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   إستراتيجية تقديم منتج جديد للسوق 

 اتصاالت الجزائر البويرة( بمؤسسة  FTTHمنتج )دراسة حالة 



 شكــرال
ريب أوزعين أن اشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل »

 «صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني
 نتقدم ابلشكر اجلزيل إىل: 

املشرف الدكتور أوكيل رابح الذي قدم لنا كل العون والتوجيه   األستاذ 
 والنصح، والتوجيه ومل يبخل علينا أبدا يف ذلك. 

كل إطارات اتصاالت اجلزائر البويرة الذين قدموا لنا يد العون واملساعدة يف 
 سبيل اجناز هذه املذكرة.

وابألخص قسم كل أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
 التسويق.

كل من ساهم مبدان ابملساعدة والعون، ولو ابلكلمة الطيبة من قريب أو من  
 .بعيد يف سبيل اجناز هذا العمل املتواضع

 واحلمد هللا من قبل ومن بعد واليه يرجع الفضل كله. 
 

 



 

 اإلهداء 
 

هذا العمل إىل من قال فيهما عز و جل )و قل ريب رمحهما كما ربياين   هديا

صغريا (... و إىل أغلى شخصني يل يف الوجود أيب العزيز و أمي الغالية اللذان  

كما أهديه إىل كل إخويت و كل   ، رعاين و كاان يل السند الدائم طوال دراسيت

 و كل أصدقائي   أفراد عائليت

 

 

 

 

 نبيل انجي           



 

 إهداء  
 والشكر  احلمد فله وأعان ووفق يسر الذي هللا أمحد

 الرمحان املستعان
 دفئ قلبها احتميت ومن   إىل اليت بني يديها كربت ويف

 عطائها ارتويت وبني ضلوعها اختبأت أمي احلبيبة. 
 من رابين وعلمين وكان يل عوان وسندا، نبع العطاء واحلنان   إىل

 أيب الغايل.
 إىل سر سعاديت صغرياتي أماين ومروى.

 إىل رفيقة دريب وشريكة حيايت زوجيت العزيزة.
 هدي هذا البحث املتواضع.أإىل كل هؤالء 

 
 

 

 

 

 حبري مسري 



 

I 

 

 

 

 الفهرس



 هرســفال

 

II 

 

 الشكر  

 اإلهداء

 I..............................................................................................الفهرس  

 IV.....................................................................................اجلداول    قائمة

 V......................................................................................األشكال   قائمة

                 ...................................ب............................................................مقدمة  

 الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للمزيج التسويقي                          

 02…………………………………………………………………….متهيد:

 03.....................................................املبحث األول: ماهية املزيج التسويقي التقليدي 

 03..........................................املطلب األول: إسرتاتيجية املنتج..........................

 09.................................................املطلب الثاين: إسرتاتيجية التسعري..................

 16.................................................سرتاتيجية الرتويج..................املطلب الثالث: إ

 23.................................................املطلب الثالث: إسرتاتيجية التوزيع..................

 29.....................................................املبحث الثاين: عناصر املزيج التسويقي املوسع  

 29...............................................املطلب األول: األفراد ...............................

 29................................................املطلب الثاين: عملية تقدمي اخلدمة .................

 29...................................................املطلب الثالث: الدليل املادي ...................

 31................................................................................خالصة الفصل األول  



 هرســفال

 

III 

 

 الفصل الثاين: تقدمي املنتج اجلديد للسوق                         
 33...............................................................................................متهيد 

 34.................................................................املبحث األول: ماهية املنتج اجلديد  

 34................................................املطلب األول: تعريف املنتج اجلديد ................

 37................................................املطلب الثاين: تصنيف املنتج اجلديد ...............

 38............................................املطلب الثالث: أمهية تقدمي املنتج اجلديد..............

 39...............................................تطوير املنتج اجلديد...........  أهدافاملطلب الرابع:  

 40.........................................املبحث الثاين: أسباب تقدمي املنتج اجلديد و مراحل تطويره  

 40..............................................املطلب األول: أسباب تقدمي املنتج اجلديد............

 41...............................................املطلب الثاين: مراحل تطوير املنتج اجلديد...........

 49.............................................املطلب الثالث: عوامل جناح املنتج اجلديد ............

 50.......................................املطلب الرابع: اإلسرتاتيجيات الرئيسية لتقدمي املنتج اجلديد ..

 54.....................................................لثالث: طرح املنتج اجلديد يف السوق  املبحث ا

  54...........................................................املطلب األول: حتديد األسواق املستهدفة

 57.......................................................................املطلب الثاين: اختبار السوق  

 58........................................املطلب الثالث: أمهية تقسيم السوق يف طرح املنتج اجلديد  

 65.................................................................................خالصة الفصل الثاين

            

 



 هرســفال

 

IV 

 

 دراسة حالة يف الوكالة التجارية لالتصاالت ابلبويرةالفصل الثالث:  

 67...............................................................................................متهيد 

 68.......................................................املبحث األول:تقدمي مؤسسة اتصاالت اجلزائر  

 68...........................................املطلب األول: حملة اترخيية عن مؤسسة اتصاالت اجلزائر  

 71...........................................املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر

 75............................................املطلب الثالث: مهام و أهداف مؤسسة اتصاالت اجلزائر 

 77...................................................املبحث الثاين: الوكالة التجارية لالتصاالت ابلبويزة  

 77.........................................تعريف الوحدة العملية للوكالة التجارية ابلبويرة  املطلب األول:  

  77...............................................املطلب الثاين: نشاطات و مهام الوكالة التجارية ابلبويرة

 78..................................................الثالث: اهليكل التنظيمي للوكالة و خصائصه  املطلب

  81.........................( و مزجيه التسويقيFTTHاملبحث الثالث: خطوات تقدمي املنتج اجلديد)

 81..............................( ......................FTTHماهية املنتج اجلديد)  ول:املطلب األ

 82.................................(...........FTTHاملطلب الثاين: خطوات تقدمي املنتج اجلديد)

 84..................................(......  FTTHاملطلب الثالث: املزيج التسويقي للمنتج اجلديد)

 89.....................( و معوقاته.............FTTHاملطلب الرابع: تقسيم السوق للمنتج اجلديد )

 91................................................................................خالصة الفصل الثالث

 93.............................................................................................  اخلامتة

 97........................................................................................قائمة املراجع



V 

 

 

 

 األشكال و اجلداول قائمة



 اجلداول واألشكال  قائمة

 

VI 

 

 اجلداول  قائمة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول 

(01)  31 العناصر الداخلية و اخلارجية للبيئة املادية للخدمات 

(02)  63 وصف فئات املستهلكني ابلنسبة الختيار املنتجات اجلديدة 

(03) الشخصيأسعار تدفقات االنرتنت لزبون     87 

(04 )  87 أسعار تدفقات االنرتنت لزبون اهلين 

(05 )  88 أسعار تدفقات االنرتنت لزبون احملرتف 

(06 )  88 أسعار خدمات اهلاتف لزبون احملرتف 

(07 ) األحياء املستفيدة من عرض      FTTH     

 

90 



 اجلداول واألشكال  قائمة

 

VII 

 

 األشكال   قائمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

(01)  07 تصنيف املنتجات 

(02)  21 إسرتاتيجية الدفع 

(03)  22 إسرتاتيجية اجلذب 

(04)  26 أمهية التوزيع يف وظيفة التسويق 

(05) املنتجات اجلديدةاخلطوات األساسية املقرتحة لعملية تطوير     49 

(06)  56 خطوات اختيار السوق املستهدف 

(07)  64 األمهية النسبية ملصادر املعلومات املختلفة حسب مرحة التبين 

(08)  71 املديرايت اإلقليمية التصاالت اجلزائر  

(09)  75 اهليكل التنظيمي التصاالت اجلزائر  

(10)  81 اهليكل التنظيمي للوحدة 



 

 

 مقدمة



 مقدمة

 

 ب  

 

 مقدمة:

تعترب اإلسرتاتيجية حجر األساس لنجاح أي مؤسسة ، كما يعد املزيج التسويقي ابرز واهم العناصر اليت تؤلف            
أي إسرتاتيجية تسويقية، أي يشمل اإلسرتاتيجية الشاملة اليت ترمسها اإلدارة العليا للمؤسسة على ارض الواقع والذي 

 اق املستهدفة، هبدف اشبع حاجات والرغبات املستهلكني.تستعمله لبلوغ أهدافها وغاايهتا املنشودة يف األسو 

املستهلك احلايل، نتيجة للتطور التكنولوجي السريع  وأذواقونظرا للتغريات السريعة واملستمرة حلاجات ورغبات         
 ريات.مناسبة لعملية تقدمي منتجات جديدة تواكب هذه التغ  إسرتاتيجيةوضع   إىلواهلائل تسعى املؤسسات احلديثة  

للشرحية املستهدفة وهذا من اجل حتديد تتصف عملية تقدمي وتطوير املنتج اجلديد بدراسة معمقة  أنوجيب         
احلاجات والرغبات بشكل دقيق وواضح، من اجل اختاذ قرارات مناسبة وصحيحة تضمن هلا البقاء والنمو 

 واالستمرارية والنجاح.

  وعليه نطرح اإلشكالية التالية:      

 كيف تساهم اإلسرتاتيجية التسويقية يف تقدمي منتج جديد يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر ؟

 ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بصياغة األسئلة الفرعية التالية:   

 ؟.  د ابملنتج اجلديد، أمهيته وأهداف تطويرهما املقصو  -

 التسويقي للمنتجات اجلديدة؟.ماهي الدراسة الواجبة لوضع اسرتاتيجيات املزيج   -

 مىت يتم طرح املنتج اجلديد يف السوق ؟. -

 فرضيات البحث:

 على هذه التساؤالت قمنا بوضع الفرضيات التالية:  اإلجابةحىت ميكن  

تليب احتياجات  أن وعليه فان املنتجات اجلديدة تستطيع املنتج اجلديد هو منتج مل يتم تقدميه للسوق من قبل  -
 البقاء والنمو والربح.  ههدف  وورغبات املستهلكني ابستمرار 

جيب دراسة البيئة الداخلية واخلارجية (FTTH)إلعداد اسرتاتيجيات املزيج التسويقي للمنتج اجلديد  -
 للمؤسسة.
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 واختبارها وتقسيمها.يف السوق إال بعد حتديد األسواق املستهدفة  (  FTTH) ال يتم طرح املنتج اجلديد   -

 أمهية البحث:

 تتمثل أمهية البحث فيما يلي:     

ضرورة وأمهية وضع اسرتاتيجيات وسياسات ختص املنتجات اجلديدة، وذلك من خالل الدور الفعال الذي  -
 يلعبه يف حتقيق النجاح واستمرار املؤسسة.

 تضمن النجاح للمؤسسة.  أن ميكن للمنتجات اجلديدة وعملية تقدميها   -

 توضيح أمهية تقدمي املنتجات اجلديدة، وأسباب تبنيها وكذلك حتديد شروط وعوامل جناحها. -

 قدرة املنتجات اجلديدة على مواكبة التكنولوجيا واحلاجات والرغبات ابستمرار. -

 أهداف البحث:

 من األهداف املرجوة من دراستنا هلذا املوضوع جند:

 دراسات اليت هتتم ابملنتجات اجلديدة.إلقاء الضوء على ال -

 معرفة اإلسرتاتيجية التسويقية للمنتج اجلديد لطرحه يف السوق.  -

 حتديد األسواق املستهدفة واختبارها وتقسيمها.بعملية  االهتمام   -

 خلق انسجام بني ما يتوقعه الزبون وما حيتاج إليه .   -

 املنافسة القائمة واحملتملة.   مواجهة -

 دوافع اختيار املوضوع:

 : إىليرجح اختياران هلذا املوضوع  

 ارتباط موضوع البحث بتخصص الباحث وهو تسويق اخلدمات . -

 زايدة الرصيد املعريف يف هذا املوضوع. -

 ال يتم حتسني كفاءة وفعالية املؤسسات إال بتطوير املنتجات اجلديدة. -

تقدمي املنتجات اجلديدة أداة أساسية ملواكبة التغريات البيئية والتطورات التكنولوجية وأذواق املستهلكني   -
 .والظروف
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 ملنهج املتبع وأدوات الدراسة:ا

بغية تقدمي والتحليلي لإلجابة على إشكالية البحث املطروحة واثبات صحة الفرضيات اعتمدان على املنهج الوصفي 
وع وصياغة اجلانب النظري من خالل الفصلني مث منهج دراسة حالة يف الفصل الثالث إلسقاط بعض ركائز هذا املوض

 املعلومات النظرية على مؤسسة اتصاالت اجلزائر.

 مجع البياانت املستخدمة فقد قمنا ابستعمال ما يلي:  أدواتفيما خيص    أما

التطبيقي فاعتمدان على  اإلطار أماخمتلف املصادر واملراجع املكتبية والرسائل فيما خيص اجلانب النظري  -
 جلمع البياانت الالزمة واملتعلقة ابملوضوع.  ابلوكالةالواثئق اخلاصة  

 حدود الدراسة: 

 ا يلي: وهي تشمل احلدود املوضوعية املكانية والزمانية وميكن تلخيصها فيم                 

 مت الرتكيز يف هذا البحث على إسرتاتيجية املزيج التسويقي يف تقدمي منتج جديد للسوق.احلدود املوضوعية:  -

 القيام بدراسة ميدانية على مستوى الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر ابلبويرة.احلدود املكانية:   -

 24إىل غاية  2018سنة و نصف من جانفي درة بقمنا بدراسة وحتليل لفرتة زمنية مقاحلدود الزمانية :  -
 .  2019جوان  

 هيكل البحث:

 ري، جانب تطبيقي، خامتةجانب نظلدراسة هذا املوضوع قسمنا هذا املوضوع إىل مقدمة،   

  يضم فصلنيو :ري  اجلانب النظ •

ية املنتج و التسعري و التوزيع إسرتاتيج اىلفيه  تطرقناالفصل األول خصص لدراسة املزيج التسويقي التقليدي  -
 الرتويج، و املزيج التسويقي املوسع و حتدثنا فيه عن األفراد و الدليل املادي و العمليات.و 

املنتج اجلديد و أسباب تقدميه  عن ماهيةخصص لدراسة تقدمي املنتج اجلديد للسوق، و فيه حتدثنا الفصل الثاين  -
 مراحل تطويره و طرحه يف السوق.و 
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 اجلانب التطبيقي فيضم فصل واحد: •

هذا الفصل متت فيه دراسة إسرتاتيجية تسويق املنتج اجلديد على مستوى الوكالة التجارية لالتصاالت ابلبويرة  
ما مت طرحه يف اجلانب النظري على واقع الوكالة التجارية، و ذلك من خالل ثالث مباحث  بعض كمحاولة إسقاط

لالتصاالت ابلبويرة و أخريا خطوات تقدمي املنتج اجلديد  ابتداء من تقدمي مؤسسة اتصاالت اجلزائر مث الوكالة التجارية
 و مزجيه التسويقي.

و يلي هذا التقسيم اخلامتة و اليت مت فيها إجياز أهم النتائج املتوصل إليها  يف مجيع جوانب البحث و بناء عليها مت 
  .تقدمي التوصيات و االقرتاحات و أخريا عرضنا آفاق البحث 

 



 

 

 الفصل األول



للمزيج التسويقي للمنتجات اإلطار المفاهيمي:األولالفصل   
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 متهيد:

يعترب املزيج التسويقي عنصرا مركزاي يف إسرتاتيجية التسويق، ويتشكل من أربعة عناصر أساسية ألي 
مؤسسة وهي املنتج، السعر، التوزيع، الرتويج، ابإلضافة إىل عناصر أخرى يف حالة خدمة وهي األفراد، العمليات 

املادية نظرا لطبيعة اخلدمة وخصائصها واليت تؤثر على الوظيفة الدليل املادي، واليت ختتلف عن مزيج املنتجات 
 التسويقية ككل.

ال ميكن اعتبار مؤسسة ما انجحة إذا تبنت مجيع هذه العناصر وإمنا إذا متكنت من التوفيق بني خمتلف 
 وق.هذه العناصر وابلتايل التأثري على بلوغ األهداف يف السوق املستهدفة، وتعزيز تنافسيتها يف الس

وعلى ضوء ما سبق ذكره سنتطرق يف هذا الفصل إىل عناصر املزيج التسويقي التقليدي واملوسع 
 للمنتجات.
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 املبحث األول: ماهية املزيج التسويقي التقليدي 
سنتطرق يف هذا املبحث إىل االسرتاتيجيات املتعلقة ابملزيج التسويقي التقليدي للمنتجات، وذلك ضمن 
أربعة مطالب، حيث نتناول إسرتاتيجية املنتج يف املطلب األول، وإسرتاتيجية السعر يف املطلب الثاين، وإسرتاتيجية 

 الرتويج يف املطلب الثالث، و إسرتاتيجية التوزيع يف املطلب الرابع.

 املطلب األول: إسرتاتيجية املنتج 

املنتج قلب اإلسرتاتيجية التسويقية، وفشله يف السوق أو يف تلبية رغبات وحاجات املستهلكني لن  يعترب
 يعوضه أي جهد آخر من عناصر املزيج التسويقي، فهو حجر األساس الذي تدور حوله مجيع األنشطة التسويقية.

 مفهوم املنتج:  الفرع األول:

ة من الصفات امللموسة و غري امللموسة مبا يف ذلك " على أنه: "جمموع Stanton & futrellعرفه "
لسعر، و السمعة، وكذلك خدمات ما بعد البيع اليت يتم تقدميها للمشرتي املتوقع  االعبوة, الشكل، و اللون، و 

 (.1كعرض يستخدم يف إشباع حاجته ")

معروضا يف " على أنه: "يطلق اسم املنتج على كل ما يكون  kotler & Duboisويرى كل من"
 (.2السوق لتلبية رغبة أو حاجة معينة")

: جمموعة من العناصر املادية و غري املادية اليت تؤدي وظائف استعماليه كما ميكن تعريفه على أنه
 (.3)ووظائف تقديرية اليت يرغب فيها املستهلك من أجل املنافع اليت يؤديها، وقدرهتا على تلبية حاجاته"

نستنتج أن املنتج هو جمموعة الصفات اليت يقدمها املنتج، سواء مادية، و املتمثلة  من التعاريف  السابقة،
 إلشباع حاجات و رغبات املستهلك.  يف السلع، أو غري املادية، و املتمثلة يف اخلدمات، و اليت تقدم منافع

أمهية عن بقية  و يرى البعض أنه ال يقل ،و يعترب املنتج قاعدة بناء اإلسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة
عناصر املزيج التسويقي األخرى، حيث يوجد بني هذه العناصر عالقة تكاملية، و يرى فريق آخر أن أمهيته تنبع 
 من ارتباطه ليس فقط ابإلسرتاتيجية التسويقية، بل إبجناز والوظائف اإلدارية و األنشطة الوظيفية ابملؤسسة، فضال

 
 .16ص  2000 ، األردن،عمان  ،دار زهران للنشر و التوزيع ،دراسات تسويقية متخصصة ،أمحد شاكر العسكري - 1

2 - Philip Kotler & Bernard Dubois, Marketing Management, 10ème Edition, Paris :Publi-Union, 2000, P  412 
3 - Mohamed Seghir Djitli, Comprendre Le Marketing, Algé : Berti Edition, 1990, P 27 
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املنافسة و التكنولوجيا السائدة و البيئة املوجودة ابجملتمع...اخل. كما أنه هو أساس وجود عن ارتباطه ابلسوق و 
 املؤسسة و استمرارها و منوها

و مع األخذ يف االعتبار و جهات النضر السابقة ميكن ذكر  ،و بدون الدخول يف مزيد من التفاصيل
 .  (1)اآليت ابختصار

 و هذه القوة متثل أحد أركان بناء أي إسرتاتيجية.   ،دافعة للمؤسسةأن السلعة أو اخلدمة متثل القوة ال -

و لكن يف عنصر أو  ،أن عوامل النجاح الرئيسية ألي مؤسسة قد تكمن ليس يف السلعة يف حد ذاهتا -
تنوع  ،الربح احملقق منها ،تكنولوجيا التصنيع  ،التصميم ،مثل: التكلفة ،أكثر من عناصر ترتبط هبا

 بكة التوزيع املستخدمة يف بيع السلعة...اخل.ش  ،االستخدامات

توسيع  ،زايدة حصة املؤسسة يف السوق ،إن حتقيق األهداف التسويقية للمؤسسة )زايدة املبيعات -
و غريها( تتوقف على ما تقدمه  ،أو خلق ميزة تنافسية ،حتقيق رضا املستهلك, تدعيم املركز التنافسي ،السوق

 من سلع جديدة أو تطوير السلع احلالية.

 تصنيفات املنتج   الفرع الثاين:

و هذا مرتبط بشكل مباشر بنوع املنتج  ،ال شك يف أن هناك اختالف كبري يف أساليب تسويق املنتجات
 أمهها ما يلي:   ،و هذا ما جيعل من الضروري تصنيف املنتجات حسب جمموعة من املعايري

 (2و جند يف) التصنيف على أساس املنتج:أوال/  

و هي تلك السلع اليت يشرتيها املستهلك الستخدامها عرب فرتات زمنية طويلة  السلع املعمرة: -1
نسبيا كأجهزة االستخدام املنزيل و السيارات ...اخل و أهم ما مييزها هو االرتفاع النسيب يف 

 أسعارها.

و هي تلك السلع اليت يشرتيها املستهلك الستخدم واحد أو عدة  السلع غري املعمرة: -2
  املواد الغذائية...اخل  ،الصابون   ،و أمثلة تلك السلع املشروابت الغازية  ،ودةاستخدامات حمد 

 
 .397-393ص  ،2001 ،اإلسكندرية ،مكتبة و مطبعة اإلشهار الفنية ،التسويق: وجهة نظر معاصرة ،عبد السالم أبو قحف - 1
 .123ص ، 1999 ،عمان ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ،مبادئ التسويق ،بيان هاين حرب - 2
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و من أمثلتها النشاطات  ،تتميز هذه السلع بشكل أساسي أبهنا سلع غري ملموسة اخلدمات: -3
 الستشاراتاو ،و املستشفيات ،و االتصاالت ،لربيد او  ،و شركات التامني ،و السياحية ،املصرفية
 و احملامني ...اخل   ،اإلدارية

  : التصنيف على أساس الغرض من شراء السلعةاثنيا/

 (1)ميكن تصنيف املنتجات على أساس الغرض من الشراء إىل نوعني رئيسيني مها:
و هي تلك اليت يتم بيعها  ) منتجات استهالكية ( : املنتجات املوجهة للمستهلك النهائي -1

 إلشباع احلاجات الشخصية للمستهلكني.

أو إىل أي منظمة أعمال )  ,شرتي الصناعي أو املشرتي التجارياملنتجات املوجهة إىل امل -2
 منتجات األعمال ( :

و يعرف هذا  ،إذا كانت نية االستخدام ممارسة األعمال فان املنتج يتم تصنيفه على أنه منتج أعمال
خدمات ت الصناعية إلنتاج و تقدمي سلع و النوع على أنه املنتج الذي يتم استخدامه من قبل الشركا

كما قد يكون هو املنتج الذي تقوم بشرائه  ،أو لتسهيل أداء العمليات اخلاصة ابلشركة ،أخرى
 الشركات اليت تعمل يف جمال التجارة إلعادة بيعه إىل مستهلكني آخرين .

 بعض األحيان ميكن أن يتم تصنيف نفس املنتج على أنه منتج أعمال و منتج استهالكي يف و يف
فعلى سبيل املثال جند أن منتج مثل  ،و تعتمد التفرقة على الغرض من االستخدام ،نفس الوقت

أما  ،احلاسب اآليل عندما يتم شراؤه بغرض االستخدام الشخصي فيصنف على أنه منتج استهالكي
 شراؤه من قبل مؤسسة معينة لتسهيل العمليات اخلاصة هبا فيصنف على أنه منتج أعمال.إذا مت  

 أنواع و هي: 7ت األعمال إىل وميكن تصنيف منتجا

 اآلالت و التجهيزات الرأمسالية األساسية . •

 التجهيزات املساعدة. •

 األجزاء نصف املصنوعة. •

 مهمات التشغيل. •

 
 .253ص  ،2010  ،الطبعة األوىل ،مصر ـ،الدار اجلامعية ،أسس التسويق املعاصر ،حممد أبو العظيم أبو النجا  - 1
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 املواد اخلام. •

 كتبية.و األدوات امل،املهمات •

 خدمات األعمال  •

أما بنسبة للمنتجات املوجهة إىل املستهلك النهائي فيمكن تصنيفها إىل أربعة أنواع على أساس 
 حجم اجملهودات اليت يتم بذهلا عند الشراء أو التسويق و هي:

  املنتجات امليسرة أو سهلة املنال •

 منتجات التسوق  •

 املنتجات اخلاصة  •

 اليت ال يبحث عنها املستهلك    املنتجات •

و يلخص الشكل التايل األنواع املختلفة من املنتجات سواء كانت منتجات أعمال يتم توجيهها إىل 
أو منتجات استهالكية يتم تسويقها إىل املستهلك النهائي   ،منظمات األعمال الصناعية أو التجارية

 بغرض استخدامها بصورة شخصية.
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 : تصنيف املنتجات01الشكل رقم

 

 

 

 

 االال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،2010،مصر  ،الدار اجلامعية ، الطبعة األوىل  ،أسس التسويق املعاصراملصدر: حممد عبد العضيم أبو النجا:  
 . 255ص 

 مكوانت مزيج املنتج:   اثلثا/

 ( 1)هي:  ،أساسيةينطوي مزيج املنتجات على ثالث عناصر 
 

 
 .26-24ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،أمحد شاكر العسكري - 1

 املنتجات         

 منتجات استهالكية 
منتجات موجهة إىل املستهلك  

 النهائي 

 منتجات األعمال 
منتجات موجهة إىل مستهلكني  

 األعمال  من منظمات

منتجات ال يبحث عنها  
 املستهلك 

اخلاصة  املنتجات  املنتجات   منتجات التسوق  
 امليسرة

 خدمات 

 األعمال
 

املهمات و  
األدوات  
 املكتبية 

 املواد اخلام 
 

مهمات  
 التشغيل 

األجزاء  
نصف    
 املصنوعة 

اآلالت و  
التجهيزات  
الرأمسالية  
 األساسية 

التجهيزات  
 املساعدة
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فعلى سبيل   ،دميها إىل املستهلكنيوهو عدد خطوط املنتجات اليت تقوم املؤسسة إبنتاجها وتق االتساع: -أ
بينما تقوم مؤسسة أخرى إبنتاج عدة  ،أجهزة الكمبيوتر واحد هوتقوم إحدى املؤسسات إبنتاج خط  ،املثال

 الثالجات.  ،مولدات كهرابئية  ،أجهزة الراديو  ،و هي املصابيح الكهرابئية  ،خطوط للمنتجات

وحيقق  ،و يشري إىل عدد املنتجات اليت تنتجها املؤسسة بداخل كل خط من خطوط منتجاهتا العمق: -ب
 للمؤسسة الوصول إىل قطاعات سوقية جديدة و تلبية حاجات متباينة.

 يقصد به ،رمبعىن أخ ،يقصد به مدى وجود عالقة أو رابطة بني عناصر املزيجاالرتباط أو التناسق :  -ت
  وذلك على أساس ،درجة الرتابط أو العالقة املوجودة بني املنتجات اليت يشتمل عليها خط املنتجات

 ابلشامبو" فان درجة التجانس أكربفعندما تكون مجيع عالمات املنتج يف خط ما تتعلق " ،االستخدام النهائي
 و األساس ،...اخل( يف خط أخر ،صبغة الشعر ،بلسم  ،كرمي الشعر ،من منتجات "العناية ابلشعر" )شامبو

 أو طرق التوزيع أو متطلبات ،الذي ميكن استخدامه يف حتديد درجة االرتباط هي بواعث الستعمال
فكلما زاد االرتباط بني هذا املزيج أمكن حتقيق اسم للمؤسسة وتدعيم هذا االسم يف جمال  ،اإلنتاج...اخل

 معني.
فزايدة درجة االتساع ميكن من  ،زيج املنتجات أببعاده الثالثة حيقق أهدافا تسويقية معينةو ميكن القول أبن م

بينما حيقق العمق للمؤسسة الوصول إىل  ،حتقيق مسعة طيبة و تقدمي منتجات تدور حول احتياجات املستهلك
رتباط بني مزيج املنتجات  و أخريا كلما زاد اال  ،قطاعات سوقية جديدة و تلبية االحتياجات املتباينة للمستهلك

 و تدعيم هذا االسم يف جمال معني.   ،كلما أمكن حتقيق اسم للمؤسسة
 القرارات املرتبطة إبسرتاتيجية املنتج : رابعا/

 (1:)ميكن تلخيص أمهها كما يلي  ،إن إسرتاتيجية املنتج تتضمن جمموعة القرارات 

 قرارات خاصة ابلعالمة التجارية:   -1

و هو كل ما أيخذ شكال مميزا من أمساء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو أختام أو 
صور أو نقوش أو أية إشارة أخرى أو جمموعة من اإلشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها متييز منتجات 

 .أاي كان مصدرها

 

 . 250ص  ،2006 ،القاهرة ،املكتبة العصرية للنشر ة التوزيع ،التسويق: مدخل التحليل املتكامل ،أمحد حممد غنيم - 1
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 غليف و التعبئة: قرار الت -2

و يعد الغالف الصورة  ،و هي جمموعة األنشطة اليت هتتم بتصميم إنتاج عبوة السلعة و غالفها اخلارجي
 و هو الرمز الذي حيكم عليه املستهلك قبل أن حيكم عن السلعة ذاهتا.  ،املرئية للسلعة

 قرار الضمان:  -3

وهي تعطي  ،تعمل ما جيب أن تعملههو عبارة عن وعد من املنتج أو البائع أن السلعة سوف 
بعبارة أخرى هو الوعود الصرحية أو الضمنية اليت حيصل عليها املستهلك   ،للمستهلك االطمئنان للشراء

حبيث يصبحان مسؤولني عن أي خلل أو عيب حيدث  ،و اليت تتعلق أبداء املنتج ،من املنتج أو املوزع
 ددة سلفا.يف املنتج نتيجة استخدامه طبقا للتعليمات احمل

 قرار اخلدمة:  -4

فهو جمموع  ،إذ ال جيب أن تنقطع لعالقة مع املستهلك ،و هو جزء ال يتجزأ من العملية التسويقية
من أجل ضمان  ،لتسهيل وصوهلا إىل املستهلك ،اخلدمات اإلضافية اليت جيرى تقدميها مع السلعة

 .رضاءه على السلعة  

  التسعريلثاين: إسرتاتيجية  ااملطلب  

و تستمد أمهية قرار التسعري  ،يعترب التسعري أحد أهم القرارات اإلسرتاتيجية اليت تؤثر على جناح املؤسسة 
فباإلضافة  ،و لكن ميتد ليشمل األداء الكلي للمؤسسة ،ليس فقط من أتثريه على املزيج التسويقي كأحد عناصره

ن استخدامه كعنصر فعال و مؤثر جلذب املستهلكني جدد فيمك ،إىل مسامهة قرارات لتسعري يف زايدة الرحبية
 كما أنه يعترب عامال حمددا ملردودية املؤسسة .  ،للمؤسسة ابلنسبة ألنواع معينة من السلع 

 : مفهوم السعرأوال/  

تعريف السعر على أنه:" املقدار النقدي الذي يتطلب إنفاقه جللب توليفة من املنتجات املقبولة إلرضاء  ميكن
 .(1)حاجة اجملموعة من املستهلكني املعينني يف إطار مادي و نفسي معطى "

 
 . 606ص  ،2002 ،اإلسكندرية  ،اجلديدة دار اجلامعة  ،التسويق: مدخل تطبيقي ،عبد السالم أبو قحف - 1
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السلعة أو ويعرف أيضا على أنه:" مقدار التضحية املادية و املعنوية اليت يتحملها الفرد يف سبيل احلصول على 
 (1)اخلدمة ".

فهو ميثل دورا  ،" السعر على أنه: أحد العناصر الرئيسية يف إسرتاتيجية املؤسسة التنافسيةsenkerولقد اعترب" 
 .(2)هاما للمؤسسة اليت تسعى إىل حتقيق هدف الربح أو زايدة نصيبها من السوق "

و من التعاريف السابقة نستنتج أن السعر هو مقدار نقدي و معنوي يدفعه املستهلك نظري حصوله على منافع 
 منتج من جراء عملية مبادلة .

فهو يعترب العنصر الذي  ،تغريات التسويقية اليت يشعر هبا املستهلكو ميكن التعبري عن السعر على أبنه من أوىل امل
 يتوقف عليه اختيار املستهلك ملنتج عن أخر 

فال تقتصر  ،فهي ختطط له و تنفذه و تعدله ،وعليه تعترب عملية التسعري من القرارات املهمة اليت تتخذها املؤسسة
و أبخذ السعر املادي  ،وإمنا هي عملية إسرتاتيجية غري مستهان هبا ،على االعتبارات املالية )املادية( فحسب

ألجرة، الفائدة، القسط، األتعاب ا ،اإلجيار ،و منها: الرسم ،تسميات عدة يتداوهلا األفراد يف احلياة اليومية
 و غريها.  ،الثمن  ،القيمة  ،الضرائب  ،املكافأة  ،  األجر  ،الراتب  ،ةالعمول  ،الكشف أو الفحص  ،التثمني  ،االشرتاك

 أمهية التسعري:   /اثنيا

وذلك طبقا لظروف  ،يعترب التسعري من أهم عناصر املزيج التسويقي بسبب سهولة التغيري و التعديل عليه 
و نظرا هلذه األمهية اليت تتميز  ،و عوامل متعددة كالتنوع يف السلع واضطراب قانون العرض و الطلب على لسلعة

  هبا سياسة التسعري فان إدارة التسويق تعطي هذه السياسة أمهية خاصة كون هذه اإلدارة تستطيع من خالل
مع اإلشارة إىل ضرورة  ،ن لسياسة التسعري أن تلعبه كأسلوب منافسةإضافة إىل ما ميك ،حتقيق أهدافها التنظيمية

الوصول و  أخذ جانب احلذر و الدقة لدى األخذ هبذا األسلوب ملا له من دور يف إاثرة حفيظة املؤسسات األخرى
  (3)ابلتايل حلرب األسعار كما يشهد الواقع العملي لدى الكثري من املؤسسات املتنافسة.

 

 .196ص  ، 2005 ،عمان  ،دار وائل للنشر و التوزيع ،مدخل اسرتاتيجي ،أصول التسويق ،رائف توفيق ،انجي معال - 1
 .174 -173ص ص  ،1997 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية ،التسويق و تدعيم القدرة التنافسية للتصدير ،توفيق حممد عبد احلسن - 2
 .162ص  ،مرجع سابق  ،بيان هاين حرب - 3
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 :(1)و ذلك لألسباب التالية  ،التسعري كعنصر أساسي يف املزيج التسويقي ألي مؤسسة  و تزداد أمهية

حىت و لو كانت تقدم ابلتكلفة إذا كانت الدولة تتوىل   ،أن كل سلعة أو خدمة هلا سعر معني - 
 وهلذا فالسعر عنصر أساسي من عناصر املزيج التسويقي ألي نوع من املؤسسات.  ،تسعريه

أن السعر من أسهل و أسرع أنواع عناصر املزيج التسويقي تغريا و تعديال ملقابلة الطلب أو  - 
 تصرفات املنافسني.

فقد بينت بعض  ،يعد ارتفاع السعر مؤشرا على اجلودة من وجهة نضر فئة من املستهلكني - 
 الدراسات أبن هناك عالقة اجيابية بني السعر و اجلودة.

وهلذا فان اختاذ قرار التسعري يتضمن  ،أن قرارات التسعري هلا أتثري مباشر على رحبية املؤسسة - 
إدارة التمويل و إدارة املشرتايت  ،إدارة اإلنتاج ،مثل: إدارة التسويق ،اشرتاك عدة إدارات يف املؤسسة

 .اخل...

فالسعر العايل جيب أن  ،أن قرارات التسعري هلا أتثري هام على عناصر املزيج التسويقي األخرى - 
و اخلصومات اليت متنح للموزعني هلا أتثري مباشر على استعداد و رغبة  ،تدعمه محالت إعالنية معينة

اإلسرتاتيجية التسويقية  و هكذا. و من حيث ترتيب التسعري على ،املوزعني يف توزيع منتجات املؤسسة
 أظهرت نتائج بعض الدراسات امليدانية أنه حيتل املرتبة األوىل يف السياق املشار إليه.

فالسياسة السعرية   ، كما يعد السعر من القوى احلاكمة الفاعلة وراء جناح الكثري من املؤسسات  - 
فة اجلهود األخرى داخل و على كا ،هي إحدى اآلليات املؤثرة على كل من قوى الطلب و العرض

إن كان خيضع  ،فالسعر عنصر حاكم و رئيسي يف قدرة املؤسسة على بيع إنتاجها ،املؤسسة و خارجها
معامالت تقوم بدور رئيسي يف تشكيل حركة و و ملا كانت األسعار  ،لتأثريات جمموعة من عوامل أيضا

و من حيث عالقاهتا يف إحالل كل منها حمل   ،سواء أسواق السلع املماثلة أو البديلة  ،األسواق املختلفة
فإهنا  ،و من حيث عالقات التفضيل و األولوايت لكل من املستهلك و للمؤسسات أيضا ،األخرى

 تساهم بدور رئيسي يف اخلروج من أزمة الدورة االقتصادية )دورة األعمال( خاصة يف مرحلة الركود.

 
 .515-141، ص ص 1998التسويق، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،  عبد السالم أبو قحف، أساسيات - 1
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 أهداف التسعري:  اثلثا/

تكون هذه  أن لذلك جيب  ،ألهداف التسعريية عامل هام يف قرارات التسعريتعترب عملية اختيار ا 
 و خاصة األهداف التسويقية ،و تتأكد املؤسسة أهنا تتناسب مع أهدافها اخلاصة ،األهداف واضحة

و ميكن أن  ،تسبب األهداف غري املتناسقة ارتباك و صراعات تعرقل املؤسسة يف اجناز أهدافها الكليةو 
و عادة ما حتدد املؤسسة  ،سة إىل قرارات ضعيفة يف املرحل املختلفة لتحديد األسعارتوصل املؤس

و قد تتغري هذه األهداف  ،بعض هذه األهداف طويلة األجل و قصرية األجل ،أهداف تسعريية معينة
و حجم املؤسسة و العديد من املتغريات   ،من فرتة ألخرى حسب املوقف التنافسي اليت تواجهه املؤسسة

 األخرى. 

حسب القطاع السوقي اليت تباع ، و ميكن للمؤسسة أن حتدد أكثر من هدف سعري لكل سلعة 
 :(1)و من ضمن هذه األهداف ما يلي  ،فيه السلعة

 أهداف متعلقة ابلربح:  1-

 و تندرج ضمنه جمموعة أهداف فرعية كما يلي:  ،حيث يعترب هدف الربح أكرب مؤثر يف قرارات التسعري
 تعظيم األرابح .  -
 تغطية التكاليف اليت يتم إنفاقها على توفري املنتج و إاتحته للمستهلك.  -
 حتقيق معدل عائد معني على االستثمار. -
 زايدة التدفقات النقدية.  -
 أهداف متعلقة ابملبيعات:  -2

 و تشمل هذه األهداف ما يلي:
 زايدة كمية الوحدات املباعة   -
 أي مبعىن زايدة اإلرادات املتحققة من املبيعات  ،زايدة القيمة النقدية للوحدات املباعة  -
 احملافظة على/أو حتسني احلصة السوقية.  -
 

 
1  Claude Demeure,Marketing, 3eme Edition , (Paris: Sirey,2001)PP, 117-119 
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 أهداف مواجهة املوقف:  -3  
 خاصة مبوجهة املواقف اجلديدة من خالل:  فتهدف املؤسسة أحياان إىل إتباع سياسة سعرية 

 جذب املستهلك و ضمان والءه . -
 هدف البقاء و الستمرارية.  -
 احملافظة على/أو حتسني احلصة السوقية للمؤسسة.  -
 احملافظة على صورة املؤسسة لدى املستهلكني.  -
 تغطية جزء من النفقات ...اخل.  -
 احملافظة على استقرار األسعار.  -
 ظ على جودة عالية للسلعة.احلفا  -
 كسب ثقة املنافسني.  -
 عدم تشجيع املنافسني على دخول السوق.  -

 اسرتاتيجيات التسعري:  رابعا/

و تلعب دور فعال يف  ،هناك العديد من اسرتاتيجيات التسعري اليت ميكن أن تستخدمها املؤسسة 
 و ميكن تلخيص أمهها فيما يلي: ،التأثري على سلوك املستهلك

 اسرتاتيجيات تسعري املنتجات اجلديد:  -1
و يعتمد تسعري املنتجات  ،تزداد أمهية التسعري بصفة خاصة عند قيام املؤسسة بتسعري منتجاهتا ألول مرة       

فكلما كانت السلعة مبتكرة كلما زادت مرونة املؤسسة يف تسعري منتجاهتا   ،اجلديدة على درجة اجلدة أو احلداثة
 :(1)و عادة تبين معظم املؤسسات فلسفة تسعري منتجاهتا اجلديدة على إسرتاتيجيتني أساسيتني مها

  إسرتاتيجية كشط السوق: -أ

حيث يقتصر الشراء على الذين  ،تبىن هذه اإلسرتاتيجية على أساس حتديد سعر مرتفع للمنتج اجلديد          
كما  ،و متكن هذه اإلسرتاتيجية من تغطية نفقات البحث و التطوير للمنتجات ،يرغبون يف دفع السعر املرتفع 

 تغطي اخلسارة ليت حلقت املؤسسة أثناء مرحلة تقدمي املنتج للسوق .

 
 .209ص  ،1999، عمان  ،ع دار زهران للنشر و التوزي ،أدارة التسويق ،قحطان بدر العبديل  ،بشري عباس العالق  -  1
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اول املؤسسة اليت تتبع هذه اإلسرتاتيجية أكرب مبيعات ممكنة من السوق قبل ظهور املنافسني. وغالبا ما و حت 
و هي أيضا أكثر  ،تكون إسرتاتيجية كشط السوق أكثر مالئمة للمؤسسات اليت تقوم بتنويع منتجاهتا

اإلسرتاتيجية يف السوق املتباينة  و عادة ما تتبع هذه  ،االسرتاتيجيات صالحية التطبيق يف سوق السلع الصناعية
 حسب فئات الدخل و مرونة الطلب السلعة.

 إسرتاتيجية التمكن من السوق: -ب

و طبقا هلذه اإلسرتاتيجية حتدد املؤسسة أسعار منخفضة ملنتجاهتا اجلديدة, هبدف الوصول إىل أكرب           
و هتدف املؤسسة  ،فسني للدخول إىل السوقإن هذه الطريقة تقلل من محاس املنا ،عدد ممكن من املستهلكني

وإتباع هذه اإلسرتاتيجية  ،عند تقدمي السلعة طبقا هلذه اإلسرتاتيجية احلصول على أكرب نصيب سوقي بسرعة
 ألنه من الصعب رفع السعر. ،يضع املؤسسة يف ظروف سعرية أقل مرونة مقارنة إبسرتاتيجية كشط السوق

مبعىن أن إتباع واحدة ال مينع من إتباع  ،هو أن هاتني اإلسرتاتيجيتني ليستا متنازعتني ،ينبغي التنويه إليه و ما 
ففي بعض األحيان ميكن للمؤسسة إتباع إسرتاتيجية الكشط مث تتبعها بعد فرتة إسرتاتيجية التمكن من  ،األخرى
 اتيجية لسلعتني خمتلفتني.و العكس صحيح. كما ميكن للمؤسسة إتباع نفس إلسرت   ،السوق

 بعض اسرتاتيجيات التسعري األخرى:   -2

إال أهنما ال يغطيان  ،ابلرغم من شيوع استخدام كشط السوق و التمكن من السوق كمدخلني للتسعري       
مييز و يف هذا الصدد ميكن الت ،و اليت قد تكون متاحة أمام إدارة املؤسسة ،املدى الواسع السرتاتيجيات التسعري

 :  (1)و فيما يلي سنتناول أمهها  ،بني عدة اسرتاتيجيات
 إسرتاتيجية أسعار املكانة:  -أ

 فكما ،يعترب التسعري أحد األدوات ليت ميكن استخدامها بكفاءة يف حتديد الصورة لذهنية لسلعة معينة 
 املنافع املادية و غري املاديةسبق و رأينا أن بعض املستهلكني ينظرون إىل السلعة كمجموعة من اإلسهامات و 

 و ابإلضافة إىل ،وهناك العديد من السلع اليت تشرتى ألهنا تدل على رمز معني أو مكانة اجتماعية معينة
 ا على أساس أن السعر العايل يعكسهناك بعض املستهلكني الذين يربطون بني سعر السلعة و جودهت ،ذلك

 "روز شركة فان  ،فعلى سبيل املثال ،تعطيها السلعة للمستهلك دائما جودة عالية تعكس املكانة اليت سوف

 ويدل  معينة  انة ـــرويس" االجنليزية تسعر سياراهتا على أساس أن مشرتي هذه السيارة سوف يقتنع مبركز و مك

 
 .193-190ص ص  ،مرجع سبق ذكره، هاين حرببيان   -   1
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 اقتناءه للسلعة على انتماءه لطبقة اجتماعية معينة.
 إسرتاتيجية تسعري منحىن اخلربة:   -ب

حىت أن املنافسني الذين  ،يف ظل هذه اإلسرتاتيجية  تقوم املؤسسة بتثبيت أسعارها عند مستوى منخفض 
و بذلك تستطيع املؤسسة أن توسع  ،ينتجون سلعهم بتكلفة عالية ال ميكن أن يتجاوبوا مع هذه اإلسرتاتيجية

و تكون قادرة  ،و ميكن تطبيق هذه اإلسرتاتيجية إذا كانت املؤسسة لديها خربة يف اإلنتاج ،نصيبها السوقي
مهارات ...اخل(, و يوضح منحىن اخلربة  ،ابستخدام أساليب متطورة )موارد ،على ختفيض تكاليف التصنيع

جيب  ،و لالستفادة من هذه اإلسرتاتيجية ،للوحدة وكمية اإلنتاج املتزايد  العالقة العكسية بني تكاليف اإلنتاج
 على املؤسسة أن تفحص هليكل التنافسي للسوق قبل و بعد استخدام منحىن اخلربة.

 إسرتاتيجية األسعار السائدة:  -ج

ا يف هناك بعض املؤسسات حتاول اإلبقاء على سعارها دون تغيريات حىت تتفادى حدوث ارتفاع ارتفاع 
و يف هذه احلالة قد تكون املتغريات يف احلجم أو احملتوى  ،السعر عن املستوى املقبول من طرف املستهلكني

و تظهر هذه إلسرتاتيجية بصفة خاصة يف حالت السلع االستهالكية سهلة  ،لكي حتافظ على نفس السعر
 املنال.

 إسرتاتيجية قيادة السعر:   -د
لك جمهز معني مقبول بشكل عام من قبل بقية اجملهزين ابعتباره قائدا و اليت تتجسد عندما يكون هنا 

 حيث انه هو الذي حيدد السعر يف السوق.  ،لألسعار
 إسرتاتيجية أسعار البقاء:  -ه

بينما جند العديد من املؤسسات القوية تسعر منتجاهتا بطريقة جتعل بعض املؤسسات األخرى خترج من  
تسعر منتجاهتا بطريقة تضمن هلا فقط  –و خاصة الصغرية احلجم  -ملؤسسات  فان العديد من ،ضوء املنافسة

أو الضغوط الثقافية قد جتعل بعض املؤسسات يف  ،فزايدة التكاليف أو اخنفاض الطلب ،البقاء يف السوق
 مرحلة معينة تسعر منتجاهتا هبامش ربح منخفض نسبيا حىت متر األزمة و تعود األمور إىل الظروف الطبيعية 

 إسرتاتيجية التسعري الرتوجيي:  -و
ريان املتغ ان ذ وه ،فغلبا ما يتناسب مع الرتويج ،ابعتبار أن السعر عنصر يف املزيج التسويقي 

و من أمثلة  ،الرتويج( يرتبطان يف بعض األحيان إذا كانت اإلسرتاتيجية السعرية تتجه انحية الرتويج،)السعر
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إسرتاتيجية  ،إسرتاتيجية األسعار النفسية ،أسعار األحداث اخلاصة ،الرتوجيي جند: التسعري اجلذابالتسعري 
 .اخلصم  
 : إسرتاتيجية الرتويج  الثالث   املطلب

بل  ،و اختيار منط التوزيع هلا ،اختيار ،تسعريها ،إن األنشطة التسويقية ال تتوقف إبعداد املنتجات 
املوزعني و غريهم ممن هلم مصلحة  يف منتج  ،تتعداها إىل إبالغ و إقناع املستهلكني احلاليني و احملتملني

حيث يعترب املرآة  ،و هذا من خالل عملية الرتويج ،و مبنتجاهتا املؤسسة و إمدادهم ابملعلومات املتعلقة هبا
 و الذي يتم بعدة أوجه حسب قدرات املؤسسة و أهدافها.  ،النشاط التسويقي اهلام املدرك من طرف العمالءو 

 مفهوم الرتويج:أوال/  

مبعلومات عن مزااي ميكن تعريف الرتويج أبنه: "جمموعة النشاطات املتعلقة بتزويد املستهلك  
 .(1)املنتج هبدف إاثرة اهتمامه و إقناعه بتمايزه عن منتجات املنافسني و دفعه إىل الشراء"

كما يعرف أبنه: " استخدام لكافة اجلهود و ألساليب الشخصية و غري الشخصية ألخبار  
ا و كيفية االستفادة منها العميل الفعال ابخلدمات أو السلع اليت تقدمها املؤسسة و شرح مزاايها و خصائصه

 (.2)و إقناعه ابلتعامل معها "
بصورة مباشرة و غري مباشرة لتسهيل   ،و يعرف كذلك على أنه: "عمليات االتصال ابألفراد و املؤسسة

سواء كانت تلك املنتجات سلع أو  ،لقبول منتجات املؤسسة ،عمليات التبادل من خالل التأثري و اإلقناع
 .(3)"أو أفكار    ،خدمات

و حثهم على احلصول عليه,و   ،كما يعرف أيضا على أنه: "االتصال ابآلخرين و تعريفهم ابملنتج 
 .(4)ابلتايل تنشيط الطلب و زايدة املبيعات و حتقيق األرابح للمؤسسة من خالل وسائل االتصال"

م مناسب أوهلما: ك ،أن عملية الرتويج تقوم أساسا على شقني رئيسيني ،مما تقدم ميكن القول 
يتم نقلها إىل العميل الفعال  ،متدفق من احلقائق و املعلومات و البياانت عن املؤسسة و سلعها و خدماهتاو 

 
ص   ،2000 ،دمشق ،دار الرضا للنشر و التوزيع ،األساليب احلديثة يف التسويق: الدليل العملي لالسرتاتيجيات و اخلطط التسويقية ،حسني علي - 1

259. 
 .117ص  ،1996  ،القاهرة ،للنشر و التوزيع ايرتاك ،التسويق يف ظل عدم وجود نظام معلومات ،حمسن أمحد اخلضريي - 2
 .472ص  ، 2005 ،اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع ،مبادئ التسويق ،حممد الصريف - 3
 .265ص ، 2000  ،1ط ،،عمان  ،دار و مكتبة احلامد للنشر و التوزيع اسرتاتيجيات التسويق: مدخل كمي و حتليلي ،حممود جاسم الصميدعي  4
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ضرورة التعامل ين هو إقناع هذا العميل أبمهية و والشق الثا ،و يف الوقت املناسب ،ابلصورة و الشكل املناسبني
اإلدراك هلذا طريق تعظيم حاجات الشعور و اليت يقدمها عن  ،مع منتجات ملؤسسة واالستفادة من خدماهتا

ويعتمد يف  ،العميل وحثه على إشباع الرغبات اليت تولدت لديه أو القائمة عنده عن طريق التعامل مع املؤسسة
 املتمثلة يف خمتلف عناصر املزيج الرتوجيي.  ،غري املباشرةساليب التأثري الذهين املباشرة و ذلك على أ

 :(1)و اليت ميكن ذكر أمهها فيما يلي  ،لرتويج مبجموعة من اخلصائصيتسم ا 
ومن اجلمهور إىل املؤسسة   اجتاهني تتدفق فيه املعلومات من املؤسسة إىل اجلمهور وميثل اتصاال ذ -

 )ليس غالبا(.
 حيث:  ،هادفا ذا غرض معني من جانب املؤسسة و زابئنها على حد سواء  ميثل اتصاال  -

 * هتدف املؤسسة إىل حث الزبون على تفضيله ملنتجاهتا على حساب منتجات املنافسني.
 * يهدف الزبون إىل حث املؤسسة إلنتاج ما يشبع حاجاته و رغباته.

مما يؤدي إىل  ،سلوك كل من املؤسسة و الزبون * تتوقف فعالية الرتويج على مقدرته يف التأثري على 
 حتقيق هدف كل منهما.

الذي قد  ،و هي ما يسمي ابلضجيج أو التشويش ،يتأثر بعدة عوامل قد تعيق عملية االتصال -
يؤثر على انتباه مستقبل الرسالة أو يؤدي إىل حتريف معىن الرسالة، و كمثال على هذه العوامل املؤثرة 

 ميكن ذكر:
 ة النفسية ملستقبل الرسالة ) من إرهاق أو مرض أو خوف ...اخل(.*احلال

 ،مثل: اإلعالانت األخرى املنافسة ،*املؤثرات املختلفة اليت تتنافس على جذب انتباه مستقبل الرسالة
 و مؤثرات البيئة اخلاصة مبستقبل الرسالة.

  أهداف الرتويج:اثنيا/  
وهو الزايدة يف املبيعات  ،الرتوجيي يف حتقيق اهلدف الرئيسي للمؤسسةميكن تناسق عناصر املزيج 

 الفرعيــــــــــــــــــــــــة دافـــــــة من األهــــــول إليه جمموعـــحتقيق أكرب ربح ذلك اهلدف الذي تسهم يف الوصو 
 (:2اليت من أمهها)و 

 
 ،1ط ،اإلسكندرية، منظمة حورس الدولية للنشر و التوزيع ،التسويق: املفاهيم و االسرتاتيجيات /النظرية و التطبيق ،عصام الدين أمني أبو علفة  - 1

 .406ص   ،2000
2 -Marie-Camille Debourge Et Al, La Marcatique En Action: Toute Les Recettes Du Markenting Opérationnel,  
(Paris Le Génie Des Glaciers 2001), P 303 . 
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، من حيث امسه ،إخبار املستهلكني عن وجود املنتج أو مميزاته و املقصود به اإلعالم: -
 و أماكن احلصول عليه و غريها.  ،منافعه  ،استعماله  ،مواصفاته ،خصائصه

: و يقصد به تعديل و تقوية صورة املنتج و إقناع املستهلكني ابملنافع و املزااي اليت حيققها اإلقناع -
 وبة منهم.هلم, بغرض احلصول على االستجابة املطل

و خاصة يف  ،و بقصد به تذكري املستهلكني أبن املنتج ما يزال متوفرا يف األسواق التذكري: -
حيث يكون املستهلك قد تعرف على  ،مرحلة النضج و التدهور من مراحل دورة حياة املنتج

 لكي ال يتحول إىل املنافسني. ،لكنه حيتاج ملن يذكره من وقت آلخر  ،املنتج
و تدعيم والئهم و دفعهم ، و يقصد به تعزيز الرضا ابملنتج لدى الزابئن بعد شرائه التعزيز: -

 للتأثري على غريهم من الزابئن و هو ما يعرف ب" االتصال ما بعد البيع".
هو جعل املستهلك يتخذ قرار  ،تعترب الغاية النهائية لالتصال التسويقي اختاذ قرار الشراء: -

أو حث األفراد احمليطة ابملستهلك )أصدقاء مثال(  ،راء بكميات أكربأو االستمرار ابلش ،الشراء
 و يعترب رجال البيع )القوة البيعية( ذو أمهية كربى لتحقيق هذا اهلدف.،  على الشراء  

 املزيج الرتوجيي:اثلثا/  
يسعى كل منها إىل املسامهة يف حتقيق اهلدف العام  ،يتألف املزيج الرتوجيي من عدة عناصر 

و تتمثل العناصر الرئيسية هلذا  ،للرتويج و هو إعالم  و التأثري على املستهلك حلقيق عملية التبادل
 املزيج فيما يلي:

: و هو عملية اتصال غري شخصي يتم تنفيذها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع اإلعالن -
اإلذاعة  ،التلفزيون  ،. و من أمثلتها اإلعالن يف الصحف(1)لى سلوك املستهلكهبدف التأثري ع

 اإلعالن يف أماكن الشراء...اخل.  ،إشارات العرض يف الطرقات  ،املطبوعات  ،اإلنرتنت
اهلادفة  ،عبارة عن جمموعة من خطوات املقابلة الشخصية و املواجهة املباشرةالبيع الشخصي:  -

لكني لشراء السلعة أو اخلدمة بواسطة رجال بيع متخصصني يف العمل لتعريف و إقناع املسته
 . أي هو أنه اتصال شخصي بيع البائع و املشرتي يف حماولة إلمتام عملية التبادل.(2)البيعي

 
1  Philip Kotler Et Al., Markenting Management .11eme Edition, Op.Cit P 634 

 .80-79, ص ص 2001 ،2ط ،عمان  ،دار وائل للنشر و التوزيع ،إدارة املبيعات و البيع الشخصي ،هاين حامد الضمور و آخرون  - 2
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جمموعة من األنشطة الرتوجيية اليت هتدف إىل إاثرة طلب املستهلك من انحية تنشيط املبيعات:  -
  ،العينات اجملانية ،. و من أمثلتها: املسابقات اهلدااي)1(التسويقي من انحية أخرىو حتسني األداء 

 التخفيضات و اخلصومات ...اخل.  ،البيع ابلتقسيط
ىل حتسني صورة عالمة املنتج أو املؤسسة, فهي جهود إ مجيع األنشطة اهلادفةالعالقات العامة:  -

. أو كما قال أحد )2(مر بني املؤسسة و مجاهريهاخمططة و مرسومة يقصد منها إقامة التفاهم املست
ندوات  ،الباحثني: العالقات العامة هي إسرتاتيجية الثقة. و من أمثلتها: نشرات يف وسائل اإلعالم

 املؤمترات الصحفية...اخل.  ،وجبات األعمال  ،الكفالة  ،جملة املؤسسة ،الرعاية  ،و تقارير سنوية
 .(3)للطلب على املنتج و يقصد به االنتعاش غري الشخصيأو الدعاية:    النشر  -

عن طريق نشر أخبار و معلومات عن املؤسسة و منتجاهتا يف توسعاهتا و سياستها يف  و ذلك
و هذا دون أن تتحمل املؤسسة أي  ،اإلذاعة...اخل( ،اجملالت ،وسيلة اإلعالم املختلفة ) الصحف

 .(4)نفقات

جل تستعمل فيه جمموعة من الوسائل غري التقليدية من أ ،هو تسويق تفاعليالتسويق املباشر:  -
لذي او  ،و يتميز بغياب وسيط بني املؤسسة و الزبون  ،احلصول على استجابة أبقل جهد ممكن

تقوم ابستغالل مجيع امللفات و املعلومات  ،. فهو عالقة جتارية شخصية(5)تكون استجابته سريعة 
 من أمهها: البيع وجها لوجه ،و هي تستعمل يف ذلك تقنيات عديدة (،6)الستهداف الزابئن

الرسائل الصوتية  ،الرسائل االلكرتونية ، التسويق املنسوخ ) أو عرب الفاكس( ،التسويق الربيدي
التسويق املباشر عرب وسائل  ،التسويق عرب اهلاتف ،البيع عرب الكتالوجات ،الرسائل القصرية

 اإلعالم...اخل.

 اسرتاتيجيات الرتويج:  رابعا/
اليت و  ،ة العامة للمؤسسةو مكوانت اإلسرتاتيجية التسويقيتعترب إسرتاتيجية الرتويج إحدى أجزاء أ 

مت تصميمها لالتصال ابلسوق من خالل جمموعة من األنشطة اليت تتم ممارستها يف إطار طبيعة 

 

 .269ص  ،مرجع سبق ذكره ،ن هاين حربابي - 1
2- Mohamed Seghir Djitli, Op  ,Cit, P 83. 

 .389ص  ،1996 ،القاهرة ،دار الكتب ،لتسوق الدويلا ،عمرو خري الدين - 3
 .367-366ص ص  ، 1993 ،اإلسكندرية   ،الدار اجلامعية ، مبادئ التسويق ،حممد فريد الصحن - 4

5- Philipe Kotler Et Al,.Marketing Management, 11eme Edition, Op, Cit, P 672 . 
6- Alexandre steyer et al., Markenting: une approche quantitative, (paris: pearson education, 2005), p 230 . 
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و ابلتايل فهي تنطوي على  ،نشاط املؤسسة أو ما تقدمه للسوق من سلع أو خدمات أو أفكار
 :  (1)عدة جوانب منها

و من مث فان األهداف جيب أن تتماشى مع أهداف  ،أهنا جزء من اإلسرتاتيجية التسويقية -
 اإلسرتاتيجية األم )التسويقية(. 

دم للسلعة أو املنتفع ابخلدمة فهي تشمل كل من املستهلك/ املستخ ،مبا أهنا موجهة للسوق -
 مجلة أو جتزئة(.كذلك التجار )و 

أهنا حتتوي على عدة أنشطة يستهدف كل نشاط منها اجناز دور حمدد يف إطار النظام أو  -
 الربانمج الكلي للرتويج .

و على العموم فان استخدام أي شكل من أشكال الرتويج يعتمد على نوع اإلسرتاتيجية اليت سيتم 
 :(2)و هي  ،سية ميكن االعتماد عليهاو يوجد أمام املؤسسة أربعة اسرتاتيجيات رئي  ،تبنيها

  إسرتاتيجية الدفع: -1

يطلق عليها هذا االسم, ألهنا حتاول دفع املنتج حمل االتصال من خالل قنوات التوزيع  
فان البيع  ،و مع استخدام هذه اإلسرتاتيجية ،املستخدمة حىت يصل إىل املستهلك النهائي

و قد يستعمل مسؤول التسويق   ،الشخصي  يكون هو عنصر الرتكيز األساسي يف املزيج االتصايل
و تستعمل هذه  ،بعضا من أنشطة اإلعالن و تنشيط املبيعات املوجهة إىل ملوزعني و الوسطاء

كل و ميكن توضيح ذلك ابلش ،اإلسرتاتيجية يف معظم منتجات املالبس و بعض السلع الصناعية
 التايل:

 

 

 

 

 

 
 .394ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد السالم أبو قحف  1
 41-37ص ص ، 2002 ،اإلسكندرية، الدار اجلامعية  ،اإلعالن و دوره يف النشاط التسويقي  ،إمساعيل حممد السيد  2
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 (:إسرتاتيجية الدفع02الشكل رقم )
 

  
 
 

     - - - -  -  -  - - - - -  -  -  -   -  -  - - - - - - - - -  -  -  -   
 : تدفق املنتجات ) حركة العرض(                      

 : تدفق االتصاالت التسويقية ) القوة البيعية (         - - - -        

 . 153، ص 2018أوكيل رابح، حواس مولود، التسويق وحتدايت تسري قنوات التوزيع، دار اخللدونية، اجلزائر،  املصدر: 

 إسرتاتيجية اجلذب : -2
من خالل  ،هتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل جذب الوسطاء و املوزعني حلمل املنتج حمل االتصال 

يصبح اإلعالن أكثر  ،يف ظل هذه اإلسرتاتيجية ،من طرف املستهلكني النهائيني إنشاء الطلب عليه
أيمل مسؤول دام بعض أنشطة تنشيط املبيعات. وكما ميكن استخ ،الوسائل أمهية من البيع الشخصي

 و هذا ما يوضحه الشكل املوايل: ،التسويق أنه إبنشاء الطلب الطلب لدى املستهلك النهائي

 اجلذب  إسرتاتيجية(:  03الشكل رقم )

 
 

  
 - - - -  -  -  - - - - -  -  -  - - - - -  -  -  - - - - -  -  -  - 

 : تدفق املنتجات ) حرك العرض (  
 : تدفق االتصاالت التسويقية ) اإلعالن (   - - -

 : حركة الطلب  

رابح، حواس مولود، التسويق وحتدايت تسري قنوات التوزيع، دار اخللدونية، اجلزائر،   أوكيل املصدر:
 .154، ص  2018

ونالمستهلك الوسطاء  المؤسسة 

 المستهلكون الوسطاء المؤسسة
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هو أنه ميكن للمؤسسة أن تستعمل مزجيا من هاتني اإلسرتاتيجيتني معا  ،و ما جتدر اإلشارة إليه 
قبل أن تقوم  ،فهي حتاول أن توفر املنتج لدى الوسطاء ،و هو ما يعرف ابإلسرتاتيجية املختلطة

و عندما  ،و هذا ما جنده كثريا يف حالة طرح منتجات جديدة ،ابإلعالن عنه للمستهلك النهائي
 تكون ميزانية الرتويج املتاحة مهمة.

 أمهها ما يلي : ،و يتوقف استخدام واحدة من هاتني اإلسرتاتيجيتني على جمموعة من العوامل 

 طبيعة املنتج:  -أ
 منتج استهالكي أو منطي: إسرتاتيجية اجلذب   -
 منتج صناعي: إسرتاتيجية الدفع  -
 حجم األموال املتاحة:   -ب
 كبري: إسرتاتيجية اجلذب   -
 حمدود: إسرتاتيجية الدفع  -

 املرحلة اليت مير هبا املنتج يف دورة حياته:  -ج
 مرحلة التقدمي: إسرتاتيجية الدفع  -
 مرحلة النمو و النضج: إسرتاتيجية اجلذب  -

 إسرتاتيجية البيع املكثف:  -3

و معىن  ،تقوم هذه اإلسرتاتيجية على فكرة تكرار الرسالة االتصالية بصورة دائمة و مستمرة 
 ،ففي هذه احلالة  ،اإلعالمية  و يف مجيع الوسائل  ،أن نفس الرسالة االتصالية تستخدم لفرتة طويلة  ،ذلك

تقوم املؤسسة ابستخدام أسلوب الضغط على املستهلك و حماصرته يف كل مكان برسائلها الرتوجيية إىل 
 أن يقبل شراء املنتج, فعملية الشراء عملية ضرورية و ال مفر منها.

 إسرتاتيجية البيع اللني:   -4

ك أبنه من األفضل له أن يقوم بشراء املنتج  تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على أساس إقناع املستهل 
و ال تشري هذه اإلسرتاتيجية إىل عملية الشراء بصورة مباشرة مثل إسرتاتيجية البيع   ،حمل االتصال

و لكنها ترتكز على املنافع اليت ميكن أن يستفيد منها املستهلك من جراء استخدامه أو  ،املكثف



للمزيج التسويقي للمنتجات اإلطار المفاهيمي:األولالفصل   

 

23 

 

  ،فهذه اإلسرتاتيجية تعتمد على األسلوب الضمين يف إعداد الرسالة االتصالية لإلقناع ،استهالكه للمنتج
 عكس اإلسرتاتيجية السابقة اليت تعتمد األسلوب الصريح.

أهنما بيعيتني وليس اتصاليتني   ،ية البيع املكثف و البيع اللنيقد يعتقد من يالحظ إسرتاتيج 
 ،أما إذا استمر استخدام أي منهما لفرتة طويلة ،الواقع أن ذلك يعد صحيحا يف األجل القصري فقطو 

 فإهنا تصبح تروجيية و ليست بيعية.

 املطلب الرابع: إسرتاتيجية التوزيع  

بل ال بد من االعتماد على جمموعة من املتدخلني  ،تلقائي يتم توزيع السلع و اخلدمات بشكلال       
سواء كانوا أفراد أو مؤسسات من أجل حتقيق إشباع حاجات و رغبات املستهلكني بتوفري السلع 

و يف نفس الوقت حتقيق هدف املؤسسة يف البيع و  ،واخلدمات يف األوقات املناسبة و األماكن املالئمة
   التقليل من التكاليف.

 مفهوم التوزيع:   أوال/

من املنتج إىل  ،يعرف التوزيع أبنه: "النشاط الذي يساعد على انسياب السلع و اخلدمات
و ابلكمية و النوعية و الوقت املالئمني من خالل قنوات   ،املستهلك أو املستعمل بكفاءة و فعالية

ن مكان إنتاجه إىل غاية وضعه . فهو: " كافة األنشطة الضرورية اليت تضمن تدفق املنتج م(1)التوزيع"
 .(2)يف متناول املستهلك أو املستخدم"

و ذلك عن  ،كما يعرف أبنه: "عملية إيصال املنتجات إىل املستهلك النهائي أو املشرتي الصناعي
طريق جمموعة األفراد و املؤسسات اليت يتم عن طريقها خلق املنافع الزمانية و املكانية و احليازة 

 .(3)للسلع"
و يعرف كذلك أبنه: "جمموع الوسائل و العمليات اليت تسمح بوضع السلع و اخلدمات املنتجة من 

 (.4)طرف املؤسسات يف متناول املستعملني و املستهلكني النهائيني"

 
 .240ص  ،مرجع سبق ذكره ،مدخل كمي و حتليلي :اسرتاتيجيات التسويق ،حممود جاسم الصميدعي   1

2  Jean-Jacques, Machuret Et Al. Commerciator: Théorie Et Pratiques De Démarche Qualité Dans Les Système 

De Vente, ( Paris: Intereditions, 1993), P 66. 
 .241ص  ،2005 ،3ط ،عمان  ،دار وائل للنشر و التوزيع ،مدخل حتليلي ،أصول التسويق ،رائف توفيق ،انجي معال   3

4 Denis Lindon & Frédérie Jallat, Le Marketing: Etude Moyens D’action Stratégie, 5eme Edition, (Paris Dunod 

2005) P 157  . 
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ميكن القول أن التوزيع هو نشاط متخصص هدفه األساسي إيصال  ،من خالل التعاريف املقدمة
املكان ابلكمية و النوعية و يف الوقت و  و هذا ،د إىل املستهلك أو املستعملاملنتجات من املنتج أو املور 

و على هذا األساس ميكن تصنيف التوزيع إىل نوعني  ،تلبية لرغبات و حاجات املستهلك ،املناسبني
 مها:  ،أساسيني

: الذي يعمل على انتقال ملكية السلع و اخلدمات من املنتجني إىل التوزيع التجاري -
مثل: رجال  ،يتحقق بفضل أعوان التوزيع  ووه  ،هلكني النهائيني أو املستعملني الصناعينياملست
 وكالء و خمتلف منشات التوزيع املتوفرة يف السوق.  ،جتار التجزئة ،جتار اجلملة  ،البيع 

و يعرب عن حتريك و مناولة السلع من نقاط اإلنتاج اىل نقاط االستهالك أو التوزيع املادي:  -
 التخزين ،املناولة ،: النقل (1)و املتمثلة يف ،و ذلك عن طريق جمموعة من األنشطة ،االستعمال

 و معاجلة الطلبيات.  ،التغليف  ،تسيري املخزون 

   أمهية التوزيع:  اثنيا/

 إلسرتاتيجية   ميثل عالقة مميزة و مؤثرة من عالقات املؤسسة، هلذا تكتسبتزايدت أمهية التوزيع فأصبح  
التوزيعية أمهيتها يف كوهنا متثل احملور األساسي للمؤسسة لتحقيق أهدافها يف الوصول إىل السوق 

 كما تتجلى أمهية التوزيع يف:  ،و بتأثريها على بقية عناصر املزيج التسويقي  ،املستهدف
 كل كبري يف خلق املنفعة الزمانية و املكانية .التوزيع يساهم بش_  

من سعر  %40 إىل %15حىت أصبحت عاملية تشكل من  ،_ أمهية التكاليف املتصلة ابلتوزيع 
ألنه أصبح  ،مما جيعل لنشاط التوزيع أمهية قصوى ،هذه النسبة حنو االرتفاع ابطراد اجتاهالبيع, و 
كلما  ،إذا كلما متكنت املؤسسة من ختفيض التكاليف ،املنافسةكبريا ميكن استخدامه يف  احتياطيا 

 زادت قدرهتا على تثبيت مكانتها يف السوق و رفع األرابح.
 _ أتثر سعر البيع ابسرتاتيجيات التوزيع و األعباء املرتتبة عليها.            

تكاليف بقدر اإلمكان       كافة بنود ال_ زايدة حدة املنافسة قد جعلت من الضروري العمل على ختفيض     
 و العمل على حتسني اخلدمة. 

 
1 Gérard Baglin Et Al,. Management Industriel Et Logistique, 3eme Edition (Paris: Economica, 2001), P 448 
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يف وسائل و أساليب التوزيع قد أاتح الفرصة لتحسني وتطوير  ي_ إن زايدة معدل التقدم التكنولوج
 أداء هذه الوظيفة التسويقية بصورة أفضل. 

 األسواق.  غرايف يف تغطية وخدمة العمالء و التسويق مهمة التخصص اجل  إدارةالتوزيع يسهل على    إن_  
مما يستدعي دراسة و حتليل كل  ،_ و جود عدد كبري من اسرتاتيجيات التوزيع و قنواهتا ووسائلها

 و اختيار أفضلها. البدائل املتاحة  
 و التسويق و السياسات املتصلة هبا.   اإلنتاج  إسرتاتيجية_ أمهية املعلومات املتصلة ابلتوزيع يف حتديد 

التسويق  إسرتاتيجيةفعلى الرغم من األمهية الكبرية لعناصر املزيج التسويقي يف التأثري على  
ع املناسب ملنتجات املؤسسة مل يتحقق التوزي إن أهنا تبقى مقيدة و دون فعالية  إال ،التفاعل مع السوقو 

وبتايل ميكن القول أبنه ال جدوى من قيام املؤسسة ابلتخطيط للمنتج و تسعريه و للقيام حبمالت تروجيية 
  التوزيع كنظام متكامل يف إيصال املنتجات إىل األسواق املستهدفة.  دون اعتماد  

 و الشكل املوايل يبني أمهية التوزيع يف عملية التسويق 

 : أمهية التوزيع يف وضيفة التسويق (04)الشكل رقم  

 

 SOURCE:  JEAN-PIERRE HALFER& JACQUES ORSONI le marketing 6eme edition 

(paris vuibert 2000) p 316 

ستراتيجي : الالتسويق ا   

 _ تقسيم السوق  

 _ التموقع   

 

 التوزيع: 

 _ اإلستراتيجية: 

 _ اختيار قنوات التوزيع     

 _ األساليب : 

 التسويق التجاري  _    

 وجستية  ل_ الخدمات ال   

    

 الرقابة 

باقي عناصر المزيج  
 التسويقي : 

  المنتج_

التسعير_  

الترويج_  
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فتعد قرارات اختيار القنوات   ،للمؤسسة اإلسرتاتيجيةو املالحظ أن ملتغري التوزيع أمهية يف االختيارات  
كما أن هناك عالقة تفاعلية بني التوزيع و بني ابقي متغريات  ،ابلنسبة للمؤسسة  اإلسرتاتيجيةالتوزيعية من القرارات  

 فهو يؤثر و يتأثر هبا.  ،املزيج التسويقي

 أهداف التوزيع:اثلثا/  

عامة للمؤسسة و األهداف األساسية ليس من السهل حتديد أهداف التوزيع مبعزل عن األهداف ال 
و مع ذلك  ،للربانمج التسويقي املقرتح, فنادرا ما حتدد املؤسسة أهدافا توزيعية منفصلة عن بقية األهداف األخرى

أو  فقد تكون هذه األهداف واضحة و حمددة يف بعض املؤسسات اجلديدة اليت ال تزال يف بداية عملها و نشاطها
و عموما فان أهم أهداف النشاط التسويقي تتمثل يف  ، تبحث عن أسواق جديدة لسلعهااملؤسسات القائمة اليت

 (1)النقاط التالية:

ترتيب و حتديد العرض و الطلب من خالل الوضعيات اليت تسمح لكل من املستهلك ابحلصول على السلع _ 
 و كذا املنتج الذي يصرف منتجاته.   ،اليت حيتاجها

مما  ،كقيامها بزايدة عدد املوزعني ،السوق الذي تتعامل معه عن طريق قنوات التوزيع  _ حتسني حصة املؤسسة من
 السوق و حتقيق درجة أكرب من االنتشار للمؤسسة.    إىلزايدة تدفق السلع و اخلدمات   إىليؤدي  

و هلذا يعمل  ،األخرىمجيع تكاليف التسويق  إىل إضافةيعد نظام التوزيع تكاليف,  إذ ،_ ختفيض التكاليف
 عل ختفيضها مع احملافظة على توصيل السلع ابلكميات الكافية و يف املكان و الزمان املناسبني. التوزيع  

 اسرتاتيجيات التوزيع :  رابعا/  

مث اختيار املنفذ املناسب تكون  ،أن يتم حتديد معايري اختيار قنوات التوزيع و املفاضلة بني البدائل  بعد 
و تتم هذه اخلطوة ابالعتماد على اسرتاتيجيات   ،اخلطوة التالية هي حتديد عدد الوسطاء الذين يتم استخدامهم

 د.و الوحي  ،االنتقائي  ،التغطية السوقية املعروفة ابلتوزيع املكثف

 
 .246ص ،مرجع سبق ذكره ، رائف توفيق ،انجي معال - 1
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بنظرة املستهلك  ،قارن صورة العالمة التجارية ،التوزيع  إسرتاتيجيةحني ختتار  "أريك شولتز"فحسب 
 (.1)و التعاون معه  إنتاجكلتجد القناة الصاحلة لتجميل هوية    ،لنقطة التوزيع احملتملة

  التوزيع املكثف:  إسرتاتيجية_  أ
و اليت وفقا هلا حتاول  ،التوزيع املكثف إسرتاتيجيةأقصى درجة من تغطية السوق حتدث مع استخدام  إن 

أكرب عدد من جتار التجزئة املوجودين يف كل منطقة للتعامل ابملنتجات. و من مزااي  إبقناعاملؤسسة املنتجة القيام 
و زايدة درجة تعرف  ،ط من قبل املستهلكنيالتوزيع املكثف القدرة على زايدة الشراء غري املخط إسرتاتيجية

أما عيوب هذه  ،و كذلك توفري أكرب قدر من الراحة للمستهلك يف عملية الشراء ،املستهلك على املنتج
 ذات حجم صغري.و وجود طلبيات    ،فهي تتمثل يف اخنفاض هامش الربح للوحدة  اإلسرتاتيجية

تصنف  اليتو  ،معظم املنتجات ذات العالمات املعروفة و بصف عامة فان يف سوق املستهلك النهائي جند أن 
 .(2التوزيع املكثف)  إسرتاتيجيةعلى أهنا منتجات سهلة املنال يتم توزيعها يف السوق ابستخدام 

 :احملدودالتوزيع االنتقائي أو    إسرتاتيجية_  ب

   منهاعدد كبريو تتضمن هذه الطريقة استخدام عدد حمدود من املنافذ يف منطقة معينة بدال من 
درجة تفضيل و والء املستهلك السم تناسب هذه الطريقة معظم سلع التسوق و بعض السلع اخلاصة حيث تزيد و 

املوارد املالية  ،و عادة خيضع اختيار املوزعني ملعايري معينة مثل حجم املبيعات القدرة على البيع  ،جتاري معني
 املستقرة...و هكذا. 

أن الرتكيز على بعض املوزعني الذين حيققون للمؤسسة حجم مبيعات    اإلسرتاتيجيةو منطق املنتج يف هذه  
ن االستعانة بعدد كبري من الوسطاء و عادة يتوقع هؤالء ع ،كبرية أفضل من حيث التكاليف و اجلهود التسويقية

عن السلع و عن املتجر و االحتفاظ مبعدالت عالية نسبيا من  اإلعالنالوسطاء القيام ببعض اجلهود الرتوجيية مثل 
 (.3املخزون للسلع املتعامل فيها)

 
 

اململكة   ،الرايض ،مكتبة الشقري ،لعبة التسويق كيف متارس أفضل الشركات يف العامل لعبة التسويق لتكسب ،ترمجة خالد الكردي ،أريك شولتز - 1
  .123ص،بدون سنة نشر ،العربية السعودية

  إمساعيل السيد، مبادئ التسويق، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، 1998، ص 329 .2 
  حممد فريد صحن، التسويق املفاهيم و االسرتاتيجيات، الدار اجلامعية رمل ،اإلسكندرية، مصر، 1998،  ص 3.384 
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 التوزيع الوحيد:  إسرتاتيجية_  ج

و طبقا هلذه  ،اتجر اجلملة أو التجزئة يف سوق معينة إىليقوم املنتج ببيع منتجاته  اإلسرتاتيجيةطبقا هلذه 
 أيضا قد مينع اتجر اجلملة أو التجزئة من التعامل مع منتجات منافسة.  اإلسرتاتيجية

   املنتجات غالية الثمن التوزيع الوحيد يف سوق املستهلك النهائي خاصة لبعض إسرتاتيجيةو تستخدم 
املنتج أيضا سياسة التوزيع الوحيد عندما يكون اتجر التجزئة لديه القدرة على القيام بوظيفة التخزين   قد يفضلو 

عملية  إمتامبعد  اإلصالحيكون مرغوب فيها يف حالة قيام املوزع أبداء خدمات الرتكيب و  اإلسرتاتيجيةكما هذه 
 (. 1)البيع 

حتقيق نوع من الوقاية على اتجر التجزئة يف قطاع السوق و تساعد إسرتاتيجية التوزيع الوحيد املنتج يف 
حيث يكون املنتج يف وضع يسمح له بتحديد السعر الذي جيب أن يتقاضاه اتجر  ،الذي تتم فيه عملية التوزيع 

 التجزئة ابإلضافة إىل املشاركة يف حتديد ميزانية اإلعالن الالزمة لتنفيذ األنشطة الرتوجيية املتعلقة ابملنتج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توفيق حممد عبد احملسن, التسويق و تدعيم القدرة التنافسية للتصدير,بدون دار النشر, 2001, ص  2971
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 املبحث الثاين: عناصر املزيج التسويقي املوسع

عناصر املزيج التسويقي التقليدي السابقة الذكر يف املبحث األول سنضيف شرح ثالث ابإلضافة إىل 
املؤسسات اخلدمية  اصر ختتص هبانيقي التقليدي مع العلم أن هذه العمتغريات أخرى تضاف إىل املزيح التسو 

 هي:و 
 املطلب األول: األفراد 

  ، ميثل اجلمهور عنصرا حيواي يف املزيج التسويقي و حيثما يكون إبمكان فصل اإلنتاج عن االستهالك  
 اإلنتاجعادة اختاذ تدابري لتقليل التأثري املباشر ألفراد على  اإلدارةتستطيع  ،كما هو احلال يف معظم السلع املصنعة

و تقدمي اخلدمات و من دون هذا  إنتاجالذي حيصل عليه الزابئن وهلذا فان األفراد يلعبون دور أساسي يف النهائي 
 ،و تقدميها إنتاجهافلكل من املستفيد و املقدم دور يف استمرار  ،العنصر سوف لن تنتج اخلدمة و لن تباع

عن  آخرينزابئن و عمالء  إىلأو العميل دور مهم يف تبليغ رسالة املؤسسة من خالل جتربته الشخصية  فللمستفيد 
ي من اجليد و الفعال و الذ  األداءملقدمي اخلدمة دور  أخرىهذا من جهة و من جهة  ،طريق الكلمة املنطوقة

 .(1)  فعالةا للمستفيد و جعله حلقة تروجيية  خالله يتمكنون من حتقيق الرض
 املطلب الثاين: عملية تقدمي اخلدمة 

لذلك فان االحتواء املباشر للزبون فيما يتعلق إبنتاج أغلب  ،متثل اإلجراءات اليت يتم فيها تقدمي اخلدمة
كمثال  ،ند أداء اخلدمةالفنية ملكانة اخلدمة تتعاظم خالل العمليات اليت يتم إجرائها ع تاخلدمات و اإلمكانيا

و مبا  ،املستفيد  إدراكيف  يؤثرو العالقات الطيبة ( ما يبين مقدمي اخلدمة و هذا ما  ،املودة ،الصدقعلى ذلك )
 (  2)عل إنتاج اخلدمة الئقا و مقبوال.جي

 املطلب الثالث: الدليل املادي 
التصميم الداخلي األلوان و الديكور و  األاثث،مثل نعين هبا النواحي امللموسة املكونة للمؤسسة اخلدمية  و

 (.3)اخلدمة  تقدمي   و كذلك السلع و الوسائل املادية اليت تسهل عملية

 
ص  ،2008 ،1ط ،القاهرة ،جمموعة النيل العربية  ،مبادىء تسويق اخلدمات ،دعاء شراقي ،عالء أمحد اصالح ،ترمجة هباء شاهني  ،أدراين  ،ابملر - 1

931. 

.83ص  ،مرجع سبق ذكره ،حممد جاسم الصميدعي   -2  

 ،2007 ،عمان  ،دار زهدان للنشرو التوزيع ،تطبيقي ،وظيفي ،مدخل اسرتاتيجي ،تسويق اخلدمات ،محيد عبد النيب الطائي ،بشري عباس العالق - 3
 .98-97ص 
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و كذا التهيئة اخلارجية من متوقع   ،كما تشمل البيئة املادية كل من التهيئة الداخلية للمؤسسة اليت تقدم فيها اخلدمة
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:  ،اخلدمة أو تقدميها  إلنتاجزمة  الجيد للمؤسسة ووفرة املعدات و األدوات ال

 

: العناصر الداخلية و اخلارجية للبيئة املادية للخدمات (  10)اجلدول رقم    

 

 العناصر الداخلية
 

داخلي_ التصميم ال  

األلوان _    

 _ املعدات ووسائل العرض 

 _ اإلضاءة الداخلية 

 _ اإلشارات الداخلية 

 _ التكييف و التدفئة 

 _ املواد الداعمة 

 العناصر اخلارجية
 

 _ حجم البناء املادي 

 _ شكل و تصميم البناء 

 _ تصميم مدخل املبىن 

 _ اإلضاءة اخلارجية 

 _ املواد املستعملة يف البناء 

اإلشارات  _ املداخل و  

 _ العرابت و مواقف السيارات  

     

ص  ،2008 ،4ط ،عمان ،دار وائل للنشر و التوزيع ،تسويق اخلدمات ،هاين حامد الضموراملصدر: 
312 
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 خالصة الفصل:

بعد دراستنا ملختلف مكوانت املزيج التسويقي للمؤسسة يتضح أن جناح املؤسسة يف الوصول إىل رضا 
 الزبون يتوقف على مدى االختيار اجليد ملختلف عناصر املزيج التسويقي.

فإذا جنحت املؤسسة يف احلصول على املنتجات املطلوبة من طرف الزابئن ابعتمادها على خمتلف 
السياسات اليت ترتبط هبا، من خصائص ذاتية للمنتج ومتييزها عن منتجات املنافسني، وأتيت املرحلة املوالية اليت 
تعمل فيها املؤسسة على تقييم هذا املنتج، وتكون عملية التسعري حسب األهداف املسطرة من طرف املؤسسة 

 وخمتلف العناصر املشكلة للمزيج التسويقي.
وبعد أن تقوم املؤسسة بتحديد القطاع السوقي املستهدف ختتار السياسة التوزيعية اليت متكنها من إيصال 

لوقت واملكان املناسبني، ولكي تنجح يف إقناع الزابئن القتناء منتجاهتا البد من اعتمادها منتجاهتا إىل الزابئن يف ا
على وسائل متكنها من االتصال هبم بطريقة تؤثر فيها على قراراهتم وسلوكياهتم، كما أن لألفراد والعمليات والدليل 

 املادي لتقدمي اخلدمة اثر كبري يف كسب رضا الزبون.
ؤسسة التوفيق بني خمتلف هذه العناصر أمكن هلا حينئذ اكتساب ميزة تنافسية حتافظ وإذا استطاعت امل

 من خالهلا على حصتها السوقية أو رمبا التوسع أكثر وابلتايل حتقيق عائد اكرب من خالل حجم املبيعات.
 



 

 

 الثاينالفصل  
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 متهيد:
وكسب التفوق  ايعترب املنتج اجلديد وتطويره أداة أساسية لتطوير املؤسسات وبقائها واستمرارها وجناحه

التنافسي ومواكبة التطورات التكنولوجية والتغريات البيئية، وكذلك التغريات يف حاجات ورغبات املستهلكني 
 املستمرة وفتح أسواق جديدة لذلك جيب عليها أن تسعى إىل تقدمي منتجات جديدة بشكل مستمر. 

يف  مندفعةفس الوقت أن ال تكون وابلتايل تعترب هذه العملية نشاط ضروري، لكن على املؤسسة يف ن
    تقدمي وتطوير املنتج اجلديد الن ذلك قد يعرضها ملخاطر كبرية يف حالة وضع إسرتاتيجية غري مناسبة ودقيقة

 وحىت ال تواجه املؤسسة الفشل عند طرح املنتج اجلديد يف السوق.

وكيفية تقدميه ومراحل تطويره  وأسبابتوضيح ماهية املنتج اجلديد إىل الفصل  سنتطرق يف هذاوعليه 
 طرحه يف السوق.
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 املبحث األول: ماهية املنتج اجلديد.
لعملية تطوير املنتجات اجلديدة أمهية ابلغة يف ظل املنافسة، وكذا ملواكبة التطورات التكنولوجية  إن        

ومسايرة وتلبية رغبات املستهلكني، وعليه جاء هذا املبحث لتوضيح هذه العملية ومعرفة العوامل املؤثرة يف جناح 
 املنتج اجلديد وأسباب فشله وكيفية انتشاره لدى املستهلكني.

 طلب األول: تعريف املنتج اجلديدامل
 سنستعرض يف هذا العنصر إىل حتديد تعريف للمنتج اجلديد وإظهار تصنيفاته وأمهية تطويره.

 للمنتج اجلديد تعاريف عدة وهناك وجهيت نظر حول تعريف املنتج اجلديد. تعريف املنتج اجلديد:  /1
ولكنه تعديل ملنتج موجود، وإذا كان املنتج جديدا قد ال يكون املنتج جديدا، من وجهة نظر املؤسسة:  -أ

ابلنسبة للمؤسسة، فقد يكون تكنولوجيا حديثة للعامل كله، أو إضافة صنف جديد إىل فئة املنتجات 
 (1)املوجودة.

فانه يعترب املنتج جديدا إذا مل يستعمله من قبل،  وابلتايل قد يكون املنتج  من وجهة نظر املستهلك: -ب
، كما انه جيب اإلشارة إىل انه ليس من (2)ملستهلك معني ولكنه قدمي ملستهلك أخر جديدا ابلنسبة

 الضروري أن التعاريف فيكفي إضافة تعديالت طفيفة الكتساب صفة اجلدة. 

 )3(وعلى العموم فاملنتج اجلديد ميثل كل من :

 حتسينات وتعديالت جديدة على املنتجات احلالية . -

 املنتج.  إعادة متوقع -

 منتجات جديدة أبسعار منخفضة. -

 موجودة.إجراء تعديالت يف شكل منتجات  -

 جديدة.ابتكار منتجات  -

 شامل يطلق على سلعة أو خدمة أو فكرة تقدم منفعة جديدة اسم املنتج اجلديد أي أن املنتج   وكتعريف

 
 .97، ص  2017رابح،قراءات يف إدارة اإلبداع وجناح تطوير املنتج اجلديد، دار اخللدونية، اجلزائر، أوكيل  - 1
 .97، ص 1994الدار اجلامعية رمل اإلسكندرية، مصر، مبادئ التسويق, حممد فريد الصحن،  - 2
3 -  .p98comprendre le marketing, Berti édition, Alger, 1996,  , r.DjitliM.Seghi 
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 (1)اجلديد هو الذي يقوم على تقدمي منفعة جديدة مل تكن موجودة أصال.

 ومن هذا التعريف تدعوان الضرورة التوضيح إىل تعريف كل من السلعة واخلدمة والفكرة:
مد علي جعلوك ميكن تعريف السلعة على أهنا الناتج الذي يلي حسب الكاتب حم تعريف السلعة: •

 (2)حاجات إنسانية واخلاضع للتبادل مع انتج أخر وللسلعة قيمتان كما يظهره التعريف:

وهي عبارة عن جمموعة من الصفات املادية اليت حتملها، وبواسطتها ميكن تلبية حاجات   قيمة إستعمالية: -
 الفرد و اجملتمع. 

هي عبارة عن عالقة تناسب، يتم مبوجبها تبادهلا مع سلعة أخرى، وهي يف جوهرها عالقة  لية:قيمة تباد -
 بني املنتج ومنتج أخر يتبادالن فيما بينهما نتائج عملهما.

وعادة ما يطلق لفظ السلعة على األشياء الظاهرية أو امللموسة اليت حتقق إشباعا للحاجات والرغبات 
دمه الباحث عبد السالم أبو قحف لسلعة حسب هذا املعىن ابعتباره السلعة :هي أي النفسية، والتعريف الذي ق

 .(3)  شيء يشبع حاجة أو رغبة لدى املستهلك، وقد أتخذ عدة أشكال )مادي، خدمة، فكرة(

: على أهنا جمموعة املنافع اليت حصل عليها تعريف الباحث حممد فريد الصحن لسلعةجند وعادة 
إلشباع احتياجاته، هذه املنافع تشمل املنافع املادية مثل اخلصائص املكونة لسلعة واملنافع النفسية اليت املستهلك 

 (4)حيصل عليها القتنائه السلعة.

وعليه ميكن اقرتاح تعريف السلعة على أهنا منتج ملموس يهدف إىل إشباع حاجات مادية وتقنية، 
 ية ملسها وخصوصيتها.وتشرتك يف هذا اهلدف اخلدمة رغم عدم إمكان

 للخدمة تعاريف عدة تصب إمجاال يف معىن واحد ونذكر منها:
هي منتجات غري ملموسة أو على األقل هي كذلك إىل حد كبري، وإذا كانت بشكل   تعريف اخلدمة: •

كامل غري ملموسة فانه يتم تبادهلا مباشرة من املنتج إىل املستعمل وال يتم نقلها أو ختزينها وهي تقريبا تفىن 
يت يتم شرائها أو بسرعة، فاخلدمات يصعب يف الغالب حتديدها أو معرفتها ألهنا تظهر للوجود بنفس الوقت ال

 

 .501، ص 1998أبو اخلري كمال محدي، قراءات يف إدارة التسويق بني النظرية والتطبيق، مكتبة عني مشس، القاهرة، مصر،  - 1
 .10-09، ص ص 1999، 01حممد علي جعلوك، لعبة املنتج أو املستهلك، دار راتب اجلامعية، بريوت، لبنان، ط- 2
 .391عبد السالم أبو قحف، أساسيات التسويق، اجلزء الثاين، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، بدون سنة نشر، ص  - 3
 .391، صنفسه رجع امل عبد السالم أبو قحف،  - 4
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استهالكها، فهي تتكون من عناصر غري ملموسة متالزمة )يتعذر فصلها( وغالبا ما يتضمن مشاركة الزبون 
 (1)بطريقة هامة حيث ال يتم بيعها مبعىن نقل امللكية، وليس لقب أو صفة.

منفعة إلشباع حاجة ومن أمثلة : منتجات غري ملموسة وعبارة عن نشاط يتولد عنه وتعرف اخلدمة أيضا على أهنا
 (2)ذلك النشاط املصريف، واخلدمات السياحية وشركات التامني...اخل.

ويالحظ من خالل التعريف األول أنه جاء لريكز على خصائص اخلدمة كوهنا غري ملموسة، وال يتم نقلها 
التعريف الثاين ميزها بكوهنا  أو ختزينها، وال ميكن فصلها عن مقدمها ومشاركة الزبون يف إنتاجها، يف حني أن

 نشاط يولد منفعة تشبع احلاجة.

منتجات غري ملموسة يتم التعامل هبا يف سوق معينة هتدف إىل إشباع  هيالفكرة  تعريف الفكرة: •
حاجات ورغبات املستهلك، أو املستعمل الصناعي وحيقق املنفعة حبيث يقوم املستهلك بتحليل 

بدءا من بسط عملية تفكري جمردة إىل اعلي مستوى هلا يسهل عليه  املعلومات بغرض ترتيب احلوادث،
 (3)فهم تلك احلوادث بصورة منتظمة ومتسلسلة ومرتبطة.

فعملية التفكري تتبع نظاما يندرج من احلس املادي البسيط إىل األمور املعقدة كما أن عملية التفكري 
مطبوعة عند اإلنسان وتعتمد تنميتها على ظروف اإلنسان وقدراته، فهو أييت إىل هذا العامل دون معارف وخربات، 

بني األشياء، مث يبدأ تدرجييا يف اكتساب  حيث يكون جاهال بتجميع املعارف و يفتقر إىل القدرة على التمييز
اخلربات و التعامل مع بيئته عن طريق عقله، فاألفكار ال تعتمد على معلومات مسبقة، وإمنا على ما اكتسبه من 

 معارف وخربات جديدة ويقسم الفكر إىل ثالثة أنواع أساسية: 

 ليومية ويطلق عليه العقل التميزي.فكر يتعلق ابدراك األشياء املادية، وممارسة األنشطة العادية ا ❖

فكر يتعلق ابلتعامل مع األمور املعنوية، وإستخدام أثر اخلدمات السابقة والتعليم يف احلياة العملية ويطلق  ❖
 عليه: العقل التجرييب.

فكر جمرد يتعامل مع متيز املادايت واألشياء غري املادية مثل التفكري يف الوجود ونشأة العامل، وأسباب  ❖
ث األشياء ويطلق عليه: العقل النظري ومن األفكار اليت ال ميكن لإلنسان االستغناء عنها ومنها حدو 
 جند: 

 
 .251، ص1998األوىل، امد للنشر، عمان، األردن، الطبعة احلشفيق حداد، نظام سويدان، أساسيات التسويق، دار  - 1
 .37، ص 2007أمين علي عمر، دراسات متقدمة يف التسويق، الدار اجلامعية رمل اإلسكندرية، مصر،  - 2
 . 100، مرجع سابق، صأوكيل رابح - 3
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 الفكر الديين. -

 الفكر االجتماعي. -

 الفكر القانوين. -

 (1)الفكر الثقايف...اخل. -

تج وميكن استنتاج من خالل التعاريف السابقة إن أسباب االختالفات القائمة يف حتديد مفهوم واحد ملن
اجلديد راجع لتعدد الزوااي اليت ينظر من خالهلا ملفهوم اجلدة أو احلداثة املتعلقة ابملنتج، ومن هنا ميكن تعريف 

 املنتج اجلديد على انه كل منفعة جديدة تطرح يف السوق ألول مرة أو أي تعديل ملنتج موجود.

 الثاين: تصنيف املنتج اجلديد  املطلب

ال يوجد اتفاق بني الباحثني يف جمال تطوير املنتجات اجلديدة لوضع تصنيف حمدد للمنتجات       
اجلديدة نظرا لالختالف يف وجهات النظر حول ما هو منتج جديد، وان مصطلح منتج جديد نسيب ومتعدد 

%( من املنتجات اجلديدة اليت يتم تطويرها 10ال انه فقط )األبعاد، إضافة إىل ذلك يعترب الباحثون يف هذا اجمل
تعترب جديدة وإبداعية ابلنسبة للمؤسسة والسوق، بشكل عام أشار العديد من الباحثني إىل أن املنتجات اجلديدة 

 (2:)ميكن أن تصنف على النحو التايل

 أ/ منتجات جديدة تطرح ألول مرة: 
املؤسسة والسوق والعمالء ونسبتها قليلة جدا، وتطرح ألول مرة يف هذه املنتجات تكون جديدة على 

السوق، وهذه املنتجات تكون نتيجة ابتكارات أو اكتشافات علمية وتكنولوجية ضخمة تؤدي إىل تطوير 
منتجات جديدة وبوظائف جديدة وتصاميم جديدة تطرح ألول مرة يف السوق مثل برامج الكومبيوتر 

 ات الرقمية اجلديدة.مايكروسوفت و الكامري 

 ب/ إضافة خطوط منتجات جديدة ) جديدة ابلنسبة للمؤسسة فقط(:
إن هذه املنتجات اجلديدة ليست جديدة على السوق ومنا جديدة على املؤسسة، حيث حتاول املؤسسة 

 إضافتها إىل اخلطوط منتجاهتا الستثمار فرص سوقية متوفرة يف قطاعات سوقية معينة.

 
 . 223 - 222، ص ص1997زكي خليل املساعد، التسويق يف املفهوم الشامل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  - 1
، ص 2004مأمون ندمي عكروش، سهري ندمي عكروش، تطوير املنتجات اجلديدة مدخل اسرتاتيجي متكامل، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،  - 2

 .95-94ص 
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 ملنتجات احلالية:ج/ توسيع خطوط ا
هنا تقوم املؤسسة إبضافة منتجات جديدة إىل خطوط منتجاهتا احلالية هبدف استغالل فرص سوقية يف 
أسواقها احلالية أو يف قطاعات سوقية جديدة، وتكن هذه املنتجات قريبة على املنتجات احلالية من حيث 

ديدة ابلنسبة للمؤسسة وغري جديدة ابلنسبة املواصفات والعوامل التسويقية األخرى، ولكن هذه املنتجات ج
 للسوق.

 د/ حتسني ومراجعة املنتجات احلالية:
قد تقوم املؤسسة بتقدمي منتجات جديدة عن طريق إجراء تعديالت أو حتسينات على منتجاهتا احلالية 

يف السوق، وهذا وذلك إما بغرض تقليل التكلفة أو زايدة القيمة املضافة للعمالء أو مواكبة ظروف املنافسة 
 التحسني يشمل معظم املنتجات اجلديدة اليت يتم تقدميها.

 ه/ ختفيض التكاليف:
إن ختفيض التكاليف قد ال ينظر إليه على أساس أنه منتج جديد من وجهة نظر تسويقية وذلك كونه ال 

ولكن إذا كان ختفيض   يؤدي إىل إضافة منافع جديدة للعمالء، ولكن من وجهة نظر املؤسسة يعترب منتجا جديدا،
التكاليف سواء تكاليف النتاج أو التسويق سوف تؤدي إىل حتقيق أو زايدة القيمة املضافة للعمالء فانه يعترب 

 منتجا جديدا ابلنسبة للمؤسسة ولكن ليس ابلنسبة للسوق أو العمالء.

 و/ إعادة إحالل املنتجات:
 قطاعات سوقية معينة نظرا الكتشاف استخدامات وهنا تقوم املؤسسة بعملية إعادة إحالل منتجاهتا يف

جديدة ملنتجاهتا، أو تغري انطباعات املستهلكني يف السوق حول العالمة التجارية أو مواصفات املنتجات أو وجود 
 تطور تكنولوجي على املنتج أدى إىل إعادة إحالله مثل املنتجات الطبية.

 ي/ تطوير نظام تسليم اخلدمات:
ؤسسة بتقدمي منتج جديد للمستهلك على شكل تطوير األنشطة والعمليات واإلجراءات أو وهنا تقوم امل

 قنوات التوزيع اليت يتم من خالهلا تسليم خدمات املؤسسات إىل املستهلكني يف قطاعات تسويقية معينة.

 ديداجلنتج  املاملطلب الثالث: أمهية تقدمي  
 أمهية كبرية ابلنسبة للمؤسسة وهي تتضح كما يلي:  حتتل املنتجات اجلديدة
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على  اعتمدتاملؤسسات احملققة ملعدالت منو كبرية قد  أن جتارب عدة  أثبتت املسامهة يف منو املؤسسة: -
حتقيق تفوق تنافسي، وضمان  إىلالذي يؤدي ابملؤسسة  األمرخدماهتا،  أواجلديدة ملنتجاهتا  اإلضافات

 (1) .لنشاطالبقاء واالستمرار يف ا

يف الوقت الذي تبدأ فيه األرابح اخلدمة احلالية يف االخنفاض » يف أواخر  املسامهة يف رحبية املؤسسة: -
مرحلة النضج « تكون اخلدمة اجلديدة قد دخلت مرحلة النمو لتعويض هذا االخنفاض، مما حيقق على 
األقل التوازن يف معدالت الرحبية للمؤسسة، وهذا يقودان إىل اعتبار اخلدمات اجلديدة خط دفاع أول 

 (2)ة.للمؤسس

زايدة هوامش األرابح املنتجات اجلديدة ابملقارنة مع املنتجات احلالية )على األقل لفرتة زمنية حمددة(،  -
حلني إدراك املنافسني هلذه السلع ودخوهلم يف السوق، كما أن منافستهم للمؤسسة على أساس غري سعري 

 تستغرق وقتا طويال تكون املؤسسة خالله قد حققت أرابح طائلة .

ايدة فرص املستهلك يف االختيار، فبزايدة الدخل املتاح للتصرف وزايدة السلع املتاحة يستطيع املستهلك ز  -
 إشباع معظم حاجاته، وكلما استمر ذلك أصبح املستهلك أكثر ميال لالنتقاء يف اختيار املنتجات.

 ديد اجلنتج  املاملطلب الرابع:أهداف تطوير 
هناك أمهية قصوى لتطوير منتجات جديدة للمؤسسة وخاصة أن تطوير منتجات جديدة يساعد املؤسسة 
على البقاء واالستمرار يف ممارسة أعماهلا يف ظل بيئة عمل تتميز ابملنافسة الشديدة وكذلك يساعد املؤسسة على 

ر منتجات جديدة للمؤسسات كوهنا متكنها حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية املتعلقة ابلنمو والتوسع وتكمن أمهية تطوي
من حتقيق أهدافها الطويلة والقصرية املدى، وكذلك يزيد من قدرة املؤسسة على حتقيق أهداف مالية وغري مالية 

 (3)ومن هذه األهداف على سبيل األمثال ال احلصر نذكر:  

 أ/ األهداف املالية:

 زايدة األرابح. -

 
األردن،  ، دار زهران للنشر والتوزيع،01بشري عباس العالق ومحيد عبد النيب الطائي، تسويق اخلدمات: مدخل اسرتاتيجي، وظيفي، تطبيقي، ط - 1

 .216، ص1993
حسني رزاق، مروش حمند أعراب، إسرتاتيجية تسويق منتج جديد يف قطاع اخلدمات، مذكرة ماسرت، جامعة أكلي حمند اوحلاج البويرة، سنة  - 2

 .67، ص 2011/2012
 .95-94مأمون ندمي عكروش، سهري ندمي عكروش، مرجع سابق، ص ص  - 3
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 ار.زايدة املعدل العائد على االستثم -

 زايدة املبيعات واإليرادات. -

 زايدة صايف القيمة احلالية للمالكني. -

 زايدة احلصة السوقية. -

 ب/ األهداف غري املالية:

 زايدة رضا العمالء. -

 حتسني انطباع العمالء املنافسني عن املؤسسة. -

قاعدة اخلربة واملعرفة لدى املؤسسة يف جمال تطوير منتجات جديدة وتصبح هذه القاعدة أهم قدرات   تراكم -
 املؤسسة لتطوير منتجات جديدة يف املستقبل.

 حتسني مسعة وشهرة املؤسسة يف السوق . -

 املبحث الثاين: أسباب تقدمي املنتج اجلديد ومراحل تطويره.
ألسباب املباشرة اليت تدفع ابملؤسسة لتقدمي منتجات جديدة أييت هذا العنصر ليسلط الضوء على ا

 وتطويرها مرورا مبراحل أساسية. 

 ديد اجلنتج  املاملطلب األول:أسباب تقدمي  
تقوم املؤسسة بتقدمي منتج جديد وطرحه يف السوق هناك العديد من األسباب وراء تقدميه نذكر  لكي

 (1)منها:

 مواجهة مرحلة احندار املنتجات احلالية. -

 مواجهة املنافسة القائمة واحملتملة. -

 استمرار واستقرار ومنو املبيعات واألرابح ومن مث املؤسسة نفسها. -

 نتج واحد.تقليل خماطر االعتماد على م -

 مواجهة مشاكل تقلص املبيعات يف فرتات معينة ابلنسبة للمنتجات املومسية. -

 
 .347، ص 1995لفعال املبادئ والتخطيط، دار الفكر العريب القاهرة، مصر، حمي الدين األزهري، التسويق ا - 1
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 استغالل طاقة وإمكانيات وخربة اإلنتاج لدى املؤسسة. -

 وسنتطرق بشيء من التفصيل هلذه األسباب يف النقاط التالية:
نتجات، ومن مث فان إن لكل منتج دورة حياة تبدأ بتقدميها وتنتهي بتطويرها وإقصائها من خطوط امل ❖

مفهوم دورة حياة املنتج يؤثر على ختطيط املنتجات، حيث أن منتجات املؤسسة تصبح متقادمة من وقت 
 آلخر مما يؤثر على رحبيتها وعلى املؤسسة أن تقوم إبحالل منتجات جديدة بدال منها.

املنتج اجلديد حمدد أساسي للرحبية، فاملؤسسات تسعى لتحقيق رحبية عالية ويتحقق ذلك من خالل  يعترب ❖
 تقدمي منتج يشبع احتياجات مستهلكها ومن مث يتحقق والء املستهلك ويداوم على الشراء.

ها تساهم املنتجات اجليدة يف حتقيق أهداف منو املؤسسة، فلكي تنموا وتستمر يف األسواق اليت ختدم ❖
 جديدة من وقت ألخر. بتقدمي منتجاتتقوم    أن جيب عليها 

تزيد املنتجات اجلديدة من اختيارات املستهلك يف السنوات األخرية، وحتول السوق الذي ختدمه املؤسسة  ❖
إىل سوق مشرتي، حيث ازدادت فيه املنافسة ومن مث حرية املستهلك يف اختيار املنتج الذي يناسبه وتقابل 

 ستهلك حىت تضمن حصة اكرب من السوق.احتياجات امل

إن نقص املوارد وزايدة التدخالت احلكومية، تضع قيدا جديدا على املؤسسات لتقدمي منتجاهتا، فالعامل  ❖
أصبح اليوم يعاين من نقص املعروض من املواد األولية مما دفع املؤسسات إىل حماولة ابتكار منتجات 

 (1)جديدة على بدائل متاحة من املوارد.
 ديداجل  املنتجاملطلب الثاين: مراحل تطوير 

ابلرغم أن ختطيط املنتجات اجلديدة قد خيتلف مفهومه وأهدافه من مؤسسة ألخرى، إال أن معظم 
 املؤسسات اليت تتبىن هذا املفهوم ينبغي أن تتبع خطوات عملية ومنظمة لتنمية منتجاهتا وهي:

 مرحلة احلصول على األفكار اجلديدة: أوال:  

كن احلصول على جمموعة من األفكار اليت تصلح بعضها كمنتجات عن طريق العديد من املصادر مي
 .(2)  وبصفة عامة ميكن تقسيم املصادر إىل مصادر داخلية ومصادر خارجية

 

 
 . 259-258مرجع سابق، ص ص ، التسويق املفاهيم و االسرتاتيجيات ،حممد فريد الصحن - 1
 . 204ص  نفسه،مرجع  ،حممد فريد الصحن - 2
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 املصادر الداخلية : -1

البحوث والتطوير: وذلك من خالل التجارب الفنية املستمرة واليت جتري داخل القسم   قسم ✓
 تقدمي منتجات مبتكرة.  يأواليت هتدف إما إىل تطوير املنتجات احلالية 

اإلنتاج: حيث أن وجود العاملني يف اإلنتاج داخل العملية اإلنتاجية ذاهتا ميكنهم من  رجال ✓
خالل خرباهتم ابلنواحي الفنية اخلاصة ابملنتج من تقدمي بعض االقرتاحات حنو حتسني 

 وتطوير املنتجات احلالية.

من  رجال البيع: عن طريق اتصاهلم ابألسواق والوسطاء ميكنهم ذلك من جتميع جمموعة ✓
األفكار اليت تعرب عن وجهة نظر األطراف اخلارجية إىل وجهات نظرهم اليت تتكون نتيجة 

 للمشاكل اليت قد يواجهوهنا يف األسواق اليت يتعاملون فيها.
 املصادر اخلارجية: -2

فمعرفة احتياجات ومقاصد املشرتين يف الشراء يعترب من أفضل املصادر اليت  املستهلكون : ✓
ميكن االعتماد عليها يف هذا الصدد عن طريق االقرتاحات املقدمة من املستهلكني، أو 
دراسات السوق وحبوث التسويق ميكن حتديد املشرتين احملتملني والفعليني والتعرف على 

يالهتم املختلفة، ومن خالل ذلك يتاح لرجل التسويق احتياجاهتم وأسباب شرائهم وتفض
العديد من األفكار اجلديدة، ويالحظ أن هذا األسلوب بصورة اكرب يف حالة السلع 

 الصناعية عنه يف السلع االستهالكية نظرا لقلة عدد املشرتين الصناعيني وتنوع خرباهتم.

يقدمها املنافسون لدراسة جوانب ميكن من خالل حتليل املنتجات اجلديدة اليت  املنافسون: ✓
القوة والضعف فيها، والتوصل إىل أفكار جديدة ملنتجات تكون مشاهبة ملنتجات املنافسني 

 أو أفضل منها.

ميكن االعتماد على الوسطاء الذين يقومون بتصريف منتجات املؤسسة يف تقدمي  املوزعون : ✓
ملستهلك، ومعرفة احتياجاته ومشاكله اقرتاحات أبفكار جديدة بناءا على اتصاهلم املباشر اب

ويظهر الدور بوضوح يف املوزع الصناعي الذي يكون على دراية ابلسوق وعلى خربة فنية 
 متخصصة ومعرفة جيدة مبنتجات املؤسسات املتنافسة يف األسواق. 
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 :مرحلة تصفية األفكاراثنيا:

وتتضمن هذه اخلطوة غربلة وتقليص األفكار إىل عدد حمدود، واليت ختضع ملرحلة أخرى من التقييم  
فرتاض أن هناك عدد كبري من األفكار تبدوا جذابة لتقدميها  إعلى قائم واهلدف من التصفية املبدئية هلذه األفكار 

ذ هناك العديد من األفكار اليت تبدوا كمنتج جديد يف األسواق، ولكن يصعب أن تتحول عمليا إىل منتج جديد،إ
 من الوهلة األوىل أهنا غري صاحلة ولكن ميكن أن تتحول إىل منتجات انجحة يف األسواق.

ويف هذا الصدد ميكن القيام بتصفية مبكرة عن طريق طرح بعض األسئلة املتعلقة مبدى حتقيق الفكرة   
فرتة زمنية طويلة، وأيضا من حيث أهداف  ألهداف املؤسسة من حيث املبيعات واستقرارها على مدى

 (1:)على سبيل املثال ما يلي  األسئلةهذه  اجملتمع..اخل ومن أمثلة 

 هل تتفق فكرة املنتج مع املنتجات احلالية للمؤسسة ومسعتها يف األسواق؟. -

 هل تتوفر املواد األولية الالزمة إلنتاج املنتج؟ وعلى املدى البعيد؟. -

علقة إبنتاج منتجات جديدة مثل القيود احلكومية والتشريعات اخلاصة ابجلمارك هل هناك أي صعوابت مت -
 املواد اخلام، أي أن التسعري إجباري؟.  استريادوالقيود على  

هل حيتاج املنتج اجلديد إىل متويل ضخم خارج إمكانية املؤسسة وما هي فرص االقرتاض من املؤسسات  -
 املصرفية؟.

إنتاج منتج جديد مع السياسات القومية أو مع القيود اليت قد تفرضها الدولة؟ مثل أهداف  هل يتعارض -
 التنمية، االحتياجات من العملة األجنبية...اخل.

ومن خالل اإلجابة على األسئلة السابقة يتم استبعاد بعض األفكار واإلبقاء على األفكار اجلديرة  -
 تحليل.ابلدراسة واليت ختضع ملرحلة أخرى من ال

 مرحلة تطوير الفكرة واختبارها:اثلثا:  

ومتعلقة مبنتج معني، ويعرب حمددة يف هذه املرحلة يتم الرتكيز على حتويل الفكرة اجلدية إىل فكرة         
عن هذه الفكرة بطريقة مفصلة ومفهومة بواسطة املستهلك، والفكرة الواحدة ميكن تطويرها إىل أفكار سلعية 
خمتلفة يلي ذلك اختبار األفكار بواسطة عينة من املستهلكني املتوقعني للمنتج، وقد تعرض الفكرة على املستهلك 

 
 . 110 -109، مرجع سابق، ص ص ابحأوكيل ر  - 1
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يتم سؤال أفراد العينة العديد من األسئلة على مدى  أخرى أحيان على شكل صورة أو وصف تفصيلي، ويف
شعورهم ابلنسبة ملستوى األداء املقرتح، وادعاء املؤسسة ابلتفوق على احلاجات البديلة يف السوق و فهمهم للفكرة 

 (1)ئلة.األشخاص املسؤولني عن قرار الشراء واالستعمال وغريها من األسو ومقرتحاهتم والسعر الذي يناسبهم،  

 رابعا: مرحلة تطوير اإلسرتاتيجية:
 (2:)يف هذه املرحلة يتم التصميم املبدئي لإلسرتاتيجية التسويقية واليت تتكون من ثالثة أجزاء كما يلــي

هو عبارة عن الوصف التفصيلي للسوق املستهدف واملكانة املرغوبة للمنتج يف السوق واملبيعات  اجلزء األول:
 واحلصة السوقية واألهداف الرحبية وذلك ابلنسبة للسنوات األوىل.

ويشمل اخلطة اخلاصة ابملزيج التسويقي والذي يشمل خصائص املنتج و سعرها املقرتح وقنوات   اجلزء الثاين:
 زانية التسويق للسنة األوىل.التوزيع ومي

املختلفة   فيتكون من اخلطة التسويقية طويلة املدى، وذلك ابلنسبة للمبيعات و الفوائد واملكوانت اجلزء الثالث:   
 للمزيج التسويقي.

 خامسا:مرحلة التقييم املايل والتجاري 
 (3(، وتوجد نقطتان من هذا النوع:إلنتاجابالقرار   إصدارتقييم مايل وجتاري؟ عند نقطة   إجراءمىت جيب 

 ال. أمالتقرير ما إذا كان ينبغي االنتقال من مرحلة التطوير املنتج إىل اإلنتاج املبدئي والبيع   عند /1
 ما إذا كان ينبغي السري حنو اإلنتاج على نطاق كامل وأساس جتاري.  /2

وحيتاج األمر ابلطبع إىل حتليل مبدئي لدخول مرحلة تطوير املنتج يف املقام األول، وميكن إعادة قياس 
دير السوق املرتقبة عند نقطة دخول مرحلة اإلنتاج املبدئي ابستخدام املزيد من طرق حبوث السوق وتقدير وتق

تكاليف املنتج مباشرة، وحتديد متطلبات االستثمار الرأمسايل يف األصول الثابتة ورأس املال العامل، فإذا وجد عائد 
ذلك ال مياثل االرتباط  أنح ابلسري قدما يف املشروع، غري االستثمار احملتمل مغراي ومعايري املؤسسة منطبقة فسيسم

وتكاليف لتطوير السوق، وكلها خطوات ال ينبغي أن ترتتب تلقائيا على يتطلب إنفاقا رأمساليا أكرب بكثري مما سبق 
ة على قرار دخول مرحلة اإلنتاج املبدئي وتتبعه بال حبث جديد، فال شك أن اإلنتاج املبدئي واملبيعات املبدئي
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جانب عظيم من األمهية، ابعتبارها مصدر معلومات يتيح القدرة على القياس الدقيق والتقدير الصحيح ملستوى 
املبيعات املنتظر الذي ميكن حتقيقه فيما بعد، وحسن تقدير تكلفة اإلنتاج والتكاليف الثابتة، فإذا ارتفعت 

د من إجراء حتليل مايل وجتاري كامل قبل االرتباط التكاليف تصبح أي استثمارات كبرية أخرى غري جذابة فالب
  ابإلنتاج الكامل.

على البياانت السابقة، وبعد القيام ابلتقدير املبدئي عن املبيعات املنتجات اجلديدة ميكن حتديد  ابالعتماد
  رحبية املنتج بصورة تقريبية حىت يتسىن املضي يف اخلطوات اخلاصة بتقدميها إىل األسواق.

   (  1):  أسبابالصعبة لعدة    األمورويعترب حتليل ورحبية املنتج اجلديد من  

التنبؤ مببيعات املنتج اجلديد درجة عالية من عدم التأكد وبصفة خاصة يف حالة املنتجات املبتكرة  يتضمن -
ويف احلالة األخرية ال تتوافر بياانت عن استعداد املستهلكني للشراء بعكس احلال ابلنسبة للمنتجات 

 املطورة فيمكن االعتماد بصورة تقريبية على منتجات املبيعات احلالية.

منط املبيعات والتكاليف للمنتج اجلديد عرب الزمن، فكما سبق اإلشارة تكون التكاليف مرتفعة  خيتلف -
وحجم املبيعات والرحبية منخفضني يف مرحلة تقدمي املنتج، وعلى هذا فان مكاسب السنوات األوىل ليست 

 (2)  مقياس سليم لتقدير رحبية املنتج.

ميكن من حتديد رحبية السلعة مثل حتليل التعادل ومدخل صايف وميكن استخدام بعض األساليب الكمية واليت 
 القيمة احلالية وما إىل غري ذلك من األساليب.

 ا : مرحلة تطوير املنتج سادس

يتم حتويل املنتج من جمرد صورة أو وصف إىل سلعة مادية وتزيد التكلفة بصورة ملحوظة يف هذه املرحلة 
إلخراج املنتج بصورة جيدة وعادة ما يتم إنتاج أكثر من منوذج من املنتج وخيضع كل إذا لزم األمر وقت أطول 

منوذج إىل العديد من االختبارات الفنية داخل املعمل، أو بواسطة بعض املستهلكني من قيامه أبداء الوظائف 
 املستهدفة.
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وخيتلف مفهوم اجلودة من منتج  يف هذه املرحلةحد أركانه اهلامة واليت جيب مراعاهتا أتعترب جودة املنتج 
 (1)إىل أخر ومن مستهلك إىل أخر، فيساعد الحتياجات السوق املستهدفة.

حد كبري  إىلوعند تصميم املنتج جيب اختاذ القرار خبصوص خدمة ما بعد البيع وتتوقف هذه القرارات 
 على نوع املنتج ويف هذا اجملال تقسم املنتجات إىل أربعة فئات كما يلي:

هي منتجات ذات تكلفة منخفضة سواء اثبتة أو متغرية، وابلتايل تكلفة  املنتجات اليت يستغىن عنها: ❖
 من استبداهلا ارخص من تكلفة إصالحها وتتطلب اسرتاتيجيات املنتج ملثل هذا النوع توفري مستوى عايل

 الدقة من سعر منخفض ومن أمثلة هذه املنتجات بعض أنواع أقالم الكتابة.

لفشلها وذلك مبقارنتها بتكلفتها املتغرية تتميز ابرتفاع التكلفة الثابتة  املنتجات املمكن إصالحها: ❖
ويتطلب ذلك تصميم املنتج بدرجة عالية من الدقة و تكلفة منخفضة ومن أمثلة هذه املنتجات أجهزة 

 التلفزيون.

هي املنتجات اليت ترتفع فيها تقليل العطل والتوقف عن العمل وجيل  استجابة: إىلاملنتجات اليت حتتاج  ❖
تصميم املنتج على تقليل احتمال حدوث ذلك مع توفر قطع الغيار ونظام سريع للخدمة، ذلك الن 

 الدقة ال تكفي مبفردها ومن أمثلة هذه املنتجات العديد من اآلالت و املعدات الصناعية.

اليت تتميز ابرتفاع كل من التكلفة الثابتة واملتغري لفشلها يف وتراعي هي  أبدا:املنتجات اليت ال تفشل  ❖
االستجابة وعادة ما  ر نظام اإلمداد الذي ميتاز بسرعةالدقة املتناهية عند تصميم املنتج، ابإلضافة إىل توف

، ويتطلب تسويق تصمم هذه املنتجات حبيث حتتوي على أجهزة إنذار ابألعطال واملتابعة املستمرة لألداء
تلك املنتجات توفري أفراد على جانب كبري من املهارات يف إصالح األعطال ومن أمثلة هذه املنتجات 

 الطائرات.

 سابعا: مرحلة االختبار التسويقي

يتم يف هذه املرحلة اختبارات املنتج مصحوبة ابلربانمج التسويقي واحلصة السوقية املستهدفة، اهلدف من 
  إضافات أواحملددة ومدى احتياجاهتا لتعديالت  بوظائفهااملنتج ومدى قيامها  أداءهو حتديد مستوى  األخريهذا 

  اسع يف السوق.تقدمي املنتج على نطاق و   مشكلة وحلها قبل  أيكذلك التعرف على  
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يكلف االختبار التسويقي مبالغ كبرية وقد يستغرق وقتا طويال ابإلضافة إىل أن املؤسسة تفقد عنصر 
املفاجأة، وقد يستغل املنافسون الفرصة بتقدمي منتجات منافسة لذلك تلجا بعض املؤسسات إىل االكتفاء 

فضة وارتفاع ثقة اإلدارة العليا يف إمكانية جناحه ابالختبارات العملية خاصة إذا كانت تكلفة تطوير املنتج منخ
وعادة ال تقوم املؤسسات ابعتبار املنتجات اجلديدة اليت تعترب إضافة خلط منتجاهتا أو املنتجات اليت هلا شبيه يف 

من  السوق، أما حالة املنتجات التكنولوجية اجليدة فان هذه االختبارات تعترب مهمة للغاية بل كثريا ما يتم أكثر
 (1اختبار على املنتج.)

 اثمنا: مرحلة تقدمي املنتج

بنجاح فعلى املؤسسة أن تكون مستعدة الختاذ قرارها األخري ابلتقدمي  ما انتهت املرحلة السابقة إذا
النهائي للمنتج اجلديد إىل األسواق اليت ستعمل معها، وتقوم املؤسسة ابختاذ القرارات الفرعية أو املرتبطة واليت البد 

 من اختاذها وهي مىت أين وملن وكيف يقدم املنتج اجلديد؟.

 (2وذلك على النحو التايل:)

إىل السوق، فمثال قد ترى املؤسسة أتجيل من املهم اختبار التوقيت املناسب لتقدمي املنتج اجلديد مىت يقدم؟ 
أيضا عندما سيكون هذا املنتج اجلديد سيحل حمل منتج أخر تقدمي املنتج حلني استكمال جتهيزاهتا واستعداداهتا، 
 يكون من األفضل أن يؤجل تقدميه.   أيضا، إذا كان املنتج اجلديد من املنتجات املومسية قد

وما إذا كانت ستقدمه يف موقع واحد  تقرر املؤسسة مواقع تقدمي منتج جديد أنحيث جيب أين يقدم؟ 
 يف منطقة كبرية نسبيا أم يف عدة مناطق. أمحمدد  

عام فانه من الطبيعي أن حتدد املؤسسة السوق  بشكل ملن يتم تقدمي السلعة أو اخلدمة يف املرحلة؟
املستهدفة اليت ستوجه إليها منتجاهتا ومزجيها التسويقي، ومفهوم السوق املستهدفة هنا يعين الشرحية آو الشرائح 

 املستهدفة وهي عبارة عن جمموعة من األفراد اليت جتمعهم خاصة حمددة أو أكثر.

ن تضع املؤسسة اخلطة التنفيذية للجهود التسويقية الالزمة كيف يقدم؟ وهنا يف ضوء ما تقدم جيب أ
ملرحلة تقدمي املنتج اجلديد إىل املواقع والشرائح املستهدفة، الن اجلهود واألعباء اليت تقع على عاتق املؤسسة يف 
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ملنتجات هذه املرحلة ليست هينة، كما أن عدم كفاءة التنفيذ يف هذه املرحلة يؤثر كثريا على موقف املؤسسة وا
 اجلديدة.

والشكل التايل يوضح اخلطوات األساسية املقرتحة لعملية تطوير املنتجات اجلديدة والعالقات التبادلية 
فيما بينها، وهذا الشكل إضافة إىل اخلطوات الثمانية السالفة الذكر قد اقرتح خطوتني إضافيتني تدخل ضمن 

ديد واختيار فرص التطوير وكذا الرقابة املراحل واخلطوات السابقة وعليه اقرتح عشر خطوات ابعتبار مرحلة حت
 وتقييم أداء املنتج اجلديد يف السوق خطوتني مقرتحتني لنجاح املنتج اجلديد. 

 : اخلطوات األساسية املقرتحة لعملية تطوير املنتجات اجلديدة.  ( 05) الشكل رقم

 حتديد واختبار فرص تطوير املنتج اجلديد
 

 العمالء يف السوق حتليل حاجات ورغبات 
  

 خلق و توليد األفكار لتطوير املنتجات
 

 غربلة وتقييم األفكار واملفاهيم لتطوير املنتجات اجلديدة 
  

 حتليل اجلدوى االقتصادية لتطوير املنتج اجلديد 
 

 تطوير املنتج اجلديد بشكل فعلي 
 

 إسرتاتيجية تسويق املنتج اجلديد  تطوير
 

 اختبار املنتج اجلديد يف السوق 
 

 طرح املنتج بشكل جتاري يف السوق 
 

 الرقابة والتقييم أداء املنتج اجلديد يف السوق 
 

تطوير املنتجات اجلديدة مدخل اسرتاتيجي متكامل، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن،  وش،ر ، سهري ندمي عكعكروشندمي  مأموناملصدر: 
 .115، ص2004
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 إننالحظ من خالل هذا الشكل الذي حيتوي على عنصر الشمولية لعملية تطوير املنتج اجلديد، 
لية تطويره ويقلل من استخدام هذه العملية الشمولية لتطوير املنتج اجلديد سوف يساهم بشكل كبري يف جناح عم

 الفشل.  احتماالتفرص أو  

 املطلب الثالث: عوامل جناح املنتج اجلديد

 (1: )كاأليتجناح املنتج اجلديد يف السوق وهي   إىلهناك جمموعة من العوامل اليت تؤدي  

ما بني التميز واجلودة اللذان يتفوقان على جودة املنافسني واملنتج الذي حيقق جناحا هو الذي  التآلف •
 يضم ويشمل اجلودة العالية والصفات املميزة والقيمة الرحبية العالية.

إسرتاتيجية املنتجات اليت يتم إعدادها بدقة قبل البدء يف تنفيذها حيث جيب وضع إسرتاتيجية يتم فيها   •
يق للسوق املستهدف، ومتطلبات املنتج املستقبلي وخواصه وصفاته اجلديدة واملنتج الذي يلي وصف دق

 االحتياجات يف السوق هو املنتج الناجح.

إلعداد املنتج والتنفيذ النوعي لكل ما املؤسسة يف املراحل التقنية و التسويقية  أقسامالتعاون الوثيق ما بني  •
 مت التفكري به يف مجيع املراحل.

يرتبط جناح املنتج اجلديد مبعرفة املؤسسة اجليدة لزابئنها والسوق واملنافسني وابلتايل فان املنتج حسب  •
 القيمة االستهالكية جيب أن يتفوق على منتجات املنافسني.

إن عملية إعداد وإنتاج املنتج اجلديد مكلفة جدا جيب على اإلدارة أن تفكر يف كيفية اتمني من اجل  •
 لعملية اإلنتاج وجتنب أي عراقيل مادية تؤدي إىل فشل عملية تطوير املنتج اجلديد.  السري احلسن

اختيار الوقت املناسب للتقدمي يكون مبراعاة الظروف االقتصادية يف حالة الرواج او الكساد، حاجات  •
 املستهدفة ...اخل.  األسواقوقدرات املستهلكني يف  

 وأحد  املؤسسة وظائف أهم من أصبح حيث املنتجات اجلديدة، طرح إىل األخرية اآلونة يف االهتمام تزايد 

 حيث البقاء واالستمرارية، ضمان  يف الذي يلعبه احليوي للدور راجع  وذلك أهدافها حتقيق يف أدواهتا الديناميكية

 من هلا حيققهأن  ميكن وما فيها تنشط اليت البيئة أمهها عوامل عدة نتيجة املفهوم هذا تبين إىل اجتهت املؤسسات
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 دراسة خالل من وذلك السوق مبتطلبات دراية علي املؤسسة وجيعل واملرتقبنٌي، الزابئن احملتملني أرابح وزايدة

 السوق. لدخوهلا إىل املناسبة  اإلسرتاتيجية هلا السوق وابعتباره حيقق

 :إىل االنتباه لفت ينبغي التسويقية اإلسرتاتيجية ملفهوم التطرق قبل

 .الرئيسية لتقدمي املنتج اجلديد  الرابع : االسرتاتيجياتاملطلب  
تطبقها من اجل تقدمي منتج جديد  أن اليت ميكن للمؤسسة   توالقراراهناك مجلة من االسرتاتيجيات 

 انجح يف السوق.
يف ضوء تقييم املؤسسة ملزيج منتجاهتا، وتقدير  إسرتاتيجية إضافة منتج جديد أو التخلي عن املنتج: -أ

 املتعلقة ابلنمو والرحبية تعتمد على إحدى االسرتاتيجيات التالية:   األهداف املستقبلية  

  / إسرتاتيجية إضافة منتج جديد: 1
منتج جديد من خالل كوهنا تساعد املؤسسة يف احملافظة على مركزها وحصتها  إضافة أمهيةتنبع              

جديدة وبشكل مستمر، وان تطوير منتج جديد تعترب نشاطا  أسواقالسوقية، والصمود بوجه املنافسة وفتح 
تكون أن ال ضروراي لتمكني املؤسسة من التكييف مع البيئة املتغرية، ولكن على املؤسسة يف نفس الوقت 

مندفعة يف تطوير املنتج وتقدميه الن ذلك قد يعرضها ملخاطر كبرية يف حالة عدم معرفتها وتقديرها الدقيق 
 (.1لتفضيل هذا املنتج ومدى تقبل املستهلكني ملواصفاته وسعره وعناصره األخرى)

يرتبط بتطوير  ، والذي لتقدميه األساسي وتظهر أمهية إضافة منتج جديد ابلنسبة للمستهلكني من اهلدف
وتغيري احلاجات والرغبات غري املشبعة هلم وترمجتها إىل منتج جديد يلي تلك احلاجات والرغبات، وميكن إجياز 

 يلي:  ااألسباب الرئيسية العتماد املؤسسة على إسرتاتيجية إضافة منتج جديد مب

 .الطلب احلقيقي من قبل زابئن املؤسسة مبا فيهم املوزعون لتقدمي منتج جديد  -

حماولة استغالل الطاقة اإلنتاجية الفائضة أو الكفاءة اإلنتاجية العالية اليت قد تتوفر لدى املؤسسة مما  -
 يساعد ويسهل على عملية إضافة املنتج اجلديد.

 االستفادة من التسهيالت اإلنتاجية املتاحة. -

 
  205-204ص ص ،7020 ،02عمان، االردن، ط احلامد للنشر والتوزيع،حممد جاسم حممد الصميدعي، اسرتاتيجيات التسويق، دار   - 1

 . بتصرف
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ج ومنه إنتاج منتجات االرتباط من انحية التكاليف، أي وجود تكاليف مشرتكة تؤدي إىل تعود اإلنتا  -
 جديدة.

يقوم  املنتجاتخطوط متكاملة للمنتجات اليت ميكن هتيئتها كمجموعة متكاملة من  أوتوفري خط  -
 موزعني ومستهلكني هنائيني بشرائها.املستهلكني ابملؤسسة من 

فرص جديدة يف حتقيق األرابح  اآلنمنتجات جانبية كانت املؤسسة قد أغفلتها ووجدت فيها  اكتشاف -
 أو ختفيض تكاليف اإلنتاج.

 .أمامهاجماراة املنافسة والصمود  -

    التخلي عن منتج:  إسرتاتيجية/   2

 أيضا وإمنايطرح مشاكل ليست فقط متعلقة بتوازن التشكيلة  ألنهواقع هام،  تدهور منتجات املؤسسة           
 على صورة العالمة نفسها.

من على  أكثروقرار التخلي عن املنتج هو قرار خطري، وميكن انه يكلف الكثري للمؤسسة على املستوى املايل 
افة منتج جديد اكرب من لذا جند املؤسسة تويل اهتمام كبري ملسالة تعديل وإضاملستوى استعمال اليد العاملة، 

اهتمامها بتلك املتعلقة بقرار التخلي عنه، وهذا راجع إىل انه ميكن أن حتصل متغريات يف احمليط تؤدي إىل حتسني 
 املبيعات لذلك املنتج.

  ( :1وعلى هذا فان قرار التخلي ليس قرارا عشوائيا، ومن مربرات اللجوء إىل قرار التخلي نذكر) 

 لرغبات املستهلك؟ هل املنتج يستجيب   •

 هل املنتج قد سبقته التكنولوجيا؟ •

 هل املنتجات املنافسة األكثر فعالية هي اليت تدفع به إىل اخلروج من السوق؟ •

 فيجب على املؤسسة قبل التخلي عن املنتج أن تضمن منتج أخر يعوض املنتج األول.  وهلذا

 إسرتاتيجية حتسني املنتجات القائمة: -ب
 إبجراءالسوق، تقوم بعض املؤسسات  أومتاما سواء على املؤسسة وكبديل لتقدمي منتج جديد 

اقل   اإلسرتاتيجيةدرجة اخلطورة املرتبطة هبذه  حتسينات على مزجيها احلايل، ويف هذه احلالة تكون 

 
1 -Yves CHIROUZE, le Marketing stratégique ,Edition Ellipses, paris, 1995,p 278. 
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عند إضافة منتج جديد، وقد تكون هذه التحسينات جوهرية أو يف املظهر  بكثري من مثيالهتا
داء بينما )شكلية(، وتتضمن هذه التحسينات تغيري يف املواد الداخلة يف إنتاج املنتج، أو تطوير األ

 (.  1تنطوي التحسينات يف املظهر يف إعادة تغليف املنتج أو تغيري الشكل اخلارجي للتصميم )
 (2وعليه هنا نتعامل مع ثالثة قرارات إسرتاتيجية لتحسني املنتج وهي:)

 إحداث تغريات على اخلصائص الوظيفية للمنتج: -1

 اخلصائصلبسيطة اليت ميكن إدراكها يف بعض إجراء بعض التعديالت أو التحويالت ا ويقصد هبا   
 ظروف استخدامــــــــــــه اق أوـمبا يؤدي إىل توسيع نط  الوظيفية للمنتج هبدف تطوير األهلية الوظيفية له

 حيث أن هذه الطريقة تتميز مبا يلي:

 يت توفرها هذه الطريقة يف تكييف اخلصائص الوظيفية.تنافسية مرنة جدا للسهولة والسرعة ال  أداةتعترب   •

تطوير خصائص وظيفة جديدة للمنتج ميثل وسيلة من الوسائل األكثر فاعلية يف بناء التصور االجيايب  إن •
 لدى املستهلكني حول تقدمي املؤسسة ومركزها يف السوق.

تقوية موقف القوى ومنافذ التوزيع األخرى للمؤسسة يف السوق، ومحايتها من جهة ومحل موزعيها على  •
ية يف تسويق منتجاهتا مقارنة ابملنتجات املنافسة اليت جيري بيعها من قبل نفس االهتمام ابجلهود اإلضاف

 هذه القنوات من جهة أخرى.

زايدة تفضيل الزابئن احلاليني ملنتجات املؤسسة واىل  إىلاختاذ قرار القيام هبذه التحسينات يؤدي  إن •
 سوقية خمتلفة.  أجزاءالتغلغل يف 

 ية للمنتج:تغيريات على النواحي النوع  إحداث -2

يقصد به حتسني جودة املنتج حيث أن جودة املنتج تعرب عن الصفة األساسية له، واليت ترتبط ابحلالة 
اليت ترتبط ابحلالة اليت تنجز هبا وظيفة ال الوظيفة كلها وان عناصر اجلودة ملعظم املنتجات ميكن إجيازها 

 مبا يلي:

 من اجناز. األداء وميثل درجة اجناز املنتج ملا متوقع منه •

 إمكانية االعتماد عليه، ومتثل درجة استمرارية املنتج يف أتدية وظيفته دون فشل. •

 
 .239، ص مرجع سابق التسويق، حممد فريد الصحن، إمساعيل السيد،  - 1
 .207- 206ص ص  مرجع سابق، ،دار حامد للنشر و التوزيع ،اسرتاتيجيات التسويقحممد جاسم حممد الصميدعي،  - 2
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 كلفة التشغيل وهي الكلفة االقتصادية لتشغيل املنتج وصيانته. •

 ويعرب عليها ابلفرتة اليت يستخدم فيها املنتج قبل أن يصبح من الناحية االقتصادية ميكن استبداله.  املتانة •

 ملنتج:ا  تصميمإحداث تغيريات على    -3

وتشمل على إجراء بعض التعديالت على املظهر اخلارجي للمنتج هبدف احملافظة على املستوى     
املطلوب من اجلاذبية اليت ينبغي أن يوفرها املنتج للمستهلكني، أن متثل اجلاذبية احد العناصر املهمة اليت جيري 

ت املستهلكني ومنتجات املؤسسة، كما أهنا الرتكيز عليها عند تصميم املنتج لتحقيق التناسق املطلوب بني متطلبا
متثل تكييف مهم للمنتج بعد تقدميه للتسويق الفعلي فالناحية اجلمالية والفنية مسالة أساسية للعديد من املنتجات 

 للمستهلك األخري كالسيارات واألاثث املنزيل واملالبس واألحذية.
نتج ابملرونة من حيث السهولة يف تكييفها واستبعادها على تصميم امل إجرائهامتتاز التغريات اليت يتم       

ابلطريقتني السابقتني، فهناك صعوبة أكثر يف اختيار التصميم وفق حلاجات ورغبات املستهلكني لكنها اقل مقارنة 
 الذي يرضي املستهلكني ويف حتديد درجة قبول التصميم اجلديد وإيفائه مبتطلبات املستهلكني املستهدفني.

ينبغي ذكره هنا أن إجراء التحسينات الثالث أعاله ال يتم اعتباطا، بل وفقا العتبارات ختطيطية  ومما    
أساسية هي ذات االعتبارات اليت جيرى اعتمادها ابلنسبة ملقدار إضافة املنتج اجلديد، وان املصدر األساسي للقيام 

رى على املنتج أمهية خاصة ابلنسبة للزابئن فهم هبا هم املستهلكني إذ متتلك األفكار اجلديدة والتحسينات اليت جت
 اجلهة األكثر وعيا بطبيعة هذه التحسينات من خالل إدراكهم للقيمة اليت جيب أن ينطوي عليها املنتج.

 :األسفل  إىلواملتاجر    أعلى  إىلاملتاجرة    إسرتاتيجية  -ج
ابملتاجرة إىل أعلى عندما تضيف إىل خط منتجاهتا منتج ذي سعر وجودة أعلى وأفضل تقوم املؤسسات 

هبدف زايدة مبيعاهتا من منتج حايل ذي سعر منخفض، ويهدف إتباع هذه اإلسرتاتيجية إىل إقناع املستهلكني إىل 
ايل، فعلى سبيل املثال قامت إقناع املستهلك جبودة املنتج احلايل عن طريق الرتويج ولزايدة مبيعاته من املنتج احل

لرتفع من قيمة السيارة فورد يف نظر  Thumderbridشركة فورد يف صناعة السيارات بتقدمي السيارة الضخمة 
 كوسيلة لرتويج شفروليه.   corvetteاملستهلك، وكذلك ما قامت به شركة جنرال موتورز عندما قدمت السيارة  

جودة نتيجة ربطه  األعلىمسعة املنتج  تتأثر أن هو اخلوف  اإلسرتاتيجيةهذه  إتباععند  األساسي والعيب
األعلى جودة إىل السوق هو كان اهلدف من تقدمي املنتج  إذافال تتحقق املبيعات املطلوبة لذلك،  األصليابملنتج 
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شكيالت تلبية احتياجات جمموعة جديدة من املستهلكني أو مواجهة املنافسة، فمن األفضل الفصل بني الت
 (.1املختلفة من املنتج يف ذهن املستهلك عن طريق استخدام أدوات متييز خمتلفة وطرق تروجيية خمتلفة...اخل)

وتقوم املؤسسات ابملتاجرة إىل أسفل عندما تضيف إىل خط منتجاهتا منتج ذي سعر وجودة منخفضني 
 يستطيعون شراء املنتج األصلي على أساس الوصول إىل قطاعات سوقية جديدة وذلك للمستهلكني الذين ال

 األعلى جودة وسعرا.
وقد تكون هذه اإلسرتاتيجية مرغواب فيها إذا حدث حتول يف السوق أدى إىل زايدة الطلب على املنتج ذو 
اجلودة املنخفضة )حدث ذلك يف دول اخلليج حيث حتول املستهلك من استهالك بطارايت السيارات املرتفعة 

ع إىل تلك األقل يف اجلودة نتيجة قيامه بتغيري السيارة كل فرتة حمدودة(، وقد تتأثر مبيعات الثمن األوربية الصن
املنتج املرتفع اجلودة ابالخنفاض نتيجة لتقدمي املنتج اجلديد، ولكن املهم يف األمر أن تزيد املبيعات اإلمجالية 

 للمؤسسة ورحبيتها.

 ديد يف السوق.اجلنتج املاملبحث الثالث: طرح  
يعد السوق عنصرا هاما يف العملية التسويقية فمن خالله تتم عملية التبادل بني املنتج واملستهلك واليت 

قيام التسويق عمليا، فالسوق إذا ضرورة حيوية لوجود التسويق، ويف اغلب األحيان ال ميكن للمؤسسة  أساسهي 
اق املستهدفة يف هذا املبحث إىل حتديد األسو أن ختدم السوق أبكمله بنفس الطريقة لعدم جتانسه، هلذا سنتناول 

السوق ابلنسبة إىل املنتج اجلديد ابإلضافة إىل كيفية انتشار املنتج اجلديد يف السوق تقسيم  واختبارها مث أمهية
   وخمتلف السياسات املتبعة يف تسويق املنتج اجلديد. 

 األول: حتديد األسواق املستهدفة.  املطلب
 (2ق املستهدف معان خمتلفة فلجنة التعاريف التابعة جلمعية التسويق األمريكية تقرتح تعريفني مها:)لسو 

السلع  انتقالجمموع القوى أو الشروط اليت يف ضوئها يتخذ املشرتين والبائعون قرارات ينتج عنها  -1
 واخلدمات.

 الطلب الكلي للمشرفني املتحصلني لسلعة أو خدمة. -2

 الشائع لدى عامة الناس هو املكان أو املنطقة اليت يقوم فيها املشرتون والبائعون بوظائفهم.واملفهوم  

 
 .241 - 240 ص ، صمرجع سابقحممد فريد الصحن، إمساعيل السيد،  - 1
 .1999سنة ، 2طسرتتيجية التسويق، دار الزهران ، األردن، إبشري عالق، - 2
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 من خالل هذه التعاريف تبني لنا أن :

 السوق يتكون من أانس يبيعون ويشرتون السلع واخلدمات. -1

 الطلب.السوق تتحكم فيها قوى العرض و  -2

 السوق مكان تنتقل فيه ملكية السلع. -3

 السوق ال يتكون من الطلب الكلي فقط وإمنا من طلبات قطاعات خمتلفة يف السوق. -4

إلعداد وتصميم اإلسرتاتيجية التسويقية املناسبة على املؤسسة ان تقوم بتحديد القطاعات السوقية 
 اخلطوط املوضحة يف الشكل التايل:  املمكنة، وميكن اختيار القطاعات السوقية املستهدفة وفق

 املستهدفخطوات اختيار السوق  :  (07)شكل رقم
 حتديد النشاط سلعي السوقي

 ار أسس تقسيم السوقياخت
 حتديد القطاعات السوقية املمكنة  

 التنبؤ حبجم املبيعات
 التنبؤ بنصيب املؤسسة يف كل قطاع

 تقدير التكلفة والعائد من خدمة كل قطاع
 تقسيم مدى مالئمة كل قطاع ألهداف املؤسسة

 اختيار القطاعات السوقية املستهدفة
،  2010املصدر:حممود جاسم الصميدعي، إسرتاتيجية التسويق) مدخل كمي وحتليلي(، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن 

 . 145ص 
 خطوات الختيار السوق املستهدف:   حسب الشكل فان هناك مثانية

  : هي حتديد نطاق السلعي السوقي، أي حتديد احلصة السوقية.اخلطوة األوىل
اختبار احد األسس واملعايري لتقييم السوق املستهدف من طرف املؤسسة ومن بني هذه املعايري  اخلطوة الثانية:

 نذكر: 
 االقتصادية.  -التقسيم على أساس العوامل االجتماعية -1

 التقسيم على أساس جغرايف. -2

 التقسيم على أساس الدميغرايف.   -3
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 التقسيم على أساس فائدة السلعة. -4
ات السوقية املمكنة أي القطاعات اليت تستطيع املؤسسة أن توصل منتجاهتا إليها حتديد القطاع: اخلطوة الثالثة

 إضافة إىل حتقيق إشباع حاجات ورغبات املستهلكني يف ذلك القطاع.
جل حتديد احتماالت فرع البيع أمام أالتنبؤ حبجم الطلب يف كل قطاع من القطاعات السوقية من   اخلطوة الرابعة:

 البائعني لذلك املنتج.مجيع  
صيب املؤسسة من املبيعات يف  هي التنبؤ بنصيب كل مؤسسة يف كل قطاع حيث يتم حتديد ن اخلطوة اخلامسة:

 قطاع من القطاعات السوقية اليت يتم حتديدها.  كل
العائد كل قطاع، حيث تقوم مبقارنة بني التكلفة و خدمة تقدير التكلفة والعائد من  أوحتديد  اخلطوة السادسة:

 لكل قطاع من تلك القطاعات املبينة اليت ميكن أن حتقق النجاح يف ذلك القطاع.
 أن من  التأكداملؤسسة، حيث جيب  ألهدافتقييم مدى مالئمة كل قطاع من القطاعات  اخلطوة السابعة :

 املسطرة من طرف املؤسسة .  األهدافعدم حتقيق    أوالضرر    إىلالدخول يف سوق جديد ال يؤدي  

بعملية اختبار السوق املستهدف، وتعترب اخلطوة  خطوة تقوم هبا املؤسسة عند القياموهي أخر  اخلطوة الثامنة :  
 .الفعلية ألهنا متثل الدخول الفعلي يف قطاع السوق املختار بعد القيام خبطوات السابقة الذكر 

إن حتديد اإلسرتاتيجية التعامل مع السوق املستهدف ميكن أن يتم ابختيار إحدى االسرتاتيجيات       
 (1الثالثة:)

يتم من خالل وضع مزيج تسويقي واحد يوجه إىل مجيع القطاعات السوقية إسرتاتيجية التسويق املعمم: / 1
 ابعتبارها أسواق مستهدفة، تستخدم هذه اإلسرتاتيجية عندما تكون مجيع القطاعات متفائلة وتستهلك.

السوقية املختلفة يعترب السوق  وفقا هلذه اإلسرتاتيجية فان قطاع من القطاعات إسرتاتيجية التسويق املتنوع:/ 2
املستهدف منفصل عن القطاعات األخرى وتقوم املؤسسة بوضع مزيج تسويقي موجه لكل قطاع مما يتناسب معه 

 وتستخدم هذه اإلسرتاتيجية عندما تتعامل املؤسسة مع أكثر من منتج جديد.
وفق هذه اإلسرتاتيجية يتم وضع مزيج تسويقي واحد يوجه إىل قطاع واحد أو  إسرتاتيجية التسويق املركز: /3

 عدد قليل من القطاعات السوقية. 
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 ار السوق.املطلب الثاين: اختب
تعترب هذه املرحلة هي اخلطوة ما قبل األخرية يف عملية تقدمي ما هو جديد من سلع أو خدمات 

وهنا يتعني على املؤسسة أن أتخذ إسرتاتيجية تناسب وتوافق حجم للمستهلكني املستهدفني يف األسواق املتاحة، 
مواردها وتستغل أحسن الفرص لتقدمي منتجاهتا اجلديدة حنو السوق، وسوف نتطرق يف هذا املطلب ملدى جدوى 

 وأمهية وفوائد اختبار السوق ابإلضافة إىل االعتبارات األساسية الواجب توفرها لسري عملية االختبار.
 أمهية اختبار السوق و فوائدهأوال:  

إن الغاية و األمهية من اختبار السوق هو معرفة ردود املستهلكني املستهدفني من املنتوج اجلديد الذي 
 قدم يف السوق، وكذا مدى جتاوهبم مع املنتوج، وهلذا تظهر أمهية االختبار فيما يلي:

تصميم املواصفات املوضوعية والشكلية واألكثر قبوال من قبل املستهلكني لغرض محاية املنتوج وصعوبة  -1
 تقليده  من طرف املنافسني.

 حتديد السياسات التسعريية املناسبة للمنتجات اجلديدة ، وحتت ظروف املنافسة. -2

أداء املنتجات اجلديدة مبدئيا من خالل وضع تلك التقديرات املرتبطة ابملبيعات ومن خالل األرابح  تقييم -3
 املتوقعة يظهر مدى جناح وقبول املنتجات من طرف املستهلك.

ار السوق يف الكشف عن املشاكل اليت ميكن أن توجه لعملية تقدمي املنتوج اجلديد تساعد عملية اختب -4
االختبارات بتصحيح العوائق اليت تعرتض املؤسسة أثناء تقدمي املنتوج اجلديد يف وابلتايل تسمح هذه 

 السوق.

 ار السوق.األساسية الختباثنيا: االعتبارات  
 (1)اختيار للسوق وتتمثل يف:    أيبعني االعتبار عند تصميم   أخذهاهناك جمموعة من االعتبارات الواجب          

منطقة االختبار السوقي: وقد يتم هذا من خالل اختبار ذلك العدد من األسواق الفرعية املستهدفة   / اختيار1
 لتضمينها يف عملية االختيار.

 غريها من وسائل البحث التسويقي.  أو/ تطوير الوسائل املناسبة الختيار مضمون استمارة االختبار،  2
 نتائج اختبار السوق./ حتديد نوعية وكمية البياانت املطلوبة لتحليل  3
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 اثلثا: بدائل اختبار السوق.
 هناك العديد من البدائل لعملية اختيار السوق وهي كما يلي: 

واليت تتم هبدف احملافظة على سرية عملية تقدمي املنتجات االستعمال أو االستخدام املنزيل:  ختياراتا/ 1
 أواجلديدة، وذلك من خالل اختبار عدد حمدود من املنازل، حيث تتم دعوة رابت البيوت لتجريب السلعة 

 االستفادة من اخلدمة بعيدا عن املنافسني.
 أون املستهلكني احملتملني للسلعة والذي يتم من خالل دعوة عينات صغرية وخمتارة م/ اختبار املوقع املركزي:2

وعرض ما جيب عرضه بطريقة جذابة ومثرية هبدف إقناع وحفز املستهلكني مواقع املؤسسة،  إىلاخلدمة اجلديدة 
 لتبين الشراء.

ويستخدم هذا البديل غالبا من املؤسسات املعنية هبدف حتقيق غرضني  / التجارب والتكييف واملالئمة:3
أساسني مها: احلفاظ على سرية املنتج اجلديد، وختفيض التكاليف غري املربرة، ويتضمن هذا البديل اختيار  عدد 
حمدود من املستهلكني أو املستخدمني احملتملني، وعرض ما يتم عرضهن وطرحه من منتجات جديدة عليهم 
وقياس مواقفهم حنوها، وصوال إىل حتديد خصائص ومواصفات املستخدمني أو املستهلكني اجملددين املبتكرين  
الذين هم سباقون يف الشراء، وهكذا يتم تعديل وتكييف عناصر املزيج التسويقي السلعي أو اخلدمي حسب 

  (1ني اجملددين.)املواقف والنوااي اليت يتم إبرازها أو إظهارها من قبل فئة من املستهلك
 ديد.اجل  املنتجاملطلب الثالث: أمهية تقسيم السوق يف طرح  

ميكن إجياز أمهية السوق ابملزااي اإلسرتاتيجية املرتتبة على تقسيم السوق إىل قطاعات متجانسة لتحقيق 
 (2أهداف املؤسسة ومنها:)

 متكني املنظمة من حتديد وتقييم الفرص املتاحة أمامها خاصة يف األسواق املعقدة الغري متجانسة. -1

 متكني املنظمة من حتديد األهداف السوقية وتقييم األداء واملقارنة بني النتائج واألداء. -2

 اهتم.متكني املنظمة من بناء إسرتاتيجيات املزيج التسويقي املتفقة مع حاجات املستهلكني ورغب -3

متكني املنظمة من تقسيم أسواقها ويرتتب على ذلك تدفق أفضل للمعلومات التسويقية مما يعين زايدة  -4
حساسية املنظمة للتغريات املتوقعة اليت أتخذ مكاهنا يف السوق مما ميكنها من القيام ابلتعديالت 

 اإلسرتاتيجية الضرورية عند احلاجة.

 
 .121-120 ص ص، 2002، االردن ،دار وائل للنشر ،مد إبراهيم عبيدات، إسرتاتيجية التسويقحم - 1
 .94ص  سبق ذكره،مرجع  نزار عبد اجمليد الرباوي، امحد حممد فهمي الربزجني، - 2
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 أوال /أسس تقسيم السوق

 (1)لتقسيم السوق كاأليت:ميكن إجياز أهم األسس املستخدمة 
 : ويرتكز على اخلصائص اجلغرافية مثل املنطقة، الكثافة السكانية، املناخ.األساس اجلغرايف -1

كالعمل، اجلنس، املهنة، الدخل، املستوى  ويرتكز على اخلصائص الدميغرافية :السكاين األساس -2
 التعليمي، حجم العائلة...

ويرتكز على اخلصائص املتعلقة مبعدل استخدام املنتج، مواقف   :التكويين النفسي األساس -3
 املستهلكني...

 اثنيا/ مستوايت تقسيم السوق
 (2ميكن تقسيم السوق من خالل أربعة مستوايت هي:)

تدرك املنظمة اليت متارس التسويق سويق اجلزئي والذي يهتم جبزء السوق حبيث وهو ما يعرف ابلت األجزاء: -1
ابن املستهلكني خيتلفون يف احتياجاهتم وقدراهتم الشرائية ومواقعهم اجلغرافية وعاداهتم الشرائية فمثال  اجلزئي 

ميكن للمنظمة أن حتدد صناعة سيارات أربعة أجزاء واسعة ، مشرتو السيارات: الذين يهتمون جبانب النقل 
ية، الذين يهتمون ابجلوانب اجلمالية بشكل أساسي، أولئك الذين يسعون لألداء العايل، الباحثني عن الرفاه

 للسيارة.

وهو ما يعرف بقوة التسويق حيث تعد أجزاء السوق عادة جماميع حمددة كبرية ضمن  أما األجزاء الثانوية:    
السوق، وحيدد املسوقون عادة األجزاء احملددة عن طريق تقسيم اجلزء إىل أجزاء اثنوية ويتصف ابمتالك 

تميزة وكاملة من االحتياجات واستعدادهم لدفع مبالغ إضافية للمؤسسات األفضل اليت املستهلكني جملموعة م
 تليب احتياجاهتم.

من حاجات املستهلكني ورغباهتم داخل احلدود احمللية  حيث تصمم الربامج التسويقيةاملناطق احمللية:  -2
 حبسب املناطق التجارية، األحياء السكنية...اخل. للمستهلك احمللي

هو يؤدي املستوى النهائي لتجزئة السوق إىل الوصول إىل مستوى الفرد ابإلنتاج حسب طلب األفراد:  -3
املستهلكني، وهكذا جند الكثري من الطلبات تتغري حسب رغبة املستهلكني وتسمح التكنولوجيا اجلديدة 

 
 .43-42، ص صمرجع سابق  دات،يحممد إبراهيم عب  - 1

                      2  -Philip kotler, marketing manegemant, 7 édition, pub L’Union éditions, France, 1992, pp 143-248.  
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تسويق على مستوى الفرد أو املستهلك من خالل ما يعرف ابإلنتاج للمنظمات إبمكانية عودهتا لل
 الواسع.

وهو ما يعرف ابلتسويق الكلي الذي يعين اشرتاك البائع يف اإلنتاج الكلي و التشجيع  املستوى الكلي: -4
الكلي ملنتوج واحد لكل املستهلكني، حبيث يشكل اكرب سوق حمتمل والذي يؤدي إىل تكاليف منخفضة 

 (.1قابل ميكن أن ترتجم إىل أسعار منخفضة أو هوامش رحبية عالية )وهي ابمل
 املطلب الرابع: كيفية انتشار املنتج اجلديد

اجلديد )سواء   جاملنتقبول  الذي يتم بواسطته اإلجراء ايعرف انتشار املنتجات اجلديدة على أهن       
املتبنني   أوفكرة( بعد معرفة خصائص املنتج اليت تساعد على سرعة قبوله، وكذا فئات املشرتين  أوخدمة  أوسلعة 

 مراحل تبين املنتج اجلديد.  إىلمن مث الوصول 
 :أوال/ خصائص املنتج اليت تساعد على سرعة قبوله

املستهلكني تسمح للمنتج اجلديد من تقبله يف السوق، واستخدامه بسرعة من طرف اخلصائص اليت 
 (:2تتمثل يف النقاط التالية )

 امليزة النسبية. -

 املالئمة. -

 التعقيد. -

 سهولة االتصال. -

 احملاولة أو إمكانية التجربة. -

من شان هذه اخلصائص املتوفرة يف املنتج اجلديد، أن يتم قبوله من طرف نسبة كبرية من مستهلكني السوق  إن
 املستهدفة.

 أومخس فئات تعتمد يف تصنيفها على درجة التحديث  إىلاملتبنني  ميكن تصنيف :اثنيا/ فئات املتبنني
 (:3بشكل عام وهذه الفئات نوردها هنا كما يلي)  األفراداالبتكار لدى  

 
 .60-59، ص ص2010، األردن امحد سلمان ، التسويق وتكنولوجيا االتصاالت، الطبعة الثانية، دار زمزم انشرون وموزعون،  حممد - 1
 .126ص ، 1998عبيد حممد عنان وآخرون، التسويق، دار النشر غري موجود، بلد النشر غري موجود،  - 2
 .221ص ، 1999،األردن   ،عمان  ،دار املستقبل ،عبيدات، مبادئ التسويق، مدخل سلوكيحممد إبراهيم  - 3
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ال تشكل هذه الفئة من املبتكرين إال فئة بسيطة من أفراد أي جمتمع، وغالبا ما يبادرون إىل املبتكرون: -1
التكنولوجيا آو املنتجات اجلديدة وهم أكثر ميال ألخذ درجة خماطرة عالية يف مواجهة األشياء واألفكار تبين 

اجلديدة وحسب طبيعة املنتجات املطروحة، لكن ما جيب مالحظته هو أن املبتكر لفئة املنتجات قد ال 
 يكون مبتكرا لفئات منتجات أخرى.

 من أي جمتمع، أفراد هذه الفئة %14و  %13ستهلكني ما بني متثل هذه الفئة من امل  املتبنون األوائل: -2

 أكثر التصاق ابجملتمع وغالبا ما يكونون قادة الرأي فيه، وهم من أفراد الطبقة العليا أو أعلى من الطبقـــــــــــــــــــــــة 
 الوسطى الذين يشرتون املنتج اجلديد بعد أن يثبت جناحه لدى فئة املبتكرين.

التجربة  إىلمن اجملموع الكلي للسكان، وتتفاعل هذه الفئة  %34متثل هذه الفئة املبكرة:  األغلبية -3
هذه الفئة  أفراداملعجبني هبم، وينظر  الرأيقادة  أو أصدقائهممت جتريبها من قبل  أناملنتجات اجلديدة بعد 

 أبهنمهذه الفئة  أفراداملنتجات اجلديدة نظرة حذر وحرص بسبب ظروفهم االقتصادية، عموما يتميز  إىل
 حتسني ظروفهم املعيشية. إىلالدخل املتوسط الذين يتطلعون دائما   أصحاب

من اجملموع الكلي للسكان وأكثر ما يقلق هذه  %34متثل هذه الفئة أيضا ما نسبته األغلبية املتأخرة : -4
الفئة أوضاعها االقتصادية غري املرحية،ويتميز أفراد هذه الفئة أبهنم اقل تعليما وثقافة مقارنة ابلفئات 
األخرى، مما جيعل هذه الفئة متدنية للغاية، ويقرتح هذا التصنيف أبنه جيب على املؤسسات التسويقية 

 اجلديدة تركيز جهودها الرتوجيية والبيعية على املبتكرين املتبنني األوائل.عند تقدميها للمنتجات  

يقوم املبتكرون بشراء املنتجات اجلديدة أوال، مث يعملون على وضع إسرتاتيجية  بشكل عام            
على  إحدامها لتأثري أعمقبشكل  إليهافيجب النظر  املتأخرة أواملبكرة  األغلبية أمااالتصال التسويقية املعنية اثنيا، 

خصائص  نللمعلومات عبة استجا أكثراملبكرة  األغلبية أفراد أن، على سبيل املثال من املعروف األخرى
األغلبية املتأخرة أو املتقاعسني، ويوضح اجلدول التايل وصف كل  أفرادومواصفات املنتجات اجلديدة ابملقارنة مع 

  فئة من فئات املستهلكني ابلنسبة الختيار املنتجات اجلديدة.
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 : وصف فئات املستهلكني ابلنسبة الختيار املنتجات اجلديدة.  (02)جدول رقم  
 % النسبة الوصف الفئة

مغامرون، شديدي الرغبة يف حماولة جتربة اجلديد، يقبلون املخاطر ويتصفون  املبدعون
ابجلرأة، اجتماعيني ولديهم الكثري من العالقات والقدرة على االتصال بغريهم 

 من املشرتين املبدعيني.

2,5  % 

ة حمرتمون، أكثر اندماجا يف النظام االجتماعي احمللي بينهم الكثري من قاد األوائلاملتبنون  
 الفكر، مناذج حيذى هبا يؤخذ رأيهم قبل قبول املنتج اجلديد

13,50  % 

اجلديدة قبل الوقت املتوسط، اندرا ما حيتلون مراكز قيادية،   خيتارون األفكار األغلبية املبكرة
 يرتيثوا قبل االختيار.

34  % 
 

شكاكون، خيتارون األفكار اجلديدة بعد الوقت املتوسط مباشرة، اختيارهم إما  األغلبية املتأخرة
بسبب اقتصادي أو بسبب الضغط االجتماعي يقرتبون حبذر من املنتجات 

 اجلديدة.

  
34  % 

تقليديون، أخر من خيتار املنتج اجلديد، نظرهتم حمدودة، حيتكمون ابملاضي،  املتقاعسون
 يشكوا يف أي شيء جديد.

16% 

 .243املصدر: عبيد حممد عنان وآخرون، مرجع سابق،ص  

للمنتج اجلديد ليصل إىل القرار اخلاص ابلنسبة خمتلفة،  مير املستهلك مبراحل :اثلثا/ مراحل تبين املنتج اجلديد
سواء كان هذا القرار خاص بتجربة املنتج اجلديد أو عدم جتربته، أو ابستمرار استعماله أو التوقف عن استعماله 
واألساس يف هذه املراحل هو مجع املعلومات اليت تسهل عملية اختاذ القرار، وختتلف كثافة مجع املعلومات على 

 ما يلي:نوع املنتج، وميكن تلخيص هذه املراحل في
املعرفة يف هذه املرحلة يعلم املستهلكون عن املنتجات اجلديدة، لكن ينقصهم عنها  مرحلة االنتباه: -1

معلومات عن خصائصها ومواصفاهتا، وابلتايل فان املعلومات األوىل اليت ترد إليهم من وسائل الرتويج ستعمل 
 (.1على إاثرة اهتمامهم )

املستهلك بتطوير اهتمامات عن املنتجات اجلديدة، ويتطلعون  يبدأيف هذه املرحلة  مرحلة االهتمام: -2
عن ابقي عناصر املزيج التسويقي هلا، كالسعر ومنافذ التوزيع وغريها، وحتدث  أكثرللحصول على معلومات 

 اهتمامه والبنـــــــــــــــــاء  هذه املرحلة بعد إاثرة االنتباه لذا يتوجب على رجل التسويق توجيه تلك املنبهات اليت تثري

 
 . 129أوكيل رابح، مرجع سابق، ص - 1
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 (.1)عليها  

يبدأ املستهلكون يف تقييم املنتج اجلديد مستخدمني املعلومات اليت مت مجعها، وقد تظهر  مرحلة التقييم: -3
احلاجة إىل مجع املزيد من املعلومات ومتثل هذه املرحلة نوعا من التجربة الذهنية للمنتج، ويقوم املستهلك 

املنتج اجلديد إذا كانت  ابلتجربة الفعلية للمنتج إذا كانت نتيجة التقييم مرضية ومشجعة، ويرفض مستهلك
 نتيجة التقييم غري مرضية.

ابستعمال املنتج اجلديد على أساس حمدود، ومتد هذه  ةيقوم املستهلك يف هذه املرحل مرحلة احملاولة: -4
 املرحلة املستهلك مبعلومات هامة وحيوية تساعده على اختاذ القرار بقبول املنتج أو رفضه.

تعمال املنتج اجلديد بصفة دائمة وذلك بناء على احملاولة والتقييم املوجب يقرر املستهلك اس مرحلة التبين: -5
 له.

 هذه املراحل اإلطار الذي يسرتشد به املسوق لتحديد أنواع ومصادر املعلومات الالزمة لكل وتعترب
تكون أكثر مرحلة، وتدل نتائج الدراسات أن مصادر املعلومات غري الشخصية )مثل اجلرائد واجملالت والتلفزيون( 

أمهية يف املراحل األوىل وذلك لقدرهتا على إمداد اجلماهري املبدئية عن املنتج اجلديد، اما يف املراحل املتقدمة من 
قرار الشراء، فان األمهية هلذه املصادر تقل، وتزداد األمهية النسبية للمصادر الشخصية واليت تتضمن األصدقاء 

 (2واألقارب ورجال البيع وغريهم.)

  النسبية ملصادر املعلومات املختلفة حسب مرحلة التبين األمهية:    (06)الشكل رقم  

 
 عالية   

  

 األمهية                       
 
  منخفضة   

 االهتمام     املعرفة            ماحملاولة          التقيي              التبين             
 .246املصدر: عبيد حممد عنان وآخرون، التسويق، مرجع سابق، ص

 
 .220مرجع سابق، ص  ،مبادئ التسويق حممد إبراهيم عبيدات،  - 1
 .246-245عبيد حممد عنان وآخرون، مرجع سابق، ص ص  - 2

 املصادر الشخصية

 غري الشخصية   املصادر
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نالحظ من خالل هذا الشكل أن ملصادر املعلومات أمهية نسبية يف االنتقال من مرحلة إىل مرحلة أخرى 
اجلديدة من طرف املستهلكني، فبتوافر معلومات عن منتجات جديدة من مصادر يف عملية تبين املنتجات 

شخصية بشكل عال نصل إىل مرحلة التبين واالختيار، يف حني أن املستهلك يعتمد على املصادر غري الشخصية 
 من املعلومات يف مرحلة املعرفة بشكل اكرب وتتناقض من مرحلة ألخرى لصاحل املصادر الشخصية.
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 الفصل:  خالصة
أن تتصف عملية تقدمي املنتج اجلديد وتطويره قبل كل شيء بدراسة معمقة للسوق املستهدف  جيب

 وذلك من اجل حتديد احلاجات والرغبات بدقة ووضوح، وحتديد وقت املنتج ومواقع تقدميه وكيفية تقدميه.
اح يف ضل بيئة عمل وينبغي أن تتم هذه الدراسة بعناية فائقة متكن املؤسسة من البقاء واالستمرارية والنج

 تتميز ابملنافسة الشديدة والتغري املستمر.
حيث أن مرحلة التقييم النهائي للمنتجات اجلديدة تعترب كمرحلة حامسة يف جناح أو فشل املنتجات 

 إلمكانياتتسويقية فعالة يف منتجاهتا و كذا توفري املوارد و  إسرتاتيجيةاجلديدة يف السوق فاملؤسسة جيب أن تبين 
و االستمرارية يف البحوث و التطوير و كذا اختبار السوق من أجل جناح منتوجها يف السوق و مواجهة  ةلالزما

 املخاطر اليت قد تتعرض هلا من خالل طرحها للمنتجات اجلديدة
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الثالثالفصل  
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 متهيد:
يف خمتلف اجملاالت، وابخلصوص يف جمال استخدام التسويق يف املؤسسات وتقنياته،  يف إطار التطورات املتسارعة

وذلك هبدف تسويق منتجات املؤسسات سواء اخلدمية أو السلعية و كذلك مواكبة التغريات احلاصلة يف رغبات 
 وحاجات املستهلك بقيام املؤسسة بتطوير منتجات جديدة.

ة وضع إسرتاتيجية لتقدمي منتج جديد للسوق يف مؤسسة و يف هذا الفصل سوف يتم دراسة كيفي 
اتصاالت اجلزائر كدراسة حالة, ابعتبار هذه املؤسسة من املؤسسات اليت تسعى وبقوة حنو حماولة إدراج التسويق 
اخلدمي يف أنشطتها و تطوير أعماهلا التسويقية، و قد قمنا بدراسة حالة يف منوذج مصغر ملؤسسة اتصاالت اجلزائر  

 ملتمثل يف إحدى الوكاالت التابعة هلا و الكائن مقرها ابلبويرة، من خالل املباحث التالية:ا

 .املبحث األول: تقدمي مؤسسة اتصاالت اجلزائر

 .التصاالت ابلبويرة  ملبحث الثاين: الوكالة التجارية ل_ ا

 .و مزجيه التسويقي  FTTH تقدمي املنتج اجلديد     _ املبحث الثالث: خطوات
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 املبحث األول: تقدمي مؤسسة اتصاالت اجلزائر

سنتطرق يف هذا املبحث إىل تقدمي حملة اترخيية عن مؤسسة اتصاالت اجلزائر، وكذلك أهم النشاطات اليت 
 تقوم هبا وهيكلها التنظيمي:

 املطلب األول: حملة اترخيية عن مؤسسة اتصاالت اجلزائر.

 رة شاملة ملؤسسة اتصاالت اجلزائر. اول من خالل هذا املطلب تقدمي نظننت

 (1)أوال/ اتريخ اتصاالت اجلزائر:

واالتصال، ابشرت  اإلعالموعيا منها ابلتحدايت اليت يفرضها التطور املذهل احلاصل يف التكنولوجيا 
 اإلصالحاتعميقة يف قطاع الربيد واملواصالت ، وقد جتسدت هذه  إبصالحات 1999الدولة اجلزائرية منذ سنة 

 .2000سنة   أوتيف سن قانون جديد للقطاع يف شهر  

احتكار الدولة على نشاطات الربيد واملواصالت وكرس الفصل بني نشاطي  إلهناءجاء هذا القانون 
 استغالل وتسيري الشبكات.  التنظيم و

وماليا ومتعاملني، احدمها يتكفل ابلنشاطات  إدارايمستقلة سلطة ضبط  إنشاءمت  املبدأوتطبيقا هلذا 
" اتصاالت  بريد اجلزائر و اثنيهما ابالتصاالت متمثلة يف  الربيدية واخلدمات املالية الربيدية متمثلة يف مؤسسة

 اجلزائر" . 

واستغالل شبكة  إلقامةبيع رخصة  2001فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان  إطارويف 
، حيث مت بيع رخص تتعلق أخرىللهاتف النقال واستمر تنفيذ برانمج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع 

 وشبكة الربط احمللي يف املناطق الريفية. VSATبشبكات  

 2004 يف احلضرية املناطق يف احمللي  والربط 2003 يف وليةالد للدارسات كذلك السوق فتح مشل كما  

 ولقواعد  الشفافية ملبدأ دقيق احرتام ظل يف وذلك ، 2005 يف متاما مفتوحة االتصاالت سوق وابلتايل أصبحت   

 .املنافسة

 
1

 .2015-2014حمند اوحلاج سنة  أكليكرمية،مذكرة ماسرت:واقع االتصال التسويقي يف مؤسسة خدمية دراسة حالة اتصاالت اجلزائر البويرة، جامعة   فارهي عيساوي كرمية، - 
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 اعتمادا األساسية املنشآت مستوى أتهيل على يرمي النطاق واسع  برانمج يف الشروع مت  الوقت، نفس ويف

 .املرتاكم التأخر على تدارك

 (1: )اجلزائر اتصاالت مؤسسة ميالد / اثنيا

  مت  حيث واملواصالت الربيد  قطاع استقاللية عن 2000 أوت 05 يف املؤرخ  2000 /03 القرار نص

  اجلزائر  اتصاالت مؤسسة وكذالك الربيد، قطاع  بتسيري تكفلت واليت  اجلزائر  بريد  مؤسسة إنشاء القرار هذا مبوجب
 اتصاالت أصبحت القرار هذا وبعد  إذ اجلزائر،  يف االتصاالت شبكة تطوير مسؤولية عاتقها على محلت اليت

 مؤسسة اجلزائر اتصاالت لتصبح .املراقبة مهمة هلا أوكلت األخرية هذه الربيد  وزارة عن تسيريها يف مستقلة اجلزائر
 .االتصاالت جمال يف تنشط اجتماعي مال برأس أسهم  ذات اقتصادية عمومية

 تبعت واالتصال اإلعالم وتكنولوجيات الربيد  وزارة قامت دراسات وبعد عاميني من أزيد  بعد 

 .  2003   سنة جسدت حقيقة اجلزائر  اتصاالت أضحت ،03/2000القرار

 اجلزائر  اتصاالت على كان  حيث اجلزائر، اتصاالت مع  الرمسية االنطالقة كانت ، 2003 جانفي 01

 منذ  بدأته الذي مشوارها إمتام يف الشركة تبدأ لكي 2003 سنة  جانفي من الفاتح حىت االنتظارهتا وإطارا

 تسيريها يف مستقلة الشركة أصبحت حيث التاريخ، اهذ  قبل  عليه كانت ملا متاما مغايرة برؤى لكن ،االستقالل

 واألجدر لألقوى فيها البقاءو  شرسة  املنافسة فيه  يرحم، ال عامل يف وجودها إثبات على وجمربة الربيد، وزارة على

 .  املنافسة على االتصاالت  سوق فتح مع  خاصة

 : اجلزائر اتصاالت مؤسسة تعريف - اثلثا

 عمومي وبرأمسال عام، 99 بهتا مد  حددت أسهم  ذات  اقتصادية  عمومية شركة هي  اجلزائر  اتصاالت

 11 يوم التجاري السجل يف ومقيدة ،% 100 بنسبة للدولة ملك هي دج، 50.000.000.000 :ب قدر

 اخلمس، الداير 05 رقم الوطين ابلطريق االجتماعي مقرها الكائن  0018083ب  02حتت رقم     2002  ماي

B 2002 ،جهة من العام، املدير الرئيس "شتيح مسعود" ابلسيد  ممثلة العاصمة، ابجلزائر 16211 احملمدية م 

 جهة من "تشوالق حممد " العام أبمينها ممثلة اجلزائريني للعمال العام لالحتاد التابعة واملواصالت الربيد  وفيدرالية

و  الصوت خدمات من كاملة جمموعة تقدم قواي، منوا تشهد  اليت اجلزائرية االتصاالت سوق يف رائدة هي أخرى،

 
1

 مرجع سبق ذكره. فارهي كرمية، عيساوي كرمية، - 
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البياانت لزابئن القطاعية املنزيل و األعمال، مصممة البتكار سياسات و استخدامات جديدة موجهة لصاحل  
 .العمالء

 العمومية للمؤسسة األساسي للنظام الراجع  2000/03قانون  مبوجب حمصورة مهامها أصبحت

 م، 01/01/2003 من  ابتداء نشاطها ممارسة يف رمسيا أسهم، دخلت ذات لشركة قانوين طابع   ذات االقتصادية،

 .اخلدمة جودة الفعالية، املردودية، :واالتصاالت التكنولوجيا عامل يف أهداف ثالث على ابعتمادها وذلك

 يف لوجودها نظرا الرائدة دوما لتبقى واجتماعي واقتصادي تقين قياسي، عايل، مستوى حتقيق يف اهترغبا
 سامهت كما اجلزائر،  يف واتصال إعالم كشركة العاملية مكانتها على واحلفاظ سعتها تنمية هدفها تنافسي، حميط

 .االنرتنت شبكة استعمال قدرات تنمية  يف أيضا

 حتت خمتلفة، جغرافية مواقع  يف متارس نشاطات على تشرف منفصلة عملياتية ووحدات متعددة مواقع  هلا

 :وهي مديرايت  08  وصايتها

 (DTT)اجلزائر التصاالت اإلقليمية املديرايت:   (  08) رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 املديرية طرف من املقدمة الواثئق إىل ابلرجوع الطلبة إعداد من :املصدر

 

 

 

 

 (D.G)اجلزائر اتصاالت

 الشلف

(DTT) 

 وهران 

(DTT) 

 سطيف 

(DTT) 

 قسنطينة 

(DTT) 

 عنابة 

(DTT) 

 ورقلة 

(DTT) 
 

 بشار 

(DTT) 
 الجزائر

(DTT) 
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 1اجلزائر  اتصاالت ملؤسسة اهليكلي التنظيم  :الثاين املطلب

عملياتية  وحدة 50 و  إقليمية، مديرايت 08 من  اجلزائر اتصاالت ملؤسسة العام التنظيمي  اهليكل  يتكون 
والية  بكل  العملياتية للوحدات التابعة  الدوائر  على موزعة جتارية ووكاالت الوطن، والايت كامل يف متواجدة
  التنظيمي:  للهيكل  خمتصر شرح وسنتناول

 (PDG):  العام املدير الرئيس  -1

 مهمة مساعديه مع  يتوىل حيث القائمة، األعمال عن األول املسؤول ويعد  اإلدارة،  جملس رئيس  هو

 :يلي ما على السهر مهامه ومن املختصة، املصاحل قبل من املرسومة األهداف  حتقيق

 .املنافسة سوق يف الشركة ثقافة وتطوير السوقية، احلصص على احلفاظ -

 .املصاحل بني والتنسيق عليها، املوافق الربامج تطبيق على السهر -

 .املختلفة املصاحل من إليها تصل اليت التقارير خالل من املؤسسة يف املختلفة النشاطات تسيري مراقبة -

 .املؤسسة يف والعادي احلسن السري على احملافظة وكذلك املصاحل، طرف من املقدمة االقرتاحات يف النظر -

 (IDT):  املشروع مدير   -2

 :التالية ابملهام ويقوم

 .العامة اإلعالمية التغذية -

 .املعلوماتية ريغ املديرايت بني ما والتنسيق  العام، املدير الرئيس طلب عند  املوكلة املهام تطبيق -

 .تعطالت أو ختليص عدم أو ختليص من الفواتري خيص ما كل على االطالع -

 :العامة املفتشية  -3

 :ب مكلفة وهي للمدير، املباشرة الرقابة حتت وهي

 .السنوية األعمال قاعدة  -

 .للشركة مضرة أي حالة يف بتحقيقات والقيام شخصيا، العام املدير من بطلب املفاجئة املهام تنفيذ  -

 .العام املدير مبوافقة اجلهوي  السنوي املخطط وتطبيق  اإلقليمية، املفتشيات مصاحل ومراقبة  ومتابعة تنسيق -
 :املركزية املفتشية  -4

 :يلي ما مهامها ومن

 .مواعيدها واحرتام املسطرة األهداف ورقابة الشركة، ومصاحل ملهام القانوين غري أو القانوين السري رقابة  -

 
1

 مرجع سبق ذكره. فارهي كرمية، عيساوي كرمية، - 
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 .للزبون  اخلدمة نوعية وتقييم الشركة، يف خلل أي وحتليل تشخيص -

 :اليومية العامة الوسائل مديرية   -5

 :ب مكلفة وهي

 .للشركة السنوية املخططات إعداد يف املشاركة -

العقود  خالصة العملي، التخطيط التقنيات، حتديد  ابخلصوص املضبوطة، التطوير مشاريع، تسيري -
 .امللحقة املراكز تسيري التشغيل إىل وإرساهلا اخلدمات أتدية املراجع، استقبال التحقيق،

 مدير الدولية، التجارية الصفقات مدير والنوعية، التجاري التسيري مدير :التوايل على هم مديرين أربعة من وتتكون 

 .والربجمة الدراسات مدير الكربى، احلساابت

 :الربط جتهيزات مديرية   -6

 .اخل... احلاسويب جهاز ابالتصال، خاصة أسالك هواتف، من االتصال أجهزة خيص ما بكل هتتموهي  

 :الرتاسل مديرية   -7

 .والزابئن الشركة بني املراسالت بعملية اخلاصة ابألجهزة التزويد  مهمتها

 :االتصاالت لشبكة التقين التسيري مديرية   -8

 :ب مكلفة وهي

 أخرى. سنوات ولعدة السنوية املخططات إعداد يف املشاركة -

 .ربطها وإعادة الوطنية املراكز تسيري الشبكات، توسيع  عن والبحث اخلدمات سري وحتليل مراقبة -

 .الصيانة  طريق عن النمطية غري التدخالت أجل من لالتصاالت اإلقليمية املديرايت تدعيم -

 :احلاسوب موارد مشروع مديرية  -9

 :ب مكلفة وهي

 .العملية الربامج مشاريع  قبل الدراسات إعداد االتصال، شبكة لتطوير فرضيات حتديد  -

 .االستثمارات خمططات متابعة -

 اآليل اإلعالم خيص فيما خاصة فيها، العامة األنظمة وتطوير الصيانة يف واملساعدة تصميم ختطيط، -

 .والتسيري

 :والبيئة الطاقة مديرية   -10

 .هلا العام احمليط دراسة إىل ابإلضافة املؤسسة، طرف من املستعملة الطاقة خيص ما بكل مكلفة وهي
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 :البشرية املوارد مديرية   -11

 :التالية ابملهام ابلقيان  مكلفة وهي

 مؤشرات ومتابعة اإلحصائيات وإنشاء الدراسات إبعداد تقوم حبيث للشركة، الفقري العمود تعترب -

 .التسيري

 .والكفاءات املال تسيري االعتبار بعني األخذ  مع  التنموية املخططات إعداد يف املشاركة -

 .والتحفيزات املكافأة أنظمة تسيري العملي، لوضعها وفقا وتنشيطها التكوين وبرامج خمططات إنشاء -

 :واإلمدادات العامة اإلدارة مديرية   -12

 :ب وتقوم

 .الشركة أنظمة لتنشيط  األساسية التنظيمية النصوص معاجلة  -

 .القضائية املسائل معاجلة يف الشركة هياكل على احملافظة -

 .العقارية امللفات وإعادة امللكية عقود تسجيل وإعادة املالية، الذمم ومحاية تسيري -

 .الصفقات وفحص ابستنتاج اإلداري التسيري وتنشيط التابعة، املراكز وتسيري املراكز يئةب -

 :واحملاسبة  املالية مديرية -13

 :ب مكلفة وهي

 .للشركة واملايل احملاسيب السري وتنشيط للهياكل املساعدة تقدمي  -

 .تطبيقها على والسهر واإلجراءات القواعد  وإعداد واجلباية،  امليزانية تسيري -

 :املباشرة اخلطوط  -14

 :التوايل على وهي

 Mobilis.النقال   ابهلاتف خاص خط وهو :موبيليس خط  -

 .الفضائية احملطة مع  اجلزائر  التصاالت املباشر اخلط وهو :الصناعي للقمر اجلزائر اتصاالت خط -

اتصاالت  لشركة االنرتنت خلدمات الرئيسي ابملمول خاص مباشر خط وهو(Djaweb):جواب  خط -
 .اجلزائر

 مديرية وكل والنوعية، التجاري التسيري مديرية عليها تشرف لالتصال إقليمية مديرايت مثانية إىل ابإلضافة

  والية( وكل وحدة كل يف واحدة وحدة توجد  )حيث لالتصاالت عمليات وحدة على تشرف لالتصاالت إقليمية
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    الكثافة حسب الوكاالت عدد ، وخيتلف(Actel) لالتصاالت التجارية الوكاالت على تشرف لالتصال عملية
 .السكانية

 :اجلزائر اتصاالت ملؤسسة التنظيمي  اهليكل  املوايل الشكل ويلخص
 ( : اهليكل التنظيمي التصاالت اجلزائر09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الوكالة التجارية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر ابلبويرة املصدر:

 الرئيس املدير 
 فرع موبيليس مستشارين

 مكلف بالمهام
 مديرية المخابرات الهاتفية

 ( IDTمشروع ) مدير

 مدير مشروع موارد الحاسوب 

مديرية السلوك  
 التجاري 

 ( EASYمديرية مشروع ) 

 ( fawriمديرية مشروع )

مديرية التسيير التقني 
 لشبكات االتصاالت 

 مديرية التراسل 

 مديرية تجهيزات الربط 

 مديرية الطاقة والبيئة 

 هيئة التفتيش العامة 

مديرية الموارد  
 البشرية

مديرية اإلدارة العامة  
 لإلمداد

مديرية نظم الصوت  
 لالتصاالت 

مديرية التخطيط  
 لنظم المعلومات 

مديرية المالية  
 والمحاسبة 

مديرية  

المحافظات  

 والتنظيم

 مديرية الحسابات الكبرى 

 مديرية الدراسات والبرامج

اتصاالت الجزائر  
 للقمر الصناعي

   DJAWEBفرع
 لالنترنت

مديرية الوسائل  

 العامة اليومية 

 بشار الشلف  سطيف  ورقلة  عنابة وهران الجزائر قسنطينة 

 لالتصاالت بوالية الجزائر(  وحدات عملياتية  03وحدة عملياتية لالتصاالت والئية +   47وحدة عمليات لالتصاالت )  50
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 (1)اجلزائر اتصاالت مؤسسة وأهداف مهام   :الثالث املطلب

 إىل ابإلضافة اجلزائر  اتصاالت مؤسسة تقدمها اليت املهام خمتلف إىل نتطرق سوف املطلب هذا يف

 .أهدافها

 : اجلزائر اتصاالت مؤسسة مهام - أوال

الثابت،   اهلاتف سوق يف تنشط  وهي  اجلزائري، اإلعالمي بتنمية اجملتمع  اجلزائر اتصاالت مؤسسة تتكفل
يف  الرائدة اجلزائر اتصاالت تعد  حيث واخلواص، للشركات ابلنسبة والصوت املعطيات بتحويل الشبكية واحللول

 :يلي كما لزابئنها اخلدمات وأرقى أحسن تقدمي  على تسهر فهي لذا ابجلزائر، االتصاالت قطاع

إرسال  خدمات للغري توفر حيث الصناعية، األقمار ريغ اإلرساالت وخمتلف اهلاتفية تتكفل ابخلدمات -
راديو   أو كهرابئية واسطة أي طريق عن ،''معطيات صور، أصوات،'' عليها احلصول أو املعلومات
 ومتعددة. معقدة حتدايت رفع  بغية وذلك اخل،...كانت كهرومغناطيسية أو بصرية  كهرابئية

 .االتصاالت جمال يف خاصة وتقنيني مهندسني من الضرورية واخلربات الكفاءات استقطاب على العمل -

 يف خاصة املواطنني، من كبري عدد إىل االتصال خدمات وصول وتسهيل اهلاتفية اخلدمات عرض زايدة -

 .الريفية املناطق
 .الرقمية واملعطيات املكتوبة والرسائل والصورة الصوت بنقل يسمح مبا االتصاالت مصاحل متويل -

 .واخلاصة العامة االتصاالت شبكات وتسيري واستمرار تطوير -

 .االتصاالت شبكة متعاملي كل مع  الداخلية االتصاالت وتسيري واستثمار إنشاء -

 :يلي ما طريق عن وذلك للزابئن، وفاء،   (GAIA)متميز   معلومايت نظام تصميم حماولة -

 طلب حتفظ اليت اجلزائر، التصاالت التجارية الوكالة مستوى على وحيد  شباك له زبون  كل •

 .اخل...عنوانه، به، خاصة ومعلومات الزبون،

 (.لألوراق صفري تسيري) التجارية والوكالة التقنية املصاحل بني  (الواثئق) الورق تبادل إزالة •

 .االنرتنت عرب فواتريهم خيص فيما ابالستشارة للزابئن السماح •

 :يف اجلزائر  اتصاالت ملؤسسة  الرئيسي النشاط يتمثل
 .وتلبيتها الزابئن حاجيات تقدير -

 .أفضل بصيانة يتعلق فيما السيما عليها، واحملافظة القاعدية اهلياكل مردودية -

 .عليها يعاب ال نوعية ذات خدمات عرض -

 .املستحقة أجلها يف الديون  حتصيل -
 

1
 ع سبق ذكره.مرج فارهي كرمية، عيساوي كرمية، - 
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  اجلزائر اتصاالت مؤسسة أهداف / اثنيا

 : التالية األهداف حتقيق بغية واالتصال املعلومات تكنولوجيا عامل اجلزائر اتصاالت مؤسسة دخلت

من  عدد أبكرب االتصال خدمات خمتلق يف املشاركة عمليات وتسهيل اهلاتفية اخلدمات عرض يف الزايدة -
 .الريفية املناطق يف خاصة املستعملني

 خدمات يف تنافسية أكثر وجعلها املقدمة والتشكيلة املعروضة، اخلدمات ونوعية جودة يف الزايدة -

 .االتصال

 .اإلعالم طرق مبختلف توصيلها وفعالية لالتصاالت، وطنية شبكة وتطوير تنمية -

 .اجلزائر يف اإلعالم ملؤسسة تطوير برامج فتح جمال يف رئيسي كممثل املشاركة -

 املعلوماتية مراكز تطوير وكذلك العنكبوتية، الشبكة عرب(  والشراء البيع ) اجلديدة اخلدمات تطوير -

 .والتوجيه

املعطيات  املكتوبة، الرسائل األصوات، وتبادل بنقل تسمح واليت بعد، عن االتصال خبدمات التزويد  -
 .اخل...واملسموعة املرئية املعلومات الرقمية،

 .السلبية والتصرفات التقليدية التسيري أمناط على ابلتخلي عليها  واحملافظة حسنة مسعة كسب على العمل -
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 التصاالت ابلبويرةالوكالة التجارية ل املبحث الثاين:
 (1)  تعريف الوحدة العملية للوكالة التجارية ابلبويرةاملطلب األول:  

تعترب الوكالة التجارية ابلبويرة جزء هام جدا من الوحدة العملياتية ابلبويرة حيث تستقطب عددا هائال     
كما أهنا حتوي على فرع اتبع هلا  ،و تقع يف مدينة البويرة   2003من الزابئن ، حيث استلمت مهامها يف مارس 

 .  2016موقعه ببلدية حيزر مت إنشائه يف نوفمرب 
 املطلب الثاين: نشاطات و مهام الوكالة التجارية ابلبويرة 

 مهام الوكالة التجارية   -أ

 نلخص مهام الوكالة فيما يلي:    

 توفري خمتلف اخلدمات و املعلومات اخلاصة ابلزبون. •

 طلبات و انشغاالت الزابئن. معاجلة •

 يتم فيها تقدمي الفواتري اخلاصة ابلزبون سواء فواتري خاصة ابالستهالك أو إبرام عقد هاتفي جديد. •

 تعترب وسيط بني الزبون سواء بني مديرية االتصال أو املراكز التقنية )إيصال اهلاتف أو إصالح خلل (. •

 ل. اجناز األهداف املسطرة من طرف مديرية االتصا •

 نشاطات الوكالة التجارية  /  ب
 أما نشاطاهتا فهي تتوزع على ما يلي :  

 ابلنسبة للزبون : تسعى إىل كسب زابئنها بتوفري أعلى مستوى للخدمات. •

توفري شروط العمل و منها املناقشة لتحسني اإلنتاج و اخلدمات كما هتتم املؤسسة   ابلنسبة للعمال : •
 أيضا. ابالستجابة إىل كل املستلزمات الناجتة  عن هذه اخلدمات. 

 ابلنسبة للمرتبصني : تقوم بتوفري دورات تكوينية هلم و مساعدهتم يف إعداد التقارير. •

 
 

 

1
 )مصلحة املستخدمني(.  الوحدة العملية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر - 
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 (1)  الثالث: اهليكل التنظيمي للوكالة و خصائصه  املطلب
 :تتفرع أقسام الوكالة التجارية ابلبويرة إىل ما يلي

انتقال سري العمل يف الوكالة و كذا ضمان  و هو املسؤول يف الوكالة و الذي يسهر على متابعة   : مدير الوكالة( 1
 الضرورة يف مهام األقسام املختلفة لضمن سري العمل.املعلومات بني قسم و أخر بشكل منظم ....التدخل عند  

 :  الواجهة األمامية(  2

 حيث حيوي هذا القسم على األيت :( :  le front officeواجهة املؤسسة ) ❖
الذي يسهر على ضمنت سري العمل و جودة  ( :superviseur front officeرئيس القسم )•       

 املقدمة للزبون يعمل حتت إمرته : 
عامل استقبال و توجيه : يقوم ابستقبال و توجيه الزابئن إىل خمتلف أقسام الوكالة و ضمان النظام  −

 يف املؤسسة. 

خدمة (( : يقومون بتوفري خمتلف اخلدمات conseillé clientمتعاملني متعددي اخلدمات ) −
 يعملون بتوجيهات من رئيس القسم. اتف أو االنرتنيت( للزبون ، اهل

 عامل تقين جتاري : يقوم مبهمة الوسيط بني القسم التجاري و التقين.
 يتم يف هذا القسم تسديد فواتري خاصة ابلزبون أو دفع التكاليف اخلاصة ابالشرتاك اهلاتفي.الصندوق :  ❖

و لكل فريق رئيسه اخلاص به حيث ،  : حتوي الواجهة األمامية على فريقني يعمالن بصفة دورية   مالحظة
 سا.  18سا اىل    13سا و الفريق الثاين من   13سا اىل    8يعمل الفريق األول من  

 :   الواجهة اخللفية(  3

 حيوي هذا القسم على :(:  département commercialالقسم التجاري ) ❖
 : • رئيس القسم        

 يسهر على ضمان و تسيري خمتلف املهام سواء يف قسمه أو نسبة لألقسام األخرى. −

حيث يتم فحص ، معاجلة خمتلف امللفات اخلاصة ابلزبون و اليت يتم تسجيلها يف الواجهة األمامية  −
 امللفات و املصادقة عليها و من مث حفظها يف األرشيف اخلاص ابلوكالة .

 

1
 )مصلحة املستخدمني(.  الوحدة العملية ملؤسسة اتصاالت اجلزائر - 
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 و تصحيح األخطاء التجارية يف نظام املعلومات.  معاجلة −

استقبال خمتلف فئات الزابئن و خاصة منهم املهنيني و أصحاب املؤسسات أو الشركات الكربى أو  −
 املتوسطة و كذلك ذوي القطاع العام. 

 يعمل حتت إمرته : −

 مايل: يقوم هذا املراقب املايل يف مساعدة رئيس القسم يف خمتلف مهامه   * مراقب   
 كما انه يقوم بعامل الوسيط بني الواجهة األمامية للوكالة و رئيس القسم التجاري .

يقوم هذا القسم مبراقبة خمتلف العمليات احملاسبية اليت تتم يف الوكالة و هذا القسم حيوي القسم احملاسيب:  ❖
 على:

 • رئيس القسم :      
 مراقبة خمتلف العمليات احملاسبية الواردة من طرف صندوق الوكالة. −

 ضمان سري عمل خمتلف املعلومات يف قسمه و كذا يف خمتلف أقسام الوكالة. −

 يعمل حتت مسؤوليته : −

املخزون يقوم ها األخري بتلقي  ( :  gestionnaire de stock* مسري املخزون )                               
،   modem ONT  ،modem ADSL ،modem 4G،  و املتمثل يف بطاقات مسبقة الدفع 

و توزيعه على رؤساء الواجهة األمامية من اجل بيعه للزبون و يف أخر كل شهر يقوم   4Gابل     شرائح خاصة
 بعملية التحقق من صحة البياانت احملاسبية و املعطيات املادية.

 القسم املكلف مبتابعة اإليصاالت : ❖
 سة.القيام مبعاجلة و مراقبة خمتلف العمليات املالية اليت تتم يف نظام املعلومات اخلاص ابملؤس −

 تدقيق و مصادقة خمتلف العمليات احملاسبية اليت تتم يف املؤسسة. −

معاجلة و تسوية الوضعية سواء إبعفائهم من تسديد فواتري اهلاتف نتيجة ألخطاء صادرة عن املؤسسة  أو  −
 (1 )تكليفهم بسداد فواتري لصاحل املؤسسة و ذلك خلطا صادر من طرف الزبون.
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 للوحدة  التنظيمي(: اهليكل  10الشكل رقم)
 

 

 

 

 

 

 

  

 املصدر: واثئق خاصة ابلوحدة العملية التصاالت اجلزائر ابلبويرة )مصلحة املستخدمني(

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدير الوكالة 

 الواجهة األمامية  الواجهة الخلفية 

 الصندوق  واجهة المؤسسة 

 القسم التجاري 

 القسم المحاسبي

القسم المكلف بمتابعة  
 االيصاالت 

 عامل استقبال و توجيه 

 معاملي متعددي

 عامل تقني تجاري 
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 )1 (و مزجيه التسويقي FTTH املبحث الثالث: خطوات تقدمي املنتج اجلديد
يف تسويق منتجاهتا على االسرتاتيجيات التسويقية اليت تضعها  تعتمد الوكالة التجارية ابلبويرة 

مؤسسة اتصاالت اجلزائر أي أن هذه األخرية هي املسؤولة عن السياسات التسويقية جلميع الوكاالت التابعة هلا 
وكيفية من بينها وكالة البويرة، وسنتناول يف هذا املبحث ماهية املنتج اجلديد وخطوات تقدميه ومزجيه التسويقي 

 تقسيم السوق واهم املعوقات اليت واجهت الوكالة.

 (FTTHاملطلب األول : ماهية املنتج اجلديد )

 ( والشروط الضرورية لالستفادة منه ومزاايه.FTTHوفيه سنتناول التعريف ابملنتج اجلديد )

 fibre to the home(  FTTHتعريف املنتج اجلديد )  /1

البصرية اليت  إىل شبكة اجليل اجلديد الذي يعتمد على استغالل األلياف للنفاذ حل هي( FTTH)تكنولوجيا
مرات أو  10تنشر إىل أخر كيلومرت  أي توفري األلياف البصرية إىل املنزل، لتوفري خدمات النطاق العريض وهي 

 100 يصل إىل ، تتمثل نفاذ االنرتنيت ذو التدفق العايلADSLمرة أسرع من احللول التقليدية من نوع  100
 .2018ميقا بيت يف الثانية وجودة عالية يف نوعية اخلدمات وهذا املنتج بدأ تقدميه يف جانفي  

 (FTTH/ الشروط الضرورية لالستفادة من عرض  )2

 أن يكون مغطى بشبكة األلياف البصرية. -

 .ONTأن يكون لديه جهاز مودام بصري   -

أن يدفع مصاريف الرتكيب كاملة ) أي يف شكل حزمة( وهي مصاريف التفعيل، مصاريف التوصيل،  -
( FTTH) ويرغب يف عرض ADSL PROواملأخذ البصري وان كان زبوان قدميا يف شبكة 

 حينئذ ال يدفع إال مصاريف التوصيل.

 / مزاايه:3

 لالنرتنيت ) سرعة اإلرسال و االستقبال نفسها(.  تدفق سريع  -

 شبكة انرتنيت أكثر استقرارا وثباات. -

 

1
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 ال يتأثر ابلتشويشات الكهرومغناطيسية. -

 ميقابيت يف الثانية لكل طول موجة.  10نطاق ترددي عايل جدا يصل إىل  -

 يركب مع اخلطوط الكهرابئية ال يؤثر وال يتأثر هبا. -

 فيها منخفض.  سهلة الرتكيب وضغط اخلالاي -

 قابلة للتطور و حتمل قابلية زايدات هائلة يف التدفق. -

 سرعة فائقة يف إرسال واستقبال امللفات الثقيلة. -

 تقليص كبري لزمن االنتظار. -

 خدمة هاتف جد مستقرة وتنافسية. -

 يسهل حتديد مصدر العطل ابستعمال األلياف البصرية. -

 مرة(. 100ي ب اخنفاض قليل جدا ) اقل من زوج النحاس امللتو  -

 FTTH  (1) املطلب الثاين: خطوات تقدمي املنتج اجلديد

 اخلطوة األوىل: البحث عن األفكار

 حتصل شركة اتصاالت اجلزائر على أفكار ملنتجاهتا اجلديدة من مصدرين رئيسيني مها:

حققت تطورا : يف هذه احلالة حتصل الشركة على األفكار اجلديدة من تقليدها للبلدان اليت العرض -
 ملحوظا يف جمال االتصاالت.

: يريد التسويق هنا تلبية احتياجات ورغبات املستهلكني، فمن املنطقي حتليل الطلب يف السوق الطلب -
اجلزائرية وإرادة شركة اتصاالت اجلزائر تلبية احتياجات ورغبات املستهلكني املتمثلة بتزويدهم أبعلى 

 تقنيات االنرتنيت.

 فحص األفكار.  اخلطوة الثانية:

اهلدف من املرحلة األوىل هو مجع اكرب قدر ممكن من األفكار اجليدة أما املرحلة الثانية فاهلدف منها هو 
 إقصاء األفكار األقل أمهية و احلفاظ على األهم.

 

1
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 اخلطوة الثالثة : االختبار.

  وذلك بعرض هذا املنتج (FTTHيف هذه املرحلة تقوم شركة اتصاالت اجلزائر ابختبار الفكرة اجلديدة ل )
 يف بعض وكاالهتا الوطنية مث تالحظ مدى إقبال املستهلك على هذه اخلدمة.

 اخلطوة الرابعة: تطوير إسرتاتيجية التسويق.

على أساس النتائج املتحصل عليها يف املرحلة السابقة ابإلضافة إىل الشرحية املستهدفة )كل العائالت 
 أهدافها اإلسرتاتيجية املتمثلة يف :اجلزائرية( وكذلك  

 ختفيض أسعار منتجاهتا. -

 كسب والء الزابئن. -

 تقوم ببناء مزيج تسويقي هلذا املنتج اجلديد من حيث ) السعر، التوزيع والرتويج(.
 اخلطوة اخلامسة: التحليل االقتصادي.

تقبل وعما إذا كانت هذه األرقام ( ولرحبيته يف املسFTTH)تتوقع يف هذه اخلطوة مبيعات واألرابح من املنتج 
 تتفق مع أهداف الشركة.

 اخلطوة السادسة: تطوير املزيج التسويقي.

ويعرف ابلتموقع: أي العرض التجاري للمنتج، ويف هذه املرحلة تكون خصائص املنتج هلا أتثري كبري على املبيعات 
والتوزيع والرتويج للمنتج اجلديد  هلذا جيب اختبار كل عنصر من عناصر املزيج التسويقي من حيث السعر

(FTTH.) 

 اخلطوة السابعة: اختبار السوق

 يعود قرار إجراء اختبار السوق على حجم االستثمار واملخاطرة املقابلة له وغريها من القيود مثل الوقت وامليزانية. 

 اخلطوة الثامنة: اإلطالق الفعلي للمنتج اجلديد.

 قرار اإلطالق ينطوي على نفقات أعلى بكثري من اخلطوات السابقة ، وهذا القرار يتمحور على ثالث مبادئ 
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 املنتج جيب أن يكون مثاليا. -1

 جنبا إىل جنب مع املنافسة )ال توجد منافسة(. -2

 يتم ترك املبادرة للمنافسة)ال توجد منافسة(. -3

 تج اخلدمي اجلديد.اخلطوة التاسعة : املراقبة والتحكم يف إطالق املن

( تقوم شركة اتصاالت اجلزائر مبراقبة تطور املبيعات واحلصة السوقية للمنتج اجلديد FTTHبعد إطالق منتج )
 ومقارنة األهداف مع التوقعات، وان كان هناك نقائص فمن الضروري حتليلها.

 (FTTH)  للمنتج اجلديداملطلب الثالث: املزيج التسويقي  

تعتمد الوكالة التجارية ابلبويرة على أربعة عناصر للمزيج التسويقي لتسويق منتجها اجلديد، حبيث تسعى من خالل 
 هذا األخري إىل احلفاظ على الزابئن احلاليني والقدرة على جذب الزابئن احملتملني وهذا ابالعتماد على :

 (1)أوال/ إسرتاتيجية املنتج:  

تجات اجلديدة واحلديثة اليت تقدمها مؤسسة اتصاالت اجلزائر ، حيث بلغ إمجايل ( من املنFTTHيعترب منتج )
خط، وهو منتج ذو تكنولوجيا  302إىل  24/06/2019إىل غاية  2018املبيعات من بداية طرحة يف جانفي 

ة إىل املنزل عالية وتدفق عايل لالنرتنيت وجبودة عالية يف نوعية املكاملات ويعتمد على استغالل األلياف البصري
 ويتسم بتدفقات خمتلفة وهي:

 ميغابيت يف الثانية. 02 -1

 ميغابيت يف الثانية. 04 -2

 ميغابيت يف الثانية. 08 -3

 ميغابيت يف الثانية. 20 -4

 ميغابيت يف الثانية. 50 -5

 ميغابيت يف الثانية.  100 -6

 

1
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حيث أن هذه التدفقات تتيح للزبون حرية االختيار التدفق الذي يالئم ذوقه وإمكاانته ولكل تدفق سعر خاص به 
و اتبعت يف إسرتاتيجية املنتج منوذج عبارة عن عقد املشرتكني يتكون من ثالث عقود األول الشرتاك الشخصي  

املهن احلرة مثل الطبيب واحملامي...اخل، أما الثالث   وهم زابئن عاديون والثاين الشرتاك املهين وهم الصناع وأصحاب
لالشرتاك احملرتف وهو موجه للمؤسسات الكبرية ، وحيتوي هذا العقد على جمموعة معلومات إضافة إىل جمموعة 
 القواعد والقوانني اليت حتكم هذا العقد لذا البد على الزابئن املشرتكني التزامها و عدم إخالهلا و هي واجبة و حق

و محاية املعلومات  ابلنسبة إىل الزبون و الوكالة معا منها: سرية املعلومات ، محاية احلياة اخلاصة ابنسبة لزبون،
 الشخصية....اخل.  

 (1)اثنيا/إسرتاتيجية التسعري.

ن يعترب السعر اثين عنصر من عناصر املزيج التسويقي للخدمات إذ ميثل وسيلة مهمة للمؤسسة للتأثري يف السوق م
 خالل درجة تغلغلها وكسب زابئن جدد.

ميقا  02دج للشهر( لتدفق 2100حيث اعتمدت مؤسسة اتصاالت اجلزائر على تقدمي منتجها بسعر عايل )
بيت يف الثانية، وهذه اإلسرتاتيجية متكنها من تغطية نفقات البحث والتطوير وكما تغطي اخلسارة اليت حلقت 

 1600للسوق، ونظرا لنقص الطلب على هذا املنتج قامت بتخفيض سعره إىل  املؤسسة أثناء مرحلة تقدمي املنتج
 ميقا بيت وقامت اتصاالت اجلزائر بتقسيم السوق إىل : 02دج للشهر لتدفق  

 زبون شخصي: مثل األفراد يف املنازل. -1

  31/12/2018إىل غاية   01/2018 /01قبل التخفيض: أي من  -أ

 دج.  2035مصاريف الرتكيب :  -

 ميقا بيت. 02دج لتدفق  2100اشرتاك شهر انرتنيت   -

 دج.ONT  :7500مودام بصري -

 دج للشهر.  1000دج للشهر أو 500اشرتاك اهلاتف   -

 أصبح كما يلي:  01/01/2019بعد التخفيض : أي من  -ب

 دج.  2000مصاريف الرتكيب :  -

 

1
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 ميقا بيت. 02دج لتدفق  1600اشرتاك شهر انرتنيت   -

 دج.ONT  :7500دام بصريمو  -

 دج .  1000دج أو 500دج أو   250دج وابلتايل أصبح   250زايدة عرض يف اشرتاك اهلاتف -

 ويف هذا اجلدول نستعرض األسعار املختلفة للزبون الشخصي بعد التخفيض.
            إدوم فيرب انرتنيت: -

 (: أسعار تدفقات االنرتنت لزبون الشخصي 03اجلدول رقم)   

ميقا 20 ميقا 50 ميغا  100 التدفق ميقا 08  ميقا 04  ميقا 02   

 دج1600 دج3200 دج5000 دج7900 دج14500 دج24500 السعر
 .املصدر: الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر البويرة

 دج(  1000دج ،500دج ،  250اشرتاك اهلاتف حسب االختيار ) 
 أهداف ختفيض السعر:

 زايدة حجم املبيعات يف الوكالة. -

 مراعاة اإلمكانيات املالية للزبون. -
 وهم الصناع وأصحاب املهن احلرة مثل: الطبيب، احملامي ....اخل.  زبون مهين: -2

   (: أسعار تدفقات االنرتنت لزبون املهين04جدول رقم)

 االنرتنيت اهلاتف
 دج للشهر.1000 -

مصاريف الرتكيب)التفعيل، التوصيل،مأخذ  -
 دج.6000بصري( ب  

 اتصاالت حملية ووطنية حمدودة. -

% على االتصاالت حنو 15ختفيض  -
 اهلاتف الوطين.

%حنو  15% إىل 10ختفيضات من  -
 االتصاالت الدولية.

 التدفق السعر

 ميقا 04 دج4999

 ميقا 08 دج6999

 دجONT  15000مودام بصري  

 .املصدر: الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر البويرة
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 :وهم املؤسسات الكربى مثل: مؤسسة سونلغاز ، املؤسسات العسكرية ....اخل.زبون حمرتف -3

 أ/ إدوم فري حمرتف انرتنيت:             

 (: أسعار تدفقات االنرتنت لزبون احملرتف 05اجلدول رقم)     
 
    

 
 املصدر: الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر البويرة.

 ب/ إدوم فري حمرتف اهلاتف:    
 (: أسعار خدمات اهلاتف لزبون احملرتف 06اجلدول رقم)                

 االشرتاك)الشهر(  حملي وطين حنو اهلاتف تعيني
 دج150 دج/د04 دج/د04 دج/د  09 سعر االتصاالت
  مأخذ بصري

 مصاريف التوصيل تدفع مرة واحدة(دج )  6000
 مصاريف التفعيل

 شهر  12 االلتزام

 : الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر البويرة.املصدر

 (1) اثلثا/ إسرتاتيجية التوزيع

إن التوزيع من أهم االسرتاتيجيات اليت تعتمد عليها الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر ابلبويرة يف تسويق منتجاهتا 
 وهذا ابعتمادها على:

أي من الوكالة إىل الزبون مباشرة وهنا تعتمد على قنوات قصرية دون وجود ألي  التوزيع املباشر: -أ
 وسطاء وأمثاهلم. 

 
 

1
 (. املبيعاتقسم )املديرية العملياتية التصاالت اجلزائر البويرة  - 

 الزبون الوكالة 

ميقا 20 ميقا 8  ميقا 4  ميقا 2   التدفق  

دج 10000 السعر )للشهر(  ج 18000  دج 32000  دج 65000   
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يتم من خالل استخدام جمموعة من الوسطاء هبدف إيصال اخلدمة إىل الزبون التوزيع غري مباشر: -ب
 النهائي و تتمثل هذه الوسائط يف: 

 بطاقات التعبئة اليت يتم شراؤها من نقاط البيع املعتمدة. •

 التعبئة االلكرتونية. •

 .عرب فضاء الزبون CIBالبطاقة البنكية    •

 البطاقة الذهبية لربيد اجلزائر. •

 نيت.مقاهي االنرت  •

وكان هدف الوكالة من إسرتاتيجية التوزيع العمل على دراسة سلوك املستهلك النهائي أي جعل اخلدمة من طرف 
 الوكالة حتت تصرف الزبون مكانيا وزمنيا وابلقدر الذي يريد.

 (1: )رابعا/ إسرتاتيجية الرتويج

ثهم على احلصول عليه وابلتايل تنشيط  ميكن تعريف الرتويج على انه االتصال ابآلخرين وتعريفهم ابملنتج، وح  
 الطلب وزايدة املبيعات وحتقيق األرابح للمؤسسة من خالل وسائل االتصال.

هو ذلك االتصال الصادر عن املؤسسة ابجتاه خمتلف األطراف املشكلة للسوق سعيا منها لتحقيق  والرتويج
 أهدافها التسويقية.

واعتمدت الوكالة على الرتويج من خالل القيام بعمليات اشهارية يف القنوات التلفزيونية واإلذاعة واالنرتنيت 
 31/12/2018إىل غاية  20/11/2018ض بداية من واجلرائد اليومية وكذلك بتقدمي بعض املزااي يف العر 

مهدى وكذلك قامت   ontدج ومودام بصري 2000دج إىل 2035واملتمثلة يف ختفيض تكاليف الرتكيب من 
متمثل يف ختفيض سعر خط االنرتنيت من  24/06/2019إىل غاية  01/01/2019بعرض تروجيي أخر من 

ميقا + مودام مهدى + مصاريف الرتكيب  02ل دج للشهر 1600ميقا إىل  02دج للشهر ل  2100
 دج.2000

 

1
 (. قسم املبيعات)املديرية العملياتية التصاالت اجلزائر البويرة  - 
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دج 250كما قامت أيضا بزايدة عرض أخر يف املكاملات اهلاتفية حيث أصبحت تبدأ من)  
 دج( للشهر.1000دج،500دج( للشهر ، بعدما كانت )1000دج،500،

املستهدفني واحملتملني بفوائد  الوكالة خاصة واتصاالت اجلزائر عامة على إقناع الزابئن أو املستهلكني ومنه عملت
ما يؤدي إىل إشباع حاجاهتم ورغباهتم وعملت على تعميق درجة الوالء حنو   ومنافع اليت يؤديها هذا املنتج حسب

 اخلدمة املقدمة من طرف الوكالة.

 (1)  ( ومعوقاتهFTTHاملطلب الرابع: تقسيم السوق للمنتج اجلديد )

سنتطرق يف هذا املطلب إىل كيفية تقسيم السوق من طرف الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر ابلبويرة واهم 
 املعوقات اليت واجهتها خالل تقدمي هذا املنتج اجلديد.

 (FTTHأوال/ تقسيم السوق للمنتج اجلديد )

األساس اجلغرايف: ويتم تقسيم السوق حسب املنطقة حيث مت تقدمي هذا املنتج اجلديد لألحياء اجلديدة يف والية 
 البويرة ومن األحياء املستفيدة من هذا املنتج:

 FTTH(: األحياء املستفيدة من عرض  07اجلدول رقم)   

 احلياسم   الصيغة عدد املساكن  عدد املساكن املسكونة عدد املبيعات
65 140 140 social Cite 140 logts 

34 100 100 social Cite 200 logts 

28 80 120 LPA Cite 250 logts 

48 35 300 LSP Cite 300 logts 

62 150 300 social Pole urbain 300 

logts 

  جمموع املبيعات 237

 املصدر: الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر البويرة.

 
 

1
 (. قسم املبيعات)املديرية العملياتية التصاالت اجلزائر البويرة  - 



ابلبويرة  اجلزائر  التصاالت التجارية  الوكالة  يف  حالة دراسة:  الثالث  الفصل  

 

90 

 

 أيضا مت تقسيم السوق أيضا إىل :   اكم

 زبون شخصي: زابئن عاديني. -

 احملامي ...اخل.  ،زبون مهين: الصناع وأصحاب املهن احلرة مثال: الطبيب -

 املؤسسات العسكرية ...اخل.  ،زبون حمرتف : املؤسسات الكربى مثل : مؤسسة سونلغاز   -

 1(FTTHاثنيا / معوقات املنتج اجلديد )
 من املعوقات اليت واجهت وكالة اتصاالت اجلزائر ابلبويرة نذكر ما يلي:

ضرورة دفع مصاريف الرتكيب )مصاريف التفعيل، مصاريف التوصيل، واملأخذ البصري( ومودام بصري  -
ONT    .كاملة يف شكل حزمة 

 دج.1000دج أو 500سعر االشرتاك يف املكاملات   -

 .ADSL عدم وجود ختفيضات للمهنيني ) عمال اتصاالت اجلزائر، عمال الرتبية...اخل( عكس منتج -

 دج للشهر.2100ا بسعر غايل  ميق  02تقدمي تدفق   -

 دج.7500غايل ب  ONTسعر املودام البصري   -

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
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  الفصل:خالصة  

تطرقنا يف هذا الفصل إىل تقدمي عام  ملؤسسة اتصاالت اجلزائر املتعامل األول يف جمال االنرتنت، و الوكالة  
التجارية لالتصاالت ابلبويرة اليت قمنا فيها ابلدراسة التطبيقية، حيث تطرقنا يف دراستنا إىل مزيج التسويقي للوكالة 

لك األسعار املتعلقة ابملنتج اجلديد املطروح واهم االسرتاتيجيات من حيث األسعار واخلدمات اهلاتفية املقدمة وكذ 
اليت تعمل هبا الوكالة من اجل تطوير تسويقها وطرح منتجاهتا اجلديدة يف السوق، هبدف زايدة أرابحها وضمان 

اليت   استقرارها يف السوق، ومن اجل جتسيد املعلومات اليت حتصلنا عليها، أخذان كمثال احد اخلدمات اجلديدة
 تقدمها الوكالة وقمنا بتقدميها وحتليل مزجيها التسويقي.

 



 

 

   خامتة
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 خامتة:

املستهلكني يف  وأذواقكان أن تنجح املؤسسة اليوم يف تقدمي منتجات تستجيب ملتطلبات   ليس من السهل مبا           
 تتبع  جيب أنيتم قبول املنتج اجلديد بسرعة من طرف املستهلكني  وحىتضل البدائل املطروحة واملتوفرة يف السوق، 

مالئمة وفعالة من خالل تصميم مزيج تسويقي يشبع حاجات ورغبات املستهلكني يف بيئة تتميز  إسرتاتيجيةاملؤسسة 
 أرابحهاالل زايدة السوق من خ يفواخذ مكانة  أهدافهاابملنافسة الشديدة و التغري املستمر، من اجل حتقيق 

 .أكثريف التطور والتوسع    فرصهاوزايدة    ومردوديتها

 ، امليزة النسبيةاملنتج اجلديد هو اكتسابه ملزااي جتعله متفوقا على املنتجات احلالية ومنها  عوامل جناح أهمومن          
التعقيد، سهولة االتصال، حماولة أو إمكانية التجربة، فإذا املستهلك وجد شيء يف املنتج اجلديد يساعده ، املالئمة

املستهلك ية الشراء وابلتايل كسب رضا ووفاء ، يقوم بتكرار عملوحل مشاكلهعلى إشباع أفضل احتياجاته ورغباته 
 ووالئه هلذا املنتج اجلديد.

ضوء دراستنا ملوضوع إسرتاتيجية تقدمي منتج جديد للسوق توصلنا إىل نتائج كانت مبثابة تقييم للفرضيات  على        
 وهي كما يلي:

 النتائج العامة للدراسة:
 اوال / النتائج النظرية:  

مل يسبق  أياملنتج اجلديد هو منتج مل يسبق تقدميه للسوق  أن وهي صحيحة حيث  األوىلالفرضية  -
وهدفه هو البقاء  ،إشباع حاجات ورغبات املستهلكني املتغرية ابستمرار وأمهية ،تعمالهللمستهلك اس

 واالستمرار والنمو والربح.

الفرضية الثانية هي صحيحة حيث أن إعداد االسرتاتيجيات املزيج التسويقي للمنتجات اجلديدة تتطلب  -
اإلنتاج، املوظفني، جودة املنتج...اخل، وكذا دراسة البيئة   ورجال ،دراسة البيئة الداخلية من رجال البيع 

 ، الضروف االقتصادية...اخل.  املورديناملنافسني، املوزعني، التكنولوجيا، القيود احلكومية،    ،اخلارجية من الزابئن

هدفة اليت إال بعد حتديد األسواق املستالفرضية الثالثة صحيحة حيث انه ال يتم طرح املنتج اجلديد يف السوق  -
حتقق أهداف املؤسسة، مث اختبار السوق ملعرفة ردود املستهلكني املستهدفني من املنتج اجلديد الذي قدم 

وعاداهتم  همومواقعالسوق إلشباع حاجات ورغبات املستهلكني حسب قدراهتم الشرائية  تقسيم للسوق، مث 
 الشرائية. 
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 األساس لنجاح املنتج اجلديد.اإلسرتاتيجية املناسبة والفعالة هي حجر   -

 اثنيا/ النتائج التطبيقية:

تعترب مؤسسة اتصاالت اجلزائر املتعامل الوحيد الرائد يف السوق يف خدمة اهلاتف و االنرتنت، حيث متكنت  -
املؤسسة يف احملافظة على حصتها السوقية و البقاء و االستمرار بفضل تقدمي منتجات تتطابق مع حاجات و 

 نها.رغبات زابئ

ملؤسسة اتصاالت اجلزائر، لطرح املنتجات اجلديدة و حتسني األداء اإلسرتاتيجية التسويقية مهمة جدا  -
 التسويقي .

يساعد املنتج اجلديد املؤسسة على عدم التخلي عن مركزها يف السوق و على النهوض من جديد و الدخول  -
 بقوة للسوق.

اعتماد مؤسسة اتصاالت اجلزائر على التوزيع املباشر و غري املباشر من أجل وضع املنتج حتت تصرف الزبون  -
 .زمنيامكانيا و 

خط قبل احلملة الرتوحيية يف مدة عام   126يث كانت مبيعات املؤسسة حقامت املؤسسة حبملة تروجيية  -
أشهر و هذا يدل على قيام للمؤسسة حبملة تروجيية  6خط يف مدة  176كامل و أما بعد احلملة الرتوجيية 

وهذا دليل على  شهارية والتخفيضاتو ذلك ابالعتماد على العمليات اإلمما زاد يف حجم مبيعاهتا  فعالة
 .جناح احلملة الرتوجيية

على خمتلف املقاييس و األسس اليت يبحث عنها الزابئن من سعر  FTTHتعتمد املؤسسة يف طرح منتج  -
 و إشهار جذاب و االستماع لشكاويهم و العمل على حسن معاملة الزابئن يف الوكالة.  مناسب

تركيز مؤسسة اتصاالت اجلزائر على مجيع عناصر املزيج التسويقي و العمل على خلق التكامل و التوفيق بني  -
 مجيع هذه العناصر .

لسوق و بعد ذلك اخرتاق السوق، إسرتاتيجية كشط امن طرف املؤسسة ابستخدام  اجلديد مت تسعري املنتج -
 و ذلك ملراعاة لإلمكانيات املالية للزابئن و كذا الزايدة يف حجم املبيعات.

ذات جودة عالية، من أهم و أبرز اخلدمات اخلاصة ابتصاالت اجلزائر   FTTHتعترب خدمة االنرتنت  -
 .2018بدون منافس، و اليت دخلت السوق يف جانفي 
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 التوصيات و االقرتاحات: •

أردان من هذا البحث أن نقدم أهم التوصيات واالقرتاحات اليت تفيد أي مؤسسة عند تقدمي منتج جديد 
 للسوق وتتمثل يف:

ار اجليد ملختلف عناصر ن يتوقف على مدى التوفيق و االختيؤسسة والوصول إىل رضا الزبو يتضح أن جناح امل -
 املزيج التسويقي.

والعمل على إشباعها من أجل البقاء والنمو  ،دراسة حاجات ورغبات الزابئن املتغرية واملتجددة ابستمرار -
 واالستمرارية، والنجاح.

قبل تقدمي منتج جديد جيب القيام بدراسة معمقة للسوق املستهدف حسب املوقع والعادات والقدرات  -
 الشرائية. 

خماطر ونسبة فشل   إىلإسرتاتيجية مالئمة وفعالة يؤدي ابملؤسسة  االندفاع يف تقدمي  وتطوير منتج جديد دون   -
 كبرية.

املنتجات اجلديدة املؤسسة على عدم التخلي على مركزها يف السوق وعلى النهوض من جديد  تساعد  -
 ومواجهة املنافسة.

 االعتماد على خرباء ومستشارين يف التسويق إلعداد إسرتاتيجية تسويقية أكثر جناعة. -

 العمليات الرتوجيية للمنتجات اجلديدة.  تكثيف -

 أفاق البحث:
وضوع ميكن أن نشري إىل أننا سامهنا ولو ابلقدر القليل يف اإلملام ببعض جوانب املوضوع من خالل دراستنا هلذا امل

ورجاؤان أن تكون مواضيع البحوث املستقبلية من طرف الطلبة والباحثني من جوانب أخرى وعليه نرى أفاق أخر 
 للبحث تتمثل يف :

 ثر اإلسرتاتيجية التسويقية يف تسويق منتجات جديدة.أ -

  املنتجات اجلديدة وتسويق اخلدمات.اإلبداع يف -

 دراسة أسباب فشل املنتجات اجلديدة. -

 حتقيق امليزة التنافسية من خالل تطوير املنتجات اجلديدة. -

 ختطيط وتطوير املنتجات اجلديدة. -

 التسيري والتخطيط من اجل تقدمي منتجات جديدة. -
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