
  

 1  د روال غازي اسماعيل
 

 3املحاطرة 

 الاضتراثيجية العامة:

 ويمىً بيان الجىاهب)العىاصر( التي جظمها الاصتراجيجيت العامت على الىحى الخالي:

 
الجىاهممب التممي  مىممً وجخظمممً همملخ ال ؼممىة اجطمما  وجؼايممم اللممرالاث كعممةرة لحممن املخع لممت بيممن حاهممب مممً 

 الضيؼرة ع يها.

 وفيما  لي بعع اللرالاث الخىخيىيت التي  حخاج مخجر الخجسئت إلى اجطا ها وجىفيلها:

: مىقع وعمليات املحجز: ويحضمن ما يلي:
ً
 أوال

 م عروغ الخأحةر مً حيث الخفاوض بغأنها والىفاء بها.

 كع املىافل الجد دة.م إ ا وان ل مخجر فروع)ص ض ت(  جب إجطا  كرال بغأن مى 

 م جىظيف وجدليب وإلاعراف على العام ةن.

 م إهفاق املىازهت هما هى مطؼؽ على مدال العام.

 م إعادة الىظر في صاعاث العمن و ما جؼ اذ الظروف  لً.

 م مراحعت املطسون في طىء املايعاث والخأهد مً حضً جطسيىه.

:
ً
 وثحضمن ما يلي:"البضاعة املنحجات "  ثانيا

 الخىصع أو الاهىماظ في أصىاف ون كضمم 

 م جركب الاصىاف الجد دة وإطافتها.

 م الخفاوض املضخمر بغأن عروغ الغراء والاحث عً مىلد ً حدد.

 : الخطعيرة: ويحضمن ما يلي:
ً
 ثالثا

 م الخأهد بعىلة مضخمرة مً أن لصعال حعىط العىلة العامت ل مخجر وصىكه املضتهدف.

 إلى إجطا  إحراء لخيغيؽ بيع لصىاف بؼيئت الخرهت.م كد  حخاج لمر 
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مممم إجطممما  إلاحمممراء املىاصمممب واصمممخجابت لليمممام املمممىلد ً برفمممع أصمممعالهم  أو حةيةمممر املىافضمممةن  صمممعالهم )زيمممادة أو 

.)
ً
 جطفيظا

 الصىرة العامة و الترويج و ثحضمن: رابعا:

 م الىاحهت ال الحيت ل مخجر وهىافل العرض.

 صيةت ووكذ إلاعالن.م إخخيال وصي ت  و 

 الاهخمام املضخمر بعرض الاظاعت داخن املخجر

 الزقابة:

التممي جم ممن عم يممت مىظمممت لخح يممن أداء مخجممر الخجسئممت. ولعممد عم يممت الخح يممن   auditويؼ ممم علممى همملا إلاحممراء 

  خم اعادة الىظر بالجىاهب الض ايت مع املحافظت على الجىاهب الا جابيت.

 ــ الحغذية العكطية:

 ومؤعراث عً مدي هجاح ون حسء مً عىاصر الاصتراجيجيت. مزثدةجحعن إلادالة على بياهاث 

 
ويجممممب الاهخمممممام بيممممن مممممً الىممممىعةن مممممً الاياهمممماث املرجممممدة حتمممم   دضمممم   جحد ممممد لصمممماا  والاصممممخةالٌ الفممممىل  

 ل فرص  وهللً معالجت املغاون.
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 أنىاع مؤضطات الحجشئة وثطىرها

 الحجشئة على أضاص امللكية:ثصنيف مؤضطات 

 
 وهاةن فيما  لي أهم ال عائص  واملسا ا والعيى  الخىافضيت املرجاؼت بين هىع.

 اوال: املحاجز املطحقلة:

 يعرف مخجر الخجسئت املضخلن بأهه هى الل   م ً وحدة واحدة فلؽ ل خجسئت.

 
 

 يمكن ثلخيص أهم مشايا وعيىب الحجشئة املطحقل فيما يلي:

 العيىب املشايا

دلحممت عاليممت مممً املروهممت فممي اخخيممال املىكممع ووطممع  -1

 الاصتراجيجيت.

ك ممممممممممت الاصممممممممممد مالاث املؼ ى ممممممممممت ل خممممممممممأحةر والخأز ممممممممممث  -2

 ولحىل والاظاعت.

 

املمىلد ً بضم ب صمةر طعف اللىة الخفاوطيت ممع -1

 حجم املغتر اث.

 عدم اللدلة على جحليم وفىلاث الدجم الىاةر.-2

ان معظمممممم العم يممممماث حعخممممممد علمممممى العممممممن املى مممممف  -3

 وعمدم اصمخطدام الخاصمب 
ً
بض ب اداء معظمهما  مدويا
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الاصمممممممممخلالليت وعمممممممممدم الخاحمممممممممت إلمممممممممى الدغممممممممماول ممممممممممع  -3

 آخريً.

كىة الخمافس الخ  م ي فجميمع الىخمائو حعمىد علمى  -4

 املالً.

 

 آلالي بض ب جي فت.

اللمممممدلة املحمممممدودة علمممممى اصمممممخطدام وصمممممائن إلاعمممممالن  -4

 العام.

شمممممم ص املالممممممً مممممممما  هممممممدد  الاعخممممممماد اليامممممممن علممممممى -5

 اصخمراليت املغروع.

الىكممذ واملممىالد محممدودة التممي جطعممص ل خطؼمميؽ  -6

 ػىين املدي.

 

 ثانيا: محاجز الطلطلة:

 يعرف مخجر الض ض ت بأهه عاالة عً وحداث ججسئت مخعددة مم ىهت م ىيت مغترهت.

ميغمممأة  566666جمخ مممً حمممىالي مخجمممر ص ضممم ت  76666م  مممممممممممممممممم66666ويىحمممد بالىت ممماث املخحمممدة لمريىيمممت حمممىالي 

 ل خجسئت.

 املشايا والعيىب الحنافطية ملحاجز الطلطلة:

 العيى  املسا ا

كىة الخفاوض مع املىلد ً أهبر بض ب هبر حجم  -

 املغتر اث مما  ؤد  إلى:

اللمممدلة علمممى الخعاممممن فمممي لصمممىاف الجد مممدة  -1

 بمجرد ظهىلها.

اصممممخجابت املممممىلد ً  وامممممر الغممممراء العمممممادلة  -2

 منهم.

حليممممم الىفمممماءة فممممي الخيمممماليف عممممً ػريممممم بعممممع ج -

 وظائف الجم ت.

 اللدلة على اصخطدام الخاصااث آلاليت. -

 امياهيت إلاعالن في وصائن إلاعالن العام. -

 اصخطدام ادالة محترفت. -

جطعممميص وكمممذ وممممىالد وافيمممت ل خطؼممميؽ ػىيمممن  -

 املدي.

عىمممممممد اصمممممممخلرال مخجمممممممر الض ضممممممم ت جعممممممما  مروهخمممممممه  -

مىاكممممع وافيممممت  ةممممر محممممدودة م ممممن صممممعى ت إ جمممماد 

 مخداخ ت مع بعظها.

صممعى ت املحافظممت علممى صياصممت مدضمملت باليضممات  -

لجميممممممممممممع الفممممممممممممروع باليضممممممممممممات ل صممممممممممممعال وحغممممممممممممىي ت 

 املىخجاث  والترويو.

 الجفاع جي فت الاصد مال هديجت إلا جال. -

مغمممي ت الركابمممت إلاداليمممت وخاصمممت فمممي حالمممت مخجمممر  -

الض ض ت    الفروع املىدغرة حةرافيا فمي هؼماق 

 ع.واص
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 ثالثا: املحاجز التي جعمل من خالل حق الامحياس:

 أو جممماحر حم مممت ه:انـــيعـــزق حـــق الامحيـــاس ب
ً
ومخجمممر (، اجفممماق حعاكمممد  بمممةن صممماحب الخم)المممل  كمممد  يمممىن مىخجممما

 لممىمؽ معممةن 
ً
الخجسئممت املمىممىح لممه الخممم  يضممم  بممالصممت عممين معممةن مممً العمممن جحممذ اصممم معممروف  ووفلمما

 مً العمن.

 العمل خالل حق امحياسمشايا وعيىب 

 العيىب املشايا

1-  
ً
حعمممممٌى املمممممرخص لمممممه علمممممى اصمممممم معمممممروف جمامممممما

 ومىخجاث مغهىلة.

حعممممممممٌى املممممممممرخص لممممممممه حممممممممم الايممممممممع الغممممممممامن فممممممممي  -2

 مىؼلت حةرافيا معيىت.

 مىممً أن  ممخم الغممراء بأصممعال ألخممص بضمم ب هبممر  -3

 الدجم. 

إمياهيممممممممت صممممممممرعت حغمممممممماع الضممممممممىق فممممممممي حالممممممممت مممممممممى   -1

مخلال ت ممما  مؤزر الترخيص لعدد هاةر في مىاػم 

 على مايعاث وال اح حميع الىحداث.

أن املممممممرخص لممممممه كممممممد  ليممممممد بغممممممروغ ججبممممممرخ علممممممى  -2

الغمممممممممراء ممممممممممً مممممممممماه  التمممممممممرخيص او ممممممممممً ممممممممممىلد ً 

 معيىةن

 ممما  حضممب ما ممع إلاجمماوة علممى أصمماش وضممات  -3
ً
 الامما

ممممممً احممممممالي املايعممممماث بعمممممرف الىظمممممر عمممممً أل ممممماح 

 املرخص له.

د عىد الغروغ جطٌى ماه  الترخيص الةاء العل -4

 املطالفت ت  عرغ  

  

 املحاجز أو ألاقطام املؤجزة رابعا:

 املخجر أو اللضم املؤحر عاالة عً كضم في مخجر ججسئت مؤحر الى ػرف اخر.

وعمممممادة مممممما  يممممممىن صممممماحب اللضممممممم املمممممؤحر مضممممممؤوت عمممممً حميمممممع الجىاهممممممب ال اصمممممت بممممممه بمممممما فممممممي  لمممممً الخأز ممممممث 

 مً مايعاجه هئ جال. والترهيااث  ويدفع ل مخجر لصلي وضات مئىيت

 مشايا وعيىب املحاجز أو ألاقطام املؤجزة:

 العيى  املسا ا

ان الممل   لممىم بالدغممةين  ممدفع ملابممن الاظمماعت  -1

 ولحىل و للً  طفع جي فخه

جىصممميع الضمممىق عمممً ػريمممم جمممىفةر فمممرص الدضمممىق  -2

 مً ميان واحد.

كمممممد يضمممممخطدم اللضمممممم املضمممممخأحر إحمممممراءاث عممممممن  -1

 باملخجر لصلي.جخعالض مع ج ً ال اصت 

2-  
ً
ان املضممممممخأحر كممممممد  خعممممممرف بؼريلممممممت جممممممؤزر صمممممم ايا

 على العىلة العامت ل مخجر.
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 نظام الخطىيق الزأس ي:خامطا: 

 خيىن هظام الدضىيم الرأس ي مً حميع املضخىياث ل مغروعاث املم ىهت م ىيت مضخل ت ػىاٌ كىاة الخىزيمع. 

 أهىاع الدضىيم الرأس ي لجيت:وعادة ما  خم جىزيع الض ع وال دماث مً خالٌ أحد 

 م الىظم املضخل ت.1

2.
ً
 م الىظم املخيام ت حسئيا

3 
ً
 جاما

ً
 م الىظم املخيام ت جيامال

 

 

 م ىيت اللىاة وظائف اللىاة هىع اللىاة

 صىع أو إهخاج م الىظام املضخلن1

 ججالة حم ت

 ججالة ججسئت

 مىخو مضخلن

 جاحر حم ت مضخلن

 جاحر ججسئت مضخلن

 م 2
ً
 صىع أو إهخاج الىظام املخيامن حسئيا

 ججالة حم ت

 ججالة ججسئت

 ازىان مً أعظاء اللىاة

  م يان حميع الدضهيالث

 ويؤد ان حميع الىظائف

3 
ً
 صىع أو إهخاج م الىظام املخيامن جيامال جاما

 ججالة حم ت

 ججالة ججسئت

 حميع وظائف إلاهخاج

 والخىزيع  ؤد ها عظى واحد

 ما 
ً
  يىن املىخوفلؽ   الاا

 

 ضادضا:الحعاونيات الاضتهالكية:

 عاالة عً مغروع ججسئت  يىن املالن فيه هم العمالء أهفضهم.

وفي هلا الىىع مً ججالة الخجسئت جلىم مجمىعت مً املضته ىةن باتصد مال في املغروع وجحعن على عهاداث 

 لل اح والىفىلاث التي جيخو عً املعامالث.بأصهمها  وجطخال العام ةن  وجلىم بادالة العم ياث  وجلدضم 

 

 

 الاعحبارات املحعلقة بحخطيط مشيج اضتراثيجية الحجشئة:

هىان زالزت مفاهيم هامت  جب فهمها  نها حضماعد علمى جىطمي  أداء وجؼمىير لهمىاع املطخ فمت ملخماحر الخجسئمت 

 وهلخ املفاهيم هي:

 م عج ت الخجسئت.1

 في الخىىع. م حغىي ت املىخجاث املفرػت2

 م دولة حياة مخجر الخجسئت.3
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 عجلة الحجشئة:

 لىظريت عج ت الخجسئت  مر مخجر الخجسئت ب الر مراحن   مىً جىطيحها على الىحى الخالي:
ً
 وفلا

 
 جشكيلة املنحجات املفزطة في الحنىع

ولصممعال  وخدمممت املضممته ً  ب ىممما جرهممس عج ممت الخجسئممت علممى حةةممر الاصممتراجيجيت املضممدىد إلممى حممىدة املىخجمماث  

فئن مفهىم حغىي ت املىخجاث املفرػت في الخىىع يضدىد إلى كيام مخجر الخجسئت بخىصميع حغمىي ت املىخجماث)أ  

 زيادة عدد خؼىغ املىخجاث التي  خعامن فيها( .

ظممها  وجىحمد الدغمىي ت املفرػمت فمي الخىمىع عىمدما  لمىم مخجمر الخجسئمت بئطمافت صم ع وخمدماث  ةمر مخعم ت باع

 هما أنها  ةر مخع ت باليغاغ لصلي ل مغروع.

 ويىضح الغىالن آلاجيان كيام مخجر ججسئت ل حل ت بالخحٌى إلى حغىي ت املىخجاث املفرػت في الخىىع.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 مزيج لمنتجات اصلي احذية

 صنادل

 قبعات

شنط   

 يد

 جوارب
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 دورة حياة محاجز الحجشئة

حيماة محمددة ميىهمت مممً  ويفتمرض هملا املفهمىم أن مخماحر الخجسئمت حغماه الضم ع وال ممدماث فمي أنهما جممر بمدولة 

 أللع مراحن وهي:

 .innovationم الابخيال1

 . accelerate growthم الىمى املدضالع  2

  maturity. الىضج3

 declineم الخدهىل 4

 

 

 

 


