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عالقة القرارات التسويقية للمؤسسة بالمحددات الثقافية واالجتماعية 

 للمستهلك

 جامعة بومرداس  د/ رزقي خليفي
résumé: 
Nous allons dans cet article faire l'exposé des différents facteurs 
environnementaux qui peuvent influencer le consommateur et son 
comportement. et nous allons, en même temps ,essayer de faire la 
lumière sur  l'importance pour le responsable marketing de  connaître 
ces facteurs, et la manière dont il doit les exploiter afin d'atteindre la 
satisfaction et obtenir la fidélité du consommateur 
 

 

 يًتػٜٛل, اؿسٜح إؿّٗٛ اؿايٞ ٚقتٓا ٗ إ٪غػات َعِٛ تبٓت يكس

 ٤دا ايؿًػؿ١ شلصٙ تبٓٝٗا إٔ ٫ٚؾو إػتًٗهٌ, َ  تعاًَٗا ٗ نؿًػؿ١

 ع٢ً ايكا١ُ٥ ايؿًػؿ١ ٖصٙ إ٪غػ١, أٖساف ؼكٝل ٗ يؿعايٝتٗا ْتٝذ١

 .إ٪غػ١ اٖتُاّ قٛض إػتًٗو اعتباض

 إٓتٳر,) ايتػٜٛكٞ َعهٗا بتكُِٝ إ٪غػ١ تكّٛ ايؿًػؿ١ ٖصٙ ٚٚؾل

 ٖصا إػتًٗهٌ, تػتٗسف خ٬ي٘ َٔ ٚايصٟ ,(ايذلٜٚر ايػعط,ايتٛظٜ ,

 ع٢ً اعتُازا بتكُُٝ٘ إ٪غػ١ كّٛت إٔ إؿذلض َٔ ايصٟ إعٜر

 ايبشح ٖصا خ٬ٍ َٚٔ ٚايب١٦ٝ احملٝڀ١ ب٘, ٚغًٛنات٘, إػتًٗو زضاغ١

ايكطاضات ايتػٜٛك١ٝ يًُ٪غػ١ ٚاحملسزات  بٌ إٛدٛز٠ ايع٬ق١ إبطاظ ماٍٚ

 اٱؾهاي١ٝططح   خ٬ٍ َٔ ٚشيو ,ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُػتًٗو

زات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يًُػتًٗو ٗ ؼسٜس تأثرل احملسإٍ َا أز٣ : ايتاي١ٝ

 .؟ ايكطاضات ايتػٜٛك١ٝ يًُ٪غػ١

 ايؿطع ا٭ٍٚ: احملسزات ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ.

 ْٚصنطٖا ٗ َا ًٜٞ:
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 أ٫ٚ: ايجكاؾ١ ٚايجكاؾات اؾع١ٝ٥.

ايجكاؾ١: .

تعطٜؿٗا: "ٜؿرل َؿّٗٛ ايجكاؾ١ إٍ فُٛع١ ايكِٝ ٚايعازات ٚايتكايٝس  .أ 

ايػا٥س٠ ٗ فتُ  َا, ٚنصيو ايٓتاز إازٟ ايصٟ ٜعهػٗا,  ٚإعتكسات

ٚأ١ٜ ضَٛظ أخط٣ شات َع٢ٓ تػاعس أؾطاز اجملتُ  ع٢ً ايتؿاِٖ َ  

بعهِٗ, ٚتؿػرل ٚتكِٝٝ تكطؾاتِٗ زاخٌ اجملتُ "
()

.

ٚبصيو ؾإٕ ايجكاؾ١ تتهٕٛ َٔ عٓكطٜٔ أغاغٌٝ ٚ ُٖا: 
()

 

 ,ٚايعازات ٚايتكايٝس  ايعٓكط إازٟ: ٜٚؿتٌُ ع٢ً ايكِٝ ٚا٭ؾهاض

ٚإعتكسات ايس١ٜٝٓ ٚغرل ايس١ٜٝٓ ايػا٥س٠ ٗ اجملتُ .

  ايعٓكط إازٟ: ٜٚتهُٔ ايٓتاز إازٟ ٭ؾطاز اجملتُ  َجٌ اؿاغبات

اٯي١ٝ, ٚإباْٞ ٚايػٝاضات...

اـكا٥ل ايعا١َ يًجكاؾ١: تتُٝٸع  ثكاؾ١ أٟ فتُ  بأضب  خكا٥ل  .ب 

ض٥ٝػ١ٝ ٖٚٞ:
()

 جكاؾ١ َٔ خ٬ٍ تعًُٗا؛ٜهتػب ا٭ؾطاز اي

  تتٛاضخ ا٭دٝاٍ إتعاقب١ ايجكاؾ١ َٔ خ٬ٍ عسز َٔ إ٪غػات

ا٫دتُاع١ٝ )ا٭غط٠, إسضغ١, إ٪غػات ايس١ٜٝٓ, ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ, 

ا٭ٌٖ, ا٭قسقا٤(؛

  ٌتتُٝٸع ايجكاؾ١ بايجبات ٚا٫غتُطاض, ٚيهٓٗا قس تتػٝٸط ٗ ا٭د

ايڀٌٜٛ بتػٝٸط بعض ايكِٝ إ٪غػ١ شلا؛

  ؼ٢ٛ قٛاعس ايػًٛى بايكبٍٛ ايعاّ ٗ اجملتُ , طإا أْٗا ؼكل إؾباعا

ادتُاعٝا ٭ؾطازٙ.

نُا ت٪ثط قِٝ اجملتُ   ايجكاؾ١ ٚتأثرلٖا ٗ غًٛى إػتًٗو: .ز 

َٚعتكسات٘ ٚعازت٘ ٚتكايٝسٙ ٗ ايػًٛى ايعاّ ٭ؾطازٙ, ؾإْٗا تؿهٌ 

ٗا ؾُٝا أٜها غًٛنِٗ ايؿطا٥ٞ ٚا٫غت٬ٗنٞ َٔ دٛاْب عسٜس٠ لًُ

 :ًٜٞ
()

 ؼسٜس اشلٝهٌ ا٫غت٬ٗنٞ يًُذتُ  ٚؾًػؿت٘ ا٫غت٬ٗن١ٝ؛
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 ؼسٜس ْٛع١ٝ إٓتذات إػُٛح بٝعٗا زاخٌ اجملتُ ؛

  ؼسٜس ا٭غباب )ايسٚاؾ ( اييت َٔ أدًٗا ٜؿذلٟ إػتًٗهٕٛ تًو

إٓتذات؛

 ايتأثرل ٗ ع١ًُٝ اؽاش ايكطاضات ايؿطا١ٝ٥؛

 ؾطاز اجملتُ .قٝاغ١ أغايٝب ا٫تكاٍ بٌ أ

ايجكاؾات اؾع١ٝ٥ )ايؿطع١ٝ(:  .
()

تؿٌُ ايجكاؾ١ ايؿطع١ٝ فُٛع١  

ايكِٝ ٚا٭ؾهاض اييت ؼسز ِ٘ غًٛى ا٭قًٝات زاخٌ ايجكاؾات ا٭ق١ًٝ, 

نا٭قًٝات ايعطق١ٝ ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ, َٚجٌ ٖصٙ ا٭قًٝات هب إٔ 

ٙ تهٕٛ ٖٝع٠ ٗ عازاتٗا ٚتكايٝسٖا ست٢ تؿهٌ خكا٥ل قسز٠ شلص

ا٭ق١ًٝ.

ٚايجكاؾات ايؿطع١ٝ تسخٌ ٚتتعاٜـ َ  ايجكاؾ١ ايعا١َ يًُذتُ ؛ 

٭غباب نجرل٠ َٓٗا اشلذط٠, ايعٌُ َٚ  َطٚض ايٛقت ٜهػب ايهجرل َٔ 

أؾطاز ايجكاؾات ايؿطع١ٝ دٛاْب ٚخكا٥ل ٚعٓاقط عسٜس٠ َٔ أؾطاز 

 ايجكاؾات ا٭ق١ًٝ ايصٜٔ ٜعٝؿٕٛ ٜٚتعاٜؿٕٛ َعِٗ.

ؾات ايؿطع١ٝ أ١ُٖٝ نبرل٠ ٗ ضغِ أَا تػٜٛكٝا ؾإٕ يًجكا

ا٫غذلاتٝذٝات ٚايػٝاغات ايتػٜٛك١ٝ ٚايذلٚه١ٝ يهجرل َٔ إٓتذات, 

خاق١ عٓسَا ٜؿهٌ أؾطاز ايجكاؾ١ ايؿطع١ٝ غٛقا اغت٬ٗن١ٝ 

اقتكازٜا, نتٛؾط ايك٠ٛ ايؿطا١ٝ٥ ايعاي١ٝ. شلصا ٜتٛدب ع٢ً إػٛقٌ 

ايٓٛط إٍ نٌ َٔ ٗ ساي١ زضاغ١ أثط ايجكاؾ١ ع٢ً غًٛى إػتًٗو 

ايجكاؾ١ ايعا١َ ٚايجكاؾ١ ايؿطع١ٝ نهٌ, باعتباضٖا َػأيتإ تتؿاع٬ٕ 

عدل ايعَٔ َ  بعهُٗا ايبعض, ست٢ ٜٓكٗط اؾع٤ بايهٌ خ٬ٍ ؾذل٠ 

 ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ, ٜٚ٪ثط اؾع٤ ع٢ً ايهٌ ٗ أؾهاٍ عسٜس٠.

 ثاْٝا: ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ.

ب١ٝ٦ٝ إ٪ثط٠ ٗ غًٛى تعتدل ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ أِٖ ايعٓاقط اي

إػتًٗو, ْٚتڀطم ؾُٝا ًٜٞ إٍ تعطٜؿٗا ٚشنط خكا٥كٗا ٚكتًـ 

 ايؿ٦ات إه١ْٛ شلا.
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تعطٜـ ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ: "ْككس بايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ تًو  .

ايڀبك١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا إػتًٗو, ٚإتُج١ً َذُٛع١ َٔ 

ٚايِٝ ا٭ؾدام هُعٗا قاغِ َؿذلى َٔ ايعازات ٚايتكايٝس 

ٚإؿاِٖٝ ٫ٖٚتُاَات ٚ ا٭ِاٙ إعٝؿ١ٝ, ٖٚصٙ اجملُٛع١ ُاضؽ أِاطا 

غًٛن١ٝ َتكاضب١, ٖٚٞ دع٤ َٔ ايڀبكات ا٫دتُاع١ٝ إه١ْٛ 

يًُذتُ "
()

.

" ٜٚتِ ؼسٜس عٓاقط ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ ٚؾل فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ 

ط٠ٚ َجٌ: َػت٣ٛ ايسخٌ, إػت٣ٛ ايتعًُٝٞ ٚايٛٚٝؿٞ, ا١ٕٓٗ, ايج

ٕ يهٌ َٔ ٖصٙ إإٛضٚث١, َٓڀك١ ايػهٔ, ْٛع ايػهٔ...,سٝح 

ايعٛاٌَ زضد١ َٔ ا٭١ُٖٝ ف ؼسٜس ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ ؽتًـ َٔ 

ٚقت ٯخط َٚٔ فتُ  ٯخط, ؾايبعض ٜط٣ إٔ ايجط٠ٚ ٖٞ ا٭نجط 

أ١ُٖٝ, ٜٚط٣ ايبعض اٯخط إٔ ايٛٚٝؿ١ ٖٞ ا٭ِٖ, ٖٚهصا..., ٚٗ 

ٛاٌَ تتػرل َٔ ٚقت ٯخط تبعا يسضد١ ايٛاق  ؾإٕ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايع

تڀٛض اجملتُ  ٚتؿاعٌ إتػرلات ٗ عازات٘ ٚتكايٝسٙ ٚعٓاقط 

ثكاؾت٘"
()

. 

ايؿ٦ات إه١ْٛ يڀبكات ا٫دتُاع١ٝ ٚخكا٥كٗا: إٕ ايڀبك١  .

ا٫دتُاع١ٝ ت٪ثط ٗ غًٛى إػتًٗو بسضد١ نبرل٠, ٖٚصا َا أنست٘ 

أنست ٖصٙ ايسضاغات  ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٗ ايسٍٚ إتكس١َ, سٝح

ع٢ً ٚدٛز ث٬خ طبكات ادتُاع١ٝ, ٜتٛظع عًٝٗا أؾطاز فتُ  َا, 

ٖٚصٙ ايڀبكات ٖٞ: 
()

ايڀبك١ ايعًٝا: ٚتتؿطع  ٖصٙ ايڀبك١ إٍ: .أ 

  ايڀبك١ ايعًٝا ا٭ع٢ً: ٖٚٞ طبك١ قاسب١ ثط٠ٚ َٛضٚث١, أؾطازٖا

ٜعًُٕٛ ٗ فاٍ إاٍ ٚايكٓاع١, ٚوطقٕٛ ع٢ً ايتُٝٸع ٗ بعض 

ُاضغات ايػًٛن١ٝ, أَا ؾُٝا ىل غًٛناتِٗ ايؿطا١ٝ٥ ؾٓذسِٖ إ

َتشؿٕٛٛ ٗ ِڀِٗ ايػًٛنٞ ا٫غت٬ٗنٞ, ٜتػٛقٕٛ ٗ ا٭ٚقات 

اييت ؽًٛ َٔ ا٫ظزساّ.
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  ٍايڀبك١ ايعًٝا ايٛغڀ٢ ٚايسْٝا: ٖٚٞ طبك١ أقشاب إٗٔ ٚضدا

ا٭عُاٍ إُٝعٜٔ أقشاب ايجط٠ٚ اؾسٜس٠, أِاطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ 

١ًٝ ٚٚانش١, ٚتعهؼ إلاظاتِٗ ايؿدك١ٝ ٚتعدل عٓٗا, تهٕٛ د

ؾٝؿذلٚا يًتؿاخط ٚايتباٖٞ, ًّٕٚٝٛ يؿطا٤ إٓتذات إُٝع٠.

ايڀبك١ ايٛغڀ٢: ٚتتؿطع إٍ: .ب 

  ٌٕٝٓٗايڀبك١ ايٛغڀ٢ ا٭ع٢ً:  ٖٚٞ طبك١ تتهٕٛ َٔ ا

ايٓادشٌ, ٚضداٍ ا٭عُاٍ َٔ ايٓٛع إتٛغ٘, ٚثطٚتِٗ 

٫غت٬ٗنٞ ؾِٗ ٜطنعٕٚ ع٢ً اؾٛز٠ َتٛغڀ١, أَا عٔ غًٛنِٗ ا

ٗ إٓتذات ٭ِْٗ ٜٗتُٛا نجرلا بإعًَٛات ٚايتعًِٝ, ٚواٚيٛا إْؿام 

زخًِٗ ٚٚقتِٗ ٗ إتع١  يتعٜٛض اؾٗس ايصٟ ٜبصيْٛ٘ ٗ سٝاتِٗ.

  ايڀبك١ ايٛغڀ٢ ايٛغڀ٢ ٚا٭ز٢ْ: طبك١ اؿطؾٌٝ َٚسضا٤

بشجٕٛ عٔ إهاتب ٜعٝؿٕٛ سٝا٠ عاز١ٜ ٗ أسٝا٤ َتٛانع١, ٜ

تكسٜط اجملتُ  شلِ ٚثٓا٥٘ عًِٝٗ, ٜتُٝعٕٚ بعسز نبرل ٭ؾطاز ا٭غط٠ 

(, ًّٕٝٛ إٍ اقتٓا٤ إٓتذات إعُط٠, ٜبشجٕٛ عٔ -َٔ )

ايطاس١ ٗ ع١ًُٝ ايؿطا٤, ٜٚبتعسٕٚ عٔ ايذلف ٗ ا٭ثاخ إٓعيٞ, 

ٜٚؿهًٕٛ إلاظ ايهجرل َٔ ا٭عُاٍ بأْؿػِٗ, ٜتػٛقٕٛ ٗ ا٭عٝاز 

ٌ ٚبؿهٌ غرل َٓتِٛ.ٚايعڀ

ايڀبك١ ايسْٝا: ٚتتؿطع إٍ: .ز 

  ًُٕٛايڀبك١ ايسْٝا ا٭ع٢ً: ٚتتهٕٛ َٔ ايعُاٍ غرل إٗط٠, ٜٚع

يتشكٝل ا٭َإ شلِ ٚ٭غطِٖ, ٚيؿطا٤ َا وتادْٛ٘ ٗ اؿٝا٠, 

ٚايعٌُ ايٝسٟٚ ٖٛ َكسض زخًِٗ, أَا عٔ ِڀِٗ ايؿطا٥ٞ ؾٗٛ 

اييت ت٪ثط ع٢ً  غرل َسضٚؽ َٚتٗٛض, ٚططٜك١ عطض إٓتذات ٖٞ

قطاضاتِٗ ايؿطا١ٝ٥, ٜكَٕٛٛ بايؿطا٤ َٜٛٝا, ٚسػب َا ٜتٛؾط َٔ 

َٛاضز َاي١ٝ عٓسِٖ.

  ٗ ايڀبك١ ايسْٝا ايٛغڀ٢ ٚا٭ز٢ْ: ٖٚٞ طبك١ ايعُاٍ غرل إٗط٠

إعاضع ٚإكاْ , َٚٔ شٟٚ إػتٜٛات ايتع١ًُٝٝ إتس١ْٝ, ّتاظٕٚ 
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ٜؿعطٕٚ زا٥ُا   بكعٛب١ تُِٓٛٝٗ ؿٝاتِٗ ٜٚعٝؿٕٛ َٜٛا بّٝٛ

بايٝأؽ ٚايػهب يػ٤ٛ أسٛاشلِ إاز١ٜ, ٜٓؿكٕٛ نٌ َا يسِٜٗ ع٢ً 

اؿادات ايهطٚض١ٜ َٜٛٝا.

َٔ خ٬ٍ اغتعطانٓا ٕدتًـ ايڀبكات ا٫دتُاع١ٝ ٜٛٗط يٓا دًٝا 

أ١ُٖٝ َعطؾ١ إ٪غػ١ )ضدٌ ايتػٜٛل( شلا ٖٚصا ٕكاب١ً نٌ طبك١ َعٜر 

ٜطتب٘ بكطاضاتٗا ايؿطا١ٝ٥, تػٜٛكٞ ٜٓاغبٗا ٜٚٓاغب خكا٥كٗا ؾُٝا 

ٚؾُٝا ًٜٞ إبطاظ شلصٙ ا٭١ُٖٝ: 
()

 

  إٕ ؼسٜس ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ يٮؾطاز ٜ٪زٟ بإ٪غػ١ إٍ َعطؾ١

خكا٥كِٗ ٚأِاطِٗ ٗ اؿٝا٠ بؿهٌ عاّ, ٚأِاطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ 

بؿهٌ خام, ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٜتِ ػع١٥ ا٭غٛام ٚبٓا٤ 

ا٫غذلاتٝذٝات ايتػٜٛك١ٝ.

 ؾطاز اجملتُ  ٜسضنٕٛ َهاْتِٗ بايٓػب١ يًڀبكات ا٫دتُاع١ٝ إٕ أ

ا٭خط٣, ٜٚسضنٕٛ َٛق  أؾطاز ايڀبكات ا٭خط٣, بايٓػب١ شلِ, ٚشلصا 

ا٭َط أ١ُٖٝ تػٜٛك١ٝ نبرل٠, ؾإػتًٗو ّهٔ إٔ ٜؿذلٟ َٓتذات 

َع١ٓٝ, ؾك٘ ٭ْٗا َؿه١ً, ٚؼ٢ٛ بكبٍٛ ٚضنا أؾطاز ايڀبك١ 

أٚ إٍ ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ع٢ً, نُا ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜٓتُٞ شلا, 

أْ٘ ٜبتعس عٔ ؾطا٤ إٓتذات اييت تطتب٘ بأِاٙ ايػًٛى ا٫غت٬ٗنٞ 

يًڀبكات ا٭ز٢ْ َٓ٘, ٭ْ٘ ٜط٣ ٗ شيو إْكاقا ٕهاْت٘ ا٫دتُاع١ٝ.

  ٙتعتدل ايڀبك١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ َعاٜرل ػع١٥ ايػٛم, ٚشيو ي٬ضتبا

ك١ ا٫دتُاع١ٝ, َٚٔ خ٬ٍ شيو إٛدٛز بٌ أْٛاع إٓتذات ٚايڀب

ّهٔ ٕسٜط ايذلٜٚر إٔ ٜكسّ َعه٘ ايذلٚهٞ ع٢ً ن٤ٛ ا٫ستٝادات 

اـاق١ بهٌ طبك١ ادتُاع١ٝ.

  ِٝإٕ ا٫ْتُا٤ إٍ طبك١ ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ ٜعين ٚدٛز َعاٜرل ٚق

ٚأِاٙ غًٛى قسز٠ يٮؾطاز إٓتٌُ شلا, أٟ إٔ يهٌ طبك١ إطاضا 

قٞ ايڀبكات.َطدعٝا شلا ىتًـ عٔ با
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ْٚؿرل إٍ أْ٘ ٫ تٛدس سسٚز ٚؾٛاقٌ ٚانش١ بٌ كتًـ ايڀبكات 

ا٫دتُاع١ٝ, نُا إٔ ا٭ؾطاز ّهِٓٗ ا٫ْتكاٍ َٔ طبك١ زْٝا إٍ أع٢ً 

 ٚايعهؼ.

 ثايجا: اؾُاعات إطدع١ٝ.

تعطٜؿٗا: "ٖٞ عباض٠ عٔ عسز َٔ ا٭ؾطاز تطبڀِٗ ع٬قات َٓت١ُٛ  .

ٕٛ ٗ َعاٜرل ٚقِٝ, ُٜٓٛ يسِٜٗ َٔ خ٬ٍ أزٚاض  َٚهاْات, ٜؿذلن

ٚعٞ بايصات؛ ٚقس ٜؿذلنٕٛ ٗ أٖساف َع١ٓٝ" 
()

. 

ٚت٪ثط اؾُاعات إطدع١ٝ ع٢ً إػتًٗو َٔ ظاٜٚتٌ: 
()

 

تهؿـ اؾُاعات إطدع١ٝ يًُػتًٗو عٔ غًٛنٝات َٚػتٜٛات   .أ 

دسٜس٠ يًشٝا٠, ٚشلصا ؾٗٞ ت٪ثط ع٢ً َٛاقـ إػتًٗو إشا ناْت ٖصٙ 

اغب٘.اؾُاع١ تٓ

نُا أْٗا تػبب نػٛطا يًتأقًِ عٝح ت٪ثط ع٢ً اختٝاض ايؿطز يًُٓتٳر  .ب 

أٚ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ.

أْٛاع اؾُاعات إطدع١ٝ: ٜتٛظع أؾطاز اجملتُ  ٗ ْاعات ٚؾل عس٠  .

َعاٜرل نُا ًٜٞ:
()

اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض ٚٚٝؿ١ ا٭عها٤: ؾٓذس َج٬: ْاع١ ايڀ٬ب,  .أ 

احملاٌَ, ْكاب١ ا٭طبا٤, ْع١ٝ ايؿ٬سٌ... ْاع١ إٗٓسغٌ, ْكاب١

اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض تؿاعٌ ا٭عها٤: ِٚٝٸع ٖٓا بٌ: .ب 

  ْاعات أٚي١ٝ: ٖٞ ْاعات تٓؿأ بٌ أعها٥ٗا ع٬ق١ ؾدك١ٝ

١ُٝٓ, ْتٝذ١ يًتعاٌَ َعا ٚبكٛض٠ َتهطض٠, ىه  أعها٤ ٖصٙ 

تٛد٘ اؾُاعات إٍ عسز َٔ إعاٜرل ٚايكٛاعس ايػًٛن١ٝ اييت 

غًٛنِٗ ٚتِٓٛ عهٜٛتِٗ ٗ اؾُاع١, ٚتهٕٛ ايع٬قات ٚثٝك١.

  ْاعات ثا١ْٜٛ: ٖٚٞ ْاعات تؿأ بٌ أعها٥ٗا ع٬قات ضزل١ٝ ٚغرل

ؾدك١ٝ, َجٌ ايٓكابات, اؼازات ايڀ٬ب, اؾُعٝات اؿطؾ١ٝ, ٖٚصٙ 

ايع٬قات تهٕٛ نعٝؿ١ بٌ ا٭عها٤  ٖٚٞ ع٬قات َكاحل.



 د.رزقي خليفي                     ....عالقة القرارات التسويقية للمؤسسة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (564) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ِٛٝ: ٚتكٓـ إٍ:اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض ايتٓ .ز 

  ْاعات ضزل١ٝ: ٖٚٞ ْاعات شلا ٖٝه٬ تُٓٛٝٝا قسزا ِٜٓٛ ايع٬ق١

بٌ ا٭عها٤, نُا ٖٛ اؿاٍ ٗ إ٪غػات, سٝح ا٭ٖساف قسز٠ 

ٚا٭زٚاض ٚانش١.

  ,ْاعات غرل ضزل١ٝ: ٖٚٞ ْاعات شلا ٖٝه٬ تُٓٛٝٝا َطْا ٚغرل قسز

: ظ٤٬َ ايعٌُ, ٚتهٕٛ ايع٬قات غرل ١َُٛٓ بٌ ا٭عها٤, َج٬

ٚتعتدل ٖصٙ اؾُاعات ١َُٗ يطداٍ ايتػٜٛل ٕا شلا َٔ تأثرل ٗ 

غًٛى ا٭عها٤.

اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض ايعه١ٜٛ: ِٚٝٸع بٌ: .د 

  ْٕاعات شات عه١ٜٛ: نعه١ٜٛ ايؿطز ٗ تِٓٛٝ َعٌ بؿطٙ أ

وكل ؾطٚٙ ايعه١ٜٛ ٗ تًو اؾُاع١.

  اؾُاع١ يهٓ٘ غرل ْاعات ضَع١ٜ: ٜهٕٛ ايؿطز ًَتعَا َباز٨

ًَتشل بٗا, َٚٔ غرل احملتٌُ إٔ ًٜتشل بٗا.

اؾُاعات ٚؾكا ٕعٝاض ايتأثرل ٗ ا٭ؾطاز: ٚتكٓـ إٍ: .ٙ 

  ْاعات شات تأثرل إهابٞ: ٖٚصا ايٓٛع ٜذلى أثطا طٝبا ٗ ْؿٛؽ

ا٭ؾطاز ٖا هصبِٗ إٍ ا٫ْتُا٤ إيٝٗا, َجٌ ْاع١ إتؿٛقٌ, ْاع١ 

ٓا١ٜ ايب١٦ٝ...

 ت شات تأثرل غًيب: ٖٚٞ تذلى أثطا غًبٝا )غ٦ٝا( ٗ ْؿٛؽ ْاعا

ا٭ؾطاز, َجٌ ْاع١ ايهشٛيٌٝ, ْاع١ ا٭ؾهاض إتڀطؾ١...

" َٚا ْؿرل إيٝ٘ ٖٛ إٔ ضداٍ ايتػٜٛل ٜػعٕٛ إٍ زضاغ١ َٚعطؾ١ أثط 

ٖصٙ اؾُاعات إطدع١ٝ سػب ا٭غٛام إػتٗسؾ١, ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َ  

٠, أٚ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ اؾُاعات, ٚخاق١ ٗ فاٍ إػتًٗهٌ بكٛض٠ َباؾط

ايٓؿاٙ ايذلٚهٞ" 
()

. 
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 ضابعا: قاز٠ ايطأٟ.

تعطٜؿِٗ: "ٜعطف قاز٠ ايطأٟ بأِْٗ ا٭ؾدام ايكازضٕٚ ع٢ً ايتأثرل  .

ٗ ا٭ؾطاز اٯخطٜٔ ٗ اجملُٛع١, بٌ ًٜٚذأ إيِٝٗ أؾطاز اجملُٛع١ 

ٓتذات" ي٬غذلؾاز بآضا٥ِٗ ْٚكا٥شِٗ ؾُٝا ٜتعًل بؿطا٤ إ
()

خكا٥ل قاز٠ ايطأٟ: ٜتُٝٸع قاز٠ ايطأٟ ٗ فاٍ َعٌ عٔ باقٞ  .

ا٭ؾطاز باـكا٥ل ايتاي١ٝ: 
()

اضتؿاع زضد١ إكساق١ٝ اييت ٜتُتعٕٛ بٗا. .أ 

ِٖ أؾطاز يسِٜٗ ع٬قات قساق١ نبرل٠ ٗ اجملُٛع١. .ب 

ِٖ أؾطاز أنجط خدل٠ ٗ اجملاٍ ايصٟ ِٜٗ اجملُٛع١. .ز 

َٔ قبٌ أؾطاز اجملُٛع١.ِٖ أؾطاز أنجط تصنطا  .د 

 خاَػا: ا٭غط٠.

تعطٜؿٗا: " تعطف ا٭غط٠ بأْٗا ٚسس٠ ادتُاع١ٝ تتأيـ َٔ عسز َٔ  .

ا٭ؾطاز, تطبڀِٗ ع٬قات أغط١ٜ كتًؿ١ )ايسّ أٚ ايعٚاز(, ٜعٝؿٕٛ ٗ 

َٓعٍ َعطٚف ٚقسز, ٜتؿاعًٕٛ َ  بعهِٗ ٱؾباع ساداتِٗ 

إؿذلن١" 
()

.

ٛاع َٔ ا٭غط ٖٚٞ: ّٚهٓٓا ايتُٝٝع بٌ ث٬ث١ أْ
()

 

ا٭غط٠ ايٓٛا٠: ٚتتهٕٛ ا٭غط٠ ايٓٛا٠ َٔ ا٭ب ٚا٭ّ ؾك٘, أٚ ا٭ب  .أ 

ٚا٭ّ ٚا٭٫ٚز, ٜٚعٝؿٕٛ ْٝعا ٗ ْؿؼ إهإ, ُٚجٌ ا٭غط٠ ايٓٛا٠ 

ايٛسس٠ ا٭غاغ١ٝ يٮغط٠, ٖٚٞ سذط ايعا١ٜٚ يًشٝا٠ ا٭غط١ٜ ٗ 

اجملتُ .

غط٠ ايٓٛا٠, باٱناؾ١ إٍ ا٭غط٠ إُتس٠: تؿٌُ ا٭غط٠ إُتس٠ ا٭ .ب 

بعض ا٭قاضب نا٭دساز أٚ ا٭عُاّ أٚ ا٭خٛاٍ أٚ ايعُات أٚ اـا٫ت, 

ٚأبٓا٥ِٗ ٚأبٓا٥ٗٔ ٚبٓاتِٗ ٚبٓاتٗٔ..., ٚتٓتؿط ا٭غط إُتس٠ بؿهٌ 

نبرل ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚتكٌ ٗ ايسٍٚ ايػطب١ٝ.
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تهٕٛ ايٛسس٠ إعٝؿ١ٝ: ّٚهٔ تػُٝتٗا أٜها بايٛسس٠ إٓعي١ٝ, ٚت .ز 

َٔ ؾطز ٚاسس أٚ عس٠ أؾطاز ٜعٝؿٕٛ ؼت غكـ ٚاسس, َٔ ا٭قاضب 

أٚ غرل ا٭قاضب, ؾُج٬ قس تؿٌُ ايٛسس٠ إعٝؿ١ٝ أؾطاز ا٭غط٠ 

ايٓٛا٠ أٚ ا٭غط٠ إُتس٠, إناؾ١ إٍ بعض ايعاًٌَ بإٓعٍ َجٌ: 

غا٥ل ايػٝاض٠, ايڀبار, ايعا١ًَ, َٚجٌ أٜها ط٬ب اؾاَع١ ايصٜٔ 

ؾ١ ٚاسس٠.ٜؿذلنٕٛ ٗ غط

زٚض٠ سٝا٠ ا٭غط٠ ٚع٬قتٗا بػًٛنٗا ا٫غت٬ٗنٞ .
()

: اغتدسّ عًُا٤ 

ا٫دتُاع غًٛى إػتًٗو َؿّٗٛ زٚض٠ سٝا٠ ا٭غط٠ نٛغ١ًٝ 

يتكػِٝ سٝا٠ ا٭غط٠ إٍ َطاسٌ أغاغ١ٝ, يهٌ َٓٗا خكا٥كٗا 

ٚأثطٖا ع٢ً ايػًٛى ا٫غت٬ٗنٞ ٭ؾطاز ا٭غط٠, ٚيكس أقبشت ع١ًُٝ 

ا٭غط٠ أزا٠ إغذلاتٝذ١ٝ ٜػتدسَٗا ضداٍ ايتػٜٛل  ؼًٌٝ زٚض٠ سٝا٠

نعاٌَ ػع١٥ يًُٓتذات, ٚشيو ٚؾكا ٕطاسٌ ظ١َٝٓ ٚادتُاع١ٝ ٭غط٠ 

َا, َٓص تهٜٛٓٗا ٚست٢ ظٚاشلا, ٚؾُٝا ًٜٞ شنط يًُطاسٌ ٚاـكا٥ل 

ايػًٛن١ٝ ؿٝا٠ ا٭غط٠: 
()

َٚٔ خكا٥ل ٖصٙ إطس١ً إٔ ا٭ؾطاز ايعاظبٌ  َطس١ً ايععٚب١ٝ: .أ 

ٍٚ ن٬  َِٓٗ تأغٝؼ بٝتا يٝعٝـ ؾٝ٘ بعٝسا عٔ ايٛايسٜٔ َجٌ وا

ايعاًٌَ, طًب١ اؾاَعات..., أَا عٔ أِاطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ ؾًسِٜٗ 

ٌَٝ يٲْؿام ع٢ً إهاضات ايبٝٛت اييت ٜػهْٓٛٗا, ٚتأثٝح َٓاظشلِ 

ٚؾطا٤ غٝاضات قػرل٠ َٔ أدٌ ايعٌُ, ٚايػٝاس١, ٚاـسَات 

ٖا.ايذلؾ١ٝٗٝ, ٚا٬ٕبؼ, ٚغرل

إطس١ً إبهط٠ يًعٚاز: ٚتبسأ ٖصٙ إطس١ً بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ َطاغِٝ  .ب 

ايعٚاز, ٚتػتُط ست٢ قسّٚ إٛيٛز ا٭ٍٚ, ٖٚٞ َطس١ً تهٝـ 

ٚتأقًِ َ  ايٛن  اؾسٜس, َٚٛاد١ٗ اؿٝا٠ بهاٌَ إػ٪ٚي١ٝ, أَا 

عٔ أِاطِٗ ا٫غت٬ٗن١ٝ ؾِٗ ًّٕٝٛ يٲْؿام ع٢ً تأثٝح إٓعٍ 

ايساخًٞ.ٚؼػٌ تُٓٛٝ٘ 
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 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

َطس١ً ايطعا١ٜ ا٭ب١ٜٛ: ٚتػتُط ٖصٙ إطس١ً سٛايٞ ث٬ثٌ غ١ٓ,  .ز 

ٚتبسأ َٔ قسّٚ إٛيٛز اؾسٜس, ْٚػذٌ ٗ ٖصٙ إطس١ً ؼٍٛ ا٭ِاٙ 

ا٫غت٬ٗن١ٝ مٛ اٱْؿام ٗ فا٫ت اٱطعاّ ٚقها٤ أٚقات ايؿطاؽ, 

ٚؾطا٤ َػتًعَات ا٭طؿاٍ َٔ غصا٤ ٚزٚا٤ ٚأثاخ خام بِٗ, 

ٓعٍ ٖٛ إهإ إؿهٌ يكها٤ أٚقات ايؿطاؽٜٚكبح إ

َطس١ً َا بعس ا٭ب٠ٛ: ٚتبسأ ٖصٙ إطس١ً َ  تطى ا٭٫ٚز ٕٓعٍ  .د 

ٚايسِٜٗ ٚتهٜٛٔ أغط خاق١ بِٗ, ٜٚتذ٘ إػتًٗهٕٛ َٔ نباض 

ايػٔ إٍ ايبشح عٔ ايطاس١ ٚايذلؾٝ٘, ٜٚعٝسٕ تأثٝح إٓعٍ.

, ٜٚتٛقـ تهٝـ َطس١ً ا٫م٬ٍ ٚايتؿهو: ٚتبسأ َٛت أسس ايعٚدٌ .ٓ 

ايڀطف ايباقٞ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ ع٢ً قسضات٘ إاز١ٜ ٚايكش١ٝ 

ٚا٫دتُاع١ٝ, ٚواٍٚ ايعٚز ايصٟ بك٢ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ إٔ ٜبٝ  

ٖتًهات ا٭غط٠ ايكس١ّ, َٔ ا٭ثاخ ٚ ا٭ؾٝا٤ ايعا٥س٠ عٔ سادت٘, 

ٚواٍٚ ؾطا٤ إٓتذات اييت ٧ًُ ي٘ أٚقات ؾطاغ٘.

ٝ٘ ٖٛ إٔ ٖصٙ إطاسٌ إصنٛض٠ آْؿا يٝػت نٌ َٚا ٜٓبػٞ إٔ ْؿرل إي

أغط٠ ُط عًٝٗا بايهطٚض٠, ؾكس لس ظٚدٌ بسٕٚ أطؿاٍ, نُا إٔ ٖٓاى 

سا٫ت يًڀ٬م ٚإعاز٠ ايعٚاز, ٖٚصا َا ٜٓتر عٓ٘ أِاٙ اغت٬ٗن١ٝ 

 كتًؿ١.

"ْٚؿرل أٜها إٍ ا٭١ُٖٝ ايهبرل٠ اييت ٜٛيٝٗا ضداٍ ايتػٜٛل يسٚض٠ سٝا٠ 

ٗ فاٍ ايذلٜٚر ٚايدلاَر اٱع١ْٝ٬, ؾهٌ َطس١ً َٔ ا٭غط٠, خاق١ 

َطاسٌ تڀٛض ا٭غط٠ ُتاظ بأِاٙ اغت٬ٗن١ٝ ٚغًٛن١ٝ قسز٠."
()
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َٔ خ٬ٍ احملسزات ايب١ٝ٦ٝ يػًٛى إػتًٗو ٚاييت تڀطقٓا  إيٝٗا ٗ 

ٖصا ايبشح, ٚإتُج١ً ٗ ايجكاؾ١, ايجكاؾ١ ايؿطع١ٝ, ايڀبكات 

طدع١ٝ, قاز٠ ايطأٟ, ٚا٭غط٠, تبٌ يٓا إٔ شلصٙ ا٫دتُاع١ٝ, اؾُاعات إ

احملسزات أثط نبرل ع٢ً ايكطاضات ايتػٜٛك١ٝ ٗ إ٪غػ١ إتب١ٝٓ يؿًػؿ١ 

إؿّٗٛ اؿسٜح يًتػٜٛل, اييت تطنع ع٢ً تًب١ٝ سادات ٚضغبات 



 د.رزقي خليفي                     ....عالقة القرارات التسويقية للمؤسسة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (568) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

إػتًٗهٌ, ٚنػب ٥٫ِٚٗ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ, سٝح إٔ َٔ ؼسٜس ٚزضاغ١ 

٪غػ١ ايعٛاٌَ إ٪ثط٠ ٗ غًٛى إػتًٗو؛ ٖصٙ احملسزات تهتؿـ إ

ٚبايتايٞ ؼاٍٚ اغتٗساف إػتًٗهٌ َٔ خ٬ٍ بٓا٤ اغذلاتٝذٝات 

ٚغٝاغات تػٜٛك١ٝ ت٥٬ِ طبٝع١ إػتًٗهٌ, َا وكل ساداتِٗ 

 ٚضغباتِٗ َٔ د١ٗ, ٚوكل أٖساف إ٪غػ١ َٔ د١ٗ أخط٣.
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