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 اإلاداطسة العاشسة

 اإلاىافظت

 

 حعريف املنافست

ت هي الخىافع بحن الشسواث التي جبُع مىخجاث ممازلت و / أو حظتهدف هفع  اإلاىافظت في ألاعماٌ الخجاٍز

د مً اإلابُعاث  د مً الحصت الجمهىز اإلاظتهدف للحصٌى على اإلاٍص وشٍادة ؤلاًساداث واهدظاب اإلاٍص

.ً  الظىكُت ملازهت باآلخٍس

 

 أنواع املنافست

 ًمىً جصيُف هره اإلاىافظت إلى زالزت أهىاع:

 

 1. املنافست املباشرة

دىافظىن على هفع  اإلاىافظىن اإلاباشسون هم البائعىن الرًً ًبُعىن هفع اإلاىخجاث لىفع الجمهىز ٍو

 الظىق اإلادخملت.
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ً الخىافع الخجازي بحن بسحس هىج وماهدوهالدش. ولخا  ومً ألامثلت اإلامخاش على اإلاىافظحن اإلاباشٍس

 -الشسهخحن 

عت(  -حعمل في هفع الصىاعت )وحباث طَس

عت ذاث الصلت(  -جلدًم مىخجاث ممازلت )البرغس ومىخجاث الىحباث الظَس

 -جلبُت هفع الحاحت

( اطخخدم هفع كىىاث الخىشَع )طالطل البُع بالخجصئت ، والىحباث الجاهصة ، والخىصُل للمىاٌش - 

 

املنافست غير املباشرة.  2 

ً هم البائعىن الرًً ًبُعىن مىخجاث أو خدماث لِظذ بالظسوزة هي هفظها  اإلاىافظىن غحر اإلاباشٍس

.ولىنها جلبي اخخُاحاث اإلاظتهلً هفظها  

ً طُيىن ماهدوهالدش وبُ تزا هذمثاٌ على اإلاىافظحن غحر اإلاباشٍس  

 - :على السغم مً أن هرًً البائعحن ًبُعان مىخجاث مخخلفت ، إال أنهما ٌعخبران مىافظحن ألنهما

 -ٌعمالن في هفع الصىاعت

اإلاظتهلًٌظتهدفان هفع  - 

 -ًلبُان هفع الحاحت
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 3.املنافست املحخملت أو البديلت

 

 اإلاىافظىن اإلادخملىن( هم البائعىن الرًً لديهم اللدزة على  اإلاىافظىن البدًلىن 
ً
)ًؼلم عليهم أًظا

 مً خالٌ جىفحر خل حدًد
ً
ت( جماما .اطدبداٌ عسض البحزوع )ألاعماٌ الخجاٍز  

 لليامحراث السكمُت. على السغم مً أن هرًً اإلاىخجحن لهما 
ً
 بدًال

ً
وان الهاجف الروي مىافظا

هىاجف الرهُت لديها اللدزة على جىفحر خل حدًد جماما الخخُاحاث اطخخداماث مخخلفت إال أن ال

س الحالُت للعمالء .الخصٍى  

:أهميت املنافست   

اإلاىافظت ججعل الشسواث تهخم باالخخُاحاث الفعلُت للعمالء وزغباتهم ومؼالبهم وججعلها أهثر . 1

 بخدمتهم بشيل أفظل مً الشسواث آلاخسي 
ً
.اهخماما  

الشسهت جدزن هلاغ اللىة والظعف الفعلُتاإلاىافظت ججعل  .2 

م .3 اإلاىافظت ججعل الشسواث جسهص على أهثر مً مجسد اطعاز اإلاىخجاث؛ فخجعلها جسهص علي الدظٍى

ت وخدمت العمالء والاخخفاؾ بالعمالء .والعالماث الخجاٍز  

 4.اإلاىافظت وجدث الشسواث على الابخياز اإلاظخمس وجدظحن اإلاىخج

ت، اإلاىافظت جثلف ا.5 لشسواث خٌى حعلُداث هُفُت عمل الظىق اإلاعخاد، وهُفُت وطع العالمت الخجاٍز

.وهُفُت ؤلاهخاج بىفاءة، وهُفُت البُع الفعاٌ في الظىق   

 6.اإلاىافظت جىفس للعمالء خُازاث عدًدة لالخخُاز مً بُنها أزىاء الدظىق 
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 فوائد املنافست 

جفُد اإلاىافظت حمُع ألاػساف الثالزت اإلاسجبؼت بالظلع اإلاعسوطت للبُع )الشسهت واإلاظتهلىحن وختى 

  :الظىق( 

 1:زيادة الطلب

لُت مً كبل )شسواث مخخلفت(، مما  د مً ألاوشؼت الدظٍى  ما جؤدي اإلاىافظت إلى الاطدثماز في اإلاٍص
ً
غالبا

ادة الؼلب ؤلاحمالي على  .اإلاىخج في الظىق ًؤدي في النهاًت إلى ٍش  

 2:حعسز الابخكار

مً احل كُادة ألاطىاق واللاء فيها. الابخياز والخدظحن إلاىـماث الاعماٌاإلاىافظت ججعل مً الظسوزي   

 3:حساعد الشرواث في العثور على ميزتها الخنافسيت

 ما جلىم الشسواث بخدبع وجدلُل ودزاطت ما ًلدمه مىافظىها مً ألاعماٌ وهُف 
ً
ًلدمىهه، غالبا

.لخدظحن عسوطهم وجلبُت اخخُاحاث عمالئهم بشيل أفظل  

 4:ججعل الشرواث جخدم العمالء بشكل أفضل

 ما جفىش الشسهت التي جبرش وجخدم العمالء بشيل أفظل مً غحرها في الخىافع بحن الشسواث. هرا 
ً
غالبا

اتهم .ًجعل الشسواث في الظىق ًظعىن العمالء على زأض كىائم أولٍى  

ملوظفين أهثر هفاءةججعل ا :5 

د اإلاىافظت مً الظغؽ على اإلاىؿفحن بشيل هبحر وججعلهم ًلدمىن أفظل ما لديهم للمؤطظت  جٍص
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 6:يعسز الخطوير املسخمر لألعمال

 

ل س اإلاظخمس الشامل لألعماٌ هى ما ًجعل ألاعماٌ عادة جخعامل مع اإلاىافظت على اإلادي الؼٍى  الخؼٍى

 

افستمساوئ املن -سلبياث املنافست   

 

 
ً
  :اإلاىافظت الشدًدة لها العُىب الخالُتو اإلاىافظت لِظذ مفُدة دائما

 

 1:جللل من الحصت السوكيت للشرهت

 ما ًيىن مشازهت الظىق وجللُل 
ً
ادة اإلاىافظت ججعل الشسهت حشازن الظىق مع شسواث أخسي. غالبا ٍش

 خصت الشسهت غحر مسخب به مً كبل الشسواث اإلاىحىدة بالظىق 

ً
 
على ألاعمال الخجاريت يضع ضغطا :2 

 على الشسواث لسفع مظخىي كدزاتها وجؤدي إلى فشل العدًد منها بظبب 
ً
 هبحرا

ً
جفسض اإلاىافظت طغؼا

.عدم كدزتها على الخىافع مع الالعبحن الىباز في الظىق   

 3:يشعر املوظفون بالضغط

 على اإلاىؿفحن ألداء حُد 
ً
 هبحرا

ً
والخفىحر خازج الصىدوق. ال ٌظخؼُع جظُف اإلاىافظت اإلاتزاًدة طغؼا

.العدًد مً اإلاىؿفحن الخعامل مع هرا الظغؽ اإلاتزاًد  
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 4:يجعل ألاعمال جنفم بال داع

م والاطتراجُجُاث التروٍجُت ألاخسي لجرب  ادة ؤلاهفاق على الدظٍى  ما جؤدي اإلاىافظت إلى ٍش
ً
غالبا

حن واإلاىؿفحن. هرا ًظُف إلى الى  ما ًيىن غحر طسوزي العمالء والشسواء الخجاٍز
ً
فلاث وغالبا . 

 5:يشعر العمالء باالرجبان

 ما ًخلؽ العمالء بحن مىخجاث الشسواث والفسوكاث وممحزاث ول مىخج وعُىٍه بظبب عدد هبحر 
ً
غالبا

 ما 
ً
مً اإلاىخجاث اإلامازلت اإلاخىفسة في الظىق. اإلاىافظت ججعل العمالء ٌشيىن في اخخُازهم وغالبا

.ًدحرهم  

املنافست:أشكال   

 على الصىاعت 
ً
في اكخصاداث الظىق، جىحد مجمىعت مخىىعت مً أهـمت الظىق اإلاخخلفت، اعخمادا

والشسواث داخل جلً الصىاعت. مً اإلاهم ألصحاب ألاعماٌ فهم هىع هـام الظىق الري ٌعملىن فُه 

دون الدخٌى إ لى صىاعت معُىت أو عىد اجخاذ كسازاث الدظعحر وؤلاهخاج، أو عىد جددًد ما إذا واهىا ًٍس

 مغادزتها

 

 .1سوق املنافست الكاملت

 

طىف اإلاىافظت الياملت او طىق اإلاىافظت الخامت هي هُيل الظىق الري جلدم فُه العدًد مً 

ت دخٌى وخسوج ومعلىماث مثالُت، طخدلم  (. وألن هىان خٍس
ً
 )مدشابها

ً
 مخجاوظا

ً
الشسواث مىخجا

 عادًت وطخـل ألاطعاز م
ً
ىخفظت بظبب الظغىغ الخىافظُتالشسواث أزباخا  
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 خصائص سوق املنافست الكاملت

 .1جىاحد العدًد مً الشسواث

ت الدخٌى 2 والخسوج،خٍس  

 
ً
 أو مخجاوظا

ً
 مخؼابلا

ً
 3.جيخج حمُع الشسواث مىخجا

اي أن حمُع اإلاظتهلىحن ٌعسفىن ول ألاشُاء، عً حمُع اإلاىخجاث، في  هىان معلىماث ومعسفت واملت4

)بما في ذلً معسفت الىدُجت اإلادخملت لجمُع ألاخدار اإلاظخلبلُت(، وبالخالي ًخخرون حمُع ألاوكاث 

 أفظل كساز بشأن الشساء.
ً
 دائما

  2 سوق الاحخكار الخام او املطلم

معىاه اهه ال ًىحد طىي بائع واخد لظلعت أو خدمت معُىت ، وال ًىحد بشيل عام بدًل. في مثل هرا 

ده بظبب غُاب الىـام الظىقي ًيىن اإلادخىس   على جدصُل أي طعس ًٍس
ً
لىً إًساداجه  اإلاىافظت،كادزا

.طُؼلبه الريؤلاحمالُت طخيىن مددودة بلدزة العمالء أو اطخعدادهم لدفع الثمً   

 مالخـت  : وفىزاث الحجم أو الىؼاق 

 لدخٌى مؤطظاث حدًدة إلى صىاعت ما "ووفىزاث
ً
الحجم حعني أهه ولما شاد  ًمىً أن حشيل عائلا

حجم اإلاصىع أو اإلاؤطظت ولما جىاكص مخىطؽ جيلفت الظلعت" وهرا ٌعني أن ميشأة واخدة هبحرة 

حظخؼُع أن جيخج ول الىمُت التي ًدخاحها الظىق بخيالُف كلُلت، ومً زم إذا دخلذ أي مؤطظت 

مؤطظت حدًدة جسغب في  حدًدة لإلهخاج فئنها لً حظخؼُع مىافظت اإلاؤطظت اللائمت، ذلً أن أي

 إذا ما كىزهذ بخيالُف اإلايشأة الىخُدة اإلاىحىدة في 
ً
 ملحىؿا

ً
الدخٌى طخيىن جيالُفها مسجفعت ازجفاعا

 مً كبل اإلايشأة 
ً
الصىاعت، هما أن مثل هره اإلاؤطظت طخيىن عسطت إلى مىافظت شدًدة حدا
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م جخفُع الظعس، والحالت التي جؤدي فيها وفىزاث  الحجم الىبحر إلى كصس الصىاعت اإلادخىسة عً ػٍس

على مؤطظت واخدة حعسف باالخخياز الؼبُعي، بمعنى وحىد خىاحص ػبُعُت جمىع أي مؤطظت حدًدة 

مً دخٌى هره الصىاعت، وكد حسث العادة أن جلىم الحيىمت في خالت الاخخياز الؼبُعي بمىذ امخُاش 

 الظلعت أو الخدمت إلى ميشأة واخدة، جلخصس عليها الصىاعت،

 

سوق احخكار الللت.3  

اخخياز الللت هى صىاعت يهُمً عليها عدد كلُل مً الشسواث الىبحرة. على طبُل اإلاثاٌ، حعخبر الصىاعت 

د وظبت طُؼسة خمع شسواث عً  مً الظىق هي اخخياز كلت  ٪55التي جٍص  

ىبت في في طىق اخخياز الللت جىحد خىاحص مخخلفت للدخٌى إلى الظىق، وججد الشسواث الجدًدة صع

هفظها.جأطِع   

 خصائص طىق اخخياز الللت:

 -وحىد عدد كلُل مً اإلاؤطظاث ٌظُؼس على الصىاعت

 وهره اإلاؤطظاث كد جيىن زالزت أو أزبعت مؤطظاث

 -ولىً أي كساز ًخخر في أي مىـمت ًيىن له جأزحر عل اإلاىـماث ألاخسي  - 

  4. سوق املنافست الاحخكاريت:

ت:خصائص طىق اإلاىافظت  الاخخياٍز  

 1وحىد عدد ال بأض به مً اإلاؤطظاث الصغحرة 
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 مً مؤطظاث اإلاىافظت الياملت، وهرا ٌعني 
ً
ت في العادة أكل عددا ولىً مؤطظاث اإلاىافظت الاخخياٍز

،  وبالخالي ال حظخؼُع أي مؤطظت أن 
ً
ت صغحرة وظبُا أن خصت ول مؤطظت في طىق اإلاىافظت الاخخياٍز

 في طىق الظلع
ً
ت، أي جأزحرها في الظعس طىف ًيىن مددود، ومً أمثلت أطىاق اإلاىافظت جؤزس هثحرا

ت )الصُدلُاث( ت مدالث بُع ألادٍو  الاخخياٍز

 مدشابهت ولىً لِظذ مخجاوظت وبالخالي 2
ً
ت جيخج طلعا حمُع اإلاؤطظاث في طىق اإلاىافظت الاخخياٍز

 فهي بدائل حُدة ولىً غحر جامت بعظها لبعع،

ت دخٌى ألاطىاق  طهلت هىعا ما غحر  جيىن خٍس  3 

 هرا الىىع مً اإلاىافظت مىحىدة في ألاطىاق بشيل فعلي وهى مً أهثر مـاهس اإلاىافظت وحىدا

ت إال أن هىان أطالُب أخسي غحر  ت في طىق اإلاىافظت الاخخياٍز بالسغم مً أهمُت اإلاىافظت الظعٍس

ت مً خاللها إغساء الصبائً لشساء طلعتها  أطلىب جخفُع الظعس جداٌو مؤطظت اإلاىافظت الاخخياٍز

ت، ولعل أهم هره ألاطالُب هى )الخمُحز الظلعي( أي حع ل الظلعت وهى ما ٌظمى اإلاىافظت غحر الظعٍس

جبدو مخمحزة في عُىن اإلاظتهلىحن مما ًدُذ للمؤطظت إمياهُت زفع طعس طلعتها دون أن جفلد شبائنها 

مىنها مً احخراب شبائً حدد، وهىان هثحر مً الىطائل لخمحز الظلعت مثل حغُحر ػسكت الخعبئت،  ٍو

ؤلاعالن والدعاًت، بدُث وجدظحن الجىدة، وجلدًم حظهُالث للمظتهلىحن وأهم مً ذلً وله اللجىء إلى 

جب الخىبُه هىا  ًخمىً اإلاىافع الاخخيازي مً إكىاع اإلاظتهلىحن بأن الظلعت التي ًيخجها هي ألافظل، ٍو

أن اإلاهم أن ًلخىع اإلاظتهلً بأن طلعت مىخج معحن أفظل مً طلعت مىخج آخس ختى ولى لم جىً هرلً 

 لدفع طعس أعلى للظلعت الت
ً
، ألهه طُيىن مظخعدا

ً
ي ٌعخبرها أفظل ولعل ذلً ًفظس اهخمام فعال

 ..اإلاىخجحن باإلعالن والدعاًت وإهفاكهم مبالغ ػائلت على ذلً
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 الاطتراجُجُاث الخىافظُت:

ألاهثر شُىعا  جىافظُت زالزت اطتراجُجُاث  ًىحد اعخمادا على الحاالث الخاصت التي جىاحهها الشسهت ، 

.واطتراجُجُت اإلادُؽ الاشزق وهي الاطتراجُجُاث الهجىمُت والدفاعُت والخاصت  

م الهجىمُت:1 . اطتراجُجُت الدظٍى  

اطتراجُجُت "الهجىمُت" أو "اإلاىاحهت" هي مىكف ًخيلم عً العدوان أو اإلاىاحهت. وجليها عادة وخداث 

م التي جؼمذ ألن جيىن زائدة في اإلاجاٌ.  الدظٍى

الىكذ الحاطس ، كد جخمخع هره الشسهت بمىكع زاٍن أو زالث أو ختى زابع مً خُث ألاداء. ومع ذلً ،  في

فئن أهدافها اإلاباشسة هي الاهخلاٌ إلى الىطع الري ًخصدزه. لللُام برلً هى لعب دوز اإلاىافع وهدفه 

 مً الهجىم هى الشسهت الحالُت زكم واخد.

لي باليامل بمهازة في مثل هرا اإلاىافع الؼمىح لخىطُع خصخ ج الدظٍى ه في الظىق مً خالٌ مصج اإلاٍص

ظخه. هرا ًدعى إلى جضحُت سخُت في العدًد مً  وهي جلجأ إلى جخفُظاث ألاطعاز  الصواًا؛مهاحمت فَس

ئت،  للمظتهلىحن،وجىفحر خدماث ممخاشة  اإلاىخجاث،وجىطُع أهىاع  الجىدة،وجىفحر مىخجاث عالُت  الجٍس

سة والتروٍج للمبُعاث. شَع،الخى وجدفحز كىىاث  والدخٌى في ؤلاعالهاث العدواهُت أو الدعاًت الشٍس  

م وسخ اطتراجُجُت اللائد ، أو اطتراجُجُت أكىي على هفع الخؽ  يهاحم اإلاىافع الصعُم إما عً ػٍس

د أن جيىن مىافظا ، بل  أو جبني اطتراجُجُت مخخلفت خاصت به. وغني عً اللٌى أن أي شسهت جٍس

 مجسد مهاحمت اللائد ، مىافظا ف
ً
ت حدا ومظخدامت. لِع عمال عاال ، ًجب أن جخمخع بمحزة جىافظُت كٍى

التي ًخمخع بها اللائد ختى آلان بل جدُُد أو ختى إطعاف اإلاحزة الخىافظُت  
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لُت دفاعُت:2 . اطتراجُجُت حظٍى  

. لرلً إن هجاح الشسهت ال ًىمً فلؽ في الىصٌى إلى مسهص اللُادة ، بل في الحفاؾ علُ ه لفترة أػٌى

م دفاعُت مً كبل اللائد في الخؽ للحماًت مً الهجماث مً كبل  ، ًخم جىؿُف اطتراجُجُت حظٍى

اء.  اإلاىافظحن ألاكٍى

ًىمً هجاح أي اطتراجُجُت دفاعُت في الخىخُياث الدفاعُت مثل العثىز على مظخخدمحن حدد 

م الابخياز ، للمىخجاث ، وشٍادة اطخخدام اإلاظخخدمحن الحالُحن ، وشٍا دة ؤلاهخاج اإلاظخمس عً ػٍس

وشٍادة هماذج اإلاىخجاث ، وؤلاعالهاث الدفاعُت ، والتروٍج للمبُعاث ، وبسامج الخىطع ، وجدظحن 

 الجىدة مً اإلاظخىي الىػني إلى اإلاظخىي الدولي.

م خفع ألاطعاز إلى ما دون مظخىي الظعس اإلاىخفع  ًمىً حسجُل الدخٌى والخعدي عً ػٍس

، مما ٌعؼي همُت أهبر لىفع الظعس وما إلى ذلً. للمهاحم  

 

م اإلاخخصصت:3 . اطتراجُجُت الدظٍى  

اطتراجُجُت الدظىٍم اإلاخخصصت لِظذ هجىمُت وال دفاعُت. إهه ال ًؤمً بالحد ألاكص ى للدفاع أو 

لُت مخخلفت ال جدخاج إلى الدفاع   ؤلاطاءة. وهى ًدبع اطتراجُجُت حظٍى

دة ًدبع ذلً بشيل عام اهخماما دت صغحرة مً الظىق إلاىخجاتها وخدماتها الفٍس ث صغحرة مع شٍس

د. ًخم الحفاؾ على كؼاعاث الظىق صغحرة بدُث ال ًلترب اإلاىافظىن  لي فٍس ج حظٍى اإلادعىمت بمٍص

هره الىخداث جمس دون  الىباز مً الخفىحر في أن الصغحرة ال ًمىً أن جظس بهم بأي شيل مً ألاشياٌ

.أن ًالخـها أخد  
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مفخاح اطتراجُجُت الدظىٍم اإلاخخصصت هى الخخصص ، ويهدف إلى خدمت حصء مً الظىق . 

 باطخخدام كدزاث ممحزة..

م اإلاخخصصت على حجم معلٌى وهامش السبذ وإمياهُاث الىمى. ومً  ظدىد هجاح اطتراجُجُت الدظٍى َو

فئن  رة،صغحكدزاجه على حعل الخؽ وهفاءة وفعالُت ومسبدت. ال ٌعني ذلً أن وىنها وخدة 

ججعلها مدصىت طد الهجماث الخىافظُتالاطتراجُجُت اإلاخخصصت   

:ألاشزقاطتراجُجُت اإلادُؽ  4 

 لفهم هره الاطتراجُجُت الخىافظُت دعىها هجسي ملازهه بحن مفهىمي اإلادُؽ ألاشزق واإلادُؽ ألاخمس:

 اطتراجُجُت اإلادُؽ ألاخمس اطتراجُجُت اإلادُؽ ألاشزق

 جىافع في مظاخت الظىق الحالُت. اإلاخىاشع عليها.إوشاء مظاخت الظىق غحر 

 الترهحز على اإلاىافظت في الظىق . حعل اإلاىافظت غحر مىحىدة.

 اطخغالٌ الؼلب الحالي. إوشاء وخلم ػلب حدًد

 اإلالاًظت بحن الخيلفت واللُمت إلغاء اإلالاًظت بحن اليلفت أو اللُمت
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:أبعاد استراجيجيت املحيط ألازرق  

 

 

 

 

 

 

 الاطدبعاد:

 عسوض الحُىاهاث

 اإلامثلحن اإلاشهىزًٍ

 اإلادزحاث اإلاخعددة

ادة:  الٍص

 مظسح واخد مخمحز
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ادةال–الخللُص  –مثاٌ مصفىفت ) الابخياز   دوطىلُلالاطدبعاد( لظحرن  -ٍص

 اطتراجُجُاث بىاء اإلاحزة الخىافظُت:

 

 -COST LEADER SHIP)1 استراجيجيت كيادة الخكلفت

التي جيىن الشسهت فيها أكل اإلاىخجحن جيلفت في كؼاع الصىاعت وذلً مً خالٌ الاطدثماز  ؤلاطتراجُجُت

الامثل للمىازد وؤلاهخاج بمعاًحر همىذحُت والبُع باألطعاز السائدة في الظىق وجخؼلب هره ؤلاطتراجُجُت 

ة للخيلفت أطالُب وأدواث مدىمت جخعلم بالدظهُالث البُعُت ذاث الىفاءة العالُت ومالخـت مظخمس 

بغسض خفظها وزكابت صازمت على الخيلفت وهامش السبذ وخفع لخيالُف بعع اإلاجاالث مثل 

س وؤلاعالن والتروٍج ومً خالٌ هره ؤلاطتراجُجُت حظخؼُع اإلاىـمت جدلُم خصت  البدىر والخؼٍى

 طىكُت مسجفعت

 Generalت، شسهت )( لصىاعت ألاكالم الجافBICومً الشسواث التي جدبع هره ؤلاطتراجُجُت:شسهت )

Electronic( لصىاعت ألاحهصة اإلاجزلُت السئِظُت، شسهت )Ford.لصىاعت عسباث الىلل للخدمت الشاكت ) 

 

 -2( DIFFERENTIATION)اطتراجُجُت الخمُحز

 الخللُص:

 العسوض البهلىاهُت

 اإلاصاح والدعابت

 الخىف واإلاخاػس

 الابخياز:

 زواًت اللصص

 عسوض فىُت ومىطُلُت زاكصت
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اطتراجُجُت جىافظُت جىؼىي على الاهفساد بخصائص اطخثىائُت في اإلاىخج وبشيل ًخم إدزاهه مً كبل 

د أو ممحز. وجمىً هره ؤلاطتراجُجُت الخىافظُت الشسواث مً جدلُم عائد  اإلاظتهلً على أهه ش يء فٍس

مً  brand loyalty على الاطدثماز ًفىق اإلاظخىي اإلاخىطؽ في صىاعت معُىت بظبب وحىد الىالء للعالمت

ً ًمىً أن ًمثل  حاهب العمالء والتي جللل خظاطُتهم للظعس إطافت إلى أن الىالء مً كبل اإلاشتًر

  أخد الحىاحص الاطاطُت لدخٌى اإلاىافظحن الجدد للصىاعت التي جيخمي إليها الشسهت

اإلاىخفظت فالخماًص وجؤدي هره ؤلاطتراجُجُت إلاعدالث عالُت مً السبدُت ملازهت مع اطتراجُجُت الخيلفت 

 باإلالازهت مع اطتراجُجُت 
ً
ًؤدي لحىاحص أفظل في الصىاعت ولىنها جدلم خصت طىكُت مىخفظت وظبُا

 الخيلفت اإلاىخفظت.

 

 ( FOCUSاطتراجُجُت الترهحز)-3

تهدف الشسهت مً خالٌ اطتراجُجُت الترهحز إلى بىاء محزة جىافظُت والىصٌى إلاىكع أفظل في الظىق مً 

خاحاث خاصت إلاجمىعت معُىت مً اإلاظتهلىحن أو بىاطؼت الترهحز على طىق حغسافي  خالٌ إشباع

مددود أو الترهحز على اطخخداماث معُىت للمىخج فالظمت اإلامحزة إلطتراجُجُت الترهحز هي جخصص 

الشسهت في خدمت وظبت معُىت مً الظىق الىلي ولِع ول الظىق وحعخمد هره ؤلاطتراجُجُت على 

وهى إمياهُت كُام الشسهت بخدمت طىق مظتهدف وطُم بشيل أهثر فعالُت وهفاءة افتراض أطاس ي 

خم جدلُم اإلاحزة الخىافظُت في هره ؤلاطتراجُجُت :عما هى الحاٌ عىد كُامها بخدمت الظىق الىلي ٍو   

 - جمُحز اإلاىخج بشيل أفظل بدُث ٌشبع خاحاث اللؼاع الظىقي اإلاظتهدف -

 خج اإلالدم لهرا اللؼاعأو مً خالٌ جيالُف أكل للمى -
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