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 ملخص :

ان املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعد أكثر املؤسسات تواجدا يف بيئة االعمال االقتصادية بصفتها مؤسسات تتميز         
سرعة  ,سهولة احلصول على التمويل ,مرونة و التكيف مع األوضاع االقتصادية, أكثر : صغر احلجم جبملة من اخلصائص مثل 

,هذه االستجابة حلاجيات السوق, دقة اإلنتاج و التخصص مما يساعد على اكتساب اخلربة و االستفادة من نتائج البحث العلمي
متاحة أمامها , عن طريق تبنيها ملفاهيم ادارية  ا لفرص تسويقيةجتعلها حتتل مراكز تنافسية عالية من خالل استغالهل اخلصائص

حديثة مثل التسويق االسرتاتيجي الذي يعتمد على تشخيص الوضع احلايل الذي يؤدي بنا اىل رسم مستقبل املؤسسة يف ظل 
دة لضمان بقاء واستمرار املعطيات احلالية, و استغالل أفضل الفرص, عن طريق وضع أنسب االسرتاتيجيات وتطبيقها بطريقة جي

 املؤسسة يف ظل املنافسة الشديدة.

 التسويق , التسويق االسرتاتيجي ,الفرص التسويقية , املؤسسات الصغرية و املتوسطة.الكلمات المفتاحية :
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Abstract : 

             That SMEs are more institutional presence in the economic business environment as 

organizations characterized by a host of features such as: small size, more flexible and adapt 

to the economic conditions, ease of access to financing, speed of response to the needs of 

the market, production and specialization accuracy which helps to gain experience and 

benefit from the results of scientific research, these characteristics make it occupies a highly 

competitive centers by tapping into opportunities for marketing are available to them, 

through the adoption of modern management concepts such as strategic marketing, which 

depends on the diagnosis of the current situation, which leads us to shape the future of the 

organization in light of current data, and exploit the best opportunities, through the 

development of appropriate strategies and apply them in a good way to ensure the survival 

of the organization in light of the intense competition. 

key words: Marketing, strategic marketing, marketing opportunities, SMEs. 

 

 :تمهيد

االقتصادية باعتباره ذلك النشاط الذي يهدف اىل دراسة  نشطة احليوية والضرورية يف املؤسساتيعد التسويق من األ         
رغبات وحاجات الزبائن وتلبيتها وايصاهلا يف الزمان واملكان املناسبني وتوفري مجيع البيانات و املعلومات اليت حيتاجها الزبون قبل 

, وامنا نشأ من خالل الظروف اخلارجية الصعبة اليت تتعرض هلا اما التسويق االسرتاتيجي مل يأيت صدفة, عملية الشراء وأثناء وبعد 
 ة اليت اضطرت, مثل املنافسة الشديد خاصة املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تعرف انشارا واسعا عرب كافة الدول املؤسسات

صغرية و املتوسطة عدد املؤسسات ال , ومع تزايدملواجهة املنافسني طط االسرتاتيجية وتطويرهااىل تغيري اخلاملؤسسات بسببها  هذه
احتدت عملية املنافسة مما أدى اىل صعوبة احلصول على الفرص التسويقية و اعاقة حتقيق االهداف  الناشطة يف مجيع امليادين , 

اتيجي, من اجل السيطرة على وضعها داخل السوق واستغالل , لذلك فهذه املؤسسات تتبىن مفهوم التسويق االسرت املسطرة
 .الفرص املتاحة من خالل اختيار االسرتاتيجية املناسبة هلا

 االشكالية الرئيسية:

 من خالل ماسبق ميكن طرح االشكالية التالية :      

 ؟وسطةالصغيرة و المتدور التسويق االستراتيجي في استغالل الفرص التسويقية للمؤسسات ماهو 

 ومن خالل هذه االشكالية تظهر لنا جمموعة من االسئلة الفرعية :   

 ؟ ماهو التسويق ؟ ماهي أمهيته يف املؤسسة االقتصادية -
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 ماهو التسويق االسرتاتيجي ؟ ماهي خصائصه ؟ -
 ؟فرص التسويقية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة ماهي ال -
 لدول االجنبية الرائدة و حسب املشرع اجلزائري؟ماهو مفهوم املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب ا -

 أهداف و أهمية  الدراسة :

 نطمح من خالل هذه الدراسة اىل حتقيق مجلة من االهداف وهي كمايلي:

 التعرف اىل مفهوم التسويق و التسويق االسرتاتيجي. -
 التطرق اىل أمهية التسويق االسرتاجتي يف املؤسسة االقتصادية. -
 التسويقية املتاحة أمام املؤسسات االقتصادية.معرفة أهم الفرص  -
 معرفة كيف يساهم التسويق االسرتاتيجي يف استغالل هذه الفرص. -

 منهجية الدراسة:

 اعتمدنا يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من خالل مجع خمتلف املفاهيم و املصطلحات املتعلقة باملوضوع من   
  ل الكتب و االطروحات و اجملالت و املواقع االلكرتونية.خالل جمموعة من املصادر مث

 هيكل البحث :

 من أجل االجابة على االشكالية الرئيسية و االسئلة الفرعية مت تقسيم هذه الدراسة اىل احملاور التالية :  

 احملور االول : مفاهيم حول التسويق االسرتاتيجي -
 ةماهية الفرص التسويقيحتليل احملور الثاين :  -
 املؤسسات الصغرية و املتوسطة احملور الثالث : -

 : مفاهيم حول التسويق االستراتيجي اوال

عرفت النشاط التسويقي: "على أنه أداء أنشطة األعمال  1960ان اجلمعية األمريكية للتسويق سنة  :التسويق  تعريف 1.1
 .  1اليت ختتص بانسياب السلع و اخلدمات من املنتج إىل املستهلك أو املستخدم

بأنه " عملية ختطيـط و تنفيذ التصور والتسعري, والرتويج, والتوزيع لألفكار والسلع  1985كما أعادت تعريفه سنة   
  2واخلدمات, وذلك إلمتام عملية التبادل اليت حتقق أهداف كل من األفراد واملؤسسات ".
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الجتماعي الذي يشبع رغبات و متطلبات فيعرفه على أنه امليكانيزم االقتصادي وا«:  KOTLER & DUBOIS» أما  
  3األفراد و اجلماعات عن طريق خلق و تبادل املنتجات وتركيبات أخرى للقيم للمستقبل.

ىل مستعمل السلعة أو اخلدمة وهو إىل املستهلك النهائي أو إيعين التسويق بتوجيه تدفق السلع واخلدمات من املنتج      
املنتجة باألسواق اليت حتتاجها. وعليه يكون منطقيا أن نفكر يف التسويق على أنه  النشاط الذي بواسطته تتصل السلع

 4ىل األسواق املختلفة. إالنشاط الذي بواسطته ميكن أن تصل السلع واخلدمات 

كما يعد التسويق العملية الرئيسية اليت تستعني هبااملنظمات اليت تستهدف الربح أو ال تستهدف الربح للتكيف    
ستجابة للتغريات احلاصلة يف فرص السوق, حيث ميثل هنا التسويق عملية ديناميكية للتغيريواالستجابة واليت ميكن واال

 5للمنظمة من خالهلا التكيف مع التغري احلاصل يف العوامل البيئية.

عليا, ويتوجه حنو املستهلك و يعرف التسويق بأنه: نشاط انساين ميارس من قبل ادارة متخصصة باشراف وتوجيه االدارة ال      
  باشباع حاجاته و رغباته من املنتوجات ) املادية واخلدمية والفكرية( مع االلتزام باملسؤولية جتاه اجملتمع لتحقيق مربر وجود املنظمة

 6)سواءا كانت هادفة وغري هادفة للربح( يف اطار البيئة.

 :لتسويق نستنتج أن امن خالل التعاريف املتنوعة السابقة      

 هو نشاط حيوي يؤدي اىل انسياب السلع واخلدمات من املنتج اىل املستهلك أو املستخدم. -

 هو عملية ختطيـط  والتسعري, والرتويج, والتوزيع لألفكار والسلع واخلدمات . -

 هو عملية إمتام عملية التبادل اليت تسعى اىل حتقيق أهداف كل من األفراد واملؤسسات. -

 ت اليت تشبع هبا املؤسسة رغبات املستهلكيـن.هو تلك العمليا  -

 هو نشاط انساين يلتزم باملسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع. -

 :  7للتسويق أمهية كبرية يف املؤسسات االقتصادية فهو يساهم  يف :أهمية التسويق 2.1

يم  برغبات املستهلكني  و آرائهم خلق املنفعة الشكلية للسلع املنتجة و ذلك عن طريق  إبالغ إدارة اإلنتاج  أو التصم -
 بشأن السلع املطلوبة سواء  من حيث  الشكل أو اجلودة أو االستخدامات  وحىت يف اساليب و طرق التغليف. 

, حيث أن وجود نشاط تسويقي باملنظمة يتطلب تعيني عمالة يف عدة جماالت ….خلق الكثري من فرص التوظف -
جملاالت اخلاصة بإجناز النشاط التسويقي ذاته )رجال البيع, واإلعالن, والدعاية خمتلفة قد ال تقتصر فقط على تلك ا

 اخل(, بل يف أماكن أخرى داخل إدارات كالتصميم و اإلنتاج أو األفراد غريها.… والبحوث
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 خلق العديد من املنافع األخرى مثل :  -

 عن طريق النقل  املنفعة املكانية* 

 لتخزين ا املنفعة الزمانية عن طريق* 

املنفعة احليازيةعن طريق توصيل السلع أو تقدمي اخلدمات للمستهلكني  أي نقل حيازة السلع من املصنع للمستهلك  يف * 
 مقابل معني. 

 غزو األسواق الدولية من خالل إكشاف الفرص التسويقية يف هذه األسواق  -

  اخل األسواق الوطنية.مواجهة املنافسة من الشركات األجنبية أو متعددة اجلنسيات د -

يعرف التسويق اإلسرتاتيجي بأنه : كل اإلجراءات اهلادفة لتقييم خمتلف العوامل البيئية   مفهوم التسويق االستراتيجي : 3.1
ذات املساس املباشر بالتسويق, املنافسة و كافة العوامل األخرى املؤثرة على عناصر اإلسرتاتيجية التسويقية بشكل عام وعلى 

 8عمل كل على حدى.وحدات ال
و تلعب وظيفة التسويق دورا مهما يف املستويات اإلسرتاتيجية الثالثة للمنظمة ففي املستوى األول مدخال التسويق )مثل  

التحليل التنافسي, ديناميكية السوق, التحويالت البيئية( أساسية لصياغة خطة اإلسرتاتيجية الفعلية, ويثمل التسويق احلد 
كة, وتعد معرفة األحداث احلالية الناشئة يف السوق مهمة الغاية يف أي ممارسة للتخطيط االسرتاتيجي, ومن بني السوق والشر 

ناحية أخرى تتعامل اإلدارة التسويقية مع صياغة وتنفيذ الربامج التسويقية لعدم إسرتاتيجية التسويقية يف مستوى وحدة 
( إسرتاتيجية stratégies3Gمع تفاعل القوى الثالث املعروفة )األعمال يف بيئة معينة, تتعامل إسرتاتيجية التسوق 

( تركز اسرتاجتيات التسويق على الوسائل اليت Corporation( والشركة)compétition( املنافسة )Customerالزبون)
تقدمي قيمة أفضل تستطيع بواسطتها املنظمة من متييز نفسها بشكل فّعال من منافسيها واالستفادة من نقاط قوهتا املتميزة ل

 :9لزيادهتا, وجيب أن تتصف اإلسرتاتيجية اجلديدة بـــــ

 حتديد واضح التسوق -
 توافق جيد بني القوة الكلية واحتياجات السوق. -
( 3Gاألداء املتميـز املتناسـب مــع املنافسـة يف عوامـل النجــاح الرئيسـية للعمــل عنـد مجـع هــذه العوامـل الـثالث معــا  تشـكل الـــــ ) -

 (.01ية مثلث التسويق كما يف الشكل )اإلسرتاتيج
 مثلث التسويق االستراتيجي:( 01شكل رقم)ال

 
 
 

 

 الزبون

Custome
r 

 المنافسة

compétition 

 الشركة
Corporatio
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 133محمود جاسم الصميدعي.مرجع سبق ذكره..ص.المصدر: 

تعـــد مجيـــع العوامـــل أعـــاله ديناميكيـــة خملوقـــات حيـــة متتلـــك أهـــدافها اخلاصـــة ملتابعتهـــا, وإذا مل يـــتالءم مـــا حيتاجـــه الزبـــون مـــع      
 ات الشركة )املنظمة( فيمكن أن تكون قابلية النمو طويلة األجل للشركة يف خطر.احتياج

وتعـد املالئمـة االجيابيــة )التامـة( لالحتياجـات واألهــداف لكـال الطــرفني مطلـوب مـن أجــل عالقـة جيـدة ومســتمرة ولكـن مثــل       
لشــركة تتميــز  ــرور الوقــت  عــىن آخــر, جيــب أن ال هــذه املالءمــة نســبية, وإذا كانــت املنافســة قــادرة علــى عــرض توافــق أفضــل فــإن ا

يكـن تــالءم االحتياجــات بــني الزبـون واملنــافن أيضــا, وعنــدما يكـون مــدخل الشــركة للزبــون متشـاهبة ملــدخل ملنافســة, فــإن الزبــون مل 
تياجـات الشــركة يسـتطيع التميـز بينهمــا وميكـن أن تكـون النتيجــة حـرب أســعار ميكـن أن ترضـى )تلــب( احتياجـات الزبـون ولــين اح

إذن جيــب أن تعــرف إســرتاتيجية التســويق بلغــة هــذه العناصــر الثالثــة الرئيســية كمعادلــة مــن الشــركة لتميــز نســها بشــكل اجيــا  عــن 
 منافسيها, باستخدام نقاط قوهتا الكلية املناسب )النسبية( تلبية احتياجات الزبون بشكل أفضل يف حميط بيئي معني.

 :10اإلسرتاتيجية يتطلب تشكيل إسرتاتيجية التسويق القرارات الثالثة وهي( 3Cواعتمادا على نقاط )
 : أي حتديد السوق )مثل كل السوق خصائص جزء أو أكثر منه(.مكان التنافس  -
 : أي وسيلة التنافن )مثل تقدمي منتج جديد لتلبية حاجة الزبون؟ تثبيت )تكوين( تصور جديد للمنتج(. كيفية التنافس -
 .ان ننتظر إىل أن يثبته الطلب السياسي ي توقيت الدخول إىل السوق مثل أن تكون األول يف السوق او: أوقت التنافس -

وهناك العديد من تعاريف التسويق االسرتاتيجي اليت تناوهلـا الكتـاب املفكـرين مـن أجـل اعطـاء املفهـوم الصـحيح والواضـح للتسـويق 
 : االسرتاتيجي وهي كمايلي

املنهج التحليلي الـذي يسـعى اىل توجيـه املنظمـة حنـو تلبيـة حاجـات املسـتهلكني وكـذلك حتديـد التسويق االسرتاتيجي هو  -
 .11الفرص املتاحة أمامها

 إبـداع خـالل مـن التنافسـية املـدى للميـزة طويلـة العليـا اإلدارة رؤيـة على والرتكيز للزبون, التوجه هو اإلسرتاتيجي التسويق -
 اإلدارة تفكـري حمـور ميثـل الزبون ألن لإلدارة الرؤية اإلسرتاتيجية هذه حتقيق تسهيل خدمة يف ى األخر الوظائف تكون وان املنتج,

 ذات التوجهـات يف والـداخلي اخلـارجي املنظـور يكـون أن جيـب الوقـت ويف نفـن .املبـدع والتفكـري االبتكـار حنـو النوعيـة واألنشـطة
 .12التسويق اإلسرتاتيجي مفهوم يف كبرية أمهية
ريف السابقة نستطيع لقول بأن التسويق االسرتاتيجي هو منهج يعتمد على االنطالق من التحليل الداخلي من خالل التعا  

واخلارجي للمؤسسة, من أجل تشخيص الوضع احلايل الذي يؤدي بنا اىل رسم مستقبل املؤسسة يف ظل املعطيات احلالية, و 
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يقها بطريقة جيدة لضمان بقاء واستمرار املؤسسة يف ظل استغالل أفضل الفرص, عن طريق وضع أنسب االسرتاتيجيات وتطب
 املنافسة الشديدة.

: حيمل التسويق االسرتاتيجي بصورة خمتلفة مأخوذة من تصورات اإلدارة التسويقية,  خصائص التسويق االستراتيجي 4.1
 وفيما يلي وصف مليزاته البارزة :

ارات التسـويق االسـرتاتيجي مضـامني بعيـد املـدى, وبتعـابري واضـع :متتلـك عـادة قـر التأكيد على  الماىامين طويلىة ا مىد 1.4.1.
إسرتاتيجية التسويق االسرتاتيجي التزاما ولين عمال  فمثال  ال يكون قرار السوق االسـرتاتيجي ببسـاطة مسـألة تـوفري )تزويـد( تسـليم 

 13ائن بالطريقة نفسها.فوري إىل زبون مفضل ولكونه مسألة تقدمي خدمات تسليم على مدار الساعة إىل كل الزب
قــرارا اســرتاتيجيا الســتمرار يف تركيزهــا علــى عمــل اإلطــار, ويف الوقــت  GOOYEAR TIREصــنعت شــركة  1980يف عــام   

الطريــق املعــاكن,  GOOYEAR TIREالـذي قلــل األعضــاء ا خــرون للصــناعة مـن تأكيــدهم علــى اإلطــارات اختــارت شــركة 
بالفعـل, ففـي  GOOYEAR TIREشركة  رور السنني وا ن فلقد جنحت إسرتاتيجية حيمل هذا القرار مضامني بعيدة املدى لل

 هناية الثمانينات نشأت كقوة مهيمنة عاملية يف صناعة اإلطارات.
وبتطلـب التوجــه طويـل األمــد للتسـويق االســرتاتيجي اهتمـام اكــرب بالبيئــة فـالتغريات البيئــة حمتملـة يف الفــرتات أكثـر مــن الفــرتات      

ة,  عىن آخـر يف الفـرتة القصـية ميكـن أن يفـرتض املـرء بـأن البيئـة متبقـي مسـتقرة ولكـن ذلـك لـين حمـتمال إطالقـا يف الفـرتات القصري 
الطويلـة وتتطلـب املراقبـة املالئمـة للبيئـة مـدخالت ذكـاء )فهـم( اسـرتاتيجي اتلـف الـذكاء االسـرتاتيجي اتلـف الـذكاء االســرتاتيجي 

لكلفــة كافيــة ويشــكل اســرتاتيجي جيــب أن يعــرف املــرء مــا هــو مــدى املرونــة الــيت املنــافن يف التقليــل عــن  ــث التســويق التقليــدي ا
 اإلضايف للسعر.

 :14وهناك من يضيف اخلصائص التالية
 يهتم بالبيئة املتغرية. -
 االهتمام باملدخالت واملوارد. -
 تتطلب قراراته مدخالت على ثالثة جوانب كلية : -

 سلوب, الثقافة, امليول, العادات, التقاليد الطقوس... اليت مت قبوهلا مع مرور الوقت.اال الثقافة الكلية :2.4.1.

: وهـــم أصـــحاب املصـــلحة واملخـــاطرة أو الـــذين لـــديهم مصـــلحة يف املنظمـــة وهـــم الزبـــائن, املوظفـــون,  المجىىىاميع الكليىىىة3.4.1.
 البائعون, احلكومات, اجملتمع.

 ات, االمكانات البشرية, املالية والتكنولوجية.: املوجودات, اخلرب  الموارد الكلية4.4.1.
يدخل التسويق االسرتاتيجي ضمن اهتمامات املنظمة ككل لذلك فان وظيفة مستويات التسويق االستراتيجي : 1.1

 : 15التسويق تلعب دورا هاما يف املستويات االسرتاتيجية للمنظمة

  المستوى االول : استراتيجية المنظمة 1.5.1.
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 ت التسويق مثل التحليل التنافسي, ديناميكية السوق, التحويالت البيئية تكون من مدخال

 أساسية لصياغة االسرتاتيجية التسويقية على مستوى املنظمة.

 المستوى الثاني : استراتجية ميادين النشاط االستراتيجي2.5.1.

املنتجات اليت تقدمها لتحقيق امليزة التنافسية  هدفها دعم االسرتاتيجية التسويقية, وينصب اهتمام التسويق االسرتاتيجي على   
 للمنظمة.

 المستوى الثالث : استراتيجية وظيفة التسويق3.5.1.

 ينصب على االهتمام على حتليل الفرص وختطيط برامج التسويق من طرف ادارة التسويق. 

 المستوى الرابع : استراتيجية المنتوج التابعة الدارة التسويق4.5.1.

 االهتمام على حنو خطط عناصر املزيج التسويقي و برامج العمل اليومية.وينصب     

 

 : تحليل ماهية الفرص التسويقية ثانيا

تعرف الفرصة التسويقية بأهنا تلك اجملاالت التسويقية املعنية اليت تري املنظمة أهنا تتمتع فيها  مفهوم الفرص التسويقية :1.2.
يع إدارة املنظمة بذل املزيد من اجملهودات التسويقية يف كسبها, وذلك عند التحليل واملقارنة  يزات تفضيلية عن املنافسني لتستط
بالفرص التسويقية يف جمال تنافسي مرتبط بالنشاط التسويقي والذي تتمتع فيه كما يقصد   ،16بشأن اختاذ القرار التسويقي السليم

 17. إشباعها حلاجات العمالء من سلع وخدمات متنوعةاملؤسسة بصفة مميزة تفصيلية بالنسبة للمؤسسات األخرى يف

أن العامل األساسي احملدد للفرص التسويقية هو قدرهتا على استغالل الفرص البيئية بدرجة أكرب من قدرة املنافسني احملتملني  
 :18ويتم ذلك على ضوء الفروض التالية

 أن كل فرصة هلا متطلبات ومقومات جناح حمددة.  -
 ا اختصاصات مميزة  عىن أن املهام تتم بدرجة معينة من اجلودة.أن كل منظمة هل -
تتمتع املؤسسة  يزة تفصيلية يف جمال الفرص البيئية إذا كانت مهامها املميزة تساعدها على حتقيق املقومات املطلوبة  -

 الستغالل الفرص البيئية بدرجة أكرب من املؤسسات املنافسة احملتملة.

 ايا التفضيلية للمنظمة على توافر عدد من الظروف املواتية واليت ميكن توفريها عن طريق:ويتوقف وجود هذه املز 

 البحث عن حاالت بديلة للوضع القائم -
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 جاذبية احلاالت البديلة عن الوضع القائم -
 .لالقدرة على القيام بالعمل التسويقي الالزم لتحقيق هذه احلاالت البديلة بتكلفة معقولة وباحتمال جناح معقو  -

 أنواع الفرص التسويقية :2.2.

 :19من أهم الفرص التسويقية مايلي  

: أي تقدمي اجلديد,ويشمل ذلك تقدمي سلع وخدمات جديدة أو استخدام أساليب ومنافذ جديدة فرصة االبتكار1.2.2.
 لتقدمي السلعة أو اخلدمة لتنمية الطلب عليها أو تطبيق نظام جديد لتقدمي املزيج السلعي.

: أي أداء العمل بشكل أكفأ مما يؤدي إىل الوقت احلاصر, إن التحدي الذي يواجه رجل رصة تحسين الكفاءةف2.2.2.
التسويق هو كيف يسلم سلعته أو خدمته بأقل سعر ويف الوقت املناسب ويرتبط ذلك بتكاليف أداء العمل التسويقي ومدى 

 اإلسراف فيها وسوء جدولة العمل أو سوء توقيته بصفة عامة.

: والسعي يف هذا اجملال هو القاسم املشرتك األعظم يف كافة األعمال التسويقية, حيث خلق فرص مميزة تنافسية3.3.3.
أن هناك دائما فرصة خللق ميزة أو أكثر للمنظمة على حساب املنظمات التنافسية سواء كان ذلك بتقدمي سلعة أو خدمة 

 ...إخل.أفضل أو سعر أكثر جاذبية أو خدمة أكثر تكامال  

: إن السوق يتكون من وحدات غري متجانسة إال أن رجال التسويق كثريا ما فرصة السيطرة عل  قطاع السوق4.2.2.
يتجاهلون هذه احلقيقة ويوجهون جهودهم إىل السوق كمجموعة متجانن الوحدات يف حني أن السوق ميكن تقسيمه إىل 

على قطاع معني أو أكثر وحيقق بذلك استغالل لواحدة من الفرص  قطاعات متميزة وقد تتاح الفرصة للمنظمة ألن تسيطر
 التسويقية.

من أهم املقومات التسويقية اليت جيب أن تتوافر للمنظمات الرائدة يف السوق  المقومات التسويقية للفرص التسويقية:3.2.
 :20القتناص الفرص التسويقية ما يلي

 متعددة تنفق واحتياجات ورغبات مستهدفة. املبادرة يف تقدمي سلع وخدمات جديدة وبأشكال  -

 املبادرة املستمرة يف تطوير سلعها وخدماهتا احلالية واليت تتالءم مع قطاعات تسويقية مستهدفة. -

 املبادرة يف االنتشار اجلغرايف للتواجد دائما بالقرب من العميل يف أي حلظة حيتاج إليها. -

 إعطاء مزايا للعمالء الذين يتعاملون يف أكثر من سلعة أو خدمة. املرونة الكافية يف تسعري سلعها وخدماهتا مع -
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السعي املستمر حنو توفري كافة املعلومات الدقيقة عن السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة وأماكن تقدميها  ومزاياها وكيفية   -
 احلصول عليها.

متعددة منها السرعة يف االستجابة لتلبية  احلرص الشديد على توطيد العالقات مع العمالء وحتقيق رضائهم بوسائل -
 احتياجات العمالء, السرعة يف حل مشاكلهم والتوصل املستمر معهم اجتماعيا يف املناسبة االجتماعية املختلقة.

احلرص على التعامل مع العمالء صغارا  أو كبارا  بشكل حيقق التواصل املستمر مع كل فئة, مستخدمة يف ذلك جهاز بيعي  -
توى عايل من الكفاءة للتعامل مع العلماء واحلرص املستمر على تدريب هذا اجلهاز بصفة مستمرة حتقيقا  هلذا على مس
 الغرض.

الدراسة املستمرة واملنظمة لألسواق للتعرف على التغريات واملستجدات سواء على املستوى اجمللي أو العايل وحماولة إجراء   -
 فق مع تلك املتغريات.التطوير الالزم للتكييف وحتقيق التوا

املتابعة املستمرة لنشاط املؤسسات املنافسة والتعرف على أساليبها بغرض احملافظة على نصيبها يف السوق, بل أيضا على  -
 زيادة تلط احلصة بتطوير جهودها التسويقية ومتييزها عن املنافسني.

ة املتاحة وحماولة إعادة النظر يف تكل اخلطط على احلرص الشديد على التخطيط اجليد الواقعي الستغالل الفرص التسويقي -
 ضوء التغريات اليت حتدث يف األسواق.

الكثافة الرتوجيية لتحقيق االتصال املستمر بالعمالء من خالل وسائل متعددة منها الوسائل املرئية املسموعة مثل أجهزة  -
ة مثل الراديو, هذا باإلضافة إىل إعالنات الطرق التليفزيون واألجهزة املقروءة مثل الصحف اجملالت واألجهزة املسموع

 وغريها.

ميكننا إجراء تقييم للفرص التسويقية املتاحة أمامنا من خالل اإلجابة على األسئلة اجراءات تقييم الفرص التسويقية: 4.2.
 :21التالية

حلجم الفرصة التسويقية, وميثل نقطة ؟ وأمهية هذا السؤال تنبع من أنه حيدد األبعاد القصوى ما هو حجم السوق  الكي1.4.2.
األساس يف االنطالق فيما بعد إىل حتديد الشرحية اليت تستطيع استقطاعها منها بشكل اقتصادي, أي حتديد نصيبنا السوقي, 

 وهذا السؤال إذن يتعلق بقياس الطاقة االستيعابية اإلمجالية للسوق من كل ماركات السلعة املختلفة ومن خمتلف بائعيها.

ونقصد هنا حتديد جمموعة األفراد يف اجملتمع احمللي أو األجنب الذين يستهلكون السلعة اليت  من هم المستهلكون...؟ 2.4.2.
نفكر يف تسويقها داخليا أو تصديرها, ونقصد أيضا حتديد مواصفات هؤالء األفراد, من حيث العمر واجلنن والعدد واحلالة 
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يم والثقافة وغري ذلك من اخلصائص واملواصفات اليت يكون هلا تأثري يف شراء واستهالك السلعة,  االجتماعية والديانة ودرجة التعل
 كمحال اإلقامة ومناطق الرتكز السكاين.

...؟ ويرتبط ذلك بدخول األفراد بصفة أساسية فاملطلوب هو دراسة مستوى الدخل القومي ما هي قدراتهم الشرائية 3.4.2.
دراسة توزيع الدخل على الفرد, وما كانت قاعدة التوزيع عريضة مما يعين تقاربا يف مستويات الدخول ومستوى دخل الفر, وأيضا 

أو ضيقة  عىن وجود تفاوت كبري يف الدخول, كذلك جيب حتديد أمناط اإلنفاق, ألن تلك تبيني النسبة من الدخل اإلمجايل اليت 
ع غري االستهالكية, وتلك املوجهة لالدخار, كذلك يهمنا هنا بيات تنفق على السلع االستهالكية, وتلك املنفقة على السل

 العالقة بني الدخول واألسعار.

فاملستهلك كإنسان له حاجات متعددة ختتلف يف درجة أمهية كل منها, ويف ترتيب  ما هي الدوافع الشراء...؟4.4.2.
 إشباعها, ويف إحلاحها يف األوقات املختلفة.

...؟ فهل هو يفضل شراء السلع التموينية مرة واحدة يف بداية كل شهر, أم مييل إىل الشراء  لشراءما هي عادات ا  5.4.2.
بكميات أقل وبصفة متكررة؟ وملا؟ وهل مييل إىل املساومة على األسعار أم انه تكون األسعار حمددة؟ وملاذا, وهل تفضل ربة 

 ا على استعداد لشرائها من عدة متاجر متخصصة؟ وملاذا؟البيت شراء لوازم الطعام من متجر واحد مرة واحدة أم أهن

؟ ونبحث هنا عن أية عوامل ذات طبيعة خاصة وهلا درجة من ما هي العوامل الخاصة التي تؤثر في تسويق السلعة  6.4.2.
تملة لذلك التغري, التأثري على تسويق السلعة, ومثال ذلك معدل التغري يف األذواق بالنسبة للمالبن السيدات واالجتاهات احمل

 ومثاله أيضا ميل املستهلك إىل شراء املالبن اجلاهزة باملقارنة بامليل إىل شراء القماش وتفصيله بنفسه أو لدى خياط حمرتف.

؟ وتلك تتعلق بالظواهر العامة مثل مدى توافر وسائل هي العوامل العامة في السوق والتي تؤثرعل  التسويقما  7.4.2.
ع وأعداد منظمات التوزيع املختلفة وتوزيعها جغرافيا, ونظم تسجيل العالمات والسياسات االقتصادية للحكومة, املواصالت وأنوا 

ودرجة االستقرار السياسي,واملركز املايل للدولة من حيث دائنيتها ومديونياهتا, واالسترياد خبصوص التعريفات أو احلصص أو 
بني حكومتنا وحكومة الدولة املستهدفة للتصدير } يف حالة التصدير{, ومدى  اإلجراءات أو التشجيع, ودرجة توطد العالقات

السماح بإعادة خروج رأس املال واألرباح, وهوامش الربح السائد, ودرجة التقدم الصناعي وبرامج التنمية القائمة, وما شابه ذلك 
 من عوامل عامة هلا تأثريها يف الســــــــــــــــوق .

؟ والتحليل هنا ينصب أوال  على حتديد إمكانياتنا ومواردنا حتديدا ى قدرتنا عل  استغالل الفرص السانحةما هو مد 8.4.2.
موضوعيا, مث  ث مدى تالءم هذه اإلمكانيات مع الفرص املتاحة اليت أمكنت متييزها يف سوق معينة وتلك اليت ميكن استغالهلا 

خرى يف نفن السوق, وذلك هبدف حتقيق أفضل استغالل للفرص يف سوق أخرى, أو تلك النامجة عن استغالل فرص أ
 واإلمكانيات.
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: من أهم البيانات و املعلومات املطلوبة لتقييم الفرص التسويقية البيانات و المعلومات المطلوبة لتقييم الفرص التسويقية2.5.
 22مايلي :

و املكملة بالسوق و املؤسسات النافسة بالسوق و :مثل السلع واخلدمات البديلة أبيانات تتعلق بالسلع والخدمات1.5.2.
خصائص ومزايا السلع أو اخلدمات األخرى املنافسة , اإلنتاج احمللي واألجنب للسلع واخلدمات ,الواردات والصادرات ,اجتاهات 

 الطلب الداخلي واخلارجي عن السلع واخلدمات

: مثل تصنيفات وخصائص العمالء ,تفضيالت واجتاهات العمالء ,درجة احلساسية لدى العمالء بيانات عن العمالء2.5.2.
 جتاه السلع واخلدمات

أسعار السلع واخلدمات املنافسة , األسعار يف املؤسسات األخرى املختلفة , اجتاهات  :مثلبيانات خاصة با سىىىىىىىىىىىىىعار3.5.2.
 األسعار حمليا وخارجيا  

مدى االنتشار اجلغرايف للمؤسسات وفروعها املختلفة ,مدى إمكانية  مثلانات عن التوزيع والترويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىج: بي 4.5.2.
مقدار واجتاهات هامش  االستخدام للوسطاء يف تقدمي السلع واخلدمات ,عدد وخصائص فروع منافذ تقدمي السلع واخلدمات

 ة } يف حالة استخدام الوسطاء{.الربح للوسطاء يف املنتجات األخرى املنافس

,  سياسات االسترياد والتصدير,  بيانات عن السياسة احلكومية والقوانني مثل بيانات تتعلق بالجانب القومىىىىىىىىىىىىىىي:5.5.2.
االقتصادية العالقات , خصائص واجتاهات النظام االقتصادي للدولة, خطط وبرامج التنمية االقتصادية,  القيود والرسوم واجلمركة

 الدولية

معدالت منو  اخلصائص الدميوجرافية والثقافية واالجتماعية للسكان, العدد احلايل للسكان مثل بيانات عن الىىىىسكان:6.5.2.
 .االجتاه العمراين للدولة, السكان

مستويات واجتاهات ,  اإلنفاقمستويات واجتاهات ,  مستويات واجتاهات الدخلمثل بيانات عن الدخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل: 7.5.2.
مقدار التفاوت يف الدخول بتفاوت املناطق , معدالت منو لدخل القومي,  مستويات الدخل الفردي والدخل القومي,  االدخار

 .واخلصائص

 : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ثالثا

يف الدولية ميكن تلخيصها يف النقاط هناك جمموعة من التعار مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دوليا ومحليا : 1.3.
 : 23التالية
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عامال , أجريا  أما املؤسسة املتوسطة  49عمال إىل  10املؤسسة الصغرية هي اليت تضم بني تعريف اللجنة ا وروبية :  -
 عامال أخريا و تتميز بإستقالليتها  249عامال إىل  50فهي اليت تشغل بني 

سسات الصغرية و املتوسطة هي وحدات تنتج وتوزع سلع و خدمات و تتالف غالبا " املؤ  تعريف منظمة العمل الدولية : -
من منتجني مستقلني يعملون  اهلم اخلاص يف املناطق احلضرية يف البلدان النامية , و بعضها يعتمد على العمل من داخل 

لى عائد منخفض ,و عادة ما العائلة , و بعضهم يستأجر عماال و خرفيني و بعضها يعمل برأس مال ثابت , يعتمد ع
تكسب دخوال غري منتظمة و هتيء فرص عمل غري مستقرة , و يضيف هذا التعريف  بأهنا قطاع غري رمسي  عىن أهنا منشأة 

 ليست مسجلة لدى األجهزة احلكومية أو اإلحصائيات الرمسية غالبا ".
اليت تعتمد على إستقاللية اإلدارة و أن يكون املدير  إن هذه املشروعات هي تعريف لجنة التنمية اإلقتصادية ا مريكية : -

هو مالك املشروع و تتشكل من جمموعة من األفراد و حملية النشأة ,  يث يكون أصحاب املشروع قاطنني يف منطقة 
 املشروع" .

 " تعرف املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب هذا اإلحتاد كمايلي: تعريف اإلتحاد ا وروبي : -

 عمال . 9-1الصغرية جدا من  املؤسسات -

 عامال . 99-10املؤسسات الصغرية من  -

 عامال . 499-100املؤسسات املتوسطة من  -

املشروع الصغري أو املتوسط بأنه ذلك املشروع  1985عّرف قانون الشركات الربيطاين الذي صدر عام التعريف البريطاني: -
 :24الذي يستويف شرطني أو أكثر من الشروط التالية

 مليون دوالر أمريكي 14تداول سنوي ال يزيد عن حجم  -
 مليون دوالر أمريكي 6؟65حجم رأس مال مستثمر ال يزيد عن  -
 مواطن. 250عدد العمال واملوظفني ال يزيد على   -

و ا أن هذه احملددات الثالثة قاصرة على مشل كل ما هو صغري أو متوسط, حيث أن ما يعترب صغريا  يف الصناعات      
 ة قد ال يكون يف جمال السياحة أو جمال الصناعات التحويلية.اخلدمي

دول جنوب شرق آسيا أوجدت تعريفات ومعايري لقياس املشروع الصغري ختتلف عن تلك تعريف دول جنوب شرق آسيا: -
 25املعمول هبا يف بريطانيا وال تتالءم مع واقع احلال عندها.

تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اليابان هي وضع تعريف واضح وكان أول خطوة لتشجيع تنمية و : تعريف اليابان  -
 smallوحمدد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فقد نص القانون املسمى القانون األساسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة )
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and medium Enterprise Basic Lawقانون على ( والذي يعترب  ثابة دستور للمؤسسات الصغرية , ويشدد هذا ال
 26ضرورة القضاء على كافة احلواجز والعقبات اليت تواجه املؤسسات الصغرية وحماولة تطويرها وتنميتها.

من خالل التعاريف الدولية  السابقة نستطيع القول أن : املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي وحدات انتاجية تقوم بانتاج 
االفراد , يشتغلون هبا ,عددهم حمدد حسب التعريف املطبق يف االحتاد السلع واخلدمات, معتمدة يف ذلك على جمموعة من 

 االورو  و وكذلك مت حتديد رقم االعمال واحلصيلة السنوية يف هذا التعريف الذي ذكرناه سابقا.

للمؤسسات الصغرية  اجلزائري املشرع لقد عرفمفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري:   -
 ذلك على نصت وكما م,.ص.للمؤ التوجيهي القانون املتضمن12/12/2001يف املؤرخ 01-18للقانون سطة , وفقاواملتو 
 من أقل تشغل  يث أوخدمات,/و سلعا تنتج قانونية, طبيعة ذات مستقلة, مؤسسات هي م.ص.املؤ فإن , 04 املادة

 مليون ( 500 ) مائة مخن ميزانيتها جمموع يتعدى ال أو جزائري دينار (2 ) ملياري أعماهلا رقم يتجاوز ال شخصا, 250
 معيار هي معايري, ثالثة على بالرتكيز م,.ص.املؤ يعرف اجلزائري املشرع أن نلمن التعريف هذا  خالل , من 27دينار

 28االستقاللية. ومعيار املايل املعيار العمالة,

شهدت اجلزائر تطورت اقتصادية هامة, منها  لقد: تقسيم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري  2.3.
اإلصالحات اهليكلية العميقة اليت تبنتها, ورغبتها يف االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجار وإىل الشراكة األورومتوسطية. مما 

اد وزارة خاصة هباته انعكن على تطور املؤسسات الصفري واملتوسطة وبلغ درجة كبري من األمهية, مما دفع بالدولة إىل إفر 
 : 29أوكلت هلا املهام التالية 1992املؤسسات هتتم بشؤوهنا مسيت بوزارة املؤسسات الصغري واملتوسطة سنة 

 إنشاء وتطوير املؤسسات الصغري واملتوسطة. -

 تأهيل املؤسسات القائمة وحتديدها والرفع من تنافسيتها. -

 ..اخل.تقدمي املساعدات التقنية واإلنتاجية والتسويقية. -

 تقدمي املشورة الالزمة وفتح قنوات االتصال. -

 وضع األطر التشريعية والقانونية لعمل هذه املؤسسات. -

 القيام بالدرسات والندوات وامللتقيات للتعريف هبا. -

 القيام باإلحصاءات اخلاصة بالقطاع. -
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دث يف اجلزائر واملتضمن يف القانون التوجيهي ويف هذا اإلطار قدمت الوزارة تعريفا للمؤسسات الصغري واملتوسطة يعد األح     
, والذي يعد مرجعا لكل برمج وتدابري املساعدة 2001/12/12املؤرخ يف  18/01لرتقية املؤسسات الصغري واملتوسطة رقم 

 والدعم لصاحل هذه املؤسسات وإعداد ومعاجلة اإلحصائيات املتعلقة هبذا القطاع.

معايري هي  03عايري األوربية يف حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك باستخدام لقد أخذ املشرع اجلزائري بامل     
 : 30أنواع هي 03العمالة, رقم األعمال واالستقاللية,بالتايل قسمت املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب التشريع اجلزائري إىل 

مليون دينار,  20عمال, وحتقق رقم أعمال أقل من ( 09( إىل تسعة )01: هي اليت تشغل من عامل )المؤسسة المصغرة -
 ماليني دينار. 10أو ال تتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 

مليون  200عامال, وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  49إىل  10: هي املؤسسة اليت تشغل ما بني المؤسسة الصغيرة -
 .مليون دينار 100دينار, أو ال تتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 

 200عامال, ويكون رقم أعماهلا حمصور ما بني  250إىل  50: هي املؤسسة اليت تشغل ما بني المؤسسة المتوسطة -
وميكن تلخيص ما سبق يف مليون دينار ,  500و 100مليار دينار, ويكون جمموع حصيلتها. السنوية ما بني  02مليون و

 اجلدول ا يت:

 ة والمتوسطة وفقا للمشرع الجزائري(: شروط المؤسسات الصغير  01الجدول رقم)
عدد  

 العمال
 الحصيلة السنوية رقم ا عمال

 مليون دج 10<  مليون دج 20<  1-9 مؤسسة مصغرة
 مليون دج 100<  مليون دج 200<  10-49 مؤسسة صغيرة
 -250 متوسطة

 مليار دج 02 -مليون  200 50
 مليون دج 100-100

 90ره ، صسعود وسيلة ،مرجع سبق ذكالمصدر: 
 اقتصادية, لظروف املسرحني العمال إدماج إعادة يف املؤسسات هذه أمهية : تظهرأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة3.3.

 النوع هذا به يتميز ملا البطالة, امتصاص يف يساهم ما هذا يف الواقع أفكارهم وجتسيد والتجارب الكفاءات باستغالل يسمح مما
 الدول إليها تدعوا اليت األولويات من أصبح املؤسسات هذه متويل فعملية .القطاعات شىت يف عمل فرص خلق يف املؤسسات من

 عدم إىل املؤسسات من النوع هذا الرتكيز على أمهية وتظهر احمللية, االقتصادية التنمية يف واملسامهة االجتماعية ا فات لتجنب
 جند واملتوسطة الصغرية الصناعات من أساس ا يتكون الذي التحويلية صناعاتال فقطاع" العربية, املناطق يف فعال بشكل مسامهتها

 احلديثة الدول من العديد يف % 35 عن يزيد املتطورة البلدان يف أن حني يف % 10 تتجاوزن ال احمللي الناتج يف مسامهتها أن
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 للصناعات ومغذية مكملة صناعات غالبا" رهاالعتبا املؤسسات من النوع ذاهب االهتمام ضرورة أيضا نرجع أن وميكن,"التصنيع
 يف يساهم مما املدن باجتاه العمال هجرة من تقلل فهي ملدن الصغرية أو بالريف إقامتها عند تلعبه الذي الدور اىل إضافة الكبرية,
يف  ومساندة دعما عرف املؤسسات من النوع هذا أن فنجد العاملي املستوى على أما" , واجتماعيا اقتصاديا جهوي توازن خلق

 العاملة القوى من باملئة50-60بني ما وتشغل العامل يف املؤسسات من تقريبا % 90 متثل اهنأ حيث :واخلاص العام القطاعني
  31.العامل يف

للمؤسسات الصغرية املتوسطة من اخلصائص ما يؤهلها لتحقيق األهداف  :خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة4.3.
 :32اليت ميكن تلخيصها فيما يلي سالفة الذكر, و

صغر احلجم و قلة التخصص يف العمل, مما يساعد على املرونة و التكيف مع األوضاع االقتصادية احمللية و الوطنية, و  -
 .ينمكن أن تكون دولية يف ضل العوملة و التفتح االقتصادي العاملي

يل خصوصا إذا كان املستحدث أو املستحدثني ميتلكون الضآلة النسبية لرأمسال هذه املؤسسات مما يسهل عملية التمو  -
 نصيبا من رأس املال بصورته العينية أو النقدية.

سرعة االستجابة حلاجيات السوق, ذلك أن صغر احلجم  عموما و قلة التخصص و ضآلة رأس املال كلها عوامل  -
كلفة بكثري مما لو تعلق األمر  ؤسسة  تسمح بتغري درجة و مستوى النشاط أو طبيعته, على اعتبار أنه سيكون أقل  

 كربى.
قدرة هذه املؤسسات على االستجابة للخصوصيات احمللية و اجلهوية, تبعا لدرجة وفرة عناصر اإلنتاج و مستوى  -

 القاعدة اهليكلية.
رفع دقة اإلنتاج و التخصص مما يساعد على اكتساب اخلربة و االستفادة من نتائج البحث العلمي مما يساعد على  -

 مستوى اإلنتاجية و من خالهلا ختفيض كلفة اإلنتاج.
سرعة اإلعالم و سهولة انتشار املعلومة داخل هذا النوع من املؤسسات ميكنها من التكيف بسرعة مع األوضاع  -

 االقتصادية و االجتماعية.
ق النتائج النهائية اليت يقصد بأهداف التسويفي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  االستراتيجي أهداف التسويق5.3.

ترغب املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حتقيقها من خالل األنشطة اليت تؤديها ادارة التسويق يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
, وللمؤسسات أهداف اسرتتيجية يشرتك يف حتقيقها خمتلف األقسام القائمة على تنفيذ أنشطتها , وهذه األهداف هي : الربح , 

 :33وهي بالتفصيل كمايلي  نمو , البقاءال

يعد  الربح  أحد املؤشرات اليت تعرب عن مدى جناح املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف حتقيق أهدافها : هدف الربحية 1.3.5.
, ومسؤولية حتقيق الربح ال تقع على عاتق قسم أو وحدة ادارية دون غريها , بل هو حصيلة تضافر جهود خمتلف األقسام 

الوحدات االدارية يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة , وهذه املسؤولية ال تنحصر يف ادارة التسويق وحدها , ولكن هذه األخرية  و 
كواحدة من ادارات املنشأة الصغرية  تسعى اىل حتقيق حجم مربح من املبيعات عن طريق العديد من األنشطة التسويقية  ,منها 
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ة تشبع رغبات وحاجات بحث عن قطاعات  سوقية مر ة , وتشجيع البحث عن سلع جديدخلق فرص تسويقية جديدة , وال
يظهر دور التسويق يف زيادة معدل العائد على االستثمار , من خالل حتسني معدل الربح والرتكيز على حجم املستهلكني و 

خالل زيادة املبيعات بدرجة أكرب من التكلفة , املبيعات وتكلفة البيع , ألن ذلك يسمح هلا بتحقيق الزيادة يف معدل الربح , من 
  أو ختفيض التكلفة بدرجة أكرب من املبيعات , وحيت ميكن للقائمني على عملية التسويق يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة أن 

ليت تساهم يف تكوين تساهم بفعالية يف زيادة معدل العائد على االستثمار , ال بد أن  تكون على علم ودراية بكافة العناصر ا 
 هذا العائد .

وحتاول املؤسسات الصغرية و املتوسطة تعظيم أرباحها , ولكن  حريتها جتاه حتقيق هذا اهلدف حمددة , حيث توجد 
 ومن هذه القيود : حتقيق ر ية أعظم هلذه املؤسساتقيود حتول دون امكانية 

 .الرقابة احلكومية على األسعار -

 م .وجود املنافسني وتصرفاهت -

 ريعات الضريبية واجلباية .التش -

اىل تنويع وتوسيع حجم نشاطاهتا و أعماهلا يف السوق , والتسويق  املؤسسات الصغرية و املتوسطةتسعى : هدف النمو 2.3.5.
أومن خالل غزو  يجة زيادة احلصة السوقية هلاهم يف حتقيق هدف النمو عن طريق زيادة حجم املبيعات والذي يكون نتايس
تستجيب هلدف النمو من خالل توسيع قاعدهتا االنتاجية , وزيادة  املؤسسات الصغرية و املتوسطةاق جديدة لذلك فان أسو 

اىل القيام  دة املنافسة تدفع هذه املؤسساتعدد األقسام والوحدات وهو ما يطلق عليه بالنمو الداخلي , كما أن زيادة ش
 , مما يرتتب عليه زيادة التكاليف الثابتة .باستشمارات جديدة وتوسيع نطاق القائم منها 

للمؤسسات الصغرية و تشرتك مجيع األقسام والوحدات االدارية يف حتقيق هدف البقاء واالستمرار :  هدف البقاء3.3.5.
رية يف السوق , وتؤدي أنشطة التسويق دورا حيويا يف حتقيق هذا اهلدف , وتساهم وظيفة التسويق يف حتقيق استمرا املتوسطة

 وبقائها من خالل القيام   ا يلي  : هذه املؤسسات

يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة البحث املستمر والدائم عن فرص تسويقية جديدة من خالل زيادة احليز الذي حتتله  -
 السوق القائمة أو القيام بغزو أسواق جديدة أو التحول اىل  تسويق منتجات أكثر ر ية .

تطوير  نظم املعلومات التسويقية  املتعلقة جبمع ومعاجلة وتدوين معلومات سوقية , وتزويد القائمني العمل على تنظيم و  -
هبذه املعلومات يف الوقت املناسب , لتتمكن من اختاذ القرارات السليمة يف مجيع املؤسسات الصغرية و املتوسطة على 

 اجملاالت واألنشطة .
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 : خالصة

املتوسطة تعد حمرك من حمركات التنمية االقتصادية و االجتماعية من خالل دفعها لعجلة النمو  ان املؤسسات الصغرية و       
االقتصادي مثل زيادة و تطور عددها , ومسامهتها يف رفع نسبة اليد العاملة , وزيادة القيمة املضافة باالضافة اىل القضاء على 

مثل سهولة انشاؤها , و ا أن هذه املؤسسات تتصف ببعض اخلصائص بعض الظواهر االجتماعية السلبية مثل الفقر و البطالة 
وصغر حجمها والتخصص يف انتاج معني وتلبية حاجات  قطاعها السوقي  , فهي هبذه الصفات قادرة على حتقيق حصص 

هج التحليلية احلديثة سوقية كبرية و مراكز تنافسية عالية  ولكن افتقار هذه املؤسسات اىل الفكر االداري االسرتاتيجي و املنا
جيعلها تفقد قطاعات سوقية متنوعة ومر ة, وبالتايل ضياع فرص تسويقية كثرية ,  وخري دليل على ذلك مبادئ ومفاهيم التسويق 

واستغالهلا  توجيه املنظمة حنو تلبية حاجات املستهلكني وكذلك حتديد الفرص التسويقية املتاحة أمامهااالسرتاتيجي اليت تضمن 
طاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف بيئة االعمال ل استغالل وحتقيق ميزة تنافسية يف ظل املنافسة احلادة اليت يعرفها قأفض

 املتغرية و املتطورة باستمرار.

  :34ص تبين املؤسسات الصغرية و املتوسطة ملفهوم التسويق االسرتاتيجيراسة قمنا بتقدمي بعض االقرتاحات ختومن خالل هذه الد

 وأهدافها .املؤسسات الصغرية و املتوسطة أن يكون التسويق موجها أساسيا لفلسفة  -

  االسرتاتيجي.  ا يتفق ومفهوم التسويقأن يتم تصميم اهليكل التنظيمي للمؤسسات الصغرية و املتوسطة  -

 .املؤسسات الصغرية و املتوسطةفة التسويقية يف يالتخطيط املنظم للعملية للوظ -

 .املؤسسات الصغرية و املتوسطةر املنتجات اليت تقدمها ختطيط وتطوي -

 القيام ببحوث التسويق . -

 تأكيد أمهية وسائل الرتويج . -

 أنظمة التسعري . -

 منافذ التوزيع . -

 التصرف على أساس أن املستهلك هو امللك . -

 :35ي ما يلاملؤسسات الصغرية و املتوسطة يف  نتائج تطبيق مفهوم التسويق وقد كان من         

 تزايد االهتمام باملعاهد  االدارية والتجارية والتسويقية أكثر من االهتمام بأية معاهد أخرى . -
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 ظهر اهتمام خاص وتوجه كبري حنو دراسات السوق وسلوك املستهلك . -

ق واملستهلكني من املشاكل الداخلية هلا اىل املشاكل اخلارجية املرتبطة باألسوااملؤسسات الصغرية و املتوسطة حتول اهتمام  -
 وسائر املؤشرات  البيئية .

 تعددت املنتجات واخلدمات اجلديدة نتيجة لالهتمام املتزايد  اجات ورغبات املستهلكني . -

ارتفاع املبالغ املخصصة للتسويق وصعودها املستمر , حيث أصبحت ميزانية التسويق توازي ميزانية االنتاج  ال بل تتعداها  -
 أحيانا .

ى هذا املستوى هي كون مرحلة املفهوم التسويقي هي ) مرحلة سيادة املستهلك (  الذي أصبح يف قمة اهلرم , أهم نتيجة عل -
 أو للمنتج .للمؤسسات وذلك خبالف املفاهيم اليت كانت فيها السيادة 
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