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ّ وواسعةّّاّالّشكّفيهّذاتّأهميةّعالية،ّوتتطلبّجهوداّكبيرةّاملعامالتّالتجاريةّبينّاملجتمعاتّأصبحتّمم ّّإن 

ّوحركةّعلىّاملستوىّاملحليّوالجهويّوحتىّالدوليّبمشاركةّأطرافّمختلفة.

منذّأنّبدأّاإلنسانّفيّاالتساعّاالقتصاديّخاصةّمنذّالقرونّالوسطىّواحتاللّالدولّّظهرتّهذهّاألهمية

ّالقويةّلغيرهاّأوّعنّطريقّالهيمنةّعلىّالدولّالضعيفة.

لقدّأصبحّللتبادلّالتجاريّالدوليّأهميةّكبيرةّفيّاالقتصادّالعامليّمماّاستوجبّاستحداثّالعديدّمنّ

لتكتالتّاالقتصاديةّاإلقليميةّوالدوليةّوالتيّبدورهاّاستطاعتّأنّتساهمّاملنظماتّالدوليةّوكذاّالعديدّمنّا

بشكلّكبيرّفيّتنظيمّوتحقيقّالكثيرّمنّاإلنجازاتّخاصةّفيّاملعامالتّالتجاريةّالدولية،ّفلمّيعدّالعالمّيواجهّ

لكينّبإيصالّماّمشكلةّإنتاجّالسلعّوالخدماتّوإنماّأصبحّالتحديّيتمثلّفيّكيفيةّتلبيةّحاجاتّورغباتّاملسته

ينتجّإليهمّفيّاملكانّوالزمانّاملناسبّوذلكّعنّطريقّالتصديرّإذّيعدّأحدّأهمّاملؤشراتّاالقتصاديةّالتيّتدلّ

علىّتطورّبلدّما،ّويعكسّمدىّنموّاقتصادهاّوتأثيرهّالعاملي،ّفنموّالصادراتّوزيادةّحجمهاّيدعمّمنّموقفّ

نسبةّالصادراتّبنسبةّزيادةّالواردات،ّاألمرّالذيّيؤثرّفيّنموّامليزانّالتجاريّفيّاقتصادّماّمنّحيثّزيادةّ

ّاالقتصادّاملحلي.

ّللصادراتّدورّقويّفيّنفاذّالسلعّاملحليةّلألسواقّالدولية،ّاألمرّالذيّيجعلّمنّتطورّنموّالصادراتّ كماّأن 

ّأحدّأهمّمصادرّتنويعّالدخلّبالنسبةّللقطاعينّالخاصّوالحكومي.

لقّاملزيدّمنّفرصّالعمل،ّوزيادةّاإلنتاجّالذيّبدورهّسيساعدّعلىّخفضّتكلفةّوالتصديرّيساعدّعلىّخ

ّاإلنتاجّوبالتاليّسينعكسّذلكّعلىّخفضّسعرّالتكلفةّعلىّاملنشأة.

 اإلشكالية:

ّولذلكّنطرحّاإلشكاليةّالتالية:ّ

ّ؟ودورهّفيّتحسينّاألداءّاملؤسساتيماهوّواقعّالتصديرّفيّاملؤسسةّاالقتصاديةّ

  لفرعية:األسئلة ا

ينبثقّعنّهذهّاإلشكاليةّالرئيسيةّأسئلةّفرعيةّتساعدناّعلىّفهمّوتحليلّاملوضوعّمحلّالدراسةّبطريقةّجيدةّ

ّوهيّعلىّالنحوّالتالي:

ّماّهوّالتصديرّوماّهيّأنواعه؟ -1

ّفيّماذاّيتمثلّدورّإستراتيجيةّالتصديرّفيّتحسينّاألداءّاملؤسساتي؟ -2

 املشاكلّوالعراقيلّالتيّيعانيّمنهاّقطاعّالتصدير؟ّّماّهيّ-3

ّ ماّهوّواقعّالتصديرّفيّاملجمعّالصناعيّسيديّبنّذهيبة؟  -4
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 الفرضيات: 

ّمنّخاللّإشكاليةّالدراسةّيمكنّاستنتاجّالفرضياتّاألساسيةّلدراستناّواملتمثلةّفيماّيلي:

ّالدولي.يساهمّالتصديرّفيّتوسيعّنشاطّاملؤسسةّإلىّالسوقّّ-1

ّ.2212-2212لمّتسجلّالصادراتّخارجّاملحروقاتّالجزائريةّتطوراّإيجابياّخاللّالفترةّّ-2

 أهداف الدراسة: 

ّالغاياتّاألساسيةّمنّاختيارّهذاّاملوضوعّتتمثلّفيماّيلي: ّإن 

ّية.تبنيّإستراتيجيةّالتصديرّمنّطرفّاملؤسساتّيؤديّلتنظيمّنشاطهاّالدوليّفيّاقتحامّاألسواقّالدولّ-

ّمحاولةّإظهارّأهميةّالتسويقّالدوليّوالتيّتساعدّعلىّمواجهةّتحدياتّالعصر.ّ-

ّتوضيحّعميقّلعمليةّالتصديرّوأهميتهّوإستراتيجياته.ّ-

ّالتعرفّعلىّالصعوباتّواآلفاقّالتيّتواجههاّاملؤسسةّفيماّيتعلقّبعمليةّالتصدير.ّ-

 أهمية الدراسة:

ّتتمثلّأهميةّبحثناّفيماّيلي:

هذاّاملوضوعّذوّأهميةّكبيرةّمنّالناحيةّاالقتصاديةّحيثّأصبحّاالنفتاحّوالدخولّفيّالنظامّالعامليّّيعتبرّ-

الجديدّأمرّمحسومّلدىّاقتصادياتّالدولّوذلكّينحصرّبينّأهميةّالتصديرّكإستراتيجيةّفعالةّفيّتحقيقّ

ّمعدالتّتنميةّاقتصاديةّواكتشافّأسواقّجديدة.

ّمنهج الدراسة: 

هذهّالدراسةّاملنهجّالوصفيّالتحليليّوذلكّلتوضيحّمختلفّاملفاهيمّالتيّتحيطّباملوضوع،ّحيثّّاستخدمناّفي

يتعلقّالجانبّالوصفيّبالجزءّالنظريّللبحثّ،ّواملنهجّالتحليليّبالجزءّالتطبيقيّمنّخاللّإسقاطّالدراسةّ

ّثّهي:ميدانياّعلىّاملؤسسةّمحلّالدراسة،ّومنّاألدواتّالتيّاستخدمناهاّفيّهذاّالبح

املقابلةّالشخصية:ّمعّبعضّاملسؤولينّفيّاملجمعّالصناعيّسيديّبنّذهيبة،ّوذلكّلتجميعّالبياناتّّ-

ّواملعلوماتّالتيّتساعدناّفيّاّإجابةّعلىّإشكاليةّالدراسةّوفرضياتهاّمنّخاللّتحليلّالنتائجّاملتحصلّعليها.

 أسباب اختيار املوضوع:

القتهّبالواقعّاالقتصاديّفيّالجزائرّفيّظلّالتطوراتّاالقتصاديةّيعودّسببّاختيارناّملوضوعّالدراسةّلع

العامليةّالراهنة،ّوذلكّفيّظلّسعيّالدولةّالجزائريةّإلىّبناءّاقتصادّمتنوعّوقويّنتيجةّالتقلباتّالتيّتشهدهاّ



 املقدمة 

 

3 
 

منّّأسعارّالنفط،ّحيثّبرزتّالحاجةّإلىّمعرفةّالطاقاتّالتصديريةّخارجّاملحروقاتّوماّيشكلهّهذاّاألمر

ّخطرّعلىّاالقتصادّالوطني.

ّالشعورّبقيمةّوأهميةّاملوضوعّفيّظلّاالنفتاحّعلىّأسواقّالعالم.ّ-

ّهيكل الدراسة : 

علىّسبيلّمعالجةّاملوضوعّومحاولةّّاإلجابةّعلىّاإلشكاليةّاملطرحةّتمّتقسيمّالبحثّإلىّفضلّنظريّوفصلّ

ّتطبيقيّحيثّوضعناّهذاّالتقسيمّعلىّالنحوّالتالي:

األول:ّويتمثلّعنوانهّفيّ"واقعّالتصديرّفيّاملؤسساتّالجزائريةّ"ّحيثّتناولناّفيهّماهيةّالتجارةّالدوليةّّالفصل

ونظرياتهاّواإلطارّاملفاهيميّللتصديرّوماّيشملهّمنّمفهومّالتصديرّوأهميتهّ،ّوأنواعهّ.ّوتطرقناّكذلكّإلىّذكرّ

ّداءّاملؤسساتي.ّإستراتيجيةّالتصديرّوأنواعهاّوكذاّدورهاّفيّتحسينّاأّل

الفصلّالثاني:ّوجاءّتحتّعنوان"دراسةّميدانيةّللمجمعّالصناعيّسيديّبنّذهيبةّللكوابلّالجزائريةّ"حيثّ

تناولناّفيهّتحليلّالصادراتّخارجّاملحروقاتّالجزائريةّ،ثمّبعدّذلكّتقديمّعامّحولّاملجمعّالصناعيّللكوابلّ

لهيكلّالتنظيميّله،ّومجالّنشاطهاّ،وأخيراّالتصديرّفيّالجزائريةّمنّخاللّملحةّتاريخيةّعنّاملؤسسةّوا

ّاملؤسسةّ.

 الدراسات السابقة:

دراسة "عماري جمعي" بعنوان : إستراتيجية التصدير في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية -1

علىّوضعيةّ،املوضوعّعبارةّعنّرسالةّدكتوراهّحاولّالباحثّمنّخاللهاّالتعرفّبجامعة باتنةّأطروحة دكتوراه

املؤسساتّالصغيرةّواملتوسطةّالجزائريةّومدىّمساهمتهاّفيّالتصديرّ،وقدّجملةّمنّاملحاورّتعدّبمثابةّركائزّ

ّإستراتيجيةّلترقيةّصادراتّاملؤسساتّالصغيرةّواملتوسطةّالجزائريةّعلىّضوءّاملتغيراتّالدوليةّ.

في تحسين األداء املؤسس ي ،مذكرة دراسة "الجبارية كحيلي "بعنوان: دور إستراتيجية التصدير -2

تناولتّفيهاّمختلفّاملفاهيمّاألساسيةّحولّاإلستراتيجيةّمعّالتركيزّعلىّماستر،بجامعة محمد خيضر بسكرة ، 

اإلستراتيجيةّالدوليةّخاصةّإستراتيجيةّّالتصديرّحتىّتوضحّمساهمةّإستراتيجيةّالتصديرّفيّتحسينّاألداءّ

تطبيقيّتمّمنّخاللهّعرضّتقييميّألداءّمؤسسةّسليمّحدودّلتوضيبّّاملؤسس يّكماّدعمتّاملذكرةّبفصل

ّوتصديرّالتمورّّببسكرة.

 صعوبات الدراسة: 

ّمنّأهمّالصعوباتّالتيّواجهتناّخاللّالدراسةّالتيّقمناّبهاّ:

ّقلةّاملراجعّوالدراساتّوالبحوثّاملتخصصةّفيّهذاّاملجالّ.ّ-

 ّمجالّالتصدير.  ندرةّاملعطياتّواملعلوماتّوصعوبةّالحصولّعليهاّخاصةّفيّماّيخصّ-
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 تمهيد :

حظي موضوع التجارة الدولية بصفة عامة،والتجارة الخارجية بصفة خاصة وباهتمام بالغ منذ مطلع هذا القرن 

السلبية التي تركتها الحرب العاملية الثانية ، والتي تتمثل بالعوائق  اآلثارالحاجة إلى التخلص من  ،وذلك بسبب

الجماعية  األطرضرورة بلورة  إلىالتجارية والركود االقتصادي ،مما أدى إلى ظهور اتفاقية برتن وودز، التي دعت 

دل السلع الخدمات للدول املشتركة في التجارة من خالل االتفاقيات الدولية التي تتيح مجاالت أوسع نطاقا لتبا

 .  اإلنتاجوعناصر 

يشكله قطاع التجارة  وبمرور الزمن تعاظمت أهمية العالقات االقتصادية الدولية بسبب ارتفاع نسبة ما

 لكثي من الدول املشتركة في التجارة . GNP اإلجماليالخارجية من الناتج القومي 

والحيوي في دائرة النشاط االقتصادي ، وذلك ونهضت التجارة الخارجية بصفة خاصة لتحتل مكانها املؤثر 

العوائق التي تقف أمامها وتحقيق  وإزالةتحرير التجارة الدولية  إلىور التكتالت االقتصادية الدولية الرامية بظه

 املكاسب املرجوة منها .

ير والذي تم سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إلى مختلف الجوانب النظرية التي تتعلق بإستراتيجية التصد

 تقسيمه إلى كما يلي :

  ل : نظريات التجارة الخارجية األوّ املبحث 

 ني :اإلطار املفاهيمي للتصديراملبحث الثا

 ث : أولويات إنجاح عملية التصديراملبحث الثال
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 ل : نظريات التجارة الخارجية املبحث األو  

ال يمكن تصور أن تستقل تعتبر التجارة الخارجية ضرورة وحقيقة أساسية ال يمكن للعالم أن يستمر بدونها، إذ 

قتصادها عن بقية اقتصاديات العالم، كونها مضطرة إلى تصدير سلعها  و خدماتها واستيراد ما يلزم أي دولة با

 إلى مفهوم التجارة الخارجية ونظرياتها .ننا سنتطرق ع والخدمات، ومن أجل تبيان ذلك فإشعبها من السل

 ل : مفاهيم أساسية حول التجارة الخارجية املطلب األو  

 عن تعريف التجارة الخارجية وأسباب قيامها واألهداف التي تسعى إليها. سنتحدث في هذا املطلب 

ل  الفرع  : تعريف التجارة الخارجية األو 

الخارجية بناء على الهدف من دراستها، فقد عرفت تاريخيا بأنها تمثل تعددت الصيغ املختلفة لتعريف التجارة 

"أهم صور العالقات االقتصادية التي يجري بمقتضاها تبادل السلع والخدمات بين الدول في شكل صادرات 

 وواردات ".

املختلفة بين  كما عرفت أيضا باعتبارها "عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر اإلنتاج

 1عدة دول بهدف تحقيق املنافع املتبادلة ألطراف التجارة ".

وأيضا يمكن تعريف التجارة الخارجية بأنها عملية انتقال السلع والخدمات بين الدول والتي تنظم من خالل 

االقتصاد  مجموعة من السياسات والقوانين واألنظمة التي تعقد بين الدول . وتعتبر التجارة الدولية من علم

                                                                                                                       2واالستيراد وما إلى ذلك . رهتم بالوحدات الجزئية مثل التصديالجزئي، كونها ت

للتجارة الخارجية هو أنها :" عملية التبادل التجاري التي تتم بين الدولة ودول العالم  ا التعريف األشملأّم * 

 األخرى". وتشمل عملية التبادل السلع املادية،النقود، الخدمات، األيدي العاملة.

 : أسباب قيام التجارة الخارجية الثاني الفرع

س ي املتمثل في جذور املشكلة االقتصادية ،أو ما يرجع تفسير أسباب قيام التجارة الخارجية إلى السبب الرئي

،وذلك بسبب محدودية املوارد  Scarcity of Resourcesيسميه االقتصاديون بمشكلة الندرة النسبية 

االقتصادية قياسا باالستخدامات املختلفة لها في إشباع الحاجات اإلنسانية املتجددة واملتزايدة واملتداخلة، إلى 

                                                                                                                                                             املوارد بشكل أمثل.ام هذه جانب ضرورة استخد

_ عدم استطاعة الدول تحقيق االكتفاء الذاتي من كل السلع وذلك بسبب امليزات الطبيعية واملكتسبة وبسبب 1

 3اختالف ظروف اإلنتاج لكل سلعة .

                                                             
 .31، 31ص،ص، 2002األردن، - حسام علي داود وآخرون، اقتصاديات التجارة الخارجية، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان - 1 

 . 9، ص2032األردن، -عطا هللا الزبون ،التجارة الخارجية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان  - 2 

  3 - نداء محمد الصوص،التجارة الخارجية،مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع،عمان –األردن،2002،ص، 9، 30. 
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_ التخصص الدولي : حيث أن كل دولة تتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية مما يزيد من  2

 تعن إنتاج الدول األخرى والتي تتمفي هذه السلع وبالتالي عليها استبدالها بسلع أخرى مإنتاجها ووجود فائض لديها 

بدورها بميزة في إنتاجها. وهذا التخصص يؤدي إلى إنشاء مشروعات كبيرة وبالتالي يؤدي إلى تقليل التكلفة   

 1املتوسطة الكلية للوحدة الواحدة نتيجة وفرة الحجم الكبير .

 ل واألذواق لدى الشعوب من حيث رغبتهم بالحصول على السلع املنتجة في الدول األخرى ._ اختالف امليو  1

_ اختالف مستوى التكنولوجيا املستخدمة في اإلنتاج من دولة ألخرى، مما ينتج عنه تفاوت االستخدام األمثل  1

 مستوى التكنولوجيا . للموارد االقتصادية، حيث تتصف الظروف اإلنتاجية بالكفاءة العالية في ظل ارتفاع

السعي إلى زيادة الدخل القومي، اعتمادا على الدخل املتحقق من التجارة الخارجية وذلك بهدف رفع مستوى  – 2

 2املعيشة محليا وتحقيق الرفاه االقتصادي .

 التجارة الخارجية أهمية : ع الثالثالفر 

االقتصاد املحلي واالقتصاد الدولي ويعتبر مستوى ال شك أن هناك دورا كبيرا للتجارة الخارجية على مستوى 

أو معدل التجارة الخارجية للدولة مؤشرا للنمو االقتصادي فيها والذي ينعكس بدوره على النواحي 

 االجتماعية والعلمية والسياسية في الدولة .

للدولة وحجم وتختلف التجارة الخارجية بين الدول من حيث الحجم الذي يعتمد على القدرة اإلنتاجية 

االستهالك ومدى االنفتاح أو االنغالق الذي تتبعه الدولة  في عملية التبادل التجاري ناهيك عن حجم الدولة 

 من الناحية السكانية وامتالكها ملقومات التجارة وخصوصا العنصر التكنولوجي .

ك بسبب الندرة لتلك إن الهدف األساس ي للتجارة الخارجية هو تبادل السلع والخدمات بين الدول وذل

السل<ع في الدول املستوردة، ويترتب على تلك العملية التبادلية فوائد يتم من خاللها ظهور األهمية 

يترتب عليها فيما بعد أهمية اجتماعية وثقافية وسياسية في املجتمعات، ولعل أبرز تلك  االقتصادية والتي

 لي :األهمية تتلخص في قدرتها على إيجاد أو توفير ما ي

تعد التجارة الخارجية مصدرا أساسيا في الحصول على العمالت األجنبية الرئيسية أو النادرة منها مما  -3

يعزز قدرة الدولة من السيولة النقدية التي تعد من مرتكزات العمليات االقتصادية خصوصا عمليات 

 3 التمويل واالستثمار .

 

                                                             
  1-  نداء محمد الصوص،مرجع سبق ذكره، ص، 9،  33.

 .71حسام علي داود، مرجع سبق ذكره ، ص،  -2 

  3 - عطا هللا الزبون، مرجع سبق ذكره، ص، 31، 31. 
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والخدمات مما لم يكن هناك تجارة خارجية وذلك من خالل تحقيق أكبر إشباع ممكن من السلع  -2

 الحصول على سلع وخدمات يصعب إنتاجها محليا.

تأمين احتياجات الدول النامية من املتطلبات األساسية للتنمية االقتصادية مثل رؤوس األموال  -1

يط القطاعات االقتصادية والتكنولوجيا، ومصادر العمالت األجنبية واإلدارة الحديثة التي تساعد على تنش

 املختلفة في االقتصاد الوطني.

 1زيادة الدخل القومي اعتمادا على التخصص في اإلنتاج وتقسيم العمل الدولي. -1

اختالف تكاليف إنتاج نفس السلعة بين دول العالم حيث تستطيع دولة ما إنتاج سلعة معينة داخليا لكن  -2

الدول األخرى، لذا يكون من األفضل لها عدم إنتاجها محليا واستيرادها بتكاليف مرتفعة نسبيا باملقارنة مع 

 2من الخارج.

 : أهداف التجارة الخارجية الرابعالفرع 

 يمكن إبراز هذه األهداف بما يلي:

االستفادة القصوى من فائض اإلنتاج،إذ أن التصدير يؤدي إلى زيادة الناتج القومي مما ينعكس على وضع -3

وتوفير السلع الضرورية واألساسية، والعكس صحيح إذ أن ضعف التصدير يؤدي إلى خسارة في العمالة، 

 الناتج القومي وتخفيض مساهمته في الدولة، وزيادة البطالة وتدهور مستوى معيشة األفراد.

الت استيراد السلع الضرورية التي ال يمكن إنتاجها محليا لسبب ما فعلى سبيل املثال يمكن استيراد اآل-2

واملعدات الضرورية الالزمة لبناء مصنع نسيج، إذ يمكن أن يوفر هذا املصنع العديد من فرص العمل، 

 وبالتالي املساهمة في عملية التصدير وزيادة الدخول والناتج القومي.

إحالل الواردات،وهذا يتوقف على عنصر التكلفة،فإذا كانت السلع يمكن إنتاجها محليا بتكاليف معقولة -1

فإن مثل هذا اإلنتاج يمكن أن يسبب مشاكل إدارية ورأسمالية ومشاكل في القدرات الفنية أيضا، إال أنه 

يساعد على ترويج السياسة التجارية، وبالتالي يمكن من القيام بعمليات التصدير املهمة، ومن جهة أخرى 

ها أعلى من تكلفة استيرادها وهنا فإن هناك بعض السلع التي يمكن إنتاجها محليا، ولكن تكون تكاليف إنتاج

 تلعب اإلجراءات الحكومية دورا كبيرا في هذا املجال ويسود هذا الوضع غالبا في الدول النامية .

 3نقل التكنولوجيا والتقنية لبناء وإعادة هيكلة البنية التحتية للدولة . -1

                                                             
  1 - حسام علي داود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص،31، 32.

 ،شر والتوزيعالسيد محمد أحمد السريتي،د محمد عزت محمد غزالن، التجارة الدولية واملؤسسات املالية الدولية، دار التعليم الجامعي للطباعة والن - 2 

 .9،ص، 2032اإلسكندرية، 

  3 - شقيري نوري موس ى واخرون ،التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية ،دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان- األردن،2032،ص، 23، 22.
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م الدول النامية للعبور اآلمن، وتضييق السبيل الوحيد أما باعتبارهامن تكنولوجيا املعلومات  االستفادة-2

الفجوة القائمة بين البلدان املتقدمة والبلدان النامية، فعلى سبيل املثال استطاعت الهند أن تصدر البرامج 

 وتنافس الدول املتقدمة .

دراسة موازين املدفوعات للدول ونظم أسعار الصرف فيها ومعالجة االختالل والتوازن في موازين -1

 وعات .املدف

دراسة السياسات التجارية املتبعة من قبل تلك الدول في مجال التجارة الدولة كسياسة الحماية أو -1

 1الحرية وغير ذلك .

 املطلب الثاني : نظريات التجارة الخارجية 

تعتبر املكاسب من التجارة الحافز الرئيس ي لقيام التجارة بين الدول، وتزداد هذه املكاسب بسبب التخصص 

ي إنتاج السلع والخدمات، مما يؤدي إلى توجيه املوارد االقتصادية نحو االستخدامات األكثر إنتاجية في ف

الدول املشتركة في التجارة وتعتبر النظرية الكالسيكية أولى النظريات التي حاولت تفسير أسباب قيام التجارة 

يات الحديثة في التجارة الخارجية. فقد بين الدول، حيث تشكل هذه النظرية األساس النظري لدراسة النظر 

حاول رواد هذه النظرية بحث أهمية وحقيقة القضايا املتعلقة بالسياسة التجارية الخارجية للدولة بناء على 

تفسير أسباب ظهور املكاسب من التجارة، واستندوا في ذلك إلى مجموعة من الفرضيات التي قيدت 

التي ارتكزت إليها نظرياتهم اعتبار العمل هو العنصر اإلنتاجي  تحليلهم، ومن هذه الفرضيات الرئيسية

املستخدم في اإلنتاج وكذلك مبدأ تقسيم العمل باعتباره األساس لزيادة اإلنتاج بسبب التخصص الناجم 

 عنه. 

ل  الفرع   Absolute Advantage Theoryنظرية امليزة املطلقة  :األو 

تعد هذه النظرية أول نظرية ظهرت لتفسير قيام التجارة بين الدول لالقتصادي "آدم سميث" من خالل 

، حيث ركزت هذه النظرية على جانب العرض في 3111عام  Wealth of Nationsكتابه الشهير ثروة األمم 

رة بين الدول بمعنى تفسير أسباب الفوارق السعرية بين الدول، واعتمدت في ذلك على تحديد أنماط التجا

تحديد السلع التي تقوم الدولة بتصديرها والسلع األخرى التي تقوم باستيرادها من الدول املشتركة معها في 

 التجارة.

وتعتبر هذه النظرية أن وظيفة التجارة الخارجية هي التغلب على ضيق السوق املحلي، وإيجاد املجال الحيوي 

  2ستهالك املحلي لكل دولة مشتركة في التجارة. وتستخدم هذه النظريةلتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة اال 

 

                                                             
  1 - شقيري نوري موس ى وآخرون، التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان – األردن،2032،ص23، 22. 

  2 - حسام علي داود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص، 11.
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 Absoluteالفرق املطلق في التكاليف اإلنتاجية بين الدول، وهذا املفهوم يعرف ب"امليزة املطلقة" 

Advantage  وقد اعتمد "آدم سميث" مبدأ تقسيم العمل في اإلنتاج، حيث اعتبره الركيزة األساسية التي

ولهذا اعتبر سميث أن التكلفة  وجهها الوجهة االقتصادية الصحيحة،قدرة الدولة اإلنتاجية، وتتحكم 

 الحقيقية لإلنتاج تقاس بمقدار وقت العمل الالزم إلنتاج السلعة.

 ا الفرضيات التي استندت إليها نظرية امليزة املطلقة فهي :أّم 

من السلع بكلفة حقيقية أقل مما يستطيع  كل دولة تنتج سلعة واحدة على األقل أو مجموعة _ أّن 3

شركاؤها. ويترتب على هذه الفرضية أن كل دولة ستكسب أكثر فيما إذا تخصصت في إنتاج السلعة التي 

تتمتع بميزة مطلقة في إنتاجها، ثم تقوم بتصدير الفائض من هذه السلعة، وتستورد السلع األخرى التي 

 ع الدول األخرى.تنتجها بكلفة  حقيقية أعلى مما تستطي

الكلفة الحقيقية تقاس بمقدار وقت العمل الالزم إلنتاج السلعة وفقا لنظرية القيمة املبنية على  _ أّن 2

. وبناء على هذه الفرضية فإن السلع ستبادل بعضها ببعض وفقا لساعة Labor Theory of Valueالعمل 

 العمل املستخدمة في إنتاجها.

( ساعة عمل، في حين 20انت الوحدة الواحدة من سلعة الطعام يستلزم إنتاجها )فعلى سبيل املثال : إذا ك  

( ساعة عمل، فإن ذلك يعني أن وحدة املالبس تساوي ثالثة أضعاف 10أن إنتاج وحدة املالبس يتطلب )

 قيمة وحدة الطعام، ولهذا فإن وحدة املالبس ستبادل بثالث وحدات من الطعام.

إلنتاجي الوحيد املستخدم في اإلنتاج، مما يعني أن تكلفة العمل تعبر عن التكاليف العمل هو العنصر ا _ أّن 1

 اإلجمالية لإلنتاج.

آلية السوق واملنافسة داخل االقتصاد تضمن وجود معدل تبادل واحد بين السلع والذي يعكس  _ أّن 1

عات املختلفة تضمن تبادل تكلفة العمل الحقيقية لهذه السلع، بمعنى أن قابلية العمل للتحرك بين الصنا

السلع وفقا لتكلفتها من العمل. ففي املثال السابق لن يقبل األفراد أكثر من ثالث وحدات من الطعام مقابل 

 وحدة واحدة من املالبس.

_ صعوبة انتقال عنصر العمل بين الدول، مما يعني عدم إمكانية تطبيق نظرية القيمة املبنية على العمل في 2

ت التبادل السلعي بين الدول. وهذا يؤدي إلى أن يكون معدل التبادل الدولي للسلع املتاجر بها تحديد معدال 

غير  املساوي لنسبة العمل املستخدم في إنتاجها بسبب العوائق السياسية والثقافية والقانونية أمام حركة 

 1عنصر العمل عبر الدول املختلفة.

 

 

                                                             
  1- حسام علي داود، مرجع سبق ذكره، ص، 11، 12.
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 Comparative Advantage Theory: نظرية امليزة النسبية الثاني الفرع

                                                                  ي كتابه                                                                                                                      لرد على نظرية "آدم سميث" وذلك ففي القرن التاسع عشر قام االقتصادي االنجليزي "ديفيد ريكاردو" با

 3231عام   The Principles of Political Economy and Taxesاملشهور مبادئ االقتصاد السياس ي و الضرائب 

 وفي الفصل السابع من كتابه أعلن ريكاردو عن قانون امليزة النسبية في التجارة الخارجية .

وطبقا لهذه النظرية فإن ليس كل الدول لديها ميزة مطلقة في اإلنتاج، وذلك بسبب استخدام بعض الدول 

غير قادرة على بناء مشاريع ضخمة لالستفادة من الوفرة  أساليب وطرق إنتاج تقليدية وغير كفؤة مما يجعلها

في التكاليف كما في الدول النامية. ولهذا فإن جوهر هذه النظرية يعتمد على أن نظرية امليزة املطلقة ال 

تستطيع تفسير قيام التجارة بين الدول بناء على التكاليف املطلقة في اإلنتاج. وبالتالي يبرز السؤال اآلتي : 

 تستطيع هذه الدول األقل كفاءة منافسة الدول املتقدمة؟. كيف

لقد بين ريكاردو في كتابه أنه ليس من الضروري توفر امليزة املطلقة للدولة في إنتاج إحدى السلع لكي تحقق 

مكاسب من الدخول في التجارة الدولية ،بل يكفي أن يتوفر للدولة ما أسماه ريكاردو "امليزة النسبية" في 

أو في بعض السلع التي تنتجها، لذلك فإن قيام التجارة يعتمد على اختالف التكاليف النسبية للسلع إحدى 

Comparative Cost  عبر الدول وليس التكاليف املطلقة، ولهذا فإن الدولة تحقق مكاسب من التجارة حتى

  1ها التجاريين. لو كانت ذات تكاليف حقيقية أكبر في جميع السلع التي تنتجها مقارنة مع شركاؤ 

 االفتراضات األساسية لنظرية امليزة النسبية:  

 / وجود دولتين .3

 /وجود سلعتين .2

 /حرية التجارة واملنافسة الكاملة.1

/تكلفة اإلنتاج تقاس من خالل العمل )ساعات العمل ( وهو ما يعرف بنظرية القيمة في العمل عند قياس 1

 2تكلفة إنتاج السلعة . 

 ( H-Oأولين –:نظرية الوفرة النسبية في عوامل اإلنتاج )نظرية هكشر الثالث الفرع

كان الفضل في إظهار األساس النظري لهذا النموذج في التجارة الدولية إلى االقتصادي السويدي هكشر  

Heckscher   وتلميذه أولينOhlin  في مطلع القرن املاض ي حيث توصال إلى نتيجة هامة هي أن اختالف

 3تكاليف أي األسعار النسبية بين الدول يعود إلى اختالف وفرة املوارد االقتصادية بين الدول .ال

                                                             
 .12حسام علي داود وآخرون، مرجع بق ذكره، - 1 

 .11، 11وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص، شقيري نوري موس ى  - 2 

  3 - شريف علي الصوص، التجارة الدولية)األسس والتطبيقات(، دارأسامة للنشر والتوزيع،عمان- األردن، 2102، ص، 54، 54.
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الدول تختلف فيما بينها من حيث الوفرة أي العرض في عوامل اإلنتاج  في البداية أّن  "هكشر"من هنا الحظ 

املختلفة، وهذه االختالفات املطلقة في عرض العوامل اإلنتاجية ينتج عنها أيضا كنتيجة منطقية اختالفات في 

في  "أولين"و "هكشر"الوفرة النسبية أي العرض النسبي لهذه العوامل.والفكرة األساسية التي اعتمد عليها 

تحليل هذه االختالفات في املوارد عبر الدول هو ربطها باختالفات مقابلة في أسعار السلع االقتصادية في هذه 

 الدول .

الدول التي لديها وفرة نسبية في عنصر إنتاجي معين ستتمتع بسعر توازني منخفض  بأّن  "أولين"وقد الحظ 

ون خدم كميات كبيرة نسبيا من هذا العنصر في إنتاجها سيكالسلع التي تست وبالتالي فإّن  .نصرنسبيا لهذا الع

مما يعني أن يكون للدولة ميزة نسبية في السلع التي تستخدم بكثافة في . لها أيضا أسعار منخفضة نسبيا

هذا التحليل يفسر أنماط التجارة بالتركيز على  يتبين من ذلك أّن . عنصر اإلنتاج الوفير نسبيا فيهاإنتاجها 

 .وفرة عوامل اإلنتاج عبر الدول ف اختال 

عدم وجود اختالفات أخرى بين الدول من حيث الذوق والتكنولوجيا،  "أولين"ويفترض التحليل الخاص ب

حيث أن وجود مثل هذه االختالفات قد يجعل العالقة بين وفرة عناصر اإلنتاج وأسعار السلع غير محددة، 

اختالفات التكنولوجيا واألذواق غير هامة  لكنهم اعتبروا أّن لهذه اإلمكانية و  "أولين"و  "هكشر"وقد تنبه 

 1مقارنة باختالفات وفرة املوارد االقتصادية. 

 Model(H-O:) نموذج هكشر_أولين 

باستخدام نموذج اقتصادي يعتمد بشكل رئيس ي على  Paul Samuelson "سامويلسون "لقد قام االقتصادي 

 _أولين بناء على الفرضيات التالية : التحليل البياني لتفسير  نظرية هكشر

 الدولة تقوم بإنتاج سلعتين فقط . .أّن 3

 .Capitalورأس املال Labor اإلنتاج يعتمد على عنصرين إنتاجيين هما العمل  .أّن 2

كمية اإلنتاج باالشتراك مع املستوى التكنولوجي تحدد الحد األقص ى من إنتاج السلعة من خالل دالة  .أّن 1

اإلنتاج وتعبر دالة اإلنتاج عن العالقة الفنية بين مدخالت اإلنتاج )عناصر اإلنتاج(، واإلنتاج من السلعة 

ين منحنى الناتج املتساوي التوليفات ويتم تمثيل هذه الدالة بمنحنيات الناتج املتساوي) املتكافئ( حيث يب

 )املجموعات( املختلفة من عوامل اإلنتاج التي تعطي مستوى ثابت من اإلنتاج.

االقتصاد ينتج سلعتين هما األحذية واألقمشة باستخدام عنصرين  ولتوضيح هذا النموذج افترض أّن 

السلعة املراد إنتاجها هي األقمشة . الشكل يبين منحنيات  وافترض أّن   (L( والعمل )kإنتاجيين هما رأس املال)

 C3 ;C2 C1.2;ناتج متساوي )متكافئ( إلنتاج سلعة األقمشة وهذه املنحنيات هي 

                                                             
 .12 ، 11الصوص،مرجع سبق ذكره، ص،علي شريف   - 1 

 .11حسام علي داود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص،  - 2 
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 (: نموذج هكشر أولينI-17الشكل رقم )

                                       A   (K/L                                                     )                    ( كمية رأس املالK) 

 

 

  B                (k/L)A                                                                                 

C3                         

                                         B                  C2                                                      

C1                                                        

    (Lكمية العمل )

 . 11د.حسام علي داود وآخرون،مرجع سبق ذكره، ص،   املصدر:

 يالحظ من الشكل ما يلي :

 ة.وى معين وثابت من إنتاج األقمش( يمثل مستC1 ;C2 ;C3كل منحنى من منحنيات الناتج املتساوي) أّن -3

منحنيات كلما ابتعدت عن نقطة األصل كلما زاد مستوى اإلنتاج، ألن ذلك يتضمن استخدام كميات  أّن -2

يمثل مستوى  C2، C2 يمثل مستوى إنتاج أعلى من C3، فاملنحنى ية من العمل ورأس املال أو كليهماإضاف

 . C1إنتاج أعلى من 

 من األقمشة يمكن أن يتحقق بطرق كثيرة منها : C2مستوى اإلنتاج  أّن -1

 .Bباستخدام نسبة قليلة من رأس املال إلى العمل عند النقطة  -)أ(

 .Aباستخدام نسبة كبيرة من رأس املال إلى العمل عند النقطة  -)ب(

 C2وكال اإلمكانيتين من نسب رأس املال إلى العمل تقع على املنحنى 
ّ
ه كلما تحركت نقطة ، وبناء على ذلك فإن

( تنخفض بسبب زيادة كمية   K/Lنسبة رأس املال إلى العمل) اإلنتاج من أعلى اليسار إلى أسفل جهة اليمين، فإّن 

على نفس  Aا أن االتجاه نحو األعلى باتجاه النقطة العمل وانخفاض كمية رأس املال املستخدمة في اإلنتاج. كم

( تزداد بسبب زيادة رأس املال وانخفاض العمل املستخدم في  K/Lفإن نسبة رأس املال إلى العمل ) C2املنحنى

 C2 .1إنتاج السلعة عند هذا املستوى الثابت من اإلنتاج 

 
                                                             

  1 -  حسام علي داود وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص، 11.
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 اإلطار املفاهيمي للتصدير: :  املبحث الثاني

خالل هذا املبحث أن نذكر أهم املفاهيم املتعلقة بالتصدير املتعلقة باعتبارها ضرورية ملعالجة سنحاول من 

 املوضوع .

افع التصدير  ل املطلب األو    :  ماهية ودو

مؤسسة، وأسلوبا جيدا لتطورها ونموها املستمر. ويتحقق  أويعد االنفتاح الدولي حاليا حاجة ماسة ألي مشروع 

.الخ. لقد كان التبادل التجاري الشراكة والتعاون واالمتيازات..،بأشكال مختلفة :التصديراالنفتاح هذا 

تصدير( ومازال يشكل األسلوب األكثر شيوعا في التبادل الخارجي. حاليا يميل هذا األسلوب إلى  البسيط)استيراد،

املباشرة من خالل إنشاء فروع  أخذ أشكال أكثر تعقيدا وتكلفا مثل منح التراخيص واالمتيازات واالستثمارات

 1توزيع وإنتاج في الدول األجنبية.

ل  الفرع  تعريف عملية التصدير : األو 

ضرورة حيوية واضحة للغاية وفوائده االقتصادية ال خالف عليها، ويمكن توضيح مفهوم  يعتبر التصدير

 
ّ
املقيمون وغير املقيمين :"تلك العمليات التي تتعلق بالسلع والخدمات التي يؤديها بصفة نهائية  هالتصدير على أن

     ".في البلد

 التصدير هو عبارة عن بيع للمنتجات من دولة ألخرى وفق نظام معترف به  وكتعريف أدق يمكن القول بأّن      

والتصدير من جانب الدول املصدرة، ويعتبر أهم محل  ن ونظم تدعم االستيراد من جانب الدولة املستهلكةوقواني

طار املحروقات واملقصود ذلك هناك ما يعرف بالتصدير خارج إ جانب صدير في الجزائر تصدير املحروقات،إلىللت

طار املحروقات هي :"سلع وخدمات وأصول رأسمالية إالصادرات خارج  والخدمات، حيث أّن منه تصدير البضائع 

 2خارجية منتقلة من الدول املنتجة لها".تباع إلى دول 

  "فؤاد مصطفى"ويعرف 
ّ
، أو بتعبير " بيع سلعة معينة من مراكز إنتاجها إلى مراكز تسويقهاه :محمود التصدير بأن

ل نفس السلعة جزء من السلعة فائضا من إنتاجها إلى السوق آخر تمث األسواق التي تمثل من أحد آخر

                                                                                                                                                                     ".             احتياجاتها

 تصدير على املستويات التالية :وفي ذات السياق، يمكن تقديم مفهوم لل* 

                                                                                                                                                                               "."هو عملية تصريف الفائض االقتصادي الذي حققته املؤسسة إلى األعوان الخارجيةعلى مستوى املؤسسة : -أ

ة إلى الدول التي تعاني من الذي حققته دولعملية تصريف الفائض االقتصادي هو  املستوى الوطني :"على  -ب

 3نقص في اإلنتاج، وهو عملية عبور السلع والخدمات من الحدود الوطنية ".

                                                             
  1 -  رضوان املحمود العمر،التسويق الدولي،دار وائل للنشر والتوزيع،األردن-عمان،2001،ص،311.

  2 - وئام بغياني،تحفيز التصدير للمؤسسة االقتصادية الجزائرية،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،العدد 31،2039،ص،33، 32.

  3 -   بن لحرش صراح، تشجيع الصادرات خارج املحروقات دراسة حالة،ماجستر، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة أم البواقي،2031،ص،32. 



واقع التصدير في املؤسسات الجزائرية            األّول                                                      لالفص  

 

15 
 

الدول، يستعمل  ألي دولة منهو وسيلة من وسائل الرفاه االقتصادي  "التصدير على املستوى الدولي : -ج

ملواجهة املنافسة واقتحام األسواق الخارجية، والتحكم في تقنياته يؤدي إلى ازدهار العالقات االقتصادية 

 1الخارجية لدولة ما ".

وكتعريف شامل يمكن القول بأن الصادرات تمثل انفتاحا أجنبيا يؤدي إلى إضافة قوة جديدة إلى تيار اإلنفاق 

 اخل التدفق الدائري للدخل الوطني.الكلي باعتبارها حقنا د

 أهمية التصدير: الثاني الفرع

يعتبر التصدير ذو أهمية كبرى في اقتصاديات مختلف الدول،وهو أحد العوامل األساسية للتنمية االقتصادية 

فلمدة طويلة من الزمن اعتبره أصحاب النظرية التجارية وسيلة فعالة لتحقيق معدالت النمو املرجوة ، كما 

ه تتمثل في كونه مورد هام من موارد اعتبر طريقة ناجعة لجمع أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة ، فأهميت

من يرى أن التصدير مرتبط بحجم سوق اإلنتاج الذي كلما زاد اضطرت مختلف العملة الصعبة، وهناك 

املؤسسات والشركات إلى مضاعفة اإلنتاج قصد تغطية هذه الزيادة في السوق ثم بعد ذلك يتم تصريف 

 الفائض إلى الخارج عن طريق التصدير .

 ع الصادرات املحرك األساس ي لعملية التنمية بأي دولة، وهذا من خالل أهميته التي تتجلى فيما يلي :يعتبر قطا

 خلق فرص عمل جديدة: -7

يعتبر قطاع التصدير املستوعب الرئيس ي للعمالة الجديدة في أي اقتصاد ،حيث تزداد فرص العمل في 

ءتها اإلنتاجية وقدرتها التنافسية،لذلك فالصادرات القطاعات التي تشهد زيادة في صادراتها نظرا لزيادة كفا

ألف فرصة عمل  210تلعب دورا هاما في توفير فرص العمل إذ أن كل مليار دوالر من الصادرات يضيف نحو 

كوريا جديدة ،وهذا ما أكدته تجارب العديد من الدول مثل دول شرق آسيا وهي اليابان، هونج كونج،

،تايوان،اندونيسيا،وتايالند من استخدام التوجه التصديري في توليد معدالت نمو مرتفعة  نغافورةالجنوبية،س

 وخلق فرص عمل جديدة، األمر الذي ساعد على انخفاض مستوى البطالة إلى مستويات متدنية .

 إصالح العجز في ميزان املدفوعات : -2

يؤثر بصورة مباشرة على التوازن املالي واالستقرار تعتبر الصادرات أحد املوارد الهامة لجلب النقد األجنبي،مما 

النقدي للعملة املحلية للبلد وأسعار الصرف ،وعليه تلعب الصادرات دورا مهما ومباشرا في معالجة االختالل في 

 2.ميزان املدفوعات وذلك من خالل معالجة أي خلل في امليزان التجاري 

 

 

                                                             
  1- .بن لحرش صراح، مرجع سبق ذكره، ص،39.

  2 -  برواين شهرزاد،محددات الصادرات الصناعية في الجزائر،أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان،2032،ص،2، 1.



واقع التصدير في املؤسسات الجزائرية            األّول                                                      لالفص  

 

16 
 

 جذب االستثمار املحلي واألجنبي : -3

تبر االستثمار املحرك األساس ي لنجاح عملية التصدير، وهذا ما أكدته العديد من التجارب الدولية التي عي 

حققت نموا ملحوظا في عملياتها التصديرية، وذلك ألن االستثمار األجنبي يأتي بالتكنولوجيا الحديثة املتطورة 

يا الحديثة تساهم بشكل كبير في تطوير نوعية والخبرة باإلضافة إلى االرتباط باألسواق العاملية، فالتكنولوج

املنتج وخفض تكاليف إنتاجها، كما يسمح االستثمار أيضا بتوافر رأس املال الذي يسمح بدوره في التوسيع في 

اإلنتاج وتنوع املنتج وتحسين جودته، وعلى هذا األساس يعمل االستثمار على إنشاء صناعات جديدة وتحسين 

صناعات القائمة وربط املنتجين املحليين باألسواق الدولية وهذا ما تحتاج إليه أي دولة القدرة التنافسية لل

وتحقيق معدالت نمو مرتفعة، أضف إلى أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جلب للنهوض باقتصادها 

لتي تقوم بدورها االستثمارية التي تتمثل في صورة زيادة في الصادرات الخدمية والسلعية ا املزيد من التدفقات

أيضا في جذب استثمارات جديدة، فالعالقة بين التوجه التصديري للسياسة االقتصادية وجذب االستثمارات 

الجديدة ال تتحقق إال بعد فترة من الزمن، وذلك بعد أن تسفر قناعة املستثمرين بأن السياسة االقتصادية 

 سنة تلو األخرى.توجهت بدون رجعة للتصدير من خالل االستمرار في ذلك 

 تحقيق معدالت نمو مطردة : -4

هدف أي سياسة اقتصادية في أي بلد هو تحقيق معدالت نمو مرتفعة، فاالهتمام بالصادرات عن طريق  إّن 

تنميتها وتطويرها وتشجيعها من خالل خلق املناخ املناسب لذلك سيكون له مردود إيجابي على جذب 

يزان التجاري ومن ثم االستثمارات األجنبية واملحلية، باإلضافة إلى خلق فرص عمل جديدة إصالح العجز في امل

الصادرات،  ميزان املدفوعات، وهذا ال يتحقق إال من خالل العمل على حل املشاكل التي تقف عائقا أمام نمو

متكاملة وواضحة األبعاد بين مختلف هياكل املؤسسة التي تؤثر على العملية سياسات وذلك عن طريق تخطيط 

ونمو قطاع  ممدى أهمية خلق املناخ املناسب لتقد التصديرية في أي دولة، وعلى هذا األساس يتضح

 1االقتصادية ككل.  ذلك من مردود إيجابي في تحقيق أهداف السياسة ا فيالصادرات، مل

 : أنواع التصدير الثالث الفرع

 هناك عدة أنواع للتصدير منها : تصدير مباشر وتصدير غير مباشر وتصدير مشترك.

 :Direct Exportالتصدير املباشر-7

يتطلب التصدير املباشر وجود صلة مباشرة بين املؤسسة املنتجة واملصدرة في نفس الوقت ) الطرف البائع( 

واملؤسسة املستفيدة )الطرف املشتري( خارج البلد األصلي للمؤسسة املصدرة دون االستعانة بخدمات 

 2ه العملية تتضح في الشكل التالي :الوسطاء، هذ

 

                                                             
  1 -  برواين شهرزاد، مرجع سبق ذكره، ص،1 ،1.

  2- . بلحرش صراح، مرجع سبق ذكره، ص، 22.
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 التصدير املباشر(I- 12الشكل رقم)

                                البلد األصلي                                                                                                                  األجنبي  البلد           

 

 

 .22،مرجع سبق ذكره،ص لحرش صراحبن املصدر:

 كما يفيد التصدير املباشر في تعميق معرفة وخبرة املؤسسة باألسواق الدولية ، ويتم بإحدى السبل التالية:

تصدير ليقوم بكافة مهام إنشاء قسم التصدير لألسواق الخارجية : وهذا يتطلب من املؤسسة إنشاء قسم ال -

 .التصدير

األسواق الخارجية : حيث تقوم املؤسسة بإنشاء فروع في السوق األجنبي يتولى مهام التصدير إنشاء فروع في  -

 يسمح للمؤسسة بتحقيق رقابة على نشاطاتها في السوق الخارجية. والتوزيع في ذلك السوق، وهذا ما

ذلك للتفاوض معهم العمالء في األسواق األجنبية، و إرسال مندوبي بيع للخارج: حيث يتولون عملية البحث عن  -

 بشأن عقد صفقات البيع.

 :Indirect Exportالتصدير غير املباشر -2

"ذلك النشاط الذي  يعد التصدير غير املباشر الطريقة األكثر شيوعا في اقتحام األسواق الخارجية، ويقصد به :

املنتج إلى األسواق في الخارج يترتب على قيام مؤسسة ما ببيع منتجاتها إلى مستفيد محلي يتولى عملية تصدير 

 1، والشكل التالي يوضح ذلك:"سواء كان املنتج في شكله األصلي بشكله املعدل

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1 - بن لحرش صراح،مرجع سبق ذكره،ص،22.  

Co. A عملية البيع املباشر Co. C 
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 ( : التصدير غير املباشرI- 13الشكل رقم )

 البلد األصلي                                                                                                                   

 

 

 البيع إلى مستفيد أجنبي                          البيع إلى مستفيد محلي                         البلد األجنبي                

 

 

 .21بن لحرش صراح،مرجع سبق ذكره ،ص،املصدر:

ها تتضمن يطبق هذا النوع من التصدير عادة املؤسسات حديثة العهد بالتصدير إلى األسواق الخارجية، وذلك ألنّ 

فالوسط التجاري  ،أليدي عاملة في الخارجأقل استثمارا وأقل مخاطرة، وهذا النوع ال يكلف املؤسسة أي تعيين 

 لديه معرفة كافية بأحوال السوق األجنبي وطريقة التعامل في األسواق األجنبية املستهدفة خارجيا . 

ية وفروعها واملشروعات املشتركة، وعمليات البناء كما يتم أيضا عن طريق وكالء التوزيع وشركات متعددة الجنس

أكثر تعقيدا وتشابكا  أشكاالالتصدير غير املباشر  يأخذوقد  ،والتشغيل وغيرها من صيغ إدارة األعمال الدولية

 1عن الصور البسيطة التي تم عرضها في الشكل أعاله.

 التصدير املشترك أو املنظم :-3

 التصدير املشترك هو عبارة عن 
ّ
ه يشكل تضامن عدة مصدرين ذوي اهتمام خاص أو مشترك للتصدير معا. إن

أسلوبا فريدا في تنظيم النشاط التصديري، حيث تقوم شركات األعضاء باالشتراك في تنظيم معين بهدف تحسين 

أنشطتها التصديرية. يمكن أن يظهر هذا األسلوب بأشكال قانونية)مثل االتحاد التصديري،التصدير 

. وتترجم أهدافا محددة تبدأ من الحصول على املعلومات عن (،تجمع استكشاف األسواق...Piggy backاملحمول 

األسواق وحتى البيع للمنتجات في إطار شركة تجارية. يمكن التحدث عن االتحاد التصديري عندما تكون مهمة 

لتوزيع نتحدث بدقة عن االتحاد متعلقة بمستوى استكشاف األسواق والترويج وشحن البضاعة. في مجال ا

 2أسلوب الحمل )التصدير املحمول( .

 

 

                                                             
  1- بن لحرش صراح، مرجع سبق ذكره،ص،21.

  2- رضوان املحمود العمر،التسويق الدولي، دار وائل للنشر والتوزيع، االردن –عمان،2001،ص،313.  

Co. A 

Co. B  Co. C 



واقع التصدير في املؤسسات الجزائرية            األّول                                                      لالفص  

 

19 
 

 خطوات التصدير:الرابع الفرع

 للقيام بعملية التصدير يجب 
ّ
 الخطوات اآلتية : باعإت

 اتخاذ القرار ال:أو  

املستهدفة واملحتمل التعامل معها في الدول الخارجية  األسواقفي هذه املرحلة يقوم املصدر وبعد تحديد 

 بمجموعة من اإلجراءات من أهمها:

ومعرفة  إدراكالبدء في التخطيط لحمالت ترويجية وإعالنية عن البضاعة في السوق املستهدف وذلك لبناء  -3

 سواق ألول مرة .إذا كانت هذه السلعة تطرح في هذه األ عنها لدى املستهلك وخاصة 

 أوالخارجية سواء عن طريق فروع الشركات املصدرة  األسواق إلىعينات من السلع املنوي تصديرها  إرسال -2

املعارض من خالل  أومندوبي البيع لالتصال مباشرة بالعمالء  إرسالعن طريق  أوعن طريق املكاتب الخارجية 

ض كتابية موضحا فيها مدة سريان هذه ذه العينات مصحوبة بعرو عادة ما تكون هو ، التي تقام في تلك الدولة

 العروض والشروط املطلوبة وكذلك األسعار التي سيتم االتفاق عليها وعلى طريقة الدفع بها .

ة اشتراطات أو عوائق حكومية قد تفرض على مثل هذه جمع املعلومات القانونية الالزمة منذ البداية عن أيّ  -1

ة تحفظات أخرى تشترطها صفات اإلنتاج أو كمية اإلنتاج أو أيّ البضاعة املصدرة كطريقة التغليف أو موا

 حكومة أو تجار الدولة املستهدفة.

رخصة التصدير الشخصية  استصدار الرخص املطلوبة للتصدير من قبل الجهات املعنية. مع العلم أّن  -1

 وتصدر باسم مقدم الطلب، وال يجوز تعديلها باسم شخص آخر أو تحويلها للغير.

 ثاني
 
 باعهاا: اإلستراتيجية املراد إت

استالمها من قبل املستوردين والرد عليها  إستراتيجية تتضمن دراسة العروض التي تّم على الشركة أن تقوم ببناء 

وذلك إلعداد قائمة بأسماء املستوردين والشروط املطلوبة والتسهيالت املمكنة بحيث يمكن أيضا إجراء 

ات مع املستوردين املحتمل التعامل معهم بما يتناسب مع مصلحة الشركة مفاوضات بناء على هذه املعلوم

 اآلنية واإلستراتيجية تحقيقا ألهدافها. 

 وفي هذه املرحلة يبدأ املصدر أيضا بإعداد وتجهيز خط إنتاج والبضاعة حسب شروط العروض التي تّم 

التوصل  استالمها ومن املمكن تنفيذها. أي البرمجة الفعلية ألهداف واستراتيجيات الشركة والشروط التي تمّ 

 1إليها لغايات االتفاق النهائي مع املستورد.

 

 

                                                             
  1- شريف علي صوص، مرجع سبق ذكره،ص،323، 322.
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 اق النهائي مع املستورد" العقد" ثالثا: االتف

عمليات الشراء والبيع يتم تثبيت في ضوء إمكانيات الشركة وأهدافها وبعد االنتهاء من املفاوضات الخاصة ب

 وتوثيق بنود االتفاق التي تم التوصل إليها في صورة عقد تجاري يلزم الطرفين في تنفيذ بنوده.

 ت األولية إلتمام عملية التصدير رابعا: إعداد الوثائق واملستندا

 ويمكن تلخيص هذه الوثائق بما يلي :

تثبيت أمر الشراء يقوم املصدر بإعداد الفاتورة املبدئية للبضاعة : بعد استالم و  إعداد الفاتورة املبدئية -3

ل املرسل إليه املطلوبة وفق الشروط املتفق عليها في العقد وتحتوي عادة هذه الفاتورة على اسم العمي

ة والصنف، السعر، القيمة اإلجمالية، نوع العملة، طريقة الشحن، طريقة البضاعة، البلد املصدر إليه، الكمي

الدفع، ثم ترسل هذه الفاتورة وصور الوثائق األخرى مثل شهادة املنشأ وكشف التعبئة إلى املستورد طالبا منه 

 متابعة اإلجراءات الرسمية واالئتمانية املتفق عليها في العقد.

في : وهي عبارة عن كشف تفصيلي عن أرقام الطرود وصفتها وكميات البضائع املعبأة " الشد"  كشف التعبئة -2

 كل طرد من الطرود واألوزان التفصيلية واألوزان القائمة.

ها مطابقة لشروط وتصدر هذه الشهادة عادة من جهات حكومية مخولة بعد التحقق من أنّ  صحية :شهادة  -1

 التصدير في دولة املصدر.

طان الباخرة أو ويصدر عن التوكيل املالحي، و يعتبر بمثابة أمر من التوكيل املالحي لقب إذن الشحن : -1

 . يلة الشحن املتفق عليها في العقدالشحن البري أو الجوي باستالم البضائع املطلوب شحنها على وس

 اد الوثائق واملستندات النهائية خامسا : إعد

فاتح وهذه املستندات يتم إعدادها فور االنتهاء من إتمام عملية الشحن والتي يجب على املصدر تقديمها للبنك  

 االعتماد إذا كانت طريقة الدفع عن طريق االعتمادات املستندية وأهم هذه املستندات ما يلي  :

: وهذه الوثيقة يصدرها الشاحن وتعتبر بمثابة إيصال من الجهة الشاحنة أو الوكيل  بوليصة الشحن -3

املالحي بصفته وكيل عن مالك واسطة النقل يفيد استالمه للبضاعة وتعهده بتسليمها في ميناء التفريغ 

 1بنفس الحالة التي تم استالمها بها .

 

 

                                                             
  1- .شريف علي الصوص،مرجع سبق ذكره،ص،322، 321.
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الفاتورة التجارية النهائية أي قيمة املطالبة املالية كثمن : يقوم املصدر بإصدار الفاتورة التجارية الرسمية  -2

للبضاعة، وكشف التعبئة والتي تقدم نسخة عنها إلى الشاحن إلصدار بوليصة الشحن استنادا إلى 

املعلومات الواردة فيها.أما النسخة األصلية فتقدم إلى الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية مرفقة مع 

  دة الصحية والتي يتم املصادقة عليها أصوليا لغايات قبولها في بلد املستورد .شهادات املنشأ والشها

أهمها كشف التعبئة،شهادة املنشأ، شهادة معاينة وأية مستندات أخرى يطلبها  :مستندات ووثائق أخرى   -1

 املستورد من املصدر  إلجراءات التخليص .  

  واالتصالسادسا: املتابعة 

مسؤولية املصدر قد تنتهي في إيصال البضاعة إلى بلد املستورد وربما إلى مخازنه وفي هذه املرحلة يقوم املصدر  إّن 

بمتابعة سير الرحلة لواسطة الشحن  ويبقى على اتصال دائم مع وكالء الشحن ومع املستورد باعتباره طرفا آخر 

 املتفق عليه .في تنفيذ العقد حتى استالمه للبضاعة وفي مكان التسليم 

 سابعا:الخطابات الختامية

استالم املستورد لبضاعته ووفقا للشروط املطلوبة يتبادل الخطابات الختامية مع املستورد إذانا بابتداء  دبع

 1.تقض ي بالدفع بعد استالم البضاعة مرحلة عمل جديدة،وتقديم الوثائق الالزمة للبنك إذا كانت شروط االتفاق

افع التصدير : الخامس الفرع  دو

هدف سياسة التوجه للتصدير إلى التركيز بشكل رئيس ي على التصدير لألسواق الخارجية، حيث تعتبر 

الصادرات في الدول النامية مسؤولة بشكل أساس ي عن تمويل عملية التنمية االقتصادية وذلك عن طريق 

ذلك البد من توفير حصيلة من الصادرات  استيراد السلع الوسيطية والرأسمالية التي تحتاجها هذه العملية، ل

لتمويل الواردات. أيضا يمكن من خالل زيادة الصادرات زيادة الدخل القومي بكمية أكبر من زيادة الصادرات 

وذلك عن طريق مضاعف التجارة الخارجية، لذا أصبح التوجه نحو التصدير وتنمية الصادرات من أهم 

 ما يلي :ب تتمثل فياألهداف االقتصادية وذلك لعدة أسبا

 يتمثل السبب الرئيس ي في التخلص من العجز التجاري والذي تعاني منه العديد من الدول النامية. -3

أن عملية تنمية الصادرات تتضمن أكثر من تنمية موارد العمالت األجنبية وتحقيق التوازن الخارجي، بل هي  -2

ادة الدخل بفعل مضاعف فهذه املسألة األجل أساسية لتنمية الدخل القومي الحقيقي، وال نقصد بذلك زي

القصير وإنما نقصد جوهر عملية التنمية في األجل الطويل. فتنمية الصادرات حينما تعرف بدقة في إطار 

حرية التجارة، هي تغير هيكلي في النشاط اإلنتاجي املحلي ال يتم إال بإعادة توزيع املوارد االقتصادية املتاحة 

 2امليزة النسبية، وهذه األخيرة هي األنشطة األكثر كفاءة، واألكثر قدرة على النمو لصالح األنشطة ذات

                                                             
  1- .شريف علي الصوص،مرجع سبق ذكره،ص،321،321.

ر، كلية العلوم بلقلة  إبراهيم، آليات تنويع وتنمية الصادرات خارج املحروقات وأثرها على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجست -2

  .92، 93، ص،2009، جامعة الشف، االقتصادية 
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تنمية الصادرات تعبر في الواقع عن جوهر عملية التنمية االقتصادية في  بمعدالت مرتفعة، وعلى ذلك فإّن 

 إطار اقتصاد مفتوح.

 إطار تطورات أواخر الثمانينات ثّم تنمية الصادرات ألجل التنمية االقتصادية في ازدادت أهمية هدف  -1

لتسعينات التي شهدت تحوال عامليا لصالح اقتصاد السوق وحرية التجارة، فلقد كانت الدول النامية قبل ا

ذلك تعتمد على إستراتيجية إنمائية ذات توجه داخلي والتي تتمثل في إستراتيجية إحالل الواردات ولم تعبأ 

لبرنامج اإلصالح واالقتصادي والتعديل الهيكلي في مطلع التسعينات ومع قبول هذه الدول  بالصادرات،

تنمية الصادرات إلى الخارج  ىعل أصبح مطلوبا من هذه الدول التخلي عن هذه اإلستراتيجية وأن تبدأ العمل

 في إطار آليات السوق.

صاحبت الثروة املعلوماتية  املرحلة املقبلة من هذا القرن سوف تشهد آثارا أخرى مترتبة على العوملة التي إّن  -1

على املستوى العاملي والنمو املطرد في نشاط الشركات العابرة للقوميات على مستوى العالم في إطار حرية 

التجارة وتحرير ونمو أسواق رؤوس األموال في معظم الدول باإلضافة إلى ظهور شخصية املستهلك العاملي. 

ط بشكل متزايد بالقدرة على استخدام وتسخير أجهزة ووسائل عملية تنمية الصادرات سوف ترتب لذا فإّن 

الدول املتقدمة متفوقة في هذا  املعلومات في اكتشاف فرص التصدير املتاحة في أي مكان واملعروف أّن 

املجال وهذا ما يشكل تحد للدول النامية. أما التحدي الثاني فيتمثل في تزايد نشاط الشركات العابرة 

نعكس ذلك على الدول املضيفة باإليجاب أو بالسلب فيما يتعلق بتنمية الصادرات وهذا للقوميات، وقد ي

تحرير ونمو أسواق رؤوس األموال قد يسهم في االستثمار والتنمية خاصة  ما يحتاج لدراسة دقيقة، كما أّن 

األموال فيمكن ، أما الحركة العكسية لهذه األموالفي مجال صناعة الصادرات، والذي يتم بدخول رؤوس 

 3991.1أن تدمر هذا الهدف، وهذا ما حصل لدول جنوب شرق آسيا سنة 

 وهناك دوافع أخرى منها :

 تتمثل في تشبع السوق، ركود السوق،  موسمية السوق، تخصص املؤسسة.عوامل تجارية:  *

في املبيعات. تتمثل في البحث عن غلة الحجم واسترجاع االستثمارات من خالل التوسع عوامل مالية:  *

 وتخفيض تكاليف اإلنتاج وتخفيض الخطر من خالل التدويل والتواجد في عدة أسواق دولي.

تتمثل في طلب تلقائي من الزبائن األجانب وتغير املحيط الدول نتيجة إزالة القيود وكذلك رغبة  عوامل بيئية: *

 .املسير في تدويل املؤسسة المتالكه الخبرة وحبه على تحمل املخاطر

يمنح الدفاع عن وجود املؤسسة ومواجهة املنافسة األجنبية حيث املؤسسات تخش ى من فقدان األسواق * 

 2فهي تسعى دوما لالحتفاظ على هذه األسواق عن طريق التصدير.الخارجية التي تتعامل معها 

 

                                                             
  1- بلقلة إبراهيم، مرجع سبق ذكره،ص،91،92.

كرة عبد الحميد، دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج املحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنة، دراسة حالة الجزائر،مذ .حمشة -2

  .21، ص، 2031ماجستر، كلية العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، 
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 1املؤسسة وبالتالي تقوم املؤسسة بتلبية هذه الطلبات في الوقت املناسب. عاملية الطلب على منتوجات* 

 املشاكل التي تعيق عملية التصدير : السادس الفرع

إلى مشاكل داخلية في الدولة املصدرة ومشاكل خارجية التي تواجه املصدرين في األسواق يمكن تقسيمها 

 الخارجية، وذلك كما يلي:

تؤدي  هناك العديد من املشاكل التي تعيق العملية التصديرية في الدول املصدرة ومن ثمّ  املشاكل الداخلية :-7

إلى انخفاض تنافسية الصادرات ملا تسببه هذه املشكالت من ارتفاع في تكلفة الصادرات أو تقليل جودة املنتجات 

 املصدرة، ومن بين تلك املشاكل ما يلي:

زمة للتصدير، والتي تتمثل في تدني مستوى خدمات الشحن والتخزين، االفتقار إلى البنية األساسية الال * 

باإلضافة إلى ارتفاع رسوم الخدمات في املوانئ البحرية والجوية، باإلضافة إلى تعدد اإلجراءات وتعقدها في 

 الجمارك.

* ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة االستغالل غير الكامل للطاقة اإلنتاجية للمشروعات باإلضافة إلى ارتفاع 

 تكاليف املواد الوسيطية.

* نقص املعلومات املتاحة عن الطلب العاملي وعن األسواق العاملية وفرص التصدير املختلفة، والذي يؤدي إلى 

 املتاحة.صعوبة تحديد أفضل مجاالت االستثمار 

باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمينات االجتماعية، وقد أدى ذلك إلى * ارتفاع مستويات األجور في بعض الدول، 

 ارتفاع تكلفة املنتجات ومن ثم اعتماد هذه الدول في املنافسة في األسواق الخارجية على الجودة وليس السعر.

 درين بالنسبة للمكونات املستوردة.إجراءات رد الرسوم الجمركية للمص * التأخير في

* عدم توافر املوارد الالزمة لتمويل عمليات التوسع والتطوير وخصوصا بالنسبة للمشروعات الصغير 

واملتوسطة، وارتفاع تكلفتها باإلضافة إلى إحجام بعض البنوك عن قبول االعتمادات املستندية  للمصدرين وما 

 على القدرة التنافسية للصادرات.قد يترتب على ذلك من التأثير سلبا 

ا يؤدي إلى غياب التنسيق * نقص املهارات والخبرات الالزمة إلدارة املشروعات وكيفية رسم اإلنتاج والتصدير، مّم 

 بين عمليا اإلنتاج والتصدير.

رجية. يواجه املصدرون مجموعة من املشاكل التي تعيق نمو الصادرات وتنبع من عوامل خااملشاكل الخارجية:-2

وفي بعض األحيان تكون هذه املشاكل أخطر من املشاكل الداخلية ملا تؤدي إليه من تقليل فرص نفاذ املصدرين 

  2 إلى أسواق هذه الدول، ومن بين تلك املشاكل ما يلي:

                                                             
  1- حمشة عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص، 21.

  2- بلقلة إبراهيم، مرجع سبق ذكره،ص ،90، 93.
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فرض شروط فنية  جودة التي تطبقها الدول األجنبية وخاصة الدول املتقدمة على الصادرات،حيث يتّم * معايير ال

على الصادرات من قبل الدول األوروبية والواليات املتحدة. باإلضافة إلى اشتراط العديد من الدول لشهادات تفيد 

 معينة على السلع املستوردة من الخارج ال تطلب من املنتجين املحليين . اختباراتبإجراء 

درين، باإلضافة إلى املصروفات الناتجة عن الفساد * الرسوم اإلضافية التي تفرضها الدول املستوردة على املص

 وعدم الشفافية في الدول املستوردة .

ا يؤدي إلى *الدعم الذي تقدمه الحكومات األجنبية ملنتجيها املحليين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مّم 

 1تنافسية الصادرات إلى هذه الدول . انخفاض

 املطلب الثاني : دور إستراتيجية التصدير في تحسين األداء املؤسساتي 

ل  الفرع  :  إستراتيجية التصدير األو 

  إّن 
ّ
باع أفضل التصدير يعتبر الركيزة األساسية في حياة املؤسسة املصدرة ولهذا يجب على املؤسسات املصدرة إت

 راتيجية التصدير وأنواعها.االستراتيجيات املتعلقة بالتصدير، ولهذا سنتعرف على إست

 : مفهوم إستراتيجية التصدير الأو  

تعرف إستراتيجية التصدير بأّنها أسلوبا علميا تعتمد عليه املؤسسات املصدرة لفرض نفسها أمام املنافسة 

 
ّ
 خاذ عدة وسائل وتدابير مختلفة.األجنبية في األسواق الخارجية وذلك بات

للدخول إلى السوق الخارجي،حيث أن الشركة قد تقدر بشكل غير فعال كما تعرف بأّنها هي الطريقة األبسط 

الفرائض من حين إلى أخر، وقد قد تقوم الشركة بعمل تعهدات فعالة للتوسع في التصديرات إلى األسواق 

 م ، الخاصة وفي كلتا الحالتين تقوم الشركة بتصنيع كل منتجاتها في بلدها األ 

 ثانيا: أنواع إستراتيجية التصدير

 إلستراتيجية التصدير أنواع متعددة نذكر منها :

تسعى املؤسسة في هذه الحالة لتحقيق هدف اختراق عدد كبير من  / إستراتيجية النمو املعتمدة على املنتج:7

  األسواق بمنتج واحد ويتم من خالل : 

 2_ القيام بتحديد منتوج أساس ي للمؤسسة .

 

                                                             
  1- بلقلة إبراهيم،مرجع سبق ذكره،ص،93.

2-                                                :00 2020/19-02-28      .https://slideshare.net/sihemsissaoui                                                                                         www
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 _ القيام بتسويق املنتوج في السوق املحلية وتعميمه وطنيا ثم دوليا. 

_ تكييف املنتوج حسب متطلبات األسواق الخارجية، حيث تقوم املؤسسة املصدرة بدراسة ومعرفة أذواق كل 

 سوق خارجي تريد الدخول إليه .

 _ القيام بتعديل املنتوج وتنميته بالطرق التقنية. 

القيام بمراقبة سوق  اإلستراتيجيةيجب على املؤسسة في هذه  النمو املعتمدة على األسواق:إستراتيجية  /2

الذي يكون من نفس النوع الخاص باملؤسسة وكذلك تعمل على مراقبة  معينة من حيث املنتوج املعروض فيها

  سعره وكمياته .

 األداء املؤسساتي  و املؤسسة االقتصادية : الثاني الفرع

اء مفهوما هاما بالنسبة للمؤسسات االقتصادية بشكل عام فهو يعتبر املحور الرئيس ي الذي تنصب يعتبر األد

ه حوله جهود املؤسسات االقتصادية، فتحسين أداء املؤسسات االقتصادية وتطويرها ليس أمرا اختياريا ولكنّ 

 أصبح شرطا ضروريا لبقاء واستمرارية املؤسسة االقتصادية.

ال : املؤسسة االقتصادية:   Economic Corporationأو 

، ولهذا سنتطرق إلى تعتبر املؤسسات االقتصادية بمثابة النواة األساسية من النشاط االقتصادي للمجتمع

 مجموعة من املفاهيم تسمح للقارئ فهم مختلف خصائصها.

تتميز بأّنها تتخذ القرارات املالية،  هي منظمة اقتصادية ذات استقاللية،تعريف املؤسسة االقتصادية :  -7

اإلعالمية، املادية واملتعلقة باملوارد البشرية بهدف بناء قيمة مضافة ترتبط مع أهداف املؤسسة االقتصادية 

 ضمن نطاق مكاني وزماني،.

وتعرف املؤسسة االقتصادية بأّنها عبارة عن تجمع من األشخاص يستخدم مجموعة من الوسائل املالية 

والفكرية بهدف نقل وتحويل وتوزيع الخدمات والسلع بناء على أهداف تحددها اإلدارة حتى تحقق األرباح أو 

 املنافع االجتماعية.

* هناك تعريفات أخرى للمؤسسة االقتصادية منها أّنها وحدة اقتصادية تحتوي على موارد مادية، و بشرية 

املسؤوليات واملهام بين األفراد في بيئة العمل . كما تعرف بأّنها  تساعد في دعم العملية اإلنتاجية من خالل توزيع

 1مؤسسة تنتج خدمات وسلع لألفراد الذين يتعاملون معها، مما يساهم في تحقيق أرباح مالية.
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 تعتبر املؤسسة االقتصادية الحديثة النواة األساسية في النشاطخصائص املؤسسة االقتصادية :  -2

ها تعبر عن عالقات اجتماعية، ألّن اإلنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام يتم ضمن مجموعة االقتصادي كما أنّ 

 من العناصر البشرية، املتعاملة فيما بينها من جهة ومع العناصر املادية واملعنوية من جهة أخرى.

 لذلك تتميز املؤسسة االقتصادية بمجموعة من الخصائص منها :

 هي ذلك املركز لتحويل املدخالت إلى منتجات أي سلع وخدمات.فاملؤسسة مركز تحويل :  _ 

هي املكان الذي يتم في تقسيم وتوزيع املداخيل الناتجة عن بيع واستهالك السلع املؤسسة مركز توزيع : _ 

والخدمات تحت عدة أشكال منها : األجور، األرباح، مستحقات اإليجار، فوائد القروض، دفع مستحقات 

 1يد الضرائب، تسديد اشتراكات الضمان االجتماعي.املوردين، تسد

هي املكان الذي يتم فيه العمل جماعيا من أجل الوصول إلى تحقيق املؤسسة مركز للحياة االجتماعية : _ 

 األهداف، وذلك بالتعاون والتنسيق بين جميع األفراد العاملين في املؤسسة.

القرارات االقتصادية  تخص كمية اإلنتاج ،نوع اإلنتاج ،األسعار هذه _ املؤسسة مركز القرارات االقتصادية : 

 ،التوزيع، التصدير...الخ .

التخاذ قرارات رشيدة البد من توفير شبكة معلومات داخلية وخارجية عن املؤسسة شبكة املعلومات: _

 املؤسسة 

 وبالتالي ضرورة وجود كم معلومات داخل املؤسسة .

 املؤسسة معرضة للخطر وبالتالي عليها التقليل من هذه املخاطر قدر اإلمكان .املؤسسة مركز للمخاطرة:_

 باإلضافة إلى الخصائص سابقة الذكر يمكن إبراز العديد من املميزات منها :

  للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها لحقوق وصالحيات أو من حيث واجباتها أو

 مسؤولياتها.

  ة على البقاء بما يكفل لها تمويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية، أن تكون املؤسسة قادر

 وقادرة على تكييف نفسها مع الظروف املتغيرة.

  التحديد الواضح لألهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل، فكل مؤسسة تضع أهداف معينة

 م أعمال معين .تسعى إلى تحقيقها، أهداف كمية ونوعية بالنسبة لإلنتاج، تحقيق رق

 املوارد املالية لكي تستمر عملياتها، ويكون ذلك إما عن طريق االعتمادات، وإما عن طريق  نضما

 2اإليرادات الكلية،أو عن طريق القروض، أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف .

                                                             
            https://mawdoo3.com                                                                                                                    19 :00/  01-03-2020                                                    - 1  
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 األداء املؤسساتي ثانيا : 

املفاهيم واملصطلحات العصرية التي شقت طريقها كأحد املتطلبات ظهر في ميدان الحقل اإلداري العديد من 

بما في ذلك امليدان االقتصادي ،ومن هذه املفاهيم مفهوم  الرئيسية للعمل املنهي في شتى ميادينه الحياتية،

 املة،تأسيسها بصورة ك  األداء املؤسساتي ،والذي بدوره يشير إلى أبرز املتطلبات التي تحتاجها املؤسسات ليتّم 

 .ونظرا ألهمية هذا الجانب اخترنا أن نستعرض مفهوم  والعوامل املؤثرة في األداء املؤسساتي

 لقد تعددت تعاريف األداء وأهمها ما يلي : تعريف األداء املؤسساتي : -7

 p.drukerيعرف" * 
ّ
والعمال ه قدرة املؤسسة على االستمرارية والبقاء محققة التوازن بين رضا املساهمين " على أن

. 

ه" هو انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املادية والبشرية، واستغاللها بكفاءة وفعالية * 
ّ
ويعرف أيضا بأن

 ."بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها

ه هو املنظومة املتكاملة لنتائج أعمال املؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر ب* 
ّ
يئتها كما يعرف األداء على أن

 الداخلية والخارجية وهو يشتمل على األبعاد التالية :

 أداء األفراد في إطار وحداتهم التنظيمية املختصة. -

 أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة. -

 أداء املؤسسة في إطار البيئة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية. -

البقاء األداء هو قدرة املؤسسة على تحقيق األهداف املسطرة ويضمن لها  السابقة نجد أّن  التعاريفومن          

 واالستمرارية مع األخذ بعين االعتبار مختلف متغيرات املحيط الذي تعمل فيه.

 العوامل املؤثرة في األداء املؤسساتي : -2

فها وفقا ملعايير مختلفة إلى مجموعات متجانسة لتحديد العوامل املؤثرة في األداء اتجه أغلب الباحثين نحو تصني

 واعتمد أكثرهم على مصدر العوامل فقسموها إلى عوامل خارجية وأخرى داخلية تتمثل فيما يلي :

تتمثل في مجموعة املتغيرات والقيود التي تخرج عن نطاق التحكم، العوامل الخارجية املؤثرة في األداء :  -أ

ون في شكل فرص يسمح استغاللها بتحسين األداء وقد تكون خطرا يؤثر على أداء وبالتالي فإّن آثارها قد تك

املؤسسة، مما يستدعي ضرورة التكيف معها لتخفيف آثارها، خاصة إذا تميزت بعدم الثبات والتعقيد .وتنقسم 

ها على أداء هذه العوامل إلى اقتصادية، اجتماعية،ثقافية،تكنولوجية،سياسية وقانونية تتفاوت في درجة تأثير 

 1املؤسسة .

                                                             
 .11، 21،ص،2032الجبارية كحيلي،دور إستراتيجية التصدير في تحسين األداء املؤسس ي ، مذكرة ماستر،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة بسكرة ،-1 
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تتمثل في مختلف املتغيرات الناتجة عن تفاعل عناصر املؤسسة العوامل الداخلية املؤثرة في األداء:  -ب

ويمكن للمسير أن يتحكم فيها ويحدث فيها تغيرات تسمح بزيادة آثارها االيجابية  الداخلية والتي تؤثر على أدائها،

تتميز هذه العوامل بكثرتها، وبالتالي صعوبة حصرها ، التداخل فيما بينها، التفاوت أو التقليل من آثارها السلبية، 

 تجميعها في مجموعتين رئيستين هما : من حيث درجة تأثيره والتحكم فيها .ونتيجة لذلك تّم 

وهي مختلف القوى واملتغيرات التي ترتبط بالجانب التقني في املؤسسة وتضم على /العوامل التقنية : 7-ب

 الخصوص مايلي: 

 _ نوعية املنتوج،شكله ومدى مناسبة التغليف له.

 _ نوع التكنولوجيا سواء املستخدمة في الوظائف الفعلية أو املستخدمة في معالجة املعلومات.

 _ تصميم املؤسسة من حيث املخازن، الورشات، التجهيزات واآلالت .

 _ التوافق بين منتجات املؤسسة ورغبات طالبيها .

 التناسب بين طاقتي التخزين واإلنتاج في املؤسسة ._ 

 _ مستويات األسعار .

 _ املوقع الجغرافي للمؤسسة .

وهي مختلف القوى واملتغيرات التي تؤثر على استخدام املورد البشري في املؤسسة / العوامل البشرية : 2-ب

 وتضم على الخصوص :

 _ التركيبة البشرية من حيث الجنس والسن .

 مستوى تأهيل األفراد ._ 

 _ التوافق بين مؤهالت العمال واملناصب التي يشغلونها والتكنولوجيا املستخدمة .

 _ نظامي املكافآت والحوافز .

 _ الجو السائد بين العمال والعالقة السائدة بين املشرفين واملنفذين .

 1 _ نوعية املعلومات .

 

 

                                                             
 .12الجبارية كحيلي،مرجع سبق ذكره،ص، -1 
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 ين األداء املؤسساتي سفي تح التصدير  إستراتيجية: دور الثالث الفرع

من أجل رفع األداء املؤسس ي يجب أن تكون هناك بيئة مناسبة إلستراتيجية التصدير وكذا حوافز تدعم 

 املؤسسات على التصدير.

 توفير البيئة املناسبة إلستراتيجية التصدير : -7

حة لتنمية الصادرات في وجود بيئة صالحة لتطوير عمليات التصدير تسمح بتكوين إستراتيجية واض إّن 

 املؤسسات ونعتقد أّن هذه البيئة تتطلب القيام بالخطوات التالية :

وضع إستراتيجية التصدير تستند على أّن التصدير هو أحد العناصر الرئيسية _ في مجال التخطيط للتصدير : 

تصديرها والسلع املراد تصنيعها بغرض التصدير  إلستراتيجية التنمية في املستقبل، تحدد فيها السلع املستهدف

من خالل توريد وتوفير منتجات  واألسواق املستهدفة ، والتوجه إلى االندماج في االقتصاد العاملي وسالسل القيمة 

 وسيطة متخصصة بدال من املنتجات النهائية حيث املنافسة شديدة وغير متوازنة.

كز لتنمية الصادرات، كهيئة مستقلة ذاتية التمويل تقدم خدماتها إنشاء مرا_ في مجال منظومة التصدير :

للمؤسسات املصدرة، وتوفر املعلومات الكافية حول فرص التصدير، وآليات عمل األسواق العاملية والتغيرات 

 املستمرة في احتياجات وتفصيالت املشترين.

يين وتوجيه جهود البعثات الدبلوماسية في االهتمام بموضوع املمثلين الخارج_ في مجال الترويج للتصدير : 

 نحو ترويج الصادرات الوطنية. الخارج

 ويمكن ذلك من خالل: _ في مجال البيئة التمكينية للتصدير : 

 .تشجيع مؤسسات ضمان الصادرات من املنتجات املحلية ذات القيمة املضافة العالية 

  هيئة تبسيط إجراءات شهادة املطابقة الصادرة من الهيئة للبضائع التصديرية وتعزيز قدرات

 املواصفات ملنح شهادة املطابقة عند تصدير السلع تسهيال لدخولها إلى األسواق الخارجية .

 .1تشجيع قيام مؤسسات نقل وشحن كبيرة ذات خدمات عالية لعمليات التصدير 

 سسات على التصدير: الحوافز املدعمة للمؤ -2

حوافز التصدير أحد الجوانب الهامة في مجال تشجيع الصادرات، حيث مجموعة متكاملة من األساليب  تعد

منعكسا على  املؤسس ي والتشريعي، اإلطارواإلجراءات التي تهدف األداء التصديري في مجاالت عديدة في 

 2لفائدة وضمان الصادرات في محاولة لدعمامليادين التي تمس النواحي الضريبية وسعر الصرف وسعر ا

                                                             
  1- الجبارية كحيلي، مرجع سبق ذكره، ص،21،21.

،ص 2033عماري جمعي، استراتيجية التصدير في املؤسسات املتوسطة والصغيرة الجزائرية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية،جامعة باتنة، -2

،319،312.  
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الصادرات والنقل إلى غير ذلك من اإلجراءات التي تتخذها الدولة بهدف زيادة ربحية نشاط التصدير، ومن 

  أهم الحوافز في كثير من البلدان النامية واملتقدمة نجد الحوافز التالية :

 :حيث تقوم العديد من الدول بتقديم التسهيالت والخدمات التمويلية للمؤسسات  جانب التمويل

الصغيرة واملتوسطة سواء بالعملة املحلية أو العملة الصعبة، بإعطائها قروضا بمعدالت فائدة ميسرة أو 

مضمونة من قبل الدولة قبل وبعد شحن البضاعة، أو إنشاء ما يعرف بشباك املصدر على مستوى 

التجارية، بهدف السماح للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ببلوغ األسواق الخارجية ومنافسة البنوك 

املنتجات الدولية، وفي هذا اإلطار تم إنشاء العديد من الهيئات املالية املتخصصة في تمويل الصادرات 

 الناتجة من هذه املؤسسات.

 :امة واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة لتعويض املخاطر التي تواجه املصدرين بصفة ع  جانب التأمين

املصدرة على وجه الخصوص أثناء العملية التصديرية، والتي تشملها نظم التأمين األخرى،تقوم الدولة 

بإنشاء نظام لتأمين الصادرات،أو ما يسمى بنظام تأمين القرض عند التصدير،بحيث تشرف على إدارة 

(، والهيئة COFACEتأمين التجارة الخارجية ) هذا النظام مؤسسات متخصصة،كالشركة الفرنسية ل

، والشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية )  (SACEاإليطالية لتأمين القرض عند التصدير) 

COTUNACE ( والشركة املصرية لضمان الصادرات والشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات،)

CAGEXر السياسية والتجارية ، والكوارث الطبيعية (،بهدف تأمين املؤسسات املصدرة من املخاط

والبحث عن أسواق جديدة ،والتقلبات في أسعار الصرف...إلى غير ذلك من أخطار التصدير، ويتم وضع 

تسهيالت خاصة بالنسبة للتأمين على صادرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، تتمثل في نسبة أقساط 

تفعة، وهذا ما يجعل املؤسسات املعنية بالتصدير تتشجع صغيرة ومدة تعويض قصيرة ونسبة تأمين مر 

 القتحام األسواق الخارجية . 

 : يتم منح التخفيضات الضريبية على سوق السلع التصديرية من املؤسسات  السياسة الضريبية

الصغيرة واملتوسطة، مما يؤدي إلى خفض تكلفة اإلنتاج وتمتع سلع هذه املؤسسات بامليزة التنافسية في 

ألسواق الدولية، ففي اليابان مثال تم وضع نظام ضريبي يتمثل في احتياطي تنمية األسواق الخارجية ا

 لبعض السلع التصديرية ،مع معاملة بعض املصروفات املنفقة بالخارج معاملة الخسائر.

 :يمكن للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة أن تجد طريقها لألسواق الخارجية  جانب النقل والتوزيع

سطة ثالث قنوات مختلفة ) مباشرة ،وغير مباشرة من خالل وسطاء كمراكز التجارة ومراكز بوا

الصادرات،أو االندماج مع املؤسسات الكبيرة( ،حيث تقوم بعض الدول بتقديم املساعدة للمؤسسات 

الصغيرة واملتوسطة املصدرة في مجال نقل وتوزيع السلعة املراد تصديرها،بتحمل الدولة لنسبة من 

من التكلفة الكلية للنقل   20مصاريف النقل والتوزيع واملشاركة في املعارض الدولية ،قد تتعدى 

،مما يجعل منتجات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 3991سنة والتوزيع مثل ما معمول به بالجزائر منذ 

، فعادة ما تتم تتمتع بميزة تنافسية عند دخولها األسواق الدولية جراء تحمل الدولة لتكاليف النقل

 1بتأسيس الدولة لصناديق تنمية الصادرات مهمتها تدعيم املؤسسات املصدرة . 
                                                             

  1-  عماري جمعي،مرجع سبق ذكره،ص ،310
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  : اعتمدت بعض الدول من أجل النهوض بصادراتها إلى تأسيس مكاتب التجارة اإلطار املؤسساتي

الخارجية للترويج الصادرات، وذلك عن طريق دراسة األسواق الخارجية،وإقامة املعارض الدولية 

وللنهوض بالتصميمات الصناعية الخاصة بمنتجات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،يتم إنشاء هيئات 

صناعية للعمل في إطار تنمية التصميم الصناعي من أجل االرتقاء بمنتجات هذه املؤسسات مما يكون 

 له األثر الفعال في تدعيم موقف املنافسة في السوق الدولية لهذا البلد أو ذاك . 

  :تم وضع في عدد من الدول نظام فحص السلع املصدرة لضمان الجودة املناسبة لألسواق الخارجية

ومنها اليابان نظام للحفاظ على سمعة املنتج الوطني في األسواق الخارجية، وذلك من خالل استفاء 

ظام املواصفات القياسية املوضوعة من قبل وكالت الفحص والتي تطبق بصرامة شديدة، مع وضع ن

 1للجودة .

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .313عماري جمعي،مرجع سبق ذكره،ص، -1 
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 :أولويات إنجاح عملية التصديرملبحث الثالث ا

 املطلب األّول : التسويق الدولي

تسعى املؤسسات الدولية إلى إشباع حاجات ورغبات املستهلكين النهائيين والصناعيين، ليس فقط عن طريق 

 التسويق املحلي ولكن أيضا عن طريق التسويق الدولي : وتّم تقسيم هذا املطلب إلى : 

 األّول : تعريف التسويق الدولي :الفرع 

تختلف تعاريف التسويق الدولي طبقا الختالف وجهات نظر الباحثين، وبالرغم من ذلك نجد أّنها متقاربة من 

حيث الهدف،وقبل التطرق إلى مفهومه ال بد من تعريف التسويق أّوال، ويمكن عرض أهم التعاريف الخاصة به 

 فيما يلي : 

ه:
ّ
" آلية اقتصادية واجتماعية حيث يمكن األفراد والجماعات من تحقيق رغباتهم وحاجاتهم يعرفه "كوتلر"بأن

 بوسائل خلق وتبادل املنتجات".

ه:" نظام متفاعل ومتداخل من األنشطة املختلفة املخططة واملعدة لغرض تسعير 
ّ
كذلك عرفه"ستانتون" بأن

 واملرتقبين".وترويج وتوزيع السلع والخدمات للزبائن الحاليين 

ويمكن تعريف شامل للتسويق : " التسويق هو كل األنشطة التي يتم تصميمها لخلق وتسهيل أية عمليات تبادلية 

 إلشباع الحاجات والرغبات اإلنسانية. هادفة

* هناك تعاريف متعددة ومتباينة للتسويق الدولي بتعدد الكتابات التي عالجت هذا الفرع من املعرفة، ومن بين 

 ه التعاريف نذكر:هذ

ه :" أداة األنشطة التجارية التي تساعد على تدفق سلع املؤسسة وخدماتها 
ّ
إلى املستهلكين أو عرفه "كاتوريا" على أن

 املستخدمين في أكثر من دولة واحدة".

ه :" عملية دولية لتخطيط وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخد
ّ
مات وعرفته "جمعية التسويق األمريكية" على أن

 1لخلق التبادل الذي يحقق أهداف املؤسسات واألفراد". 

ه :" مجموعة من األنشطة املتعلقة بتصدير واستيراد السلع والخدمات وتقديمها إلى املستهلكين في 
ّ
يعرف أيضا بأن

ق أكثر من دولة واحدة أي أّن التسويق الدولي يشمل األنشطة الخاصة بتحديد احتياجات املستهلكين في األسوا

 2املختلفة".

                                                             
العلوم االقتصادية، مريم بروك، التسويق الدولي بين ضرورة التكيف مع أنظمة اإلدارة البيئية وتحديات املنافسة الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية  -1

  .3، 6، ص،6102جامعة بسكرة، 
، ص، 6112إلى 6110حسين وليد حسين، دراسة تأثير االستيراد كأحد أدوات التسويق الدولي على الصناعة املحلية في العراق"دراسة تحليلية للمدة من  -2

642.  
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 وله أهمية بالغة تستفيد منها الدول ونذكر منها مايلي:

ال تؤثر سلبا على ميزان يأخذ الطرف الرئيس ي لتمويل الواردات بالطريقة التي االستفادة من التصدير :  -

مدفوعات الخارجية، فالتصدير ال يعمل فقط على توفير مورد مستمر لالستثمارات، بل يعمل على تنمية 

ع الصناعات املحلية وتخفيض تكاليف اإلنتاج، مما يعني إتاحة الفرص لتحديد أسعار أقل للمستهلكين للسل

املحلية. وبالتالي قد يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية للمستهلكين للسلع املحلية وكذلك من خالل دفع أجور عالية 

 للعاملين في صناعة التصدير وخلق فرص جديدة للتوظيف.

ما الال تقتصر فائدة  االستيراد   االستفادة من االستيراد :  -
ّ
فائدة على كونه طريقة لتحصيل قيمة الصادرات وإن

األساسية هي في إتاحة الفرص للحصول على بعض السلع بتكلفة أرخص من إنتاجها محليا، وإتاحة الفرصة 

للحصول على سلع ال تنتج بكميات كافية محليا أو ال تنتج مطلقا نتيجة لعوامل مناخية أو لنقص املوارد 

 ملعيشة.الطبيعية. ومثل هذا االستيراد قد يرمي بالضرورة إلى رفع مستويات ا

حين تقدم املؤسسات الدولية على تصدير رؤوس األموال وخبرات في االستفادة من االستثمارات األجنبية :  -

شكل  استثمارات طويلة األجل داخل الدول األخرى، ال تفعل ذلك إال تقديرا ملصلحتها في املقام األول ولكن تقدير 

آلخر، بمعنى يمكن للدول املضيفة أن  تستفيد اقتصاديا تلك املصلحة يكون له جانب إيجابي ملصلحة الطرف ا

 1واجتماعيا وسياسيا من تشجيع االستثمارات األجنبية بها وتلك هي مراحل االلتزام في التسويق الدولي.

 : املساعدة والدعم في التصدير :املطلب الثاني 

تناول الدليل اإلرشادي للمصدر الدعم واملساعدة اللذان تنتظرهما املؤسسات التي تقوم بعملية التصدير  لقد

من الدولة، سواء من ناحية الدعم املالي أو من حيث املساعدة الجمركية، أيضا التسهيالت بالنسبة للمعارض في 

 الخارج.

 (ب:DGCE( بالوزارة الخارجية )FSPEلترقية الصادرات)تقوم مصلحة الصندوق الخاص : الدعم املالي :0عالفر  

 %01.65التكفل بنفقات البحث والتطلع عن األسواق الخارجية، وإنشاء كيانات تجارية أولية في الخارج )بين  -

 (.%51و

بالنفقات املرتبطة بدراسة األسواق الخارجية لفائدة املصدرين، وبتحسين  %51و %65التكفل بنسبة ما بين  -

 2.لإلعالم واالتصال نشر والتوزيع للمنتجات املوجهة الستعمال التقنيات العصرية ال

                                                             
بوشمال عبد الرؤوف،التسويق الدولي وتأثيره على تدفق االستثمار األجنبي املباشر،دراسة حالة الجزائر،كلية العلوم االقتصادية جامعة  -1 

  .5،ص،6106،قسنطينة
معة سناء مطياف، آليات تحفيز الصادرات خارج املحروقات للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية، مذكرة ماستر، كلية العلوم االقتصادية، جا- 2

 .4،ص،6104ورقلة،
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التكفل بنفقات إنشاء العالمات التجارية، والحماية في الخارج للمنتجات املوجهة للتصدير، وإعداد أوسمة  -

تزيين تقدم للمصدرين املبتدئين، ومكافآت للدراسات الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج املحروقات 

 .%522و %52.01بنسبة 

عن الجباية هي املديرية العامة للضرائب وعلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  املسؤولالجباية :  :2الفرع

عمال، املعرفة، مجموع اإلعفاءات تتمثل أساسا في اإلعفاء من الضرائب املباشرة، واإلعفاء من الرسم على رقم األ 

نوحة للمؤسسات كيفية االستفادة من االمتيازات والتعويضات املموبالتالي والرسم على القيمة املضافة، 

 املديرية العامة للضرائب. قبل الصغيرة واملتوسطة من 

يوضح عمل املديرية العامة للضرائب في اإلعفاء من الضرائب املباشرة، واإلعفاء من الرسم على  (:I-22الجدول)

   رقم األعمال، والرسم على القيمة املضافة.

 مصالح الضرائب للوالية

 املديرية العامة للضرائب

 الرسم على القيمة املضافة اإلعفاء من الرسم على رقم األعمال اإلعفاء من الضرائب املباشرة

 (.TAP_ الرسم على النشاط املنهي)

_ الضريبة على أرباح 

 (.IBSالشركات)

 

 

 

 

_ الرسم على القيمة 

 .(TVAاملضافة)

_ الشراء باإلعفاء من الرسم على 

 القيمة املضافة.

القيمة  _ استرجاع الرسم على

 املضافة.

 _ على املواد التي تدخل في اإلنتاج

والسلع املستوردة، إذا تم دفعها 

مسبقا يمكن للمصدر أن يتلقى 

تعويضا عنها  وذلك بتقديم 

اإلثبات)نظام الشراء باإلعفاء من 

 الرسم على القيمة املضافة(.

 .1،سناء مطياف، مرجع سبق ذكره،صاملصدر: 

( بوضع األنظمة DGDتقوم مصالح الجمارك بالوالية واملديرية العامة للجمارك)األنظمة الجمركية :  :3الفرع

التخليص الجمركي وذلك من خالل العبور من الدولة  الجمركية االقتصادية الرامية إلى تقليص آجال وتكاليف

ستودعات الجمركية، القبول املؤقت ويقصد بذلك البضائع املراد تصديرها، امل املستوردة  املصدرة إلى الدولة

 لتصدير بعض البضائع وذلك بصفة مؤقتة، إعادة التموين املعفى من ضرائب التصدير املؤقت.

(هي CACIالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة)التسهيالت الخاصة باملعارض والصالونات في الخارج : : 4الفرع

عن التسهيالت، حيث تقوم بإجراء مبسط بالنسبة للعينات املوجهة للمشاركة في املعارض والصالونات  املسؤولة

هاته الصالونات واملعارض تعتبر  (،حيث أن مشاركة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مثلATA)دفتر  في الخارج

 1بمثابة فرصة للولوج في عالم التصدير عن طريق عرض املنتجات.

 

                                                             
  1-سناء مطياف، مرجع سبق ذكره، ص، 4، 6.
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 قية املنتوج والبحث عن الزبائن تر  :5الفرع

ينبغي على الشركة املصدرة أن تقوم بمجموعة من اإلجراءات من أجل ترقية منتجاتها والبحث عن الزبائن تتمثل 

 في :

التي تعتبر من بين األمور املهمة لتسهيل  وكالة اتصال هي املسؤولة عن األدوات اإلشهارية/ األدوات اإلشهارية : 1

 عملية التصدير وإشهار املنتج للتعرف عليه حيث :

_ على املصدر أن يقوم بالتعريف بمنتجاته، وخدماته، وشركته، وذلك عن طريق إعداد أدوات إشهارية )كتيب، 

 أو نشرة، أو مطوية( بلغة البلد املستهدف.

 البلد املتلقي._ يجب على املؤسسة أن تتواصل بلغة 

رؤية املؤسسة تعد من مقومات النجاح الهامة للترقية، ووسائل االتصال تعتبر بمثابة همزة / وسائل االتصال : 2

وصل بين املصدر واملستورد ودون ذلك يصعب التعامل في التصدير، ومن بين أهم وسائل االتصال نجد : البريد، 

يجب أن يحوز املصدر على بريد إلكتروني وموقع انترنيت حتى يتسنى  الهاتف النقال واملحمول... حيث االنترنيت،

 .للزبائن األجانب العثور عليه، ويمكن تحقيق ذلك من خالل اللجوء إلى مكتب استشارات معلوماتية

  / املشاركة في املعارض والصالونات في الخارج :3

املصدر باملشاركة في املعارض والصالونات املتخصصة في الخارج بهدف التعريف بمنتجاته وخدماته  _ ينصح

(والشركة الوطنية للمعارض والتصدير ALGEXوذلك باالتصال بك من الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية)

(SAFEX.) 

في املعارض والصالونات الدولية املخصصة _ كما ينصح باالطالع على البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية 

 1للمنتوجات الجزائرية، وكذا الصالونات املتخصصة في الخارج.

 ألجنبيةأسباب اللجوء إلى األسواق ا  :6الفرع

ملاذا تتعدى األعمال والتسويق الحدود الوطنية ؟،فهناك العديد من املستجدات جعلت من  السؤال املطروح هنا

ممارسة األعمال الدولية بديال جذابا للنمو بالنسبة للكثير من املؤسسات، إن املؤسسات العاملية والكبيرة لم تعد 

فكيرها عامليا بوضعها استراتيجيات تكتفي بالنشاط في بلدها األصلي، وحتى في البلدان املجاورة فقط،بل أصبح ت

وأهداف عاملية، وقد كان وراء هذا التوجه الجديد العديد من املستجدات واملتغيرات واألسباب، وقد تصنف هذه 

 2األسباب على النحو التالي:

     

                                                             
  1- سناء مطياف، مرجع سبق ذكره،ص،6، 7.

  2 - غول فرحات،التسويق الدولي،مفاهيم وأسس النجاح في األسواق العاملية،دارالخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر،0222،ص،6، 7
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 البحث عن أحسن الشروط للعرض ) تكاليف،تموين،تكنولوجيا( . * 

 لسوق،دخوله،حجمه،تنويع جغرافي( .البحث عن أحسن الشروط للطلب) ا*   

 البحث عن أحسن وضعية تنافسية) الرد والهجوم أمام املنافسة العاملية ( .*    

 هناك تصنيف آخر لدوافع وأسباب اقتحام  األسواق األجنبية، على النحو التالي:

يعات املؤسسة ودورة حياة العوامل التجارية) ضيق السوق الوطني وتشبعه،تخصص املؤسسة، تعديل مب-       

 ( .املنتوج

 العوامل الصناعية) البحث عن اقتصاديات السلمية، خفض تكاليف اإلنتاج( .-       

 عوامل املحيط.-       

 عوامل الفرص) طلب دائم، إنتاج فائض، تحفيز املسيرين( .-       

 ية:وسوف نتطرق إلى أهم هذه األسباب بش يء من التفصيل في النقاط التال

 :وصول العديد من املنتوجات إلى مرحلة التشبع يدفع باملؤسسات إلى  إّن  تشبع السوق املحلي وضيقه

  أسواقالبحث عن 
ّ
سيكون مصير هذه املؤسسات هو الزوال،مثل  جديدة لتصريف هذه املنتوجات وإال

ما هو عليه الحال بالنسبة للتلفاز، الراديو والسيارات في الواليات املتحدة األمريكية ،وهذا نظرا ألن 

األسواق الدولية في  معدل نمو السكان يقل عن معدل نمو املنتوج ملبيعات هذه املنتوجات، وعليه فإّن 

ا للنمو خاصة في األسواق التي مازالت في مراحل نموها األولى، وكأمثلة على هذه الحالة تعتبر بديال جذاب

ذلك نجد السجائر تعرف ركودا في أمريكا بينما تزايد مبيعاتها في دول العالم الثالث، مثل إندونيسيا  التي 

 ،5721إلى  5772مرات من  4تضاعف فيها متوسط استهالك الفرد من السجائر 

سنويا. وقد يكون سبب لجوء املؤسسة إلى  %52فيزداد متوسط استهالك الفرد من السجائر بمعدل ا في كينيا أّم 

السوق الدولي هو ضيق السوق املحلي أو صغره، حيث ال تستطيع املؤسسة من خالله تحقيق أهدافها 

 واستراتيجياتها 
ّ
 ألجنبية.من خالل التوسع أكثر وهو ما يتيحه التعامل في األسواق ا  التسويقية إال

  : ا في بعض األحيان تواجه املؤسسة منافسة قوية في سوقها الوطني، مّم شدة املنافسة في السوق املحلي

يصعب عليها  تصريف منتجاتها، وبالتالي وهروبا من خطر املنافسة تلجأ املؤسسة إلى البحث عن أسواق 

في بعض األحيان أقل حدة في بعض أجنبية )أخرى( قد تقل فيها حدة املنافسة، ألن املنافسة قد تكون 

الصناعات في السوق األجنبي عنها في السوق املحلي، وكأمثلة عن ذلك تواجه الشركات األمريكية في 

العديد من الصناعات منافسة حادة وشديدة في عقر دارها من قبل الشركات اليابانية، فمثال في صناعة 

 1شركة يابانية من بينها 54جه منافسة حادة من قبل ماكينات التصوير، شركة "زيروكس" األمريكية توا

                                                             
  1- غول فرحات،مرجع سبق ذكره،ص،6، 7
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عالية الجودة لغزو األسواق "كانون"، و"ريكو"... التي استطاعت تقديم ماكينات منخفضة السعر، 

األمريكية. أما في صناعة أفالم الكاميرات فقد واجهت الشركة األمريكية "كوداك" منافسة حادة من 

"، مما أدى إلى تراجع الحصة السوقية لشركة "كوداك" وهذا رغم الشركة اليابانية "فوجي"و"كونيكا

 زيادة معدل نمو سوق أفالم الكاميرات في أمريكا.

 : تغير النظم االقتصادية وتحرير االقتصاديات، وخاصة في دول شرق أوروبا،  إّن ظهور أسواق جديدة

عرفها الصين واالتحاد واالتجاه بخطى سريعة نحو الخصخصة فضال عن التغيرات الهائلة التي ت

السوفياتي، كل هذا أدى إلى خلق فرص جديدة لنمو وتوسع الشركات الدولية. كما شهدت الدول 

النامية وباألخص كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايالند، ماليزيا،... تقدما ملحوظا في مجال الصناعة 

ل )متوسط الدخل الفردي(، وهو ما والتكنولوجيا في مجاالت متعددة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الدخ

أعطى فرصة تسويقية جديدة بالنسبة للشركات العاملية في الدول الصناعية الكبرى، ألن معظم هذه 

 املناطق ومناطق أخرى أصبحت تتميز بمميزات محفزة على االستثمار وأهمها:

 _ ارتفاع معدل نمو السكان.       

 _ ارتفاع الدخل الفردي.       

 _ التحرير االقتصادي والتجاري.       

عن الحركية التي تسببها التكتالت االقتصادية والتسهيالت التي تمنحها ألعضاء التكتل، مما يدفع  فضال

املؤسسات املنتمية إلى تكتل معين إلى املزيد من الحركية والتنقل داخل التكتل محاولة بذل تحقيق املزيد من 

 املبيعات وتنمية حصتها السوقية.

  عادة ما تنتشر هذه الظاهرة في الدول النامية،  األجنبية :ظهور فرص عن طريق برامج املساعدات

والتي تساعد على فتح أسواق جديدة للدول الصناعية، حيث تشترط هذه املساعدات ضرورة إنفاق 

هذه املساعدات على شراء سلع وخدمات من الدول املانحة للمساعدات إال في حالة عدم توافر هذه 

 ة للمساعدات.السلع والخدمات في الدول املانح

 : حيث أن تباطؤ النمو االقتصادي في بلد ما يمكن تعويضه  ولو جزئيا  ضبط مبيعات املؤسسة

بالطلبات اآلتية من األسواق األجنبية، ألنه ليس كل االقتصاديات متواجدة في نفس املرحلة من الدورة 

بعض النشاطات املوسمية االقتصادية )االزدهار، االنكماش، الكساد، والتحسن(. فضال عن إمكانية 

 ؤسسةامل(، واملقصود من كل هذا هو أن SKIمن استغالل الفرق في الجغرافيا واملناخ)مثل منتجات 

بإمكانها التغلب على مشاكل نقص الطلب واملبيعات ملنتجاتها في بعض األسواق، بارتفاع الطلب 

استغالل للجهاز اإلنتاجي والتحكم واملبيعات ملنتجاتها في أسواق أجنبية أخرى وكل هذا يسمح بأحسن 

 1في التكاليف.

                                                             
  1 - غول فرحات،مرجع سبق ذكره،ص،6، 7.



التصدير في املؤسسات الجزائريةالفصل األّول                                                 واقع   

 

39 
 

 : لقد أدى التقدم الهائل في وسائل االتصال واإلعالم إلى انهيار الحواجز بين  االتجاه نحو العاملية

الدول، كما أن احتياجات األفراد من ثقافات مختلفة قد تقاربت لتكون سوق عاملي واحد، فأصبحنا 

نعيش حاليا ما يسمى بالقرية الكونية، وبالتالي على الشركات األخذ باالعتبار كل ذلك عند قيامها 

 ط عملياتها من أجل تأكيد قدرتها على املنافسة بإنتاج منتجات عاملية موحدة  وتسويقها بنفسبتخطي

 في كل مكان من العالم ) عوملة األسواق(، ويقصد "ليفيت"بظاهرة األسواق العاملية واملنتجالطريقة 

بنفس العاملي، بأن املستهلكين في العالم وخاصة الشباب يرغبون في امتالك نفس املنتجات و 

الخصائص، مثل أحذية "نايكي" وملبوسات "بنيتون" ومشروبات "كوكا كوال" ومسجالت "سوني" وأفالم 

 "كوداك"...

  : األجنبية في بعض الحاالت هو محاولة  األسواقإن من دواعي اللجوء إلى تمديد دورة حياة املنتوج

منتجاتها على وشك الدخول في  املؤسسة اإلطالة في عمر منتجاتها وبعثها من جديد بعد شعورها بأن

مرحلة الزوال وذلك من خالل نقل منتجاتها إلى البلدان األقل تطورا والتي ما زال املنتوج فيها في بداية 

  عليه كبيرا باعتباره منتوجا جديدا في ذلك البلد. اإلقبالدورة حياته ومنه سيكون 

إلى كل هذه األسباب هناك عوامل أخرى عديدة قد تكون سببا التخاذ املؤسسة لقرار الدخول إلى  باإلضافة

 : األسواق األجنبية ومن أهمها

* تحقيق وفرات الحجم ) اقتصاديات السلم( : فكلما كان السوق أكبر زادت فرصة املؤسسة لتحقيق    

 لي تعزيز قدرتها التنافسية .وفرات الحجم ومنه تدنية تكلفة الوحدة الواحدة وبالتا

* قلة تكلفة العمالة والتي تعتبر الجزء األكبر من التكلفة الكلية، وذلك باألخص في دول العالم الثالث،    

وهذا ما يزيد من جاذبية الشركات الدولية من توسيع عملياتها في األسواق األجنبية ، وهو ما تقوم به 

ان من خالل توجيههما لجزء كبير من االستثمارات إلى الواليات املتحدة األمريكية والياب

 ماليزيا،تايالند،الفيليبين واملكسيك...من أجل تحقيق وفرة في تكلفة العمالة .

* املزايا الضريبية التي تمنحها باألخص الدول النامية من أجل جلب االستثمارات األجنبية بهدف زيادة    

 لعملة الصعبة .فرص العمل ملواطنيها وزيادة مداخيل ا

 * مبدأ املزايا النسبية الذي يتطلب تبادل السلع وتوزيع الفائض .   

 * تغير التكنولوجيا العاملية ) الرغبة في تصدير التقنيات املتقادمة للغير( .   

 * قد يكون العائد على االستثمار في األسواق األجنبية أعلى منه عن السوق الوطني .   

  1* االستفادة من فروق األسعار وأسعار الصرف .   
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 ء األسواق األجنبية انتقا  :7الفرع

إن األسواق الدولية التي قد تعمل فيها املؤسسة مليئة بالفرص والتهديدات، وقد تكون هذه األسواق أكثر 

يتحتم على ربحية من األسواق املحلية،وقد يكون العكس، ونفس الش يء بالنسبة للتهديدات، وعليه 

املؤسسة متابعة متغيرات الخارجية من أجل التعرف على الفرص املتاحة واستغاللها أحسن استغالل من 

خالل وضع االستراتيجيات املناسبة من جهة، ومن جهة أخرى اكتشاف التهديدات والعمل من أجل التكيف 

 معرضة للتبديل والتغيير، وبالتالي فمامعها بطريقة ذكية .خاصة إذا علمنا بأن املتغيرات البيئية الخارجية 

على املؤسسة إال التعرف على الفرص املناسبة في الوقت املحدد قبل فوات األوان ،وذلك من خالل أعمال 

وأنشطة تقوم بها املؤسسة التي تريد االستفادة من بعض الحقائق دون غيرها من املؤسسات بفعل البحوث 

لفرص التسويقية والتي تنتهي باختيار األسواق األكثر جاذبية حسب التسويقية، وعليه القيام بتقييم ا

 إمكانيات وقدرات املؤسسة .

تعتمد املؤسسة عند اختيارها لألسواق األجنبية على معايير متنوعة: حجم السوق ونموها، الشروط   

الذكر وغيرها يمكن  السياسية، املنافسة، تشابه السوق...، انطالقا من مجموعة املتغيرات البيئية السالفة

 التطرق إلى طريقتين أساسيتين النتقاء وغربلة األسواق األجنبية وهما: 

 .طريقة التمدد 

  .طريقة التقلص 

إن هذه الطريقة عادة ما تنطلق من السوق املحلي أو السوق الدولي الحالي، وذلك طريقة التمدد:  -1.2

باالعتماد على أوجه التشابه ) سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا...( ،ثم  تمتد نشاطاتها إلى األسواق 

ألخرى .وعليه الدولية األخرى تدريجيا بحد أدنى من التعديالت على املنتجات وباقي الوظائف التسويقية ا

كاختيار أولي  يمكن القول بأن  هذه  الطريقة تعتمد على انطالقها في التعامل مع األسواق القريبة "الجيران" 

بفعل التشابه الكبير من معظم الجوانب، ومنه تكون البرامج التسويقية للمؤسسة أكثر تطابقا مع تلك 

فسية املحصلة في السوق املحلي ويطلق على هذه األسواق أو تسمح للمؤسسة حتى من تثمين ميزتها التنا

 الطريقة "سياسة الجار األقرب" . 

 ما يمكن التنويه إليه كذلك هو أن هذه الطريقة مبنية على مبدأ الحيطة والحذر من خالل العمل على :

 تقليل املخاطر. -           

  1تدنية التكاليف .  -           
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ر سيضعف ويزول مع مرور الوقت باكتساب املؤسسة وتطويرها لخبرتها مع اإلشارة إلى أن موقف الحذ

الدولية،ومنه تبدأ املؤسسة في العمل على االمتداد والتوسع أكثر في البلدان األحرى وفقا للنجاح املحقق في 

 األسواق املجاورة .  

جموع الكلي لألسواق حسب هذه الطريقة فإن االختيار األفضل للسوق ينطلق من املطريقة التقلص:  -3.2

ثم يقسم إلى مجموعات إقليمية بناء على مجموعة من املعايير ) سياسية،اقتصادية، ثقافية...( ، حيث 

تتضمن عملية غربلة منتظمة لجميع األسواق والتي تؤدي في النهاية إلى حذف فوري لألسواق غير الواعدة 

اءات التي تعتمد عليها طريقة التقلص في انتقاء والتحري أكثر عن األسواق الواعدة . و تتمثل أهم اإلجر 

 وغربلة األسواق في خمسة خطوات على النحو التالي : 

 :   يمكن تقسيمها إلىالخطوة األولى من انتقاء األسواق تتمثل في التقسيم الجغرافي : 

 _ مرحلة املعلومات ) جمع أكبر ممكن من املعلومات في مختلف املجاالت ( . 

 القرار ._ مرحلة 

يتم ذلك باعتماد على مؤشرات عامة ، كقرب السوق ودرجة الخبرة التي يمتلكها املسوق الدولي عم املؤشرات 

العامة للسوق ) مؤشرات جغرافية، عوامل ديمغرافية، اقتصادية... ( .تجدر اإلشارة إلى أن االهتمام يكون منصبا 

صائص القديمة . من خالل املؤشرات العامة للسوق يجب أن على التغيرات والتوقعات أكثر من االعتماد على الخ

يتم مقارنة املؤشرات املحددة للمنتج من أجل ضمان االختيار األفضل للسوق ، وعادة ما يتم تقسيم هذه 

 العوامل إلى مجموعتين :

رات هي مجموعة العوامل التي ترافق املنتوج والتي هي في صراع مع املؤش *صفات املنتوج املحظورة :

العامة للسوق كالظروف املناخية، الثقافية، االجتماعية... ،وكمثال على ذلك : محاولة بيع مواد غذائية 

 أو مشروبات تحتوي على الكحول أو لحم الخنزير في دول يحرم الدين استخدامها والتعامل بها . 

تتعلق بمجموعة الخصائص ذات العالقة بالسوق والتي يمنع التعامل بها صفات السوق املحظورة : *

ألسباب مختلفة منها املحظورات واملمنوعات واملقاطعات والحصص االستيرادية، إضافة إلى الضريبة 

والتعريفة الجمركية...،وكمثال على ذلك مثال:شركة ترغب بتصدير إنتاجها إلى األردن ، إال أن مثل هذه 

درج اسمها على القائمة السوداء نظرا لتعاملها مع إسرائيل.وتتوصل املؤسسة في النهاية هذه الشركة م

 املرحلة إلى خفض عدد األسواق املحتملة أكثر . 

والتي تعتمد على التقسيم الخطوة الثانية والتي تأتي بعد اختيار األسواق في املرحلة األولى: 

ات السوق عن الزبائن،لتصل املؤسسة بعد ذلك إلى الترتيب النهائي االجتماعي_االقتصادي للزيائن، حسب معلوم

  1لألسواق املحتملة ،أي باالعتماد على أنماط العرض وأنماط الطلب وقياسها كميا ونوعيا .

                                                             
  1 - غول فرحات،مرجع سبق ذكره،ص،7، 76.



التصدير في املؤسسات الجزائريةالفصل األّول                                                 واقع   

 

42 
 

تحاول املؤسسة التعرف على خصائص سوق املستهلك ) نهائي،سوق صناعي( من خالل _ من حيث الطلب : 

 ط الشراء وعملية اتخاذ القرار...السلوك واالتجاهات وأنما

  _ من حيث العرض :

 (العمل على تصنيف املنافسين حسب جنسيتهم، قدراتهم ونشاطاتهم .5

 (تحديد قنوات التوزيع حسب مدى توفرها،قدراتها ووظائفها...0

 (تقييم وضع وسائل اإلعالن والدعاية حسب التكلفة ومدى توفرها والتوزيع واألولوية .3

وذلك بعد جمع املعلومات على املستوى الجغرافي الثالثة تعمل املؤسسة عل تقدير املبيعات املحتملة: الخطوة  

،املستوى االجتماعي واالقتصادي، وحسب املعلومات املتوفرة لدى رجل التسويق الدولي،يتم تقييم النتائج عن 

 اق وحسب القطاعات .األسواق املحتملة لتحديد حصة السوق ) املبيعات املحتملة( حسب األسو 

ويتم الترتيب النهائي لألسواق حسب الربحية املحتملة ،  الخطوة الرابعة فتتمثل في تقدير الربحية املحتملة :

بعد تحديد التكاليف املحتملة لكل سوق مقارنة برقم األعمال املتوقع، وبالتالي اختيار السوق أو األسواق 

 واق األخرى إلمكانية التعامل معها في املستقبل . األفضل ) أكثر ربحية(، واالحتفاظ باألس

 إعدادحيث تعكف املؤسسة على تأتي الخطوة الخامسة واألخيرة لتخصص إلى التخطيط االستراتيجي : 

 1   االستراتيجيات واملخططات والبرامج القادرة على الوصول إلى األسواق املختارة بأكبر فعالية ممكنة .
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 الفصل:خالصة 

اد كبير من طرف الروّ  باهتمامموضوع التجارة الخارجية والتصدير قد حضيا  نستخلص في نهاية هذا الفصل أّن 

  ىاالقتصاديين، فقد ظهرت نظريات عديدة قامت بدراستهما. وعل
ّ
ر بها تعتأنّ  الرغم من تباين أفكار روادها إال

، إلظهار مدى مساهمة التجارة الخارجية بصفة عامة والصادرات بصفة خاصة في تطوير بعضها البعضمكملة ل

كل املؤسسة ،وتظهر أهمية الصادرات في كونها قادرة على خلق فرص عمل جديدة وجذب رؤوس األموال  اقتصاد

أينا تخصيص العبارة ارت ولتأكيد هذه هذه املعطيات تساعد على قيام اقتصاد حقيقي جاذب للعملة الصعبة .

   الفصل الثاني للتطرق إلى الصادرات خارج املحروقات وتبيان أهميتها بالنسبة للمؤسسة االقتصادية. 
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 تمهيد:

وضيح من خالل ما تم التطرق إليه في الفصل األول من مفاهيم حول التجارة الخارجية ونظرياتها وكذا ت

 .مؤسسة ناجحة بدون عملية التصدير  استمرارية أليمفهوم التصدير واستراتجياته تبين لنا أنه ال 

في هذا الفصل إلى إسقاط الدراسة النظرية السابقة على مؤسسة الكوابل الكهربائية سيدي  ق ومنه سنتطر 

بن ذهيبة كعينة من املؤسسات الوطنية الخاصة التي تعتبر رائدة في السوق الجزائري والتي تنشط في 

  عملية التصدير.

 ى مبحثين على النحو التالي : وقد قسمنا هذا الفصل إل

 املبحث األول: دراسة الصادرات الجزائرية .* 

 .  GISBاملبحث الثاني: دراسة حالة املجمع الصناعي * 
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 الجزائريةخارج املحروقات املبحث األّول : دراسة الصادرات 

الحديث عن الصادرات خارج املحروقات يقتض ي تسليط الضوء على واقع الصادرات بشكل عام من خالل  إن  

 عرض تطورها ونموها، ويأتي بعد ذلك البحث في وضع الصادرات الجزائرية واملشاكل التي تواجهها .

 املطلب األّول : تحليل الصادرات

من  0202-0202لي الصادرات خالل الفترة املمتدة يمكن توضيح أهمية الصادرات خارج املحروقات في إجما

 خالل الجدول اآلتي: 

 (:0302-0303تطور الصادرات خارج املحروقات الجزائرية خالل الفترة) (II-30رقم)الجدول 

       بيانال              

                         سنواتال

 الصادرات اإلجمالية الصادرات خارج املحروقات

 %النسبة القيمة  %النسبة القيمة

2010 0101 20.20 05205 100 

2011 0210 20.22 55421 100 

2012 0210 20.21 50211 100 

2013 0050 20.22 11154 022 

2014 0020 24.02 10221 022 

2015 0111 0.15 54115 022 

2016 1981 06.81 29083 022 

2017 1890 05.37 35191 022 

0202 0250 21.25 40012 022 

 CNISاملركز الوطني لإلعالم واإلحصاء املصدر: 

 

يتضح لنا ضعف صادرات خارج املحروقات بالنسبة للصادرات اإلجمالية من خالل الجدول أعاله 

 (  وهذا ما يوضحه الشكل التالي:0202-0202الجزائرية خالل الفترة) 
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 (:0302-0303املحروقات الجزائرية)(:تطور الصادرات خارج II- 30الشكل رقم)

 
 

 (25-20من إعداد الطالبات باالعتماد على معطيات الجدول رقم)املصدر : 

قدرت نسبتها من إجمالي الصادرات حوالي الصادرات خارج املحروقات  شكل أعاله نجد أن  من الجدول وال

وهي نسبة جد متواضعة تعكس الخلل املوجود في هيكل  (0202-0202في املتوسط خالل الفترة ) 4%

من إجمالي الصادرات  2.85%مليون دوالر أي بنسبة  0قيمة قدرت ب  0202،حيث سجلت سنةالصادرات 

    ، لتتطور هذه النسبة %4.02بنسبة  0204مليون دوالر سنة  0،ثم تطورت هذه القيمة لتصل إلى حوالي

 الجزائر مازالت تعاني من ضآلة نسبة مساهمة ،رغم ه0202سنة % 1.25تصل إلى و 
ذه الزيادة إال أن 

 خارج املحروقات في إجمالي الصادرات الكلية.الصادرات 

صادرات الجزائر تتميز بالسيطرة الكلية للمحروقات  ،وهي تمثل العامل األساس ي الذي  أن   وخالصة القول 

املحروقات الزالت تمثل نسب ضعيفة جدا في حجم ا عن الصادرات خارج يتحكم في التوازنات الكبرى أم  

 ترقيتها تتميز بالضعف الذي يعود إلى : إطارتزال املجهودات املبذولة في  الصادرات الكلية حيث ال

 غياب الشراكة في بعض الفروع االقتصادية . -

 غياب جهاز تمويلي مخصص للصادرات. -

 عن األسواق الخارجية .عدم وجود املساعدة املناسبة املتعلقة بالبحث  -

 عدم قدرة املنتجات الجزائرية على املنافسة من حيث النوعية واألسعار . -

 تشمل مختلف القطاعات.مثلى  ستراتيجيةإغياب  -
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 املطلب الثاني : إجراءات ترقية الصادرات

الهيئات املعنية على في إطار السياسة الوطنية لترقية الصادرات، تسهر وزارة التجارة بالتنسيق مع مختلف 

 تحديد إستراتيجية ترقية التجارة الخارجية ووضعها حيز التنفيذ بعد تبنيها من طرف السلطات املعنية.

 (:ALGEXالفرع األّول : الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية )

البضائع وتصديرها  املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات استيراد 30-30من األمر01ت املادة نص  

 
 
ه تنفذ السياسة الوطنية لترقية التجارة الخارجية هيئة عمومية، تسمى الوكالة الوطنية لترقية على أن

 من03ت عليه املادة التجارة الخارجية، وتدعى في صلب النص "الوكالة ". وتكلف هذه األخيرة حسب ما نص  

 :السالف الذكر بما يأتي 30-30 راألم

 أدوات ترقية الصادرات خارج املحروقات.تسيير ضمان _ 

 _ تزويد املؤسسات الجزائرية باملعلومات التجارية واالقتصادية حول األسواق الخارجية .

 _ دعم جهود املؤسسات الجزائرية في األسواق الخارجية .

 الخارج._إعداد املؤسسات الجزائرية وتنظيمها ومساعدتها في املعارض والتظاهرات االقتصادية في 

 _ تسهيل دخول املؤسسات الجزائرية في األسواق الخارجية .

 _ مساعدة املتعاملين الجزائريين في تجسيد عالقات العمل مع شركائهم األجانب.

 _ ترقية نوعية العالمة للمنتوج الجزائري بالخارج. 

 
 
 التنظيم .ه يحدد إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق وأضافت املادة على أن

وقد تأسست  ( مؤسسة عمومية ذات طابع إداري،ALGEXتعد الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية) 

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  070-30بموجب املرسوم التنفيذي رقم 0330عام 

 وتنظيمها وسيرها.

واالندماج الدولي كما تلعب دور الوسيط بين مؤسسات  تعتمد الوكالة سياسة توسيع املبادالت التجارية

أداة عمومية مفضلة لترقية وتنمية الصادرات خارج  ALGEXالدولة واملصدرين الجزائريين.وتعد الوكالة 

املحروقات من أجل دعم املجهودات املبذولة من طرف الشركات وذلك بوضع السياسات واإلستراتيجيات 

 مية الصادرات خارج قطاع املحروقات.العمومية من أجل ترقية وتن

املؤرخ املتضمن إنشاء الوكالة الوطنية  070-30من املرسوم التنفيذي رقم 30و30طبقا لنص املادتين 

 إخارجية وتنظيمها وسيرها فلترقية التجارة ال
 
ه يمكن أن تنش ئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري ن

 املذكور أعاله. 30-30من األمر رقم 00مهامها ومقراتها طبقا للمادة ويحدد تنظيم هذه املكاتب و  بالخارج،

 
 
 بما يأتي: 30-30من األمر رقم  02مهامها املحددة في املادة  إطاره تكلف الوكالة في إضافة إلى أن

 _ تسيير وسائل ترقية الصادرات خارج املحروقات لصالح املؤسسات املصدرة.

 1دراسات استشرافية شاملة وقطاعية حول األسواق الخارجية. _ تحليل األسواق العاملية وإجراء

 

                                                             
ل، جوان 0201، ص،01، 52.     1 - وئام بغياني،تحفيز التصدير للمؤسسة االقتصادية الجزائرية،كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 05، الجزء األو 
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_ وضع منظومات اإلعالم اإلحصائية القطاعية والشاملة حول اإلمكانات الوطنية للتصدير إلى األسواق 

 الخارجية وتسيير ذلك.

 _ وضع منظومة مواكبة األسواق الدولية وتأثيرها في املبادالت التجارية الجزائرية .

_ متابعة املتعاملين االقتصاديين الوطنيين وتأطير مشاركتهم في مختلف التظاهرات االقتصادية واملعارض 

 والعروض والصالونات املختصة  املنظمة بالخارج. 

_ مساعدة املتعاملين االقتصاديين على تطوير أعمال االتصال واإلعالم والترقية املتعلقة باملنتوجات 

 صدير .والخدمات املوجهة للت

 _ إعداد مقاييس تقديم األوسمة والجوائز التي تمنح ألحسن املصدرين.

_ يمكن أن تقوم الوكالة، زيادة على ذلك، بنشاطات مدفوعة األجر في مجال اإلتقان وفي تلقين تقنيات 

ت التصدير وقواعد التجارة الدولية وكذلك كل خدمة أخرى في ميادين تقديم املساعدة أو الخبرة لإلدارا

    واملؤسسات ذات الصلة باختصاص الوكالة .   

 الفرع الثاني : الصندوق الوطني لترقية الصادرات :

املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات  0330يوليو  01املؤرخ في  30-30من األمر 07تنص املادة 

ه ينشأ مجلس وطني استشاري لترقية الص
 
ادرات يرأسه رئيس الحكومة استيراد البضائع وتصديرها على أن

 ويدعى في صلب النص "املجلس".

ه يتولى املجلس املهام اآلتية :02وطبقا لنص املادة 
 
 من نفس األمر فإن

 _ املساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات وإستراتيجيتها.

 _ القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها. 

اتية أو تشريعية أو تنظيمية، لتسهيل توسع الصادرات خارج _ اقتراح كل تدبير ذو طبيعة مؤسس

 املحروقات.

. حيث تخصص 0111( بموجب قانون املالية لسنة FSPEثم تأسيس الصندوق الخاص لترقية الصادرات)

 موارده لتقديم الدعم املالي للمصدرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في األسواق الخارجية.

كقناة قانونية تمر عبرها مساعدات الدولة املخصصة لدعم الصادرات، حيث تمنح ويعتبر الصندوق 

 اإلعانات من خالله لفائدة أي شركة مقيمة تقوم بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات ولكل تاجر مسجل بصفة

منتظمة في السجل التجاري وينشط في مجال التصدير. ويتم تحديد مبلغ إعانة الدولة املتاحة بإشراف 

 رة التجارة وحسب نسب تحدد مسبقا وفقا للموارد املتوفرة. وهناك خمس مجاالت إعانة مقررة.وزا

 _ أعباء لها صلة بدراسة األسواق الخارجية.

 _ التكفل الجزئي بمصاريف املشاركة في املعارض بالخارج.

 1_ جزء من تكاليف دراسة األسواق الخارجية.

 

 

                                                             
  1- وئام بغياني، مرجع يبق ذكره، ص، 02، 52.
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 البضائع باملوانئ الجزائرية واملوجهة للتصدير._ تكاليف النقل الدولي لرفع وشحن 

 _ تمويل التكاليف املتعلقة بتكييف املواد حسب مقتضيات األسواق الخارجية.

ا عن نسبة إعانة الصندوق الوطني لترقية الصادرات املمنوحة من طرف الوزارة فهي كاآلتي :  وأم 

 الخارج :بعنوان املشاركة في املعارض والصالونات املتخصصة في  -1

 في حالة املشاركة في املعارض والصالونات املدرجة في البرنامج الرسمي ملشاركة الجزائر. 22%_ 

 في حالة املشاركة الفردية في املعارض األخرى غير املدرجة في البرنامج الرسمي السنوي. 02%_ 

 على إنشاء شباك موحد. في حالة املشاركة ذات طابع استثنائي بناء على قرار سياس ي أو تقتصر 022%_ 

 بعنوان نقل وعبور ومناولة البضائع املوجهة للتصدير : -0

 في حالة النقل الدولي للمنتجات الزراعية القابلة للتلف باستثناء التمور . 02%_ 

 في حالة النقل الدولي للمنتجات غير الزراعية إلى وجهات بعيدة. 00%_ 

 بالنسبة لجميع الوجهات لهذا املنتج.في حالة النقل الدولي للتمور، و   22%_ 

يوم  52يوم و 022ويتم إدخال طلب إعانة الصندوق الوطني لترقية الصادرات بإيداع امللف في أجل أقصاه 

 بعد إنجاز عملية التصدير. واستالم امللفات مرهون ب:

تملئ من طرف _ تسجيل الطلبات حسب بطاقة اإليداع املرفقة واملتوفرة على مستوى وزارة التجارة )

 املؤسسة املعنية(.

_ تقديم تبريرات رسمية واضحة، فالدفع الفعلي للمنحة املمنوحة يتم بعد تقديم الوثائق املبررة للتكاليف 

 1املدفوعة.

 املطلب الثالث: مشاكل الصادرات

عملية تزخر الجزائر بإمكانيات هائلة تؤهلها لتبوء مكانة مرموقة ضمن دول املنطقة، ورغم فرص نجاح 

التصدير في املؤسسات الجزائرية، فإن هذه العملية تواجه عددا من القيود والتي غالبا ما تؤدي إلى الفشل 

 في تحقيق الهدف املنشود ،هذه القيود يمكن إجمالها في :

: تتمثل هذه القيود في الخسائر التي يمكن أن تلحق باملؤسسة في حال القيود السياسية والقانونية-0

انين وتشريعات جديدة تتعاكس مع بعض أو كل أهداف املؤسسة ،ونذكر من بين هذه القيود صدور قو 

التأميم،املصادرة والتصفية للمشروعات ، والقيود املفروضة على امللكية األجنبية والتعامل في النقد 

 ركي وغيرها .األجنبي والشروط املوضوعة على استخدام املكون املحلي واتجاهات النقابات، والتعريف الجم

تتمثل مصادر القيود التجارية أساسا في عدم دفع الزبون ملشترياته في حال البيع القيود التجارية : -0

اآلجل، وتؤدي إلى عدم استالم املؤسسة لكامل مستحقاتها في اآلجال املتفق عليها ،ويختلف خطر عدم 

تموين للموارد األولية ،املنتجات الدفع حسب القطاعات وكذلك حسب املنطقة ،باإلضافة إلى نقص ال

  2نصف املصنعة

                                                             
  1- وئام بغياني، مرجع سبق ذكره، ص،02، 52.

 جمال خنشور، حمزة العوادي، متطلبات صياغة إستراتيجية متكاملة لتنمية صادرات املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية في إطار التسويق -2

  .051، ص، 0201الخامس،الدولي، مجلة كلية الدراسة اإلنسانية، العدد 
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املستوردة وارتفاع أسعارها، ضآلة النسب املحققة في مجال التصدير والتي ال يمكن االعتماد عليها في 

نشاطات املؤسسة بالعملة الصعبة ،عدم امتالك املؤسسات الجزائرية املعلومات والبيانات الكافية  تمويل

تي تمكنها من اتخاذ قرار االستثمار على أسس اقتصادية رشيدة مما يترتب عنه عدم عن األسواق الدولية ال

إدراك صاحب املؤسسة للفرص املتاحة أو جدوى توسع أو تنويع النشاط .يضاف ملا سبق انعدام الخبرة 

لدى املؤسسات املصدرة والتي تحول دون تموقعها في األسواق األجنبية ملدة أطول،عالوة على ارتفاع 

تكاليف النقل الدولي وعجز خدمات دعم التصدير املخصصة لذلك ،والذي يترتب عنه ارتفاع التكاليف 

التسويقية و بالتالي انخفاض هامش الربح املمكن تحقيقه من عملية التصدير، عدم انتظام برامج 

يرية الرحالت، نقص الخطوط املوجهة للتصدير وعدم تخصيص بعض  أرصفة املوانئ للعمليات التصد

 فقط .     

وهي القيود الناجمة  عن التباين واالختالف في أذواق املستهلكين والتباين الثقافي القيود الثقافية: -0

 واملعرفة بين السوق املحلي واألجنبي، والتي تؤثر في تدفق املعلومات وصنع القرار في املعامالت الدولية .

أساسا في املنافسة غير املتكافئة في بعض األسواق على غرار والتي تتمثل القيود املرتبطة باملنافسة: -0

ك الطرف األول الكفاءة السوق األوروبية بين الشركات بالسوق املستهدف واملؤسسات الجزائرية،إذ يمتل

اإلنتاجية املرتفعة والقدرة التنافسية، التكنولوجية،اإلدارية والتسويقية الكبيرة ،بينما يعاني العالية، 

الثاني من محدودية اإلمكانات على كافة املزايا التي يتمتع بها الطرف األول ،باإلضافة إلى مشكل الطرف 

التكيف الهيكلي لنظم اإلنتاج والتسويق في املدى القصير مع السوق األجنبي وخصوصا في ظل غياب 

ديرية، قصر الدراسات الالزمة عن األسواق الخارجية وعدم وجود نظام للمعلومات التسويقية والتص

النظر االستراتيجي لدى املؤسسات الجزائرية ،فهي إذن ال تأخذ بعين االعتبار في تقسيماتها بناء إستراتيجية 

 للتصدير منذ البداية ،ولكنها تكتفي بالبحث عن أسواق دولية في إطار التظاهرات االقتصادية فقط ،هذا

املعايير العاملية للجودة ،األمر الذي يجعل  مع فضال عن عدم توافق املنتجات الوطنية املوجهة للتصدير

نتائج املنافسة املحسومة لصالح الطرف القوي . ويجدر بالذكر في األخير أن حدة التأثير هذه القيود 

تختلف باختالف درجة التعمق في خدمة السوق وبمعنى آخر درجة التصدير ، فالدخول التدرجي للسوق 

املباشر يواجه مخاطر أقل كثيرا من الدخول عن طريق االستثمار غير  األجنبي عن طريق االستثمار غير

مباشر، وحتى على مستوى االستثمار األجنبي املباشر فان دخول أسواق عن طريق االستثمار املشترك يكون 

أقل تعرضا لألخطار والقيود السياسية والثقافية واملنافسة مقارنة بالدخول  عن طريق التملك الكامل 

 1ع .للمشرو 

 

 

 

 

                                                             
  1- جمال خنشور، حمزة العوادي، مرجع سبق ذكره،ص، 051،  025.
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 GISBاملبحث الثاني : دراسة حالة  املجمع الصناعي 

يقوم االقتصاد الوطني على عدة ركائز ومن بينها املؤسسات التي تعتبر الوحدات التي تدعم النشاط 

هذه املجموعات االقتصادية كان  على وبكثرة االقتصادي بمنتجاتها. فكلما كان االقتصاد الوطني يحتوي 

هناك تطورا فيه. فمن هذا املنطلق نتجه إلى دراسة املجمع الصناعي للكوابل الجزائرية الذي يعتبر من أهم 

   القوى االقتصادية التي تدعم بنسبة معتبرة في نشاط االقتصاد الوطني الجزائري. 

 ريةملجمع الصناعي للكوابل الجزائا املطلب األّول: تقديم 

ها شركة ذات  هو شركة ذات طابع خاص ولها نشاط صناعي وتجاري، وحسب التشريع الجزائري " بأن 

دينار، مع استفادها ملعيار  022.222.222.22أس مالها عامل، ر  222مسؤولية محدودة، وتشغل أكثر من 

 االستقاللية ".

 الفرع األّول: تعريف املجمع الصناعي : 

نشاط صناعي وتجاري بالدرجة األولى والتي وفرت كل اإلمكانيات البشرية  منشأة ذات طابع خاص ولها

 والتقنية الالزمة التي جعلتها من أهم املركبات.

حيث يضم املجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة عدة مؤسسات التي اكتسحت السوق الصناعية والتجارية 

 والتي تشمل :

 مؤسسة كابالت سيدي بن ذهيبة. -

 ذهيبة. مطاحن سيدي بن -

 .)ترقية عقارية(عدالنيةال -

 الحرس)تربية الخيول(. -

 أسطور إينارجي. -

 مغرب المب. -

ها فرع من فروع املجمع الصناعي  وحيث كان مجال دراستها بين حصر في مؤسسة الكوابل الجزائرية ألن 

 سيدي بن ذهيبة.

ذهيبة، مختصة في إنتاج وتسويق األسالك الكوابل الجزائرية هي عالمة تجارية للمجمع الصناعي سيدي بن 

. الكوابل الجزائرية مجهزة والخاص الكهربائية والكوابل الصناعية ذات الجهد العالي، املتوسط واملنخفض

بأحدث التقنيات تعمل على تحقيق املعايير الوطنية والعاملية في منتجاتها بما في ذلك املنتجات املصممة 

ومطالب سلسلة من الصناعات التي تتوفر على خيارات عالية التخصص  خصيصا لتلبية متطلبات محددة

ألوان وأغلفة الكابالت البديلة املناسبة ملجموعة  من اعتبارات التركيب مثل تأثير األشعة فوق تشمل 

 1البنفسجية، ومكونات التربة املختلفة والتعرض لدرجة الحرارة.
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 الفرع الثاني: تعريف املؤسسة 

سيدي بن ذهيبة هي شركة ذات مسؤولية محدودة من حيث الصيغة " Cablerie Algerienne  شركة"

،         القانونية تتكون من مؤسسيها السيد "جيالني كوبيبي عبد القادر بوسته"، " جيالني كوبيبي حاج علي"

 " جيالني كوبيبي البشير".

رة استهالكية مادة موظف. مع قد 222دج، بنسبة لتوظيف أكثر من 500.000.000.0رأس مال الشركة 

 طن/ سنويا من مادة األملنيوم.42222طن/سنويا، و 100.000النحاس ب 

 .2م80.000، منها قسم مغطى بمساحة 2م113.000تشغل مساحة

مستغانم، حيث تتميز بموقع  –ماسرى  005امللكية رقم  05يكمن مقر الشركة بمنطقة النشاطات قسم 

ها تقرب من  د52و سا0د وعلى بعد 02ميناء مستغانم ب جغرافي مساعد تقرب من  من ميناء وهران كما أن 

 الطريق السيار شرق غرب.

 الفرع الثالث: نشاط املؤسسة 

، نشاطها الرئيس ي هو إنتاج وتسويق الكابالت 0202عية تعمل في مجال الطاقة منذ هي مؤسسة صنا

ة عالية من االستجابة الحتياجات السوق الكهربائية )منخفضة ومتوسطة وعالية التحمل،ذات جود

 الوطنية والدولية(.

ها الوحيدة التي تقوم بإنتاج  تمثل واحدة من أولى املؤسسات الصناعية عبر كامل التراب الوطني حيث أن 

املنتجات ابتداء من املادة األولية الخام بامتالكها اإلمكانيات الالزمة، وقد أصبحت رائدة دوليا إلتباعها 

التكنولوجيا املتقدمة واالبتكار والجودة واالحتراف مما جعل مكانتها رائدة في السوق بمجموعة واسعة من 

 واألسالك والكابالت الخاصة. واألملنيوم كابالت النحاس

 بيئة املؤسسة رابع: الفرع ال

مة بتقييم أولوية املؤسسة للسياسة البيئية جزء من املخطط األمني، لهذا فهي تستعرض بصورة منتظ

السلوك البيئي لديها فمن ضمن اإلطار القانوني الحد من التأثير على البيئة من خالل عملية مخصصة 

 لضوابط مختلفة منها: نوعية النفايات ومياه الصرف الصحي واالنبعاثات. 

ا من مع العديد من الشركاء التجارية، فإن شركة كابالت سيدي بن ذهيبة تقوم باالستخدام األمثل لديه

خامات النحاس وإعادة تدوير النفايات، كما تعهد باستخدام أقل ما يمكن للمياه العذبة من خالل عملية 

 معالجة مياه الصرف الصحي من مناطق اإلنتاج.

مع االلتزام بشراء مواد استهالكية متوافقة مع حماية البيئة من أجل الحد من كمية النفايات الخطرة 

ام التكنولوجيا يساعد على الحد من انبعاث النحاس واألملنيوم وبالتالي الحد من باإلضافة إلى ذلك استخد

 1انبعاث الغازات لهذا فإن اختيار املواد األقل تلويثا يساعد في تسهيل عملية إعادة التدوير.

 

 

 

                                                             
  1- معلومات متحصل عليها من طرف مؤسسة كابلوري سيدي بن ذهيبة.



ستغانم"دراسة ميدانية للمجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة للكوابل الجزائرية"م                   الفصل التطبيقي        

 

54 
 

 الفرع الخامس: منتوجات املؤسسة 

 النحاس : -املواد األولية : 

الخاصة بكوابل  أو النصف املصنعة  يوجد في جميع املنتجات تامة الصنعيعتبر من أولويات اإلنتاج بحيث 

 النحاس، ويتم شراءه محليا على شكل بقايا أو مستوردا خاما.

تختلف أنواع املنتجات لكوابل النحاس من منتج آلخر وهذا بحسب الجودة والنوعية فنجد عدة أصناف 

 من أصغر قيمة لتحمل الطاقة إلى أكبر قيمة.

 ملنيوم :األ -

 يعتبر من أساسيات اإلنتاج بالنسبة لكوابل األملنيوم ويتم شراؤه محليا أو مستوردا خاما.

تختلف أنواع املنتجات لكوابل األملنيوم كذلك بحسب الجودة والنوعية فنجدها من أصغر قيمة للتحمل 

 الطاقة إلى أكبر قيمة.

 املواد واللوازم :

 كلورايد البوليفينيل. -

 الغالف. -

 العازل األبيض. -

 بالستيك. -

 البكرات. -

ن. -  ملو 

 الفرع السادس: الجودة في املؤسسة

ها استثمرت في ميثاق الجودة التي تعزم على تطبيقها  بالنظر إلى تفوق املؤسسة الذي تتميز به وهذا ألن 

منتمية بصرامة من قبل الفريق العامل في جميع مراحل عملية التصنيع، ولتحقيق ذلك فإن الشركة 

لمعايير الصحيحة ومراقبة الذين يعملون في االمتثال ل ملجموعة من املخابر الداخلية والخارجية)الدولية(

الجودة في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، من املواد الخام إلى املنتج النهائي للتأكد من أن  املنتجات املعروضة 

للعمالء هي من أعلى املواصفات الفنية مع الهدف النهائي لبناء الثقة وضمان أفضل جودة وطول عمر حياة 

 ولية والوطنية بما فيها ذلك :الكابالت. بحيث تعتبر املعايير الد

 (.IEC_ معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية ) 

 (UTE_ معايير االتحاد الكهربائي الفني)

 .(CENELEC_ معايير اللجنة األوروبية للتوحيد القياس ي للطاقة الكهربائية)

 (.BS_ مؤسسة املواصفات واملقاييس البريطانية)

 .(ISOالدولية )املطابقة للمعايير _  شهادة 

 (.EDM_ شهادة موافقة من قبل املجمع الصناعي العمومي املالي )

 1(.SENELECالسنغالي )_ شهادة موافقة من قبل املجمع الصناعي العمومي 
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 (: الهيكل التنظيمي للمؤسسةII- 30الشكل رقم)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 املؤسسةوثائق املصدر: 

 رئيس املدير العام

 املستشارين

العامةاألمانة   

 موظف االتصاالت)املكاملات(

 موظف مكتب األوامر

 املدير العام

 مدير الصحة والسالمة

 املدققين  ومراقبي  التسيير

 أمانة اإلدارة

 رئيس األمن

 

 
 مسؤول إدارة الجودة

 مسؤول قسم اإلعالم اآللي

 مسؤول قسم املحاسبة واملالية

 مسؤول مواقف السيارات

 مدير املوظفين

 مدير الصيانة

 مدير اإلنتاج والتخطيط

 مسؤول ورشة الحدادة

 مسؤول قسم الدراسات والتطوير

 مدير التموين

 املدير التجاري 

MT/HT/BT رمدير مراقبة الجودة واملخب  

 اإلدارة املساعدة 
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 شرح الهيكل التنظيمي : 

هو الذي يعد التوجهات العامة واالقتصادية والتجارية ألجل القيام بنشاطه حسب قدرة  :رئيس املدير العام -

املؤسسة وهو الذي يسطر األهداف السنوية لنشاط الشركة ويعرف وسائل اإلنتاج لتحقيق هذه األهداف، وهو 

ل الشركة في مجال الذي يقوم باتخاذ قرارات العمل، الترقية، يحدد األجر طبقا لقانون العمل. وهو الذي يمث

العمليات التي نشاطه. وهو الذي يتعاقد مع شركات مالية أو تجارية سواء كانت وطنية أو أجنبية فيما يخص 

جهاز اإلنتاج والتعامل مع فرص أخرى. وهو الذي يبادر ويفاوض ويعقد عقود عمل أو شراكة في إطار تنمي 

 النشاط العادي للشركة.

نف وترتب ملفات رئيس املدير العام، وتستقبل االتصاالت الهاتفية املوجهة للمدير تنظم وتص :األمانة العامة -

تحويل الفاكس، وتسجيل وترتيب وتصنيف املراسالت الصادرة والواردة. وتحويل ثم تحولها له، وتقوم بضمان 

العام بطلبات املقابلة املعلومات الصادرة من املدير العام إلى املديريات األخرى وهي التي تقوم  بإعالم املدير 

 والزيارات.

املؤسسة ومراقبة دخول وخروج األشخاص الوافدين وضمان االستقبال  ةضمان مراقبة وحراس : رئيس األمن -0

 ومرافقة األشخاص الذين عندهم عالقة باملؤسسة.

 : قسم املحاسبة واملالية مسؤول -0

: تهتم بتنفيذ جميع العمليات املحاسبية وتحديد التكاليف واألسعار وعن طريقها  مصلحة املحاسبة واملالية* 

تتحدد الوضعية املالية للمؤسسة في نهاية الدورة، كما تهتم بالعالقات مع األطراف الخارجية املختلفة 

يع العمليات ة، وتسعى أيضا إلى متابعة تسجيل جمكاملؤسسات املالية واملؤسسات العمومية والهياكل الحكومي

واملعامالت املالية واملحاسبية مع املتعاملين الداخليين للمؤسسة والخارجيين ومتابعة وكشف األخطاء املحاسبية 

والعمل على تصحيحها ،وتهدف هذه املراقبة املحاسبية خاصة الداخلية منها لتسهيل تحديد النتيجة هل هي ربح 

 انتها االقتصادية .أم خسارة وبالتالي تحديد مركزها املالي ومك

وضع وتنفيذ استراتيجيات السوق وتطوير األعمال ويتضمن ذلك تحديد فرص جديدة، : التجاري  دير امل -5

ادرة في إدارة عالقات وتطوير العالقات مع العمالء وخلق مقترحات األعمال التجارية وكتابة العطاء، أخذ زمام املب

وفريق اإلدارة على علم ودراية كافية بالسوق وتطوره وتحديثه.وعلى الجانب العمالء والتأكد من أن  مجلس اإلدارة 

 اإلداري ، هو الذي يقود فريق تطوير األعمال واملبيعات وخدمة العمالء والتسويق.

كشوفات الرواتب ومراقبة ومتابعة حركية العمال)دخول : تسيير ملفات املوظفين، وتحضير املوظفينمدير  -4

 التوظيف، التقاعد.(.  وخروج، الترقية،

تعزيز تحقيق الجودة وتحسين األداء في الشركة، وضع وتنفيذ خطة الجودة في الشركة  مسؤول إدارة الجودة: -0

 والتواصل والحفاظ لتحقيق أنظمة وسياسات الجودة لتلبية متطلبات نظام الجودة.
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والصحة في مكان العمل وذلك بهدف ضمان : يقوم بتهيئة سياسات وعمليات السالمة مدير الصحة والسالمة -1

سالمة جميع أفراد العمل من املخاطر التي قد يتعرضون إليها. وتقتصر مهام مدير قسم الصحة والسالمة على 

 اإلشراف العام على نظام الصحة والسالمة في املؤسسة التي يعمل بها.

والحدود املشتركة وأدوات االتصال وكذا  : تصميم إستراتيجية نظام املعلوماتقسم اإلعالم اآللي مدير   -5

 التحكم في املراجع األساسية في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

 :مدير الصيانة -2

: تضم هذه املصلحة مصلحة الكهرباء، مصلحة امليكانيك، ورشة تبديل القطع، ويتمثل دور مصلحة الصيانة* 

 كل هاته املصالح في :

 ما تحتاج إليه من موارد وقطع الغيار .تزويد املصلحة بكل  -

 مراقبة اآلالت إصالحها إن وجد فيها عطل في الوقت املناسب. -

إعداد التقارير الشهرية على عدد التعطالت التي تحدث لوسائل اإلنتاج أو التدخالت التقنية التي قامت بها  -

 ، تأمين الطاقة، ووسائل التكييف.وسائل معالجة املعلومات )اإلعالم اآللي(، وسائل توفير الكهرباء

  تصليح وسائل النقل واإلمداد الخاصة بالوحدة. -
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 الفرع السابع: أهداف املؤسسة 

 تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح.* قصيرة األجل: 

 الضمان واالستمرارية. * طويلة األجل:

 والدائمين. إعطاء العناية التامة للزبائن الحاليين -بالنسبة للعمالء : 

 إعطاء منتوج منافس وممتاز)نوعية/سعر(. -

 ضمان أمن وصحة العمال. -الجانب االجتماعي : 

 تنمية قدرات املوظفين. -

مسؤوليتها البيئية حاضرة في كل منتجاتها، وهي تمر عبر االستعمال الفعال للموارد مع أقل الجانب البيئي : 

ها تستثمر في املوا لية بإعادة رسكلة النحاس وما يخص شركاؤهم التجاريين.   مخلفات وبالتالي فإن   د األو 

الهدف هو حماية املوارد الطبيعية. بالنسبة للمؤسسة من الضروري املحافظة على النظم البيئية بعقلية 

 1بيئية واقتصادية، وكذلك استعمال املوارد بطريقة فعالة مع تقليل النفايات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1- معطيات متحصل عليها من طرف مؤسسة كابلوري سيدي بن ذهيبة.
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 : التصدير في املجمع الصناعي للكوابل الجزائريةاملطلب الثاني 

اسرة مستغانم على مساحة باملنطقة الصناعية م 0202س املجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة سنة تأس  

عامل . يمثل واحدا من االستثمارات في إفريقيا، وهو متخصص 222. والذي يشغل أكثر من  0م005.222إجمالية

الكهربائية منخفض،متوسط،عالي وجد عالي الضغط ،كابالت املراقبة وكابالت في إنتاج وتسويق األسالك 

املواصالت السلكية ،كابالت تطبيقات السكك الحديدية ،كابالت خاصة،كابالت مضادة للحرائق،كابالت مقاومة 

لكل القطر للحرائق،كابالت مضادة لالشعة فوق البنفسجية ،عبر فرعها شركة الكابالت الجزائرية . ويبيع محليا 

ع للزبائن املتعاقدين مع الجزائري ،تتمثل في املبيعات املباشرة كالبيع لسونلغاز وفروعها وغير املباشرة كالبي

 والزبائن األحرار. سونلغاز

لبعض دول إفريقيا )غينيا،مالي ،بوركينافاسو( ،ومن بين العوامل  عملية التصدير 0205بدأ هذا املجمع سنة

، واملساهمة في النهوض بعجلة االقتصاد الدولي، ال عملة أجنبية للبالد واملؤسسةإدخ التي أدت به للتصدير

ولهذا املجمع منافس قوي وهو شركة سويدي  ووجود منافسة قليلة في إفريقيا ومتطلباتها أكثر من الجزائر .

 .ولها فرع بالجزائر املوجودة بمصر

 * دراسة السوق األجنبية من طرف املجمع:

 القوانين التجارية للبالد وبالذات السوق الصناعي الخاص بالكوابل .دراسة -0

 .PLESTEدراسة املحيط األجنبي -0

 املنافسين و البالد التي يتعاملون معها ونوعية منتجاتهم.-5

 دراسة سلوك املستهلك األجنبي. -4

 يمثل حصيلة التصدير في املؤسسة : اآلتيوالجدول 
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 (0301-0307(:حصيلة التصدير في املؤسسة )II-30الجدول رقم)

 €القيمة  البلد تاريخ الفاتورة 

 011204.01 مالي 01/22/0205

 050050.40 بوركينا فاسو 05/00/0205

 000010.50 مالي 02/25/0202

 20401.22 مالي 00/24/0202

 05222.22 مالي 00/20/0202

 41022.22 بوركينا فاسو 05/20/0202

 00222.22 بوركينا فاسو 20/22/0202

 551502.20 غينيا 21/20/0201

 02010.22 بوركينا فاسو 01/20/0201

 45455.22 بوركينا فاسو 01/20/0201

 42242.22 بوركينا فاسو 01/20/0201

 054222.22 مالي 25/25/0201

 042222.22 مالي 05/25/0201

 002024.52 غينيا 21/20/0201

 40402.50 غينيا 52/21/0201

 وثائق املؤسسةاملصدر: 
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 (0301-0307: تطور الصادرات في املؤسسة )(II-30الشكل رقم )

 

 (II-24)من إعداد الطالبات باالعتماد على معطيات الجدول رقماملصدر: 

 
 
ارتفعت حصيلة التصدير في املؤسسة  بشكل  0201إلى سنة 0205ه من سنة من الجدول والشكل أعاله نالحظ أن

 زيادة طلبيات السوق اإلفريقي.   - ملحوظ، وهذا راجع إلى :

 لديها منتجات مضمونة وموثوقة. -

 دقة املواعيد وتلبية طلبات املستهلكين. -

 الوثائق الخاصة بعملية التصدير في املؤسسة:

  بكميات معتبرة وتبعث عبر رسائل اإليميل. طلب أسعار منتوجات معينة طلب فاتورة شكلية:  -

 (. 01الفاتورة الشكلية )انظر امللحق رقم -

(  يقوم املشتري بإرسال سند 02بعد املفاوضات حول السعر ومصطلحات التجارة الدولية)انظر امللحق رقم -

 الطلب .

 إمضاء عقد تجاري بين الطرفين. -
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 أثناء تجهيز املنتج تقوم املؤسسة بالتعامل مع البنك . -

(يرفقون بالفاتورة الشكلية والفاتورة 04( وااللتزام بالرجوع )انظر امللحق رقم03طلب توطين )انظر امللحق رقم -

 ( وتقدمها املؤسسة للبنك.05التجارية)انظر امللحق رقم

 الوثائق املرفقة بإجراءات عملية التصدير :

 الفاتورة التجارية مصادق عليها من البنك. -0

 (.06قائمة التعبئة)املنتجات()انظر امللحق رقم-0

 (.07شهادة املنشأ)انظر امللحق رقم-5

 (.08شهادة االمتثال)انظر امللحق رقم-4

 هذه الوثائق تعطى للمخلص الجمركي من أجل عملية الجمركة.

 * قبل استالم املشتري للبضائع يقوم املصدر بإرسال :

 الفاتورة التجارية                                           -

 (.09("عقد بين البائع ومؤسسة النقل البحري)انظر امللحق رقمBLبوليصة الشحن) - 

 شهادة االمتثال. –شهادة املنشأ.                                              -

 قائمة التعبئة. -

( بدون هذه الوثيقة ال يمكن للمصدر وضع منتجاته 02بوليصة التحقق من الكتلة  اإلجمالية)انظر امللحق رقم  -

 السفينة. فوق 

 حسب ما تم  االتفاق عليه في العقد الطلب يجب أن يكون املنتج في سفن الحاوية أيام معدودة بعد(

 .التجاري بين الطرفين(

 حسب مدة وطبيعة الدفع(يجب الدفع مدة معينةي سفن الحاوية ببعد وضع املنتج ف(. 

 عوائق التصدير:

                         القوانين السياسية -          صعوبة الدفع.          -                 القوانين التجارية.          -

 القوة القاهرة" هي ظروف خارجة عن إرادة البائع واملشتري مثل الكوارث الطبيعية ".  -
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 خالصة الفصل:

ا واحتالل من خالل دراستنا لهذا الفصل اتضح لنا أن  مؤسسة كابالت سيدي بن ذهيبة استطاعت فرض نفسه

 مكانة لها في السوق اإلفريقي حيث استطاعت أن تطور من منتجاتها  لتصديرها .

ها جديدة في مجال التصدير ،  ومن  ونستنتج من دراستنا لهذه املؤسسة أن  حجم صادراتها تطور وتزايد رغم أن 

تسويقية لطرح منتجاتها في األسواق الدولية وبالتالي زيادة رقم أعمالها  إستراتيجيةالضروري على املؤسسة تبني 

 التصديري.
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ة و لدوليحتى تستطيع المؤسسات االقتصادية االنتقال من المعامالت المحلية إلى المعامالت ا

هة ومواج  دوليةالخارجية وجب عليها ترقية صادراتها وتنميتها وتنويعها ، والدخول إلى األسواق ال

متطلبات السب العديد من المنافسين ،كما وجب عليها أن تعمل باستمرار  لتطوير هذا الميكانيزم ح

رورة ضصدير العالمية لتجعل له استراتيجيات من أجل تحقيق أهدافها المستقبلية، حيث أصبح  الت

خيص يام بتشا القحتمية للدخول لألسواق الدولية ، وحتى تحقق مكانة لها في األسواق العالمية فعليه
إليها  دخوليرغبون ال البيئة التي ستعمل فيها وتحديد حاجات ورغبات المستهلكين واألسواق التي

 ووضع مزيج تسويقي منافس لذلك.

بر ه يعتوفي الوقت الحالي على المؤسسات الجزائرية أن تركز على تطبيق التسويق الدولي ألن

المحرك األساسي لنجاح المؤسسات في السوق الدولي وتحقق نجاحات كثيرة ووفرات في 

 صادراتها .

 دية على عملية التصدير وجب النظر في مختلفمؤسسات االقتصاومن أجل زيادة تشجيع ال

منافسة هة اللها إلى عالم التصدير ومواجالمشاكل التي تعاني منها وزيادة تحفيزها من أجل إرسا

من المؤسسات المؤهلة لعملية التصدير على الرغم من  GISBخصوصا. والمجمع الصناعي 

مشكل عدة )بون، ولو مدت لها يد المساالمشاكل التي تواجهها إالّ أنّها استطاعت كسب ثقة الز

 التمويل، البحث عن أسواق جديدة...(،لكان أداؤها أحسن.

 الفرضيات: نتائج اختبار 

 من خالل الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى:

 ولكنه تّم تأكيد هذه الفرضية حيث سجلت الصادرات خارج المحروقات تطوراالفرضية األولى: 

 .2018-2010 ضئيل جدا خالل الفترة

السوق  سة إلىتّم تأكيد هذه الفرضية حيث يساهم التصدير في توسيع نشاط المؤسالفرضية الثانية: 
ج بل الدولية، ألّن التصدير أصبح ينظر له من زاوية جديدة ليس فقط لتصريف فائض اإلنتا

شغل ال أصبحت الصادرات حاليا هي مصدر لتحقيق النمو االقتصادي وهذا من خالل زيادة فرص

 وزيادة الدخل الوطني والحصول على عمالت أجنبية. 

 النتائج :

 تتمثل أهم النتائج المتحصل عليها في ما يلي :

سايرة هم ومإن التصدير أصبح عملية مهمة للمؤسسة ألنه يكسب زبائن جدد وكيفية المحافظة علي -

 أذواقهم.

نمو ية حيث ساعد المؤسسات بالإن التصدير يساهم بنسبة كبيرة الختراق األسواق الدول -

 ديدة.واق جواالستقرار في السوق الدولي، فالمؤسسة األكثر تصديرا هي األكثر قدرة على خلق أس

ما أّن رة، كيعتبر التصدير من أسهل الطرق للدخول لألسواق الدولية ألنّه ال يتطلب جهود كبي -

 مخاطره قليلة إال أّن تكاليفه كبيرة.
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رار في الستقالتصدير أثر بارز على األداء المؤسسي حيث تسمح لها بالنمو وا إّن إلستراتيجية -

كبر أالسوق فالمؤسسة األكثر تصديرا هي األكثر قدرة على خلق أسواق جديدة والحصول على 

 حصة في السوق الدولية.

 معا. يلخارجمن خالل دراستنا نجد أّن المجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة يهتم بالسوق المحلي وا -

 سواقالمجمع الصناعي سيدي بن ذهيبة يسعى جاهدا لتحقيق األفضل دائما والوصول إلى األ -

 .الدولي

 التوصيات:

 يجب زيادة دعم وتشجيع الصادرات خارج المحروقات من طرف الدولة. -1

في  يحتم على المؤسسة االطالع على أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا المستخدمة -2

 ل علىالمؤسسات االقتصادية العالمية الرائدة في مجال التصدير لتحقيق مستويات أداء أفض

حلية ق المالمستوى البعيد، واكتساب مزايا تنافسية مستدامة تحافظ بها على موقعها في األسوا

 واألسواق الدولية.

 ب.المناس التعويل على الصادرات خارج المحروقات من خالل توفير المناخ االستثماري -3

 االقتراحات:

 أثر الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصادي. -

 دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات. -

 دراسة األسواق الدولية وطرق توجيه المنتجات الجزائرية لدخولها. -
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 :مصطلحات التجارة الدولية: 10امللحق رقم

(، يتم تحديثها بشكل دوري INCOTERMSهي مجموعة موحدة من املبادئ لتفسير املصطلحات التجارية الدولية)

بحيث تحدد التكاليف واملخاطر وااللتزامات بين البائع واملشتري في معامالت التصدير واالستيراد، وتهدف هذه 

املصطلحات التجارية الدولية إلى تخفيض أو إزالة حاالت عدم الوضوح الناشئة عن التفسيرات املختلفة في 

. يرجى INCOTERMS 2010دار للمصطلحات التجارية الدولية وهو البلدان، ويمكن االطالع على أحدث إص

( تعتبر هي الجهة الرسمية املسؤولة عن تحديد وتحديث املصطلحات ICCمالحظة أّن غرفة التجارة الدولية)

 التجارية الدولية.

ائع واملشتري قبل ومن املهم اإلشارة إلى أّن هذه املصطلحات هي إجراء يجب أن يعّرف ويتم االتفاق عليه بين الب

الشروع في التصدير، إذ يحدد املصطلح املتفق عليه مسؤولية البائع واملشتري وتكاليف النقل واملخاطر والتأمين 

سبعة منها هي  INCOTERMS 2010واملستندات وهناك أحد عشر مصطلح في املصطلحات التجارية العاملية 

 ربعة للنقل البحري فقط. مصطلحات شائعة لجميع أنواع الشحن، فيما تستخدم أ

يمثل الحد األدنى لاللتزام على البائع والحد األعلى لاللتزام على املشتري، في تسليم : EXWتسليم أرض املعمل  -0

، والبائع هو املسؤول فقط عن وجود السلعة في املقر املسمى للبائع)املصنع، املخزن...(، EXWأرض املعمل

 خاطر التوصيل باإلضافة إلى التخليص الجمركي لالستيراد والتصدير.ويتحمل املشتري لوحده تكاليف وم

(، يتحمل البائع فقط مسؤولية توصيل الشحنة إلى نقطة محطة FCAفي تسليم الناقل) : FCA تسليم الناقل -0

الشحن املسماة، ويتحمل البائع كل التكاليف واملخاطر إلى نقطة توصيل الشحنة ملحطة الشحن ومن بعد هذه 

 نقطة يتحمل املشتري كافة التكاليف واملخاطر.ال

(، يتحمل البائع مسؤولية توصيل الشحنة إلى FASفي تسليم جانب السفينة): FASتسليم جانب السفينة  -3

نقطة محطة امليناء املحلية املسماة، كما يتحمل كل التكاليف واملخاطر، ومن هذه النقطة يتحمل املشتري كافة 

 ذلك يتضمن مسؤولية تكاليف تحميل السلع على الباخرة.التكاليف واملخاطر و 

(، يتحمل البائع مسؤولية توصيل الشحنة إلى نقطة FOBفي تسليم ظهر السفينة): FOBتسليم ظهر السفينة  -4

محطة امليناء املحلية املسماة، كما يتحمل كل التكاليف واملخاطر،ومن هذه النقطة يتحمل املشتري كل التكاليف 

 ، فغّن البائع يتحمل مسؤولية كافة تكاليف تحميل السلع على الباخرة.FASواملخاطر، وبخالف 

(، يتحمل البائع مسؤولية التوصيل إلى ميناء CFRفي النفقات وأجور الشحن): CFRالنفقات وأجور الشحن -5

الوصول املسماة، كما يتحمل كل التكاليف واملخاطر من هذه النقطة، في حين يتحمل املشتري كافة املخاطر فور 

ث ش يء ما للشحنة تحميل السلع على الباخرة. بمعنى آخر، سيحجز البائع الباخرة ويدفع قيمتها، لكن في حال حد

بعد عملية التحميل، فإن البائع لن يكون ملزما بتحمل أي مسؤولية. كما أّن املشتري سيكون مسؤوال عن كل من 

 التخليص الجمركي لالستيراد في ميناء الوصول وترتيب املواصالت حتى مقر املشتري.

(، وهي CIFحن حتى مكان املقصد)في النفقات وأجور الش: CIFالنفقات وأجور الشحن حتى مكان املقصد  -6

( مع التأمين،يتكفل البائع بتوفير التأمين للتغطية ضد مخاطر املشتري في حاالت CFRالنفقات وأجور الشحن)

الخسارة والتلف،ويتحدد اختيار ومستوى التأمين حسب اختيار البائع،في حين يكون املشتري مسؤوال عن كل من 

 هة امليناء وترتيب املواصالت حتى مبنى املشتري .التخليص الجمركي لالستيراد في وج



( ،يتحمل البائع جميع التكاليف وإيصال السلع CPTفي أجور النقل املدفوعة ):  CPTأجور النقل املدفوعة -7

 ملستودع املشتري،في حين يتحمل املشتري كافة املخاطر بعد مغادرة السلع مقر البائع.

مع  (CIP( وهي أجور النقل املدفوعة) CIPأجور النقل والتامين املدفوعة) :CIPأجور النقل والتأمين املدفوعة  -8

التأمين، ويتحمل فيها البائع توفير التأمين لتغطية مخاطر املشتري في حاالت الخسارة أو التلف،ويتحدد اختيار 

 ومستوى التأمين حسب اختيار البائع .

البائع مسؤولية توصيل الشحنة إلى مقر ميناء ( ،يتحمل DATتوصيل للمحطة ): DATتوصيل للمحطة -9

املحطة املسماة، كما يتحمل أيضا كل التكاليف واملخاطر، في حين يكون املشتري مسؤوال عن كل من التخليص 

 الجمركي مليناء الوصول وترتيب املواصالت من محطة امليناء إلى مقر املشتري .

تحمل البائع مسؤولية توصيل  الشحنة من املخزن إلى مقر (، يDAPفي التوصيل للمقر): DAPتوصيل للمقر -01

 املشتري، كما يتحمل كل التكاليف واملخاطر ولكنه ال يعتبر مسؤوال عن التخليص الجمركي لالستيراد.

(، هي عكس تسليم أرض املعمل DDPفي التسليم والرسوم املدفوعة ): DDPالتسليم والرسوم املدفوعة -00

(EXW وهي تمثل الحد )األدنى لاللتزام عل املشتري والحد األعلى لاللتزام على البائع، وهي مقاربة لDAP باستثناء

 التخليص الجمركي لالستيراد، حيث يتحمل البائع أيضا مسؤولية التخليص الجمركي لالستيراد. 
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 امللخص:

لقد أدركت الدول النامية خاصة النفطية منها على ضرورة عدم االعتماد على النفط كمورد أساس ي اقتصادي 

يكون ركيزة للصادرات ومحرك للنشاط والنمو االقتصادي، من هذا املنطلق تعمل العديد من الدول على تنمية 

من  %59بين هذه الدول حيث يسيطر النفط على صادراتها واالبتعاد عن األحادية في التصدير .والجزائر من 

إجمالي صادراتها، واهتمت الدولة بالعديد من القطاعات قصد تنويع صادراتها باإلضافة إلى خلق إطار مؤسس ي 

لتحفيز املؤسسات الوطنية على التصدير واختراق األسواق الدولية. وبالنظر للدور الفاعل الذي تؤديه 

 أن يتم املراهنة على هذه األخيرة في تنمية الصادرات غير النفطية . املؤسسات االقتصادية يمكن

 الكلمات املفتاحية

 . التصدير،التسويق الدولي، املؤسسة االقتصادية، إستراتيجية التصدير 

Abstract 

Underdeveloped  countries. In particular petroleum ;realized the need  not  to rely on oil  as an 

essential economic source to stengthen exports and economic development. For that ; several 

countries are starting to develop their exports and  avoid monopolar exports.for 95% of  its exports 

Algeria has given importance to several sectors  in order to diversify its exports and the creation of 

an institutional framework to stimulate economic companies to export their products and to 

penetrate international markets. 

And given the important role of these economic enterprises that the country can count on them in 

the development of non-oil exports . 

Key words 

Export, international marketing,economic enterprises ,export strategy  

 

 

 




