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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 
1جامعة ابتنة    

قتصادية والتجارية وعلوم التسيي كلية العلوم اال  
 ختصص جتارة دولية   –السنة الثالثة جتارة      

 التسويق الدويل السداسي اخلامس يف مقياس    المتحانموذجية  الن  اإلجابة
 

أجب على األسئلة التالية ابختصار  نقاط10اجلزء األول   

ن 1  : السؤال األول  
الباحثني مثل ختلإملاذا   العديد من    و   (Doole & Lowe, 2008و)   Albaum & Peterson, 1984) ) ف 

(Ghauri ,2009  Cateora&,)    ؟  تسويق الدول اليف تعريف 
تسويق    مبجالاهتمت    اليتاختالف املفاهيم    اىل:راجع    وهذاتسويق الدول  ال اختالف العديد من الباحثني يف تعريف  

،  فقط التسويقية    األنشطةسويق الدول من مفهوم  ت  Albaum & Peterson, 1984) )ثال درس  املالدول وعلى سبيل  
هتتم ابملنظمات    اليتالتسويقية واملصاحل    األنشطةدرس مفهوم تسويق الدول من حيث    (Doole & Lowe, 2008)  اما  

يريد الباحث  وهلذا تسويق الدويل عرف حسب املفهوم الذي  ،  خارج البلدان   ا دماهتخو   انتجاهتمالدولية من اجل تسويق  
  االعتبار   بعني  أتخذ لكن    فقط،الفكرة العامة    )هذه   تسويق الدويل.  ف اختلف العديد من الباحثني يف تعريذا  وهل  دراسته
 .  اإلجابة( يف   الطلبةحتليل 

 ن 3السؤال الثاين: 
مقارنة لفهم ممارسات التسويق الدويل من قبل الشركات  ثالثة حمددات  (Partaviyar and Sheth,2001)قدم 

 ذكرها؟ أالدولية واليت تسعى اىل تسويق منتجاهتا عرب خمتلف األسواق الدولية،  
 ؛ ان يف خمتلف البلدالتسويق الدول  أنشطةتشرح كيفية تطبيق  واليتنة املقار  ف. االوصا-1
 الوطنية؛ تصف احملددات اهليكلية املرتكزة على االختالفات  واليتالتفسريات املقارنة  -2
واحملددة من قبل الشركات املتعددة املختلفة  ةالتسويقي  والعملياتات سرتاتيجي اللاملقارنة حول كيفية وضع بلد ما  ت. املواصفا-3
 (Yeu et al ,..2012)  .اجلنسيات

 التالية: ذكر الفرق بني املصطلحات أ: ن3  السؤال الثالث 
 التنافسية املنافسة وامليزة  

من عارضي املنتـج إىل    وسيلة اكتشاف هيكل السوق األمثل، غايته تعظيم رفاهية املستهلك، حبيث يسعى كل   املنافسة: 
 التكامل.  تعظيم الفارق بني القيـمة اليت ينظر إليها الزابئـن للمنتج املعروض وبني تكلفة

على املنافسني، أي أن امليزة التنافسية جتعل املؤسسة فريدة  هبا املؤسسة  تعين إجياد ميزة متفردة تتفوق    امليزة التنافسية:
 .اآلخرين ومتميزة عن املنافسني 

 فان: (N Sheth & Sharma, 2005)باحث  شارا له الأما  وحسب  . املنتوج الدويل واملنتوج العاملي
الدويل: تلك   املنتوج  ضغط من    أيدون  الدولية وتباع وتسوق    األسواق  خمتلف  تتوفر يف   اليت املنتجات    مجيع  هي 
 . ، السيارات وغريها من املنتجات الدوليةاهلواتف النقالة  املثال: وعلى سبيل   ،املنظمات الدولية وغريها 
تعرب    واليت   األخرىوال تتوفر عند الكثري من الدول  طبيعة  يف ال  الندرة ميزة  هلا    اليت هي مجيع املنتجات    املنتوج العاملي: 

سويقها او  كما ميكن ت  ،ملثل هذه املنتجات العاملية   رةجملموعة من دول املصد  يزة التنافسية على املستوى االقتصاد الكلي املعن  
املشتقات البرتولية،    ،األملاس،  : الذهبالرمسية العاملية وعلى سبيل املثال  اتهيئ  وأاال برتخيص من قبل املنظمات الدولية  بيعها  
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الفكرة    )هذه   . ن قبل املنظمات العاملية املعروفةة ماملربم و   عاملية فاقيات  حتت ات كل هذه املنتجات العاملية تباع وتسوق    .البرتول 
 .  اإلجابة( يف   الطلبةحتليل  االعتبار بعني   أتخذلكن    فقط،العامة  

 & N Sheth)  باحثشارا له الأ ما وحسب  .حياة املنتوج العاملي   ودورة دورة حياة املنتوج الدويل 
Sharma, 2005)  فان : 

االشباع واالزدهار، الرتاجع    ، النضج ، النمو،  الظهور  مراحل:   مخسة اة املنتوج الدول هلا  دورة حي  : الفرق بينهما يف يكمن  
وعلى  ل فقط  حمرا أربعةتكمن يف    العاملي ا دورة حياة املنتوج  م. ا وغريها   والسياراتقالة  وعلى سبيل املثال اهلواتف الن  واحندار.

االتفاقية املربمة بني    بتسوق وتباع حس  األوىل  يف:   وغريها من املنتجات العاملية، كما ميكن الفرق سبيل املثال البرتول الذهب  
تكون  اما الثانية    ، األورويبمثل االحتاد  تالت االقتصادية  ك شروط التحسب    او   هلذه االخرية  املستوردة   ملصدرة والدول ا  دول ال

العامة    فكرة )ظمات العاملية مثل املنظمة العاملية للبرتول وغريها  ن املفاقيات املربمة والتابعة اىل  االت عملية تسويقها وبيعها حسب  
 . حسب حتليل الطلبة(  اإلجابةوتبقى  ، فقط

   ن1:  ؤال الرابعلسا
 ذكر املتغري األساسي الذي يتحكم يف دورة حياة املنتوج الدول؟ أ

  األسواق لف تسوق على املستوى الدول يف خمت  اليتكل اهلواتف   :وعلى سبيل املثال يف سوق اهلواتف مثالالتكنولوجيا 
ن  مكلكن ي  طارية وغريها،الب  ،مثل جودة الشاشة   صهلا نفس اخلصائ   ،و ال أقتصادية  االتكتالت  ال العاملية سواء كانت اتبعة اىل  

 . عامل التكنولوجي فقط بينهما يف  الوحيد  الفرق
 ن 2السؤال اخلامس:  

 ميزان املدفوعات، حلل هذا البعد من حيث اهلدف الذي يسعى اليه؟ هو  بعاد تسويق الدول احلديث أمن بني  
, 2013) الباحث اسةاثبتته در وهذا حسب ما  العملة الصعبة لدى دول توفري إمكانية يف يكمنا البعد ى اليه هذاهلدف الذي يسع

Gomez). اإلجابة(يف   الطلبةحتليل  االعتبار بعني أتخذلكن  فقط،الفكرة العامة  )هذه  . 
 نقاط.  10اجلزء الثاين  

 اخرت اإلجابة الصحيحة يف كل عبارة مما يلي بوضع اإلشارة * يف املكان املناسب مع التحليل  
اىل وقتنا   2015بداية من سنة و   Scopusقاالت العلمية واملنشورة يف قاعدة البياانت املحسب الدراسات السابقة من -1

 فان تسويق املنتجات على املستوى الدول يعتمد على:   ،احلال
 التفاوض. تقنيات  •

 اقتصادي ال كان هناك تبادل  بني الدوليتني    املربمة عن طريق تقنيات التفاوضات  فاقي مريكا لوال االتأعلى سبيل املثال الصني و   التحليل:
بني الدولتني  ، لكن تقنيات التفاوض  زيع وغريهاو اسرتاتيجيات الت  مثل:متوفرة لدى البلدين  التسويقية    تاالسرتاتيجيابرغم ان مجيع  هما  بين

سعت اليه الدول  ما  وهذا  فاهيم الدولية تتحكم فيها العالقات الدولية اكثر  جتنب الصراعات االقتصادية االن امل  يفلعبت دورا كبريا  
 احلديثة فقط   فاوضتقنيات الت املربمة عن طريق و هلا عالقات دولية قوية  اليت للدول حيث اهنا سوقته اال COVID19املنتجة للقاح 

  .تسويقية ع املفاهيم ال مجيسقطت الة يف هذه احلو 
 حتافظ الشركات الناشئة عند دخوهلا اىل األسواق الدولية على:-2

 .مكانتها بني شركات األخرى املنافسة  •
ستوى التكنولوجي املحسب كذلك   و ةحمدود ايتافس يف مستو بل تن ، جل املنافسة القوية أرية من الكبتلك الشركات ليس هلا اخلربة الن  :التحليل
هذه الشركة تسوق    بدأتشركة هواوي وعلى سبيل املثال    ،خطوةول  أة التنافسية كقطة قوة يوفر هلا امليز عن نرب  والذي يع  ،الناشئة   شركة  لدىاملتوفر  

من اجل التعريف بعالمتها التجارية وخلق   ،السوق املستهدف  البحث عن مكانتها يف    وهدف منها هو  وىلأوية كمرحل  سياال  سواقاالمنتجاهتا يف  
سوق يتميز الالن هذا    ،يدلكن حبذر شد  األوروبيةبدأت هذه الشركة بتسويق منتجاهتا يف سوق  و   ،خطوة اثنيةك   ذهنية للمستهلك الدولال صورة  ال

الدول  و   موحدةابلعملة   اتبعت شركة هواوي اسرتاتيجية ختفيض    ،األعضاءينتمي اىل بنك واحد وحتت شروط معنية ختدم مصاحل   األسعاروهنا 
لكن كان هدفها هو البحث على مكانتها يف هذه السوق وبعد   ،سوق االوربية الكبرية يف   أرابحقق غم اهنا مل حتجاهتا بر منتجاهتا مع زايدة جودة منت

كانت   واليتلدى الشركة    على املستوى االقتصاد الكلي   ةالدولي  األسواقسوق اهلواتف زادت معها تقنيات دراسة  نولوجي الذي شهده  كالتطور الت
 االمريكية.  األسواقمتهد اىل الدخول اىل 

 حسب حتليل الطالب( اإلجابة، وتبقى فقط العامة فكرة)
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فان معظم الشركات العاملية تسعى جاهدة اىل تسويق منتجاهتا ألول مرة   w.w.w.statista.comحسب االحصائيات األخرية للموقع  -3
 اق: يف األسو 
 االمريكية  •

واد سيليكون يف  ل  الصناعية نطقةامل وعلى سبيل املثال  األجنبيةب الشركات ستقطاإيف  عاملياحسن اال االمريكية تعترب  األسواقالن  :التحليل
 األسواقتبقى  والعامل يف  األقوى األمريكييعترب االقتصاد ، كما أخرىالعاملية  األسواقتداوال يف  األكثرتعترب العملة االمريكية كما و  ،أ.م.و

 .االمريكية  لألسواق األولينية املنافس الص
 يعتمد التسويق الدول احلديث على جانب: -4

 املعلومات والرقمنة وتكنولوجياالتكنولوجيا  •
 (العامة فقط )فكرة  .العاملية وعكس األسواقيف فمرحبا بيه  ه التكنولوجيا العاليةمن لدي التحليل: 

 اهلدف األساسي الذي يسعى اليه التسويق الدول احلديث هو:-5
 حتقيق الربح  •
بل تقوم بتسويق  ، أوال فةاملستهد األسواقالدولية بدون دراسة  األسواقامر يف تسويق منتجاهتا عرب : الن الشركات العاملية ال تغالتحليل 

 هو حتقيق الربح فقط. األخريدف يف اهلملزيج التسويقي الدول و اب هتتم  اليت األساليبمجيع منتجاهتا ابستعمال 
 

 أستاذ املادة  ع متنيايت لكم ابلتوفيق.م


