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التسويق والتجارة الدولية 

:الدولي تعريف التسويق •

تدفق بأنه أداء األنشطة التجارية التي تساعد علي•

دمين السلع وخدماتها إلي المستهلكين أو المستخ

.دولة في أكثر من 



لقيام عند ابهاالتي يجب القيام اإلعتبارات

بالتسويق الدولي 
.والمتوقعة دراسة األسواق الدولية 1.

.رجيةتخطيط وتطوير المنتجات المرغوبة في األسواق الخا2.

.ية الدولتوزيع السلع والخدمات من خالل قنوات التوزيع 3.

.المنتجات الترويج عن 4.

.المختلفة تحديد طرق التسعير 5.

.العمالء تقديم الخدمات قبل أو بعد الشراء إلرضاء 6.



بين التسويقواإلختالفأوجه الشبة 

المحلي والدولي 

للتسويقاألساسيةوالعناصرالمبادىءإن•

لكنو،والدوليالمحليالتسويقبينمتشابهه

لتسويقلالميكانيكيةالجوانبفييكوناإلختالف

فيهايتجرالذيالمحيطةالبيئةفييختلفكما،

يفرضالمحيطفاختالفالتسويقيةالخطط

.واإلهتمامواألسلوبالمدخلفياختالفا



إدارة التسويق الدولي 

ات تواجه إدارة التسويق الدولي عملياً اتخاذ القرار•

-:التالية األساسية 

.الدولية لألسوققرار الدخول أو عدم الدخول 1.

.دخولها قرار يتعلق بنوع وعدد األسواق المحتمل 2.

ن قرار في كيفية خدمة هذه األسواق أو النظام الذي يجب أ3.

.يستخدم 



األشكال الرئيسية للتسويق الدولي 

لتصديرا

التراخيص

كاالستثمار المشتر

ر االستثمار المباش



الدور التنموي للتجارة الدولية 

-:ري التجاالفوائد التي تعود علي الدول من التبادل •

.اإلستيراداالستفادة من 1.

.التصدير االستفادة من 2.

.واإلنتاجية زيادة الفاعلية 3.

.الدولي التخصص 4.



دوافع التوسع الدولي وأهدافه 

.والنمو أهداف الربح 1.

.اجواالنتتحقيق استقرار في حجم المبيعات 2.

.الفائضة استغالل القدرة اإلنتاجية 3.

.السلع امتداد في دورة حياة 4.

خارجية جاذبية الفرص التسويقية في األسواق ال5.



نظريات سلوك التسويق 

:الدولية النظرية الكالسيكية للتجارة -:أوالً •

أساس وتفسر هذه النظرية أسباب التبادل التجاري الدولي علي

.المتبادلة للدول اإلقتصاديةاالختالفات في المزايا 

-:النسبية نظرية النفقات -:ثانياً •

ق في هذه النظرية ليس من الضروري أن يكون لدولة ما تفو

مطلق علي دولة أخري 



تابع نظريات سلوك التسويق 

:اإلنتاج نظرية نسب عوامل -:ثالثا •

يرها ألسباب تستند النظريات الكالسيكية للتجارة الخارجية في تفس

إلنتاج قيام التجارة الخارجية علي أساس التباين في خصائص ا

.المتبادلة الدولي وعامل اإلنتاجية بين أطراف الدول 

:دولية النظرية دورة حياة المنتج في التجارة -:رابعاً •

ي تمر تقوم هذه النظرية علي تفسير العديد من سلع الشركات الت

بمراحل حياتية وخالل هذه العملية التي يمكن وضعها بعدة

(االنحدار الظهور ثم النمو ثم النضوج ثم ) مراحل 



تابع نظريات سلوك التسويق 

-:ري التصدينظريات سلوك التسويق -:خامساً •

دوافععليأساسيبشكلالنظريةهذهركزت

سويقيةالتالشركاتوقدراتالتصديرواستراتيجيات

اقاألسوفيالعملبيئةمعوتفاعلهاالتصديرية

توافرومديالعملمخاطروتصورالخارجية

.التصديرلنشاطاتاساسيةكمحدداتالمعلومات


