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ئيس ي الري ًسجىص عليه اكخطاد أي بلد وذلً بظبب أهميتها و مخخلف ألادواز حعخبر املإطظت املدسن الس 

جدخل  التي جلعبها في ميادًً مخخلفت وحظعى هره املإطظاث في أواخس اللسن على فسع فلظفتها وهرا ماحعلها

ل   املىافظت مً بابها الىاطع وذلً بخغيير هظستها و الخفخذ على أطىاق حدًدة . وهرا ما حعل ظاهسة الخدٍو

اق لالكخطاد و الخجازة الدوليت ، ملا ٌشهده العالم مً زسوة جىىىلىحيت وجدسز واطع الىط اليىم أمسا واكعا

، وجػع أمام هره غل في ألاطىاق ألاحىبيت خيث جىفس هره الظاهسة للمإطظاث فسضا أفػل للخىطع و الخى 

املإطظاث عدة جددًاث  ًخىحب الخخلظ منها أو الخلليل مً شدتها، لرلً ًجب عليها أن جدمي أفاق 

    والىضٌى ئلى مىفم جىافس ي مخميز في بيئت ألاعماٌ الدوليت.جطىزها في ظل املىافظت الدوليت 

لت مظخمسة هى املديط الري حعيش  ولعل أهم عىطس البد مً املإطظاث الخأهد مىه و مساكبخه وبطٍس

،  وبدزحت أهبر فيه ،طىاء وان مديطها الداخلي )أي بيئتها الداخليت( أو مديطها الخازجي) أي بيئتها الخازحيت(

وجدليلها جدليال عميلا وذلً لخمىنها مً مىاحهت ، التي حظتهدف الدخٌى ئليها  لدولتخاضت اديط الدولي امل

مخغيراث البيئت الخازحيت الخددًاث في ألاطىاق الدوليت في ظل املىافظت الشسطت والبد وئعطاء  مجمىعت مً

ًىعىع على وشاط ومبيعاث خيزا واطعا مً هره الدزاطاث ألن لها جأزير خظاض الجصئيت ومديط الدولت 

 .املإطظت 

 .أوال:إشكالية الدراسة

د معالجتها اطدىادا على ما   طبم عسغه جخجلى فيما ًلي:فاإلشياليت التي هٍس

 في ثدويل املؤسسة لنشاطها؟ تغيرات املحيط الخارجي الجزئي أثر هل مل ـــ

 وجىدزج غمنها مجمىعت مً الدظاؤالث وهي:

 هي املخغيراث التي ًجب على املإطظت دزاطتها لدخٌى ألاطىاق الدوليت ؟ ما (1

 فيما جىمً أهميت دزاطت مخغيراث البيئت الخازحيت للمىظمت؟ (2

 هل ملإطظت ملبىت الظاخل طمىح لليشاط الدولي؟ (3

 :ثانيا:فرضيات الدراسة

 كمىا بطياغت الفسغياث الخاليت : ولإلحابت على هره الدظاؤالث 
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املإطظاث التي حظتهدف الدخٌى ئلى ألاطىاق الدوليت دزاطت مخغيراث املديط للدولت ألام و الدولت  .1

 املػيفت.

ه املإطظت ًظهس الفسص املخاخت و التهدًداث التي جىاحه مخغيراث املديط الري حعيش في دزاطت .2

 املإطظت مدليا ودوليا.

ل وشاطها. .3  واكع وشاط  مإطظت ملبىت الظاخل ال ًديذ لها الخفىير في جدٍو

 ثالثا: أهداف البحث.

 التهدًداث.عىامل ومخغيراث هره البيئت الخازحيت ومداولت الىكىف على أهم الفسص ومخخلف جدليل  -

 املخغيراث؛ما ئذا واهذ هره املإطظاث جخأكلم مع هره  ومعسفت

 الدوليت؛مداولت معسفت أهم الطسق أو إلاطتراجيجياث لىلىج ألاطىاق  -

ل.معسفت ما ئذا واهذ املإطظاث الج - ت واكفت على جطبيم الخدٍو  صائٍس

 .رابعا : أهمية البحث.

 جىمً أهميت دزاطت هرا البدث في ما ًلي:

ت جىلي اهخماما لدزاطت و جدليل مخغيراث البيئت الخازحيت و  - و هي معسفت ئذا واهذ املإطظاث الجصائٍس

 الخاضت الجصئيت مىه

 ألاطىاق.ئذا واهذ هره املإطظاث جدظً اطخغالٌ هره املخغيراث للىلىج ئلى معسفت  -

 املوضوع. اختيارأسباب خامسا: 

 إطظت .مداولت  ئبساش دوز البيئت في جطىز وشاط امل -

  املىغىع.هظس لللت الدزاطت في هرا املجاٌ أو  -

 .البحث سادسا: الصعوبات

 حهخىا خالٌ البدث الري كمىا به هي :او  مً أهم الطعىباث التي

 .الىكذكلت ي هرا املجاٌ . باإلغافت ئلى كلت املساحع و الدزاطاث و البدىر املخخططت و املعملت ف -

ل. لظ املعلىماث في الجاهب الخطبيليه -  بظب عدم جبني املإطظت  فىسة الخدٍو

 

 .سابعا: منهج البحث
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ج بين املىهج الىضفي و املىهج الخدليلي خيث ًخعلم الجاهب الىضفي  املىهج املىخج في هرا البدث هى مٍص

بالجاهب الىظسي مً البدث و املىهج الخدليلي ًخعلم بالجصء الخطبيلي مً خالٌ ئطلاط الدزاطت امليداهيت 

 على الجاهب الىظسي. 

 هيكل البحث:

هظسا لطبيعت املىغىع ومخطلباجه واختراما للخلظيم املنهجي كمىا بخلظيم البدث ئلى حاهبين ، الجاهب 

 ًلي:   هماالىظسي و الخطبيلي خيث  جم الخلظيم  

 بيئة املؤسسة.إلاطار النظري ل:الفصل ألاول 

 مدخل لتدويل املؤسسات.الفصل الثاني: 

 الفصل الثالث:  دراسة ميدانية مللبنة الساحل بصالمندر لوالية مستغانم.



 

 الفصل ألاول 

 بيئة املؤسسة
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 ثمهيد:

 تها وحػمل باطخمساز غلى بىاء مسهص حظعى مػظم اإلاؤطظاث إلى جدلُم الىجاح في غملُاتها و ؤوشؼ

جىافس ي ًظمً لها البلاء و الىمى و جدظين مظخىاها في ظل البِئت اإلاخؿيرة التي حػمل فيها، لرلً فاإلاؤطظت 

ت لبِئت الخازحُا، والتي جؤزس في وشاػها )ميىهاث اإلاخؿيراث التي جددر في بِئتها  ملصمت غلى الخىُف مؼ هره

مىً للمؤطظت ؤن  جؤزس فيها )ميىهاث البِئت  دزاطتها دزاطت دكُلت للىكىف و الخازحُت الخاصت(،الػامت (، ٍو

طىف هخؼسق في  لى مػسفت هلاغ اللىة و الظػف له.إطافت إ ،فسص واؾخىامها ومىاحهت التهدًداثغىد ؤهم ال

 : هرا الفصل غلى زالزت مباخث

 املبحث ألاول :البيئة الداخلية للمؤسسة.

 املبحث الثاني : البيئة الخارجية للمؤسسة.

 . لثالث: البيئة الخارجية الجزئيةاملبحث ا
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 :البيئة الداخلية للمؤسسة  ألاول املبحث 

  اإلاؤطظت:الػامت  بِئت  مفهىمطىداٌو إغؼاء وغلُه 

 1:الخػاٍزفللد حػددث مفاهُم بِئت اإلاؤطظت هرهس منها مجمىغت مً 

غملُت وطؼ  ًالءمالري  ؤلادازي هى ذلً الجصء مدُؽ الػمل الخاص باإلاؤطظت  إنخظب )و.دًل(:

يىن هرا اإلادُؽ مً خمظت مجمىغاث مً اإلاخػاملين وهي :اإلاىزدًً  ألاهدافوجدلُم  الخاصت باإلاؤطظت ،ٍو

والحيىماث واجداداث الػماٌ  الخإزير ؤو حماغاث الظؿؽ  إلى باإلطافت،الػاملين،واإلاؤطظاث اإلاىافظت ، 

 وؾيرها.

طلىن اإلاىظمت ،هما ؤن البِئت جددد جددد  حػٍسف)إمسي وجَسظذ(:البِئت هي مجمىغت مً اللُىد التي

 2هماذج وػسق الخصسف لالشمت لىجاح وبلاء اإلاىظمت ؤو جدلُم ؤهدافها.

شير ) ب.فُلهى( :ؤن اإلادُؽ الري حػمل فُه اإلاؤطظت ًدخىي غلى زالزت مجمىغاث مً اإلاخؿيراث :  َو

و  الاحخماغُت، الاكخصادًت،جظم مخؿيراث غلى اإلاظخىي الىػني:مثل الػىامل  ألاولىاإلاجمىغت 

،جسجبؽ بمجمىغت اإلاخػاملين  ىغت الثاهُت فهي مخؿيراث حشؿُلُت خاصت بيل اإلاؤطظتم، ؤما اإلاجلظُاطُتا

تمُت مثل الهُئاث واإلاىظماث الحيى  :مػها ؤما اإلاجمىغت الثالثت فخظم اإلاخؿيراث ،ومؤطظاث الخىشَؼ . وؤلاداٍز

 3ماٌ ومدزاء وؾيرهم .اإلاخػللت بمدُؽ اإلاؤطظت الداخلي مً غ

ف وؤخسي ًمىً  هلىٌ بإن بِئت اإلاؤطظت بشيل غام جىلظم إلى كظمين  إنومً خالٌ هره الخػاٍز

 ؤطاطُين:

 اإلاؤطظت.ىدة داخل خدود وحشير إلى جلً الػىاصس اإلاىحداخلية:بيئة  -1

بشيل ؤو اإلاؤطظت وجؤزس جلؼ خازج خدود  التي:وحشمل حمُؼ اإلاخؿيراث ؤو الػىامل  بيئة الخارجية -2

 بأخس غلى اإلاىظمت .وهرا ما طىف هخؼسق إلُه في هرا الفصل.

 

 

 

                                                           
ت ،طؼُف   .26،ص2114الهاشمي بً واضح،شهادة دهخىزاه،جإزير مخؿيراث البِئت الخازحُت غلى ؤداء اإلاؤطظاث الجصائٍس

1
  

2
 .182،ص2113) مفاهُم، غملُاث، خاالث جؼبُلُت( الؼبػت ألاولى، داز اإلاظيرة، ألازدن ُجُتماحد غبد اإلاهدي مظاغدة، ؤلادازة ؤلاطتراج   
3
 52ص5002، األردن مؤيد سعيد سالم، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية، دار وائل للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى   
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 :مفهوم البيئة الداخليةألاول املطلب 

الخىظُمي الداخلي اإلاسجبؽ بشيل مددد ودكُم  البُئيالبِئت الداخلُت للمىظمت جمثل اإلاظخىي  إن

ت  ،خُث حػؼي هره البِئت للمىظمت كدزاث ومميزاث جىافظُت  ألاغماٌإلاىظمت  والخىظُمُتبالخؼبُلاث ؤلاداٍز

 اخخالفججػل منها مىظمت مخفسدة في ؤطالُب وػسق غملها وبالخالي في ؤدائها وجدلُم ؤهدافها ،لرلً فئن 

 إنللمىظماث التي مً اإلامىً البِئت الداخلُت  باخخالفكدزاث هره اإلاىظماث وهلاغ كىتها وطػفها ًخجظد 

الفسص ؤو الخػامل مؼ التهدًداث في البِئت الخازحُت للمىظمت خُث ؤن  الطخؿالٌطُا جصبذ مدددا ؤطا

جىؼلم وفم و ججػل كدزتها غلى اإلاىافظت جخددد اإلاىظماث وهي جدىافع فُما بُنها بؼسق وؤطالُب مخخلفت 

ت التي حػؼي جخمخؼ بها بالبِئت الداخلُت وججػلها جسهص غلى ما ًمىً ؤن جؼلم غلُه اللىة الدافػ اغخبازاث

 1.ألاخسي اإلاىظمت ميزاث مخفسدة مؼ اإلاىظماث 

وهي هرلً :)مجمىغت مً الػىامل واإلاخؿيراث التي ًمىً للمىظمت الخدىم فيها والظُؼسة غليها ومً 

ت والتي ًمىً  واإلاادًتبُنها ماًخػلم بئمياهاث الخىظُم واإلاىازد اإلاالُت  ت و اإلاػىٍى ،وذلً إطافت إلى اإلاىازد البشٍس

لُت ومال لها إلى مجمىغت ؤوشؼت وؤغماٌ إهخاحُت وحظٍى  2.ُتجدٍى

 3مكونات البيئة الداخلية الثاني:طلب امل

ؤو مىظماث ألاغماٌ وذلً مً الىىاحي كىتها  اخخالفخخلف في ظمت جهجد ؤن البِئت الداخلُت للمى

وطػها، فالبِئت الداخلُت للمىظمت جمثل اإلاظخىي البُئي الخىظُمي الداخلي، اإلاسجبؽ بشيل مددد بالخؼبُلاث 

ت  الفسص ؤو الخػامل  الطخؿالٌمً اإلامىً ؤن جصبذ مدددا ؤطاطا  ، والتيإلاىظمت ألاغماٌ  والخىظُمُتؤلاداٍز

 ها هجد:مؼ التهدًداث في البِئت الخازحُت للمىظمت ، ومً بين غىاصس 

دازة غالكت جسابؽ وزُلت، إذ ٌػد الخىظُم غمال حػخبر الػالكت بين الىظام وؤلا الهيكل التنظيمي: -1

ا مً  ا وطسوٍز ؤلادازة فمً خالله ًخضح مظاز الػمل وجددًد الظلؼت واإلاظؤولُت في  ؤغماٌحىهٍس

ت  اتها ؤلاداٍز  اإلاىظمت بمخلف مظخٍى

                                                           
184ـ183،ص2113ماحد غبد اإلاهدي مظاغدة ،ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت )مفاهُم،غملُاث، خاالث جؼبُلُت (الؼبػت ألاولى ،داز اإلاظيرة الازدن 

1
 

2
ت، مصسغبد الحمُد غبد الفخاح اإلا ص21، 2116ؿسبي، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت، كُاض ألاداء اإلاخىاشن، اإلاىخبت الػصٍس

2
  

15،ص2111شاهد غبد السخُم غاػف، الهُيل الخىظُمي للمىظمت، داز الساًت لليشسو الخىشَؼ، ألازدن 
3
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ػسف لت التي  َو جلىم مىظمت ألاغماٌ مً خاللها بخيظُم حهىد ألافساد الهُيل الخىظُمي بإهه الؼٍس

اللساز في اإلاىظمت وجىشَؼ ألافساد غلى اإلاهام الىظُفُت وذلً مً ؤحل إهجاش  اجخاذوألاكظام وجىشَؼ طلؼت 

 باإلاىظمت.وجدلُم اإلاهام الخاصت 

الهُيل الخىظُمي  البظُؽ،الهُيل الخىظُمي ؤهمها:ً وغادة ما ًإخر الهُيل الخىظُمي ؤهىاع غدًدة م

  (اإلاىخجاثالىظُفي، الهُيل اللؼاعي )جىظُم ؤكظام 

 1التنظيمية:الثقافة  -2

ظاء الخىظُم ، خُث ؤن ول هي غبازة غً مجمىغت مً اللُم واللىاغد والخلالُد التي ٌشترن فيها ؤغ

مىظمت ؤغماٌ جصسفاث زلافُت خاصت حػبر غً شخصُتها، فالثلافت الخىظُمُت ال جىحد مً فساؽ وؾىما جظهس 

والثلافي الري جخىاحد فُه  الاحخماعي اليظُجؤوال في ؤفساد الخىظُم ، وألن ألافساد هم بالدزحت ألاولى مً 

 الىظس،ووحهاث الخىظُمُت جمثل: وافت اإلاػخلداث واللُم ئن الثلافت اإلاىظمت فلهم جإزير هبير غليها. وغلُه ف

 في :  ؤهمُتهاوجىمً مػين.اإلالبىلت في اإلاىظمت ما خالٌ شمً  والخىكػاث و اإلامازطاث الظائدة و

ت الخاصت هدُجت وحىدها في اإلاؤطظت . -  جىمي الشػىز بالراجُت لدي الػاملين و الهٍى

 اإلاؤطظت.داخل  الاطخلساز وحظاهم في جدلُم  ومخيامل،مخجاوع  احخماعيحػخبر هىظام  -

 هرلً حػمل غلى الخيظُم بين ؤلادازاث اإلاخخلفت والجماغاث وألافساد. -

 2املوارد: -3

ًجب غلى اإلاؤطظت ؤن جدصل غلى مىازدها وذلً ليي حظاهم في جيشُؽ وجفػُل ػاكاث اإلاىظمت 

تها في الظىق وإهجاش ؤوشؼته ا اإلاخخلفت وجخمثل هره اإلاىازد في:اإلاىازد اإلاالُت ، وإمياهُاث هجاخها وإطخمساٍز

تها. ت، اللدزاث الخىىىلىحُت.وهي زوح اإلاىظمت وطس خٍُى  والبشٍس

 جخمثل فُما ًلي :وحشخمل هره اإلاىازد غدة ؤهىاع 

 الخاإلاىازد اإلالمىطت )اإلاىازد اإلاالُت(:جمثل الظُىلت، واإلاػداث، اإلادالث، واإلاخاشن...  -

 الخالخجازي... والاطمملمىطت : فدشمل الظمػت اإلاىازد ؾير  -

ت :فدشمل بساءاث  - ت وغالكاث  الاختراعاإلاىازد الخلىُت والفىٍس وؤطساز الصىاغت وخلىق اإلالىُت الفىٍس

 الشسهت مؼ اإلاىزدًً .

                                                           
.193ماحد غبد اإلاهدي مظاغدة، مسحؼ طبم ذهسه، ص

1
  

ص صالح بً خبخىز ،مسحؼ طبم  216ذهسه،ص غبد الػٍص
2
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ت: وجدخىي غلى هفاءة الػاملين وخبراتهم  - الػلمي ومدي والئهم ومظخىي  ومظخىاهماإلاىازد البشٍس

ب واإلا  اإلاؤطظت.جمثل الُد الػاملت في هازاث التي الخدٍز

 

 1للمؤسسة:البيئة الداخلية ل ثحلي أهداف الثالث:املطلب 

غلى هلاغ اللىة وهلاغ  ؤطظت بدزاطت و جلُُم وافت الػىامل الداخلُت بهدف الخػسفتهخم اإلا

 اجخاذبيخائج جدلُل البِئت الخازحُت غلى  مً الػىامل الداخلُت،بما ٌظاغد الاطخػاهتالظػف ليل غامل 

لداخلُت للمؤطظت البِئت ا،وغلُه فئن جدلُل واخخُاز إطتراجُجُاث اإلاىاطبت للمؤطظت اللسازاث الظلُمت 

ت   وذلً ًخمثل في ما ًلي :ًمثل خؼىة هامت وطسوٍز

ت اإلاخاخت  - ت ، اإلاػىٍى  للمؤطظت .اإلاظاهمت في جلُُم اللدزاث وؤلامياهُاث اإلاادًت والبشٍس

ص  - ها الطخفادة منها والبدث غً ػسق جدغُمها مظخلبال وذلً ٌظاغد بُان وجددًد هلاغ اللىة وحػٍص

 بالبِئت.الفسص اإلاىحىدة  واؾخىامباللظاء غلى اإلاػىكاث البُئُت 

 جفاديها.ختى ًمىً الخؿلب غليها ومػالجتها ؤو بُان هلاغ الظػف وجددًدها، وذلً ختى ًمىً  -

ئت الخازحُت )الفسص و بين البِئت الداخلُت) هلاغ اللىة وهلاغ الظػف(والبِالترابؽ طسوزة  -

    التهدًداث(.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، مصس   113، ص2116غبد الفخاح غبد الحمُد اإلاؿسبي، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت للُاض ألاداء اإلاخىاشن ، اإلاىخبت الػصٍس

1
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 البيئة الخارجية للمؤسسة.املبحث الثاني:

 املطلب ألاول: مفهوم البيئة الخارجية.

واوػياض هرا هظسا الحظاع مفهىم البِئت الخازحُت وشمىلُتها والخإزير اإلاخبادٌ بين غىاملها اإلاخخلفت 

الخإزير غلى اإلاىظمت، ألامس الري حػل الىثير مً الباخثين ًىظس إليها مً شواًا مخخلفت ومخػددة، فيري البػع 

ؤن البِئت الخازحُت:"جمثل مجمل اإلايىهاث ،ألابػاد ،الػىاصس التي جلؼ مىظماث ألاغماٌ جدذ جإزيرها مً خالٌ 

 ".را الخػامل غالكاث مسهبت ًيخج غنها دالالث وهخائج مخخلفتالخػامل اإلاباشس وؾير اإلاباشس ،وجدشيل مً ه

اث الاكخصادًت ،الاحخماغُت ، الظُاطُت ،الخىىىلىحُت ،واإلاػسفُت  إن الخؼىز الحاصل في وافت اإلاظخٍى

غماٌ ظماث  ألا إلاى ؤلاطتراجُجُت ؤلادازةهخػامل مػه  ؤنجسهُبا مػلدا ًفترض حػل مً مفهىم البِئت الخازحُت 

حظخؼُؼ مً خاللها الخبظُؽ ؤو الخػامل مؼ الخػلُد الحاصل في هره  وآلُاثبدىمت  وؤن جؼىز ؤطالُب 

 .ألاغماٌكسازاث مىاطبت إلاىظماث البِئت ليي ًخم اجخاذ 

(غلى ؤن البِئت الخازحُت:"ول ما ًدُؽ Mintz berg-Quinn وغلى وفم ذلً غسض الباخثان ) 

وفي طباق  1".واجخاذهاير مباشس وؾير مباشس في غملُاث صىؼ اللسازاث ؤلاطتراجُجُت مً غىامل لها جإزباإلاىظمت 

بإن البِئت الخازحُت هي مجمل الػىاصس و اإلايىهاث التي جلؼ خازج خدود  (: Daft ث)ذي صلت غسض الباخ

خازج إػاز طُؼسة جلؼ هره اإلايىهاث و الػىاصس ما  إلاىظمت، وغادةا اإلاىظمت ولها جإزير شمىلي ؤو حصئي غلى 

 2إدازة اإلاىظمت.

اإلاىظمت والًمىً مجمىغت مً اللىي و اإلاخؿيراث التي جدُؽ بمجاٌ ؤغماٌ وؤوشؼت  "وحػسف ؤًظا هي

الظُاطُت، الخىىىلىحُت الػىامل الاكخصادًت، الاحخماغُت، الثلافُت، )الخدىم فيها ؤو الظُؼسة غليها ،ومنها 

 " ( وجىلظم هره الػىامل الخازحُت إلى كظمين هما الػامت و الخاصت ً،مخؿيراث اإلاىافظت والػمالء واإلاىزدً

ص صالح بإنها :"جخظمً وافت الػىامل اليامىت خازج هؼاق اإلاىظمت التي جخفاغل مؼ  سي غبد الػٍص ٍو

 غملها وجؤدي إلى دغمه ؤو غسكلخه"

                                                           
.152،ص2113،ألازدن ،1ماحد غبد اإلاهدي مظاغدة ،ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت ،داز اإلاظيرة لليشس والخىشَؼ ،الؼبػت 

1
  

دان اإلادمدي،ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت وؤلادازاث اإلاػاصسة ،داز الُاشوزي الػلمُت لليشس و الخىشَؼ ،غمان ، الؼبػت الػسبُت ،ص  218طػد غلي ٍز
2
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 أهمية دراسة وثقييم البيئة الخارجية املطلب الثاني:

هره  للػىامل اإلاؤزسة و الاطخفادة مً اججاهاثلى خد هبير غلى دزاطتها ىكف غًخاإلاىظمت إن هجاح 

 حظاغد دزاطت الػىامل الخازحُت في جددًد الػدًد مً الىلاغ ؤهمها: ، خُثالػىامل ودزحت جإزير ول منها

 :فدزاطاث البِئت الخازحُت حظاغد اإلاىظمت غلى وطؼ ألاهداف، ؤو  ألاهداف التي ًجب جدلُلها

هداف الدشؿُلُت إلاخخلف حػدًلها بدظب هخائج  جلً الدزاطاث، هرا إلى حاهب دوزها في وطؼ ألا 

 ؤلادازاث؛

  ،ٌاإلاىازد اإلاخاخت: حظاغد دزاطت الػىامل البِئت الخازحُت اإلاخخلفت في بُان اإلاىازد اإلاخاخت )زؤض اإلاا

 لىحُا، آال ث، ؤفساد...( وهُفُت الاطخفادة منها ومتى ًمىً للمىظمت ؤن جدلم جلً الاطخفادة.جىىى 

 ؤو الخىافس ي: حظاهم  ، وؤشياٌ الظلىن طىاء ؤلاهخاجي ؤو الاطتهالوي، الخلالُدؤهماغ اللُم و الػاداث

لى ؤهماغ اللُم البِئت في جددًد طماث اإلاجخمؼ التي جخػامل مػه اإلاىظمت، وذلً مً خالٌ الىكىف غ

تالظائدة وؤيها ًدظى   1؛باألولٍى

  الىؼاق واإلاجاٌ اإلاخاح ؤمام اإلاىظمت: جددًد هؼاق الظىق اإلاسجلب و مجاالث اإلاػامالث اإلاخاخت

ؤمامها،طىاء ما ًخػلم بالظلؼ و الخدماث، ػسق ومىافر الخىشَؼ،ؤطالُب وشسوغ الدفؼ، خصائص 

ػُت منها وألاخالكُتاإلاىخجاث اإلاظمىح بها، و اللُىد   2؛اإلافسوطت غلى اإلاىظمت الدشَس

 ًداث التي جىاحه وجؤزس في اإلاىظمت؛مػسفت ول الفسص و التهد 

  إن اطخمساز اإلاىظمت وهجاخها ًخىكف غلى مدي كدزاتها  في الخفاغل و الخىُف مؼ البِئت الخازحُت

 3؛التي حػمل فيها

 ِم غىامل الب ًد الػدًد مً الىلاغ و ؤلاحابت غلى ؤطئلت ئت في جددوهرلً حظاغد دزاطت و جلٍى

 غدًدة منها:

 1ـــــ ماهي بُئخىا الحالُت و ماهي البِئاث اإلادخملت التي ًمىً ؤن جىاحهها مظخلبال؟ 

                                                           
.99-98،ص2112فخخي ؤخمد دًاب، إدازة ألاغماٌ) ووظائف اإلادًس  في اإلاؤطظت  اإلاػاصسة(، داز صفاء لليشس و الخىشَؼ، الؼبػت ألاولى،غمان 

1
  

دان اإلادمدي،  مسحؼ طبم ذهسه،ص .221طػد غلي ٍز
2
  

ع، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت و الخخؼُؽ  ؤلاطتراجُجي، داز الُاشوزي الػلمُت لليشس،ألازدن،  .93ص2119خالد مدمد بني خمدان ــىائل مدمد إدَز
3
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 مكونات البيئة الخارجية:لث:الثااملطلب 

وجبظُؼها  ػىزث مىهجُاث مخخلفت لػسطها ومػلدة، فلدإن وىن البِئت الخازحُت إلاىظماث شاملت 

ين ؤطاطُين لهره البِئت  و الخػامل مػها.وهجد مً بين ؤهم هره اإلاىهجُاث جلً التي ؤشازث إلى وحىد مظخٍى

 بالبِئت الخازحُت الخاصت.و الثاوي  الػامت،ًخمثل ألاٌو في البِئت 

 2البيئة الخارجية العامة: -1

الػامت جلً الػىاصس التي جلؼ خازج طُؼسة اإلاىظمت الفسدًت ولِع لها غالكت  حشمل ميىهاث البِئت

مباشسة بمىكفها الدشؿُلي ؤو هىع الصىاغت التي جيخمي إليها، ؤو اليشاغ الري جخخصص فُه ، وحشمل 

ىهُت، الخىىىلىحُت مجمىغت هره الػىامل هال مً الػىامل الاكخصادًت، الاحخماغُت، الظُاطُت، اللاه

الخظدًمؿسافُت،وال مىظمت ؤن هره البِئت ًىجس غنها الػدًد مً الفسص، التهدًداث ،و اللُىد التي جخإزس  ، ٍو

خفم ؤؾلب الباخثين غلى ؤن  ،ألاغماٌ في إػازها وجخإزس بها  :البِئت الخازحُت الػامت و اإلاخمثلت في ميىهاثٍو

 وجخمثل ، ألاغماٌ مىظماثهامت اإلاؤزسة غلى غىامل البِئت الاكخصادًت إخدي الػىامل البِئت اليلُت ال

 ؛الخ...هره الػىامل في :مػدٌ الفائدة ، مػدٌ الىمى الاكخصادي،اإلايزان الخجازي، مػدالث الخضخم

 الظائدة،جظم الػدًد مً اإلاخؿيراث والتي جسجبؽ باللُم الاحخماغُت : غىامل البِئت الاحخماغُت 

ألاخالكُت للمجخمؼ و ألافساد. وهره الػىامل جؤزس  بإشياٌ مخخلفت غلى اإلاىظمت طىاء  الخلالُد،وألاػس 

ت التي جدصل  غليها اإلاىظمت مً خُث كدزتها غلى فهم ألاطىاق و الػمالء،ؤو مً خُث اإلاىازد البشٍس

 مً مدُؼها الخازجي؛

  ام الخػلُم والخبراث فىظللمخؿيراث الثلافُت جإزير مهم غلى اإلاىظماث، : ثلافُتبِئت الغىامل

،و الىظسة  اإلاتراهمت، واللُم والظلىن الفسدي والجماعي، وػبُػت اإلاجخمػاث واطخػدادها للخؿُير 

                                                                                                                                                                                     
د طػُد الظالم ، ؤطاطُاث ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت ، داز وائل لليشس، 88ص 2115، ألازدن  1الؼبػت مٍؤ

1
  

.158-154ماحد غبد اإلاهدي مظاغدة، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت  ،مسحؼ طبم ذهسه، ص 
2
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ىظماث ألاغماٌ وجؼىزها الفسدًت والجماغُت للماض ي و الحاطس واإلاظخلبل ،ولها جؤزس غلى م

 اإلاظخلبلي؛

 ا جإزير واضح غلى اإلاىظمت، لرلً ؤصبذ مً له غىامل البِئت الخىىىلىحُت: إن اإلاخؿيراث الخىىىلىحُت

الظسوزي غلى ؤلادازاث الػلُا في مىظماث ألاغماٌ مخابػت الخؿيراث و الخؼىزاث الخىىىلىحُت في 

البِئت الخازحُت والتي جسجبؽ بإغماٌ اإلاىظمت، فالسؾباث الجدًدة مً كبل اإلاظتهلىين، وجصاًد 

ين حدد في ألاطىاق ، جدغى اإلاىظمت إما إلى جلدًم اإلاىافظت، وظهىز جلىُاث حدًدة ، ودخىٌ مىافظ

اإلايزة الخىافظُت للمىظمت في الظىق، بالسؾم مً الخيالُف الباهظت  لخإهُدمىخجاث حدًدة و خدًثت 

ة بظبب فشل بػع اإلاىخجاث الجدًدة، ؤو ؤلابلاء و الاطخمساز لمخاػس لاإلاسجبؼت بها و التي كد حػسطها 

 . لُتغلى جلدًم اإلاىخجاث الحا

إن مػظم اإلاىظماث الىاجحت هي جلً التي حػخمد في اطخخدامها غلى جلىُاث خدًثت وجلدًم مىخجاث 

لِع فلؽ لخإهد كدزاتها غلى اإلايزة الخىافظُت لىىع  اإلاىخج ؤو الخدمت،بل ألن اإلاىخج ؤو الخدمت   وخدماث 

ل إلى الجدًدة جمىذ اإلاىظمت  لُت والتي جؤدي في ألامد الؼٍى د ميزة حظٍى جخفُع جيالُف الىخدة الىاخدة، وجٍص

 مً ؤزباح اإلاؤطظت.

 :الظيان الرًً ٌشيلىن مظتهليي مجمىغت الػىامل الخاصت بؼبُػت وهي   غىامل البِئت الدًمؿسافُت

ت، و هجسة الظيان مً مىاػم حؿسافُت إلى ؤخسي و  مىخجاث اإلاؤطظت مً خُث جإزير الفئاث الػمٍس

ىخج مػين غلى آخس، وؤزس ول ذلً غلى الظُاطت ؤلاهخاحُت اإلاصاد الػام مً خُث جفظُلهم إلا

ت غلى ؤلادازة الػلُا للمىظمت اخخُاز إطتراجُجُت جخالءم وجلً البِئللمؤطظت، مما ًجػلها جفسض 

 الدًمؿسافُت اإلادُؼت باإلاىظمت؛

  التي حػمل : اللىي الظُاطُت حػني جإزير الجى الظُاس ي الػام هػالكت الدولت غىامل البِئت الظُاطُت

  ؛هرلً ؤلاطخلساز الظُاس يشيل طىق كائما ؤو مخىكػا إلاىخجاتها،ؼ الدٌو ألاخسي التي حفيها اإلاؤطظت م

  ػاث اللاهىهُت غلى ؤغماٌ اإلاؤطظت مً خُث دفؼ كىاهين كد غىامل البِئت اللاهىهُت: جإزير الدشَس

حظاغد اإلاؤطظت والػىاًت  ىدا غلى وشاػها ؤو جلً التيجىؾل اإلاؤطظت، ؤو جظؼ كُحػُم ؤو حػسكل 

 ، هرلً  هظام الظسائب.بىمى اللؼاع الخاص، وجخصُص بػع الخدماث التي جلدمها الدولت

 1البيئة الخارجية الخاصة: -2

هي مجمىغت الػىامل التي في خدود حػامالث اإلاؤطظت، وبمخخلف جإزيرها مً مىظمت إلى ؤخسي ، 

مىً اإلاؤطظت السكابت غليها...الخ  ٍو

                                                           
ت (، 51،ص2115بً واضح الهاشمي، زطالت ماحظخير)مداولت حشخُص البِئت لبىاء ؤلاطتراججُت في اإلاىظمت الاكخصادًت الجصائٍس

1
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 بالخفصُل . هخؼسق له في اإلابدث الثالث ما طىفوهرا 

 

 

 

 

 .خاصةالبيئة الخارجية ال: املبحث الثالث

 .خاصةاملطلب ألاول:مفهوم البيئة الخارجية ال

بت و اإلاسجبؼت باإلاؤطظت واإلاىزدًً،اإلامىلين،اإلاىافظين الىطؼاء....الخ "هي - و هره  جلً الػىامل اللٍس

 1للمؤطظت الخإزير فيها بيظب مخفاوجت". الػىامل ًمىً

ب مً اإلاؤطظت الاكخصادًت و الري ًخ - ظمً هال مً :الصبائً ، و حػني ؤًظا:"ذلً اإلادُؽ اللٍس

 2...الخ.فالخإزير هىا ًيىن مخبادٌ بين هرا اإلادُؽ واإلاؤطظت".اإلاىافظىن اإلاىزدًً، 

خخلف جإزيرها مً مؤطظت إلى و هي هرلً مجمىغت الػىامل التي جلؼ في خدود حػامالث اإلاؤط  - ظت ٍو

مىً السكابت غليها وظبُا، والخإزير فُه.  ؤخسي، ٍو

وهي ؤًظا الػىامل التي جؤزس بشيل خاص غلى اإلاؤطظاث مػُىت هظسا الزجباػها اإلاباشس بخلً اإلاؤطظت  -

 3لخ.ومً بُنها الػمالء ، اإلاىزدًً،اإلاىافظىن ....ا

سي بىزجس  مىً جىطُدها  ٍو ؤهه هىان خمع كىي جىافظُت جددد مدي كىة الخىافع في ذلً اإلاجاٌ، ٍو

 في الشيل الخالي:

 

 

 

 

                                                           
.39،ص2117، 15ِئت الخازحُت و الداخلُت في صُاؾت ؤلاطتراجُجُت، الػدد الؼُب داودي،مجلت الباخث، ؤزس جدلُل الب

1
  

ت(،جلمظان،  ل اإلاؤطظاث الجصائٍس .63،ص2117بً خمى غبد هللا، ؤػسوخت دهخىزاه،) ازس الخؿيراث البُئُت غلى الخدٍو
2
  

ت   .21ص2116مصس غبد الحمُد اإلاؿصي، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت بلُاض ألاداء اإلاخىاشن، اإلاىخبت الػصٍس
3
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 .التي ثحدد ثنافسية القطاع لبورثر  (:القوى الخمسI1-الشكل رقم )

 

 

 تهدًداث الداخلىن الجدد ) اإلادخملىن(

 كىة الخفاوض كىة الخفاوض مؼ  

 

 مؼ اإلاىزدًً  تهدًداث اإلاىخجاث البدًلت اإلاظتهلىين  

 

 

 

Source : Michael porter, l’avantage concurrentiel, comment d’avancer ses concurrents et maintenir son avance, 

Dunod,  Belgique, 2003, p17. 

 .خاصةمكونات البيئة الخارجية الاملطلب الثاني:

 :)ًؤهد بىزجس ؤن مظخىي اإلاىافظت في ؤي مجاٌ  جىافظُت اللؼاع) الخىافع بين اإلاىافظين الحالُين

صداد غىدما ًددر ما ًلي:   ًدشيل مً خالٌ اإلاىافظت بين اإلاىافظين، ٍو

 مبادئهم وشخصُتهم...الخ؛ىافين و غىدما جخخلف إطتراجُجُاث اإلا -

 إذا وان هىان الىثير مً اإلاىافظت؛ -

 الداخلىن الجدد

 ) اإلادخملىن(

 اإلاظتهليىن  جىافظُت اللؼاع اإلاىزدون 

البدًلت اإلاىخجاث  
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 غىدما ًجب ؤن جلتزم اإلاؤطظاث بىكذ مددد لبُؼ مىخجاتها. -

وللد الخظ بىزجس ؤن الشسواث ألاحىبُت ججػل البِئت الخىافظُت ؤهثر حػلُدا ألن ؤهدافهم في الػمل 

 1مخخلفت غً اإلاؤطظاث الىػىُت.

 

 خلف في ػبػه غً آلاخس، هرلً ًجب غلى اإلاىظمت ؤن جدزض ؤطىاكها اإلاظتهليىن : ول مظتهلً ًخ

ً الفػلُين اإلادخملين و اإلاسجلبين و التي جىحه وشاػها  بدكت، ألن ألاطىاق حشيل مجمىغت مً اإلاشتًر

دخلىن مىكؼ الصدازة مً خُث ألاهمُت و الخإزير اإلادخمل  لي إليهم و لخدمتهم بشيل ؤفظل. ٍو الدظٍى

شساء مىخجاث و خدماث اٌ، فالصبىن في نهاًت ألامس هى الري ًلسز شساء ؤو غدم غلى هخائج ألاغم

اث اإلابُػاث و ألازباح و بالخالي كدزة اإلاىظمت غلى  اإلاىظمت ، و هى ما ًؤزس بشيل مباشس غلى مظخٍى

 2  الاطخمساز و الىمى.

 ىازد ألاولُت، آلاالث، اإلاىزدون: هم مً ًلىمىن بخلدًم ملىماث  ؤلاهخاج ألاطاطُت للمىظمت مثل اإلا

اث بئخخُاز اإلاىزد في طىء غدة إغخبازاث منها: مػداث ؤلاهخاج...الخ.   جلىم إدازة اإلاشتًر

 والظسغت  في جىزٍدها؛ حىدة اإلاىاد -

 شسوغ البُؼ و الدظلُم والدظدًد.  -

ت. -  الظماهاث والىفاالث، الظمػت الخجاٍز

 اللدزة ؤلاهخاحُت. -

اإلاىزد اإلاىاطب طُؤزس غلى خؼؽ اإلاىظمت و غلُت ًجب غليها ؤن جلىم بدزاطت  وبالخالي فئن غدم إخخُاز 

 3ما جدخاحه بصىزة دائمت غىد ؤكل طػس وحىدة مسجفػت في الىكذ اإلاىاطب.اإلاىزدًً ليي جظمً جىافس 

  ؤهد بىزجس اإلاىخجاث البدًلت: وجخػلم بمدي ؤن  اطخػادا اإلاشتري لخبدًل هىع اإلاىخىج ؤو الخدمت ٍو

ل ًصبذ ذا ت  الخدٍى خؼس واضح غىدما ًصود اإلاشتري لِع فلؽ بمىزد بدًل بل ًلدم ؤطػاز ججاٍز

صداد وجمثل اإلاىخجاث البدًلت جلً الظل ؤفظل. ؼ التي جبدو مخخلفت ولىنها حشبؼ هفع الحاحت، ٍو

 تهدًد الظلؼ و الخدماث البدًلت في ألاخىاٌ الخالُت:

لتكدزة الظلؼ و الخدماث غلى إشباع خاحاث  -  ؛ؤزخص و ؤفظل غمالء بؼٍس

                                                           
26،ص2111ػازق الظىٍدان ،كُادة الظىق، داز ابً خصم للؼباغت بيروث 

1
  

ع، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت و الخخؼُؽ ؤلاطتراجُجي ، داز الُاشوزي،ألازدن،  99، ص2119خالد مدمد بني خمدان، وائل مدمد إدَز
2
  

63بً خمى غبد هللا،ؤػسوخت دهخىزاه، مسحؼ طبم ذهسه، ص 
3
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هى اإلاىخج الىخُد،ال ًمىً حػدًل اإلاىخجاث هظسا للصىز ؤلامياهُاث اإلاادًت و  إذا وان اإلاىخج ألاصلي -

 1آلاالث وغدم كدزتها غلى إهخاج مىخج آخس.

 ت التي ًمىً ؤن ًىاحهها اإلاىافع الداخلىن الجدد) اإلادخملىن(: وهي جخػامل مؼ الظهىلت ؤو الصػىب

الجدًد غىد بداًت الػمل في ذلً اإلاجاٌ، ومً الىاضح ؤهه ولما شادث صػىبت الدخٌى  في الظىق 

كلذ اإلاىافظت و كد خدد بىزجس غدة غساكُل جىاحه اإلاىافظين الجدد غىد دخٌى الظىق وهرهس منها ما 

 ًلي:

ت مػسوفت وغمالء  جمُيز اإلاىخج: إهه مً - اإلاخػازف غلُه ؤن جيىن للمؤطظاث الىاجحت ؤطماء ججاٍز

مخلصين ؤما اإلاىافع الجدًد فُجب غلُه برٌ الىثير مً الجهىد إلاىاحهت هره اإلاؤطظاث واختراق 

 كاغدتها الػٍسظت مً الػمالء.

ىاخدة الشسواث الىبيرة في بػع الصىاغاث بمميزاث، خُث ؤن جيلفت إهخاج اللؼػت ال جخمخؼ -

جىخفع ولما  شاد ؤلاهخاج، وغلى ذلً ًجب غلى اإلاىافع الجدًد ؤن ًىفم الىثير مً اإلااٌ للدخٌى إلى 

 مثل هره ألاطىاق. 

مصاًا الشسواث اللائمت مظبلا:  اإلاؤطظاث اللائمت مظبلا لها غدة مميزاث فُما ًخػلم بالخيالُف  -

الحصٌى غلى اإلاىاد  ، طهىلتالفىُت للمىخج الخىىىلىحُا، الخبراث ، امخالنوذلً ألطباب هثيرة منها

 ..الخ.الحيىمت.الخام، اخخُاز ؤفظل اإلاىاكؼ ؤلاطتراجُجُت للحصٌى غلى إغاهاث مً 

م إن الحيىمت الحيىمت:طُاطت  - ًمىً ؤن جظؼ خدا،ؤو جمىؼ الدخٌى في مجاالث مػُىت غً ػٍس

م فسض ا  2لىثير مً اللىاهين ألاخسي.اإلاؼالبت بالتراخُص وجللُص دخٌى اإلاىاد الخام ؤو غً ػٍس

وولما وان مً  وغلُه فئن دخٌى مىافظين حدد ٌػخبر تهدًدا للمؤطظاث التي حػمل خالُا في الصىاغت 

 الظهل دخٌى مىافظين ولما شاد التهدًد غلى اإلاؤطظاث .

  لُت التي حظاغد اإلاىظمت في الىطؼاء: ٌػسفىن بإنهم ججاز الجملت و الخجصئت، وواالث الخدماث الدظٍى

جسوٍج ، بُؼ ،وجىشَؼ طلػها و خدماتها للصبائً النهائُين، مً خالٌ جىفير كىىاث الخىشَؼ ، شسواث 

ً ،شسواث الىلل ، وواالث  الدغاًت و ؤلاغالن...الخ.  الخخٍص

ت الػالكاث الخدالفُت الفػالت مػهم.ما اهحصءا  ٌػخبرونو الىطؼاء   3لرا ًجب غلى اإلاىظمت حظٍى

 

 

                                                           
1
 Mickael porter, l’avantage concurrentiel, comment d’avancer ses concurrents et maintenier son avance,  Dunod, Belgique, op.cit. , 2003 ,p19. 

ت  . 113، ص2111ؤخمد مدمد غىض، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت، ألاصٌى و ألاطع، الداز الجامػت لليشس، ؤلاطىىدٍز
2
  

م)مفاهُم مػاصسة(، داز الحامد ، ألازدن هظام مىس ى طىٍدان، ط  .57،ص2113فظم إبساهُم خداد ، الدظٍى
3
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 1.الخاصةاملطلب الثالث : أهمية ثحليل البيئة الخارجية

 جىمً ألاهمُت فُماًلي: 

ت اإلاخ -  اخت باإلاؤطظت؛جلُم اللدزاث و ؤلامياهُاث اإلاادًت و البشٍس

إلامازلت التي حػمل في هفع غلى الىطؼ الخىافس ي اليظبي للمؤطظت ملازهت باإلاؤطظاث ا الخػسف -

 اللؼاع؛

صها وؤلاطخفادة منها و البدث غً ػسق جدغُمها مظخلبال ، بما ًؤدي  - بُان وجددًد هلاغ اللىة وحػٍص

ادة كدزتها غلى اطخؿالٌ الفسص ؤو مىاحهت اإلاخاػس  ؛إلى ٍش

 ى ًمىً الخؿلب غليها ؤو الحد مً آزازها الظلبُت.اهدشاف هلاغ الظػف ،وذلً خت -

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

.112،ص2114، غمان4واظم هصاز السوابي، ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت، داز وائل لليشس ، الؼبػت  
1
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 خالصة الفصل:

إن دزاطت مخؿيراث البُئُت للمؤطظت وخاصت الخازحُت منها إطافت إلى اؾخىام الفسص اإلاخاخت وؤخرها 

ػؼيهابػين الاغخباز ًجػلها جىظب هظسة واضحت إلاا ًدوز خىلها وهرا ما ًجػلها حػصش مً وشاػها  خافصا  َو

ل وشاػها  لخدخل مجاٌ اإلاىافظت الدولُت .  الجخاذ ؤفياز وهظساث مظخلبلُت إلمياهُت جدٍو
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 تمهيد:

يف سوق واحد أصبح ال يضمن على دراية بأن نشاطها أصبحت املؤسسات االقتصادية يف الوقت الراىن 
ىذا جيعلها غري قادرة كل   و وحترر واسع لالقتصاد ،  فيو و ذلك لشدة املنافسة بني املؤسسات القائمة،هلا البقاء 

ثر ك، لذلك فكر الكثري من ىذه املؤسسات يف تنويع أسواقها وحماولة التواجد يف أيف السوق على محاية حصتها
سوف  ظاىرة التدويل اليوم أمرا واقعامن بلد لضمان تطورىا وإستمرارهتا، لذلك أصبحت من سوق يف أكثر 

 نتطرق يف ىذا الفصل إىل ثالثة مباحث:

 بحث األول:ماهية المؤسسات الدولية.الم

 بحث الثاني: ماهية التدويل.الم

 بحث الثالث: طرق التدويل و الصعوبات التي تواجهه.الم
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 المبحث األول: ماهية المؤسسات الدولية.

                                                    ()العامليتاملىظماث الدوليت  مفهىمالمطلب األول:

ٌ بأنها ذلً اإلاإطظاث التي جمخلً وجدًس و حظُؼس على  :جهٌُعسفها ول مً هىد  و  للدزٌى في أهثر مً  أصى

 1دولت واخدة  

 خيىماثىعها لسكابت أي خيىمت مً هي جلً اإلاإطظت التي جخمخع بالشخصُت اإلاظخللت أي عدم زظ

 .وجمازض وؼاػها باالزخُاز في دولت أحىبُت أو أهثر اإلاسخلفت،اإلاإطظت ألام فيها ًسخص بممازطت أوؼؼتها 

ت طىاء في مجاٌ  م ؤلاهخاجهي التي جدًس وؼاػها اطدثماٍز أو زدماث زازج الدولت ألام بصىزة  أو حظٍى

 .2فدائسة أوؼؼتها  جلع اإلاظُفت التيعدد الدٌو  مباػسة أو غير مباػسة وذلً بغع هـس عً

سي الدهخىز  ل )العىإلات( وؼاغ ال ًلخصس فلؽ على الخىطع الجغسافي زازج خدود  أبى كدفٍو أن الخدٍو

تالدولت ألام أو جىىع في ألاطىاق و اإلاىخجاث على اإلاظخىي الدولي بل أًظا ًىؼىي على الخغُير في هُيلت   ؤلاداٍز

ممازطت اليؼاػاث حىاهب أزسي جسجبؽ بخلىُاث  ئلىالثلافُت التي حؼيل خظازة اإلاىـمت و طلىهُاتها باإلطافت 

 3ت.الىؿُفُت للمىـم

 4املؤصضاث الدوليت: أهماطاملطلب الثاوي:

 اإلاإطظاث الدولُت ًمىً عسطها في ماًلي: أهماغمداولت لخصيُف ب (perlmurter)كام بيرإلااجس

 وخُدة الجيظُت )أي وػىُت(  اإلاإطظتي ؿل هرا الىمؽ جيىن فالجيضيت:ىمط املركسي و خيد ال

اجساذ حمُع اللسازاث التي جخعلم بيؼاغ مسخلف الفسوع فبعع الدٌو أو ألاطىاق  ، ًخمأطاطا

 ألام.ألاحىبُت مً ػسف اإلاإطظت بالدولت 

 أهبر مً الاطخلاللُت في اجساذ اللسازاث و : ًخميز هدا الىمؽ عً ألاٌو بأهه دو دزحت لىمط الالمركسي ا

ت الخصسف في ول فسوع اإلاإطظت بالخازج ،  فبعع الخاالث جلل دزحت زكابت اإلاإطظت ألام على  خٍس

 فسوعها في ألاطىاق ألاحىبُت هما جخعدد فيها الجيظُاث اإلاالىت للمإطظت  .

                                                           
1
م الىلي ، مجهٌى داز اليؼس     33ص  1996زير الدًً عمىز، الدظٍى

2
ت  الفىُت،و مؼبعت ؤلاػعاع  ألاولى مىخبتعبد الظالم أبى كدف اكخصادًاث ألاعماٌ و الاطدثماز الدولي، ػبعت     374ص ،2001ئطىىدٍز

3
 72، ص2002 لليؼس، مصسداز الجامعت  اإلاعاصسة،عبد الظالم أبى كدف، بدىر و دزاطاث في كظاًا ؤلادازة  

4
 117-115دولي ،مسحع طبم ذهسه ،صعبد الظالم أبى كدف، اكخصادًاث ألاعماٌ و ؤلاطدثماز ال  
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 هدؼاز الجغسافي فممازطت ألاوؼؼت و اإلابدأ ألاطمى لهرا الىمؽ هى الخيامل و الا  ئنلىمط الجغرافي :ا

وؼاغ ول  ئلىوؼاغ اإلالس السئِس ي أو  ئلىالعملُاث على مظخىي العام ، أي لديها هـسة عاإلاُت طىاء 

ينفسع ،هما ٌعخمد على هـام الخىافص للمظإولين  على برٌ الجهىد "في الفسوع لدشجُعهم  ؤلاداٍز

    الالشمت لخىفُر ألاهداف العامت للمإطظت. 

 1مميزاث املؤصضاث الدوليت:ملطلب الثالث:ا

 جخميز اإلاإطظاث الدولُت بثالر زصائص:

 : لللدزة جىافظُت فسعين ،ألاٌو فهى كدزث الخمُيز على اإلاىافظين في الجىدة أو بىاء القدرة الخىافضيت

ع  ، و أما  ما كبلالظعس، أو الخدماث  البُع و مابعده ، وهرا في الابخياز و اللدزة على الخغُير الظَس

ع ،وهظب والئه ئزطاءالفسع الثاوي فهى اللدزة على  م ان الىجاح في هرا الفسع العمالء بؼيل طَس

 ٌعخمد على الفسع ألاٌو ، و ًخؼلب بىاء اللدزة الخىافظُت للمإطظت باالهخمام بالعىاصس الخالُت:

اث ف ؤلادازةالتي حغسطها   اإلاعخلداثلُم و وهي مجمىعت الو كُم اإلاإطظت ، زلافت  - ي مسخلف اإلاظخٍى

 ؛عماٌ اإلاإطظت

ت باعخبازها العىصس السئِس ي في اإلاإطظت مع جسصص الاطدثمازاث  - الاهخمام الىبير بمىازد البؼٍس

 د؛هرا اإلاىز  ئهخاحُتاليافُت لخؼعُم 

في بِئت اإلاىـمت و هرا ماٌظهم في  خالخلتخىُف مع مخغيراث اإلاالعمل على الخعلم مً الخجازب الغير ل -

 ؛تهُئت اإلاإطظت اإلاخعلمت

 اكخصادًا و زلافُا. طُاطُا،اللدزة على الخغُير و مىاهبت اإلاخغيراث اإلاخالخلت في البِئت اإلادُؼت  -

ث اإلاخؼلبا اللدزة الخىىىلىحُت اإلاخاخت و اإلاخؼىزة بما ًدىاطب  و زصائص العملُاث و اإلاىافظت ، و  -

 الظىق.

 : جىميت املروهت ،جىزيع ألادوار و املخخصصت واملضؤولياث 

ع أطلىبها زغم اللُام العدًد مً اإلاظإولُاث بدى اعت و العمل و اإلاىخج ،و ختى صىفي ول مً ال ؤلادازي َى

مجمىعت مخجاوظت ،ولعل فسوعها عبر الدٌو بأنها  ئلىاإلاهام الفسدًت فان بعع اإلاإطظاث ال جصاٌ جىـس 

الازخالفاث بين الفسوع واهذ معسوفت في أغلب ألاخىاٌ على مظخىي غير زطمي ، غير أن الهُاول و الىـم 

سها مً زالٌ هُاول  السطمُت جمُل الى الىمؼُت ،وباإلامثل فان حمُع الفسوع الخازحُت واهذ جسفع جلاٍز

اث و عملذ في ؿل هفع هـم الخسؼُؽ و الظُؼسة و جىـُمُت ممازلت و أعؼذ لها هفع ألادواز و اإلاظإولُ

                                                           
م العالمي 144ص 2001، ػسهت هاض للؼباعت،مصس  1و بىاء اللدزة الخىافظُت لخصدًس ػبعت  أخمد طُد مصؼفى ،حظٍى

1
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اإلاعلىماث ،غير أهه بدالىا معالجت مىخدة إلاظألت الفسوع ألاحىبُت حعد عائلا هائال في طبُل جدلُم اإلاسوهت التي 

 جدخاحها اإلاإطظت العاإلاُت و في وكتها الخاطس .

 :حضيير املعرفت و عملياث الابخكار 

ل أوؼؼتها فاإلاإطظت حظدثمس في الخازج ختى جدصل على  ٌعخبر الابخياز دافع هام لالججاه اإلاإطظاث هدى جدٍو

لخدمت الظىق اإلادلُت،وفي بعع كد جخدصل اإلاإطظاث  ليهائمً وزاء الابخيازاث التي جم الخىصل  ئطافيزبذ  

مً أحل زلم مىخجاث و جلىُاث بل و   فتمسخلالدولُت على مصاًا جىافظُت و جدبع اإلاإطظاث الىاجخت أطالُب 

تختى هـم   1حدًدة  ئداٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م العالمي ،وبىاء اللدزة الخىافظُت للخصدًس مسحع طابم ص 145أخمد طُد مصؼفى ،الدظٍى

1
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  الخدويليت ماهاملبدث الثاوي:

 .والدراصاث التي جىاولخه الخدويل مفهىماملطلب ألاول:

 مفهىم الخدويل.  -1

ل بعدة حعاز ًف مً كبل الباخثين في مجاٌ الخجازة الدولُت و الرًً ٌظعىن  دزاطت  ئلىعسف الخدٍو

ل مً اإلافاهُم اإلاسجبؼت بالعالكاث  اإلاصؼلح الاكخصاديهدا  اإلاخعدد الجىاهب و هدا ما ًـهس بأن الخدٍو

 الدولُت.

فه بأهه:"اهدماج الؼسهت في أوؼؼت الدولُت وما ًسجبؽ برلً مً حغُير في الخؼؽ و  ئذ ًمىً حعٍس

ت لؼسهت ، بما ًدىاطب مع و الخىـُمي ،وفي اإلاىازد ا ؤلادازي الاطتراججُاث ،وفي الهُيل   البِئتإلاالُت و البؼٍس

 1التي حعمل بها".

س اإلاىخجاث و الخدماث للدزٌى أطىاق زازحُت .  2وعسفه هرلً وىلتر أهه جؼٍى

 3التي جىاولذ مىضىع الخدويل.ىماذج ) املدارش(ال -2

ته هر l’école comportementale :le mode par étapes: الخدريجيالىمىذج  -2-1 واهذ مىطىعا  الىـٍس

ت على هخUppsalaلدزاطاث عدًدة أػهسها هى همىذج  ائج جىصلذ ئليها دزاطاث بأهه ، ازجىصث هره الىـٍس

 ًىحد ميىهين ألطىاق اإلاعسفت:

مىً وسخها مً فبل ػسواث أزسي ، خُث أنها  - اإلاعسفت الهادفت : ًمىً هللها بظهىلت بين ألافساد ٍو

 ئزطاٌ البُاهاث .جىدظب مً زالٌ أطالُب مىحىدة لجمع و 

بُت : التي حؼمل ول أهىاع اإلاعسفت التي جىدظبها اإلاإطظت مً زالٌ وؼاػها في الظىق ،  - اإلاعسفت الخجٍس

بُت هي اإلاصدز  هره الخجسبت ًمىً جىدظب مً الخبرة الشخصُت في ألاطىاق الدولُت. فاإلاعسفت الخجٍس

جُا ، فخ ل ، وفُه جخؼىز اإلاعسفت جدٍز ججمُع اإلاعازف خٌى الظىق  مً  بدأالسئِس ي ليؼاغ الخدٍو

ادة زبراتها وجىطع هؼاكها للدزٌى ئلى ألاطىاق الدولُت.وكظمذ  جُا على ٍش اإلادلُت ، وحعمل جدٍز

بُت ئلى زالزت أهىاع :  اإلاعازف الخجٍس

                                                           
1
ً وؼاغ صىاعاث الصغيرة و اإلاخىطؼت، مجلت ألابدا   ت العدد  ر الاكخصادًت واطماعُل حىامع ،مظاهمت  الاهدماحاث و الخدالفاث في جدٍو ، حامعت  16ؤلاداٍز

 117ص  2014بظىسة 
2
Philipe kotler , Bernard Dubois , marketing management , nouveaux horizon paris, 12éme édition 2006p 779 

.43بً خمى عبد هللا ، أػسوخت دهخىزاه مسحع طبم ذهسه ،ص 
3
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o  ل : وجظم اللدزاث واإلاىازد اإلاعبئت مً أحل الدزٌى في عملُاث معازف زاصت بعملُت الخدٍو

ل.  الخدٍو

o  زاصت باألعماٌ: وحؼمل اإلاعازف مً العمالء و ألاطىاق اإلاىافظت.معازف 

o  .بُت للخيىمت ، كىاعدها و ألاعساف و اللُم  معازف مإطظُت : وهي اإلاعازف الخجٍس

ل بأنها عملُت  هرا اإلاىهج ًسي  :1 (la théorie de réseaux )   هظريت الشبكت -2-2 معسفت عملُت الخدٍو

 مً زالٌ ئكامت عالكاث مع ػسواء بالخازج .الظىق ، جىدظبها اإلاإطظت 

الؼبياث حظمذ بالعملُاث الخبادلُت بين الؼسواء و الصىاعُين وهـام ؤلاهخاج ، خُث ًخم اطخسدم  

ل ش هرا اإلاىهج ًفظس حؼيل اجفاكُاث دولُت باػتران  اإلاىازد ، وئدزاٌ عىصس مخعدد ألاػساف في عملُت الخدٍو

ً كادة ألاعماٌ و مإطظاث ذاث ػب ً مع أفساد آزٍس ياث ، في الىاكع  اإلاعازف السطمُت و غير زطمُت للمظيًر

ل اإلاإطظاث . جلعب دوزا   هاما في عملُت جدٍو

ل  الاكخصادي،ما ًسص مدزطت الفىس فُ : الىظريت الاقخصاديت  -2-3 جم حظلُؽ الظىء على عملُت جدٍو

ت الخجازة الدولُتاإلاإطظاث  ٍت التي والاطخفادة مً الاجفاكُاث الخجاز  وؼاػها،مىر بداًت  بالترهيز على هـٍس

ذ بين الدٌو و مىؼلت معُىت  أحٍس

 2هظرياث الخدويل املطلب الثاوي:

ل اإلاإطظاث الاكخصادًت لعملُاتها و أوؼؼتها اهخماما هبيرا مً لد ل ػسف الىخاب و الخبراء  للي جدٍو

اث خٌى اإلادازل و دوافع اإلاإطظاث   ل وؼاػها  ئلىالاكخصادًين ، ماهخج عىه العدًد  مً الىـٍس جدٍو

اث ماًلي :  الاكخصادي ، هرهس مً بين أهم هره الىـٍس

  هظريت عدم كمال الضىق :  .1

ت جلىم هره   ئلى)اإلاظُفت( ، باإلطافت  ألاحىبُتعلى افتراض غُاب اإلاىافظت في أطىاق الدٌو   الىـٍس

عدم كدزة اإلاإطظاث ألاحىبُت في ػتى اإلاجاالث الاكخصادًت اإلاسخلفت ، أي أن هىفس اللدزاث أو حىاهب اللىة 

تلدي اإلاإطظاث ألاحىبُت )مىازد مالُت ، جىىىلىحُت ، مادًت ،  ...الخ (باإلالازهت مع مإطظاث الدٌو ئداٍز

ل وؼاػها.ٌعخبر أخد العىامل السئِظ اإلاظتهدفت  ُت  التي جدفع اإلاإطظاث هدى جدٍو

  هظريت الحمايت : .2

                                                           
1
 .44مسحع طابم ص   

2
 .23ص  2002عبد الظالم  أبى كدف ، بدىر جؼبُلُت في ئدازة ألاعماٌ الدولُت ، الداز الجامعت ، مصس ،  
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ت عدم هماٌ طىق ؿهسث هره  التيل الري طاد في ؿل الافتراطاث لهدُجت للخ كاطذ عليها هـٍس

ت  ل وؼاغ( بما ًخىالم و أهداف لأن الظمان الاطخغالٌ مثل ل ئذهـٍس فسص الخجازة و الاطدثماز الدولي )جدٍو

ل وؼاػها ال ًخدلم بمجسد عدم جيافئ اإلاىافظت بين هره اإلاإطظاث الىػىُت   اإلاإطظاث التي جخجه هدى جدٍو

ًخىكف على مظخىي زكابت  ئهماللدٌو في ألاطىاق اإلاظتهدفت ، ومً هاخُت هجاح اإلاإطظاث في جدلُم أهدافها 

ت الخجازة و الاطدثماز و ممازطت  أو ما جفسطه دٌو ألاطىاق اإلاظتهدفت مً ػسوغ و كىاهين جإزس  على خٍس

ت ، أؿهسثاإلاسجبؼت بها بصفت عامت ، لهرا  جلصد بالخماًت هىا هي جلً اإلامازطاث الىكائُت مً  ئذهره الىـٍس

م أو  اجؤلاهخكبل اإلاإطظاث لظمان عدم حظسب الابخيازاث اإلاظخعملت في مجاٌ   ئلىعمىما  ؤلادازةو الدظٍى

الترازُص ،الخصدًس، و ذلً ألػٌى فترة ممىىت  ألاطىاق اإلاظتهدفت مً كىىاث غير الاطدثماز ألاحىبي أو علىد 

( زالٌ الاخخفاؾ بهره ألاصٌى الخخماًت هره اإلاهازاث )الفىُت ، الخىىىلىحُت،.... ئلى،لرا جلجأ اإلاإطظاث 

ت و الاخخُاػاث كصد راعالازت الخبرة،)اإلاعسفت،  خماًت هره اإلاعازف و ...الخ( و اخخيازها لها باجساذ الظٍس

اإلاإطظاث في ألاطىاق ألاحىبُت كصد الخماًت اإلاؼلىبت الطدثمازاتها و مً زمت جدلُم  ئلىالخبراث مً الدظسب 

ل  أوؼؼتها  لُت  ؤلاهخاحُتمبخغُاتها مً وزاء جدٍو ت أو حظٍى  أو الاطدثماٍز

 ة خياة املىخج الدولي : هظريت دور  .3

فيها في اعخماد  ئطهاماخُث أطهم هرا الىمىذج ((Vernonمً كبل العالم فسهىن  كدم هرا الىمىذج 

ألاطاض الفعاٌ لبروش العدًد مً اإلاإطظاث الدولُت و خظب فسهىن فان وؼأة اإلاإطظاث الدولُت واهذ هدُجت 

إلاإهدة لبروش مىخجاث حدًدة و مىكف اخخياز الللت )مىخجاث غير همؼُت( جخابع مجمىعت مً الخىادر ا

ل وؼاها مً زالٌ جصدًس  الاطدثماز ألاحىبي اإلاباػس وفم هرا الىمىذج فان  ئلىغاًت الاهخلاٌ  ئلىهأطاض لخدٍو

ل   ًت زم جىدؼس في أن اإلاىخج ًيىن حدًدا في البدا  ئذاليؼاغ حظُير وفم دوزة الخُاة اإلاىخج ،   اججاه هدى جدٍو

الدٌو الصىاعُت ألاخسي لُصبذ همؼُا بعد ذلً ، خُث أن اإلايزة اليظبُت للمىخج جيخلل مً دولت صاخبت 

ت  أكل جيلفت و هرا ًيىن  ئلىاإلاىخج ألاصلي  الدولت اإلاخلدمت ألازسي ،خُث جيىن اإلاخاخت اإلاادًت ، البؼٍس

العمس اإلاىخج بأصٌى فترة ممىىت وئػالت أزباخها ،  الخىحه هدى هرا الظىق خافص لهره اإلاإطظاث كصد حعـُم

 1 .ألازسي أطىاق الدٌو  ئلىمً زالٌ اهخلاٌ اإلاإطظت مً طىق دولت )طىق مدلي( 

 2هظريت الخجاريت الدوليت: .4

و جصدًس الظلع التي جخفىق أو جدـى في  ئهخاجفي  افتراض أن جخسصص الدولت  وكد كامذ على

بمصاًا وظبُت ملازهت بغيرها مً الدٌو و بالخالي اطخغالٌ هره اإلاصاًا اليظبُت و اإلاىازد الؼبُعُت ،غير  ئهخاحها

 أنها بالعدًد مً الاهخلاداث هرهس منها ما ًلي :

                                                           
ل وحدوي الاطدثمازاث ألاحىبُت ،عبد الظالم أبى كدف اث الخدٍو 61ص  ،2001مصس  ، مإطظت ػاب الجامعت ،هـٍس

1
  

2
 .64عبد طالم أبى كدف، مسحع طابم، ص  
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ٌ لم جلدم جفظير ألاطبا -  ؛ب الازخالف في جيالُف بين الدو

أو الخصدًس ًمىً ألي ػسهت ممازطتها زازج خدود الدٌو  الاطخيرادأزسي ألوؼؼت غير  جلدم بدائللم  -

 ؛اإلاباػس الاطدثماز علد الىوالت أو علد  ، أو مثل الترازُص

ٌ هفترض جىافس معلىم -  ؛اث واملت عً فىض الخجازة بين دو

م جإزس على الخيلفت. ؤلاهخاجهخجاهل جىافس أزس الخىىىلىحُا في مجاالث وؿُفُت عدًدة مثال  -  و الدظٍى

 1الخدويل.مداخل الثالث:املطلب 

ت املدخل الاقخصاديت:  -1 تخُاة  اإلاؼسوع، ودوزةٌعخمد على الخدلُل الىـٍس زأض اإلااٌ في  اإلاىخج، هـٍس

 الدولُت.اهدىاء كساز غصو ألاطىاق 

أن  دزاطت و جدلُل الامخُاشاث  و الدظهُالث التي جمىدها  ئلىٌؼير ملدخل الضلىكي و الاحخماعي :  -2

دوافع الؼسهت ًمىً أن جلدم مبرزاث مىطىعُت أو هظاٌ  ئلىالدٌو اإلاظُفت و الدولت ألام باإلطافت 

 مددداث زئِظُت لالطدثمازاث ألاحىبُت و غصو ألاطىاق الدولُت.

ل وؼاػها بالخلدم في وطائل  ئلىًسبؽ الاطدثمازاث ألاحىبُت و اججاه الؼسواث املدخل الخاريخي : -3 جدٍو

 باألمً و الدفاع للدٌو اإلاخلدمت .الخاصت  ؤلاطتراجُجُتالاجصاٌ و الىلل و ألاهداف و 

ل اليؼاغ و مدخل املىظماث الصىاعي:  -4 خُث ًسي زبراء اإلاىـماث الصىاعُت أن الاججاه هدى الخدٍو

الازخالف اإلاىخجاث و جميزها مً بلد آلزس، و الاخخيازاث )الاخخياز  ئلىهمى الاطدثمازاث ألاحىبُت جسحع 

لُت اإلاسخلفت. ؤلاهخاجاإلاؼلم أو اخخياز الللت( غي اإلاجاالث   الظلع و العىامل ألاوؼؼت الدظٍى

ل الدولي في غُاب اإلاىافظت املال:ريت رأش مدخل هظ -5 الياملت فيها ًخعلم  خُث ًسجىص الخبراء الخمٍى

لي للؼسواث  ل اليؼاغ الاطدثمازي و الدظٍى بظىق اإلااٌ هظبب حىهسي لالطدثمازاث ألاحىبُت أو جدٍو

 اإلاعىُت.

همى حجم  ئلىأن الـهىز و همى لالطدثمازاث ألاحىبُت ًسحع في أطاطه ه ًسي زبراؤ :إلاداري املدخل  -6

 .اإلاىـماث و حعدد و احظاع أوؼؼتها 

 

 

 

 

                                                           
ل اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت ، حامعت أبى بىس باللاًد، جلمظان   37-36ص2010بً خمى عبد هللا، مرهسة لىُل ػهادة ماحظخير، جدٍو

1
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 .الخدويل و الصعىباث التي جىاحهه طرق املبدث الثالث:

 ل.طرق الخدوياملطلب ألاول:

دًد أخد الدولت فُخىحب عليها جد  ئتِاإلاإطظت بعد اللُام بمسخلف الدزاطاث اإلاخعللت بالب ئن

ومً أهم هره  ألاطىاق الدولُت اإلاظتهدفت وهرلً اغخىام الفسص التي جىفسها لها  الاطتراجُجُاث اإلاثلى الزتراق

 الؼسق هجد ماًلي:

الخصدًس )الخصدًس اإلاباػس ،الخصدًس  غير مباػس( ،اإلاؼسوعاث اإلاؼترهت الاطدثماز اإلاباػس و الخدالفاث 

 1.و الاجفاكُاث الخعاكدًت 

وحىد  ئلى  وىجس ئلُههما ازخلف الباخثين في عدة الؼسق ة أطالُب الدزٌى ألاطىاق الدولُت و أػاز 

 زمظت أطالُب أو ػسق و جخمثل في ماًلي :

لII-01ػيل زكم )  ( : ػسق الخدٍو

                       

   

Source: Philip Kotler et autres, marketing management Pearson Education, 12éme édition France2006,p395 

 مفهىم الخصدًس: ئعؼاءًمىً  ئليهاوكبل الخؼسق 

 2؛زازحُتطىق  ئلىجظمً اهخلاٌ الظلع و الخدماث مً طىق دازلُت  ئطتراجُجُتوهى  -

دٌو و أطىاق عاإلاُت بغسض  ئلىأو كدزة الدولت و مإطظتها على جدلُم جدفلاث طلعت و زدمت ...الخ  -

 3؛جدلُم أهداف اإلاظؼسة مً جىطع و اهدؼاز و غيرها

اث جىافظُت و  ئلىللخىغل في ألاطىاق الدولُت ، لالزجلاء  ئطتراجُجُتوهى هرلً عبازة عً  - مظخٍى

 4؛جىىىلىحُت مخؼىزة

 و الخصدًس هىعين الخصدًس اإلاباػس و الخصدًس غير اإلاباػس. -

 

                                                           
.    31زير الدًً عمىز الدظىٍم الدولي ، مسحع طابم ص 

1
  

.100، العساق،صي ،الدظىٍم الدولي ، داز الىخب للؼباعت و اليؼسأبي طعُد الدًىهج
2
  

15ص  2002ٍد الىجاز ، حظىٍم الصادزاث العسبُت ، داز كباء للؼباعت و اليؼس اللاهسة فس 
3
  

م الدولي ، داز اليؼس مجهٌى ، مصس  50ص  1996زير الدًً عمسو ، الدظٍى
4
  

 التصدير 

 مباشر     

 التصدير غير  

 المباشر    

التحالفات   االتفاقيات التعاقدية

 اإلستراتيجية

 االستثمار   

 المباشر    
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 1املباشر:الخصدير  .1

حاهب فخفصل هره اإلاإطظاث الخىفل  التيجسص عادة اإلاإطظاث 
أ

لديها ػلب مظخمس مً شبائنها ألا

لت باعؼاء اإلاإطظت  فسص أوطع لالخخيان  اإلاباػس بعملُت الخصدًس الخازجي إلاىخجاتها و جخميز هره الؼٍس

جىطُع اإلابُعاث زازحُا لرلً فان عملُاتها  ئلىالبدىر و دزاطاث ،مما ًإدي  ئكامتباألطىاق ألاحىبُت و 

ادة أهثر في الاطدثمازاث و ًمىً ذلً مً زالٌ عدة كىىاث هي: ئلىخاج جد  دزحت عالُت مً الخبرة ،وجخؼلب ٍش

كظما زاصا بعملُاث اللظم بأداة اليؼؼت اإلاخعللت بعملُت  جسصص اإلاإطظتخُث  دلي:م قضم -

لُت للمإطظت في مجاٌ ألاطىاق الخازحُت.  الخصدًس و جلدًم اإلاظاعدة الدظٍى

)اإلاإطظت الخابعت( حظمذ هره الصُغت  مً جدلُم خظىز وطُؼسة أهبر فرع الجمعياث الدوليت :  -

في الظىق الدولُت ، فبىحىد كظم  الخصدًس جخسر اإلاإطظت فسوعا في الخازج جلىم  بجمُع 

ً ،جىشَع، جسوٍج....الخ لُت مً بُع ،جسٍص  الظُاطاث الدظٍى

الدٌو ألازسي الغسض  ئلىممثلين عنها  بازطاٌإلاإطظت جلىم ا املخجىلين:ممثلي مبيعاث الخصدير  -

ت مع الجهاث اإلاظخفُدة. الخفاوض، وعلدأو  بمىخجاتها،الخعٍسف   الصفلاث الخجاٍز

ًمىً أن جخعاكد اإلاإطظت مع وهالء أو مىشعين أحاهب لغسض بُع  الىكالء و املىزعين ألاحاهب :  -

 ئمياهُتمىخجاتها بالىُابت عنها ، مً أحل ذلً جصبذ اإلاإطظت للىهالء الخلىق الخاصت التي جيخج لهم 

جمثُل اإلاإطظت اإلاىخجت في بالدهم ، حظخجُب اإلاإطظت لؼلباث الصبائً في ألاطىاق ألاحىبُت مً 

ت . ؤلاعالهاثإلاعازض اإلادلُت و الدولُت ، أو مً زالٌ زالٌ الاػتران في ا  2الخجاٍز

 الخصدير غير املباشر: .2

لت أهثر ػُىعا في اكخدام ألاطىاق الخازحُت و ٌعخبر اليؼاغ الري مً  ٌعد الخصدًس غير مباػس الؼٍس

 ئلى اإلاىخجاإلاظخفُد مدلي و الري بدوزه ًلىم بعملُت جصدًس هرا  ئلىزالله جلىم اإلاإطظت بُع مىخج ما 

لت باطخعماٌ الىطؼاء أو ػسواث مخسصصت في  و الخصدًس و  الاطخيرادألاطىاق الخازحُت  و جخم هره الؼٍس

لت اإلاباػسة و ٌعخمد الخصدًس غير مباػس على الىطؼاء اإلاظخللين  لت أكل زبدُت مً الؼٍس حعخبر هره الؼٍس

 اإلاخمثلين في :

 زم بُعها للخازج لخظاب الخاص. إلاصىعت، ومًاخُث ًلىم بؼساء اإلاىخجاث  املصدر:الخاحر  -

حعمل على البدث عً ألاطىاق الخازحُت للظلع اإلادلُت و الخفاوض مع  املدليت:وكالت الخصدير  -

 3معىُت.اإلاظخىزدًً ألاحاهب ملابل عمىلت 

                                                           
 276مدمىد حاطم الصمُدعي ، مدازل الدظىٍم اإلاخلدم ص  

1
  

م اإلاخلدم ،مسحع  277طابم ص مدمىد حاطم الصمُدعي ،مدازل الدظٍى
2
  

م اإلاخلدم ،مسحع طابم ص  275مدمىد حاطم الصُدعي ،مدازل الدظٍى
3
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ت هُابت عً ااملىظمت الخعاوهيت:  - طظاث اإلاىخجت  ، و جيىن إلاإ جلىم هره اإلاىـمت بأهـمت الخصدًٍس

تطُؼستها ه ألاوؼؼت جدذ هر و غالبا ما ٌظخعين بهره اإلاىـمت مىخجي طلع ألاطاطُت أو أولُت  ؤلاداٍز

ت ألهه في بعع الخاالث جيىن هىان ػلباث بىمُاث هبيرة  بما فيها اإلاىخجاث الصزاعُت أو الخٍُى

الصفلت و طُاع فسصت ، في  ئحساءجصعب جلبُتها مً ػسف اإلاإطظت مدلُت واخدة، و بالخالي عدم 

ًالىكذ الري جخىفس فهره اإلاادة بىمُاث هبيرة وافُت في هفع البلد مً كبل مىخجين مدلين  و  آزٍس

 هره اإلاإطظت مً كبل اإلاىخجين أهفظهم  . ئدازةجخم 

أوؼؼت الخصدًس إلاإطظت مىخجت أو  ئدازةحعمل اإلاإطظت  وطُؼت على الخصدير :  إدارةمؤصضت  -

إلاإطظاث في وكذ واخد وفم أو ملابل عمىلت معُىت ،هما أهه ًمىً أن حظخسدم همجمىعت مً ا

اطم اإلاىخج التي في الخصدًس و جخفاوض هُابت عنها ، ًبدو أن هرا الىىع مً الىطؼاء مالئم للمإطظاث 

ً بسهامج جصدًسي  طىاق الخازحُت على اإلادي ألا  ئلىالصغيرة و اإلاخىطؼت الدجم التي هأمل فخيٍى

 1.البعُد

ل ألاحل بين ػسفين اإلاإطظت اإلاصىعت و مإطظت الاجفاقياث الخعاقديت :  .3 وهي عبازة عً ازجباغ ػٍى

أزسي مظخفُدة ،ومً  زاللها ًخم هلل اإلاعسفت و الخىىىلىحُا دون وحىد ازجباػاث مالُت بين ػسفين 

هما هى في الخصدًس ،وهىان العدًد مً ألاػياٌ الخعاكدًت أو الاجفاكُاث الخعاكدًت مهمت للمإطظت 

 هرهس ماًلي:ألاطىاق الدولُت ،ومً أهم  الاجفاكُاث الخعاكدًت اإلاخعازف عليها  لىئفي الدزٌى 

 : عخبر أخد ألاطالُب التي ًمىً للمإطظت مً زاللها أن جىلل  عقىد التراخيص مً  ئهخاحهاَو

ألاطىاق الدولُت و هي عبازة عً اجفاق أو علد بملخظاه جلىم الؼسهت  ئلىالىؼاق اإلادلي بالدولت 

الجيظُاث بالترازُص إلاظدثمس وػني أأو أهثر )كؼاع عام أو زاص( بالدٌو اإلاظُفت مخعددة 

تالطخسدام بساءة الازتراع أو الخبرة الفىُت أو هخائج أبدار   الخو الهىدطُت.... ؤلاداٍز

بعبازة أزسي أن جلىم اإلاإطظت الدولت )ماهدت الترازُص( بالظماح  معين، أو ملابل عائد مادي 

ت ، الخىىىلىحُا ،  الفسعُت،إلاإطظت أزسي )مسزص لها( بدم اطخعماٌ بساءة ازتراع اإلالىُت  العالمت الخجاٍز

       2و ذلً ملابل  أحعاب  مخفم عليها . الخ... ؤلاهخاجػسق و أطالُب 

 :فه على أهه "كُام اإلاإطظت ألام )صاخبت الامخُاش( ببُع خلىق مددودة  خق الامخياز مىً حعٍس ٍو

حاهب )اإلاخمخع بدم الامخُاش(و ذلً ملابل مالي وخصت مً أزباح اإلاخمخع بدم  عالماتها مًالطخسدام 

 3الامخُاش"

                                                           
279مدمىد حاطم الصُدعي مسحع طابم ص 

1
 

193، ص2008)مفاهُم وأطع الىجاح في ألاطىاق الدولُت(، داز الخلدوهُت لليؼس و الخىشَع، الجصائس غٌى فسخاث ،الدظىٍم الدولي
2
  

  239ص  1995اللاهسة  اإلاعازف،داز  ؤلاطتراجُجُت، ، لإلدازةهُل مسس ي زلُل 
3
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عملُاتها الدولُت مً  اإلاإطظاث عاإلاُت، جمازضهجد  الترازُص، لهراأي هي بؼيل زاص مً أػياٌ علىد 

ت،و ًخميز خم الامخُاش  الامخُاش،زالٌ خم  دبع خم الامخُاش هغيره مً البدائل الختراف ألاطىاق  باالطخمساٍز ٍو

 منها:الدولُت عدة مً مصاًا و 

o ع في ألاطىاق الدولُت بخيلفت مىسفظت  ؛الخىطع الظَس

o ؛جللُل اإلاساغ 

o م ذاث ػابع و صىزة لت مىخدة للدظٍى  .مىخدة  جلدًم ػٍس

 و أما عُىبه هجد :

 ؛اهسفاض ألازباح -

 ؛اخخماٌ زلم مىافع كىي  -

 1.الظُؼسة غير واملت على علد الامخُاش -

 :بمىحب علد أو اجفاق بين ػسفين ًلىم ألاٌو باكاصت مؼسوع اطدثمازي و  عقىد حضليم املفخاح

 ئلىمسخلت الدؼغُل ًخم حظلُمه  ئلىعلُه ختى بداًت الدؼغُل ، وما أن ًصل هرا اإلاؼسوع  ؤلاػساف

ت بالخصائص الخالُت:  ػسف الثاوي ،و ًخميز هرا هىع مً اإلاؼسوعاث الاطدثماٍز

o  أن جلىم الدولت اإلاظُفت )اإلاظدثمس الىػني( بدفع أجاب الؼسف الثاوي ألاحىبي ملابل كُامه بىطع أو

ب العاملين فُه . ئدازجهجلدًم الخصمُماث الخاصت باإلاؼسوع و ػسق حؼغُله و صُاهخه و   و جدٍز

o  الخآلاالث.و  ججهيزاث،جخدمل الدولت اإلاظُفت جيلفت الخصٌى على... 

o  مً خُث الىمُت و الجىدة و أهىاع اإلاىخجاث ًخم حظلُم  ؤلاهخاجججازب الدؼغُل و  ئحساءبعد

 2اإلاؼسوع للؼسف الىػني.

  : اإلاإطظاث اإلادلُت  ئخديو وهي عبازة عً اجفاكُاث مبرمت بين اإلاإطظت الدولُت عقىد الخصييع

)عامت أو زاصت( بالدولت اإلاظُفت ًخم بملخظاها أن ًلىم الؼسف الثاوي هُابت عً الؼسف ألاٌو 

لت ألاحل  ئهخاجطلعت معُىت أي أنها اجفاكُت  ئهخاجبخصيُع و  بالىوالت و هي الاجفاكُاث جيىن عادة ػٍى

 3 عملُاث اإلاؼسوع و أوؼؼت مسخلفت .   ئدازةو ًخدىم الؼسف ألاحىبي في 

 

 

                                                           
م الدولي مسحع ط 197ص ذهسه بم غٌى فسخاث الدظٍى

1
  

م الدولي مسحع طبم ذهسه،عبد الظالم أ 122ص  بى كدف  ،الدظٍى
2
  

125هفع اإلاسحع ص 
3
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 1الخدالفاث إلاصتراجيجيت: .4

 ئطافياإلاإطظاث الاكخصادًت لظمان طىد  ئلُهاز جلجأ خُزاًمىً جلدًم الخدالف الاطتراجُجي على أهه 

ادة كىة  باميانلم ٌعد  ذئفي مظاز وؼاػها  اإلاإطظاث الاكخصادًت الاعخماد فلؽ على اللدزاث الراجُت هرزا لٍص

 اإلاىافظت .

مىً  ف الخدالفاث الاطتراجُجُاث بأنها "مجمىعت واطعت مً العالكاث الخعاكدًت التي  ئعؼاءٍو حعٍس

  .جيؼأ مً مإطظاث مخىافظت في أكؼاز مسخلفت لخدلُم هدف معين

 .في ػيل مؼازهت بين ػسهت عاإلاُت و ميؼأة أزسي في دٌو مظُفتوهي ذلً عبازة عً مؼسوع مؼترن 

  2مداور الخدالفاث الاصتراجيجي :

 ًسجىص خٌى زالزت مداوز  مداوز  أطاطُت :

وهى عبازة عً زؤٍا عامت مؼترهت ،ٌعني اطتراجُجُت بصدد الخدلُم ،هدؼد لها اإلاىازد املشروع :  - أ

ت ،  م (  بهدف اإلاسخلفت )أصٌى ػبُعُت ، ػاكاث البؼٍس مهازاث جىىىلىحُت ، معازف في مجاٌ الدظٍى

 جدلُم مصالح مؼترهت.

وهي ما ًيش ئ بين اإلاخعاملين في ول مً ػسفي الخدالف مً عالكاث مميزة )مادًت و اوظاهُت( العالقت :  - ب

لت ألاحل  مبيُت على الاجصاٌ و جبادٌ اإلاعلىماث  مً أحل بدث مؼترن لألهداف اإلاخىطؼت و الؼٍى

 ىد بالفائدة اإلاخمازلت على ول ألاػساف.التي جل

ان اإلاإطظاث التي تهدف الى اوؼاء علىد الخدالف ملصمت بمسعاة الجاهب اللاهىوي الري العقد :   - ث

ًمثل في مدملت مجمىعت مً اإلاعاهداث و الاجفاكُاث  التي جىظب كىة كاهىهُت و التي حظاعد على 

ت علد الخدالف .  اطخمساٍز

 

 

 

 

                                                           
1
م الدولي، مسحع طبم ذهسه، ص    .69زير الدًً عمىز، الدظٍى

2
 .57،ص2000العىإلات و الخسؼُؽ ؤلاطتراجُجي، داز النهظت العسبُت، اللاهسةأخمد طُد مصؼفى، جددًاث  
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 شر:الاصدثمار املبا .5

عبد الظالم أبى كدف ًسي أن الاطدثماز ألاحىبي هى الري "ًىؼىي على جملً اإلاظدثمس ألاحىبي لجصء أو 

مع اإلاظدثمس الىػني في خالت  ئدازةباإلاؼازهت في كُامه  ئلى باإلطافتول الاطدثمازاث في اإلاؼسوع معين هرا 

الخىـُم في خالت ملىُخه اإلاؼللت للمؼسوع ، فظال  ؤلادازةأو طُؼسجه الياملت على اإلاؼسوع  اإلاؼترنالاطدثماز 

ل همُت  مً اإلاىازد اإلاالُت ، الخىىىلىحُت ،الخبرة في حمُع اإلاجاالث   تالدولُ ئلىعً كُام اإلاظدثمس بخدٍى

 1. اإلاظُفت

د الىجازة : ًلصد باالطدثماز  الىافد اإلاباػس ً مً زازج  و ٌعسف هرلً خظب فٍس الظماح للمظدثمٍس

 أزس ملً أصٌى زابخت و مخغيرة بغسض الخىؿُف الاكخصادي في اإلاؼسوعاث اإلاسخلفت ، أي بمعنى الدولت لخ

 جأطِع ػسواث أو الدزٌى ػسواء لخدلُم عددا مً ألاهداف الاكخصادًت اإلاسخلفت .

خميز الاطدثماز اإلاباػس بماًلي :  ٍو

 ؛ثماز ًدلم للمإطظت زوابؽ دائمت مع مإطظاث في الخازجدبأهه اط -

 2و اإلاؼازهت في اإلاداوالث ؤلادازةطمان السكابت و الظلؼت في اجساذ اللسازاث و هرلً حظُير  ئمياهُتله  -

 .الصعىباث التي جىاحهدوافع الخدويل و  املطلب الثاوي:

  3دوافع الخدويل: -1

  :جخمثل في العىامل دازلُت باإلاإطظت جدفع بها للبدث عً ألاطىاق الخازحُت و ذلً العىامل الخجاريت

ت بدخت منها:   ألطباب ججاٍز

هدُجت هثرة حؼبع الظىق اإلادلُت : ًددر في الىثير مً ألاخُان أن ًخم حؼبع الظىق إلاىخج ما أو زدمت ما  -

ق في ألاطىاق ألاحىبُت لها مما ٌظمذ لها اإلاىخجين أو اإلاظخىزدًً مما ًدفع باإلاإطظت ئلى الخفىير بسلم طى 

ع الخصص اإلافلىدة في الظىق  ادة اإلابُعاث ومً حهت أزسي حعٍى س اإلاإطظت مً زالٌ ٍش مً حهت بخؼٍى

 .اإلادلي أو التي طِخم فلدان مع مسوز الىكذ 

ًددر زوىد الظىق اإلادلُت: حؼهد زوىدا على اإلاىخىج أو الخدمت مما ًجعل الؼلب ًخدهىز ولىً العىع  -

في ألاطىاق الدولُت ألازسي مما ًدفع باإلاإطظت ئلى ئمياهُت الاطخفادة مً جلً ألاطىاق عىض اهخـاز ئعادة 

 اهخعاغ الظىق اإلادلُت.

                                                           
ل والجدوي الاطدثمازاث ألاحىبُت، مإطظت ػباب الجامعت، مصس  اث الخدٍو .13،ص2001عبد الظالم أبى كدف، هـٍس

1
 

بي ، مإطظت ػباب الجامعت ، مصدز  د الىجاز، لالطدثماز الدولي و الخيظُم الظٍس 24، ص 2000فٍس
2
  

ت ، جلمظان   ل اإلاإطظاث الجصائٍس 23-21،ص2017بً خمى عبد هللا ،أػسوخت الدهخىزاه، أزس اإلاخغيراث البُئُت على جدٍو
3
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و الخدماث ًيىن الؼلب عليها مىطمُا مما ًجبر اإلاإطظت على بعع اإلاىخجاث  مىطمُت الظىق اإلادلُت: -

 ىطمُت.البدث عً أطىاق دولُت لخعدًل الخربرباث اإلا

مددودًت حجم الظىق اإلادلُت : في مسخلت ما جصل اإلاإطظت ئلى حغؼُت طىكها اإلادلي حغؼُت جامت ، هرا  -

 ماًجعلها جىـس ئلى  الظىق الدولُت هفسصتها الىخُدة للىمى و الاطخمساز.

جسصص اإلاإطظت: جسصص اإلاإطظت معىاه ازخُاز كظم مً الظىق و هرا ما ًجعلها معسطت لهجماث  -

ت  عىد دزٌى أي مىافع حدًد للصىاعت التي جسخص فيها وهرلً بدىم جسصصها كد ًيىن اإلاىافظ

ل و البلاء في مُدان جسصصها.   طىكها اإلادلي مددود ا مما ًدفع بها للخفىير في الخدٍو

 :العىامل اإلاالُت التي جدفع باإلاإطظت في الخفىير اكخدام ألاطىاق الدولُت في جسفُع جمثل  العىامل املاليت

 :جسفُع جيالُف ؤلاهخاج غلت الدجم باإلطافت ئٌجيالُف ؤلاهخاج والبدث عً 

ادة ؤلاهخاج وهرا ما  - البدث عً غلت الدجم: طعس الخيلفت الىخدة الن مإطظت بخسفُع مً زالٌ ٍش

ادة ؤلاهخاج مما ًإدي ئلى ن أل ظىق الدولُت ًجعل اإلاإطظت جفىس في ال هره ألازيرة حعؼي لها فسصت ٍش

الىخدة الىاخدة وبالخالي ٌظمذ للمإطظت باعؼاء أطعاز جىافظُت جمىنها مً غصو  اهسفاض جيلفت 

 ألاطىاق الدولُت.

ل اإلاإطظت الدولُت باالهخلاٌ ئلى الظىق جسفُع جيالُف ؤلاهخاج: - جسفُع جيالُف ًيىن الهدف مً جدٍو

ً في البلدان اإلاظخلبلت  الاطخفادةؤلاهخاج مً زالٌ  باإلطافت  لالطدثمازاثمً اإلاصاًا التي جمىذ للمظدثمٍس

   ئلى الُد العاملت مىسفظت الخيلفت. 

  ل اإلاإطظت ًمىً أخُاها دون اجساذ كساز اطتراجُجي مدزوض مظبلا بل ًيىن اطخغالال 1.عىامل بيئيت : جدٍو

 في البِئت ، ومً بين الفسص ًمىً ذهس:  لفسص عازطت

هرا مً  امل مع الظىق الدولُت صدفت ، وكد ًيىن : هىان الىثير مً اإلاإطظاث جبدأ الخعػلب الخللائي -

ت مما ٌظمذ  زالٌ الالخلاء مع ممثل أو مظإوٌ إلاإطظت أحىبُت أو اإلاؼازهت في جـاهسة اكخصادًت أو ججاٍز

 ػلب على طلعها وزدماتها في الخازج .للمإطظت بعسض مىخجاتها وزدماتها وجىؼف أهه ًىحد 

جي للخىافص الجمسهُت الىاجج عً حغُير اإلا - ؼىز الخاصل في الاجفاكُاث الخدُؽ الدولي : ئن ؤلالغاء الخدٍز

للخجازة ،فمىاصلت هرا الخؼىز فخذ باب اإلاىافظت في العدًد مً العاإلاُت واجفاكُاث اإلاىـمت العاإلاُت 

 االث ،و البىىن . اللؼاعاث واهذ خىسا على اللؼاع العام في عدة دٌو والىلل الجىي ،الاجص

ل اإلاإطظت: ئن دزحت جدفص اإلاظير السئِس ي للمإطظت على  - ً في جدٍو الظىق الدولُت  اكخدامزغبت اإلاظيًر

لالأخُاها ًيىن له أزس هبير على كساز  ، وهرا ًخىكف بدوزه على مدي زبرة هرا اإلاظإؤٌ في الخصدًس خدٍو

على طىق دولُت وعدم اهخفاءه  وجدمل اإلاساػس واللدزة على الابخياز والخجدًد . ًلعب جدفص اإلاظير وبدثه

                                                           
1
 24بً خمى عبد هللا أػسوخت دهخىزاه مسحع طبم ذهسه ص  
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ل اإلاإطظت وهرا ما ًجب أن ًخىفس في ول مظير ألن   ؤلادازة زاصت في  بالظىق اإلادلُت دوز هبير في جدٍو

 .ؿل وحىد ئمياهُاث ًمىً أن جإدي باإلاإطظت ئلى الاطخدىاذ على خصت في الظىق الدولُت

 الصعىباث التي جىاحه الخدويل. -2

 ىاحه عدد مً اإلاعىكاث منها .الدزٌى للظىق ألاحىبي ً ئن

تو ًخمثل في دزحت مً  حىدة اإلاىخجاث و اإلاهازاث ملعىقاث املرجبطت باملىافضت : ا لُت و  ؤلاداٍز  و الدظٍى

ت ، و كىىاث الخىشَع و الخدىم فيها و حجم اإلاخؼلباث اإلاىافظت.  ػهسة العالمت الخجاٍز

اإلافسوطت على اإلالىُت  و حؼمل جصفُت اإلاؼسوعاث ، و اللُىد املعىقاث الضياصيت و القاهىهيت : 

فت الجمسهُت ..الخ .  ألاحىبُت و اججاهاث الىفاًاث و الخعٍس

بالرهس أن خدة الخأزير هره   ًجدز ومثل جباًً في اللغت و الدًً و العاداث و  ملعىقاث الثقافيت :ا

 اإلاعىكاث  جسخلف بازخالف دزحت الخعمم في زدمت الظىق .

ل ، مثل دزحت جدزل الخيىمت  وللد أػاز بالىود الى الىثير مً اإلاعسكاث و العىامل التي جإزس على الخدٍو

و الخصدًس و غيرها ، و الازخالفاث في ألاذواق و  ؤلاهخاجفي مُدان ألاعماٌ التي جإزس بدزحت هبيرة على  الدظعير و 

 1جىكعاث اإلاظتهلىين.

 املضيفت.دول املطلب الثالث: مخغيراث البيئت لل

جيىن لديها هـسة واضخت ومفهىم  ئنكبل أن جلسز أي مىـمت الدزٌى في ألاطىاق الخازحُت ًجب عليها 

 2واطع  عً البِئت الدولُت و الخغيراث العدًدة التي جؼسأ عليها ن ومنها :

  ئن ئمياهُت دزٌى ألاطىاق الدولُت ًخؼلب مً اإلاىـمت دزاطت واطعت  :الاقخصاديتالبيئت

ًىحد عامالن أطاطُان ٌعىظان  الاكخصادًت، فمً وحهت الىـس  ئخديول دولت على  الكخصادًاث

حاذبُت الدولت هظىق مظتهدف ، العامل ألاٌو ًخمثل في حجم الظىق ، أما الثاوي ًخمثل في مدي  

 ػبُعت الظىق اإلاظتهدف .

اإلاإطظت ألاٌو عىد جدلُليها لألطىاق الدولُت هى حجم اإلابُعاث  اهخمام: الػً أن 3 حجم الضىق  .1

أهثر فاعلُت  اإلاىازد بؼيل  ً ػأهه أن ٌظاعد اإلاإطظت في جسصُص اإلادخمل في هره ألاطىاق، فهرا م

                                                           
ل اإلاإطظاث الصغيرة و اإلاخىطؼت ،جلمظان  41-40ص  2010بً خمى عبد هللا ، مرهسة هُل ػهادة ماحظتر، جدٍو

1
  

2
م الدولي ،داز اليؼس مجهٌى ،مصس،  عمس    131صوزير الدًً ،الدظٍى

3
 .133عمسو زير الدًً،مسحع طابم الرهس،ص 
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على أطىاكها الخالُت وجددد أي ألاطىاق طىف جلىم اإلاإطظت بمداولت دزىله مظخلبل في اإلاظخلبل، 

 حظخعمل اإلاإطظت اإلاإػساث الخالُت:ولخددًد حجم الظىق 

خم دزاطت وجدلُل عدد  بالظيان:مإػساث زاصت  - الىمى الظياوي باإلطافت ئلى  الظيان ومعدٌٍو

 ..الخ.الخعلُم.الخىشَع الظياوي مً خُث الجيع و 

:مإػساث زاصت  - ع اإلاجخمع وخظاب  بالدزٌى وذلً مً زالٌ دزاطت جىشَع الدزل باليظبت إلاؼاَز

 الفسدي.مخىطؽ الدزل الفسدي وهرلً ئحمالي الدزل 

ػبُعت  الظىق : باإلطافت ئلى حجم الظىق اإلادخمل جىحد بعع الخصائص ألازسي لهره ألاطىاق والتي  .2

 مً ػأنها أن جإزس على الدزٌى لهره ألاطىاق ومً بُنها ما ًلي :

 عُت للدولت و اإلاىار الظائد فيها؛البِئت الؼبُعُت مثل اإلاىازد الؼبُ -

 ؛ػبُعت اليؼاغ الاكخصادي الظائد في الدولت اإلاساد دزىلها، ) هل هرا البلد شزاعي أم صىاعي( -

البيُت ألاطاطُت أو الخدخُت للبلد و التي حؼمل ول مً ػبىت الؼسق و اإلاىاصالث ، وطائل الؼاكت  -

 ، وطائل الاجصاٌ وغيرها.  

 :و اللاهىهُت مً أهبر العىامل و اإلاخغيراث التي حعد البِئت الظُاطُت  البيئت الضياصيت و القاهىهيت

خا على عملها و أوؼؼتها في ألاطىاق الدولُت ، ًمىً للمإطظت الظُؼسة عليها و التي جترن أزسا واض

 ومنها: فهىان عىامل ًجب على اإلاىـمت أزرها بعين الاعخباز 

يىن  .1 لصد بها مدي جدزل الدولت ٍو دوز الخيىمت في الاكخصاد أو الاججاهاث هدى الؼساء الخازجي : ٍو

و الدٌو الاػتراهُت عامت،  ذلً على هىعين الىىع ألاٌو دزىلها همؼازن ، و هي ميزة الدولت الىامُت

أما الىىع الثاوي فُيىن دزىلها همىـم للظىق وهرا خاٌ الدٌو السأطمالُت، ئال أن معـم الدٌو 

 جيخهج الىهجين في وكذ واخد ودزحت الخدزل حعخمد على طُاطت الدولت ومىهجها الاكخصادي.

ظُفت في الخظبان ولىً أًظا اإلاالاطخلساز الظُاس ي: الًجب أزر اإلاىار الظُاس ي الخالي فلؽ للدولت  .2

اطخلسازه في اإلاظخلبل، و لالطخلساز الظُاس ي عدة مإػساث ًمىً أزرها بعين الاعخباز جلً  ديم

  اإلاخعللت بالخىساز الخاصل في هـام الخىم. 

اللىاعد اإلاالُت و الىلدًت : دائما حظعى اإلاىـمت ئلى الخصٌى على عملُت ذاث كُمت مسجفعت في الظىق  .3

وطُلت للدفع هي التي ٌظخؼُع فيها اإلاؼتري الدفع بالعملت البائع وما لم ًىً ذلً ممىىا فلد وأخظً 

 ًلبل البائع على العملت اإلادلُت ئذ وان ٌظخؼُع الؼساء بها .
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ٍخمثل هرا العامل في مدي هفاءة الخيىمُت اإلاظُفت مظاعدة زحاٌ كساػُت الخيىمُت: و / البيرو4

حساءاث ، مثل :ئنهاء ؤلاحساءاث الجمسهُت ،معلىماث عً الظىق و ألاعماٌ ألاحاهب و حظهُل ؤلا 

لُت اإلاسخلفت .العىامل ألا   1زسي اإلاخعللت بدىفُر ألاوؼؼت الدظٍى

  :لُت الدولُت ٌعخمد بالدزحت ألاولى على جفهم الثلافت البيئة الثقافية ئن الىجاح فيرطم الظُاطاث الدظٍى

وطلىهُاتهم ، فالثلافت  هي جلً اإلاعازف ، اإلاعخلداث، الفىىن، ألازالق وذلً مً زالٌ جددًد ػبُعت ألافساد  

 . ، العاداث...الخ
 نذكر بعض العناصر الثقافية اليت جيب أن تدرس بعناية من طرف املنظمة و ىي: ليو فيما ي

 اللغة: لغة احلديث، الكتابة، اللغة الرمسية. -
 االحتفاالت الدينية.الدين: املعتقدات الدينية، أيام العطل، و  -
 التعليم: التعليم الرمسي، التدريب املهين، التعليم العايل، ومستوى األمية. -
 القانون: القانون العام، الدستور، القانون الدويل. -
 :العاملي ىو نتيجة التغيري العميق يف التكنولوجيا وخاصة يف ميدان  االنفتاحإن البيئة التكنولوجية

سيستمر يف املستقبل فسهولة حتويل األموال من بلد و النظام املعلومات ، كما أن ىذا التغيري  االتصاالت
آلخر والتقدم يف املواصالت و االتصاالت على النطاق العاملي قدم الكثري من الفرص لالستثمار إضافة 

 لية:إىل رفع القدرات التنافسية ويتجلى تأثري التكنولوجيا اجلديدة يف اجملاالت التا
احليوية و اليت تساىم يف إحداث ثورة يف جمال الزراعة ،الطب،و الصناعات املرتبطة التقدم يف التكنولوجيا  -

 هبا . 
 األقمار الصناعية اليت ستلعب دورا يف جمال التعليم و التعلم و نقل املعرفة يف كل بقاع العامل. -
ليات التجارية و الصناعة بشكل غري يسهل العم لكرتوين سوفتطور طرق الدفع عن طريق الربيد اإل -

 مسبوق.

 

 

 

 

                                                           
1
م الدولي ،داز الىخب للؼباعت و اليؼس ،العساق   .61ص أبي طعُد الدًىهجي ،الدظٍى
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   الخالصة:    

االقتصادية ضرورة حتمية فرضتها التغريات احمللية و الدولية اليت تعيشها أصبح التدويل بالنسبة للمؤسسات 

ىذه املؤسسات نتيجة تغري العديد من املفاىيم وىي ضرورة االنتقال إىل األسواق األجنبية ومواجهة املؤسسات 

 املنافسة بغرض تعظيم حصتها السوقية وزيادة مداخليها. 

 



 

 الفصل الثالث

دراست خالت مؤسست 

 ملبىت الساخل بصالمىدر
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 جمهيد:

ًخميز كطاع ئهخاج الحلُب و مشخلاجه باإلاىاؿعت الشذًذة مً عذة مإظعاث وطىُت عمىمُت و خاصت ، 

ولزلً ًجب على ئداسة اإلاإظعت أن جىلي أهمُت بالؼت لبِئتها الخاسحُت  وخاصت الجضئُت ورلً بىعب عذد 

ىت العاخل بصالمىذس التي أهبر مً الضبائً و لهزا ؿلذ وكع اخخُاسها على أخذ هزه اإلاإظعاث وهي مإظعت ملب

في ئهخاج الحلُب ومشخلاجه وهزا إلاا لها مً أهمُت خاصت ، هما أنها جلعب أخذ اإلاإظعاث العمىمُت حعخبر 

  دوسا هبيرا في الاكخصاد الىطني.

 الخالُت: ئلى اإلاباخثوظىداٌو مً خالٌ هزا الـصل الخطشق 

 مدل الدراست  املبدث ألاول: املؤسست 

 الساخلالخارحيت ملؤسست ملبىت البيئت واكع دراست  :املبدث الثاوي 

 املبدث الثالث: جدليل هخائج الدراست وأسباب عدم الخدويل 
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 املؤسست ب حعريفاملبدث ألاول:

 املطلب ألاول: ملدت عً مؤسست ملبىت الساخل 

ً كاعذة   اكخصادًت ومً بين رلً ما حاء مع مشوس العىىاث  بعذ الاظخلالٌ ششعذ الجضائش في جيٍى

خ  93/96به  اللاهىن سكم  خين جأظغ الذًىان الىطني للحلُب و مشخلاجه و هزا  20/11/1969الصادسة بخاٍس

وفي ئطاس ئعادة جشهُب  3354/81وبمىحب اإلاشظىم سكم 1981طبعا مً أحل جدلُم الاهخـاء الزاحي ، وفي ظىت

 اإلاإظعاث كعمذ ئلى زالر ؿشوع :

 الجهوي  الشرقي ويضم:الديوان 

 وخذة ئهخاج كعىطُىت. -

 وخذة ئهخاج ظىق أهشاط. -

 الديوان الجهوي الوسط وملره الجزائر العاصمت ويضم:

 وخذة ئهخاج بىد واو  -

 وخذة ئهخاج رساع بخذة . -

 الديوان الجموي الغربي ويضم :

 ؛وخذة ئهخاج وهشان  -

 ؛بلعباطوخذة ئهخاج ظُذي  -

 1؛وخذة ئهخاج معخؼاهم  -

 ؛ئهخاج مععىش وخذة -

 .وخذة ئهخاج جُاسث  -

العاخل مً بين وخذاجه وخذة ئهخاج الحلُب ومشخلاجه وجذعى ملبىت  1981دٌعمبر  12الزي جأظغ في 

 . بصالمىذس لىالًت معخؼاهم

كامذ الششهت  1986ظىت  بها  مً وخذاث ألاشؼاٌحعخبر وخذة ئهخاج الحلُب ومشخلاجه بمعخؼاهم 

 . 1987اإلاششوع  و ؤلاششاؾ علُت ودخل في مشخلت ؤلاهخاج الـعلي ظىتالـشوعُت بخىؿير ججهيزاث 

                                                           
ت ئهخاج الحلُب ومشخلاجه، ملبىتمإظعت   1  العاخل اإلاصلحت الخجاٍس
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ملُىن  85واهذ  1987ملُىن دًىاس وفي نهاًت حىان  30واهذ اهطالكت اإلاششوع بخيلـت بذائُت كذسث ب 

 ملُىن دًىاس حضائشي . 120في ظبخمبر جماسط هزه اإلاإظعت دًىاس لخبلؽ 

دج 290480000جماسط هزه اإلاإظعت وشاطها في ئطاس كاهىوي مخمثل في سجل ججاسي سأظمالها ًلذس ب 

عامل مإكخين في ئطاس علىد ما كبل  40عامل دائمىن،  65عامل، منهم  105ًبلؽ العذد الـعلي للعماٌ 

خىصع العماٌ هماًلي :  الدشؼُل، ٍو

 ؛ئطاساث علُا 5 -

 ؛طاساثئ 17 -

 ؛مإطش 34 -

 ؛مىـز 49 -

" وهى ما ٌشير ئلى ئهخاج الحلُب و العمل في  ئهخاج  الحلُب "مهىت ومعإولُت  شط الىخذة جدذ شعاس جي

 1باليعبت لعماٌ اإلاجمع.معإولُت ؿهى الىخذة ال ٌعخبر ؿلذ مهىت بل ًخعذي رلً 

 

 املطلب الثاوي : وشاط ومىخجاث املؤسست  

 وشاط املؤسست : -1

مىً جلخُص وشاط اإلاإظعت ملبت العاخل  خُث حعاهم بشيل هبير مثلها مثل اإلاإظعاث ألاخشي، ٍو

 في العىاصش الخالُت :

شة عملُتها اد ألاولُت مً أحل مباشاإلالبىت بعلذ صـلاث مع اإلاىسدًً لتزوٍذها باإلاى الششاء : جلىم  -

خم  ًؤلاهخاحُت ، ٍو  ؛أظاظُين هما:   الجىدة و الععش  اخخُاس اإلاىسد اإلاىاظب على أظاط عىصٍش

ؤلاهخاج : بعذ أن جلىم اإلاإظعت بعملُت ششاء اإلاىاد ألاولُت الالصمت جذخل في اإلاشخت الثاهُت و هي  -

ل اإلاىاد ألاولُت مً خالتها  مشخلت ؤلاهخاج ، وحعخبر أهم خللت في وشاط اإلاإظعت ، خُث جلىم بخدٍى

 .حلُب و مشخلاجهت في الالطبُعُت ئلى مىخجاث نهائُت مخمثل

ت ، خُث هىان خالخين :  -  البُع : وهزا اليشاط حششؾ علُت اإلاصلحت الخجاٍس

  بلى عىصش الىلل الزي ًخم الاجـاق علُه ، ئما في خالت اإلاىخج الطلبي ؿان البُع مظمىن ،ٍو

 ًخم بالىظائل الخاصت للمإظعت أو بىظائل العمُل . 

                                                           
1
ت   مإظعت ئهخاج الحلُب ومشخلاجه، ملبىت العاخل اإلاصلحت الخجاٍس
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  مياهُاتها ام ئلً ن خُث جلىم به اإلاإظعت باظخخذػير رؿان البُع ًيىن  في خالت ػير الطلبي

 و كذستها البُعُت .الخاصت 

 مىخجاث املؤسست.  -2

ًمثل ئهخاج الىخذة في ئهخاج خالي ًظم الحلُب اإلابعتر ، خلُب البلشة ، اللبن ، الشاًب ، صبذة 

ت التي حعخعمل همىخىج داخلي بين وخذة معخؼاهم و جُاسث و هىان ئهخاحاث   مضسعُت ، و اللشذة الطٍش

 ملترخت في طىس الذساظت .

 : وهى عباسة عً مىخىج ظهل الاظخعماٌ ًخيىن ول لتر مىه مً: مىخىج الحلُب 

 غ مً ػبرة الحلُب94 -

 غ مً اإلااء 912غ مً اإلاادة الذظمت 20 -

خم ئهخاحه في وسشت ئهخاج الحلُب وبعذ رلً ًخم وطعه في أهُاط مً البالظدًُ مىاؿلت  ٍو

 1العاإلاُت باظخخذام آلالت اإلاخخصصت.للمىاصـاث 

 ٌ الخالي:في الجذو 2018مىخجاث اإلاإظعت لعىت  وجخمثل

 .2018ًمثل مىخجاث اإلاإظعت لعىت ( III-01) الجذٌو سكم

 املىخجاث إلاهخاج

 الحلُب  32994357

 خلُب منزوع الضبذة حضئُا 26461

 خلُب البلش 206488

 اللبن  990780

 الشائب 1451437

 الضبذة 21813

 اإلاصذس: اللعم الخجاسي في اإلاإظعت 

 

 

                                                           
1
 مؤسسة إنتاج الحليب ومشتقاته، ملبنة الساحل المصلحة التجارية.  
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 وأهدافها: الهيكل الخىظيمي للمؤسست املطلب الثالث

 الهيكل الخىظيمي: -1

مً خالٌ دساظدىا للهُيل الخىظُمي ًمىىىا جدلُل ألاكعام و اإلاصالح اإلايىهت إلالبىت العاخل و التي 

 جخضح في الشيل الخالي :

 ( : هُيل الخىظُمي للمإظعت III-01شيل سكم )

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت.اإلاصذس   مإظعت ئهخاج الحلُب ومشخلاجه، ملبىت العاخل اإلاصلحت الخجاٍس

 

 

 املدير العام

 مصلحت الشكابت الذاخلُت 
 ألاماهت العامت

مصلحت الىظائل 

 العامت

مصلحت حعُير اإلاىاسد 

ت  البشٍش

مصلحت الىظاؿت و 

 ألامً

 كعم الـالخت

 كعم اإلاداظبت

 كعم اإلاالُت 

 مصلحت مشاكبت الدعُير 

 
ت اإلاخبرهُابت  مذًٍش  

 مصلحت ؤلاهخاج

 مصلحت الصُاهت

ً  مصلحت الخمٍى

 اللعم الخجاسي 
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 املدير العام: -

ًمثل العلطت العلُا باإلاإظعت ن مهمخه ػذاسة اإلاإظعت خُث ًلىم باصذاس ألاوامش و اجخار اللشاساث ، 

ىحه سؤظاء ألاكعام و اإلاصالح  وسظم اظتراجُجُاث للمإظعت بخيعُم مع  مخخلف اإلاصالح و ؤلاداساث ، ٍو

 إلاعاعذتهم على جىـُز مهامهم . 

 مصلحت الركابت الداخليت :  -

 صاإلاالُت ومذي ظالمت ؤلاحشاءاث اإلاعمٌى بها و جماشيها مع اللىاهين اإلاعمٌى بها العملُاثالخذكُم في 

  مصلحت مراكبت الدسيير: -

ت بما هى مدلم و ملاسهتها مع الخلذًشاث اإلاعطشة و خعاب الاهدشاؿاث ألخز  ش شهٍش جلىم باعذاد جلاٍس

 اللشاساث الخصحُدُت في وكتها.

 هيابت مديريت املخبر: -

جدلُل جشهُبت اإلاىخجاث النهائُت و مذي صالخُتها لالظتهالن لخـادي أي خطش ممىً ، و حىدة اإلاىخىج 

ا ...الخ.  مً الىاخُت : اإلاادة الذظمت ، الحمىطت ، البىخيًر

 مصلحت إلاهخاج:  -

ل اإلاادة ألاولُت ئلى مىخج نهائي   )خلُب ، لبن، ساًب ،صبذة(.جدٍى

 مصلحت الصياهت: -

ذ الخاصت باإلاخاصن و حشؼُل ألاحهضة جخيىن جخىـل باصالح م عذاث ؤلاهخاج وهزا أحهضة الخىُف و الخبًر

 عامل ًشأظهم سئِغ مصلحت . 35مً 

 مصلحت الىظافت و ألامً :  -

 ألامً على الىخذة وعلى وظائل العمل 

 1مشاكبت دخٌى و خشوج العماٌ و البظائع اإلادخملت.

 

                                                           
1
 مؤسسة إنتاج الحليب ومشتقاته، ملبنة الساحل المصلحة التجارية. 
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 مصلحت حسيير املوارد البشريت: -

ت  ممثلت في زالر وظائف و هي مصلحت اإلاعخخذمين ، مصلحت  بملبىت العاخل مصلحت اإلاىاسد البشٍش

 الشواجب ) ألاحىس( ،ومصلحت اإلاىاصعاث .

  ت و الاحخماعُت منها مصلحت اإلاعخخذمين :  جلىم هزه اإلاصلحت بمخابعت شإون العاملين خاصت ؤلاداٍس

ً ، و الخدـيز، التركُت ، ، خُث جلىم بالعهش و ؤلاششاؾ على مخخلف عملُاث  الخىظُف ، الخيٍى

 العطل ....الخ .

 .مصلحت الشواجب : مهمتها ئعذاد الشهشي لشواجب اإلاعخخذمين 

 .مصلحت النزاعاث : جلىم باإلششاؾ على مخخلف اللظاًا و الخعامالث اللاهىهُت للمإظعت 

م اإلاشاهض الثالزتكسم الفالخت :  -  للمإظعت لجمع الحلُب جضوٍذ اإلاإظعت بدلُب  البلش عً طٍش

 و الثاوي مىحىد بذبذابت ، و الثالث ًىحذ بعُم والًت مععىش. اإلاشهض اإلاىحىد باإلالبىت  وألاٌو هى 

 ٌعاعذ اإلاإظعت على معشؿت وطعُتها اإلاالُت .كسم املداسبت :  -

ً الىخذة باإلاىاد التي حعخعمل في ئهخاج الحلُب ومشخلاجه، و ألاخشي التي  مصلحت الخمويً : - جمٍى

 جخمثل في الخجهيزاث .

ٌعخبر الىظُط و الصلت بين اإلاإظعت و الضبىن ، خُث ًلىم بالخـاوض   هزا ألاخير  اللسم الخجاري : -

 إلاذًش العام.على حجم الطلبُت ، الىكذ ، و ئطالع الضبىن على الععش الزي ًدذد مً طشؾ  ا

جلىم بها  دوسه ًخمثل في اظخالم  الـىاجير و الىزائم التي جثبذ وجبين العملُاث التي كسم املاليت : -

 الىخذة وجلىم بدسجُلها

 أهداف املؤسست ملبىت الساخل  -2

 :خدلم هزا ألاخير باهخاج العلع ) جدليم الربذ أي  اظخمشاس اإلاإظعت مشجبط بمذي جدلُلها للشبذ ٍو

 االشاًب ، اللبن( ، التي جلبي اخخُاحاث الضبائً .الحلُب ، 

 : ت ، اإلاالُت ،  جطوير املىخج ش ؤلاهخاج مً خالٌ الاعخماد على العذًذ مً اإلاىاسد منها البشٍش ًخم جطٍى

 اإلاادًت ...الخ.

 : أكل مً  على جللُل الخيالُف ، ولىً ًجب أن جيىن جيلـت ؤلاهخاج هى الهذؾ اإلاعخمذ  جطوير ألارباح

 أظعاس البُع ، مما ٌعاهم في اإلاداؿظت على وعبت ألاسباح.

 مً أهم ألاهذاؾ التي جدشص اإلاإظعت على البدث عنها ئر حععى ئلى الاظخـادة مً جلليل الخكاليف :

لت ممىىت.  اإلاخضون اإلاخىؿش واظخؼالٌ واؿت الاخخُاطاث اإلاخضهت بأؿظل طٍش
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  :جدلُم وحىد مشهضي للمىاؿعت في العىق أي  هي اللذسة علىاملشاركت في املىافست ضمً السوق

حعخطُع اإلاإظعت مىاؿعت اإلاإظعاث ألاخشي و اإلاشابهت لها في مجاٌ العمل مً خُث ألاظعاس وهىعُت 

لت الذؿع و   ػيرها.و همُت اإلاىخجاث ، وطٍش

 : ل أي  الىمو الاسخمراري في ، ختى حعخمش أن الىمى هى الهذؾ ؤلاظتراجُجي للمإظعت على اإلاذي الطٍى

عملُت ؤلاهخاج البذ مً ان جخظمً خصت في العىق و جدلم الحذ ألادوى مً الشبذ وجىؿير الُذ العاملت 

 1اإلاإهلت و مىاهبت الخطىس الخىىىلىجي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
ت. مإظعت ئهخاج لحلُب ومشخلاجه، ملبت   العاخل مصلحت الخجاٍس
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 ملؤسست الساخلالبيئت الخارحيت واكع :  الثاوياملبدث 

 للمإظعت وهلاط اللىة و الظعف لها. البِئت الخاسحُت الخاصت ظيخطشق في هزا اإلابدث ئلى

 : واكع البيئت الخارحيت الخاصت.ول املطلب ألا 

هبيرا  هيل اإلاإظعاث جمخلً مإظعت ملبىت العاخل مخؼيراث بُئُت خاسحُت خاصت جىليها اهخماما

 ًجعلها جىدعب مياهت عالُت في العىق وهي :

 املىافسون في الصىاعت)جىافسيت اللطاع (: .1

هيل اإلاإظعاث مىاؿعت في مداٌ وشاطها،  وخاصت مً طشؾ الششواث ملبىت العاخل حشهذ مإظعت 

، وػيرها ولىً مىاؿعت طئُلت saimakseالخاصت التي ًمىً أن حشيل تهذًذا لها مً بُنها ششهت ظُماهغ 

 باعخباس أن اإلاإظعت حؼطي معظم العىق الىطىُت.

 املورديً: .2

مً أحل اإلاىسدون الزًً جخعامل معهم اإلاإظعت هم الزًً ًلىمىن بتزوٍذها باإلاىاد ألاولُت  ػالبُت

خم اخخُاس اإلاىسد اإلاىاظب على  ً أظاظينمباششة وشاطها ؤلاهخاجي ٍو جب على    عىصٍش هما الجىدة و الععش.ٍو

 صاإلاإظعت أن جيىن لذيها كىة جـاوض معهم.

 املستهلكون) الزبائً(: .3

تها، الهامت التي ًدخلها الضبىن عىذ اإلاإظعت ، وباعخباسه عىصش طمان اظ هظشا للمياهت  جدشص خمشاٍس

ت مً خالٌ طمان جىصَع الحلُب ومشخلاجه،وحعهش  لُت وججاٍس ئداسة اإلاإظعت باجباع ئظتراجُجُت حعٍى

 الالصمت الكخىاء مىخىحها. اإلاإظعت على اخخُاس الضبائً التي جخىؿش ؿيهم الششوط

 :جاث البديلتتهديداث املىخ .4

، بىت العاخلالبذًل اإلاباشش إلالالبىدسة وجخمثل خلُب ليل مىخج مىخج آخش بذًل له،   بطبُعت الحاٌ  

أي دخل اإلاىاطً الٌعمذ له ولىً ًيىن التهذًذ طعُف حذا ورالً ساحع ئلى اللذسة الششائُت للمىاطً ) 

 (.بصف دائمتباكخىاء خلُب البىدسة 

 :ىافسون الجددتهديداث امل .5

ئمياهُت ظهىس مىاؿعىن حذد وخاصت  باعخباس أن العىق ظىق مـخىح ًجعل اإلاإظعت جخخىؾ مً

 .الجذد لجلب العمالء  الامخُاصاث التي ًلذمها اإلاىاؿعىن ًظهش هزا الخخىؾ في 
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 هلاط اللوة والضعف مللبىت الساخل.:وياملطلب الثا

 هلاط اللوة:

 مً ظىق اإلادلُت. 95امخالهها % -

 اإلاعخمش و اإلاخىاصل بين مخخلف وخذاث و اإلاصالح.الخيعُم  -

 الذخل الـشدي للمعتهلً الجضائشي الزي ًجعله ًشحع ئلى اإلاإظعت الكخىاء الحلُب بععش ملنن. -

مىً ئطاؿت دعم الذًىان الىطني اإلانهي للحلُب   - اإلايلف بخصذًش بىدسة الحلُب وجىصَعها على ٍو

 اإلالبىاث.

ش العالكت مع الـالح.الاظدثماس في جشبُت ألابلاس  -  ورلً بخطٍى

 ثاهيا :هلاط الضعف:

 ؛ئمياهُت هلص البىدسة -

 ؛ؾ الذًىان الىطني اإلانهي للحلُباللُىد اإلاـشوطت على اإلاإظعت مً طش  -

 ؿلذان الضبائً هدُجت هزه اللُىد. ئمياهُت -

 

 : دور مخغيراث البيئت الخارحيت لولوج املؤسست في  ألاسواق الدوليت.الثالث املطلب

جلعب مخؼيراث البِئت الخاسحُت دوسا مهما في وشاط اإلاإظعت ظىاء في العىق اإلادلُت أو ألاحىبُت 

ًذوس خىلها  لزلً جىلي اإلاإظعت أهمُت بالؼت لهزه اإلاخؼيراث خُث جلىم بذساظاث معملت عنها و معشؿت ول ما

مً ؿشص وتهذًذاث وئطاؿت ئلى هلاط اللىة و الظعف، التي ًمىً أن حشيل لها خاؿضا ًذؿعها ئلى اهدعاح 

ل ؿيها   العىق ظىاء  واهذ العىق الىطىُت أو الذولُت ، وهظشا لعذم جبني مإظعت ملبىت العاخل لـىشة الخذٍو

اإلادلُت التي حعخبر الشهيزة ألاظاظُت إلاماسظت  حعُطش ؿلط على العىق اإلادلُت ودساظت ؿلط مخؼيراث البِئت

 وشاطها.
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 جدليل هخائج الدراست وأسباب عدم الخدويل.:لثالثااملبدث 

 .ملبىت الساخل ليشاطها  املؤسستسباب عدم جدويل أاملطلب ألاول: 

 :مً بُنها ىي الذولي ،خـىير في مماسظت وشاطها على اإلاعخاإلاإظعت حعدبعذ الًىحذ عذة أظباب حعلذ 

ت ظبب ساحع ئال دعم الذولت للمإظعت مً خُث بىدسة الحلُب :  - خعب جىطُذ اإلاصلحت الخجاٍس

حعخىسد البىدسة بأزمان باهظت وجلىم بخصذًش  تعت أن مً ػير اإلاعلٌى بأن الحيىمباإلاإظ

 الحلُب أو مشخلاجه.

عت  هزه مادة وبأنهات ُلحعاظ هظشا الحلُب:ساحع ئلى خعاظُت مادة  - جمىع على الخلف ظَش

ل وشاطها  اإلادلُت.لزلً في جيشط ؿلط في العىق  اإلاإظعت ؿىشة جذٍو

ل ًخطلب مً اإلاإظعت أو ول اإلاإظعاث اللُام  - للذخىٌ ئلى ألاظىاق الذولُت والخبني ؿىشة الخذٍو

بذساظاث شاظعت عً هزه ألاظىاق وخاصت البِئت التي ًجب العمل ؿيها ودساظت معملت عً 

 لبِئت.هزه اإلاخؼيراث ا

 جدليل هخائج الدراست. :املطلب الثاوي

ادي في العىق  ئن اإلاخؼيراث البِئت  في مإظعت  ملبىت العاخل جلعب دوسا مهما في اخخاللها مشهض ٍس

خاصت اإلادلُت ، واهدعابها كذسة جىاؿعُت ، وإلظلاط  الجاوي الىظشي على واكع ملبىت العاخل كمىا باحشاء 

ت : ملابلت مع واعخمادا على اإلاالخظت خالٌ 20/05/2019ًىم: حلُل مدمذ ؿىصيالعُذ سئِغ اإلاصلحت الخجاٍس

 ؿترة التربص واهذ أظئلت اإلالابلت والخالي:  

 الخاسحُت؟ عت على جأكلمها مع البِئت هل ًخىكف هجاح اإلاإظ    -1

ل وشاطها؟ للمىظمت حعاعذهل صحُذ أن دساظت وجلُُم العىامل البِئت  -2  على جذٍو

 هل جـىشون معخلبال في جىظُع وشاطىم لِشمل ألاظىاق الخاسحُت؟ -3

 هل هجاخىم في ألاظىاق اإلادلُت ٌعني بالظشوسة هجاخىم في ألاظىاق الذولُت ؟ -4

 في هظشهم الىجاح في ألاظىاق اإلادلُت مدـض ًذؿعىم للخصذًش؟ -5

ل مثال ما هي ؤلاظتراجُجُت -6  التي جشونها مىاظبت لهزه العملُت؟ في خالت اجخارهم كشاس الخذٍو

 ما هى حجم العىق  إلاإظعخىم؟ -7

ل وشاطىم؟ -8  ما هي أظباب عذم جذٍو

 هل هىان مىاؿعت أحىبُت إلاىخجاجىم؟ -9
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 مإظعت ملبىت العاخل؟هي الـشص والتهذًذاث التي جىاحه  ما -10

 وواهذ ؤلاحاباث والخالي:

أهه ال جىحذ مإظعت هاجحت  دون جأكلمها مع البِئت الخاسحُت لها ألنها جلعب دوسا هاما في  وعم ، -1

ت اإلاإظعت .  اظخمشاٍس

وعم ، بطبُعت الحاٌ ول اإلاإظعاث  جلىم بذساظت عىامل بِئتها الخاسحُت  ومعشؿت هلاط اللىة  -2

ىخج ال ًمىً للمإظعت والظعف والـشص و التهذًذاث لها ولىً هدً في اإلاإظعت وهظشا لحعاظُت اإلا

ل وشاطها.  جذٍو

 ال، هظشا لحعاظُت اإلاىخج  ال جـىش اإلاإظعت في جىظُع وشاطها وهزلً ساحع ئلى دعم الذولت.   -3

ال ، ئن الىجاح في ألاظىاق اإلادلُت ال ٌعني  بالظشوسة هجاح في ألاظىاق  الذولُت مإظعدىا أخعً  -4

 مثاٌ.

 لعىكها اإلادلُت ًجعلها جخدـض للعىق الخاسحُت .وعم . بطبُعت الحاٌ عىذ ئشباع أي مإظعت  -5

 ؤلاظتراجُجُت اإلاىاظبت هي ئمياهُت ئوشاء ؿشع في العىق اإلاعتهذؾ، ورلً لحعاظُت اإلاىخىج. -6

 مً العىق اإلادلُت. %95باليعبت لحجم العىق إلاإظعدىا هى هبير حذا ئر وؼطي  -7

 وعم  بطبُعت الحاٌ ليل مإظعت مىاؿعىن  ملحُين وأحاهب. -8
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 خالصت الفصل:

ت  للحلُب  جمىىذ مإظعت ملبىت العاخل  بصالمىذس مً اخخالٌ مىكعا هاما داخل العىق الجضائٍش

ئظتراجُجُت جخماش ى و باجباع أظالُب   ومشخلاجه والزي ًأحي مً جثمين مجمىع ئمياهُاتها، وهـاءتها الذاخلُت 

ض هزا اإلاىكع اإلاشخلت التي حعِشها البلذ مً   اهـخاح للعىق وما صحبه مً جدىالث، وهي حععى حاهذة لخعٍض

باهدعاب ميزاث  جىاؿعُت جمىنها مً البلاء في هزا الضخم الخىاؿس ي . وهزه اإلاىاؿعت ؿشطذ على مإظعت 

ن اللُام بذساظاث عً مخؼيراث بِئتها الخاسحُت ،ولىً سػم اظخدىارها عال العىق اإلادلُت ؿا ملبىت العاخل 

ل وشاطها .  واكع وشاطها ال ًدُذ لها ؿشصت الخـىير في جذٍو
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بمخخلف أهىاعها و أحجامها و  الاكخصادًتالاكخصادًت الساهىت فسضذ على املؤسساث إن الخدىالث 

لت جفىيرها ، خيذ جالشذ فىسة مدليت ألاسىاق وذلً هظسا لخالش ي  مجاالث وشاطها أن حعيد الىظس في طٍس

املستهلىين في وافت مىاطم  اهفخاحالحدود الجغسافيت لعمل ألافساد  واملؤسساث بين الدٌو ، إضافت إلى 

ت وذلً لىفسه ا  لخىىىلىجيا الحدًثت .العالم على الخغيراث الجاٍز

على املؤسساث الاكخصادًت التي جطمذ في البلاء و الىمى  أخسي فسضذول هره املخغيراث و 

والاسخمساز أن جخماش ى وهره املخغيراث الجدًدة، و العمل على الاهخلاٌ مً السىق املدليت إلى ألاسىاق 

ل" الدو  ت إلى الىشف عً أهميت دزاست  املخغيراث لرلً هدفذ الدزاس خاليا. ليت أو ما ًطلم عليه " الخدٍو

هره املؤسساث إلى ألاسىاق الدوليت،وذلً مً لدخٌى املديطت باملؤسست وخاصت الخازجيت منها  البيئيت 

ادي في هره ألاسىاق .  أجل اهدساب كدزة جىافسيت حسمذ لها بأخر مىكع ٍز

 جىصلىا إلى الىخائج الخاليت : وعليهفي الجاهب الىظسي و الخطبيلي  ولىاهجىاما وهرا 

وإهما الخىيف معا بما ًخدم لها بأن املؤسست ال ًمىنها الخدىم في مخغيراث البيئت الخازجيت  -

 مصالحها.

 جلعب املخغيراث البيئيت دوزا هاما في هجاح املؤسساث واهدسابها كدزة جىافسيت .  -

ل وشاطها ما لم جلم بدز  -  اساث معملت في هرا املجاٌ.ال ًمىً ألي مؤسست أن جفىس في جدٍو

ل.على املؤسساث الساغبت في دخٌى ألاسىاق الدوليت إجباع  -  إخدي طسق الخدٍو

إن جىافس ول الظسوف املالئمت للمؤسست لىجاح عمليت اهخلالها إلى ألاسىاق الدوليت  ال ٌعني  -

تها وحسييرها و بالضسوزة هجاخها بهره املهمت ما لم جخىافس املؤسست على معاًس الجىدة  في مىخجا

 مزاولت أوشطتها بما هى مخعازف عليه دوليا.

ًجب على املؤسساث الساغبت في دخٌى ألاسىاق الدوليت دزاست مخغيراث الدولت ألام والدولت  -

 املضيفت.
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البد مً جلدًم مجمىعت مً الاكتراخاث و الخىصياث  التي ًمىً  في ضىء الىخائج املخىصل إليها ،

 أن حسخفيد منها املؤسساث التي حستهدف الدخٌى إلى ألاسىاق الدوليت هىجزها في ما ًلي:

  ل وشاطها ،أن جددد هلاط اللىة والضعف لها البد على أي مؤسست واهذ عىد جفىيرها في جدٍو

 ملعسفت الفسص و التهدًداث التي كد جىاجهاها .والدولي  وهرلً دزاست املديط املدلي 

  ت في ألاسىاق املدليت ال ٌعني هجاخها في ألاسىاق الدوليت، ألن إن هجاح املؤسساث الجزائٍس

 املخغيراث الخازجيت املديطت جخخلف مً دولت إال أخسي.

  ل د جدٍو لت خاصت مع املؤسساث التي جٍس ت أن جخعامل بطٍس وشاطها البد على الدولت الجزائٍس

 خاصت مع املخغيراث الاكخصادًت الحاصلت.

 .ت ليشاطها ضمً إلاستراجيجياث التي جبىيها ل املؤسساث الجزائٍس  ًجب أن ًيىن جدٍو

 . ت إلى زفع مً مسخىي  جىدة خدماتها وممازساث وشاطها  البد أن حسعى املؤسساث الجزائٍس

م السعي إلى امخالن شهاداث ملعاًير الجىدة العامليت .  وذلً عً طٍس

 اختبار صحة الفزضيات: 

 وفي ضوء كل هذه الدراسات يمكن القول بأن :

 البد على املؤسساث التي حستهدف الدخٌى إلى ألاسىاق الدوليت دزاست لفسضيت ألاولى التي جىصا"

مدلم، ألهه الًمىً ألي مؤسست  " . مخغيراث املديط الخازجي للدولت ألام والدولت املضيفت

 الدخٌى إلى أي سىق ما لم جلم بدزاسخه دزاست معملت .

  املؤسست ،ًظهس  فيهجيشط  التي جىص على " إن دزاست مخغيراث املديط الريالفسضيت الثاهيت

مدلم. عىد كيام الفسص املخاخت والتهدًداث التي جىاجه املؤسست ليشاطها مدليا و دوليا." 
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ملؤسست بدزاست هره املخغيراث جخمىً مً معسفت الفسص واغخىامها بما ًماش ى ووشاط املؤسست، 

 التهدًداث . تومىاجه

   ل  ضيت الثالثت التي جىص" إن واكع وشاط مؤسستالفس ملبىت الساخل الًديذ لها الخفىير في جدٍو

وشاطها." مدللت، وذلً هظسا ألن هره املىخىج مدعم مً طسف الدولت ، إضافت إلى أسباب أخسي 

. 
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 قائمة املراجع:

 املراجع باللغة العربية:أوال /

 الكتب: -1

 .   9888أبي صػيد الدًوهجي،الدضويم الدولي،دار الىخب للطباع و النشر، الػراق -

أحمد الضيد مصطفى، الدضويم الػالمي وبناء اللدرة الخنافضيت للخصدًر، شرهت هاش للطباغت،  -

 . 1009مصر

أحمد صيد مصطفى، جحدًاث الػوملت و الخخطيط إلاصتراجيجي، دار النهضت الػربيت، اللاهرة،  -

 .1000الطبػتألاولى

 1002الدار الجامػيت ،مصر ميت ، احمد غوض ، إلادارة إلاصتراجيجيت ألاصط و ألاصول الػل -

الدار  و الخخطيط إلاصتراجيجي، ، إلادارة  إلاصتراجيجيت  خالد محمد بني حمدان ،وائل محمد إدريط  -

 1008، الػلميت للنشر ، ألاردن يازوري ال

 1007، ألاردنللنشر ، الحافظ دار  إلادارة إلاصتراجيجيت،،الرشيد صالح غبد الرضا  -

، ألاردن للطبؼ و النشر و الخوزيؼ  الخنظيمي للمؤصضت، دار الراًت لهييال ،الرحيم غاطفد زاهد غب -

1090 

للنشر ، يازوري الػلميت ، دار ال)إلاداراث املػاصرة(،إلادارة إلاصتراجيجيت صػيد غلي الريحان املحمدي  -

   1096ألاردن ، 

 1009، بيروث،للطباغت بن حسم ا،دار  كيادة الضوق ،طارق الضويدان -

، الػصريت، مىخبت إلادارة إلاصتراجيجيت بلياش ألاداء املخوازن ، غبد الفخاح املغربيغبد الحميد  -

 1005مصر

، ألاجنبيت، مؤصضت شباب الجامػت  ثغبد الضالم أبو كحف ، هظرياث الخدويل و الجدوى الاصدثمارا -

 1009مصر

ألاغمال والاصدثمار الدولي، مىخبت ومطبػت إلاشػاع الفنيت،  غبد الضالم أبو كحف، اكخصادًاث -

 1009، 9إلاصىندريت، الطبػت

 .1001غبد الضالم أبو كحف، بحوث ودراصاث في كضاًا إلادارة املػاصرة، دار الجامػت للنشر،مصر -

 1002غبد الضالم أبو كحف، مبادئ الدضويم الدولي، دار الجامػت، مصر -

الطبػت ، ، ألاردنللنشر املضيرة ، إلادارة إلاصتراجيجيت ، ، دار  ر غبد الػسيس صالح بن حبخو  -

  1003ألاولى،

  1000،دار غريب للنشر ، مصر ،  الدضويم الدوليغمرو خير الدًن ، -
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غول فرحاث، الدضويم الدولي)مفاهيم وأصط النجاح في ألاصواق الدوليت(، دار الخلدوهيت للنشر و  -

 1007الخوزيؼ، الجسائر 

دار الصفاء للنشر و  إدارة ألاغمال)ووظائف املدًر في املؤصضت املػاصرة(،، فخحي أحمد ذًاب غواد -

  1091، الطبػت ألاولى ،الخوزيؼ غمان

 .1000فريد النجار، الاصدثمار الدولي و الخنضيم الضريبي، مؤصضت شباب الجامػت،مصر  -

 .9888لخػاون، اشتران للنشر، اللاهرة من املنافضت إلى ا تفريد النجار، الخحالفاث إلاصتراجيجي -

 1001فريد النجار، حضويم الصادراث،دار اللبػت للطباغت  و النشر،اللاهرة -

  1008واظم هسار الروابى،إلادارة إلاصتراجيجيت ،الػوملت واملنافضت،دار وائل للنشر،ألاردن، -

 .1092للنشر،ألاردن ضيرة امل،إلادارة إلاصتراجيجيت ،مفاهيم و مجاالث جطبيليت،ماجد غبد املهدي  -

 1003ل همي، دار حامد للنشر،غمان محمود جاصم الصيدعي، إصتراجيجياث الدضويم،مدخ -

 1004 مصر، الخوزيؼ،و  وائل للنشر دار   أصاصياث إلادارة إلاصتراجيجيت،، مؤيد صػيد الضالم -

 9885للاهرةللنشر ،ا ملػارف دار ا، إلادارة إلاصتراجيجيتهبيل مرس ي خليل ، -

 1002هظام مرس ي صويدان، إبراهيم حداد، الدضويم مفاهيم مػاصرة،دار الحامد ألاردن  -

 

 الرسائل و ألاطروحات الجامعية: -2

جلمضان،  تجامػ ،دهخوراه تأطروح ،بن حمو غبد هللا، أثر املخغيراث البيئيت غلى جدويل املؤصضاث -9

1096 

الػيد، دور هظام املػلوماث الدضويليت في حػسيس اللدرة الخنافضيت للمؤصضاث  فراحنيت -1

 1094دهخوراه،جامػت صطيفالاكخصادًت،أطروحت 

بطاهر بخخت، أهميت الخحليل إلاصتراجيجي الداخلي في جحضين ألاداء الخنظيمي للمؤصضاث  -2

 .1096أطروحت دهخوراه، جامػت مضخغاهمالاكخصادًت، 

 .1090جامػت جلمضان رصالت ماجضخير،  ،بن حمو غبد هللا، جدويل املؤصضاث الصغيرة و املخوصطت -3

 

 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:

- Michael porter, l’avantage concurrentiel, comment  d’avance  ses  concurrents  et 

maintenier sons avance, Dunod, Belgique, 2003 . 

- Philip kotler et autres, marketing management Pearson Education, 12eme édition, 

France2006.    



  :ئلة املقابلةسأ

ادي في السىق خاصت  إن املخغيراث البيئت  في مؤسست  ملبىت الساحل جلعب دوزا مهما في احخاللها مسكص ٍز

املحليت ، واكدسابها كدزة جىافسيت ، وإلسلاط  الجاوي الىظسي على واكع ملبىت الساحل كمىا بئجساء ملابلت مع 

ت :جليل محمد فىشي ًىم: واعخمادا على املالحظت خالل فترة  20/05/2019السيد زئيس املصلحت الخجاٍز

 التربص كاهذ أسئلت امللابلت كالخالي:  

  هل ًخىكف هجاح املؤسست على جأكلمها مع البيئت البيئت الخازجيت؟ -1

ل وش -2  اطها؟هل صحيح أن دزاست وجلييم العىامل البيئت للمىظمت حساعد على جدٍو

 هل جفكسون مسخلبال في جىسيع وشاطكم ليشمل ألاسىاق الخازجيت؟ -3

 هل هجاحكم في ألاسىاق املحليت ٌعني بالضسوزة هجاحكم في ألاسىاق الدوليت ؟ -4

 في هظسكم الىجاح في ألاسىاق املحليت محفص ًدفعكم للخصدًس؟ -5

ل مثال ما هي إلاستراجيجيت التي جسونها  -6  مىاسبت لهره العمليت؟في حالت اجخاذكم كساز الخدٍو

 ما هى حجم السىق  ملؤسسخكم؟ -7

ل وشاطكم؟ -8  ما هي أسباب عدم جدٍو

 هل هىاك مىافست أجىبيت ملىخجاجكم؟ -9

 ما هي الفسص والتهدًداث التي جىاجه مؤسست ملبىت الساحل؟ -10

 وكاهذ إلاجاباث كالخالي:

أهه ال جىجد مؤسست هاجحت  دون جأكلمها مع البيئت الخازجيت لها ألنها جلعب دوزا هاما في  وعم ، -1

ت املؤسست .  اسخمساٍز

وعم ، بطبيعت الحال كل املؤسساث  جلىم بدزاست عىامل بيئتها الخازجيت  ومعسفت هلاط اللىة  -2

ىخ  ال ًمكً للمؤسست والضعف والفسص و التهدًداث لها ولكً هحً في املؤسست وهظسا لحساسيت امل

ل وشاطها.  جدٍو

 ال، هظسا لحساسيت املىخ   ال جفكس املؤسست في جىسيع وشاطها وكرلك زاجع إلى دعم الدولت.   -3

ال ، إن الىجاح في ألاسىاق املحليت ال ٌعني  بالضسوزة هجاح في ألاسىاق  الدوليت مؤسسدىا أحسً  -4

 مثال.

 .سىكها املحليت ًجعلها جخحفص للسىق الخازجيت وعم . بطبيعت الحال عىد إشباع أي مؤسست ل -5

 إلاستراجيجيت املىاسبت هي إمكاهيت إوشاء فسع في السىق املستهدف، وذلك لحساسيت املىخىج. -6

 مً السىق املحليت. %95باليسبت لحجم السىق ملؤسسدىا هى كبير جدا إذ وغطي  -7



 وعم  بطبيعت الحال لكل مؤسست مىافسىن  ملحيين وأجاهب.-9

 

 

 



  امللخص:

بسبب  ذلك إي بلد، و كخصاد التي ًسجكص عليها ا السكيزة ألاساسيت   ؤسساث  الاكخصادًتحعخبر امل 

أهميتها ومخخلف ألادواز التي جلعبها في ميادًن مخخلفت، وحسعى معظم هره املؤسساث على فسض فلسفتها على 

بيئت أعمالها، وهرا ما جعلها حشهد حغيراث وجحدًاث كبيرة هخج عنها شيادة حدة   املىافست وخاصت على 

املؤسساث الجصائسيت ، فسض عليها هرا في ظل جبلوز فكسة الخدويل لدى العدًد من هره املسخوى الدولي ، 

،ومعسفت مدى ها الداخليت و الخازجيت املحيطت بالبيئت عن مخغيراث  معملت الوضع أن جلوم بدزاساث  كثيفت 

وما مدى جبىيها افسيت في ألاسواق املحليت و خاصت ألاسواق  الدوليت  ىكدزة ج اكدسابدزجت جأثس كل منها في 

 لفكسة جدويل وشاطها. 

 كلمات املفتاحية:ال

 الخدويل –البيئت الخازجيت   –بيئت املؤسست 

Les institutions économiques sont le pilier de l’économie de tout pays en raison de son 

importance et de ses différents rôles dans différents domaines, la plupart cherchant à imposer leur 

philosophie à leur environnement commercial, ce qui a entraîné de grands changements et de 

nombreux défis, entraînant une concurrence accrue, en particulier au niveau international. A la 

lumière de la cristallisation de l'idée d'internationalisation dans beaucoup de ces institutions 

algériennes, cette situation l'a obligé à mener des études approfondies sur les variables 

d'environnement internes et externes les entourant et à connaître l'étendue de chacune de ces 

institutions affectées dans l'acquisition de la compétitivité sur les marchés locaux, en particulier les 

marchés. Et dans quelle mesure il adopte l’idée d’internationaliser ses activités. 

 

Environnement d'entreprise  - Environnement externe  - Internationalisation 
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