
  ةعبیّ ة الشّ یمقراطیّ ة الدّ ة الجزائریّ الجمھوریّ 

  علیم العالي و البحث العلميّ وزارة التّ 

  سییرة و علوم التّ جاریّ ة و التّ ة العلوم االقتصادیّ یّ كلّ 

  التسییر قسم العلوم 

  تخصص تسییر  استراتیجي دولي  

  كادیميّ لبات نیل شھادة ماستر أمة ضمن متطّ ج مقدّ رة تخرّ مذكّ 

  

  

  

  

  

  إعداد الّطالبة:

  بقاجة سمیة 

    ةقشعضاء لجنة المناأ

  رئیسا        أستاذ مساعد                  جامعة مستغانم             االستاذ بومدین غوثي بلعیاشي 

  مستغانم جامعة                  مساعد أستاذ       عبد هللا بن حمو                   مشرفا    االستاذ

       مستغانم امعةج                  مساعد أستاذ        مناقشا                   یاسین بن زیدان  االستاذ 

  

  

        

  

  

  

 2015-2014ة نة الجامعیّ السّ 

 ةالجزائری المؤسسات تدویل على الخارجیة البیئة المتغیرات أثر

 دراسة استكشافیة حول عینة من المؤسسات بوالیة مستغانم  



  قال هللا تعاىل

 بسم هللا الرمحان الرحيم

 اإلنسان) خلق 1خلق( الذي�سم ربك  اقرأ"

م عل الذي) 3( األكرمربك   و اقرأ)2من علق (

")�4لقلم علم االنسان ما مل يعلم(  

 

 صدق هللا العظيم
 

 

 



 

 

  كلمة شكر 

هذا العمل . كما   إلمتاموفقنا  الذياوال وقبل كل شيء شكرا للموىل عز وجل .

من طرف  نا يد املساعدة  و نصائح القيمة نتقدم بشكر اجلزيل اىل كل من قدم ل

 ملسريينتقدم �لشكر  أنال ننسى   املؤطر بن محو عبد هللا كما األستاذ 

 املؤسسات علي حسن االستقبال و املعلومات القيمة

 

 

 

 

 

 



 

 اإلهداء

رمحه  الفقيد و الروح الغالية خالد دادي أخيإيل  مثرة جهدياهدي 

   وايل زوجي الغايل,يل النجاح  متنواللذين  عائليت أفرادكل   إيلو  .هللا

 األستاذ إيلالعزيزة و غالية شهرية و  صديقيت  إيلعائلته و  إيلو 

  هللاملؤطر بن محو عبد 

 



  الفهرس

  مقدمة عامة

  06.............................صعموميات حول التدويل: األولالفصل     

  08.................................صماهية التدويل: األولاملبحث               

  20................ص  معوقات ومداخل التدويل: املبحث الثاين              

  27....صالدولية األسواقاسرتاتيجيات و طرق اختيار : املبحث الثالث               

  34...................صحتليل متغريات البيئة التسويقية: الفصل الثاين    

  36.................صمتغريات البيئة الداخلية : األولاملبحث                  

  45...............صاخلارجيةمتغريات البيئة : حتليل  الثايناملبحث                  

  63...............صالدولية األسواقطرق اخرتاق : املبحث الثالث                 

  70.................................صالدراسة امليدانية : الفصل الثالث      

  80..............................................صخامتة عامة



عامةالمقدمة ال    

 

 أ 

 

املستمرة والسريعة اليت تستهدف الساحة االقتصادية، أصبحت املؤسسات حاجة إىل  التغرياتيف ظل   

التوسع قصد تنمية مبيعا�ا أحيا�، وجعلها تبتكر وتبدع يف البحث عن طرق وأساليب الخرتاق األسواق األجنبية 

  عرب خمتلف الدول.

ثورة  وظهور األوريبهلا اتفاق الشراكة مع االحتاد اجلزائر املنظمة العاملية للتجارة ودخو  انضمامومع 

املعلومات التكنولوجية كمحرك السياسي لالقتصاد، توفر للمستثمرين فرص من أجل توغل يف األسواق األجنبية 

الدخول إما عن طريق التصدير �نوعيه أو عقد الرتاخيص أو املشاريع  اسرتاتيجيهوتكون أمام قرار صعب �ختيار 

 –أو االستثمار املباشر، و�ذا تعتمد على حد كبري بتحليل الدقيق لتلك املتغريات منها السياسة  املشرتكة

تكنولوجية ...وهذه األخرية شاهدت عدة حتوالت وتطورات كان  - دميغرافية –ثقافية  -اجتماعية –االقتصادية 

فه قطاع التكنولوجيا واشتداد املنافسة هلا آثر �رع على االقتصاد ولعل هذه التحوالت هي النمو السريع الذي عر 

جدد ميتزون مبستوى عايل من ثقافة وحجم املعلومات نتيجة تعاملهم يف مستهلكني وكل هذا  أدى إىل ظهور 

) وكل هذا من أجل البقاء واالستمرار وكسب الر�دة، حيث أن كل مؤسسة تتأثر �لبيئة net( االنرتنتشبكة 

قوى هذا احمليط إما سلبيا أو اجيابيا، لدا كان لزما عليها االستعداد للمواجهة  ، فهي تتأثر مبجموعةاخلارجية

  والتكيف وهذا بداية ملعرفة نقاط القوة ونقاط ضعفها.

  مل تعد �تم املؤسسة بتعظيم الربح بل أصبحت �تم �كتساب املكانة السوقية املرموقة. االضطرا�تويف ظل هذه 

ح األوضاع الراهنة أصبح أم حتميا وخطوة هامة لدفع املؤسسات اجلزائرية حنو األسواق يعترب التدويل يف ظل االنفتا 

  األجنبية ويرجع هذا إىل التكنولوجية والتجارة الدولية، 

والذي ميكن رصده من خالل تزايد حدة املنافسة كنتيجة لالنفتاح  ونظرا لتغري امللحوظ الذي تشهده بيئة األعمال

  ذي تشهده األسواق.االقتصاد والتحرير ال

وهنا يتطلب على املؤسسات اجلزائرية أن تقوم بتحليل الدقيق لبيئة اخلارجية للدولة األم والدولة املضيفة من أجل 

  الدول األجنبية. األسواق استثمار �جح وحقول فعال إىل
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 ظل املنافسة وملواجهة هذه التحد�ت يستوجب على املؤسسات أن تفرض مصاحلها وأن حتمي أفاق تطورها يف

التسويقية كأحد أساليب الفعالة اليت ميكن استخدامها لتسحني أداء املؤسسات  أنشطتهاالدولية من خالل مزاولة 

  والوصول إىل موقف تنافسي متميز يف بيئة األعمال الدولية.

  :التالية اإلشكاليةوبناءا على ما سبق نطرح 

دويل املؤسسات على ت اخلارجيةالبيئة متغريات   �ثريما مدى 

 اجلزائرية؟

  بكل اجلوانب وبلوغ ذلك غدا نفس أمام لإلملاموهذا التساؤل اجلوهري يتطلب حتليال  

  التساؤالت الفرعية:

  ما هي العوامل الدافعة لتدويلماملقصود �لتدويل و  -

  �لدولة الدولة املضيفة جناحهايفرتض  األمهل جناح املؤسسات �لدولة  -

 الدولية أسواق إىلسبة للمؤسسات اجلزائرية لدخول ما هي طريقة املنا -

 

  الفرضيات: -2

  : وضعت هذه الفرضيات علي النحو التايل األهدافالدراسة ولتحقيق  أمهيةيف ظل حتد�ت املشكلة و معرفة 

  يف الدولة املضيفة يعين جناحهاجناح املؤسسة يف الدولة األم  _

  .األجنبيةللمؤسسة من اجل البقاء يف السوق  األفضلالشراكة طريقة  إسرتاتيجيةتعترب -

  أمهية الدراسة: -3

  تكمن أمهية هذه الدراسة من خالل جانبني أساسني:
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  جانب العلمي: 

متغريات البيئة اخلارجية لدولة األم  –الدخول األسواق الدولية  إسرتاجتية –ضبط املفاهيم املتعلقة: �لتدويل 

  والدولة املضيفة 

 إىل العوامل الدافعة للتدويلتطرق  -

 تعرف على طرق غزو األسواق الدولية  -

  اجلانب امليداين:

 التعرف على املؤسسات احمللية -

 التعرف على ثقافة املسري وعلى مدى  -

 توجهه حنو األنشطة الدولية -

  دوافع اختيار املوضوع: -4

ة مين يف تطوير معارف التدويل حبكم ختص أن التطرق هلذا املوضوع واختياره ومعاجلة جوانبه جاء انطالق من رغب

و أيضا له أمهية �لغة حبيث أصبح مير االقتصاد بشكل كبري وكما ميكن له املسامهة بشكل كبري فيه حماولة اجناز 

تسويق الدويل، حيث قليلة الدراسة هذا  إطارموضوع يربط بني املؤسسات اجلزائرية واسرتاتيجيات تدويلها يف 

  أن يشبع األسواق الدولية. وإمناأسواق احمللية  إشباعسسات ال يقتصر على النوع، عمل املؤ 

  أهداف البحث: -5

على األسئلة املطروحة قمت بوضع حمددات التالية واليت توضح االطار العام  واإلجابةالدراسة بغية حتقيق أهداف 

  الذي تسري من خالله الدراسة هذه احملددات

 التسويقية الدولية التعرف على املتغريات البيئة  -

 التعرف على طرق غزو األسواق الدولية -

 التعرف على التدويل وخماطره ومعوقات التدويل -
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 التعرف على واقع التدويل ومدى تطبيقه يف املؤسسات اجلزائرية (والية مستغامن). -

 الدولية  األسواقتعرف على الصعو�ت اليت تواجهها املؤسسات اجلزائرية عند دخوهلا  -

  : بة الدراسةصعو  -6

  من أهم الصعو�ت اليت وجهتين خالل الدارسة 

 املراجع والدراسات والبحوث املتخصصة واملعمقة يف هذا ا�القلة  -

  أهم العوائق اليت سجلتها أثناء قيامي �لدراسة رفض معظم املؤسسات �لسماح يل �لقيام بدراسة امليدانية

حلصول عليها أحيا� أخرى خاصة يف الدارسة امليدانية وذلك ندرة املعطيات واملعلومات أحيا� وصعوبة ا -

 حبجة سر املهنة.

  أدوات الدراسة: -7

  سوف يتم االعتماد يف هذه الدراسة على مجلة من املصادر واملراجع املتنوعة منها:

مع بعض املسؤويل  شخصية  مقابالت –مذكرات  –ا�االت  العلمية  –املقابالت  –الكتب: امللتقيات 

 املؤسسة من أجل جتميع املعلومات

  : حدود الدراسة8_

  و بغرض حتليله ال بد من وضع حدود الدراسة.,املوضوع  لألمهيةنظرا 

 اجلانب النظري : 

 : أيلسوف نتطرق يف هذه الدراسة 

التعرف علي التدويل وعوامل الدافعة له و مراحله و مشاكل و عوامل اليت تواجهه اسرتاتيجيات الدخول 

  الدولية. األسواقالدولية  التعرف علي البيئة التسويقية و مكو��ا و طرق اخرتاق  سواقأ إيل
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 اجلانب التطبيقي : 

سوف نسلط الدراسة علي تدويل املؤسسات اجلزائرية من خالل الدراسة االستكشافية اليت سنجريها 

  علي عينة من مؤسسات بوالية مستغامن.

  خطة البحث:_9

�ملوضوع يتطلب هيكلة البحث وتقسيمه حسب رأي إىل ثالثة  اإلملامخري �نه حىت يتم يف األ اإلشارةوجتدر 

  واآلخر تطبيقي يتمثل يف دراسة ميدانية تسبقها مقدمة وتلحقها خامتة عامة  نظرينيفصول منها فصلني 

إىل الدخول  واإلسرتاتيجيةيتضمن الفصل األول مفاهيم عامة حول التدويل ومدخل ونظر�ت التدويل  -

 األسواق الدولية

 أما الفصل الثاين يتضمن البيئة التسويقية الدولية وحتليل البيئة اخلارجية الدولية واحمللية والبيئة الداخلية -

أما الفصل الثالث خصصناه يف دارسة ميدانية، دراسة استكشافية حول جمموعة من املؤسسات بوالية 

  مستغامن ويف أخري أشر� إىل نتائج وتوصيات.

  

  

  

   



  

  

  : ولاأل  الفصـــــــــــــل

  عموميات حول  التدويل 
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  : متهيد

و دفاع عن حصة السوق  األجنيبسوق  إيلركود  إيلطموحة وتسعى  أصبحتاملؤسسات يف الوقت الراهن  إن

وحماولة تواجدها  اقاألسو الن تطوير املؤسسة و استمرارها وبقائها يف املكانة املرموقة ال بد هلا التفكري يف تنويع 

  الدولية أسواقمما يدفعها لتفكري يف  أسواقيف عدة 
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  املبحث األول: ماهية التدويل

  مفهوم التدويل: األولاملطلب 

استعراض بعض وجهات النظر اليت توضح "الدولية"او "العاملية" علي  ميكن : املنظمات الدولية (العاملية)_

  :يف اجلدول املوايل    يتاملنظمة ما وذلك علي النحو اال

  املختلف للمؤسسات الدولية تعارف: )1اجلدول رقم(      

 الباحث السنة اليت يرتكز عليها األسس

شخصية مستقلة -  

أكثر أو اجتبيه_التواجد اختيار� يف دولة   

1981                        

Livingston                

          

مليون دوالر سنو� 100)يزيد عن  (مبيعا�ا أعماهلارقم -  

.أكثر آويف ستة دول  إنتاجهافروع -  

 Vernon 

حجم  أوعدد العاملني يف اخلارج  أو_نسبة مبيعات الشركة (

 أواملبيعات ( إمجايل�ملائة من  20)حويلاألجنبيةاالستثمار يف الدولة 

حجم االستثمار الكلي) أوعدد العاملني   

1881 Rolf 

أجنبيةمن دولة  أكثرملشروعات استثمارية يف متلك الشركة   1982 Hood &Young 

هيكلة و العوامل املتعلقة �لعادات النفسية األداءالتدويل يظهر يف   1994 Sullivan 

�خلارج و القيام بنشاطات  اإلنتاجو القيام جبزء من  االستريادالتصدير 

  البحث و التطوير علي املستوى الدويل بصفة عفوية

1997 Torrès 

األم_التوسع اجلغرايف خارج الدولة   

ممارسة النشاطات الوظيفية للمنظمة تقنياتتغيري يف -  

و اسرتاتيجيا�ا و  أهدافهاتشكيل  وإعادةتغيري رسالة املنظمة -

كل هذا دون التضحية �لصعيد احمللي  التكتيكات  

قحف أبو 2002  

علي مستوى عدد كبري القيام بعدد كبري من النشاطات سلسلة قيمتها 

 من الدول.

2005 Oviatt et MC 
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dougall  

 Servantie 2007 املؤسسة الدولية هي اليت هلا عالقة منتظمة مع اخلارج

و بيع سلعها و  إنتاج إيلتوسع و تعمق نشاطات املؤسسة اهلادفة 

األسواقخدما�ا يف عدد كبري من   

 فرحات غول 2008

  

التاليةماد علي املراجع الطالبة �العت إعدادمن    مصـــدر:

  19-17.ص  2001 األوىل.الطبعة الفنية.اإلسكندرية. اإلشعاعمكتبة .األعمال إدارةدراسات يف  .عبد السالم ابوقحف-

Vincian servantie, les entreprises a internationalisation rapide et prècoce,revue de 

l’entrepreneuriat, ,vol6n1,France,2007,p31. 

. 16.ص 2008..دار اخللدونية للنشر و التوزيع. اجلزائر يةالعامل أسواقالنجاح يف  وأسس.التسويق الدويل مفاهيم فرحات غول-  
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  : تعريف التدويل-

العوملة او التدويل   Globalisationيوجد خلط يف املعىن حول املقصود ملصطلح الكونية أو 

Internationalisation  رى بعض املؤلفني أن الكونية أو العوملة تعين ممارسات األعمال الدولية عن وي

واالتفاقات التعاهدية ويستخدم العوملة والكونية حمل التدويل ومهما ق االستثمار األجنيب أو التصدير طري

درج ولتوضيح ن 1تتفق على نقطة مهمة وهي ممارس النشاط خارج حدود الدولة األم فإ�ااختلفت اآلراء 

  التعاريف التالية:

وهيكل وثقافة املؤسسة حبيث تبدأ يف ختصيص املوارد  إسرتاتيجية: "مرحلة يف تطور تعريف الكونية أو العوملة

مع األخذ يف االعتبار األهداف العاملية اليت ترغب يف حتقيقها للوصول غلى السوق املستهدفة �على جودة 

  " 2وأقل تكلفة

  مع األسواق أنه "عملية أو مرحلة متتابعة تسمح املؤسسة �جناز متهني تدرجيي يعرف تدويل املؤسسة على 

األجنبية، ومن هذا يتبني �ن املؤسسة ال تقتحم األسواق الدولية عشوئيا أو صدفة أو بطريقة غري مدروسة بال 

فسيا من السوق البد من مترين إما �خلربة املكتسبة من خالل استغالل سوق له خصائص متقاربة جغرافيا ون

  3 احمللي أو من طرف وسطاء أو وكالء."

ويشري مفهوم البعد أي املسافة دور حمرك يف عملية التدويل، ويتضمن ثالث حاالت بني املصدر وعمل يف 

  اخلارج.

                                                             
، جملة أداء املؤسسات تدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية بني الفرص النجاح وخماطر الفشلشوقي جبار، محزة العوادي،  - 1

  .107، ص 2013، 04اجلزائرية، العدد 
  .217، ص 1996، مكتبة عني الشمس، القاهرة، التسويق الدويلعمرو خري الدين،  - 2

3 - Pasco Bercho, marketing international, 3 édition, dunod ,paris,2000,p30. 
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 : ميكن ترمجته إىل تكاليف نقل السلعةالبعد اجلغرايف - أ

ة من قبل كل دولة، وميكن أن تتضمن: : ونقصد به يف السياسات االقتصادية املتبعالبعد املؤسسايت -  ب

االختالفات املالية (السياسية املالية، نسب  واملعايرةالقانونية  اإلجراءاتاحلواجز اجلغرافية، االختالفات يف 

 الفوائد، تذبذ�ت أسفار املصرف �لنسبة للعمالت احمللية....).

احمللية اجتاه املصدرين الذين يدخلون : الذي ينتج عنه عدم املرونة البعد الثقايف والبسيكولوجي - ج

اخلاصة �ألسواق املتقاربة ثقافيا  واليت تقاس عادة على أساس: االختالفات يف السوق والتفضيالت 

   1التطور االقتصادي، االختالفات اخلاصة �للغة والرتبية واألفكار السائدة

  :أ�ا وتدويل الشركات تعرف على 

اليت متر �ا الشركة، يف سبيل ز�دة درجة االندماج يف األسواق الدولية، مبا يف "دراسة للعملية الديناميكية 

ذلك من حتديد ألسباب توجه الشركات إىل تلك األسواق الدولية، وكيفية حتديد األسواق تعمل �ا، 

  2وأساليب العمل داخلها، وأهم املكاسب واملشكالت اليت تواجهها يف أثناء تلك العملية".

: يعرفان التدويل على أنه تطوير املنتجات واخلدمات لدخول يف  Kotlerو   Duboisفحسب 

  3 األسواق اخلارجية.+

  

                                                             
  .18-17، ص 2009، جامعة سيدي بلعباس، اجلزائر، التسويق الدويلداين الكبري أمعاشو،  - 1

، مصرية، جملس الوزراء مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار االدارة العامة للدارسات  التنمويةدراسة تدويل الشركات مروة تبيل سويلم،  - 2

  .09، ص 2006فرباير 

3  - Philip Kotler, Bernard Dubois, marketing management, 12 édition, nouveau hérissons, paris, 

2006-p776. 
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  1 وكذلك يعرف التدويل على أنه عملية تدرجيية تشمل عدة مراحل لدخول يف األسواق اخلارجية.

ادية خارج �ن التدويل هو عملية التوسع اجلغرايف لألنشطة االقتص  Ruzzierويرى أمثال الباحث 

  2احلدود الوطنية 

يرى التدويل هو عملية تتألف من جمموعة من اخلطوات اليت متكن الشركة من   Gankemaوحسب 

  3 تسويق منتجا�ا �نتظام يف األسواق اخلارجية.

  العوامل الدافعة لتفكري يف التدويل:: املطلب الثاين

 �ضافةكل مؤسسة فمنها التجارية ومنها املالية   هي جمموعة من العوامل اليت ختتلف �ختالف حميط وطبيعة

  إىل عوامل الداخلية خاصة �ملؤسسة وعوامل خارجية اليت تفرزها البيئة.

 العوامل التجارية: -1

  تتمثل يف عوامل داخلية �ملؤسسة تدفع �ا للبحث عن األسواق اخلارجية وذلك ألسباب نذكر منها.

 القرب من األسواق الدولية: -

ملؤسسة يف موقع قريب من السوق الدولية كأن تكون يف منطقة عبور أو تقاطع دويل، أو يقع مقر فقد تكون ا

للتوجه حنو التسويق الدويل، ومع تطور وسائل  إضافيانشاطها يف سوق حرة تعطي هلذه املؤسسة حافزا 

                                                             
1 Pers Peclive, - d’investissemen  international Revue de l’OCDE, 2006, p232. 

2 - Serge Amabile entartres, « les stratégies de développement adaptées par les PME 

internationales. Les cas de PME méditenannéennes  »,au site 

d’internet :http://www.medeu.org/documents/med4/dossier3/amabile-laghzaoui_mathie-pdf.p04. 

3 - Serge Amabile et autres, Opcit ,p 06. 
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كلة كربى عند اختاذ االتصاالت والنقل أصبحت كل األسواق القريبة نسبيا لدرجة مل يعد عائق البعد ميثل مش

  القرار التوجه حنو األسواق الدولية.

من األحيان تشبع السوق ملنتج ما أو اخلدمة ما نتيجة كثرة املنتجني : حتدث يف كثري تشبع السوق احمللي

واملستوردين مما يدفع �ملؤسسة �لتفكري إىل البحث عن سوق آخر يف األسواق األجنبية مما يسمح هلا من 

املؤسسة من خالل ز�دة املبيعات ومن جهة أخرى تعويض احلصص املفقودة يف السوق احمللي أو  جهة بتطوير

  اليت ستفقدها مع مرور الوقت.

على البحث : بعض املنتجات واخلدمات يكون الطلب عليها مومسيا مما حيري املؤسسة مومسية السوق احمللية

  1 عن األسواق دولية لتعديل التذبذب املومسية.

رئيسية وكل مرحلة مراحل  �ربعةمن املتعارف عليه أن املنتوج مير يف دورة حياة د دورة حياة املنتوج دوليا: متدي

معينة، كذلك �لنسبة لتدويل املؤسسة يتبع هذه املراحل ففي املرحلة التقدمي املؤسسة  إسرتاتيجيةتتطلب 

ودات املسخرة للبحث والتطوير حيث يبدأ عن جه النتائجاملبتكرة واليت تستحوذ على التقدم التكنولوجي 

�خلارج، ويف املرحلة املوالية  اإلنتاجالتصدير من البلد الذي مت به االبتكار، ويف مرحلة النضج يتم االنتقال إىل 

تصدير إىل بلد  إعادةيف الدول اليت �ا حمفزات كاخنفاض اليد العاملة والضرائب مت  اإلنتاجوهي التدهور تبدأ 

  األصل.

 اإلنتاج: اليت تدفع �ملؤسسة يف التفكري يف اقتحام األسواق الدولية يف ختفيض تكاليف العوامل املالية - 2

 استثمارات البحث و التطوير. امتالكإىل  �ضافةوالبحث عن وفورات احلجم 

                                                             
  .107 ص  مرجع سابق ذكره، ، تدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية القرص النجاح وخماطر الفشلشوقي جبار، محزة العوادي،  -  1
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عن عوامل الداخلية   Cauvusgilو   Nevinيف هذا ا�ال كشف كل من : العوامل الداخلية - 3

املؤسسة حول  اإلدارةؤسسة اليت تفسر سلوك انفتاحها على أسواق الدولية وهي: توقعات اخلاصة �مل

ومدى ارتباطها بتوفري اآلمان  اإلدارة�ثري الصادرات على منوها، املزا� التفضيلية املتاحة لشركة وآمال 

 1 للمؤسسة.

ية حامسة جيب الرتكيز عليها، ملا سبق أن عملية اختاذ القرار التدويل تتأثر بعوامل أخرى رئيسويضاف 

  وميكن تصنيفها إىل عوامل:

) اخلصائص  املميزة للدولة املضيفة مثل أحداثتهاعوامل الشرطية تضم خصائص  املنتج أو السلعة ( - 1

 والعالقات الدولية مع الدول األخرى. اإلنتاجاملوارد وتكاليف 

 فسيعوامل الذاتية من أمهها خصائص امليزة للمؤسسة واملركز تنا - 2

سياسات تشجيعها ، ، خصائص امليزة للدولة األماإلدارة، تضم االستثمارعوامل احلاكمة كسياسات  - 3

  2 لتصدير رأمسال وضما�ت اليت تقدمها لدولة.

 :عوامل بيئية -

تدويل املؤسسة ميكن أن يكون أحيا� دون اختاذ قرار اسرتاتيجي مدروس مسبقا بل يكون استغالل  

  ومن بني هذه الفرص ميكن ذكر: لفرص عارضة يف البيئة،

                                                             
، ترمجة عبد احلكيم اخلزامي، دار الفجر، ات إىل النظريةاملنافسة العاملية وديناميات قوى التفاعل من املمارسروالند كالوري وآخرون،  -  1

  .129ص,2003,القاهرة

  .28، ص 2001، الدار اجلامعية، مصر، األعمال الدولية، دراسات وحبوث ميدانية إدارةعبد السالم أو قحف،  - 2
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هناك كثري من املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة منها تبدأ التعامل مع السوق : طلب تلقائي - 1

الدولية صدفة وقد يكون هذا من خالل لقاء مع ممثل ملؤسسة أجنبية أو املشاركة يف تظاهرة اقتصادية 

خدما�ا يف اخلارج ولذلك حسب  مما يسمح للمؤسسة �كتشاف أنه يوجد طلب على سلعها، أو

Corinne   طريقة أكثر عقالنية للحصول على ز�ئن يف  إتباعهذه العملية حتت املؤسسة على

 1 اخلارج وجتعلها تفكر يف اقتحام األسواق الدولية.

: تطور التجارة العاملية مع اخنفاض احلواجز الناجتة عن التطور احلاصل ف ي تغري احمليط الدويل - 2

واملنظمة العاملية للتجارة، فمواصلة هذا التطور وفتح العديد من  Gattيات العاملية كاتفاقيات االتفاق

القطاعات  كانت حكرا على القطاع العام يف عدة دول كالنقل اجلوي، االتصاالت، والبنوك، وهلذا 

كوم ما نالحظه يف اجلزائر بدخول عدة شركات يف قطاعي االتصاالت كالوطنية وأوراسكوم تيلي

، استمرار  مثل هذا  التطور سوف يؤدي BNAوالبنوك العربية والفرنسية مثل بنك �ريس الوطين 

كالكهر�ء والتعليم والصحة مما يشجع املؤسسات األجنبية إىل فتح السوق اجلزائرية يف جماالت أخرى  

 على اقتحام السوق اجلزائرية.

سهل االتصال بني األسواق الدولية خاصة عن طريق ا مم ل إىل ما سبق ميكن تطور طرق االتص �إلضافة

كذلك التكتالت بني التجمعات االقتصادية اليت تسمح �لتبادل احلر واليت قد تظهر    ،Internetشبكة 

 2 مستقبال بني الدول العربية مما سيشجع الكثري من املؤسسات  خاصة الصغرية منها يف التفكري يف التدويل.

 

                                                             
1 - Corinne Pasco_ Berho , marketing international ,4 édition, Dunod paris, 2002,p51. 

، امللتقى العريب تشخيص التصدير �ملؤسسة وحتليل البيئة اخلارجية ودورمها يف حتديد اسرتاتيجية غزو األسواق الدوليةلعالوي عمر،  -  2

  .152، ص 2007اخلامس يف التسويق الدويل، تونس، ماي 
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 ويل املؤسسة: رغبة املسريين يف تد -

أحيا� تكوين لسلوك املسريين �ملؤسسة أثر كبري على قرار التدويل خاصة من �حية مدى حتفيز املسري 

الرئيسي للمؤسسة على اقتحام السوق الدولية، وهذا يتوقف بدوره على مدى خرباته يف تصدير وحتمل 

يتطلب كذلك   Croueسريين حسب املخاطر والقدرة على االبتكار والتجديد لكن طموحات وحتفيز امل

 1 املادية لغزو أي سوق دولية. اإلمكانياتتوفر 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                             
1 - Charle Croue , marketing international ,De Boeck, 4 édition, Bruxelles, 2003, p 135. 
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   مراحل التدويل : املطلب الثالت

  مراحل التدويل )1(الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Source : Charle Croue , marketing international ,De Boeck, 4 édition, Bruxelles, 2003, p33 

 

  

 

 االهتمام فقط �لسوق احمللية

سة عن تتلقى الـمؤسسة طلبية تصدير، وال تبحث املؤس

 �لتصدير للدول القريبة جغرافيا وثقافية   تقوم املؤسسة

 بتلبية تلك الطلبية (تقوم بعملية التصدير) تقوم املؤسسة

 في مجال التدویلتتزايد خربة املؤسسة 

من التصدیر إلى تنتقل املؤسسة 

أشكال أخرى: التراخیص عقود 

 عقود اإلدارة  –االمتیاز 

 من التدویل إلى العالمیة تنتقل املؤسسة 

 من العالمیة إلى العولمةتنتقل املؤسسة 

تلك الدول القریبة تتخطى املؤسسة 

جغرافیا وثقافیا وتنتقل إلى دول 

 أخرى 
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  ل مراحل التدوي

  ميكن حصر أهم مراحل يف النقاط التالية:

درجة االهتمام ضعيفة من قبل املنشآت أو املؤسسات املعينة �ألسواق الدولية، مكثفة بتغطية السوق  - 1

 احمللية نتيجة الطلب املتزايد على السلعة.

ر ة، األمفها على األسواق املستهدفمعا�ة بعض املنشىآت من وجود فائض من السلع اليت مل يتم تصري - 2

التوزيعية (جتار اجلملة  نافدالذي يدفعها حملاولة تصريفها يف بعض األسواق الدولية. من خالل بعض امل

  ويف شكل طلبيات)أو التجزئة أو الوكالء...

الشركات  إدارةنظرا لتزايد املستمر يف الفائض من السلعة املنتجة، من قبل الشركات املعينة، تبدأ  - 3

دير التجزيئي ألحدى الدول املتقاربة معها ثقافيا واق، مما يكسبها خربة وكفاءة التفكري جد� يف التص

 �لتصدير هلذه الدولة،

 أواالهتمام �ألسواق الدولية، تبدأ الشركات املعينة بدخول األسواق دولية عن طريق وسطاء حمليني  - 4

شكل االلتزام خارجيني معتمدين لشركات األجنبية أخرى، وضمن تعاقدات أو ترتيبات �خذ 

تعديالت مناسبة يف  إجراءواالرتباط بتلك األسواق اليت سيتم التصدير إليها، األمر الذي يقرض 

املزيج التسويقي على السلع اليت سيجري تصديرها لألسواق اخلارجية مبا يتناسب مع أذواق 

 وتوقعات املستهلكني يف تلك األسواق الدولية املستهدفة. وإمكا�ت

ة أشكاال خمتلفة للتواجد يف األسواق اخلارجية لتدعمها أكثر، كمنح تراخيص جلهات تدرك املنشأ - 5

 1بعض السلع لبيعها يف األسواق الدولية التابعة هلا، مع اكتفاء الشركة األم بعائد  إلنتاجدولية 

 

                                                             
1
 Corinne Pasco-Berho, marketing international,  4 édition, Dunod , Paris, 2002, p33. 
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 لتقدمي  الرتاخيص، وغالبا ما تقرتن تلك التعاقدات واالتفاقيات برتتيبات لتصدير املهارات التسويقية، - 6

 اخلربات الالزمة لتلك الشركات املضيفة وخاصة يف املرحلة األوىل من التعامل معها. - 7

مرحبة  أسواقوالتصدير لبعض األسواق الدولية، �عتبارها  اإلنتاجالعليا �مهية  اإلدارةتتزايد قناعة  - 8

ستهدفة خارجيا كجزء للسلع اليت تطرحها، و�لتايل يبدأ العمل الفعلي �لتعامل مع تلك األسواق امل

 التسويقية العامة وأبعادها عاملية تتمثل مثال يف: اسرتاتيجيهاهام من 

حتديد منط دخول األسواق الدولية. تصميم منتجات وخدمات عاملية، تطوير برامج تسويقية كونية والقيم 

  1بتحركات تنافسية على نطاق عاملي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Corinne Pasco-Berho, marketing international, op cit,p33. 
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 يلمعوقات و مداخل التدو : املبحث الثاين

   معوقات اليت تواجه التدويل  : املطلب االول

  ): معوقات التدويل2الشكل رقم( 

  

 

 

 

 

الدار ,حبوت تطبيقية يف ادارة االعمال الدولية,عبد السالم ابو قحف: لبة �العتماد على املرجعامن اعداد الط:مصدر

  .29_28ص ,2001,اجلامعية

 

  

  

  

  

 معوقات التدويل

 معوقات مرتبطة �ملنافسة

  جودة املنتجات

املهارات االدارية و 

  التسويقية

  شهرة العالمة التجارية

 معوقات سياسية وقانونية

  التأميم و املصادرة

  التصفية للمشروعات

القيود املفروضة على 

  امللكية االجنبية

  معوقات ثقافية

  التباين يف اللغة

  الدين 

 العادات
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  مشاكل و�ديدات عملية التدويل:_

  جند بعض املشاكل على املستوى اجلزئي وبعضها على املستوى الكلي، وعلى املستوى اجلزئي جند.

غياب سياسية حمددة األهداف واضحة ومعلنة ومعروفة من طرف كل الدوائر واملستو�ت واملصاحل  -

 واألفراد.

وموقع  اإلنتاجيةاليت تربط �لعملية  واإلحصائياتعدة توفر نظام املعلومات يتضمن كافة البيا�ت  -

 السلعة يف السوق.

واالبتكار كأسلوب  اإلبداعغياب التحفيز املادي واملعنوي داخل املؤسسة الذي قضى على كل فرص  -

 مع متطلبات الوضع احلايل. يتالءمعملي ميكن املؤسسة اجلزائرية من حتضري املنتوج الذي 

 حتدث خارج حدود املؤسسة (البيئة هياكل تنظيمية ميكانيكية ال تستجيب للتغريات احلالية اليت -

واالتصال أدى إىل ضعف  واإلعالماخلارجية)، منها حترير املبادالت التجارية، التطور التكنولوجي 

 اليت متارسها املؤسسات االقتصادية العاملية .صناعة املؤسسات اجلزائرية على مواجهة اهلزات القوية 

  :تصادي واملؤسسايتكما جند مشاكل مرتبطة �حمليط الكلي االق

 حمددة املعامل للتصدير إسرتاتيجيةغياب  -

بسبب  االستريادغياب ثقافة التصدير لدى املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني وميلهم للممارسة عملية  -

 ارتفاع نسبة الربح والتقليل من املخاطر النامجة عن التصدير.

دون متوقعهم يف األسواق األجنبية ملدة أطول وهذه  اخلربة لدى املصدرين اجلزائريني واليت حتولانعدام  -

 والتأثريات السلبية من جراء حترير التبادالت التجارية. االنعكاساتالوضعية جتلت من خالل 
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عدم القدرة على استخدام التكنولوجية دون تقدمي منتجات مطابقة للموصفات الدولية سواء من حيث 

  التحليف... -التصميم

 البتكار التقين والتكنولوجية بسبب ضعف ميزانية البحث والتطوير وا اإلبداعغياب  -

 1 عدم توافق املنتجات الوطنية املوجهة للتصدير مع املعايري الدولية. -

  2 خماطر التدويل: املطلب الثاين 

توفر شروط التدويل املؤسسة أو حاجتها للسوق ليس معناه أن الدخول للسوق الدولية سيكون بسهولة، بل 

كس هناك الكثري من املخاطر اليت قد تعود �لضرر على املؤسسة بدل املنافع اليت كانت تنتظرها، ألن بيئة �لع

التسويق الدولية كما تفرز الفرص ميكنها أن تفرز يف أي حلظة خماطر إن مل تدرس جيدا، وقد تكون عواقبها 

  وخيمة، من بني املخاطر اليت جيب أخذها بعني االعتبار:

 لتجارية:املخاطر ا -1

  يف مثال  أساساتتمثل مصادر املخاطر التجارية 

عدم دفع الزبون ملشرت�ته، وخيتلف خطر عدم الدفع حسب القطاعات وكذلك حسب املنطقة فخطر  -

 الشرقية. أور�ويف  إفريقياالالتينية وبعض دول صحراء  أمريكاعدم الدفع مرتفع بدول 

  ملصدرة أن تتبع املراحل التالية:واحلد من خطر عدم الدفع جيب على املؤسسة ا

                                                             
  .14-13، ص2002، 01، جملة البحث، عدد تنمية الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلزائر الواقع والتحد�توصاف سعيدي،  -  1

- 107، ص 2010مذكرة ماجستري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ,تدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، هللابن محو عبد   -  2

108.  
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 أن تتحرى عن الزبون خاصة عندما يكون زبون جديد -

القيام �لتأمني لتحويل خطر قرض التصدير إىل شركات التأمني العمومية مثل شركة �مني الصادرات  -

CAGEX .يف اجلزائر 

 Créditتغطية خطر من خالل اختيار وسيلة الدفع اليت تؤدي إىل ذلك مثل مستند القرض  -

documentaire . 

 خطر عدم التقدير اجليد للتكاليف: -2

هناك الكثري من املؤسسات تقع أحيا� يف مأزق نتيجة عدم قدرا�ا على تقدير التكاليف احلقيقية لعملية 

ألنه يصعب يف كثري  التصدير، ويعود هذا يف الكثري من األحيان اىل عدم القدرة على مجع املعلومات مؤكدة

  ن مجع املعلومات عن البيئة الدولية ومراقبتها، وقد ينشأ خطر التكلفة من:من األحيا

 وجود تكاليف غري ظاهرة لدخول األسواق الدولية  -

 تقدير سيء للمصاريف النقل والرتويج -

وختتلف األخطار حسب طريقة التوغل إىل السوق الدولية واحلد من هذه األخطار. يستحسن عدم التسرع يف 

ار الدخول واالعتماد على مصادر متعددة للحصول على املعلومات �لنسبة لألسواق القريبة يرى اختاذ قر 

Fontgalland   املؤهلني. وهذا سيعطي  أشخاص�نه يستحسن السفر إليها والبقاء �ا لعدة أ�م ومقابلة

إىل ما مت ذكره  ضافة�جهة أخرى،  فكرة جيدة للمسريين حول احلواجز املمكنة من جهة والفرص املوجودة من

من خماطر هناك أيضا خماطر سياسية وقانونية وثقافية سوق تتعرض هلا عند حتليل البيئة اخلارجية الدولية 

  1للمؤسسة.

                                                             

.108_107.مرجع سابق ذكره .صتدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة  .بن محو عبد هللا _1  
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  : مداخل التدويللثالــــــــــــــثاملطلب ا

 املدخل االقتصادي: -1

  زو األسواق الدولية.يعتمد على حتليل نظرية املشروع، ودورة حياة املنتج ونظرية رأس املال يف اختاذ قرار غ

 املدخل السلوكي واالجتماعي:  -2

إىل دوافع  �إلضافةاألم يشري إىل أن دراسة وحتليل االمتيازات والتسهيالت اليت متنحها الدولة املضيفة والدولة 

موضوعية أو متثل  حمددات رئيسية لالستثمارات األجنبية وغزو األسواق   مربراتالشركات ميكن أن تقدم 

  الدولية.

 املدخل التارخيي:  -3

يربط االستثمارات األجنبية واجتاه الشركات إىل تدويل نشاطها �لتقدم يف وسائل االتصال والنقل دور 

  اخلاصة �ألمن والدفاع للدولة املتقدمة. واإلسرتاتيجيةاألهداف االمرب�لية 

 املنظمات الصناعية:مدخل  -4

تدويل النشاط ومنو االستثمارات األجنبية ترجع إىل  حيث يرى خرباء املنظمات الصناعية أن االجتاه حنو

االحتكار القلة). يف جماالت  أواالختالف املنتجات ومتيزها من بلد آلخر، واالحتكارات (االحتكار املطلق 

  1السلع والعوامل واألنشطة التسويقية املختلفة. إنتاج

  

                                                             

. 92.ص2006ار اجلامعة اجلديدة . االسكندرية ..الدادرة االعمال الدولية._ عبد السالم ابو قحف 1  
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 مدخل نظرية رأس املال: -5

غياب املنافسة الكاملة فيها يتعلق بسوق املال كسب جوهري حيث يرتكز خرباء التمويل الدويل على 

  والتسويقي لشركات املعينة. االستثماريلالستثمارات األجنبية أو تدويل النشاط 

 :اإلدارياملدخل _6

األجنبية يرجع يف أساسه إىل منو حجم املنظمات وتعدد واتساع  االستثماراتيرى خرباؤه أن ظهور ومنو 

  1 أنشطتها.

  2معرفة التدويل مدخل  

   Johanson et Vaheme  1977حسب 

بعني االعتبار فيما خيص عملية التدويل هذه الدراسات اليت قام �ا هؤالء الباحثني اعتربت  "جيب أخذ املعرفة 

  كمجموعة من املراحل اليت فيها املؤسسة تتمرس امليحط اخلارجي مرحلة التطور يف اخلارج  

، هذه املنطق يؤكد على أن املؤسسة البد هلا أن   Carlson 1966 على حتليل الذي به�عتماد  -

 تتلخص من عدم التأكد عن طريق نوعني من املعرفة.

  

 

                                                             
  .92، ص مرجع سابق ذكره ادارة األعمال الدولية،عبد السالم أو قحف،  -  1

2  - Sami Basly : l’intemationalisation de la pme familiale, apprentissage organisation nel et 

développement de la connaissance xv conférence internationale de la management 

stratégique, Annecy / Genève 13- 16 juin 2006, p10. 
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  املعرفة التجريبية –املعرفة اهلادفة 

املعرفة التجريبية خاصة �ملؤسسة أما املعرفة اهلادفة فيكن حتويلها مقابل    Penrose 1959حسب 

  نعدمة.تكاليف منعدمة أو شبه م

Eriksson et Ali 1991-2000  ،إىل  فاإلضافةقام بتحليل خمتلف أنواع املعرفة خاصة �لتدويل

، معرفة التدويل هلا دور Institutionnelleواملعرفة املنظمايت  (Opération Nelle)املعرفة العملية 

�بعة حدد جيدا االختالف بني املعرفة اخلاصة بسوق معني ( Rhee Et Cheng 2002مهم 

  للخصائص املتعلقة �ذا السوق) واملعرفة العامة الدولية.

أو  اإلنتاجوهذه األخرية تكون متعلقة �خلصائص املشرتكة ملختلف األسواق اخلارجية مثال: التشابه يف طرق 

  السياسات التسويقية املوجهة ملختلف املستهلكني.

Rhee et cheng 2002  أكد على اخلربة فهي �بعة ملعرفة Know-How   

Khight Et Leesch 2002   فان معرفة إنتاجها وإعادةيقدر أنه �عتبار صعوبة احلصول عليها ،

  1للتنافس �لنسبة للمؤسسة اليت تدير التدويل.التدويل ميكن أنت توفر ميزة 

  

  

  

                                                             
11 -Sami basly, l’intemationalisation de la pme familiale, apprentissage organisation nel et 

développement de la connaissance xv conférence internationale de la management 

stratégique, op.cit., p10. 
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   اسرتاتيجيات و طرق اختيار األسواق الدولية املبحث الثالث:

  خول إىل أسواق الدوليةاملطلب األول: اسرتاتيجيات الد

  الدخول األسواق الدولية إسرتاتيجيةمفهوم -1

يقصد �ا الوسيلة طويلة األجل اليت تتبعها املؤسسة لعرض منتجا�ا يف األسواق الدولية مبا حيقق أهداف 

�ملؤسسة  أسواق دائمة ملنتجا�ا يف اخلارج أو حتقيق مراكز تنافسية متقدمة مقارنة إجيادسواء كانت  إسرتاتيجية

  1 املنافسة هلا يف تلك األسواق.

اليت جيب صياغتها وتنفيذها بطريقة مدروسة وحمكمة  �إلسرتاتيجيةقيام املؤسسة �ختاذ القرار املتعلق  -

من أجل التغطية السوقية لألسواق اليت حددت الستهدافها. وهناك ثالثة اسرتاتيجيات، وميكن 

�لتوازن مع هدف املؤسسة اقتناص األسواق الدولية، وذلك  للمؤسسة من تبنيها من أجل التواجد يف

على جممل اجلد التهديدات السائد واحملتملة إىل جانب حتقيق الرحبية تزامنا مع االقتصاد  وأخذالفرص 

 يف تكاليف.

 اسرتاتيجية عدم التمييز -1-1

رضية أن السوق الدويل التسويق غري املتمايز، حيث مبوجبها تنطلق املؤسسة من ف �سرتاتيجيةأيضا تسمى 

املستهدف هو متجانس، ومن مث فان رغبات وحاجات مستهلكيه متشا�ة لذلك تقرر املؤسسة عدم حاجتها 

  لتجزئته لقطاعات سوقية خمتلفة.

  على أرض الواقع املتخصصة يف حتقيق منتوج واحد. اإلسرتاتيجيةوميكن تبىن هذه   

                                                             
  .186، ص 1998، كلية التجارة مركز جامعة القاهرة لتعليم املفتوح، ، التسويق الدويلمصطفى حممود حسن هالل - 1



 التدويل حول تعموميا                                                                      : األول الفصل

 

 
28 

فيما خيص  أكثرتكثيف اجلهود وختصيص املوارد  اإلسرتاتيجية هذه إطارجيب على املؤسسة املسوقة دوليا يف 

التوزيع األحسن والواسع والرتويج الكثيف من أجل تكريس دراية املستهلكني الدولني �ملنتوج املسوق ومن مث 

  1 عدد ممكن منهم وحتقيق والئهم لعالمته ومميزاته ومزا�ه.أكرب جذب 

 التمييز أو التباين: إسرتاتيجية -2

التسويق املتمايز، املؤسسة اليت حتقق أكثر من منتوج (متتاز بتعدد املنتجات)  �سرتاتيجية أيضا تعرف

مطالبة يف هذه احلالة بتجزئة السوق إىل قطاعات سوقية خمتلفة تباين حاجات ورغبات املستهلكني الدوليني، 

خمتلفة مبا يتالئم مع كل قطاع  تعمل املؤسسة املسوقة دوليا على تقدمي منتجات اإلسرتاتيجيةومبوجب هذه 

وأيضا صياغة وتنفيذ مزيج تسويقي يتالئم مع كل قطاع أيضا. واملؤسسة اليت تتبىن هذه  حداسوقي على 

حبوث تسويقية فيما خيص  إجراءمطالبة بتكثيف اجلهود وختصيص وتعبئة موارد كبرية من أجل  اإلسرتاتيجية

متكنها من اختاذ قرارات متعلقة بتعديل وتطوير املنتجات وغريها من دراسة األسواق اليت يراه استهدافها ألجل 

  عناصر املزيج التسويقي املعتمد هلا.

  الرتكيز: إسرتاتيجية

متتلك موارد ضخمة (املؤسسة صغرية احلجم) أي أ�ا متتلك ملوارد حمدودة، ميكنها أن  إن املؤسسة اليت ال

  .2الرتكيز إسرتاتيجيةتتبىن 

                                                             
وساك، ، مفاهيم عامة، اسرتاتيجياته بيئته، وكيفية اختيار األسواق الدولية، الطبعة األوىل، مطبعة األخوة املالتسويق الدويل فاضل فارس،  -  1

  .206-205، ص 2010

  .207-206، مرجع سابق، ص التسويق الدويلفاضل فارس،   -  2
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التسويق املركز، حيث تسمح للمؤسسة من اختيار قطاع سوقي معني أو عدد حمدود  اتيجيةإسرت  أيضاوتعرف 

. مجيع إلرضاءجدا من القطاعات السوقية ألجل التعامل معها ومن مث توجيه كل جهودها التسويقية له أوهلا 

ومتطلبا�م وغريها، وأن املستهلكني فيه أو فيها وذلك بعدما تتكون لديها املعرفة املفصلة خبصائص املستهلكني 

  الكفيلة �الستجابة املثلى ملتطلبا�م. واإلمكانياتهلا القدرات 

  1اختيار األسواق الدولية: 

  :مفهوم عملية اختيار األسواق الدولية

 إمكانياتتعرف ��ا عملية لتقييم الفرص التسويقية اليت تنتهي �ختيار األسواق األكثر جاذبية حسب 

لى استغالهلا. حيث تتطلب هذه العملية تقييم مدى مالئمة احتياجات السوق لصاحلها.  وقدرات الشركة ع

تسويقية حبثة، بل على اعتبارات أخرى تتضمن  أسسكما أن عملية اختيار السوق ال ميكن تقدريرها على 

  جي.تتوضع عملية اختيار السوق ضمن حمتوى اسرتاتي أنوأهدافها وتتطلب  وإمكانيا�امهارات الشركة 

ويف أد�ه شرح موجز لثالث أسس تعمل املؤسسة على حتليلها، من أجل عملية اختيارها هلا، ومن مث 

  استخالص الفرص التسويقية: وهي: 

 حتليل وتشخيص األسواق الدولية: -

  على التساؤالت اجلوهرية التالية: اإلجابةحيث يستوجب على املؤسسة 

ة بسهولة �مة دون وجود للعوائق اليت من شأ�ا حتول هل ميكن الدخول لألسواق الدولية املستهدف -

 دون متكنها من التواجد فيها أو من شأ�ا تتسبب يف حتميل املؤسسة تكلفة الدخول �هضة؟

                                                             
  .202-201، مرجع سابق، ص فضيل  فارس - 1
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هل حجم القطاع السوقي هو كبري أم ال؟ وهل سيتم يف النمو إذا كان كبريا على املدى الطويل؟ ما  -

لمؤسسة األجنبية؟ وتقبل مستهلكيها للمنتجات احملققة من مدى احتمالية تقبل األسواق الدولية ل

 طرفها ؟

 ما هو مستوى استقرار األسواق الدولية وما هي درجة خماطره؟ -

 حتليل مستو�ت املنافسة فيها: -

  على التساؤالت التالية: اإلجابةوذلك من خالل تركز املؤسسة على 

  افسة؟ما هي درجة املنافسة السائدة؟ كم عدد املؤسسات املن

  املنافسة السائدة؟. أشكالوما هي 

  الواضحة للتساؤالت التالية: اإلجابةوأهداف املؤسسة: جيب على املؤسسة أن جتد  إمكانيات

  املتاحة لديها كافية لتغطية تلك األسواق الدولية؟ اإلمكانياتما هي األهداف املرجوة حتقيقها؟ وهل 

  يـــــةالـــــدول   املطلب الثاين: طرق اختيار األسواق

  إن اختيار األسواق الدولية عملية تستدعي املفاضلة بني طرقتني، ومها: 

 طريقة التمدد:  - أ

حيث مبوجبها يتسىن للمؤسسة اليت تريد أن تسوق دوليا من اختيار األسواق القريبة منها جغرافيا ومن مت 

بسيكولوجيا) وذلك لوجود الكثري  امتداد السوق احمللية إىل األسواق الدولية القريبة منها (األسواق القريبة منها

من نقاط التشابه فيما خيص العوامل السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وغريها، حيث يف هذه احلالة 

املؤسسة تقرر ميكنها أن جتري تعديالت طفيفة على املزيج التسويقي، وبعدما ترتاكم لدى املؤسسة خربات 
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يف هذه األسواق فانه شيئا فشيئا وختطى �بتة ومدروسة (بشكل مرحلي ممارسة أنشطة التسويق الدويل 

وتدرجيي) ميكنها من تغطية األسواق األخرى البعيدة حيث ينبغي على املؤسسة أن تقرر مدى التعديالت اليت 

على املزيج التسويقي يف هذه احلالة على اعتبار أن األسواق البعيدة ختتلف إىل حد مما عن  إدخاهلاجيب 

  سباقتها وعن السوق احمللية.

 طريقة التقليص:  -  ب

 إدار�االتقلص، حيث تعتمد املؤسسة عن طريق  إجراءاتوتعرف أيضا �لغربلة أي غربلة السوق، أي 

املكلفة �لتسويق الدويل إىل تبين هذه الطريقة اليت تعترب من الطرق املستخدمة الختيار األسواق الدولية حيث 

جيب استبعاد تواجدها فيها واألسواق اليت األقل جاذبية اليت  1ذها قرار حول األسواقمبوجبها يتسىن من اختا

  تدري عليها عوائد طويلة األمد عند االستثمار فيها واليت تقرر اقتحامها يف �اية.

�ستخدام نظام  إجناحهاغربلة األسواق الدولية حتتاج من املؤسسة تكثيف اجلهود من أجل  إجراءاتإن 

ات التسويقية الدولية، وبتحصيل البيا�ت الالزمة أيضا حىت تؤدي �ا إىل االختيار النهائي لألسواق اليت املعلوم

يراد اقتحامها وممارسة األعمال الدولية فيها، واألسواق اليت يراد اقتحامها مستقبال، واستبعاد األسواق اليت ال 

  وبلور�ا وفق الشكل التايل: إجيازهاميكن  اتاإلجراءيراد اقتحامها بفعل متيزها �قل جاذبية. وهذه 

  

  

  

                                                             
  .203فضيل فارس، نفس املرجع سابق، ص  - 1
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  ): إجراءات غربلة األسواق الدولية: 3( شكل

  التقسيم اجلغرايف   اخلطوة األوىل

 مؤشرات السوق العام - 1  

 مؤشرات املنتوج احملدود  - 2

  صفات املنتوج احملظورة 

  صفات السوق احملظورة

  تقييم األسواق احملتملة  - 3

  االقتصادي –الجتماعي التقسيم ا  اخلطوة الثانية

 أمناط الطب - 1

  مؤشرات نوعية 

  مؤشرات كمية 

 أمناط العرض  - 2

  املنافسة 

  التوزيع 

  االعالم

  تقدير املبيعات احملتملة  اخلطوة الثالثة

  حسب األسواق

  حسب القطاعات 

  تقدير الرحبية احملتملة   اخلطوة الرابعة

 ترتيب األسواق القطاعات  - 1

  االختيار النهائي - 2

  التخطيط االسرتاتيجي  امسةاخلطوة اخل

، بيئته، وكيفية اختيار األسواق الدولية، الطبعة األوىل، مطبعة األخوة املوساك، اسرتاتيجياتهفضيل فارس: التسويق الدويل، مفاهيم عامة : مصدر

  .204، ص 2010
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 : خامتة

امل الدافعة لتفكري فيه و من خالل العرض ملختلف املفاهيم االساسية املتعلقة �لتدويل ومراحله و العو 

و طرق اختيار االسواق املستهدفة و مثمثلة يف طريقة التمدد وطريقة ,اسرتاتيجية الدخول ايل اسواق الدولية 

  ,التقلص 

ميكن القول �ن التدويل يف الوقت احلاضر ومع االنفتاح اصبح الطريقة املثلى اليت تسمح للمؤسسات بتطوير 

اليت تسمح للمؤسسات �كتساب اخلربة حيث ان كلما زادت اخلربة يف ,ق الدولية اعماهلا من اخرتاق االسوا

  تعاملها مع االسواق الدولية كلما زادت قدر�ا علي التغلب علي العقا�ت و درجة تدويل املؤسسة.

  ,حيث ان تدويل مل يعد نشاط �نوي بل اصبح يفرض نفسه كشرط للبقاء و االستمرار

  يل الفصل الثاين لدراسة و حتليل البيئة اليت تتميز �لتعقيد و عدم السيطرة عليها.ومن اجل ذلك سنتطرق ا

  



 

 : الفصل الثاين

  حتليل متغريات البيئة التسويقية
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  :متهيد

إن املؤسسات اليت ترغب يف اخرتاق األسواق الدولية يستوجب عليها حتليل ودراسة متغريات البيئة اليت تنشط 

عند أهم فيها، وهذه املتغريات تؤثر على نشاط املؤسسة ومن هنا جيب أن ندرس البيئة اخلارجية احمللية للوقوف 

سوف تواجهها وقبل دراسة البيئة اخلارجية للدولة الفرص اليت تساعدها يف نشاطها الدويل ومعرفة التهديدات اليت 

املضيفة سوف ندرس البيئة الداخلية للوقوف عند نقاط القوة والضعف وعلى أساسها نتخذ قرار الدخول إىل 

  األسواق الدولية.

مفاهيم حول البيئة التسويقية واملتغريات البيئة اخلارجية للدولة األم والدولة وسنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل 

  وأساليب دخول إىل أسواق الدولية. العوامل الغري التسويقية) –املضيفة والبيئة الداخلية (العوامل التسويقية 
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  املبحث األول: متغريات البيئة الداخلية

    املطلب األول: تعريف البيئة

 : ة التسويقية_البيئ1

    Trist Emevryعرف التعريف األول: _

البيئة هي جمموعة من القيود اليت حتدد سلوك املنظمة كما أن البيئة حتدد مناذج أو طرق التصرف األزمة لنجاح "

   )1(وبقاء املنظمة أو حتقيق أهدافها"

سسة وتؤثر  �لتايل على مستوى كفاء�ا "البيئة هي كافة املتغريات اليت هلا عالقة �هداف املؤ التعريف الثاين: 

مثل مستوى أداء العاملني وكفاءة تشغيل  اإلدارةحد كبري لسيطرة  إىلوفعاليتها، هذه املتغريات منها ما ختضع 

مثل القرارات السياسية  اإلدارةوجمهودات العاملني، ومنها ما خيضع لسيطرة  وآالتمن موارد خام  اإلنتاجعناصر 

  .)2(دولة وعادات وتقاليد ومعتقدات أفراد ا�تمع"واالقتصادية لل

ويعرف حميط املؤسسة "أنه املؤسسة" أنه ذلك احلقل القوي الذي يقسم إىل مخس مركبات: التعريف الثالث: 

 .)3(تكنولوجية" -علمية - اجتماعية -اقتصادية -سياسية

 

  

                                                             
  .82، ص 2006، اإلسكندريةدار اجلامعية اجلديدة،  التسويق، مدخل تطبيقي،عبد السالم أبو قحف،  - 1
  .45، ص 2008، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، التسويق الدويل، مفاهيم وأسس النجاح  يف األسواق العامليةفرحت غول،  - 2
قسم علوم  وحتوالت احمليط، تنافسية  املؤسسات االقتصاديةيط املؤسسة العمومية الصناعية يف اجلزائر، مداخلة يف امللتقى  الدويل: دمحم بوهزة، حم - 3

  .116، ص 2002أكتوبر  29/30التسيري، جامعة بسكرة، 
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يط الذي تزاول فيه املؤسسة أعماهلا، وتؤثر على تعرف البيئة ��ا "كافة القوى املوجودة يف احملالتعريف الرابع: 

  أ�اعلى اختاذ القرارات الناجحة بشأن نبأ وتطوير عالقات تبادل �جحة مع السوق كما التسويق فيها  إدارةقدرة 

  )1(ملسري�ا" إعاقةتتضمن عناصر دفع للمؤسسة أو عناصر تعطيل أو 

سة تنطوي على ثالث جمموعات رئيسية من املتغريات: ا�موعة البيئة اليت تعمل فيها املؤس" التعريف اخلامس:

  الكلي كالعوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية.نطوي على املتغريات على املستوى ت :األوىل

كالعمالء والبنوك األخرى. وتنطوي ا�موعة   املؤسسة: فهي متغريات مرتبطة بشكل مباشر مع أما ا�موعة الثانية

  .)2(على متغريات خاصة ببيئة التعامل داخل املؤسسة واليت تتكون من العمال واملدير وغريهم" الثالثة

  أما التعريف البسيط والشامل:

تعرف البيئة ��ا كافة املتغريات اليت هلا عالقة �هداف املؤسسة وهذه املتغريات منها ما ختضع إىل   

مثل  اإلدارةداء العاملني، كفاءة تشغيل ومنها ما ال ختضع لسيطرة مثل جمهود العاملني، مستوى األ اإلدارة البسيطة

  قرارات سياسية، االقتصادية عادات وتقاليد األفراد وا�تمع.

  

  

  

  

                                                             
1
  .155، ص 2004 ,الطبعة الثانية,ة، عمان، األردن ، دار ومكتبة احلامداسرتاتيجيات التسويق: مدخل كمي وحتليليحممود جاسم دمحم الصميدي،  - 

  .76، ص 2002، مصر، اإلسكندرية، دار اجلامعة، أساسيات التسويقعبد السالم أبو قحف،  - 2
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  :الدولية البيئة التسويقية2_

  التعريف األول:

  )1(مباشر""أ�ا جمموعة العوامل واملتغريات اليت تؤثر يف نشاط املؤسسة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري 

  التعريف الثاين: 

التسويق �ملنظمة ولكي تؤثر يف قدر�ا على  إدارة"��ا كافة القوى واملؤثرات اخلارجية اليت ال ختضع لسيطرة 

  .)2(تنمية واحلفاظ على معامال�ا الناجحة مع عمالئها على أسواقها املستهدفة"

  : الدولية  ومنه نستنتج أن البيئة التسويقية

تؤثر يف قرارات املؤسسة حبيث متنحها  فرص كما ميكن  أن تعيق نشاطها بتهديدات لذلك جيب على تتأثر و 

  املؤسسة متابعة املتغريات سواء كانت داخلية أو خارجية.

  

  

  

  

  

                                                             
  .56، ص 2000، دار النشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، التسويق مدخل اسرتاتيجيأمحد شاكر العسكري،  - 1
  .94، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، التسويق معاصرةمجال الدين دمحم مرسي،  �بت عبد الرمحان ادريس، - 2
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  املطلب الثاين: بيئة الداخلية

  البيئة الداخلية: 

  .)1(وعلى أهداف املنظمةتكون حتت سيطرة املنظمة وتؤثر على أعماهلا  اليتهي جمموعة العوامل 

من العوامل اليت متثل مبجملها النشاط الداخلي  ية فإن األمر يتطلب تناول العديدللحديث عن البيئة الداخل

نقاط  اإلداريةللمنظمة واليت تتعلق بشكل رئيسي �ملزيج التسويقي. األهداف التنظيمية املصادر املالية، املهارات 

  .)2(م األنشطة والوظائف األخرى يف املنظمة غري التسويقيةالقوة الضعف يف املنظمة وعمو 

  وتنقسم عوامل البيئة الداخلية إىل:

 عوامل تسويقية وتتمثل يف املزيج التسويقي: املنتج السع، التوزيع. -

 عوامل غري تسويقية. -

 

  

 

  

  

  

                                                             
  .52، ص 2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ، مبادئ التسويقحممود جاسم الصميدي، بشري عباس العالق - 1
  .46، ص 2006العلمية للنشر والتوزيع، األردن، ، دار اليازوري، ، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة�مر البكري - 2
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: عوامل البیئة الداخلیة )4(شكل رقم  

  

  

  

  

  

  

  )1( لة فيما يلي:: متمثالتسويقية الغري أوال: العوامل

 : املالية اإلمكانيات -1

 اإلمكانيات, وال شك أن أهدافهايف حتقيق توفريها الستغالهلا  لإلدارةيقصد �ا قيمة االستثمارات اليت ميكن 

جيب أن �خذ يف  إسرتاتيجيةالتسويقية، لذا فان أي  إسرتاتيجيتهامرونة يف تقدير  لإلدارةاملالية الكبرية تعطى 

  تتكيف معه. أنا املتغري وحتاول اعتبارها هذ

  

 

  

                                                             
  .39-38، ص 2007، املكتبة املصرية، مصر، التسويق إدارة، أمحد جربة - 1

 

source: Stanton, William , fundamentals  of  marketing , 4 th ,MC Graw -Hill, 1975, p 31. 

 العناصر التسو�قي في المنظمة

 العناصر غیر التسو�ق�ة في المنظمة 
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 البشرية: اإلمكانيات -2

يعترب من العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف القرارات التسويقية، فال نستطيع على سبيل ملثال أن تقرر التعامل منع 

ت هذا قطاع من املستهلكني إذ مل توفر لدينا العمالة اليت ميكنها تقدمي املنتج أو اخلدمة اليت تناسب مع رغبا

  القطاع (التدريس و�هيل رجال ا لبيع).

 التكنولوجية: اإلمكانيات -3

التسويقية ألن املنظمة اليت ال تتوفر  إسرتاتيجيتهاالتكنولوجية املتوفرة  لدى املنظمة على  اإلمكانياتتؤثر 

 خاصة تلك اليت التكنولوجية متقدمة ال يكون لديها مرونة كبرية يف اختيار قطاعات املستهلكني إمكانياتلديها 

التكنولوجيا يف حتديد موصفات املنتج  اإلمكانياتتطلب منتجات متقدمة أوهلا موصفات خاصة، كما تؤثر 

التسويق أن تكون على تنسيق  إدارةونوعيته مما ينعكس أثره على بقية متغريات املزيج التسويقي هلذا جيب على 

  البحث. إدارةدائم مع 

   )1( :اإلنتاج - 4

الذي حيدد  ونوعيته هو اإلنتاجعليه إال أنه يؤثر على أوضاع املؤسسة فحجم  أنه ميكن السيطرة على رغم من

جناح أو عدم جناح املؤسسات داخل السوق، فال نتاج اجليد هو الذي يساعد املؤسسة على توسيع حصتها داخل 

  .وتلبية حاجات ورغبات املستهلكني السوق

  

  

                                                             
  .34- 33، ص 2002، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة االردنية، أسس التسويق احلديثعبد اجلبار منديل،  - 1
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 مركز املنظمة يف ا�تمع: -5

نظمة مقبولة يف ا�تمع تكون امل أناملالية والبشرية والفنية بال البد  اإلمكانياتأن تتوفر لدى املنظمة  ال يكفي

يعملون فيها، أو العمالء وبقية عناصر النظام التسويقي من موردين فيه سواء من العمال الذين  الذي توجد

  ومة واملؤسسات األخرى يف ا�تمع.وكذا احلك واإلعالنإىل مؤسسات النشر  �إلضافةووسطاء وغريها 

الثقافة التنظيمية واهليكل التنظيمي كعوامل مهمة يف البيئة، ومنه فإن االجتاهات االجيابية اليت  إضافةكما ميكن 

  )1( تتمتع �ا املنظمة يف البيئة اليت تتواجد فيها تعترب أحد عناصر قوا�ا حيث ميكن التقدم بنجاح يف السوق.

  )2(: ج التسويقي�نيا: املزي

، الرتويج، التوزيع السعريتمثل املزيج التسويقي �ملتغريات األربعة يف الرب�مج التسويقي للمنظمة وهي املنتج، 

املنظمة الجناز وحتقيق أهدافها اخلاصة واملرتبطة مع البيئة  إدارةوهذه املتغريات ميكن السيطرة عليها من قبل 

أو السوق املستهدفة احملور الرئيسي الذي تركز عليه كافة األنشطة التسويقية  التسويقية واليت ميثل املستهلك

  للمنظمة.

 املنتج:-1

 إجراءهاتتعامل به، والتطورات اليت ميكن  يتضمن هذا النشاط مجيع اخلطط اليت تعدها املنظمة جتاه املنتج الذي

نظمة ال تكتفي بطرح املنتج يف السوق فقط ، عليه، �جتاه أن �خذ موقعه التنافسي املناسب يف السوق، أي أن امل

التطويرات املالئمة عليه سواء كان ذلك من حيث  إجراءمنتجات جديدة للسوق أيضا أو  إدخالبل العمل على 

  املضمون أو الشكل أو اللون أو احلجم...

                                                             
  .39ه،  ص ، مرجع سابق ذكر التسويق إدارة، أمحد جربة - 1
  .49-48مرجع سابق، ص  ,اسس و مفاهيم معاصرة : التسويق�مر بكري،  - 2



تحلیل متغیرات البیئة التسویقیة        الفصل الثاني:                                   
 

 
43 

 السعر: -2

  للمستهلك وضع السياسة السعرية املناسبة ومبا يتوافق مع ظروف السوق والقوة الشرائية

 االتصال:-3

تلك الوسائل الرئيسية املستخدمة يف االتصال واألخبار عن املنتجات اليت تتعامل �ا املنظمة سواء كان عن 

  ، البيع الشخصي، العالقات العامة، ترويج املبيعات...اخل.اإلعالنطريق 

 : التوزيع- 4

السلع واخلدمات جلمهور املستهلكني  صالإليويتمثل النشاط املتعلق �ختيار املنفذ التوزيعي املناسب 

  السلع. إنسانيةواملستعملني ومبا حيقق هلا السيطرة الكافية حركة 

  املطلب الثالث: أهداف ونتائج بيئة املؤسسة الداخلية 

I. _أهداف حتليل بيئة املؤسسة الداخلية:  

ط القوة ونقاط الضعف لكل �تم املؤسسات بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية �دف التعرف على نقا  

عامل من العوامل الداخلية مبا يساعد �الستعانة بنتائج حتليل البيئة اخلارجية على اختاذ القرارات السليمة واختيار 

، وعليه فإن حتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة ميثل خطوة هامة. وضرورية يف )1(االسرتاتيجيات املناسبة للمؤسسة

  املناسبة للمؤسسة، وذلك كما يلي:  اإلسرتاتيجيةاختيار 

  املادية والبشرية واملعنوية املتاحة للمؤسسة. واإلمكانياتاملسامهة يف تقييم القدرات 

 موقف املؤسسة �لنسبة لغريها من املؤسسات يف الصناعة  إيضاح 

                                                             
  .47، مرجع سابق ذكره، ص التسويق الدويل، مفاهيم وأسس النجاح يف أسواق العامليةفرحات غول،  - 1
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 بيان وحتديد نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن طريق تدعيمها مستقبال، وذلك 

 يساعد على القضاء على املعوقات البيئية أو اغتنام الفرص املوجودة �لبيئة.

  بيان وحتديد نقاط الضعيف، وذلك حىت ميكن التغلب عليها ومعاجلتها أو تفاديها ببعض

 نقاط القوة احلالية للمؤسسة.

  ص ضرورة الرتابط بني التحليل الداخلي (نقاط القوة والضعف)، والتحليل اخلارجي (الفر

والتهديدات). فإنه ال فائدة من الوقوف على الفرص. واملخاطر البيئية دون الوقوف على 

النقاط اليت متثل قوة املؤسسة أو ضعف، ألن هذه األخرية متثل الوسيلة اليت تقود النتهاز 

 . )1(الفرص التسويقية وجتنب املخاطر أو حتجميها

II. _:نتائج حتليل بيئة املؤسسة الداخلية  

املؤسسات �لتعرف على بيئتها الداخلية، يهدف إىل استخالص نقاط القوة والضعف اليت تتم �ا إن قيام 

  املؤسسة. 

  نقاط القوة:-اوال

  )2( اليت تتمتع �ا املؤسسة �ملقارنة مبا يتمتع به املنافسون. واإلمكا�تهي املزا� 

جيابية متاحة للمؤسسة، فتبحث عن أ�ا عبارة عن موارد وقدرات حمورية متثل جماالت التمكن ومسات ا -

 الفرص اليت ميكن اقتناصها واالستفادة منها بتوظيف هذه القوة.

 

                                                             
1
  .131، ص 1999، جمموعة النيل العربية، ، اإلدارة اإلسرتاتيجيةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب - 

  .9، مرجع سابق ذكره، ص اإلسرتاتيجية اإلدارةدمحم امحد عوض،  - 2
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  نقاط الضعف:-�نيا

وتفوق عليها اقتناص فرص، ويتطلب األمر  أدائهاهي جماالت للقصور يف موارد املؤسسة تؤثر سلبا على 

  )1( تصحيحها وتقوميها لتقليل آ�رها السلبية.

  متغريات البيئة اخلارجيةحتليل  ين: املبحث الثا

  املطلب األول: بيئة اخلارجية اجلزئية

  البيئة اخلارجية:_

التسويق فيها وال ميكن التحكم �ا ويطلق عليها  وإدارةهي البيئة اليت تعترب خارجة عن سيطرة املؤسسة 

  )2( تلف عواملها.املؤسسة وال تستطيع التحكم مبخ إرادةالبعض البيئة البعيدة أل�ا خارجة عن 

  تنقسم البيئة اخلارجية إىل قسمني:

 Macro- Environnementبيئة خارجية عامة (أو كلية)-

   Micro- Environnementبيئة خارجية خاصة (أو جزئية)_

  

  

  

                                                             
1
  .134، ص 2001، دار الكتب املصرية، الطبعة األوىل، ، املدير وحتد�ت العوملةأمحد سيد مصطفى - 

  .35، ص 2009، دار صفاء، األردن، مبادئ التسويقز�دة دمحم الشرمان، عبد الغفور عبد السالم،   - 2
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  البيئة اجلزئية (اخلاصة ) اخلارجية:

التسويق، وهذه  �دارةيطة �ملنظمة واملرتبطة ومسيت أيضا �لبيئة املهمة وتتمثل بكافة املتغريات التسويقية احمل

املتغريات ال ختضع لسيطرة املنظمة، بل إ�ا تعمل على أساس التكيف معها قدر املستطاع الستثمار الفرص 

  )1( املتاحة من خالهلا وتقليل أثر التهديدات اليت تتعرض هلا ومن خالهلا.

  )2(: وتشمل ستة متغريات ومها

 املستهلكون: -1

الشركات جهودها للمستهلكني و�لتايل فهي تعمل �جتاه اشباع رغبا�م وحاجا�م بتوفريها سلع  توجه

  واخلدمات �سعار تناسب دخوهلم وجبودة تشبع رغبا�م أعلى مستوى الرضا لديهم.

  

                                                             
1
  ، بتصرف.51-50، مرجع سابق، ص التسويق أسس ومفاهيم معاصرةالبكري،  �مر - 

  .55-54مرجع سابق، ص  مبادئ التسويقية،حممود جاسم الصميدي، بشري عباس العالق،  - 2

 

 

 البیئة الكلیة

 قوى االجتماعیة

 قوى التكنولوجیة

 القوى االقتصادیة

القوى السیاسیة 

 واالجتماعیة 

 البیئة جزئیة

 المنافسون 

 الزبائن

  الموردون 

 سلع بدیلة القوى العاملة

: متغیرات  البیئة الخارجیة)5(شكل رقم  

.96، ص 2001، سكندرية�إل، الدار حمبة األصول واألسس العلمية اإلسرتاتيجية اإلدارة، املصدر: دمحم أمحد عوض  
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  أنواع املستهلكني:

  حاجا�م  إلشباعسوق املستهلك النهائي: وهم الذين يشرتون السلعة 

 إلعادةلصناعي: هم الذين يشرتون املنتجات (مواد خام، قطع غيار...) سوق املستهلك ا 

 .إنتاجها

 البيع: الوسطاء  إعادة 

 السوق احلكومية: دوائر الدولة املختلفة 

 (الكونية) السوق الدولة: السوق العاملية 

 املنافسون: -2

ح املنظمة يف بلوغ هناك سوق كبرية وهناك منافسون كثريون لكي تنج وإمناال تعمل املنظمات لوحدها 

املعروضة أهدافها املنشودة جيب أن تعرف كل شيء عن املنافسني من حيث طبيعة املنافسة وتشكيلة املنتجات 

  واملوصفات واخلدمات اليت يتم تقدميها قبل وبعد البيع.

ظة عليها ألن اي وهنا �يت دور االستخبارات التسويقية يف عملية مجع املعلومات عن املنافسني وعدم تسر�ا وحماف

 .تسرب للمعلومات جيعل املنافسني خيرتقون املنظمة مستغلني نقاط الضعف فيها 
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 الوسطاء: -3

أو جزء من فعاليات املنظمة. فالوسيط حلقة  العبءهم حلقة وصل أو قناة توزيعية غري مباشرة تستخدم لتخفيف 

امناله وكالة خاصة به تقوم بتقدمي خدمة لقاء عمولة ما بني املنظمة والسوق وقد يكون الوسيط غري �بع للمنظمة و 

  1معينة، وبشكل عام هناك مساسر وجتار وسطاء. فعلى املنظمة أن ختتار بشكل صحيح وسطائها.

 ا�هزون: -4

وهم شركاء وأفراد ترتبط املنظمة معهم بعقود مهمة لتجهيزها �ملواد األولية أو نصف مصنعة اليت تدخل يف 

  اإلنتاجعملية 

  ب أن تكون العالقة صحيحة بني املنظمة وا�هزون ألن أي خلل قد يؤدي املنظمة.وجي

 املستخدمون: -5

وهم العاملون يف املنظمة واملتفاعلون مع بيئتها الداخلية واخلارجية معا، وهؤالء يؤثرون بشكل مباشر وغري 

  مباشر على اآلراء بشكل عام 

 التجمعات: -6

عارض أهدافها مع سياسات املنظمة وتقف عائقا أمامها يف استغالل وهي عبارة عن جمموعات منظمة قد تت

 2مثل: مجعية محاية املستهلك.،الفرص التسويقية 

  

                                                             

55-54، مرجع سابق، ص مبادئ التسويقيةحممود جاسم الصميدي، بشري عباس العالق،  1
  

55-54، مرجع سابق، ص مبادئ التسويقية ،حممود جاسم الصميدي، بشري عباس العالق 2  
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  املطلب الثاين: بيئة اخلارجية الكلية:

  : بيئة اخلارجية للدولة األم:أوال

 لدولة األم:لاحمليط الدميغرايف _1

هتم مسؤول التسويق مبختلف خصائصهم، احلجم، عنصر �سيسي حمليط املؤسسة هو السكان، هلذا يأول 

التوزيع اجلغرايف، الكثافة السكانية، التوزيع حسب السن، معدل املواليد والوفيات، الرتكيب االجتماعي والثقايف يف 

  االنتماء الذايت.

  ومن أهم االنشغاالت يف هذا احمليط:

  عليمي املتزايد.االنفجار السكاين العاملي، احلركة اجلغرافية، املستوى الت 

املؤسسة احلذرة تواجه هذه التغريات �ألخذ بعني االعتبار تقديرات يف املدى املتوسط والطويل وختطيط لسوق 

 )1( هذه األخرى.

 

 

 

  

  

                                                             
 .36، ص 2000، احلامد لنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األوىل، التسويق الدويلجي، تسيري دمحم العجارمة، يب سعيد  الديوه أ - 1
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 احمليط االقتصادي للدولة األم:__2

الضروري أن يتعرف تعترب البيئة االقتصادية أهم العناصر اليت تؤثر وتتأثر �جلهاز التسويق للمنظمة، لذا فمن 

 املسؤلون عن النشاط التسويقي على اخلصائص والعناصر األساسية هلذه البيئة كالدخل احلقيقي ومنوه. 

  .)1(اإلنفاقاالدخار واملديونية، تغري أمناط 

  احمليط الثقايف واالجتماعي لدولة األم: -3

وكية لدى املستهلكني هلا آثر الكبري والواضح إن التطورات الكبرية يف القيم والعادات االجتماعية واألمناط السل

على الربامج التسويقية اليت تقوم �ا املنظمات، كما أن التحوالت االجتماعية واهلجرة من الريف إىل املدينة ذات 

أثر مباشر على األمناط السلوكية واملعيشية للمواطنني ولذلك بدأت املنظمات اآلن تركي كافة العوامل اليت تؤثر 

  كل مباشر على أدائها. التسويقي منها:وبش

االهتمام املتزايد من قبل املستهلكني �لقضا� الصحية واللياقة البدنية والبيئة، الثقافة الفرعية، الطبعة  -

 االجتماعية.

و�لتايل ينعكس هذا احمليط على األداء التسويقي للمنظمات بشكل كبري، وذلك من خالل حتديد أسلوب 

تهلكني وأساليب تقدمي وعرض املنتجات وكيفية ايصاهلا وتقدميها لالنسجام مع القدرات الثقافية، التعامل مع املس

 .)2(االجتماعية املتاحة يف ذلك السوق املستهدفة

  

 

                                                             
  .333، ص 2005، دار الوفاء، مصر، املقدمة يف التسويقدمحم حافظ حجازي،  - 1
  .55، ص 2006، دار اليازوري، األردن، معاصرة ومفاهيمسس ، التسويق أ�مر البكري - 2
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 : احمليط السياسي و القانوين للدولة االم-4

    )1( ,تسمى ايضا �لبيئة احلكومية

وكذلك التشريعات ,سية بني الدول االجنبية مع بعضها البعض تشمل البيئة سياسية كل من العالقات الديبلوما

  و القوانني اليت حتكم العالقات الداخلية يف هذه البلدان واليت تؤثر علي التسويق الدويل.

  .)2( تتولد البيئة القانونية من املناخ السياسي السائد و املتمثلة يف جمموعة و اللوائح احلكومية.-

  للدولة املضيفة:: بيئة اخلارجية �نيا

 احمليط الدميغرايف للدولة املضيفة:

  )3(ترتكز املؤسسة يف احمليط الدويل على دراسة بعض املؤشرات املتعلقة �لسكان وأمهها ما يلي: 

 عدد السكان: -1

  حيث كلما زاد عدد السكان يف سوق معني كلما زادت فرص النجاح للمؤسسة الدولية.

 معدل منو السكان: -2

القرارات التسويقية تظهر أ�رها مستقبال وتبين على مدى منو معدل السكان، وينظر رجل إن العديد من 

  التسويق إىل �ثريات ز�دة معدل منو السكان على املؤسسة من جانبني:

 .قد تعين ز�دة معدالت منو السكان ز�دة الطلب على املنتجات 
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  لتنمية االقتصادية يف الدولة، وهو ما يؤدي عرقلتها لربامج ا إمكانيةسلبية بفعل  نتائجقد تؤدي إىل

إىل اخنفاض مستوى الدخل الفردي، مما جيعل السوق أقل جاذبية، ولكن مع ذلك جنحت العديد 

 يف الدول اليت تعاين االنفجار السكاين. منتجا�امن الشركات يف تسويق 

 توزيع السكان: -1

 -م السكان حس خصائص خمتلفة ومدروسة (السنجند أن مسؤول التسويق الدويل يويل اهتماما �لغا بتقسي

الوظيفة...). كما يهتم مبعرفة الكثافة السكانية ملعرفة مدى تركيز السكان أو تشتتهم  -املستوى التعليمي -اجلنس

  ألن ذلك قد يساعده على ترشد السياسة التوزيعية للمؤسسة.

 احمليط االقتصادي للدولة املضيفة: 

اقتصاد كل دولة حىت تستطيع حتديد األسواق املستهدفة واليت يتم تصدير إليها، جيب على املنظمة أن تدرس 

  )1(يوجد خاصيتني اقتصاديتني تعكس درجة جاذبية الدولة كسوق تصدير ومها: 

 هيكل الصناعة: - أ

  ميكن التمييز بني أربعة أنواع هليكل الصناعة:

 االقتصاد�ت البدائية:_1 - أ

�لزراعة، حيث يستهلكون معظم انتاجهم  ويتبادلون الفائض ببعض  اليت يعمل معظم أفرادهاتلك الدول 

  السلع واخلدمات البسيطة، ومتثل هذه االقتصاد�ت فرصا حمدودة للمصدرين.
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 االقتصاد�ت املصدرة للمواد اخلام:2ا_

فيح وحناس)، يف تلك الدول تتمتع بوفرة يف املوارد الطبيعية وفقر يف النواحي األخرى، مثل الشيلي (الصتتمثل 

الكونغو (املطاط) اململكة العربية السعودية (البرتول)، حيث متثل هذه االقتصاد�ت سوق مناسبا لآلالت اخلاصة 

ات ومناولتها ونقلها كما قد ستكون سوقا للسلع الرفاهية وفقا لعدد األجانب املقمني فيها م�ستخراج هذه اخلا

   األسر الثرية.وعدد 

 جهة التصنيع:االقتصاد�ت املت3ا_

مثل مصر، اهلند، الربازيل...  اإلمجايلتلك الدول اليت بدأت الصناعة فيها تلعب دورا مهما من �تج القومي 

 �إلضافةويقل استريادها للمنتجات �مة الصنع، املعدات الثقيلة واخلامات  االستريادوتزداد حاجة هذه البلدان إىل 

  إىل تغري الطبقات االجتماعية.

 قتصاد�ت الصناعيةاال4ا_

تلك الدول املستقرة صناعيا، تعترب مصدر لكل السلع املصنعة، االستثمارات) بفعل تعدد األنشطة الصناعية 

  1يف هذه الدول واتساع حجم الطبقة املتوسطة �ا (أمريكا، بريطانيا، أملانيا، فرنسا...).
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 الدخل:- ب

  اذبية السوق من عدمه.يعترب الدخل من بني أهم املؤشرات الدالة على ج

  )1(وميكن التمييز بني الدول بواسطة مخسة مناذج الدخل: 

 اخنفاض متوسط دخل األسرة يف الدولة ككل -

 معظم األسر ذات متوسط دخل منخفض  -

اخنفاض كبري يف متوسط دخل األسرة / ارتفاع كبري يف متوسط دخل األسرة أي انقسام ا�تمع ألسر  -

 ذات دخل مرتفع جدا.ذات دخل منخفض جدا وأسر 

 غالبية األسر ذات دخل متوسط -

معرفة كيفية توزيع الدخل يف الدول املختلفة ميكن معرفة األسواق املناسبة لألنواع املختلفة من بواسطة 

  املنتجات واخلدمات.

 للدولة االم و الدولة املضيفة حميط املوارد الطبيعية: 

  األسواق األجنبية ألن توفرها بساعد املؤسسة على : حيث يتم التعرف على مدى توفر هذه املوارد يف

 احتمال دخول هذه املادة اخلام كمادة أولية يف حالة االستثمار املباشر (تنمية التكاليف). -

 القرب منها، مما يكفي اختيار اجلودة املناسبة. -
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 اخلصائص اجلغرافية: -1

ول، الصحاري، األ�ار، .... من أجل جتنب تتمثل يف دارسة تضاريس البلد األجنيب من حيث اجلبال، السه

  املشاكل اليت قد تسببها خاصة يف جمال التوزيع املادي للسلع.

سهولة النقل �لسيارات والقطارات �لنسبة للدول املسطحة، عكس اجلبال اليت تشكل عائقا وتزيد من  -

 تكاليف النقل.

 سوق إىل مناطق خمتلفة.مسامهة الصحاري والغا�ت يف تعقيد مشكلة النقل وتقسيم ال -

قرب السوق من املوانئ وانتشار األ�ار الصاحلة للمالحة، خيفض من تكلفة النقل ويزيد من جاذبية  -

 السوق.

األجنبية من أر�ح، أمطار، ثلوج، جفاف، رطوبة  للبلدانيتمثل يف دارسة اخلصائص املناخية :املناخ - 2

لى املنتجات وتغليفها حىت تتكيف مع تلك تعديالت ع إدخالودرجة احلرارة، واليت قد تستدعي 

  )1( األسواق وال تتعرض للتلف أو تفقد من قيمتها أثناء التوزيع.

 للدولة االم و الدولة املظيفة:احمليط التكنولوجي 

التكنولوجيات األساسية املكثفة، لذا جيب على  وظيفةالنمو االقتصادي العاملي بصفة وثيقة بعد يرتبط 

  على كل ما هو جديد يف هذا احمليط والذي قد يعترب فرصة مصور للتطور أو العكس.املؤسسة االطالع 

  :ومن أهم العوامل احمليط التكنولوجي

 سرعة التقدم العلمي  

 بال حدود  اإلبداع  
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  التنظيم املتزايد للبحث  

املستخدمة يف حتويل املدخالت إىل خمرجات وتعترب من القوى املؤثرة على �لوسائل الفنية  التكنولوجياوتتعلق 

املؤسسات واليت جيب متابعتها �ستمرار أل�ا قد متنح فرصا �ديدات للمؤسسة وهو ما يعين أن تتبع التطورات 

ليفها، ومن بني أهم التكنولوجية �ستمرار حىت ال تتعرض لتقادم التكنولوجيا واخنفاض اجلودة منتجا�ا وارتفاع تكا

  العناصر اليت جيب على املؤسسة ترقبها يف جمال التكنولوجيا نذكر:

التكنولوجيا اليت يستخدمها املنافسون، طرق احلصول عليها املؤسسات الرائدة يف استخدامها، االستثمارات 

السلع  إنتاجيب واملستخدمة يف والتسويق والتخزين والتدر  اإلنتاجاملطلوبة للحصول عليها، التكنولوجيا احلديثة يف 

  .)1(واخلدمات البديلة ومعدل التغيري التكنولوجي يف الصناعة

  احمليط الثقايف واالجتماعي للدولة املضيفة: 

إن التعامل مع األسواق الدولية يتطلب التفاعل مع بيئات الثقافية املختلفة ومن هنا ميكن القول �ن الثقافة 

  .)2(يم واملعارف املكتسبة اليت تستخدم لتفسر سلوك وتصرفات األفراد يف دولة ما"هي "عبارة عن جمموعة من الق

  الثقافة بثالث خصائص أساسية وهي: وتنمية 

 إن الثقافة سلوك مكتسب، فهي ال تورث بل يتعلمها الفرد عن طريق احلياة يف جمتمع معني  - 1

  خصائص معينة، متيزها عن ا�تمعات األخرىأن الثقافة سلوك مشرتك، مبعىن أن أفراد ا�تمع معني تشرتك يف

 اليت هلا ثقافات أخرى.

 أن الثقافة سلوك متكامل، مبعىن أن مكو�ت الثقافة تتداخل وتتفاعل وتتحد لتكوين نسيج متكامل. - 2

                                                             
  .105، ص 2001، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية.لمية، اإلدارة اإلسرتاتيجية: أصول واألسس العدمحم أمحد عوض - 1
  .14، ص 2002، 2001 اإلسكندرية، دار اجلامعية، التسويق الدويلعبد السالم أبو قحف،  - 2



تحلیل متغیرات البیئة التسویقیة        الفصل الثاني:                                   
 

 
57 

  )1( ومن مكنو�ت الثقافة:

قول �ن معرفة لغة : وتعترب من أكثر مكنو�ت الثقافة وضوحا وتعبريا عن طبيعة ا�تمع، وميكن الاللغة - أ

 البلد الذي تتعامل معه املؤسسة ضروري ألن اللغة هي مرآة ا�تمع ومفتاح فهم ثقافة ذلك ا�تمع.

يقرض على املؤسسة ضرورة معرفة لغات متعددة أل�ا أمام جمتمع خمتلف  واإلشهارومن �حية االتصال 

  (العمالء، املوردون، ....).

 �جلمال: اإلحساس -  ب

�أللوان  اإلحساسق ا�تمع للفنون املتعددة من موسيقى ورسم ورقص ودراما ومعمار، وخاصة يقصد به تذو 

  واألشكال

  : يساعد املؤسسة على التعليم -ج

 .معرفة درجة وعي املستهلك ودرجة التطور االقتصادي للدولة 

 لمجتمع ونوعية الرسالة اإلشهارالتعرف على الوسائل الرتوجيية املناسبة ل 

 مكتوبة متاشيا  إرشاداتاليت حتتاج إىل  :األمر تعديالت يف املنتجات املعقدة أو قد يتطلب

 مع املستوى التعليمي للبلد.

  الد��ت واملعتقدات -د
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  :1احمليط السياسي القانوين للدولة املضيفة 

ل الوضع ال بد من تقييم وحتلي,عندما تريد املؤسسة الدخول اىل االسواق اخلارجيية  : البيئة السياسية - أ

 : التالية السياسي هلذه االسواق من النواحي

  : االستقرار السياسي داخل البلد املستهدف- 1

ان وجود االمان و االستقرار السياسي يف بلد ما يعد من العوامل اليت تساعد يف جناح املؤسسة يف هذا 

   : البلد.بشكل عام يوجه املصدر العديد من املخاطر السياسية مثل

و  1999ويف الباكستان عام , 1998و املصادرة و االنقال�ت كما حصل يف سرياليون عام _التاميم 

  استالم حكومة عسكرية.

  _االغالق الفوري و غري املتوقع للسوق بسبب احلروب 

  _التشريعات اجلديدة املقيدة لنشاط الشركات االجنبية.

ظروف التضخمية الشديدة مما يفقد هذه و ال,للشركات االجنبية يف بنوك احد البلدانجتميد الودائع -

  الودائع لقيمتها احلقيقية.

  : نوع النظام القائم يف البلد املستهدف- 2

يلعب نوع النظام السياسي القائم يف الدول املستهدفة دورا يف تسهيل او اعاقة دخول االجانب و مشاركتهم يف 

يف كل من روسيا و كو� وغريها كانت تعرقل االسرتاد  فاالنظمة الشيوعية و االشرتاكية النشاط االقتصادي للبلد .

  من خالل البريوقراطية و املركزية الشديدة جلان الشراء احلكومية يف عمليات االسرتاد.

                                                             

.41-40.ص 2007ر.التسویق الدولي.دار وائل للنشرو التوزیع .الطبعة االولي. _رضوان المحمود العم  ا 
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  : _طبيعة العالقة بني الدولة االم للشركة و الدولة املضيفة3

  1 التبادل التجاري فيما بينها.ان العالقات االقتصادية و السياسية الطبية بني بعض الدول تسهل عمليات 

و , تتمثل يف جمموعة القوانني و االنظمة احلاكمة للسوق احمللية يف البلد املضيف: البيئة القانونية -  ب

اليت هلا �ثري مباشر يف عمل املنظمات احمللية و االجنبية. فقد تكون هذه القوانني معوقة لالستثمار و 

و تنظم العالقات اجليدة بني الشركة و البلد املضيف . لذلك , وقد تكون مشجعة له,االسترياد االجنيب

فرض الضرائب علي االر�ح او علي جيب علي املصدر دراسة قوانني البلد املستهدف من �حية 

االستثمارات االجنبية و امكانية التملك للشركات من قبل االجانب وحتويل االر�ح و االيرادات ايل بلد  

نية التعامل �لنقد االجنيب .وبسبب هذه القوانني قد جتد الشركة نفسها غري قادرة الشركة االم و امكا

 2 علي دخول بعض االسواق او االستمرار يف اسواق تعمل فيها.

  املطلب الثالث: أهداف ونتائج حتليل بيئة املؤسسة اخلارجية 

  أهداف حتليل بيئة املؤسسة اخلارجية:

كبرية �لنسبة للمؤسسة، ألن جناحها متوقف على التكيف معها   أمهيةتكتسي  إن دراسة وتقييم البيئة اخلارجية

  ودرجة �ثريها على املؤسسة. اجتاها�اواالستفادة من 

يعين تقييم البيئة اخلارجية رصد ما حيدث فيها من تغريات اجيابية، أي قرص ميكن استغالهلا لصاحل املؤسسة، 

دا للمؤسسة تساعد هذه الدراسة والتقييم املؤسسة على حتديد العناصر ورصد التغريات السلبية اليت تشكل �دي

  التالية:

                                                             

.41- 40صمرجع سابق ذكره . _رضوان المحمود العمر.التسویق الدولي.  1  ا 

.41مرجع سابق ذكره.ص  _رضوان المحمود العمر.التسویق الدولي.  ا 
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الدراسة تقوم املؤسسة بوضع األهداف أو تعديلها، وذلك على   نتائج: حسب األهداف اليت جيب حتقيقها

  كل املستو�ت والوظائف.

  .)1( رأس املال، التكنولوجيا، األفراد...) : جتعل املؤسسة على دراية �ملوارد املتاحة (مواد أولية،املوارد املتاحة

  حتقق االستفادة  أنوكيفية االستفادة منها ومىت ميكن للمؤسسة 

املؤسسة: تساعد على حتديد نطاق السوق وجمال املعامالت املتاح أمامها (السلع،  أمامالنطاق وا�ال املتاح 

  ..).طرق التوزيع، شروط الدفع وأساليبه، التشريعات القانونية.

  أو االستهالكي  اإلنتاجيالسلوك سواء  وإشكالأمناط القيم والعادات والتقاليد 

أو التنافسي: يعين التعرف على خصائص اجلمهور املتعامل مع املؤسسة، مما يساعدها على حتديد خصائص 

  ساسني:املنتجات بصفة خمتصرة ميكن القول �ن حتليل وتقييم البيئة اخلارجية املؤسسة حيقق أمرين أ

  حتديد الفرص اليت ميكن للمؤسسة اقتناصها (استغالهلا) - 1

  حتديد املخاطر واملعوقات اليت جيب على املؤسسة جتنبها أو حتجيمها أو عالجها. - 2

  نتائج تقييم بيئة املؤسسة:-

  تقييم البيئة اخلارجية:-- 

كو�ت البيئة اخلارجية، وهي إن من أهم النتائج اليت ميكن للمؤسسة الوصول إليها عن طريق حتليلها مل

  استخالص الفرص والتهديدات املوجودة يف السوق.
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  مفهوم الفرص: -1

أن الفرص السوقية هي جمال ميكن  )1(هي التغريات املواتية يف البيئة اخلارجية للمؤسسة واليت تؤثر اجيابيا عليها

عىن آخر تكون هلا القدرة على الكشف ما ميزة ومركز تنافسي يف السوق، أو مبأن تتمتع فيه املؤسسة وتكتسب 

  .)2(يفتقده الز�ئن وتقدمي منتج جديد يلي رغبا�م وحيتاجون إليه ويكون قليل أو غري متوفر يف السوق

  مفهوم التهديدات: -2

يف البيئة اخلارجية اليت تؤثر سلبا على املؤسسة، أي هو متغري خارجي مييل ألن هي التغريات اليت حتدث 

ل األجل مع غياب أو قلة قدرات أو حتركات فاعلة للتعامل معه، مثل ظهور منافس قوي، صدور يكون طوي

  .)3(قرارات سياسية معاكسة، مما يؤدي إىل تضاؤل فرص املؤسسة يف السوق أوقوانني 

  املبحث الثالث: طرق اخرتاق األسواق الدولية 

  Swotاملطلب األول: حتليل 

الداخلية واخلارجية للمؤسسة، حيث تستطيع املؤسسة ان حتدد مدى وجود  هناك ارتباط وتكامل بني البيئة

  فرصة، وما إذا كانت تستطيع اقتناص الفرص التسويقية واالستفادة منها.

أو غري مباشر، اجيابيا أو سلبيا على مستقبل  مبباشرةيتطلب األمر فحصا لكافة العوامل املؤثرة بشكل 

ال للبيئة الداخلية للمؤسسة للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وكذا عمليات املؤسسة، ويتضمن ذلك حتلي

حتليال مقابال للبيئة اخلارجية للتعرف على الفرص والتهديدات، ألن الفرصة البد أن تقاس نسبة إىل نقاط القوة 

                                                             
 .09ص,2001، دار اجلامعية، اإلسرتاتيجية: األصول واألسس العلمية، ، عوضدمحم أمحد  - 1
  .195، ص 2005، دار الكتب املصرية، اإلدارة اإلسرتاتيجيةأمحد سيد مصطفى،  - 2
  .135، ص2001دار الكتب املصرية، الطبعة األوىل،  ،املدير وحتد�ت العوملةأمحد سيد مصطفى،  - 3

  



تحلیل متغیرات البیئة التسویقیة        الفصل الثاني:                                   
 

 
62 

امليا بفعل والضعف اخلاصة �ملؤسسة. وعليه قد يصعب على املؤسسة استغالل كل الفرص التسويقية املتاحة ع

  .)1(تلك املتعلقة بدراستها وحتليلها أو بفعل صغرها أوسواء املتعلقة �قتحام هذه األسواق  اإلمكانياتحمدودية 

  البيئة اخلارجية  نظورالداخلية للمؤسسة من م اإلمكانيات: )6(شكل رقم 

  نقاط ضعف حتول   نقاط قوى ميكن استخدامها يف استغالل الفرص

 دون االستفادة من

  الفرص

  نقاط ضعف تسبب   نقاط قوة ميكن استخدامها يف مواجهة التهديدات

  �ديدات خارجية

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .52، املرجع سابق ذكره، ص ويل: مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق العامليةالتسويق الدفرحات غول،  - 1

  

 نقاط الضعف نقاط القوى

  الفرص 

  

  

 التھدیدات 

 .136، ص 2001، الدار اجلامعية،  اإلسرتاتيجية اإلدارةمصدر: دمحم أمحد عوض، 
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 األسواق الدولية اشكال الدخول ايل املطلب الثاين: 

 : مراحل اتخاذ القرار الدخول إلى األسواق الدولیة)7( شكل رقم

  

  

    

  

  

  

  

  

 : _اشكال الدخول االسواق الدولية

  شكال القتحام األسواق الدولية ومتمثلة يف:هناك مخس أ

، لالرتقاء االقتصاديللتوغل يف األسواق الدولية احملرك لنشاط  إسرتاتيجيةهو عبارة عن :التصدير-1

 )1(إىل مستو�ت تنافسية وتكنولوجيا متطورة

  

                                                             
  .51، ص 1996، دار الكتب، مصر، ، التسويق الدويلخري الدين عمرو - 1

 

 .279، ص 2006: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة العربية، ، التسويق ومفاهيم معاصرة�مر بكريمصدر: 

 االستثمار المباشر

 المشاریع المشتركة

 التراخیص

 التصدیر المباشر

 التصدیر غیر المباشر

 

  أرباح 

 محتملة

  الرقابة 

  طر  خ
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ن سوق حمدودة ضمن انتقال السلع وخدمات من مكان إىل آخر أو م إسرتاتيجيةويعرف أيضا: هو إال 

  .)1(داخلية إىل أخرى خارجية"

  )2( وهناك طرقتني ومها:

  أوال: الطريقة املباشرة

ل املباشر ختص عادة املؤسسات اليت لديها طلب مستمر من ز�ئنها األجانب، فتفضل هذه املؤسسة التكف

  ت عوض املرور عرب الوسطاء�ذه الطلبا

  أر�حا أكرب يف حالة استغالل األمثل ملوارد املؤسسة.وتتميز ��ا تتطلب أكثر استثمارات، وخماطر أكرب و 

  �نيا: الطريقة غري املباشرة:

تتم �ستعمال الوسطاء أو شركات متخصصة يف االسترياد والتصدير، واليت تتميز يف الغالب �قل استثمار 

رفة الوسيط وخدماته اليت (عدم احلاجة إىل قوة بيع وال اتصاالت مع اخلارج) كما أ�ا أقل خماطرة بفعل مسامهة مع

 يف املقابل تعترب أقل رحبية من الطريقة املباشرة. تسمح بتحسن بعض األخطاء. إال أنه

 

 

 

  

                                                             
  .136، ص 2000، دار حامد لنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، التسويق الدويلأيب سعيد، الديوه جي،  - 1
  .191، مرجع سابق، ص : مفاهيم وأسس النجاح يف األسواق العامليةالتسويق الدويلفرحات غول،  - 2
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  : أهم مزا� وعيوب التصدير)2( اجلدول رقم

  أهم عيوب  مزا�

جينب املؤسسة تكاليف انشاء عمليات التصنيع يف دولة 

  أجنبية

 لياميكن املؤسسة من تقليل خماطر تعامل دو  -

 يعترب وسيلة مناسبة للحصول على اخلربة الدولية  -

ال حتتاج املؤسسة إىل رأس مال كبرية مقارنة �لبدائل  -

  األخرى.

قد ال يكون التصدير من الدولة األم مالئما إذا   -

كان هناك مواقع تكلفة أقل لتصنيع املنتج يف 

 اخلارج

يف حالة ارتفاع تكاليف النقل، تصبح طريقة  -

تصادية وخاصة للمنتجات كبرية التصدير يف اق

 احلجم

 حواجز التعريفة اجلمركية  -

تفويض املؤسسة وكالء للقيام �نشطة التسويق يف  -

اخلارج، وتكون لديهم والءات متعددة  

  كالتعامل مع املنافسني.

سواق مفاهيم و اسس جناح يف اال- فرحات غول، التسويق الدويل- :املرجع  الطلبة اعتمادا على إعدادمن  مصدر 

  .192_191,رجع سابق ذكرهالدولية،م
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  :االمتيازحق -�لتا

ميكن تعريف حق االمتياز على أنه: "قيام املؤسسة األم (صاحبة االمتياز) يبيع حقوق حمدودة الستخدام 

  .)1(عالما�ا من جانب (املتمتع حبق االمتياز) وذلك مقابل مبالغ مايل وحصة من أر�ح املتمتع حبق االمتياز

  : أهم مزا� والعيوب حق االمتياز)3(دول رقماجل

  العيوب  مزا�

التوسع السريع يف األسواق الدولية بتكلفة  -

 منخفضة 

 تقليل خماطر السياسية  -

تقدمي طريقة موحدة لتسويق ذات طابع وصورة  -

  متميزة

 اخنفاض األر�ح -

 السيطرة غري كاملة على عقد االمتياز -

سة احتمال خلق منافس قوي يستطيع مناف -

 املؤسسة صاحبة االمتياز يف املستقبل 

اليت تتطلب رأس  االستثمارال يتناسب مع  -

ة مال كبري أو إىل درجة عالية من املعرف

  والفنية. اإلدارية

مفاهيم واسس النجاح يف اسواق : التسويق الدويل,فرحات غول- :الطلبة �عتماد على مرجع إعدادمن  مصدر

  .197ص,مرجع سابق ذكره,العاملية

  

  

                                                             
  .293، ص 1995، دار املعارف، القاهرة، اإلسرتاتيجية اإلدارةنبيل مرسي خليل،  - 1
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  املشرتكة:املشاريع _رابعا

هو اتفاق املستثمر األجنيب مع مستثمر حلي على تكوين مشروع مشرتك من حيث امللكية والرقابة وقد شاع 

  استخدام هذا األسلوب يف سنوات األخرية بسبب 

 االستفادة من خربة الشريك احمللي ومعرفته ملقومات السوق احمللي الذي يعمل به أساسا. -

يد من التكاليف املرتتبة على فحص السوق، وقياس الطلب، واحلمالت الرتوجيية... اخل. تقليص العد -

 واليت ميكن أن يغطيها الشريك احمللي.

االستفادة من الغطاء القانوين الذي يتمتع به الشريك احمللي يف اجناز العديد من األعمال اليت ختص  -

للدخول إىل أسواق الرقابة  قياسا بغريها من الطرقاملشروع املشرتك. بدال من القيود اليت ميكن فرضها 

 .)1(الدقيقة واملشرتكة على جمر�ت العمل أل�ا �م مصلحة الطرفني

  االستثمار املباشر:_خامسا

يقوم على أساس التملك املباشر لكل أو جزء من مشروع ما يف دولة أجنبية (خارجية) وأن تكون الشركة 

املشروع وتشغيله ومن مزا� املتحققة  إلدارة الالزمةكافية للقيام �لعمليات املالكة ذات قدرات فنية وخربة  

  �ستخدام هذه الطريقة هي:

رخص املواد األولية أو أجور العمالة يف ذلك البلد الذي دعاها لدخول يف أسلوب االستثمار املباشر  -

 لتقليل الكلف قياسا مبا هو عليه يف بلدها األم.

 ذلك البلد يشجعها على الدخول للعمل فيه للشركة مسعة جيدة يف  -

                                                             
  .282 -281، مرجع سابق ذكره، صالتسويق: أسس ومفاهيم معاصرة�مر البكري،  - 1
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ميكنها أن حتقق عالقة طيبة مع أطراف خمتلفة يف السوق اخلارجي وبشكل خاص مع احلكومة، الز�ئن،  -

 ا�هزين احملليني ومبا حيقق تقدمي منتج يتوافق مع بيئة ذلك البلد.

ع ودون تدخل من أي طرف كان تتمتع بسيطرة كاملة للرقابة على مجيع العمليات احلاصلة يف املشرو  -

 وهذا ما يساعد على حتقيق أهدافها للمدى الطويل.

 ومن ابرز مساوئ هي:

حجم الضخم من االستثمار معرض للخطر الكبري ألي احتماالت ممكنة يف األوضاع السياسية أو 

  .)1(االقتصادية يف ذلك البلد وما قد يؤدي إىل فشل املشروع بشكل كامل

  

   

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .282مرجع سابق ذكره، ص  ،، التسويق: أسس ومفاهيم معاصرة�مر البكري - 1
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  :خامتة

  بعد التطرق يف هذا الفصل إىل املتغريات البيئة اخلارجية والداخلية توصلت إىل :

      هلما نفس اخلصائص و خيتلفا من بلد إيل أخر. حميط التكنولوجي و حميط املوارد الطبيعية-

من أجل   كن ألي مؤسسة اقتحام األسواق الدولية دون دراسة وحتليل متغريات البيئة الداخلية واخلارجيةال مي

استخالص نقاط القوة ولضعف اليت تتميز �ا املؤسسة �لنسبة للمنافسني وكذلك التعرف على الفرص 

  والتهديدات املتاحة يف األسواق الدولية.

تتخذ املؤسسة عدة أشكال وطرق لغزو لتواجدها يف األسواق الدولية مثل التصدير... جيب على املؤسسة 

  قق فيها أهدافها.معرفة اختيار األسواق اليت حت



 

 

 

  

  

  

  : الفصل الثالث

  امليدانية دراسةال     
  

  

  

  

  

  



الدراسة المیدانیة                                                                        الفصل الثالث  
 

 71 

  

  

  

  

  

  : متهيد

دراسة نظرية حول املفاهيم عامة للتدويل و اسرتاتيجيات الدخول  إيليف الفصلني السابقني تطرقنا  أنبعد         

 أومتغريات البيئة سواء كانت داخلية اليت ميكن السيطرة عليها  .و خمتلف  األسواقالدولية وطرق اختيار  لألسواق

 إسقاطسوف حناول يف هذا الفصل , الدولية  األسواقالدخول  أساليباليت ال ميكن السيطرة عليها و  اخلارجية

 اجلزائرية  املؤسسات بني  هذه الدراسة النظرية على ارض الواقع و ذلك �جناز دراسة استكشافية علي عينة من

   بوالية مستغامن 
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  دراسة استكشافية حول عينة من املؤسسات بوالية مستغامن               

 إمنامؤسسة على مستوى والية مستغامن مل تكن العينة بطريقة عشوائية 18دراسة ميدانية على  �جراء قمنا  

   اإلنتاجيةاخرتت املؤسسات 

  : منهجية الدراسة_1

  مؤسسة 18اليت يقدر عددها حنو  املؤسسات ويان على جمموعة من مت توزيع االستب         

  كانت عينة الدراسة وفق عدد العمال املؤسسات.  و, (صناعية) إنتاجيةمؤسسات  100

  : حتليل نتائج الدراسة_2

  : تفكري يف التدويل_2_1

 وكانت نتائج كما يوضحه ,سؤال حول مااذا كانت هذه املؤسسات تفكر يف تدويل نشاطها  أولقمت بطرح     
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  نسب املؤسسة اليت تفكر يف تدويل : )8رقم( الشكل

  

  اإلجابة من طرف مسريي املؤسساتمن إعداد الطالبة �عتماد علي : مصدر    

 إيلتستبعد فكرة الدخول 30 %حني نشاطها, يفمن هذه املؤسسات تفكر يف تدويل 70 %أنمن الواضح  

  يف دراسة. إليهاالدولية وذلك لوجود عوائق سوف نتطرق  األسواق

 : منتوجات احمللية أماممنتوجات الدولية عائق _2_2

  : منتجاتكم ونتائج كانت كما يلي أمامقمت بطرح سؤال هل تلعب املنتوجات الدولية عائق         

 رأياملنتجات الدولية ال تعيق منتجا�م و هذا حسب 10 %منتجاتكم و أماماملنجات الدولية تعد عائق %90

جودة عالية و هلم ثقة  ذاتمنتوجا�م  أن إيلهذه املؤسسات ال ختاف من مواجهة هذه املنتوجات وهذا راجع  أن

  .من هذه املنتوجات  يف ز�ئنهم وعدم ختوفهم 

  

نعم
70%

ال
30%
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  نسب عوائق املنتوجات الدولة:)9شكل( 

  

  إعداد الطالبة �العتماد علي اإلجابة من طرف مسريي املؤسسات  من: مصدر

  : الدولية األسواق إيل  لالدخو  إسرتاتيجية_3_2

سوف تقوم  فإ�االدولية  أسواق إيلطرح سؤال عليها يف حالة اختاذها قرار دخول كل املؤسسات اليت مت   إن       

�السرتاتيجية الشراكة 100%ب اإلجابةكانت   إي�الشرتاك مع الشريك هدف منه املعرفة اجليدة �لسوق 

تستبعد 30 %التصدير املباشر و اإلسرتاتيجيةعليها الدراسة تفضل  أجريتمن املؤسسات اليت 60 %وكذلك

  الفرع �خلارج . إنشاءو اليت يتخوف منها و هي  األحسنالفكرتني و تفضل 

  : والشكل التايل يوضح ما يلي

  

  

ال
10%

نعم
90%



الدراسة المیدانیة                                                                        الفصل الثالث  
 

 75 

  الدولية األسواق إيلالدخول  إسرتاتيجية: )10شكل (                       

  

  إعداد الطالبة �العتماد علي اإلجابة من طرف مسريي املؤسسات مصدرمن:

  : توقعات مستقبلية -4_2

ني املؤسسات اليت اجريت عليها الدراسة بطرح سؤال حول ما الذي تتوقعه بعد مرور سنوات او سنان معظم 

  : فكانت االجابة علي حنول التايل وشكل يوضح ذلك
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   املستقبلية توقعات: )11ل(شك               

  

  إعداد الطالبة �العتماد علي اإلجابة من طرف مسريي املؤسسات  : مصدر من

  الدولية بعد تشبع السوق احمللي و سيطرة عليها  األسواقمن املؤسسات يف حمل الدراسة تتوقع التوجه حنو 70%

البيئة التسويقية الدولية تعد معقدة و ال ميكن  إنحيث فجأة تتخوف من السوق الدويل بسبب تغرياته  20 %و

تبقى يف نفس السوق (حملي) وسيطرة عليه كليا وذلك ملعرفتها اجليدة  للسوق  إنالسيطرة عليها لذلك تفضل 

  نشاطا�انفس السوق و تنوع  تبقي يف إنتريد  10 %إما.

   : عالقة املؤسسة �خلارج_5_2

كانت تربط هذه املؤسسة عالقات   إذاعليها الدراسة حول ما  أجريتقمت بطرح سؤال علي املؤسسات اليت      

من هذه املؤسسات كانت 60 %كانت على النحو التايل انه  إليهاو النتائج املتوصل ,مع متعاملني خارج اجلزائر 

تنوع النشاط تشبع السوق المحلیة توجھ نحو االسواق الدولیة
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 فيما خيص اما, املمولني ال عالقة تربطهم  أوفيما خيص الشركاء  إمافقط  تربطهم عالقة مع موردين من اخلارج

  .األمتكون منشغلة مع العالقات داخل دولة  اخلارجاملتبقية ليس هلا عالقات مع املؤسسات 

  : عدم التدويل أسباب-2-6

نتائج كانت و ال,اليت جعلتكم تستبعدون تدويل نشاطكم  أسبابقمنا بطرح سؤال ملسريي هذه املؤسسات عن 

عدم التدويل أسباب: )12الشكل ( موضحة يف

  

  إعداد الطالبة �العتماد علي اإلجابة من طرف مسريي املؤسسات : مصدر من

  : مثمتلة فيما يلي املعوقات اليت جعلت املؤسسات اليت هي حمل الدراسة إنل نالحظ من خالل الشك فإننا

مث بعد ذلك  أوال تشبعه إيل�ن السوق احمللي غري مشبع مما يدفعهم  يعرتفن من مسريي املؤسسات 80 %

  . األجنيب املنتوجز�ئن احملليني يفضلون التفكري �لتدويل وذلك بسبب 

  العائق الثاين فيعد اقل نسبة ويعترب من معوقات قانونية  أما
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و ذو قدرة  األفضلالعائق يف عدم املعرفة للغات فهذا ليس سبب مقنع الن املؤسسة البد هلا اختيار الشخص  أما

 .�كملهيف التحكم يف اللغات العامل 

  : عالقة األسواق احمللية �ألسواق الدولية-7-2

احمللية يعين �لضرورة جناحها  �ألسواقعليها الدراسة تعتقد انه جناحها  أجريتمن املؤسسات اليت  50%

  احمللية حمفزا لتدويل نشاطها. �ألسواقمن هذه املؤسسات ترى جناحها  %60حني  الدولية, يف �ألسواق

من هذه املؤسسات اليت %�40ملقابل , الدولية �ألسواقتسمح هلا �ملنافسة  منتجا�ا ةجود إنتعتقد 70%و

سوق  إنحيث , الدولية �ألسواقاحمللية يعين �لضرورة جناحها  �ألسواقجناحها  إنهي حمل الدراسة ال تعتقد 

  احمللي خيتلف عن السوق الدويل يف مكو�ته وطبيعته.

منها ترى انه ال %40و, احمللية حمفزا يف تدويل نشاطها ألسواق�من هذه املؤسسات ال ترى يف جناحها 30%

  : الدولية و نتائج مبية يف شكل التايل األسواقميكن جلودة منتجا�ا املنافسة يف 
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  الدولية �ألسواقاحمللية  األسواقعالقة : )13شكل رقم(      

 

  من إعداد الطالبة �العتماد علي اإلجابة من طرف مسريي املؤسسات مصدر
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  : خامتة

  تقدمي دراسة استكشافية علي عينة من مؤسسات والية مستغامن  إيلختاما هلذا العمل الذي سعينا من خالله 

  : بعض النتائج و املالحظات اليت جنملها يف نقاط التالية إيلتوصلت 

 الدولية األسواقاملنافسة يف  إيلاملنتوجات العالية اجلودة تدفع املؤسسات  إن 

  الدولية األسواقالشراكة هي الطريقة الوحيدة الخرتاق  إناعتربت معظم املوسسات اليت هي حمل الدراسة 

  سوق الدولية بسبب عدم معرفتها اجليدة للسوق. إيلختوف بعض املؤسسات من دخول  
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 أصبحتيف ظل االقتصاد السوق وسياسة االنفتاح علي اخلارج خطوة هامة للنمو االقتصادي           

مع الوضع االقتصادي العاملي اجلديد من خالل البحث عن اسرتاتيجيات  تتأقلم آناملؤسسات اجلزائرية حتاول 

 إسرتاتيجية إتباعسوق بواسطة  أووفق خصوصية كل دولة  أومبتكرة  أساليب أوالدولية  لألسواقفعالة للدخول 

الدخول قرار  أنالدولية للمؤسسة حيث  إسرتاتيجية إطاراملستهدفة يف  األسواقلطرح خمتلف منتجا�ا عرب هذه 

املناسبة  وسهلة .  اإلسرتاتيجيةيف حد ذاته يعد خطرا عندما تكون املؤسسة يف حالة اختيار  األجنبية األسواق إيل

ونقطة املهمة ومنطلق الذي يقود  األساسيةواليت تعد الركيزة  اخلارجيةوذلك بعد التشخيص وحتليل الدقيق للبيئة 

التقدم.التوسع و  إيلاملؤسسة   

العاملية و املنافسة الشديدة العاملية  األسواقب علي مؤسسات اجلزائرية الراغبة يف النجاح تعاملها مع ومن هنا جي

. دوليا.و املهارات العمال يف كل ا�االت  متوجاتجيد لتسيري  مسري إجيادمن  عاملي ينطلقتكون هلا تفكري  إن

 :جمموعة من نتائج .جنملها يف نقاط التالية اثر قيامنا �ذه الدراسة توصلنا ايل

بتدويل نشاطها .منها خماطر جتارية وخماطر سوء التقدير اجليد _تواجه املؤسسات عدة خماطر عند قيامها 

 للتكاليف .

للوقوف عند  اخلارجي_البد لكل مؤسسة اليت تفكر يف تدويل ان حتدد نقاط قو�ا وضعفها وان حتلل احمليط 

يدات.الفرص والتهد  

                                      _ضرورة فهم وتطبيق مفهوم عملية تدويل يف املؤسسات اجلزائرية

الدولية وذلك نظرا لعدة عوامل منها �ألسواقاحمللية ال يعد جناحها  �ألسواقجناح املؤسسات  إن_  

 عدم كفاية السوق احمللي 

 حبث عن تعظيم حصة السوقية



 الخاتمة العامة                                                                                           
 

 83 

متغريات السياسية و القانونية.......تغيري يف   

حميط الدولة املضيفة. األم وبني احمليط الدولة  جناحها يتغريومعيار   

.ومنه ميكن القول  معيار جناحها علي مستوى دولة املضيفة األمجناح علي مستوى دولة  أنولكن ال ميكن اعتبار 

                                                     ليست صحيحة.                         األوىلالفرضية  أن

مراكز يف البحث و  إنشاءالدولية ال بد هلا من  األسواق إيل_جيب على املؤسسات اجلزائرية ومع االنفتاح والتوجه 

 التطوير.

احمللية والدولية تساعدها يف رسم  أسواقها_علي كل مؤسسة جزائرية تسعى لبناء قاعدة معلوماتية عن 

  خمتلف سياسا�ا التسويقية

وذلك املستهدفة. األسواقتسيطر بشكل جيدا علي  أنالدولية  لألسواقلدخول  املؤسسات الطموحة كل  أن_

الدخول و العمل  طريقة واضحة و هدف منها البقاء و سيطرة علي ذلك السوق املستهدف  آو أشكال �تباع

بغرض املعرفة  األفضلوتعد الشراكة هي الطريقة . سليمة من خالل استغالهلا للفرص متاحة قرارات اختاذعلي 

صحيحة . لثانيةومن هنا ميكننا القول �ن الفرضية ا. األجنيباجليدة لشريك   

تنظيم حمكم �لسري احلسن  أجياد إيلالقرار �لتدويل وصول  اختاذمتر عملية تدويل املؤسسات بعدة مراحل من -

تدويل نشاطها. إسرتاتيجيةللمؤسسة علي املستوى الدويل من خالل هذه املراحل حبيث جيب عليها اختيار   

انه يوجد عدة �ديدات تواجه املؤسسات للمنافسة و  إيلللمؤسسة توصلنا  اخلارجيمن خالل دراستنا حمليط 

 البقاء يف السوق احمللية.

يعترب معقد. اخلارجياحمليط  أماللمؤسسة مسيطر عليه  حميط الداخلي إن_  
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 : االفرتاضات والتوصيات

و القيام املؤسسة.اتفاقيات اليت ختدم  إبرامالوفود التجارية و  إرسالمن خالل  _دعم الدولة للمؤسسات

اجلمروكية و ختفيض الضرائب. الرسوم إلغاءالتصدير و مبساعدات يف جمال   

تكون  أل�ا األمتبحث علي الدولة املضيفة القريبة من الدولة  أن_جيب علي املؤسسة يف حالة تدويل نشاطها 

 متشابه يف بعض مثال تقارب ثقافات .

خاصة �لنسبة للبيئة الداخلية.مكون  أي إمهال_جيب علي مسؤويل التسويق االهتمام �ملكو�ت البيئة وعدم   

نقرتح مواضيع هامة أنويف اخلتام ميكن   

االتصال �لنسبة للمؤسسات الدولية أمهية_1  

معوقات تدويل املؤسسات اجلزائرية_2  

متطلبات تدويل املؤسسات اجلزائرية- 3  
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