
  
 
 
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم المالية والمحاسبة

 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUES ET POPULAIRE    

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

          ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

          MOSTAGANEM 

             Faculté Des Science Economiques, 

               Commerciales et Des Science De Gestion 

                Département des Sciences Financières et 

Comptabilité 

 
 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في علوم التسيير

 تسيير استراتيجي دوليتخصص: 

 

 عنوان المذكرة

 

 

 

 

 

 إشراف األستاذ:        :إعداد الطالب

 يوسفي رشيد/ دأ.        شارف ربيع

 حجار آسيا /: أمساعدة المشرف

 

 أعضاء اللجنة المناقشة:

 رئيسا جامعة مستغانم  محاضر قسم أأستاذ    جبن زيدان الحا  .د

 مشرفم/ال جامعة مستغانم    أستاذة مساعدة   حجار آسياأ.  

 ممتحنة جامعة مستغانم  أستاذة مساعدة  أ. قبايلي الحاجة

 

5102/5102السنة الجامعية :   

 

 

 Condor مؤسسة دراسة حالة
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 مقدمة الفصل:

ض ر يف صبحأاملؤكد يف الوقت احلايل هو متيز البيئة التنافسية للمؤسسات االقتصادية بالتعقيد وعم الثبات وهو ما 

 حصتهاتعزز من واليت  (ISOتلك املتفق عليها عامليا كمواصفات ) ةوتسيريية خاص إدارية أنظمةعليها تبين 

 السوقية عن طريق التحسني املستمر مليزهتا التنافسية.

فة مدى مسامهة تبنيها ر ( واليت سنحاول معISOاملؤسسات احلاصلة على شهادة ) إحدى( هي Condorمؤسس)

سية قبل مؤشرات التناف ةاجلودة الشاملة يف تنمية قدرهتا التنافسية وذلك من خالل مقارن إدارةملواصفات نظام 

 وبعد حصوهلا على الشهادة.
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 Condor: تقدمي مؤسسة  األولالمبحث 

 (Condor: تعريف مؤسسة ) المطلب االول

 ( هي احدى املؤسسات املكونة جملمع بن محادي والذيتكون من املؤسسات التالية:Antar trad condorمؤسسة )

( النتاج وتسويق وضمان خدمات ما بعد البيع لالجهزة االلكرتونية Antar trad condorمؤسسة ) -

 االيل.والكهرومنزلية واجهزة االعالم 

 ( النتاج القمح الصلب ومشتقاتهGerbiorمؤسسة ) -

 ( النتاج البالط ومواد البناءGemacمؤسسة ) -

 ( النتاج املواد املعدنية Hodna Métalمؤسسة) -

 ( النتاج االكياس البالستيكية Polybenمؤسسة ) -

 (النتاج االلواح الشمسيةArgilorمؤسسة ) -

(Antar trad condorمؤسسة خاصة ذات اسهم )  وبذات النشاط الفعلي يف  90/90/0990تاسست يف

 (.Antar trad condor(حتت اسم )INAPIلدى ) 29/90/0992وسجلت عالمتها التجارية يف  02/11/0990

،يقدر راس ماهلا بـ  0م110110يوجد مقر املؤسسة باملنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج على مساحة تقدر بـ 

دج،نشاطها االساسي يتمثل يف انتاج وتسويق وضمان خجمات مابعد البيع لالجهزة  00199.999.999

 االلكرتونية والكهرومنزلية واجهزة االعالم االيل.
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 ( :تشكيلة منتجات مؤسسة3/1الجدول )

 الطاقة االنتاجية السنوية المنتجات
 وحدة 099.999 اجهزة التلفاز

 وحدة 099.999 اجهزة استقبال االقمار الصناعية
 وحدة019.999 اجهزة املكيفات اهلوائية

 وحدة 099.999 اجهزة الثالجات 
 وحدة 19.999 االت غسيل(-املنتجات البيضاء)االت طبخ

 وحدة 09.999 اجهزة االعالم االيل واهلواتف احملمولة
 طن 0999 البالستيك
 طن 2999 البوليسرتين

 ميقا واط 51 االلواح الشمسية
 مصلحة البيع  Condorاملرجع : املديرية التجارية ملؤسسة 

 ISO 9000على شهادة Condorمراحل حصول مؤسسة  :  المطلب الثاني

 مر باملراحل التالية :  ISO 9000على شهادة  Condorمسعى مؤسسة    

 Albatros Conseil Algérie:تشخيص نظام املؤسسة من قبل مكتب مرافقة جزائري 0991 -
 مع املكتب السابق ISO 9001:ابرام عقد للتسجيل واحلصول على شهادة  0991افريل  -
 :اعداد الدليل التنظيمي للمؤسسة اخلص باجلودة 0990نوفمرب  -
باجراء تدقيق حول نظام ادارة اجلودة  Afac/Afnor: قيام اجلمعية الفرنسية للتقييس 0995فيفري  -

 باملؤسسة 
 من اهليئة الفرنسي السابقة ISO 9001على شهادة  Condor:حصول مؤسسة 0995مارس  -
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 Condorفي تحسين تنافسية مؤسسة  ISO 9001مساهمة :  المبحث الثاني

 Condor في تحسين مؤشرات تنافسية مؤسسة ISO 9001مساهمة :  المطلب االول

، االنتاجية  خاصة الرحبيةحناول تقييم تنافسية املؤسسة حمل الدراسة من خالل دراسة بعض مؤشرات التنافسية 
الكلية لعوامل االنتاج، تكلفة صنع الوحدة واحلصة السوقية مع اجراء املقارنة بني القيم بالنسبة للفرتتني قبل وبعد 

 احلصول على الشهادة.

تطورا كبريا وذلك منذ بداية نشاطها كما  condorعرف مؤشر رحبية مؤسسة :مؤسسةالتطور مؤشر ربحية -1

 ول التايل:يوضحه اجلد

 دج( 103( )الوحدة:2003/2013لفترة ) condor)((: تطور مؤشر ربحية 3/2الجدول )

ات
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 (0992/0912املرجع: تقارير النشاط للمؤسسة لسنوات )
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 من خالل اجلدول ميكن متثيل تطور رحبية تطور املؤسسة يف الشكل التايل:

 (2003/2013(: تطور ربحية المؤسسة للفترة )3/1الشكل)

 

 املرجع: اعتمادا على معطيات اجلدول السابق

من خالل املقارنة بني نسب تطور رحبية املؤسسة يف فرتة ماقبل حصوهلا على شهادة املطابقة وفرتة ما بعد االشهاد 

يؤكد دور ومسامهة  وهو ما 0990نالحظ ان تطور رحبية املؤسسة كانت بنسب مرتفعة يف الفرتة الثانية باستثناء سنة  

 يف تطور نسب رحبية املؤسسة. ISO 9001تطبيق 
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للوقوف على مدى حتكم املؤسسة يف تكاليفها الكلية لإلنتاج قدم  مؤشر العائد على رأس المال المستثمر: -0

 اجلدول التايل:

 )الوحدة: دج ( (2013-2003المال المستثمر للمؤسسة للفترة ) رأس علىمؤشر العائد  (:3/3الجدول )

ات
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 (0992/0912املرجع: تقارير النشاط للمؤسسة لسنوات )

 (2003/2013(: تطور العائد على رأس المال المستثمر )3/2الشكل)

 

من خالل املقارنة بني متوسط العائد على راس املال املستثمر يف الفرتة ماقبل وما بعد حصول املؤسسة على االشهاد 

 يف الفرتة الثانية  9.122يف الفرتة االوىل مقابل  9.10جند تطور ملحوظ بني 
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: نظرا لصعوبة احلصول على املعلومات إنجاز اإلنتاج المخطط في وحدة انتاج الثالجاتمؤشر معدل  -2

  اخلاصة بالنتاج الكلي للمؤسسة مت اعتماد وحدة انتاج الثالجات كنموذج.

 (2013-2003مؤشر معدل انجاز االنتاج المخطط في وحدة انتاج الثالجات للفترة)(:3/4الجدول )

 الوحدة:وحدة منتجة

 املرجع: مديرية وحدة انتاج الثالجات مصلحة متابعة االنتاج
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    من خالل اجلدول ميكن متثيل النتائج يف الشكل التايل:

 (2002/2013لفترة )(: تطور اإلنتاج المخطط والفعلي لوحدة انتاج الثالجات 3/3الشكل )

 

 اعتمادا على معطيات اجلدول السابق:املرجع 

( فرتة بداية نشاط الوحدة وقبل حصول 0995-0991من خالل املقارنة بني نسب االجناز املخطط له يف الفرتة )

( بعد احلصول على الشهادة نالحظ ان نسب حتقيق االنتاج 0912-0992املؤسسة على الشهادة وبني الفرتة )

وهو مايؤكد دور شهادة  ٪21.01مقابل %09.20املخطط له يف الفرتة الثانية اعلى من الفرتة االوىل حيث بلغ نسبة 

ISO 9001 يات لومسامهتها يف حتسني االداء االنتاجي للمؤسسة وكفاءهتا يف استخدام املوارد والتحسني املستمر للعم

. 
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ية يف ميكن توضيح مؤشر حتقيق الطاقة االنتاجمؤشر تحقيق الطاقة االنتاجية في وحدة انتاج الثالجات:  -4

 الوحدة من خالل اجلدول التايل:

الوحدة :وحدة  (2013-2002في وحدة انتاج الثالجات للفترة ) اإلنتاجيةمؤشر تحقيق الطاقة (:3/2الجدل )
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 املرجع: مديرية وحدة انتاج الثالجات مصلحة متابعة االنتاج

 (2002/2013(: الطاقة اإلنتاجية واإلنتاج الفعلي لوحدة إنتاج الثالجات للفترة )3/4الشكل )
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 اعتمادا على معطيات اجلدول السابقاملرجع: 

عند اجراء املقارنة بني نسب حتقيق الطاقة االنتاجية يف الفرتتني قبل وبعد احلصول على شهادة املطابقة نالحظ ان 

يف الفرتة الثانية وهي  ٪ 11.09بينما بلغ حدود  ٪ 0.11متوسط حتقيق الطاقة االنتاجية يف الفرتة االوىل بلغ حدود 

من خالل التنظيم اجليد للعملية    (ISO9001اصفات نظام اجلودة )زيادة معتربة مردها االساس تطبيق املؤسسة ملو 

 ختزين( اضافة اىل الكفاءة يف استغالل االالت االنتاجية ومهارة اليد العاملة املكونة واملدربة-انتاج-االنتاجية )متوين

. 
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مؤشر انتاجية العامل في وحدة انتاج الثالجات: بغية الكشف عن انتاجية العامل في وحدة الثالجات  -2

 نقدم الجدول التالي:

/ الوحدة :وحدة منتجة (2013-2002مؤشر انتاجية العامل في وحدة انتاج الثالجات للفترة )(:3/6الجدول )
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 املرجع: مديرية وحدة انتاج الثالجات مصلحة متابعة االنتاج

 

 

 

 



 Condorدراسة تطبيقية في مؤسسة                                            الفصل الثالث                               
 

89 
 

الوحدة :وحدة منتجة/  (2013-2002مؤشر انتاجية العامل في وحدة انتاج الثالجات للفترة ) :(3/2)الشكل 

 عامل

 

 املرجع: اعتمادا على نتائج اجلدول السابق

بعد اجراء املقارنة بني انتاجية العامل بني الفرتتني ماقبل احلصول على شهادة املطابقة وبعدها نالحظ زيادة انتاجية 

من خالل   ISO 9001ومرد ذلك مبادئ ادارة اجلودة للمواصفة  222وحدة اىل حوايل  201العامل وانتقاهلا من 

 كفاءة ومهارة اليد العاملة وبيئة العمل املناسبة .
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من أجل تبيني تطور مؤشر (: 2013-2003( للفترة ) CONDORتطور مؤشر الحصة السوقية لمؤسسة ) -6

 نقدمها يف اجلدول التايل: condoorاحلصة السوقية ملؤسسة 

 

الوحدة: نسبة  (2013-2003( للفترة ) CONDORتطور مؤشر الحصة السوقية لمؤسسة )(: 3/7الجدول )
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 مصلحة املبيعات.  Condoorاملرجع: املديرية التجارية ملؤسسة 
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 الوحدة: نسبة (2013-2003( للفترة ) CONDORتطور مؤشر الحصة السوقية لمؤسسة )(: 2/0) الشكل

 

 املرجع: اعتمادا على معطيات املرجع السابق 

من خالل مقارنة تطور احلصة السوقية للمؤسسة يف الفرتة ماقبل ومابعد احلصول على االشهاد نالحظ ان متوسط 

 20بينما بعد احلصول على شهادة املطابقة بلغت النسبة  ٪ 10.1احلصة السوقية قبل احلصول على الشهادة يقارب 

غزوها  ملؤسسة حمليا رغم اشتداد املنافسة اضافة اىلوهو مل يعادل ضعف النسبة االوىل وهذا نتيجة منو مبيعات ا ٪

اسواقا اجنبية عربية وافريقيا عن طريق التصدير بسب حتسن مسعتها وزيازدة ثقة العمالء منتوحاهتا ومصدر ذلك 

 (  ISO 9001التزامها مببادئ ومتطلبات مظام ادارة اجلودة )
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عرف مؤشر رقم األعمال وحدة (: 2013-2002لفترة )تطور مؤشر رقم االعمال لوحدة انتاج الثالجات ل-7
  انتاج الثالجات تطورا ملحوظا وهو ما يبينه اجلدول التايل.

 دج 3 19الوحدة:( 2013-2002تطور مؤشر رقم االعمال لوحدة انتاج الثالجات للفترة )(: 3/8الجدول )
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 من خالل اجلدول أعاله ميكن متثيل تطور رقم أعمال وحدة انتاج الثالجات يف الشكل التايل:

  دج 3 19الوحدة:( 2013-2002تطور مؤشر رقم االعمال لوحدة انتاج الثالجات للفترة ) (:3/7الشكل )

 

 املرجع: اعتمادا على معطيات املرجع السابق 

وفرتة مابعد لى الفرتة ما قبل احلصول ع املقارنة بالنسبة لنمو رقم االعمال لوحدة انتاج الثالجات بنييتبني من خالل 

رغم املناسة الشديدة من طرف املؤسسات  ٪ 21 احلصول عليها ان النسبة يف الفرتة الثانية كانت احسن حيث قاربت

تفاع مبيعاهتا نتيجة ارتفاع حجم وذلك راجع اىل ار   (SAMSUNG( ، )LG( ، )ENIEMاملنافسة خاصة )

( اضافة اىل مزايا ISO 9001الطلب على منتجاهتا وهو ما يفسر الدور اهلام ومسامهة التطبيق اجليد ملواصفات )

تنافسية اخرى حتققت للمؤسسة بعد حصوهلا على االشهاد على غرار جودة املنتجات وجودة خدمات مابعد البيع 

  .التنويع وجناحها يف تطبيق اسرتاتيجية
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 خالصة الفصل :

من خالل الدراسة امليدانية ملؤسسة  وحتليل النتائج مع مقارنتها بني الفرتتني قبل وبعد حصول املؤسسة على شهادة   

رة اتبني ان املؤسسة حسنت كثريا من قدرهتا التنافسية وبالتايل تعزيزها مليزهتا التنافسية بعد تطبيقها ملواصفات اد

الشاملة وهو مايؤكده التطور امللحوظ على اهم مؤشرات التنافسية مثل الرحبة ،احلصة السوقية والعائد على اجلودة 

راس املال اضافة اىل النشاط االبداعي الذي قامت به املؤسسة وسعيها للتكيف مع بيئتها اخلارجية والتميز على 

 منافسيها .
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ان التغريات العاملية السريعة واملتالحقة اليت شهدها العامل يف العقود االخرية ادت آثار عميقة يف بيئة االعمال 

وجهات العاملية املعاصرة وبالتايل فان التالدولية واليت منها حدة املنافسة وتوسع جماالهتا ويف على خمتلف املستويات. 

 حنو اخرتاق االسواق الدولية تعترب كضرورة ملحة ملواجهة املنافسة العاملية .

ان سعى املؤسسات يف تبينيها السرتاتيجية التدويل ال يكلل بالنجاح اال باتباعها والتزامها مبا اتفق عليه عامليا من 

يينها تظهر ح حتقيق التوافق والتجانس يف املعامالت التجارية العاملية .اساليب ومعايري واليت وضعت من اجل 

 ( كاداة فعالة لتحقيق ذلك.ISOمواصفات )

من هذا املنطلق جاءت هذه الدراسة يف حماولة لكشف وتاكيد كيفية املسامهة االجيابية حلصول املؤسسات على 

ؤسسة امللتزمة ية على املفوائد املتعددة للمواصفات العامل( يف عملية التدويل ، وذلك من خالل ابراز الISOشهادة )

حتسني و  ء على املستوى الداخلي كتطوير الطرق التسيريية وعملية اختاذ القرارات وكذا العالقات بني االفراد هبا سوا

اهليئات الفاعلة و واكتساب اعرتاف وتقري اجملتمع العمليات االنتاجية ،وخارجيا حتسني العالقات مع العمالء واملوردين 

 البيئية ...(. –االجتماعية  –)االقتصادية   (ISOبه وذلك من خالل ابعاد وجماالت املواصفات العاملية لـ )

 التحقق من الفرضيات :

بالنسبة للفرضية األوىل فانه ومن خالل الدراسة امليدانية تاكدت صحتها وتبينت حتمية التدويل كاسرتاتيجيية فعالة 

 للمؤسسة البقاء واالستمرار.حيقق 

أما بالنسبة للفرضية الثانية فإن الدراسة النظرية أكدت األثر اإلجيايب لكل من املواصفات العاملية ألنظمة اجلودة  

ISO 9000   واالنظمة البيئيةISO 14000  والسالمة والصحة املهنيةISO 18000   على امليزة التنافسية

 ISOت العاملية األخرى واليت مل نتاوهلا بالدراسة خاصة األنظمة الغذائية  وهو اثر تعكسه باقي املواصفا

 .ISO27000,امن املعلوماتISO26000,املسؤولية اإلجتماعية  22000
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 إثر قيامنا هبذه الدراسة توصلنا اىل جمموعة من النتائج جنملها فيما يلي :

 يوجد مربرات عديدة جتعل من التدويل امرا حتميا وجب على املؤسسات اعتماده كاسرتاتيجية  -

 امهية البعد الثقايف يف رسم اسرتاتيجية التدويل بالنسبة للمؤسسات -

 ضرورة العمل بالطرق التسيريية احلديثة اليت تعتمد على املعايري الدولية كمواصفات االيزو. -

 يعزز من املكانة التنافسية للمؤسسات . ISOتبين املواصفات العاملية  -

 دعامة اساسية لعملية التدويل ISOشهادة  -

 آفاق الدراسة:

 ميكن اقرتاح بعض عناوين ملواضيع تعترب مكملة وامتداد ملوضوعنا حمل الدراسة ومنها :

 شهادة اإليزو والتنمية املستدامةيف املؤسسات اجلزائرية . -

 ؤسسات الصغرية واملتوسطةشهادة اإليزو والتدويل يف امل -

 أثر اإلستخدام املتكامل للمواصفات العاملية للتقييس على أداء املؤسسات. -
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 مقدمة الفصل :

 ألفرادامن خالل تتبع تاريخ الدول يتبني االهتمام الكبري بالتجارة اخلارجية لدورها يف توفري حاجيات وضروريات 

تصاد الدول فائض امليزان التجاري مؤشرا على قوة اق أصبحملا توفره من مداخيل وعوائد نقدية .بل  إضافةواجملتمعات 

. 

بظهور العوملة وما تبعها من تالشي للحواجز السياسية واجلغرافية والثقافية واالقتصادية بني الدول نظرا للتطور 

داد املنافسة وتغري البيئة االقتصادية الدولية واشت األسواقتقارب  إىل أدىواالتصال ما  اإلعالمالتكنولوجي وتقنيات 

دات سسات واملنظمات واجربها على التفكري اجلدي يف مسايرة املستجالذي اثر على اسرتاتيجيات تسيري املؤ  األمر

 الطرق الكفيلة لتحقيق بقائها واستمراريتها . وإجياد

 ارجي.للنمو والتوسع اخل كآليةتتبناها خمتلف املؤسسات   كإسرتاتيجيةهنا يظهر التدويل كسياسة بل  

 إىلتطرق لعملية التدويل من خالل ال األساسيةفاهيم امل أهم إىلسنتطرق يف هذا الفصل باملوضوع،  أكثر لإلملام

 واهم مناذجه يف املبحث الثاين. أساليبهمث عرض  األوليف املبحث  نظرياته ومداخل دراسته ماهيته،
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 مفاهيم حول التدويل:  األولالمبحث 

العاملية  حتميا وضرورة ملحة ملواجهة املنافسة أمرا"  التدويلما يعرب عنه بـ "  أوالدولية  األسواقاخرتاق  أصبحلقد 

 قيق البقاء واالستمرارية يف السوق.واكتساب مقومات التنافس وحت

ذلك من خالل و املرتبطة به  األساسيةالنقاط  أهمنب هذا املفهوم ركزنا يف هذا املبحث على اجبو  أكثر لإلحاطة

 املطالب التالية :

 والشركة الدوليةويل دتعريف الت :األولالمطلب 

ا ميكن االسرتاتيجيات الناجحة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية كونه بديال عم إحدىيعترب التدويل يف الوقت الراهن 

 أكثر الكتساب حصص سوقية جديدة مبحاولة التواجد يف آليةالعتباره  أوداخل السوق احمللية من منافسة تالقيه  أن

 من بلد . أكثرمن سوق ويف 

 :التدويل تعريف -1

 1االقتصادية خارج احلدود الوطنية" لألنشطة"التوسع اجلغرايف  بأنه : التدويلRuzzierيعرف 

" التدويل عملية تتألف من جمموعة من اخلطوات اليت متكن الشركة من تسويق منتجاهتا فريى أن : Gankenaأما 

 2اخلارجية" األسواقبانتظام يف 

                                                           
 .13، ض2001، جامعة بيروت العربية، 1عبد السالم أبو قحف، دراسات في إدارة االعمال، ط 3، 2، 1
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مراحل متتابعة تقوم على مزيج من املهارات املختلفة اليت متتلكها املؤسسة  أو"التدويل عملية  آخرون أنكما يرى 

 1الدولية " األسواقاليت تسيطر عليها واليت تسمح هلا باكتساب اخلربة تدرجييا يف  أو

 : أنمما سبق ميكن القول 

الدويل  السوق ىلإلتتجاوز احلدود الوطنية وتنتقل من السوق احمللي  وأعماهلااملؤسسة  أنشطةالتحول يف هو التدويل 

  وباستقاللية.مباشرة  أومرحليا 

 : تعريف الشركة الدولية -2

  يرى(ليفنجستونLivingstone 1981 ) الشركة الدولية هي تلك الشركة اليت تتمتع بشخصية مستقلة  أن " :

 2" أكثرأو  أجنبيةومتارس نشاطها باالختيار يف دولة 

  فرنون أما(vernon)  مليون  011مبيعاهتا السنوية عن  أو أعماله:" الشركة الدولية هي املنظمة اليت يزيد رقم

 3" أكثر أو أجنبية( دول 10يف ست ) إنتاجيةفروعا  أودوالر واليت متتلك تسهيالت 

 : املالحظ عن التعريفني السابقني ما يلي

ما ركز يف تعريفه للشركة دولية النشاط بين األعمالتركيز فرنون على حجم الشركة اعتمادا على معيار رقم  -

  األموالعمليات خارج الدولة  األنشطةليفنجستون على درجة حرية 

 011عن  عماهلاأالشركة دولية النشاط هي الشركة اليت يزيد رقم  أن:من خالل التعريفني السابقني ميكن القول  -

 .والعمليات املمارسة باخلارج باستقاللية وهامش حرية معتربين األنشطةمليون دوالر من 

 تلخيص  تعاريف  الشركة دولية النشاط  وفق اجلدول التايل : ميكن

                                                           
 

 .11عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص 2،2 
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 (: تعريف شركة دولية النشاط1/1الجدول )

 اساس التعريف السنة الباحث

Livingston 1981 - استقاللية الشخصية 

 االختياري يف دولة اجنبية او اكثرالتواجد  -

Vernon  -  مليون دوالر  011يفوق  أعمالرقم 

 دول 10من  أكثريف  إنتاجيةفروع  -

Rolf 0890  االستثمارات  أومن املبيعات ٪01متثل  األجنبيةستثمارات اال أواملبيعات

 الكلية للشركة

Hood  

&Young 

  أجنبيةمن دولة  أكثرمتلك الشركة ملشروعات استثمارية يف  0890

Sullivan 1994  الثقافات والعادات النفسية-اهليكلة– األداءالتدويل يظهر يف 

Torres 0881  شاطات القيام بن-باخلارج اإلنتاجمن  ءالقيام جبز -االسترياد–التصدير

 البحث والتطوير على املستوى الدويل بعفوية

 األمالتوسع اجلغرايف خارج الدولة  0110 قحف ابو

 تغيري تقنيات ممارسة النشاطات الوظيفية

 01، 08، ص0110من إعداد الطالب اعتمادا على: عبد السالم أبو قحف، حبوث تطبيقية: إدارة األعمال الدولية، الدار اجلامعية، بريوت املرجع:
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 :مالحظة

 األسواقويع يف التنأو يقتصر على التوسع اجلغرايف خارج حدود الدولة   تدويل نشاط املنظمات ال أنيرى البعض 

سلوكات اختيارات الثقافية احملددة ل اإلداريةواملنتجات على املستوى الدويل بل وجوب مصاحبة ذلك بتغيري اهلياكل 

 املنظمة.

لسفة جديدة تتطلب وهذا يعين ف واالسرتاتيجيات والتكتيكات األهدافتشكيل  وإعادةوبالتايل ضرورة تغيري الرسالة 

 تقنيات فكرية وسلوكية وفنية. 

 : التدويلومداخل دراسة نظريات :  المطلب الثاني

حيتوي جموع ي ذحناول التطرق اليها من خالل اجلدول املوايل ال نظريات عديدة حاولت دراسة وتفسري عملية التدويل

ها وبعض الدوافع من وراء عملية التدويل حسب أهم إىلالنظريات مع ذكر الفرضيات اليت قامت عليها كل منها اضافة 

 دراسته تتعدد. ومداخلكما ان الزوايا االنتقادات اجملهة اليها .

 نظريات التدويل : -1

ياة املنتج ة، نظرية احلماية أو نظرية دورة حتفسري عملية التدويل كنظرية التجارة الدوليبمعظم النظريات اخلاصة 

 ها حاولت تفسري العملية اعتمادا على فرضيات متباينة واجلدول التايل يوجز أهم هذه النظريات.لالدويل ك
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 (: نظريات التدويل0/0اجلدول )

دوافع التدويل  افتراضات النظرية اساس النظرية النظرية

 وفق النظرية

 النقد

 التجارة نظرية
 الدولية

املزايا النسبية / التكاليف 
 النسبية

ختصص الدولة يف 
انتاج وتصدير 

السلع اليت حتظى 
يف انتاجها مبزايا 
نسبية مقارنة مع 

 بقية الدول

استغالل املزايا 
النسبية واملوارد 

 الطبيعية

. مل تقدم تفسريا 
الساب االختالف 

يف التكاليف بني 
 الدول 

. افرتاضها لتوفر 
املة عن معلومات ك

 السوق
. تتجاهل اثر 

التكنولوجيات يف 
 تقليص التكاليف

نظرية عدم  
 كمال السوق

اخلصائص االحتكارية 
للشركات يف جماالت 

االنتاج والتسويق,التمويل 
 والبحوث والتنظيم

غياب املنافسة 
الكاملة يف اسواق 

 الدول املضيفة
عدم قدرة منافسة 

الشركات احمللية 
 للشركات االجنبية

. استغالل الفروق 
 واملزايا النسبية بني

الشركات االجنبية 
 واحمللية 

. استغالل 
املهارات االدارية 

. افرتاض ادراك 
الشركة لكل فرص 
االستثمار االجنيب 

 باخلارج
دم تفسريا . مل تق

لتفضيل الشركات 
التملك املطلق 
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والتفوق 
 التكنولوجي 

. استغالل املزايا 
املفدمة من طرف 
حكومات الدول 

املضيفة جلذب 
االستثمارات 

 االجنبية

للمشروعات يف 
 الدول املضيفة

تعظيم عوائد الشركة من  نظرية الحماية
االبتكارات ونتائج حبوث 
 التطوير الطول مدة ممكنة

. عدم تكافؤ 
املنافسة بني 

الشركات االجنبية 
واحمللية ال يضمن 
االستغالل االمثل 

لفرص التجارة 
 واالستثمار

تعظيم  . ضمان
العائد من 

االبتكارات 
والبحوث من 
خالل ممارسة 

االنشطة والتطوير 
باملركز الرئيسي 

والفروع بدل 
 االسواق

. عدم تسرب 
 االبتكارات واملعرفة 
. االحتفاظ باحد 
االصول اليت تقق 

التميز للشركة 
 الطول مدة

ما تقده حكومات 
الدول املضيفة 

واهليئات الدولية من 
محاية قانونية 

لمبتكرات وامللكية ل
الفكرية كبديل 
لسياسة الشركة 

 احلمائية 
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نظرية دورة 
حياة المنتج 

 الدولي

شدة املنافسة بالدولة االم 
 والعوامل املرتبطة خبصائص

 السوق بالدول املضيفة

احلاجة لالسواق 
اجلديدة خارج 
الدولة لشدة 

املنافسة بالسوق 
 احمللي

. استغالل اخنفاض 
التكاليف بالدول 

 املضيفة
. اخنفاض حدة 

املنافسة يف اجلودة 
واالاسعار بالول 

 املضيفة 
. استغالل املزايا 
التنافسية للشركة 

 الطول مدة
. ارتفاع الطلب 
 بالدول املضيفة

 رغم االدلة التطبيقية
املؤيدة هلا االانه 
يصعب تطبيقها 

على بعض السلع 
الفريدة مثل 

 سيارات الرولزرويس

التوطن والعوامل  عوامل نظرية الموقع
 املوقعيةاملختلفة

تاثر قرار التدويل 
بكثري من العوامل 
املرتبطة بالسوق 

والتسويق واالنتاج 
واالمتيازات بالدول 

 املضيفة

–االرباح املتوقعة 
ة وفرة املوارد الطبيعي

التحفيزات –
 –بالدول املضيفة 

توفر املناخ 
االستثماري 

 املناسب

عدم تفرقتها بني 
الشرطية العوامل 

والدافعة والعوامل 
املتحكمة يف قرار 

 التدويل
. افرتاضها الملام 

متخذ القرار 
باملعلومات الكافية 

 عن السوق
نظرية الموقع 

 المعدلة
نفس االساس الذي 
قامت عليه النظرية 

 السابقة

. قرار التدويل 
مرتبط بعوامل 

اخرى اىل جانب 
العوامل املوقعية 

وهي:العوامل 

نفس الدوافع 
اخلاصة بالنظرية 

 السابقة

مل تقدم اجابة عن 
التساؤل التايل:هل 

ختتلف االمهية 
النسبية للعوامل 

املذكورة بني حاليت 
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امل العو -الدافعة
العوامل -احلاكمة
 الشرطية

 

االستثمار املباشر 
 والغري مباشر 

 .00، 02، 02، 02املرجع: عبد السالم أبو قحف، املرجع السابق، ص

 

 

 : اسخالصه من اجلدول فيما خيص التدويل مايليما ميكن 

 سسياسية ...( –ا قتصادية  –ثقافية  –نشطة حتكمه عوامل عديدة )اجتماعية تدويل اال -

 امهية املعلومات حول السوق املستهدف بالنسبة لعملية التدويل -

 اليف يف اختاذ قرارعملية التدويدور التك -

  : مداخل دراسة التدويل -2

من ركز  رأي فمنهمالزاوية اليت اعتمدها كل هو لقد تعددت وجهات النظر فيما خيص دراسة التدويل ومرد ذلك 

على اجلانب السلوكي أو املدخل االقتصادي يف حني ركز آخرون على املدخل التارخيي واجلدول التايل يلخص أهم 

 هذه املداخل.

 (: مداخل دراسة التدويل1/3الجدول )

 المضمون المدخل
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يعتمد على نظرية املشروع ودورة حياة املنتج يف اختاذ  المدخل االقتصادي  .1

 قرار غزو االسواق الدولية

االعتماد على حتليل االمتيازات املمنوحة من طرف  المدخل السلوكي واالجتماعي .2

الدول االم او املظيفة او حىت دوافع الشركة كمحددات 

 لغزو االسواق الدولية 

ربط توجهات الشركة اىل التدويل باالسرتاتيجيات العامة  التاريخيالمدخل  .3

 للدول املتقدمة

تدويل االنشطة يرجع باالساس اىل اختالف املنتجات  مدخل المنظمات الصناعية  .4

 ومتيزها من بلد آلخر

غياب املنافسة الكاملة قيما يتعلق بسوق املال  مدخل راس المال .5

 )التمويل( كسبب جوهري للتدويل

اساس التدويل هو منوحجم املنظمات وتعدد واتساع   المدخل االداري .6

 انشطتها

 .00املرجع: عبد السالم أبو قحف، حبوث تطبيقية، مرجع سابق ص
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 التدويل ونماذجه أساليب:  المبحث الثاني

رى فيما يتعلق املستثمرة من جهة أخقة من جهة والشركات األجنبية ظيتتباين تفضيالت واختيارات كل من الدول امل

ستثمار األجنيب  إليها من وراء اال صبوبدرجة التقدم االقتصادي واالجتماعي والنظام السياسي املطبق واألهداف اليت ت

 أسلوبشكل أو  تبين ما ينعكس ويؤثر على قرار هذا ،واملعلومات املتوقعة ركذلك األرباح والتكاليف ودرجة األخطا

 لتدويل.أساليب امن 

 :أساليب التدويلأوال: 

 إىل استثمار مشرتك واستثمار غري مشرتك. األجنيبميكن تقسيم االستثمار 

 االستثمار المشترك: -1

  تعريف: 1-1
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ك هو " أحد مشروعات األعمال الذي ميتلكه أو يشارك فيه طرفان رت أن االستثمار املش Koldeيرى كولدي  -

املال  خمتلفتني بصفة دائمة، واملشاركة هنا ال تقتصر على حصة يف رأس)شخصيتان معنويتان( أو أكثر من دولتني 

 1بل متتد إىل اإلدارة، اخلربة، براءات االخرتاع أو العالمات التجارية "

االستثمار املشرتك ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دول أجنبية " فريى أن  Terpstraأما تريبسرتا  -

ستثمار فيها شركة دولية متارس حقا كافيا يف إدارة املشروع أو العملية اإلنتاجية بدون السيطرة ويكون أحد أطراف اال

 2الكاملة عليه"

 

 

 :القول ميكنمن خالل التعاريف السابقة 

لقطاع ل ك يكون بني طرفني استثماريني أحدمها وطين )لحلي( قد يكون شخصية معنوية تابعةرت أن االستثمار املش

ثاين أجنيب كما أن االتفاق طويل األجل وال هتم طريقة املسامهة سواء عن طريق تقدمي اخلربة اخلاص أو العام وطرف 

 أو التكنولوجيا أو حصة يف رأس املال واملهم هو املشاركة يف إدارة املشروع.

 :ركتإيجابيات وسلبيات االستثمار المش 1-2

 االستثمار املشرتك بالنسبة لكل من الدول املضيفة والشركات األجنبية يف اجلدولميكن إمجال سلبيات واجيابيات 

 التايل.

 (: ايجابيات وسلبيات االستثمار المشترك1/4الجدول )

                                                           
 292، إدارة األعمال الدولية ص ابو قحفعبد السالم   1،2

 



 التدويل       الفصل األول                                                                                  
 

 
19 

 

 السلبيات اإليجابيات 

 

 

 ضيفةالدول امل

 زيادة تدفق رؤوس األموال -

 التكنولوجيا -

 خلق فرص جديدة -

 حتسني ميزان املدفوعات -

 لحدودية حتكم الطرف األجنيب -

 تكوين رجال أعمال وطنيني -

قة يؤدي إىل ظيضعف مركز قرار الدول امل -
 لحدودية حتقيق املزايا واإلجيابيات

 إشباع وإغراق األسواق الوطنية -

 كةرت صغر حجم املشروعات املش -

 

 

 الشركات األجنبية

متهيد الطريق إلنشاءومتلك  -
 مشروعات إستثمارية

 يعترب بديل ناجح لتملك املشروعات  -

يتطلب إمكانيات قليلة مقارنة  -
 بالتملك الكلي

إخنفاض درجة األخطار خاصة  -
 لتأميم واملصادرةا

ل وجود الطرف احمللي يسه -
مشكل اإلجراءات اإلدارية والتواصل و 

 اللغات

 مسي الطرف احمللي  -

اخنفاض القدرات املالية الغنية واملالية للطرف  -
 الوطين

 زيادة الضغوط والشروط  -

إذا كان طرف االستثمار احمللي يشمل يف 
 احلكومة
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من إعداد الطالب اعتمادا على عبد السالم أبو قحف، حبوث ودراسات يف قضايا إدارية معاصرة،دار اجلامعة اجلديدة للنشر، املرجع:

 10،ص0110االسكندرية،

 األجنبي:االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر  -2

 تعريف: 2-1

سيلة جلذب متلكا كامال كو  للشركات األجنبية من أجل متلك فروعا تعتمد الكثري من الدول النامية إىل منح فرص

رقة راحبة لزيادة تدفق و رب التمليك املطلق ألجنبية يف الكثري من جمال النشاط االقتصادي، ويعت املزيد من االستثمارات

فة للشركات ة التحفيزات والتسهيالت اليت متنحها الدول املضييعة  مع تشابه نوعية وطباصخاالستثمارات األجنبية 

األجنبية اليت تعترب السيطرة الكاملة على السياسات اإلنتاجية والتسويقية وكذا املالية ذات أولية بالنسبة لبقية 

 الضمانات والتحفيزات ضد األخطار الغري جتارية.

  :ستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبيإيجابيات وسلبيات اال 2-2

 ميكن تلخيص اجيابيات وسلبيات هذا األسلوب  بالنسبة للدول املضيفة والشركات األجنبية يف اجلدول التايل:

 (: إيجابيات وسلبيات االستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي1/5الجدول )

 السلبيات اإليجابيات 

 

 

 قةيضالدول امل

 يةزيادة حجم التدفقات النقد -

 ميزان املدفوعات  حتسني -

 كرب حجم املشروعات -

 التحديث التكنولوجي -

 خلق فرص العمالة أتناء البناء والتشغيل -

 االحتكار والشعبية االقتصادية -

 اآلثار السياسية السلبية احملتملة -

 زيادة الضغوطات -
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 الشركات األجنبية

هامش احلرية الكاملة يف اإلدارة  زيادة -

 والتحكم يف النشاط

 زيادة حجم األرباح احملققة -

 زيادة فرص التوسع والتسويق -

 تقليص خطر اإلجراءات البريوقراطية -

-األخطار الغري جتارية )التأميم  -

 املصادرة(

عدم االستقرار السياسي يف بعض  -

 البلدان

 ةالكبري متطلبات االستثمار املالية  -

 12من إعداد الطالب اعتمادا على عبد السالم أبو قحف، حبوث ودراسات يف قضايا إدارية معاصرة،مرجع سابق صاملرجع:

 

 كما ميكن تقسيم االستثمار االجنيب اىل استثمار مباشر واستثمار غري مباشر

 االستثمار االجنبي المباشر: -1

من مسارها التدويلي اي بعد اكتساب خربة يف ادارة االعمال  متأخرةميكن تتبعه الشركة يف مراحل  أسلوب هو

الدولية مع مجع اكرب قدر من املعلومات حول االسواق املستهدفة لكن حيدث وان تقرر الشركة الول وهلة غزو سوق 

 اجنيب معني عن طريق االستثمار املباشر وله صورا ثالثة وهي على التوايل:

 اشر بالدولة املضيفة  التملك املطلق باقامة مشروع مب

االستثمار املشرتك حيث تكون املشاركة عن طريق تقدمي خربة او تكنولوجيا او املسامهة يف راس املال واملهم املشاركة 

 يف ادارة املشروع

 االستحواذ او االندماج اوشراء شكات قائمة

 االستثمار األجنبي غير المباشر -2
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الطرف األجنيب ال ميلك املشروع جزئيا وال كليا كما أنه ال يتحكم يف إدارته يف اطار هذا النوع من االستثمار فإن 

 وتنظيمه.

 يف احلقيقة يوجد عوامل عديدة تدفع املستثمر األجنيب أو الشركات األجنبية لتبين االستثمارات غري مباشرة منها:

 القيود اجلمركية اليت تفرضها الدولة املضيفة على الواردات -

 تفرضها الدولة األم على الشركات فيها ختص االستثمارات املباشرة خاصة تصدير التكنولوجيا لبعض القيود اليت -

 الدول.

 القيود املفروضة على االستثمارات املباشرة جتنبا لآلثار السلبية هلا -

 وقد تأخذ االستثمارات األجنبية غري املباشرة األشكال التالية:

 التراخيص )االمتيازات(:-2-1

عبارة عن اتفاق أو عقد تقوم الشركة األجنبية بالتصريح ملستثمر وطين )خاص/عام( بالدولة املضيفة باستخدام هي 

براءة اخرتاع معينة أو خربة فنية أو نتائج أحباث إدارية أو فنية مقابل عائد مادي )الشركة األجنبية صاحبة الرتخيص 

 ص له()مرخص(و البلد املضيف )املستثمر احمللي( أي املرخ

 هذا النوع من االستثمار له عدة حاالت منها:

 :تراخيص اجبارية-2-1-1

 تضطر الشركات األجنبية لتقدمي تراخيص بالضرورة يف حالة رفض البلد املضيف التصريح للمستثمر األجنيب بالتملك

املضيف  بالبلدالكامل للمشروع أو حالة صغر حجم البلد املضيف، حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي 

 وكذلك املكانة االسرتاتيجية لبعض القطاعات

 :تراخيص االختيارية-2-1-2
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ظروف االستثمار املباشر إال أن الشركة األجنبية تفضل تقدمي تراخيص إنتاج أو تسويق كأسلوب  بالرغم من توفر

 لغزو بعض األسواق الدولية ويرجع ذلك لعدة أسباب منها:

 باالستثمار املباشر بالدول املضيفةضعف امليزانية اخلاصة  -

 نقص اخلربة التسويقية وعدم توفر املعلومات الكافية حول أسواق بالبلد املضيف -

 اخلوف من تسرب التكنولوجيات واملعلومات اخلاصة هبا -

 بيع الرتاخيص واستغالهلا كبديل للتصدير -

 جس نبض السوق املستهدف -

  احلد من التكاليف االستثمارية واألخطار التجارية -

هناك من مييز بني عقود الرتاخيص وعقود االمتياز حيث خيص الرتاخيص بالتثبيتات املادية)االستثمارات  مالحظة :

 املادية ( يف حني خيص االمتياز بالتثبيتات الغيري مادية مثل العالمات التجارية واملاركات ...

 وسلبيات التراخيض)االمتياز( : ايجابيات-2-1-3

 ميكن تلخيص اجيابيات وسلبيات هذا األسلوب  بالنسبة للدول املضيفة والشركات األجنبية يف اجلدول التايل:

 (: ايجابيات وسلبيات التراخيض)االمتياز(1/6الجدول )

 السلبيات اإليجابيات 
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 الدول املضيف

 

 احلد من حتكم الطرف األجنيب-

 التبعية التكنولوجيااحلد من  -

 محاية الصناعات االسرتاتيجية -

 نقص تدفق التكنولوجيات املتطورة-

 ارتفاع تكاليف احلصول على الرتاخيص-

 اخنفاض تدفق رأس املال األجنيب-

 ارتفاع تكاليف التدريب

 

 الشركات األجنبية

 تغري مصدر جيد للدخل -

احلد من عمليات السرقة والتجسس -

 بالتكنولوجياتاخلاص 

 سهولة وسرعة غزو األسواق  -

 غري مكلفة

نقص السيطرة على العمليات واجلودة -

 والدقة

احتمال فقدان األسواق اجملاورة للدول  -

 احلاصلة على الرتاخيص

 اخنفاض العائد مقارنة باالستثمار املباشر -

 11السابق صمن إعداد الطالب اعتمادا على عبد السالم أبو قحف، املرجع املرجع:

 

 اتفاقيات المشروعات )عمليات تسليم المفتاح(:-2-2

يكون مبوجب عقد أو اتفاق بني طرف أجنيب وأخر لحلي يقوم على إثره املستثمر األجنيب  باجناز  املشروع 

 االستثماري حىت بداية التشغيل أين يتم تسليم الطرف احمللي املفتاح

ويتميز هذا النوع من االستثمارات بتحمل الدولة املضيفة جملموع التكاليف خاصة التصميمات اخلاصة باملشروع) 

الم املشروع من است أن إىل إضافةالنقل.(  -البناء -تكاليف التجهيزات -التدريب -الصيانة -طرق التشغيل

 الطرف الوطين بعد العمليات التجريبية.
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 : ات تسليم الفتاحإيجابيات وسلبيات مشروع

 ميكن تلخيص اجيابيات وسلبيات هذا األسلوب  بالنسبة للدول املضيفة والشركات األجنبية يف اجلدول التايل:

 إيجابيات وسلبيات مشروعات تسليم الفتاح (:0/1اجلدول )

 السلبيات اإليجابيات 

 

 الدول املظيقة

قلة اآلثار السلبية السياسية -

 واالقتصادية

 التبعية التكنولوجيةاحلد من -

 احلد من تواجد الطرف األجنيب-

 لحدودية تدفق لرأس املال األجنيب-

 طبيعة ونوعية املشروعات-

 خطر عدم التوريد بقطع الغيار-

 

 الشركات األجنبية

 العائد من بيع املستلزمات واآلالت -

 اخنفاض درجة اخلطر السياسي-

 قلة األخطار غري جتارية والتجارية.-

 زيادة فرص توسع النشاط بالبلد األم -

 قلة تكاليف هذا النوع من االستثمار-

 اخنفاض األرباح-

 قلة الرقابة على الوقت واجلودة-

 18من إعداد الطالب اعتمادا على عبد السالم أبو قحف، املرجع السابق صاملرجع:

 عقود التصنيع وعقود اإلدارة: -2-3
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اج طرف أجنيب وطرف وطين )عام/ خاص( يقوم الطرف احمللي مبوجبه بإنتعقود التصنيع عبارة عن اتفاق بني 

سلعة أو منتوج معني وعليه فهي عبارة عن عقود انتاج بالوكالة وفيها يكون الطرف األجنيب متحكما يف إدارة 

 عمليات املشروع وأنشطته.

اخلاصة  أو كل العمليات واألنشطة أما عقود اإلدارة فهي كذلك اتفاق تقوم الشركة األجنبية مبوجبه بإدارة جزء

 مبشروع ما بالدولة املضيفة مقابل عائد مادي أو مقابل املشاركة يف األرباح

 

 

 

 

 

 :إيجابيات وسلبيات عقود اإلدارة والتصنيع

 ميكن تلخيص اجيابيات وسلبيات هذا األسلوب  بالنسبة للدول املضيفة والشركات األجنبية يف اجلدول التايل: 

 (: إيجابيات وسلبيات عقود اإلدارة والتصنيع1/8الجدول )

 السلبيات اإليجابيات 
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 الدول املضيفة

زيادة فرص التعلم واكتساب -

 التكنولوجيا

 متلك املستثمر األجنيب للمشروعات-

 تقلص خطر التبعية للمستثمر األجنيب-

إمكانية تعارض املصاحل الناجتة عن  تسيري -

 الطرف األجنيب

رأس املال األجنيب وفرص  لحدودية تدفق-

 العمالة

 

 

 الشركات األجنبية

اق دولية أخرى جماورة تسهيل غزو أسو -

 ةضيفللدولة امل

 إمكانية التوسع وإقامة مشاريع أخرى-

 قلة درجة اخلطر-

 نقص الرقابة على الوقت واجلودة-

 التصارع يف املصاحل

 90قحف، املرجع السابق صمن إعداد الطالب اعتمادا على عبد السالم أبو املرجع:

 

 

 

 : الدولي من الباطن عقود االنتاج واالنجاز-2-4

 :تعريف -2-4-1

مقاول  ألطرافافرعني من فروعهما ( مبوجبها يقوم احد  أو)شركتني  إنتاجيتنيهو عبارة عن اتفاق بني وحدتني 

 األولطرف خاصة بسلعة ما لل أساسيةمكونات  أوقطع غيار  أوتصدير سلعا تامة الصنع  أووتوريد  بإنتاجالباطن 

 السلعة بصورهتا النهائية وبعالمته التجارية. إنتاجالذي يقوم باستخدامها يف  األصيل
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بتوريدها  ألخريااخلام الالزمة لتصنيع املكونات ليقوم هذا  أو األوليةاملقاول من الباطن باملواد  األصيليزود  أنميكن 

 1.لألصيل

 : من الباطن اإلنتاجعقود  أنماط-2-4-2

 للمقاولة الدولية من الباطن وهي كالتايل: أمناط(12)أربعةفانه يوجد  Micheletوفقا لوجهة نظر ميكالت 

 وأ: طرفا االتفاق االستثماري يف هذه احلالة الشركة االم بالبلد االم ومقاول الباطن بالدولة النامية  األولالنمط   -

 البلد املضيف.

: طرفا االتفاق احد فروع الشركة االم وشركة لحلية )مقاول الباطن( يقعان معا بالبلد املضيف  النمط الثاني -

 ألماحيث يقوم مقاول الباطن بتصنيع مكونات السلعة وتوريدها للفرع الذي يقوم بتصديرها كمنتج هنائي للشركة 

 للسوق اخلارجي او بيعها يف السوق احمللي . أو

قعان ق يف هذه احلالة فرعني لشركتني اجنبيتني او متعدديت اجلنسيات لكن الفرعني يطرف االتفاالنمط الثالث: -

يف نفس البلد املضيف .احدالفرعني مبثاب االصيل واالخر مقاول الباطن والذي يكون اصيال لشركة لحلية )مقاول 

 الباطن( بالبلد املضيف .

او بني فرعني  روعها( بني احد فاألم)الشركة  اجلانبيةبني الشركة  أما: تتم االتفاقية يف هذه احلالة  النمط الرابع -

 من فروع هذه الشركة يف بلدين خمتلفني وعليه يتم استبعاد مقاويل الباطن بالبلد املضيف

 األنشطة: تخريجمن الباطن و  اإلنتاجعقود -2-4-3

 :تخريج األنشطة  تعريف -أ

                                                           
 .33عبد السالم أبو قحف، بحوث تطبيقية مرجع سابق، ص 1 
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"اخراج النشاطات هو العملية اليت من خالهلا تتعهد مؤسسة ما ملورد خاجي خمتص بصفة تامة وكاملة مسؤولية 

وقد يصاحب هذا نقل جمموع املوارد املادية والبشرية من املؤسسة اىل املورد   activitéاو نشاط  fonctionوظيفة 

 1وذلك لفرتة زمنية طويلة "

ز بعدما كان هذا النشاط ينج ويل نشاط معني اىل مورد خارجي بصفة مستمرة،"هو حت Bertrand Quélinتعريف  -

 2سابقا داخل املؤسسة "

 سبق ميكن استنتاج اخلصائص التالية لعمليات ختريج االنشطة : ومما

ية احيانا تتوافق مع نقل املوارد املاد–االلتجاء اىل مورد خارجي للقيام بنشاط كان ينجز داخل املؤسسة  -

 والبشربة 

ا ارتباط طويل تتميز باهن-تتم يف اطار تعاقدي يتجسد من خالل حتديد االلتزامات والتعهدات املتبادلة -

 3متجددو( االجل بني املؤسسة ومورديها)احيانا بعقود قصرية االجل لكن

 مقارنة بين االنتاج الدولي من الباطن وتخريج األنشطة:ال  -ب

 ميكن حصر أوجه االختالف بني عقود االنتاج الدويل من الباطن وختريج األنشطة يف اجلدول التايل:

                                                           
,Conséquences sur l’emploi et le travial des steatégies d’externalisation  M.Froncois Eduard 1

d’actévités ,30Mars2005,p2-9,www.conceil –économique-et-social .fr/rapport/…/05033004.pdf 

2 Frédéric TCHERNEIANM, les nouveaux règles de l’externalisation, Dossier groupe HEC, 

2002,p32 

عبيد هللا فطيمة ،المؤسسة الجزائرية من التعاقد من الباطن الى اخراج االنشطة ،مذكرة ماجيستير ،جامعة  3 

 67.ص9000-9002تلمسان
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 (: المقارنة بين االنتاج الدولي من الباطن وتخريج األنشطة:1/9الجدول )

 التعاقد من الباطن اخراج النشاطات

نشاط عمليايت حتت مراقبة املورد بتدقيق منظم من -

 الزبون

 التسيري يفوض اىل املورد-

 نقل العمال بصفة اختيارية-

 االلتزام بالوسائل والنتائج

 عقد ملدة عدة سنوات 

 تبديل املورد صعب ومكلف-

 ارتفاع التكاليف وهوامش املورد

خمططات النمو السنوية تكون حتت املسؤولية املشرتكة 

 للمؤسسة الزبونة واملورد

 

 نشاط عمليايت مبراقبة قريبة من الزبون-

 التسيري يكون من طرف الزبون-

 نادرا ما يتم نقل العمال -

 االلتزام بالوسائل -

 عقد ملدة سنة-

 استبدال املورد امرا سهال -

 ارتفاع التكاليف واهلوامش-

 خمططات النمو تكون حتت اشراف املؤسسة-

Daniel CHABBERT,les Dossiers (externalisation :Des gisements de Compétitivité 

Stratégique),pole productique, Rhône Alpes N0 69 ,Décembre ,2002.p2    

 االستثمارات في مجاالت التسويق والتصدير )التجارة(: -2-5

 : عقود الوكالة2-5-1
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 عموميات2-5-1-1

طرفني يتم من خالهلا توظيف الطرف األول )األصيل( للطرف الثاين )الوكيل( ببيع أو هو عبارة عن اتفاقية بني 

تسهيل وإبرام اتفاقيات بيع سلع ومنتجات الطرف األول لطرف ثالث قد يكون املستهلك النهائي أو الصناعي. 

العالمة التجارية ما مل بمع احتفاظ األصيل  )اعتبار الوكيل وسيط للعملية بني املنتج )األصيل( واملستهلك األخري

 ينص االتفاق على عكس ذلك.(

 هذا وقد جند أصنافا متعددة للوكالء ونذكر منها:

 : دوره ينحصر يف التعريف باملنتج بواسطة كتالوج معني أو عينات من املنتوج وإرسال طلبياتالوكيل بالعمولة -أ

 كيل على عمولة نقذية.الشراء لألصيل الذي يرسل البطاقة للعميل ومقابل عمله يتحصل الو 

يقوم بنفس الدور للنوع األول إال أنه يضاف اليه مسؤولية ضمان الوفاء  الوكيل بالعمولة وضمان الوفاء: -ب

 للبائع وبالتايل حتمله ألخطار إفالس العمالء أو تأخرهم يف السداد.

ل بعمليات  يقوم الوكيخالل االتفاقات اخلاصة هبذا النوع  توكيل قطع الغيار والخدمات والتسهيالت: -جـ

كل من البيع وختزين القطع وتزويد العميل بكافة اخلدمات والتسهيالت والصيانة نظري مقابل يدفعة العميل 

 وحيدد اتفاقا مع األصيل.

 :كما ميكن تصنيف الوكالء إىل

: يكون متخصصا يف التعامل مع أكثر من سلعة إضافة إىل امتالكه خرباء ومتخصصني الوكيل الشامل -أ

 لتقدمي كافة اخلدمات.
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 يتعامل مع نوع معني من السلع لصاحل إحدى الشركات فقط. الوكيل الحصري )الوحيد(: -ب

 : مع مراعات مايلي

احتواء االتفاقية بني األصيل والوكيل على اجملال اجلغرايف املغطى من طرف الوكيل وحقوقه إضافة إىل إجراءات 

 حالة اخلالف وأماكن التحكيم ونوعه.

يكون الوكيل شركة صغرية أو متوسطة يف الدول املضيفة أو فردا أو أحد بيوت التجارة وقد يكون شركة قد 

 صناعية ترغب يف استغالل منافذ التوزيع اخلاصة هبا.

 

 

 

 

  :إيجابيات وسلبيات عقود الوكالة 2-5-1-2

 اجلدول التايل: األجنبية يف ميكن تلخيص اجيابيات وسلبيات هذا األسلوب  بالنسبة للدول املضيفة والشركات

 إيجابيات وسلبيات عقود الوكالة (:0/01اجلدول )

 السلبيات اإليجابيات 
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 الدول املضيفة

 ال حتتاج إىل رأس مال-

التزود باملنتوجات ذات األولوية -

 واحلاجة

 إغراق السوق احمللي-

 زيادة درجة التبعية االقتصادية-

 علىأنانية الوكالء وتغليب مصاحلهم -

 مصلحة الوطن

لحدودية خلق فرص عمالة وحتسني ميزان -

 املدفوعات

 

 الشركات األجنبية

 قلة تكاليف هذا النوع من االستثمار-

التزود باملعلومات التسويقية بالبلد -

 املضيف

 قلة األخطار-

 التواجد الدائم والتغطية املستمرة -

 التحكم يف الوقت-

السهلة و      اهتمام الوكيل باملنتجات الراحبة-

 التوزيع.

ارتباط عوائد الشركة مباشرة بالوكيل -

 وخصائصه 

تفضيل العمالء يف الكثري من األحيان -

 التعامل مع األصيل مباشرة

 92من إعداد الطالب اعتمادا على عبد السالم أبو قحف، املرجع السابق صاملرجع:

 :الموزعون-2-5-2

 :تعريف- 2-5-2-1

يقوم بالشراء مباشرة من املصدر)الشركة األجنبية( هبدف إعادة البيع حلسابه اخلاص مع املوزع عبارة عن عميل 

 إمكانية منحه امتياز فقد يكون املستورد الوحيد.
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ميكن اعتبار املوزع الوحيد ملنتجات شركة ما أصيال فيها خيص املعامالت التجارية وإختاذ كافة القرارات اخلاصة 

 التسعري....( -الرتويج -يعبالسياسات التسويقية )التوز 

 إيجابيات وسلبيات الموزع: 2-5-2-2

 ميكن تلخيص اجيابيات وسلبيات هذا األسلوب  بالنسبة للدول املضيفة والشركات األجنبية يف اجلدول التايل:

 إيجابيات وسلبيات الموزع (:1/11الجدول )

 السلبيات اإليجابيات 

 

 الدول المضيفة

 نفس مزايا الوكيل -

 إضافة إىل اعتبار املوزع أكثر   توزيعا يف -

الدول املضيفة خاصة بالنسبة للسلع 

 املعمرة

 تكاليف تدرس املوزعني -

 احتكار املوزع للمعلومات التسويقية -

 نقص املعلومات اخلاصة بسوق الدول املضيفة -

 

 المستثمر األجنبي

 نفس مزايا الوكيل -

إضافة إىل توفري فرص عمالة نتيجة  -

 لألنشطة اليت يقوم هبا املوزع

 نفس العيوب اخلاصة لالستثمار عن الوكالة-

 91من إعداد الطالب اعتمادا على عبد السالم أبو قحف، املرجع السابق صاملرجع:

 :نماذج التدويل: ثانيا

 )النماذج( التالية : األشكال إىلالدولية بشكل عام  األسواقميكن تصنيف مسارات غزو 
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 :التدريجي او التطوريالنموذج -1

 مفاجئ أوتتم بشكل مباشر  أنجيب  ( فان عملية التدويل ال (Johan son 1977اقرتحه  طبقا هلذا النموذج كما

 تفاضل بني النمطني التاليني: أنللشركة املعنية  أنحيث 

مكتب  نشاءإري املنتظم مث التصدير من خالل وكيل ويليه غبداية من التصدير  أجنيباالستثمار يف سوق  -

 داخل الدولة . إنتاجيافرعا  إنشاء وأخريا املضيفةبيع بالدولة 

شبها من السوق املستهدف مث بعد الفهم العميق لالختالفات بني  األقربتقوم الشركة بتحديد الدولة  -

 1تقوم بولوج السوق املستهدف. ضيفوالبلد امل األمالوطن 

 

 

 : النموذج التعاوني-2

( فانه من خالل هذا النموذج ميكن التعاون بني شركتني )شركة وطنية واخرى اجنبية ( او   ( Young 1996حسب  

شركتني وطنيتني من اجل غزو سوق اجنيب معني .وقد يكون التعاون يف شكل التصدير او املشاركة يف شراء شركة 

 قائمة او انشاء فرعا مشرتكا اواي شكل آخر .

 2وتقليل املخاطر ومعاوضة نقط القوة والضعف لطريف الشراكة .علما ان مامييز التدويل التعاوين ه

                                                           

 12، 12ص،1002ر الجامعية بيروت، إدارة األعمال الدولية ، الداعبد السالم أبو قحف،  1 

 12، 12صمرجع سابق،عبد السالم أبو قحف، 3، 2 
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 :النموذج المباشر-3

خالل هذا النموذج يتم غزو السوق االجنيب املستهدف عن طريق االستثمار املباشر بالتملك املطلق للمشاريع  من

 1او االستثمارات املشرتكة او االندماج اوشراء شركات وطنية قائمة بالولة املضيفة.

 

 

 

 

 

 كما ميكن إجياز ومتثيل خمتلف أساليب ومراحل التدويل يف األشكال التالية:

 (: أساليب االستثمار االجنبي الغير مباشر1/1الشكل )

 

 

 

                                                           
 

 اساليب االستثمار الغير مباشر

المعارض  الزمن

 الدولية

عقود 

 الوكالة

مشروعا

ت تسليم 

 المفتاح

 لتصديرا

عقود 

االنتاج 

الدولي 

من 

 الباطن

عقود 

 التراخيص

عقود 

 التوزيع

االستثمارمتطلبات -  

درجة الخطر-  

درجة السيطرة-  

+ 

- 
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 20من إعداد الطالب إعتمادا على عبد السالم أبو قحف، حبوث تطبيقية، مرجع سابق، صاملرجع:

 (: أساليب االستثمار األجنبي المباشر2/2الشكل ) 

  

 

 

 

 

 20من إعداد الطالب إعتمادا على عبد السالم أبو قحف، حبوث تطبيقية، مرجع سابق، صاملرجع:

المشروعات 

 المشتركة

االستحواذ/االندماج 

 مع شركات قائمة

التملك المطلق 

لمشروع 

 االستثمار

 اساليب االستثمار المباشر

 الزمن

متطلبات االستثمار-  

درجة الحطر-  

درجة السيطرة-  

+ 

- 
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 مشروعات تسليم املفتاح

تراخيص اإلنتاج وعقود اإلدارة وعقود اإلنتاج من 

 الباطن

املشرتك مع طرف وطين )عام/ مشروعات االستثمار 

 خاص(

 
 
 

 

 

(: مخطط لمسارات وأساليب 1/1الشكل )

 األسواق الدولية:   غزو 

 

 

 

  

 

 

 األم  التجارية بالدولة والبيوت التصدير بيوت    

 الوكالء واملوزعني بالدول املضيفة     

 إنشاء فروع للبيع بالدول املضيفة       

بعد استخدامإنشاء مشروعات للتجميع  

 املدخالت احمللية يف مرحلة الحقة 

 

 

 

  

 أسلوب استثمار غري مباشر كبداية                  أسلوب استثمار مباشر )انتاج(               أسلوب استثمار غري مباشر       
 )تصدير وتسويق( )انتاج وتسويق وإدارة( متهيدا      
 لالنتقال لألسلوب املباشر      
 .011، ص0110عبد السالم أبو قحف،إدارة األعمال الدولية، دار وائل للنشر، بريوت املرجع:

 انشاء مشروعات مملوكة بالكامل للمستثمر األجنيب
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 العوامل المساهمة في التدويل ومشكالته:  المطلب الثالث

 قراراهتا وبالتايل وجب عليها اجراء مسح بيئي سواء داخلي او خارجي وذلكال شك ان حمليط املؤسسة االثر الكبريعلى 

من اجل حتديد االهداف ورسم االسرتاتيجيات اخلاصة بعملية تدويل انشطتها ومن خالل هذااملطلب حناول االملام باهم 

 العوامل خاصة الداخلية املفسرة لعملية التدويل وذكر املشكالت اليت قد تصاحب العملية .

 : عوامل النجاح-1

 فان قرار التدويل يتاثر بعوامل رئيسية حامسة ميكن تصنيفها اىل: 1حسب الدكتور ابو قحف -أ

 عوامل شرطية وعوامل حاكمة وأخرى عوامل دافعة وهي كما يلي:

 -اليف االنتاجتك –تشمل خصائص املنتجات السلعة واخلصائص املميزة للدولة املضيفة )املوارد   العوامل الشرطية:

 عالقاهتا الدولية مع الدول االخرى(

 :  اخلصائص املميزة للشركة واملركز التنافسي هلاالعوامل الدافعة 

اخلصائص املميزة للدولة االم ومدى تشجيها لتصدير راس  –نظم االدارة  –:  سياسات االستثمار  العوامل احلاكمة

 املال والضمانات اليت تقدمها الدولة اضافة للعوامل الدولية

فان مثة عوامل تزيد من قوة وجناح دخول املؤسسة اىل األسواق الدولية تتمثل فيما  2وآخرون Barelier حسب  -

 يلي :

 :  والذي يتميز بقوتني أساسيتني)حجم السوق واالقتصاديات السلمية ( لسوق األصليمفعول ا

                                                           

  1 عبد السالم أبو قحف، دراسات في إدارة األعمال، مكتبة االشعاع،ط2، جامعة بيروت العربية،1002، ص12

 .22، ص2001، األردن، 4هاني حامد الضمور، التسويق الدولي، دار وائل للنشر، ط 2 
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ا :  جناح املؤسسة يف األسواق العاملية جيعلها هتتم أكثر باألسواق القريبة وهو ما يسمح هل مفعول التشابه ) التجانس(

 بتقليل املخاطر وتدنية التكاليف

 هتا على معاجلة املعلومات ومعرفة املخاطر وتغريات احمليط:  تسمح للمؤسسة بتنمية قدر مفعول اخلربة

 : مشكالت التدويل-2

منط  –تسبق أو تصاحب عملية التدويل معوقات عديدة وخمتلفة منها ما هو مرتبط بالشركة ذاهتا )الثقافة السائدة 

دولة االم سياسات كل من ال التكاليف...( ومنها ما له عالقة مبحيطها اخلارجي  خاصة–اهليكل التنظيمي  –القيادة 

 والبلدان املضيفة ونظرهتما بالنسبة لالستثمارات األجنبية إضافة إىل مؤثرات بيئة األعمال الدولية ككل.

 فقرار التدويل أو غزو األسواق األجنبية دالة لعدة عوامل منها :

 s related factors’Host Countryعوامل ترجع إىل خصائص الدولة املضيفة  -ب

 ’s related factorsHome countryعوامل ترجع إىل خصائص الدولة األم  -ت

   related factorsFirm’sعوامل ترجع إىل خصائص الشركة املعنية  -ث

 maker’s related factors-Decisionعوامل ترجع إىل خصائص متخذ القرار -ج

 factors International relatedاملعنيةتؤثر على توجهات ونشاطا لشركات  ةعوامل دولية ذات طبيعة عام -ح

 

 



 التدويل       الفصل األول                                                                                  
 

 
9 

 

 لقد أجريت دراسات عديدة يف هذا اجملال حناول امجال  النتائج املتوصل اليها يف اجلدول التايل :

 (: معوقات التدويل1/12الجدول )

 نتائج الدراسة)معوقات التدويل( سنة الدراسة صاحب الدراسة

Hymer 1976  على االستثمارات من طرفعوامل البعد النفسي)القيود املفروضة 

 التباين الثقايف واذواق املستهلكني(-حكومات الدول املضيفة

Wilson 1991 احلواجز السياسية واالحتكارات الكونية . 

 . عدم القرة على حتويل االرباح والعمالة

Paliwoda 1994  درجة تدخل احلكومة يف ميدان االعمال . 

 . االختالفات يف االذواق وتوقعات املستهلكني 

Harvey 1995 درجة االلتزام بآداب السلوك واملعامالت بني أطراف التعامل . 

Hu & kwon 1996 إلدارية املهارات ا-. معوقات مرتبطة باملنافسة )درجة جودة املنتجات

ملنظمات حجم ا-قنوات التوزيع-شهرة العالمة التجارية-والتسويقية

 املنافسة(

 القيود-وتصفية املشاريع .معوقات سياسية وقانونية)التأميم املصادرة

التعريفات -املفروضة على امللكية األجنبية والتعامل يف النقد األجنيب

 اجلمركية(

 . معوقات ثقافية )التباين يف اللغة,الدين والعادات(
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Ramas shan &  

soutar 

 بالسوق املستهدف   . املنافسة احمللية من الشركات 1996

 . املنافسة من الشركات األجنبية األخرى يف ذات االسواق

 النقل والتمويل-. مشاكل التكيف

 

Stewart 1996 العمالة وقوانني العمل واألخطار الغري جتارية . 

 . املمارسات غري األخالقية

 09صمن إعداد الطالب اعتمادا على هاين حامد الضمور، مرجع سابق، املرجع:
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 :خاتمة الفصل االول

يعرف التدويل بانه حتول املؤسسة بانشطتها لتتجاوز حدود السوق احمللي اىل االسواق الدولية وما يصاحب ذلك من 
اجراءات وتغيريات متس اجلانب التنظيمي واهليكلي للمنظمة زيادة على االسرتاتيجيات والتكتيكات .من اجل جناح 

 عملية التدويل .

انه مثة رهانات اخرى لنجاح التدويل منها مسايرة املؤسسة لتغريات احمليط االقتصادي الدويل والتزامها بشروط ومعايري اال 
( ،وذلك من خالل تاهيل املؤسسة لنفسها isoاهليئات واملنظمات الدولية يف هذا اجملال خاصة املنظمة العاملية للتقييس )

 لدويلاشرية لدخول وغزو االسواق االقياسية املختلفة واليت تعترب كتمن اجل احلصول على شهادات املواصفات 
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 مقدمة الفصل الثاني: 

(من اجل توحيد اللغة واملصطلحات بني دول العامل فيما خيص املبادالت ISOظهرت املنظمة العاملية للتقييس )
التجارية العاملية وذلك من خالل حتديد املستويات القياسية للمنتجات وتصميم املعايري ووضع االسس واالختبارات 

 كفاءة جتارة السسلع واخلدمات على املستوى العاملي.هبدف رفع  

( مفاتيح فعالة يف جمال ادارة املؤسسات ISOتعترب املواصفات العاملية املختلفة الصادرة عن املنظمة العاملية للتقييس )
ة اجلودة ر يف العصر احلديث لكوهنا حتدد الشروط الالزمة القامة خمتلف االنظمة ماخل املؤسسات على غرار نظام ادا

 . او االنظمة البيئية وانظمة االمن والوقاية وسبل تطويرها

( املتعلقة بانظمة ادارة اجلودة الشاملة و IOS9001نظرا لالمهية البالغة لتطبيق املواصفات العاملية خاصة )
(ISO14000( املتعلقة بانظمة ادارة البيئة وكذلك )ISO 18000)  تسارع خمتلف اخلاصة بالسالمة والصحة املهنية

 املؤسسات لتبنيها وااللتزام هبا .

تطرقنا هلذا املوضوع يف هذا الفصل ولالملام به اكثر قسمنا الفصل الثاين اىل مبحثني ،االول حول اساسيات ومفاهيم 
( مث يف ISOعامة حول املواصفات والتقيس وكذا االشهاد مع ذكر مراحل ظهور وتطور املنظمة العاملية للتقييس )

(المهيتها وتبين خمتلف ISO9001( مع الرتكيز على )ISO14000( و)ISO9001بحث الثاين تطرقنا اىل املواصفتني )امل
وكل من امليزة التنافسية للمؤسسة من جهة  ISOاملؤسسات هلا كما حاولنا يف االخري اظهار العالقة بني مواصفات 

 وعملية التدويل من جهة اخرى .
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 عامة  مفاهيم : األولالمبحث 

  (ISOللتقييس) العالميةوالمنظمة التقييس :  األولالمطلب 

 مفهوم التقييس والمفاهيم المرتبطة به :-أوال

يث جند حكة بني عدة متعاملني يف خمتلف ااجماالت.رت اجياد النقطة املشإلطريقة  (la normalisation) يعترب التقييس

 مقاييس للسيارات...( – لألغذية)مقاييس 

 : التقييس تعريف-1

 جمموعة القواعد التقنية النامجة عن اتفاق بني املنتجني واملستهلكني، : بأنه( التقييس Larousse) قاموسيعرف  -

 1. تحديد والتبسيط هبدف حتقيق أحسن مردودية يف جماالت النشاط اإلنساينلل لكوهذه القواعد موجهة كذ

 توحيد املنتوجات الصناعية –توحيد  –تسوية  –من ضوابط  –: ضبط   املنهلقاموس   -

 2:يلي فقد عرفت التقييس كما ISOاملنظمة العاملية للمواصفات  أما -

 ةقول العامحلاالتقييس هو نشاط يعطي حلوال ذات التطبيق املتكرر للمشكالت اليت تقع يف الغالب يف  – أ      

 والتكنولوجيا واالقتصاد وذلك هبدف حتقيق أكرب درجة من النظام.

 التقييس هو جمموعة خصائص عامة مقبولة. -ب       

                                                           
1 Le petit Larousse. Larousse ;France,2007.p702 

 ا ت نيلببن العربي حمزة.مساهمة المواصفات القياسية العالمية في تحقيق وتنمية الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية.مذكرة مقدمة ضمن متطل2
  22.ص2102-2102شهادة الماجيستير.جامعة البويرة.
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 جمال ما قواعد عامة يف –شروط  –من خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف التقييس على أنه جمموعة خصائص 

 بالقبول من قبل املتعاملني.مع تليقها 

 التقييس فيما يلي:بعاد : تتمثل أ1التقييس بعادأ-2

-إللكرتونيكااملوضوعات وااجماالت املختلفة للنشاط االقتصادي )يشمل التقييس : التقييس مجال -

 احملروقات...(–التعدين -الفندقة-الغذائية الزراعة-امليكانيك

لحات)توحيد اللغة املصط:متثل جمموع املتطلبات املرتبطة مبوضوع املواصفات وتشمل التقييس هرامظ -

-إقليمي-واملفاهيم(،طرق االختبار،العينات،املواصفات )الشروط واخلصائص(،مستويات التقييس)دويل

 مؤسسي(-وطين

 فيما يلي: تتمثل مستويات التقييس مستويات التقييس: -3

واصفات واليت هي املسؤولة عن التقييس وإعداد امل (ISO)املنظمة العاملية للمواصفات  المستوى الدولي: -

 حتث هذا التنظيم. كةتعرب عن اتفاق جمموعة الدول ذات املصاحل املشرت 

ومثال ذلك الدول اإلفريقية ودول االحتاد األوريب حيث يتوىل كل من املنظمة االفريقية  :اإلقليميالمستوى  -

المستوى إعداد مثل هذه املواصفات اإلقليمية. (CEN)واللجنة األوروبية للمواصفات  (ARSO)للتقييس 

على مستوى حكومات الدول يوجد هيئات وطنية خاصة بإعداد مواصفات وطنية بعد عرضها  الوطني:

 .(ANSI)واملعهد األمريكي للتقييس  (AFNOR)ومثال ذلك املعهد اجلزائري للتقييس  وموافقة األهداف

                                                           
 1 بن العربي حمزة.مرجع سابق.ص22
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عترب ة املعايري اخلاصة هبا هبدف حتسني وضبط اجلودة وتتقوم املؤسسات بصياغ المستوى المؤسساتي: -

 هذه العملية مرجعا إلعداد املواصفات الوطنية.

 التقييس أبعاد(: 2/1الشكل )                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 46املرجع السابق : بن العريب محزة الطالب اعتمادا على إعدادمن  املرجع:                              

 

 أبعاد التقييس

 المجال

 المظاهر
 المستويات

 ميكانيك -

 الكترونيك-

 زراعة-

 فندقة-

 دولي -

 إقليمي-

 وطني-

 مؤسساتي-

 مصطلحات -

 طرق االختيار-

 العينات والمواصفات-
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 :(la norme) المواصفة:-4

 1"حتدد جمموعة املتطلبات الواجب توفرها يف املنتج.وثيقة "بأهنا  )ISO(عرفتها املنظمة العاملية للتقييس  -
باالشرتاك مع  غجمموعة املعايري اجلوهرية املعتمدة يف قياس اجلودة واألداء تصا "على أهنا  ىت أخر آعرفتها هي -

 2."املؤسسات والعمالء واهليئات املختصة وتستخدم كأساس للمقارنة خالل فرتة زمنية معينة
 :  أنالتعريفني السابقني ميكن القول من خالل  -

الئحة تضم جمموعة من املعايري أو الشروط أو اخلصائص الواجب توفرها يف املنتج أو  أواملواصفة هي وثيقة 
 اخلدمة فهي معايري إلصدار احلكم يف زمن حمدد.

 اإلشهاد على المطابقة:-5

 ات.خدمة. أو كفاءة منظمة ما تتطابق مع املتطلب اإلشهاد إجراء كتايب يضمن مبقتضاه طرف ثالث بأن منتجا أو

ادلة بني ثقتهم باملؤسسة وضمان منافسة ع وتأكيدالعمالء واملوردين  طمأنة فمتنح شهادة املطابقة للمؤسسات هبد
 املعتمدة واهليئة الشاهدة واملؤسسة املشهود هلا.كما يوضحه اهليأةهم  األساسيني اإلشهاد أطراف أناملؤسسات علما 

 اإلشهاد أطراف(:2/2لشكل )ا           الشكل التايل:

 

 

                                                  

 

 46املرجع السابقمن إعداد الطالب اعتمادا على: بن العريب محزة   املرجع:            

                                                           
 26حمزة.مرجع سابق.صبن العربي  2’1

 

 

 هيئة االعتماد

 هيئة اإلشهاد

 عليها المؤسسة المشهود

 تعتمد على

 تشهد على
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 :ISOالعالمية للمواصفات المنظمة -ثانيا

 : ISOتعريف مصطلح -1
التماثل اىل  أيضاكما يشري املصطلح  (Equal)اليت تعين التساوي  ISOSمشتق من الكلمة اليونانية  ISOمصطلح 

وتعين  Organisation) (International standardsإىل املنظمة العاملية للتقييس ISOمصطلح  والتطابق. ويرمز
 Internationale de Normalisation Organisation(  1(بالفرنسية

 :ISO  التعريف بالمنظمة-2
(ISO)  منظمة عاملية متخصصة يف إعداد وصياغة املواصفات القياسية. وهي عبارة عن احتاد عاملي يضم هيآت

الثانية مقرها العاصمة السورية جنيف احلرب العاملية عقب  6464ملختلف الدول. تأسست سنة التقييس الوطنية 
 .6512عدد أعضائها  يبلغو 
 (ISO) منظمة الهيكل التنظيمي ل-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ISO(:الهيكل التنظيمي لمنظمة 2/3الشكل ) 

                                                           
 .011ص 2111، مطبعة اإلشعاع مصر ISO9000سمير محمد عبد العزيز، اقتصاديات جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة وال 1 

 22، ص2101، دار الصفاء للنشر، األردن، 0خضير كاظم حمود، المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، ط 2 

 الجمعية العامة

اللجان المسؤولة عن 

 وضع السياسات 

ادارة اللجنة المالية 

 واالستراتيجية

التقنية اإلدارةمكتب   

 

المجموعات 

االستشارية التقنية 

 واالستراتيجية

 اللجان الفنية)التقنية(
االمانة 

 المركزية

 

 المجلس

المجموعات 

 االستشارية
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 16ص من إعداد الطالب اعتمادا على: بن العريب محزة  املرجع السابق

 :ISOمجاالت مجموعة -4

دمات، البيئة، خاصة هبا مثل جمال الصناعة اخلإصدار مواصفات عاملية  ISOتتعدد ااجماالت اليت حاولت منظمة 

 وامن املعلومات...

 ISOمجاالت مجموعات  (:2/4الشكل )                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 666ص املرجع السابق مسري م عبد العزيز الطالب اعتمادا على إعداد املرجع:

ISO26000 

ISO18000 

ISO 

 مجال الصناعة

 مجال امن المعلومات

 مجال الغذاء

 الجانب االجتماعي

 مجال حماية البيئة

 مجال الخدمات

ISO9000 

ISO9004 

ISO27001 

ISO14000 

ISO2200 

ISO18000 
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  المواصفات العالمية المطلب الثاني: 

 (:(ISO 9000الجودة   إدارة ألنظمةالعالمية المواصفات  -أوال

 (:ISO 9000تعريف )  -1

  (ISO 9001 هي جمموعة من املواصفات اليت حتدد الصفات واخلصائص الواجب توفرها يف " : )نظمةأ 

 1اجلودة حيث تركز على العالقة بني املورد والعميل "

  (ISO 9001 هي مواصفات تتعلق " : )أحجامهاو  أنواعهااجلودة يف مجيع املنظمات على اختالف  بأنظمة 

 2اخلدمة هبدف تلبية احتياجات ومتطلبات معروفة " أوتكامل مكونات املنتج  إىلوهي هتدف 

  (9001 ISO " : )بول مستلزمات نظام جودة فعال ومق أدىنات اليت حتدد فصاو عايري واملهي سلسلة من امل

 3عامليا "

 أن : السابقة ميكن القولمن خالل التعاريف 

 (ISO 9001 هي جمموعة املواصفات املتفق عليها عامليا واحملددة ملتطلبات نظام ادارة جودة فعال ملختلف املؤسسات )

. 

 

                                                           
 010السابق ص خضير كاظم حمود، المرجع 1،2 

 

 002بن عربي حمزة، المرجع السابق ص  3 
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 ( :(ISO 9001خصائص  -2 

 تكميل برامج اجلودة على مستوى املؤسسات وتساعد على حتسينه وتطويره -

  أفضلالعمل بشكل  ألداء األساسيةحتديد املبادئ  -

 اجلودة  ألنظمةضرورية  إرشاداتفري و ت -

 كيفية التطبيق   أوهو مطلوب وليست معنية بطريقة  توضيح ما -

 اإلنتاجوحاالت عدم التطابق خالل عمليات  األخطاءتقلل من  -

 ISO :)1 90001 (فوائد تطبيق  -3

 تعترب مرجعا للمفاوضات التجارية  -

 هي مبثابة لغة مشرتكة بتوحيدها للمصطلحات  -

 منتجات املؤسسة وخدماهتا رفع مستوى ثقة العمالء يف  -

 املؤسسات  إلدارةجديدا  أسلوباتقدمي  -

 ISO:2 9000نشأة -4

 وذلك على النحو التايل: أساسيتنياجلودة مبرحلتني  إدارة ألنظمةلقد مر تطور املواصفات العاملية 

 

                                                           
 11، ص2112، دار الفجر للنشر، مصر، 0مدحت أبو النصر، أساسيات الجودة الشاملة، ط 1
 10، ص0111، دار غريب للنشر، مصر،  ISOعلي السلمي، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لل 2
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 ( :1491 – 1441واصفات العسكرية والوطنية )ممرحلة ال-4-1

ذا مواصفات موحدة للصناعات احلربية مت فرض شروط تضمن اجلودة يف ه إاجيادبعد احلرب العاملية الثانية وهبدف 

( بتشكيل جلنة من اخلرباء كلفت هبذه املهمة وعليه مت NATO) األطلسيااجمال ،قام عاثر ذلك حلف الشمال 

 (.AQAPاحللف لضمان اجلودة ) مبنشوراتسلسلة من الوثائق مسيت  إصدار

 6411 الربيطانية يفها وزارة الدفاع د( لتقوم بعMiL-Q-9859) األمريكيةظهرت املواصفات العسكرية  6456يف 

فة املواص بإصدار( مث بعدها قام املعهد الربيطاين للمواصفات DEF/STQN-05-8اصفة العسكرية )و امل بإصدار

(BS5750 )التجارية لألغراض . 

املواصفة  إصدارباجلودة  لضماننظام  لتأسيسحماولة حقيقية  ألولالتقييس الربيطانية السباقة  هيأةلقد كانت 

(BS5750.) 

 1( : 2111 – 1491مرحلة المواصفات العالمية )-4-2

( ISO / TC 176بتشكيل جلنة فنية مسيت ) ISOقامت املنظمة العاملية ( BS5750: )6411بعد املواصفة الربيطانية 

ليصادق  6465من املسودة سنة  األوىلوضمان اجلودة ومت نشر النسخة  إلدارةمسودة مواصفات  إعدادعملت على 

 إصدار( ISO 9000عليها اسم ) أطلقاجلودة  إدارة ألنظمةمواصفة عاملية  أولوتكون بذلك  6461عليها هنائيا سنة 

6461 . 

                                                           
 19علي السلمي ، المرجع السابق، ص 1 
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 2116 بإصدارويتبع ذلك  2111 بإصدار األخريةلتعدل هذه  6461 إصدار ISOمت جتديد مواصفة  6446يف 

 .2166والذي سيكون هنائيا سنة  ISO 2015  وأخريا

  : ISO 9000 إصدارات

عدة إصدارات  6461منذ أوهلا لسنة  ISO9000اخلاصة بأنظمة إدارة اجلودة الشاملة  ISOعرفت إصدارات منظمة 

 . 2166 عليها سنة والذي هو يف مرحلة جتريبية إىل غاية املصادقة النهائية 2165أخرى إىل غاية إصدار 

 ISO 9000مراحل إصدارات  (:2/5الشكل: )

  

 2164من إعداد الطالب اعتمادا على إصدارات ااجملس السعودي للجودة املرجع:

 :ISO 9000حل تطور مواصفات امر  أهم-1

 وفق اجلدول التايل : ISO 9000اجلودة  إدارة ألنظمةميكن عرض خمتلف تطورات املواصفات العاملية 

 ISO9000: تطور مواصفات (2/6اجلدول )

1987

1994

2000

2008
2015
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 االستخدام المواصفات القياسية السنة

1454 MiL-Q-9859 األمريكيةالصناعة العسكرية  ألغراض متطلبات برنامج اجلودة  

1419 AQAP  الصناعة العسكرية حللف الناتو ألغراض احللفاء لضبط اجلودةمنشورات 

1414 ANSSIZ-18 ات علق مبتطلبتمواصفات ي

 برنامج اجلودة

 متطلبات ضمان اجلودة يف احلاالت التعاقدية للطرف الثاين

1411 DEF/STAN 05-08  املواصفات

 العسكرية الربيطانية

 الصناعة العسكرية الربيطانية ألغراض

1412 BS4891 للجودة أنظمة تأسيسدليل للمؤسسات الراغبة يف  دليل ضمان اجلودة 

1414 BS5179  دليل ضمان اجلودة يف

 الصناعات املدنية

 التعريف مبفاهيم ضمان اجلودة

1414 ISO/TC176  تشكيل اللجنة التقنية

ISO/TC176 

 اجلودة  إدارةمسودة مواصفات لضمان  إعداد

تسهيل التبادل التجاري الدويل من خالل توحيد  ISO9000:1987إصدار 1491

 املواصفات

 تعديالت ملواكبة التطورات  إجراء ISO9001:1994إصدار 1444

 تسهيل التطبيق يف املؤسسات ISO9001 :2000إصدار 2111

 تبسيط املفاهيم لتسهيل التطبيق يف خمتلف املؤسسات ISO9001:2008إصدار 2119
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 املراجعة الدورية وضمان استمرارية املالئمة والتطبيق ISO9001:2015الفرتة االنتقالية لـ  2115

 636من إعداد الطالب اعتمادا على بن عريب محزة مرجع سابق املرجع:

 

 :ISO 9001:2015التعديالت الواردة في  -1

بعضها جوهري واآلخر ثانوي مع تغيريا هو احتوائها على تغيريات  ISO9001 : 2015ما مييز التعديالت الواردة يف 

 يف بعض املصطلحات.

 ISO9000: 2165(: تعديالت الواردة يف 2/2اجلدول )

ISO 9001 : 2008 ISO 9001 : 2015 

 املنتجات واخلدمات  المنتجات 
 غري منطبق(غري مستخدم وبدال منه ) االستثناءات

 املعلومات املوثقة الوثائق والسجالت 
 أخرىاملنتجات واخلدمات املقدمة من جهات  المشتراتالمنتجات 

 املزود اخلارجي المورد
 الرتكيز على العميل  التركيز على العميل 

 القيادة  القيادة 
 األفرادمشاركة  األفراداندماج 

 مفهوم العمليات مفهوم العمليات 
 التحسني التحسين المستمر 

  األدلةاختاذ القرارات استنادا على  اتخاذ القرارات استنادا على الحقائق



 ISOالمواصفات القياسية العالمية                                                         الثانيالفصل 

 

 
56 

 

 العالقات  إدارة عالقات تبادل المنفعة مع الموردين
 ااجملس السعودي للجودة مصدر سابق إصداراتمن إعداد الطالب اعتمادا على املرجع:

 

 : ISO 14000البيئية  اإلدارة ألنظمةالمواصفات العالمية  –ثانيا 

 : ISO 14000نشأة -

الت قواعد للتعاون الدويل حلل مشك إلرساءبداية االهتمام الرمسي  واإلنسانحول البيئة  6412لقد كان مؤتر ستوكهومل 

 التلوث ومحاية البيئة وصيانة مواردها.

نريو مبدينة ريو داجيا  "األرضيف مؤمتر عاملي مسي بـ "قمة  األعمال( سنوات قادة العامل ورجال 61التقى بعد عشر)

 ملناقشة سبل التعاون الدويل من اجل حتقيق التنمية املستدامة . 6442سنة 

ل بدوره املتحدة والذي اتص األممالعاملي للتنمية املستدامة من طرف هيئة  األعمالجملس  إنشاءعلى اثر ذلك مت 

 إصداربالبيئية ومتجت تلك اجلهود  اإلدارةمواصفات ختص  وإصدار( من اجل مناقشة  ISOباهليئة الدولية للتقييس )

 اخلاصة بالبيئة واحملافظة عليها  ISO 14000( للمواصفة ISOمنظمة )

مع ممثلني رمسيني للقطاع  6446-6443خالل الفرتة   ISO TC/207اللجنة  أجرهتاكان ذلك عرب عدة مقابالت 

اجلهود  مثرتأالصناعي ومنظمات التقييس الوطنية وبعض املنظمات احلكومية لبعض الدول الصناعية الكربى حيث 

 6444.1 رمسيا سنة وإصدارهاعليها ليتم التصويت واملوافقة النهائية  6445بعرض مسودة املواصفة الدولية للبيئة سنة 

                                                           
 91، ص2110، جامعة بغداد، ISO14000رغد متقي الدليمي، إدارة الجودة الشاملة للبيئة باستخدام مواصفة الدولية  1 



 ISOالمواصفات القياسية العالمية                                                         الثانيالفصل 

 

 
57 

 

 

 

 : ISO 14000العالمية ف المواصفة يتعر -2

تعمل على تزويد الشركات (  (ISOاملنظمة الدولية للتقييس  أصدرهتا" هي سلسلة من الوثائق واملواصفات املكتوبة 

ائد تطبيقها و ف زمة الستخدامه وتقييمه ومنالال اإلرشاداتالبيئية وتعطي  لإلدارةالالزمة لبناء نظام  باألدواتالصناعية 

يئي ااجيايب وزيادة الوعي ب أداءالنفايات وحتقيق  وإزالةالبيئية وختفيض نسب التلوث  باألنظمةحتسني مدى التقيد 

 1تغريات ثقافية " وإجراءالبيئي 

الضرورية  واإلجراءات الالزمةهي جموع املتطلبات  ISO 14000املواصفة  أنمن خالل التعريف السابق ميكن القول 

 نظام بيئي باملؤسسات . إلرساء

 األخرى اإلدارةيتكامل مع متطلبات  أنبيئية فعال ميكن  إدارةتقدم عناصر نظام   ISO 14000 أنكما ميكن القول 

وتقييم  اإلجراءاتحتديد  ISO14001االقتصادية والبيئية . كما يتيح نظام  األهدافمما يساعد الشركات على حتقيق 

من  األساسياهلدف  أنكما  .األهدافالتوافق مع هذه  هاروإظالبيئية وحتقيق  واألهداففعاليتها لوضع السياسة 

بيئية فعال ومرن من طرف املؤسسات حيث يصبح جزءا من  إدارةهو التشجيع على تبين نظام  ISO 14000سلسلة 

 الزمةال لإلرشاداتلشركات الدول النامية فرصة لنقل التكنولوجيا ومصدرا  ISO 14000كما متثل السلسلة نظامها.

 املمارسات العاملية  أفضلبيئي يعتمد على  إدارةوتبين نظام  إلدخال

                                                           
  1رغد منفي الدليمي،المرجع السابق،ص22.
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 : ISO 14000مكونات المواصفة العالمية-3

ومنها ما هو تقين وأخرى خاصة بالتقييم ومؤشرات  إرشاديمن عدة مواصفات منها ما هو  ISO 14000تتكون 

 األداء ودورة حياة املنتج.

 .ISO14000(: مكونات املواصفة العاملية 2/3اجلدول )

 وانـــــــــــــــــــــنـالع رقم وتارخ المواصفة

IS 14001 : 2004  مواصفات مع مرشد االستخدام البيئية: اإلدارةنظم 

IS 14004 : 2004  والتقنيات املساندة واألنظمةعامة للمبادئ  البيئية:إرشادات اإلدارةنظم 

ISO14015 :2001  التقييم البيئي للموقع البيئية: اإلدارةتدقيق نظم 

IS 14020 : 2000  مبادئ عامةالبيئية: واإلعالناتامللصقات 

IS 14030 : 1999 واملؤشرات مع دراسة حالة توضيحية البيئي:اإلرشاداتداء تقومي األ 

IS 14040 : 2006  العمل  وإطارحتليل دورة حياة املنتج واملبادئ 

IS 14044 : 2006  والتوجيهات  اإلرشاداتاملنتج :حتليل دورة حياة 

IS 14047 : 2003  دورة حياة املنتج تأثريتقييم 

IS 14049 : 2000 تطبيق –دورة حياة املنتج  تأثريعن  أمثلة 

IS 14050 : 2002 األساسيةالبيئية :املصطلحات واملفردات  اإلدارة 

IS 14060 : 2006  ي للمنتجمنذ البداية لتحسني امللف البيئ وتأثرياهتاحتديد املواصفات البيئية 
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IS 19011 : 2002  اجلودة وإدارةالبيئية  اإلدارةتعليمات لتدقيق نظم 

Source: Paolo Baracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en 

entreprise selon ISO 14001, 3édition Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2007, 

P: 25. 

 

 : ISO 18000المواصفة العالمية للسالمة والصحة المهنية -ثالثا 

نظرا للتطور الذي شهده جمال العمل خاصة يف املؤسسات الصناعية الكربى وما صاحبه من تزايد حوادث العمل 

مة العمال بسال زيادة االهتمام إىل أدىحتمل خسائر مادية وبشرية معتربة كل ذلك  إىل أدىاملهنية مما  واألمراض

سبة املهنية ويوفر هلم بيئة عمل سليمة ومنا واألمراض األخطارداخل  املؤسسات من والبحث عن نظام حيمي األفراد 

 مع ضمان خمتلف احلقوق .

الصحة املهنية نظم السالمة و  إدارةطنية املختصة يف و والثر ذلك وبتضافر جهود العديد من اهليئات العاملية  إ على

 . ISO 18000املواصفة العاملية  إصدار( متت املوافقة و ISOوباقرتاح من اهليئة الدولية للتقييس )

 :ISO 18000تعريف -1

 1" دائهاأتصلة بالسالمة والصحة املهنية وحتسني متكن من التحكم يف املخاطر امل أساسية" هي قاعدة  -

                                                           
 ماجيستير،جامعةراشي طارق،االستخدام المتكامل للمواصفات العالمية االيزو في المؤسسة االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة،مذكرة 1،2 

  061،ص2100-2101سطيف,
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املتكامل الذي يشمل اهليكل التنظيمي للمؤسسة  اإلدارةهو ذلك اجلزء من نظام  ISO 18000" نظام   -

طوير وتطبيق لت الالزمةوالعمليات واملوارد  واإلجراءاتواملهام واملسؤوليات واملمارسات  واألنشطةوالتخطيط 

 1وخدمة وصيانة سياسة السالمة والصحة املهنية " وإنشاء

تعرب عن نظام يساعد على ارساء القواعد واالجراءات اليت تسهل  ISO 18000 أنمن خالل ما سبق ميكن القول 

 . لصحة املرتبطة بنشاطات املؤسسةعملية تسيري السالمة وا

 : ISO 18000مكونات -2

طلحات املصمن ثالث جمموعات رئيسية األوىل خاصة باملتطلبات األساسية للنظام وبعض  ISO18000تتكون 

(  OHSA 18002( وأخريا)ISO 19011( والثانية خاصة بنظام مراجعة اجلودة والبيئة )OHSA 18001األساسية )

 حتتوي أهم إرشادات ومتطلبات االستعمال

 ISO 18000(:مكونات  2/1الشكل )

 

 

 

  

                                                           
 

 

ISO 18000 

ISO 19011 OHSA 18002 OHSA 18001 

تحتوي إرشادات خاصة بتنفيذ 

متطلبات نظام ادارةالسالمة  

 والصحة المهنية  

 نظام لمراجعة الجودة والبيئة

تحتوي المتطلبات االساسية 

للنظام وبعض المصطلحات 

 الساسيةا
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 613على راشي طارق املرجع السابق صإعداد الطالب اعتمادا :املرجع:                                

 

 

 

 ،الميزة التنافسية والتدويلISOشهادة مبحث الثاني : ال

 والميزة التنافسية : (ISOشهادة ):  األولالمطلب 

ات املستمرة لة البقاء واالستمرار يف ظل التقلباو اكتساب مزايا تنافسية ملواجهة منافسيها وحم إىلتسعى املؤسسات 

امجاعا دوليا من  حتقق وأساليبوالسريعة حمليطها.خاصة اذا اعتمدت يف حصوهلا على امليزة التنافسية على طرق 

.حناول فيمايلي تسليط  ( ISOحيث اخلصائص الواجب توفرها يف االنظمة مثل مواصفات اهليئة العاملية للتقييس )

 هتا التنافسية و العالقة القائمة بني شهادة االيزو وامليزة التنافسية للمؤسسة.وكيف اهنا تزيد من ق الضوء على

 التنافسية :-أوال

 تعريف التنافسية :-1
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 1" قدرة املؤسسة على تقدمي منتج ذا جودة عالية وبسعر مقبول "  -

 2" القدرة على الصمود امام املنافسني " -

 3املنتجات وتقدمي اخلدمات بالنوعية املطلوبة وبالسعر املناسب والوقت املناسب"" القدرة على انتاج  -

ا يف تقدمي صمود امام املنافسني وذلك من خالل تفوقهمما سبق ميكن تعريف التنافسية على اهنا قدرة املؤسسة على ال

 منتجات او خدمات مناسبة من حيث اجلودة والسعر والوقت

 انواع التنافسية :-2

 انواع التنافسية(:2/1الشكل ) 

 

 

 

 

 

 632ص املرجع السابقبن عريب محزة اعداد الطالب اعتمادا على  مناملرجع:

                                                           
1 - R. Percerou, L’entreprise, gestion et compétitivité, édition economica, paris, 0122, p 29. 

  2بن العربي حمزة،مرجع سابق،ص092
 ةبن عنتر عبد الرحمن ،نحو تحسين االنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية ،اطروحة دكتوراة،كلية العلوم االقتصادية جامع3 

  821،ص4002الجزائر

لتنافسيةا  

 حسب الموضوع

 حسب الزمن

 تنافسية المنتج

 القدرة التنافسية

 التنافسية الملحوظة

 تنافسية المؤسسة
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 خدمات ما بعد البيع –اجلودة  –: معيار التكلفة  تنافسية املنتج

 : هوامش ما حتققه املؤسسة مقارنة بالتكاليف )القيمة املضافة( تنافسية املؤسسة

 :النتائج احملاسبية خالل الدورة احملاسبية  التنافسية امللحوظة

ايل حتقق : تعرب على اجلوانب اليت تتميز فيها املؤسسة واليت جتعلها تتفوق على منافسيها وبالت القدرة التنافسية-3

 هلا ميزة تنافسية

 

 (:ابعا د تنافسية المؤسسة9 /2الشكل )

 

 

 

                                                   

 

 

 633من إعداد الطالب اعتمادا على بن عريب محزة املرجع السابق صاملرجع:

 الميزة التنافسية :-ثانيا

 التنافسية 

المرو

 نة

 التميز

 الزمن

 السعر

 الجودة
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 الميزة التنافسية:تعريف -1

M. Porter  تنشا مبجرد توصل املؤسسة اىل اكتشاف طرق جديدة قابلة للتجسيد وتكون اكثر فعالية من تلك اليت"

 1يستعملها املنافسون.اي القيام بعملية االبداع مبفهومه الواسع"

 " هي قدرة املؤسسة على جذب العمالء وبناء املكانة الذهنية هلا كمؤسسة وزيادة القيمة املدركة من قبلهم وحتقيق

 2رضاهم"

مما سبق ميكن القول ان امليزة التنافسية للمؤسسة هي التفوق على املنافسني يف حتقيق رضا الزبون اعتمادا على الطرق 

 االبداعية 

 ابعاد المييزة التنافسية :-2

 تتمثل  اساسا يف جودة املنتج او اخلدمة واملرونة والبداع وعامل الزمن 

 (: ابعاد الميزة التنافسي2/4) الشكل 

 

 

 

                                                           
1 M. porter, avantage concurrentielle des nations, op-cit, p 48. 

  2ابو بكر محمود مصطفى ،الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية،الدار الجامعية ،مصر،4002،ص81

 الزمن االبداع

 الجودة المرونة

الميزة 

 التنافسية
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 636من اعداد الطالب اعتمادا على بن عريب محزة املرجع السابق صاملرجع:

 

 

 

 

 على الميزة التنافسية : ISO شهادة ثر أ -ثالثا

 على الميزة التنافسية:ISO 9000أثرمواصفات -1

  ميكن امجال الفوائد اليت جتنيها املؤسسة نتيجة تبنيها املواصفة الدوليةISO 9000 : 1فيمايلي 

 التحسني املستمر جلودة املنتجات واخلدمات  -

 املسامهة يف ترشيد استغالل املوارد والطاقة  -

 ختقيق ثقة ورضا العمالء واحملافظة عليهم وتلبية حاجياهتم بشكل مسستمر  -

 االنتاجي من خالل رفع الكفاءة وزيادة الفعالية وحتسني العملياتحتسني االداء  -

 ختيض التكاليف عن طريق تقليل نسبة االنتاج املعيب وحاالت عدم املطابقة  -

                                                           
 استنتجنا الفوائد من خالل: 1

 62بن عربي حمزة مرجع السابق ص -

 021راشي طارق مرجع سابق ص -
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 تقليل تكاليف الصيانة والتوقفات -

 ( نظام للمعلوماتISO 9000اداء افضل يف عملية صنع القرار باعتبار ) -

  املسامهة يف حتسني اداء العاملني -

 حتقيق زيادة يف االرباح -

حتقيق ابعاد امليزة التنافسية خاصة فيما يتعلق يف  ISO 9000يتبني اثر االلتزام باملواصفة  ان ميكن ومما سبق ذكره

كيفية الوصول اليها والتحسني املستمر هلا ،كذلك باعتبار رضا الزبائن غاية املؤسسات بل هو احلاكم   وباجلودة 

 احد مبادئها حتقيق رضا العمالء . ISO 9000على منتجات املؤسسة فان تبين مواصفات 

ا يكسبها ميزة مان حتسني العمليات وختفيض التكاليف يسمح للمؤسسة باعتماد اسرتاتيجية ختفيض التكاليف وهو 

 تنافسية اضافية .

  دراسة المركز البريطاني لمنح شهادةISO 9000 : 

وهي  ISO 9000شركة مسجلة لديها حاصلة على شهادة  611نشرت املنظمة تقريرا تضمن نتائج مسح اجرته على 

 ملخصة يف اجلدول ادناه :

 ISO 9000(: فوائد تطبيق 2/6جدول )

 المكتسبةالمنافع  (%) نسبة الشركات

 تقدمي خدمة افضل للعمالء واالنسجام بني توقعاهتم وما قدم هلم 13

 حتسني االنتاجية  14
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 حتسني السيطرة االنتاجية  91

 اساسيا لتهيئة نظم اجلودة واحلفاظ عليها ISO 9000 كان نظام 11

 فتح اسواق جديدة كانت مغلقة 14

 663الطالب اعتمادا على راشي طارق مرجع سابق ص دمن إعدااملرجع:

 

 

 

 على الميزة التنافسية ISO 9000(:أثر 2/11الشكل )

      

 

 

 

 

 16اعتمادا على  لن عريب محزة املرجع السابق ص  الطالب من إعداداملرجع:

 على الميزة التنافسية :  ISO 14000اثر مواصفات -2

 

 شهادة

ISO 

9000 

 تحسين الجودة

 زيادة رضا الزبون

 زيادة االنتاجية

 تقليل عدم التطابق

 التسليم في الوقت المحدد

 المحافظة على الحصة السوقية

 

 زيادة

 الربحية

 الحصة السوقية

الميزة 

 التنافسية
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   00014تتمثل اثار ومنافع تطبيق مواصفاتISO   1يلي: اخلاصة بالنظام البيئي فيما 

 دعم احلكومات للمؤسسات اليت تراعي السالمة البيئية ومن االعفاءات الضريبيةاالستفادة من  -

 زيادة نسبة املبيعات خاصة للمنتجات اخلضراء  -

 تقليص تكاليف التدقيق البيئي -

 ترشيد استعمال الطاقة واملوارد الطبيعية -

 تفادي اخلسائر املادية النامجة عن احلوادث ذات االثار البيئية  -

 حتسني مسعة وصورة املؤسسة  -

 حتقيق رضا الزبائن نتيجة السلوك البيئي الصحيح  -

 زيادة احلصة السوقية بسب املنتجات اخلضراء  -

  كما جتدر االشارة اىل انه يف احدى الدراسات االملانية توصلت اىل ان احلصة السوقية يف املانيا لشركة

SONY  لشركة  %51يف جمال التلفزيونات مقابل زيادة بنسبة  %66العاملية اخنفضت بنسبةNOKIA  وذلك

االفضل  NOKIAكانت فيه املنتجة من طرف بسبب نشر جملة املستهلك االملانية تقريرا حول التلفزيونات  

 2بيئيا .

  من الزبائن يستخدمون معيارا بيئيا ضمن  %61ويف نفس ااجمال اظهرت معظم الدراسات الدولية اىل ان

 3هم الشرائي .سلوك

                                                           
 .222، ص2116، دار المسيرة عمان ISO14000نضم عزاوي، عبد هللا حكمت النقار، إدارة البيئة، نظم ومتطلبات وتطبيقات  1 

 29محمد عبد الوهاب العزاوي، مرجع سابق، ص 2  
3 Corbett Lawrence, Culter Denise, Environmental Management Systems in the New Zealand Plastics 

Industry, 
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 على الميزة التنافسية ISO 14000(:اثر مواصفات  2/11الشكل )

 

 

  

 

 

 

 266اهلل حكمت النقار، املرجع السابق، ص من إعداد الطالب اعتمادا على نضم عزاوي، عبداملرجع:

                                                           
international journal of operations and protection management, 2000, P: 2. 

 

 

 شهادة

ISO 

14000 

 تقليص تكاليف التدقيق البيئي

 االستفادة من دعم الحكومات

 زيادة الحصة السوقية

الميزة 

التنافس

 ية

 شهادة

ISO 

14000 

 تقليص تكاليف التدقيق البيئي

 ترشيد استعمال الطاقة والموارد الطبيعية

الحكوماتاالستفادة من دعم   

 تحسين سمعة وصورة المؤسسة 

البيئي ك تحقيق رضا الزبائن نتيجة السلو

 الصحيح 

 زيادة الحصة السوقية

 زيادة 

 الربحية

 الحصة السوقية
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 على الميزة التنافسية : ISO 18000مواصفات اثر -3

  ان التزام  املؤسسة مبواصفات ISO 18000  : 1ميكنها من 

 التجاوب مع القوانني والتشريعات احلكومية واللوائح الدولية خاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية  -

 الصادرة من قبل االحتادات والنقابات العماليةجتنب الضغوطات  -

 احملافظة على مسعة املؤسسة امام العاملني ومجهور املتعاملني  -

 املسامهة يف استقطاب املهارات والكفاءات -

 تفيض تكاليف اخلسائر املادية والبشرية النامجة عن حوادث العمل  -

 التدريب(  –تقليص التكاليف املرتبطة بسرعة دوران العمل )اعادة التوظيف  -

 على الميزة التنافسية ISO 18000(:اثر مواصفات 2/12الشكل ) 

  

 

 

 

 

                                                           
في تنافسية المؤسسة، دراسة حالة: مؤسسة الكوابل ببسكرة مذكرة ماجستير في علوم التسيير جامعة  ISOاصفات مليكة عاللي ،أهمية الجودة ومو 1 

 .60، ص2112بسكرة الجزائر 

 شهادة

ISO 

14000 

 التجاوب مع القوانين والتشريعات

 تجنب الضغوطات النقابية

 استقطاب الكفاءات

 تقليل تكاليف سرعة الدوران

 تقليص تكاليف حوادث العمل

 تحسين السمعة و الصورة

رفع 

 مستوى:

 الوالء

 و

 االداء

 و

 االنتاجية

الميزة 

 التناقسية
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 13من إعداد الطالب اعتمادا على عاليل مليكة، مرجع سابق، صاملرجع:

 والتدويل  ISOالمطلب الثاني:شهادة 

صر فقط على االسواق تقت ة وهي البتامرا مهما يف بيئة معقدة وغري ثالقد اصبح امتالك املؤسسات مليزات تنافسية 

 يضا على املستوى الدويل.أاحمللية ولكن 

هذه امليزة او القدرة التنافسية اليت اصبحت مرتبطة بشكل وثيق جبودة املنتجات وختفيض التكاليف نتيجة التقليل 

من العيوب واهلدر وحتسني االنتاجية بسبب حتسني العمليات  وحتقيق رضا الزبون وثقته كذلك حتقيق االداء البيئي 

 . من املعلوماتأجمال وحىت لوقاية داخل املؤسسات عامل السالمة وااىل والسلوك البيئي الصحيح ،اضافة 

بل هي تشكل  ISO يف احلقيقة فان كل هذه املتطلبات حمتواة يف خمتلف املواصفات للمنظمة العاملية للتقييس

 مصدر مبادئها واسسها.

 ميكن حتقيق جتانس املنتوج الالعام للتجارة العاملية ،فبدوهنا  األساسوعليه يعترب التوافق مع املواصفات القياسية العاملية 

 األسستضع  هناأالعاملي للجودة .كما  اإلنتاجاالعتبار يف  بعني خذهاأورضا الزبائن كوهنا حتدد العناصر اليت اجيب 

 التدويلية . األنشطةالدولية وجناح  األسواقغزو أجل للتطابق العاملي مع املواصفات العاملية من 

شهادة توفر للمؤسسة احلاصلة عليها اعرتافا دوليا يسهل هلا املعامالت التجارية العاملية خاصة بالدول ISOكما تعترب شهادة 

 األورويبلدخوهلا كما هو احلال بالنسبة لدول االحتاد  ISOاليت تشرتط شهادة 

 : في التدويل  ISO 9000اثر -6
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املواصفات اعتمادا وانتشارا من قبل املؤسسات يف ظل حتوالت املنافسة العاملية  أكثرمن  ISO 9000تعد مواصفات 

 اجلودة الشاملة . إدارةي املتطابق مع مبادئ ومتطلبات ري وكدليل عاملي على فعالية نظامها التسي

اجلودة العاملية  معايرييف عملية التدويل ااجيابيا من خالل حتقيق رضا العمالء وثقتهم واحرتام   ISO 9000تساهم املواصفة 

 حتسني القدرة التنافسية للمؤسسة وامتالكها مليزة تنافسية مستدامة . إىل إضافة

من املؤسسات حمل الدراسة اكدت ان %44ن أISO 9000بينت الدراسة السابقة للمركز الربيطاين ملنح الشهادة  كما

 1هلا فتح اسواقا جديدة كانت مغلقة.سهلت ISO 9000 شهادة 

 Deloit etلكل من   ISO 9000وهو ما تؤكده دراسات خمتلفة اخرى حول دوافع تبين املؤسسات ملواصفات 

Touche   ودراسة Skrbec et autres  واخرى لـ Weston. Jr  احتوت نتائج الدراسات على التدويل واعتباره دافعا

وان كانت عربت عنه مبفردات اخرى مثل )حتسني مستقبل  ISO 9000دة  لسعي املؤسسات من اجل احلصول على شها

 التصدير( و)االنتشار العاملي(و)حتسني صورة املؤسسة يف السوق (و)املتطلبات احلكومية للمجموعة االوروبية(

 ISO 9000(:دوافع تبني المؤسسات لـ مواصفات 2/5الجدول )

 دراسة

Detoit et Touch 

 دراسة

Skrbec et autres 

 دراسة

Weston.jr 

 دراسة

Vloberg et belens 

 حتسني ظبط املؤسسة لعملياهتا طلب العمالء تاسيس قاعدة لتحسني اجلودة  طلب العمالء 

                                                           
1  Corbett Lawrence, Culter Denise, Environmental Management Systems in the New Zealand Plastics 

Industry, 

international journal of operations and protection management, 2000, P: 2. 
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احلاجة لتحسني عمليات نظام  للفوز بعمالء جدد منافع اجلودة

 اجلودة

 طلب العمالء

 العالميالرغبة في االتنتشار  حتسني االنتاجية والفعالية امليزة التنافسية 

 للمنتج

 بداية الداالة اجلودة الشاملة

المتطلبات الحكومية للمجموعة 

 االوروبية

تحسن صورة المؤسسة في   االحتفاظ بالعمالء احلاليني

 السوق

 لتحسني جودة املنتج واخلدمة  لتحسني خدمة العمالء  جزء من االستراتيجية العامة 

 قرار املمؤسسة  للمنافسة مع املؤسسات املسجلة  قرار املؤسسة 

 زيادة احلصة السوقية   لتحسين مستقبل التصدير ضغط تنافسي

 تقليل خماطر املنتج  لالستمرار مع املؤسسات املنافسة ختفيض التكاليف

   لتحقيق اهداف املؤسسة  املتطلبات غري احلكومية 

 46، ص2112، دار وائل للنشر، األردن، 6إدارة اجلودة والبيئة طاملرجع: حممد عبد الوهاب عزاوي أنظمة 

 

 على التدويل ISO9000(: أثر 2/63الشكل )

 

 

 

 شهادة

ISO 

900

+ 

التدو

 يل

 

 فعالية النظام التسييري

 

 التوافق مع المعايير الدولية 

 

 

 رضا الزبائن
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 من إعداد الطالب  املرجع:                                                                        

 

 

 : على التدويل ISO 14000شهادة  أثر-2

علها فان التطبيق الفعال ملتطلبات املواصفة العاملية النظمة االدارة البيئية من قبل املؤسسة اجي إليه اإلشارةكما سبقت 

 من خالل التاثري االاجيايب على خمتلف ابعاد امليزة التنافسية .يف وضع تنافسي قوي 

تطبيق مبدى التزام و اخلاصة بالنظم البيئية يعد اعرتافا دوليا  ISO 14000باملقابل فان حصول املؤسسة على شهادة 

لية ذلك من خالل االهتمام باملعايري البيئية يف كل مراحل العم و املؤسسة لكل ما من شانه حتسني سلوكها البيئي

 . النهائي للمنتج )إعادة التدوير( بعد االستعمال مرحلة ماإىل االنتاجية وصوال 

سعر للبيئة والعمل وفق مزيج تسويقي اخضر )يتاكد ذلك من خالل انتاج املؤسسة ملنتجات خضراء صديقة كما و 

 ترويج اخضر...(.–اخضر 

مينحها اعرتاف وتقدير اهليئات واملنظمات االقليمية  ISO 14000ان تتويج جهود املؤسسة البيئية حبصوهلا على شهادة 

 .جناح فرصها يف االنتشار العاملي ةوبالتايل زياد وحتسني مسعتها والدولية وهومايزيد من رضا الزبائن

 على التدويل ISO14000(: أثر 2/66الشكل )

 شهادة

ISO 

14000 

+ 

التدو

 يل

قة صدا

 البيئة

االلتزام بالمسؤولية 

 االجتماعية

اعتراف الهيئات 

 االقليمية والدولية
 

 رضا الزبائن
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 من إعداد الطالب   املرجع:                                                

 على التدويل: ISO 18000أثر مواصفات -3

ة العمل ئبيف عمل افرادها و و تعترب السالمة والصحة املهنية هاجسا بالنسبة للمؤسسات خاصة فيما يتعلق بظر 

 ليا ودوليا.حموهومايؤثر على مسعة املؤسسة الداخلية ككل .اضافة اىل الضغوطات املمارسة من قبل النقابات العمالية 

اخلاصة بالسالمة والصحة املهنية حيث ان حصول املؤسسة على شهادة   ISO 18000وهنا تظهر امهية مواصفات 

ISO 18000 صحة املهنية الالسالمة و  من ى مقبولمستو   ريمن سالمة عماهلا وتوف يزيد يعين امتالكها لنظام فعال

يئات ما حيقق هلا تقديرا من قبل العمال والنقابات العمالية وحىت اهل ،كما ان الشهادة تعترب اعرتافا دوليا بذلك وهو

 الدولية .

يساعدها كذلك حصوهلا على الشهادة يف حتسن مسعتها وصوهتا على الصعيدين احمللي والدويل خاصة بالدول املضيفة 

 هارات الدولية بالنسبة لفروعها.للكفاءات واملوسهولة استقطاهبا 

 على التدويل ISO18000(: أثر 2/65شكل )

 شهادة 

ISO 

00081  

+ 

التدو

 يل

سالمة وصحة 

 العمال
اعتراف النقابات 

 العمالية

استقطاب  السمعة الحسنة

 الكفاءات الدولية



 ISOالمواصفات القياسية العالمية                                                         الثانيالفصل 

 

 
76 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب  املرجع:                                                                 

 :خاتمة الفصل الثاني

تتباين تفضيالت واختيارات كل من الدول املطبقة من جهة والشركات األجنبية املستثمرة من جهة أخرى فيما يتعلق 

بدرجة التقدم االقتصادي واالجتماعي والنظام السياسي املطبق واألهداف اليت تسمى إليها من وراء االستثمار 

تبين شكل أو أكثر من  عة هذا ما ينعكس ويؤثر على قراراألجنيب كذلك األرباح والتكاليف ودرجة األخطاء املتوق

 أشكال وسياسات االستثمارات األجنبية.
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لة لقد كان للعوملة وملظاهرها املتعددة تاثريا كبريا على بيئة املؤسسات ويتجلى ذلك يف حترير التجارة العاملية وسهو      

تكنولوجيات االعالم واالتصال,كذلك حركة كل من رؤوس االموال والسلع واخلدمات واملعلومات خاصة بتطور 

بروز التكتالت االقلييمية والدولية كاالحتاد االورويب ودول شرق اسيا اضافة اى الدور الكبري للشركات املتعددة 

 اجلنسيات يف تغيري يبءة االعمال الدولية.

ع التهديدات تها على احملك ماصبح بقاء العديد من املؤسسات واستمراري هادى كل ذلك اىل زيادة حدة املنافسة وعلي

 تنويع االسواق واحاولة يفاليت اصبحت تواجه حصصها السوقية املعتادة.وهو مادفع بالكثري منها اىل التفكري اجلدي 

 االنتشار العاملي هبدف تنمية حصصها السوقية واحاولة منها الطالة مدة حياة منتجاهتا دوليا.

ا اسرتاتيجية وجناحها يف ذلك يبق دائما مرهونا بتفوقها ومدى قدرهتان تبين املؤسسات للتدويل كسياسة او ك

 –ما بعد البيع  خدمات –الزمن  –خفض التكاليف  –التنافسية خاصة يف ظل تعدد ابعاد اجملال التنافسي)اجلودة 

ليت تراعي ااملسؤولية االجتماعية...( وغريها من العوامل اليت تستوجب االستعانة جبملة من االساليب احلديثة و 

 ( كاداة فعالة لتحقيق ذلك .ISO) اعتبارات وابعاد اجملال التنافسي وهنا تظهر مواصفات االيـزو

( يعين امتالكها لنظام قادر على التحسني املستمر وفقا ملبادئ اجلودة ISO)ان امتالك املؤسسة لشهادة االيـزو

( املختلفة  ISO)جانب انظمة مواصفات االيـزو( اىل ISO 14000(ونظاما بيئيا فعاال)ISO 9000الشاملة )

 ISO(واملسؤولية االجتماعية )ISO 18000(والسالمة واالمن )ISO 22000كانظمة الغذاء )

 (ونظام امن املعلومات 26000

(ISO 27000 وبالتايل الظفر مبيزة تنافسية مستدامة االمر الذي يعزز فرص جناحها يف ولوج االسواق الدولية . )

 اىل درجة الصفوة . والوصول
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 إشكالية الدراسة:-1

( وتدويل انشطتها وبقدر ما تعددت شهادات ISOوية بني حصول املؤسسة على شهادة )نظريا ان العالقة ق

(ISOاملتحصل عليها والتزمت املؤسسة بتطبيقها سهل هلا ذلك عملية االنتشار العاملي ،هذا من جهة ومن)  جهة

( يقوي من ميزهتا التنافسية مبدئيا مايساهم بدوره يف تسهيل عملية ISOشهادة )اخرى فان حصول املؤسسة على 

 التدويل.

 نموذج الدراسة:

 

 

 

 لذا نطرح االشكالية التالية:

 ؟ صاديةاالقتالى اي مدى يمكن لمواصفات االيزو المسهمة والتاثير في عملية تدويل انشطة المؤسسات 

 يتفرع هذا التساؤل اىل االسئلة الفرعية التالية :

 ماهو التدويل ؟ وماهي امهيته بالنسبة للمؤسسة ؟ -

 ماهي نظريات التدويل ؟ وما أهم مراحله ؟ -

 كيف تؤثر مواصفات االيزو يف عمليات التدويل ؟ -

 

 

 ISOشهادة        
 التدويل

 الميزة التنافسية
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 :فرضيات الدراسة-4

العالقة بني تدويل نشاط املؤسسة وامتالكها لشهادة االيزو وهذا ما حناول من خالل هذه الدراسة التعرف وابراز 

 جيعلنا ننطلق من الفرضية الرئيسية التالية :

 " ان امتالك المؤسسة لشهادة االيزو يؤدي الى المساهمة االيجابية والدعم الفعال لعملية تدويل انشطتها" 

 تندرج حتت هذه الفرضية الفرضيات اجلزئية التالية :

 التدويل خيار اسرتاتيجي للمؤسسة الجل البقاء و االستمرار . -

 مواصفات االيزو تقوي امليزة التنافسية للمؤسسة وتزيد من رضا الزبائن والعمالء. -

 : أهمية الدراسة-3

( املختلفة كانظمة فعالة يف ISOتتمثل أمهية الدراسة يف توضيح الدور الذي تلعبه مواصفات االيـزو) -

 عملية التدويل .تسهيل واجناح 

الضرورة اليت يفرضها واقع التنافس وبيئة االعمال الدولية حايل باعتبار التدويل اسرتاتيجية ناجحة بالنسبة  -

 للمؤسسة.

 : تتمثل اهداف الدراسة فيمايلي: أهداف الدراسة-4

 ليبهاالتعرف على التدويل واس -

 (ISOتوضيح املفاهيم اخلاصة باملواصفات القياسية العاملية ) -

 (على املسار التدويلي للمؤسسةISOابراز اثر احلصول على شهادة ) -
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 : صعوبات الدراسة-5

فيما خيص اجلانب النظري خاصة الدراسات السابقة كان من الصعب اجياد دراسات تربط بني شهادة  -

(ISO والتدويل ) 

ل الدراسة مؤسسة  اح بالنسبة للدراسة امليدانية فاهم عائق هو التحفظ على تقدمي املعلومات من طرف -

( BENTAL( من املؤسسة الثانية )ISOمستغامن( وسحب شهادة )–مطاحن الظهرة -)جممع متيجي

 مبيناء مستغامن .

 منهجية الدراسة :-6

لقد مت تقسسيم الدراسة اىل قسمني رئيسني :القسم النظري ويضم الفصلني االول والثاين والقسم التطبيقي ويضم 

 الفصل الثالث 

 : االول الفصل

" مشل هطا الفصل مبحثني .يف املبحث االول مت التطرق اىل مفاهيم عامة حول التدويل  التدويلكان بعنوان "   

 مناذجه.فتناولنا اهم اساليب التدويل و اضافة اىل مداخل دراسته واهم النظريات اليت اهتمت به .اما يف املبحث 

 الفصل الثاني:

( "،يف املبحث االول قدمنا حملة تارخيية عن اهم املصطلحات ISOسية العاملية )املواصفات القيا"متت عنونته بـ:

(.ويف املبحث الثاين حاولنا تبيني اثر حصول ISOاخلاصة بالتقييس واالشهاد وكذلك املنظمة العاملية لللتقييس )

افسية تعزيز امليز التن( على عملية تدويل انشطتها مع ابراز دور الشهادة كذلك يف ISOاملؤسسة على شهادة )

 للمؤسسة وانعكاس ذلك بدوره على املسار التدويلي هلا.
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 الفصل الثالث:

)جممع  سة مؤس كل من  كان مقررا هلا ان جترى على مستوى   اجلانب التطبيقي،من املفروض ان الدراسة امليدانية

اال حتفظ االوىل  ( مبيناء مستغامنBENTALمؤسسة )بانتال مستغامن( و -GMDمطاحن الضهرة-متيجي

 ( من الثانية ادى بنا اىل االستعانة باجلانب التطبيقيISOعن تقدمي املعلومات حبجة السرية وسحب شهادة )

 :للدراسة اليت قام هبا 

التنافسية في  ( في تحقيق الميزةISOمساهمة المواصفات القياسية العالمية )بن العريب محزة . -

من متطلبات نيل شهادة ض.مذكرة مقدمة (condorدراسة حالة مؤسسة )– المؤسسة االقتصادية

 . 4102-4102ماجيستري جامعة البويرة.

 



 

 

 شكر وتقدير:

 .احلمدهلل اوال وآخرا ،احلمدهلل والشكر هلل

 .مث أتقدم بالشكر اىل االستاذ الدكتور يوسفي رشيد على مسته وارشاده

واىل االستاذة  .كما اتوجه بالشكر اىل الدكتور بن زيدان احلاج على نصائحه وتوجيهاته
 .خالل مسارنا الدراسي تفانيها ودعمها لنا حجار آسيا على

خريا اليسعين اال أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعدين من قريب او من بعيد يف ا
 اعداد هذه املذكرة.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إهداء :

 إىل الوالدين الكرميني ...حفظهما اهلل ورعامها وأدام نعمة وجودمها يف حيايت.

 اىل زوجيت ...تقديرا واعرتافا بدورها ودعمها وصربها.

 إىل كل اهلي و أصدقائي و أحبيت يف اهلل.

 
 


