبددا صيددة لفيددده ل مثددا
   لفيق  ل نب .و  ملعييم ة الخت ذ لفقرل  ل مثالملبميل ة ل رل لا   لملالبا جةميف ل

حبددديث لفمبددديلىل   ددد  لفرولفددد  ل ل لدددةا فيوالبدددا   لةمبددد ا  و  و صيةددده لعمدددص ةدددا مددد  ناددد و لملعييمددد ة لفمبددديلقةا
تعهلددده قددد    لملالبدددا صيدددة لفمويلدددا و  لفدددت لمشددددا بددد و ا  ملددد  ل  ل لدددة  فموبدددنيو  فيع لددد  مددد  لملهللددد  لفمن فبدددةا

 لفتليت.
 Marketingلددددنو وخ مدددد  خددددالخ اددددتل لملبوددددث تندددد وخ  ميضدددديو نادددد و لملعييمدددد ة لفمبدددديلقةا و 

Information System (MIS)  ادي حبديث لفمبديلىل و  بد فرتةةه صيدة   د  مدين تده لفرئةبدةاوMarketing 

Research (MR) . 
ا(MISنظ ماالاعل ا  اال    ق لا)قاالاطلبااأل ث

 مم دددددد لة        و    للددددددمةع ب ةددددددا مدددددد  زددددددةط بدددددده مدددددد    دددددد لثللددددددع  صيددددددة ل نبدددددد     ةثدددددد  مدددددد  ل  ةدددددد 
للبح ل مر  ةثر تعقة ل صية مبدميى لملناودا و  تشم  مل ر ا .و  ت لخيه و  تشعبه و  لال مص ب ا  نارل فمع را و 

 لملبددمور مددع لفبةئددا بدددا  نيلصهددد و  لملعييمدد ة   خضدددر تص صيهدد  لفةدديم و  ناددرل فمعرضدده  أه ةددر ا ئددا مدد  لفبة ندد ة
مدددد  اددددتل لملنطيددددىل فقدددد   صددددبو  لملعييمدددد ة و  مدددد  تصددددرزه مدددد  مم دددد لة  ميصددددا صيددددة جمرلدددد ة صويهدددد .و   لهتدددد ،مم و 

INFORMATION  ملدددد  ل خ مبدددد  لضدددد ف أه لمللدددد ر  ل  بددددع   صوددددا ل رل   لفمقية لددددا  و مدددد  لعددددرف بددددد
 ا : و  ىل4Msل
 Moneyلفنقير -

 Machinesلمالة -

 Menلفع ما -
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  Materialsلمليلر -
نارل مل  ت اه لملناوا م    فا من فبا ا ل     لفبي ، أه    بيغ ل مر لصمبد    يةدا لملعييمد ة  و اتل

 ملمةتي لفقرل    نصل مبميى  يةمه لمليلر ل وفةا   لفعويةا ل نم دةا.
 : لنو وخ لفمطر  أه نا و لملعييم ة لفمبيلقةا م  خالخ ر للا  ار لفنق و لفم فةاو 
 .  يةا نا و لملعييم ة لفمبيلقةاو  مصهيو-9
 . خل ئص نا و لملعييم ة لفمبيلقةا-5
 .  وظ ئصه-2
 . مدين ته-5
 . من فعهو   ار مهلل ه-2

اأها لانظ ماالاعل ا  اال    ق ل اافه مقاالف عااأل ث
اقااافه اها–أ الا

لفدددتي و رة ، و ناددد وقبدددا لفمعدددرض أه م اةدددا ناددد و لملعييمددد ة لفمبددديلقةا ال بددد  مددد  ل اددد    أه مصهددديو لف
 صن صدر  و مديند ة مرتلبطداو  لفنا و اي ذفد لفدا لملدي  م   دهل  ": م  بةنه  م و  بشزنه لفع ل  م  لفمع  لف

 .1"مشرتةاو  ا لف ديارلا و    ب ة تع ض  ا ف يقةىلو  ممد ميا تعوا ضو  تنبةىلو 
لفبدمةن ة مد  لفقدر  لمل ضد  ة تد ه  و نبمطةع لفقيخ    نا و لملعييم ة لفمبيلقةا ظهر  وخ مر    ب للا

ةدد   لةبدد  ل مرلددد   وبددرة وفةدد و اددي  وخ مدد  و  ،مميقددع مندده أ دد لث ت دد لة لجي بةددا   أرل   لفمبدديلىل، و  دد لث
مع لمه  فمويليهد  أه معييمد ة تبدها مهودا و  ييةيه و  طر  فدر  ضرو   لالصمو ر صية نا و حمدر لوع لفبة ن ة

 .  لفقرل لةم  ل  لفمبيلىل   صنع 
    : و م  ييا م  و ر م  تعرلص ة فةو  مص نا و لملعييم ة لفمبيلقةا نبمطةع لفمطر  أه م  لي 

لفددت تبددمه ف و  لاللددمورل لاو  لفدديص و  "نادد و لملعييمدد ة لفمبدديلقةا اددي صبدد    صدد  تيددد لةطددا لفددت تملددف بدد فمطي -
 .2  لة م ة"تبهةا لنبة ب لملعييم ة دنب  أه دن  مع لنبة بةا لفبيع 

 ل رولة لمللدددووا فمبدددهةا تددد فىلو  ل ددددرل لة، "ذفدددد لفرتةةددد  لملددددي  مددد  ل فدددرلر: ةوددد  صدددرف  لضددد  صيدددة  نددده-
ف ئدد   ملمةددت لفقددرل    و  صددة  مه  بشدددا ذل معددخو  ييةيهدد و  لملعييمدد ة مدد   ميددف فيولدد ر و  ختددهل  ة فددا لفبة ندد ةو 

 .3لملشروو بلصا رو لا"
لمالة لملبدمة ما و  "ناد و لملعييمد ة لفمبديلقةا لمضدو  لفمص صدا لملرةد  بدني لملمةلدصو لتةر فرل  لفنج   بز  -

لفالزما الخت ذ لفقدرل لة لفمبديلقةا ، و لة  دةاو  ت فىل لملعييم ة لفمبيلقةا م  لملل ر  لف لخيةاو  ييةاو  فضو   يع

                                                 
 .98، ص 5112، ل  ر ، صو  ، ا رل  لملن ''،  ل لة ة نار لملعييم ة ل رل لا، ''لع    ف  ل لني-1
 .92ص ، 5116، ل  ر ، صو  ، رل    م  فينشر''، نا و لملعييم ة لفمبيلقةا، ''حمو  لفط ئ ، تةب  ليف  ما-2
 .915، ص لفطبعا ل وه، 9111، ل  ر ، صو  ، مالبا لفي ل ''، مب رئ لفمبيلىل، ''بة   ا ين  رب-3
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    لفبدديع  و خدد م ة   ل  ضددر  ذفددد ة مددا مدد لري لفمبدديلىل ب فشددرة ة لفددت تقدديو بمقدد ميو  يدد  لفاددروف لملةميصددا
 .1 و   لملبمقبا"

 لملعددد لة   و  صيدددة  نددده "تدددديل  اةديددد  معقددد  مددد  ل فدددرلر Brien and stafordةوددد  صرفددده  لضددد  ةدددا مددد  -
 لفددددت اددددد  ل لدددديخ صيةهدددد  مدددد  لمللدددد ر  لف لخيةددددا، و لفددددت لددددةنم  صنهدددد  تدددد فىل   لملعييمدددد ة لملهودددداو  ل دددددرل لةو 
 تبدددددمة و بشددددددا  لددددد ا الختددددد ذ لفقدددددرل لة   ميلقدددددع لملبددددداوفةا لملةميصدددددا ضدددددو  أرل   لفدددددتو  لة  دةدددددا فيوشدددددرووو 

 .2لفمبيلىل"
 "ناددد و لملعييمددد ة لفمبددديلقةا ادددي ناددد و لقددد و تددد فىل مبدددمور مددد  لملعييمددد ة   :    Jefferey selingو لقددديخ -
 .3لفتي اد     ليجز أفةه لملب  الخت ذ قرل لة تبيلقةا"و 

رلصددد ة فإندده ادددد  لفقددديخ    للدددر ناددد و لملعييمدد ة لفمبددديلقةا لطيدددىل صيدددة ة فدددا و مدد  ييدددا مددد  و ر مددد  تع
تيزلعهددد  و  تقةةوهدد و ييةيهدد  و  تلددنةصه و  لفيلدد ئا لمللددووا فصدددرض يددع لملعييمدد ةو  ل دددرل لةو  لفمجهةددهلةو  ل فددرلر

بديلقةا لهد ف أه تهولد  فناد و لملعييمد ة لفم. صية مرلةه لخت ذ لفقرل  لفمبيلق  لفت يم ش أفةه    لفيق  لملن لد 
فيوبد ص     لختد ذ ، ف قدال، ل  لادا، لملناوا  و ل رل لة لملةملا صيدة مبدميى لملناودا جعييمد ة تملدف ب  يةدا

 . لفقرل  فمقيةا ر دا لملة طر  و ص و لفمزة  فةه
ق  لعد  ةو     لفشد   لفرئةبد  لفدتي ريدص أفةده مد  ادته لفمعد  لف ادي ةدي     ناد و لملعييمد ة لفمبديل

اتل وفق  مل   ة ته ر للا  درل  صية صةنا مد  ةصلد ة لفشدرة ة ل مرلدةدا   ، و لملل   لة مل   صوا لملناوا
% منهدد  له ةي دد  وميددد نادد و فيوعييمدد ة لفمبدديلقةا بعدد       66 ةددث  ادد  ة ، اددرةا 552بي دد   9182صدد و 

% مد  أيد ل  02ع ما ب فبيع لاللمهالةةا أه ترتصع لفنببا   لفشرة ة لفت تم، و 9102%   ص و  26ة ن  
 .*ةو  خيل  لف  للا له زل ر  لصمو ر لفشرة ة لفدب  . لفعةنا حما لف  للا

    4صية للمة لو نا و لملعييم ة لفمبيلقةا ب ملق  نا مع لفشرة ة لفل   
اقاا: ن  قاأها  ه

عددال ل  دددا أه تدديف  لملعييمدد ة لفمبدديلقةا لفاددروف لف لخيةددا فيوالبددا قدد  دو  أ  لفم دد    لفقدديى لفبةئةددا
ف   ددا أه ناد و لملعييمد ة لفمبديلقةا تنبدع مد  صد    لدب ب ادد  أجيد ز . بدص     مدر ضدرو ل  مد   ي فدرت  مضد 

 :5 يه  فةو  لي 

                                                 
  .965، ص 9118، لاللدن  لا، ملر، مالبا اب ب لل معا، ي''لف وخو  لفمبيلىل لفعريب أرل   مناويم ة، ''فرل  لفنج  -1
2

 . 20ص ، ع ل بىل لفتةردمر ''، مص اةر مع صر و   لل: لفمبيلىل، ''ا مر لفبدري -
3
-jeffereu seling ; cours pratique de marketing en 12 leçons ; EP:inter-edition ; paris; France ; 1990 ; p37 . 

مص ص و ذفد فةو  و  ميةي  روال  611لفشرة ة لفل    تدي   قا م  و  مية   روال  2لفشرة ة لفدب   صية وفىل تلنةف لف  للا ا  تيد لفت تمج وز مبةع هت  لفبنيلا  -*
9182 . 

 . 28ص ، مردع ل بىل لفتةر''، مص اةر مع صر و   لل: لفمبيلىل، ''ا مر لفبدري -4
حبيث ، ملطصة حموير  بي بدر، حمو  فرل  لفلو  .و 515ص ، 9111، ل  ر ، صو  ، رل  زارل ''، مب رئو   ل لة ة: ''لفمبيلىل، بش  لفعال ، قوط   لفعب ل -5

 . 55-59 ص ص، 5118، ملر، ل لدن  لا، رل  لل معةا، لفمبيلىل
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 ةود     اند ك،  ف و    ةد   لفبديع  صدبو   قلدر ممد  ة ند  صيةده: قصر الفترة الزمنية المتاالة الت ا  القرار-1
 .  ض ط  صية لملش  لع فمقيةص لفيق  لفتي تبم رقه صويةا تطيلر لملنمج ة لل ل  

،  ةددث    لملشدد  لع تيلددع  لدديلقه   ددىت أه لملبددميى لفدد ول: اتسدداع نراقددنو  زيددادة تعقددد النشدداط التسددويقي-8
ص ملدد  مدد  لفبة ندد ة  فإ دد  ة فةدا فددد  تعددرنف    اند ك، صيدة لفددر ر مدد     لملعرفدا ببددييك لملبددمهيد م زلفد  حمدد ور و 

 .  لفبييةةا لفت يم ش أفةه  أه ضرو   فهوه 
،  ط ق تندد  لفبشددرلا ب  دددا  ةصددزو  اددتل معندد ه ضددرو   للددمة لو ميل رندد و : المددوارد اطوليددة اطخددر و  نقددل الراقددة-3

 .  تيد لفت لنب   للمبع را و  ةو  لع    دا لملشروو أه معرفا لملنمج ة لملرحبا
لرددددع ادددتل   دددده  منددده أه لفمقددد   ل رل   أه لفبة نددد ة لف قةقدددا صددد  و : السدددتياء المسدددتهلكين النمدددو المتزايدددد-4

فرجدددد  ال لعددددرف لملشددددروو    منمجدددده ال لرقددددة أه مبددددميى تيقعدددد ة وتطيعدددد ة ، بعدددد  ديلندددد  برن جمهدددد  لفمبدددديلق 
 . لملبمهيدني  و     رل  لفيلط   رو  لملبميى لملطييب

لفدددت ادددد  ل لددديخ صيةهددد  تصدددي  مددد  ادددي مطيددديب و  لفبة نددد ة لملم  ددداو  لملعييمددد ةفدوةدددا : انفجدددار المعلومدددات-5
 .  اتل زم ش ببب طا أه ي ل  لملطييب منه  جعخ أرل   اته لملعييم ة. و منهو 

، انددد ك فددر  بدددني   دددد ة لملشدددرتل  و  بددد هتر: التحدددول مدددن إشدددباع الا دددات المشدددترين إلدددى إشدددباع رغبددداتهم-0
مودددع ةيوددد  زلرة   بددد ة  فدددرلره   لقمنددد   لفبددديع لفدددت تشدددبع ل مة د تددده خبدددالف ل  دددد ة فديوددد  زلرة  ف اةدددا ليف

 لفعوا صية أاب صه . و  لملمهلل   فيوبمهيدنيو  اتل لعط   يةا ةب   فمصهر ل  د ة لفد منا، و ل ل لةا
 ل صيددة ديلندد  لعمودد  لملنمجددي    لفيقدد  ل دد: التحددول مددن المنافسددة السددعرية إلددى المنافسددة غيددر السددعرية-7

ل صدددال  وتنشدددةط ، وددد له لملنمجددد ة، تبددديلقةا  ميصدددا خبدددالف لفبدددعر   ميلدهدددا لملن فبدددا   لفبدددي  مثدددا لفموةةددده
بطبةعددا ل دد خ زمدد ش مدد لر لفمبديلىل أه ةددر ا ئددا مدد  لملعييمدد ة لفددت تصةدد    معرفددا و  ..لخل. لملبةعد ة وطددر  لفميزلددع

 .  ىل مرةه تن فب  دة فع فةا اته ل رولة لفمبيلقةا   يقة
و فق  ب  ة لفشرة ة لفدب     أرخ خ نار لملعييم ة لفمبيلقةا ةجه  م  لفنا و لفشد ما فيوعييمد ة لفدت يمد ش 

لملميلددطا    و  فددد  بعدد  لنمشدد   للددمة لو لفدوبةدديتر صدد   ل جددر  مددد  لفشددرة ة لفلدد   ، و أفةهدد  اددته لفشددرة ة
ةوددد     ادددتل لملصهددديو لممددد لر  لضددد  أه لملناوددد ة  ددد  لفرحبةدددا صيدددة  دددرل   ،تددد خا  لضددد  ناددد و لملعييمددد ة لفمبددديلقةا

 .  م  اد     تبمصة  منهو  ..لخل  ر لةه  مل  م ى  يةا اتل لفنا و. لملبمشصة ةو  لل مع ة
اخص ئصانظ ماالاعل ا  اال    ق لقاالف عاال: ني

 :1ز  يه  فةو  لي زبر نا و لملعييم ة لفمبيلقةا ججويصا م  لةل ئص اد  أجي 
دعيهدد  مم  ددا   وقدد  تطيدد  فةدده  ي  ددني و  نادد و مبددمور  ي لعوددا بشدددا مبددمور مدد   دددا تدديف  لفبة ندد ة-9

 .  ل  دا أفةه 

                                                 
مطبعا د معا لفق ار  ولفدم ب ''، لفمبيلىل لملع صر، ''حمو  صب  ل  صب  لفر ةر، 905ص،  بىل لفتةرمردع ل''، لاللرتلتةجة ةو  لملص اةر: لفمبيلىل، ''صل و لف ل   مني  بيصيصا-1

 .226ص ، 9188، ملر، لفق ار ، لل مع 
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لملعييمدد ة لفددت لقدديو بميف ادد   رل   لفمبدديلىل صيددة لفبة ندد ة و  نادد و ميددده ب ملبددمقبا  ةددث ال تقملددر لفبة ندد ة-5
لفددت تعمودد  صيددة صويةددا لفمنبددا بدد فاروف   لفصددرتلة و  ضدد  لفبة ندد ة لة صددا ب ملبددمقباأيفدد  تشددوا  ل، لمل ضددةاو  ل  فةددا

 . لملقبيا مم  لب ص  أرل   لفمبيلىل   لخت ذ لفقرل لة لفمبيلقةا لفبيةوا
 .  ل  لثا  م لر ل رل   ب ملعييم ةو  لفعوا صية تد ما لملعييم ة لفق اا-2
 . رل ضةازيا لملعييم ة ب لمة لو لفنو ذش لف-5
: مثد خ ذفددو   What ifاد  لمل لرل  م  ل ليخ صية ل د بدا لملمعيقدا ب  لدئيا لة صدا مد  نديو "مد ذل فدي" -2

 . % جعخ م  تزا  ذفد صية لملبةع ة 91م ذل ز ث في زلر ل نص   ل صالين   لملناوا " " بنببا 
 :     دا نه صب    ص  تطبةىل ملصهيو لفنار   جم خ لملعييم ة م-6
 ؛  ي ل  لفبة ن ة لملطييبا الخت ذ لفقرل لة- 

 ؛  يةع لفبة ن ة-ب
 ؛  ذفد جب ص    ل فة  لفمويةا لفدوةاو  تش ةا لفبة ن ة-ش
 .  للرتد صه  مبمقبالو  ختهل  لفبة ن ة-ر

ا ظ ئفانظ ماالاعل ا  اال    ق لقاالف عاال: لي
 :1بيلقةا فةو  لي تميةص  ار لفيظ ئف ل ل لةا فنا و لملعييم ة لفم

لفادروف ولملم د لة ل ةطدا اد  ذلة لفمدزا  و  لملديل ر لملبدمة ما فةهد و  توةع لفبة ن ة لملمعيقا بنش ط ة لملالبدا-9
لدي  لفمجوةع م  لملل ر  ذلة لفعالقدا لديل  ة ند  مد  رلخدا لملالبدا  و مد  ، و    لملب ار    ا لفه و  لملب ار
 .  خ  ده 

 . ة ن ة لملمجوعا طبق  فال مة د ة ل  ر   و لملميقعاتلنةف لفبو  تبيل -5
تبد ص  لفقد ئوني و  للمنم ش ماارلة تد خ صيدة لت اد ة ل نشدطاو  ييةا لفبة ن ة اللمةالص لفعالق ة بةنهو -2

 . لفرق با صية لفمنصةت وتقةةر ل رل و  صية أرل   لملالبا    لر لةطط
 تةد  من لد  لبدوح ب لدرتد صه   دني لال مةد ش أفةهد    وقد  قلد لفبة ند ة وفدىل نبدىل وتر و   صع لملعييمد ة-5
 .  ةيصه قيةياو 

،  وضدد و لملالبددا لف لخيةددا  و لفاددروف لفبةئددا ل ةطدداو  يدد لث لفبة ندد ة وفقدد  فيمطددي لة لفددت يدد ث   ظددروف-2
   .  لدي  لفمو لث ب فمع لا  و ل تف  و ل ض فاو 
 .  خه  لملعييم ة فاللمص ر  منه -6
 .   قب و لملالبا لملةميصا ةا  ب  ل مة دهو  لملاارلة لفن تا صية مرلةه لخت ذ لفقرل لةو  لملعييم ة تيزلع-0
 
 

                                                 
 .992، ص لفعرل ،  لر ب، لفنشرو  مالبا رل  لفدم ب فيطب صا''، مب رئ أرل   ل صو خ، ''آخرو و  خيةا حمو   ب  لفشو و-1
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اان ؤعانظ ماالاعل ا  اال    ق لقاالف عاال ابع
بدا ادي ، م  لةطز لالصمو ر بز  نا و لملعييم ة لفمبيلقةا لمر للدمة لمه مد  قبدا لملناود ة لفدبد   فقدط

 ةدددث     جدددر لفمدددزا  لفدددتي ادددد     يققددده لملشدددديا . لملميلدددطا  لضددد و   ة لفلددد   مطيددديب مددد  قبدددا لملالبددد
لفمبددديلقةا لفةوددد  أذل   تمددديفر معييمددد ة ة فةدددا منهددد  ب فنبدددبا فيوناوددد ة ف دددرض تالفةهددد ىل لددددي   ةثدددر وضدددي     

لملناودد ة لفدبدد    فعددا ذفددد لعددير أه    أمد نةددا. و لملالبدد ة لفمبدديلقةا لفلدد    صندده ب فنبددبا فيوناودد ة لفدبدد  
بتفد فدإ  لفمدزا  ادد     لددي  حمد ور  و ماقد  ب فنبدبا فدألوه صنده ب فنبدبا ، و ا   فضا م  لملناو ة لفل   

 . لفث نةا
 دد خ فإندده اددد     حندد ر فةودد  ليدد  بعدد  لفصيلئدد  لفددت يققهدد  لملناوددا مدد  للددمة لو نادد و لملعييمدد ة  او صيددة  لدد
 :1لفمبيلقةا

تطدددي ل    رلئهددد  و   دددىت تلدددبح  ةثدددر تلدددبح  ةثدددر قددد   ، جدددرو  لفدددهم و  ثدددر أ  طدددا ب ملعييمددد ةدعدددا لملناودددا  ة-9
 ل رل ي.

مدد  خددالخ لفمطبةددىل لفبدديةر فددنار لملعييمدد ة و  تبددمطةع ل رل   مدد  للددمثو   مصهدديو لفمبدديلىل بشدددا  ةثددر ف صيةددا-5
 . لفمبيلق 

مدد  يددع لملعييمدد ة مدد   م ةنهدد  لملمصرقددا ف ددرض  ذلة لفلددة ا لفالمرةهلددا   لفمناددةر تددمود و  لملناودد ة لفدبدد  -2
 . قبيالو  صة  مه  ب ت ه دعيه   ةثر فهو و  تي ة ا 

لددمود  لفقدد ئر صيددة للددمة لو نادد و لملعييمدد ة لفمبدديلقةا مدد  للددرتد و لملعييمدد ة ب فشدددا لفددتي ليدد  ل  دددا -5
 .  لفصعيةا ملبمة و لفنا و

                فبةئدددددددا لة  دةدددددددا بشددددددددا  لدددددددروتددددددد ه لفعددددددد و   لفبدددددددي   و لبإمدددددددد   ل رل   لفمبددددددديلقةا    نال دددددددع تطدددددددي  لال-2
 .   فضاو 

بيدير نا و لملعييم ة لفمبيلقةا تمود  لملناو ة م  للدمة لو لملعييمد ة لفدت لدمر يعهد  مد  خدالخ ف صيةمهد  -6
   . لخل... لفرتول ، لفمةهل ، لفشرل ،  ي م  خالخ وظ ئف لفبةع. لفيظةصا لملمع ر  بدص     ةص

ذفدددد مددد  خدددالخ للدددمالو ل اددد  لة و  قددد  تبدددمطةع لملناوددد ة مددد  فدددرض لدددةطر   فضدددا حندددي لةطدددط لفمبددديلقةا-0
 . بشدا لرلعو  لفموتلرلا لملبدر  فنا و لملعييم ة لفمبيلقةا ا ف تن  وقيو لملشديا

تدزمني و  ل ص ب صيةه  ذفد ص  طرلىل، و تب ل  لملعييم ة لفمبيلقةا لملهواو  ق  تبمطةع لملناو ة م  منع ضة و-8
 . لالما وصيس  أه للها لملبمصة  منه 

 
 
 

                                                 
  .  65-69 ص ص، مردع ل بىل لفتةر''،  لل ومص اةر مع صر ، لفمبيلىل، ''ا مر لفبدري-1
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ااك ن  انظ ماالاعل ا  اال    ق لقاالف عاالخ اس
لفددتي لااددر فةدده بددز  مدد  ل  لفمبدديلىل لقيمددي  و  نادد و لملعييمدد ة لفمبدديلقةا لمضددح مدد  خددالخ لفشدددا  رندد ه   

 ددا فيولديخ صيدة معييمد ة  ديخ لفمطدي لة ل  صدا     در حب. و لفرق بدا، لفمنصةت، لفمةطةط، بزرل  مه و لفمويةا
 .  لة صاو  لفعيلما لفبةئا لفع ما، لملن فبني، لفقنيلة لفمبيلقةا، لفبةئا فةو  لمعيىل ب  ليل  لملبمه فا

 41: الشكل رقم
 مكونات ناام المعلومات التسويقية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 562ص ، 5116، ل  ر ، صو  ، لفميزلعو  رل  لملن ا  فينشر، '' للو  مص اةر: أرل   لفمبيلىل''، ليلف  رلنا صثو  ، حموير د لر لفلوة ص : المصدر

  فبةئا  فمبيلق  

دي    د   ل
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نا    ملعييم    فمبيلقةا 
 

 م      فمبيلىل

دا  د دوية ت
 
 
 

دط  دةطة ت
 
 
 

دت  د دنصة ت
 
 
 

در  د د  لةط

تطيلر  ملعييم   

 اللمةب     
  فمبيلق 

 فبجال  
  ف  خيةا

دوي   ب
  فمبيلىل

ييةا  لن   
 فقر   
  فمبيلق 

 اللمةب     
  فمبيلق 
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  ف  خيةا

            فقر      فمبيلقةا   تب     ملعييم    
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أ  ل رل  لفددت لبددمطةع لملدد  ل  للددمة لمه    يقةددىل ذفددد اددي لصمودد ر نادد و لملعييمدد ة لفمبدديلقةا بعدد     
يةدد ة صيةهدد    ل  ةدد   ل  بعددا لفددت لمدددي  أدددرل  لفعوو  مدد    تيزلعهدد و  لددمر تقدد مي لملعييمدد ة لفددت اددر حب دددا أفةهدد 

 : ا و  منه  نا و لملعييم ة لفمبيلقةا
و لع  م   ةثر لفنار للدمة لمه  مد  قبدا :  Internal Records Systemناام السج ت الداخلية -1

. لفمبديةرو  لاللدمالوو  مبدميل ة لفمةدهل ، ل لدع  ، لملبةعد ة،  ةدث لشدموا صيدة لفمقد  لر لملدميبدا، م  ل  لفمبديلىل
لملشددالة لفدت و  م  خالخ ييةدا ادته لملعييمد ة ادد  ملد  ل  لفمبديلىل معرفدا م اةدا لفصدرض لملم  دا  مد مهرو  ..لخل

 .  تعرتي طرلقهر
أذل م  ة   نا و لاللمةب  لة .  System Marketing Intelligenceناام االست بارات التسويقية -8

فدإ  ناد و لاللدمةب  لة لفد لخي  لقد و بة ند ة تمعيدىل  Result data ئ  لفد لخي  لقد و لفبة ند ة لفدت تمعيدىل ب فنمد
صيةده ادد  تعرلدف . و قد  تددي  ادته ل  د لث ولقعدا فعدال  و حممويدا ل د وث، و Data Happeningبز د لث 

لملددديل ر لفدددت تبدددمة و بيللدددطا لملددد  ل  فيولددديخ صيدددة و  "تيدددد ل ددددرل لة: ناددد و لاللدددمةب  لة لفمبددديلقةا صيدددة  نددده
 .1لفمطي لة ذلة لفليا   لفبةئا لفمبيلقةا"و  يم ة لفةيمةالملعي

تبدديةر لملعييمدد ة و  تطددي و  ةودد  صددرف  لضدد  صيددة  ندده "لفعويةددا لفددت تبددمة و لفيلدد ئا ل خالقةددا فدشددف
 ةا لملطييبدددا مددد  ختدددت لفقدددرل    لفيقددد  لملن لددد  لعدددا مناودددمهر  ةثدددر تن فبدددةا مددد  ودهدددا نادددر لفهبددد ئ   لتلاللدددمةب   

 .  2 لة ل لرتلتةجةا "رصر لفقرلو 
 "لفعويةدا ل خالقةدا لملشدروصا لودع : ىل فقد  صرفمده صيدة  ندهScip م  يعةا خصل  لاللمةب  لة لفمن فبدةا ل

 . 3لفل  ا  يخ لفبةئا لفمبيلقةا"و  لفالئقاو  تيزلع لملعييم ة لملن لباو  ييةاو 
لفقددد نيين فناددد و لاللدددمةب  لة و  قددد و لال دددع مددد  خدددالخ لفمعدددرلصني ل خددد ل  ترةةهيددد  صيدددة لل نددد  ل خال

 . لفت ق  تبمة و   يع لملعييم ة ص  لملن فبنيو  لفمبيلقةا وةهل ص  بع  صوية ة لفمجبل لفال خالقةا
"جمويصددا مدد  : و بندد  ل صيددة مدد  تقدد و فإندده اددد  لفقدديخ بددز  نادد و لاللددمةب  لة لفمبدديلقةا اددي صبدد    صدد 

تبددددوح ب فمدددد فىل لملبددددمور فيوعييمدددد ة ،  خالقةدددداو  ة و بزلدددد فة  ق نينةددددالملعدددد لة لفددددت تبددددمو  ل دددددرل لةو  ل فددددرلر
لاللددمةب  لا لملمعيقددا ب   دد لث  و لفم دد لة لفددت قدد  تددري   لفبةئددا لفمبدديلقةا مدد   دددا لختدد ذ لفقددرل لة لفمبدديلقةا 

 .4لفم  لة رصو  فألا لف لفع ما فيوناوا"و  لملالئوا  مليلدها تيد ل   لث
فإندده اددد  لفقدديخ ، فمطددر  أفةدده مدد  تعدد  لف فةودد  مددص نادد و لاللددمةب  لة لفمبدديلقةاو مدد  خددالخ مدد  مت ل

 :5 بزنه ام ز ججويصا م  لةل ئص نيدها  فةو  لي

                                                 
 . 62ص ، مردع ل بىل لفتةر''، مص اةر مع صر و  لفمبيلىل  لل،''ا مر لفبدري-1
 . 28-20 ص ص، 5111، ل  ر ، صو  ، لفميزلعو  رل  صص   فينشر''، نا و لاللمةب  لة لفمبيلقةا، ''حمو  دب  ل لفشوري، صال  فر  ة ط ف -2
 . 28ص ، نصل لملردع لفب بىل-3
4

 . 28ص ، مردع ل بىل لفتةر، حمو  دب  ل لفشوري، صال  فر  ة ط ف  -
 . 61-21 ص ص، نصل لملردع لفب بىل -5
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لفصلجمةد ة و  ر تموثا   لملديند ة لمل رلدالمليل  و  لبميهو تش ةا نا و لاللمةب  لة لفمبيلقةا جمويصا م  لملمطيب ة-ا
فددتي لعدد  لملددي ر ل اددر فنادد و لاللددمةب  لة لفمبدديلقةا جدد  لق مدده مدد  مهدد  لة ص فةددا   أضدد فا أه لفعنلددر لفبشددري ل

 .  ةينه لعمو    ده  منه صية  صيخ فنةا أض فا أه ل صيخ لفعيوةا،  للوع لملعييم يتو  لفمويةا
ع ،  خالقةددددا مشدددروصا صيددددة خدددالف مدددد  لعمقددد ه لفددددبو  أ  ناددد و لاللددددمةب  لة لفمبددديلقةا ذو منهجةددددا ق نينةدددا- 

طددددر   دددد  مشددددروصا ة فمجبددددل و  ف فموبددددل مدددد  للددددر لفنادددد و لدددد فع لفددددبع  أه لفملددددي  بزندددده لبددددمة و  لدددد فة 
لفتي ز ث   ص   لملن فبا   صي    صةا  و لدرقا لملعييمد ة لفبدرلا مد    Industrial Spionageلفلن ص  

ة  تعدد  مدد   لددب ب فشددا نادد و فقدد   ابدد  لفع لدد  مدد  لف  للدد ة بددز  للددمة لو اددته ل لدد ف، لملناودد ة ل خددرى
 .  يضر ل ل فة  لملتةي  و  تشرلع ة ونعو  اتل م  رفع بع  لملناو ة أه وضع قيلننيو  ،لاللمةب  لة لفمبيلقةا

 لملرلقبدددددا لملميلصددددديا فأل ددددد لث مددددد   ددددددا  صددددد       و  لمطيددددد  ادددددتل لفناددددد و لفمص صدددددا لملبدددددمور مدددددع لفبةئدددددا لفمبددددديلقةا-ش
فقدد  لعدد  نادد و لاللددمةب  لة لفمبدديلقةا جث بددا لفددرلرل  لفددتي . لة ل مويددا   لفبةئدداللددمالو  ي أادد  لة  دديخ لفم دد  و 

 .  زيس  أه منم  للمةب  ي لعهز ق    لملناوا   لخت ذ لفم لب  لفالزماو  لبمير  ي أا    بةئةا
ةنةدا للملصجمداىل مد  خدالخ اد  فنا و لاللمةب  لة لفمبيلقةا    لب ص  ل رل   لفمبيلقةا   لختد ذ لفقدرل لة لفروت-د

، تهول ا  بمق  لر ليمةا لفت ت صر لملبميل ة لفمش ةيةا   لفنش و لفمبيلق  م  خالخ صة  ا مهل  تبديلق  مالئدر
 . تش ةي و  اتل لع     نا و لاللمةب  لة ق  لع  لال  تدمةد و 
ملناوددا  ندده لددهور ل رل   ب ملعييمدد ة لعدد  نادد و لاللددمةب  لة لفمبدديلقةا مدد   ناوددا لملعييمدد ة ل لددرتلتةجةا   ل-و

أذ اددد  لفقدديخ بددز  نادد و  ،لاللددمةب  لا  ل ةيلددا لفددت وثددا معييمدد ة ألددرتلتةجةا فيقددرل لة ل لددرتلتةجةا  دد  لملصجمددا
 . لفمويالة لفبةئةاو  لاللمةب  لة لفمبيلقةا لفرتل نا ل لرتلتةجةا فيوناوا   ميلدها ل خط  

اد   :Marketing Decision Support System(MDSS)لتسويقية ناام دعم القرارات ا-3
لملرتبطا و  لفمدمةدو  ل رولة،، لفنار، تنبةىل لفبة ن ةو  تعرلف ناد و رصر لفقرل لة لفمبيلقةا صية     "يلةا

فت ت و  لو  قط و ل صو خو  ل  ليب لة ص ب ملناوا فمصب  لملعييم ة لملن لبا ج  مص لفبةئاو  ب صر لفصلمةجة ة
 . 1 ل ا  يخ لفصعا لفمبيلق "

ةودد  ،  لختدد ذ فعددا  ة سدد و  و اددتل لفشدددا فددإ  مدد  ل  لفمبدديلىل   صويهددر اددتل حب دددا أه ييةددا لملشدددالة 
 .  لمضح وفىل لفشدا  رن ه

 
 
 
 
 

                                                 
1

 . 65ص ، مردع ل بىل لفتةر، ''مص اةر مع صر و   لل: لفمبيلىل ''،ا مر لفبدري -
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 48 :الشكل رقم
 ناام دعم القرارات التسويقية

 
     
   
 
   
 
 
 
 
 
 

 . 65ص ، مردع ل بىل لفتةر، ''مص اةر مع صر و   لل'': لفمبيلىل، ا مر لفبدري: المصدر
لملب  ل لئيا لفت ختص لملشديا لفت بل ر مع لمه  بعد     لدمر يدع لفبة ند ة لفالزمدا صنهد   ةث لضع 

بقدد   ، و   يفدديذش نادد و رصددر لفقددرل لة لفمبدديلقةا فةددمر ييةيهدد  أ لدد ئة  صددص لفع لدد  مدد  لفنودد ذش ل  لدد ئةا للدد اه 
صويةدا لفمويةدا و  ..لخل. لفدرتول و تلدوةر لملندم  و  ل نشطا لفمبيلقةا لفدت تقديو اد  لفشدرةا مد  تبدع تعيىل ل لر   

قدد   صددبح ب فيقدد  ل  ضددر لصمودد ر ةبدد  و اددته تزخددت بعددني لالصمبدد   لملم دد لة لفبةئةددا لملةميصددا لفددت تعوددا ادد  لملناوددا 
 تندديو لملم دد لةو  تعدد ر، و ا لفمبدديلقةا لملةميصدداصيددة اددته ل ناوددا نمةجددا فاللددمة لو لفيللددع فيو لدديب   ل نشددط

لفبددددرلع و  لفدددت للدددع  صيدددة لفعقدددا لفبشدددري أددددرل  لفمويةدددا لفددد قةىلو  لملشددددالة لفمبددديلقةا لفدددت ليلدههددد  لملددد  ل و 
 .1نببا تزا ا  لملمب رخو فيعالق ة لفدث   ل  صيا فةو  بني اته لملم  لة 

لعمددص نادد و حبدديث لفمبدديلىل   دد   اددر : Marketing Research Systemناددام بحددوت التسددويق -4
بدد خمالف و  لملديندد ة لفرئةبددةا فنادد و لملعييمدد ة لفمبدديلقةا أذ يمددا حبدديث لفمبدديلىل مد نددا ةبدد     معاددر لملشدد  لع

، اته ل يةدا تنبدع  ل لد  مد  لفد و  لفدتي تبدهر فةده ادته لملشد  لع   ل ةد   لالقملد رلا، و طبةعا منهجه و   نيلصه 
با صية لفعددل فدإ   لدا خطدي  ختطياد  ، لفم قةىلو   صو خ اته لملش  لع  صو ال  وتةنةا بعة   ص  لف  للاأذ   تع  

 صددح فهلمدد  صيددة اددته ، و لفددت مدد  اددز      تعددهز مدد  مد نددا لملشددروو   لفبددي ، و لدد ل  و  جيدد     تدددي  لدديةوا
عييم ة مبمن   صيدة  قد ئىل تعمود   طر  م  از      تبير   أصط   لملو  خطيلةو  لله ة    تيجز أه  ل فة 

 . ةزل ا   لخت ذ لفقرل 
                                                 

1
 . 62ص ،  بىل لفتةرمردع ل''، مص اةر مع صر و   لل: لفمبيلىل،'' ا مر لفبدري -

 

  

 فقر        فمقةةر 
  فمبيلق 

 

 بة ن   تبيلق 
- تلوةر  ملنمي   

- تلوةر   لع   
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ل لدرتلتةجةا فناد و حبديث لفمبديلىل لديف حند وخ لفمطدر  أفةده بشد   مد  لفمصلدةا و  و نادرل فأليةدا لفدبد  
 .    لملطي  لمليلل

     Marketing Research بح ياال     قاالاطلباال: ني
 :  ي ل  لفنق و لفم فةاو  اتل م  خالخ ر للاو  حبيث لفمبيلىللنو وخ م  خالخ اتل لملطي  لفمطر  أه 

    ؛مصهيو حبيث لفمبيلىل -
 ؛   يةا حبيث لفمبيلىل -
  ؛  وظ ئف حبيث لفمبيلىل -
  ؛  مبمقبا لفبويث لفمبيلقةا -
 . حبيث لفبي و  لفصر  بني حبيث لفمبيلىل -

اااافه مابح ياال     قاالف عااأل ث
فمبدديلىل   لملناودد ة اددي مبدد ص   مدد لر  لفمبدديلىل   لختدد ذ  جنددع لفقددرل لة لفدد و  ل ل لدد  فبودديث ل أ 

م  لرتبط ا  مد  و  وضع لاللرتلتةجة ة لفمبيلقةا لملمعيقا ب فعن صر ل ل لةا فيوهل  لفمبيلق ، و لفمبيلقةا لملةميصا
يلىل صيددة مدد  اندد  فقدد   ةددهة معاددر لفمعرلصدد ة لفددت قدد م  ب ددرض تعرلددف نشدد و حبدديث لفمبدد، و قط صدد ة لدديقةا

مثيه مثا  ميف لفمعرلص ة لملرتبطدا بد فدا جمد الة لفعيديو ل نبد نةا لالدمو صةدا  فقد  تعد رة ، و  ل ا اته لفصدر 
 : م  ييا م  و ر منه  نيدهه فةو  لي ، و لفمعرلص ة لفت ق م  فمصب  حبيث لفمبيلىل

خ ملعييمد ة ممعيقدا بيضدعةا تبديلقةا للدم الو  ييةاو  يعو  "صويةا يض : لطيىل مصهيو حبيث لفمبيلىل صية ةا -
 .1معةنا"

لخمةد   فيوم د لة لملالئودا و  "تشدةةص لال مة دد ة مد  لملعييمد ة: ةو  صرف المبني حبديث لفمبديلىل صيدة   د   -
 .2مياي  فةه "و  ييةا معييم ة ليةواو  تبجةا، لفت خبليصه  جي  يع

        مددددد  لفدددددربط بدددددني لملبدددددمهيدني لفدددددت ختيدددددىل نيصددددد  "لفيظةصدددددا : ةوددددد  مت تعرلدددددف نشددددد و حبددددديث لفمبددددديلىل صيدددددة  نددددده  -
تعرلدف لفصدرص و ادد  للدمة لمه    ي لد     ا لفمبيلىل م  خالخ مد  تق مده مد  معييمد ةو  للوهي و  لملشرتل و 

 و يبددني لفصهددر ،  و   مم بعددا ل رل  لةدد ص ب فنشدد و لفمبدديلق ،  و لملشدددالة لفمبدديلقةا  و تعدد ليه   و تقةةوهدد 
تدددد بر صويةددددا توةددددع ، و فددددد  لددددمر ذفددددد يدددد ر حبدددديث لفمبدددديلىل لملعييمدددد ة لملطييبدددداو  .طبةعمهدددد و  لفمبدددديلقةافيعويةددددا 
 .  3م  تعنةه اته لفنم ئ  م  تطبةق ة أه منصت لفقرل  ب ملناوا"و  تقيو بميصةا نم ئ  لفبوثو  ،لفبة ن ة

"لفيظةصدا لفدت لدمر :   صد و مم  تق و م  تع  لف فإنه اد  لفقيخ بلصا ص ما    حبديث لفمبديلىل اد  صبد   
للوهي لددا بلددصا ص مددا ب ملناوددا مدد  خددالخ لملعييمدد ة لفمبدديلقةا لفددت مت و  مدد  خالسدد   بددط لملبددمهيدني  و لفعوددال 

                                                 
1
-Gary Armstrong ; Philip Koteler ; Principes de marketing ; Pearson éducation ; paris ; France ; 2007 ; 8eme 

édition ; p87.  
2
-Jean jacques  lambin ; la recherche marketing ; Ed. ediscience international ; paris ; France ; 1994 ; 3éme tirage 

; p4.  
 . 91ص ، 5115، ملر، لف ل  لل معةا د ل لدن  لا''، أرل يو  م خا منهج :  ل لة ة حبيث لفمبيلىل:'' أمس صةا لفبة -3
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 لملشدددالة لفددت تيلددده لملناوددا   تع ميهدد  مددع ل لدديل و  تعرلددف لفصددرص لفمبدديلقةاو  لملبددمة ما   ي لدد و  يعهدد 
ل رل  لفديدد  فيوناوددا و    اددد  مدد   فددع ةصدد    ل رل  لفمبدديلق  بلددصا خ صدداتعدد لا تلددرف ة لملناوددا جددو  تقةددةرو 

 .1بلصا ص ما "
 : 2و صية اتل جي     تموةه حبيث لفمبيلىل ب ةل ئص لفم فةا

 ؛  لمليضيصةا-9
 ؛  لفشويفةا-5
 ؛  مبمقبية و    فة : ا رفا-2
 ؛  ذلة ل تب و ب ملشدالة ل  فةا  و لفقض ل  لفعيوةا لفق ئوا-5
 .  اد  تريمه  أه معييم ة لمر لاللمص ر  منه -2

اااأها لابح ياال     قاالف عاال: ني
ممهللد   وفدىل لملنطددىل ل د لث فيمبديلىل   لملالبدا لفدتي لرةده صيددة و  أ  فبوديث لفمبديلىل  يةدا ألدرتلتةجةا

 تصهددر ل مة ددد ةو  فمدد    وددد  صيددة لملالبددا    تعددر . و لملبددمهيد ب صمبدد  ه مرةدده اقددا ةددا لف  للدد ة لفمبدديلقةا
  . مموةه فبويث لفمبيلىلو  اتل طبع  ف  لمزتة س  أال بإق ما نا و فع خ، و   ب ة لملبمهيدني لملبمه فنيو 

   لمسيلددددد  ن ئددددد   ئدددددةل رلئدددددر  للدددددير  جلددددديوا لفدددددر الة جالبدددددا . و   ادددددتل لفبدددددة   لقددددديخ م  لددددد  
American Express :« حم وفددددا لفمعددددرف صيددددة ل مة ددددد ة  فقدددد   نصقندددد  مئدددد ة لملاللددددني مدددد  لفدددد وال لة  

لاللددمج با ملدد  جيددري   و  اددتل فدددي     تدديفر لملعييمدد ة زدد ر ب  دددا ص فةددا قدد    لملالبددا صيددة لفددررو 3«لملبددمهيدني
:     Marion Marper أذ لقديخ مد  لي  مد  بر، للدمورل ا و  ب فمد ل بق ئهد ، و تدةصهد  معهد و  لفبدي  مد    د لث

أرل   لملبددددمقبا تعدددد  أرل   ، و و مدددد  لملشددددروص ة أيفدددد  تعدددد  أرل   مبددددمقبا اددددتل لملشددددروول رل   لفص صيددددا  ي مشددددرو »
 . 4«لملعييم ة

تقدد مي لفعددالش و  نقدد و لفضددعف ب فنبددبا فيوالبدداو  ةودد     حبدديث لفمبدديلىل تبددعة أه ةشددف لملشدددالة
 . اتل   أط   م  لعرف ب ف و  لفيق ئ  فبويث لفمبيلىل، و لملن ل  س 

         لفددددددت تمومددددددع ادددددد  لملالبددددددا  خ رو  حبدددددديث لفمبدددددديلىل   ل صدددددد ب صيددددددة نقدددددد و لفقددددددي ةودددددد  ال اددددددد  أ صدددددد
فبوددديث . تطيلراددد  بمقددد مي لملقرت ددد ة لفدددت تدصدددا فدددإلرل   لختددد ذ لفقدددرل لة لملن لدددبا بشدددز  و  لفعودددا صيدددة تددد صةوه و 

                                                 
 . 518، لفطبعا ل وه، 5111، ل  ر ، صو  ، لفميزلعو  رل  صص   فينشر''،  لل لفمبيلىل لملع صر، '' حب  ملطصة صية  -1
 . 518، نصل لملردع لفب بىل-2

3
-Alexander hiam ; charles sheure ; MBA marketing: synthèse des meilleurs cours américains ; ED: maximas ; 

paris ; France ; 1994 ; p 161 .  
4
-Philip Kotler et Bernard dubois ; marketing management ; ED. publi-union ; paris ; France ; 1997 ; 9ême 

édition ; p 129.   
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 ف صد  لملةد طرة ادو   Navigationأحبد    تعمص ولةيا»:  Gilles Gaultierلفمبيلىل ةو  لقيخ دةا ديفت 
 .1« ىلدخ ما  و فدر  م ،أر لك لفصرص لفت تبوح ب رض م  ل ي طر  منميش، و لفقةيرو 

  2و صويم  فإنه اد  ي ل   يةا حبيث لفمبيلىل وفىل لملبميل ة لفم فةا:
بة ندد ة تبدد ص ار صيددة لختدد ذ قددرل لهتر  لفشةلددةا و   ةددث تقدد و حبدديث لفمبدديلىل معييمدد ة: بالنسددبة ل فددراد: اوال
 .    ا و  لاللمهالةةاو  لفمعيةوةاو  ل ل تيد لملمعيقا بزمي ار لفلوةالي 
لملعنةدددا و ل ددد ور و  خ صدددا ذلة لفددد خا لملميلدددطو  تعمدددص حبددديث لفمبددديلىل ذلة  يةدددا فأللدددر: بالنسدددبة ل سدددر: ثانيدددا

 .  فأللر  لة ما لملن لباو  تقرلر  ي لمل  ة ة لفبيعةا، و لاللمهالةةاو  بشدا ةب  برتاة  قرل لهت  لفشرلئةا
ل نشدطا لفمبديلقةا رلخدا و  تعمص حبديث لفمبديلىل   د   بدرز لفيظد ئف: ال ا ةو  بالنسبة للمؤسسات العامة: ثالثا

 تطيعدد ة لملبددمهيدنيو   ذول و لامو مدد ة و    بدد ةو   ةددث تعددخ اددته لفيظدد ئف بمو لدد    ددد ة، اددته لملالبدد ة
صيةده ، و اتل م   ةده صيةده لملصهديو ل د لث فيمبديلىلو ، لة م ة يقةق    ض ئهرو  تق لر لفبيعو   ب  أمد نة هترو 

 : فبويث لفمبيلىل ا 
 أمد نةدددددددد هتر        و  أ دددددددد ى ل رولة لفمنصةتلددددددددا سددددددددتل لملصهدددددددديو  ندددددددده لهدددددددد ف أه لفميفةددددددددىل بددددددددني  ذول  لملبددددددددمهيدني-9
 .   ا لف لفشرة ة لفرحبةا م  دها  خرىو 

تقدد اه  أه ممةددتي و  نيصدد و  أه تدديف  لملعييمدد ة ةودد تقدديو حبدديث لفمبدديلىل بددزرل  جمويصددا مدد  ل نشددطا لس رفددا -5
 .  لفقرل لة لفمبيلقةا   لفشرة ة لملعنةا

 .  لفمةي  ت  جية  ص  لقمل ر ل و لاو  منه  للهلئر أه لقمل ر لفبي و  تيدةه معار لقمل رل ة لف وخ لفن مةا-2
 .  لف وفةاو  لام لر لملن فبا بني لفشرة ة   ل ليل  ل يةا-5
 .  جي ر فرص تبيلقةا د ل    اب و   ب ة   تشبع م  قبا فيوبمهيدنيأ-2
 .  للمهالةهر لملنمج ةو  أجي ر  ييخ  و لفمةيص م  لملش ةا لفت  لع ين منه  لملبمهيدي  نمةجا للمة لمهر-6
 .  لفضعفو  أدرل  صوية ة لملرلدعا لفش ميا  وض و لفشرة ة لفمعرف صية نق و لفقي -0
 ل ةثدر مالئودا فطدر  مع رفدا ل دهده  ل ديمةدداو  لفمبديلق  لةد م  لملن لد    لملالبد ة لفع مددا ي لد  لملدهل -8
 . لمليلطننيو 

تدددهرلر ادددته ل يةدددا ب فنبدددبا فيشدددرة ة لملع صدددر  لفدددت تبدددعة فملددد لر ةدددا أنم دهددد   و دددده ل معةنددد  منددده فأللددديل  -1
مدد  . و   ادد و  لاليدد ر ل و ويبو  قدد ة مددثال بددني للهلئددرذفددد صيددة خيصةددا لتص قةدد ة لفشددرلةا لف وفةددا لفددت صو  لة  دةددا

ل مرلدةدددا صيدددة صدددعة  لفملددد لر ةددد  رفةدددا صيدددة لفنج  ددد ة لمليويلدددا لفدددت يققددد  و  ل و وبةددداو  لفمجددد  ب لفة ب نةدددا
ممد مدا فبوديث و  رقةقا نمةجدا لصمو راد  صيدة ناد و فعد خو  بصضا تيفر اته لفشرة ة لف وفةا صية معييم ة ة فةا

 . لفمبيلىل
                                                 

1
-Gilles Gaultier ;'' plus que jamais  la recherche marketing doit étre transversale ; marketing magazine ; N°44; 

paris ; paris ; France ; novembre 1999 .  
 بملرف .، 921-951 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، ''أرل   لفمبيلىل''، صي  فال  لفهص -2
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ااا ظ ئفابح ياال     قاالف عاال: لي
   : 1ا و  اد  لفنار أه حبيث لفمبيلىل صية     تيع  االاا  رول  وظةصةا ا ما

فيبدددعيا، ، تقددد مي  قددد ئىل معةندددا صددد  ل وضددد و ل  فةدددا فيبدددي و  تشدددوا يدددع: و ال ظ فللللاال صلللف لاقاأ لللال
 :  لملناوا صية  وض و معةنا مثا..لخل فعية لبةا لملث خ فإ  لفيظةصا لفيصصةا ت خ . فيون فبني

 ؛  لفشدا لفتي لختتته اته لملبةع ةو  م  ا  لت ا ة لملبةع ة   لمل ض -
  ؛  م  ا  ظروف لملن فبا لفت تيلدهه  لملناوا   ل ليل -
 ؛  لة م ة لملن فباو  لملنمج ةو  م  ا  لت ا ة لملبمهيدني لت ه منمج ة  و خ م ة لملناوا-
 ..لخل     . مهيدي  ل صالن ة لفت تقيو لملناوا بمق اه ةةف لرى لملب-

، ادر  فيبة ند ة لفدت مت يعهد  مد  خدالخ حبديث لفمبديلىلو  تمضو  تصب : و ال ظ فلاال شخ ص لقا: ن  
 :  فعية لبةا لملث خ، فه  تق و أد ب ة فيع ل  م  ل لئيا لملطرو ا  م و  دا لفمبيلىل

 ؛  ملبةع ةم  اي تزا  تلوةر لف الف صية ل-
 ؛  م  ا  لفعيلما لفت ة ن  لفبب  لفرئةب    جن   ديا تنشةط لملبةع ة لفت ق م  ا  لفشرةا-
 ؛  م  ا   لب ب لت ه بع  لفعوال  أه أف    لفمع ق لة-
 ..لخل     . لفبيعا ةم  اي  ار لفقة و حبويا أصالمةا   ت ة  معمق لة لملبمهيدني لت ه للمة لم -

ادد  تعدد  ةةددف اددد   فيب  ددث  و لملةددمص   نشدد و لفمبدديلىل للددمة لو : و ال ظ فلللاال نبة لللاقا: ل:لل 
ادد  للدمة لو ذفدد ، و لفشةلةا فيمنبا ب فنم ئ  لملرتتبا صيدة لختد ذ لفقدرل لة لفمبديلقةا لملةططداو  لفبويث لفيصصةا

 :   لفمنبا بد
 .  لت ا ة  جر لملبةع ة لفمق لرلا خالخ فرت  زمنةا معةنا-
 .  مقيم ة ضو   تع و  لفيلط     تلرلف لفبعيا-
 .  مقيم ة ضو   جن   لملهل  لفرتوجي  لملبمة و خالخ فرت  زمنةا مبمقبيةا-

اااا  قبثاالبح ياال    ق لقاالف عاال ابع
 :  2تيةةص بع  لالت ا ة لملبمقبيةا   لفبوث لملنهج   اد  

   لفدثدد  مدد  لفطددر  لفصنةددا   لفبودديث قدد  تيقصدد    لفعقدد   نال ددع، و لفميلددع   للددمة لو لفطددر  لفمجرلبةددا-9
 .  لفمطبةىل مر   خرىو  فدنه   دع    لفاهي و  ل خ  م  لفقر  لفعشرل  لمل ض 

 .  تدرل  لفبويث صية فرتلة قرلبا بقل  ييةا لفعالقا بني لملم  لة-5
 وخ   تشدددددةا لفبوددددث لفثدددد ين    لصمودددد ر  ددددد خ لفبودددديث صيددددة تبيبددددا لفبودددديث جعددددخ    لبدددد ص  لفبوددددث ل -2
 .  ادتلو 

                                                 
 . 51-91، ص صمردع ل بىل لفتةر، ملطصة حموير  بي بدر، لفلو  حمو  فرل -1
 .  902ص ، مردع ل بىل لفتةر''، أرل   لفمبيلىل، ''صي  فال  لفهص -2
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 .  أخرلده و  توةع لملعييم ةو  تبيل و  لامو و  ةص بنيصةا لفبويث لملة لنةا-5
ابح ياال    االف  اب نابح ياال     قاالف عاالخ اس

مد  خدالخ للدمعو خ   د  لمللدطيوني ، حبديث لفبدي و  بني مصهيو ةدا مد  حبديث لفمبديلىلميط لفدث ل  
حبدديث لفبددي  صيةهودد  صبدد    صدد  ودهدد   فعويددا و  صيددة  لدد ا    حبدديث لفمبديلىل، خ لمللددطيح لمخددر  ألضد   معدد

 ةدددث    حبددديث لفبدددي  تعدددمر ، لفميدهددد ة ل  لثدددا فيمبددديلىلو  ادددتل بددد فطبع  ددد  صدددوةح   أطددد   لملصهددديو. و ول ددد  
       لملددددرتقبني فيبددددعيا و  تبددددجةا لفبة ندددد ة لة صددددا ب ملشددددرتل  ل دددد فةنيو  ذفددددد موددددعو  ييةددددا ل لدددديل و  قةدددد او  ب  للددددا

ةوددد  وددد  ل ادد    أفةددده لددد بق  تددددي  ميدهدددا أه و  بةنوددد  جندد     حبددديث لفمبددديلىل،  و لة مددا لفدددت تقددد مه  لملالبدددا
 قنددديلة لفميزلدددعو  لةددد م ة جددد    ذفدددد فع فةدددا ل صدددال و ر للدددا ةدددا لفعيلمدددا  و لملم ددد لة لملرتبطدددا بمبددديلىل لفبددديع 

ةا م  لمعيدىل ببدييك لملبدمهيد لفنهد ئ   و لملشدرتى لفلدن ص  صيدة  د  و  ة لفمبيلقةالفبة ل و  لملنمج ة لملمن فباو 
 .  ذفد صية  ل ا صيوةاو  ليل 

أ دد ى ليفدد الة لفرئةبددةا فبودديث لفمبدديلىل   Marketing  researchو صيةدده تعمددص ر للددا لفبددي  
 : 1 ةث     تشوا

 لفنيو فةو  مدص لملبدمهيد لفنهد ئ و  لملهناو  خالف و  تيصةصه  م   ةث لفب و  ي ل  لفبي  لة صا ب ملالبا-9
 .  لملنطقا فةو  مص لملشرتي  و لملنمصع لفلن ص و  لفشدا لفق نيينو   جر ل صو خو  ةتل نيو لفنش وو 

 لال مة دددد ة لة صدددا ب ملبدددمهيدنيو  لم ل و  لفددد ولفعو  لالنطب صددد ةو  لالت اددد ةو  لفعددد رلةو  ر للدددا  يفددد و لفشدددرل -5
 .  لملشرتل  لفلن صةنيو 

 . ر للا لملم  لة لملميقعا فةه مبمقبالو  ي ل   جر لفطي    فة -2
 .  ي ل  لمليلصص ة لملطييبا م  لملبمهيد  و لملشرتي لفلن ص    لملنمج ة لفت تقيو لملالبا بإنم ده -5

 :    مرره أهحبيث لفبي  ف ى لفدث لو  أال  نه ت   ل ا    أه    اتل لةيط بني مصهيو ةا م  حبيث لفمبيلىل
 .  ييةا لفا ارو     صيةهو  لمبع   ل لييب لفعيو    ر للا-9
   . اي أو و صوية ة لفمب رخو  لبعة ةا منهو  أه يقةىل نقل لس ف-5

انظ ماالاعل ا  اال    ق لاا االف  اب نابح ياال     قاالاطلباال: لي
 ةددث    حبدديث ، ديةدداو    صالقددا ولضددواحبدديث لفمبدديلىل اددو  أ  لفعالقددا بددني نادد و لملعييمدد ة لفمبدديلقةا

فبوديث ، ةو  لبق  ل ا    أفةه آنص  ا  صب    صد    د  لملديند ة لفرئةبدةا فناد و لملعييمد ة لفمبديلقةاو  لفمبيلىل
ناد و لملعييمد ة و  تيف اد   صدو ب لفقدرل و  ييةدا لملعييمد ةو  لفمبيلىل ا  صب    ص   ل ئا لدمر مد  خالسد  توةدع

منددمار صيددة  صددو ب لفقددرل    و  تيزلددع لملعييمدد ة بشدددا مبددمورو   مسدد  لددمر تلددوةوه  نمدد شلفمبدديلقةا اددي نادد و 
 ي    أذل ة ندد  حبدديث لفمبدديلىل تقدديو بمدديف  لملعييمدد ة فددإ  نادد و لملعييمدد ة لفمبدديلقةا لقدديو بددإرل   اددته ، لملالبدا
 .  ت فقه  أه  صو ب لفقرل و  لملعييم ة

                                                 
 . 985- 989ص ، ص مردع ل بىل لفتةر، صل و لف ل   مني  بيصيصا-1



               للرفع من  قدرتها على التمويل الذاتيبناء المزايا التنافسية للمؤسسات ص.و.م و  : التسويقالفصل الثالث
                                                               

- 500 - 

 

 :1تموثا  نا و لملعييم ة لفمبيلقةا فإنه تيد    بعا فرو   ئةبةا و  ىلفيمصرقا بني حبيث لفمبيلو  و صية لفعويو
 و صةندا مدد  ، مد  مصددررلة ليفمودع  Primary data   حبديث لفمبديلىل تقديو موددع معييمد ة  ل لدةا  وفةددا -9

نديصني  و مالبد ة    دني    تنادةر لملعييمد ة لفمبديلقةا فرتتدبط بددال لف، لف  لل ة لملقلير  ليل  ة ن   فرلرل
   secondary dataمد  لملعييمد ة لفدت لقديو موعهد  لفبد  ثي  لفمبديلقةي  ب  ضد فا أه معييمد ة  خدرى ا نيلدا

 . لة  دةا صية    ليل و  لمر يعه  م  لملل ر  لف لخيةا
تنصددت حبدديث لفمبدديلىل   فبدد  مدد   دددا مع لددا  لددب ب  دد وث مشددديا حمدد ر  بةنودد  لددرتبط صوددا ناددر لملعييمدد ة -5

 .  ختهل  ةال لفنيصني م  لملعييم ة، و يلقةا بمجوةعلفمب
لملعييم ة لفت لمر يعه  بيللطا حبيث لفمبيلىل ق  تدي  حم ر  ومرتبطا جيضيو معدني بةنود  قد  و     لفبة ن ة-2

 .  ق  ترتبط جيضيص ة ص ما، و لملعييم ة لفت لمر ختهلنه  بنار لملعييم ة لفمبيلقةا ص ماو  تدي  لفبة ن ة
لملعييم ة لفت لمر يعه  بيللطا حبيث لفمبيلىل  صية بدث  م  ملد لقةا و    ل صيةه فإ  مل لقةا لفبة ن ةو بن-5

 . بزل فة   ميصا بيللطا نار  و نا و لملعييم ة لفمبيلقةاو  ختهلنه  و لفبة ن ة لفت لمر يعه و  لملعييم ة
 . نا و لملعييم ة لفمبيلقةاو  م  حبيث لفمبيلىلو لنو وخ م  خالخ لل وخ  رن ه أدرل  مق  نا ا ميا بني ةا 
 62: الجدول رقم

 التسويقية ناام المعلوماتو  بحوت التسويق مقارنة بين
 حبيث لفمبيلىل 

Marketing research  

 نا و لملعييم ة لفمبيلقةا 
Marketing information system  

 ه  تقدديو صيدددة  لدد ا للدددمة لو لملعييمدد ة لف لخيةدددافيبددصم . فيبصمه  تقيو صية  ل ا للمة لو لملعييم ة لة  دةا
 . لة  دةاو 

 تعوا صية  ل ا تن  لملشدالة وم     يه . . تنل  مهومه   يخ  ا لملشدالة
فددددا ظدددرف و  نعودددا صيدددة  دددا لملشددددالة بشددددا دهئددد 

لددددددددمر و   ي   ددددددد   ددددددد  مبدددددددمور    لفعودددددددا،   فدددددددا معةندددددددا
 . للمة لمه  ةيو  رص  ل  دا أفةه 

،  ددا لملشدددالة مدد  خددالخ للددمورل لا لفنادد و تعوددا صيددة
ال لرتبط وديره فقط بيدير لملشديا  و و   ي نا و مبمور

 . ل  فا لفمبيلقةا لملبوياا
أ دددددد ى لمللدددددد ر  لملعموددددددد   ةودددددد خالة   صوددددددا ناددددددد و 

 . لملعييم ة لفمبيلقةا
تدددي  حبدديث لفمبدديلىل و  لمضددو  لفع لدد  مدد  لفددنار لفصرصةددا

 .    ا 
 . لت ه لملعييم ة حني لملبمقبا م ة لفب بقا للمل ض ىل.ترةه صية لملعيي 

 .  ل له  لفنار .  ل له  لملشروو  و لفصن م 
 . مبمور و  تمر بلصا رلئوا .    مبمور  جعخ وقمةا  و ظرفةا

 . طبةعا لملشدالة فةه  ممدر   . طبةعا لملشدالة فةه  حم ر 
مردددع ، ملددطصة حموددير  بددي بدددر، حمودد  فرلدد  لفلددو و  .00ص ، مردددع لدد بىل لفددتةر، '' اةر مع صددر مصددو   لددل: لفمبدديلىل''ادد مر لفبدددري، : المصدددر

 . بملرف، 52ص ، ل بىل لفتةر

                                                 
 . 521ص ، مردع ل بىل لفتةر،  حب  ملطصة صية  -1
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و   خمدد و ادددته لملق  نددا ناةددد  صيددة    لملالبددد ة لملع صددر    ظدددا لقملدد ر فةدددصلل وةددهه لفمعددد ظر لملمنددد م  
ناددد و لملعييمددد ة و  ة  و لفناددد مني لناددد و حبددديث لفمبددديلىلفشددد    ددد   لملن فبدددا يمددد ش أه ةدددال لفنددديصني مددد  لملعييمددد 

ب  ضدد فا أه   ودد  لبدد ص ل  صيددة تشدددةا ل طدد   لفعدد و ،   ودد  لدوددال  بعضددهو  لفددبع  مدد  دهددا، لفمبدديلقةاىل
لفددتي اددد  د  لموددرك مدد  خالفدده لملةطددط لاللددرتلتةج  صندد  وضددع  و صددة  ا ل ادد لف فيوالبدد ة لملعنةددا   

ت تقددديو بميف اددد  لملعييمددد ة لفدددو  ا  صدددبح فددد له  لفع لددد  مددد  لفبة نددد ةوددد     لملالبددد ة ل  فةدددة. لملرل دددا لفال قدددا
 .م   ميف لملل ر و  ابد ة لالنرتن ،

ا
اا حق  االا   اال ن ؤ  لاا ااالب ك  اال    قي ااإلبداعقا ابعالابحياال
اقاا اه د

تعدا لملمع مدا معده لموةده و  ه صب ا خ صدالملوةهلة لفت تعط  فو  لعرف لالقمل ر لملع صر لفع ل  م  لملع  
 ةدث تشده  ل لديل  لفةديو . لفةقادا  ي مبدمج  ادد     لطدر و  ل دت و  لفعوا جب   ل ةطداو  للميد بو  ب فمعقة 

  بدد ة لملبددمهيدني مدد  و  تندديو ال مة ددد ةو  تندد م ، و تهللدد ل مبددمورل   ادد    دد   لملن فبددا مدد  دهدداو  تعقةدد ل ةبدد ل
 دها  خرى.

 فإندددده ال بدددد  سددددته ل خدددد      تدددددرا مصهدددديو ل بدددد لو،  ظددددا اددددته لفاددددروف ل ةطددددا ب ملالبددددا و  و صيةدددده
تيبةددا ل مة ددد ة زب ئنهدد  ، و تطدديلر  لددمه  لفبدديقةاو  فع فةددا فيوو فادداو  لفقةدد و ادد  بدصدد   و  لالبمددد     نشدد ط هت و 

هللد  تن فبدةا تبدمطةع مد  خالسد  يقةدىل مو  تيفة    د ة د لد   بشددا مبدمور، و لملبمقبيةا بلي   مموةه و  ل  فةا
مد  ، و أذ وثا لملةه  لفمن فبةا لفق ص لا ل ل لدةا لفدت ترتدده صيةهد   رل  لملالبد ة. لفم ي  صية من فبةه و  ميلدها

نادرل ،   يةع ليف الة قة لة  لملن فبدني لمخدرل و  لفن ر     جن  مناوا م  وميد لبىل تن فب  صية ة فا ل صع  
تمبد رخ لفمزاد  مدع لفعديل  لملوةده  و  صوا قدرل لة مب رفدا ف درض بند   قد  لة ممةده  تبدمن ، و  را  م  دها  ورلا ميل

 . ادتل ف ملةه  لفمن فبةا تع  مصم    فنج   لملالب ة، و فيوالبا م  دها  خرى
 اددد  مموةددهل فيوالبددا لالقملددد رلا ادد ف تطدديلر مهللو  لالبمددد   لفمبددديلق  لعدد  مدد خال  ددد لث و  أ  ل بدد لو

،  ةددث    لفميددد  ل دد لث اددي تيددده حنددي تثوددني ل فددد   لل لدد  ، ل  فاددا صيةهدد   طدديخ فددرت  ممدندداو  لفمن فبددةا
مندد ا  صوددا و  طددر  أنمدد شو تبددة ه   ادددا منمجدد ة و   ةددث اددد  للددمةع به، تشددجةع ل بدد لو جصهيمدده لفيللددعو 

 .  لر مهلل ي  لفمن فبةا ل  فةا م  دها  خرىتطي و  تقيلاو  ود  لملالبا م  خيىل مهلل  تن فبةا م  دها، د ل  
لملالبد ة ص.و.و بلدصا و  ل ب لو لفمبيلق    لملالب ة لالقمل رلا بلصا ص ماو  و صيةه فإ  لالبمد  

خيددىل ، و ل بدد لو   للهددير لفمبدديلقةاو  ال بدد  مدد  لالبمددد  ، و خ صددا ال بدد     لدددي  جبددميى لدديلزي لفمودد ي لفقدد ئر
لفقةد و بزنشددطا تبديلقةا لبمد  لدده تبد ار   لفرقد  جبددميى ر دد ة لفرضدد  فد ى لفعوددال  و  ةمدهل  تبديلق  فيونمجدد 
 .  ل صع  و  تطيلر مهلل  تن فبةا صية لفع ل  م  لملبميل ةو  م  خالخ لةمب ب
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ااااالب ك  اال    قي اافه مااإلبداعقالاطلبااأل ثا
فمبيلق  لعدير أه  قةقدا    لملالبد ة  صدبو  وميدد لالبمد   لو  أ  ييخ لملالبا لالقمل رلا لفةيو حني ل ب لو

 لملعييمددد ة لفمبددديلقةا لملمعيقدددا ب فمع مدددا مدددع لالبمدددد  و  ل رل لددداو  لةدددصلة لفصنةدددا، و لفمقنةددد ة لفع فةدددا، و لملددديل ر لفدبددد  
مموةددهل مدد   دددا لفيصدديخ أه مدد  اددي د لدد  ةيةدد  لدديل ل صيددة مبددميى و  بيصددصه نشدد ط  مناودد ، و ل بدد لو لفمبدديلق و 

فعيدة  ادر مد  جيبد  ادته لفرؤلدا لفهلد ر  ، و ل نشطا  و لملنمج ة ب رض يقةىل لملةه  لفمن فبةا   ل لديل و  لفعوية ة
لفعودا و  لملعييمد ة لفمبديلقةا اد ف لملعرفدا لف قةقدا   دد ة لفعودال و  لفمطديلرو  لفدب     لمليل ر لملةللا فيبودث

 .  لفمنيو م  ليو أه آخرو  لفمعقة لفر ب ة لفت اةها  و  صية أاب و اته ل  د ة
ااالب ك   اافه مااإلبداعقاالف عااأل ث

 نه ل ط   قدال وللدع  فضدال صد   نده لعد  وصد   فنمد ئ  ل فدرلر ، لالبمد   ا   م  لف ويضو  زةط مصهيو ل ب لو
 . لملمنيصني معرفة    لملالبا

ادد    أه    لفع لد  مدد  لملناددرل  لالقملدد رلني تطرقدديل ال بدد  مدد  ل ، لالبمدد  و  و قبدا    نمعددرض أه مصهدديو ل بدد لو
 : ل ب لو صية لفنوي لفتي حن وخ تيضةوه فةو  لي و  أه لفمصرقا بني لالبمد  

 ىلInnovationأه لفصر  بني لالبمدد   ل Garandو carrrier ا   ةا م  : االبتكارو  الفرق بين البداع-1
 مددد  لالبمدددد   فةمعيدددىل ، مموةددده و  بددد لو لمعيدددىل ب لمدشددد ف فددددر  دةددد  ىل مددد  خدددالخ    "ل Creativityل بددد لو لو 

أذل ةددد   ، و  و خ مدددا تقددد مه  لملالبدددا فهب ئنهددد ،  و لددديعا، بيضدددع ادددته لفصددددر  ميضدددع لفمنصةدددت صيدددة اددددا صويةدددا
 .1لفمبيلق "و  بنش طه  ل نم د و  ل ب لو ممعيىل ب  اة ص فإ  لالبمد   لمعيىل ب ملالبا

لديية ة د لد   تمعيدىل ججد خ و  تبد   فدد  و  فهي "قة و لملالبدا بقبديخ  Duft  د   به ةو     ل ب لو  ب  م
.   دني صدرف لالبمدد   صيدة  نده ""لاللدمة لو ل وخ  و لملبددر 2بةئمهد  لفع مدا"و  لفلن صا لفتي تنشدط فةده ولديقه 

 .3ف لملمش اا"   ى ل فد   م  قبا ول    م  لملالب ة لفت تنمو  يفويصا لملالب ة ذلة ل ا ل
 ةددث لمعيددىل ل بدد لو ، لالبمددد   اددد  لفقدديخ    ل بدد لو لبددبىل لالبمددد  و  و  بدد  مدد  لددبىل مدد  تعدد  لف فإلبدد لو

 .   م  لالبمد   فةزيت ةور يا ا نةا فمجبة  اته ل فد  ، لملموةه و  ب  فد   لل ل  
لبقدددة لفدثددد و  مددد  لملنادددرل  ، لالبمدددد  و  فيمصرقدددا بدددني ةدددا مددد  ملدددطيو  ل بددد لوو  أال  نددده بددد فر ر مددد  ادددتل لفموةةددده

مد  منطيدىل  نده ال تيدد  مم  لدا  و ، لالقمل رلني لبمعوييل اتل  لمللطيوني بلصا مرلرفا في الفا صية نصل لملعخ
 قددد  لصمدددص بعددد  لفبددد  ثني    لفعالقدددا بدددني ل بددد لو. و مموةددده و  ممةددده  مددد  رو  وددددير فددددر  د لددد  و  صويةدددا د لددد  

 .  لملنه  لفتي لعمو ه لفب  ث   مع لا اته لملص اةر لالبمد   تعمو  صيةو 

                                                 
، د معا  ر ل  ''-ر للا مة لنةا ييةيةا–لفمناةو    تطيلر لالبمد     لفنوناو ة ل  لثا م  دها نار لفع ميني   مناو ة لالتل الة للهلئرلا  رو  لفم ة ، ''تةق وي لفعريب.-1

 . 91ص ، للهلئر
2- Richard .L ; Daft ; organization theory and design ; 4thed ; westen publishing ; new yourk ; USA ; 1992 ; P 

245. 
3

 . 281ص ، 5115، لفطبعا لفث نةا، ل  ر ، لفميزلع صو  و  رل  ولئا فينشر''، لفبييك لفمناةو    مناو ة ل صو خ، ''حموير ليةو   -
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مدد  ييدا مدد  ددد   و  لالبمدد  و  فقد  قدد م  لفع لد  مدد  لفمعد  لف فةودد  مدص ل بدد لو :االبتكددارو  تعريدف البددداع-8
 :  م  اته لفمع  لف اد  لفمطر  أه م  لي 

ةددتل لفم ةدد    و  ب د لدد    ل نمدد شل بدد لو بزندده لفنمةجددا لفن يددا صدد  أنشدد   طرلقددا  و  لدديي  Shumpeterصددرف 
 :  1..أخل  ةث ق و بمو ل  مخبا  اد خ فإلب لو تضون  م  لي . يةع مدين ة لملنم   و ةةصةا تلوةوه

 أنم ش منم  د ل . -
 ؛  أرم ش طرلقا د ل     ل نم ش  و لفمبيلىل -

 ؛  للمعو خ مل   د ل  فيويلر ل وفةا -

 ؛   هو لي  د ل  و  فمح -

 د ل  فيلن صا.يقةىل تناةر  -

 لفصنةداو   لفمنوةا   لملة ل  لالقمل ري فق  صرف  ل ب لو صيدة  نده "جمويصدا لةطديلة لفعيوةدا و   م  مناوا لفمع  ف
 لاللددددمة لو  لدددد فة و ، تبدددديلىل منمجدددد ة صددددن صةا د لدددد    و مطددددي  و  تطدددديلرو  لمل فةددددا لفالزمددددا فنجدددد  و  لفمج  لدددداو 
لفمطديلر أال و  فدةل لفبودثو  خ طرلقدا د لد     لة مدا لالدمو صةداصوية ة  و مع لة د ل    و حمبنا  و أرخد و 

 .2خطي  ول    م  اته لةطيلة"
و   تعرلدددف آخدددر صدددرف ل بددد لو صيدددة  نددده "تريدددا ل فدددد   لل لددد   أه مندددم  د لددد   و صويةدددا د لددد    و طرلقدددا 

 .3د ل   فإلنم ش"
لفمنبدددةىل بدددني صددد ر مددد  و  بددد لو تمطيددد  لفمعددد و و ممددد  لدددبىل مددد  تعرلدددف خ صدددا ب  بددد لو ادددد  لفقددديخ    صويةدددا ل 

لفصنةدا ب صمود ر  لد فة  و  لفمطدي لة لفمقنةداو  تبد  ل فدد   لل لد  و  ل نشطا لملم لخيا   لفشدرةا مد   ددا للدمة لو
صيوةدا نا مةددا ف ددرض تقدد مي لدديعا  و خ مددا د لدد   ب فنبدبا فيوالبددا  و تطيلرادد   و تلددوةر صويةددا أنمدد ش د لدد   

ةود  تد   . لةمب ب مهلل  تن فبةا تعيه   ةثر قد    صيدة لملن فبداو  لفنويو   لف لملالبا   لفبق  ف رض يقةىل  ا
تطيلراددد  و  يبدددةنه و  ل وه ترةددده صيدددة أبددد لو  و خددد م ة ممصيقدددا، ل اددد    أه  نددده انددد ك م  لدددمني ف  للدددا ل بددد لو

  بددد ة و  لفمعددرف صيددة   ددد ة لفبددي    ددني ترةدده لفصيبددصا لفث نةددا صيددة تيدةهدد  لفعوةدددا مدد  خددالخ ، ب لددمورل 
 .  لة م ة لفت زم دي  أفةه و  فنمةجا  ب لو لملنمج ة، لفعوال 

 م  لالبمدد   فقد  صدرف صيدة  نده "لاللدمة لو ل وخ  و لملبددر   د ى ل فدد   مد  قبدا ول د   مد  لملناود ة لفدت 
 .4تنمو  يفويصا لملناو ة ذلة ل ا لف لملمش اا"

                                                 
 : نقال ص  92ص ، هلئرلل، د معا لفبية  ''، لالب لو ةو خا الةمب ب مةه  تن فبةا مبم لما   مناو ة ل صو خ، ''منلي ي لفهلف، ب  نتلر نلر لف ل -1

Jean lachmann ; le financement des stratégies de l'innovation ; Econimira ; paris ; France ; p 22. 
 . 52، ص 5115، يرلالفبع، لفرل ض، رل  لملرل  فينشر، تريا حموير  ب   ب  ''،رفةا لنمق ري فيوناو ة: لفم ة و  أرل    نشطا لالبمد  ، ''نةا أن  لي ، فةجا ةن -2
ةيةا ''،  ر للا مة لنةا   جمويصا  م    م  لفشرة ة لفلن صةا   حم فاا نةنيي،  بع ر لملةه  لفمن فبةاو  لفعالقا بني  نيلو لالب لو لفمق ، ''  ة  لبرلاةر لمس صةا،  ةرو  د  لفطيلا-3

 . 0، ص لفعرل ، د معا لمليصا، لالقمل ر
 . 281ص ،  بىل لفتةرمرد  ل، حموير ليةو  -4
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لبمددد   اددد     زدد ث   ديلندد  تقنةددا و  بزندده "تعبدد  Daftو Egi بدد  ةددا مدد  و لعددرف لالبمددد   
لةدد م ةىل  و ديلندد  أنم دةددا" لتعدد لالة  و أجيدد ر منمجدد ة  و تطدديلر خطدديو و  لتقنةدد ة د لدد   ةيددىل لملنمجدد ة

لت دد لة   و ديلندد  اةلددةا، ل ناوددا ىل، ل ادد لف، لملنددم  لل لدد ىل  و ديلندد  أرل لددا لت دد    لسة ةددا لفمناةوةددا
 .1لمله  لةىل"،  ا لملشدالة،   لفقة ر  فألفرلر، لالتل خ،   لفق  لة

 .2ةو  لعرف لالبمد   صية  نه "لفميصا  و لفيصيخ أه ةا م  اي د ل "
تطبةدددىل و  لالبمدددد   لقلددد  اوددد  تبددد و  مددد  خدددالخ مددد  تقددد و مددد  تعددد  لف ادددد  لصمبددد      ةدددا مددد  ل بددد لو

لفمبددديلىل و لفمنادددةر ، طددر  ل نمددد ش، و      تددداري أه تطددديلر صيددة مبدددميى لملنمجددد ةل فددد   لل لددد   لفدددت مدد  ادددز 
لالبمددد   لفددتي لعدد  و لفرقدد  جبددميى  رلئهدد  بصضددا اددتل ل بدد لو و  رلخددا لملالبددا بدةصةددا وددد  لملالبددا مدد  لفموةةدده

 . لفشرل   لفرئةب  الةمب ب لملالبا فع ل  لملهلل  لفمن فبةاو  لفعل 
ااالب ك  اال    قي ااإلبداعاالف عاال: نيقاافه م

ال اندد     ، لالبمددد  و  ةودد  لددبىل ل ادد    أفةدده   لفصددرو لفبدد بىل لملمعيددىل بمو لدد  ةددا مدد  مصهدديو ل بدد لو
فعيدددة مددد  بدددني  ادددر ادددته ، و لالبمدددد   لنمشدددر للدددمة لمه   يةدددع ليفددد الة لفيظةصةدددا فيوالبددداو  ملدددطيح ل بددد لو

 و ةودد  لبددوةه لفددبع  ، لالبمددد   لفمبدديلق و  لعددرف جلددطيح ل بدد لو مدد    فقدد  لنبثددىل مدد ، و ليفدد الة اددي لفمبدديلىل
 .  لفمبيلىل لالبمد  ي

زدد فع صيددة لفعالقددا ، و و صيددة اددتل فددإ  لفمبدديلىل لالبمددد  ي لشدددا جمدد ال ا مدد  لبدد ص    تطدديلر ل صودد خ
 جد  و   بدرز خل ئلده  لشددا سد  لدال   تن فبدة    لفبدي  ل  فةدا لفدت مد ، و لفبدي و  لملموةه  بدني لملالبداو  لفقيلا

    لملالبددا لفددت ال تطددي  منمج هتدد ، هت لدد لهت  اددي صدد و ودددير ضددو نا  ةةدد     ل  فاددا صيددة ل لددا لفبدديقةا سدد 
صيةدددده ف ملالبددددا . و لفمطدددديلرو ضددددو    لددددمصق   لددددمه  لفبدددديقةا فلدددد حل لملالبدددد ة لفددددت وميددددد خ صددددةا لفمج لدددد  و 

تدددي  سدد  قدد     ةددص ، و نمج هتدد  بدديت    لددرو مدد  لملالبدد ة لملن فبددالفن دوددا لفةدديو ادد  تيددد لملالبددا لفددت تطددي  م
لالبمددد   لفمبدديلق    دد  و    ةددا ل دد الة  صددبح ل بدد لوو  صيددة لاللددمج با   ددد ة صوالئهدد  لملمجدد ر  ب لددمورل ،

 . لاللمورل    لفبي و  لفنويو  لملةه  لفمن فبةا فيوالبا م   دا لفبق  و  مق لةل ل رل 
 لالبمد   لفمبيلق  صيدة لفع لد  مد  لملبدميل ةو   ر فق  مت لفمطر  أه ي ل  مصهيو ل ب لوو   اتل لفل

 : م  ييا م  و ر م  تع  لف اد  ل ا    أه م  لي و  لملنارل  لالقمل رلنيو   ب  تيده ة  ميف لفب  ثنيو 
ميضددع لفمطبةددىل لفصعيدد    لالبمددد   لفمبدديلق  "وضددع ل فددد   لل لدد    و  دد  لفمقية لددا و  لقلدد  ب  بدد لو

 و صيدة ،  و صيدة صنلدر لفبدعر، لديل ل ةد   لديعا  و خ مدا، ق  لنل  صيدة صنلدر لملندم ، و لملو  ل ة لفمبيلقةا

                                                 
 . 99، ص مردع ل بىل لفتةر، تةق  ي لفعريب-1
 .91ص ، 5112، لفطبعا ل وه، ل  ر ، صو  ، لفميزلعو  رل  ولئا فينشر''، لفمج  ب ل  لثاو  لةل ئصو  أرل   لالبمد     لملص اةر، ''جنر صبير-2
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جعددخ آخددر فددإ  اددتل لفندديو مدد  ، و  و صيددة ةددا اددته لفعن صددر   آ  ول دد ،  و صيددة صنلددر لفميزلددع، صنلددر لفددرتول 
 .1لفمبيلق  جمموعا مع " ل ب لو ليده أه صن صر لملهل و  لالبمد  

 : لالبمد   لفمبيلق  لمدي  مم  لي و  و م  لبمنم  م  لفمعرلف  صاله    ل ب لو
 . لالبمد   لفمبيلق    لملنمج ةو  ل ب لو -9
 .  لالبمد   لفمبيلق    ل لع  و  ل ب لو -5
 . لالبمد   لفمبيلق    لفرتول و  ل ب لو -2
 . ق    لفميزلعلالبمد   لفمبيلو  ل ب لو -5

 لدددد فة  لفعوددددا و  ةودددد  نددددص تعرلصدددد  آخددددر صيددددة    "لفمبدددديلىل لالبمددددد  ي لرةدددده صيددددة لفنشدددد و لفمبدددديلق 
       أددددرل لة و  طرلئدددىلو  مددد  تقددديو بددده لملناودددا مددد   لددد فة ، و ال لدددةو  مددد  لملدددا بعن صدددر لملدددهل  لفمبددديلق ، و لفمبددديلقةا

     لقة  لدديل    جمدد خ لملنددم   و لفميزلددع  و لفددرتول   و للددمة لو معدد لة  و آالة تبدد ار   خيددىل   فددا د لدد   تبددي 
ةوددد     تيزلدددع لملندددم  ،  اددددتل فدددإ  للدددمو لث طرلقدددا د لددد     تقددد مي لة مدددا ادددي لبمدددد   تبددديلق ، و  و لفمبدددع 

ةدددتفد لبمدددد   طرلقدددا ،  لبمددد لو طرلقدددا تبدددع  تعدددهز لفقةودددا ادددي لبمدددد   تبددديلق ، و بطرلقدددا آفةدددا ادددي لبمدددد   تبددديلق 
  .2رتوجي  م  خالخ ل صالة لة صا فعةنا م  لفهب ئ  اي لبمد   تبيلق   لض "فالتل خ لف

لفر بددد ة فددده ال تددزيت أال مددد  خدددالخ تبددد  و  و صويةدد  فدددإ  مهودددا لفيصدديخ أه لملبدددمهيد   يقةدددىل ل  ددد ة
، لق لملناودددا  لدددرتلتةجةا تبددديلقةا تضدددر   حمميلاددد  صن صدددر ص لددد   ادددد  مددد  خالسددد  لفيصددديخ أه لسددد ف لفمبدددي 

، لفبدعر، عن صدر لملعروفدا للملندم لفييةا اتل لسد ف لفمبديلق  لمطيد  لبمدد   مدهل  تبديلق  مد  و   ةث    لخمة  
 لفرتول ىل.، لفميزلع

  د  لفمقية لداو  تنصةت جمويصا مد  ل فدد   لةالقداو  لالبمد   لفمبيلق  صية  نه "تلوةرو  ةو  اد  تعرلف ل ب لو
 .3 و    ذفد "، ة ملنم   و لفميزلع لفرتول ،        جم الة لملهل  لفمبيلق  ييليه  أه تطبةق ة صويةاو 

 :  لالبمد   لفمبيلق  لملف بع   خل ئص اد  لجي ز  يه  فةو  لي و  و منه فإ  ل ب لو
 . لفعوا صية تطبةقه  صية   ض لفيلقعو  تبة   د وس و  ر للمه و  تيفة  ل فد  -9
 .  فع خ فمعاةر لملنصعا لملميقعا منه و     لل ل   بشدا ةف لفعوا صية للم الخ ل فد-5
 : لالبمد   لوةع صن صر لملهل  لفمبيلق و  عيفةا ل ب لو-2

منصدددرر   جمددد خ لفمبددديلىل جيعدددا لملالبدددا  ميصدددا صددد  لمخدددرل    لفبدددي  و  و  خددد ل ادددد  لفقددديخ     ي فعدددا مموةددده
لالبمددددد   لفمبدددديلق  ال مميددددف   دددددياره صدددد  و  ل بدددد لو لدددد خا ضددددو  جمدددد خ لالبمددددد   لفمبدددديلق  ةودددد     مصهدددديو

                                                 
، ةيةا لف  لل ة لالرل لا لفعية ،   طرو ا رةمي له   فيبصا لفمبيلىل''، يقةىل لملةه  لفمن فبةا فيبنيك لفمج  لا ل  رنةالالب لو لفمبيلق    و  رو  لالبمد  ، ''صط  ل  فه  لفبر   -1

 . 99ص ، 5112، ل  ر ، صو  ، د معا صو   لفعربةا في  لل ة لفعية 
ةيةا ،  ر للا صةنا م  لملناو ة لفلن صةا   م لنا لمليصا''، ل رل  لفمبيلق و  د  يلفعالقا بني لفمبيلىل لالبم: ''حبث بعنيل ، اةو   ن ظر د و ، ر م   ليةو   ص ر -2

 .8ص، 5116، لفعرل ، د معا لمليصا، لالقمل ر
 . 0-6 ص ص، 5191، لي لا، د معا رمشىل، قبر لفمبيلىل ةيةا لالقمل ر''، لالبمد   صية صن صر لملهل  لفمبيلق و   ار ل ب لو: '' يقا حبث بعنيل ، مراف لالبرلاةر-3
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لنطبدىل ، و  ةث اد  لاللم الخ لفن دح  فدد   د لد  ،  و لالبمد     جم الة  خرى حب الة لفمبيلىل، لالبمد  
 .  مم  لمهو فهي اد  تبنةه ةنا و  ةث اد  تعيوه ، صيةه م  لنطبىل صية اتل  و ذلك

ااااالب ك  اال    قي ابداعا احثااإل اأن اعقاالاطلباال: ني
لخددددمالف لملعدددد ل  و  ذفددددد  بدددد  تعدددد رو  لفملددددنةص ةو  لالبمددددد   لفمبدددديلق  لفع لدددد  مدددد  لفمقبددددةو ةو  أ  فإلبدددد لو
ممم فةددا فييصدديخ أه لملر يددا ل خدد   و  لالبمددد   لفمبدديلق  وددر بعدد   مرل ددا مناودداو  ةودد     صويةددا ل بدد لو،  لملعمود  

    . لفمبيلق لفت تعرف ب  ب لو  و لالبمد   
 االب ك  اال    قي االف عااأل ثقاأن اعااإلبداع

ذفددددد ب لددددمة لو صدددد ر مدددد  ل لددددل خبددددالف ليفدددد خ ، و اددددد  تقبددددةر لفمبدددديلىل لالبمددددد  ي أه لفع لدددد  مدددد  ل ندددديلو
لفمبدديلق   و لفيظةصددا لفمبدديلقةا ميضددع لالبمددد   للملقلددير اندد  جمدد الة لفمبدديلىل لالبمددد  ي لفددت لددنمطر  أفةهدد    

فةوددد  ليددد  لددديف نمطدددر  بلدددصا مددديده  صددد   ادددر  نددديلو  و تلدددنةص ة ل بددد لو ، و ملطيددد  لفث فدددث مددد  ادددتل لملبودددث ل
 :1لفمبيلق  فدا م  صنف اته ل لل

 أ  لفمقبدددةر  بددد  نددديو لملندددم  ادددد     لشدددوا جمددد الة ممعددد ر  منهددد  لددديعا :طبيعدددة المندددتجو  السدددع ندددوع-1
 فدد   صيدة لصمبد      لملندم  مد  لفن  ةدا لفمبديلقةا اددد     لو  ل ادة صو   و   جمد خ لملناود ة،  خدرى خ مةداو 

لفشددا لفدتي و  ال اد    لس ف ل ل لد  مد  لفمبديلىل لالبمدد  ي، و  و فدر ، لدي  صية ادا ليعا  و خ ما
 .  لمةته اد     لمزار ب  دا ةب   بنيو لملنم  لفتي لنل  صيةه

 البد لص   و لالبمدد  ي   مالبد ة ا رفدا فموقةدىل لفدربح ةدث لددي  لفمبديلىل ل :طبيعة المؤسسةو  السع نوع -8
، د تدد  ي،ددةودد  اددد  لفمقةددةر  بدد  طبةعددا لفنشدد و لملودد  ا مدد  قبددا لملالبددا لصن ص ،   خددرى  دد  ا رفددا فيددربحو 

ال للدديح ملالبددا ت  لددا ، صيةدده قدد  لدددي  لفمبدديلىل لالبمددد  ي لفددتي للدديح ملالبددا صددن صةا مددثالو ..أخلىل . خدد م 
 .  لفعدل صوةحو   خصية لبةا لملث

 :  لالبمد   لفمبيلق   ب  لس ف لفمبيلق  أه قبونيو  اد  تقبةر ل ب لو :السع الهدف التسويقي -3
اندد  لدددي  لالبمددد   صبدد    و  ل وخ لهد ف أه  ددا مشددديا تيلدههدد  لملالبددا  و مع لددا ظدد ار   د  مر دديب فةهدد - 

 . ص   ر فعا
صيددة صدددل ل  فددا ،  ةددث لدددي  لالبمددد     اددته ل  فددا مبدد ر  ، قدد   بددهلال تو  لفثدد ين لهدد ف أه يبددني ل رل -ب

 .  ل وه لفتي ة   جمرر  ر فعا
 و تقديو بدزةثر مد  ، ق  توع لملالبا بني اتل  لفنيصني م  لفمبيلىل لالبمد  ي مع  ةثر م  مندم   و لدي و  اتل

 .  رل    لفبع  لمخربةنو  تر     لفموبني لملبمور   ل ، نش و بعضه  تيلده فةه مش ةا
 :   ب  لفعوال -ب

                                                 
بملرف ، 6-2 ص ص، 5111، لي ل ، د معا رمشىل، ةيةا لالقمل ر،  ''لالبمد     لملة ل  لفمبيلق و  أرل   ل ب لو'': اد  لفرديو أه مطبيصا بعنيل ، صب  لفرد    ر روش -1

 . 965، ص لفعرل ، د معا لفديفا، ةيةا لالقمل ر،  ل رل لاو  لفقيي فيعييو لالقمل رلا، ''  يرو ا    تب  مه  لة لفمبيلىل لالبمدو   رولة لفمعيةر لفمناةو ''، م  زا   صهله لفعبة ي
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 :  اد  تقبةر ل ب لو لفمبيلق  أه لت اني  ل لةني ي 
 ةث لرةه صية أا    لف ولفع لفع طصةا  ةثر مد  ترةةدهه صيدة ، اي ميدا حني لملبمهيد لفنه ئ و  :االتجاة اطول-ا

 . أا    لف ولفع لفعقالنةا لفراة  
              أه لملبددددددمهيد لفلددددددن ص  أذ لرةدددددده صيددددددة لفدددددد ولفع لفعقالنةددددددا ببعدددددد ا  لفصدددددد  اددددددي ميددددددده و  االتجددددددان الثدددددداني:- 
 .  لاللمثو  يو  لالقمل ريو 

لنطالق  م  لفملنةص ة لملةميصا  صاله فيمبيلىل لالبمدد  ي ادد  لفقديخ    لفمبديلىل لالبمدد  ي   ددياره ال لقملدر 
 ندده ، و لفميزلددعو  لفدرتول و  يفدد  امد  فيعن صددر ل خدرى ة فبددعرأو  صيدة صنلددر لملندم  فقددط ةز د  صن صددر لملدهل  لفمبدديلق 

  لفمع مدا ، و  ي نديو مد  لملالبد ة أمد  ةدرر فعدا  و مبد ر   ب فصعدا، و اد     لمر    ي نيو م   نيلو لملنمجد ة
ع مددع ذفددد قدد  مميددف ادددا لفمبدديلىل لالبمددد  ي  و ةةصةددا وضدد، و مددع لملبددمهيدني لفنهدد ئةني  و لملنمصعددني لفلددن صةني

 .   و  ج  نصل لفصدر  لل ل   م  نيو مخر، فدر  د ل   ميضع لفمطبةىل
ااالب ك  اال    قي اا احثااإلبداعقاالف عاال: ني

، فددةل صوددا  و تلددرفو  لالبمددد   لفمبدديلق  جيدد     لدددي  مدد  منطيددىل  ندده صويةدداو  أ  لفناددر أه ل بدد لو
   ادته لملرل دا تدمر   تمد بع ، و مد  لملرل دا  و لةطديلةلرتت  صيدة ادته لفنادر     لفمبديلىل لالبمدد  ي ادر بعد ر و 

 ةث     ي خطز صية مبميى  ي مر يا م  لملرل ا لنم  صنه  ادر لدي  صيدة ، بشدا منطق و   و تبيبا معني
   صويةدا ل بد لو لفمبديلق  ال ، و     رش  و ن ت  ةا مر يا اثا م خال   لملر يا لفال قدا سد ، و لملرل ا لفال قا

بددا    اددته ، لفصع فةددا   اددته لفعويةدداو   ي تددمر أرل هتدد   ددىت اددد  يقةددىل لفدصدد   ،    ختضددع فيمطبةددىل ل رل ي  بدد  
 . ل رل   ا  ده  ال لمجه  م  صويةا لفمبيلىل لالبمد  ي

و فةودد  ليددد  حنددد وخ للدددمعرلض يفددديذش مقدددرت  ملةميدددف لملرل دددا لفدددت ودددر اددد  صويةدددا لفمبددديلىل لالبمدددد  ي مددد  
 ةددث اددد  لاللددمع نا اددتل لفنودديذش   تعوةددىل لفصهددر ، أرل هتد و  ال ليددد  يفدديذش ممصددىل صيةدده سددته لفعويةددامنطيدىل  ندده 

ل بعدد ر ل رل لددا سددته ، و لفمبيبددا لفددتي تددمر بددع، و فدد ى لملبدداوفني ب ملالبدد ة لملةميصددا فعويةددا لفمبدديلىل لالبمددد  ي
  لاللدددمع نا اددد  فضدددو      تدددمر ادددته لفعويةدددا تي لددد ار بدددبع  ل لددد فة   و لفطدددر  لفدددت ادددد، و لفعويةدددا مددد  ن  ةدددا

 .  بشدا ليةر م  ن  ةا  خرى
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 43: الشكل رقم
 نمو ج مقتر  لعملية التسويق االبتكاري

   
 
 

 
 
 
 

          

 
   
 
 
 

 . 25ص ، فيبطني،  ه ، م  وزل   لة  دةا ل مرلدةامعمو  ، لفم  لبةا ملب    رل   لفمبيلىلو  ل قةبا، لفمنوةا لفبشرلاو  خصل  لالة راةا لف وفةا فيم  ل  :المصدر

تبد   مد  مر يدا تيفةد  ، لالبمدد   لفمبديلق  تمضدو  لد  مرل دا  ل لدةاو  م  لفشدا  صاله لمبني    صويةدا ل بد لو
فةود  ليد  صدرض  و  ةث     يةع  ختضع فيمطبةىل لفد ل ي ، ل فد   لالبمد  لا وصيال أه مر يا تقةةر نم ئ  لفمطبةىل

 : 1ملر فدا مر يا م  اته لملرل ا  ب  م  د     لفنويذش لملقرت   صاله  
 ةددث ، تبدد   صويةددا لفمبدديلىل لالبمددد  ي جرل ددا تيفةدد  ل فددد   لالبمد  لددا: مراللددة توليددد اطفكددار االبتكاريددة -1

 . اد     تدي  اته ل فد      ي م  صن صر ل ل لةا فيوهل  لفمبيلق 
صيددة مبدميى اددته لملر يددا لددمر لاللدمبع ر لملبدد ئ  فددبع  ل فددد   لالبمد  لددا  :ية المبدئيددة ل فكددارالغربلدة او التصددف-8

 .  ذفد للمن رل أه ص ر م  لملع ل   و ل لل، و حبةث ال ختضع فيورو  ب ملرل ا لفم فةا، لملمعيقا ب فمبيلىل
حبةدث يد ر ، لالبمدد  لة بشد   مد  لفمصلدةا  ادته لملر يدا لدمر تقةدةر ل فدد    و : تقييم اطفكار )االبتكارات(-3

ذفد   ضي  ص ر م  لملع ل   و ل لل، حبةدث ادد    لفنه لدا لملر يدا ل ددر صيدة ، و ليبة ة لفصدر و  لجي بة ة
ل بقد   و لمر للمبع ر تيد ل فد      ليف لا فبدب   و مخدر ، و م  أذل ة ن  اته ل فد   ذلة د وى م  ص مه

 .  حبةث تنقا أه لملر يا لفم فةا، خرى ذلة لل وىصية ل فد   ل 

                                                 
1

،  الخارجية األمريكية، غزة، فلسطين، معتمد وزارة ''إدارة التسويق''خبراء األكاديمية الدولية للتدريب والتنمية البشرية، الحقيبة التدريبية لساق:  

 2 22-25 ص ص

  
 - تيفة    فد    البمد  لا 1

-  ف ربيا  ملب ئةا فألفد   2
  البمد  لا 

 -تقةةر   فد   ل البمد    ىل3

 -  خمب    البمد   ل فصدر ىل4

 - تطبةىل  البمد   5

- تقةةر نم ئ   فمطبةىل 6
  البمد  لا 
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و تدددمر   ادددته لملر يدددا صويةدددا لخمبددد   فالبمدددد   للفصددددر ىل فمو لددد  مددد  أذل ةددد   ادددد  : اختبدددار الفكدددر او االبتكدددار-4
 بةنو  لدمر ل بقد   صيدة لالبمدد  لة، ب فطبع فإ  لالبمد   لفتي ال لليح فيمطبةىل لمر للمبع ره، و تطبةقه  م  ص مه

 . لفت تنقا أه لملر يا لفم فةا، و ل خرى
  لفبةئا  لفصعيةدا ملو  لدا لفنشد و لفمبديلق  ، و و لقل  به وضع لالبمد   ميضع لفمطبةىل لفصعي : تربيق االبتكار-5

 .   و ل نشطا لفمبيلقةا لفت لرتبط ا  لالبمد  
لمر تقةةر لفنم ئ  لفت لرتتد  صيد  ، و ا ة فةا فمطبةقهلفبو   بصرت  زمنةو  بع  تطبةىل لالبمد  : تقييم نتائج التربيق -0

حبةدث ادد  ل ددر ، ل خدر لدي ىلو  لفت ق  تددي  لجي بةدا  و لديبةا  و خيدةط مد  لالاندني ل ي بعد  لجيد يبو  ،ذفد
لرتبط اته لةطي  لفميصا أه ص ر م  لف  وا لملبدمص ر  لديل ل فةود  لمعيدىل جد  جيد  و  م ى جن  هو  صية لالبمد  

 .  ىت اد  زل ر  ل مو خ جن   لفمبيلىل لالبمد  ي  و تقيةا ل مو خ فشيه،  و ص و صويه  و م  جي  صويه ن ت
أ  لملرل دددا لملةميصدددا فعويةدددا لفمبددديلىل لالبمدددد  ي تمطيددد  أرل   فع فدددا  ةدددث    انددد ك خةددد  لة جيددد     تدددمر للختددد ذ 

نبةىل بني ل نشطا از     ذفد ادز  لملرل دا لملةيصدا ةةصةا لفم، و ةةصةا للمة لمه و  قرل لةىل تمعيىل بمو ل  لمليل ر
ةتفد فإ  مرل ا صويةا لفمبيلىل لالبمد  ي يم ش أه  رل  وظةصا  و  ةثر مد  وظد ئف ل رل   ،   ي صويةا لبمد  

  ق با.و  تيدةهو  تناةرو  م  ختطةط
بشددددا لددديةر ال لضدددو   أرل هتددد و  ب فمبيبدددا ل ددد رو  و لال دددع    لجنددد ز ادددته لفعويةدددا جرل يهددد  لملةميصدددا

 و جعدخ آخدر لقيدا ، أيفد  لقيدا مد  ل مود الة ادته لملةد طر  ،ب فضرو   تن  لملة طر  لملرتبطا ب فمبيلىل لالبمدد  ي
 أذل مت وضعه ميضع لفمطبةىل لفصعي .، م  ل مو الة فشا لالبمد  

ااالب ك  اال    قي ااج ال ااإلبداع اعن ص قاالاطلباال: لي
 لالبمدددد   لفمبددديلق  لمضدددو  لفع لددد  مددد  لفعن صدددر مددد  دهدددا ةوددد   نددده لعددد  ب ف  للددداو  أ  مصهددديو ل بددد لو

 .  لفمطبةىل صية مبميى لفع ل  م  ليف الة م  دها  خرىو 
اك  ياال    قياالب  اعن ص ااإلبداعقاالف عااأل ث

 ة ل ةدد  لفددتي ودد   يةددا   ةينده ضددرو   مد  ضددرو ل و  لنطديي مصهدديو ل بد لو صيددة جمويصدا مدد  لفعن صدر   
 :1لالبمد   لفمبيلق  م  لفعن صر لفم فةاو  صيةه لمشدا ل ب لوو  فةل فقط والر   فد   ديارلا ذلة قةوا ص فةاو 
 .   جر لفنش ط ة  لفمبيلقةا    ضي  فرت  زمنةا حم ور :  Fluencyلفطالقا -9
 . يلقفلفمع ما مع يةع لملو  آخرو  لالنمق خ م  ميقف تبيلق : Flexibilityلملرونا -5
 مق    لفصرر صية طر   فد   تبيلقةا د ل     لببقه أفةه      م  قبا.: Originalityل ص فا -2
 .  Recognize a problemأر لك طبةعمه  و  لفق    صية يب  لملشدالة لفمبيلقةا-5
 . لملب ئا لفمبيلقةا لفش ميا لفت تيضح  بع رو   ي لملع لا لف قةقا: Elaborationلملةا أه أبرلز لفمص صةا -2
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 ، بتصرف 012-68 ص ، ص9112، مركز تطوير األداء والتنمية، ''مهارات التفكير االبتكاري'' ،ي حسنمحمد عبد الغن-
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ااالب ك  اال    قي االف عاال: نيقااج ال ااإلبداع
  ةدث لقلدد  ادد  لملةدد رل ، لالبمددد   لفمبديلق  تعدد  ل جددر ل لدد ا ملصهديو لفمبدديلىل لالبمددد  يو  أ  جمد الة ل بدد لو

تعطد  فيوالبدا لفقد     لةمبد ب مهللد  تن فبدةاو  لالبمدد  لة   لملالبدا ةيدىلو  ل  و  لفت ترةده صيةهد  ل بد لص ةو 
 م    لفق    صية ميلدها لملن فبني.و  لفمصررو  صية لفموةه

 .  لالبمد     ةا جم خ م  جم الة لفمبيلىل لالبمد  ي صية   ىو  و فةو  لي  حن وخ تق مي صرض  ملر فإلب لو
اقااأ القااالب ك  اؤيااج ثاالان ج

لفمطدد  لفددت لدد ي  و  اددتل  لدددع أه لددرصا لفبوددثو     طيليددا  تعدد  لفدثدد  مدد  لملنمجدد ة ل  فةددا تمومددع بدد و    ةدد
بشددددا ةبددد    ظهدددي  لملنمجددد ة لل لددد   بلدددصا مبدددمور  رلئودددا مليلةبدددا لفمج لددد  لملبدددمور صيدددة مبدددميى   بددد ة 

 .  لاللمورل و  لملبمهيدني م   دا ضو    جر مبةع ة  ةص فيوالبا لبوح فيوالبا ب فمطي 
فبدددي  زدددمر صيدددة لملالبدددا لالقملددد رلا لفمصدددد    لفبددد لا لفدددتي لبدددوح بموقةدددىل لخمص ئددده مددد  لو  أ  تددد اي  لملندددم 

ل بد لو   و  ف  لموقىل ذفد فيوالبدا أال ب البمدد  ، و ل  ب   لملقبيفا فصرت  زمنةا  خرى ت وو م   رو    ة   لملنم 
 .  اتل ليف خ

       ،بدددا صيدددة لبمددددد   منمجددد ة د لدددد  ل بدددد لو   جمددد خ لملندددم  لقلدددد  صددد ر  قدددد    لملالو  أ  لالبمدددد  : مفهومدددن-1
صيددة مبددميى و  ..أخل. أمدد  صيددة مبددميى اددديه   و في دد   و  جوهدد ، يبددني منمجدد ة ميدددير   صددالو  و تطدديلر 

مد  خدالخ للدمة لو لفمدنيفيدةد  ، لملم د   فيعودال و  لفر بد ة لملمجد ر و  ذفد اد ف أادب و ل  دد ةو  للمة لم هت 
   .تدنيفيدة  لملعييم ةو  ل  لثا

مدد  تشددديه مدد  و  بدد فنار أه لفمهللدد  لملبددمور فادد ار  لملن فبدداو  ل بدد لو   جمدد خ لملنمجدد ةو  أ  لالبمددد  : ا ميتددن-2
ب  ضد فا أه مد  لدبىل لعدير أه ييدا و  ذفددو   صبح  مرل ضدرو ل  ال مند ص منده، هت ل لة ب فنببا فيوالباو    طر

 :1م  ل لب ب نيده  يه  فةو  لي 
 ؛  لت ا هتر لفبييةةاو  ممطيب ة لفعوال و  ميلةبا لفم  لة لفت ي ث    ذول و  حم وفا جم  ل - 

لديل ل وثدا ادتل ل دا   أادب و   ددا   : للدمة لم تهو   ا  ميف لملش ةا لفت لطر ه  لفعوال   يخ لملنم -ب
 ددددا تقددديو بعددد   و أادددب و  ،  ي ة نددد    ددددا ة مندددا  و  ددد  ظددد ار ، اددد  لفعوةدددا صيدددة وصددد  بدةصةدددا أادددب صه 

لفمقيةددا مدد   اددر وصدديخ بعدد  ، و فددد  تقدد و لملالبددا منمج هتدد  لشددبعه  بشدددا  فضددا، و لملنمجدد ة ل  فةددا بإاددب صه 
 .   ب   لملالباو  لملنمج ة أه مرل ا لفم اي  م  مرل ا رو    ة هت  صية ألرلرلة

 . لفموةه م  خالخ خيىل صي   ذانةا فيعوال  لت ه منمج ة لملالبا-ش
مهلل  تن فبدةا تدبد  لملالبدا لفقد    صيدة ل  فادا صيدة  لدمه  لفبديقةا  و تطيلراد  مد  خدالخ لفد خيخ خيىل -ر

 .  منصرر و  جنمج ة مموةه 

                                                 
  .بملرف، 92ص ، مردع ل بىل لفتةر، صب  لفرد  -1
 .99، ص مردع ل بىل لفتةر، 5116، اةو   ن ظر د و ، ر م   ليةو   ص ر -



               للرفع من  قدرتها على التمويل الذاتيبناء المزايا التنافسية للمؤسسات ص.و.م و  : التسويقالفصل الثالث
                                                               

- 588 - 

 

مددد  و اددد  مر يدددا لالحنددد ل  و  أنقددد ذ بعددد  لملنمجددد ة مددد  خدددالخ لفيصددديخ أه لملر يدددا ل خددد     رو    ةددد   لملندددم -و
 .     ب  هو  تعدبه م  آا   صية ألرلرلة لملالبا

 .  يقةىل لفقة ر  لفصي لا فيعالما لفمج  لا- 
 . يبني لفلي   لفتانةا فيوالبا   لفبي -ك
مدد    يقةددىل اددىل مدد  لاللددمقالفةا لمل فةددا فيوالبددا و  مدد  لرتتدد  صيددة ذفددد مدد  زلدد ر    ل  بدد  و  زلدد ر  لملبةعدد ة-خ

 .  م  خالخ زل ر  ق  هت  صية لفمويلا لفتليت
أال    ، ناد و فالبمدد     جمد خ لملنمجد ة   لملالبداو  لفضرو لا فيددير أرل  و  ب  و ب فر ر م  ل يةا لفد

 ةددث  ابمدد  ولقددع ل دد خ فشددا لفع لدد  مدد  ل دد الة لالبمد  لددا،  ةددث ، اددتل ل خدد  حمصدديف ب فع لدد  مدد  لملةدد طر
لدد ة لملمعيقددا قدد  تيصددي  لفع لدد  مدد  لف  لو  %81صدد ر  مدد  تلددا نبددبا فشددا لالبمددد  لة   جمدد خ لملنمجدد ة أه 

ب البمددد     جمدد خ لملنمجدد ة أه    اندد ك معدد الة فشددا ص فةددا   لالنمقدد خ مدد  مر يددا لفصدددر  ل صدديةا أه منددم  
 ةددث ترلو دد  اددته لفنبدد  بددني ، ليددد  اددبه لتصدد   بددني اددته لف  للدد ة صيددة اددته لملعدد الة. و ندد دح   لفبددي 

 %.12ل تصع      الة ص ل   أه   ور و  21%
لالبمددد     جمدد خ و  ةودد  لددبىل ل ادد    أفةدده    لالبمددد   صددصا ص مددا: بتكددار فددي مجددال المنتجدداتخرددوات اال-3

ترتصدع فةده نبدبا لفصشدا   بعد  ل د الة أه مبدميل ة و  لملنمج ة بلصا خ صدا لنطديي صيدة لفع لد  مد  لملةد طر
ه    مصددد  ر ددددا فدددتل لمودددمر صيدددة لملالبدددا    تقددديو بددددا مددد  مددد  ادددزن % 12قة لدددةا قددد  تلدددا  دددىت أه نبدددبا 

ليص    اتل ليف خ بز  تقيو لفشرةا لفت تنيي لفقة و بمقد مي مندم  ، و لملة طر  لملرتبطا ب البمد   لة ص جنم  معني
 :  1لةطيلة نيده  يه  فةو  لي و  مبمدر لملرو  بع ر م  لملرل ا

 ؛  ليل ل ة ن  اته م  مل ر  رلخيةا  و خ  دةا، تيفة  ل فد   لل ل  - 
 ؛  للمةالص  فضيه    ضي  أمد نة ة لملالباو   ي تنقةا ل فد  :  ربيا ل فد  -ب
لفبدديع و لفميزلعةددا و  لفقدد  لة ل نم دةدداو  لفطيدد  لملميقددعو  لفمقةددةر لالقملدد ري فألفددد   مدد  ندديل   لفمديصددا لمل رلددا-ش

 . لملن فبا
 ضع لفمطي لة  يخ وضعةا لل ل  .أدرل  لالخمب  لة لفعويةا مع و و  اي لفمطيلر ل ولو  تطي  لملنم -ر
حم وفددا ل لدديخ صيددة و  لددمر ذفددد مدد  خددالخ طر دده   لفبددي  مدد   دددا تربمدده   نطدد   حمدد ور: و لخمبدد   لملنددم -و

 .  رور  فع خ لملبمهيدني أزلئه
  .لطر  بدوة ة تن فبةا   لفبي و  لمر ذفد بع  جن   لملنم  لل ل    لالخمب  : و لفمقيمي لفنه ئ  فيونم -ي
صند ا  و  لمر لخت ذ لةطيلة لفالزما فمويلا لملنم   و لفعويةا لل ل   أه ولقع خالخ مر يا لفمطديلر لفمجدرل ،و  اتل

 .  اد  لفقيخ    صويةا لالبمد   ق  لةموي 
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لالبمد     جم خ لملنمجد ة اد ف أه تطديلر منمجد ة لملالبدا  و لبمدد   منمجد ة و  و منه اد  لفقيخ    ل ب لو
اددي تيدددده ، و تدددرتبط بنشدد و لفمبددديلىل فدد ى لملالبدددا، و ممد ميدداو   ةدددث  ندده صبددد    صدد  صويةدددا ادد ميا، لدد   ةيةدد د 

تعاددةر و  ل لددرتلتةجةا   ةبدد و  ةددث لعمددص   دد  لفرولفدد  ل ل لددةا ،  ةدديي   ظددا تهللدد   دد   لملن فبدداو  ضددرو ي
 . لملالبا ملهلل  لفمن فبةا

ااإلبداعاؤيااج ثاال ع ق ااالب ك  قا: ن  
   مفهومن:-1

 لملالبا     لفبة ل ة ل لرتلتةجةا  لفت تب ار   جن   لفشرةا   تبديلىل منمج هت ، ةدث لعمدص لعمص لفبعر  
      ار  لملاارلة لفت تاار   قرل لة لفعوةا ب فشرل  م  ص مه.

 ر مةدده  تن فبددةا فيوالبددا وصيةدده لعدد  لالبمددد     جمدد خ لفبددعر مدد  لملدد لخا لس مددا فموقةددىل لفموةدده لفمبدديلق ،و أجيدد
 ب  دا  و بزخرى.

صدرض و  لبمد  لده   ةةصةدا ي لد   لالبمد     جم خ لفبعر لقل  به ص ر  لنه حم وفا أجيد ر لملالبدا فطدر و  و ل ب لو
ةي دد  منمجدد ة مموةدده  مدد  ،  مموةدده  ت ددري لملبددمهيد صيددة اددرل  منمجدد ة لملالبدداو   لددع  ا  فهب ئنهدد  بطرلقددا دتلبددا

ل ب لصةدا لملبدمة ما   لع   تب و   لفا ار     لقا م  لملن فبني مد  دهدا  خدرى بصضدا ادته لفطدر دها وذلة  
 صرض لفبعر.و    ي ل 

لالبمد  لددا فمو لدد   لددع   مموةدده  و  ل ب لصةدداوتبددعة صدد ر  لملالبددا أه لفبوددث صدد   ميددف لفطددر  : ا دافددن-2اا
 :1فموقةىل ييا م  ل ا لف اد  أجي زا    م لي 

 . مش  ةا لملبمهيد ب اللمص ر  م  نم ئ  لفمق و لفمدنيفيد- 
 .  لفصع خ فيويل ر لملم  او  لاللمة لو لفد ما-ب
 م  خالخ زل ر  لملبةع ة بصضا ل لع   لفمن فبةا.  يقةىل ص ئ  صية لاللمثو -ش
 ل  فاا صية ل لا لفبيقةا فيوبةع ة ويبةنه  -ر
 .  ميلدها لملن فبا  و تنبهر-اد
 .    ب ة لملبمهيد جرلص   رخيهو  أاب و  ميف   د ة-و
 .  م    لملب يا   يبني ق    لملالبا صية لفمويلا لفتليتو  يقةىل لفربح صية لمل ى لفطيلا- 
ل  فادددا صيدددة لفلدددي   لفتانةدددا فددد ى لفهبددد ئ  مددد  خدددالخ أ ددد لث لفموةددده لملن لددد  ملنميدددد ة لملالبدددا    ذاددد   -ك

               لبدددددد ار بشدددددددا فعدددددد خ   أر لك لفصروقدددددد ة بددددددني مدددددد  تق مدددددده لملالبددددددا مدددددد  منمجدددددد ة لفددددددتي اددددددد  ، و لفهبدددددد ئ 
 .  م  تق مه لملالب ة لملن فبا ل خرىو  خ م ةو 
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لدديل  ، تندديو صددي  ل لدد فة  لالبمد  لددا   جمدد خ لفبددعرو  تمعدد ر: االبتكددار فددي مجددال السددعرو   ددور البددداع-3
صيدة لفعوديو فإنده ادد  لجيد ز  ادر صدي  . و  و لفدت ادد     نبدمة مه     للدمة ممه  لملالبد ةو  تيد لفت لبىل

 :1لالبمد  لة   جم خ لفبعر فةو  لي و  ل ب لص ة
ترتددددده اددددته لفطرلقددددا صيددددة  لدددد ا صدددد و وضددددع  ي  لددددع   صيددددة و   :ويددددع المسددددتهل  لسددددعر المنددددتج بنفسددددن-ا

لمطيد  ، و لدها لفقدرل  و   ة بشددا ولضدحليضع ب فقرب م    فف لملنمج ة ق ئوا  لع   ادته لملنمجد، و لملنمج ة
 .  ذفد ب لمة لو قير ميضيو م ن  لفق ئوا، و م  لملشرتي بيطف    لقيو اي بيضع لفبعر بنصبه

وقددد  للدددمة م  ادددته لفطرلقدددا مددد  قبدددا   ددد  ممددد در لفبددديبر م  ةددد     ولخدددر لفبدددبعةن ة مددد  لفقدددر  لفعشدددرل    
أال    ادته لفطرلقدا قد  ال تددي  خ لمدا  و مقبيفدا ب فنبدبا فدبع  . و.    منطقا فةندل بياللدا  و لهوند . لفيالل ة

 و لفدت ، ةود   نده للدع  تطبةقهد    بعد  لفد وخ لفدت تعدرف نبدبا  مةدا ةبد  ،  لفقط ص ة لفبيقةا م  لملبمهيدني
 .  ال اد  لفياي  ب ملبمهيدني فيقة و اته لفعويةا

ه لفطرلقددا صيددة تيضددةح لددعر لفي دد   مدد  لملنددم  تعمودد  اددتو   :Unit Pricingطريقددة تسددعير الوالدددة - 
لفدددتي لبددد و   االادددا   جددد و مددد  و  فودددثال أذل ة نددد  لفشدددرةا تمع مدددا   مندددم  ل ىل. بلدددرف لفنادددر صددد   جدددر لفعبدددي 

، رش 261، رش 211: فددرتىل فددد   مدد  لملعمدد ر    لددمر وضددع لددعر لفعبددي  صيةهدد  لمددثال 5، فددرت 2، فددرت 2لفعبدديلة ل
فدد  طرلقدا تبدع  لفي د   تعمود  صيدة تيضدةع لدعر بةدع لفي د     ةدا ، و ا صية لفمديللرشىل فأل ج و لفثالا 521
صيدددة ، رش 952، رش 951، رش 911 بددد  مث فنددد  لفبددد بىل لددددي  لعدددر لفي ددد   للفيدددرتىل   ةدددا صبدددي  ادددي ، صبدددي 
 . اتل م  اد  لملبمهيد م  لملق  نا بني لفعبيلة لفثالاا م   ةث ل لع   بدا لهيفاو  .لفميلل
ترةدده اددته لفطرلقددا صيددة ختصددة  لفبددعر ةزلدد ا و   :Cash Rebateطريقددة رد  ددزء نقدددا مددن الددثمن -ج

 ةدث  نده بد ال مد  لةلدر لفمقيةد ي لملوندي  صند  لفشدرل  ةمةصدة  نبدبا معةندا مد  لدعر ، فيرتول  بزلييب مبمدر
 و صدد  طرلددىل أ لدد فه صدد   ،تقدديو لملالبددا بددرر ددده  نقدد ل مدد  لفددثو  فيهبددي    مددد   لفدد فع. % مددثالىل 911لفبةددع ل

 .  بطر   خرىو  طرلىل لفصل   
و تقديو ادته لفطرلقدا صيدة  لد ا : Package Pricing Sellingتسدعير بيدع المجموعدة )ال ومدة( -د

اددرلئه سدد  ةوجويصددا  و قرصددا   لملددر  ، و لفمصرقددا بددني اددرل  لفعوةددا فعدد ر مدد  لملنمجدد ة فددد  ةددا منددم  صيددة  دد ى
 . لفبعر   ل  فا ل وه لهل  ب  دا معقيفا ص  أي ل لفبعر   ل  فا لفث نةاحبةث لدي  أي ل ، لفيل   

لبمددرة ادته لفطرلقدا مد   :Card Diamond clubتسعير خدمات الداملي براقدة الندادي الماسدي -و
يدة ا  نمدة  فيهبد ئ  لفدتل  زويدي  بط قدا  طيدىل صيةهد  بط قدا لفند ري لمل لد  ل لديخ ص، و قبا ليبيا ق ر  اةيمي 

لة م ة لفت تقد مه  فند ر  اةيمدي    لف  فبةدا لفعاودة مد  روخ لفعد   صيدة  لدع   منةصضدا  و مهللد  لدعرلا صند  
 .  تق اه  ف فع مق با اته لة م ة
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             صددددددددي  و  بزادددددددد خو  و قددددددد  مت للدددددددمة لو اددددددددته لفبط قدددددددا   وقمنددددددد  ل دددددددد ل صيدددددددة نطدددددددد   وللدددددددع مددددددد  لملالبدددددددد ة
 اددددرة ة لفطدددد ل و  لفبط قددددا لفتابةدددداىل خ صددددا قبددددا مالبدددد ة لفبدددديبر م  ةدددد ، ا لفصضددددةاتبددددوة ة  ميصددددا للفبط قددددو 
 .  .أخل. لفصن ر و 

    ادر مدد  اةدده اددته لفطرلقدا اددي تشددجةعه  فيعوددال  صيدة تدددرل  لفشددرل  جعدد الة مرتصعدا فيولدديخ صيددة اددتل لفندديو 
ضو   خيىل وال  فيهبد ئ  لتد ه و  دها م  لفبط ق ة م  لمةح فيهبي  ل ليخ صية لفع ل  م  لالممة زلة لفبعرلا م 

 منميد هت  م  دها  خرى.و  لفشرةا
تقيو اته لفطرلقا صية تق ض  لملالبدا لدعرل فية مدا  و لملندم  : التسعير خارج نراق الذروةو  تسعير الذروة-ن

لددي   Off Peak Priceلدعرل فية مدا    د   وقد ة لفدت و  ، و لددي  مرتصعد  Peak-Priceوق  لفدت و  
مم  لاري ذفد أه ييلا لفطي  صية لة ما م  وقد  لفدت و  أه لفيقد  لفدتي لدنةص  لفطيد  فةده   ، ض منةص

 .   ة ب اتل لفنيو م  لفمبع  صية لملنم   و لة ما
مت لبمددد   مدد  لطيددىل صيةدده ب فبددعر  :Psychological Pricing التعسددير السدديكولو ي او النفسددي- 

ب فشددا لفدتي لدنعدل ، أ د لث  ادر نصبد  معدني مر ديب فةده   لفعوةدا ذفدد ب درض، و لفبدةديفيد   و لفنصبد 
 . لجي بة  صية لفبييك لفشرلئ  فه

أ  لبمد   ل لع   لفنصبةا لس ف ل ل ل  منه اي لفمزا  صية أر لك لملبدمهيد فيبدعر حبةدث لددي  لدعر لفبديعا 
لزخددت و  اددتل، م  صدد  معرفددا لملبددمهيد فيبددعرلفددت تنددو  لقيددا مدد  لمادد    دد  لملر دديب فةهدد و   و لة مددا  ةثددر د ذبةددا

 :  فةو  لي  صرض ميده فبع  اته ل اد خ، و ل لع   لفبةديفيدةا  و لفنصبةا  ةثر م  ادا
لقل  ب  لدع   لفدبدرلا لفصررلدا ل لدع   لفدت تيضدح   اددا  و   :اطسعار الزو يةو  اطسعار الكسرية الفردية-

مثددا ي لدد  . ذفدد صيددة لفددر ر مدد  قدرب لفدبددر مدد  لفدرقر لفلددوةحو ، فدةل   ادددا صددوةحو  ةبدي  بز قدد و فررلددا
 Evenرش فيي     م  ل لع   لفهودةا  5فةل و  رش فيي    2211لعر لملد مل ة   للهلئر صن  لملمع ما جنوا بد 

Price  ةدددث ادددد     لددداار لفبدددعر ،  ددد  لفدبدددرلا فعددد ر  مددد  تبدددمة و فدددد  لصددددل صدددي   ذانةدددا ص فةدددا فيوندددم 
 9111فوثال ي لد  لدعر معطدف بدد ، صية  ؤلا لملبمهيد فيونم  ب صمب  ه   قة مم  أذل   ر فه لعر ةبرل لفهود  

    رش لددداري أه لفمدددزا  صيدددة أر لك لملبدددمهيد سدددتل لملندددم  بزنددده مددد  فئدددا ص فةدددا  11212رش  و  11211رش بددد ال مددد  
 .   و ذو مد نا  صية ب ملق  نا ب فبعر لفدبري

لقل  ب  لدع   لف لفدا تيدد ل لدع   لفدت يد ر ب فشددا لفدتي  :Surrogate Prices: اطسعار الدالة-  
فعيدددددة لدددددبةا لملثددددد خ صددددد ر  مددددد  زددددد ر مبدددددميى لدددددعر صددددد خ بشددددددا ملدددددطنع ، لددددد خ رالفدددددا معةندددددا ب فنبدددددبا فيوندددددم 

Artificially  فيونم  فد  ل خ صية وضع  و مد ناPrestige و دير  ص فةا  . 
ي لددد  وضدددعه ، و لقلددد  بددده ي لددد  لدددعر معددد خ فيوندددم و   :Reference Pricingالتسدددعير المر عدددي -

Positioning ذفددد صيددة  مددا    لبددمة و لملبددمهيدي  لفبددعر ل صيددة  ، و لفبدديق  حبةددث ليدد  منمجدد   صيددة لددعرل
نمةجا سدته لملق  ندا فدإ  لملشدرتي لميقدع    لدمر أر لك لفبدعر لملعد خ   ، و  ي لعر فيوق  نا، ةبعر مردع  خ  د 
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لع  اتل لملب      و  Isolation Effectلنبخ لفمبع  لملردع  صية مب    ار لفعهخ . و  ه لملر يب فةه م  قبيهلالت
 صو  أذل مت مق  نا مع ب لئا  خرى.، لفب لا لدي   قا د ذبةا أذل م  مت لفنار أفةه و  ه

تعمود  ادته : Retaining at lbe Wholesale Price: البيدع بالتجزئدة بسدعر البيدع بالجملدة-ل
فدنهدددد  تبةددددع ب فمجهئددددا أه ، و لفطرلقددددا صيددددة تبددددع  لملالبددددا فيونمجدددد ة ببددددعر  قددددرب مدددد  لدددددي  أه  لددددع   للويددددا

 . لملبمهيدني
لالبمددد     جمدد خ لفبددعر مثيدده   ذفددد مثددا لالبمددد     و  و ممدد  لددبىل اددد  لاللددم الخ صيددة    لفقةدد ر    ل بدد لو

لفدددتي لرتتددد  صيةددده يقةدددىل لملالبدددا لملبمددددر  فيع لددد  مددد  لملهللددد  لفمن فبدددةا لفدددت ، و  ي جمددد خ مددد  ليفددد الة لفمبددديلقةا
 تطيلر مبميل ة  لله  لفبيقةا.و  م    أمد نةا ل  فااو  لفق    صية ميلدها لملن فبنيو  تدببه  لفقي 

اقاااالب ك  اؤيااج ثاال    ج ااإلبداعقا: ل: 
 :  نمفهوم-1

 جد  ليد  صنلدر لملندم  مد  و  لالبمدد  و  الزلخ اثا جم ال خلدب  فإلبد لوو  ه ة  أ  لفرتول    لملالبا جةميف صن صر 
أ  ألدرتلتةجةا لالبمدد   ملندم  معدني  و خ مدا   Peterو  Bannettأذل  وضدح ةدا مد  .  ةدث تبد  فددر  ل بد لو

لالبمد  لدددا      ، و معةندددا اددد  صبددد    صددد  فددددر   وفةدددا ال بددد     لدددمر نقيهددد  صددد  طرلدددىل ل ودددالة ل صالنةدددا لملةميصدددا
أيفدد  ، و فددد  فددةل بميددده اةلدد  ذليت، و تلددي لة ة تدد  لفرلدد فا ل صالنةدداو  صبقرلدداو  ل صددال  تعمودد  صيددة ميلادد 
للودا و  لفديود ةو  لفعبد  لةو  صية لفد ت  لالبمد  ي    لقيو ب نمق   لفعن صر لفيصاةا، و لنب       تدي  منضبطا

فضدال صد  لفقةد و بمو لد  لفقدرل  ، مموةدهو  لبط بةنو  بزلدييب ذةد حبةث زقىل نيص  م  لفرت ، رقةقاو  بلي   م  ولا
لفدددت تموثدددا و  أه د نددد  لخمةددد   لفعبددد  لة  ددد  لفيصاةدددا، و خبلددديص للدددمة لو  و  لفصد ادددا  و ددددتب حمبدددا ل فدددرلر

 . 1لفمزا لة لفليتةاو   فيل  ل رةاو  لمل  ة ة لفمج  لاو  لفيضع لفمورلري لفع وو حب الة لفميضةح 
ل بددد لو   لالتلددد خ و  لالبمدددد     جمددد خ لفدددرتول  صيدددة  نددده "قددد    لملناودددا صيدددة صويةدددا لالبمدددد  و   بددد لوو لعدددرف ل
لفنشددر فمعرلصدده جنمدديش و تنشددةط لملبةعدد ة و  لالتلدد خ لفشةلدد و   دد  لملب اددر ب ملبددمهيد مدد  خددالخ ل صددال و  لملب اددر
 .2للمة لو  رولة وول ئا د ل   مبمدر "لي    ب ته م  خالخ و  حم وفا أقن صه بزنه زقىل   د تهو  لملناوا

  :عنا ر الستراتيجية االبتكارية في مجال الترويجو  مكونات-2
 :3صن صر ل لرتلتةجةا لالبمد  لا   جم خ لفرتول  فةو  لي و  اد  ي ل   ار مدين ة

أذ لدددمر تقددد لر ، مهيدني ي لفقةودددا لفصعيةدددا فيبددديعا  و لفدددت لبدددعة ل صدددال  أه أللددد س  لملبددد :الوعدددد االبتكددداري-ا
  ضدددي  ادددته لفيصدددير لدددمر ، و منددد فع تمومدددع اددد  ادددته لفبددديعاو  دددديار لفرلددد فا ل صالنةدددا لالبمد  لدددا صيدددة اددددا مهللددد 

 .  تديل  لفرل فا لالبمد  لا
 .  أ  رصر لالرص   اي جث با تزةة  ملل لقةا لفرل فا ل صالنةا :دعم االدعاء- 

                                                 
1

 ، بتصرف922، مرجع سابق الذكر، ص 5116درمان سليمان صادق، شيماء ناظم حمدون، -
 بملرف .، 68ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5112،   فه  لفبر   صط  ل-2
 . 588-580 ص ص، 5115، ل  ر ، صو  ، لفميزلعو   زو ي فينشرةرل  لف، ''لالصال و   لفرتول ''،  ب لعةا صي  حمو ، لفعال  بش  صب ا-3
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 و ل رتلفةددا  ر لم تةدةددا، و ةا لالبمد  لددا جيدد     تمضددو  وضددع  فنددص  مر دداأ  ل لددرتلتةج :اطسددلو  البددداعي-ج
 لفيي  لملوةه ا  أض ف ة ضرو لا.و  ل لق وو  ف  رةا، ليل ل ة   ل صال  مبويص   و مقرو ل

لالبمددد     جمدد خ لفددرتول  ال لقلدد  بدده و  أ  ل بدد لو :االبتكددار فددي مجددال التددرويجو   ددور البددداعو  مجدداالت-3
أيفددد  لمعددد له فةشدددوا  لضددد  بقةدددا صن صدددر لملدددهل  ، و لالبمدددد      جمددد خ ل صدددال  فقدددط ةوددد  لعمقددد  لفدثددد و و  ول بددد ل 

 :1فةو  لي  نق و صرض  ملر  ار اته لفعن صر، و لفرتوجي 
لمر لفيجي  أخ لالبمدد     جمد خ لفبةدع لفشةلد  ةيلدةيا فهلد ر   :االبتكار في مجال البيع الش صيو  البداع-ا

مد  ل مثيددا صيدة لالبمددد     جمد خ لفبةددع لفشةلد  ل لدديخ صيدة معييمدد ة صدد  ، و ة جندد   لفعويةدا لفبةعةددال مود ال
 ةدث    اند ك  لد فة  مبمددر  فيولدديخ صيدة مثدا ادته لملعييمد ة مثددا ، لفدرر صيدة لالصرتلضدد ةو  لفهبد ئ  لملدرتقبني

   .لفيجي  أه لاللم الخ ص  طرلىل لمخرل و  فو  صصوا لصالن ة لملبمدرل 
لفيقدد  لفددتي و  لعمودد  لالبمددد     جمدد خ لفنشددر ب ف  دددا ل وه صيددة مدد  مت نشددره  :االبتكددار فددي مجددال النشددر- 

ب فمد ل فهدي لدرتبط ب ف  ددا ل وه جو  لد ة تبديلقةا  و أرل لدا مبمددر    ، و لفيلدةيا لملالئودا فدتفدو  لمر فةده لفنشدر
 . لمر لخمة   م  لمر نشره فةه 

تع  لة لا تنشةط  و يصةه لملبةعد ة   د   ادر ليفد الة للد  خلدبا   :ل تنشي  المبيعاتاالبتكار في مجا-ج
  ةددث يدد وخ لملالبدد ة د ادد      تددزيت بيلدد ئا مبمدددر  فمموةدده صدد    ادد ، لالبمددد   لفمبدديلق و  ملو  لددا ل بدد لو

 . تعاةر لفع ل  م  لملهلل  لفمن فبةاو  يقىل لس ف لملردي منه م  خالخ لةمب بو 
تقيو لملالبا بملدوةر أصدال  مبمددر  مد  خدالخ صدرض  ادة   د لد     :االبتكار في مجال الع نو  البداع-د

لاري ل صال  صويم  رو ل  ل لدة    ادته ، و أقن صهر ا و  فيونم  م   دا لاللمة لم ة لل ل   أه لملبمهيدني
لالبمددد     جمدد خ و  ملالبددا مدد  خددالخ ل بدد لوةددتفد تقدديو ل. لهلدد  مدد  فع فةمهدد و  ل صددال  لملبمدددر لدد صر، و لفعويةددا

، ممد  لبد ار   يقةدىل لفصع فةدا لملرددي  منده، أاد    لامو مده جد  لضدونه، و ل صال  لتب لنمب ه لملبمهيد أه ل صال 
 AIDAخطدديتني  ئةبددني مدد  صن صددر يفدديذش  Interestأادد    لالامودد و و  Attention ةددث اثددا دددتب لالنمبدد ه 

 . و لفتي لبمة و فقة ا فع فةا ل صال  ىلAttention, Interest ,Desire , Actionل
 لقلددد  بددده لالبمدددد     تنوةدددا لفعالقددد ة لفياةقدددا مدددع لملناوددد ةو   :االبتكدددار فدددي الع قدددات العامدددةو  البدددداع- دددد
ا صددد  أصددد لر لملعييمددد ة لفالزمدددو  يدددع لملعييمددد ة لف و لدددا صددد  ل مة دددد ة ليفمودددع، و للوددد ا  لملةميصدددا   ليفمودددعو 

لفعالقدد ة لفع مددا ادد  نشدد و تروجيدد  لمعيددىل ب فعالقدد ة لة  دةددا مددع و  نشددرا  صدد  طرلددىل لفمقدد  لر لفبددنيلاو  لملالبددا
 لملبددددمهيدني ادددد ف أللدددد خ لنطبدددد و دةدددد  صدددد  لملناوددددا  و منميد هتدددد   و ل  فاددددا صيددددة صالقددددا دةدددد   مددددع ليفموددددع

 . لفع ميني   لملالباو  لملب ينيو 
                                                 

 : لدو  لفرديو أه ةا م -1
 بملرف .، 92-95 ص ص، بىل لفتةرمردع ل ، 5116، اةو   ن ظر د و ، ر م   ليةو   ص ر  -

 بملرف . 09-68 ص ص، مردع ل بىل لفتةر، 5112، صل  ل  فه  لفبر   
 . 912ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5112، نعةر   فع  بي يعا-
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    لفعالقدد ة لفع مددا اددي تشدددةيا لفددصلم  لفرتوجيةددا لمللددووا فيونمدديش لفددتي تق مدده لملالبددالالبمدددو  و صيةدده فإلبدد لو
لشد   أه    لفموديخ لم    لملالبد ة . و لمليده أه جمويصدا ذلة لامود و  قةقد   د ل  و حممودا بدتفد لملنمديشو 

لملعروفدا لخملد  ل و   Marketing public relationمد  مصهديو لفعالقد ة لفع مدا أه لفعالقد ة لفع مدا فيمبديلىل 
 .  ذفد لنطالق  م   يةمه  لفدب   ةنش و لع  م  للبي  مع ليفموعو  M.P.Rبد 

أ  ودند  لملالبدا مد  و  لالبمدد     جمد خ لفدرتول  لعمدص   د   ادر ليفد الة لفدتو  مم  لبىل ادد  لفقديخ    ل بد لو
لملبددمقبيةا لفددت تنددم  سدد  فرصددا و  هللدد  لفمن فبددةا ل  فةددالفموةدده فةهدد  بلددي   دةدد      تدبدد  لفع لدد  مدد  لملو  لفددمودر

مد  لدنجر و  تعاةر مبميل ة  لله  لفبديقةا بصضدا تنوةدا لفقد  لة لفبةعةدا فيوالبداو  ل  فااو  ميلدها لملن فبني
 .  صنه  م  تهلل  مضطرر   مبميل ة ل  ب   ل ققا

اقاااالب ك  اؤيااج ثاال    ع ااإلبداعقا ابع 
  ةدددث ليعددد  رو ل ا مددد    خيدددىل لملنصعدددا لملد نةدددا، لدددع   ددد  صن صدددر لملدددهل  لفمبددديلق  فيوالبدددالعددد  لفميز 

لمضدددو  لفميزلدددع يةدددع و  لملدددد   لملن لددبنيو   ةددد ز  لملبدددمهيد لفبدديعا   لفيقددد و  ل ة زلدددا مددد  خددالخ ويددددو  لفهم نةدداو 
مد  لملنمجدني أه لملبدمهيدني  ضدو   لنبدة ب  رةدا لملنميدد ةو  ل نشدطا لفدت لدمر  رلؤاد  مد   ددا تبدهةاو  للهير

فموقةددىل اددتل لسدد ف ترةدده لملالبددا صيددة مدد  مدد  اددزنه    لعاددر مدد  مبددميى  رل  و  لفنهدد ئةني  و لملنمصعددني لفلددن صةني
لالبمدد     د   ادر و  لفدت تعد  ل بد لوو  ذفدد مد  خدالخ تبد  لفع لد  مد  لملد لخا، و لرض  صوالئهد و   نشطا لفميزلع

 .  صي ا 
   :مفهومن-1

   تطرقندد  أفةدده   لفصلددا ل وخ مدد  اددتل لفعوددا اددد  و  لفددت لبددبىلو  مدد  لملصهدديو لفبدديق  فيميزلددع لنطالقدد 
 و   ،  د  مزفيفدا   تيزلدع لملنمجدد ةو  لالبمدد     لفميزلدع لقلد  بده لالبمدد     طرلقدا د لد  و  لفقديخ    ل بد لو

لفدتي و  يزلدع  و   للدي ل دةط بعويةدا لفميزلدعقد  لددي    لفملدوةر لفد لخي  ملنصدت لفم، و تلوةر منصت لفميزلدع نصبده
 .1لاار صية لفعوال  ب  دا  و بزخرى

       صددددد  ةدددددا لالبمدددددد  لة   لالبمدددددد     جمددددد خ لفميزلدددددع ادددددي صبددددد   و  و صيدددددة لفعوددددديو ادددددد  لفقددددديخ    ل بددددد لو
سدد  لملنمجددي  تيزلددع لملبددمة ما لفددت لددمر أرخ سدد  صيددة صنلددر لفميزلددع فةددمود  مدد  خالو  لفطددر  لل لدد  و  ل بدد لص ةو 

أ ضد   زبد ئنهر مد  خدالخ تعادةر لملند فع لفدت و  مد    يقةدىل  اد لفهر، و منمج هتر بزصية مبميل ة لفدصد    لملودندا
 .  لموليي  صيةه  ليل ل تيد لملن فع لملد نةا  و لفهم نةا  و ل ة زلا فيبيع

 : االبتكار في مجال التوزيعو  ا داف البداع-2
 :2بمد   لفمبيلق    لفميزلع أه يقةىل ييا م  ل ا لف لفت حن وخ  جن ز  يه  فةو  لي  لالو  له ف ل ب لو

                                                 
 . 551ص ، مردع ل بىل لفتةر، 5112، نعةر   فع  بييعا-1
2

 , Krayewski ; lce and ritzmany , larry pتصرف نقال عن: ، ب08-00ص، ، مرجع سابق الذكر، ص 5112عطا هللا فهد السرحان، -

operation manyement ; sixth ed new jersy ; prentice –hall ; usa , 2002 . 
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تطدديلر لملالبددا فبددي  منمج هتدد  صدد  طرلددىل زلدد ر  صدد ر و  لفميلددع   تقدد مي لملنميددد ة بإللدد س  أه  لدديل  د لدد  - 
 .  من فع لفميزلع

 . لملبمهيدنيو     لفميزلعةا صض   لفقنو  لفصع خ بني لملالباو  يقةىل لالتل خ لفدف -ب
 زل ر  فع فةا لملص وضا م  خالخ معرفا م  لرل ه لملبمهيد.و  لفمطيلرو  تنوةا لفبوث-ش
جددد  زقدددىل فددده مددد  لعدددرف   ل ربةددد ة لفمبددديلقةا ب ملنصعدددا ، لملدددد   لملن لدددبني فيوبدددمهيدو  تددديف  لملنمددديش   لفهمددد  -ر

 لملد نةا.و  لفهم نةا
            لةدددددد م ة فيوبددددددمهيدني و  تددددددزمني وصدددددديخ لفبدددددديعو  رل   للةدددددد   فقندددددد   لفميزلددددددعتدددددديف  لفدددددد صر مدددددد  خددددددالخ لال-اددددددد
 . لملبمصة ل و 
 .  نقا لمليدةا م  لملنم  لملبمهيد  و  صض   قن   لفميزلع-و
 .  صوية ة د ل  و  لفنصبةا فميبةا ل مة د ة ل ليل  ملنميد ةو  للهير لفعيوةا-ي
لفطدر  لملبمددر    صويةدا أللد خ لفبديعا أه و  تنديو لفلدي و  تمعد ر :التوزيدعاالبتكار في مجال و   ور االبداع-3

ةددددتل مبددددميى  رل  و  مودر فةهدددد مبددددميى لفمدنيفيدةدددد  لملدددو  لملبدددمهيدني ل مويددددني واددددتل تبعددد  ف  دددددا تطددددي  لملالبدددا
ىل بددد ملي ر لملن فبدددني   لفبدددي  لفدددتي تنشدددط فةددده لملالبدددا ب  ضددد فا أه ييدددا مددد  ل لدددب ب ل خدددرى منهددد  مددد  لمعيددد

أمد نة ة لملالبا      ذلهت  ووضعه  لفبيق  أض فا أه تنيو ل ةط لفتي تنشدط و لفبشري فيوناوا  و مبميى 
 . فةه

 : 1لفطر  لملبمدر    جم خ لفميزلع فةو  لي و  و صية لفعويو فإنه اد  أجي ز  ار لفلي 
ة ما مددد  قبدددا لفع لددد  مددد  لملالبددد ة فمبددديلىل اددد  مددد  لفطدددر  ل  لثدددا لملبدددمو  :البيدددع ا لدددي او اطوتومددداتيكي-ا

 لملشدروب ة لفبد خناو  خ صدا تيدد لملنمجد ة لملةبدر  مثدا لملشدروب ة لف  زلدا، منمج هتر م  خدالخ للدمة لو لمالة
 . ..لخل. قطع ل ييىو 
وجيةدا ترتده اته لفطرلقا صية لتل خ لملالبا بهب ئنه  م  خالخ لفدم فيد ة  و لملطيلد ة لفرت  :البيع البريدي- 

 ميدف و  حبةث تمضو  اته لفدم فيدد ة وصدص  رقةقد  سدته لفبديع، لملرليا سر ص  طرلىل لفصل  لفع ري  و لفمقية ي
 ةدددث لددددي  لفددد فع صددد ر  مقددد م  ، ..لخل. مبدددميل ة ل لدددع   لملعموددد  و  ةدددتل طدددر  للدددمعو س و  ممةهلهتددد و  خل ئلددده 

رض   لملالبددا و دد   خ صددا ضددو  و دد    ددتل لفصدد ر  مدد  ختلددص سدد، و بشددةد  و  يلفددا برل لددا ترفددىل مددع لفطيدد 
 .  ب فبةع لفصل ي لملبةع ة تعخ

                                                 
1
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 ةدث ادد  ، تمر صويةا لفبةع م  خالخ لفد خيخ أه ميقدع لفشدرة ة لفب ئعدا صدص لالنرتند و  :البيع االلكتروني-ج
ومدد ز اددته و  مودد   ةددث لدددي  لفدد فع   لف  فدد  صدد  طرلددىل بط قدد ة لالئ، ممدد   مدد  لرلدد هو  فيهبددي  لفدد خيخ   لمليقددع

 لفطرلقا بع ر م  لةل ئص اد  أجي    يه  فةو  لي :
 ؛  لفق    صية ل ليخ صية لملعييم ة لملم  ا صية لالنرتن -
 ؛  بع  فيلئ ه ب لمة لو ل ناوا لفرقوةاو  لفق    صية صرض لملنم -
صيدة ولدهد ة فيهبد ئ  ةدا  يمديي Data warehousesلفق    صية لف خيخ أه قيلص   و   ز  لملعييم ة -

 .  للمة لو اته لملعييم ة   وق  قل  فمعوةر صرض لالئوهرو  مشرل ته   لفب بىلو  صية   ى
 لبمدرة بع  لفشرة ة لملنمجدا فيونمجد ة لاللدمهالةةا طرلقدا فع فدا فبةدع :البيع من خ ل الحف ت المنزلية-د
تلد خ ب فهودد ة  و  بد ة لفبةدية  قند صه  ب  لده و   تموثدا ادته لفطرلقدا ب ال، و تيزلع منمج هت  بشددا مب ادرو 

 .  ذفد نا   ليس  صية مد فئ ة، و تبيلىل منمج ة معةنا م  خالخ ل صالة
ل مدددر لفدددتي ، و لعمدددص ل صدددا مددد  خدددالخ ل  ددد لث لالدمو صةدددا لفدددت ختيدددف فدددي  مددد  لفدددير بدددني ل  ضدددرل 

ب فمدددد ل لدددددي  فدددد لهر و  ضددددةيف زضددددرو  جودددد  أ لرهتددددرةودددد     لف،  لددددنعدل لجي بةدددد  صيددددة لجندددد ز لفعويةددددا لملبةعةددددا
فقددد  جنوددد  ادددته لفطرلقدددا لملبمددددر    . و لاللدددمع لر فميقددد  لملعييمددد ة لفدددت تعرضددده  صيدددةهر من وبدددا  و ممثيدددا لفشدددرةا

فددد  ة ندد  لملالبدد ة لفددت لبمدرهتدد   ةثددر ، و لددزة لفع لدد  مدد  لملالبدد ة أه للددمة لمه ، و لفميزلددع جن  دد  ةبدد ل
 .  ه للمص ر  من

م  لالبمد  لة لفن دوا   جم خ لفميزلع ادي وضدع  صدن ف لملنمجد ة : مستو  ويع اط ناف على اطرفف-ي
ممند وخ لد  ل طصد خ و ..لخل صية   فف   مبميى نادر . قطع ل ييىو  لفت اد     تتب نار ل طص خ ة  فع ب

حبةدث لدمود  لفطصدا ،  ممجدر لفبديبر م  ةد لفتي لددي  د فبد    صربدا لفمبدي  لفدت لمجديخ اد  ل ب  و ل و  
ل و أه اددرل  اددتل و  ل مددر لفددتي لدد فع ب فيلفدد ، بدد فطبع لةلددر صيددة    زلددا صيةدده، و دتبددهو  مدد  ل مبدد ك بدد ملنم 

 . لملنم 
ل مدر لفدتي لد خ صيدة جند   ، وق   ة ة لف  لل ة    مثدا ادته لملنمجد ة ل تصعد  معد الة بةعهد  ةثد ل

 .    صية لفر ر م  بب طمهاتل لالبمد   لفميزلع
 ة د ه مد  ليفد الة ل خدرى لعمدص صد مال ضدرو ل و  ل ب لو   جم خ لفميزلعو  و صيةه اد  لفقيخ    لالبمد  

 تطددي  لملالبددا ةيندده لعمددص ولفدد ل مهودد  مدد  لفرولفدد  لفددت تمددةح فيوالبددا أمد نةددا ل لدديخو   ل لددة  فضددو   جندد  و 
مد    تطديلر مبدميى و  تطديلر مبدميى مبةع هتد و  ا لفدت تدبدبه  لفقد    صيدة تنوةداتعاةر لفع ل  م  لملهللد  لفمن فبدةو 

ل نشددطا   و  سددتل مد  لندم  سدد  أمد نةدا للددم الخ دده  مد  اددته ل  بد     ويلدا  ميددف لفعويةد ة، و ل  بد   ل ققدا
 . لملالبا   أط   م  لعرف بمطيلر لفق    صية لفمويلا لفتليت ب فنببا فيوالبا
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اخ  الاالفصثقاا
، فقد   صدبح ل  لديل  ل يةدا منهد   و لف وفةدامدو  لبىل ولنطالق  م  لملن فبا لفشرلا لفدت وةده معادر ل لدي 

ا مدد  تعاددةر لملهللدد  لفمن فبددةا صيددة مبددميى لملناوددا  و لملشددروو   دد   اددر لفميدهدد ة لفددت وددد  لملناوددو  مدد خا بندد  
مموةده  تمدةح سد  لفقد    و ة ةدا لملالبد ة    تددي  سد  أرل   فع فدا م    ود  صيدو  ،لفمع ل    ظا اته لملن فبا

 لمليلدددع فيوهللدد  لفمن فبدددةا وادددتل مدد  خدددالخ لفبوددث صددد   ميددف لمللددد ر  لف لخيةددداو    لفددمودر   لملصهددديو ل دد لث
ل   ناوددا  ةددث لعمددص تبدد  لملصدد اةر لفمبدديلقةا   دد   اددر اددته لمللدد ر  صيددة  ددر  لة  دةددا فلددن صا لملهللدد  لفمن فبددةاو 

وةدتل حم وفدا بند   ألدرتلتةجةا تن فبدةا فع فدا  لالبمدد   لفمبديلق ،و  ةدتل ل بد لوو  حبيث لفمبديلىلو  لملعييم ة لفمبيلقةا
ةد ر  لفمدد فةف لنطالقد  مد  ادتل جو وفدا قو  مليلدها من فبدةه    نصدل لفقطد و لديل ل ب فبدةطر  صد  طرلدىل لفمدد فةف

ث صددد   ميددف ولدد ئا لفموةددده لفددت ختيدددىل صددي   ممةددده    ذادد  لملبدددمهيدني ،  و صدد  طرلدددىل لفموةدده وادددتل ب فبوددلملنبددع
. ةود  اددد  فيوالبددا البدا  و صدد  لملالبددا    د  ذلهتدد لملبدمه فني مدد  قبدا لملالبددا لدديل  ب فنبدبا ملنمجدد ة لمل

مددد   نشدددطمه  صيدددة دددده  معدددني و  ذفدددد جو وفدددا ترةةددده معادددر دهيراددد و لملن فبدددا صددد  طرلدددىل تبددد  ألدددرتلتةجةا لفرتةةددده 
 لالبمع ر ص  لفمن فل   ةا ل ليل .و  لفبي  مل  فةه مهلل  تن فبةا

يقةدىل لملهللد  لفمن فبدةا مق  ندا و  و  ل خ  فإنه اد  فيوالبا    يدر صية م ى جن صا  ل فةبه    بن  
مقةددةر لملبددمور لفدوةددا لفددت تمددةح سدد  فرصددا لفو  قةدد ا جمويصددا مدد  لملااددرلة لفنيصةدداو  أه من فبددةه  صدد  طرلددىل ر للددا

 يقةىل مهلل  تن فبةا مبم لما.و  فبة لمه  وب فم ل أمد نةا لفمع لا لف و ي سته لفبة ل ة ج  لميلفىل ولمو اة
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 الفصل الرابع: دراسة على بعض المؤسسات بوالية سطيف
ع دددك ت ددددسا   و  مبخالدددت رياتددددعا ع س عرددد عظفاايميدددد  ع ا ددد  و  بعدددس عراعنع ددد ا دادددا عظدددسع   ع   ن ددد  

ريد     لدق ع ردس   و  ص.و.م. تع يا عظزع ا ع ا افسدي   لمد و   لاسو ق   ب اء عإلررتعتيجي جمملها على ريسى عدمهي  
 .  رساا على ع اسس ن ري  ريساوعاا ري  ع امو   ع اع ي بفل  اا  عظزع ا ع ا افسي هلاته عظ

عدطددن ع   ن دد  علددى بعددت عظ رسدداا و   دد ه اددا  ع س عردد  عظيسعحيدد  ردد ساوه ارددرام اددا  عظفددااياوريدد  
ظدد  س علددى ريددسى ري احدد  ع اسددو ق   اددا  عظ رسدداا  او دده  ددس     يددعظاوردد   بوة دد  ردد يت  لا  و  ع صددتد 

 ب ددداء ريزع دددا ت افسدددي  مل ددد  ادددا  عظ رسددداا ريددد  ع  رددداءو   سددد    عظ افسددد  ع دددك تعنفهدددا االدددت ع ر اعددداا ع سدددو ي  
 .  عظ ا م  ع ك حتررهاو  ع اع ي بفل  ع فوعئس ع سو   حتس ن  س هتا على ع امو   و  ري     فعو  عةرامنع    ع سوقو 

ص.و.م   . ت ددو   لمدد و   ددو بسددي   عدد  وع ددعو  ء ح ددن و   دد  عراعنع دد ا  لس عردد  عظيسعحيدد  ردد ساوه ا رددا
 اىل وة   ر يت ريو وع ع س عر  عظيسعحي . عإلشا  ريع  8008- 8002عجلزعئن   ه ع فرت  

  8008-8002تطور المؤسسات.ص.و.م في الجزائر خالل الفترة :  المبحث األول
            باعامدددددداي ع عس ددددددس ع  يدددددداا   ا دددددد  ريددددددع ري لددددددع ردددددد   ت فدددددد نو   رددددددس  اريددددددل عجلزعئددددددن   ع سدددددد وعا عد ددددددد 

 ددس ااريدد  عرددا اعل ريدد    هلددا و ددع ريسددا  و  اددجت بنبدد   ن دد و  ص.و.م. ع سياردداا   جمدداه ت ميدد  ري  وريدد   لمدد و 
 .  عد  ام عظسجل و  ااع ريا ت س  وع ع عحلاهو  ت و  عجيايب هلاع ع  وع ري  عظ رساا

  وسطةالمتو يرةصغتطور تعداد المؤسسات ال:  المطلب األول
ردد ساوه ريدد   دد ه ادداع عظ لدد  عردداعنعد  ا ددو  تعددسعي  لمدد .ص.و.م   دد ه ع فددرت  عظماددس  ريدد  ردد   

 . 8008اىل غا   ع ث  جت عدوه ري  ر    8002
 8002سنة :  الفرع األول

عظصدددنا لدددا  دددسى ع صددد سوق و  ع ا ددد ص.و.م . بلدددد عدددسي  لمددد  8002ع دددس ةا ددد  عدددام  :المكوناااات الرييساااية-1
   دد ن بلددد عددسي ريثيلدد  اددا  عظ رسدداا   ، ري رسدد   ا دد  CNAS )899992لددماا عة امدداعجت  ع ددوطل  ل

 ري رس . 222ع ر اع ع عام عسي 
 . 8002ص.و.م   عجلزعئن ع س ةا   عام . و عجلسوه تيحا   و ح ري وحاا   اع  لم 

 90: الجدول رقم
 7992تعداد المؤسسات ص.و.م في الجزاير عام 

 نسبة المؤسسات )%( عدد المؤسسات .مطبيعة المؤسسات ص.و
 %99.22 899992 المؤسسات الخاصة
 %0.88 222 المؤسسات العمومية

 %000 899208 المجموع
ص.و.م . عظددد عإل صدددائياا ع اابعددد   دددو ع   و  ريددد  ريس ن ددد  عظ  وريددداا عإلع رييددد  8002ع صددداي    08ريددد  اعدددسعي ع  ا ددد  ععامدددايع علدددى حالدددن   عظعلوريددداا عة اصددداي     دددا  :المصااادر

 . 2ص ، ع ص اعاا ع ارليس  
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ص.و.م اددجت ري رسدداا تابعدد   لر دداع . و ريد   دد ه عجلددسوه تعدد   ح  دا تا ع تا  يدد  ع ع مددى ريدد   لمد 
ص.و.م ع عمورييددد  اىل  و صددد  ري رسددداا ع ر ددداع ع عدددام   اطدددا  . تفسدددن ع  سددد   عجلدددس ري خفلددد   لمددد و ، ع ددداص

 . ريع ري لع ر وعا ع اسعي اا جلزعئن  ا عحل وري  عهتع صو   ع ك باشن  اررتعتيجي 
ع داص ععامدايع علدى ريع يداا عجلدسوه و  ب ن ع ر اع ع عام 8002اا  عظ رساا عام و ع ال   عظوعيل  و ح تو  ع 

 :  تع  
 44: الشكل رقم

 في الجزاير حسب نوع القطاع 7992توزيع المؤسسات ص.و.م عام 
 

المؤسسة الخاصة

المؤسسات العمومية

 
 عظصس : ري  اعسعي ع  ا  

 8002ة سن:  الفرع الثاني
 998009 ددسى  دد سوق ع لددماا عة امدداعجت  8002بلددد عددسي عظدد .ص.و.م عظصددنا لددا ع ددس ةا دد  ردد   

 . ري  ع رس  عةمجايل  لم رساا ص.و.م   عجلزعئن %99ري رس   ا   تي ريا حس اه  وعيل 
 . 8002و عجلسوه تيحا   و ح ري وحاا   اع عظ .ص.و.م   عجلزعئن ع س ةا   ر   

 19: الجدول رقم
 7992تعداد المؤ.ص.و.م في الجزاير عند نهاية 

 (%النسبة ) عدد المؤسسات و.م. طبيعة المؤسسات ص
 %99.29 98009 المؤسسات الخاصة

 %0.02 282 المؤسسات العامة
 %000 998299 المجموع

و ع   ، عإل صدددائيااو   ددد  عظ  وريددداا عإلع رييددد ، ع صددداي   عددد  ريس ن 09ريددد  اعدددسعي ع  ا ددد  ععامدددايع علدددى حالدددن   عظعلوريددداا عإل صدددائي    دددا : المصااادر
 . 2ص ، 8002، عجلزعئن، ع ص اع  ع ارليس  و  عظ .ص.و.م
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ظع يدداا عجلددسوه تعدد   ح  ددا تا ا دداع تنع عددا  عددسي عظدد .ص.و.م ع عمورييدد  ريدد   دد ه ع رددنعء  عدو يدد  
ع رتع دددع حدددات  عددد  ريدد  ع وع دددح تا اددداع و ، 8002ري رسددد  رددد    222ري رسددد  بدددسة ريددد   282اىل  8002 دد ه 

اعداي  ت  ديا ع ر داع ع عدام  يد  تعادة  و صد  ري رسداا ع ر داع و  عم  ع اصايي ريامث    تتيد ع   يد  عهلي ليد 
 .  ع عام ع صنع تراريا

 8002 مدا ح  دا ريد   هد  ت دنى تا عدسي عظ رسداا ص.و.م ع ا د   دس عدنح ت دو ع ريلسوظدا ردد   
 8002ري رسدددد  ريرا حدددد  اىل ردددد    82990ز دددداي   ددددس اا  ا دددد  تي بري رسدددد   989009 يدددد   فددددز عددددسياا اىل 

  . % 9.99ب س   ت و  ترس  بد و 
ع دددك ععامدددسهتا ع سو ددد   ظ رسددداا ص.و.م ع ا ددد  اىل مجلددد  ع دددةعري و مي ددد  ا  ددداع اددداع ع ا دددو    عدددسي ع

 ددداع و  فددداح قفددداق  س دددس   لامو ددد و  ت دددو ن اددداع ع  دددوع ريددد  عظ رسددداا  ا اسدددهي ا عةئاماحيددد و  عجلزعئن ددد   االدددجيع
 . ت ريس ااع ع  وع ري  عظ رسااو  احالاءع ك حت ا  عإل نعءعاو  ع اسهي ا عظخالف  على ريساوى ع روعح ن

 . 8002و 8002و ع ال   عظوعيل  و ح ت و  عسي اا  عظ رساا ب ن ر ك 
 44: الشكل رقم

  7992و 7992تطور عدد المؤسسات ص.و.م الخاصة بين سنتي 
 

280000

285000

290000

295000

300000

305000

310000

315000

320000

325000

2007 2008

 
 .  ا  ري  اعسعي ع :  عظصس 

 :8009سنة : الفرع الثالث
ع ددس  8009و دد  عددسي عظ رسدداا ص.و.م ع ا دد  عظصددنا لددا  ددسى  دد سوق ع لددماا عة امدداعجت ردد   

 . ري رس   ا   994.922ةا   ع سسعرجت عدوه 
ري رسد  بد فس ع فدرت  ريد  ع سد    492ري رسد  اىل  292تريا عظ .ص.و.م ع عموريي  فرس عنفل تنع عدا ريد  

اعداي  ت  ديا و  وع ح تا ااع ع رتع ع رد  ه يعئمدا ع د ه  عة اصدايي عظنت دز علدى تتدد ع   يد  عهلي ليد ري  ع و ، عظا ي 
 .   سريا   ريار   و ص  عظ رساا ع عموريي  عظلجتو  عظهلو  ع ر اع ع عام
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 . 8009ع عموريي    عجلزعئن ر   و  ع ا   ري ها و عجلسوه عظوعيل  و ح تو  ع عظ .ص.و.م
 11: الجدول رقم

 . 7990تعداد قطاع المؤ.ص.و.م في الجزاير سنة 

 ط يع  عظ رساا ص.و.م
 عسي عظ رساا
 ع  س    %( 8009ع سسعرجت عدوه  س   

 99.28 994.922 عظ رساا ع ا  
 0.02 492 عظ رساا ع عموريي 

 000 992.029 عجملموع 
و ع   ، عإل صدائيااو  ع صاي   ع  ريس ن   عظ  ورياا عإلع رييد  04عة اصاي     ا  : ري  تعسعي ع  ا   ععامايع على ريع ياا حالن   عظعلوريااالمصدر

 .2، ص 8009، عجلزعئن، ع ص اعاا ع ارليس  و  عظ .ص.و.م
 .8009ع ا   ر   و  و ع ال   عظوعيل  و ح تو  ع ااع ع اعسعي ب ن عظ .ص.و.م ع عموريي 

 44شكل رقم: لا
 7990سنة تعداد قطاع المؤ.ص.و.م في الجزاير 

المؤسسة الخاصة

المؤسسات العمومية

 
 .ري  اعسعي ع  ا   المصدر: 

ريد  رد    عدوه ري  عجلسوه ع سابق حسا يع ري     تا عسي عظ .ص.و.م ع ا د   دس ع تفدع   ع سسعردجت
 909.422 اا عسي اا  عظ رساا    ت  8002ري رس  ريرا ح  اىل حفس ع فرت  ري  ر    994.922اىل  8009

يعئمدددددا اىل رلسدددددل   ريدددددني اددددداع ع ا دددددو  و ، %2.92س  بدددددد ري رسددددد  ب سددددد   ترددددد 84.902ري رسددددد  تي با دددددو   دددددس   
احالداء اداع ع  دوع ريدد  و  ع دك تالدجع  لددق ع دةعري  عظسداسس   علدى ريسدداوى   داع عظ رسداا ص.و.مو  عإل د  اا

 .  عظ رساا   اطا  ع اتد على ريساوى ع   ي  عهلي لي     اصاي ع وطل
ريرا ح  اىل حفس ع فدرت  ريد  رد    8009جت عدوه ري  ر     ع سسعر عخنفا اتريا عظ رساا ع عموريي  فرس شهسا  

ب سددددد   ري رسددددد  و  99تي باخنفددددداد  دددددس    492ري رسددددد  عمورييددددد  اىل  292 يددددد  عخنفدددددت عدددددسياا ريددددد   8002
2.008 % . 
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 : 8000سنة :  الفرع الرابع
ري رسددددد  ريصدددددنا لدددددا  دددددسى  ددددد سوق ع لدددددماا  209.028و ددددد  عدددددسي عظددددد .ص.و.م اىل  8000  ةا ددددد  رددددد   
 202.404ص.و.م ع ا دد  ع تا  يدد  ع ع مددى ري هددا بعددسي  ددس   بددد .  يدد  شدد لل  ا عدداي  عظ رسدداا، عة امدداعجت

ري رسد  تي ريدا   442   د ن  داا عدسي عظ رسداا ص.و.م ع عمورييد  ، % 99.90ري رس   ا   تي ريدا حسد اه 
 . %0.09حس اه 

 .  و ااع ريا تو سه ريع ياا عجلسوه تيحا 
 17: الجدول رقم

 7919اير سنة ز و.م في الجتعداد قطاع المؤ.ص.
 النسبة )%( عدد المؤسسات طبيعة المؤسسات ص.و.م
 المؤسسات ص.و.م الخاصة 

 99.24 929.909 )أشخاص معنويين(

 0.04 442 المؤسسات ص.و.م العمومية
 000 929.222 المجموع

Source: bulletin d'information statistique de PME direction général de la veille stratégique , des 

études économique et statistique ; ministère de l'industrie , de la PME et de promotion de 

l'investissement , n° 18 ; 2010 ; p7  

 
  :و ع ال   تيحا   و ح ااع ع او  ع

 42: الشكل رقم
 . 7919تعداد  المؤسسات ص.و.م في الجزاير سنة 

المؤسسة الخاصة

المؤسسات العمومية

 
 ع  ا  . اعسعيري  :  مصدرال
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ريرا حدد  اىل ردد    8000ممددا ردد ق ح  ددا تا عددسي عظ رسدداا ص.و.م ع ا دد   ددس عددنح ت ددو ع   دددع ردد   
ت دد   ددداا  8009ري رسدد   ا دد  ريرا حددد  اىل  929.909اىل  8000 يدد  و دد  عدددسي اددا  عد ددد  رددد    8009

ب سدددددد   ترددددددس  بددددددد و  اصري رسدددددد   دددددد 99.299ري رسدددددد   ا دددددد  تي با ددددددو   ددددددس    994.922عددددددسياا    ددددددسوي 
علددى ريسدداوى   دداع عظدد .ص.و.م  عإل دد  اا ددنى عظسددا  عةجيددايب ع دداي ع اتدده تادداع ريددا    ددس ريددن  و ، 00.02%

حتفيدزعا ريسداسس   ريد  عدام اىل ق دن و  ع ك شجعل على ع لق عظازع س هلاع ع  وع ري  عظ رسداا ريد   د ه بنحداري 
 .  على ريساوى اا  عظ  وري 

اىل  8009ري رسدد  ردد    492عددسي عظ رسدداا ص.و.م ع عمورييدد  تنع عددا ريدد  و   حفددس ع سددياق عددنح 
يعئمدددا ردددعجت ع سو ددد  اددداع ريدددا    دددس و %2.24ب سددد   و  ري رسددد  90تي باخنفددداد  دددس    8000ري رسددد  رددد    442

 و.م ع ا  .ن يز عجلهوي حنو   اع عظ رساا ص.ت عجلزعئن    سريا    و ص  عظ رساا ع عموريي 
  :8000سنة :  الفرع الخامس

ري رسددد  ريصددنا لدددا  ددسى  ددد سوق  249909و دد  عدددسي عظ رسدداا ص.و.م اىل  8000  ةا دد  رددد   
 ا عددداي   احدددل عظ رسددداا ص.و.م  عدشدددخاص عظع دددو  ن( تالددد   ع سدددوعي عدع دددا و  ع لدددماا عة امددداعجت،  يددد 
   دد ن و دد  عددسي عظدد .ص.و.م ، %99.24ري رسدد   ا دد  تي ريددا حسدد اه  990.220ري هددا  يدد  بلددد عددسياا 

ري رسد   442تي  داا عدسياا  8000ري رسد  ريرا حد  اىل رد    04تي بز داي   دس اا ، ري رسد  428ع عمورييد  اىل 
 .  ااع ريا تو سه ريع ياا عجلسوه تيحا و ، عموريي 

 11: الجدول رقم
 . 7911تعداد قطاع المؤسسات ص.و.م في الجزاير سنة 

 النسبة )%( عدد المؤسسات طبيعة المؤسسات ص.و.م
ص.و.م الخاصة المؤسسات 

 99.24 990.220 )أشخاص معنويين(

 0.04 248 المؤسسات ص.و.م العمومية
 000 998.999 المجموع

Source: bulletin d'information statistique de la PMG n°: 20 ; 2011; op; p11. 

 
  :ااع ع او  ع و ع ال   تيحا   و ح
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 42الشكل رقم: 
 . 7911اير سنة تعداد قطاع المؤسسات ص.و.م في الجز 

المؤسسة الخاصة

المؤسسات العمومية

 
 ري  اعسعي ع  ا  .:  المصدر

ح  ددا تا عددسي عظ رسدداا ص.و.م ع ا دد   تشددخاص ريع ددو  ن(  ددس عددنح  8000و بددا ن وع اىل ردد   
ري رسدد   ا دد  ردد    990.220اىل  8000ري رسدد   ا دد  رد    992.909  داي  ريعاددة   يدد   فددز عدسياا ريدد  

اداع عظسدا   ع دس و  %2.02حسد     داي  تردس    د ادو ريدا  الد   و  ري رس  808.998تي بز اي   س اا  8000
 االددجيعريسددا  ع ز دداي  ع دداي عنفادده عظ رسدداا ص.و.م ع ا دد   دد ه ع سدد وعا ع فا طدد    اطددا  يعئمددا  رياردد  ع 

 .  ع اسفيز ع ك ععامسهتا ع سو   عجلزعئن   فيما خيص ااع ع ر اعو 
 8000ري رسدد   442رسدد   يدد   دداا عددسياا ري   04تريددا عظ رسدداا ص.و.م ع عمورييدد  فرددس عنفددل ع تفاعددا  ددس   

 . %8.29تي ب س     اي   س اا ، 8002ااع دوه رين  ري ا ر   و ، 8000ري رس  ر    428 يص  اىل  سوي 
 :8008سنة :  الفرع السادس

 يدد  ، ري رسدد  222.922 ل رسدداا ص.و.م  عإلمجددايل دد  ع عددسي و  8008  ةا دد  ع سسعرددجت عدوه ريدد  ردد   
ري رسددد  و.م  ا ددد   عظ رسددداا ص.و.م  222.284.و.م ع ا ددد  عحلصددد  عد دددة بدددد ريثلدددل فيهدددا عظ رسددداا ص

   دد ن و دد  عددسي عظ رسدداا ص.و.م ع عمورييدد  اىل ، % 99.98عظع و دد   عئددس عدشددخاص ع   يعيدد ن( تي حسدد   
 . %0.02ري رس  تي ريا حس اه  240

 .  و عجلسوه عظوعيل  و ح بعت اا  عظع ياا
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 14: الجدول رقم
 7917المؤسسات ص.و.م في الجزاير في نهاية السداسي األول سنة  تعداد قطاع

 ع  س    %( عسي عظ رساا ط يع  عظ رساا ص.و.م
عظ رسددددددددددددددددددداا ص.و.م ع ا ددددددددددددددددددد  

 99.22 902.229  تشخاص ريع و  ن(

 0.09 420 عظ رساا ص.و.م ع عموريي 
 000 902.990 عجملموع

Source: bulletin d'information statistique de la PME ; n°21 ; op.cit ; 2012 ; p10. 

   :ع ال   عظوعيل  و ح ااع ع او  عو   
 40: الشكل رقم

 . 7917تعداد قطاع المؤسسات ص.و.م في الجزاير عند نهاية السداسي األول من سنة 

المؤسسة الخاصة

المؤسسات العمومية

 
 . ري  اعسعي ع  ا   :المصدر

 عددسي عةمجددايل  لم رسدداا ح  ددا تا ع 8000مبثيلدده ريدد  ردد    8008مبرا حدد  ع سسعرددجت عدوه ريدد  ردد   
ري رسددد   ددد فس ع فدددرت  ريددد  رددد    298.909بدددسة ريددد   8008ري رسددد   لفدددرت   222.922ص.و.م  دددس ع تفدددع اىل 

 %.2.98ب س   ترس  بد و  ري رس  99.929با تفاع  س    . 8000
 902.229تريددددا فيمددددا خيددددص عظ رسدددداا ص.و.م ع ا دددد   تشددددخاص ريع ددددوح ن( فرددددس ع تفددددع عددددسياا اىل 

 ري رسددد  89.024تي   ددداي   دددس اا  8000 ددد فس ع ردددرت  ريددد  رددد    929.499ريرا حددد  اىل  8008ري رسددد   فدددرت  
 حنددوعةرددرتعتيججت  لسو دد  عجلزعئن دد   هممددا ة شدده فيدده ع او ددو  عجلددزمو  ادداع ريددا    ددس بددا ر عو ، %2.90ب سدد    ددس اا و 

 ه رلسدددل  ع دددةعري ععامايادددا  خيدددا ع عردددرتعتيجيا   ع ا ميددد  ريددد   ددد و  ت دددو ن ري  وريددد  عظ رسددداا ص.و.م ع ا ددد 
ت ن  دددا ا يددده   و   مدددا رددد ق،  ع دددك تالدددجع ت دددو  ادددا  عظ رسددداا ريددد  رددد   اىل ت دددنى عإل ددد  ااو  ع االدددن عااو 

 :  وفق ريا  لخصه عجلسوه تيحا و  حتلي ت ا ع سابر 
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 14الجدول رقم: 
 8008-8002حس   ت و  عظ .ص.و.م ع ا     ه ع فرت  و  عسي

 8008 8000 8000 8009 8002 8002 السنة
عاااااااادد المؤ.سااااااااات ص.و.م 

 902.229 990.220 929.909 994.908 980.922 899.992 الخاصة )أشخاص معنوية (

نسااااابة التطاااااور )مقارناااااة  لاااااى 
 السنة السابقة(

2.94% 9.99% 2.92% 2.22% 2.02% 9.09% 

 ددددددددددددددددددد  ع ا ددددددددددددددددددد  ع صددددددددددددددددددد اعاا ع ارليسو  : ريددددددددددددددددددد  اعدددددددددددددددددددسعي ع  ا ددددددددددددددددددد  باةعامددددددددددددددددددداي علدددددددددددددددددددى حالدددددددددددددددددددن اا و ع   عظ رسددددددددددددددددددداا ص.و.مالمصااااااااااااااااااادر
 . 8008،8000،8000،8009،8002،8002بس وعا

ع سو دد  عجلزعئن دد  اىل  و صدد  عظ رسدداا ع عمورييدد  ص.و.م ري ددا ععامدداي و   حفددس ع سددياق    ددا تو دده 
 يا  عررتعتيججت   ع   ي  عهلي لي  عجلس س     اصداي و  ععاماي عظ رساا ع ا   ص.و.م   س  و  بنحاري  ع و ص 

فسن  ت  ام عجلسوه تيحا  اىل تو ح ع ا دا ص عظسدامن   عدسي عظ رسداا ص.و.م ع عمورييد  عبادسعء ااع ريا تو  ع وطل
 . 8008و وة اىل ع سسعرجت عدوه ري  ر    8002ري  ر   

 14: الجدول رقم
 .7917-7992تطور عدد المؤسسات ص.و.م العمومية خالل الفترة 

 8008 8000 8000 8009 8002 8002 السنة
 420 428 442 492 282 222 ت ص.و.م العموميةعدد المؤسسا

ع صددددددددددددددددددد اعاا ع ارليس ددددددددددددددددددد  ع ا ددددددددددددددددددد  و  ريددددددددددددددددددد  اعدددددددددددددددددددسعي ع  ا ددددددددددددددددددد  باةعامددددددددددددددددددداي علدددددددددددددددددددى حالدددددددددددددددددددن اا و ع   عظ رسددددددددددددددددددداا ص.و.م المصااااااااااااااااااادر:
 . 8008،8000،8000،8009،8002،8002بس وعا

سعء ريد  رد   و ري    ه عجلسوه تع   ح  دا تا عدسي عظ رسداا ص.و.م ع عمورييد   داا   عخنفداد ريسدامن عباد
ادددو ريلدددجت ع سو ددد  و  تشدددنحا ا يددده ردددابراو  اددداع  ع دددع اىل رددد قو  8008اىل غا ددد  ع سسعردددجت عدوه ريددد  رددد    8002

ع او دددددده اىل عظ رسدددددداا ص.و.م ع ا دددددد    ددددددس   و  عجلزعئن دددددد    ععامدددددداي رياردددددد   و صدددددد  عظ رسدددددداا ع عمورييدددددد 
   . عررتعتيججت   ع ا مي 
  8008-8002ب نوع النشاط للفترة توزيع المؤسسات الخاصة حس:  المطلب الثاني

 . 8009-8002التوزيع حسب فروع النشاط للفترة :  الفرع األول
 و ددح عجلددسوه تيحددا  تو  ددع عظ رسدداا ص.و.م ع ا دد   سدد  جمموعدداا فددنوع ع  الددام  لفددرت   لمماددس  

   عجلزعئن: 8009-8002ب ن 
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 12: الجدول رقم
 . 7990-7992روع النشاط في الجزاير للفترة توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة حسب مجموعات ف
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 عإل صائي  ع اابع   و ع   عظ .ص.و.مو  ري  اعسعي ع  ا   ععاماي على حالن اا عظعلورياا عة اصاي   ع صاي   ع  ريس ن   عظ  ورياا عإلع ريي  :المصدر
 . 08ص ، (8002  09، 00( ص 8002  08ع ص اعاا ع ارليس   عدعسعي و 
 

     ع ا ددددد   سددددد  جمموعددددداا فدددددنوع ع  الدددددام  لفدددددرت   ت دددددو  تو  دددددع عظ رسددددداا ص.و.م  ا لدددددااو مي ددددد  
 :ري    ه ع نرا ع  ياين تيحا  8002-8009
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 49 :الشكل رقم
 .7990، 7992، 7992تطور توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة حسب مجموعات فروع النشاط خالل 
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 . ري  اعسعي ع  ا   ععامايع على ريع ياا عجلسوه تع  : المصدر

ع الددد   ع  يدداين عظو ددح  دده ح  ددا تا   دداع ع ددسرياا ع اددد  و  ريدد   دد ه ع رددنعء  عدو يدد   لجددسوه تعدد  
     ي   داع ع صد اع  ، عدشتاه ع عموريي و   ليه   اع ع   اء، 8009، 8002، 8002عظنت   عدوىل   ه ع س وعا 

ت رديس اداع ع  دوع ريد   ردهو   س  عدزى ملن دز حالدام عظد .ص.و.م ع ا د    ع ر داع ع دسريجت اىل و   ثا ث ،  عظنت   ع
  ظدد  ع صددعوباا ع امو ليدد  ، عددسم ع ايا هددا اىل  تل ريدداه   ددد ريدد   هدد  ت ددنىو ، عظ رسدداا ع سرييدد  ريدد   هدد 

اة تا ، ع امو ليدد    ع سدد وعا عد ددد ع   ددد  ع ددك تعنفهددا ادداع ع  ددوع ريدد  عظ رسدداا بددا نغا ريدد  ع ا ددوع   عظصدداي  
عإليع      عحلصوه على شىت تحوعع ع رنود تو ع صيد ع امو لي  عد نى  لق عس دس عظالدا   و  ع صعوباا عإل نعئي 

   .  روعءع فيما خيص تو يل عحلصوه على عدريوعه تو ع  مي  ع   ري  ري ها با  س   هلا  عظ رساا
ريددا  و ددسه ع نرددا ع  يدداين تعدد   ع  سدد   ع لددعيف   ددسع و  سوه ع سددابق مددا ح  ددا ريدد   دد ه ريع يدداا عجلدد

 عإلري احيدااو     اداع بدا نغا ريد  عظد ا ا و  عظاعلر  ب الام ع صيس ع  سنيو  ا ص.و.م ع ا   ع ف  ي ا لم رس
 لدددا  مدددا تفدددوق   0800طدددوه شدددن  ها ع سدددا لجت ريسددداف   عجلتنعفيددد  ع دددك تز دددن لدددا عجلزعئدددن  يددد   فدددوقو  ع   يعيددد 

 .  ملث  فيها عد ع جت ع ز ععي  حس    س ريعاة  8 لا  8.920.290ا اها عةمجا ي  ريس
 . 8008-8000التوزيع حسب فروع النشاط للفترة :  الفرع الثاني

 و دددح عجلدددسوه تيحدددا  ت دددو  تو  دددع عظ رسددداا ص.و.م  سددد  جمموعددداا فدددنوع ع  الدددام عظخالفددد   ددد ه 
 .   عجلزعئن 8008-8000ع فرت  
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 12: مالجدول رق
 . 7917-7919توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة في الجزاير حسب مجموعات فروع النشاط للفترة 

 مجموع   فروع النش ط

 . 8000-8000نسبة المؤسس   ص.و.م الخ صة ل فترة و عدد

  ع سسعرجت عدوه( 8008 8000 8000
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 0.08 9098 0.08 9002 0.09 9202 الصيد البحريو الفالحة
 المحروقاااااااااا  و الط قااااااااااة

الخاااااااااادم   و المناااااااااا   و

 المرتبطة به 
0220 0.40 0942 0.40 8009 0.99 

 99.90 099224 94.09 094248 94.09 089228 األشل   العموميةو البن  
 02.04 24249 02.42 29290 02.00 20882 الصن ع   الحرفية

 92.09 094229 92.48 022042 92.24 028249 الخدم  
 000 902229 000 990220 000 929909 المجموع

Source: bulletin d'information statistique de la PME ; op.cit ; n°21 (2011);p 16 n°18(2010), p14 ; 

n°16 CF 

 و ع الددد   عظدددوعيل  و دددح ريرا حددد   ا دددو  االدددت جمموعددداا فدددنوع ع  الدددام  ددد ه ع دددث   رددد وعا عد دددد 
 8008،8000،8000.) 

 41: الشكل رقم
 (.7917،7911،7919تطور توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة حسب مجموعات فروع النشاط خالل )
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 . ري  اعسعي ع  ا   ععامايع على ريع ياا عجلسوه تع  :  المصدر

ادددو عردددارنع  االدددت جمموعددداا ، (8008،8000،8000ريدددا ح   ددده  ددد ه ع سددد وعا ع دددث   عد دددد   
 مدا تحده   ،  تي ت دو    تي جمموعد  ريد  جمموعداا فدنوع ع  الدام عظخالفد  ريد   هد  ة  و دس نوع ع  الام مبعد  ف

  سج  تنع ع دي جمموع  ري  جمموعاا فنوع ع  الام عظخالف  ري   ه  ت نى.
  مددددا مي دددد  تسددددجي  ملن ددددز ريع ددددا عظ رسدددداا ص.و.م ع ا دددد      دددداع ع ددددسرياا  ليهددددا   دددداع ع   ددددداء

ع عمورييدددد      دددداع ع صدددد اعاا عحلنفيدددد      بددددا جت ع ر اعدددداا عد ددددنى ب سدددد   ددددس  دددد يل  ة تع ددددس عدشددددتاه و 
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عد دددنى ب سددد   دددس  ددد يل  ة  عإلري احيددداا عظاا ددد  ريددد    ددد  ع سو ددد   ا دددو ن ادددا  ع ر اعدددااو  عجملهدددويعا عظ او ددد 
  ا ددد    ددداع ع ف  ددد و  اع ر اعدددا عةري احيددداا عظاا ددد  ريددد    ددد  ع سو ددد   ا دددو ن ادددا و  تع دددس عجملهدددويعا عظ او ددد 

 .  ع صيس ع  سنيو 
و مبرا ح  ت و  تو  ع عظ رساا ع ا   ص.و.م   ه ع س وعا ع ث   عد دد   سد  جمموعداا فدنوع 

تنتيد  ع ر اعداا و  ( ح  دا تا ا داع عردارنع    ت دو 8002،8002،8009ع ث   ر وعا ع سدابر   و  ع  الام
عدشددتاه ع عمورييدد      دداع ع صدد اع    و  ع   دداء  دداع ع ددسرياا،  ليهددا   دداع  عظهيم دد  ع ددك تاصددس اا   عظنت دد  عدوىل

 . عظنت   ع ثا ث 
اة تا ع اسدددااه ع ددداي   ردددى ري نو دددا ادددو  جدددا عةرددداثما  ع لدددعيت  دددسع ريددد    ددد  عظ رسددداا ص.و.م 

ع اسفيدددز و ا االدددت بدددنعري  ع دددسعو  عإلري احيدددااو  ع صددديس ع  سدددني بدددا نغا ريددد  ع اسدددهي او  ع ا ددد      ددداع ع ف  ددد 
  .  عظعامس  ري      عجلهاا ع و ي    عجلزعئن  االجيع عةراثما    ااع ع ر اع

 7917-7992توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة حسب الواليات للفترة :  المطلب الثالث
 حتس دس تو  دع عظ رسداا ص.و.م ع ا د   سد  االدت وة دااو  ري    ه ااع عظ ل  رد ساوه ريعنفد 

ريدد  ري  ردد  تو و  ت ددنى، اىل  ريرا حدد  بسددي    ددوه ملن ددز اددا  عظ رسدداا ريدد  وة دد ا ددنعءريدد    واو دد  و   بددوع ع ددوط 
ة د  رد يت و  اداع  دواو   ه  اىل ت نى،   ا راء ح دن  عد  ري احد  وة د  رد يت ريرا حد  اىل بدا جت وة داا ع دوط ،

 .اجت ع وة   ع ك راالملها ع س عر  عظيسعحي 
 7990-7992.و.م الخاصة حسب الواليات للفترة توزيع المؤسسات صالفرع األول 

     ري    ه عجلسوه تيحا  ر ساوه ا راء ح ن  ع  عدريا   تو ع وة اا ع ك تامن ز فيها عظ رساا ع صتد 
 ا عدر ا  ع ك شجعل ملن ز اا  عظ رساا   وة   تو  ه  يوا عد نى. و  عظاور   ع ا  ،و 

 10الجدول رقم: 
 7990-7992ات ص.و.م الخاصة حسب الواليات للفترة توزيع المؤسس

 عسي عظ رساا ص.و.م ع ا   ع وة اا
8002 8002 8009 

 8984 8290 8449 تي ع   00
 2222 2020 2209 ع اللت 08
 9999 9028 8292 عدغوعم 09
 9282 9840 8249 تم ع  وع جت 09
 2998 2492 2249 بات   04
 04402 09009 08422 جبا   02
 9999 9922 9420 بس ن  02
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 9920 9029 9292 بالا  02
 00840 00890 9999 ع  ليس  09
 2229 4222 4849 ع  و ن  00
 0999 0280 0220 مل نعرل 00
 4889 9909 9444 ت س  08
 2940 2880 4209 تلمساا 09
 4940 4009 9224 تيا ا 09
 09224 02290 02094 تيزي و و 04
 90002 92092 94892 عجلزعئن 02
 4898 9299 9922 عجللف  02
 2280 2099 4220  يج  02
 09920 09444 08829 ر يت 09
 8294 9828 9098 رعيس  80
 2909 2099 2900 ر ي س  80
 4229 4849 9229 ريسي بلع ال 88
 2999 2899 2222 ع اب  89
 9024 9242 9909  اظ  89
 00099 00899 9890  س  ي   84
 4942 9288 9829 عظس   82
 4402 4098 9222 ريساتامن 82
 2004 2900 4988 عظسيل  82
 4299 4499 4948 ريعس ن 89
 4922 9229 9940 و  ل   90
 02809 09299 02929 وانعا 90
 0294 0224 0482 ع  يت 98
 0099 992 229 ا يزي 99
 2002 2992 4294 بنج بو عن ن   99
 08002 00292 00000 بورينيعل  94
 9890 8929 8292 ع  ا ح 92
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 0044 922 222 ت سوح 92
 8999 8022 8092 تيسمسيلل 92
 9922 9400 9004 ع وعيي 99
 9992 9094 9200   الل  90
 9992 9290 9949 روق تانعل 90
 09920 00482 00899 تي ا   98
 4992 4980 9948 رييل  99
 4222 4902 9994 ع ن ع سفلى 99
 8009 0222 0909 ع  عاري  94
 9989 9282 9999 ع ن تيموش ل 92
 2022 4984 9982 غنيع   92
 4889 9989 9202 غيلزعا 92
 994908 980922 899992 عجملموع 

 .اا عة اماعجتص سوق ع وطل  للم ل لي سع ع و ائق ع : المصدر
الددماه   تليهددا ع ا   ري  ردد   لم رسدداا ص.و.م ع ا دد   دداريدد   دد ه عجلددسوه تعدد   ح  ددا تا ملن ددز 

اداع  سد  ريدا  و دسه و  عجل دو  عد دد    عظنت د  عد دد و     د ن  احدل ري  رد  عجل دو ، ري  ر  عهللدا  ع عليدا
 .  عجلسوه تيحا 

 79: الجدول رقم
 . توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة حسب الجهات

 عدد المؤسسات ص.و.م الخاصة الجهات
8002 8002 8009 

 804242 099929 022290 الشمال
 004024 92949 22222 هضاب العلياال

 82908 84099 88422 الجنوب
 2042 2402 4929 الجنوب الكبير

 994908 980922 899992 المجموع
 ع ص اعاا ع ارليس  .و  ري  اعسعي ع  ا   ععاماي على حالن اا و ع   عظ رساا ص.و.م:  المصدر

 :و ع نرا ع  ياين تيحا   و ح ااع ع او  ع
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 47: ل رقمالشك
 توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة حسب الجهات
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 . : ري  اعسعي ع  ا   ععاماي على ريع ياا عجلسوه تع  المصدر

  ، ريدد   دد ه ريع يدداا ع نرددا تعدد   مي ددد  ع رددوه تا ملن ددز عظ رسدداا ص.و.م ظدد    ري  ردد  ع الدددماه
 ددز   ري  ردد   ددس   ددوا ادداع عظرت و  8002،8002،8009ادداع  دد ه عدعددوعم ع ث  دد  و  تليهددا ري  ردد  عهللددا  ع عليددا

 داع تددوفن و   ا دد  ري  رد  ع الددماه ريد   هدد و  عهللدا  ع عليددا  امن دز ع سدد اا بالد     ددد   تلده عظ  رد و  ع الدماه
 .  اخل ري   ه  ت نى. ..ري ا عاو  ريوعحئو  ع    ع اساي  ري  طنقو  عظ الآا ع راعس  

يسعحيد  فنح دا ح  دا ريد   د ه ريع يداا عجلدسوه و با ن وع اىل وة   ر يت ع ك ردا وا ود  ع س عرد  عظ
عظنت د  عدوىل و  8009اىل  8002( تةا ملث  عظنت   ع اريسد  علدى عظسداوى ع دوطل  د ه ع فدرت  عظمادس  بد ن 09  ا  

ادداع  ع ددع اىل  ددخاري  ع ددةعري  عةردداثما    ع ددك  صصددل هلددا  و  علددى ريسدداوى  هدد  عهللددا  ع عليددا  دد فس ع فددرت 
 .  ع ن وظااو  ع علم و   ا   بلس اا ر يتو  عحلن   ع اجا    ع   د  ع ك تعنفها ع وة  و  ه اا  ع فرت ع وة     

و ع نردددا ع  يددداين تيحدددا   و دددح ت دددو  عدددسي عظ رسددداا ص.و.م ع ا ددد    وة ددد  رددد يت  ددد ه ع فدددرت  عظمادددس  ريددد  
 .8009اىل  8002

 41: الشكل رقم
 . 7990 لى  7992سطيف من  تطور المؤسسات ص.و.م الخاصة في والية
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 . ري  اعسعي ع  ا   :المصدر
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و ريدد   دد ه ع نرددا تعدد   ح  ددا ع ا ددو  عةجيددايب ع دداي عنفدده عددسي عظ رسدداا ص.و.م ع ا دد    وة دد  
 يصددد  اىل  8002ري رسددد  رددد    09444اىل   8002ري رسددد  ريددد   08829رددد يت  يددد  عحارددد  عدددسياا ريددد  

ع ا ايلي  ع ك  لديل لدا ادا  عظ رسداا و  جناا ع ةعري  عةراثما    او ري شن اجيايب علىو   8009عام  09920
عظنت دد  و  علددى ريسدداوى اددا  ع وة دد  ممددا ري  هددا ع ددا ه ع ن دداي  علددى ريسدداوى ري  ردد  عهللددا  ع عليددا  دد ه اددا  ع فددرت 

اه علدى  ي  تا وة   ر يت  احل ت س  تنتي ا  ىت ريد  ع عس دس ريد  وة داا ع الدم، ع اريس  وط يا   فس ع فرت 
 عخل ...ر ي س ، ع اب ، غنع  تي ا  
للفترررة الجهررات و توزيررع المؤسسررات ص.و.م الخاصررة حسررب الواليررات  :  الثررانيالفرررع 
8000-8008  

فجت   ااع ع فدنع بارداعنعد ت دو  عدسي عظ رسداا ص.و.م ع ا د  ع دك حتاد  عظنعتد  ع عالدن عدوىل ا ر 
 لم رساا عة ع وة اا براء ترن  ا حفدس  عإلمجايلع او  ع  ي  ة   ا ري    ه ، 8008-8000  ه ع فرت  

ع دداص مدا لجت تنتيد  عظ رسداا ص.و.م فيو ، 8009-8002ع رتتيد   د ه ادا  ع فدرت  ريرا حد  اىل ع فددرت  ع سدابع  
 . 8008ع سسعرجت عدوه ري  ر   و  8000، 8000باظنعت  ع عالن عدوىل  س  ع وة اا   ه عدعوعم 

 71: الجدول رقم
 . 7917-7919ص.و.م حسب الواليات العشرة األولى للفترة  توزيع المؤسسات

 عسي عظ رساا ص.و.م ع ا   ع وة اا
8000 8000 8008 

 92849 94292 99424 عجلزعئن ع عا م  00
 89022 89009 80920 زي و وددتي 08
 09800 02920 02989 نعادددوا 09
 02228 02928 02294  دددجا دب 09
 02099 02049 02092 تدددر ي 04
 02940 04228 09999 ا  دددتي  02
 09929 09222 08944 نيعلددبوري 02
 09280 08992 08049 س دددع  لي 02
 09000 08420 00220  دد س  ي  09
 00942 00090 9402   ددابدع  00
 094892 022890 024492 عجملموع

 902229 990220 929909 جمموع عظ رساا على عظساوى ع وطل
Source: bulletin d'information statistique de la PME ; op.cit ; n°20 (2011);p 21 n°21(2012), p21. 
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      ريددددد   ددددد ه عجلدددددسوه تعددددد    ا  دددددس ريدددددن  ت دددددنى ملن دددددز عظ رسددددداا ص.و.م ع ا ددددد    ري  رددددد  ع الدددددماه 
 .   ع سابر ااع على غنع  ع فرت و  8008-8000عهللا  ع عليا   ه ع فرت  و 

 مدددا ح  دددا تا وة ددد  رددد يت  ددداءا علدددى غدددنع  حفدددس ع فدددرت  ع سدددابر    عظنت ددد  ع اريسددد  وط يدددا  احدددل 
اداع و ، ع الماه ع ك ي لل   تنتي  ع وة اا ع عالن عدوعئد  علدى عظسداوى ع دوطلع وة   ع و يس  ري  غد وة اا 

 جندداا بددنعري  ع لددقو   رسدداا علددى ريسدداوى ع وة دد  ريدد   هدد ريددا    ددس ريددن  ت ددنى عدمهيدد  ع  ا تدد  ع ددك تو يددل هلددا  عظ
 ع ا اي  ري   ه  ت نى.و 

عجل ددو  ع   ددد ريدد  تنتيدد  ع وة دداا ع عالددن عدوعئدد  علددى عظسدداوى و   مددا حسددج  غيددا  وة دداا عجل ددو 
وى اجت وة   غنيع    اءا   عظنت   ع عالن   علدى عظسداو  ع وطل  ي  تا توه وة   على ريساوى وة اا عجل و 

 ع وطل.
جنددس تا  دد  ريدد   8000و 8000و حبسددا  حسدد  ع ا ددو  ريدد   دد ه ريع يدداا عجلددسوه تعدد   بدد ن ردد ك 

ردجلل تعلدى حسد  +( 2.42 %+(و تيدزي و و 2.49 %جبا   و  +(2.29 %بات   و  +(2.42%وة اا تي ا    
عظ رسداا ص.و.م ع ا د   ادجت حسد  تعدسا ع  سد   ع وط يد    مدوو ،  ل مو ريرا ح  اىل با جت ع وة اا ع عالن عدوىل

 . %2.02   سوي 
جنددس تا   8000حفددس ع سسعرددجت ريدد  ردد   و  8008و حبسددا  حسدد   ع ا ددو  بدد ن ع سسعرددجت عدوه ريدد  ردد   

+( ردددجلل 2.29%رددد يت  و  +(2.02%+(و ع  ليدددس   2.09 %جبا ددد  و  +(9.00 % ددد  ريددد  وة ددداا تي دددا   
 . +2.90%ع ك  احل    سوي و   ه اا  ع فرت حس ا  ل مو تفوق ع  س   ع وط ي    مو عظ رساا ص.و.م  

 سدد   ع وط يدد    مددو عظ رسدداا ص.و.م و ريددا    ددا با  سدد    وة دد  ردد يت اددو تسددجيلها حسدد   تفددوق ع 
ادجت حسد    دس ممادا   ت  دس ريدن  ت دنى علدى  جدا عجملهدويعا و  ع ا     ه اا  ع فدرت  علدى ع دس ع فدرت  ع سدابر 

جندداا االددت ع ددةعري  عظعامددس   لا ميدد  ريدد   هدد  و   ا ددو ن ادداع ع ر دداع ريدد   هدد  عظ او دد  ريدد  طددنح عجلهدداا ع و ددي 
 .  ت نى

( بردددى ملن دددز عظ رسددداا ص.و.م ع ا ددد    ري  رددد  8008-800 مدددا    دددا تحددده  ددد ه ادددا  ع فدددرت   
سدد ما عجل ددو  ع   ددد عظنت دد  عد ددد   و  ع ددا ه  هدد  عجل ددو و  عهللددا  ع عليددا علددى غددنع  ع فددرت  ع سددابر و  ع الددماه

 تو سه ريع ياا عجلسوه تيحا :
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 77: الجدول رقم
 . 7917-7919توزيع المؤسسات ص.و.م حسب الجهات للفترة 

 عسي عظ رساا ص.و.م ع ا   عجلدددهدد 
8000 8000 8008 

 890224 898229 809820 ع المدددداه
 089092 009092 008994 عهللدا  ع عليدا

 99220 98802 90049 عجلد ددددو 
 2092 2294 2420 عجل و  ع   يددن 

 902229 990220 929909 عجملموع
  Source: bulletin d'information statistique de la PME ; op.cit ; n°20 (2011);p 23 n°21(2012), p23 

 :  و إل لاا ااع ع ا و   س  عجلهاا مي   ع ن وع اىل ع ال   ع اايل
 44: الشكل رقم

 . 7917-7919ت ص.و.م حسب الجهات للفترة توزيع المؤسسا
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 . ري  اعسعي ع  ا   ععامايع على ريع ياا عجلسوه تع  : المصدر

ظلدل  8008اىل ع سسعردجت عدوه ريد  رد    8000و عليه مي   ع روه ب حه   ه اا  ع فرت  عظماس  ري   
 . ري  ر  عجل و   ه  ع الماه ملث  عدغل ي  ع سا ر  ري  عظ رساا ص.و.م ع ا   ريرا ح  اىل

و باسليددد  ظ  رددد  ع الدددماه جندددس وردددا غددداه ميثددد  عحلصددد  ع تا  ددد  ريددد  عدددسي عظ رسددداا ص.و.م ع ا ددد  ريرا حددد  اىل 
 ع الماه ع تنيب.و  ع الماه ع الن جت

و دد  عدسي عظ رسدداا ص.و.م ع ا د    ري  ردد  ع الددماه اىل  8008  ةا د  ع سسعرددجت عدوه ريد  ردد   
، ري  عظ رسداا ص.و.م ع ا د  علدى عظسداوى ع دوطل% 49.98  حس   او ريا ميثو  ري رس  ص.و.م 890.224

ري رسد  ص.و.م تي ريدا  089.092    ن و   عسي عظ رسداا ص.و.م ع ا د    ري  رد  عهللدا  ع عليدا اىل 
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ري رسد   90.242تريا عظ  ر  عجل وبي  ري  ع   ي فردس و د  لدا عدسي عظ رسداا   حفدس ع فدرت  ، %90.99حس اه 
 ددد يل  ريرا حددد  اىل عظسدددا اا    دددس عادددةتريددد  امجدددايل عظ رسددداا تو ادددجت حسددد    %00.89ا حسددد اه ص.و.م تي ريددد

 .  ت وع ع ثنوعا ع ك تز ن لا ري   ه  ت نىو  ع الارع  ع ك حتالها عظ  ر  ري   ه 
  س ع الل عظنت   عدوىل طوعه ع فدرت  عظمادس  ريد  تو با ن وع اىل ري  ر  عهللا  ع عليا جنس تو وة   ر ي

ت ددد  و دد  لدددا عدددسي عظ رسدداا ص.و.م ع ا ددد   دددسوي  8008ع سسعردددجت عدوه ريدد  رددد   اىل غا دد  ةا ددد   8000
 يدد  عددسي ريدد  عهللددا  ع عليددا ظنت دد  عدوىل علددى ريسدداوى ري  ردد   مددا ع الددل ت لددا ع،  ري رسدد  ص.و.م 02099

ري رسددددد   282 دددددسوي  8008عظ رسددددداا ص.و.م عجلس دددددس  ت ددددد  و ددددد  عدددددسياا   ةا ددددد  ع سسعردددددجت عدوه رددددد   
ري رسد  ص.و.م  0402  حفس ع سياق  اءا   عظنت   ع ثا ث  وط يا بعدس  د  ريد  عجلزعئدن ع عا دم  بدد و ، ص.و.م
 .  ري رس  ص.و.م  س س  222وة    جبا   بد و   س س 

و فيمدداي يل عددود  ا ددو  عظ رسدداا ص.و.م ع ا دد  علددى ريسدداوى وة دد  ردد يت  دد ه ع فددرت  عظماددس  
 . 8008ا   ع سسعرجت عدوه ري  ر   اىل غا   ة 8000ري  

 44: الشكل رقم
 . 7917-7919تطورات المؤسسات ص.و.م الخاصة بوالية سطيف خالل الفترة 
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 . ري  اعسعي ع  ا  : المصدر

ريددد  ع الددد   تعددد   ح  دددا ريدددسى ت دددو  عةجيدددايب ريددد   ددد ه ع دددوتد  عظازع دددس  ع دددك عنفهدددا عدددسي عظ رسددداا 
ري رسددد   02099تزع دددس عدددسياا ريددد  رددد   اىل ت دددنى اىل تا و ددد   دددسوي  ص.و.م ع ا ددد  بوة ددد  رددد يت  يددد 

 . 8008ص.و.م   ةا   ع سسعرجت عدوه ري  ر   
و عليه ري    ه ااع ع  س  و ف دا علدى ريدسى ع ا دو  ع   دد ع داي عدود   داع عظ رسداا ص.و.م   

اا عظ اهجد  ريدد    د  عجلهدداا ع سيارددو  ع دةعري و    وة د  ردد يت بصدف   ا دد  بفلد  عجلهددويو  عجلزعئدن بصدف  عاريدد 
بددس   و  ععامدداي   خيددا و  ع صدد اعاا ع ارليس دد   ا ددو ن ادداع ع ر دداعو  علددى  ترددها و ع   عظ رسدداا ص.و.مو  ع و ددي 

 . ا     ظ  عظ شنعا ع رو   ع ك ت  س على  وعه ع ثنو  ع  ف ي    عد   عظاورا عررتعتيجيا  لا مي  
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 الميدانية  ةراسمنهجية الدو تصميم: المبحث الثاني

 تمهيد:

بعس عراعنع  ا   عظ س  ع سابق ريسى ع ا و  ع   د ع اي ريا فا ل تعنفه عظ رسداا ص.و.م   عجلزعئدن  
ردد ساوه ريدد   دد ه ادداع عظ سدد  ع ريددام بس عردد  ،   وة دد  ردد يت بصددف   ا دد و  ريدد  ردد   اىل ت ددنى بصددف  عاريدد 

ع س عرداا ع اسدو ري  و  تمهي  ع اسدو قو   س على ريسى يو  رييسعحي  على بعت عظ رساا ص.و.م بوة   ر يت  لا
 يدد  ، ع اسسدد ن ريدد   ددس هتا علددى ع امو دد  ع دداع يو  تع دديا عظزع ددا ع ا افسددي  هلدداع ع  ددوع ريدد  عظ رسدداا  لنفددعو    ب دداء

 ع  يفيدداا ع ددك  ددوه عظ رسدداا ص.و.م ع  ردداءو  تعددس اددا  ع س عردد  ريددس   ريدد  عظددسع   ع ددك ت سدد  عدد  ع  ددنق
ري ا مد  و  فنعئدس يو  د و  ريد     دل ت بدااو  منع      ع سوق ريد   د ه واف اهدا تو ت و نادا حلصدص ع سدو ي عةراو 

 يد  تا ع عس دس ريد  اداع ع  دوع ، ع  رداء دطدوه فدرت  مم  د و  ريد    عةردامنع و  ت مجت ري   س هتا على ع امو د  ع داع ي
 ايا ع سددو ي  ريدد  ت دد  ريوع هدد  عظ افسدد مما ردد  عظفدداو  ريدد  ري رسدداا  عددنح ريالدد  ا عددس  تاعلددق  صو ددا با ددل

 يدد  تحدده علددى ردد ي  عظثدداه بلددد عددسي عظ رسدداا ص.و.م ع ددك   ،   ددن ع ددزوعه بفعدد   ددعت ريرددس هتا ع ا افسددي و 
 يصدددد   ددددسوي ، 8000ري رسدددد  ردددد    2904 دتفددددع ادددداع ع ددددن ا اىل ، ري رسدددد  9292عددددسي  8009شددد  ها ردددد   

تعدة بفعد  عد  ريدسى عظالد  ا ع   دد  ع دك و  تد  ريازع س  ذعا و و  اجت ت  ام رل ي و ، 8000ري رس  ر    9494
 . عةرامنع    ع سوق  دطوه فرت  مم   و  توع هها اا  عظ رساا ري  ت   ع  راء

و عليه فسوح تنت ز اا  ع س عر  عظيسعحي  ع  طن ق عةراما    لو دوح علدى ريدسى ت دل ادا  عظ رسداا 
عرددامنع    عظ رسدد  و ريدد  تاددا ت ددن ذ دده علددى بردداء و  عظ اسدد   ح ددد ادداع ع ا ددل عظزع ددا ع ا افسددي و   لمفدداايا ع اسددو ي 

   .  حتس ن ريرس هتا على ع امو   ع اع ي ري   ه  ت نىو  بفل  ع رس   على ريوع ه  عظ افس  ري   ه 
 اإلجراءاتو المطلب األول: الطريقة

ريصداي  و  تيوعا ع س عرد ،و  عي اهدا،و  رد جم مع ع س عو  ر ساوه ري    ه ااع عظ ل  تو يح ري ه  ع س عر  عظا ع،
 .عحلصوه على عظعلورياا

 :منهج الدراسةالفرع األول
ذ ددده بارددداخسعم عدردددلو  ع ا  يردددجت لدددسح مجدددع و    عةع مددداي   ادددا  ع س عرددد  علدددى عظددد ه  ع و دددفجت ع اسليلدددجت،

  وع ع تو ع  اان .ع ا ا  ع فن ياا، اذ تا ااع عظ ه   عامس على ي عر  عو  حتليلهاو  ت و  هاو  ع  ياحاا
  مدا   عةعامدداي   ريعاجلد  ع  دداان  عظس وردد  علدى عظدد ه  عإل صددائجت ريد   دد ه جمموعدد  ريد  عظ شددنعا عإل صددائي 

حتليد  و   دز  و  ريد   د ه اي داه   spssعظاعلر  على و ه ع صوص مب شنعا بنحاري  ع ن ريد  عإل صدائي  عجلدااز  و 
ع اسليلددددجت إلظهددددا   صددددائص عدفددددنعي و  رددددا ي  عإل صدددداء ع و ددددفجت   دددد ن عردددداعملل بعددددت ت. ع  ياحدددداا عجملمعدددد 

 .ع ا ا  ع فن يااو  عظ سو  ن
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 : المخطط الفرضي للبحثالفرع الثاني
حتريدق تاسعفده ععامدس ع  ا د  تاوذ دا عفرتع ديا  ع دس ع ع  د  بد ن رياتددعا و  بتي  ريعاجل  ريالد ل  ع  سد 

 ع ك غلل ريا لجت:و  ع  س 
 عظفاايا ع اسو ري .و  عظاور    لمسع  و      ريسى ت ل عظ رساا ع صتد  امثو  عظاتد عدوه: -1
 ع اي  امث    عظزع ا ع ا افسي  عظ اس    نعء ت ل عظ .ص.و.م  لمفاايا ع اسو ري .و  عظاتد ع ثاين: -2
 ي  عظ اس  . امث     س   عظ .ص.و.م على ع امو   ع اع ي  نعء عظزع ا ع ا افسو  عظاتد ع ثا  : -3

 و  ع س ااع عظخ ا ع ا  د ب ن    ري  عظاتدعا ع ث  .
  65الشكل رقم:

 نموذج البحث االفتراضي
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ري  اعسعي ع  ا   المصدر:
 الفرع الثالث: فروض البحث

 عرا ايع  إلطا  ع   ني هلاع ع  س  مي    ياغ  ع فن ياا ع اا ي :
 عدطن ع اسو ري .و  ا ر  االت تحال اها على ت ل االت عظفااياتنت ز عظ رس    مم -1

 ت و ن ع عس س ري  عظزع ا ع ا افسي .و  عظفاايا ع اسو ري  عحلس ث    ب اءو   سااا ت ل عظ رس   لمسع   -2

 س ثدد    تعز ددزعظ ددو   ريدد    دد  عظ رسدد  بفلدد  ت  يهددا  لمددسع   ع اسددو ري  عحلو  تسددااا عظزع ددا ع ا افسددي  عظ اسدد   -3
  فع  س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي.و 

تدددد  ن بعددددت ع صددددائص ع الخصددددي   لمسدددداجوب ن ريدددد   هدددد ، وبعددددت ع صددددائص ع وظيفيدددد   لم رسدددداا ودددد   -4
 ع س عر  ري   ه  ت نى على ت ل االت عظفاايا وعظسع   ع اسو ري    مما ر  االت تحال   عظ رس .

مدى تبني المؤسسة للمفاهيم 

 التسويقية:

 

 ي المؤسسةمفهوم التسويق ف -

 البيبئة التسويقية -

نظ م المع وم   التسويقية  -

 وبحوث التسويق

سي سة المزيج التسويقي في  -

 المؤسسة

سي سة التسويق الداخ ي في  -

 المؤسسة

اإلبداع واالبتك ر التسويقي في  -

 المؤسسة

تجزئة وتقسي  األسواق في  -

 المؤسسة

مدى مساهمة تبني 

المفاهيم التسويقية في 

تطوير المزايا و اءبن

 التنافسية في المؤسسة:

 

 أنظمة البحوث التسويقية -

 التسويق الداخ ي -

اإلبداع واإلبتك ر  -

 التسويقي

 تقسي  السوق -

مساهمة المزايا التنافسية 

في الرفع من مؤشرات 

قدرة المؤسسة على 

 التمويل الذاتي:

 

 حج  المبيع   المحقق -

 األرب ح المحققة -

 ئد ع ى معد  الع -

 االستثم ر

 الحصة السوقية -
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 عينة البحثو : مجتمع الدراسةالفرع الرابع
 ع عاري  بوة   ر يت روعءع  احل ري رساا و  ملث  جمامع ع س عر     اف  عظ .ص.و.م ع ا  

   اعي  تو  سريي .
 اا حتس س جمامع ع  س   لع اىل ع عس س ري  ع عوعري   على تبن اا ملث  فيما  لجت:

ريسدامهاها   عة اصداي ع دوطل ريد  ريدسى و  عدمهي  ع  ا ت  ع ك حتالها وة   ر يت ري   يد  عدسي عظد .ص.و.م -1
ادداع ريددا  ع ددجت ريصددسع ي  ت ددة و   هدد ،  مددا تا غا  يدد  ع ر اعدداا ممثلدد  ريدد    دد  اددا  عظ رسدداا ريدد   هدد  ت ددنى،

   اائ  ع س عر .
 ري     عوب  عةتصاه لا  عظ رساا.و  عةحاالا  عجلتنع  ع وعرع  لم .ص.و.م على عظساوى ع وطل، -2
( ريدد   دد ه ريعيددا  عددسي ع عمدداه  وحدده  رياوردد  ظ رسدد  عظسدداهسف    ري رسدد   ددتد  تو   عحل ددا علددى حددوع ع -3

عد ثددن ردهو   ريد   هد  ت دنى،  مدا رد رل عإلشدا     ع فصدد  و    دوة ريد   هد و  عرداعماةو  عظعيدا  عد ثدن عحاالدا ع
 ع   ني ع ثاين ري  اا  ع س عر .

ع رصدس   تو ع عمس د ،  يد   اميدز اداع ع  دوع ريد  تريا فيما خيص عي   ع س عر  فرس   عةعاماي على ع عي   
خياا  ع عي   ع ك حترق  ه عدادسعح ع س عردي   س عرد  ردد عبدا  و  ع عي اا بارس ن ع  ا   حلا اه   وع ري  عظعلورياا

 ع  اان  عظس ور .
فددنيعا علددى و  ددس   عةعامدداي   ع ايددا  ع عي دد  علددى ع  ددنق غددد عة اما يدد  ع ددك ة  عامددس فيهددا ع ايددا  عظ

 ااا ي عر  عبا  رد ع  اان  عظس ور .و  ع ك ة   وا ع تند ري ها ع اعمياو  ع عالوعئي ،
تريدددا فيمدددا خيدددص و دددس  عظعا  ددد  فردددس حتدددسي تا ت دددوا   ريدددس ني عظ رسددداا تو عظسدددد   تو  ارددداء عظصدددا  

 ابدد  علددى االددت ع اسددااةا ع اجا  دد  تو ريصددلس  ع اسددو ق، ظددا تايسدده ري ا دد  اددا  ع و ددسعا ريدد   ددس   علددى عإل
 عظ نو     عةراما  .

تريددا فيمددا تعلددق باحلددسوي ع زري يدد   لعي دد  عظس وردد  فرددس   تو  ددع عردداما   ع  سدد  علددى عظ رسدداا عظس وردد  
 .2813-80-22و 2813-80-22  ه ع فرت  ع زري ي  عظماس  ريا ب ن 

 عر  وفق تريا   توع ساا:و ميث  عجلسوه تيحا  تمساء    عظ رساا ع ك غلاها ع س  
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  32الجدول رقم:
 أماكن تواجد المؤسسات التي شملتها العينة المدروسةو  أسماء

مكان   سم المؤسسة الرقم مكان التواجد  سم المؤسسة الرقم
 التواجد

 ر يت ري ا   توةي ع  نريجت 10 ع ن ع حاا بياد ب رل  اسو   ع   رايه 1
 ع علم   سعي  لسدعرييه 10  ا  باي   ع  سيجي عد  سو  ع  هج   ألغ ي  2
 ع علم  ع  هنباءو    اد ع فاح  ل اب ا 28 ع ن وظاا ع   اءعا عظعسحي  عظص ع  3
 ع علم  ع عاشن ري   ريلاا  ص اع  عدظ يوم 21 ر يت -و ا   ر يت –ت ياحس  لا ريي اا  4
 ع علم   را   ص اع  عديو  22 ر يت فاول  او  ع ع سيا عا 2
 ع علم  رينع سع د هز  ع اة س 23 ريز وق تصليح ع س واو  ش اا  ل سار  2
 ع علم  ريابنو غا   ص اع  عدحابي  ع   راي ي  24 ر يت بنورا ي  اسو   ع   رايه 7
 ع علم  ع سيا  و  تيس س  ألرفا  22 ر يت ت نو فيلا با ي د 0
 ع علم  ريوعي ع السياو  تن فوروي إلحااج ع رلس 22 ر يت عئي غد ع تاو  يميو  او  ع عظوعي ع تاعئي  0
 ع علم  تويل ب رل  اسو   ع   رايه 27 ر يت را  رل  اسو   ع   رايه 18
و ا   ع علم   –ع الن   ع وط ي   لا ري ن  20 ع علم  عظنع   و  عظ رس  ع وط ي  د هز  ع ريال 11

- 
 ع علم 

 ع علم  للويل ع يز س  ص اع  ع   م 20 ر يت ع   رايه شيايل بنوفي  رل  اسو   12
ع ن   اسو   ع   تسه HR 38 ر يت  غيب علجت إلحااج رلع ع   رايه 13

 ع حاا
 ر يت -و ا   ر يت  –روريك   نعه  31 ر يت تحرتف ع إلحااج ع ساوا 14
 ر ت جنم   إلتصاةا  و ا   ر يت  32 ر يت رياريجت  لمالنوباا 12

 ع علم  ع اصس نو   س اء  إلرادعي 33 ريز وق ريالاراتهو  ع ا   لسلي  12

 ر يت رعاي  ب  رعايو  او  ع ع سيا عا 34 ريز وق ريص فاوي  اسو   ع   رايه 17

 ري  اعسعي ع  ا   المصدر:
و ح  ددددا ريدددد  عجلددددسوه تعدددد   تا ع  ا دددد  اعامددددس   ع ايددددا  ري دددداطق توع ددددس عظ رسدددداا علددددى عظ دددداطق 

ع دددك ملثددد   جدددا ع  الدددام عد دددة  و  ع دددك تاوع دددس فيهدددا ت دددة عدددسي ريددد  عظ رسدددااو  ةى  وة ددد  رددد يتع صدد اعي  ع  ددد
 ع ن وظاا.و  ع علم و   اظ  ر  ع ص اعي  بس يت
بعددددددس فسددددددص ي يددددددق   دددددد  و ، % 04.44تي ريددددددا حسدددددد اه  34عرددددددا اح  عرددددددرتي ري هددددددا  32و  ددددددس   تو  ددددددع 

ردا عس ري هددا اردا ي  ن  عدسم  دد  ياهما  عمليد  ع اسليدد  عةردا ياحاا   يداا ريددسى  د  ياها  لاسليد  عإل صددائجت، ع
لاع  صد ح امجدايل عدسي عإلردا ياحاا ع صداحل   عمليد  . و ذ ه بس   عسم عرا ماهلما  النوم ع اسلي و  عإل صائجت

 ارا اح ، وفق ريا او ريو ح   عجلسوه تيحا : 32ع اسلي  عإل صائجت 
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 32 الجدول رقم:
 ة على أفراد عينة الدراسةالمستردو  عدد اإلستبيانات الموزعة

 االستبياناتالصالحة للتحليل االستبيانات المستردة االستبيانات الموزعة

 %النسبة  العدد %النسبة العدد %النسبة  العدد

32 188 34 04.44 32 04.12 
 ري  اعسعي ع  ا   المصدر:

 األساليب اإلحصائية المستخدمةو المطلب الثاني: أداة الدراسة
اع عظ لد  رد ساوه ع ا دنق اىل عديع  عظسداخسري    ع س عرد  ريد   د ه تردسج عدند ريدو ز ريد   د ه اد
  داا ادا  عديع ،   حعدنج   و   يفي  تصميمها،   ع   نق بعس ذ ه اىل  يال ريسى  دسقو  ع  ط يع  اا  عديع 

  وع ع س عر .عد د اىل عراعنعد تاا ع  نق عظعامس  ري      ع  ا     عظعاجل  عإل صائي  ظو 
 مدى صدقهاو الفرع األول: أداة الدراسة

 أداة الدراسة أوال:
تعددس ع  ا دد  جلمددع ع  ياحدداا عدو يدد  عظاعلردد  مبو ددوع ع س عردد  عرددا احه شدداريل  اددسفها عحلصددوه علددى ت وبدد  

ل  دس غلدل  ائمد  عإلردا اح  علدى عدسي ريد  عدرد ل   د ف. و شافي  ظالد ل  ع  سد  ريد   د ه ع فن دياا عظ نو د 
اىل ت بع  ت زعء، حبي  ت نق عجلدزء عدوه ريد  عةرارصداء اىل ع  ياحداا ع الخصدي  عظاعلرد  باظسارصدجت  يد  غلدل 

ريدددسى عظالدددا      و ع اخصدددص ع علمدددجت و  عدددسي رددد وعا ع دددة و  عظسددداوى ع اعليمدددجتو  ع عمدددنو  ادددا  عظعلوريددداا عجلددد س
لددو   عظسارصددجت   ا ددسى عجلمعيدداا عظاخصصدد   ددوة اىل علددو   تو عددسم عو  ع ددةعري  ع اس   يدد    جمدداه ع اسددو ق

 صائصددها ريدد   هدد  ت ددنى، و  ع و ددفي   لم رسدد  ا  ع اسددو ق، ادداع ريدد   هدد   مددا ت ددنق ادداع عجلددزء اىل ع  ياحددا
عمدن عظ رسد  عبادسعءع و  حالدام عظ رسد و  ط يع  ريل يد و  ي  تن زا اا  عظعلورياا على عسي ع عاريل ن   عظ رس  

  ع امددو لجت عظع مددس ريدد    دد  اددا  عد ددد  و ددوة اىل ع اسددني عدد  و ددوي تو عددسم و ددوي عظصددسو  ريدد  تددا  ت ع ا ردديس
  سا  لاسو ق باظ رس .

        ردد عه ( هتددسح اىل ريعنفدد   24تريددا عجلددزء ع ثدداين ريدد  عةرددا اح  فرددس    صيصدده اىل جمموعدد  ريدد  عدردد ل    
عظددسع   ع اسدو ري ،  يدد   سدا ادداع و  لمفدااياعظاوردد   ريو دوع ع س عردد   و  حتس دس ريددسى ت دل عظ رسدداا ع صدتد و 

 عجلزء بسو   اىل ر ع  ت زعء فنعي  و عل على ع  سو ع اايل:
 ( 7اىل  1ريفهوم ع اسو ق   عظ رس    عدر ل  ري   -1
 ( 12اىل  0ع  ي   ع اسو ر    عدر ل  ري   -2
 ( 23اىل  13حبو  ع اسو ق   عدر ل  ري  و  ح ام عظعلورياا ع اسو ري  -3
  س  سا ااع ع فنع بسو   اىل ريا لجت:و  ريار  عظز   ع اسو رجت   عظ رس : -4
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 ( 20اىل  24ريار  عظ ا    عدر ل  ري   - ت
 ( 32اىل  38ريار  ع سعن   عدر ل  ري   -  
 ( 48اىل  32ريار  ع او  ع   عدر ل  ري   - ا
 ( 42اىل  41ريار  ع رتو     عدر ل  ري   -  

 ( 24اىل  47 رس    عدر ل  ري  ريار  ع اسو ق ع سع لجت   عظ -2
 ( 28اىل  22عإلبا ا  ع اسو رجت   عظ رس    عدر ل  ري  و  عإلبسعع -2
 ( 24اىل  21ترسيا عدروعق   عظ رس    عدر ل  ري  و  بزئ  -7

ا ع ا افسدي  ت دو ن عظزع دو  تريا عجلزء ع ثا   ري  عةرا اح  فرس تن ز على  يال ريدسى ريسدامه  عظفداايا ع اسدو ري    ب داء
 ر عه ( تو عل عة ت بع  واو  تراري  على ع  سو ع اايل: 21ااع ري    ه جمموع  ري  عدر ل    و    عظ رس 

 .( 20اىل  22عدر ل  ري    عظزع ا ع ا افسي    عظ رس  ت و نو  ريسامه  تح م  ع  سو  ع اسو ري    ب اء -1
 .( 72اىل  78عظزع ا ع ا افسي    عظ رس    عدر ل  ري  ت و ن و  ريسامه  ع اسو ق ع سع لجت   ب اء -2
   .(08اىل  72ت و ن عظزع ا ع ا افسي    عظ رس    عدر ل  ري  و  عإلبا ا  ع اسو رجت   ب اءو  ريسامه  عإلبسعع -3
 .( 02اىل  01ت و ن عظزع ا ع ا افسي    عظ رس    عدر ل  ري  و  ريسامه  ريار  ترسيا عدروعق   ب اء -4

عد ددد ريدد  عةرددا اح  فرددس ملسددو   ددوه ابددنع  ريددسى ريسددامه  عظزع ددا ع ا افسددي  عظ اسدد     و  تريددا عجلددزء ع نعبددع
تردد ل  ( رياعلردد  حبجددا  18ادداع ريدد   دد ه جمموعدد  ريدد  عدردد ل     و  ع نفددع ريدد   ددس   عظ رسدد  علددى ع امو دد  ع دداع ي

ع ددك تعاددة   جمملهددا ري شددنعا و  عحلصدد  ع سددو ي و  ثما ريعددسه ع عائددس علددى عةردداو  ريسدداوى عد بدداا ع رددقو  عظ يعدداا
 على ريسى  س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي.

 دس   عرداخسعم و  ع داو  عظو دس  تعد  ،و  ر عه تو عل عدة عد دزعء 02و على ع عموم فرس ت وحل عةرا اح  ري  
 ا ب ن ر  مخاري  على ع  سو ع اايل: لخيا عا عظاعسي  ع اي حياس  تو عا تله ع فرنع  likertريريال  ي نا 
 تماما أتفقة  أتفقة  محايد أتفق أتفق تماما

2 4 3 2 1 
 ثباتهاو ثانيا: صدق أداة الدراسة

    ،  لا  س ري   سق ع اوى  أليع  عظساخسري  فرس   عند عةردا اح  علدى جمموعد  ريد  ع  مد ن ريد   هد 
 عراخسعم ريعاري  ت فا  نوح ت ري   ه  ت نى.و 

  عدددند عةردددا اح  علدددى جمموعددد  ريددد  ع  مددد ن ريددد  ترددداتا  ااصددد ن    الصااادل الرااااارم ) المنطقاااي (: -1
(،  لاسردددق ريددد  ريدددسى  دددسق  2  مي ددد  ع ن دددوع اىل  ائمددد  ع  مددد ن بددداظلسق   دددا  عإل صددداءو  ع امو ددد و  ع اسدددو ق

. ري ارد اها دغدنعد ع س عرد و  عةرا اح ،  ي  طل  ع  ا د  ريد  عجلميدع ابدسعء ع دنتي  دوه ريدسى و دوا ع ع دا عا
 لدماا   داي  و  و دو ا،و   س حا  ع  ااع عإل ا ا  ا نعء بعت ع اعس  ا    ياغ  ع ع ا عا  ا وا ت ثن ية د و 

 .  ي    ريصسع ي  عديعء    يال ريا  ممل ري  ع له
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ا دداف  و  تعددس  و   ددس ت ددا ع  ا دد  جبميددع ري   دداا ع  مدد ن،  يدد    ا ددنعء ريددا  لددزم ريدد   دداحو  ادداع
با ه  نج عةرا ياا    و ته ع  هائي   مدا ادو ريو دح . و فرنعهتاو  بال   ي يق حيرق ع اوع ا   ريلاري ن عةرا اح 

 (.1باظلسق   ا  
 تدند ع اسردق ريد    داا  (alfa cronbach ام ع  ا   با  يق  يت  ت فا  دنوح ت   ثبات أداة الدراسة: -3

 ددنغا ريدد  تا  وععددس ع ريددال   ع ريمدد  ع وع دد  عحلصددوه عليهددا غددد علددى عو  تيع  ع س عردد  علددى ي  دداا تفددنعي ع عي دد ،
عإلحسدداحي  و   عددس ريدد  ع  ا يدد  ع ا  يريدد   لعلددوم عإليع  دد  6.5وددسي ، اة تا عحلصددوه علددى ت فددا ت ددة ريدد  تو  سدداوي 

 بال   عام ترينع رير وة.
  ريعاريدد  ت فددا  ذو ع صدديت  عإلجنليز دد  ( ري دد  ريدد   سددا 36  ع  سددخ    ددا   spssاا عردداخسعم بنحدداري  

  إلراما      ، وفق ريا او ريو ح   عجلسوه تيحا :و   نوح ت     وو  ري  واو  عةراما  
 36 الجدول رقم:

 مفردات البحثو  اختبار معامل ألفا كرونبخ لعينة الدراسة

 قايمة محاور االستبانة
عدد 
 البنود

حجم 
 العينة

معامل 
 ألفا

 8.002 32 24 عظ رس عظسع   ع اسو ري    و  ت ل عظفاايا

ت و ن عظزع ا ع ا افسي    و  ريسى ريسامه  ت ل عظفاايا ع اسو ري    ب اء
 8.027 32 21 عظ رس 

ريسامه  عظزع ا ع ا افسي    ع نفع ري  ري شنعا  س   عظ رس  على ع امو   
 ع اع ي

18 32 8.070 

 8.032 32 02 جمموع عظاتدعا

 .ب اءع على عةراما    spssاإلعاماي على بنحاري  ري  اعسعي ع  ا   ب المصدر:
 إلرداما     د  ادجت  ديا تفدوق ع ريمد  و  ري  عجلدسوه تعد    ا د ن تا مجيدع  ديا ريعاريد  ت فدا ظخالدت ع داو 

   دددد ن بلتددددل  يمدددد  عظعاريدددد   لمسددددو  ع ثدددداين  8.002 يدددد  بلتددددل  يمدددد  عظعاريدددد   لمسددددو  عدوه  8.2عظن عيدددد  
، تريددا ي  دد  ريعاريدد  ت فددا  ددنوح ت  إلردداما     دد  8.070 دد  فرددس بلتددل  يمدد  عظعاريدد  فيدده ، تريددا ع ددو  ع ثا8.027

اجت  لها  يا  س عا ي  تدة  ريدسى ع س  د  عظنتفعد   إلتسداق ع دسع لجت    د  ودو  ريد  وداو  و  8.032 فس بلتل 
 ع  س  ع علمجت.و  صائجت   ي  عةراما   دغنعد ع اسلي  عإل و    عةراما      ، مما  ة  عراخسعمو  ع س عر 

  عحلصددددوه علددددى ع  ياحدددداا عدو يددددد   لس عردددد  عدددد  طن ددددق عةرارصددددداء  جمااااع البيانااااات المطلوبااااة للدراساااااة: -2
  دداي  ريصددسع ي  ع  ياحدداا ع ددك  صدد  عليهددا و  باظردداب ا ع الخصددي ،  يدد  رددعى ع  ا دد    تددسعيا اددا  عةرددا اح 

ا دنعء ريرداب ا شخصدي  ريدع عظسد و  ن و  رسداا ود  ع عي د ،ع  طن ق تو  دع عةردا ياحاا شخصديا با ا رد  اىل عظ  
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عإل ابددد  علدددى و  عدادددسعح عظن دددو  ريددد  ع  سددد و  تو ددديح االدددت وددداو  و    عظ رسددد ، ريددد   ددد ه عدددند عإلردددا ياا
و ادددا   دددد     ظددد  عإلحاالدددا  عجلتدددنع  ع وعردددع و  اددداع ريدددا ت لددد   هدددسعو  عةرافسدددا عا عظ نو ددد ،و االدددت عدرددد ل  

عددسم حت ددا ع دد عت ريدد ها   ع لتدد  و  ع ازعريدداا ريسدد وويل اددا  عظ رسدداا ريدد   هدد  ت ددنى،و  هدد ، لم رسدداا ريدد   
 ع عنبي  مما ع  ن ع  ا     عس س عحلاةا اىل تنمج  مجيع ب وي عةرا اح  اىل ع لت  ع فنحسي .

سد  حبجد   ما بس  عإلشا   اىل ع صدعوب  ع دك تلراادا ع  ا د    ا  داع عس دس عظسد و  ن مبلدئ عرداما   ع  
 عسم ع افنغ ري   ه  تو عسم ع نغ     ع اعاوا ري   ه  ت نى.

 األساليب المستخدمة في المعالجة اإلحصائية: ثانيالفرع ال  
ع ا ا  فن ياهتا، فرس ععامدسا ع س عرد  علدى بنحداري  ع ن ريد  عإل صدائي  و  لسح عإل اب  ع  تر ل  ع س عر 

 ا عجملمع .حتلي  ع  ياحاو   ز  و  إلي اه spssعجلااز  
عظ رسداا و  ع اسليلدجت إلظهدا   صدائص عدشدخاصو   مدا   عرداخسعم بعدت تردا ي  عإل صداء ع و دفجت

 ع ا ا  ع فن ياا.و  و  ع عي  
 جماةا عراخسعريها فيما  لجت:و  و عموريا تالخص تاا اا  عدرا ي 

  لا  س ري  ي      اا عظريال عظساخسم. alfa de cronbachريعاري  ت فا  نوح ت  -1
 ريعنفد و   عظاورد اا عحلسدابي   و دت ا ابداا ع عي د  علدى االدت ع فردنعا و  ع  سد  عظ و د و  ع ا نع ا عظ لرد  -3
 حتس س عدمهي  ع  س ي      فرن  ري  تبعاي ع س عر .و 

 عظاتد ع اابع.و  ع ا ا  عإلحنسع  ع  سيا ة ا ا  ع ع    ب ن    رياتد على  س  -2
 سي ة ا ا  ع ع    ب ن عظاتدعا عظسارل  جمامع  على عظاتد ع اابع.ع ا ا  عةحنسع  عظاع -2
 ريعاري  عإل ت ام ع ث ائجت   دروا ظعنف  ي    ع ع    ب ن تبعاي رياتدعا ع س عر . -6
 ريعاري  عإل ت ام عظاعسي ظعنف  ي    ع ع    ب ن تبعاي رياتدعا ع س عر  جمامع . -5
 .ANOVAع ا ا  حتلي  ع ا ا    -7
 اسلي  ريسى ت  د بعت ع سماا ع الخصدي   لمسداجوب ن ريد   هد ، و بعدت ع صدائص ع وظيفيد   ²ع ا ا  ع -8

ع اسددددو ري    مما ردددد  االددددت  و عظددددسع   عظفدددداايا االددددت  لم رسدددداا ودددد  ع س عردددد  ريدددد   هدددد  ت ددددنى علددددى ت ددددل
 عدحال   هلا  عظ رساا.

 فسد ع  ياحاا على ع  سو ع اايل:ع اي رياا ع اعاري  ريعه   تو  ريساوى عدمهي  -9
 قيمة المتوسط الحسابي

 2 من أقل 2 يساوم 2أكبر من 
 غد ريافق وا س ريافق

 
 و ااع ع ارييا   باةرا اي اىل ع س  اا ع ك تع يل  إل اباا عظخالف  وفق رلا  ي ن  ما  لجت:
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 تماما أتفق ال أتفق ال محايد أتفق أتفق تماما
6 2 2 3 1 

 
 ءع على ذ ه فرس    سا   يم  عظاورا ع فن جت على ع  سو ع اايل:و ب ا

                                  2  +4  +3  +2  +1                      )  12                          
 3=  =                                               =                       قيمة المتوسط الفرضي

 3 رلا  ي ن (                       عسي ريساو اا  2                             
في دوا ريسداوى ع اصدو عا  3و عليه فنذع  احل  يم  عظاوردا عحلسدايب  لفردنعا ت دة ريد  ع ريمد  عظن عيد  

ن ، تريا اذع  احل  يمد  عظاوردا ااع ريا  عل ريوعفر  عظ سو  ن على ع ف ن  ع ك تلم اها ع فرو   سى عظ سو  ن رينتفع،
( فددنا تفددنعي ع عي دد  عظسدداجوب    وحددوا علددى ي  دد  عحليدداي ريددع ريلددموا 3عحلسددايب تسدداوي  يمدد  عظاورددا ع فن ددجت  

في دوا ريسداوى ت  يدس ع ف دن  ريد خفت مبعد  عدسم عةتفداق ريدع  3ع   س،     ن اذع  اا عظاوردا عحلسدايب ت د  ريد  
 عظلموا ااع ع اي  اء به ع   س.

 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة: لثالمبحث الثا
ع داص و  ر ساوه ري    ه ااع عظ س  ع ا نق اىل ع اسلي  ع و دفجت عظاعلدق بداجلزء عدوه ريد  عةرداما  

 يدد  رددياا ع ا ددنق اىل . ع  ياحدداا عظاعلردد  باظ رسدد  ريدد   هدد  ت ددنىو  ع وظيفيدد  ريدد   هدد ،و  با  ياحدداا ع الخصددي 
عدشددد اه و  ددداع عةعامددداي علدددى ع نردددوم و  ع  سددد ي و  ظس ورددد  بارددداعماه ع ا دددنع عا عظ لرددد و دددت  صدددائص ع عي ددد  ع

 .spssااع عح   ا ري  حاائ  بنحاري  و  ع  ياحي 
 تحليل البيانات الشخصية:  المطلب األول

ع صددائص ع الخصددي  ظفددنيعا ع عي دد  ع ددك و  رددياا ريدد   دد ه ادداع عظ لدد  ترددسج و ددت شدداري  داددا ع سددماا
 ع ك  احل على ع  سو ع اايل:و  عةراما  ،تلم اها 
 ،عجل س 
 ،ع عمن 
 ،) عظساوى ع اعليمجت   عظ ا  ع علمجت 
 ، ر وعا ع ة 
 ،ع اخصص ع علمجت 
 ،ريسى عظالا      ع ةعري  ع اس   ي    جماه ع اسو ق 
 .ع علو   تو عسم ع علو     ا سى عجلمعياا عظاخصص    ع اسو ق 

 حسب الجنس الفرع األول: توزيع العينة
 مي   تو  ع تفنعي ع عي   وفق عجل س على ع  سو ع اايل:   spssعح   ا ري  ان اا بنحاري  
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 35 الجدول رقم:
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس

 %النسبة المئوية  العدد الجنس

 82.2 37 ذكر
 16.5 66 أنثى

 166 23 المجموع
 وفق بياحاا عراما   ع  س   spssاري  ري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنح المصدر:

ري    ه عجلسوه تع   ح  ا تا ف   ع ا و  ملث  ع ف   ع ع مى ري  ع عي   عظساجوب  ب س   و لل  
       تفسد ذ ه اىل ط يع  عم  عظس ن  مي  و  % 12.2    ن بلتل حس   عإلحا  ، % 04.4اىل  سوي 

بسحي  عا ي    جا  ا يها ع ع صن و  ع ك تا ل   س عا ذا ي و  ع اسو قو   تو عظسد تو  ىت  اراء عظصا  ع اجا  
ع ا ني ت ثن ري  ع ع صن ع  سوي،  ي  تا ريهام اا  ع ف   ري  اطا عا عظ رس   س ملاس  ىت اىل تو اا ريا  ن  

ع ك ت امجت و  ريي عإلر و  ااع ريا  افايع  ع ع صن ع  سوي  ا     عجملامعاا ع عنبي و   ا ج عدو اا ع نمسي   لعم 
ا يها ع عي   و  ع س عر ،  ي  تا غا  ي  عظ رساا   ي عرا ا اا  رياوع س    ري اطق   اعي   ا ج عظ اطق 

 عحللن  .
 مي   تو يح ااع ع او  ع ري    ه ع نرا ع  ياين تيحا :و  ااع 

 67 الشكل رقم:
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س   spssءع على ان اا بنحاري  ري  اعسعي ع  ا   ب ا المصدر:
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 العمر: توزيع العينة حسب ثانيالفرع ال
  و ح عجلسوه تيحا  تو  ع تفنعي ع عي   وفق رياتد ع عمن
 37 الجدول رقم:

 توزيع أفراد العينة حسب العمر
 %النسبة المئوية  العدد العمر
 2.3 2 ر   22ت   ري  

 20.1 0 ر   32 – 22
 20.1 0 ر   42 – 32

 37.2 12 ر   42فوق 
 188 32 المجموع

 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
اددجت ع  سدد   و  رد   42ريد  عي دد  ع س عرد  اددا فدوق ردد   % 37.2ريد  عجلددسوه تعد   ح  ددا تا ريدا حسدد اه 

ع ددك تردد  و  ادد  ي   عد ددد ع ف دد  ع عمن دد  عدوىل ، %  20.1ع ثا ثدد  بدد فس ع  سدد   و  عدوىل تليهددا ع ف دد  ع عمن دد  ع ثاحيدد 
ااع اا يه على شيئ فناا  دسه علدى عدسم  رد  عظ رسداا بف د  ع الد ا  و  ر     عظنت   عد د ، 22تعما اا ع  
 : تيحا ا عليا   عهلنم عإليع ي  لم رس ، و ااع ريا    س  بو وا ع نرا ع  ياين اويل ريس و يا

 68 الشكل رقم:
 توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
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 المستوى التعليمي: توزيع العينة حسب ثالثالفرع ال
 : علمجت و ح عجلسوه ع اايل تو  ع تفنعي ع عي    س  عظساوى ع اعليمجت تو عظ ا  ع

 38 الجدول رقم:
 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي

 %النسبة  العدد المستوى التعليمي
 88 88 يوا عظاورا
 88 88 رياورا
 12.2 82  احوي

 71.0 23  اريعجت   يساحس تو ت  (
 12.2 84 ريا ساد تو ي او ع 

 188 32 المجموع
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssا بنحاري  ري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان ا المصدر:

 
 تي%  04.4 د الح ري  عجلسوه تع   تا ريع ا تفنعي ع عي   اا ري  ذوو عظساوى عجلداريعجت ب سد   تردس  بد         
ااع  س ري  رجت    يع  ع وظائ ت عظالدتو   ريد    د  تفدنعي ع عي د  عظسداهسف ، اذ  عادة عظ اد  و  ،( 12.2+  71.2  

ريلسددد   ا دددو ن ريسددداوى عديعء علدددى اددداع عظسددداوى، اددداع ريددد   هددد   مدددا تا ملن دددز غا  يددد  ع  سددد       ع علمدددجت  دددنو  
 ددسه ية دد  وع ددس  علددى  ددس   ادد ةء  % 12.2تو ذوو ع س عردداا ع عليددا  % 71.0عإلطددا  عظ ادد  رددوعءع عجلدداريعجت 

عظددسع   ع اسددو ري  ريو ددوع و  فددااياريدد  بي هددا ت ددل عظو  ع ااسدديدو  عإلطددا عا علددى ريسددا ن  ع ا ددو عا عحلس ثدد    عإليع  
اداع ريدا  الد   و  ريد  ذوو عظسداوى ع ثداحوي % 12.2    ن تظهنا ع  اائ  و وي حس   . ع س عر  ري   ه  ت نى

ع اسديد بدسه و   سه ععاماي اا  عظ رساا على ع ة  فرا   عإليع  و  عائرا تريام ت و  عظ رس  ري   ه ،و   صو ع
 عظ ا  ع علمجت ري   ه  ت نى.

 تو  ع تفنعي ع عي    س  عظساوى ع اعليمجت:و ع نرا ع  ياين تيحا   و ح 
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 69 الشكل رقم:
 توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليميرسم البياني يوضح 

 
 :سنوات الخبرة: توزيع العينة حسب رابعالفرع ال

   ع عم  وفق عجلسوه ع اايل:مي   ا لاا تو  ع تفنعي ع عي    س  ر وعا ع ة    عظ رس  و
 39 الجدول رقم:

 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في المؤسسة
 %النسبة  العدد عدد سنوات الخبرة

 16.5 6 ر وعا فما ت   6
 31.9 7 ر وعا 5-16

 22.2 11 ر   11-36
 38.1 9 ر   36ت ثن ري  

 166 23 المجموع
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssان اا بنحاري   ري  اعسعي ع  ا   ب اءع على المصدر:

 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
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ري  عي   ع س عر   ةهتا   ع عم  تدرتعوا ريدا  % 22.2برنعء  ريع ياا عجلسوه تع    الح تا ريا حس اه 
با ادددايل فهدددا ريددد  ت دددسا  ع دددةعا ع  و لددد  ممدددا  اددديح هلدددا شدددىت عظسددد و ياا علدددى ع دددا ح و  رددد  ، 36و 11بددد ن 

ع دداي  جت مددا تا ري شددن ع ددة  ا ددا  ددسه علددى ريسدداوى عةرددارنع  ع ددوظيف.  عا عظ اردد  ع دداذ ع رددنعو  ي  دداا تعرددساا
اداع و  ع  عيدسو  تاماع به اا  ع ف   ري  عإلطا عا مما  اديح هلدا اري احيد  رياابعد  ع دةعري  عظسد ن  علدى عظسدو  ن عظاوردا

ع الدد   ع  يدداين تيحددا   و ددح . و من ع ددك ريددا تا لدد  عدداي  عظاابعدد  عظسدداو  ريهددا  ددسع  ا دد  با  سدد    لددةعري  ع اسددو ري 
 ااع ع او  ع.

 56 الشكل رقم:
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في المؤسسة

 
 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

 التخصص العلمي: توزيع العينة خامسالفرع ال
 ع عي    س  رياتد ع اخصص ع علمجت: عجلسوه تيحا   و ح تو  ع تفنعي

 26 الجدول رقم:
 توزيع أفراد العينة حسب متغير التخصص العلمي

 %النسبة  العدد التخصص العلمي
 28 12 ع اسيدو  عة اصاي
 0.4 83 ع اجا  و  ع اسو ق

 48.2 13  صصاا ت نى  غد ع اصاي  (
 188 32 المجموع

 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssان اا بنحاري   ري  اعسعي ع  ا   ب اءع على المصدر:
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   صص  % 20.4ري    ه عجلسوه تع   ح  ا تا غا  ي  تفنعي ع عي   حيملوا  صصاا ع اصاي   مبا حس اه 
ااع ريا  سه على  س   ا ةء عإلطا عا على ت ل عظفاايا و  ع اجا  (و  ع اسيد +  صص ع اسو قو  عة اصاي

ر  االت تحال   عظ رس  على ع نغا ري  تا حس    صص ع اسو ق تعاة  عيف  حس ي  اة تا ع اسو ري    مما  
 ااع  س ة  ال   عائرا   دع  اخصص اا  ع ف     عة اصاي بصف  عاري .

و مما مي    ا ه عسم بااله او و وي حس   ريعاة  ري  تفنعي ع عي   ذوو  صصاا غد ع اصاي  ، ااع ريا        
 ة عائرا   ت ل عظفاايا ع اسو ري    مما ر  االت عدحال   على ريساوى اا  عظ رساا. س  عا

 و ع نرا ع  ياين تيحا   و ح ااع ع او  ع:
 51 الشكل رقم:

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   عظصس :

 
حسرب المشرار ة فري البررامج التدريبيرة فري مجرال        : توزيرع العينرة   سادسالفرع ال

 التسويق
 و ددح عجلددسوه تيحددا  تو  ددع تفددنعي ع عي دد   سدد  عددسي عظالددا  اا   ع ددةعري  ع اس   يدد  عظاخصصدد    جمدداه 

 :ع اسو ق
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 21 الجدول رقم:
 مجال التسويق توزيع أفراد العينة حسب عدد المشاركات في البرامج التدريبية في

المشاركة في البرامج التدريبية 
 للتسويق

  % النسبة العدد

 27.6 13 عسم عظالا    ةائيا
 9.2 62 رين  وع س 

 27.6 13 رينعا 3-6
 16.5 66 رينعا فما ت ثن 5

 166 23 عجملموع
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   :المصدر

ا خيص عظالا      جماه ع ةعري  ع اس   ي  عظاخصص    جماه ع اسو ق فيم   ع ردوه عح   دا ريد  حادائ  فيم
عجلسوه تع   تحه تو س حس   ريعاة  ري  تفنعي ع عي   هلدا عدسي ريالدا  اا ريهمد    جمداه ع دةعري  ع اس   يد  عظاخصصد  

ريددنعا  5ريدد  و  ريددنعا 6اىل  3ظالددا  اا ريدد     يدد  تددنعوا عددسي ع % 62.1  جمدداه ع اسددو ق ب سدد   و ددلل اىل 
عظسدداجس    و  ع ار يدداا ع اسددو ري  عحلس ثدد و  ادداع ريددا  ادديح هلددا  عظ رسدداا ع دداس ا   االددت عدرددسو  فمددا ت ثددن(،

اة عحدده تو ددس  ددا ه ف دد  ريعاددة  ريدد  تفددنعي ع عي دد    تالددا ع اط  ددا   تي بنحدداري  تددس  يب . مما ردد  االددت تحالدد اها
   عائرا هلا  عظ رساا   ريسا ن  االت ع ا دو عا ع اسدو ري    مما رد  االدت تحالد اها رياخصص وااع ريا  ال

ت نادددا عظاميدددز علدددى تيعء ع عمددد    و  ع دددسو عا عظاخصصددد و  بسددد    دددعت ع دددوعجت  دددسى عإليع   ع عليدددا  دددسو  ع ادددس   
 عظسار  .و ع ال   ع  ياين عيحا   و ح ااع ع او  ع.

 53 الشكل رقم:
 لعينة حسب عدد المشاركات في البرامج التدريبية في مجال التسويقتوزيع أفراد ا

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
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 حسب العضوية في الجمعيات المتخصصة في التسويق: توزيع العينة سابعالفرع ال
لو   تو عسم ع علو     ا سى عجلمعياا عظاخصص   و ح عجلسوه تيحا  تو  ع تفنعي ع عي    س  ع ع

   .   ع اسو ق
 23 الجدول رقم:

 توزيع أفراد العينة حسب العضوية في  حدى الجمعيات المتخصصة في التسويق
العضوية في  حدى الجمعيات 

 المتخصصة في التسويق
  % النسبة العدد

 5.2 63 نعم
 92.7 26 ال

 166 23 المجموع
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssاعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   ري  المصدر:
ري  ريع ياا عجلسوه تع   ح  دا تا ع تا  يد  ع ع مدى ريد  تفدنعي ع عي د   يسدوع ب علداء   ا دسى عجلمعيداا        

بلدنو   ريوع  د   ي  د  ع دوعجت و  ااع مي   ا  اعه اىل ر   ن ت سمها  اعلق ب رص عةاامدامو  عظاخصص    ع اسو ق،
عةرددافاي  ريدد   ةعهتددا ريدد   دد ه اددا  و  ع اعدداوا ريددع ري رسدداا ت ددنىو   دد  ع ا ددو عا عظاعلردد  باظيددسعا ع اسددو رجت

تريدا ع سد   ع ثداين فديم   . ع اجدا  و ت دايه االدت عظعدا ح و  عجلمعياا عظاخصص  ع ك تعس فلاءع  ص ا  إل ارداء
 دو تحده و  وة د  رد يت بصدف   ا د ،و  وى عجلزعئدن بصدف  عاريد  ي  اىل غيا  ادا  عجلمعيداا عظاخصصد  علدى عظسدا

  وعه ريعو ددداا ع ا اعدددس عجلتدددنع  بفلدددد  االدددت ع ا  و و يددداا عجلس دددس   إلعدددد مو    ظددد  عةحفاددداا ع عددداظجت ع   ددددد
علددى  ترددها عدحرتحددل مي دد  ع رددوه تا ع سدد   ع ثدداين   رددى حسدديب اىل ي  دد  ريددا حبيدد  مي دد  عةخنددنعم   و  عةتصدداهو 

 و ع نرا ع  ياين  و ح ااع ع او  ع:.  و با  نق عةفرتع ي و  اا  عجلمعياا ا سى
 52 الشكل رقم:

 توزيع أفراد العينة حسب العضوية في  حدى الجمعيات المتخصصة في التسويق

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
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 لبيانات المتعلقة بالمؤسسةتحليل ا:  المطلب الثاني
بعدددددسريا ت ن  دددددا   عظ لددددد  عدوه اىل حتليددددد  االدددددت ع  ياحددددداا ع الخصدددددي  عظاعلرددددد  عظاعلرددددد  بو دددددسعا عظعا  ددددد ، 

ع ددك تلددم اها عردداما   و  ردد ساوه ريدد   دد ه ادداع عظ لدد  ترددسج حتليدد  و ددفجت ظخالددت ع  ياحدداا عظاعلردد  باظ رسدد 
 ي :ع ك ملسو ا   ع  رام ع اا و  ع  س 
 ، عسي ع عاريل ن   عظ رس 
 ، ط يع  ريل ي  عظ رس 
  ط يع  حالام عظ رس 
 ،عمن عظ رس  عباسعءع ري  تا  ت ع ا ريس 
 ، عظصس  ع امو لجت ع اي تعامس  عظ رس 
 . ريسى و وي تو عسم و وي  سا  اص با اسو ق   عظ رس 

 توزيع العينة حسب عدد العاملين في المؤسسة:  الفرع األول
ع اي  عاة عظعيا  عظعامس ري  و   و ح عجلسوه تيحا  تو  ع عي   ع س عر   س  عسي ع عاريل ن   عظ رس        

     ع  ا    لس ا على حوع عظ رس  ا  اجت ري رس   تد  تو رياور  .
 22 الجدول رقم:

 توزيع العينة حسب عدد العاملين في المؤسسة
  % النسبة العدد عدد العاملين في المؤسسة

 13.6 62 عماه 16   ري  ت
 21.2 16 عاري  16-29
 65.3 18 عاري  66-329

 166 23 عجملموع
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
عسي و  ري  ريع ياا عجلسوه تع   مي   ع روه تا ا اع تو  ع ريارا   حس يا ب ن عسي عظ رساا ع صتد  
بي ما بلد عسي عظ رساا ع صتد  حس    % 65.3اا عظاور    ي  بلد عسي عظ رساا عظاور   حس   عظ رس
عاري  مبثاب   66(،  ي    ععا ا     عظ رساا ع ك  ر  عسي عماهلا ع  13.6+21.2   % 22.8

ثاب  ري رساا عماه مب 16ري رساا  تد ،  ي   اجه ع  عت اىل ععا ا  عظ رساا ع ك  ر  عسي عماهلا ع  
 او عةبا  ع ك ععاماي    اا  ع س عر .و  عظ رس  ع صتد و  ريصتن      ن ة  فنق ع  عت ب ن عظ رس  عظصتن 

عراث اء و  عظاور  و  و بس  عإلشا     ااع ع سياق عراهسعح ع  ا   ري اشن   لم رساا ع صتد        
 :و ع ال   ع  ياين تيحا   و ح ااع ع او  ع ش ا ي  ع  س .وفق ريا  اء   او  عظ رساا ع  ةى ري  عظعا   
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 52 الشكل رقم:
 توزيع العينة حسب عدد العاملين في المؤسسة

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

 توزيع العينة حسب طبيعة مل ية المؤسسة:  الفرع الثاني
  ياا عجلسوه تيحا  تو  ع ع عي   عظس ور   س  ط يع  ريل ي  عظ رس تو ح ريع       

 22 الجدول:
 توزيع العينة حسب طبيعة ملكية المؤسسة

  % النسبة العدد طبيعة ملكية المؤسسة
 82.2 37 ري رس   ا  
 16.5 66 ري رس  عموريي 

 166 23 المجموع
 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
 عظاور   اجت ري رساا  ا  و  عرا ايع اىل ريع ياا عجلسوه تع   ح  ا تا تغل ي  عظ رساا ع صتد        

 عاة ااع و  % 16.5    ن  احل حس   اا  عظ رساا فيما خيص ع ر اع ع عام  % 04.4ذ ه ب س   و 
ط يع  ااع ع  وع ري  عظ رساا ري  و  سهتا ع سو   عجلزعئن   ري   ه ،ع او  ع  س ري  رجت  سيار  ع و ص  ع ك ععام

عسم ت ل ه تريوعه و   ه  ت نى ع اي عاي  ريا  امن ز   ع ر اع ع اص  عس س عةعا ا عا ري ها رهو   ع ا ريس
عس س ع عوعري  عد نى ع ك ر رل عإلشا   ا يها   ع فص  ع ثاين ري  ااع ع  س ، على و  عراثما     خم 
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ع ال   ع  ياين تيحا   و ح ااع . و  د  ريت ري  ذ ه تامن ز عاي  عراثما عا ع ر اع ع عام   عظ رساا ع   ع 
 ع او  ع.

 56 الشكل رقم:
 توزيع العينة حسب طبيعة ملكية المؤسسة

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   عظصس :

 زيع العينة حسب طبيعة نشاط المؤسسةتو:  الفرع الثالث
 . و ح عجلسوه تيحا  تو  ع ع عي   عظس ور   س  ط يع  ع  الام عظما ل

 26 الجدول:
 المؤسسة نشاطتوزيع العينة حسب طبيعة 

  % النسبة العدد طبيعة نشاط المؤسسة
 82.2 37 ع ص اع 

 16.5 66 ع صيس ع  سنيو  ع ف   
 166 23 عدشتاه ع عموريي و  ع   اء

 16.5 66 ع سرياا
 166 23 عجملموع

 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
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ط يع  ع  الام عظما ل ري      عظ رس  تا تغل  عظالدا   ن   ع س عرد  ادا و  تظهنا ع  اائ  عظاعلر  ب وع 
رير و دد   امن ددز االددت و اددا  تعاددة حايجدد   ددس ري  ريدد  و  % 82.2 عظ رسدداا ع صدد اعي  ب سدد   و ددلل اىل  ددسوي

عظاوردد     عجلاحدد  ع صدد اعجت،  صو ددا تا عجلزعئددن ملددن مبن لدد  ت ميدد  شدداريل  تا لدد  و  تحالدد   عظ رسدداا ع صددتد 
 ما  اء ع  الام ع سريجت   عظنت   ع ثاحي ،     ن غدا   د  ريد  حالداطجت . عةراثما    االت عجلوعح  ع ص اعي 

 عدشتاه ع عموريي .و   اع ع   اءو  ع صيس ع  سنيو  ع ف   
ط يعد  ريو دوع ع  سد ،  يد  تا عداي  ريدا جندس و  تاماشى اا  ع  اائ  ع صل  فيما خيص ط يعد  ع  الدامو           

 ع وظيف  ع اسو ري  ت ثن بلجت  ا     عظ رساا ع ص اعي .و  و ح ع ال   تيحا  ااع ع او  ع:
 55 الشكل رقم:

 ع العينة حسب طبيعة ملكية المؤسسةتوزي

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

 توزيع العينة حسب عمر المؤسسة:  الفرع الرابع
 تاو ع ع عي   عظس ور   س  عمن عظ رس  عباسعءع ري  تا  ت ع ا ريس على ع  سو ع اايل:       
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 25 الجدول:
 توزيع العينة حسب طبيعة طبيعة المؤسسة

  % النسبة العدد عمر المؤسسة 
 69.2 62 ر وعا 6ت   ري  

 36 68 ر وعا 6-16
 56.5 31 ر وعا 16ت ثن ري  

 166 23 عجملموع
 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
عظاور   ع ك تال   ع عي   عظس ور  و  ع    الح  ليا تا ريع ا عظ رساا ع صتد ري    ه عجلسوه ت       

ااع ري شن  س اجيايب  لس ا على حاائ  ع س عر ،  وا اا  عظ رساا اجت و  تعما اا تفوق ع عالن ر وعا،
 اا على ع  ريت ري  ذ ه  احل حس   عظ رساا ع ك تر  تعما. و ري رساا ذعا  ة  عا ي    جماه حالاطها

تريا عظ رساا ع ك تنعو ل تعما اا ريا ب ن  % 9.2ع  ع مس ر وعا  عيف  حس يا  ي   احل    سوي 
 ااع ريا  و سه ع نرا ع  ياين تيحا :. و % 36ع عالن ر وعا فو لل حس اها اىل و  ع مس

 57 الشكل رقم:
 توزيع العينة حسب عمر المؤسسة ابتداءا من تاريخ التأسيس

 
 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري  ري  اعسع المصدر:
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 توزيع العينة حسب المصدر التمويلي المعتمد :  الفرع الخامس
عظاور    س  و  تو عل ع عي   عظس ور  ري  عظ رساا ع صتد  spssعلى  وء ع  اائ  ع ك تفن اا بنحاري         

 و ع اايل:عظصس  ع امو لجت عظعامس على ع  س
 27 الجدول رقم:

 توزيع العينة حسب المصدر التمويلي الذم تعتمده المؤسسة
  % النسبة العدد المصدر التمويلي المعتمد 

 25.9 16 تريوعه  ا  
 13.2 62  نود ريصنفي 

 2.1 61 ا سى  يد ع امو   عإلر ريجت
 66 66 ملو   ت  دي

 38.1 69 تريوعه  ا  + نود
 2.1 61 ار ريجت+ملو   ت  دي تريوعه  ا  +ملو  

 2.1 61 تريوعه  ا  + نود+ملو   ت  دي
 2.1 61 عظسامه    ع  و   

 166 23 المجموع
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

 
ك تعامس على عدريوعه ع ا   ع و  عظاور   و  ع س عر و  ري  عجلسوه تع    الح تا عظ رساا ع صتد  

ع رنود عظصنفي ،   ت  ي و  ت  ي   عظنت   عدوىل، تليها عظ رساا ع ك تعامس على ريز   ري  عدريوعه ع ا  
تريا با جت ع صيد ف اا ععاماي عظ رساا عليها   اي . عظ رساا ع ك تعامس على ع رنود عظصنفي    عظنت   ع ثا ث 

   وا ريهم .
اا اا  ع  اائ  تع جت ف ن  وع س  تا تي عجز مي   تا تسجله عظ رس  على ريساوى توفد عدريوعه          

ااع ريا و  ع ا  ، تو تي ريال    عرت ها فيما  اعلق باحلصوه على عدريوعه عظصنفي  مي   تا  نا  ريسار لها،
ريسامنع ري  و  عظ رس  ملو   يعئمااو  يت تلم  و  عهلسح عظنعي عحلصوه عليه ري  و عء ااع ع  س  تةو   اماشى

 . عظسع   ع اسو ري و    ه ت و ن ريساوى عوعئساا بفل  ت ل عظفاايا
 ع نرا ع  ياين  و ح تو  ع االت عظ رساا و  ع س عر   س  عظصس  ع امو لجت ع اي تعامس :و        
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 58 الشكل رقم:
 سسةتوزيع العينة حسب المصدر التمويلي الذم تعتمده المؤ 

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

توزيع العينة حسب وجود أو عدم وجود قسم خاص بالتسويق في :  الفرع السادس
 المؤسسة

  عظ رساا حس و  ري    ه ع س عه ع سايل   عجلزء عظاعلق با  ياحاا عظاعلر  باظ رس ،  او  ا ريعنف  عسي      
 ع ك حتاوي تو ة حتاوي على  سا  اص با اسو ق   عظ رس ، فجاءا حاائ  ع او  ع على ع  سو ع اايل:

 28 :رقم الجدول
 توزيع العينة حسب وجود أو عدم وجود قسم خاص بالتسويق

  % النسبة العدد وجود قسم خاص بالتسويق في المؤسسة 
 65.2 18 حعا
 22.7 12 ة

 166 23 المجموع
 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
عظاور   و  ع س عر  ملاله  سا  اص و   الح ري  حاائ  عجلسوه تع   تا تغل ي  عظ رساا ع صتد        

  اي  عةاامام و  جتمما  سه على ت اري % 22.3ري رس  ب س    10با اسو ق،  ي  بلد عسي اا  عظ رساا 
االت عظما راا ع اسو ري    ااته عظ رساا،     ن بلد عسي عظ رساا ع ك ة ملاله  سما و  با اسو ق
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 راف  ت ل و  ت شن على غيا  ع وعجتو  اا  حس    يسل با لعيف و  % 43.7ري رس  ب س    14 ا ا با اسو ق 
 ع نرا ع  ياين  و ح ااع ع او  ع:و . مم هج و  عدطن ع اسو ري  ب ن ر  وع س و  عظفاايا

 59 الشكل رقم:
 توزيع العينة حسب وجود أو عدم وجود قسم خاص بالتسويق في المؤسسة

 
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

 اختبار الفرضياتو ستدالليةالمعالجة اإل:  رابع المبحث ال
ت ن  ا   عظ س  ع سابق اىل ترسج حتلي  و فيا ظخالت بياحاا ع س عر  روعءع ريا تعلدق ري هدا جباحد   بعسريا       

عدشددددخاص عظسدددداجوب ن، تو ريددددا تعلددددق باظ رسدددد ، ردددد ساوه ريدددد   دددد ه ادددداع عظ سدددد  ع ريددددام باظعاجلدددد  عإل صددددائي  
 اع  يدال ي  د  و  ياا ري   ه  ت نى،ع ا ا  االت ع فن و  ظخالت ع او  عظالم    فن ياا ع س عر  ري   ه ،

 عة ت ام ب ن االت رياتدعا ع س عر .و  ع ع   
 اختبار الفرضية األولى :المطلب األول

عظددسع   و  عظاوردد    لمفددااياو  حتدداوه ع فن ددي  عدوىل ريدد  اددا  ع س عردد   يددال ريددسى ت ددل عظ رسدداا ع صددتد        
ع داي تلدم  و   ي   صص هلدا ع  ا د  عجلدزء ع ثداين ريد  عةرداما   تند عإل اب  على اا  ع فن و  ع اسو ري ،  ي 

 ع ا   تو عل على ر ع  ريلاري ن  زئي   لاسو ق  اءا توع يا عاى ع  سو ع اايل: 22
 ، ريفهوم ع اسو ق   عظ رس 
 ، ع  ي   ع اسو ري 
  حبو  ع اسو ق،و  ح ام عظعلورياا ع اسو ري 
  عظ ا ، ع سعن، ع او  ع، ع رتو   ( ريار  عظز   ع اسو رجت   عظ رس :   ريار 
 ، ريار  ع اسو ق ع سع لجت   عظ رس 
 عإلبا ا  ع اسو رجت   عظ رس ،و  عإلبسعع 
  ترسيا عدروعق   عظ رس .و  بزئ 
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و رددياا ع ا ددا  ريددسى  ددس  تو عددسم  ددس  اددا  ع فن ددي  ريدد   دد ه عظعاجلدد  ع و ددفي  عدد  طن ددق عظاوردد اا       
عيددا ي  اسس ددس ريددسى ي  دد  عإلتفدداق توع عإلتفدداق ريددع االددت ب ددوي ع ددو    ب ددوي  ع سدد ع ع ددك عةحنددنعح عظو  عحلسددابي 

    ع   وي جمامع   من ل   احي .و  ر رل عإلشا   ا يها تع  ،  من ل  توه
 البيئة التسويقية في المؤسسة:و مفهوم التسويق :الفرع األول

 في المؤسسة: مفهوم التسويق -أوال
عةحنددنعح عظعيددا ي إل ابدداا مجيددع عظالددا   ن و  بدد  علددى ادداع ع ددو  ع فنعددجت حبسددا  عظاورددا عحلسددايبملددل عإل ا     

        ع ددددك حتدددداوه  يددددال   جمملهددددا ريددددسى ت ددددو  عظفهددددوم ع اسددددو رجت   عظ رسدددد ، و  علددددى ع ع ددددا عا ع ددددوع ي    عةرددددا ياا
 ه تيحا   عند االت ع  اائ  عظاسص  عليها.عجلسو . و تو بع ا   ت نى  يت    ن عظساجوب ن اىل ريفهوم ع اسو ق

 29 الجدول رقم:
 االنحراف المعيارم المتعلق بمدى مفهوم التسويق في المؤسسةو  المتوسط الحسابي

 عةحننعح عظعيا ي عظاورا عحلسايب ع ا عا ريفهوم ع اسو ق   عظ رس  ع ن ا 
 8936, 4,09 رب حأولية المؤسسة هي تعظي  الط قة اإلنت  ية لتعظي  األ 1
 1,289 3,22 تركز المؤسسة  هوده  ع ى المنتج بصورة أكبر من ح     األفراد 2
 8276, 4,34 تشلل المشكال  البيعية حيزا كبيرا من اهتم م   المؤسسة 3
 1,107 4,25 المسته ك النه ئي يمثل نقطة البد  في تخطيط احتي     المؤسسة 4
 9766, 4,13 نشطته  مص لح المجتمعتراعي المؤسسة في مخت ف أ 5
حسب م  أع ن عنه  ت تزم المؤسسة بتوفير كل مواصف   الس عة  6

 ل مسته ك
4,41 ,7986 

 تركز المؤسسة ع ى الجوانب المخت فة ل مسؤولية اال تم عية 7

 األخالقية في مم رسة أنشطته  المخت فةو
4,09 ,8186 

 9656, 4,07 المتوسط الحسابي العام
 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   صدر:الم

تالددد حاددائ  عجلددسوه تعدد   اىل تا عظعددسه ع عددام   عددس ت ددو  ريفهددوم ع اسددو ق   عظ رسدد   ددس  رددق وردد ا 
ي (، عةريدددن ع دددا8.022 امسدددو   دددوه ع وردددا ع فن دددجت بددداحننعح ريعيدددا ي بلتدددل  يماددده   4.87 سدددابيا عاريدددا بلدددد 

برنعء  حتليلي   لس عه ع نعبدع ريدث ، جندس و  عظلاري ن ع اسو ري ،  ي  تحهو  عتفاق عدفنعي ريع    عدبعايو   ع س اي عع
او ريعسه  دس عدايل   شدن علدى ت دل عظ رسد   لمفهدوم عحلدس    لاسدو ق، تريدا و  4.22ريعسه عةتفاق  س و   اىل 

  علددددى تو دددده اددددا  عظ رسدددداا بدددداظفهوم عة امدددداعجت ( فهددددو ية دددد4.13عتفدددداق عظسدددداجوب ن ريددددع ع سدددد عه ع دددداريس  
ع سدددابع فهدددو ية ددد  علدددى تو ددده ادددا  عظ رسددداا و   لاسدددو ق،    ددد ن عتفددداق عدفدددنعي ريدددع  ددد  ريددد  ع سددد عه ع سدددايل

 باظفهوم عظورع  لاسو ق تو باظفهوم عد   جت  لاسو ق.
 يدد   دداا رياوردد ها عحلسددايب    ددسوي  2 ريدد  بدد ن ع ع ددا عا ع سدد ع جنددس تا ع ع ددا   عد دد  عتفا ددا اددجت ع ع ددا     ددا

اددداع   شدددن علدددى  لددد  ريسددداوى عةتفددداق بددد ن عدفدددنعي عظسددداجوب ن علدددى تا و  1.200بددداحننعح ريعيدددا ي  دددس   و  3.22
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ادداع    ريردد  عدريددن عبددا  اجيددايب  ددوا تا و  ، هوياددا علددى عظ ددا  بصددو   ت ددة ريدد   ا دداا عدفددنعيتركااز عظ رسدد  
عدبعدداي عحلس ثدد  و  ع دداي ة  افددق    ددوان و  رسدداا ف ددن  ع او دده بدداظفهوم ع سددلعجتاددا  ع ع ددا   تددسه علددى ت ددل عظ  

 (4,41علددددى ع  ردددديت ريدددد  ذ دددده ح  ددددا تا تعلددددى رياورددددا  لفرددددنعا   ددددع  لفرددددن  ع سايردددد   . و ظفهددددوم ع اسددددو ق
 ع ددداي   شدددن علدددى ت دددلو  اددداع ريدددا  الددد   عتفا دددا   ددددع ريدددع ريتدددزى ادددا  ع ع دددا  و  (،7988,بددداحننعح ريعيدددا ي  دددس    و 

 او ع او ه باظفهوم عظورع  لاسو ق.و  عظاور   دمسى ريعاين عظفهوم ع اسو رجت تةو  عظ رساا ع صتد 
 في المؤسسة: البيئة التسويقة -ثانيا

ي  دد  ت  داددا و  االددت رياتدعهتددا،و   او  ددا ريدد   دد ه ادداع ع سدد عه ريعنفدد  ريددسى عاامددام عظ رسدداا با  ي دد  ع اسددو ري 
 (، 12اىل  0 رسددد ،  يددد    ريعاجلددد  اددداع ع دددو  ع فنعدددجت ريددد   ددد ه مخسددد  ترددد ل    ريددد  علدددى  ددد ع ع ردددنع    عظ

  احل ع  اائ  على ع  سو ع اايل:و 
 26 الجدول رقم:

  بالبيئة التسويقيةاالنحراف المعيارم المتعلق و  المتوسط الحسابي
 عةحننعح عظعيا ي عظاورا عحلسايب ع ا عا ع  ي   ع اسو ري  ع ن ا 

 8596, 3,81 المؤسسة ع ى عم ية التح يل البيئي قبل اتخ   أي قرار ترتكز 8
 8226, 4,03 تقوم المؤسسة بتقيي  مستمر لعن صر مزيجه  التسويقي 9
 9146, 3,94 تشخص المؤسسة بصفة دورية مخت ف وظ ئفه  الداخ ية 10
تؤمن المؤسسة بتأثير مخت ف العوامل الخ ر ية ع ى مخت ف  11

 طه مستوي   نش 
4,44 ,5646 

 0,803 4,00 تقيي  دوري ل عوامل الخ ر ية المحيطة به و تقوم المؤسسة بتح يل 12
 6.793 40.4 المتوسط الحسابي العام

 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
بدداحننعح و  2.81 ددس بلددد  8ايب  لفرددن    ددا ريدد   دد ه ريع يدداا عجلددسوه تعدد   ح  ددا تا عظاورددا عحلسدد  

او ريا  سه على عتفاق عدفدنعي عظسداجوب ن علدى تد  د ع  ي د  ع اسدو ري  علدى  د اع  تي  دنع  و  6.869ريعيا ي  س   
بدا  سنعح و  على ع ادوعيل 2.92و 2.62ع عاشن و    عظ رس ،  ما بلتل  يم  عظاورا عحلسايب   ع س ع  ن ع اارع

اددو ية دد  وع ددس  علددى عةتفدداق ع   ددد  لعي دد  عظسدداجوب  علددى تمهيدد  و  علددى ع اددوعيل 6.912و 6.833ريعيددا ي  ددس   
على تحه ا اع عتفاق   دد  دسع علدى  13و 11 ما يه    ري  ع س عه   ا . ي عر  عظ رس   ع صن ع  ي   ع سع لي 

 تمهي  ي عر  ع ا ن ع  ي   ع ا  ي    عظ رس .
بدداحننعح ريعيددا ي  ددس   و  2.62رددا عحلسددايب عإلمجددايل هلدداع ع ددو  ع فنعددجت جنددس     ددسوي و بددا ن وع اىل ع و        

االدت ع ا دناا و  او ري شن وع ح على عدمهي  ع   د  ع ك  و يها تفنعي ع عي د  عظسداجوب   ل ي د  ع اسدو ري و  6.793
 ريسى تا داا على تي حالام تو  نع  باظ رس .و  ع ا  ي و  ع سع لي 
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سياسررة المررزيج  و بحرروث التسررويق و نظررام المعلومررات التسررويقية  :لثررانيالفرررع ا
 التسويقي في المؤسسة:

 :بحوث التسويقو نظام المعلومات التسويقية -أوال
ح ام   سو  ع اسدو ق ريد  و  ععاماي عظ رساا على ح ام  لمعلورياا ع اسو ري  ري   ه و  ظعنف  ريسى و وي       

 ددس  احدددل ع  اددائ   سدد  ريدددا و  لاريدديا  دددوه ريسدداو اا رددلا  ي دددن عظخالفدد ،ع ددا     11 هدد  ت ددنى،  م ددا ب دددنا 
  و سه عجلسوه ع اايل:

 21:  الجدول رقم
 بحوث التسويق و  المعلومات التسويقية بنرام االنحراف المعيارم المتعلق و  المتوسط الحسابي

 عةحننعح عظعيا ي عظاورا عحلسايب ع ا عا ع  ي   ع اسو ري  ع ن ا
االستمرار تستهدف تسهيل و لدى المؤسسة خطة تتصف ب لتطور تو د 13

 الخدم  و انسي ب المع وم    نب  إلى  نب مع انسي ب الس ع
3,91 ,8566 

 7806, 4,19 يو د لدى المؤسسة نظ م يتضمن تخزين ك فة البي ن   14
 7726, 4,28 يت  ادارة المع ومة في المؤسسة عن طريق التق رير المكتوبة 15
 1,070 3,88 تح يل البي ن   المتع قة ب لبيئة التسويقيةو تقوم المؤسسة بجمع 16
تح يل البي ن   ع ى مجموعة من و تعتمد المؤسسة في تنسيق 17

 برامج اإلعالم اآلليو النم  ج اإلحص ئيةو البرمجي  
3,78 1,128 

حل و التح يل المنظ  ل بي ن   المتع قة بتحديدو تقوم المؤسسة ب لبحث 18

 أي مشكل في مج   التسويق سوا ا ك ن ح لي أو مستقب ي
3,69 1,091 

تعمل المؤسسة ع ى توفير المع وم   الخ صة ب لمسته كين ك لجنس،  19

 كذا س وك ته  الشرائيةو الخ. ..العمر، الدخل
2,91 1,088 

توفر المؤسسة المع وم   الخ صة بمدى ت بية المنتج لح      20

  تهرغبو المسته ك
4,78 5,235 

الرس ئل و توفر المؤسسة المع وم   المتع قة بأنواع اإلعالن   21

 المستخدمة فيه 
3,56 1,014 

 8966, 3,81 توفر المؤسسة ك فة االعالن   الخ صة بمن فذ التوزيع التي تعتمده  22
 مؤهالته و تعمل المؤسسة ع ى تهيئة المع وم   الخ صة بر    البيع 23

 لموك ة له المه م او
4,66 5,277 

 1,746 3,95 المتوسط الحسابي العام
 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

 دس  احدل  لهدا ت دة ريد   يمد   12و 12ري  عجلسوه تع   ح  دا تا  ديا عظاورد اا ع ا د  با ع دا عا 
(، ممدا علدى ع ادوعيل 6.786و 8566,باحننعفاا ريعيا  د   دس اا  و  لى ع اويل (ع  4,19و 3,91عظاورا ع فن جت    

اددات ن ع ع ددا ت ن ع لاددداا ت  ددسعا   ريلددموةما علددى و ددوي ح ددام فعلددجت  لمعلوريدداا ع اسدددو ري  و   ددسه علددى شددس  عتفدداق تفددنعي ع عي دد 
ا  ددسه علددى ععامدداي اددا  عظ رسدداا ودد  ممدد 2ت ددة ريدد   16 مددا  دداءا  يمدد  عظاورددا عحلسددايب ع دداص با ع ددا     ددا . باظ رسدد 

 ع ع دا ت نادات ن و  عتفداق  لمسداجوب ن 17و 15 ما ت سا ع  اائ  ع ا   با ع دا     دا . ع س عر  على ح ام  لسج ا ع سع لي 
 ح ام يعا ع رنع عا ع اسو ري  باظ رس  على ع اوعيل.و  مها   شنعا على  و وي ح ام   راخ ا عا ع اسو ري و 

 32و 33و 31و 36و 18فيمدا  اعلدق ب سدو  ع اسددو ق باظ رسد  فردس  احدل عظاورد اا عحلسدابي   ألردد ل  و   دنريد   احد  ق
ععامدداي و  ع ددك ت  ددس علددى و ددويو  ريلدداري ن اددا  ع ع ددا عاو   لهددا ت ددة ريدد   يمدد  عظاورددا ع فن ددجت، ممددا  ددسه علددى عتفدداق تددام  32و
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 حبو  ع او  عو  حبو  عإلع او  ع اسو ق،  الم  تح م  حبو  عظ ا عظاور   و  ع س عر  على ح ام   سو  و  عظ رساا ع صتد 
تي  دداا  19 دو بصدف  حسد ي  ريدع ع ع دا     دا و  عةرداث اء ع داي مي د  ري   اده ادو عددسم و دوي عتفداق . حبدو  ع  يدع علدى ع ادوعيلو 

ا  عظ رسدداا علدى ح ددام ممدا  ددس  دسه علددى عدسم ععامدداي اد 1.688بدداحننعح ريعيدا ي  ددس   و  3.91رياورد ها عحلسددايب    دسوي 
  اع عسم عةاامام مبخالت رلو ياته ع النعئي .و    سو  عظساهله

و ددوي و  اددو ري شددن  لددجت علددى ريددسى ت ددلو  1,746بدداحننعح ريعيددا ي  ددس   و  3,95و بددا ن وع اىل عظاورددا ع عددام جنددس     ددسوي 
 حبو  ع اسو ق لاته عظ رس .و  ح ام  لمعلوعا ع اسو ري 

 :ج التسويقي بالمؤسسةسياسة المزي -ثانيا
اداع ريد   د ه ي عرد  ع سيارداا و  ري    ه ااع ع و   او  ا ريعنف  ريار  عظز   ع اسو رجت  لم رساا ود  ع س عرد 

ريلداري ن ع ع دا عا و  ع رتو   على ع اوعيل، عح   ا ري   يال ي    عتفداق عظسداجوب نو  ع او  عو  ع سعنو  ع فنعي  عظاعلر  بسيار  عظ ا 
عحننعفاهتا عظعيا    ع ك  داءا حاائجهدا علدى و  ااع ري    ه عظاور اا عحلسابي و  ،42اىل ع ع ا     ا  24ري  ع ع ا     ا عظماس  

 ع  سو ع اي  و سه عجلسوه ع اايل:
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 23 الجدول رقم:
 بسياسة المزيج التسويقياالنحراف المعيارم المتعلق و  المتوسط الحسابي

 االنحراف المعيارم المتوسط الحسابي رات المزيج التسويقي بالمؤسسةعبا الرقم 
 سياسة المنتج في المؤسسة

24 
تعريف أه  و عندم  تخطط المؤسسة لطرح منتوج م  في السوق تقوم بتحديد

 الخدم   التي يبحث عنه  العمال  لحل مش ك ه  كأولوية أولىو المميزا 
4,31 , 896. 

 1,045 4,06 التل يف بشكل كبير لتطوير مستوى منتج ته و التعبئةتركز المؤسسة ع ى  25

26 
تقوم المؤسسة بمرا عة االستراتيجي   الخ صة ب لمنتوج حسب مراح ه 

 العمرية المخت فة
3,78 1,070 

 .995, 3,91 تقس  المؤسسة منتج ته  إلى تشكيال  س عية متج نسة 27

 .897, 3,97 ق بين ك فة خطوط المنتج  االتس و هن ك در ة ع لية من االرتب ط 28

 .896, 4,19 التطوير المستمر لمنتج ته  حسب وضعي ته  السوقيةو ب لبحثتقوم المؤسسة  29

 سياسة السعر في المؤسسة

30 
ال ينحصر مفهوم السعر في المؤسسة في مجرد التك ليف مض ف  إليه  ه مش 

 الربح
3,88 1,212 

 1,148 3,69 ر استن دا ل تك فة االكثر استعم ال في المؤسسةتعتبر طريقة تحديد السع 31

 1,190 4,06 غ لب  م  تنظر المؤسسة عند تحديده  ل سعر إلى السعر المقبو  في السوق 32

 1,228 4,09 تأخذ المؤسسة بعين االعتب ر أسع ر المن فسين عند تحديده  ل سعر 33

 1,282 2,97 قيمته  الحقيقةتوحي بأنه  أقل من بطريقة  أحي ن  تع ن المؤسسة عن أسع ره  34

35 
 الوطنيةو تعمل المؤسسة ع ى تخفيض أسع ره  خال  المن سب   الدينية

 الفترا  الموسميةو
2,53 1,218 

 سياسة التوزيع في المؤسسة

36 
ال ينحصر مفهوم التوزيع في المؤسسة في مجرد نقل الس عة من المؤسسة 

 إلى المسته ك
3,66 1,181 

37 
وس ئل هدفه  نقل الس عة و أفرادو طرقو عم ي  و التوزيع عب رة عن  هود

 أو الخدمة من المؤسسة الى المسته ك
4,22 ,553. 

 .897, 3,97 ترا ع المؤسسة سي سة التوزيع المطبقة حسب الظروف المستجدة  38

 1,330 3,31 ةلرفع كف  ته  التوزيعية تنسق المؤسسة  هوده  مع مؤسس   أخرى خ ر ي 39

 1,120 3,81 ل مؤسسة خطة استراتيجية واضحة فيم  يخص اختي ر استراتيجي   التوزيع 40

 سياسة الترويج في المؤسسة

41 
خدم   ع ى مدى ف ع ية و يتوقف نج ح م  تقدمه المؤسسة من س ع

 استراتيجي   الترويج المطبقة
3,72 1,054 

 1,153 3,66 الجديدة بشكل مستمرو ح ليةعن س عه  ال ب إلشه ر المؤسسة تقوم 42

43 
الوطنية لعرض منتج ته  بشكل و تش رك المؤسسة في المع رض المح ية

 مستمر
3,88 1,289 

 1,314 2,88 تقدم هداي  مج نية لعمالئه  من وقت آلخرو تنظ  المؤسسة مس بق   44

45 
خال  موقع طرق استعم له  من و الجديدةو تعرض المؤسسة منتج ته  الح لية

 الكتروني متخصص
3,97 1,257 

46 
لدى المؤسسة مزيج متنوع من الوس ئل الترويجية ك إلعالن، البيع 

 الخ. ..الشخصي، تنشيط المبيع  ، العالق   الع مة،
3,81 1,091 

 ..101 50.3 المتوسط الحسابي العام

 .ا عراما   ع  س وفق بياحا spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
(  احدددل  يمددد  رياورددد اهتا  42اىل  44ريددد  عجلدددسوه تعددد   ح  دددا تا مجيدددع ع دددا عا ريارددد  عظ دددا    ريددد   

باحننعفاا ريعيا     عيف ، مما    س عتفداق عدفدنعي عظسداجوب ن علدى عظلداري ن و  عحلسابي  تفوق  يم  عظاورا ع فن جت
(،   44عظ رساا تا د  ع  عدس ع اسدو رجت ظفهدوم عظ دا    ع ع دا     دا ع ك  اءا لا تله ع ع ا عا، مما  عل تا اا  

 مدا تا و  (، 43ع اتليدت   ت دو ن عظ دا    ع ع دا     دا و  عةردرتعتيججت ع داي تلع ده ع اع  د و   ما تد ري  با دسو  ع   دد
بارسدديا االدددت (،  مددا ترددوم  42اددا  عظ رسدداا هلددا رياردد  وع ددس  فيمددا خيددص يو    يددا  عظ ددا    ع ع ددا     ددا 



 رابع:دراسة على بعض المؤسسات بوالية سطيفالفصل ال

 

 

- 992 - 

 و دوي ع ت ددامو  ردلعها اىل تالدد ي ا رياجاحسد  مبددا  دسه علددى تحده ا دداع ايع    لم اجداا  سدد    وطهدا عظخالفدد 
علدددددى تا ادددددا   42ت  دددددس ع ع دددددا     دددددا و  علدددددى ع ادددددوعيل (، 42و .4توعفدددددق ظدددددز   عظ دددددا    عظ رسددددد    ع ع دددددا     دددددا و 

 عظ رساا تا   ريار  ع اجس س عظسامن   عظ رس .
و  سو ددل  هلدداع عظاتددد مي دد  ع رددوه تا ا دداع عتفدداق تددام بدد ن االددت تفددنعي ع عي دد  عظسدداجوب ن علددى االددت  
 عدبعاي ع اسو ري   سيار  عظ ا .و  عظلاري ن
(،  يددد  ة   دددا تا  53اىل  .5فيمدددا خيدددص ريارددد  ع سدددعن فردددس    ياردددها ريددد   ددد ه ع ع دددا عا   ريددد   

                    اوردددددددددددد اهتا عحلسددددددددددددابي  ت ددددددددددددة ريدددددددددددد   يمدددددددددددد  عظاورددددددددددددا ع فن ددددددددددددجت  احددددددددددددل  دددددددددددديا ري  55اىل  .5ع ع ددددددددددددا عا ريدددددددددددد  
، ممدا   شدن علدى تحده ا داع عتفداق تدام علدى ريلداري ن ادا  باحننعفداا ريعيا  د   دعيف و ( 3,69،4,06،4,09، 3,88 

ا ادداري  ريلددافا ا يهدد تتحدده  دديس جمددني ت ددا يو  ع ع ددا عا، مبعدد  تا اددا  عظ رسدداا ت  ددن اىل ع سددعن ب عددس  ع اسددو رجت
 دداع عظ افسدد ن   حتس ددس و  ع سددوقو  ادداع ريددا  فسددن  عتفدداق تفددنعي ع عي دد  عظسدداجوب  علددى ععامدداي ريعيددا  ع ا لفدد و   بددح،

 .55، 54، 51ع سعن  س  ريا  اءا به ع ع ا عا 
 (،2,53، 2,97 ف احدل رياورد اهتا عحلسدابي  ت د  ريد  عظاوردا ع فن دجت  53و 54تريا فيما خيص ع ع ا عا  

ع سدددعن ع رتوجيددددجت   حتس ددددس و  لددددى عدددسم ععامدددداي ادددا  عظ رسدددداا علدددى طن ردددد  ع سدددعن ع سددددي و و جتادددو ريددددا  دددسه عو 
عظ رسدداا و  اداع تريددن  دس ري  ردجت  ددوا تا ت دو  عظما رد  ع اسددو ري    عظ رسداا عجلزعئن د  بصددف  عاريد و  تردعا اا،
عدرددددا ي  و  نقعردددداعماه اددددا  عظ رسدددداا   دددد  ع  ددددو  عظاوردددد   بصددددف   ا دددد     صدددد  بعددددس اىل حت دددداو  ع صددددتد 

 ع اسو ري  عحلس ث .
ريدا  دنت ا بده و   ارييا عام هلاع عظاتد مي   ع روه تا ا داع عبدا  عدام  ر دوه عظفهدوم ع اسدو رجت  لسدعنو  اة تحه       

 .  ري  مما راا
 يددد   احدددل  ددديا مجيدددع  .4اىل  52با  سددد    سيارددد  ع او  دددع   عظ رسددد  فردددس  صصدددل هلدددا ع ع دددا عا ريددد         
ادداع ريددا و  علددى ت ددل عظفهددوم ع اسددو رجت  لاو  ددع، با اددايل ا دداع عتفدداق تددامو  هتا تفددوق  يمدد  عظاورددا ع فن ددجت،رياوردد ا

بددداحننعح ريعيدددا ي  دددس   و  4.44بصدددف   ليددد   يددد   ددداا هلدددا ت دددة رياوردددا  سدددايب بريمددد   .5ت ستددده ع ع دددا      دددا 
اادا و   علدى تا ع او  دع  ديس جمدني عمليد  حرد عظ لدق بد ن تفدنعي ع عي د  عظسداجوب نو  مما  سه على عةتفاق ع اام 335..

. عظسدداهله اىلورددائ  اددسفها حردد  ع سددلع  تو ع سريدد  ريدد  عظ رسدد  و  تفددنعيو  طددنقو  عمليددااو   هددوي اددو ع ددا   عدد 
تا و  ريسدامن و   ما ت سا با جت ع ع ا عا عد نى توع يدا علدى رينع عد  عظ رسداا  سيارداها ع او  عيد  بصدف  ري ا مد 

الدددددت   وعهتددددا ع او  عيدددد ،  مدددددا تا هلددددا  عظ رسددددداا عرددددرتعتيجي  وع ددددس  فيمدددددا خيددددص ع ايدددددا  ا ا دددده ت دددداري    ا
 عررتعتيجياا ع او  ع.

عتفدداق تفددنعي ع عي دد   42اىل  41تريددا فيمددا خيددص رياردد  ع ددرتو     عظ رسدد  فرددس ت ددسا مجيددع ع ع ددا عا ريدد         
 احددل ترن  ددا مجيددع  دديا عظاوردد اا عحلسددابي    ت ددو  عظ رسدد   يدد و  عظسدداجوب ن علددى ريددسى تمهيدد  ع ددرتو     جندداا

باحننعفداا ريعيا  د   دعيف  حسد يا ممدا    دس تردا   ق عء عدفدنعي و  ع ا   لدا  ع ع دا عا تفدوق  يمد  عظاوردا ع فن دجت،
 دنع   علدى  44و 41عظساجوب ن  وه عةتفاق على تمهي  ع رتو     عظ رس ، فعلى رد ي  عظثداه فردس ع ع دا     دا 
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يدد  ع سياردد  ع رتوجييدد    عظ رسدد ،  مددا مي دد  ري   دد  تحدده ا دداع عتفدداق علددى تا ع ورددائ  ع رتوجيدد  عد ثددن ريددسى تمه
 صدديص ريوع ددع ع  رتوحيدد  رياخصصدد   عددند ري اجدداا عظ رسدد ،    دد ن   و  عردداخسعريا اددجت عظالددا      عظعددا د

اددو ت دد  ريدد  عظاورددا و  2,88  ددسوي  ت دد   دداا رياوردد ها عحلسددايب   44 افددق عدفددنعي عظسدداجوب ن ريددع ع ع ددا     ددا 
مبدددا  دددسه علدددى عدددسم عةرددداخسعم ع   دددد هلدددا  عظ رسددداا  سيارددد  ت الددديا  1,314بددداحننعح ريعيدددا ي  دددس   و  ع فن ددجت

 ترسج عهلسع ا عجملاحي .و  عظ يعاا  ا   ريا تعلق با  يا عظسابراا
عا و اي عظفدداايا ع اسددو ري  و علددى ع عمددوم مي دد  ع رددوه تا اددا  عظ رسدداا ت يددق رياردد  تنوجييدد  وفددق تبعدد

 ت و  عظ رس .و  ا اع عبا  وع ح حنو اي عع اا  عظ رساا ظسى تاي  ع سيار  ع رتوجيي    جناا
ت ددددل و  مبدددا تا ا دددداع اي ععو  و  سو دددل  هلدددداع ع دددو  ع فنعددددجت عظاعلدددق بسياردددد  عظددددز   ع اسدددو رجت   عظ رسدددد ،       

مبددا تا  يمدد  عظاورددا عحلسددايب ع عددام  احددل   و  ا ا يدده رددابرا ريدد   هدد ،ظخالددت ع ا ددن عظددز   ع اسددو رجت  مددا تشددنح
فديم   ع ردوه تا ا داع عتفداق شد ه  ..1.1ريعيدا ي  دس    حباحننعو  اجت  يم  تفوق عظاورا عحلسايبو  50.3 سوي 

 ياتطددن االدددت عظفدددااو تددام بددد ن تفددنعي ع عي ددد  عظسددداجوب ن علددى ععامددداي ري رسددداهتا علددى ريدددز   تسددو رجت وفدددق ري ددداي  
 عظسع   ع اسو ري .و 

االبت ار التسويقي في و اإلبداعو سياسة التسويق الداخلي :الفرع الثالث
 المؤسسة:

 سياسة التسويق الداخلي في المؤسسة: -أوال
ع دك  او دل ريلداري ن ع ا عهتدا ا  داا ريدسى و  34اىل  .4 س عر  ااع عظاتد  صدص  ده ع  ا د  عدرد ل  ريد         
 ددس ري  ددل ريعاجلدد  ع  ياحدداا ريدد  عحلصددوه علددى ع  اددائ  و  ياردد  ع اسددو ق ع ددسع لجت   عظ رسدد ،يو  رو  تمهيدد و  وع ددع

 عظو س    عجلسوه تيحا :
 22 الجدول رقم:

  بسياسة التسويق الداخلياالنحراف المعيارم المتعلق و  المتوسط الحسابي
 االنحراف المعيارم المتوسط الحسابي عبارات سياسة التسويق الداخلي ع ن ا 

 5678, 4,53 ريساوى عديعء عظاو ع ريل حتريرهو  تعنح  يسع عظهام عظ لو  ريل ع ريام لا 47
 8598, 4,19 ت مي  ريها عهتا و  هتاا عظ رس  باس    ع عاريل ن 48
 1,039 3,78 عظنت  ع اي ت ص  عليه   عظ رس   ا ار  ريع  جا ع عم  ع اي ت وم به 49
 1,076 3,94      ا وا  هسع رياميزع   عيعء تعماهلا اا ري اف   ع عماه ع ا 50
 6198, 4,44 اذع تعن ل ظال ل  ريا   عملجت مي  ل عةتصاه بسهو   بنئيسجت عظ اشن 51
 1,092 4,03 ا اع شعو  عام ب ا ع عم    عظ رس   اا وفق  وا ع فن ق ع وع س 52
 7878, 4,34  لها  ا يا تا ار  ريع ري ا  يتشعن با ن ا ت  اء ع عم   وا عا ع وظيف  ع ك تشت 53
 1,076 3,56 تروم عظ رس  بال   يو ي ب الن عظعلورياا ع اسو ري  ب ن ع عاريل ن 54

 0,889 104, المتوسط الحسابي العام
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
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عجلسوه تعد   ح  دا تا  د   ديا رياورد اهتا عحلسدابي  تفدوق  يمد  عظاوردا  بس عر  ع ع ا عا ع ك تلم ها
 باحننعفدداا ريعيا  دد   ددعيف  ممددا  ددسه ية دد  وع ددس  علددى و ددوي رياردد  وع ددس و  2  غا  ياهددا ت ددة ريدد  و  ع فن ددجت

 اىل و ددددوا يو  عظسدددد و  ن 62اىل  27و مدددد   لاسددددو ق ع ددددسع لجت باظ رسدددد ،  يدددد  تالددددد ع ع ددددا عا توع يددددا ريدددد  و 
ت مي  ريها عهتا،  مدا تا ا داع عتفا دا علدى تا عظنتد  ع صد  عليده و  عاامام اا  عد د  باس    ع عاريل نو  باظ رس 

عحلدددوعفز و   جدددا ع عمددد  ع ددداي  روريدددوا بددده، تا ا ددداع ح اريدددا و دددا  أل دددو و  ريددد    ددد  عدفدددنعي عظسددداجوب ن  اماشدددى
و ددوي ح ددام و  ا دداع يعفعيدد    ددد   لعدداريل ن باظ رسدد  تاو  عظناوردد ن،و  رددهو   فدد  عةتصدداه بدد ن ع ددنئيسو  باظ رسدد 

 فعاه   تصاه يع   عظ رس  ري    ه حالن عظعلورياا بال   يو ي ب ن االت ع عاريل ن.
ممدا  6.889بداحننعح ريعيدا ي بلدد و  2.16و على ع عموم فرس بلد عظاورا عحلسايب ع عام  سيار  ع اسو ق ع سع لجت 

 م على ت ل ريار  ع اسو ق ع سع لجت باظ رس .  شن على تا ا اع عتفاق ش ه تا
 في المؤسسة: االبت ار التسويقيو اإلبداعسياسة  -ثانيا

( رددعى ريدد   56اىل  66 ريددال ادداع ع ددو  ع فنعددجت  صددص ع  ا دد  مجلدد  ريدد  ع ع ددا عا   ع ع ددا عا ريدد  
عةبا ددددا  و  ردددداا عإلبددددسعع مماو  عظاوردددد   ودددد  ع س عردددد   ثرافدددد و    هلددددا اىل ا  دددداا ريددددسى ت ددددل عظ رسدددداا ع صددددتد 

  س ري  ل ريعاجل  ت وب  تفنعي ع عي   عظساجوب ن اىل عحلصوه على ع  اائ  ع اا ي :و  ع اسو رجت،
 22 الجدول رقم:

 االبتكار التسويقيو  باإلبداعاالنحراف المعيارم المتعلق و  المتوسط الحسابي
 حننعح عظعيا يعة عظاورا عحلسايب عةبا ا  ع اسو رجتو  ع ا عا عإلبسعع ع ن ا 

عإلبسعع ع اسو رجت ري    ه ععاماياا  ها  رياخصص و  تا   عظ رس   راف  عةبا ا  55
 1,238 3,38 ع ا و ن   ااع عجملاهو    ع  س 

عإلبسععي  ري    ه ترسج  وعفز و  تثم  ايع   عظ رس  ت سا  عدف ا  عإلبا ا    56
 1,218 3,50 ريع و  و  رياي  

س  على ابا ا  ري اجاا  س س  تو اجياي عراخسعرياا  س ث  ظ اجاهتا تعم  عظ ر 57
 1,256 3,69 عحلا ي  

تسعى عظ رس  اىل اجياي ترعا  رياميز  ظ اجاهتا ري    ه ع ريام ب سو  ريعمر     58
 1,181 3,66 جماه تسعد عظ اجاا

رياميز  تو تثد و  ري  وف  تن ز عظ رس  على عا ت وا مح هتا ع رتوجيي  تالم  تشياءع غد 59
 1,250 3,28 ذ ه  سعا ع ا  د عظنغو    ع نرا   ع رتوجيي و  ع فلوه

تف ا ع ري سع  إل صاه ري اجاهتا اىل و  تر ياا عا ي و  ملاله عظ رس  ت  و و ياا 60
 عظ اا عظ ار  نو  عم ئها   ع و ل

3,31 1,203 

 1,224 475, المتوسط الحسابي العام
 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spss  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري  ري المصدر:

ري  حاائ  عجلسوه تع    الح   ا تا     يا عظاور اا عحلسابي  ع ا   ب   فرنعا ااع ع و  ت ة 
على عتفاق ااع  سه و      ب س    ليل  حس يا   تررت  ري  ع ريم  ع ثا ث  بريا ت ة (و  ري   يم  عظاورا ع فن جت

    عتفاق   اي   وه اىل عحلياي، مما  عل تا ا اع اي عع ري      عظ رساا و  تفنعي ع عي   ريع االت ع ع ا عا
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ع عم  على  لق ري اجاا و  عةبا ا  ع اسو رجت ري    ه تثم ن عدف ا  عإلبسععي و  و  ع س عر  دمهي  عإلبسعع
 ذ ه ري    ه عريا ع ت  و و يااو  ا ابسععي  رياميز ،مح ا تنوجيي  ذعا ظساو   س س  ب رعا  رياميز 

 .عظ اا عظ ار  نو  إل صاه ري اجاهتا اىل عم ئها   ع و لتف ا  ري سع  و  تر ياا عا ي و 
مما  سه على  1.332باحننعح ريعيا ي  س   و  2.27و  س رج  عظاورا عحلسايب ع اص لاع ع و   يم          

ااع ط عا   سوع ترينع بس هيا ح نع حلسع   و      باتفاق ري خفت حس يا،و  ةبا ا  ع اسو رجتعو  ت ل عظ رساا  إلبسعع
ع فلسف  ع اسو ري   وا عظ رساا عجلزعئن   ة  ع ل  س س  ع عهس با   ام و  عهس اا  عظ رساا با اسو ق

 عظما ر  ع اسو ري .و  سو قري  بي ها ريفهوم ع او  عةبااااو  ريا  ا عه ري   نو   ت ل  عس س عظسع  و  ع نتمسايل
 تقسيم األسواق في المؤسسة:و سياسة تجزئة :الفرع الرابع

ذ دده رددعيا ري ددا إل  دداا و  ( 52اىل  51 ريددال ادداع عظاتددد ملددل  ددياغ  ت بعدد  ع ددا عا   ريدد  ع ع ددا     ددا 
ل عظعاجلددد   دددس ري  دددو  ترسددديا عدردددوعق،و  عظاورددد   وددد  ع س عرددد   سيارددد  بزئددد و  ريدددسى ععامددداي عظ رسددداا ع صدددتد 

 عإل صائي  د وب  ع عي   عظساجوب  ري  عحلصوه على ع  اائ  ع اا ي  وفق ريا  و سه عجلسوه تيحا :
 26 الجدول رقم:

 بسياسة بتقسيم األسوالاالنحراف المعيارم المتعلق و  المتوسط الحسابي
 االنحراف المعيارم المتوسط الحسابي تقسيم األسوالو  عبارات سياسة تجزية الرقم 

61 
  عجل س،   تروم عظ رس  بارسيا ع سوق اىل   اعاا  زئي  وفق ريعا د االف  

 1,162 2,94 ع عمن، عظساوى ع اعليمجت...عخل (

 1,004 3,66 ترسم عظ رس  ري اجاا  ا     ال ي  ع ايا اا رياعلر  جبزء ريع ن ري  ع سوق 62
 1,136 3,50 في  ريعي  تساخسم عظ رس    وعا تو  ع  ا    ات ي  ري  ر   تنع 63
 1,264 3,13 تن ز عظ رس   هوياا على  زء ريع ن ري  ع سوق ظوع ه  تو تفايي عظ افس ن 64

 1,141 305, المتوسط الحسابي العام
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

 و بصو    عيف   وه و  نعي ع عي   عظساجوب  ة  افرواري    ه حاائ  عجلسوه تع   ح  ا تا تف
ععاماي ري رساهتا على ريار  ع اعاري  ريع عدروعق وفق ريعا د االف    عجل س، ع عمن،...عخل (،  ي   احل 

 (.3.92 و بريا  تد  ح يسا  و  ت   ري   يم  عظاورا عحلسايب ع فن جت 51 يم  عظاورا عحلسايب  لع ا     ا 
   ها تررت  و  فرس  احل  يا رياور اهتا عحلسابي  تفوق  يم  عظاورا ع فن جت 52اىل  53ع ع ا عا ري   تريا با جت

 ري ه مما  سه على عظوعفر  ع  س ي  دفنعي ع عي   على ريلاري ن تله ع ع ا عا.
 عحلسايب هلاع عظاتد ت ة برلي  ري   يم  عظاورا ع فن جت   او على ع عموم فرس  احل  يم  عظاور

مما   شن على عتفاق بصف  حس ي  ريع ب وي ااع ع و ، مبع  ع ا ل ع  سيب  1.121باحننعح ريعيا ي  س   و  ( 2.26
 ترسيا عدروعق.و  هلا  عظ رساا  سيار  بزئ 

 بعس عراعنع  ا     ع او  ع فنعي  عظال ل   لمسو  عدوه عظاعلق بريال ريسى ت ل عظ رساا ع صتد        
         حترق ع فن ي  عدوىل و  عظسع   ع اسو ري ، ر ساوه عحل ا على ريسى  سقو  ر   بوة   ر يت  لمفااياعظاو و 
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ذ ه وفق ريا تو سه ريع ياا و  عةحننعفاا عظعيا    عظاور       ع او  ع فنعي ،و  حبسا  عظاورا عحلسايب ع عام
 عجلسوه تيحا :

 25 الجدول رقم:
 للعبارات المشكلة للفرضية األولىالمتوسط الحسابي العام 

 المحاور الفرعية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارم

 9658, 4,07 ريفهوم ع اسو ق   عظ رس  1
 8.702 4.84 ع  ي   ع اسو ري  2
 1,746 3,95 حبو  ع اسو قو  ح ام عظعلورياا ع اسو ري  3
 1.188 3.72 ريار  عظز   ع اسو رجت   عظ رس  4
 0,889 104, ريار  ع اسو ق ع سع لجت باظ رس  2
 1,224 473, عةبا ا  ع اسو رجت   عظ رس و  عإلبسعع 2
 1,141 303, ترسيا عدروعق   عظ رس و  بزئ  7

 1,122 815, المتوسط العام
 وىلري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ريع ياا عجلسعوه ع ا   با او  ع فنعي   لفن ي  عد المصدر:

ري    ه حاائ  عجلسوه تع   ح  ا تا  يم  عظاورا عحلسايب ع عام جلميع ب وي ع و  عدوه ري  
مما  1.133باحننعح ريعيا ي عام  س   و  اجت  يم  تفوق  يم  عظاورا ع فن جتو  2.81عةراما    اا    سوي 

 عظسع   ع اسو ري   لم رساا ع صتد و  امي   ا ري  عحل ا على  سق ع فن ي  عدوىل مبع  تحه ا اع ت ل  لمفااي
 عظاور     مما ر  االت تحال اها ع اسو ري .و 

 اختبار الفرضية الثانية :المطلب الثاني
ع ك  اا ري  لرها تا ت ل عظ رس  و  ر ساوه ري    ه ااع عظ ل  ع ا ا  ريسى  سق ع فن ي  ع ثاحي       

 ت و ن ع عس س ري  عظزع ا ع ا افسي .و  لى ب اءعظسع   ع اسو ري  ريساعساا عو   لمفاايا
 و ة ا ا  اا  ع فن ي  ر عامس على عظس   ع و فجت ري    ه ترييا ي    عتفاق ع عي   عظساجوب        

 عحننعفاهتا عظعيا   و  ريلاري ن ع ع ا عا عظال ل   و  اا  ع فن ي ، ري    ه  سا  االت عظاور اا عحلسابي و 
ظاورا ع فن جت، ااع ري   ه   ما ر ساوه ع ا ا  اا  ع فن ي  ري    ه بعت ري شنعا عإل صاء ريرا حاها باو 

 عةراسةيل ري   ه  ت نى.
 االختبار الوصفي للفرضية :الفرع األول

 31ع اي تلم  و   ريال ريسى  سق اا  ع فن ي   صص ع  ا    ا ه عجلزء ع ثا   ري  عةراما        
او  فنعي ، حناوه  يال ريسى  سق    ري ها    يال ي    عةتفاق ع عام ريع    ر عة تو عل عة ت بع  و

 ع ا عا ع و  ري    ه عظاورا عحلسايب ع عام.
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 مساهمة أنظمة البحوث التسويقية: -أوال
 تلم  ااع ع و  ع فنعجت مخس  ع ا عا  اوه ع  ا   ري    هلا  يال ريسى عتفاق تفنعي ع عي   عظساجوب ن

  س ري  ل ريعاجل  ع  ياحاا ري  عحلصوه على ع  ا ائ  عظو س    عجلسوه ع اايل:. و اا  ع ع ا عا ريلاري نو 
 27 الجدول رقم: 

 المتوسط الحسابي المتعلق بمساامة أنرمة البحوث التسويقية في اكتساب المزايا التنافسية

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارم

 1,039 3,78  سرياها ب فل  طن ر  مم   و  اسو ري    عظ رس    حتس س ع سوق عظاو ع تسااا ع  سو  ع  65
 حتس س حوعياهاو  تسااا ع  سو  ع اسو ري    عظ رس  على ترييا عظ افس  ع سائس    ع سوق 66

 9378, 3,66 ي     وهتاو 
 9658, 3,81 ط يع  ع سلع و  ع ك تا ار  تساعس ع  سو  ع اسو ري    عظ رس  على حتس س ت ف  طنق ع او  ع 67
ع اس ا    جا ع ا ا يت ع  لي  عظاعلر  و  تساعس ع  سو  ع اسو ري    عظ رس  على ع ل ا 68

 9988, 3,69 با سلع 
عحللوه و  عظال  او  تلع  حبو  ع اسو ق   عظ رس  يو ع   دع   حتس س ع فنص ع اسو ري  69

 9758, 3,78 عظررت   هلا  عظال  ا

 0,982 745, المتوسط الحسابي العام
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:

 ري  حاائ  عجلسوه تع   ح  ا تا     يا رياور اا ع ع ا عا ع مس تفوق  يم  عظاورا ع فن جت
ريلاري ن اا  ع ع ا عا، تي تا تح م  و  نعي ع عي   عظساجوب نباحننعفاا ريعيا     عيف ، مما   شن على عتفاق تفو 

 حتس س ع سوق عظاو ع ع  سو  ع اسو ري  تسااا   ع اسا  اا  عظ رساا ع عس س ري  عظزع ا ع ا افسي  ريث  
نق حتس س ت ف  طو  ،ي     وهتاو  حتس س حوعياهاو  ترييا عظ افس  ع سائس    ع سوقو  ، سرياها ب فل  طن ر  مم   و 

حتس س ع فنص و  ،ع اس ا    جا ع ا ا يت ع  لي  عظاعلر  با سلع و    او  ،ط يع  ع سلع و  ع او  ع ع ك تا ار 
 .عحللوه عظررت   هلا  عظال  او  عظال  او  ع اسو ري 

و على ع عموم فرس  اءا  يم  عظاورا عحلسايب ع عام هلاع ع و  ع فنعجت ت دة ريد   يمد  عظاوردا ع فن دجت 
ري ه مي   ع روه تا تح م  ع  سو  ع اسو ري  تسااا   ع اسا  ادا  و  0,982باحننعح ريعيا ي  س   و  (،742, 

 عظ رساا  لعس س ري  عظزع ا ع ا افسي .
 :سياسة التسويق الداخليمساهمة  -ثانيا
ع س عردد   عظاوردد   ودد و   ريددال ريددسى ريسددامه  رياردداا ع اسددو ق ع ددسع لجت   ع اسددا  عظ رسدداا ع صددتد        

ع ددا عا  ددا ه ع تددند،  يدد  ري  ددل عظعاجلدد  عإل صددائي   ل ياحدداا ريدد  عحلصددوه  5 لمزع ددا ع ا افسددي ،    صدديص 
 على ع  اائ  عظ ي     عجلسوه تيحا :
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 28 الجدول رقم:
 المتوسط الحسابي المتعلق بمساامة سياسات التسويق الداخلي في اكتساب المزايا التنافسية

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارم

 9798, 3,59  لم رس   س     د  على ع سي ن  على امجايل ت ا يفها بفل  ع ةعري  ع اس   ي  عظاا    لعاريل ن 70
عظناور ن   عظ رس  رااا بال   وع ح      عظالا   ع ك و  رهو   عةتصاه ب ن ع نئيس 71

 7518, 4,38 تعرتد عظ رس    ع و ل عظ ار 
 9758, 4,22  وا ع فن ق ع وع س ع ك  العن لا ع عماه عاري   س ريها رااا   ت و  تيعء عظ رس  72
 1,061 3,81 حالن عظ رس  جلميع عظعلورياا ع اسو ري  ب ن ع عاريل ن  س  بال     د ري  ريساوى تيعئها 73
 9428, 3,88 بال   وع ح   مليز عظ رس  عم ئها عحع س و  ريساوى ع افاع  ع   د ب ن عماه عظ رس  74
 ةعهتا عحع س بال   اجيايب على  س   عظ رس  و  شت  عظوظف ن ظ ا   تا ار  ريع ري ا هتا 75

 8788, 3,94 على ع اميز 

 0,931 975, المتوسط الحسابي العام
   س وفق بياحاا عراما   ع spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
ع ك  و سها عجلسوه تع   مي   و  ب اءع على ع  اائ  ع ك تفن هتا عظعاجل  عإل صائي  هلاع ع و  ع فنعجت 

ع روه تا ا اع عتفاق ش ه تام ب ن تفنعي ع عي   عظساجوب ن على ريسامه  رياراا ع اسو ق ع سع لجت مب رساهتا   
   عظالا   ع ك تعرتد عظ رس    ع و ل و  على ع ا ا يت،ع اسا  ع عس س ري  عظزع ا ع ا افسي  ريث  ع سي ن  

 مليز اا  عد د .و  عظ رس     ،و  ت و  ريساوى عيعء ع عاريل نو  ،عظ ار 
و  س ت سا اا  ع  ايج  مجيع رياور اا ع ع ا عا تع   ع ك  احل  يا ريور اهتا عحلسابي  تفوق  يم        

يب ع عام ظسامه  رياراا ع اسو ق ع سع لجت   ع اسا  عظزع ا ع ا افسي  عظاورا ع فن جت،  ما تا عظاورا عحلسا
عليه مي   و  با اايل فهو ت ة ري  عظاورا ع فن جت،و  0,931باحننعح ريعيا ي  س   و  972, س  اا    سوي 

بال    عظاور   و  ع س عر  على ت ل ريار  ع اسو ق ع سع لجت  س راااو  ع روه تا ععاماي عظ رساا ع صتد 
 وع ح   ع اسالا  لعس س ري  عظزع ا ري  ع ا افسي .

 :االبت ار التسويقيو اإلبداعمساهمة  -ثالثا
عةبا ا  ع اسو رجت   عظ رس    ع اسالا  لمزع ا ع ا افسي   صص ع  ا   و   ريال ريسى ريسامه  عإلبسعع      

   عظساجوب ن،  ي  ري  ل عظعاجل  عإل صائي   ا ه مخس ع ا عا تريس ريسى اا  عظسامه  وفق ق عء تفنعي ع عي
 إل اباا ا ةء عدفنعي ري  عحلصوه على ع  اائ  عظو س    عجلسوه تيحا :

 
 
 
 



 رابع:دراسة على بعض المؤسسات بوالية سطيفالفصل ال

 

 

- 944 - 

 29 الجدول رقم:
 االبتكار التسويقي في اكتساب المزايا التنافسيةو  المتوسط الحسابي المتعلق بمساامة اإلبداع

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعيارم

76 
عةبا ا  ع اسو رجت على ريساوى عظ رس     لق  و   ذا ي  رياميز   لم رس  و   سها عإلبسعع
 1,045 3,94  سى عم ئها

77 
  يي اجياي عظ رس  ةراخسعرياا  س س  ظ اجاهتا تو ت و ن ري اجاا  س س  اىل ملييز ري اجاهتا 

 9488, 4,06 ع  ري اجاا عظ افس ن

78 
ملييز و  رعا  عظاميز    عظ رس  اىل  فت ع ا ا يت اىل تيىن ريساو اهتا ري   ه تسااا عد

 1,129 3,38 ري اجاا عظ رس  ري   ه  ت نى

79 
ري اجاهتا بصف  و  رااا عراخسعم عظ رس  درا ي  تنوجيي  ري ا ن  اىل ملييز عظ رس  بصف  عاري 

 1,203 3,31  ا  

80 
   ع او  ع ري  ها ري  ع سي ن  على ت ا يفها ري   ه   جت عظ رس   ألرا ي  ع ارليس   

 1,045 3,44  سرياها ب فل  ع  نق عظم    ري   ه  ت نىو  عراهسعح   اعاا رو ي  ريعي  و 

 1,074 635, المتوسط الحسابي العام
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
ه تع    الح   ا تا     يا عظاور اا عحلسابي   لع ا عا ع مس  احل تفوق  يم  وفق حاائ  عجلسو  

ترا ي  و  باحننعفاا ريعيا     عيف ، مما   شن على تا ععاماي اا  عظ رساا على طنقو  عظاورا ع فن جت
رياميز   لم رس   لق  و   ذا ي  تسو ري  ري ا ن   س ري  ها ري  ع اسا  ع عس س ري  عظزع ا ع ا افسي  على شا ل  

ع سي ن  على و  ،فت ع ا ا يت اىل تيىن ريساو اهتاو  ،ملييز ري اجاهتا ع  ري اجاا عظ افس نو  ، سى عم ئها
ااع وفق و  ، سرياها ب فل  ع  نق عظم    ري   ه  ت نىو  عراهسعح   اعاا رو ي  ريعي  و  ت ا يفها ري   ه 

 ريا  اء   ع ع ا عا ع مس على ع اوعيل.
باحننعح ريعيا ي و  632,ءا  يم  عظاورا عحلسايب ع عام  ا  س ااع عةبا   ي  بلتل  يماه و  س  ا      
عةبا ا  ع اسو رجت   اا  عظ رساا   و  مما  سه ية   وع س  على ريسى ريسامه  عإلبسعع 1,074 س   

 ع اسالا  لعس س ري  عظزع ا ع ا افسي .
 :سياسة تقسيم السوقمساهمة  -رابعا
ترسيا ع سوق   عظ رساا و  ع س عر    ع اسالا  لمزع ا ع ا افسي ، و  لاا ريسى ريسامه  ريار  بزئ إل       

 ي  ريلاري ن اا  ع ع ا عا، و  ع ا عا تريس ريسى ي    عتفاق تفنعي ع عي   عظساجوب  6 صص ع  ا    ا ه 
عةحننعفاا عظعيا    وفق ريا و ا عحلسابي  ري  ل ريعاجل  ع  ياحاا عجملمع  ري  عحلصوه على ع  اائ  ع ا   باظاور ا

  و سه عجلسوه ع اايل:
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 66 الجدول رقم:
 المتوسط الحسابي المتعلق بمساامة سياسة تقسيم السول في اكتساب المزايا التنافسية

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارم

 1,008 3,88 اا على ملييز ري اجاهتا  يام عظ رس  بارسيا ع سوق اىل   اعاا  زئي  راعس 81

82 
 غ اهتا و  عراهسعح عظ رس  ظساهل  ن وسي   بس   ري  ها ري  ع و وه عىل تل ي   ا اهتا

 1,185 3,88 عحلرير 

 9588, 3,72 رامهل ريار  ترسيا ع سوق عظعامس  ري      عظ رس    ملييز عظ رس  ع  با جت عظ افس ن 83

84 
 وياا على ري  ر   تنعفي  وسي  رااا   حت مها عدريث    ت ا يت ع او  عتن يز عظ رس   ه

 1,164 3,00 ع رتو  و 

 1,150 3,03  يام عظ رس  باراهسعح  زء ريع ن ري  ع سوق ري  ها ري  تل ي  ريا ل اته ب    ع ا ا يت عظم    85
 1,093 505, المتوسط الحسابي العام

 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssلى ان اا بنحاري  ري  اعسعي ع  ا   ب اءع ع المصدر:
ري  حاائ  عجلسوه تع   ح  ا تا ا اع عتفاق  وه ريسامه  ريار  ترسيا ع سوق   عظ رساا و   

 ،ع نغ اا عحلريري   لمساهل  نو  تل ي  عحلا ااو  ع س عر    ع اسا  ظزع ا ت افسي  على شا ل  ملييز عظ اجاا،
ااع وفق ريا ت سته عظاور اا عحلسابي   لع ا عا ع ث   عدوىل  ي   احل و  با جت عظ افس ن، ملييز عظ رس  ع و 

، 1,185، 1,008باحننعفاا ريعيا     عيف   و  (،3,72، 3,88، 3,88 يمها تفوق  يم  عظاورا عحلسايب  
على  02و 04عا   ا (،    احل ع عء تفنعي ع عي   عظساجوب ن على عحلياي فيما خيص ريلاري ن ع ع ا  9586,

 ع اوعيل  ي   اءا  يا رياور اهتا عحلسابي  ريساو    ريم  عظاورا ع فن جت.
باحننعح و  ( تفوق  يم  عظاورا ع فن جت502,و عموريا فرس  احل  يم  عظاورا عحلسايب هلاع عظاتد        

  ع اسالا  لعس س ري  مما  سه على ريسامه  ريار  ترسيا ع سوق   اا  عظ رساا  1,093ريعيا ي  س   
 و تا ي    عةتفاق   ااع عظاتد   ت   باله ع س    ع عا ي  على ع س با جت عظاتدعا و  عظزع ا ع ا افسي ،

ااع ريني   ما ر ق تا تشنحا ا يه   ع ا ا  رياتد ريار  ترسيا ع سوق ع اص با فن ي  عدوىل  ي  و  عد نى،
ا  عظ رساا  سيار  ترسيا ع سوق   د  ت    اا عظاورا عحلسايب    سوي   ت   ي    عةتفاق  وه ت ل ا

 اجت ي    عتفاق  س رياور  .و  302,
عحننعفاهتا عظعيا   ، و  بعسريا   ع ا ا  عظاتدعا ع فنعي  عظاعلر  با فن ي  ع ثاحي  بوعر   رياور اهتا عحلسابي       

 عحننعفه عظعيا ي.و  عحلسايب ع عام ر ساوه ع ا ا  ع فن ي      ري    ه عظاورا
 و عجلسوه ع اايل  و ح اا  ع  اائ :
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 61 الجدول رقم:
 المتوسط الحسابي العام للعبارات المشكلة للفرضية الثانية

 المحاور الفرعية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارم

 0,982 743,  ريسامه  تح م  ع  سو  ع اسو ري    ع اسا  عظزع ا ع ا افسي 1
 0,931 973, ريسامه  ع اسو ق ع سع لجت   ع اسا  عظزع ا ع ا افسي  2
 1,074 633, عةبا ا  ع اسو رجت   ع اسا  عظزع ا ع ا افسي و  ريسامه  عإلبسعع 3
 1,093 503, ريسامه  ريار  ترسيا ع سوق   ع اسا  عظزع ا ع ا افسي  4

 1,02 715, المتوسط العام
   اعسعي ع  ا   ب اءع على ريع ياا عجلسعوه ع ا   با او  ع فنعي   لفن ي  ع ثاحي ري المصدر:

عظاعلق و  ري  عجلسوه تع   ح  ا تا عظاورا عحلسايب جلميع ع ا عا عجلزء ع ثا   ري  عةراما  
  1,02س   باحننعح ريعيا ي  و  اجت  يم  تفوق  يم  عظاورا ع فن جتو  712,با فن ي  ع ثاحي   س بلتل  يماه 

عظسع   ع اسو ري  و عليه مي   ع روه ب حه ا اع عتفاق ب ن تفنعي ع عي   عظساجوب ن على ريسامه  ت  يها  لمفاايا و
   ع اسالا  لعس س ري  عظزع ا ع ا افسي  مما  رويحا اىل   وه ع فن ي  ع ثاحي .

 االختبار االستداللي للفرضية :الفرع الثاني  
ا  ع فن ي  ع ثاحي  ري  ريس   عإل صاء ع و فجت ري    ه  يال ي    عةتفاق باراخسعم بعسريا   ع ا       

عةحننعفاا عظعيا   ، ر ساوه   ااع ع فنع ع ا ا  اا  ع فن ي  ري   اح  عإل صاء و  عظاور اا عحلسابي 
عظاعلق باجلاح  عظ هججت  ذ ه باراخسعم مجل  ري  عظعا د ع ك ر رل عإلشا   ا يها   عظ س  ع ثاينو  عةراسةيل

  لس عر  عظيسعحي .
ا تسرراب و اختبررار االنحرردار البسرريط الختبررار العالقررة بررين تبنرري المفرراهيم التسررويقية   -أوررال

 المزايا التنافسية:

ع اسا  عظزع ا ع ا افسي  حروم بعمليد  اا د  ظاتددعا و   ة ا ا  ع ع    ب ن    ري  ت ل عظفاايا ع اسو ري       
 فن ي ،  ي  رياا ععا ا :ع 
  ت ل عظفاايا ع اسو ري    ع اسو ق( مبثاب  عظاتد عظسار 
 ع اسا  عظزع ا ع ا افسي   ع ا افسي ( مبثاب  عظاتد ع اابع 

(، حنصد  علدى  52اىل  1عظاعلق با ل عظفاايا ع اسو ري    ري  ع ع ا     دا و  و باجميع مجيع ع ا عا عجلزء ع ثاين
ت دل عظفداايا ع اسددو ري  تو لل ع اسدو قلل،    د ن تا بميدع ع ددا عا عجلدزء ع ثا د  ريد  عةردداما   و  ظسدار عظاتدد ع

 عظامث    ع اسا  عظزع ا ع ا افسي  تو للع ا افسي لل.و  راال     ا عظاتد ع اابع
 :عملي  ع  ما   اا  مسسل   ا باحلصوه على ع  اائ  عظو س    عجلسوه ع اايل       
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 63 الجدول رقم:
 اكتساب المزايا التنافسيةو  اختبار العالقة بين تبني المفاايم التسويقية

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,591
a

 ,349 ,328 9,188 

a. Valeurs prédites:  (constantes), Marketing 

 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssى ان اا بنحاري  ري  اعسعي ع  ا   ب اءع عل :المصدر
 ري  حاائ  عجلسوه تع   جنس:

 2.66او  ساوي با ارن   اىل و  6.229  ساوي (R-deux ريعاري  ع اسس س 
ع ك حتس  على ريساوى ع اسا  عظزع ا ع ا افسي     اري  ع اتدع % 26و عليه مي   ع روه تا  اويل        

 عظاور   و  ع س عر  تن ع تو  فسناا ريساوى ت ل اا  عظ رساا  لمفااياو  اا  عظ رساا ع صتد 
 عظسع   ع اسو ري .و 

ا تساب المزايا و ختبار عالقةاالرتباط الثنائي بين تبني المفاهيم التسويقيةا -ثانيا
 :التنافسية

ع  ادائ  عظو دس   ري  عحلصدوه علدى  spssباراخسعم يعئما بنحاري  و  اا عملي  ع  ا   ع سابر  مسسل   ا
 ع اسا  عظزع ا ع ا افسي .و    عجلسوه تيحا   وه ريسى ي    عة ت ام ب ن    ري  ت ل عظفاايا ع اسو ري 

 62 الجدول رقم:
 اكتساب المزايا التنافسيةو  مصفوفة االرتباط بين تبني المفاايم التسويقية

 

 Marketing Competitivite 

Marketing 

Corrélation de Pearson 1 ,591
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 32 32 

Competitivite 

Corrélation de Pearson ,591
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 32 32 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 بياحاا عراما   ع  س  وفق spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
 

عظسع   ع اسو ري    و   الح ري  عجلسوه تع   و وي ع    ع ت ام  و   ب ن رياتدعا ت ل عظفاايا
ب ن ع اسالا  لمزع ا ع ا افسي ، اذ بلد ريعاري  عة ت ام ع ث ائجت و  عظاور   و  ع س عر و  عظ رساا ع صتد 

تع س  سق و  اجت حس    س ااري  تعة. و % 56  ا و لل  سوي تي تا ع    عة ت ام ترن  6.691  دروا 
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عظسع   ع اسو ري    ع اسالا و  ع  اائ  عظاسص  عليها رابرا  وه يو  ت ل عظ رساا و  ع س عر   لمفاايا
  لعس س ري  عظزع ا ع ا افسي .

 :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  -ثالثا
بسة   ي    عظع و   تو ع سة    ANOVA ع ا ا  ع فن ي  ع ثاحي  على حتلي  ع ا ا   روح حعامس        

 ع لا ن تالم اا ريا لجت:و  H1تو  H0ااع  ر وه ع فن ي  و  6.66عإل صائي  
H0عظسع   ع اسو ري  ة  سااا   ع اسالا  لمزع ا ع ا افسي .و  : ت ل عظ رس   لمفاايا 
H1عظسع   ع اسو ري  رااا   ع  سالا  لمزع ا ع ا افسي .و  ا: ت ل عظ رس   لمفااي 

 ه:د ي  تح 6.66عجلسو ي  با سة   عإل صائي   sigتو  فلها حرا ا  يم   H0و  لس ا على   وه ع فن ي  
   اذع  احل ع ريمsig   حنفت ع فن ي   6.66ت   ريH0 
  ع ريمدددددددددددددددددددددددددد  تريددددددددددددددددددددددددددا اذع  احددددددددددددددددددددددددددلsig   حر دددددددددددددددددددددددددد  فن ددددددددددددددددددددددددددي  ع عددددددددددددددددددددددددددسم  8.82ت ددددددددددددددددددددددددددة ريددددددددددددددددددددددددددH0 

 ريعاجل  اا  ع فن ي  تع ل ع  اائ  عظو س    عجلسوه تيحا :
 62 الجدول رقم:

 ANOVAتحليل التباين 
 

Modèle Somme des carrés ddl 
Moyenne des 

carrés 
D Sig. 

1 Régression 1359,864 1 1359,864 16,110 ,000
a

 

Résidu 2532,355 30 84,412   

Total 3892,219 31    

a. Valeurs prédites:  (constantes), Marketing 

b. Variable dépendante:  Competitivite 

 

 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
 8.82با اايل فهجت ت   ري  و  8.88تساوي  sigري    ه  سوه حتلي  ع ا ا   تع   ح  ا تا  يم  

عظسع   و  ، مبع  تا ت ل عظ رس   لمفااياH1  وه ع فن ي  و  H0  عحل ا بنفت ع فن ي   عليه مي و 
 ع اسو ري  رااا   ع اسالا  لعس س ري  عظزع ا ع ا افسي .

و عليه مي   ع روه تا مجيع عة ا ا عا ع ك ت ن ل  وه ع فن ي  ع ثاحي  روعءع ريا تعلق ري ها باجلاح        
 ع ك ريفاياا تا ت ل عظ رساا ع صتد و  ةيل عتفرل  وه ت  يس  س  ع فن ي  ع ثاحي ع و فجت تو عةراس

 عظسع   ع اسو ري   س رااا   ع اسالا  لعس س ري  عظزع ا ع ا افسي .و  عظاور   و  ع س عر   لمفااياو 
 اختبار الفرضية الثالثة :المطلب الثاني

ع ك  اا ري  لرها تا ع اسا  و  سى  س  ع فن ي  ع ثاع ث ر ساوه ري    ه ااع عظ ل  ع ا ا  ري      
 عظ رس   لمزع ا ع ا افسي   سااا   ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي.



 رابع:دراسة على بعض المؤسسات بوالية سطيفالفصل ال

 

 

- 920 - 

       و ة ا ا  اا  ع فن ي  ر عامس على عظس   ع و فجت ري    ه ترييا ي    عتفاق ع عي   عظساجوب        
 عحننعفاهتا عظعيا   و  اا  ع فن ي ، ري    ه  سا  االت عظاور اا عحلسابي ريلاري ن ع ع ا عا عظال ل   و  و 
ريرا حاها باظاورا ع فن جت، ااع ري   ه   ما ر ساوه ع ا ا  اا  ع فن ي  ري    ه بعت ري شنعا عإل صاء و 

 عةراسةيل ري   ه  ت نى.
 االختبار الوصفي للفرضية :الفرع األول

 85ع ا عا ري  ع ع ا     ا  16ن ي    عةعاماي على جمموع  ري  ع ع ا عا    ريال ريسى  سق اا  ع ف      
 ريال و  تو ه اا  ع فن ي ،و  ع ك  اة   ريلاريي ها ريساوى عتفاق تفنعي ع عي   عظساجوب نو  (، 96اىل ع ع ا     ا 

 يا    ع  عظاورا ع فن جت.عحننعفاهتا عظعو  ي    عةتفاق روح حعامس على عظاور اا عحلسابي  ظخالت ع ع ا عا
 ريعاجل  ق عء عظساجوب ن ري   ري  عحلصوه على ع  اائ  عظ ي     عجلسوه تيحا :

 66 الجدول رقم:
 المتوسط الحسابي المتعلق بمساامة سياسة تقسيم السول في اكتساب المزايا التنافسية

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارم

86 
  ت با ا ريعاة    ه ع س وعا عد د  بفل  عظزع ا ع ا افسي  عظ اس    نعء ت  يها  ررل عظ رس

 0,861 4,03 عظفاايا ع اسو ري  عحلس ث 

 8408, 4,06  ررل عظ رس  ت با ا ريعاة    ه ع س وعا عد د  بفل  حت مها عجليس   ريع ا ت ا يفها 87
 1,040 3,63 س  ري  اها ري  ريلاعف   جا ت با هااررتعتيجي  ع اميز ع ك ت  اها عظ ر 88

89 
مل  ل عظ رس  ري  حتريق ريعسه عائس على عةراثما  عاه   ع س وعا عد د  بفل  اررتعتيجي  

 7348, 3,91 ع سي ن  على ع ا ا يت

90 
 ررل عظ رس  ع تفاعا    جا  صاها ع سو ي  بفل  عرات هلا  لمزع ا عظاسرر  ري  ريار  

 8038, 3,75   ع  سو  ع اسو ري تح م

91 
ترسيا و  ت و   جا عظ يعاا   عظ رس  بال     د   ع س وعا عد د  بفل  ريار  بزئ 

 9468, 3,41 عدروعق ع ك   ععاماياا

92 
 ررل عظ رس  ريعسه عاه ري  عد باا   ه ع س وعا عد د   نعء عظزع ا عظاسرر  ري  ريار  

 1,078 3,50 ا عةبا و  عإلبسعع

93 
 مل  ل عظ رس  ري  ع نفع ري  ريساوى  صاها ع سو ي   نعء عظزع ا عظاسرر  ري  ت  يها درس

 8138, 3,72 ري اي  ع اسو ق ع سع لجتو 

94 
حا  ع  ت ل عظ رس   لمفاايا ع اسو ري  عحلس ث  عىل ع اسا  ع عس س ري  عظزع ا عحلس ث  مما ري  ها 

 8888, 3,72 ريساوى  صاها ع سو ي و  ري  ريلاعف   جا عظ يعاا

95 
 ررل عظ رس  ت با ا ريعاة  رامهل   تعز ز  س هتا على ع امو   ع اع ي بفل  عظزع ا ع ا افسي  

 9878, 3,84 ع ك ع اس اها ري  و عء ت ل عدرس ع اسو ري 

 0,899 765, المتوسط الحسابي العام
 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssبنحاري   ري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا المصدر:
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و عليه ري    ه ريع ياا عجلسوه تع   ح  ا تا مجيع  يا رياور اا االت ع ع ا عا عظال ل  هلاع  
عليه مي   ع روه تا ا اع عتفاق و  باحننعفاا ريعيا     عيف  حس يا،و  عجلزء تفوق  يماها  يم  عظاورا ع فن جت

عي   عظساجوب ن على تا عظزع ا ع ا افسي  عظ اس   ري      ري رساهتا  ريث  ع اس ا ش ه تام ب ن االت تفنعي ع 
عظسع   ع اسو ري    مما ر  االت و  االت عظزع ا عظاسرر   نعء ت  يها  لمفااياو  ع اميزو  عجليس   ع ا ا يت،
 بال   وع ح   ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي.و  تحال اها  س راعساا

 نع   اىل مل   عظ رس  ري  ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي بفل  عظزع ا  96و تالد ع ع ا     ا       
عدرس ع اسو ري ،  ي   اا ا اع عتفاق ش ه تام ب ن تفنعي و  ع ا افسي  عظ اس    نعء ت  يها ظخالت عظفاايا

باحننعح ريعيا ي  س   و  2.82ظاورا عحلسايب ع عي   عظساجوب ن على ريلموا اا  ع عة ، ت   و لل  يم  ع
6.987 . 
و على ع عموم مي   عحل ا على  س  اا  ع فن ي  ري    ه عظاورا عحلسايب ع عام ع اي بلتل  يماه       
اجت  يم  تفوق  يم  عظاورا ع فن جت، تي مبع  تا فع  عظزع ا ع ا افسي  و  8.000باحننعح ريعيا ي  س   و  3.72

 ري      اا  عظ رساا  س رامهل   ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي.عظ اس   
 االختبار االستداللي للفرضية :الفرع الثاني

ر ساوه ع ا دا  ادا  ع فن دي  ريد   د ه بعدت ري شدنعا عإل صداء عةرداسةيل ع دك رد رل عإلشدا   ا يهدا 
 رابرا.

 اختبار االنحدارأوال:
 القدرة على التمويل الذاتي:و  بار العالقة بين المزايا التنافسية المكتسبةاختبار االنحدار البسيط الخت -1

 ددس   عظ رسدد  علددى ع امو دد  ع دداع ي حرددوم بعمليدد  اا دد  و  ة ا ددا  ع ع  دد  بدد ن  دد  ريدد  عظزع ددا ع ا افسددي  عظ اسدد  
 ظاتدعا ع فن ي ،  ي  رياا ععا ا :

 اتد عظسار ع اسا  عظزع ا ع ا افسي   ع ا افسي ( مبثاب  عظ 
 س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي  ع رس   على ع امو   ع اع ي( مبثاب  عظاتد ع اابع  

(،  86اىل  56عظاعلق باظزع ا ع ا افسي  عظ اس     ري  ع ع ا     ا و  و باجميع مجيع ع ا عا عجلزء ع ثا        
            ء ع نعبع ري  عةراما   راال     ا عظاتد ع اابع    ن تا بميع ع ا عا عجلز ، حنص  على عظاتد عظسار 

 لل.ع رس   على ع امو   ع اع يعظامث     س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي للو  (، 96اىل  85  ري  ع ع ا     ا 
 حا :ريعاجل  ع  ياحاا ة ا ا  عةحنسع  ع  سيا ري   ري  عحلصوه على ع  اائ  عظو س    عجلسوه تي        

 
 
 
 



 رابع:دراسة على بعض المؤسسات بوالية سطيفالفصل ال

 

 

- 928 - 

 65 الجدول رقم:
 القدرة على التمويل الذاتيو  المزايا التنافسية المكتسبة اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين

 
 
 
 
 

 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
ااع ريا و  ،% 66.8تي  6.668(  ساوي R-deuxري    ه عجلسوه تع   ح  ا تا ريعاري  ع اسس س        

ع امو   ع اع ي   وا ري  ع اتدعا ع ك حتس  على ريساوى  س   اا  عظ رساا على  % 61ريع ا  تا ترن  ا 
 ر  ها ريسى  جا عظزع ا ع ا افسي  عظ اس   ري      اا  عد د .

اختباااار االنحااادار المتعااادد الختباااار العالقاااة باااين كااال مااان تبناااي المفااااايم التساااويقية والمزاياااا التنافساااية  -3
 القدرة على التمويل الذاتي:و  المكتسبة

تدعا ع ك حتس    ريساوى  س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي رينياا تروم ع فن ي  ع ثا ث  على ترال تا ع ا      
 عظسع   ع اسو ري .و  اىل ريساوى عظزع ا ع ا افسي  عظ اس    نعء ت ل عظفاايا

عظزع ا ع ا افسي  عظ اس   على  س   و  و عليه ر ساوه ريعنف  ريساوى ت  د    ري  ت ل عظفاايا ع اسو ري       
 ع امو   ع اع ي،  ي  رياا ععا ا :عظ رس  على 

 . ت ل عظفاايا ع اسو ري    ع اسو ق( مبثاب  عظاتد عظسار 
 .ع اسا  عظزع ا ع ا افسي   ع ا افسي ( مبثاب  عظاتد ع وريا تو رياتد ريسار   اين 
 .س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي  ع امو   ع اع ي( مبثاب  عظاتد ع اابع  

  صائي  هلا  عظاتدعا ري  ل ري  عحلصوه على ع  اائ  عظو س    عجلسوه تيحا :عظعاجل  عإل
 67 الجدول رقم:

 القدرة على التمويل الذاتيو  اختبار العالقة بين كل من تبني المفاايم التسويقية والمزايا التنافسية المكتسبة

 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
 

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,712
a

 ,508 ,491 4,471 

a. Valeurs prédites:  (constantes), Competitivite 

 

 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,721
a

 ,520 ,487 4,488 

a. Valeurs prédites:  (constantes), Competitivite, Marketing 
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 تي مبا ريع ا  6.636(  ساوي R-deuxو عليه ح  ا ري  حاائ  عجلسوه تع   تا ريعاري  ع اسس س   
عظاور   و  ع س عر  على ع امو   و  ري  ع اتدعا ع ك حتس  على ريساوى  س   عظ رساا ع صتد  % 63تا 

ع اسا  عظزع ا ع ا افسي  ري   ه  و  ع اع ي تفسناا ع اتدعا على ريساوى    ري  ت ل عظفاايا ع اسو ري  ري   ه ،
 رياق اا  ع فن ي .و  او ريا  اماشىو  ت نى،

 قة االرتباط عالاختبار  ثانيا:
قدرة المؤسسة على و عالقة االرتباط الثنائي بين  ل من المزايا التنافسية الم تسبة -1

 التمويل الذاتي:
 س   عظ رس  على و  باعاماي ع  ما   ع ك ر رل عإلشا   ا يها   عظزع ا ع ا افسي  عظ اس    ماتد ريسار ،      

 ء ريصفوف  عة ت ام ع ث ائجت وفق ريا ت ي ه ريع ياا عجلسوه ع اايل:ع امو   ع اع ي  ماتد تابع (، مي   ب ا
 68 الجدول رقم:

 قدرة المؤسسة على التمويل الذاتيو  مصفوفة االرتباط بين المزايا التنافسية المكتسبة
Corrélations 

 Competitivite Autofinancement 

Competitivite 

Corrélation de Pearson 1 ,712
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 32 32 

Autofinancement 

Corrélation de Pearson ,712
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 32 32 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 س وفق بياحاا عراما   ع   spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
عح   ا ري  ريع ياا عجلسوه تع   مي   ع روه تا ا اع ع    ع ت ام  س  و   ب ن    ري  ع اسا   

ااع ريا  فسن  ريعاري  عة ت ام ع ث ائجت   دروا ع اي  اا و   س هتا على ع امو   ع اع ي،و  عظ رس   لمزع ا ع ا افسي 
 .% 71.2   سوي 

قااادرة و  ي المفااااايم التساااويقية والمزاياااا التنافساااية المكتسااابةعالقاااة االرتبااااط االمتعااادد باااين كااال مااان تبنااا -3
 المؤسسة على التمويل الذاتي:

 ب اءع على ع  موذج ع اي  عاة تا:        
 . ت ل عظفاايا ع اسو ري    ع اسو ق( مبثاب  عظاتد عظسار 
 ريسار   اين.ع اسا  عظزع ا ع ا افسي   ع ا افسي ( مبثاب  عظاتد عظاتد ع وريا تو رياتد  
 .س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي  ع امو   ع اع ي( مبثاب  عظاتد ع اابع  

  س  اءا ع  اائ  على ع  سو ع اايل:و  ملل ي عر  ي    عة ت ام ب ن اا  عظاتدعا ع ث  ،        
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 69 الجدول رقم:
 قدرة المؤسسة على التمويل الذاتيو  المكتسبة المزايا التنافسيةو  مصفوفة االرتباط بين تبني المفاايم التسويقية

Corrélations 

 Marketing Competitivite 
Autofinancemen

t 

Marketing 

Corrélation de Pearson 1 ,591
**

 ,512
**

 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,003 

N 32 32 32 

Competitivite 

Corrélation de Pearson ,591
**

 1 ,712
**

 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 32 32 32 

Autofinancement 

Corrélation de Pearson ,512
**

 ,712
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,003 ,000  

N 32 32 32 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 فق بياحاا عراما   ع  س و  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
اجيابي  ب ن    رياتدعا ع س عر ،  ي  و   ريعاري  و  ري  عجلسوه تع   ح  ا و وي ع    ع ت ام  و   

 ت ل عظفاايا ع اسو ري ب ن و  ،% 20.1ع اسا  عظزع ا ع ا افسي   سوي و  عة ت ام ب ن ت ل عظفاايا ع اسو ري 
ب ن ع اسا  عظزع ا  % 71.2،     ن  اا    سوي % 21.2سوي  س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي  و 

  س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي.و  ع ا افسي 
 :ANOVAاختبار صحة الفرضية باستعمال تحليل التباين  ثالثا:

بسة دد  ي  دد  عظع و دد  تو ع سة دد   ANOVAرددوح حعامددس   ع ا ددا  ع فن ددي  ع ثا ثدد  علددى حتليدد  ع ا ددا   
 .H1تو  H0ااع  ر وه ع فن ي  و  8.82ي  عإل صائ

 محتوى الفرضية الثالثة:
عظ ددو   ريدد    دد  عظ رسدد  بفلدد  ت  يهددا  لمددسع   ع اسددو ري  و  تسددااا عظزع ددا ع ا افسددي  عظ اسدد  

  فع  س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي.و    تعز ز
 :ى ع  سو ع اايلعلفن يا ن  زئيا ن  باجزئاها اىل و ة ا ا  اا  ع فن ي  روح حروم

 الفرضية الفرعية األولى:
  فع  س هتا على ع امو   ع اع ي.و  عظ و   ري      عظ رس    تعز زو  تسااا عظزع ا ع ا افسي  عظ اس  

 :الثانيةالفرضية الفرعية 
 ري      عظ رس    ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي.   سااا ت ل عظفاايا ع اسو ري
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 :ANOVAر صحة الفرضية الفرعية األولى باستعمال تحليل التباين اختبا -1
 عظو     ما  لجت:و  ة ا ا   س  ع فن ي  ع فنعي  عدوىل حفرتد ع فن يا ن ع صفن          
H0 فدع  دس هتا علدى ع امو د  و  عظ و   ري      عظ رس    تعز زو  تسااا عظزع ا ع ا افسي  عظ اس  : ة 

 ع اع ي.
H1 :فددع  ددس هتا علددى ع امو دد  و  عظ ددو   ريدد    دد  عظ رسدد    تعز ددزو  ا عظزع ددا ع ا افسددي  عظ اسدد  تسدداا 

 ع اع ي.
 با ا  يق على ريع ياا ع س عر    ي عر  حتلي  ع ا ا   على ع  سو ع اي  و سه عجلسوه تيحا :        

 56 الجدول رقم:
 للفرضية الفرعية األولى  ANOVAتحليل التباين 

ANOVA
b

 

Modèle 
Somme des 

carrés 
ddl 

Moyenne des 

carrés 
D Sig. 

1 

Régression 618,203 1 618,203 30,927 ,000
a

 

Résidu 599,672 30 19,989   

Total 1217,875 31    

a. Valeurs prédites:  (constantes), Competitivite 

b. Variable dépendante:  Autofinancement 

 

 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري  ري  اع المصدر:
  

با اايل فهجت ت   ري  ع س    عظع و   و  6.66تساوي  sigري    ه عجلسوه تع   ح  ا تا ع ريم   
عظ و   ري      و عظزع ا ع ا افسي  عظ اس   تي ريا ريع ا  تا  H1  وه و  H0عليه مي   عحل ا بنفت و  6.66

  فع  س هتا على ع امو   ع اع ي.و   رس  تسااا   تعز زعظ
 :ANOVAاختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية باستعمال تحليل التباين  -3

 ع فن ي  عظو    على ع  سو ع اايل:و  ة ا ا   س  ع فن ي  ع فنعي  ع ثاحي  حفرتد    ري  فن ي  ع عسم        
H0ري      عظ رس    ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي.  ي: ة  سااا ت ل عظفاايا ع اسو ر 
H1ري      عظ رس    ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي.  :  سااا ت ل عظفاايا ع اسو ري 
 با ا  يق على ريع ياا ع س عر    ي عر  حتلي  ع ا ا   على ع  سو ع اي  و سه عجلسوه تيحا :       
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 51 الجدول رقم:
 للفرضية الفرعية الثانية ANOVAتحليل التباين 

ANOVA
b

 

Modèle 
Somme des 

carrés 
ddl 

Moyenne des 

carrés 
D Sig. 

1 

Régression 319,513 1 319,513 10,670 ,003
a

 

Résidu 898,362 30 29,945   

Total 1217,875 31    

a. Valeurs prédites:  (constantes), Marketing 

b. Variable dépendante:  Autofinancement 

 

 .وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   المصدر:
 6.66اجت با ه ت   ري  ي    عظع و   و  6.62 تساوي sigوفق حاائ  عجلسوه تع   ح  ا تا  يم   

ري      عظ رس   سااا     ل عظفاايا ع اسو ريت تي ريا ريع ا  تا  H1  وه و  H0بنفت عليه مي   عحل ا و 
 ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي.

ع ثاحي   لفن ي  ع ثا ث  مي   عحل ا بصس  و  عدوىلعح   ا ري  حاائ  ع ا ا  ع فن يا ن ع فنعيا ن و  و ري ه      
تسااا  رس  بفل  ت  يها  لمسع   ع اسو ري  عظ و   ري      عظو  عظزع ا ع ا افسي  عظ اس  ع ثا ث ، تي تا ع فن ي  
  فع  س   عظ رس  على ع امو   ع اع ي.و    تعز ز

 المطلب الرابع: اختبار الفرضية الرابعة
   ع ا  س ري   ساها مبع  تا ت ل عظ رساا ع صتد         و  بعسريا   ع ا ا  ع فن ياا ع ث   عدوىل،

عظسع   ع اسو ري    مما ر  االت عدحال    س رااا   ع اسالا  لعس س و  عظاور   و  ع س عر   لمفااياو 
 فعل ري   س   اا  عظ رساا على ع امو   ع اع ي. ر ساوه ري    ه و  ري  عظزع ا ع ا افسي  ع ك بسو اا عز ا

بعت  صائص و  ع ا ا  اا  ع فن ي  حتس س ريسى ت  د بعت ع سماا ع الخصيى   لمساجوب ن ري   ه ،
عظسع   ع اسو ري    مما ر  االت تحال اها، و  ظ رس  ري   ه  ت نى على ت ل عظ رس  ظخالت عظفااياع

باعا ا  تا رياتد ت ل عظعنف  ع اسو ري  او عظاتد عدرارجت ع اي مي   عظ رس  ري  ع اسا  عظزع ا ع ا افسي  ري  
 .ع نفع ري   س هتا على ع امو   ع اع ي ري   ه  ت نىو   ه ،
 و مما ر ق فرس    ياغ  اا  ع فن ي  على ع  سو ع اايل:      

بعت ع صائص ع وظيفي   لم رساا و  ع س عر  ريد  و  ت  ن بعت ع صائص ع الخصي   لمساجوب ن ري   ه ،
 عظسع   ع اسو ري    مما ر  االت تحال   عظ رس .و   ه  ت نى على ت ل االت عظفاايا

 روح حعامس على ع فن يا ن ع فنعيا ن تيحا :و ة ا ا  اا  ع فن ي  
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عظدددسع   و  تددد  ن بعدددت ع صدددائص ع الخصدددي   لمسددداجوب ن علدددى ت دددل االدددت عظفددداايا الفرضاااية الفرعياااة األولاااى:
 ع اسو ري    مما ر  االت تحال   عظ رس .

 االدددت عظفدددااياتددد  ن بعدددت ع صدددائص ع وظيفيددد   ل رسددداا وددد  ع س عرددد  علدددى ت دددل  الفرضاااية الفرعياااة الثانياااة:
 عظسع   ع اسو ري    مما ر  االت تحال   عظ رس .و 

 الفرع األول: اختبار الفرضية الفرعية األولى
ع سماا و  اا عهلسح ري  ع ا ا  اا  ع فن ي  او حتس س ريسى ت  د تو عسم ت  د بعت ع صائص

 مما ر  عظ رس  ظخالت تحال اها.عظسع   ع اسو ري    و  ع الخصي   لمساجوب ن على ت ل االت عظفاايا
 ع فن ي  عإلجيابي  على ع  سو ع اايل:و  و على ااع عدرال فرس    ياغ     ري  ع فن ي  ع صفن        
H0عظسع   ع اسو ري    مما ر  و  : ة ت  ن بعت ع صائص ع الخصي   لمساجوب ن على ت ل االت عظفاايا

 االت تحال   عظ رس .
H1:  عظسع   ع اسو ري    مما ر  و  ع صائص ع الخصي   لمساجوب ن على ت ل االت عظفاايات  ن بعت

 االت تحال   عظ رس .
،  ي   اءا ع  اائ  spssري    ه بنحاري   ²كو  اسريق ااع عهلسح فرس   عراخسعم حتلي  ع ا ا  

 على ع  سو ع اايل:
 53 الجدول رقم:

 مختلف المفاايم         السمات الشخصية للمستجوبين على تبني حول مدى تأثير بعض  ²كنتايج اختبار 
 المداخل التسويقية في ممارسة مختلف أنشطة المؤسسةو 

 ²كقيمة  متغيرات الدراسة
 6.888 عجل س
 6.662 ع عمن

 6.166 عظساوى ع اعليمجت
 6.223 ر وعا ع ة 

 6.178 عظالا      ع ةعري  ع اس   ي    جماه ع اسو ق
 6.666 ع علو     ا سى عجلمعياا عظاخصص    ع اسو ق

 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   :المصدر
 

عظاعلر  مباتدعا عجل س، ع عمن، عظساوى ع اعليمجت،  ²كحاائ  عجلسوه تع   ح  ا تا     يا  ري    ه      
ع علو     ا سى عجلمعياا عظاخصص    و  ،  ع ةعري  ع اس   ي    جماه ع اسو قعظالا    ر وعا ع ة ، 

، تي تا بعت ع سماا H0  وه ع فن ي  مما  عل تا ريساوى ع سة    عيت، مبا ريع ا   6.1ت ة ري   ع اسو ق
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ا ر  االت تحال   عظسع   ع اسو ري    ممو  االت عظفاايات ل ع الخصي   لمساجوب ن       هلا ت  د على 
 .عظ رس 

اجت ع ريا عظاعلر   6.1ري  ع ري   ²كبا اس يق   حاائ  عجلسوه تع   ح  ا تا ت ن   يا و  اة تحه
 ريا  سه على تا  لمساوى ع اعليمجت ااعو  ،باظساوى ع اعليمجت وباظالا      ع ةعري  ع اس   ي    جماه ع اسو ق

 خالت عظفاايااه ع اسو ق ت ن على ريساوى ت ل عدفنعي عظساجوب ن ظعظالا      ع ةعري  ع اس   ي    جمو 
 ت ة ري ه با  س    لماتدعا ع الخصي  عد نى. عظسع   ع اسو ري    مما ر  االت تحال   عظ رس و 

 لثانية: اختبار الفرضية الفرعية الثانيالفرع ا
ت  د بعت ع صائص ع وظيفي  و  س ريسى ية  ع ا ا  اا  ع فن ي  او حتس و  اا عهلسح ري  ي عر         

عظسع   ع اسو ري    مماار  االت و  على ت ل اا  عظ رساا ظخالت عظفاايا لم رساا و  ع س عر  
 تحال اها.
 ع فن ي  عإلجيابي  على ع  سو ع اايل:و  و على ااع عدرال فرس    ياغ     ري  ع فن ي  ع صفن         

H0عظسع   ع اسو ري  و   صائص ع وظيفي   لم رساا و  ع س عر  على ت ل االت عظفاايا: ة ت  ن بعت ع
   مما ر  االت تحال   اا  عظ رساا.

H1: عظسع   ع اسو ري    و  ت  ن بعت ع صائص ع وظيفي   لم رساا و  ع س عر  على ت ل االت عظفاايا
 مما ر  االت تحال   اا  عظ رساا.

،  يد   داءا ع  ادائ  spssريد   د ه بنحداري   ²كاسريق ااع عهلسح فردس   عرداخسعم حتليد  ع ا دا  و         
 على ع  سو ع اايل:

 52الجدول رقم: 
المداخل و  مختلف المفاايمعلى تبني  الخصايص الوظيفيةحول مدى تأثير بعض  ²كنتايج اختبار 

 اتالمؤسساذه التسويقية في ممارسة مختلف أنشطة 
 ²كقيمة  لدراسةمتغيرات ا

 6.712 ط يع  ريل ي  عظ رس 
 6.351 ط يع  حالام عظ رس 

 6.283 عمن عظ رس  عباسعءع ري  تا  ت ع ا ريس
 6.212 و وي تو عسم و وي  سا  لاسو ق   عظ رس 

 وفق بياحاا عراما   ع  س  spssري  اعسعي ع  ا   ب اءع على ان اا بنحاري   عظصس :
 

عظاعلر  ب عت ع صائص ع وظيفي   لم رس   ²كعجلسوه تع   ح  ا تا     يا  ه حاائ ري               
و وي تو عسم و وي ، عمن عظ رس  عباسعءع ري  تا  ت ع ا ريس، ط يع  حالام عظ رس ، ط يع  ريل ي  عظ رس  

دعا ع وظيفي  على ت ل مما  عل تا ريساوى ع سة    ا  د اا  عظات 6.1(، ت ة ري    سا  لاسو ق   عظ رس 
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بعت مبع  تحه  H0ري     اا  عةبا  ع عام اىل   وه ع فن ي  و  ريفهوم ع اسو ق   عظ رس   عيت حس يا،
عظسع   ع اسو ري    مما ر  و  ع صائص ع وظيفي   لم رساا و  ع س عر  ة ت  ن على ت ل االت عظفاايا

 االت تحال   اا  عظ رساا.
ظخالت عظاتدعا ع وظيفي  تع   ح  ا تا ت ن   يم  اىل ع ريم  عظن عي   ²كبا اس يق    يا و  ة تحها          

، مما  عل تحه عد ن  ت  دع على ت ل االت (6.351 =²كاجت ع ريم  عظاعلر  مباتد ط يع  حالام عظ رس    6.1
   اىل با جت عظاتدعا ع وظيفي  عد نى.عظفاايا ع اسو ري    مما ر  االت تحال   عظ رس  ريرا ح

  عظراب  ة   ا تا و وي تو عسم و وي  سا  لاسو ق   عظ رساا و  ع س عر         ه عد ن و          
ااع ترين غد ري  رجت عرا ايع و  ع  ا د   ت ل اا  عظ رساا ظخالت عظفاايا ع اسو ري    مما ر  االت تحال اها،

سع   ع   ن  . اة تا اا  ع  ايج  مي   تفسداا بعسم و وي ت سام فعلي  تو  رير   لاسو ق   اا  اىل االت عظ
عظ رساا، اذ تا ريع ا عظ رساا ع ك ت ابل ب عا  وه و وي  سا  لاسو ق   اي لها ع ا  يمجت ة   ا ري  

ااا ريع مها اجت و  حلريرجت    سام  لاسو ق  ه   ا ت ا عظيسعحي  هلا  عظ رساا تا اا  عد سام ة تلع  يو اا ع
 ع ا   ع  ريصا  با   .

ع ثاحي  مي   عحل ا ب ا ريع ا ع سماا ع الخصي  و  عح   ا ري  ع ا ا  ع فن يا ن ع فنعيا ن عدوىل        
      هلا ت  د على  بعت ع صائص ع وظيفي   لم رساا و  ع س عر  ري   ه  ت نىو   لمساجوب ن ري   ه ،

  اا  عظ رساا ظخالت عظفاايا وعظسع   ع اسو ري    مما ر  االت تحال اها.ت ل
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 خالصة الفصل:
و   عد دددد و بعدددس ع ا دددا  مجيدددع فن دددياا ع س عرددد  مي ددد  ع ردددوه تا ريع دددا عظ رسددداا وددد  ع س عرددد   دددس        

سع   ع اسددددو ري    ت ددددل عظفهددددوم عحلددددس   ع ت ددددزا   مما ردددد  االددددت تحالدددد اها علددددى ت ددددل االددددت عظفدددداايا و عظدددد
 لاسددو ق، عةاامددام بس عردد  ع  ي دد  ع اسددو ري ، ععامدداي ح دددام  لمعلوريدداا و حبددو  ع اسددو ق، ي عردد  ع ا ددن عظدددز   
ع اسددو رجت، ععامدداي ري دداي  رياردد  ع اسددو ق ع ددسع لجت، ت ددل ريفهددوم عإلبددسعع و عةبا ددا  ع اسددو رجت، ععامدداي رياردد  

      عق(، ممدددا ري  هدددا ريددد  ب ددداء و تع ددديا ع عس دددس ريددد  عظزع دددا ع ا افسدددي   ا سدددي ن  علدددى ع ا دددا يت بزئددد  و ترسددديا عدردددو 
و ع اميددز و ع رت يددز...عخل و ع ددك رددامهل بددسو اا   تع دديا  ددس   اددا  عظ رسدداا علددى ع امو دد  ع دداع ي ريدد   دد ه 

ع   ظدد  اشدد ا ي  ع امو دد  ع ددك واددا حتسدد ن ريسدداوى عظ يعدداا، عحلصدد  ع سددو ي ، ريعددسه ع عائددس علددى عد بدداا...عخل
تعاحيهددا ادداع ع  ددوع ريدد  عظ رسدداا، اذ  عاددة ع اسددو ق   اددا  عحلا دد  مبثابدد  ريصددس  ملددو لجت غددد ري اشددن  لددم  هلددا  
عظ رسدداا عةرددامنع    و ريهددا ريدد  ريالددا   وتعريددسعا وادداطن ع رددنود عظصددنفي  ع ددك تعامددساا اددا  عظ رسدداا 

ردابرا ريد   د ه ع اسليدد  ع و دفجت  لماتددعا عظاعلرد  با صدائص ع وظيفيدد   بالد     دد  مدا رد رل عإلشددا   ا يده
  لم رس .

 ما مي   عإلشا   اىل تا ريع ا ع سماا و ع صائص ع الخصي   لمساجوب ن       هلا عد ن على ت ل         
اا    ري  عظفهوم ع اسو رجت   مما ر  االت عدحال   لا  عظ رساا، و ذ ه بس  اا ريافاوت   ي   

 عظساوى ع اعليمجت و عظالا      ع ةعري  ع اس   ي    جماه ع اسو ق ت ثن عظاتدعا ية   تو ت  دع.
تريا فيما خيص عظاتدعا ع وظيفي  فلا ت   اجت عد نى ذعا ية     د    ع ا  د على ريساوى ت ل اا        

      مما ر  االت تحال اها،  ي   اا عظاتد عد ثن ية   عظ رساا ظخالت عظفاايا و عظسع   ع اسو ري    
 و ت  دع او عظاتد عظاعلق ب  يع  حالام عظ رس .
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 :العامة  الخاتمة

 خمعلب  كبذاو  العسبيي،  جمبا  يف النظييب  األطبي خمعلب  اسبععي  نظبي  جانب  من البحث هذا يف تقدم بعدما
 أخبي،  جهب  مبن املؤسسبات هلبذ  العمييليب  الببدالل خمعلب و  جهب   مبن املعيسبة و  الصغرية باملؤسسات املععلق  املداخل

 بنبا  يف العسبييقي  املبداخل بعب  إىل باإلضباف  قياسبها  مؤشبيات خمعلب و  مصبارههاو  أنياعهبا أهمو  العنافسي  امليزة كذاو 
 بنبا  يف اسبااتيي  كمبدخل العسبيي، روه مبد، إببيا  حماولب  علب  اهتكبز البذ  امليداين اجلان  مث العنافسي   املزايا هذ 
 املؤسسبات بعب  رهاسب  خبل  مبن البذاي العمييبل عل  قدههتا لعحسني املعيسة و  الصغرية للمؤسسات العنافسي  املزايا

 صبببغرية مؤسسببب  63 علببب  و عببب و  الغبببي  هلبببذا صبببمم  حبببث اسبببعبان  خبببل  مبببن سبببةي  بياليببب  املعيسبببة و  الصببغرية
 :العايل النحي عل  الدهاس  هبذ  املععلق  العيصياتو  البحث نعالج إمجا  ميكن. معيسة و 

 :الدراسة نتائج: أوال

 امليبداين اجلانب  أو النظبي  باجلانب  منهبا تعلب، مبا سبيا ا املهمب  النعبالج مبن جمميع  الدهاس  هذ  أظهيت لقد
 :العالي  النقاط يف أمهها إمجا  ميكن

 :  النظرية الدراسة نتائج -1

 :يل  فيما البحث هذا من النظي  اجلز  نعالج أهم تعلخص

 حتبد  إمكانيب و  جهب   مبن العسبييقي  الفبي  من الكثري خل، يف تعيل  معزايدة اساتعييي  أمهي  العسييقي  لليظيف  -أ
 .أخي، جه  من املنافسني مياجه و 

 ملخعلبب  املؤسسبب  مماهسبب  معنببا  مبببا العسببييقي   املعيفبب  تةبيبب،و  تبببي خببل  مببن إال يعببىت  لببن متيزهبباو  املؤسسبب  جنببا  -ب
 .العسييقي  الفلسف  أسسو  مبارئ خمعل  وف، أنشةعها

 فيبب  تنشبب  الببذ  احملببي  عناصببي مبب  تفاعلهبباو  تعاملهببا إجببارة خببل  مببن وثيقببا اهتباطببا ميتبةببا يبقبب  املؤسسبب  جنببا  -ج
 يبببؤثي رينبباميك  نشبباط العسببيي، أ  لكببي  هببذاو   للمنظمبب  العسببييقي  بالبيئبب  يعببي  مببا أو اخلبباهج  أو الببداخل  سببيا 

 .خاهجي و  راخلي  ملعياو  معغريات من حيية  مبا يعىثيو 

 البيئبب  يببلحتل علبب  قببدههتا يف أساسببا يكمببن املنافسببني مببن بغريهببا قياسببا العسببييقي  الفببي  اقعنببا  يف ؤسسبب امل جنببا  -د
          لصببببا ها كانببب  سبببيا  خمعلفببب  معغبببريات مبببن هببببا حيبببي  مبببباو  املميبببزة قبببدههتا ببببني العيافببب، خلببب،و   هببببا احمليةببب  العسبببييقي 

 .ضدها أو

 املعليمبببات مبببن هالبببل كبببم إىل تعيضبببهاو   جهببب  مبببن األحبببدا و  املعغبببريات مبببن العديبببد إىل املنظمببب  تعبببي  ظبببل يف -و
 نظبام إىل ملحب  ا اجب  أصببح   أخبي، جه  من معغرياهتاو  أنياعها بكل البيئ  م  الييم  تفاعلها خضم يف البياناتو 
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 نظببببامب عليبببب  يصببببةل  مببببا هببببيو  ؤسسبببب للم للعسببببيي، ا ديثبببب  اتهببببالعيج وفيتبببب  مببببا أحببببد هببببذاو   املعليمببببات هببببذ  إلراهة
 السببل  انسببيابي  مب  جنبب  إىل جنببا املعليمببات انسبيا  سببهيل  للمؤسسب  يضببمن البذ و  ''MIS'' العسببييقي  املعليمبات

 .اخلدماتو 

 كبببرية بصببف  تععمببد األخببرية هببذ  أ  القببي  ميكببن املعيسببة و  الصببغرية املؤسسببات املببايل لليضبب  رهاسببعنا خببل  مببن -ن
 البذ و  بالبدين العمييبل خبل  مبن م.و. .املؤ غالبي  تعمل حيث للعمييل  كمصاره املصيفي  القيو  أو الدين عل 
 العمييبل إشبكالي  تةبي  ما فغالبا األساس هذا عل و  املالي   املؤسسات من غريها أو البنيك من األميا  باسعدان  يكي 
 .أخي، جه  من املصاره هذ  بني املفاضل و  جه  من األميا  مصاره عن البحث حيث من م.و. .املؤ بالنسب 

 مبببن العديبببد يياجهبببي  يزالبببي  ال م.و. .املبببؤ أصبببحا  أ  إال ملحبببي  جبببد بشبببكل املصببباه  عبببدر تنبببام  هغبببم -ت
 االلعمببا و  املببايل للميكببز رهاسبب و  شببكلي  إجببيا ات مببن اإلقبباا  عمليبب  تعةلببب  مبببا أساسببا املععلقبب و   العمييليبب  املشبباكل
 طبيعب و  متاشبيا األحيبا   غالبيب  يف املةليبب  املببال  قلب  هغبم شخصبي و  عينيب  ضمانات من أيضا تعةل  ملاو   املقاضني 

 .املعيسة و  الصغرية املؤسسات نشاط حيم

 آخبي ببديل إىل الليبي  م.و. .املبؤ ألصبحا  ميكبن فإنب  العقليبد  العمييل  باجلان  امليتبة  املعيقات خضم يف -ث
 تسبهم أ  ميكبن فإنب  مث مبنو  الفالبدة  بسبعي املععامبل اسعبعار عل  جممل  يف القالم اإلسلم  العمييل  النظام يف يعمثل
 ومعميبز فعبا  بشبكل اخل... السبلمو  االسعصبنا و  املياحبب و  املضاهب و  املشاهك  نظام غياه عل  النظام هذا آلياتو  تقنيات

 بكيهنببا ذلبب و  كانبب   خدميبب  أو جتاهيبب  أو فلحيبب  أو صببناعي  كانبب   سببيا ا م.و. .املببؤ منظيمبب  متييببل يف متييببل يف
 ببالنف  يعبير البذ  املشبيو  جنبا  علب  حيبي  منهبا كبل جيعبل بشبكل االسعثماهي  العملي  يف العقد طييف باشااك تعميز
 .منهما واحد كل عل 

 مبن خاصب  بصبف  م.و. .املبؤ منظيمب و  عامب   بصبف  العبامل  االقعصبار يشهد  الذ  املعزايدو  املذهل العةيه أمام -ك
 الصبي  مبن العديبد ظهبيت فقبد أخبي،  جهب  مبن العمييليب  اهليبتت خمعلب و  املصباه  شبهدت  البذ  العةيه أمامو  جه  

 حيببث الببذكي  سببابق  األخببي، الصببي  عببن آلياهتبباو  منهيهببا يف ختعلبب  الببيو  املبعكببية أو املسببعحدث  العمييليبب  اآلليبباتو 
 لقةببا  ا قيقبب  املخببي و  املعببنفس اخل... املخبباطي املببا  هأسو  العببىجري  العمييببل غببياه علبب  املبعكببية الةببي  هببذ  شببكل 

 اإلسببلمي  اآلليبباتو  بببالنظم أو العقليببد  العمببييل  باجلانبب  منهببا اهتببب  مببا سببيا  العمييليبب  املشبباكل مببن م.و. .املببؤ
 .املعيسة و  الصغرية املؤسسات خصيصياتو  املبعكية البدالل هذ  آلياتو  مقاحات لعياف، هذاو  العمييلي 

 أهنببا إال طبيععهبباو  أنياعهببا اخببعل  علبب و  م.و. . املببؤ ملنظيمبب  العمييليبب  البببدالل هببذ  كببل تببيفي مببن الببيغم علبب  -ل
 بقالهباو  وتيسبعها جناحهبا بالضبيوهة يعبي ال فهبذا املؤسسب  عليهبا حصبل  وإ  البي املؤقع  العمييلي  املصاره بعل  تبق 
 مبن إضبافي  تكبالي و    عيالب، مبن املصباره هبذ  تشبكل  ملبا املؤسسب  اسبعقللي  مبن حتبد أهنبا كمبا جه   من السي  يف

   .أخي، جه 
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 وضببما  جهبب   مببن العمييببل يف االسببعقللي  مببن عاليبب  رهجبب  حتقبب، أ  املعيسببة و  الصببغرية املؤسسببات أهارت إذا  -س
 العمييبل علب  قبدههتا حتسبنيو  تعظبيمو  خلب، خبل  مبن إال هلبا يعسبى لبن هبذا فإ  أخي،  جه  من رالمو  حقيق  متييل
 االحعياجبات تلبيب  يف ميونب  مبن يبيفي  ملا نظيا املؤسس  يف اسععماال األكثي العمييل مصاره أهم من يععرب الذ و  الذاي

 قبببياهاتو  بسبببلة  يععلببب، فيمبببا االسبببعقللي  مبببن لكثبببري إضبببفال  كبببذاو  جهببب   مبببن الةلببب  عنبببد جاهزيعببب  بسبببب  العمييليببب 
 .أخي، جه  من املؤسس 

  م.و. . للمبؤ يعسبى لبن فإنب  سبابقا  إليهبا اإلشباهة سببق  البي الذاي للعمييل املفامهي  األطيو  بامليتكزات ميوها -ش
 خمعلبب  تبمبب  علبب  واهتكا هببا اععمارهببا خببل  مببن إال الببذاي العمييببل علبب  اععمببارا  العمييببل مببن كافيبب  رهجبب  حتقيبب،
 منبي وحتقب، ا باليني  املسبعهلكني علب  حتباف و   جبدر مبسبعهلكني تفبي  ببى  سعمكنها اليو  العسييقي  املداخلو  املفاهيم

 خبل  مبن وواللهبم هضبالهم حتقيب، أساسبها يكبي  معهبم علقبات بنبا  خبل  مبن املسعهلكني هؤال  م  املعاملت يف
 .هلم كبرية قيم  ذات وخدمات سل  تقدمي

 منهبا جبز  اسبعغل  مبن متكنهبا روهيب  وعيالبد نعبالج حتقيب، منهبا واملعيسة  الصغرية وخاص  مؤسس  أل  يعسى لن -ر
 علبببب  قببببدههتا خببببل  مببببن السببببي  يف وهيمنعهببببا نفسببببها تفببببي  أ  اسببببعةاع  إذا إال راخلبببب  أو ذاي متببببييل  كمصببببده
 لشبدة املسبعمي العنبام  مييبز  البذ  السبي  اقعصبار معبام ظبل يف هبذاو    القةبا  نفس يف هلا املنافسنيو  املنافس  مياجه 
 العسبببيي،  حببببي  أنظمببب  سياسببب  كعببببي العسبببييقي  املبببداخل بعببب  علببب  االععمبببار أ  القبببي  ميكبببن فإنببب  املنافسببب  حبببدة

 بنبا  يف إسبااتييي  كمبداخل اخل... العسبيق  االبعكباهو  اإلببدا و  البداخل   العسبيي، سياسب و  السبي   تقسبيم سياس و 
 .املؤسسات من الني  هلذا الذاتي  العمييلي  القدهة بعحقي، كفيل وحد  م.و. .للمؤ العنافسي  املزايا تعظيمو 

 :  الميدانية الدراسة نتائج -2

 قبدهة مبد، الخعبباه سبةي   بياليب  املعيسة و  الصغرية املؤسسات بع  عل  أجيي  الي امليداني  الدهاس  من انةلقا
 املفباهيم ملخعلب  تبنيهبا جبيا  العنافسبي  املزايا لعديد اكعساهبا من ذاي العمييل عل  قدههتا حتسني عل  املؤسسات هذ 
 مكنبب  حيبث الغبي   هلبذا صبمم  الببي البحبث اسبعبان  مبن انةلقبا ذلبب و  أنشبةعها  مماهسب  يف العسبييقي  املبداخلو 

 :العالي  النعالج إىل اليصي  من SPSS بينامج بياسة  اجملمع  للبيانات االسعداللي و  اليصفي  املعاجل 

 :األولى الفرضية باختبار المتعلقة النتائج -أ

 يف العسببييقي  املببداخلو  املفبباهيم ملخعلبب  املعيسببة و  الصببغرية املؤسسببات تبببي مببد، أسبباس علبب  األوىل الفيضببي  بنيبب 
       االسبببعماهة مببن الثبباين اجلببز  عببباهات ختصببيص مت الفيضببي  صبببح  مببد، قيبباس لغببي و  حيببث أنشببةعها  خمعلبب  مماهسبب 

 :العالي  النعالج الفيضي  هذ  اخعباهو  معاجل  أوضح و   ( 36 إىل 1 هقم العباهة من) 

 نشببباطات خمعلببب  مماهسببب  يف للعسبببيي، ا قيقببب  املفهبببيم تببببي علببب  املسبببعييبني العينببب  أفبببيار ببببني اتفبببا  هنببباك 
 .9650, قده  معياه  باحنيا و  4,07 ا سايب املعيس  قيم  بلغ  حيث املؤسس 
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 يف العسببييقي  البيئبب  أبعببارو  عناصبي خمعلبب  االععببباه بعببني األخبذ علبب  املسببعييبني العينبب  أفبيار بببني اتفببا  هنباك 
 قبببببده  معيببببباه  ببببباحنيا و  4.04 ا سبببببايب املعيسببببب  قيمبببب  بلغببببب  حيبببببث املؤسسبببب  نشببببباطات خمعلببببب  مماهسبببب 

1,746. 

 مماهسب  يف العسبيي، حببي و  العسبييقي  املعليمبات نظبام اسبعخدام علب  املسبعييبني العينب  أفيار بني اتفا  هناك 
 .9650, قده  معياه  باحنيا و  3,95 ا سايب املعيس  قيم  بلغ  حيث املؤسس  نشاطات خمعل 

 يف العسببييق  املببزيج عناصببي صببياغ  يف العسببييقي  األبعببار تبببي علبب  املسببعييبني العينبب  أفببيار بببني اتفببا  هنبباك 
 .1.100 قده  معياه  باحنيا و  3.57 ا سايب املعيس  قيم  بلغ  حيث املؤسس  

 املؤسسبب  مماهسبب  يف الببداخل  العسببيي، معغببرياتو  أبعببار تبببي علبب  املسببعييبني العينبب  أفببيار بببني تببام اتفببا  هنبباك 
 .0,889 قده  معياه  باحنيا و  104, ا سايب املعيس  قيم  بلغ  حيث أنشةعها  ملخعل 

 مماهسببب  يف العسبببييق  االبعكببباهو  اإلببببدا  سياسببب  تببببي علببب  املسبببعييبني العينببب  أفبببيار ببببني نسبببي اتفبببا  هنببباك 
 .1,224 قده  معياه  باحنيا و  473, ا سايب املعيس  قيم  بلغ  أنشةعها حيث ملخعل  املؤسس 

 املؤسسبب  مماهسبب  يف األسببيا  تقسببيمو  جتزلبب  سياسبب  تبببي علبب  املسببعييبني العينبب  أفببيار بببني نسببي اتفببا  هنبباك 
 .1,141 قده  معياه  باحنيا و  303, ا سايب املعيس  قيم  بلغ  أنشةعها حيث ملخعل 

 اتفبا  هنباك أ  االسبعماهة مبن اجلبز  هبذا عبباهات مجي  حي  املسعييبني اآلها  العام الفيض  املعيس  أوض  كما
 املببببداخلو  للمفبببباهيم الدهاسبببب  حمببببل املؤسسببببات تبببببي مببببد، جمملهببببا يف ختعببببرب الببببي العببببباهات هاتبببب  مضببببامنيو  كبببببري

 معيببباه  بببباحنيا و  813, حبببدور يف العبببام ا سبببايب املعيسببب  كبببا  حيبببث أنشبببةعها  خمعلببب  مماهسببب  يف العسبببييقي 
 .1,122 قده  معيس 

 :ثانيةال الفرضية باختبار المتعلقة النتائج -ب

 للعديبد اكعسباهبا يف سيسباهم العسبييقي  املبداخلو  للمفباهيم املؤسسب  تببي أ  أسباس علب  الفيضبي  هذ  بني 
 هببذ  اخعببباهو  لدهاسبب   ( 57 إىل 57 هقببم العببباهة مببن)  االسببعماهة مببن الثالببث اجلببز  خصببص قببدو  العنافسببي   املزايببا مببن

 :العالي  النعالج عل  الفيضي  هلذ  االسعداللي و  اليصفي  املعاجل  أسفيت حيث الفيضي 

 :الوصفي االختبار نتائج: 1_ب

 الببذ  الفيضبب  باملعيسبب  مقاهنعهبباو  املعياهيبب  احنيافاهتبباو  ا سببابي  املعيسببةات باسببعخدام الفيضببي  هلببذ  اليصببف  االخعببباه
 :العالي  النعالج أعة   (3) ببب قيمع  حدرت
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 قبد العسبييقي  البحبي  أنظمب  علب  املؤسسبات هبذ  اععمبار أ  علب  املسبعييبني العينب  أفبيار ببني اتفبا  هناك 
 743, ا سببببايب املعيسبببب  قيمبببب  بلغبببب  حيببببث العنافسببببي   املزايببببا مببببن للعديببببد مؤسسبببباهتم اكعسببببا  يف سبببباهم

 .0,982 قده  معياه  باحنيا و 

 البداخل  العسبيي، أبعبارو  لسياسب  املؤسسبات هبذ  تببي أ  علب  املسبعييبني العينب  أفيار بني كبري اتفا  هناك 
 973, ا سببايب املعيسبب  قيمبب  بلغبب  حيببث العنافسببي   املزايببا مببن للعديببد مؤسسبباهتم اكعسببا  يف سبباهم قببد
 .0,931 قده  معياه  باحنيا و 

 اإلببببببدا  سياسببببب  تببببببي علببببب  املؤسسبببببات هبببببذ  اهتكبببببا  أ  علببببب  املسبببببعييبني العينببببب  أفبببببيار ببببببني اتفبببببا  هنببببباك               
 املعيسب  قيمب  بلغب  حيبث العنافسي   املزايا من للعديد مؤسساهتم اكعسا  يف ساهم قد العسييق  االبعكاهو 

 .1,074 قده  معياه  باحنيا و  633, ا سايب

 جتزلب  سياسب  تبي عل  املؤسسات هذ  اهتكا  أ  عل  املسعييبني العين  أفيار بني نسبيا معيس  اتفا  هناك 
 املعيسبب  قيمبب  بلغبب  حيببث العنافسببي   املزايببا مببن للعديببد مؤسسبباهتم اكعسببا  يف سبباهم قببد األسببيا  تقسببيمو 

 .1,093 قده  معياه  باحنيا و  503, ا سايب

 هنبباك أ  االسببعماهة مببن اجلببز  هببذا عببباهات مجيبب  حببي  املسببعييبني اآلها  العببام الفيضبب  املعيسبب  أوضبب  كمببا
 املفببباهيم لببببع  املؤسسبببات هبببذ  تببببي مسبببامه  مبببد، جمملهبببا يف ختعبببرب البببي العبببباهات هاتببب  مضبببامنيو  كببببري اتفبببا 

  العنافسببي  املزايببا مبن العديببد اكعسببا  يف اخل...البداخل  العسببيي،و  العسبييقي  البحببي  أنظمبب  غبياه علبب  العسبييقي 
 .1,02 قده  معيس  معياه  باحنيا و  713, حدور يف العام ا سايب املعيس  كا  حيث

 :تستلاللياال االختبار نتائج: 2_ب

 كمعغببري املؤسسبب  يف العسببييقي  املفبباهيم تبببي اععببباه أسبباس علبب  الفيضببي  هببذ  ملعغببريات النمذجبب  عمليبب  مسحبب 
 :أرنا  امليضح  االخعباهات وف، العالي  النعالج عل  ا صي  من تاب  كمعغري العنافسي  املزايا اكعسا و  مسعقا

 العغبريات مبن % 37 حباويل أ  مفارهبا نعييب  إىل واليصبل مبن االخعبباه هذا مس  :البسيط اإلنحار اختبار 
 تيجب  الدهاسب  حمبل املعيسبة و  الصبغرية املؤسسبات هبذ  يف العنافسبي  املزايا اكعسا  مسعي، عل  حتد  الي
 .العسييقي  املداخلو  للمفاهيم املؤسسات هذ  تبي مسعي، يفسيها أو

 تيصببل  قببدو  :التنافسااية المزايااا اكتسااابو  التسااويقية المفااامي  تبنااي بااي  الثنااائي االرتبااا  عالقااة اختبااار 
 الصببغرية املؤسسببات يف العسبييقي  املببداخلو  املفبباهيم تببي معغببريات ببني قييبب  اهتببباط علقب  وجببير إىل الدهاسب 

 أ  0.791 لبريسبي  الثنبال  االهتبباط معامبل بل  إذ العنافسي   للمزايا اكعساهبا بنيو  الدهاس  حمل املعيسة و 
 النعببببالج صببببد  تعكببببسو  تعببببرب هامبببب  جببببد نسببببب  هبببب و  .% 50 حببببدور وصببببل  تقييبببببا االهتببببباط علقبببب  أ 
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 اكعسبباهبا يف العسببييقي  املببداخلو  للمفبباهيم الدهاسبب  حمببل املؤسسببات تبببي روه حببي  سببابقا عليهببا املعحصببل
 .العنافسي  املزايا من للعديد

 التباي  تحليل باتستعمال الفرضية صحة اختبار ANOVA: أ  الحظنبا العبباين حتليبل جدو  خل  من 
              H0  الفيضببببببببي  بببببببببيف  ا كببببببببم مت عليبببببببب و  0.07 مببببببببن أقببببببببل فهبببببببب  بالعببببببببايلو  0.00 تسبببببببباو  sig قيمبببببببب 

 هبببببذ  اكعسبببببا  يف سببببباهم العسبببببييقي  املبببببداخلو  للمفببببباهيم املؤسسببببب  تببببببي أ  مبعبببببى  H1 الفيضبببببي  قببببببي و 
 .العنافسي  املزايا من للعديد املؤسسات

 اليصبف  باجلانب  منهبا تعلب، مبا سيا ا الثاني  الفيضي  حي  أجيي  الي االخعباهات مجي  أ  القي  ميكن علي  و
               الصبببببببببغرية املؤسسببببببببات تبببببببببي أ  مفارهببببببببا الببببببببيو  الثانيبببببببب  الفيضبببببببببي  صببببببببح  تىكيببببببببد حببببببببي  اتفقبببببببب  االسببببببببعداليل أو
 .العنافسي  املزايا من للعديد اكعساهبا يف ساهم قد العسييقي  املداخلو  للمفاهيم الدهاس  حمل املعيسة و 

 :ثالثةال الفرضية باختبار المتعلقة النتائج -ج

 العنافسببببي  املزايببببا مببببن للعديببببد الدهاسبببب  حمببببل املؤسسببببات هببببذ  اكعسببببا  أ  أسبببباس علبببب  الفيضببببي  هببببذ  بنيبببب 
 هقببم العببباهة مببن) االسببعماهة مببن الياببب  اجلببز  خصببص قببدو  الببذاي  العمييببل علبب  قببدههتا تعزيببزو  حتسببني يف سيسبباهم

 علببب  الفيضبببي  هلبببذ  االسبببعداللي و  اليصبببفي  املعاجلببب  أسبببفيت حيبببث الفيضبببي  هبببذ  اخعبببباهو  لدهاسببب   (97 إىل 55
 :العالي  النعالج

 :الوصفي االختبار نتائج: 1_ب

 الفيضببب  باملعيسببب  مقاهنعهبباو  املعياهيببب  احنيافاهتببباو  ا سببابي  املعيسبببةات باسبببعخدام الفيضببي  هلبببذ  اليصبببف  االخعببباه
 :العالي  النعالج أعة   (1) ببب قيمع  حدرت الذ 

 جببيا  العنافسببي  املزايببا مببن للعديببد املؤسسببات هببذ  اكعسببا  أ  علبب  املسببعييبني العينبب  أفببيار بببني اتفببا  هنباك 
 بلغب  حيبث البذاي  العمييبل علب  املؤسسب  قدهة تعزيزو  حتسني يف ساهم قد العسييقي  املداخلو  املفاهيم تبي
 .0,899 قده  معياه  باحنيا و  763, ا سايب املعيس  قيم 

 :تستلاللياال االختبار نتائج: 2_ب

 مسببعقل  كمعغببري العنافسببي  املزايببا اكعسببا  أ  اععببباه أسبباس علبب  الفيضببي  هببذ  ملعغببريات النمذجبب  عمليبب  مسحبب 
 :أرنا  امليضح  االخعباهات وف، العالي  النعالج عل  ا صي  من تاب  كمعغري الذاي العمييل عل  املؤسس  قدهةو 
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o الذاتي التمويل على القلرةو  المكتسبة التنافسية المزايا بي  العالقة الختبار البسيط االنحلار اختبار: 

 معنبا  مبا هبذاو   % 70.5 أ  0.705 يسباو ( R-deux) العحديد معامل أ  وجدنا الدهاس  خميجات خل  من
 سببببها يكببي  الببذاي العمييببل علبب  املؤسسببات هببذ  قببدهة مسببعي، علبب  حتببد  الببي العغببريات مببن % 71 تقييببا أ 

 .األخرية هذ  قبل من املكعسب  العنافسي  املزايا حيم مد،

o التنافساااية والمزاياااا التساااويقية المفاااامي  تبناااي مااا  كااال باااي  العالقاااة الختباااار المتعااال  االنحااالار اختباااار 
 :الذاتي التمويل على القلرةو  المكتسبة

 املكعسببب  العنافسببي  املزايبباو  العسببييقي  املفبباهيم تبببي مببن كببل تببىثري مسببعي، معيفبب  حاولنببا االخعببباه هببذا خببل  مببن       
 ،املسببعقل املعغببري مبثاببب ( العسببيي،)  العسببييقي  املفبباهيم تبببي: اععببباه مت حيببث الببذاي  العمييببل علبب  املؤسسبب  قببدهة علبب 
 البذاي العمييبل علب  املؤسسب  قبدهةو  ثبا   مسبعقل معغبري أو اليسبي  املعغبري مبثابب ( العنافسبي ) العنافسبي  املزايبا اكعسا و
 .العاب  املعغري مبثاب ( الذاي العمييل)
 مبن % 72 أ  معنبا  مببا أ  0.720 يسباو  (R-deux) العحديبد معامبل أ  وجدنا الدهاس  نعالج من و  

 تفسبببيها البببذاي العمييبببل علببب  الدهاسببب  حمبببل املعيسبببة و  الصبببغرية املؤسسبببات قبببدهة مسبببعي، علببب  حتبببد  البببي العغبببريات
 مبا هبيو  أخبي،  جهب  مبن العنافسبي  املزايبا اكعسبا و  جهب   مبن العسبييقي  املفباهيم تببي مبن كبل مسبعي، عل  العغريات
 .الفيضي  هذ  سيا و  يعماش 

o الذاتي التمويل على المؤتسسة قلرةو  المكتسبة التنافسية المزايا م  كل بي  الثنائي االرتبا  عالقة: 

 املؤسسبب  اكعسببا  مببن كببل بببني قييبب  جببد اهتببباط علقبب  هنبباك أ  القببي  ميكببن عليهببا احملصببل النعببالج مببن انةلقببا
 يف كبببا  البببذ  لبريسبببي  الثنبببال  االهتبببباط معامبببل يفسبببي  مبببا هبببذاو  البببذاي  العمييبببل علببب  قبببدههتاو  العنافسبببي  للمزايبببا
 .% 51.2 حدور

o قااالرةو  المكتسااابة التنافساااية والمزاياااا التساااويقية المفاااامي  تبناااي مااا  كااال باااي  االمتعااال  االرتباااا  عالقاااة 
 :الذاتي التمويل على المؤتسسة

 معامببل وصببل حيببث الدهاسبب   معغببريات كببل بببني إجيابيبب و  قييبب  اهتببباط علقبب  وجببير إىل تيصببلنا الدهاسبب  نعببالج مببن
 العسببييقي  املفبباهيم تبببي بببنيو   % 79.1 حببدور العنافسببي  املزايببا اكعسببا و  العسببييقي  املفبباهيم تبببي بببني االهتببباط

 املزايببا اكعسببا  بببني % 51.2 حببدور يف كببا  حببني يف  % 21.5 حببدور الببذاي العمييببل علبب  املؤسسبب  قببدهةو 
 .الذاي العمييل عل  املؤسس  قدهةو  العنافسي 
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o التباي  تحليل باتستعمال الفرضية صحة اختبار ANOVA: 

 علببب  فبببيعيعني فيضبببيعني إىل جتزلعهببا علببب  AVOVA العبببباين حتليبببل بياسببة  الثالثببب  الفيضبببي  اخعيبببباه يف اععمببدنا
 :العايل النحي

 قبدههتا هفب و  تعزيبز يف املؤسسب  قببل مبن املةبيهةو  املكعسبب  العنافسبي  املزايبا تسباهم :األولاى الفرعية الفرضية
 .الذاي العمييل عل 

 .الذاي العمييل عل  قدههتا من اليف  يف املؤسس  قبل من العسييقي  املفاهيم تبي يساهم :الثانية الفرعية الفرضية

o التباي  تحليل باتستعمال األولى الفرعية الفرضية صحة اختبار ANOVA: 

 املعنييب  الدهجب  مبن أقبل فهب  بالعبايلو  0.00 تسباو  sig القيمب  أ   وجبدنا عليهبا املعحصبل النعبالج خل  من       
 قبببل مببن املةببيهةو  املكعسببب  العنافسببي  املزايببا أ  معنببا  مببا أ  H1 قبببي و  H0  بببيف  ا كببم ميكببن عليبب و  0.07

 .الذاي العمييل عل  قدههتا هف و  تعزيز يف  سامه املؤسس 

o التباي  تحليل باتستعمال الثانية الفرعية الفرضية صحة اختبار ANOVA: 

 ميكبن عليب و  0.07 املعنييب  رهجب  مبن أقبل ببذل  هب و  0.03 تسباو  sig قيمب  أ  وجدنا احملصل  النعالج وف،       
 قببدههتا مبن اليفب  يف سباهم املؤسسب  قببل مبن العسبييقي  املفباهيم تببي أ  معنبا  مبا أ  H1 قببي و  H0  ببيف  ا كبم
 .الذاي العمييل عل 

 :الرابعة الفرضية باختبار المتعلقة النتائج -ج

انةلقا من اخعباه الفيضي  الفيعي  األوىل املععلق  بالفيضي  اليابع  ميكن ا كم بى  معظم السمات الشخصي          
واملداخل العسييقي  يف مماهس  خمعل  للمسعييبني م يكن هلا تىثري كبري عل  تبي هذ  املؤسسات ملخعل  املفاهيم 

 أنشةعها باسعثنا  املسعي، الععليم  و املشاهك  يف الربامج العدهيبي  يف جما  العسيي، بنسب  أقل.

بع  اخلصالص اليظيفي  كما أ  اخعباه الفيضي  الفيعي  الثاني  املععلق  بالفيضي  اليابع  أكدت أ            
تؤثي عل  تبي خمعل  املفاهيم واملداخل العسييقي  يف مماهس  خمعل  أنشة  هذ  للمؤسسات حمل الدهاس  ال 

و لكن بدهجات معفاوت  حيث كان  طبيع  نشاط املؤسس  األكثي تىثريا من بني املعغريات اليظيفي   املؤسسات
 األخي،.
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 :التوصياتو االقتراحات: ثانيا

 مببن املعاينبب  حمببل املعيسببة و  الصببغرية املؤسسببات غالبيبب  ميقبب  أ  يعضبب  امليدانيبب  الدهاسبب  نعببالج مببن انةلقببا  
 يف النعببالج هببذ  مببن االسببعفارة يسببعلزم مؤيدا لببذاو  اجيابيببا كببا  العسببييقي   املببداخلو  للمفبباهيم األخببرية هببذ  تبببي مببد،
 السببيا   هببذا يف املعابعبب و  االسببعمياه علبب  مسببؤوليهم علبب  العىكيببدو  ا ببثو  املعيسببة و  الصببغرية املؤسسببات رعببم  يببارة
 املؤسسبببات هلبببذ  العسبببييقي  املفببباهيم تببببي ببببني كببببريين اهتبببباطو  علقببب  هنببباك أ  أثبببب  قبببد البحبببث نعبببالج أ و  خاصببب 

 .الذاي العمييل عل  املؤسسات هذ  قدهة من اليف  يف بدوهها تسهم الي العنافسي  املزايا من للعديد اكعساهبمو 

 :العالي  النقاط يف العيصيات أهم تقدمي ميكن العميم عل  و        

 .ا ديث  األسالي و  الةي  خمعل  وف، تفعيل و  املؤسس   راخل العسييق  بالنشاط أكثي االهعمام -1

 الدهاسببب  نعبببالج أ و  خاصببب  بالعسبببيي،  خاصببب  أقسبببام ختصبببيص املؤسسبببات علببب  العسبببييق  األرا  مسبببعي، لزيبببارة -2
 .بالعسيي، خاصا قسما متعل  ال املؤسسات من % 43.5 أ  أظهيت

 أ  حيببث العسببييق   البحببثو  العسببييقي  باليظيفبب  فقبب  بعيجيهببا املؤسسبب  راخببل بالعسببيي، اخلاصبب  األقسببام تفعيببل -3
 املعاينبب  حقيقبب  أ  إال للعسبيي،  قسببما متعلب  املؤسسببات مبن % 75.3 أ  أظهببيت قبد الدهاسبب  نعبالج أ  مببن بباليغمو 

 قسبم إسبم فقب  حتملو  العياهي  لليظيف  خمصص  األقسام هذ  من العظم  الغالبي  أ  أكدت املؤسسات هلذ  امليداني 
 .العسيي،

 % 35.7   نسبببع  مببا أ  الدهاسبب  نعببالج أظهببيت حيببث العسببيي،  جمببا  يف العدهيبيبب  الببدوهات مكانبب و  روه تفعيببل -4
 يف مببؤثي جببد عامببل هببذاو  بالعسببيي،  اخلاصبب  العدهيبيبب  الببربامج إحببد، يف هناليببا يشبباهكيا م املسببعييبني العينبب  أفببيار مببن

 .املؤسس  يف العسيي، وظيف  عل  القالمني خمعل و  املسريين أو املدييين تكيين مسعي،

 معخصصب  تكيينيب  روهاتو  ببيامج تقدميو  إعدار العسيي، جما  يف املعخصصنيو  الباحثني خمعل و  األكارمييني عل  -7
 مسببعي، علبب  الببدوهات مببن النببي  هببذا نببدهةو  شبب  ظببل يف املؤسسببات  هببذ  لببد، املعبباه  لععميبب، العسببيي،  جمببا  يف

 .عام  بصف  اجلزاليو  خاص  بصف  سةي  والي 

 األسبببالي  بعببب  بعببببي هبببذاو  املؤسسبببات  هبببذ  ببببني العسبببييقي  اخلبببربات خمعلببب و  املعببباه  تببببار و  الععببباو  حماولببب  -5
 .األفق  العكامل أو صيه  بشىت اليأس  بالعكامل يعي  ما إطاه يف العسييقي 

 بصببف  الببيطي املسببعي، علبب و  خاصبب  بصببف  سببةي  واليبب  مسببعي، علبب  العسببيي، يف معخصصبب  مجعيببات تكببيين -5
 نسبببع  مببا أ  امليدانيبب  الدهاسبب  نعببالج أكببدت حيببث اجلمعيببات هببذ  مثببل يف االخنببياط ثقافبب  غيببا  ظببل يف هببذاو  عامبب  
 البيع  لبنقص هبذاو  العسبيي،  يف املعخصص  اجلمعيات إحد، يف منخيطني غري املسعييبني العين  أفيار من % 93.5
 .أخي، جه  من املعخصص  اجلمعيات هذ  وجير عدمو  جه   من اجلمعيات هذ  بىمهي 
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 يف قببدما السببنيات مببيوه مبب  اجلزالببي مضبب  فببإ  مث مببنو  بداياتبب   أوىل يف السببي  اقعصببار لنظببام اجلزالببي اععمببار يععببرب -5
 خاصببب و  اجلزالييببب  املؤسسبببات علببب  حيبببعم البببذ  األمبببي املنافسببب    بببدة كببببرياو  ملحيظبببا تزايبببدا ييافقببب  سبببي  النظبببام هبببذا

 خمعلببب  يف البببعحكمو  العببببي علببب  ميتكبببزة االقعصببباري  غبببريو  االقعصببباري  مماهسببباهتا خمعلببب  تكبببي  أ  املعيسبببة و  الصبببغرية
 .ا ديث  العسييقي  املداخلو  املفاهيم

 تنافسبببي و  بقبببا  مقيمبببات أهبببم ببببني مبببن فبببإ  اجلزالبببي   االقعصبببار يشبببهدها فعببب  مبببا البببي الكببببرية املنافسببب  ظبببل يف -9
 العسبيي، سياسب  أمههبا ببني مبن لعلب و  ا ديث   العسييقي  لألسالي  تبنيهاو  اععمارها هي املعيسة و  الصغرية املؤسسات
 إىل فبباة مببن العبباملني معبباه  حتيبنيو  بعنميبب  االهعمببامو  اجملميعبب   راخببل الياحبد الفييبب، هو  تيسببي  خببل  مببن البداخل 
 .في  املعفاعلني خمعل و  السي  يعيفها الذ  الكبرية ا يكي و  العغري ظل يف أخي،

 مببن العديببد أ  إال العمييليبب   البببدالل مببن العديببد علبب  املعيسببة و  الصببغرية اجلزالييبب  املؤسسببات تببيفي مببن ببباليغم -10
 الكبايف املبا  علب  املؤسسب  حصبي  أ  كما جه   من القيو  ملن  معقدةو  صاهم  شيوط تفي  العمييلي  املؤسسات
 املخبباطي لعديببد يعيضببها سببي  املنافسبب  علبب  املؤسسبب  قببدهة عببدم أ  حيببث كببايف  غببري يععببرب أنشببةعها خمعلبب  لعمييببل

 العيامبببل أحبببد يععبببرب املؤسسببب  أنشبببة  خمعلببب  مماهسببب  يف العسبببييقي  املبببداخلو  املفببباهيم فعببببي مث مبببنو  مبببثل  كببباإلفلس
 جهب  مبن عيالبدها مسبعي، تعظبيمو  جهب   مبن املنافسب  خةبي مياجهب  علب  املؤسسب  هبذ  قدهة تعظيم ق  اإلسااتييي 

 املفباهيم هبذ  تببي جبيا  املكعسبب  العنافسبي  املزايبا بفضبل البذاي العمييبل عل  قدههتا تعزيزو  حتسني من ميكنها مبا أخي،
 العمييليب  املؤسسبات خمعلب و  املصباه  إىل العبعيب  مسبعي، من العقليلو  السدار عل  قدههتا حتسنو  جه   من املداخلو 

 .أخي، جه  من
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 الصفحة الجدول عنوان قم الر

 23 التسويق و البيع بين الفروق أهم 1
 77 التجزئة متاجر أنواع 2
 103 المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات اليابان في المعتمد التعريف 3
 100 العربية الدول من عينة في الصغيرة المشاريع مفهوم 4
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 العربية باللغة المراجع قائمة

 الكتب:

ي،إلتزيرر ص انررلألص ي، :ألص ي،طب رر  و  تطب رر ص :ي  ياهررلمن ، ه ررهو  إبررهيم ف ضل ررد ي،ررالبتص ي اإلسررل: يرارر     : يارر  -1
 .8002ي،وىلص 

أمحال ا  نلأل ضسرلوة ص ياسرل يا يرار    ص ررالي  ررالي ي ، اإلرلمل ي، رلا ص ارلا ي،اإلرع ينراليرص انرلأل ي، :أل  -8
8002. 

ك را تهرإلن ،إلهرلض  ا ارلا  إلدررص :ي  ي،اإلرعص ي، رلمهةص  سرال ص   أمحال ا ال  سطفىص ير:ي ة ي،إلهلضسر   ،نةإلرل  -3
 .ي،طب   ي،وىلص بالوأل اه  ة ه

 .   1820،بهلألص  صي،ه هص بروتو  إ:ي ة ياب  لتص :ي  ي،ههض  ي، هب   ، طبلا و   بل:ئ ي،إلستي  أمحال ال:ل  يشالص -4

 .1888أ ش ال ابال يا ط ص رت:ة حمفتظص إ:ي ة ي ئإلنلألص :ي  ويئد ، ه هص انلألص ي، :ألص  -5

   .8004 سرهص صر يراراهال ي صر إ:ي يص ي،الي  يجلل   و   الخد  ههج  أالا لت حبتث ي،إلستي  ي،س ال   إمسلا د -6
 .     8008إمسلا د ي،س الص يرا ألص ي،الي  يجلل    ص يرااهال ي ص  سهص  -7

إمسلا رررد حمنرررت: إمسلا ررردص :و  ييف رررد يارررلي ا ي،ارررتيت يال، ررر ص ي،ف ل، رررلت ي،  ن ررر  جلن  ررر  ييفلارررب  ي، رررلةتةه    -2
 .8002ي،ست ي ص :   ص ات ي ص ة سلألص 

    .1888ب ر ي،  تص يارتيت ج لت ي،إلستي ص :ي  زمهيأل ، ه هص انلألص ي، :ألص  -8

 .8002تطب  لتص :ي  ي، لزو ي ، ه هص انلألص ي، :ألص و  ب ر ي،  تص ي،إلخط ط ي،ستي      فلم ف -10

 ي ي،  ن ررر  يراررر أل ي،إلجرررل ي    رررالخد  إلال ررردص :ي  ي، رررلزو و  ب رررر ابرررلق ي، ررر تص ا ررر  حمنرررال  بلب ررر ص ي،ررررتوين -11
 .8008ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص و  ، ه ه

 .  1888ب لأل ملين حهملص  بل:ئ ي،إلستي ص  ؤاس  ي،ت يتص انلألص ي، :ألص  -18

 .1888 صي،طب   ي،وىل ب لأل ملين حهملص  بل:ئ ي،إلستي ص  ؤاس  ي،ت يتص انلألص ي، :ألص -13

ي،إلتزيرر ص انررلألص ي، :ألص ي،طب رر  و  ي،سردرةص :ي  فررفلل ، ه ررهتتض ر  ابررال ي،ررهح ف يتارراص إ:ي ة ي،انررلل ي،إلجل يرر   -14
 .8008ي،وىلص 
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ي،إلتزير ص انرلألص ي، :ألص ي،طب ر  و  تتض   ابال ي،هح ف يتاراص إ:ي ة ي،انرلل ي،إلجل ير  ي،سردرةص :ي  فره لل ، ه ره -15
 .8008ي،وىلص 

ي،الو، ررر ص :ي  و    ا ياؤاسرررلت ي، هب ررر تتض ررر  حمنرررال ابرررال ييفسرررلص اررر ة أمحرررال ي، رررهب قص ي،إلسرررتي    حبرررتث تطب   ررر -16
 .8008ي،فاه ي، هيبص ي، لمهةص  سهص 

 .8006ت سر يجملل   ص حمنال ي،طلئ ص ةظلم يا  ت لت ي،إلستي   ص :ي  حل ال ، ه هص انلألص ي، :ألص  -17

   .8002ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص و  ثل ه ي،باهيص يارتيت ج لت ي،إلستي ص :ي  ي، لزو ي ي،  ن   ، ه ه -12

ي،ثلة ررررر ص ي،طب ررررر   صي،إلتزيررررر ص انررررلأل ي، :ألو  ي،رررررتوينص :ي  ينل رررررال ، ه ررررهو  ثررررل ه ي،بارررررهيص ي تسررررل ت ي،إلسرررررتي    -18
8008. 

 .8006ي، :ألص  صي،إلتزي ص انلألو   فلم ف   لفهةص :ي  ي،بلزو ي ي،  ن   ، ه هو  ثل ه ي،باهيص ي،إلستي   أا  -80

ي،إلتزير ص ي، رلمهةص  سرهص و  تهمج  ط  ع بطهقص  ه آت ي،انلل ي،سدرةص ي،رالي  ي،الو، ر  ، ه ره  رل،ل ابهسهمد -81
 .1882ي،طب   ي،ثلة  ص 

 .1888ي،إلطب  ص  طلب  انل  اهينص بلته ص يجل يئهص و  حسل بل  هست ص ي،بهتك يرا     ب  ي،هظهي  -88

أمرررراليرص  هكرررر  يرارررراهال ي  ، اإلررررلملص يرارررراهال ي ص و  خسررررلئ و     بررررل:ئحسرررل اررررهيص ي اإلسررررل: يرارررر    -83
 .  8005 سهص 

حسل ا   ي، ايبص ةظرف يا  ت رلت يراررتيت ج  ص  رالخد ياررتيت ج ص :ي  ويئرد ، ه رهص اثنرلألص ي، :ألص ي،طب ر   -84
 .8005ي،وىلص 

 .8000حسل ا  ص ي ال، ع يناليث  ا ي،إلستي ص :ي  ي،ه ل ، ه هص :   ص ات يلص  -85

برالأل اره   ي،إلرال يعص ي،سر ت:ي صو   ابرال يا ي، ر ص زكرلة ي،ارهف ا ي، رهكلتص يا هرال يرار    ، ب رتثحس  -86
 .ة ه

حسرر  ابرررال ياط ررع ي،اررره ص  سرررإل بد يا ررهوالت ي،سررردرة ا  سررهص يل تررر  ياسرررهي  ي، ل رر  ، اإلرررلملص ي، رررلمهةص  -87
 .8007 سهص 

ي،إلتزيرر ص انررلألص و  سررل ر يرارر    ص :ي  ياسرررة ، ه ررهصحسرر  حمنررال مس ررلألص  تاررى انرره  بررل كص حملاررب  يا -82
 .8008 صي،طب   ي،وىل ي، :ألص
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 سرررهص ص محرررالي ابرررال ينرررل ث ي،بخ رررتا ص ي،  ارررلت ي، ل ررر  ا ي،رررالول ي،هل  ررر ص يااإلبررر  يجلل   ررر ص يراررراهال ي  -88
8000   . 

مح ررال ي،طررلئ ص : ب ررر ي، رر تص  بررل:ئ ي،إلسررتي  ينرراليرص  ررالخد شررل دص :ي  ي، ررلزو ي ، ه ررهص انررلألص ي، :ألص  -30
8008. 

ي،إلتزير ص انرلأل و  ياهير  ص :ي  ياهير  ص :ي  ينل رالص ، ه رهو  ح ال  حمنال ا   بق اطلص   ال   ا ةظهي  ييفلاب  -31
 .8007ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص 

الي:ص دررري،ه رررهص بو  آخرررهوألص  برررل:ئ إ:ي ة ي،انرررللص  ؤاسررر  :ي  ي،اإلرررلمل ، طبلاررر و  سرررل ي، رررنل خ  رررد حمنرررال ح -38
 .ي، هيت

 .1882 سهص ص خ  د ةب د  ها ص يا  ة ي،إلهلضس   ا جملل ي،انللص  هك  يرااهال ي  ، اإللملص يرااهال ي  -33

ص ي،طب رررر  ي،وىل صي،إلتزيرررر ص انررررلألص ي، :ألو   حبرررر   سررررطفى ا  ررررلألص أارررر  ي،إلسررررتي  يا لفررررهص :ي  فررررفلل ، ه رررره -34
8008. 

 .  8000اتي د ي،إلهن   ا يرا مص :ي  مت   ، ه هص يجل يئهص و   ش ال ح نهيألص  بل:ئ ي اإلسل: -35

 .  8003  تيأل حمنت: ي، نهص  بل:ئ ي،إلستي ص :ي  ويئد ، ه هص انلألص ي، :ألص  -36

 .1887ا ير:ي ة يال،  ص :ي  ياسرة ، ه ه وي،إلتزي ص ي، لمهةص  سهص    تيأل و، ال ي، نل ص أالا لت -37

 .  1887 ض   يتة  ياسهيص "ي،ب   بل،إل س ط"ص :ي  ي،  ف :   ص ي،الي  ي، ل   ص بروتص ي،طب   ي،ثلة  ص  -32

ت هيرع    ارهم ابررال ياسر ي بلار   ص حمنرال ابررال و   وبرهت   جر ص ارتزيأل ملكررلص ررلأل و، رل  ص  رل ك ب إلهرر ص تهمجر  -38
ي، ل:  ي،اليسط     هير   أمحال حل رال حجرل ص ييفلارب  أارلق ، رهي يت ي،انرللص :ي  يارهي، ، ه رهص ي،هيرل ص يان ار  

 .8006ي، هب   ي،س ت:ي ص ي،اإللمل ي،ولص 

 هررلل يا رر ة ي،إلهلضسرر  ص :ي  ي،فجرره ، ه ررهابررال يناررف يي ي رر ص ير:ي ة يرارررتيت ج   ب يص تهمجرر    وبررهت.أص :يف ررال. -40
 .8002ي،إلتزي ص ي، لمهةص  سهص ي،طب   ي،وىلص و 

   .8008ي،إلتزي ص انلأل ي، :ألص و  ي،إل   د ي ئإلنلينص ي،ت يت ، ه هو  ي، ب اليص مح ة حمنت:ص إ:ي ة ي ئإلنلأل -41

ي،إلطب ررر ص :ي  و  بررر  ي،هظهيررر  زكهيرررلل اررر يمص ابرررال ي،بلارررط حسرررتة ص  سرررطفى ي، ررر ،ص  برررل:ئ ي،إلسرررتي  ينرررالير  -48 
   .8002 صي،طب   ي،وىل يا سهةص انلألص ي، :ألص
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ة رررررل   أق يارررررلل ياخرررررلطهص يل تررررر  ي، ل ررررر  ،سرررررتت ي، نرررررللص و  :، رررررد يارتشرررررل:ي افهرررررتم برررررال ي،برررررلا صارررررل   ا -43
 .8008ي، لمهةص سهص 

ي،إلتزيرر ص انررلألص ي، :ألص ي،طب رر  و  ، ه ررهارر ل: ةررلئا بهةررتط ص إ:ي ة ي،انررلل ي،سرردرةص أب ررل: ، هيررل:ةص :ي  ويئررد  -44
 .8005ي،وىلص 

 .8008 ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألصو  ، ه ه مسر تتض   فربةص  بل:ئ ، فهتأل ي،إلطب    ص  اإلب  يجملإلن  ي، هيب -45

ي،إلطب   رر ص  –ي،إل ررهي     –ي اإلسررل:ي   –ييفلاررب  – اليخ ر    يال، رر   و مسرر حمنررال ابررال ي،  يرر ص ي،إلرريرر ي،إلنررتي   -46
 .8001 طب    يرش ل  ي،فه  ص يرااهال ي ص  سهص ي،طب   ي،وىلص و   اإلب 

رل يت رتة ص تهمج   هير      ضلا  حمنرال  ضرلا ص حمنرال ار ال أمحرال ابرال ياإل رللص ير:ي ة يراررتيت ج  ص و  شل ل -47
 .8007ي،هيل ص يان ا  ي، هب   ي،س ت:ي ص :ي  ياهي، ، ه هص 

 هير رر    حمنررال ارر ال أمحررال ابررال ياإل ررللص إمسلا ررد ا رر  اررب تينص ير:ي ة و  شررل ،  مرردص رل :يررر رررتة ص ت هيررع -42
 .8002يرارتيت ج  ص  الخد  إلال دص :ي  ي،هيي ، ه هص ي،هيل ص يان ا  ي، هب   ي،س ت:ي ص يجل ل ي،ثلينص 

 .1828شلكه ي،  يلص حمل هيت ا ياإلسل: ي،بهتكص :يتيأل ياطبتالت يجلل    ص ي، لفن ص يجل يئهص  -48

ي،إلتزيرر  انررلألص و  فررل:ت  يشررال ي، ررنهيص أالارر لت ي،سررهلالت ياسررهض   يرارر    ص :ي  ي، ررلزو ي ي،  ن رر  ، ه رره -50
 .8002ي، :ألص 

 .1878تطب    ص :ي  ي،ههض  ي، هب  ص ي، لمهةص  سهص و  فالي  حمنال اف ف ص ي،إلستي     بل:ئ ان    -51

 .  8003 سهص ص ي اإلسل:ي ي،تطقص الا ي،اإلعص ي، لمهةو  ف   ي،اليل حس  ي،س س ص ي، طل  ياسها -58

ي ارررتيت ج لتص  ؤاسر  شربلمل يجلل  ر ص ي، رلمهةص  سررهص و  فر   ي، رهتيينص ير:ي ة ي،إلسرتي    يناليثر    يافهرتم -53
1888. 

 .8008ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص و  طل ت ينل ص  بل:ئ ي،إلنتيدص :ي  ففلل ، ه ه -54

 .8004ص ي،ثل،ث ي،طب    صي،طلمه ،طهشص ت ه لت ي،بهتكص :يتيأل ياطبتالت يجلل    ص يجل يئهي  ي، لفن ص يجل يئه -55

طررلمه حمسررل  هسررت  ي،دررل،يبص ويئررد حمنررال فررب   إ: يرر ص ير:ي ة يرارررتيت ج      هظررت   ههجرر   إلال رردص :ي   -56
 .8007ويئد ، ه هص انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص 

 .    8008ط  ت أا ال ابال ينن ال   ي،إلستي  ي،ف للص :ي  ي،فجهص يرااهال ي ص  سهص  -57
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 .8006 سهص ص ير:ي ة يال،   ، نؤاسلتص :ي  ي،فاه يجلل   ص يرااهال ي و  ي،إلنتيدالطا و، ف أةالوي قص  -52

ي،إلطب ررر "ص ياهكررر  ي،ث رررلا ي، رررهيبص و  ي، رررلةتألو  الئ ررر  ي، رررهالوي يارررل،  ص "ي،بهرررتك ي اررر       ي،إلجهبررر  بررر  ي،ف ررر  -58
 .8000يادهملص ي،طب   ي،وىلص 

ي،إل   رررد و   بلب ررر ص  تارررى  طرررهص تتض ررر  ابرررال ي،رررهح ف يتاررراص ير:ي ةابرررال ين ررر ف كهيرررر ص يلاررره ي،سررراهيألص ا ررر   -60
 .8000ي،إلتزي  أل انلأل أل ي، :أل أل ي،طب   ي،وىلص و  ياليص :ي  ففلل ، ه ه

ي،إلتزيرر ص ي، ررلمهةص  سررهص ي،طب رر  و  ابررال ين رر ف  سررطفى أبررت ةررلافص إ:ي ة يا ررهوالت ي،سرردرةص :ي  ي،فجرره ، ه رره -61
 .8008ي،وىلص 

ي، لةتة رر ص  ه ررية يا ررل رص و  آخررهوألص إ:ي ة ياخررلطه ي ئإلنلة رر   رل ورهررمل ي،هظرره ياسررهض  و  ن ررال ي، ررإلتي يبابرال ين -68
 .8008يرااهال ي ص  سهص 

 .8001ياإلسل:يلت ي،بهتكص ي،الي  يجلل    ص ي، لمهةص  سهص و  ابال ينن ال ابال ياط عص ي، تا  -63

 سررهص  ص   ررا ت يتي هررلص ي،ررالي  يجلل   رر  يرارراهال ي و  سرردرةابررال ي،همحررلأل يسرره  أمحررالص تهن رر  ي،سررهلالت ي، -64
1886. 

 .8001ابال ي،س م أبت ا اص إ:ي ة ي،انلل ي،الو،  ص ي،الي  يجلل    ص يرااهال ي ص  سهص  -65

 .8001ي،  الت ي، ل  ص  طب   يرش ل  ي،فه  ص ي، لمهةص  سهص و  ابال ي،س م أبت ا اص مهالا  يرا أل -66

          يجلررررررر ل صي،إلتزيررررررر ص انرررررررلألص ي، :ألو  ي،سرررررررن   ي،الارررررررتا ص أالاررررررر لت ييفلارررررررب  يال، ررررررر ص :ي  ويئرررررررد ، ه رررررررهابرررررررال  -67
 .8008ي،ثلينص 

 ي،ه هص بروتص ،بهلأل.و  ابال ي،  ي  ضهن  م ادص  تاتا  ياسط  لت ي اإلسل:ي ص :ي  ي،ههض  ، طبلا  -62

ي،وىلص ي،طب ررر   صي،إلتزيررر ص انرررلألص ي، :ألو  ياههرررل  ، ه ررره ابرررال ي،  يررر   سرررطفى أبتةب ررر ص ي،إلسرررتي  يا لفرررهص :ي  -68
8006. 

يجلر ل ي،ولص  ص: يارلت يجلرالو ص ي،رالي  يجلل   ر ص يراراهال ي ص  سرهو  ابال ي،دفل  حهف ص أابلمل ي،إل   رد يارلي -70
8004. 

 .8005ي ص  سهص : يالت يجلالو ص ي،الي  يجلل    ص يرااهال  و  ابال ي،دفل  حهف ص ت   ف ي،:يل يالي -71

ب تررررر  ي،انرررررللص  ؤاسررررر  شررررربلمل يجلل  ررررر  ، ه رررررهص و  ابرررررال ي،دفرررررل  حهفررررر ص  مس ررررر  اهيرررررلا ص أالاررررر لت ير:ي ة -78
 .8000يرااهال ي ص  سهص 
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 .8008 سهص ص ابال ياط ع ابال ينن الص ياإلسل:يلت يتيد يا هوالت ي،سدرةص ي،الي  يجلل    ص يرااهال ي  -73

ي،إلتزيرر  ي،طب رر  و  ي، ررت  ي،ب   رر  ا ياهظنررلت يا لفررهةص :ي  حل ررال ، ه ررهو  تهن رر  ي،ة ررط و  فررب  ص إ:ي ةي، إل رريب  -74
 .8003ي،وىلص انلألص ي، :ألص 

 .8008ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص و  اال لأل تلي  ي،ه  ن ص أ شال ضتيئال ي،إلن ن ص :ي  ي، لزو ي ي،  ن   ، ه ه -75

 صي،وليجلررر ل  صي،إلتزيررر ص يرارراهال ي ص  سرررهو  ي،إلسرررتي ص  ؤاسرر  حرررت ق ي،الو، رر  ، ه رررهاسررلم ي،ررراليل أبررت ا فررر ص  -76
8008. 

ي، :ألص ص ي،إلتزيرررر ص انررررلألو  ي ارررر ألص :ي  ي،بررررلزو ي ، ه ررررهو  ي، رررر ت ب ررررر ابررررلقص  بلي  رررر  ا رررر  حمنررررالص ي،رررررتوين -77
8008. 

ي،إلتزير ص انررلألص و  ي،إلسررتي   ص :ي  فرفلل ، ه رهار أل ضهحرلت طل،رعص حمنرال ربررل ي ي، رنهيص ةظرلم ي ارإلخبل يت  -72
 .8008ي، :ألص 

 .8002ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص و  ا   ابلقص ير:ي ة يال،  ص إثهيل ، ه ه -78

 .8001اضليل ياإلسل:ي    لفهةص ي،الي  يجلل    ص ي، لمهةص  سهص و  انه ي،س هص ي، تا  -20

ياررلي اهظنررلت ي،انررلل   ي،إل رراليلت ي،هيمهرر ص :ي  ياررهي، ، ه ررهص ي،هيررل ص يان ارر  ي،  ررال ضهحررلت مج رر ص ي،:يل  -21
 .8000ي، هب   ي،س ت:ي ص 

ي،إلتزيرررر ص و  ، ه رررهي،فررر     اإلبررر  ،إلسرررتي    ررررالخد ياررررتيت ج  وتطب  ررر صي،دررر  ص  ررريص إ: يررر ص ثلبرررتص إ:ي ة ي -28
1884. 

ضررل:ي حمنررال ي،هضررلا ص ت ررال      ررتأل يتاررا ضهحررلتص ياسررل ر يرارر    ص  ه ررت يت ين رريب ين تا رر ص بررروتص  -23
 .8004ي،طب   ي،وىلص 

 .8007ي،إلتزي ص يجل يئهص و  ي،ه هو  ضل ق  سالو ص ي،إلنتيد يرا   ص :ي  مت   ، طبلا  -24

إ:ي ة ي،انررلل ي،سرردرةص :ي  ينل ررال ، ه ررهص انررلألص و  ل:ةضررلي  مج رر  فررلا ي،هجررل ص ابررال ي،سررإلل  حمنررال ي،  رر ص ي،هيرر -25
 .8002ي، :ألص ي،طب   ي،ثلة  ص 

 .1882 سهص ضهيال ي،هجل ص إ:ي ة  هظنت لت ي،إلستي  ي، هيب وي،الويص  ؤاس  شبلمل يجلل   ص ي ااهال ي ص  -26

 .8008ضهيال كت تدص تستي  ييال لتص :ي  كهتز يا هض ص انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص  -27
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 .8006ي،ه الي ص الا ي،اإلع يناليرص إ بالص ي، :ألص و  ض  ي حسل خ  ص ي،اتيت يال،   -22

ي،طب رر  ض رر ي حسرري خ رراص ي،بهررتك يرارر    ص رررالي  ، اإلررلمل ي، ررلا ص اررلا ي،اإلررع ينرراليرص انررلألص ي، :ألص  -28
 .  8006ي،وىلص 

 .  1883ضتزي  محل:ص ا ال ي،س ف ا ي، هي   يرا    ص :ي  ي، ل    ، ه هص بروتص ،بهلألص ي،طب   ي،وىلص  -80

ي،إلد رر   :، رد يةإل رل:ي ، نهظنرلت تهمجر  حمنرت: حسرل حسرقص :ي  و  ض جد كهنص ة د إةال اتألص إ:ي ة أة ط  ي بإلال 
 .8004:ي ص ياهي، ، ه هص ي،هيل ص ي،س ت 

ض   رررع كرررتت هص ررررل ي أ  سررررتوةنص ت هيرررع ارررهو  ا ررر  إبرررهيم ف ارررهو ص أالاررر لت ي،إلسرررتي ص :ي  يارررهي، ، ه رررهص  -81
 .8007ص ي،اإللمل ي،ثلين ي،هيل ص يان ا  ي، هب   ي،س ت:ي ص

، ه رررهص ض   رررع كرررتت هص ررررل ي أ  سررررتوةنص ت هيرررع ارررهو  ا ررر  إبرررهيم ف ارررهو ص أالاررر لت ي،إلسرررتي ص :ي  يارررهي،  -88
 .8007 صي،اإللمل ي،ثلين ي،هيل ص يان ا  ي، هب   ي،س ت:ي ص

 .1888 بل:ئص :ي  زمهيألص انلألص ي، :ألص و  ا طلأل ي، باليص ب ر ي،  تص ي،إلستي    أالا لت -83

 .8003اال ي ابال ي،فإلل  ي، هلويص  تاتا  ي،إليرر ي،إلنتي  ص  ه ية يا ل رص يرااهال ي ص  سهص  -84

 ي،إلتزيرر ص بررروتص ،بهررلألصو  ي،ه ررهو  تص تهمجرر  و :يرر  ويشررالص ي،إلسررتي ص  ؤاسرر  جمررال  يجلل   رر  ، ال ياررلتكررلتهيل ا رر  -85
 .8002 صي،طب   ي،وىل

ي،إلتزير ص انرلألص ي، :ألص و  كلاه ةسه ياهسرت ص شرتا  ةرلر  ررتي:ص إ:ي ة يا رهوالت ي،سردرةص :ي  حل ر  ، ه ره  -86
 .8000ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص 

 .8004  ص إ:ي ة يا هوالت ي،سدرةص :ي  ياسرةص انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،ثلة  ص  لرالة ي، ط -87

  تالهترلص  هكر  و  ياإلتارط  أي إلهرلو   لمه حس  ييفهوتص أيهلمل   لب  ص   لل حترت اهرتيألص يا رهوالت ي،سردرة -82
 .8006ياإلتاط ص انلألص ي، :ألص و  ياه آت ي،سدرة

 .  8000حمسل أمحال ييفريص ي،بهتك يرا    ص :ي  يبرتيك ، ه هص ي، لمهةص  سهص  -88

 .     1888حمنال إبهيم ف اب اليتص  بل:ئ ي،إلستي ص يجلل    ي، :ة  ص انلألص ي، :ألص  -100

 .  1888حمنال إبهيم ف اب اليتص  بل:ئ ي،إلستي ص :ي  ياسإل بدص انلألص ي، :ألص  -101
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          شرررررر لدةص حمنررررررال يجل تارررررر ص  يررررررل  ين رررررر ص  بررررررل:ئ ي،إلسررررررتي  ينرررررراليرص :ي  ي،سررررررفلل ، ه رررررره  حمنررررررال ي،بلشررررررلص ةظنرررررر 
 .8000ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص و 

 .8007حمنال ي،سراص ي،بت فلتص :ي  ي،فاه يجلل   ص يرااهال ي ص  سهص ي،طب   ي،وىلص  -108

ص  اإلبر  ي، ب ارلألص ي،هيرل ص يان ار  ي، هب ر  ي،سر ت:ي ص حمنال أ   ا ت يا راليينص ير:ي ة ي،إلنتي  ر  ا ي، رهكلت -103
 .1888ي،طب   ي،ثل،ث ص 

 .1883حمنال ش ختألص ياسل ر ي ا    ص :يئه ي، ل    ، ه هص بروتص ،بهلألص ي،طب   ي،وىلص  -104

 .8000ي،إلنتيدص ي،الي  يجلل    ص يرااهال ي ص  سهص و  حمنال فلا ينهلويص ير:ي ة يال،   -105

 .1888حمنال فلا ياؤدألص  بل:ئ ي،إلستي ص :ي  زمتيأل ، ه هص ي، :ألص  -106

 .1884حمنال ابال ي،  ي  ي،هجل ص ي،  الت ي، ل  ص يااإلع ي، هيب يناليرص يرااهال ي ص  سهص  -107

 سرررهص ص حمنرررال ابرررال يا ابرررال ي،رررهح فص ي،إلسرررتي  يا لفرررهص  طب ررر  رل  ررر  ي، رررلمهة وي،اإلرررلمل يجلرررل   ص ي، رررلمهة -102
1822. 

 هظررررت  يا رررر ة  ت يرارررررتيت ج   حمنررررال ابررررال حسرررر  ي،طررررلئ ص ة نرررر  ابررررلق خضررررر ييفررررلر ص ةظررررفص يا  ت ررررل -108
 .8008ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص و  يرارتيت ج  ص :ي  ي،ث لض  ، ه ه

 .1882 ص يرااهال ي ص  سهص ي ارتيت ج لتص ي،الي  يجلل   و  حمنال ضهيال ي،س لص ي،إلستي    يافلم ف -110

 .8002حمنال ضهيال ي،س لص  سطفى حمنت: أبت باهص حبتث ي،إلستي ص :ي  يجلل    ص يرااهال ي ص  سهص  -111

ي،إلتزير ص و  أار ص :ي  ياهرلمن ، ه رهو  حمنت: رلاف ي،سن الا ص  :يه  اثنلأل يتاراص إ:ي ة ي،إلسرتي ص  فرلم ف -118
 .8006انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص 

ي،إلطب  ررلت ي،  ن رر ص :ي  و    ي،ارر  ي،هظهيرر  حمنررال مس ررلألص ياسررل ر يرارر    حمنررت: حسرر  ي،ررتي:يص حسرر  -113
 .8007ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص و  ياسرة ، ه ه

حمنررت: حسرر  فررتيألص أالارر لت ي، نررد ياسررها يرارر   ص :ي  ويئررد ، ه ررهص انررلألص ي، :ألص ي،طب رر  ي،وىلص  -114
8001. 

ي،طب ررر  ص ي،إلتزيررر  انرررلألص ي، :ألو  حمنرررت: اررر  نلألص ي،سررر تك ي،إلهظ نررر  ا  هظنرررلت ي،انرررللص :ي  ويئرررد ، ه ررره -115
 .8004ي،ثلة  ص 
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 .8002حمنت: فل:ت بلز ا ص إ:ي ة ي،إلستي ص رل    ي، لمهةص ي، لمهةص  سهص  -116

 .    8008حمنت: فل:تص  بل:ئ ي،إلستي ص :ي  ي،ث لض  ، ه هص انلألص ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص  -117

ان  رلت ياسرل ر ياسرل يا يرار    ص :ي  ي،هفرلئ  و  حمنت: ابرال ي،اره  أمحرال أ شر الص ي، رل د ا   رل  ت -112
 .   8001ي،إلتزي . انلأل   ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص و  ، ه ه

ي،ررررالياهص ي،اررررتيت يال، رررر     ؤاسررررلت أو يت بت فررررلتص :ي  ي، ررررهوت ، ه رررره وي،إلتزيرررر ص انررررلألص  حمنررررت: حمنررررال -118
 .8005ي، :ألص ي،طب   ي،وىلص 

 .8006 صي،طب   ي،وىل حم  ي،اليل ي،زمهيص ختط ط وتاتيل يا ين ي،إلستي   ي،ف للص ي، لمهةص  سهص -180

 سطفى كنلل ي،س ال ط  دص ي، هي  ي اإلثنل ي ا ي،بهتك يرا    ص يااإلع يجلل    ينراليرص يراراهال ي ص  -181
 .8006 سهص 

 سرهص   ص  سطفى حمنت: أبرت بارهص يارتي : ي،ب رهي   رالخد حت  ر  يا ر ة ي،إلهلضسر  ص ي،رالي  يجلل   ر ص يراراهال ي  -188
8002   . 

ي،وىلص  ي،طب ررر  صي،إلتزيررر ص انرررلألص ي، :ألو  يال، ررر ص  اإلبررر  يجملإلنررر  ي، رررهيب ، ه ررره  ف ررري ا ررردص   ال ررر  ا ير:ي ة -183
8008. 

 اررهم ابررال ياسرر ي بلارر   ص  بررل:ئ ييفلاررب     ايرر    لفررهةص يااإلبرر  ي، سررهي ص ياهسررت ةص  سررهص يجلرر ل ي،ثررلينص  -184
 .8004ي،طب   ي،ثلة  ص 

 رررالخد حت   ررر    لفرررهص يااإلرررع ي، رررهيب ينررراليرص يراررراهال ي ص  سرررهص  إبرررهيم ف مهررراليص ير:ي ة يال، ررر    هرررر -185
 .8000ي،طب   ي،هيب  ص 

 هررر إبررهيم ف مهرراليص ي،فارره ينررالير ا جمررلل  سررل:  ي،إلنتيرردص  ه ررية يا ررل رص يرارراهال ي ص  سررهص ي،طب رر   -186
 .  1882ي،ثلة  ص 

ي،طب رر  ي،إلتزيرر ص انررلأل ي، :ألص و  ي،إلسررتي     ررالخد حت  ررد يارررتيت     إلال رردص إثررهيل ، ه ررهةررلر    رر ص إ:ي ة  -187
 .8002 صي،وىل

 .8003ي، تا ص ي،الي  يجلل    ص يرااهال ي ص  سهص و  ةل:ي  ي، ل رص ي،إلخط ط  ي ارتيت ج  -182

 .1882ئهص ي،طب   ي،ثلة  ص ةلفه :ي:ي االوألص ياإلسل: ياؤاس ص :ي  ييفنالي  ي، ل  ص يجل يئهص يجل ي -188
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ي،إلتزيرر  بررروتص ،بهررلألص ي،طب رر  و  ياإلتاررط ص  ؤاسرر  جمررال ، ه ررهو  تهن رر  ياؤاسررلت ي،سرردرةو  ةب ررد رررتي:ص إ:ي ة -130
 .8007ي،وىلص 

 .  1887ي،هجل  الي ص ي،إل   د ي ئإلنلينص  طب   بهك يراالألص انلأل ي، :ألص  -131

ي،إلتزير ص انرلألص ي، :ألص و  ي،إلجل مل يناليث ص :ي  ويئد ، ه رهو  ييسلئ و  يافلم فاف ابت:ص إ:ي ة ي بإلال  ا  -138
 .8003ي،طب   ي،وىلص 

 .ةظلم  تاى اتياليألص شف   إبهيم ف حالي:ص ي،إلستي     فلم ف   لفهةص :ي  حل ال ، ه هص انلألص ي، :أل -133

 .8007ي،إلتزي ص  سهص و   سهي  ، ه هةظر  يل  حمنال ي،  لتص إ:ي ة يا هوالت ي،سدرةص يااإلب  ي، -134

 .8003ة  ف حلضظ أبت مج  صي،إلستي  ي بإلال ي ص ياهظن  ي، هب   ، إلهن   ير:ي ي صي، لمهص  سهص -135

 .   8000ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص و  ملين حل ال ي،ضنت ص طهت ي،إلتزي ص :ي  ويئد ، ه ه -136

ي،إلتزي ص انلألص ي، :ألص ي،طب ر  و  ي اإلسل:ي ص :ي  ي،ث لض  ، ه ه ياؤاسلتو  ويئد اهب لتص ياسل ر يرا     -137
 .8006ي،وىلص 

 :الرسائل العلمية

أمحرررال ضرررلي  :،رررتلص :و  يا رررهوالت ي،سررردرة ا :ارررف ي اإلسرررل: ي،ف سرررط قص  ارررل،   لر سرررإلر ارررر  ه رررت ةص ك  ررر   -1
 .ي،إلجل ةص يجلل    يرا    صا ةص ض سط 

أب رل: يا ر ة ي،إلهلضسر  ص : يار    الية ر  و   رال يبرهيم ف يمسلا ردص ي،  ار  بر  أةرتي  ي برالي  ي،إل رقأكهم أمحرال ي،طتيردص  ا -8
 .ا جمنتا  خمإلل ة  ل ي، هكلت ي،سهلا   ا حملضظ  ة هتيص ك    ي اإلسل:ص رل    ياتفدص ي، هيت

لضسر   ا ياه رآت ي،سرهلا  ص  ارل،  بلاد ضل ق اهاليد أل أثه تطب   ةظلم إ:ي ة يجلت:ة ي، ل    ا ى أالا لت ي،إله -3
 .8002 لرسإلرص ار  ه ت ةص ك    ي،إلجل ةص يجلل    يرا    ص ا ةص ض سط ص 

حتسر  ي،:يل ، رهكلت ي تسررل ت و  :و مررل ا حت  ر  يا ر ة ي،إلهلضسر  و  بر ل خ را ي،سرال ة ص ياررتيت ج لت ي،هيرل:ة -4
يال،  ص رل    انلأل ي، هب ر  ، ال يارلت ي،   رلص انرلألص و  ي،ال يالت ير:ي ي ا ي، :ألص  ال، ص :كإلت يه ار  ه ت ةص ك    

 .ي، :أل

ب   نه إبهيم فص يا ين ي،إلستي    ل  هظت  ي،إلطب  رلت ي،إلجل ير  يرار    ص أطهوحر  :كإلرت يه ارر  ه رت ةص رل  ر   -5
 .8005يجل يئهص يجل يئهص 
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خد  كإلسرلمل   ر ة تهلضسر    سرإلالي   ا  هظنرلت ي،انرللص بل ةذيه ةسه ي،اليلص  هست ي ي، يراص ي برالي  كنرال -6
 .رل    ي،ب  الةص يجل يئه

ا ت  ررررلوي ي، ررررهيبص :و  ي،إلد ررررر ي،إلهظ نرررر  ا تطررررتيه ي بإلاررررل  ا ي،هنهظنررررلت يناليثرررر   ررررل رهرررر  ةظرررره ي، ررررل     -7
 .رل    أ: ي ص يجل يئه -حت      : يا    الية  – هظنلت ي تسل ت يجل يئهي  

ي،ب ت ر  ا رى ي، رال ة ي،إلهلضسر   ، سرهلالت ي،دذيئ ر  ي، بهلة ر   و   ةل يمحال :يرع ا إلرلينص تريثر ب رت ياإلدرريت ي،إلسرتي    -2
 .8003: يا    الية  ص  ال،   لر سإلر ار  ه ت ةص ك    ي،إلجل ةص رل    بروت ي، هب  ص ،بهلألص 

تهشر ال تسر ر ياؤاسرلت ي،سرهلا  ص  ارل،   لرسرإلر ارر  ه رت ةص ك  ر  ي،  رتم و   ويحب  ابال ي،هلفهص ي،إل   د يالي -8
 .1885ي اإلسل:ي ص رل     ضهحلت ابلقص اط اص 

   اررررتزي حمنرررال ا ررر   رررلتتقص ي،هنرررتد    ررررت  ،رررالو  ير:ي ة ا حت  ررر  يا ررر ة ي،إلهلضسررر   ضرررر  برررهي ن ي،إل  ررر ف ي،فهرررالا   -10
ي جتلمررررلت ي، لفررررهةص أطهوحرررر  :كإلررررت يه اررررر  ه ررررت ة ك  رررر  و  ر   ررررتل ويا هررررلي،سرررر لح  ا ك  ررررلت يجملإلنرررر  ي، :ة رررر  ضررررو 

 .8006ي،ال يالت ي،رتبتي  ي،   لص رل    انلأل ي، هب   ، ال يالت ي،   لص انلأل ي، :ألص 

شرر  ل  مجرررةص يرارررتيت ج   ي،إلهلضسرر   و:و مررل ا أ:يل ياؤاسرر ص  اررل،   لرسررإلرص اررر  ه ررت ةص رل  رر  يجل يئررهص  -11
 .8005يئهص يجل  

ابررال ينارر ف ابررال يا يةسررت ص ي،:يل ي،إلهلضسرر  ، ررهكلت فررهلا  ي،:ويرر  ي، :ة رر ص أطهوحرر  :كإلررت ه اررر  ه ررت ةص   -18
 .8008ك    ي اإلسل:ص رل    ت هيلص ي، دا  ص ات ي ص 

اررر يم اررر  نلألص يا رررا ت ي،إلنتي  ررر  ا ي،سرررهلالت ي،سررردرة ا ي، طررره ي، رررهيب ي،سرررت يص  ارررل،   لر سرررإلرص ارررر  -13
 .8004 ه ت ةص ك    ي اإلسل:ص رل    ح عص ات يلص 

ي برررالي  ي،إلسرررتي   ا حت  ررر  يا ررر ة ي،إلهلضسررر   ، بهرررتك ي،إلجل يررر  ي، :ة ررر ص و  اطرررل يا ضهرررال ي،سرررهحلألص :و  ي بإلارررل  -14
هوحرر  :كإلررت يه ا ض سررف  ي،إلسررتي ص ك  رر  ي،ال ياررلت ي :ي يرر  ي،   ررلص رل  رر  انررلأل ي، هب رر  ، ال ياررلت ي،   ررلص انرررلألص أط

 .8005ي، :ألص 

 ال  إ الة   تف   هل ا ي،سهلالت ي،ست ي ص  ارل،   لرسرإلرص و  ا ى أمحال :يتملص اتي د ت  ي  ي، ال ة ي،إلهلضس   -15
 .8006:   ص يجلنهت ي  ي، هب   ي،ست ي ص ار  ه ت ةص ك    ي اإلسل:ص رل    

اررر  صتطتيهمررلص  اررل،   لرسررإلرو  انررل  بتشررهلرص يا رر ة ي،إلهلضسرر   ا ياؤاسرر  ي اإلسررل:ي     سررل: ملص تهن إلهررل -16
 .8008 ه ت ةص رل    يجل يئهص يجل يئهص 
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: ياررررر  حل،ررررر   –آضرررررلت و  ياإلتارررررط ص وياررررر و  انررررره برررررل اررررراليهةص ي،إلخطررررر ط ي اررررررتيت ج  ا ياؤاسرررررلت ي،سررررردرة -17
ا ررتم ي،إلسرر رص و  ي،إلجل يرر و  ص  اررل،   لر سرررص اررر  ه ررت ةص ك  رر  ي،  ررتم ي اإلسررل:ي -ياؤاسررلت ييف  رر  بت يرر  اررط ا 
 .رل    ضهحلت ابلقص اط ا

انررره ارررت  ي،درررتيهيص تررريثر ةظرررف يا  ت رررلت يراررررتيت ج   ا حت  ررر  يا ررر ة ي،إلهلضسررر   ": ياررر    الية ررر  ا شرررهكمل  -12
 .8004 ال،   لرسإلر ار  ه ت ةص  تبلي اف"ص رل     ؤاإل ص ي، :ألص و  يا ا   ي، :ة  

اررر  صحمنررال حمنررال يجلنررللص ترريثر ي،ب ترر  ي،إلسررتي    ا ررى ي،سررهلالت ي،سرردرة ا لضظررلت ي، هررلةص  اررل،   لرسررإلر -18
 .سه ه ت ةص ك    ي،إلجل ة ببت ا  الص رل    اهلة ي،ستي ص  اإلب  رل    ي، لمهةص  

  س ت: ط طت ص أي ر  ي،إلسرتي  ا ت  ير  يا ر ة ي،إلهلضسر  ص  ارل،   لرسرإلر ارر  ه رت ةص ك  ر  ي،  رتم ي اإلسرل:ي  -80
 .8008ي،إلس رص رل    ينل  يضهص بلته ص يجل يئهص و 

ييف  رر ص   آضرلت تطتيهمرلص : يار  حل،ر  يا رهوالتو  ياإلتارط و     ر ة  سر ت: أ ررص طرهت يتيرد يا رهوالت ي،سرردرة -81
 .ار  ه ت ةص ص  ال،   لرسإلر8005ك    ي،  تم ي اإلسل:ي ص ا تم ي،إلس رص رل    ضهحلت ابلقص اط اص 

ياررررتيت ج لت ياهلضسررر  ا رررى يا ررر ة ي،إلهلضسررر   ، رررهكلت و   هرررالي فررر   ي،ررراليل اثنرررلألص أثررره ي، تي رررد يراررررتيت ج   -88
ي،  رتم ير:ي ير ص و  يااليهيلص  ال،   لرسإلر ار  ه ت ةص ك    ي اإلسرل:إةإلل  ي،:وي  ي، :ة  ص : يا    الية    ل  هظت  

 .8003رل    ي،ر تكص اثنلألص ي، :ألص 

ياإلتاط  ا يجل يئهص أطهوح  :كإلت يه ا ي،  تم ي اإلسرل:ي ص و  يتاا اهي  ص ا لالت يتيد ياؤاسلت ي،سدرة -83
 .8005ار  ه ت ةص رل    يجل يئهص يجل يئهص رلةف  

 التقارير:و الملتقيات

ياإلتاررط  ا ي اإلسررل: يرارر   ص : يارر  حل،رر  بهررك و  أاررل، ع يتيررد يا ررهوالت ي،سرردرةو  أحرر م ضرره  ياص طررهت -1
ا رتم ي،إلسر رص رل  ر  ضهحرلت ابرلقص  ارل،   لرسرإلر ارر  ه رت ص و  ي،إلجل ير و  ي،ربك  يجل يئهيص ك  ر  ي،  رتم ي اإلسرل:ي 

 .8002اط اص يجل يئهص 

:و مرررررل ا تبررررق  هرررررل يت ي،إلسرررررتي  ي بإلارررررل يص ي، رررررتي ،   رررررتم و  أزمررررل  ا يررررر  ي، ب ررررراليص أ:ويت ي،إل  ررررر ف ي،إلهظ نررررر  -8
 .ي اإلسل:ص رل    ي،اتض ص ي، هيت ير:ي ي ص ك   و  ي اإلسل:ي 

 تطتيهمرررررل ا ي، رررررلا"ص ي،رررررالو ة ي،إلال يب ررررر  حرررررتل يتيررررردو  ياإلتارررررط و  إمسلا رررررد شررررر بلينص " لم ررررر  ياؤاسرررررلت ي،سررررردرة -3
تطرتيه :و مرل ا ي اإلسرل:يلت يادل ب ر ص ك  ر  ي،  رتم ي اإلسرل:ي ص رل  ر  ارط اص أيررلم و  ياإلتارط و  يا رهوالت ي،سردرة

 .8003 لي  85-82
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  ررلكد يتي هررل   : يارر  حل،رر  ياؤاسررلت ي،سرردرة ا و يرر  اررط ا خرر ل و  ربررل  حمفررتظص ياؤاسررلت ي،سرردرة -4
 .الو ة ي،الو،   الب   ي،ذكهص ي،8003 لي  82-85ص 8001-188ي،فرتة 

نه ،إلنتيررررد ي،تكل،رررر  ي، هيا ررر  ، إلهن رررر  ي،الو، رررر ص و اررر  انررررد ب هررررتيأل  :، رررد ياسررررإلثو  يجلن  ررر  ياسررررهي  ،ررريو يت يال، رررر  -5
 .ي، هكلتص ي، لمهةص  سه

خطررط تطررتيه ي، ررال يت ي،إلهلضسرر   ، اإلسررل: ياسررهيص فررهالوت ي،ه ررال ي،ررالويص ي، ررال: و  حررلا ي، هة ررلويص ا لاررلت -6
 .بتظيبص ير ل يت ي، هب   ياإل الةص ي1888ي،سل:قص أكإلتبه 

وياإلتاررط ص حبررر   ررالم إىل  ياررؤيه ي،  نرر   خل،ررالي خال،رر ص :و  ي،إلنتيررد يرارر    ا يتيررد ياؤاسررلت ي،سرردرة -7
 .8002ي،إلهن   يرا  ن   ي،هيف  ص رل    ت نسلألص يجل يئهص ةتضنرب و    يا لو، حتل

ي،إلهن ر  ي،ب رهي ص ين  بر  ي،إلال يب ر  ،سرلت   إ:ي ة ي،إلسرتي ص   إلنرال وزي ة ييل ر ر  و  ي،الو،   ، إلرال يعخربيل ي،كل:     -2
 ي، هيا  ص ا ةص ض سط .  

ي،:يل ي،إلسررتي  ص و  :  ررلأل ارر  نلأل فررل:تص شرر نلل ةررلظف محررالوألص حبررر ب هررتيأل   ي،  ارر  برر  ي،إلسررتي  ي بإلاررل ي -8
 .8006 اليه  ياتفدص ك    ي اإلسل:ص رل    ياتفدص ي، هيتص  : يا  ا ه   ل ياهظنلت ي،سهلا   ا

 12-17 ويهرر  ابرررال ي،سررن  ص حجرررلزي إمسلا ررردص يتيررد يا.ر.و.م ارررل طهيررر  شررهكلت   أق يارررلل ياخلطررررهص  -10
 .ص يا إل ى ي،الوي الب  ي،ذكه8005أضهيد 

  لكد يتي هل ا يجل يئهص يا إل رى و  إلتاط ياو  ا هتأل مسرص بتةتة ش  عص  اليخ   ب هتيأل   ياؤاسلت ي،سدرة -11
     ي،رررالوي حرررتل    إلط برررلت تيم رررد م.ر.و.م ا ي،ررررالول ي، هب ررر ص رل  ررر  حسررر ب  بررررل برررتا  ص ي، ررر اص يجل يئرررهص يررررت   

 .8006أضهيد  17-12

 ارف مسر ابال ينن ال اهي لتص يا هوالت ي،سدرة ا يطل  ي،إلهن   ي، ل   ص ا س    ذكهيت خل ر ر ص  رذكهة خل ر ر  
 .8008  هال ي،إلخط ط ي، ت  ص ي، لمهةص  سهص رتي     -18ص 1688

ياإلتاررط  ص و فرلا فررلن ص أاررل، ع تهن رر  يا رهوالت ي،سرردرة ا ي اإلسررل: يجل يئررهيص ةرالوة يا ررهوالت ي،سرردرة -13
ياإلتارط "ص ي، رلمهةص و  آضلت ي،إلهن ر ص و شر  انرد ب هرتيأل   "ت  ر ف يا رهوالت ي،سردرة و  ا ي،تطل ي، هيب   يرشال، لت

 .8004رلةف   88-12 سهص 

         ص ياإلتارررررط ص ي،رررررالو ة ي،الو، ررررر  ارررررلب   ي،رررررذكهو  ابرررررال يجل  رررررد برررررت:ي ص بررررراليئد ي،إلنتيرررررد ييرررررل ر  ا يا رررررهوالت ي،سررررردرةص
 .8003 لي  85-82
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اليأل ي،إلسررتي  ص ك  رر  ي بإلاررل  ا يا ررو  ابررال ي،همحررلأل  :حررهو ص  اررل ي،هرررت  إىل  طبتارر  ب هررتيأل   إ:ي ة يربررالي  -14
 .8008ي اإلسل:ص رل    :   ص ات يلص 

:و مررل ا ي،إلهن رر  ي اإلسررل:ي  "ص ي،ررالو ة ي،إلال يب رر  و  ياإلتاررط و  اثنررلأل حسرر  اثنررلألص " فهررتم ياؤاسررلت ي،سرردرة -15
 ي،  ررتم ي اإلسررل:ي تطررتيه :و مررل ا ي اإلسررل:يلت يادل ب رر ص ك  رر  و  ياإلتاررط و  ي،الو، رر  حررتل   يتيررد يا ررهوالت ي،سرردرة

 .8003 لي  82-85ا تم ي،إلس رص رل    ضهحلت ابلق اط اص و  ي،إلجل ي و 

ي،إلجررل مل ي،هلر رر  ا ي،هفررلد إىل ي،اررتيت ي، لا رر ص وزي ة و  ي،فهيرر  ي،ررتطق ، إلهلضسرر  ص و ارر  انررد حررتل  ي،إلهلضسرر   -16
 .8001 04 84ي،إلخط طص انلألصي، :ألص

ص 8003 رلي  82رر85ي ئإلنرلأل ر،رل ي بطهي ر  حاليثر  ،إلنتيرد يارؤ.  ر.و.م ص اطلر ،  ىص بتار الة ار  الة -17
 .ي،الو ة ي،الو،   الب   ي،ذكه

 حمنررال ابرررال ين رر ف انرررهص فرر س ي،إلنتيرررد يرارر     ، ن رررهوالت ي،سرردرة ي، لئنررر  ا ررى أاررر تمل ي،رراليل ي،إلجرررل ي -12
 .8003 لي  82-85يرا ةلتص ي،الو ة ي،الو،   الب   ي،ذكهص و 

 .1885ي،إلهن  ص و  ابال ي،دق حسل    هل يت ي،إلفار ي بإلال يص  هك  تطتيه ي،:يلحمنال  -18

أي إلهررررل ي اإلسررررل:ي "ص ةررررالوة يا ررررهوالت ي،سرررردرة و  ياإلتاررررط و  حمنررررال ضإل رررر  فرررردرص "ويارررر  يا ررررهوالت ي،سرررردرة -80
 .8004رلةف   88-12آضلت ي،إلهن  ص ي، لمهةص  سهص و  وياإلتاط  ا ي،تطل ي، هيبص ي شال، لت

ياإلتارط ص ي،رالو ة و  حمنت: ياها   ش ص  ل أال، ع ي،إلنتيد يرا     ي،إلنتيد بلا رل ك  ، ن رهوالت ي،سردرة -81
 .8003 لي  82-85ي،الو،   الب   ي،ذكهص 

ي بإلارل  ا رى اهلفره يار ين ي،إلسرتي  ص اسرف ي،إلسرتي  ك  ر  و   هما ي بهيم فص ح    حبرر ب هرتيأل   أثره يربرالي  -88
 .8010ي اإلسل:ص رل    :   ص ات ي ص 

:و مل ا :اف ياؤاسلت ي اإلسرل:ي   ر  اره  و    أ:ويت ي،إلنتيد ياسها ي،  بتي  هالي    ت:ص  اليخ   حتل -83
  ياؤاسررلتو أثهمررل ا ررى ي اإلسررل:يلت و  ،ررب ت ي،إلجررل مل ا ي،ررالول ي،هل  رر ص يا إل ررى ي،ررالوي حررتل   "ا لاررلت ي،إلنتيررد

 .8006ةتضنرب  88-81ي،الول ي،هل   "ص رل    حمنال ض فهص بساهةص يجل يئهص يت   و  : يا  حل،  يجل يئه

يررلل ا رر ص حررتل أي رر  ي،  ررل:ة ي بإلال يرر  ا يتيررد ياررؤ.ر.و.مص ياررؤيه ي،سررهتي ي، ررلم ي،هيبرر  ا ير:ي ةص ي،  ررل:ة  -84
                   تهن رررررررر  ياؤاسررررررررلت ا ي،ررررررررتطل ي، ررررررررهيبص ياهظنرررررررر  ي، هب رررررررر  ، إلهن رررررررر  ير:ي يرررررررر ص :  رررررررر ص اررررررررت ي ص و  إلطررررررررتيهيرباليا رررررررر  ،

 .8003أكإلتبه  13-16
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ياإلتاررررط ص و  ةوزي ة يال، رررر  ياسهي ص: يارررر  حتررررت اهتيأل تطبرررر  جتهبرررر   أق ياررررلل ياخررررلطه  رررر  يا ررررهوالت ي،سرررردر  -85
 .8004 يت، ت  سهصي، لمهةص

  ضإل  رررر ص أاررررل، ع يتيررررد يا ررررهوالت ي،سرررردرة ا ي اإلسررررل: يرارررر   ص ي،ررررالو ة ي،الو، رررر  حررررتل   يتيررررد اوةررررت  -86
تطررررتيه :و مررررل ا ي اإلسررررل:يلت يادل ب رررر ص ك  رررر  ي اإلسررررل:ص رل  رررر  ضهحررررلت ابررررلقص و  ياإلتاررررط و  يا ررررهوالت ي،سرررردرة
 .8003 لي  82-85اط اص يجل يئهص 

 الدوريات:و المجالت

وص ي، رررال: و  ي،إل رررلوأل ي، رررهيب ا  ضررر  ي، رررال ة ي،إلهلضسررر  ص جم ررر  ياسرررإل بد ي، رررهيبص ةرررالوةو  ي،  سرررتيص :و  ي،الو،ررر إبرررهيم ف  -1
 .8000ص اطهص 854

ياإلتاررررط  ا يجل يئررررهص جم رررر  و  بررررهيبس ي،سرررر  الص  أق ياررررلل ياخررررلطه برررراليد  سررررإل الث ،إلنتيررررد ياؤاسررررلت ي،سرررردرة -8
يجل يئرررهص ص ي اإلسرررل:ي ص رل  ررر  الفرررالي  هبرررل ص و ا ررر و  ،  رررتميو  ص ك  ررر  ين رررتت8007 05ي،بلحررررص ي، رررال: ييرررل   

 ص 8007

ياإلتارط  ا يجل يئرهص جم ر  أحبرلث  وار ال:يص ي، رال:  ارف و   ح ف حس ص حنرت تها ر  شربا  :ارف ياؤاسرلت ي،سردرة -3
 .ص رل    اا االة8005ص :يسنرب 03

 ي،إلسرر رص ا ررتمو  ي اإلسررل:ي  ي،  ررتم جم رر  يجل يئررهيص ي اإلسررل: ا ي،سرردرة يا ررهوالت تهن رر  أاررل، ع فررلن ص فررلا -4
 .يجل يئهي اط اص ص8008 03 ي، ال: ي،إلس رص ا تمو  ي،إلجل ي و  ي اإلسل:ي  ي،  تم ك   

 ياسررررها ي ارررررتي  ان  ررررلت تهشرررر ال ا :و هو  ي ئإلنررررلين ي،إل   ررررد ياررررتص إ ررررلأل ي، رررر ص  ررررلمه ي،ه رررر فص ي،  يرررر  ابررررال -5
 ي اإلسرل:ي  ي،  رتم ا سر  – ي،  ن ر  ي،ب تثو  ، ال يالت ت هيل رل    جم   ي،ست يص ي،سهلا  ياسهر ا ى بل،إلطب  

 .8006 ص03 ي، ال: ص82  اف يجمل ال ي، لةتة  صو 

  "ي،سررهلالت ي،سرردرةص وطررهت يتي هررل ا ي اإلسررل: يرارر   "ص جم رر  آضررلت يجلاليررالة حمنررال  ارر  بررل ارر ال يجلررهر -6
 .1882ي،ثلينص رل    ياهتض  ص ي،سه  ي، لشهةص ي، ال: 

 :النشرياتو القوانين

 .  1886ص ي،سل: ة ا :يسنرب 58يجلهيالة ي،همس   ، جنهت ي  يجل يئهي  ي،ال  هيط   ي،  ب  ص  اف  -1

 وزي ة يرحسرررررررلئ لتصو  يرا   ررررررر  ياهظت رررررررلت  اليهيررررررر  ارررررررل ي،سرررررررل: ة ص14  ارررررررف يرحسرررررررلئ   يا  ت رررررررلت ة رررررررهي  -8
 .8002 يجل يئهص ي،إل   الي ص ي،سهلا و  م.و.ر.ياؤ
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 ي،إللب ررر  يرحسرررلئ لتو  يرا   ررر  ياهظت رررلت  اليهيررر   رررل 8007 ي،سرررل: ة 18  ارررف ي اإلسرررل:ي  يا  ت رررلت ة رررهي  -3
 .ي،إل   الي  ي،سهلالت م.و.ر. ياؤ ،تزي ة

 م.و.ر.يارؤ يرحسرلئ لتصوزي ةو  يرا   ر  ياهظت رلت  اليهير  ارل ي،سرل: ة 15  ارف ي اإلسرل:ي  يا  ت رلت ة هي  -4
   .8008يجل يئهص ي،إل   الي ص ي،سهلالتو 
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 المحتويات فهـــــــــــــرس

 الصفحة المحتوى

 ط - أ المقدمة

 1 الفصل األول:  مدخل إلى التسويق
ماهية التسويق المبحث األول:   1 

 1   تطور مفهوم التسويق المطلب األول:    
 2 الفرع األول: مرحلة التوجيه بالمفهوم اإلنتاجي         
 3 بالمفهوم السلعي أو التوجيه نحو المنتج مرحلة التوجيه الفرع الثاني:         
 3      مرحلة التوجيه بالمفهوم البيعي الفرع الثالث:         
مرحلة التوجيه بالمفهوم الحديث للتسويق الفرع الرابع:           4 
الفرع الخامس: مرحلة التوجه بالمفهوم االجتماعي للتسويق             7 
التوجه بالمفهوم الموسع للتسويقمرحلة  الفرع السادس:           8 

مفهوم التسويق ي:المطلب الثان      11 
المقيدةو  الفرع األول: التعاريف الجزئية           11 
التعاريف الموسعة الفرع الثاني:           18 
مفاهيم التسويق الجوهرية الفرع الثالث:           22 
البيعو  مفهومهو  التسويق الفرع الرابع:           23 

منافع التسويقو  وظائفو  أهمية المطلب الثالث:      23 
أهمية التسويق الفرع األول:           24 
وظائف التسويق الفرع الثاني:           21 
المنافع التي يولدها التسويق الفرع الثالث:           22 

البيئة التسويقية المبحث الثاني:  28 
يئة التسويقيةالبو  مفهوم البيئة المطلب األول:        28 

مفهوم البيئة الفرع األول:           28 
مفهوم البيئة التسويقية الفرع الثاني:           22 

المطلب الثاني: عناصر البيئة التسويقية      32 
البيئة الخارجيةو  الفرع األول: مدخل عوامل البيئة الداخلية            32 
البيئة الكليةو  ئة الجزئيةمدخل عوامل البي الفرع الثاني:           37 
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 42 المبحث الثالث: عناصر المزيج التسويقي
سياسة المنتج المطلب األول:      41 

أهميتهو  مفهوم المنتج الفرع األول:             41 
تصنيفات المنتوج الفرع الثاني:             41 
الفرع الثالث: دورة حياة المنتج           42 
مزيج المنتجات ع:الفرع الراب           13 
المضامين التسويقية لمزيج خطوط المنتج الفرع الخامس:           11 

سياسة السعر المطلب الثاني:      12 
أهميتهو  مفهوم السعر الفرع األول:           12 
أهداف التسعير رع الثاني:الف            18 
طرق تحديد السعر الفرع الثالث:           12 
استراتيجيات تسعير المنتج الجديد الرابع:الفرع            22 

سياسة التوزيع المطلب الثالث:      21 
منافعهو  مفهوم التوزيع الفرع األول:           21 
استراتيجيات التوزيعو  وظائف الفرع الثاني:           27 
قنوات التوزيع الفرع الثالث:           72 
الفرع الرابع: مؤسسات التوزيع           71 

سياسة الترويج المطلب الرابع:      82 
الفرع األول: مفهوم الترويج           82 
الفرع الثاني: أهداف الترويج           82 
الفرع الثالث: عناصر المزيج الترويجي           83 

إشكالية التمويلو المتوسطةو الفصل الثاني: المؤسسات الصغيرة  22 
المتوسطةو  صغيرةالمبحث األول: ماهية المؤسسات ال  23 

المتوسطةو  المطلب األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة       23 
الفرع األول: صعوبات صياغة تعريف موحد            23 
 21  الم.ص.و.م المعايير المعتمدة في تعريف الفرع الثاني:         
الم.ص.و.مالتعاريف المعتمدة  الفرع الثالث:           121 

المتوسطةو  مزايا المؤسسات الصغيرةو  أهمية :انيالمطلب الث      122 
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المتوسطةو  الفرع األول:  أهمية المؤسسات الصغيرة            122 
المتوسطةو  مزايا المشروعات الصغيرة الفرع الثاني:            112 

المتوسطةو  خصائص المؤسسات الصغيرة المطلب الثالث:      111 
السلبيةالخصائص  الفرع األول:           111 
الخصائص االيجابية ثاني:الفرع ال           112 

المتوسطةو  معوقات تطور المؤسسات الصغيرةو  مشاكل المطلب الرابع:       112 
المشاكل التمويلية الفرع األول:             117 
المشاكل غير التمويلية الفرع الثاني:            121 

.ص.و.مليدية في تمويل المالصيغ التقو  المصادر المبحث الثاني:  132 
الصيغ قصيرة األجلو  المصادر :المطلب األول      132 

االئتمان التجاري الفرع األول:           133 
االئتمان المصرفي الفرع الثاني:           132 

طويل اآلجلو  المصادر الداخلية للتمويل المتوسط المطلب الثاني:       142 
ألسهم العاديةا الفرع األول:           141 
األسهم الممتازة الفرع الثاني:            141 

الطويل األجلو  المصادر الخارجية للتمويل المتوسط الث:المطلب الث      147 
الفرع األول: القروض           147 
السندات الفرع الثاني:           142 

الم.ص.و.م  المية في تمويلالبدائل اإلس المبحث الثالث:  114 
المضاربة المطلب األول:      114 

مفهوم المضاربة الفرع األول:           114 
شروط المضاربة الفرع الثاني:           112 
أنواع المضاربة الفرع الثالث:           118 

المشاركة المطلب الثاني:      122 
مفهوم المشاركة الفرع األول:            122 
مشاركةأنوع ال الفرع الثاني:           122 
إيجابيات أسلوب التمويل بالمشاركةو  مزايا الفرع الثالث:           124 

المرابحة المطلب الثالث:      121 
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مدى مشروعيتهاو  مفهوم المرابحة الفرع األول:           121 
شروط بيع المرابحة الفرع الثاني:           122 
أنواع التمويل بالمرابحة الفرع الثالث:           127 
 128  .ص.و.مصيغة المرابحة في تمويل المايجابيات  الفرع الرابع:         

البيع بالتقسيطو  االستصناعو  التمويل بالسلم المطلب الرابع:      122 
صيغة التمويل بالسلم الفرع األول:           122 
الفرع الثاني: التمويل باالستصناع           172 
ل بالبيع بالتقسيطالفرع الثالث: التموي           172 

الم.ص.و.مالصيغ المستحدثة في تمويل  المبحث الرابع:  174 
التأجير التمويلي المطلب األول:      174 

مفهوم التأجير التمويلي الفرع األول:           171 
أنواع التأجير التمويلي الفرع الثاني:           171 
ليالفرع الثالث: مزايا التأجير التموي           177 

المطلب الثاني: رأس المال المخاطر       172 
الفرع األول: مفهوم رأس المال المخاطر           172 
خصائص رأس المال المخاطر لثاني:ا فرعال           181 
عيوب رأس المال المخاطرو  مزايا الفرع الثالث:           183 

طرق مبتكرة أخرىو  صيغ المطلب الثالث:      184 
ؤسسةالم ابتكاراتو  التمويل عن طريق االستغالل األمثل الختراعات الفرع األول:           184 

تقنيات حديثة مبتكرة من طرف البنوك التجارية الفرع الثاني:           181 
للرفع من قدرتها على التمويل  للم.ص.و.صبناء المزايا التنافسية و الفصل الثالث: التسويق

 الذاتي
182 

ول: التمويل الذاتيالمبحث األ  122 
مفهوم التمويل الذاتي المطلب األول:      122 

الفرع األول: تعريف التمويل الذاتي           122 
أهمية التمويل الذاتي الفرع الثاني:            122 

مكونات التمويل الذاتي المطلب الثاني:      123 
االهتالكات األول:الفرع            121 
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المخصصاتو  المؤونات الثاني: الفرع           128 
األرباح المحتجزة الفرع الثالث:           122 
مزايا وعيوب استخدام التمويل الذاتي في عملية التمويل المطلب الثالث:       222 

المزايا وااليجابيات الفرع األول:           222 
عيوب ومساوئ التمويل الذاتي الفرع الثاني:             223 

مدخل إلى المزايا التنافسية المبحث الثاني:  221 
مفهوم التنافسية المطلب األول:      222 

ماهية التنافسية الفرع األول:           222 
مستويات التنافسية الفرع الثاني:           227 
تطور نموذج التنافسية الفرع الثالث:            212 

افسيةمفهوم المزايا التن المطلب الثاني:      214 
تعريف المزايا التنافسية الفرع األول:           214 
الفرع الثاني: خصائص الميزة التنافسية           222 

استراتيجيات ومؤشرات قياس المزايا التنافسيةو  المطلب الثالث: مصادر      224 
مصادر المزايا التنافسية الفرع األول:           224 
راتيجيات الميزة التنافسيةاست الفرع الثاني:           233 
الفرع الثالث:مؤشرات قياس المزايا التنافسية           211 

اكتساب المزايا التنافسيةو  بحوث التسويقو  نظام المعلومات التسويقية المبحث الثالث:  222 
نظام المعلومات التسويقية المطلب األول:      262 

المعلومات التسويقية أهمية نظامو  مفهوم الفرع األول:            263 
خصائص نظام المعلومات التسويقية الفرع الثاني:           265 
وظائف نظام المعلومات التسويقية الفرع الثالث:           266 
منافع نظام المعلومات التسويقية ابع:الفرع الر            267 
مكونات نظام المعلومات التسويقية الفرع الخامس:           268 

بحوث التسويق المطلب الثاني:      272 
مفهوم بحوث التسويق الفرع األول:           272 
أهمية بحوث التسويق الفرع الثاني:           273 
الفرع الثالث: وظائف بحوث التسويق           275 
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الفرع الرابع: مستقبل البحوث التسويقية           275 
بحوث السوقالتسويق و  الفرع الخامس: الفرق بين بحوث           276 

نظام المعلومات التسويقيةالمطلب الثالث: الفرق بين بحوث التسويق و       276 
تحقيق الميزة التنافسية: اإلبداع واالبتكار التسويقي و المبحث الرابع  278 

االبتكار التسويقيو  مفهوم اإلبداع المطلب األول:      279 
بتكاراالو  مفهوم اإلبداع الفرع األول:            279 
االبتكار التسويقيو  الفرع الثاني: مفهوم اإلبداع           281 
االبتكار التسويقيو  مراحل اإلبداعو  المطلب الثاني:  أنواع      283 

الفرع األول: أنواع اإلبداع واالبتكار التسويقي            283 
االبتكار التسويقيو  الفرع الثاني:  مراحل اإلبداع           284 
االبتكار التسويقيو  ت اإلبداعمجاالو  المطلب الثالث:  عناصر      282 

االبتكاري التسويقيو  الفرع األول:  عناصر اإلبداع           286 
االبتكار التسويقيو  الفرع الثاني: مجاالت اإلبداع            287 

 228 الفصل الرابع: دراسة على بعض المؤسسات بوالية سطيف
0200-0227في الجزائر خالل الفترة   تطور المؤسسات.ص.و.م المبحث األول:  298 

المتوسطةو  يرةصغتطور تعداد المؤسسات ال المطلب األول:      298 
0227سنة  الفرع األول:           298 
0222سنة  الفرع الثاني:           299 

0222الفرع الثالث: سنة            300 
0202سنة  الفرع الرابع:           302 

0200سنة  الفرع الخامس:           303 
0200سنة  الفرع السادس:           304 

0200- 0227  المؤسسات الخاصة حسب نوع النشاط للفترة توزيع المطلب الثاني:      306 
0222-0227التوزيع حسب فروع النشاط للفترة  الفرع األول:           306 
0200-0202التوزيع حسب فروع النشاط للفترة  الفرع الثاني:           308 
0200-0227توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة حسب الواليات للفترة  المطلب الثالث:      310 

0222-0227  توزيع المؤسسات ص.و.م الخاصة حسب الواليات للفترة :رع األولالف           312 
0200-0202الجهات للفترة و  ص.و.م الخاصة حسب الواليات.توزيع الم الفرع الثاني:           314 
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منهجية الدراسة الميدانيةو  المبحث الثاني: تصميم  318 
اإلجراءاتو  المطلب األول: الطريقة      318 

الدراسة منهج :األول الفرع           318 
للبحث الفرضي المخطط: الثاني الفرع           319 
البحث فروض: الثالث الفرع           319 

البحث عينةو  الدراسة مجتمع: الرابع الفرع           322 
األساليب اإلحصائية المستخدمةو  المطلب الثاني: أداة الدراسة       322 

مدى صدقهاو  الفرع األول: أداة الدراسة           322 
اليب المستخدمة في المعالجة اإلحصائيةالفرع الثاني: األس           321 

 322 المبحث الثالث: التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة
المطلب األول:  تحليل البيانات الشخصية      322 

الفرع األول: توزيع العينة حسب الجنس           322 
الفرع الثاني: توزيع العينة حسب العمر           328 
وى التعليميالفرع الثالث: توزيع العينة حسب المست           328 

الفرع الرابع: توزيع العينة حسب سنوات الخبرة            332 
الفرع الخامس: توزيع العينة التخصص العلمي           331 
الفرع السادس: توزيع العينة حسب المشاركة في البرامج التدريبية في مجال التسويق           332 
التسويق الفرع السابع: توزيع العينة حسب العضوية في الجمعيات المتخصصة في           334 
المطلب الثاني:  تحليل البيانات المتعلقة بالمؤسسة      331 

توزيع العينة حسب عدد العاملين في المؤسسة الفرع األول:           331 
توزيع العينة حسب طبيعة ملكية المؤسسة الفرع الثاني:           332 
توزيع العينة حسب طبيعة نشاط المؤسسة الفرع الثالث:           337 
ع العينة حسب عمر المؤسسةتوزي الفرع الرابع:           338 
توزيع العينة حسب المصدر التمويلي المعتمد الفرع الخامس:           342 
المؤسسة  توزيع العينة حسب وجود أو عدم وجود قسم خاص بالتسويق في الفرع السادس:           341 

اختبار الفرضياتو  المعالجة اإلستداللية لمبحث الرابع:ا  342 
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 صــــالملخ

فية احلصول على املتوسطة منها من عدة مشاكل متعلقة بكيتعاين معظم املؤسسات وخاصة الصغرية و 
هذا نمية هذه األموال من جهة أخرى، و تاألموال لتمويل وتوسعة خمتلف نشاطاهتا من جهة، وكيفية احملافظة و 

املؤسسات البحث مما يستوجب على هذه  ،يف ظل املنافسة الشديدة اليت تعرفها معظم القطاعات االقتصادية
تعظيم مزايا تنافسية ت حصصها السوقية، عن طريق بناء و تطوير مستوياعن خمتلف السبل والطرق للمحافظة و 

 وفق العديد من املداخل، حيث يعترب تبين املفاهيم التسويقية أحد أهم هذه املداخل.

أن طة بوالية سطيف، املتوسؤسسات الصغرية و جريت على بعض املقد أكدت الدراسة امليدانية اليت أو 
 واليت اكتساهبا للعديد من املزايا التنافسيةه املؤسسات للمفاهيم التسويقية و ارتباط بني تبين هذهناك عالقة و 

 هذه املؤسسات على التمويل الذايت.تعظيم قدرة مهت بدورها بشكل واضح يف حتسني و سا

 القدرة على التمويل الذايت. التمويل الذايت، التمويل، املزايا التنافسية،التسويق،  :الكلمات المفتاحية

Résumé 
La plupart des entreprises, notamment les petites et moyennes 

entreprises sont confrontées à de problèmes liés au financement pour 

développer les différentes activités d'une part, de maintenir et de développer 

ces fonds, d'autre part. Ceci est du à la concurrence intense  existante dans les 

secteurs économiques.  

Cela nécessite divers moyens pour maintenir et développer les niveaux 

de parts de marché, en construisant et en maximisant les avantages 

concurrentiels par le bais de nombreux paramètres. L’adoption de concepts 

de marketing contribue à promouvoir ces agrégats. 

  L’étude de terrain menée sur certaines PME à Sétif montre qu'il y a 

une corrélation entre l'adoption de ces institutions aux concepts de marketing 

et l’obtention de nombreux avantages concurrentiels. Ils ont à leur tour 

amélioré et maximisé la capacité de l’autofinancement de ces  entreprises. 

 

Les mots clés: Marketing ; les avantages concurrentiels ; Financement; 

l'autofinancement;  La capacité d'autofinancement. 

 


