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في إدارة األزمات  االستراتيجيدور التّخطيط التّسويقي 

 وآليات تفعيله

 -المؤّسسة العاّمة للصناعات النّسيجية دراسة حالة  -

 
 

 مؤيد حاج صالح. د.
 ممخصال

َىَدَؼ ىذا البحث إلى تقديـ رؤية شاممة ومعمقة عف تطوير واقع عمؿ المؤسسة العامة لمصناعات 
مع  كالتشاركيةوالعوامؿ الدافعة لو  االستراتيجيالنسيجية؛ وذلؾ مف خالؿ دور التخطيط التسويقي 

ة ودولية القطاع الخاص السوري، والمستثمر األجنبي، وكذلؾ الدخوؿ ضمف إدارة سمسمة توريد محمي
 لتؤمف لممؤسسة مستمزماتيا المادية والمعموماتية فضاًل عف تصريؼ منتجاتيا في األسواؽ الدولية.

اتبع الباحث منيج دراسة الحالة الذي يعتمد اعتمادًا رئيسيًا عمى االستقراء واالستنتاج مف خالؿ 
إلنتاجية والتسويقية امحاكاة عدة تجارب لدوؿ وشركات دولية استطاعت أف تتغمب عمى مشكالتيا 

 االستراتيجيعبر ىذه النواحي المقترحة. خمص البحث إلى أنو في حاؿ تطبيؽ التخطيط التسويقي 
مع إعادة ىيكمة شركات المؤسسة ضمف مجمعات صناعية متكاممة اإلنتاج فإف المؤسسة ستحقؽ 

صى الباحث بضرورة عدة أضعاؼ إيراداتيا مقارنة بأعمى إيراد ألي مف السنوات السابقة، وقد أو 
بأف تكوف الشراكة مف خالؿ تقاسـ النتائج  ،إيجاد بيئة تشريعية قانونية تستوعب الرؤية المقترحة

وليس ممكية القطاع العاـ مع اعتماد ىيكمية إدارية تنظيمية مسطحة في المؤسسة لتسييؿ تطبيؽ 
 الرؤية المطروحة. 

 الكممات المفتاحية:
إدارة  - االستراتيجيالتخطيط التسويقي  -المؤسسة  –نسيجية المؤسسة العامة لمصناعات ال

إدارة سمسمة  -التشاركية  –األلبسة الجاىزة  -األلبسة الداخمية  -النسيج  –الغزؿ  –األزمات 
 التوريد.

 

                                                           
 جامعة اليرموؾ الخاصة. –كمية العمـو اإلدارية والمالية  –مدرس في قسـ التسويؽ  



 دراسة حالة المؤّسسة العاّمة لمصناعات الّنسيجية - في إدارة األزمات وآليات تفعيمو االستراتيجيدور الّتخطيط الّتسويقي 

80 

 

 :المقدمة
ما إذا كانت ىذه سي  والة الرافعة الحقيقية ليا، بمنزل تتميز معظـ اقتصاديات الدوؿ بصناعة أو أكثر، تعد  

الصناعة تتعمؽ بتصنيع مادة أولية منتجة محميًا لتحقؽ منيا قيمة مضافة أعمى ومثالنا عمى ذلؾ 
 . وكمّ عالمة تجارية مرتبطة باسـ البمد الصناعات النسيجية التي أصبحت أنواع مف ىذه المنتجات 

سيما األوربية منيا، بناء عالمات استطاعت الشركات المنتجة لأللبسة الجاىزة في الدوؿ المتقدمة وال  
عالمة التجارية المرتبة ناؿ مالؾ ىذه ال ِإذْ  ZARAومثالنا عمى ذلؾ العالمة التجارية زارا  ،تجارية بارزة

 .(Forbes, 2016)/ مميار دوالر 37أغنى أثرياء العالـ وبثروة تقدر بػ /الثانية  بوصفو 
الكائف مقرىا في دمشؽ والتي  G.O.T.Iلنسيجية المؤسسة العامة لمصناعات ا وفي سورية، تعد  

ـ عمى حافظات السورية. والتي ليا دور مي/ شركة غزؿ ونسيج وسجاد في مختمؼ الم73تشرؼ عمى /
مستوى ىذه الصناعة بشكؿ خاص وعمى مستوى الحسابات القومية لسورية بشكؿ عاـ. ىذه المؤسسة 

التي بدورىا أضافت ليا تحديًا آخر، لعؿ أبرز تمؾ مف التحديات قبؿ األزمة السورية عانت مف جممة 
تفتقر إلى العصرنة نتيجة عدـ قدرتيا عمى تتبع سويؽ منتجات نمطية تقميدية التحديات صعوبة ت

يـ ا أسمم   ؛تغيرات ذوؽ المستيمؾ المحمي والدولي. وكذلؾ قسـ مف آالت شركات المؤسسة أصبح قديماً 
التي أثرت في تضخيـ كمفة عف عوامؿ أخرى مثؿ البطالة المقنعة فضاًل  دـ ضبط جودة المنتج. في ع
ـ  المنتج  صعيد التسويؽ الدولي. المؤسسة عمى المنافسة والسيماالحد مف قدرة  ، ومف َث

 المبحث األوؿ: اإلطار العاـ لمبحث. 

 مشكمة البحث:
بدورىا اإلنتاجي والبيعي في عقدي استطاعت شركات المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية أف تقوـ 

كاف التركيز عمى المنتج أواًل، إال أنو ومع تبني الشركات  ، ِإذْ السبعينات والثمانينات مف القرف السابؽ
المحور األىـ، نجد المؤسسة  ورغبتو الزبوف فمسفة التسويؽ المعاصر الذي يعد  تعّرؼ حاجةالعالمية ل

تسويقية  مشكالتى لإا التسويؽ المعاصر مما أدى ؽ مع متطمبات ىذالنسيجية لـ تستطع التعامؿ الدقي
ت ذات المتطمباافة العالية )كاأللبسة الجاىزة( منتجاتيا ذات القيمة المضى لإخصوصًا بالنسبة 

قريبًا عمى المؤسسة عدـ قدرتيا ت مشكالتا عّمؽ ممّ و  .ذوؽ الزبوف التسويقية الخاصة في تعّرؼ
التخريب واألضرار التي لحقت ببعض شركات المؤسسة  سنوات األزمة الحالية، عداتصدير أي منتج في 

اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس  وأوقفتيا عف العمؿ خالؿ ىذه األزمة. ومف ىنا تتمثؿ مشكمة البحث في
 ي:اآلت
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ة لعامفي معالجة األزمة اإلنتاجية والتسويقية لممؤسسة ا االستراتيجيدور التخطيط التسويقي  ما
متطمبات تفعيؿ ىذا التخطيط لموصوؿ إلى واقع جديد ليذه المؤسسة يحاكي  لمصناعات النسيجية؟. وما

 الشركات العالمية النظيرة ليا؟.

 ىدؼ البحث:
مة لمصناعات ىذا البحث إلى معرفة الواقع التسويقي الحالي الداخمي والدولي لممؤسسة العا ؼَ دَ ىَ 

ىدؼ البحث إلى بواقع تسويؽ المؤسسة في سنوات االستقرار قبؿ األزمة. كذلؾ  النسيجية ومقارنتو
 االستراتيجيناحية دور التخطيط التسويقي عادة إقالع ىذا القطاع والسيما وضع تصورات مستقبمية إل

 والعوامؿ الّدافعة لو كوف التسويؽ قاطرة اإلنتاج الحقيقي.

 أىمية البحث:
ف كاف دوف المأموؿ منو  -عالج مشكمة قطاع كاف لو إسياـ كبير يو نّ مع أ البحث اتأتي أىمية ىذ   -وا 

/ مميوف دوالر باألسعار الجارية لعاـ 031/ نحوصادرات السورية ِإْذ بمغت صادرات المؤسسة في حجـ ال
 77 ى الناتج المحمي السوري، ِإْذ بمغ ىذا الناتج نحولإبالنسبة  الميـ. كذلؾ دور المؤسسة 7101

 7101السوري لعاـ اإلجمالي مميار ؿ.س حجـ الناتج المحمي  00511مميار ؿ. س مف مجموع 
ـ  تجات المؤسسةتنوع من (، فضاًل عف7100سة النسيجية، )المؤس سواقيا المستيدفة تنوع أ ، ومف َث

 ي:وفؽ الشكؿ اآلت
 

 
 

 ( منتجات المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية. المصدر/ الباحث0الشكؿ رقـ )
عاماًل )مديرية  070,31سة رواتب ػػػػػػػػتتحمؿ المؤس ِإذْ  الموازنة العامة لمدولةسة دور في ػػػػػكذلؾ لممؤس
لة مف المؤسسة إلى ( فضاًل عف ا,710مؤسسة النسيجية، اإلدارية لمالشؤوف  لرسـو والضرائب المحو 

الخزينة السورية، كذلؾ تأتي ىذه الدراسة  لتكوف أحد الخيارات المتاحة إلخراج ىذا القطاع مف أزمتو 
 قتصاد السوري وفي األسواؽ الدولية.اال الحالية عمى نحو يكوف لممؤسسة مكانة أفضؿ في

 

قطن وشاش طبي، غزول 
 قطنية وصوفية وممزوجة

أقمشة قطنية مقصورة 
 ومصبوغة ومطبعة

 وشوادر

سجاد، ألبسة داخمية، 
أغطية مفارش، ألبسة 

 جاهزة
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 منيجية البحث:
 Induction عمى االستقراء اً رئيسي دراسة الحالة الذي يعتمد اعتماداً  اعتمدت الدراسة عمى منيج

في البحث يكوف مف خالؿ الوصوؿ  االستقرائيفي البحث العممي، فالمنيج  Deduction واالستنتاج
مف الوصوؿ إلى نتائج مستخمصة مف أسس  االستنتاجيإلى استنتاجات مف حقائؽ. فيما يمكِّف المنيج 

  (.(Cooper, 2011وأفكار عامة 

 الحدود الزمانية والمكانية لمبحث:
 مف العاـ نفسو. 1/  0 إلى ,710/  0/  01الممتدة مف  الحدود الزمانية:

 وىي مدينة دمشؽ حيث مقر إدارة المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية.   الحدود المكانية:

 السابقة:الدراسات 
 ( 7105دراسة )متناوي،  .0

 لقطاع العاـ الجزائري". ى الإبعنواف "أىمية الشراكة األجنبية بالنسبة 
الة المتعثرة التي يعاني منيا مع وجود ُقّدـ ىذا البحث كرؤية إلخراج القطاع الصناعي الجزائري مف الح

قتصاد صالحات التي شيدىا االباحث أف اإلكثير مف المحاوالت إلصالح ىذا القطاع. وقد استنتج ال
الجزائري عامة والقطاع الصناعي خاصة لـ تكف بالمستوى المطموب، خاصة مع وجود منافسة لشركات 

لخارجية، وكذلؾ وجود التكتالت االقتصادية العالمية مثؿ ىذا القطاع بعد انفتاح البمد عمى األسواؽ ا
 لعالمية. تحاد األوربي والدوؿ المنضّمة لمنظمة التجارة ااال 

خمص الباحث إلى ضرورة قياـ اتفاؽ شراكة بيف القطاع الصناعي الجزائري مع الشركات األجنبية التي 
صنيعية والتسويقية بما و التقنية والتتكال لقطاع الصناعي الجزائري في حؿ مشبدورىا سوؼ تساعد ا

ستثمار األجنبي لكي االبضرورة تعديؿ تشريع  متطمبات السوؽ الدولي. كذلؾ أوصى الباحثيتوافؽ و 
 مصمحة الشريؾ األجنبي.  التشريعات المعدلة في حسابيا تأخذ تمؾ

 ( 7100)صابوني،  دراسة .7
في  د  عِ ىدؼ البحث الذي أُ ِإْذ بعنواف "واقع نقؿ التقانة في قطاع الصناعات النسيجية السورية". 

فتراضية السورية لنيؿ درجة الماجستير في التقانة إلى تحديد أسباب العجز في تحقيؽ نقؿ الجامعة اال
 فعمي لممعرفة مف التقانة التي استوردىا القطاع العاـ. 
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حّدد البحث الفرؽ بيف نقؿ التقانة وحيازة التقانة وتوطينيا، مف خالؿ شروط حيازة التقانة عبر وجود 
وطينيا بطريقة لت وتعديميا ىذه التقانة لتقانة وامتالؾ القدرة لتطويرا منظمة وطنية فعالة لفؾ حـز

وىذا يمـز وجود إدارة فعالة لمتقانة في المؤسسات مع وجود مؤسسات استشارية اليندسة العكسية، 
مكانية تعديمو بسيولة بما يالئـ التقانة المعرفية المناسبة ليا  الختيار التي تسيـ في إنتاج المنتج وا 
يقـو عمى التشاركية مع  اً إجرائي اً ير المستمر في أذواؽ المستيمكيف. وقد اقترح الباحث نموذجالتغي

 لنقؿ التقانة. Join Ventureشركات دولية وفؽ أسموب بناء مشاريع مشتركة 

  (7100)أحمد،  دراسة .7
 /سياسات التوظيؼ وانعكاساتيا عمى العمالة في القطاع العاـ في الجميورية العربية السورية بعنواف "

 ". دراسة تطبيقية عمى المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية
قتصاد، جامعة تشريف، وىدؼ البحث إلى تحديد البحث لنيؿ درجة الماجستير في االأجري ىذا 

تعمؽ بإدارة الموارد البشرية، لعامة لمصناعات النسيجية فيما يالتي تعاني منيا المؤسسة ا مشكالتال
خمصت الدراسة إلى أف ىناؾ جممة مف المشكالت التي تعاني منيا إدارة الموارد البشرية في  وقد

قد أوصى الباحث و  الموارد.وانخفاض المستوى التعميمي والتدريبي ليذه  العمالةأبرزىا فائض المؤسسة 
 القوانيف التي تقـو عمييا ىذه السياسةتطوير  بييكمية سياسة التوظيؼ عبرإعادة النظر بضرورة 
وصواًل  مموارد البشريةلبمختمؼ وظائفيا مف تخطيط لمموارد البشرية واستقطاب واختيار وتعييف  وتفعيميا

 لتمؾ الموارد.إلى واقع أفضؿ 

 : (Huchsted, 2015)دراسة  .1
 مختمفة مف نظـ إدارة اإلمداد في صناعة ألبسة الموضة".بعنواف "بحث مقارف ألنواع 

A Research Comparing Different SCM-Systems in the Fashion Apparel Industry  
اليولندية إلى مقارنة أنظمة سمسمة التوريد  Tweuteىدفت ىذه الدراسة التي أجريت في جامعة تويت 

 Atelierمسوقة لمنسيج وألبسة الموضة مف أىميا شركة/ شركة ألمانية مصنعة و 01المستخدمة في /

Gardeur GmbH / اً / بمد51/ زبوف متجر في /70111التي ليا مصانع في تونس وألمانيا ولدييا 
حوؿ العالـ، كما ىدفت إلى دراسة دور ىذه األنظمة في تسويؽ ألبسة الموضة. أجريت الدراسة وفؽ 

 راء مقابالت نصؼ مخططة مع المديريفمعمومات عبر إجالمنيجية النوعية مف حيث طريقة جمع ال
التنفيذييف في ىذه الشركات. وتوصمت الدراسة إلى ضرورة متابعة ىذه الشركات الختيار عدة 
استراتيجيات تتعمؽ بأنظمة الشراء واإلنتاج والتفاعؿ مع الزبوف والمرونة التنظيمية لمشركات وتعزيز 

ستفادة مف تطبيقات اإلنترنت المختمفة، وأف تكوف خمفي مع المورديف باالالتكامؿ ال القدرة التنافسية عبر
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أنظمة التوريد حساسة لمطمب في السوؽ مف خالؿ استخداـ نظاـ معموماتي ذكي يساعد عمى تجزئة 
  .السوؽ وفؽ استراتيجية تجزئة السوؽ المركزة

         Aamar,2012))دراسة .5
 النسيج في باكستاف"،بعنواف "تحميؿ كمي لمخاطر قطاع 

Risk Analysis of the Pakistani Textile Industry: A Macro Analysis 
فمندا، إلى تحميؿ المخاطر التي يتعرض ليا  –وقد ىدفت الدراسة التي أجريت في جامعة لورا ، ىمسنكي 

. جمعت معمومات البحث مف 7100 و 7112دة بيف باكستاف خصوصًا خالؿ المقطاع النسيج في 
ألكبر ثالثة مصانع لمنسيج في باكستاف باإلضافة إلى مقابمة  خالؿ مقابمة معمقة مع ثالثة مديريف
 حيث زار الباحث باكستاف ليذه الغاية. ، 7100ىاتفية مع مدير رابع خالؿ فصؿ ربيع 

بر قطاع لمتصدير في أكتوصؿ الباحث إلى جممة مف المسببات وراء المخاطر التي يتعرض ليا 
ويشّغؿ  ،دوالر ات/ مميار ,/ كستاف مف الصناعات النسيجية نحوبمغت إجمالي صادرات با باكستاف، )ِإذْ 
ضعؼ طر منيا داخمية كالفساد و % مف اليد العاممة في البالد(، وىذه المخا71 نحو ىذا القطاع

ا معيقات عمؿ القطاع تاج الشركات. أم  ستثمار الحكومي وارتفاع تكمفة الكيرباء، وقدـ في خطوط إناال
النسيجي الخارجية فتتمثؿ في التضخـ والضرائب المفروضة عمى القطاع النسيجي نتيجة سياسة الدولة 
في التمويؿ مف البنؾ الدولي، وكذلؾ الحصة التصديرية المفروضة عمى باكستاف مف الصناعات 

كا لبنغالدش بالبنية التحتية األوربي وأمري تحاددوؿ أوربا وأمريكا، وكذلؾ دعـ اال النسيجية ل
ستثمارات البمد، األمر الذي أدى لتحوؿ اال ىذا تكالمارات لقياـ قطاع نسيجي يعالج مشستثواال

 فادة مف التسييالت المقدمة لبنغالدش. ىذا البمد لإلالباكستانية النسيجية إلى 

 خالصة الدراسات السابقة:
تي عانت ( ركزتا عمى المشكالت المتعددة ال7100( و )أحمد، 7100نستنتج أف دراستي )صابوني،  

التي أدت بمجمميا إلى ضعؼ أداء تقني واإلنتاج والموارد البشرية ستثمار المنيا المؤسسة والسيما اال
  المؤسسة في التعامؿ التسويقي الصحيح مع الزبائف والسيما زبائف األسواؽ الدولية.

التي يعاني منيا  المشكالتأف ىناؾ تشابيًا بيف عمى (  7105فيما ركزت الدراسات الدولية ) متناوي، 
صناعات النسيجية في سورية، ِإْذ ِإف  القطاع الصناعي الجزائري وواقع العمؿ في المؤسسة العامة لم

. لعدـ امتالؾ القائميف عمى صالح ليذيف القطاعيف باالعتماد عمى الذات قد ال يكوف كافياً محاوالت اإل
واقع  ويقي والسيما األخذ بالحسبافىذه المؤسسات إدارة تغيير وابتكار لتطوير الواقع اإلنتاجي والتس

أف قطاع الغزؿ  Ammar, 2012))فيما أظيرت دراسة نافسة الدولية لمنتجات األلبسة. التسويؽ والم



   مؤيد حاج صالح                           2017-األوؿالعدد  -33المجمد – مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية 
 

85 
 

حتى  ة وتكنولوجية عمى مستوى البمد كّمواستثماريوالنسيج بحاجة إلى توفير بيئة اقتصادية وتشريعية 
الشراكات التي ركزت عمى دور  Huchsted V., 2015))ينمو ىذا القطاع. وأخيرًا أظيرت دراسة 

وىي  ،بدءًا مف المرحمة األولى وتسويقيا ىذه الصناعاتحمقات إنتاج التكامؿ األمامي والخمفي مع و 
اتيجية تجزئة السوؽ وانتياًء بإنتاج المنتج الموافؽ لتمؾ معرفة احتياجات الزبوف بدقة وفؽ استر 

 الرغبات.

 تساؤالت البحث:
 ي:وفؽ اآلت البحثيمكف صياغة تساؤالت 

وكيؼ أثرت األزمة  ؟الواقع التسويقي الحالي لممؤسسة العامة لمصناعات النسيجية ما .0
 ىذا الواقع؟.الحالية في 

أف يفّعؿ األداء التسويقي لممؤسسة داخميًا ودوليًا، بما  االستراتيجيكيؼ لمتخطيط التسويقي  .7
 يسيـ في إعادة رسـ خطة تسويقية متكاممة لممؤسسة وفؽ اآللية الجديدة المقترحة؟.

انعكاسو عمى تفعيؿ األداء  وما لتوريد؟إدارة سمسمة ادور تبني نظاـ الشراكة عبر  ما .7
 التسويقي لممؤسسة؟. 

 موذج البحث:ن
 ي:نموذج البحث وفؽ اآلتيمكف توضيح 

 
 ( النموذج االفتراضي لمبحث7الشكؿ رقـ )
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واإلنتاج والمبيعات في المؤسسة العامة  ،واقع زراعة القطف في سورية المبحث الثاني:
 لمصناعات النسيجية.

 واقع زراعة القطف في سورية:  
 0231زراعي ليذا المنتج عاـ البمغ اإلنتاج ِإْذ قتصادية السورية، يشّكؿ القطف أحد أىـ الموارد اال

ىتماـ والتوجو نحو زراعة القطف بمغ حجـ اإلنتاج مميوف طف عاـ / ألؼ طف، ومع اال731نحو /
نتاجو القطفالعاشرة عالميًا في زراعة . واحتمت سورية المرتبة الثانية عربيًا و 7111 ، وبذلؾ وا 

قبؿ األزمة السورية في عاـ صادرات تموضع إنتاج القطف في المرتبة الثانية بعد النفط بحجـ ال
وقد عممت الصناعة السورية النسيجية ممثمًة بالمؤسسة العامة لمصناعات النسيجية . 7100

فادة شبو التامة مف إنتاج القطف بتشغيمو صناعيًا لمحصوؿ الغزؿ السورية الخاصة، عمى اإل وشركات
تو مع إلنتاج الزراعي لمقطف عمى وتير عمى قيمة مضافة أعمى بداًل مف تصديره خامًا. وقد بقي ا

حاجة المؤسسة مع  حيث كاف ذلؾ اإلنتاج يكفي تقريباً  7107عاـ تذبذب انخفاض طفيؼ حتى نياية 
مفاعيؿ األزمة السورية تنعكس بدأت  7107شركات الغزؿ الخاصة مف القطف المحموج. وبعد عاـ 

صعوبة نقمو ى اإلنتاج الزراعي لمقطف أو عمى واقع عمؿ المؤسسة سواء عمى مستو  اً مباشر  انعكاساً 
تقرير خطة / ألؼ طف )100,7/ نحو 7105إلى شركات المؤسسة ِإْذ وصؿ إنتاج الغزؿ عاـ 

/ يوضح اإلنتاج الزراعي لمقطف بنوعيو المحبوب 0ي رقـ /(. والجدوؿ اآلت7105سة النسيجية،المؤس
 والمحموج.

المحبوب والمحموج. المصدر/ الموقع الرسمي لوزارة ( يوضح اإلنتاج الزراعي لمقطف 0الجدوؿ رقـ )
 7100الزراعة، تقرير خطة المؤسسة النسيجية. المجموعة اإلحصائية السورية لعاـ 

 7107 7107 7100 7101 العاـ
 051 11, 51, 351 قطف محبوب / ألؼ طف

 51 711 ,70 751 قطف شعر محموج / ألؼ طف

/ ألؼ طف 011/ نحو 7101/ ألؼ طف عاـ 751الغ /المحموج البوقد توزع تشغيؿ القطف السوري 
 ،لسورية الخاصة/ ألؼ طف لصالح شركات الغزؿ ا75و/ ،ليتحوؿ إلى غزؿ في المؤسسة النسيجية

 لمتصدير. اً معد اً محموج اً / ألؼ طف قطن35/ والباقي نحو
ية، يالحظ مدى منافسة لسور فادة منو في بعض الدوؿ النتاج القطف الزراعي وكيفية اإلإف المتتبع إل 

فادة مف القيمة المضافة لمقطف المنتج عمى مستوى الصادرات بالدوالر وفؽ ما ىو انخفاض كفاءة اإل
 /. 7ي رقـ /جدوؿ اآلتف بالمبيّ 
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( مقارنة القيمة المضافة الناتجة مف القطف في صادرات اليند وباكستاف وسورية، 7الجدوؿ رقـ )
 Aamar, 2012 دراسة ، 7100موعة اإلحصائية السورية لعاـ . المصدر/ المج7112العاـ 

مميار  –إجمالي صادرات غزؿ ونسيج  ألؼ طف –إنتاج قطف  البمد
 دوالر

كغ قطف  –كفاءة صادرات 
 / دوالر

 207 51 50770 اليند
 105 01 70705 باكستاف
 005 000 351 سورية

قيمة  ات/ دوالر 2/ القطف في اليند أعطى نحوراـ مف / أف كؿ واحد كيمو غ7نالحظ مف الجدوؿ رقـ /
/ دوالر، وأخيرًا أعطى 105قطف في باكستاف /مف الصناعية مضافة، فيما أعطى كؿ واحد كيمو غراـ 

ـ  نستنتج ضعؼ المردود 005رية حوالي /قطف في سو مف الكؿ واحد كيمو غراـ  / دوالر. ومف َث
في تصنيعو  ىكبر الناتجة عمى االقتصار عمى النسبة التيجة قمة الكفاءة قتصادي لمقطف السوري ناال

، وعدـ تشغيمو صناعيًا حتى مرحمة صناعة األلبسة الداخمية والجاىزة إال في اً قطني وتصديره غزالً 
 نسبة محدودة منو.

 في المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية.   اتياعومبي الغزؿ واألقمشة واأللبسة القطنية واقع إنتاج
ِإْذ األزمة الحالية، عامة لمصناعات النسيجية خالؿ نتاج مختمؼ أصناؼ منتجات المؤسسة الانخفض إ

%، 20مقارنة بالطاقة المتاحة بمغ  7101نالحظ أف نسبة إنجاز إنتاج األقمشة في عاـ االستقرار 
ح إنتاج شركات المؤسسة مف / يوضّ 7والجدوؿ رقـ / 7105% فقط عاـ 3فيما بمغت ىذه النسبة 

 :7105و 7101األقمشة القطنية في عامي المقارنة 
. المصدر/ مديرية التخطيط، 7105و 7101مقارنة إنتاج األقمشة في عامي (: 7دوؿ رقـ )الج

 7105المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية، 
 الزيادة أو النقص 7105إنتاج  7101إنتاج  الطاقة المتاحة الوحدة نوع المنتج المنتج 

 150,57 - 0002, 200351 0110713 ألؼ متر قطنية أقمشو
 70301 - 1 70301 000331 ألؼ متر ممزوجة

عف الطاقة  7101باقي اإلنتاج الجاىز فقد انخفض نسبة إنتاج األلبسة الجاىزة لعاـ ى لإا بالنسبة أمّ 
 ،لجواربى الإ% بالنسبة ,5و ،أللبسة الداخميةى الإ% بالنسبة 71كما انخفض ،%17المتاحة بحوالي 

ويعود السبب بشكؿ رئيسي النخفاض الطمب عمى ىذه المنتجات نتيجة تركيز شركات المؤسسة عمى 
ائف األسموب اإلنتاجي البيعي وعدـ اتباع أسموب التسويؽ المعاصر القائـ عمى فيـ احتياجات الزب

ضة في السوؽ معرو تنوع األصناؼ المنافسة المستوردة والمنتجة محميًا ال ورغباتيـ أواًل، فضاًل عف
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بالطاقة المتاحة  مقارنة 7105كذلؾ بمغ إنتاج األلبسة الجاىزة في العاـ ستقرار. السورية في سنوات اال
لجوارب. ى الإ% بالنسبة 05% كما بمغت 73أللبسة الداخمية بمغتى الإبالنسبة %، و 50ما نسبتو 

بالطاقة المتاحة في العاميف مقارنة  7105و 7101/ يظير إنتاج المؤسسة عامي 1والجدوؿ رقـ /
 المذكوريف.

 7105 و 7101( إنتاج المؤسسة مف األلبسة الجاىزة والداخمية والجوارب عامي 1الجدوؿ رقـ )
 7105المصدر/ مديرية التخطيط، المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية، مقارنة بالطاقة المتاحة. 

 7105إنتاج  7101إنتاج  الطاقة المتاحة الوحدة نوع المنتج المنتج 

 ألبسة

 71205,0 1,0775, 107,1,,00 قطعة جاىزة

 0720211 7510020 ,00157025 دزينة داخمية

 7101,0 07,0711 ,717032 دزينة جوارب

العاـ مقارنة ب 7105القطني في العاـ  مبيعات المؤسسة، فقد انخفضت مبيعات الغزؿى لإا بالنسبة أمّ 
في %، وىذا يعود إلى تحوؿ 01%، فيما زادت مبيعات األقمشة واأللبسة بنسبة 15بنسبة  7101

 ، عتماد عمى تسويؽ الغزؿ إلى تشغيمو في شركات إنتاج األقمشةسياسة المؤسسة النسيجية مف اال
، 7105/ ألؼ طف عاـ 1,7إلى / 7101/ ألؼ طف في عاـ 010انخفاض إنتاج الغزؿ مف /ى لإنظرًا 

نخفاض الكبير في ة السورية الخاصة عف اإلنتاج واال كثير مف معامؿ النسيج واأللبسكذلؾ توقؼ 
المستوردات النسيجية مع التحسف الظاىري في أسعار مبيع منتجات المؤسسة في السوؽ السورية 

لتابعة كوف إنتاج شركة األلبسة الجاىزة افضاًل عف نتيجة التضخـ الناجـ عف اختالؿ سعر الصرؼ، 
ـ  عدـ تأثير األزمة لممؤسسة النسيجية يعتمد عم ى استيراد القماش مف دوؿ شرؽ آسية، ومف َث

 /.5مصادر توريد مستمزمات ىذه الشركة وفؽ ما ىو وارد في الجدوؿ رقـ / الحالية في
ات. بآالؼ المير 7105و 7101( مبيعات المؤسسة مف الغزوؿ واألقمشة واأللبسة لعامي 5الجدوؿ رقـ  )

 7105المصدر/ مديرية التخطيط، المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية، 
 إجمالي المبيعات مبيعات األقمشة واأللبسة المسوقة مبيعات الغزؿ العاـ

7101 030,71033, 501530511 7701310711 
7105 7011,0113 ,031,0021 205070,33 

   :واقع الصادرات في المؤسسة -ثانياً 
 ،مميار ليرة سورية 101,3ما قيمتو  7101المؤسسة مف منتجاتيا الرئيسة في العاـ  بمغت صادرات

فيما بمغت ىذه الصادرات عاـ ، 7101ر باألسعار الجارية لعاـ / مميوف دوال 033أي ما  يعادؿ /
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. وقد 7105/ ألؼ دوالر باألسعار الجارية لعاـ 23/ مميوف ليرة وىو يعادؿ /7505ما قيمتو / 7105
 /:3ح بالجدوؿ رقـ /صادرات المؤسسة بحسب المنتج وفؽ ما ىو موضّ  توزعت

 7105و 7101صادرات المؤسسة بحسب المنتج لعامي ( ,جدوؿ رقـ )ال
 إجمالي الصادرات عوادـ وأخرى أقمشة ألبسة داخمية غزؿ 7101العاـ 

القيمة/ ألؼ 
 ؿ.س

1017,07,5 710,50 7170115 020110 101,30317 

 %011 %117 %1 %117 %,2 النسبة
القيمة/ مميوف 

 دوالر
0,2 10, 301 ---- 033 

 – 7105العاـ 
القيمة/ ألؼ 

 ؿ.س

770511 10531 10237 00511 750513 

 %011 %1 %7 %0 %27 النسبة
القيمة/ ألؼ 

 دوالر
110317 00503 70,52 10110 23 

ا تشكؿ نسبة فيم%، ,2زؿ القطني تشكؿ تقريبًا نسبة / أف نسبة صادرات الغ,يالحظ مف الجدوؿ /
إجمالي  بسة الداخمية والجاىزة، وقد توّزعوبنسبة تكاد تكوف معدومة لألل%، 1صادرات األقمشة نحو 

 /:1ح بالجدوؿ رقـ /قيمة صادرات المؤسسة بحسب البمداف وفؽ ما ىو موضّ 
 7105و 7101صادرات المؤسسة بحسب الدولة لعامي ( 3جدوؿ رقـ )ال

 إجمالي الصادرات بمداف مختمفة االتحاد األوربي بمداف عربية / مصر 7101العاـ 
القيمة/ ألؼ 

 ؿ.س
101320107 707310721 005010711 101,30317 

 %011 %03 %73 %,1 النسبة
 الصادرات إجمالي مختمفة بمداف األوربي االتحاد عربية بمداف 7105العاـ 

القيمة/ ألؼ 
 ؿ.س

750513 --- --- 750513 

 %011 --- --- %011 النسبة

/ نستنتج أف 3مف الجدوؿ رقـ /7105و 7101 لعامي الدولة بحسب المؤسسة صادرات( 3) رقـ الجدوؿ
%( مف الصادرات السورية لعاـ ,1 ى )نحوكبر ر مف الغزؿ السوري شكؿ النسبة المستوردات مص

، مع العمـ أف مصر ليا مركز عالمي متقدـ في زراعة القطف طويؿ التيمة، الذي ينتج منو نمرة 7101
/ نمرة فما فوؽ، وىذا النوع مف النمر خاصة لصناعة األلبسة ذات النعومة والجودة 51غزؿ دقيقة /

وح تراالتيمة الذي ينتج منو غزؿ نمرة  إلى متوسط تيمةال العالية. فيما يتميز القطف السوري بكونو قصير
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بسة الذي يصمح إلنتاج األقمشة القطنية واأللبسة الداخمية وبعض أصناؼ األل/، 11إلى,0بيف /
ألمانيا واسبانيا وايطاليا الغزؿ السوري  وربي جميعيا والسي ماأل تحاد االجاىزة، فيما تستورد دوؿ اال 

ف المستيمؾ األوربي يركز عمى شراء األلبسة الداخمية القطنية بداَل عف لتصنيعو ألبسة داخمية كو
األلبسة الداخمية الممزوجة التصنيعية نتيجة ثقافتو الصحية الصحيحة. وأخيرًا تستورد بعض الدوؿ 

ومف ثـ  ،المجاورة لسورية األقمشة القطنية حيث تقوـ بتجييزىا بالطبعات ذات التصميـ الخاص
 مضافة أعمى. تسويقيا بقيمة 

عادة إعمارىا  المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية آفاؽ تطويرالمبحث الثالث:  وا 
 :وتأىيميا

عادة إا بالخطة المستقبمية لتطوير تعتمد الرؤية المتعمقة مارىا علمؤسسة العامة لمصناعات النسيجية وا 
 :يأتي عمى ماوتأىيميا 

مع القطاع السوري الخاص والمستثمر تشاركية المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية  .0
دارة سمسمة التوريد.  األجنبي وا 

 . االستراتيجياعتماد المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية عمى التخطيط التسويقي  .7

 النتائج المتوقعة مف تبني المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية لمخطة المقترحة. .7

القطاع السوري الخاص والمستثمر تشاركية المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية مع  .0
دارة سمسمة التوريد.  األجنبي وا 

يرتكز مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص والمستثمر األجنبي عمى محفزات واعتبارات أىميا: أف ىناؾ 
أضرارًا كبيرة لحقت بتسع شركات تتبع لممؤسسة العامة لمصناعات النسيجية نتيجة التخريب الذي لحؽ 

يرية تخطيط / مميار ليرة )مد7,/ ألولية الناجمة عف التخريب بنحوقد قّدرت األضرار ابيذا القطاع، و 
. ومف المحفزات اً ذاتي قادرة عمى تمويؿ ىذا المبمغ المؤسسة أصبحت غير ف  (، ِإْذ إِ ,710المؤسسة، 

تقرار ؽ العربية واألجنبية في سنوات االس/ ألؼ طف غزؿ إلى األسوا35كذلؾ قياـ المؤسسة بتصدير /
فادة مف إلى ألبسة داخمية وجاىزة. واإل التي بدورىا تقـو بتصنيع الغزؿ السوري المستورد وتحويمو

 :إيرادات القطف والغزؿ السوري المصّدر. والسؤاؿ ىنا اً كثير افة العالية المتحققة التي تفوؽ القيمة المض
ا القطاع سواء عبر القطاع السوري ستثمارات ليذذه الغزوؿ محميًا عف طريؽ جمب االلماذا لـ تصّنع ى

ستثمار ليذا القطاع سيحقؽ عّدة إيجابيات، منيا تأميف ب؟. إف جمب االالخاص أو المستثمريف األجان
لؾ تشغيؿ يد عاممة سورية، أمواؿ إلعادة إعمار شركات المؤسسة وفؽ أحدث األساليب اإلنتاجية، كذ

يمة مضافة لمنتج الغزؿ أو النسيج وتحويميما إلى خمؽ قفي حؿ مشكمة البطالة، فضاًل عف  يـمما يس
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ـ  منتجات جاىزة حيث استطاعت  مثاالً السوري. ويمكف ىنا ذكر باكستاف  تعزيز الناتج المحمي ، ومف َث
 (Helena Forslund, 2011)/ مميار دوالر استثمارات لقطاع النسيج في العشر سنوات األخيرة305جذب /

قتصاد والحيوي في اال الميـوالقضية األىـ بدء بناء إدارة معرفة عمى أسس عممية في ىذا القطاع 
السوري. وأخيرًا إف وجود مستثمر أجنبي يعني الدخوؿ إلى السوؽ الدولية لمتخمص مف عقبات التجارة 

ظمة التجارة الدولية وخاصةً نظاـ الحصص عمى الصادرات لبعض المنتجات لمدوؿ غير المنضم ة لمن
 العالمية، مع العمـ أف سورية لـ تنضـ بعد لمنظمة التجارة العالمية.   

فقد وعت إدارات الشركات مبررات التشاركية ضمف إدارة سمسمة توريد محمية ودولية، ى لإوبالنسبة 
خارجية أىمية الدور االستراتيجي لسمسمة التوريد مف ناحية تكامؿ وظائؼ الشركة الداخمية والالناجحة 

ـ  بشكؿ فعاؿ مع المورديف والعمالء وبق ضماف تدفؽ السمع والخدمات  ية شركاء سمسمة التوريد، ومف َث
والمعمومات واألمواؿ والقرارات، بحيث يؤدي في النياية إلى تحسيف أداء كؿ شركة في السمسمة مف 

ـ  حيث تقميؿ دوراف المخزوف وزيادة اإل  تعظيـ القيمة المقدمة إلى  نتاجية وتخفيض التكاليؼ، ومف َث
 .(Kumar et al, 2014)الزبوف وتحسيف مستوى رضاه عمى الدواـ 

والمؤسسة العامة لمصناعات النسيجية بحاجة مف خالؿ التشاركية مع المستثمريف المحمييف واألجانب 
متطمبات نجاح التخطيط التسويقي  بحيث تضمف ىذه السمسمة تأميفإلى تشكيؿ إدارة سمسمة توريد 

. وىذا يتـ مف خالؿ تأميف حجـ استثمارات مناسبة إلعادة خمؽ مجّمعات صناعية بداًل عف االستراتيجي
الشركات القائمة حاليًا التي غالبًا ما تكوف متخصصة في صنؼ معيف كالغزؿ أو النسيج أو األلبسة 

، مف حمج القطف إلى صناعة الغزؿ كّميا ميات الصناعيةالعم حيث يكوف المجّمع مسؤواًل عفوب ،الجاىزة
 .كّميا منتجات األلبسة الداخمية والجاىزةوصواًل إلى صناعة 

 
 
 
 

 الشراكة ضمف سمسمة التوريد. المصدر/ الباحث( مجاالت 7الشكؿ رقـ )
رة االستراتيجية الحديثة مف حيث مف مبادئ اإلدا اً كثير جمعات الصناعية المتكاممة تحقؽ إف فكرة الم

 وسيولة الرقابة عمى المنتج.  ،وتكويف إدارة المعرفة ،نسيابية العمميات اإلنتاجيةا
 

الموردون: قطن، صباغ، 
 أنظمة مكنات وقطع غيار،
 معموماتية

 

قنوات التوزيع: معارض 
 محمية ودولية

 

 المستهمك النهائي
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 .االستراتيجي عمى التخطيط التسويقياعتماد المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية  .7
مف قبؿ إدارات شركات المؤسسة ال يمحظ تباينًا بيف أسموب إعداد تمؾ  مخطط التي تعد  إف المتتبع ل

سابقة موزعة عمى الخطط عمى مدار السنوات المتتالية التي ىي عبارة عف تحديث ألرقاـ الخطط ال
لمخطوط اإلنتاجية في شركات المؤسسة. إف العمؿ وفؽ بما يتفؽ مع الطاقة المتاحة مختمؼ المنتجات 

 :اآلتي الخطة الجديدة يتطمب إعادة النظر بعناصر الخطة التسويقية األساسية وفؽ

 :رسالة المؤسسة
، معامتعد  رسالة المؤسسة بمنزلة وثيقة محّفزة ل  أىـ ( بوصفيا مف 7112ميف في المؤسسة ) العتـو

ا عف غيرىا ية التي توضح المنيج الفكري والعممي لممؤسسة، بشكؿ يميزىاألدوات اإلدارية االستراتيج
ناحية الميزة التنافسية التي تقدميا منتجات ىذه المؤسسة لعمالئيا مقارنة مف المنظمات والسيما 

إال أنو لـ يمحظ ليا  لرسالة المؤسسة االستراتيجيةاألىمية  (. ومع7117ت المنافسة )المغربي، بالمنتجا
ـ  العمى مستوى الموقع اإللكتروني لممؤسسة ا وجود حتى مف  بد  لعامة لمصناعات النسيجية ومف َث

الميزة ب والتعريؼجب تحقيقيا. ظفي المؤسسة نحو األىداؼ التي يوضع رسالة لممؤسسة لتوجيو مو 
 .فسةالتنافسية التي تقدميا منتجات المؤسسة مقارنة بالمنتجات المنا

 تحميؿ عوامؿ القوة والضعؼ، الفرص والتيديدات لممؤسسة
 ي:اآلت SWOTونقاط قوة وفؽ تحميؿ  اً تعاني المؤسسة مف عوامؿ ضعؼ وتيديدات، كما أف ليا فرص 

 تحميؿ عوامؿ القوة والضعؼ، الفرص والتيديدات لممؤسسة النسيجية.( 1الجدوؿ رقـ )
 القوة:
 تدني أجور العامميف في المؤسسة 

 الضعؼ:
  شركات عف العمؿ  2توقؼ 

   إعادة تأىيؿ اليد العاممة 

  عدـ وجود عالمة تجارية مدركة 

 خمؿ في تركيبة التصدير 

 وتطوير عدـ وجود قسـ بحوث 

 ضعؼ تبني األنظمة التكنولوجية 

 عدـ اعتماد المؤسسة عمى دراسات السوؽ 

 :التيديدات 
  تبني الشركات العالمية المنافسة لمتكنولوجيا

 المحد ثة في عمميا.

 تغير سريع في أذواؽ المستيمكيف 

 منافسيف جدد 

 الفرص:

  اعتماد الفمسفة المعاصرة في التسويؽ 

 الشراكات في إطار مشاريع مشتركة 

 الجيدة النوعية ذي السوري القطف توفر 

 الدخوؿ في سمسمة توريد فاعمة 

 إنتاج منتجات بقيمة مضافة عالية 
 المصدر/ الباحث
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ات النجاح في صناعة الغزؿ والنسيج، ي/ أف لدى المؤسسة إمكان1الجدوؿ السابؽ رقـ /يالحظ مف 
ولكف يبقى التحدي األكبر لممؤسسة ىو التسارع التقني في اختراع آالت الغزؿ والنسيج المرتبطة 
بالبرمجيات الحاسوبية التي تفتقد ليا المؤسسة، ىذه اآلالت تمّكف المؤسسة في حاؿ اقتنائيا مع 

شركاء المقترحيف مف إنتاج منتجات بجودة عالية وباستيالؾ أقؿ لممواد األولية نتيجة الدقة التي ال
/ مميوف دوالر. 705تتمتع بيا ىذه المكنات، مع العمـ أف القيمة التقديرية لمنوؿ الحديث الواحد /

 (.,710)مديرية تخطيط المؤسسة، 

 :وضع اليدؼ أو أىداؼ المؤسسة
ة الترجمة الحقيقية لرسالة المؤسسة ولتحميؿ ى المؤسسة إلى تحقيقيا بمنزلتسع تعد األىداؼ التي 

 .(Hartline M. et al, 2013)عوامؿ القوة والضعؼ مف جية والفرص والتيديدات مف جية أخرى. 
ي )الموقع الرسمي لممؤسسة، موعة مف األىداؼ نوردىا وفؽ اآلتوقد وضعت المؤسسة النسيجية مج

 (.,710حزيراف.05
 نواعياأبمختمؼ  وتطويرىا الصناعات النسيجية نشاءإ . 

 المشاريع الصناعية التابعة لممؤسسةالكامؿ عمى الشركات والمعامؿ و  شراؼإلا . 

 تجزئتياىا و ؤ الخارج أو إلغاراكز في الداخؿ و نشاء فروع ومإ . 

  فذه مف قروضالمنشآت التابعة ليا و كفالتيا فيما تنإقراض الشركات العامة و . 

طالع عمى أىداؼ المؤسسة المذكورة أعاله، ومدى قابمية ىذه األىداؼ لمتنفيذ، وحجـ مف خالؿ اال
ذات طابع  اً النتائج المتوقعة بعد التنفيذ نالحظ أف أغمب ىذه األىداؼ ذات طابع روتيني وليست أىداف

والسيما "أىداؼ" اإلشراؼ واإلقراض وكفالة الشركات التابعة، كما أف وضع أىداؼ مثؿ  ،استراتيجي
نشاء فروع يمكف أف تكوف ذات أىمية استراتيجية بالنسبة ال ىذه المؤسسة. مع العمـ أف ى لإتطوير وا 

ء المؤسسة لـ تتمكف مف إنشاء فروع خارجية ليا سواء لدراسة األسواؽ أو لتطوير عالقات مع شركا
 ،مف إعادة صياغة أىداؼ المؤسسة بما ينسجـ مع توجيات عمـ التسويؽ المعاصر جدد، لذلؾ البد  

 وبناء عالمة تجارية مميزة محميًا ودوليًا. ، وىي رضا الزبوف المستيدؼ

 :تجزئة السوؽ
تتوجو الشركات إلى تجزئة السوؽ لتحقيؽ كفاءة وفعالية أفضؿ في تنفيذ خطتيا التسويقية، وتعني  

تجزئة السوؽ التعامؿ مع كؿ مجموعة مف المشتريف المتشابييف في خصائصيـ وطبيعة مشترياتيـ 
مف خالؿ  فعاالً  . ويمكف تطبيؽ تجزئة السوؽ تطبيقاً Kotler, 2012)) نفسيا االستراتيجية التسويقيةب
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ـ لمصادر معمومات شركاء سمسمة التوريد المقترحة في المؤسسة، وكذلؾ دور مواقع الدور المي
التسويؽ اإللكترونية في متابعة تغيرات أذواؽ العمالء مف خالؿ تبني أنظمة إدارة عالقات الزبائف التي 

 . كّميا توريدليا دور في تجزئة السوؽ وتتبع تغيرات ذوؽ المستيمؾ عمى مستوى سمسمة ال

 :استيداؼ القطاع
دارة سمسمة التوريد المقترحة   بعد عممية تجزئة السوؽ المحمي والدولي إلى قطاعات، تقـو المؤسسة وا 

منافسة والمناسبة وفقًا لمعايير محددة مثؿ الحجـ وال اذبية كؿ قطاع مف األسواؽ عمى حدةبدراسة ج
قية، ِإْذ تحدد التسوي االستراتيجياتلمعمؿ في ىذا القطاع، وذلؾ لتطبيؽ  و مواردىا المؤسسة إلمكانيات

لممنتج، مف حيث كونو  ونوعيا الحاجة وع الزبوف المتوافؽ مع طبيعةستيداؼ وفقًا لننوع استراتيجية اال
اسب جتماعية في المنتج والمتنًا وكذلؾ وفؽ مدى مراعاة الجوانب النفسية واالأو خاص اً أو تسوق اً مالئم

 وكذلؾ قناة التوزيع المسوقة ليذا المنتج.  ،مع طبيعة الزبوف
 .السمعةونوع  لية شراء المستيمؾآلوفقًا  المقترحة ح أنواع االستيداؼ/ يوضّ 2والجدوؿ رقـ /
 متطمبات تنفيذ االستراتيجية أنواع المنتجات المقترحة نوع االستيداؼ

 قنوات توزيع متعددة، استراتيجية مزيج تسويقي عامة أقمشة ممونة. –ألبسة داخمية وجاىزة  مالئـ
 قنوات توزيع محددة، بناء عالمة تجارية، مزيج تسويقي محدد أقمشة ممونة. –ألبسة داخمية وجاىزة  تسوؽ
 قناة توزيع وعالمة تجارية خاصة أقمشة ممونة. –ألبسة داخمية وجاىزة  خاص

 المصدر/ الباحث
 :التمييز

النسيجية بموضوع تمييز منتجاتيا عف باقي منتجات المنافسيف المثيمة، فالمؤسسة لـ تيتـ المؤسسة  
 نفسو في  فئة المنتج  يجيات المنافسيف الذيف يسوقوفينبغي أف يكوف لدييا معرفة وافية عف استرات

 د المقترحة يمكفالذي تسوؽ فيو المؤسسة منتجاتيا. والمؤسسة النسيجية وسمسمة التوريذاتو  القطاع 
تصميـ المنتج المتعمؽ و كثير مف نقاط التميز عف المنافسيف نذكر منيا: جودة المنتج، أف يكوف لدييا 

لكترونية. و بثقافة المستيمؾ في السوؽ المستيدؼ،  سعر والعرض المنتج في أقنية توزيع تقميدية وا 
 مناسب وفؽ نوع المنتج وطبيعة الزبوف المستيدؼ.ال

 تطبيؽ المزيج التسويقي
 :المنتج

عدة أصناؼ مف كؿ منتج مف منتجات الغزؿ والنسيج لمؤسسة العامة لمصناعات النسيجية تنتج ا 
 واأللبسة الداخمية واأللبسة الجاىزة.
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أنيا تجد صعوبة في تسويؽ منتجاتيا محميًا أماـ منافسة منتجات القطاع  المؤسسة رغـإف شركات 
كوف ى لإأنو يبقى ليا حصة سوؽ ولو محدودة نظرًا  الخاص السوري أو حتى األجنبي المستورد. إال

منتجات األقمشة واأللبسة الداخمية. أو حتى منتجات شركة ى لإ% بالنسبة 011منتجاتيا قطنية 
األلبسة الجاىزة التي تركز عمى البيع في مؤسسة التجارة الداخمية "سندس"، مع عدـ وجود قدرة ليذه 

وىذا ما يمكف ألي منا أف ، المعارض الخاصة لأللبسة الجاىزةالشركة عمى النفاذ بمنتجاتيا إلى 
يمتمسو عند زيارتو لتمؾ المعارض. أماـ ىذا الواقع يأتي دور شركاء سمسمة التوريد المقترحة في 
تطبيؽ خطة تسويقية تحاكي كبريات شركات األلبسة العالمية في إنتاج األقمشة القطنية لممفارش 

وألبسة قطنية داخمية تمتاز ألوانيا ذوؽ المستيمؾ المستيدؼ. تيا و بتصاميـ زاىية تناسب طباع
توجييًا بنعومتيا وبغالفيا الخاص. وألبسة جاىزة بتصاميـ عصرية تحاكي التصاميـ العالمية موجية 

 لممستيمؾ المحمي والدولي.  اً دقيق
راوح فسيحقؽ قيمة مضافة تإنتاجيًا إلى ألبسة داخمية وجاىزة  لمصدر خارجيًا إذا ما ُشغِّؿَ إف الغزؿ ا

زؿ وفؽ ما ىو متعارؼ عميو في المعايير الفنية اإلنتاجية لصناعة الغ ًا،/ ضعف,0إلى  ,/ بيف
 ي:( وفؽ اآلت,710والنسيج )المديرية الفنية واإلنتاجية لممؤسسة، 

 ( يوضح أنواع االستيداؼ المقترحة.01الجدوؿ رقـ )
 عدد مرات القيمة المضافة تحويؿ المنتج مف مرحمة إلى مرحمة أعمى

 0 مف قطف إلى غزؿ
 7 مف غزؿ قطني إلى منسوجات قطنية غير مصبوغة

 ,0إلى  , مف غزؿ قطني إلى ألبسة داخمية وجاىزة
 المصدر/ الباحث

كذلؾ ومف ضمف التحديات التي تعانييا منتجات المؤسسة عدـ وجود عالمة تجارية واضحة سواء عمى 
ِإْذ مستوى العالمة التجارية الكمية لممؤسسة أو حتى عمى مستوى منتجات شركات المؤسسة المختمفة، 

)مثؿ شركة غزؿ  أو مكانو المنشأالمة التجارية المبني عمى بمد عتمدت شركات المؤسسة اسـ العا
التي تقدميا ىذه  لقدرة عمى التواصؿ مع زبائنيا في المنافع والميزاتحماة(، األمر الذي أفقد المؤسسة ا

 الشركات المنافسة في األسواؽ المحمية والدولية.بالمنتجات مقارنًة 
 :السعر

استراتيجية التسعير بعات النسيجية في تسعير منتجاتيا اعتمدت شركات المؤسسة العامة لمصنا
استراتيجية التسعير وفؽ القيمة وحزمة بىتماـ دوف اال Costing pricing strategyالتكاليفي 

 المنافع التي يقدميا المنتج لمزبوف.
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ويمكف أف نقدـ مثااًل عمى تسعير المؤسسة لمنتجات الغزؿ والنسيج، فقد أصدرت المؤسسة قرارًا في 
/ ؿ.س 212إلى  3,1راوح سعر كغ الغزؿ بيف /% لي01منتجات الغزؿ  برفع أسعار ,5/710شير 

/ دوالر لمكغ الواحد في الوقت التي تقـو شركة زارا ببيع قطعة 7/ حونوىو يعادؿ  ،وفقًا لنمرة الغزؿ
( ,710الؼ ليرة سورية ) الموقع اإللكتروني لسيدتي موؿ، آ/ 01اس نصؼ كـ أسود بسعر يعادؿ /لب

مف خالؿ ىذا المثاؿ  ِإذْ   ،اً محبوك نوع مف الممبوسات ال يستيمؾ أكثر مف نصؼ كغ غزالً عممًا أف ىذا ال
    ندرؾ أف المعادلة ىي في صالح المسّوؽ وليست لصالح المزارع لمقطف أو المصنع لمغزؿ القطني.

 :التوزيع
والمكاف المناسبيف. جد المستيمؾ في الزماف ي تسعى إلى توفير المنتج حيث يو التوزيع الحمقة الت يعد  

وكذلؾ الصاالت الحكومية األخرى مثؿ سندس لتصريؼ  ،وقد اعتمدت المؤسسة النسيجية عمى صاالتيا
قسـ مف منتجاتيا الجاىزة لمبيع إلى المستيمؾ النيائي. فيما اعتمدت عمى العمالء القدامى في األسواؽ 

أسموبًا وحيدًا لتصريؼ الغزؿ إلى األسواؽ  الخارجية أو الوكالء المحمييف لعمالء في األسواؽ الخارجية
 .(Cateora, PH, 2011)رة عمى المنتج في األسواؽ الدوليالخارجية. وىذا األسموب يمكف أف يفقد السيط

صريؼ المنتجات وفؽ وىنا يأتي دور إدارة سمسمة التوريد في تصميـ منافذ توزيع محمية ودولية لت
 وبما يحقؽ التوازف بيف المنتج والزبوف المستيدؼ.   ،ستيداؼ المخططة مسبقاً استراتيجية اال

 :الترويج
لـ تيتـ المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية بالمزيج الترويجي سواء مف ناحية اإلعالف الذي يرّوج 

ى البيع لإ. أما بالنسبة يامّ عامة التي ترّوج لصورة المؤسسة كلمنتجات المؤسسة المختمفة أو العالقات ال
الدولية ولـ يكف لو أي تصاؿ بالعمالء القدامى في األسواؽ المحمية و المباشر فقد طبؽ مف خالؿ اال 

ـ  المؤسسة وباال تصاؿ المباشر عبر دور في اال  مقترحيف ينبغي أف تفاؽ مع شركائيا الاإلنترنت.  ومف َث
يصاؿ رسالة  IMCتصاالت التسويقية المتكاممة تعتمد أسموب اال  ذات معنى واحد ومؤثر وذلؾ لخمؽ وا 

 سبب وجود ىذه المؤسسة.  لدى المستفيديف مف المؤسسة وباألخص المستيمؾ الذي يعد  

  :التموضع
كثير مف الباحثيف في التسويؽ أف لمتموضع القدرة عمى تصميـ صورة ذىنية محددة ومميزة لمشركة يعد  

كوف عممية خمؽ التموضع ى لإ ونظراً  .(Keller, 2013)ومنتجاتيا في ذىف الزبوف المستيدؼ 
جب عمى المؤسسة نفسيا، فإنو ي فئة المنتجؾ مرتبط بالمنتجات المنافسة لالمطموب في ذىف المستيم
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وشركائيا المقترحيف السعي لخمؽ المنافع القّيمة التي تميز منتجات المؤسسة عف باقي المنتجات 
 المنافسة في ذىنية الزبوف.

 .مؤسسة العامة لمصناعات النسيجية لمخطة المقترحةالنتائج المتوقعة مف تبني ال .7
إف التزاـ المؤسسة التشاركية مع القطاع الخاص والمستثمر األجنبي يضمف لممؤسسة الماؿ والخبرة 
الالزمة إلعادة ىيكمة شركاتيا عف طريؽ تنفيذ المجمعات الصناعية المقترحة، وكذلؾ الدخوؿ في إدارة 

اذ إلى األسواؽ ميف احتياجاتيا مف مختمؼ المصادر المطموبة والنفسمسمة توريد تضمف لممؤسسة تأ
ـ  سينعكس ذلؾ إ يجابًا عمى المؤسسة مف خالؿ الفيـ الصحيح الحتياجات الزبائف الدولية، ومف َث

قادر عمى إقناع الزبوف بدفع و ا يمكِّف المؤسسة مف خمؽ منتج متكامؿ تسويقيًا مم   ؛المحمييف والدولييف
السعر المطموب. ويمكف أف نقدـ مقارنة بسيطة لسعر بعض المنتجات التي تسوقيا المؤسسة مقارنًة 

ف بالجدوؿ رقـ وفؽ ما ىو مبيّ  االستراتيجيبمنتجات مثيمة تطبؽ شركاتيا مفيوـ التخطيط التسويقي 
 / أدناه.00/

 .المؤسسة  بمثيالتيا الدولية مقارنة أسعار بعض منتجات (00الجدوؿ رقـ )
 سعر المنتج في األسواؽ الدولية/ دوالر سعر المنتج في السوؽ المحمية/ؿ.س المنتج

 متر قماش مفارش قطني – اتدوالر  1 11, قماش مصبوغ/متر 
 سرواؿ داخمي – اً دوالر  07 733 ألبسة داخمية/قطعة
 لباس قطني نصؼ كـ – اً دوالر  02 70175 ألبسة جاىزة/قطعة

 . الموقع االلكتروني لسيدتي موؿ وكيؼ برس7105المصدر/ المديرية التجارية لممؤسسة النسيجية، 
/ نستنتج أف المؤسسة يمكف أف تحقؽ قيمة مضافة أعمى بيف 00مف الجدوؿ رقـ / / 70إلى  , /  اً ضعف 

والتشاركية مع  االستراتيجيتباع المؤسسة لمتخطيط التسويقي في حاؿ ا لبعض أصناؼ المنتجات
ّضح / يو 07القطاع العاـ والمستثمر الخارجي والدخوؿ في إدارة سمسمة توريد ناجحة. والجدوؿ رقـ /

عمى قدرة المؤسسة عمى فرض السعر المتوافؽ مع األسعار العالمية. حجـ اإليرادات المتوقعة بناءً   
المقترحة/ مميار دوالر. ( اإليرادات المتوقعة بعد تطبيؽ الخطة07الجدوؿ رقـ )  

 إجمالي قيمة اإلنتاج الجاىز/ مميار دوالر اإلنتاج الجاىز مف مفارش وألبسة الغزؿ المنتج /طف

0110111 
 707 / متر قماش مفارش17101110111
 707 / قطعة لباس داخمي71101110111

 507 / قطعة لباس71101110111
 المصدر/ الباحث
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تباعيا التخطيط التسويقي مؤسسة النسيجية في حاؿ اال/ نستنتج أف 07ف أعاله رقـ /مف الجدوؿ المبيّ 
 المتوقعة وىذه المبيعات ،/ مميار دوالر507إلى  707راوح بيف /أف تحقؽ مبيعات ت تستطيع االستراتيجي

الذي  ،7101قيمة إجمالي مبيعات المؤسسة في العاـ ى لإ بالنسبة اً / ضعف00إلى  3بيف / عمىاألىي 
/ مميوف دوالر 1,1يعادؿ / وىو/ مميار ؿ.س 77/ و المؤسسة مبيعات نحوأفضؿ عاـ تحقؽ في يعد  

 . لممدة نفسيا باألسعار الجارية

 :والتوصياتالنتائج 
 اواًل: النتائج.

 ي:مف خالؿ ما ُنوِقَش في ىذا البحث نستنتج اآلت
 ى إنتاج عم اً رئيسي السورية اعتماداً لنسيجية قبؿ األزمة اعتمدت المؤسسة العامة لمصناعات ا .0

%/ مف إجمالي مبيعات ,3شكمت مبيعات الغزؿ /ِإْذ محميًا ودوليًا،  وبيعو الغزؿ القطني
ىذه السياسة اإلنتاجية والبيعية بانخفاض مزدوج لكفاءة المبيعات المحققة تسببت المؤسسة. 

لقيمة المضافة، أو عمى قتصار عمى منتج محدود اواء عمى مستوى المؤسسة مف حيث االس
ستثمار الصناعي اإلنتاجي لمقطف السوري مقارنًة بمثيالتو قتصاد السوري مف ناحية االمستوى اال

 مف اقتصاديات العالـ.  

بمغ  ًا، ِإذْ كبير  عامة لمصناعات النسيجية خالؿ األزمة الحالية تراجعاً تراجعت مبيعات المؤسسة ال .7
، مع 7101عاـ %/ فقط مف إجمالي مبيعاتيا 11/ نحو 7105لي مبيعات المؤسسة عاـ إجما

قيمة الميرة  انخفاضفجوة األسعار بيف عامي المقارنة المذكوريف نتيجة  عدـ األخذ بالحسباف
 السورية. 

ا تسبب مم   ؛نيجت المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية فمسفتي التوجو اإلنتاجي والبيعي .7
 بمنعكسات سمبية أىميا عدـ القدرة عمى منافسة الشركات الدولية المثيمة ذات التوجو التسويقي. 

اعتمدت المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية قبؿ األزمة السورية وخالليا عمى وضع خطط  .1
 .يانفس قطاعات الزبائفالمتاحة، والموجية منتجاتيا لمبيعات، بناًء عمى الطاقة اإلنتاجية 

وذلؾ مف إجمالي عدد شركات المؤسسة  ؛/ شركات عف العمؿ2تسببت األزمة الحالية بخروج /  .5
 / مميار ليرة سورية.  7,/ شركة. وقد قدرت الكمفة التقديرية لتمؾ األضرار بػ /73البالغ عددىا /
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 ثانيًا: التوصيات.
 :ييأت بما الباحث يوصي

تقوـ عمى  وتأىيميا المؤسسة العامة لمصناعات النسيجيةإعمار  إف الرؤية المطروحة في إعادة .0
فكرة بناء مجّمعات صناعية متكاممة اإلنتاج، بداًل مف الشركات الحالية المتخصصة في منتج 

/ مجمعات 5/ / الحالية إلى نحو73شركات الػ /محدد، وىذا يتطمب التركيز عمى اختزاؿ عدد ال
ىذا يـ سيسصناعية في سورية، مع إعادة ىندسة العمميات اإلنتاجية واإلدارية ليذه المجمعات. 

ـ  اإلجراء في خفض تكاليؼ المنتج النيائي  تعزيز المنافسة التسويقية محميًا ودوليًا.    ، ومف َث

ترحة. مما سيحقؽ قيمة لممؤسسة في بنيتيا الجديدة المق االستراتيجياعتماد التخطيط التسويقي  .7
ؿ أداء سابؽ لممؤسسة في لعائدات المؤسسة مقارنَة بأفض اً / ضعف00إلى  3مضافة أعمى بيف /

 ستقرار. سنوات اال

األجنبي لتأميف رأس  والمستثمر الخاص القطاع مع المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية تشاركية .7
 ،التشاركية تسمح بيذه قانونية تشريعات ضعالماؿ الالـز لتنفيذ بنيتيا الجديدة المقترحة مع و 

وضمف صيغ التشاركية  العاـ القطاع بممكية وليست المتحققة بالنتائج الشراكة ىذه تكوف أف عمى
 .,710/ لعاـ 5التي يتيحيا قانوف التشاركية رقـ /

طبيعة محمية ودولية  دخوؿ المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية في إدارة سمسمة توريد ذات .1
 ومنيا النفاذ بالمنتجات إلى األسواؽ الدولية.  ،التشاركية في إدارة سمسمة التوريد لتحقيؽ ميزات

لممؤسسة باعتماد  سماحلماتخاذ ما يمـز مف إجراءات ومتابعات، وبالتنسيؽ مع الجيات المعنية  .5
 ،متوافقة مع فمسفة عمـ اإلدارة الحديث Flat Organizationىيكمية تنظيمية إدارية مسطحة 

ا مم   وتطبيقيا؛ أنظمة المعمومات اإلدارية والتسويقية المعاصرة شأنو أف يسّيؿ استيعاب الذي مف
 وتنفيذه ومتابعة أسسو المقترح االستراتيجيأسس التخطيط التسويقي  النتيجة إلى تطبيؽيؤدي ب

لجعؿ المؤسسة المذكورة أكثر إنتاجية وأكثر ربحية مف بالمحصمة، ىناؾ إذًا إمكانية  بشكؿ فعاؿ.
   خالؿ إعادة ىندسة السياسات واإلجراءات المتبعة بكؿ واقعية وعممية.
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