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 مقدمة عامة:

سريعة و متالحقة وعميقة بفعل الثورة التكنولوجية و التغريات  العامل اليوم يشهد الكثري من     
عن كل ىذا بروز العودلة كظاىرة  انبثقوقد   ،رلاالت ادلنافسة بني ادلؤسسات االقتصاديةيف  توسعالادلعلوماتية و 

عدة منظمات   أن ظهورالثقافية، كما  و االجتماعية و االقتصادية و ةانتشرت على كافة اجملاالت السياسي
سامهت بقوة يف تنامي ظاىرة العودلة، اليت تعترب عنصرا فاعال من عناصر العودلة منظمة التجارة العادلية ك

زيادة نفوذ  خاصةالتكتالت االقتصادية العمالقة ومن بني أبرزىا االحتاد األورويب و  إىل جانبها ظهرتاالقتصادية 
الشركات متعددة اجلنسيات على االقتصاد العادلي وسيادة آليات السوق و االندماج بني ادلؤسسات الكربى كل 

 ىدا ساىم بشكل كبري يف إرساء مالمح العودلة.

ادلنافسة فيو فهناك قيود ومشكالت عامة تواجو كل ادلؤسسات فليس من السهل اقتحام السوق العادلي و 
اليت تسعى إىل تدويل نشاطها، ويزداد تأثري تلك القيود على مؤسسات الدول النامية بصفة خاصة نظرا الفتقارىا 

يف  للعديد من مقومات النجاح يف السوق العادلي وادلنافسة فيو، فاستقطاب نصيب من السوق العادلي يكون
واليت تعمل جاىدة على وضع حواجز قوية دتنع دخول ، األحيان على حساب ادلؤسسات العادلية األخرى غالب

ادلنافسني اجلدد وبالتايل فما على ادلؤسسات الراغبة يف النمو وكسب مكانة مرموقة يف السوق ومسايرة التغريات 
ص اليت تلوح يف األفق والتصرف ادلناسب يف البيئية بذكاء إال التسلح بطرق التسيري العصرية وحسن استغالل الفر 

 الًتكيز على البعد االسًتاتيجي للمؤسسة وإعداد وتطوير اسًتاتيجيات عادلية ىجومية.و مواجهة التهديدات 

إن الظروف اليت تعيشها ادلؤسسات اليوم من تغري و تطور يف اإلقتصاد العادلي أثر دالك على إدارة ادلؤسسة و   
يااها فوجدت نفسها رلربة على مسايرة التحديات اجلديدة للتغلب على ادلنافسة و كدلك حتقيق تسيريىا و اسًتاجت

    عن طريق تدويل نشاطااها البقاء و اإلستمرار 

عن سعيها لتحرير جتاراها اخلارجية و توقيعها التفاق كبت ىده التطورات ا و و اجلزائر يف اآلونة األخرية       
كما قامت اجلزائر بتجسيد برامج   ،االحتاد األورويب و رغبتها يف إنشاء منطقة للتبادل احلرالشراكة مع دول 

مت تدعيم ىذه  اإصالحية واسعة اهدف من خالذلا إىل االنتقال حنو السوق و االنفتاح على الشراكة األجنبية كم
 قات.اإلصالحات بإصدار مجلة من القوانني قصد تشجيع االستثمار خارج قطاع احملرو 
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 و اكتساب مزايا تنافسية ية و حتقيق التنمية االقتصاديةر تأىيل ادلؤسسات اجلزائضرورية  بالتايل اصبح منو     
خاصة مع تسارع االجتاه حنو ظاىرة تدويل اإلنتاج إضافة إىل ظهور التكتالت و التحالفات االقتصادية اليت توسع 

 .          الفجوة بني دول الفقرية و الغنية

 كالية البحث: إش 
 ياتضرور أصبحت من  عاصرة حنو اخًتاق األسواق الدولية،ادللتوجهات العادلية اسبق ف من خالل ما

فمواكبة التطورات بالنسبة للؤسسات  ،دلواجهة ادلنافسة العادلية و اكتساب مقومات التنافس و البقاء يف األسواق
السؤال الذي يطرح نفسو بشدة والذي ميثل السؤال  تخفيف من حدة ادلنافسة. ومن ىذا ادلنطلق فانلل مهم

 ىو: ذهاجلوىري لدراستنا ى

 ؟." غزو األسواق الدوليةلمؤسسات لجزائرية ان اككيف بإم" 

 وحتت ىذا السؤال العام ميكن وضع تساؤالت فرعية جيب اإلجابة عنها يف فصول البحث ىذه التساؤالت ىي:

 ؟الدوليةىل تؤثر العودلة على إدارة األعمال  -
 ؟.على أي أساس ختتار ادلؤسسة اسًتاجتيات لغزو األسواق الدولية  -
 ماىي معوقات دخول أسواق الدولية؟. -

 :فرضيات البحث 
سنسعى من خالل ا تتطلب اإلجابة عن األسئلة السابقة وضع رلموعة من الفرضيات كإجابات مسبقة عنه     

 الفرضيات ىي:ه الدراسة إىل تأكيدىا أو نفيها  ىذه ذى

 .نعم، تاثر العودلة بإدالرة األعمال الدوليةالفرضية األولى:-

 سة البيئة الداخلية و اخلارجية ذلا ختتار ادلؤسسة إسًتاجتية لدخول السوق على أساس درا :نيةالثا الفرضية-

ىناك العديد من ادلعوقات دتنع ادلؤسسات اجلزائرية تدويل نشاطها منها ما يتعلق بعدم كفاءة الفرضية الثالثة:  -
 ادلؤسسة و كدلك كثرة ادلنافسة األجنبية. 

 أهداف البحث:

 إن أىم أىداف البحث اليت أردنا إبرازىا تتمثل يف النقاط التالية:
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ظاىرة التدويل و دراسة أسباب ادلؤسسات للقيام باألعمال فهم إعطاء حملة لكل العوامل اليت تؤدي إىل زلاولة  -
 .الدولية

عن طريق اكتساب مهارات وكفاءات جديدة  حتسيس ادلؤسسات بضرورة االستعداد دلرحلة ادلنافسة العادلية -
 .األجنبية يف السوقتسمح ذلا مبواجهة ادلنافسة اليت  لتطوير إدارة أعمال الدولية

 ة اليت ميكن من خالذلا الدخول إىل األسواق الدولية.تبيان الطرق ادلختلف  -

تزويد ادلكتبات العربية مبرجع جديد يف رلال التسويق الدول والذي يفيد الطلبة للقيام مبختلف حبوثهم   -
 وأعماذلم الدراسية يف ىذا اجملال لتوسيع معارفهم.

 :أهمية البحث    
تحقيق معدالت التنمية لالتدويل  ادلفاىيم ادلختلفة و اليت تؤدي إىل زلاولة إطهارأمهية البحث يف  تكمن
ي من ديدة للمنتجات و اخلدمات ادلنتجة زللياً، وحتقيق مركز تنافسي قو اجلسواق األكتشاف اال االقتصادية و 

و    ها كيفية اغتناموكدلك معرفة  ، ادلتاحة لتدويلفرص ال سلتلف و التعرف على خالل دراسة األسواق الدولية
 تطويرىا لتحقيق أىداف ادلؤسسة.

 :حدود الدراسة 
 يلي.احملددات نذكرىا ماقمنا بإجراء حبثنا يف إطار رلموعة من لإلجابة عن اإلشكالية الرئيسية ادلطروحة 

 :و  ىذه الظاىرة على يهمنا ىو التعرف ن ماومسبباتو أل أىم ادلفاىيم ادلتعلقة بالتدويل الًتكيزعلىالبعد الموضوع
حالة تطرقنا إىل مؤسسة إنتاجية جزائرية رائدة يف السوق احمللي و ذلا مكانة و يف دراسة  ،ادلتغريات ادلرتبطة هبا

متخصصة يف الصناعات الغدائية و تكرير السكر و الزيت بامتياز إىل جانب ادليدانية مرموقة يف السوق الدويل 
 ض. العديد من القطاعات ادلختلف دتاما عن بعضها البع

 مؤسسة واقع تدويل أيتندرج الدراسة ضمن الدراسات احمللية  المكاني: البعد” “CEVITAL  
  (دلؤسسة   4102-2000الزمنية )دراسة و حتليل الفًتة  :انيالزمالبعدCEVITAL .يف رلال التدويل 

 :صعوبات البحث 
 واجهتنا عدة صعوبات أثناء إعداد ىذا البحث عرقلت السري احلسن لو ولعل من أمهها: وقد    
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 قلة ادلراجع يف رلال إدارة األعمال الدولية و التدويل. -

 عدم دتكننا من قيام بدراسة ميدانية حقيقية.   -

إجياد مؤسسة للقيام بالدراسة ادليدانية خاصة وأن طبيعة ادلوضوع تتطلب ادلؤسسة اليت تقوم بنشاط  صعوبة -
 التدويل فليست كل ادلؤسسات اجلزائرية تقوم بتدويل نشاطااها.

 أدوات البحث و مصادر المعلومات)البيانات(:

 ية:من اجل القيام ببحثنا ىذا اعتمدنا على األدوات وادلصادر التال      

        ادلسح ادلكتيب: وذلك من خالل االطالع على سلتلف الكتب اليت تناولت ادلوضوع  وىذا باللغة العربية - 
و اللغة الفرنسية كما اعتمدنا على اجملالت ادلتخصصة رغم قلتها  كما اطلعنا على بعض ادللتقيات الوطنية 

 ..ًتنت اليت تناولت جوانب ادلوضوعوالدولية وادلقاالت  وادلراجع ادلوجودة على شبكة االن

إعتمدنا فقط على ادلعطيات ادلتاحة يف ادلوقع الرمسي لشركة سيفيتال،إضافة إىل اجلرائد اإلحصائية: األدوات -
  الرمسية و مواقع األنًتنيت اليت تتابع أجد األحداث اإلقتصادية.

 لمنهج المتبع:ا 
يف ىذه ادلذكرة اوجب االعتماد على منهج متنوع حىت نتمكن من جعلو  إن نوعية البحث الذي عاجلناه    

كل  فنجده وصفي لكشف متوافقا مع زلاور البحث ادلختلفة، حيث يستند بدرجة أوىل على الوصف و التحليل 
 على الصعيد العادلي بصفة عامة وادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية بصفة  ،ما يتعلق جبوانب "تدويل ادلؤسسات"

أما التحليلي وذلك للتطرق إىل شرح وتفسري بعض اإلحصائيات والتطورات اليت مت معاجلتها خالل  ،خاصة
 البحث.

 :هيكل و إطار البحث 
فصالن نظري  ثالثة فصول  بتقسيم ىذه الدراسة إىل قمنالإلحاطة باإلشكالية ادلطروحة ومعاجلتها منهجيا        

 و الفصل الثالث دراسة حالة.

كل ما خيص العودلة اإلقتصادية و حاولنا أن يكون بوابة الفصلني التليني حيث تطرقنا فيو إىل   األول:الفصل 
 خصائصها و عواملها و عالقتها باشركات ادلتعددة اجلنسيات و ما نتج عنها من إدارة أعمال دولية.
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 أن تطبقها   االسًتاتيجيات اليت ميكن وو أشكال  تدويلال مفهومط الضوء على يسلبت : قمناالفصل الثاني
 ادلؤسسات للدخول و البقاء يف األسواق األجنبية.

 :تقدمي يف أولو حملة نظرية عن تسهيالت وصعوبات إمكانية تدويل مؤسسة فقد حاولنا  الفصل الثالث
م مع "سيفيتال" جزائرية،مث طرحنا مثالني توضيحيني لعملية تدويل مؤسسة جزائرية، مث إستعرضنا حالة تدويل رل

 االقًتاحات والتوصيات. ويف األخري تطرح اخلادتة أىم ما توصلت إليو ىذه الدراسة من نتائج  مع تقدمي بعض
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 تمهيد:
 كاستقطبت م،هتزبصصا باختالؼ ادلفكرين عقوؿ على سيطرت اليت الظاىرة العودلة، ظاىرة تعترب                

 كعلى االقتصاديات من العديد على يطغى الذم اذلاجس فأصبحت كالبحثية، احلكومية االىتمامات أغلبية

 ادلباشرة كغَت ادلباشرة األجنبية االستثمارات حركة كلعل .كآثار تداعيات من ربملو دبا تماماتىا من العديد

اجلنسية،توسعت  متعددة العادلية الشركات نشاط تعاظم بفضل تقريبا العامل نقاط كل يف كادلنتشرة ادلتنامية
الدكلية ك أصبحت إدارة األعماؿ الدكلية مسة أساسية ترتكز عليو ادلؤسسات الدكلية  لفهم طرؽ األعماؿ 

 كأساليب اإلدارة يف بيئات سلتلفة.

كسوؼ ضلاكؿ يف ىدا الفصل إعطاء نظرة عامة حوؿ العودلة ك خصائصو ك تأثَتىا على الشركات ادلتعددة 
 ؿ الدكلية ك بيئتها.اجلنسيات باإلضافة إىل مفاىيم عن إدارة األعما
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 . المبحث األول : العولمة االقتصادية
 ماهية العولمة اإلقتصادية.  المطلب األول :

 
 مفهوم العولمة  -1 

ك التكنولوجيا ، ك العمل ك رأس ادلاؿ أك أهنا " اندماج أسواؽ العلم  ىي عبارة عن تكامل دكيل للسلع ،          
ك القوة العاملة ك الثقافات ك التكنولوجيا ضمن أطر  األمواؿيف حقوؽ التجارة ك االستثمارات ادلباشرة ك انتقاؿ 

 .1األسواؽمن الرأمسالية حرية 
ادلعرفية كلها ، ىي ليست بالضركرة ذات أثار اغلابية  العودلة ىي نتيجة حتمية لتطور إنساين يف ادليادين         

مجعاء ،ك يف ظل ىيمنة ادلركز ك بقيادتو ك ربت  اإلنسانيةتعرب عن " حقيقة التحوؿ االستعمارم ك العميق  ألهنا
سيطرتو ك يف ظل سيادة النظاـ العادلي للتبادؿ غَت متكافئ ، سواء من حيث تبادؿ السلع أك رلاؿ انتشار 

 ."2األممأك يف تأثر أمة بعادات غَتىا من  األفكارمات ك ادلعلو 
العودلة ىي جعل الشيء على ادلستول العادلي ، أم نقلو من احملدكد ادلراقب إىل الالزلدكد الذم ينأل            

ستول اليت تتميز حبدكد جغرافية ك مراقبة صارمة على معن كل مراقبة ،ك احملدكد ىنا أساسا ىو الدكلة القومية 
 األمراجلمارؾ ك تنقل السلع ك البضائع إضافة إىل محاية ما بداخلها من أم خطر أك تدخل خارجي ، سواء تعلق 

باالقتصاد ك السياسة أك الثقافة ، أما الالزلدكد فادلقصود بو العامل ، كىي تفيد معٌت تعميم الشيء ك توسيع دائرتو 
زبدـ ك تكرس ك تدعو لتوسيع دائرة  إيديولوجيةليشمل الكل ك ذبلت أكساط االقتصاد ك ادلاؿ كأهنا تعكس 

 .3الباحثُت العودلة باألمركة كمدلوؿ مفاىيمي شلارسالنموذج األمريكي ليشمل العامل ، كمن ىنا ، يقرف بعض 
الشيء عادليا ، كىو أمر ؽلكن أف يتحقق من خالؿ  بانتشارالسبب الرئيسي للعودلة يرتبط أساسا            

قوة أك قول مسيطرة تفرضو حىت يصبح عادليا ، ك بالتايل  االنتشار الطبيعي للشيء يف العامل بدكف افًتاض كجود
ر عل الشيء ينتشر عادليا ، ك ىو أملح العادلية أقرب إىل ادلفهـو يف حيث أف مفهـو العودلة يرتبط بآلية ذبفإف مصط

سلتلف سباما عن األمر السابق ك ادلتمثل بالعادلية ، حيث أف العودلة ترتبط بوجود قول مسيطرة تفرض اآللية ك 
ك ىذا يعٍت أف العودلة اذباه مفركض من قبل القول ادلؤسسات اليت تؤدم إىل انتشار الشيء حىت يصبح عادليا ، 

                                                           
1
 ،رللة إرباد ادلصارؼ العربية،8998،زلاضرة ألقيت يف ارباد ادلصارؼ السوداين بتاريخ و العولمة:تحديات و المواكبة العرب عدناف اذلندم 

 .8،ص8998999،اجمللد888لعددا
2
 .86،ص8188اجملتمع العريب للنشر ك التوزيع،عماف،االردف، الطبعة االكىل ، ،مكتبةالعولمة و أبعادها اإلقتصاديةزلمود حسُت الوادم ك اخركف، 

3
 .9،ص8999،دار احلوار للنشر ك التوزيع،دمشقالعولمة في نظام العلمي و الشرق األوسطيةعبد الرمحاف امحد ابو راشد، 
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ادلسيطرة على دكؿ العامل ، فإنو انتشار لألشياء اليت تشكل مضامُت العودلة على نطاؽ العامل ككل ك بشكل 
الوصوؿ إليها من خالؿ ذلك كفق آلية عمل النظاـ الرأمسايل عمومي مقصود لتحقيق أىداؼ زلددة مسبقا يتم 

ك غلرم تطبيقها  حاليا ك مؤسساتو ك العودلة كفق ىذا ادلفهـو ليست حديثة إذ أهنا ظاىرة قدؽلة السائد يف العامل
بصيغ ك أساليب حديثة ، حيث ارتبطت العودلة يف بدايتها بالتوجو ضلو السيطرة على الدكؿ األخرل مع بدايات 

 . 1ادلباشرةالعمل الرأمسايل كاستمرارية عملية التطور فيو أم مع سيطرة الرأمسالية 
 ، ك ىيكل ك ثقافة ادلنشأة، حبيث تبدأ يف زبصيصإسًتاتيجيةبأهنػا: مرحلة يف تطور  تعرؼ الكونية أك العودلة

السوؽ ادلستهدؼ بأعلى جودة  ادلوارد، مع األخذ يف االعتبار األىداؼ العادلية اليت ترغب يف ربقيقها للوصوؿ إىل
 2ك أقل تكلفة

 كعوامل كاخلدمات كالبضائع السلع حركة أماـ العوائق فيو تزكؿ مفتوحا عادليا ذباريا نظاما العودلة تعٍت              
 كىذا القاعدة ىي األطراؼ كادلتعددة احلرة الدكلية التجارة فيو كتغدك الدكلية احلدكد عرب ادلاؿ رأس خاصة اإلنتاج
 قول فيو كتتحوؿ،  ادلاؿ كأسس كاخلدمات السلع أسواؽ يف متزايد عادلي اقتصادم تكامل إىل النهاية يف يؤدم

 مثل احلاكمة العادلية كادلنظمات اجلنسية ادلتعددة الشركات فيو تفرض عادلي اقتصادم نظاـ إىل العاتية السوؽ
،  كتفصيالهتا مواقعها كانت كمهما األقطاب مجيع بُت تطابقا بل انسجاما الدكيل النقد كصندكؽ الدكيل البنك

 اإلنتاج خط فيها يتحوؿ تارؼلية رأمسالية سَتكرة ىي العودلة أف إىل سوينرم بوؿ ادلعركؼ االقتصادم كيذىب
 إخضاع إىل يقود شلا الرأمسالية اإلنتاج كعالقات كقول اإلنتاجي كالتسويق كالتوزيع ادلبادلة عودلة دائرة من الرأمسايل

 الشامل التبادؿ نظاـ كسيادة كادلركزية العادلية الرأمسالية القوة كتوجيو كىيمنة قيادة ربت الرأمسايل نظاـ إىل كلو العامل
 األسواؽ بُت التمييز كيزكؿ احلدكد ستنعدـ معومل عامل ففي،  ادلتقدمة الرأمسالية االقتصاديات لصاحل كادلتميز
 ادلتنافسة ادلشاريع بُت لفاتكالتحا كاإلستحواذات االندماجات كستزداد العادلية األجنبية كاألسواؽ كاحمللية الوطنية
 األعماؿ عودلة بأف العودلة دعاة كيعًتؼ منها لكل كالتسويقية اإلنتاجية الكفاءة كزيادة التكاليف تقليص حبجة

 مستقلة كطنية اقتصادية سياسات رسم على الوطنية احلكومات قدر من كبَتة بدرجة احلد إىل ستؤدم كالتمويل
 .اقتصادياهتا على احلكومات سيطرة إضعاؼ كعلى

 
 

                                                           
1
 .888،صسبق دكره،مرجع العولمة و أبعادها اإلقتصاديةزلمودحسُت الوادم ك اخركف، 

2
 .887، ص 8996، مكتبة عُت مشس،القاىرة،التسويق الدوليعمرك خَتالدين، 
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 :1نشأة العولمة -2
العودلة مل تأيت من فراغ،كقد يكوف ما حدث ذلا ىو اتساع نطاقها كالًتكيز عليها ك زلالة فرضها يف ظل متغَتات 
سياسية ك اقتصادية ك علمية مواتية،بينما يف ادلاضي القريب مل تتوافر ىده ادلقومات ادلؤثرة،ك بالتايل مل تكن العودلة 

صلب االىتماـ،كمل ذبد من يضخمها ك يدفعها يف كل االذباىات خدمة دلصاحلها،كبالتايل مل تكن ذلا بعاد  يف 
 كثَتة اليت ػلاكؿ البعض زيادهتا يف ىده ادلرحلة من تاريخ التطور االقتصادم.

أصبح أحد ادلفاىيم فللعودلة تاريخ قدمي،فهي ليست نتائج العقود ادلاضية اليت ازدىر فيها مفهومها كداع كانتشر ك 
 الرئيسية لتحليل الظواىر متعددة اليت تنطوم عليها يف السياسة ك االقتصاد ك االجتماع ك الثقافة،

كلعل ما جعلها تربز أثارىا يف ىده ادلرحلة الزمنية اليت ؽلر هبا العامل ىو ناتج عن تعمق أثار الثورة العلمية ك الثقافية 
حصلت يف عامل االتصاالت ك ادلعلوماتية من خالؿ تطور احلواسيب من جانب،كالتطورات الكربل اليت 

 االلكًتكنية ك األقمار الصناعية ك الشبكة العنكبوتية )االنًتنيت(. 
كادلفكركف العرب ك ادلسلموف يرجعوف نشأة ظاىرة العودلة إىل الرسالة السماكية اليت جاء هبا القراف،كمن دلك 

حيد الشرائع ك القوانُت،ك تنظيم القوانُت االقتصادية ك السياسية ك االجتماعية توحيد الدين ك توحيد اللغة ك تو 
 كفق دلنهج موحد لكافة شعوب العامل اليت تريد االنطواء ربت راية اإلسالـ.

أما ادلفكركف الغربيوف يتناكلوف ظاىرة العودلة عرب مراحل،بدءا من ادلرحلة اجلنينية ليت تزامنت مع تشكل 
اإلمرباطورات الكربل مند فجر التاريخ،مثل إمرباطورية االسكندر كإمرباطورية األموية ك العباسية ك ما تلها من 

لصليبية،مث جاءت بعد دلك مرحلة النشوء،اليت استمرت احلركب الدكلية بُت العرب ك األكركبيُت يف إطار احلرب ا
،حيث تطورت ادلفاىيم خلاصة بالعالقات 0871يف أكركبا من منتصف القرف الثامن عشر إىل غاية عاـ 

حىت عشرينيات من  0871الدكلية،كمفاىيم ادلوطنة ك القومية،لتأيت بغدىا مرحلة اإلنطالؽ اليت استمرت من 
زت ىده الفًتة بتطور ىائل يف عدد ك سرعة أشكاؿ االتصاالت الدكلية ك سبت ادلنافسات القرف ادلنصـر حيث سبي

الكونية ك كقف احلرب العادلية األكىل،كنشأت عصبة األمم ادلتحدة،مث جاءت مرحلة الصراع من أجل اذليمنة اليت 
ليقُت اليت مازالت مستمرة استمرت من العشرينيات إىل منتصف لتسعينات من لقرف ادلنصـر ،كأخَتا مرحلة عدـ ا

إىل يومنا ىدا متمثلة يف تصاعد الوعي الكوين ك انتهاء احلرب الباردة كظهور القطبية األحادية )سياسيا( ك زلاكلة 

                                                           
1
-8117،مدكرة ماجيستَت،جامعة بن يوسف بن خدة،اجلزائر،تنافسية اإلقتصاد الجزائري في ظل العولمة اإلقتصاديةإبراىيم عبد احلافظي، 

 .3.ص8118
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دين ك دلواطنة إدماج اقتصاديات العامل الثالث يف اإلقتصاد  العادلي، كزاد االىتماـ يف ىده ادلرحلة باجملتمع ادل
 العادلية.

 
 الثاني: الخصائص و العوامل المساعدة على اتساع ظاهرة العولمة. المطلب

 :خصائص العولمة االقتصادية 1

          1ؽلكن أف نوجز خصائص العودلة االقتصادية فيما يلي :

  سيادة آليات السوؽ كالسعي الكتساب القدرات التنافسية من خالؿ االستفادة من الثورة التكنولوجية
كتعميق القدرات ادلتمثلة يف اإلنتاج بأقل تكلفة شلكنة كبأحسن جودة كبأعلى إنتاجية كثورة االتصاالت، 
  .كالبيع بسعر تنافسي

   دينامكية مفهـو العودلة : إف مفهـو العودلة يف جانبها االقتصادم أك يف جوانبها األخرل يتميز
 .القائمة حاليا كيف ادلستقبلبالدينامكية كاحلركية كالتغَت نتيجة تغَت كتبدؿ القول االقتصادية 

  تزايد االذباه ضلو االعتماد ادلتبادؿ أم تعاظم التشابك كالًتابط بُت األطراؼ ادلتاجرة، كما أدل ىذا
 .االعتماد ادلتبادؿ إىل خلق عالقة يف اذباىُت بُت كل بلد كأخر أك بُت رلموعة من البلداف كأخرل

  حيث أصبح من غَت ادلمكن اف يتم اإلنتاج دبعزؿ عن كجود أظلاط جديدة من التقسيم الدكيل للعمل
 االعتماد عن اآلخرين، بل  أصبح ينبغي التخصص يف إنتاج جزء من ادلنتج الصناعي الوحيد؛

  كحصتها من خالؿ النظر إىل حجم إيراداهتا زيادة دكر الشركات متعددة اجلنسيات كيبدك ذلك كاضحا
  .يف التجارة العادلية

 ات االقتصادية العادلية يف إدارة العودلةتزايد دكر ادلؤسس. 

تقليص درجة سيادة الدكلة يف رلاؿ السياسة النقدية كادلالية،  فحكومات الدكؿ أصبحت تطبق سياسات مالية 
  كنقدية كفقا للخطوط ك ادلعايَت اليت ترمسها جهات فوؽ إقليمية أم ادلؤسسات االقتصادية الدكلية

 ل إىل تعاظم االستثمارات غَت ادلباشرة عن طريق أسواؽ ادلاؿ العادلية زيادة حركة رأس ادلاؿ شلا أد 
                                                           

33ص88، ص  8118اجلامعية  للطبع كالنشر كالتوزيع ،مصر، الطبعة األكىل ، ، الدار لعولمة  واقتصاديات  البنوكعبد احلميد عبد ادلطلب، ا 
1
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 :1العوامل المساعدة على إنتشار ظاهرة العولمة -2
لقد إجتمعت الكثَت من األسباب اليت جعلت ىذه الظاىرة تطفو على السطح متخطية الكثَت من الظواىر 

، كمهما اختلفت الكتابات  الكثَت من الكتاب كآخذة باىتمامات –حىت كإف كانت غَت اقتصادية –األخرل 
كتتفق على أف الرأمسالية العادلية ىي اليت ال تتواف يف فرض قواعد جديدة تتكوف كتتشكل بإستمرار  ا ذبتمعئنفإ

كلعل أف العوامل اليت ساعدت كأسهمت بشكل كافر لفرض ىذه القواعد  .متكيفة مع األكضاع ادلستجدة
   :، تتمثل يف سبعة عوامل مركزية، كىي كالتايل"محسب "فرانسيسكو دم كاسًت 

 التبادالت ادلتزايدة لألسواؽ. 
 الصناعات يف العامل أسبتة.  
 يار اإلمرباطورية السوفيتية كتعجيلها لنهاية مرحلة القطبيةهنإ. 
 الطرؽ اجلديدة لإلعالـ. 
 كونية مشاكل البيئة بسبب تآكل طبقة األكزكف كارتفاع حرارة األرض. 
 التزايد األسي لسكاف العامل. 
 الكوف اذلجرات الكثيفة للسكاف من البادية إىل ادلدينة، من دكلة ألخرل كمن قارة لباقي أجزاء 

ا عوامل ساعدت على هنكمن ادلهم جدا أف نشَت يف ىذا الصدد إىل أف العوامل سابقة الذكر ؽلكن أف نتفق على أ
اجلذكر كادلسببات احلقيقية يف ظهورىا، فإننا ال طلالف يف ذلك مع ما انتشار ىذه الظاىرة، إال أنو فيما يتعلق ب

تضافر على خلق كاتساع ظاىرة العودلة عدة عوامل كمسببات،  ":إليو الدكتور أمحد سيد مصطفى قائال  أشار 
 .ؽلكن إغلاز أعلها فيما يلي

            .ثورة تكنولوجيا ادلعلومات .0

 .التكتالت اإلقليمية الدكلية  .2
                           .تفاقية اجلاتا .3
 .التحالفات اإلسًتاتيجية لشركات عمالقة .4
 .  الشركات العادلية متعددة اجلنسيات كعابرة القارة .5
 .معايَت اجلودة العادلية .6

                                                           

حالةقطاع البًتكؿ،رسالة دكتوراه،جامعة   -بوبكر بعداش،ظاىرة العودلة من خالؿ نشاط الشركات ادلتعددة اجلنسيات 1 
 .7،ص 8181-8119اجلزائر،
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 .تزايد حركة التجارة كاإلستثمارات األجنبية .7
احملللُت كادلفكرين يف ضبط األسباب احلقيقية اليت كيف حقيقة األمر، نصطدـ دائما دبشكلة اخلالؼ ادلوجود بُت 

سبخض عن كجودىا ىذه الظاىرة، كيف ىذا اإلطار ؽلكن أف نديل بنظرتنا حوؿ اجلذكر اليت حفرت عميقا يف 
ا ملخصة يف سبب قد أشرنا إليو سابقا، كىو ظهور كتزايد نشاط الشركات هنتكوين كصَتكرة ظاىرة العودلة، كأ

اجلنسيات، كأما باقي ادلسببات اليت سبت اإلشارة إليها ما ىي إال أسبابا ثانوية عملت على تثبيت العادلية متعددة 
 :السبب ادلركز. كإذا ما أردنا ثوابت مادية على ذلك ألمكن احلصوؿ عليها من خالؿ رلموعة ادلشاىدات التالية

 مارات اليت تتبناىا الشركات تعترب عودلة النظاـ االقتصادم باذباه الرأمسالية خدمة حلرية اإلستث
 .خالؿ تشجيع ادلبادرات الفردية عن طريق مبدأ: دعو يعمل، دعو ؽلر العادلية من

    كجود ادلؤسسات ادلالية الدكلية ىو تدعيم لفكرة عودلة الرأمسالية من خالؿ الشركط ادلفركضة
صد إرغامها على اإلنفتاح على خاصة اليت كانت إشًتاكية  اليت تعاين من األزمات ادلالية ق  على الدكؿ

  .ىذه الشركات

   كجود منظمة التجارة العادلية ىو من أجل توفَت التسهيالت الضركرية لتنقل السلع كاخلدمات
 ىذه الشركات، كبالتايل زيادة حجم ادلبيعات الذم يؤدم يف النهاية إىل تعظيم أرباحها اليت تنتجها

   ي من صنع ىذه الشركات عن طريق أقسامها ادلتخصصة كثورة التكنولوجية كادلعلومات اليت ى
كالتطوير قصد ربقيق كفاءة األداء العالية من خالؿ: اإلنتاج بأكرب كمية، يف أسرع كقت كبأقل  يف البحث

  تكلفة؟

    كأخَتا كليس آخرا، ثورة االتصاالت اليت ىي األخرل من صنع ىذه الشركات من أجل تسريع
   " la globalisation de l’activité "النشاطعودلة ك هبدؼ ربقيق  االنتشار

من أجل كجود سبب  الكإذنا، أال ؽلكن أف نقوؿ يف النهاية أنو ما اجتمعت ىذه األسباب، كردبا غَتىا كثَت، إ
يدا  كإذا اقتضت الدراسة كفصلنا أكثر فيها لوجدنا أف ذلذه الشركات، كاحد، كىو خدمة مصاحل الشركات العادلية 

 ة يف نشأة ادلؤسسات ادلالية الدكلية كادلنظمات كاإلربادات العادلية اليت تنادم بالليبَتالية كحرية التبادؿطويل
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 . والشركات متعددة الجنسيات المطلب الثالث: أبعاد العولمة االقتصادية
 أبعاد لعولمة:  -1

للعودلة أربعة أبعاد رئيسية ىي : البعد االقتصادم،  البعد السياسي، البعد االجتماعي كالبعد الثقايف. كإذا كانت  
البعد الذم نود الًتكيز عليو كالذم يهمنا بالدرجة األكىل يف ىذا البحث ىو  فإفىذه األبعاد تًتابط كتتشابك، 

 البعد االقتصادم.

" العودلة االقتصادية بأهنا تزايد 5991يف تقريره ألفاؽ االقتصاد العادلي سنة  عرؼ صندكؽ النقد الدكيل حيث  
االعتماد االقتصادم ادلتبادؿ بُت دكؿ العامل، عن طريق زيادة حجم كتنوع معامالت السلع كاخلدمات عرب احلدكد 

         1كالتدفقات الرأمسالية الدكلية ككذلك سرعة كمدل انتشار التكنولوجيا".

البعد االقتصادم للعودلة على مبدأ  أساسي كمقدس يتمثل يف حرية التجارة الدكلية كربررىا من القيود   يقـو
األبعاد األخرل  كىو يؤثر يف ، البعد االقتصادم للعودلة ىو البعد األكثر كضوحا كاكتماال كأعليةكالعوائق. ك 

بال أما العودلة االقتصادية فهي تعٍت بركز عامل  .كبَتةيرتكزكف إليو بصورة   كالثقايف( الذين ، االجتماعي )السياسي
 :حدكد اقتصادية كإنذماج غالبية سكاف العامل يف االقتصاد الرأمسايل ادلتضمن

 السوؽ ادلفتوح كحرية التجارة. 
 انسياب رؤكس األمواؿ دكف قيود. 

الدكلة كمل تعد تنتمي إىل دكلة  نشاط عادلي للشركات العابرة للقارات اليت تدير أعماذلا دبعزؿ عن سلطة 
ىوية أك جنسية زلددة كقد مت دمج العديد من الشركات األكركبية  معينة أك قومية أك منطقة جغرافية كليس ذلا

من إمجايل الناتج  %81تريليوف دكالر أم أكثر من  21كاليابانية كيًتاكم لدل ىذه الشركات ضلو  كاألمريكية
 .% من التجارة العادلية81يل القومي العادلي كتستأثر حبوا

 :لغرض العودلة االقتصادية كأعلها استعملت  إىل جانب الشركات العابرة ىناؾ عدة مؤسسات اقتصادية دكلية

 

 

                                                           

.  15،ص  8118، الدار اجلامعية لطبع كالنشر كالتوزيع ، مصر،الطبعة األكىل ، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة عمر صقر،  1
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  :OMC منظمة التجارة العادلية .0

األمريكية )القوة  : استغلتهما الواليات ادلتحدةBMالعادلي كالبنك FMI الدكيلالنقد صندكؽ   .2
من اجل ربقيق مصاحلها  السوفييتاالرباد  انتهاء احلرب الباردة اليت انتهت بسقوطادلهيمنة(منذ 

 .بريطانيا كمصاحل حلفائها الغربيُت خاصة
برامج إعادة ىيكلة   ؿمنها بقبو حيث ألزمت ىاتاف ادلؤسستاف كثَتا من الدكؿ اليت احتاجت للمعونة 

  :تبٍت سياسات السوؽ اليت تتضمن باذباهضاعها االقتصادية كالجتماعية كالسياسية ك تنظيم أل

 ربرير التجارة كتشجيع القطاع اخلاص 
 تنفيذ برامج اخلصخصة  
 جدكلة الديوف اخلارجية  

 تقليص أكجو الصرؼ االجتماعي الذم يتضرر منو يف العادة الفقراء 
ال يتجزأ عن التطور من خالؿ العناكين ادلتضمنة يف الفقرة السابقة، ؽلكن القوؿ بأف مفهـو  العودلة االقتصادية  

حلقة من حلقات تطوره، كذلك لتوفَت رلاالت االستثمار، كاستيعاب العودلة  العاـ للنظاـ الرأمسايل حيث تعد
ذبديد نفسها كالتغلب على  للغرب، كمنباقي مناطق العامل حبيث تسعى الرأمسالية لتكريس تبعية  الفوائض،
تسهيل انتقاؿ القول العاملة كادلعلومات كالسلع  :القوؿ بأهنا بعبارة أخرل ؽلكن ، كالتكييف مع أزماهتا.تناقضاهتا

ات كاالستثمار  يف حقوؿ التجارة األسواؽالعامل، كزبطي احلدكد اإلقليمية كاندماج  كاألمواؿ بُت سلتلف دكؿ
  .ادلباشرة

النظاـ  أبعادىا يف العصر احلاضر بانتصار القول الرأمسالية العادلية، فاستعاد ذت العودلة االقتصادية "لقد أخ 
 1االقتصادم الرأمسايل ىيمنتو كانتشاره يف صور جديدة

 :2تسياالعولمة و الشركات متعددة الجن - 2
تستمد ظاىرة العودلة مظاىرىا األساسية من خالؿ التنامي ادلتزايد ذلذه الشركات، كما أف ىذه األخَتة ربدد 

ا إىل الدكؿ ادلتقدمة كالدكؿ الصناعية احلديثة، كىذا ئهاإلذباه الذم ربذك حذكه ىذه الظاىرة من خالؿ انتما
ا تنشر نشاطها يف عشرات الدكؿ زلاكلة اإلستفادة من كل ادليزات النسبية يف هنبالنسبة ألغلب ىذه الشركات، كأ

                                                           
 تعددة التخصصات،كرقة حبثية بدكف تاريخ،الناظور ادلغربية.ميموف طاىرم،العودلة اإلقتصادية:الوجو احلقيقي للقرية الكونية،كلية م1
 

2
 .44حالةقطاع البًتكؿ،مرجع سبق دكره.ص-ة اجلنسياتبوبكر بعداش،ظاىرة العودلة من خالؿ نشاط الشركات ادلتعدد  
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ا كعماذلا الفنيُت من دكف أف تأخذ أية هتأم دكلة دكف أفضلية لبلد ادلقر القانوين، كما تعمد إىل إختيار إطارا
عَت إىتماما ألم شكل ا ربصل على اعتمادات مالية من أم بلد سبتد إليها أنشطتها، ك تهناعتبارات للجنسية، كأ

عن طريق شركات ادلساعلة أك سلتلف الوسائل  يكن ذلك، إما عن طريق فركعها أك عن طريق عقود الشراكة أك
مدخرات مالية كبَتة، خاصة من دكؿ العامل الثالث،  اجتذابكالطرؽ )القانونية كغَت القانونية( اليت سبكنها من 

كمن ادلالحظ أف ظاىرة العودلة قد اقًتنت  .ورصات العادلية يف ىذا الشأفحيث تعتمد كثَتا على مساعلة البنوؾ كالب
بنشاط ىذا النوع من الشركات، ذلك أف ىذه األخَتة تسعى دكما للسيطرة على العمليات االقتصادية الدكلية، 

العمليات اإلنتاجية على النطاؽ  كىو ما غلعلها يف نفس الوقت تعمل على كضع اليد على رلمل مراحل
مدعما ىذه الفكرة على أف الشركات متعددة اجلنسيات  كيف ىذا الصدد يشَت الدكتور سامي عفيفي حامت.الدكيل

ىي صاحبة ادلصلحة األكىل يف ىذا اخلضم اذلائل من التحوالت االقتصادية العادلية، إذ مكنها ذلك من أف تكوف 
كاليت تتمثل يف تعظيم األرباح إىل  ضيو مصلحتها،القوة الكربل اليت تقود االقتصاد العادلي كربركو حسب ما تقت

 ا أكجدت األسباب اليتهنك ضلن بدكرنا نضيف إىل ىذا القوؿ على أ حدكد خيالية، كالسيطرة على األسواؽ ادلالية 

يئ ذلا ادلناخ كالظركؼ اليت تؤىلها لتحقيق كل ىذه ادلصاحل كأخرل، كأف ىذه األسباب قد إكتملت دبجرد هت
 .ن تشكيل ادلثلث الذم إكتملت أضالعو بظهور منظمة التجارة العادليةاإلنتهاء م

كإذا ما أردنا أف نتتبع ادلراحل األساسية اليت تقطعها ىذه الشركات من أجل بلوغ مرحلة العادلية فإف الشكل التايل 
 مراحل عالمية الشركات متعددة الجنسية (11م)شكل رق             :يوضح ذلك

 
 ر.ع ادلصدر  
 ر.ع اإلمجايل 

 
 

محور                                                                                                         
                                                                                                                                                        الزمن

 ,Patrick Joffre ,comprendre la mondialisation de l’entreprise, ed. economica,Paris,1994 :المصدر

P.12 
 

ك من خالؿ الشكل نالحظ أف الشركات ادلتعددة اجلنسيات سبر بعدة مراحل لتحقيق اإلنفتاح الكامل ك 
 دلك بتثبيث فركعها يف مجيع أضلاء العامل.

                     المرحلة األولى
 اإلنفتاح على التصدير

 المرحلة الثانية     
مسار منتظم لألعمال 

 نحو الخارج

 المرحلة الثالثة
تأكيد تعدد الجنسية بعد فتح 

 الفروع
 

 

 

 المرحلة الرابعة
العالمية بعد توزيع 
 الفروع في العالم

5%       

 

 

 

 

25% 50% 80% 
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ك لظهور الشركات ادلتعددة اجلنسيات تظهر كما ىو مالحظ يف الشكل يف ادلرحلة الثانية إدارة األعماؿ  
العابرة القارات ال ؽلكنها ربقيق دلك دكف شلارسة إدارة أعماذلا على  الدكلية أم أف الشركات العمالقة

 ادلستول الدكيل.
   ،بحث ادلوايلك سوؼ نتطرؽ إىل ادلزيد عن إدارة األعماؿ الدكلية يف ادل

 
 المبحث الثاني:  ماهية إدارة األعمال الدولية

 إدارة األعمال الدولية: تعاريف -1
ىناؾ عدة تعاريف مهمة لألعماؿ الدكلية اليت توصل إليها العديد من الباحثُت ك ادلختصُت يف رلاؿ االدارة 

 الدكلية ك يكمن إغلازىا فيمايلي:
احلدكد الوطنية بأهنا دراسة ادلشكالت اليت تربز حيث تعرب ادلنظمات ك العمليات االدارية " كولدرعرؼ           

 . "ت يف الًتكيب ك اجملاؿكتصبح متعددة اجلنسيا
فقد أشار إىل أف األعماؿ الدكلية تتم بُت دكلتُت أك أكثر ، كأف ىذه األعماؿ تتبع فايير ويذارأما           

 مباشرة من كوهنا عمليات إدارية تتشابك ك تقاطع بطريقة أك بأخرل عابرة احلدكد القومية للبلداف ادلختلفة.
ل بلدين مستقلُت أك أكثر أك فيما عرفها بأهنا تلك األعماؿ اليت تقـو هبا منظمة ما داخ فقدفارمرأما         

 .1بينهم
ىذه التجارة ك ىذا االستثمار ال يقتصراف على السلع فحسب ك لكنهما يشمالف كذلك اخلدمات ك اليت ىي 

اخلدمات ادلالية كادلصارؼ ك  أيضا جزء من التجارة ك االستثمار اخلارجيُت ، ىناؾ خدمات النقل ك الطَتاف ك
غَتىا ك التأمُت ك اإلعالـ ك الفندقة ك اخلدمات التقنية ك االستثمارية ك غَتىا ،كلها صارت رلاال مهما من 

 رلاالت األعماؿ الدكلية .
اء ك ادلعٌت ىنا امتالؾ أك شر االستثمار ادلباشر: يعٍت شراء كسبلك أصوؿ خارجية يف شركات عاملة أك مساعلة فيها 

 شيء ملموس ك زلدد ك بذلك يصبح لنا تأثَت بدرجة ما على مسار ادلنشأة أك الشركة اليت نساىم هبا.
االستثمار غَت ادلباشر:يكوف بشراء أكراؽ مالية كأسهم أك سندات تصدرىا مؤسسة أخرل ك تشًتل ىذه األكراؽ 

لكنو ال يؤثر أك يسيطر على مسارىا ك ادلالية هبدؼ الربح حيث يكوف حلاملها حق غَت مباشر يف تلك ادلؤسسة 
 .2ردبا اليدرم ادلستثمر الكثَت عن  إدارة كعمليات ادلنشأة اليت يشًتم أكراقها اخلاصة إذا كانت يف بلد خر

ك على أساس ما تقدـ فإف األعماؿ الدكلية تتعلق أساسا بأنشطة األعماؿ اليت تعرب احلدكد الوطنية أيا              
شمل اإلدارة السلع أك اخلدمات ،رؤكس أمواؿ ،ربركات األفراد ،أك انتقاؿ التكنولوجيا ... كما تكانت :ربركات 

                                                           
1
 .84،ص8117،دار اللمناىج للنشر،كالتوزيع،عماف،األردف،الطبعة األكىل،إدارة األعمال الدوليةزلمود جاسم الصمدعي، 

89،ص8118،دار ادلريخ للنشر،رياض،الطبعة الثالثة،مدخل:إدارة األعمال الدوليةأمحد عبد الرمحاف أمحد،
2
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األعماؿ اخلاصة ك العامة اليت تؤثر يف األفراد ك ادلؤسسات أكثر من دكلة كاحدة. ىذا  أنشطةالدكلية على كل 
 .1درجة ما سبلكو من معرفة التأثَت قد يكوف يف احلالة اإلقتصادية ذلذه الدكلة أك يف مهاراهتا أك

إذف تعترب إدارة األعماؿ الدكلية اليت زبص أكثر من دكلة إدارة أعماؿ دكلية حيث تتم بعض           
األعماؿ الدكلية عرب احلدكد يف دكؿ أخرل من السلع ك اخلدمات ة األفراد ،األمواؿ ك غَتىا ،فالتصدير ك 

 عماؿ الدكلية طادلا تتم عن طريق األنشطة التسويقية.االستَتاد أحد أشكاؿ األساسية إلدارة األ
 التطور التاريخي إلدارة األعمال الدولية: -2

ضمن ىذه الفقرة سيتم استعراض التطور التارؼلي إلدارة األعماؿ الدكلية ك باألخص العالقات الدكلية 
االقتصادية بشكل موجز فادلقدمات األساسية للعالقات الدكلية كانت )عالقات تعاكنية تكاملية ك ىناؾ 

ية الدكلية للحصوؿ على ادلواد يف التكامل التبعي برزت الشركات االحتكار  عالقات تبعية ك عالقات تنموية( 
ما فوؽ القومية أك  -دكلية -)متعددة اجلنسياتاخلاـ ك على التصنيع يف بلد آخر كرغم تعدد التسميات

 العابرة للحدكد القومية( ك بشكل عاـ ؽلكن ربديد تطور اإلدارة الدكلية على النحو التايل: -الوطنية

 في مرحلة الرق: 2-1
بعد ادليالد ،كمالمح  0ك  0ؽ.ـ ك حىت القرف  0444-0444نشأت ىذه ادلرحلة فتحددت زمنيا مابُت 

-توفر فائض االنتاج -العبودية –عالقات العمل  –بركز طبقة التجار –ىذه ادلرحلة )دخوؿ النقود ادلعدنية 
شوء البذكر األكىل للتجارة الدكلية باإلضافة إىل التخصص ك التنوع( ك تعد ىذه ادلرحلة نواة لإلقتصاد الدكيل )ن

( . من الناحية الكمية ك بسبب ضعف اإلنتاج ك ادلواصالت أصبحت التجارة اخلارجية يف العصور القدؽلة 
اقتصرت التجارة على ساحل البحر  ؽ.ـ( 0044-0044مثال ذبارة ادلصريُت )زلصورة يف مناطق معينة 

ؽ.ـ( مقتصرة على مشاؿ إفريقيا ك جنوب غرب 0444-0444األبيض ادلتوسط .كذلك ذبارة الفنيقيُت )
أكربا .كمن ناحية النوع فإف تقسيم العمل قد مت يف كحدات جغرافية تتأثر هبا العوامل الطبيعية ك اجلغرافية 

 لذلك فإف التجارة ظلت مقتصرة على ادلوارد مثل احلبوب ، النبيذ، اخلشب ،ك كذلك العبيد.
 مرحلة اإلقطاع: 2-2

ك كذلك يف  01ؽ.ـ( ك يف اصللًتا يف القرف  01-0ىذه ادلرحلة من السقوط اإلمرباطورم الركماين ) استمرت
.ضمن ىذه ادلرحلة فإف اإلنتاج كاف مسخرا للطبقة احلاكمة  0180فرنسا ك ركسيا ك استمر حىت عاـ 

باب ضعف العمل بسبب ضعف الدكلة مث تطور نسبيا يف أكربا ك الشرؽ ،إف أس،التبادؿ التجارم زلدكد ،
التجارم )االقتصادم ذك قاعدة ضعيفة ،ضعف ادلواصالت ،انعداـ األمن،انعداـ النقود ك القاييس ك ضعف 

 اإلدارات  باإلشراؼ على ىذه العمليات التجارية (
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 مرحلة رأس المال التجاري: 2-3
الطبقي ك تطور عمليات التبادؿ السلعي ، اإلستكشافات اجلغرافية هناية  نشأت ىذه ادلرحلة بإهنيار نظاـ اإلقتصاد

،كظهور االستعمار بشكلو التقليدم الذم حاكؿ السيطرة على التجارة العادلية كلها كىذه ادلؤشرات   00القرف 
 كلها مهدت لقياـ سوؽ عادلية رأمسالية كقعت تأثَتاهتا الدكلية من خالؿ:

 لألسواؽ:  توسيع الرقعة اجلغرافية 

الفضة(كذلك ظلو ك تطور -الذىب-،إسبانيا ،ىولندا )نتيجة لدكر النقودإف التوسع اجلغرايف مشل كل من الربتغاؿ 
( اليت كانت تتعاطى التجارة مع الياباف ك 0111-0840الصناعات ك الشراكات يف اذلند الشرقية ك البولوندية )

ادلستعمرات ك كذلك شركة اذلند الغربية ك اذلولندية اليت احتكرت الصُت ك اليت لعبت دكر كبَتا يف السيطرة على 
شلا أدل إىل ظهور ادلنافسة احلرة كذلك ظهور  04ك بداية القرف  01السواحل الغربية إلفريقيا ك أمريكا يف القرف 

 الكوستَتف(.-الًتكست -ادلستيديكات-أنواع من االحتكارات )الكارتل

 كلياإكتساب أكربا الغربية مركزا د: 

 .1ك خاصة أف تأثَتاهتا إذبهت ضلو دكلية األعماؿ التجاريةإكتسبت أكربا الغربية مركزا دكليا مهما 

 مرحلة الثرة الصناعية: 2-4

الصناعي من  ت ك التطورات حيث ربولت ك سائل االنتاجمن التغَتا سلسلة 15 قرنالشهدت اكركبا يف بداية 
الصناعية الضخمة مشلت سلتلف ادليادين  كاف ظهورىا األكؿ يف بريطانيا مث تلتها  اليدكم اىل األجهزة ك االالت

 بقية دكؿ اكركبا مث العامل،كمن نتائج الثورة الثورة الصناعية:

 سيطرة الطبقة البورجوازية على االقتصاد كحىت على احلياة السياسية.-

  .البروليتاريةة ىجرة الفالحُت من ريف اىل ادلدينة،كظهور دبا يسمى الطبق -

ك دلك عن طريق زيادة االنتاج الزراعي ك الصناعي  عيشية لالكركبيُتدلازيادة ملموسة للمستويات  -
 ك بالتايل زيدة القدرة الشرائية. أسعارالدم اغرؽ االسواؽ ك صلم عنو اطلفض يف 

 بنوؾ،البورصات...(. تطوركسائل النقل ك نفتاح االسواؽ ك بركز ادلؤسسات ادلالية ) ال -
  انتشار ك زيادة احلركة االستعمارية االركبية.  -
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 حتكارية لإلقتصاد العالمي:مرحلة اإل 2-5
التاسع عشر، حيث زادت  بدأت ىذه ادلرحلة مع دخوؿ الرأمسالية مرحلة االحتكار يف النصف الثاين من القرف

الكبَتة تزيح من أمامها ادلؤسسات الصغَتة  الصناعيةدرجة تركز اإلنتاج كرأس ادلاؿ، كأخذت ادلؤسسات 
ادلنافسة، كبرزت قوة رأس ادلاؿ ادلايل، كىو رأمساؿ يستخدـ يف الصناعة  كادلتوسطة، منهية بذلك عصر رأمسالية

ادلدخرات  بصورة أساسية،كتسيطر عليو البنوؾ كالشركات الصناعية، فلم تعد مهمة البنوؾ رلرد التوسط جلمع
األكرب من رأس ادلاؿ النقدم  قراضها دلن يريد بل "غدت احتكارات قوية" ذبمع ربت أيديها اجلزءكإعادة إ

 .ادلواد األكلية للجماعة، كتتحكم يف جانب من كسائل اإلنتاج كمصادر

 خصائص ىذه ادلرحلة:
 مرحلة االستعمار -0

ادلستعمرات يف الديوف، االحتالؿ رؤكس األمواؿ اخلاصة، إغراؽ  كانت كسيلة التكييف ذلذه ادلرحلة: تصدير
 السياسية، القواعد العسكرية. العسكرم كالسيطرة

التصريف اخلارجي، احلصوؿ على ادلواد اخلاـ بالسعار  آثار التكييف على البالد الرأمسالية: مزيد من أسواؽ 
 .باخلارج، ك إمكاف زيادة األجور كرفع مستول ادلعيشة منخفضة، زيادة األرباح ادلتحققة

الًتاكم  البالد ادلتخلفة: مزيد من تشويو النتاج احمللي، فقداف الفائض االقتصادم كإضعاؼ كأما آثار التكييف على
 .السياسي احمللي، فقداف السيطرة على توزيع كزبصيص ادلوارد، ك فقداف االستقالؿ

 مرحلة االمربيالية ) االستعمار اجلديد(  -
 إخضاع عمليات التنمية لشركط تراكم رأس ادلاؿ 

االقتصادم للبالد ادلتخلفة دكف تغيَت بعد ربررىا سياسيا، ادلعونات  ككانت كسيلة التكييف ذلا: بقاء اذليكل
 كالعسكرية، التأثَت يف اذباىات التنمية، العدكاف االقتصادم كالعسكرم. االقتصادية

عمليات  ية: ذبديد عالقات السيطرة كالتبعية على البالد ادلتخلفة، إخضاععلى البالد الرأمسال كآثار التكييف
 التنمية لشركط تراكم رأس ادلاؿ، كمزيد من هنب الفائض االقتصادم.

الرأمسالية، تعويق  التكييف على البالد ادلتخلفة: زيادة التبعية كالتجارية كالتكنولوجية مع ادلراكز أما آثار 
 الفائض االقتصادم عمليات التنمية، فقداف

 
 :1مرحلة نشوء النظام االشتراكي  2-6 

                                                           
1
 87،مرجع سبق دكره ،ص إدارة األعمال الدولية زلمود جاسم الصمدعي، 
 



:                                          تداعياث العولمت على إدارة األعمال الدوليتولالفصل األ  
 

20 
 

بعد  ،اليت إتسعت 0101إف اهنيار كحدة السوؽ االشًتاكية يف السوؽ العادلية الرأمسالية الثورة الركسية سنة 
احلرب العادلية الثانية لتضم بلداف أكربا الشرقية )ادلنظومة االشًتاكية،كذلك استغالؿ الدكؿ النامية )التحرر 

شلا أكجد عدة أنواع من األسواؽ الرأمسالية الدكلية ك السوؽ االشًتاكية العادلية ك السوؽ العربية ادلشًتكة  الوطٍت (
 يا ك كذلك األسرة ادلشًتكة يف مشاؿ ككسط إفريقيا ،األسواؽ ادلشًتكة لبلداف جنوب شرؽ آس

 : 1خصائص إدارة األعمال الدولية-3
من خالؿ مفهـو إدارة األعماؿ الدكلية يتضح لنا العديد من اخلصائص ك ادلميزات اليت تتصف هبا إدارة األعماؿ 

 الدكلية ك اليت سوؼ نعرض منها مايلي:
)الشركات( ك العمليات اإلدارية احلدكد القومية ك تصبح تعرب ادلنظمات  حيثت اليت تربز دراسة ادلشكال -

 متعددة اجلنسيات يف الًتكيب ك اجملاؿ .
 األعماؿ اليت تقـو هبا ادلنظمة)الشركة( داخل دكلتُت مستعملتُت أك فيما بينهما  -
ليت تعرب احلدكد القومية ك اليت ميداف من ميادين اإلدارة ك البحث األكادؽلي ،تتعلق أساسا بأنشطة األعماؿ ا -

 تشمل حركة السلع ك اخلدمات ،رؤكس األمواؿ ،األفراد،إنتقاؿ التكنولوجيا كحىت اإلشراؼ على ادلوظفُت.
إف اإلدارة الدكلية تشمل على كل من أنشطة األعماؿ اخلاصة ك األعماؿ العامة اليت تؤثر يف األفراد ك  -

 ادلؤسسات أكثر من دكلة كاحدة.
ارة األعماؿ الدكلية تستلـز العمل بُت دكلتُت أك أكثر ،ك ذلذا فإف ادلفاىيم الفريدة لألعماؿ الدكلية تنبع إد -

 القومية لبلداف سلتلفة.مباشرة من كوهنا عمليات تتشابك كتتقاطع بطريقة أك بأخرل ،عابرة للحدكد 
اط اإلختالؼ بينها ك بُت األعماؿ احمللية  إف أىم اخلصائص اليت تتسم هبا إدارة األعماؿ الدكلية تستند إىل نق

 كمايلي:

 النمو السريع اإلنفجارم:  3-1
إف إحدل االختالفات ادلهمة ىي يف ظلو كل من حجم ك عدد من ادلراكز ادلتعددة اجلنسيات ،كهبذا الصدد يكوف 

ادلباشر. الًتكيز على كيفية التدكيل السريع لألعماؿ لتأخذ مكاهنا يف زيادة اإلستثمار األجنيب  
 السيطرة ادلركزية: 3-2

اإلختالؼ الثاين ادلهم بُت الشركات العادلية ك الشركات الدكلية ىو السيطرة ادلغلقة من قبل مراكز القيادة فيها 
اجلوية السريعة ،النقل ،اذلاتف،الفاكس ك  االتصاالتشلكنة من خالؿ خطوط حيث تكوف مثل ىذه السيطرة 

.يف السابق لوحظت عدة صعوبات يف التنسيق ك االتصاؿ،كلكن بعد التطور اذلائل يف كسائل االتصاؿ  الكمبيوتر
ك النقل أدت إىل التغلب على ىذه الصعوبات ك بالتايل إىل التغيَت يف الظركؼ ك الذم أدل إىل إنشاء رلاميع 
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يل ادلبيعات ذلذه الشركات ،ك بذلك يف دفع ك تسه أسهمتالتسويق كمجموعة أكربية ك مؤسسة التجارة احلرة شلا 
 أصبحت السيطرة ادلركزية ضركرة زلتملة.

 :االنتقالقدرة عوامل اإلنتاج على  3-3
بسهولة نسبية ،أما بُت البلداف ادلختلفة فهناؾ  اإلنتاجيف اإلدارة الداخلية )الوطنية( يف البلد الواحد تنتقل عوامل 

دلكاف فقد سبنع الدكلة ىجرة األفراد إليو ك قد ربظر خركج من الصعوبة  اإلنتاجعقبات كثَتة ذبعل انتقاؿ عوامل 
 رؤكس األمواؿ منها.

 اختالف العمالت في التجارة الدولية : 3-4
فالتجارة الدكلية تتميز بعكس التجارة الداخلية بكوهنا تقـو بُت أقاليم زبضع لسلطات نقدية سلتلفة فنجد يف البلد 

بوحدهتا كل قيم التجارة يف الدكلية توجد عملتاف عملة البلد ادلصدر ك عملة البلد الواحد عملة كاحدة تقاس 
 ادلستورد الذم يؤدم إىل تغَت يف أسعار الصرؼ.

 :اختالف الحدود السياسية و الجغرافية 3-5
األعماؿ الدكلية ذباكز حلدكد السياسية ألعماؿ معينة ك ىدا يعٍت أهنا تشكل حلقة الوصوؿ بُت دكؿ العامل.ك  يف

عملية االتصاؿ يف السوؽ الوطنية ك السوؽ العادلية، بينما األعماؿ الداخلية )الوطنية( ىي اليت تقـو دبهمة التداكؿ 
 السلع ك اخلدمات داخل حدكد الوطن فقط.

  :تعريفة جمركيةوجود  3-6
ك إمكانية ربقيق تراكم عن طرم التجارة اخلارجية األمر الذم يساعد على ربقيق عملية توزيع للثركات الوطنية بُت 

 بلد ك آخر.
تختلف األعمال الدولية عن الوطنية المحلية من حيث أن الشركة التي تعمل خارج الحدود عليها أن  3-7

 ة أنواع من البيئات لثالثتتعامل مع متغيرات أو عوامل 
 بيئة األعمال الدولية.: المطلب الثاني

طبيعة أعماؿ ادلنظمة اليت تعمل يف أكثر من دكلة ك بالتايل  الختالؼإف بيئة األعماؿ الدكلية زبتلف نتيجة 
الظركؼ ك  إلختالؼاإف كاف دلك  األخرلتتعامل ك تتأثر مع أكثر من بيئة ك لكل كاحدة خصائص زبتلف هبا 

يئة ك لدلك تسعى ادلنظمة الدكلية على تكييف أنشطتها دبا ينسجم مع احتياجات كل العوامل اليت تؤثر يف كل ب
بيئة ترغب العمل فيها،ك بشكل عاـ ؽلكن تعريف بيئة األعماؿ الدكلية على أهنا كل العوامل ك ادلتغَتات اليت ربيط 

 على ظلوىا ك تطورىا ك استمرارىا. كتأثر يف ادلنظمة بشكل مباشر أك غَت مباشر
ك من ىا ؽلكن ربديد اىم بيئات إلدارة األعماؿ الدكلية ك ادلتمثلة يف: البيئة السياسية ك البيئة القانونية ك البيئة 

 التكنولوجية ك البيئة الثقافية ك االجتماعية.
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 :1البيئة السياسية1-
لد األـ ك ىو البلد الذم فيو مقر الشركة ك أصلها ك من كجهة يف البيئة السياسية ىناؾ أكال السياسة،كحكومة الب

نظر الشركة تلك بيئة زللية تدركها جيدا علما بأنو قد تكوف لبلد ادلقر سياسات تِثر على أعماؿ ادلنشأة الدكلية شلا 
تعمل فيها  يوجب استيعاهبا ،يأيت بعد ذلك البلد ادلضيف ، الذم فيو أعماؿ الشركة الدكلية ك ىو الساحة اليت

،كالبيئة اليت ربد نفسها داخلها ،كلذا عليها أف تستوعب تلك البيئة السياسية ،ك كيف تؤثر على تلك 
 الشركة،تأخذ ذلك يف االعتبار عند ازباذ قراراهتا.

 أىم العناصر يف البيئة السياسية ىم :حكومة البلد ادلضيف بنفوذىا يف سن القوانُت ك اإلجراءات مث بَتكقراطيتها
اليت ذلا سلطة التنظيم ك تنفيذ القوانُت ك ربصيل الضرائب ،للدكلة كبَتكقراطيتها نفوذ كاسع يأيت من قدرة الدكلة 
على تنظيم النشاط االقتصادم بل ادلساعلة فيو ،كما ذلا أثر  على كل  النشاطات السياسية كاالجتماعية ك أىم 

 العناصر السياسية من كجهة نظر ادلنشأة ىي :
 ـ االقتصادم ك القانوين:النظا 

نشَت ىنا إىل فلسفة الدكلة االقتصادية ،كىل تتبع نظاـ االقتصاد احلر الذم يعمل فيو ادلبادرة الفردية دكف قيود   
من خالؿ نظاـ السوؽ )العرض ك الطلب ( أـ تتبع الدكلة التخطيط ادلركزم ) االشًتاكية( الذم فيو تسيطر الدكلة 

 قرر ماذا تتبع ك كيف يوزع ،كيقابل كل نظاـ اقتصادم نظاـ قانوين.على كسائل اإلنتاج ،كت
 :حدة الشعور الوطٍت 

الشعور الوطٍت شعور شعرم طبيعي ،ىو موجود يف كل قطر ، كىو يعٍت اإلخالص للوطن ، ككضع ادلصاحل 
 الوطنية، فوؽ أم إعتبار عادلي ، كتتبع من ىذا الشعور ضغوط على الشركات األجنبية .

 

 دخل الدكلة ك ربكمها:مدل ت 

تتدخل الدكلة ادلضيفة بادلصادرة ك التأميم ، ادلصادرة تعٍت أخذ ادللكية مع التعويض أك بدكنو ، أما التأميم فيعٍت 
قصر النشاط ادلعُت على ادلواطنُت ،شلا يعٍت إجبار األجانب على بيع أصوذلم ردبا باخلسارة أك حىت مصادرهتا 

 األسعار ك تنظيم االستَتاد ك التصدير ك الرقابة النقد ك الضرائب كمنح الًتاخيص. ،تتدخل الدكلة أيضا بتحديد
 :االستقرار السياسي 

عموما يقود االستقرار السياسي مع السياسات ادلالئمة إىل االزدىار للنشاط االقتصادم ،كتلك ىي نوعية البيئة 
لتخطيط سهال ، كتنفيذ اخلطط ميسرا ،إال إذا  اليت تفضلها الشركات األجنبية مع االستقرار السياسي  يصبح ا

كانت احلكومة عدائية ضلو الشركات األجنبية أك ضلو شركة معينة فال تفضل الشركة ذلك حىت ك إف كانت 
 احلكومة مستقرة.

                                                           

.3،ص8188-8188رة األعماؿ الدكلية،كرقة حبثية،جامعة ادلرقب،ليبيا،زلمد أمحد لبوعزم،إدا 1
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 المخاطر السياسية و االقتصادية : 1-1
ها ،كمن شأنو أف يؤثر سلبا على ادلخاطر السياسية ىي احتماؿ حدكث تغيَت يف سياسة الدكلة ادلضيفة أك بيئت

 أداء الشركة ادلعينة .
 كتقسم ادلخاطر إىل نوعُت:

 سلاطر عامة تتعرض ذلا مجيع الشركات األجنبية بدكف فرز. -
 سلاطر خاصة تواجو شركة أجنبية معينة أك صناعية معينة أك مشركعا بعينو. -

 ك القسم الثاين يتضمن نوعُت:
 سلاطر تؤثر على ادللكية ، كقد تستدعي التنازؿ عن كل أك جزء منها. .أ

 سلاطر تؤثر على العمليات ، ك بالتايل على التدفق النقدم ك معدؿ العائد. .ب

 المضيفة:تعارض األهداف بين المنشأة الدولية و الدولة  1-2
حوؿ أشياء مثل : كقع الشركة على التنمية  تركز الصراع تارؼليا بُت الشركات األجنبية ك طموحات الدكلة ادلضيفة

االقتصادية يف الدكلة ،هتديد السيادة الوطنية ،التحكم األجنيب للصناعات اإلسًتاتيجية ،أقساـ ادللكية ك 
التحكم مع الشركاء احملليُت ،أثر نشاط الشركة على ميزاف ادلدفوعات كأسعار العمالت ،التحكم يف أسواؽ 

رد الطبيعية .الصادر كاستغالؿ ادلوا  
 تعارض المصالح في المجال اإلقتصادي:  1-2-1

ادلتواصل ، التوظيف الكامل  تنصيب األىداؼ اإلقتصادية للحكومات عموما يف أشياء مثل : النمو اإلقتصادم
للموارد البشرية ك الرأمسالية ،استقرار األسعار ، التوازف الداخلي ك اخلارجي ، كتوزيع عادؿ للدخل كتقييد 
السياسات ادلتبعة لتحقيق ذلك نشاط الشركات احمللية ك األجنبية ، ألف عمليات الشركات األجنبية ، ألف 

 متعارضة مع ىذه السياسات .عمليات الشركات األجنبية قد تكوف 
 السياسة الرأمسالية  -ب  .          السياسة النقدية -أ      ك بعض ىذه السياسات :

 السياسات الجبائية و السياسات التنمية البشرية :  1-2-2
دلصدرة عندما تقـو بوضع حواجز مجركية أك غَت مجركية أماـ الواردات ،من الطبيعي أف تتأثر الشركات األجنبية ا

إىل ذلك البلد ، كتشعر أهنا سوقها مهدد،الدكلة قد تفعل ذلك لتشجيع الصناعة احمللية ،أك لتخفيض الواردات 
،إذا كاف لديها عجز يف ميزاف ادلدفوعات ،كذلك قد تفرض الدكلة ادلضيفة على الشركات اليت ذلا عمليات 

ة أك تتخذ شريكا زلليا يف الوقت الذم تشعر الشركة أف داخل القطر أف تستخدـ ادلوارد أك العمالة احمللي إنتاجية
 ادلوارد احمللية غَت مالئمة ،أك أف العمالة احمللية غَت مؤىلة أك أهنا ال تريد شريكا يطلع على أسرارىا.

 تعارض المصالح في مجاالت غير اقتصادية: 1-2-3
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ىناؾ رلاالت أخرل غَت اقتصادية،أكىي اقتصادية كلكن بطريقة غَت مباشرة قد تتعارض فيها الشركة األجنبية مع 
أىداؼ احلكومة ك السياسة ، كدبعٌت آخر أف ما تقـو بو الشركة ك ىي تسعى كراء أىدافها اإلقتصادية ،قد ػلبط 

 ناؾ خالؼ يف اجملاؿ اإلقتصادم.أك ؽلنع ربقيق ادلصاحل ادلشركعة للدكلة حىت كإف مل يكن ى
 ك نستعرض ىنا أىم تلك االىتمامات ادلوجهة ضلو الشركات الدكلية:

األمن القومي كالسياسة اخلارجية . ب                           استعمار اقتصادم .أ  
            اىتمامات  آخرل .د                  تشويو اإلرث الثقايف ك الد .ج

 اإلجراءات الحكومية المتعارضة مع عمليات الشركات األجنبية: 1-3
قد تضع اإلجراءات ك القوانُت احلكومية أعباء ثقيلة على الشركات األجنبية ، ك ؽلكن تقسيم ىذه اإلجراءات 

 إىل ثالثة أنواع رئيسية كىي:
 إجراءات زلايدة: 0-0-0

ك احمللية كإظلا ادلقصود هبا مجيع الشركات، كلكنها غالبا أك على األصح إجراءات ال تفرؽ بُت الشركات األجنبية 
 تؤثر على الشركات األجنبية أكثر شلا يؤثر على الشركات احمللية كنذكر منها التايل:

 أف ػلتل مواطنو الدكلة ادلضيفة ككظائف عليا ك مقاعد غي رلالس إدارة الشركات . -
 السوؽ احمللي بسعر زلدد. إجبار الشركات العاملة يف التصدير أف تبيع يف -
 كضع قواعد لألسعار الداخلية تسهل ربصيل الضرائب.-
 ربديد نسبة دنيا للمحتول احمللي يف كل منتج على الشركات اإللتزاـ بو. -
 إجراءات منحازة: 0-0-0

ل احلواجز هتدؼ ىذه اإلجراءات إىل إعطاء الشركات احمللية ميزة فوؽ الشركات األجنبية األصل سباما مثلما تفع
 اجلمركية ، من ذلك :

 السماح فقط باالستثمار األجنيب -أ
 فرض رسـو أك ضرائب عالية على الشركات األجنبية العاملة يف البلد -ب
 عدـ مساح الشركات األجنبية باالقًتاب من البنوؾ احمللية  -ت
 احلرماف من األصوؿ ادلملوكة: 0-0-0

جزئيا أك قد يتضمن رلرد احلرماف من استخداـ األصوؿ لفًتة كجيزة أك قد يكوف ذلك حرمانا كامال أك قد يكوف 
 طويلة الشيء الذم سيضعف الشركة على أم حاؿ .

 
إجراءات يتخذها البلد موطن الشركة األجنبية: 1-4  

 قد تفرض الدكلة موطن الشركة اخلارجية ،قواعد لسلوؾ شركائها يف اخلارج ،أك قوانُت متصلة بسياستها اخلارجية
 أك الداخلية ،على الشركات من ذلك البلد مراعاهتا كىي بذلك ربد من حريتها يف ازباذ قراراهتا .
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 إدارة و تقييم المخاطر: 1-4-1
إدارة ادلخاطر تعٍت القدرة على التنبؤ بوقوعها ك التهيؤ لذلك لكن كيف ؽلكن التنبؤ بأف الدكلة ادلضيفة ستتخذ 

الشركة أك ربرمها من أمواذلا؟ذلك أمر شاؽ ،لكنو ضركرم كعلى ىذا األساس  إجراءات من شأهنا أف سبيز ضذ
 كدراسة ادلخاطر تستطيع الشركة أف تتخذ قراراهتا آخذة يف احلسباف ذلك األمر ك أثره احملتمل على عملياهتا.

قتصادم مل كمع كل ىذه الدراسات ك التحليالت ،ال يستبعد كقوع حوادث أك تغَتات يف الوضع السياسي ك اإل
 يتنبأ بو أحد ، لذا على الشركة أف تتخذ خطوات إضافية.

 
 :1البيئة القانونية -2

ذبدر اإلشارة إىل أف البيئة الدكلية من كجهة نظر الشركات الدكلية تتصف بالتشويش ك التخبط كيرجع ذلك إىل 
 اليت تتمثل يف :تعدد كاختالؼ يف القوانُت ك الضوابط القانونية ك االجرائية بُت الدكؿ ،ك 

 ) القرآف ك السنة النبوية( اإلسالمية الشريعة  -أ
القوانُت اإلشًتاكية ادلنبثقة عن النظاـ ادلاركسي ك ادلؤثرة بضوابطها على الدكؿ اليت كانت تأخذ بالنظاـ  -ب

 الشيوعي مثل دكؿ اإلرباد السوفيايت سابقا ،ك الصُت ك كوريا الشمالية ك كوبا .
 مصادره من القوانُت االصلليزية ك الفرنسية ك االسًتالية ك غَتىا  اـ الذم يستمدالقانوف الع -ج
 اإلسالميةالقانوف ادلدين : ادلستمد من األصوؿ أك القوانُت الركمانية القدؽلة )ك ادلعموؿ هبا حىت يف دكؿ غَت  -د

 ك الدكؿ غَت االشًتاكية(
ت العادلية غلب أف تدرؾ ادلبادئ الرئيسية للقانوف الدكيل مع األخذ يف عُت االعتبار ىذه ادلشكلة فإف الشركا

الذم يستعمل يف إطاره حىت كإف تأثرت بالقوانُت على ادلستول السوؽ ادلضيف،ككذلك القانوف احمللي بالدكلة 
 األـ .كمن أىم ىذه ادلبادئ مايلي:

 مبدأ السيادة )سيادة الدكلة(: 0-0

حلرية ك السيادة يف سن القوانُت اليت تراىا مالئمة ذلا ،ك أف النظاـ طبقا ذلذا ادلبدأ فإف لكل حكومة ذلا ا
 القضائي يف إحدل الدكؿ ال يستطيع فرض عقوبات على دكلة أخرل .

 مبدأ اجلنسية: 0-0
فكل دكلة ذلا احلق أك السلطة الكاملة يف مقاضاة مواطينيها بغض النظر عن أماكن تواجدىم  أم حىت لو كانوا 

 خارج حدكدىا .
 مبدأ اإلقليمية: 0-0

                                                           
1
 .844،ص8118-8111،دار اجلامعية،اإلسكندرية،إدارة األعمال الدوليةعبد السالـ أبو قحف،  
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ك الذم يشَت إىل أف كل دكلة ذلا احلق يف تطبيق قوانينها داخل حدكدىا القانونية أك اجلغرافية ادلعًتؼ هبا دكليا 
.فالشركة األدلانية اليت تبيع سلعة معينة أك غَت صاحلة لالستخداـ اآلدمي يف بريطانيا ؽلكن زلاكمتها طبقا 

 كاف مركز الشركة خارج احلدكد الربيطانية .للقانوف الربيطاين حىت ك لو  
 مبدأ احلماية:  0-0

كىذا ادلبدأ يعٍت أف كل دكلة ذلا احلق يف كضع ك تطبيق القوانُت اليت تكفل محاية األمن القومي ك السالمة العامة 
 للوطن ك ادلواطن .

يم يف حل ادلنازعات بُت يضاؼ إىل ما سبق أف الشركات العادلية متعددة اجلنسية غلب أف تتفق مع التحك
األطراؼ عند عقد االستثمار ،كما غلب أف تدرؾ القضايا ادلرتبطة بالتحكيم الدكيل سواء ما يرتبط بالتحكيم 
التجارم الدكيل ك حاالتو ادلختلفة )مثل ىل مركز ألعماؿ الطرفُت يقع يف دكلتُت سلتلفتُت .ىل ؽلكن اللجوء 

زاع يرتبط بأكثر من دكلة ......؟(،ككذلك العالقات بُت سيادة الدكلة دلنظمة التحكيم دائمة ،ىل موضوع الن
كالفكرة أك قابلية ادلوضوع زلل نزاع التحكيم ،كما ىي قواعد ادلوضوعية يف القوانُت التحكيمية ،ككيفية أعماؿ 

 قواعد التجارة الدكلية يف قضاء التحكيم ...... ك غَتىا .  
 

 :1البيئة التكنولوجية -3
البيئة التكنولوجية )الفنية( تتغَت بدرجة عالية من السرعة ،ك يف نفس الوقت تؤثر بدرجة كبَتة على ال شك أف 

شلارسات األعماؿ ك النشاطات ك فرصها على ادلستول العادلي ،كما أف ىذا التغيَت سوؼ يستمر يف ادلستقبل 
الت على نطاؽ عادلي قدـ الكثَت من .فسهولة ربويل األمواؿ من بلد إىل آخر ك التقدـ يف ادلواصالت ك االتص

فرص االستثمار يف الدكؿ النامية .كما ترتب على ىذا التقدـ التكنولوجي خلق الكثَت من األسواؽ للشركات 
ادلتعددة اجلنسيات اليت تتمتع دبستول عايل من التكنولوجيا يف رلاؿ اإلتصاالت ك خدماهتا ، ك ال يقتصر تأثَت 

ا ذكر من رلاالت بل إمتداد إىل تغيَت ىيكل العمالة ك الصناعة ك ربويلها إىل التقدـ التكنولوجي على م
االعتماد على التكنولوجيا ادلتقدمة باإلضافة إىل رفع القدرات التنافسية .كإذا نظرنا إىل الطرؽ ادلختلفة اليت تظهر 

 د اآليت :التأثَت التكنولوجيا اجلديدة على اإلدارة الدكلية العشرة السنوات القادمة صل
التقدـ يف التكنولوجيا احليوية ك اليت سوؼ تساىم يف إحداث ثورة يف رلاؿ الزراعة ك الطب ك الصناعات  -0

 ادلرتبطة هبما .
 األقمار الصناعية: -0

 اليت ستلعب دكرا رئيسا يف رلاالت التعليم ك التعلم كنقل ادلعرفة يف كل بقاع األرض.

                                                           

.9858مرجع سيق دكره9ص،إدارة األعمال الدوليةبوعزيأمحمد أحمد    
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ة الفورية بشكل آيل إىل سهولة اإلتصاؿ بُت الناس بلغتهم األـ مع  أم أفراد التلفزيونات اليت تقـو بالًتمج -0
 ؽلتلكوف ىذا اجلهاز يف أم مكاف .

 تطور صناعة رقائق السيليكوف سوؼ تؤدم تساعد يف تطوير صناعات احلاسبات اآللية العمالقة . -0
عملية حسابية يف ثانية كاحدة ، ك  ظهور حاسبات آلية عمالقة القادرة على حساب أك التعامل مع مليار -0

 احلاسبات الناطقة .
تطور طرؽ الدفع عن طريق الربيد اإللكًتكين سوؼ يسهل العمليات التجارية ك الصناعية بشكل غَت  -8

 مسبوؽ.
تطور طرؽ اإلتصاالت السلكية ك الالسلكية ك ادلواصالت بالدكؿ النامية ك األسواؽ العمالقة الناشئة يف  -1

 إفريقيا ك غَتىا .آسيا ك 
 
 :1البيئة الثقافية و اإلجتماعية -0

الثقافة ىي عبارة عن رلموعة من القيم ك التصرفات اخلاصة باألفراد يف دكلة ما أك تنظيم ما ، ك الثقافة رمزية 
ادلضموف ك تشاركية  ادلمارسة ك ظلطية الشكل أك ادلظهر اخلاص دبمارستها ف كمن ادلنظور اإلدارم صلد أنو 

ضل ادلركزية يف إزباذ القرار ك البعض اآلخر زبتلف من منظمة ألخرل كمن مدير آلخر كمن مت صلد البعض يف
 فيميل إىل الالمركزية ك من بعد ثاين صلد أف مديرا يركز على عنصر األماف ك آخر يتصف بادلخاطرة .

كما نالحظ أيضا اختالؼ ادلنظمات ك ادلدراء فيما بينهم بالنسبة جلوانب إدارية أخرل .مثل درجة التمسك 
ـ ادلكافئات ،ىل يكوف مجاعي أـ فردم ك التعاكف داخل التنظيم ،ك ادلنافسة بُت باإلجراءات الرمسية ،أك نظا

األفراد الثبات ك اإلستقرار مقارنة بالتعبَت ك التطوير ،الرؤية بعيدة ادلدل ك الرؤية قصَتة ادلدل بالنسبة للتخطيط 
 مثال.

 كتتكوف البيئة الثقافية من ثالث عناصر مهمة ىي :

 :يةالعناصر الفيزيق 0-0
 كىي بدكرىا تنقسم إىل قسمُت:

عناصر الطقس ك ادلناخ :من حر ك برد كأمطار ك جفاؼ ،كىذه ذلا أثر كاضح يف ربديد احلاجات األساسية  -أ
 اإلنسانية ك نوع السلع ادلطلوبة.

حيث زبتلف اجلماعات البشرية مثل الطوؿ ك الوزف ك اللوف ك  اخلصائص اجلسدية ك ادلظهر اخلارجي : -ب
  أشكاؿ اجلسم ك فصيلة الدـ ك مقاكمة األمراض كقد تكوف أسباب االختالؼ كراثية أك غَت كراثية . 

                                                           
1
 .818مرجع سبق دكر9ص9إدارة األعمال الدوليةعبد السالم أبو قحف9    
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العناصر الدؽلوغرافية: تصف العناصر الدؽلوغرافية السكاف يف كل بلد خبصائص معينة ذلا تأثَت ليس باذلُت  -ج
 واؽ ك ادلمارسات يف كل بلد.ك أىم ىذه اخلصائص :على األس

معدؿ النمو السكاين يؤثر معدؿ ظلو ليس فقط على حجم السكاف مستقبال ،بل يؤثر أيضا على تركيبة  -
 السكاف احلالية.

حجم األسرة : ؼلتلف حجم األسرة بُت البلداف ،بينما تعٍت األسرة يف البلداف الغربية "النواة" أك األسرة  -
باشرة )األب ك األـ ك األطفاؿ(، صلد األسرة ادلمتدة يف البلداف العربية تشمل اجلد ك اجلدة ك األعماـ ك ادل

 احلاالت ك األبناء العمومية .
التعليم: يؤثر مستول التعليم يف البلد على الذكؽ العاـ ك بالتايل على النمط اإلستهالكي ك نوعية السلع  -

 ادلرغوبة .
كجود رلتمعُت داخل بلد ،أحدعلا متأخر ك اآلخر متقدـ ك منفصالف حبيث ينحصر التقدـ احلضر ك الريف: -

 على كاحد كيبقى اآلخر غَت متأثر كال تصلو األساليب احلديثة ،أمر صلده يف الكثَت من البلداف.
 العناصر السلوكية: 0-0

ىناؾ قواعد للسلوؾ يف أم رلتمع تقـو على أساس القيم ك ادلعتقدات ك النظرة العامة لألشياء ك ىي زبتلف من 
 بلد آلخر ،منها اختالفات يالحظها العابر ،كيكتب عنها اخلرباء. كمن أىم ىذه العناصر:

 بنية اجملتمع)فردية أك مجاعية(: -أ
د إىل مجاعة ما عرفية أك دينية أك جغرافية ،ينظر الناس إىل أعضاءه يف بعض اجملتمعات من الطبيعي أف ينتمي الفر 

 ال كأفراد ك إظلا كواحد من العشَتة أك القبيلة ادلعينة أك رلموعة عرقية.
الدين كنظرة على العمل : يدعو الدين االسالمي إىل االعهتماد على النفس ،ففي احلديث الشريف "ما  -ب

يده كإظلا داككد كاف يأكل من عمل يده " باإلضافة إىل أف كل إنساف  أكل أحد طعاما قط خَتا من عمل
 مسؤكؿ عن فعلو .

 أعلية نوع ادلهنة : كل حضارة ك كل بلد يعطي أعلية معينة كمركز معُت دلهنة معينة . -د

دات النظم اإلجتماعية : زبتص ىذه بالقواعد ادلوجهة لسلوؾ األفراد داخل رلتمعهم بدء من العرؼ ك العا -ك
 ،مركرا بالتقاليد ،كصوال إىل القوانُت .

اللغة كاإلتصاؿ : ىذا جانب مهم يف كل ثقافة ،فكل لغة خاصيتها ك مرجعيتها ،كلذا تكتسب معرفة لغة  -ق
 البلد اليت فيها ادلنشأة الدكلية أعلية خاصة .

 خصائص الثقافة: 4-3

 اتفق الكتاب على أف تكوف خصائص الثقافة كاآليت:
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 االكتساب: أم أف الثقافة ؽلكن تعلمها فهي ال تعتمد فقط على العوامل الوراثية أك البيولوجية . خاصية  -

ادلشاركة: حيث يشارؾ الناس كمجموعات ك أفراد كتنظيمات يف الثقافة اخلاصة باجملتمع أم أهنا ليست  -
 فردية.

اإلنتقاؿ من جيل آلخر ،ك أهنا ذبميعية بطبيعتها . -  

عتمد على القدرة اإلنسانية يف استخداـ شيء ما لداللة على شيء آخر .رمزية : حيث ت-  

التكامل ك اإلرتباط: فالتغيَت يف جزء منها يًتتب عليو التغَت يف جزء آخر. -  

اذليكل : كىذه اخلاصية ترتبط بالبعد البنائي للثقافة. -  

التكيف: فالثقافة ترتكز على مقدرة األفراد على التغَت أك قبوؿ التغَت ،ؽلكن القوؿ أف ذلم التباين الثقايف  -
ضركرة بالنسبة لإلدارة الدكلية دلا لو من تأثَت على التكنولوجيا ك اإلذباىات اإلدارية ك فلسفة اإلدارة كعالقة 

َت كغَتىا ،فالثقافة تؤثر على النشاطات ادلرتبطة بإصلاز العمل مع احلكومة ك طرؽ السلوؾ ك التصرؼ ك التفك
 األعماؿ يف دكؿ ادلضيفة حىت طريقة السالـ باليد .

ك أف حدثت صلد أهنا تتم بطريقة ففي ىذا اجملاؿ صلد مثال ادلصافحة باليد غَت مألوفة يف معظم دكؿ آسيا ،
لطيفة ،أما يف أمريكا فنجد أف ادلصافحة باليد تتصف باحلـز ،كيف بريطانيا تتصف باللُت كيف فرنسا تكوف 

 ادلصافحة خفيفة ك سريعة.   

.المختلفة إلدارة األعمال الدولية: النماذج المطلب الثالث  

بادلئة من إمجايل ادلبيعات 0قليلة أقل من  شركةال أعماؿ أنو إذا كانت نسبة األعماؿ الدكلية يف ةمن الطبيع
بادلئة فردبا احتاجت 04مثال،فلن ربتاج إىل أف تعدؿ ىيكلتها احمللية إلستعاب ذلك.أما إذا كصلت النسبة إىل 

الشركة إىل أف تنشئ كحدة خاصة لألعماؿ الدكلية كتركز جهودىا على األعماؿ احمللية . لكن عندما تفوؽ 
بادلئة يصبح من الصعب على الشركة أف تستمر هبيكلتها اليت أنشأهتا حينما  04أك04اؿ الدكلية بنسبة األعم

بادلئة من  00كانت النسبة العظمى من أعماذلا احمللية فعندىا كجدت شركة كامبل للحساء مثال أف نسبة 
يف نفسها بأهنا شركة أمريكية مبيعاهتا مصدرىا اخلارج أعادت النظر يف اسًتاتيجيتها ك توقفت عن التفكَت 

 صرفة ،كما أعادت النظر يف ىيكلها التنظيمي.
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 1 نموذج قسم األعمال الخارجية : 

يف ىذا النموذج تكوف ىناؾ إدارة منفصلة لألعماؿ اخلارجية نقف جنبا إىل جنب مع إدارات الشركة 
  .األخرل ادلختصة كلها بالسوؽ احمللي يف البلد ادلقر

: يوضح نمودج قسم األعمال الخارجية(02الشكل رقم )ك   

ادلدير العاـ         

 

 مدير األعماؿ اخلارجية                    مدير اإلنتاج          مدير ادلايل             مدير التسويق

.2010،الطبعة الثالثة،الرياض:أحمد عبد الرحمان أحمد،مدخل إدارة األعمال الدولية،المريخ للنشرالمصدر  

اآلخرين كضع إدارم شلاثل دلديرم اإلدارات ىنا يكوف على رأس العمليات اخلارجية مساعد مدير عاـ لو 
الذين ىم مساعدك مدير عاـ يف نفس الوقت لكن مدير العمليات اخلارجية يظل معتمدا على تعاكف 

. 1اآلخرين حيث ال سلطة لو عليهمادلدراء   
 الخارجية األعمال قسم نموذج مزايا  

ذلا كمدير عاـ مدير مساعد بتعيُت بفصلها مسموعا صوتا اخلارجية األعماؿ يعطي   - 
اخلربات من مزيدا الكتساهبم رلاال كيشكل العالية اخلربات أصحاب مكانة يربز-    

سويا تعمل كمجموعة كيوحدىا الدكلية األعماؿ سباسك من يزيد-    
 الخارجية األعمال قسم نموذج(  عيوب)  مساوئ:  

احمللية دبسؤكلياهتم األخرل األقساـ مدراء اىتماـ    
ادلوارد على احمللية اإلدارات تنافس بالتايل نفسها اخلارجية العمليات كجود    

 . اإلدارات بقية مع التنسيق انعداـ
    2 نموذج الشركة الخارجية المنفصلة:

ىذا النموذج تدار األعماؿ الدكلية كشركات أك أقساـ منفصلة ك كل شركة تعمل يف بلد مدير كىو أيضا  يف
مساعد للمدير العاـ للشركة األـ اليت يتبع ذلا كعلى صلة مباشرة بو بغض النظر عن اذليكل التنظيمي ادلوجود يف 

  2الشكل موطن الشركة. كىو كما يف
                                                           

1
 .040،ص،نفس ادلرجع السابق مدخل إدارة األعمال الدولية،أمحد عبد الرمحاف أمحد  

2
 .040جع سبق دكره ،صر م،مدخل إدارة األعمال الدولية أمحد عبد الرمحاف أمحد،  
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الخارجية المنفصل نموذج الشركة (03الشكل رقم )  
 ادلدير العاـ

 مدير التسويق        مدير اإلنتاج                                ادلدير ادلايل        مدير شؤكف ادلوظفُت

الياباف        مدير شركة أدلنيـو اذلند مدير شركة أدلينيـو إيطاليا         مدير شركة أدلينيـو    

،الطبعة ،الرياضالمصدر:أحمد عبد الرحمان أحمد،مدخل إدارة األعمال الدولية،المريخ للنشر
.2010الثالثة  

 النموذج مزايا : 
 تنامي ظل يف خاصة ادلضيف البلد ػلبذه الذم األمر اخلارج، يف التابعة للشركات استقاللية النموذج ىذا يعطي

 . القومية النعرات
 مع ادلباشرة يقوم الصلة ذاؾ أك البلد ىذا عمليات يف ادلتخصصة اخلربات كاكتساب الكوادر تدريب على يساعد
 . ادلختلفة ادلشاكل مع التعامل كيسهل ادلضيف البلد يف العاـ ادلدير

 النموذج مساوئ : 
 كادلدير احمللي ادلدير بُت العالقة طبيعة على شيء كل يعتمد حبيث موحدة، دكلية سياسة كضع على يساعد ال

 .السبعينات منذ عنو التخلي بدأت مث بكثرة النظاـ ىذا تطبق األكركبية الشركات كانت.العاـ
 3 نموذج التقسيم الوظيفي:

كيف يف ىذا النموذج يتم التقسيم على أساس كظيفي أم الوظيفة اإلدارية كالتسويق ك اإلنتاج ك التمويل .
مسؤكؿ عن الوظيفة التسويقية يف مجيع األسواؽ احمللية كانت أك ىذا النظاـ يكوف ىناؾ مدير للتسويق 

اخلارجية ك يكوف لدل ادلدير العاـ كذلك يكوف ادلدير ادلايل مساعدا للمدير العاـ ك مسؤكال عن اجلوانب 
1يف الشكلادلالية يف مجيع عمليات الشركة احمللية ك اخلارجية .كما ىو مبُت   

 

 

                                                                                                                                                                                     
 

  
1
 .040ص جع سبق دكره ،ر م،مدخل إدارة األعمال الدولية أمحد عبد الرمحاف أمحد،  
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( يوضح نموذج التقسيم الوظيفي04الشكل رقم )  

ادلدير العاـ         

 

 مدير األعماؿ اخلارجية                    مدير اإلنتاج          مدير ادلايل             مدير التسويق

،الطبعة ،الرياضإدارة األعمال الدولية،المريخ للنشر المصدر:أحمد عبد الرحمان أحمد،مدخل
.2010الثالثة  

 واالستخدامات المزايا : 

 قطاع يف تعمل اليت االستخراجية كالشركات كمتكاملة قليلة إنتاج خطوط ذلا اليت الشركات التقسيم ىذا يناسب-
 . ادلعادف

 منتجات)كسبويلها تسويقها كسائل حيث من ادلنتجات تشابو ىو فادلهم االنتاج خطوط تعددت لو كحىت-
 ؛(الطريقة بنفس كتسوؽ كسبوؿ تنتج كلها زلركات، كزيوت ككَتكسُت بنزين من البًتكلية الشركات

 . الوظيفي التخصص النموذج يشجع-

 . اجلهود كتشتت ادلهمة أك الوظيفة تكرار من بالتايل كيقلل القرار ؽلركز-

 . صغَتة كل يف لالشًتاؾ احلاجة لعدـ صغَتة العليا اإلدارة تكوف-

 النموذج مساوئ : 

 . ذلك بسبب شاملة اسًتاتيجية كضع كصعوبة ادلديرين كبار لدل النظرة ضيق إىل النظاـ ىذا يؤدم-

 . احمللية مثل معاملتها بسبب خصوصيتها الدكلية العمليات تفقد-
 اآلمرة السلطة كحدة كعدـ ادلسئولية تشابك بسبب احمللي للمدير كإضعافا لإلجراءات تطويال النموذج يتضمن-

 الدكيل التسويق مدير كأماـ إداريا احمللي ادلدير أماـ مسؤكال «س» البلد يف احمللي التسويق مدير مثال يكوف حيث
 . فنيا
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 4 نموذج التقسيم الجغرافي:
يف منطقتهم دبا يف ىنا يأيت ربت ادلدير العاـ مدير مدراء مناطق جغرافية مسؤكلُت عن كل العمليات 

1ذلك اإلنتاج ك التسويق ك التمويل.كما ىو موضح يف الشكل  
 

التقسيم الجغرافي ( يوضح نموذج05الشكل رقم )  
ادلدير العاـ         

 

      مدير منطقة آسيا                        مدير الشرؽ األكسط             مدير منطقة أكركبا

،الطبعة ،الرياضالمصدر:أحمد عبد الرحمان أحمد،مدخل إدارة األعمال الدولية،المريخ للنشر
.2010الثالثة  

 النموذج وفوائد استخدامات : 

 على كللتنسيق منطقة كل ليالئم التسويقي ادلزيج لتعديل ضركرة ىناؾ تكوف عندما مفيدا النموذج ىذا يكوف-
 . خصائصها يف متشاهبة تكوف ما كثَتا اليت ادلنطقة مستول

 يستدعي شلا األسواؽ يف حادة ادلنافسة أف غَت عالية تقنية تتطلب كال ظلطية السلعة تكوف عندما أيضا يستخدـ-
 التشغيل قرارات من كثَتا كتًتؾ التخطيط على العليا اإلدارة تركز ىنا. لوحدىا منطقة كل يف التسويق على الًتكيز
 . ادلناطق دلديرم

 بينما( احلجم كفورات من االستفادة) زلدكدة اجلغرافية اجملموعة داخل الفوارؽ تكوف عندما النظاـ ىذا ينجح-
 . عالية اجملموعات بُت الفوارؽ

 النموذج مساوئ : 

 . ادلختلفة ادلناطق بُت التنسيق كصعوبة مساكئ من النموذج ىذا ؼللو ال-

 . فيها ادلتعامل ادلنتجات تعددت إذا معقدا النظاـ يصبح-
 . آلخر بلد من اجلنسيات متعددة الشركة كسياسات إجراءات يف اختالفات إىل يقود قد-

                                                           
1
 .040،صجع سبق دكره ر م،مدخل إدارة األعمال الدولية أمحد عبد الرمحاف أمحد،  
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 5 التقسيم على أساس سلعي:
يقـو اذليكل التنظيمي على أساس كجود إدارة منفصلة لكل سلعة أك خط إنتاجي أك  كما يوحي إمسو

رلموعة من السلع ادلتشاهبة ك على رأس كل منها مدير مسؤكؿ عن تلك السلعة أك رلموعة سلعية على 
مستول كل دكؿ اليت توجد فيها عمليات الشركة متعددة اجلنسيات كمدير األغذية ك مدير األدكية 

1لألثاث يف شركة ذبارية عادلية.كىو مايبينوفمدير   
 الشكل رقم )06(  نموذج التقسيم على أساس سلعي

ادلدير العاـ         

 

مدير األثاث                    مدير األدكية                       ػةمدير األغذيػػ  

.2010،الطبعة الثالثة،الرياضإدارة األعمال الدولية،المريخ للنشر المصدر:أحمد عبد الرحمان أحمد،مدخل  

 الطبيعية اخلصائص حيث من)كأخرل سلعة كل بُت عديدة خالفات كجود حالة يف مفيدا النموذج ىذا يكوف
 .الكفاية فيو دبا كبَت سوؽ رلموعة لكل يكوف أف على( كالتمويل التسويق كأساليب

 نظام المصفوفة: 6

غلمع ىذا النظاـ بُت األساس الوظيفي لتقسيم األعماؿ ك بُت التنظيم على أساس ادلنتجات أك حىت التنظيم 
معُت ك تكوف اجملموعات اجلغرايف .كيف ىذا النظاـ تكوف ىناؾ رلموعات كل رلموعة فيها مسؤكلة عن نشاط 

اد اإلدارات األخرل يف اإلدارة اخلارجية ك متداخلة ك متعاكنة كىناؾ إدارات دائمة لكنها تعتمد على موارد ك أفر 
يعمل ادلوظفوف من كل إدارة يف كحدة خاصة دبنطقة جغرافية معينة تكوف ربت مسؤكلية ادلدير اخلاص بالوحدة أك 

 جاءكا ادلدير اخلاص بادلنطقة ك يرفع العاملوف يف الوحدة تقارير إدارية دلدير الوحدة ك تقارير فنية دلدير اإلدارة اليت
  الشكل ادلوايل: منها.ىذا مايبينو

 

 
                                                           

1
 .048جع سبق دكره ،صر م،مدخل إدارة األعمال الدولية أمحد عبد الرمحاف أمحد، 
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نظام المصفوفة نموذج (07الشكل رقم)  

 

 

 

                                    

،الطبعة ،الرياضالمصدر:أحمد عبد الرحمان أحمد،مدخل إدارة األعمال الدولية،المريخ للنشر
.2010الثالثة  

 النموذج مزايا : 

           .  ادلوارد استخداـ يف اكرب كفاءة- 
 . للعاملُت الوظائف توسيع - 
                        . للزبائن اكرب خدمة- 
                      . البيئة دلتغَتات االستجابة يف كادلركنة السرعة- 
 . كادلتخصصة العامة اإلدارية للمهارات دائم تطوير- 
 .الوظيفية األقساـ بُت كبَت تنسيق - 

 النموذج مساوئ :  
               . السلطة يف الغموض-
 . اذلياكل بُت الصراعات ظلو- 
   . الطويلة كالنقاشات اللقاءات كثرة-
 . العالقات رلاؿ يف التدريب اىل احلاجة- 
 . األطراؼ بعض ىيمنة-

 

 

 

  

مدير قسم  مدير العمليات الخارجية      مدير قسم اآلالت الحاسبة      
 المكيفات

 مدير إدارة األجهزة اإللكتروني

 مسؤول مكيفات الهند    

المدير         
 العام
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 خالصة: 

بعد تطرقنا إىل سلتلف مفاىيم ظاىرة العودلة تبُت لنا أنو مفهـو شاسع كال ؽلكن احلد منو لكن من           
ادلؤسسات من خالؿ الثورة التكنولوجية اذلائلة ك تطور اجلانب االقتصادم فيمكن القوؿ أهنا اذباه مفركض على 

كسائل االتصاالت ك كذلك من خالؿ القول ادلسيطرة على دكؿ العامل أك االقتصاد العادلي ك من أىم ىذه القول 
اليت  الشركات ادلتعددة اجلنسيات ك اليت يراىا بعض ادلفكرين أهنا ادلساىم الوحيد أك األكثر تأثَتا يف ظاىرة العودلة

لسوؽ ك سلتلف بيئاتو ادراسات ببيق إدارة األعماؿ الدكلية كأسلوب حتمي للنجاح طت فرضت على ادلؤسسات
 للتمكن من اخًتاؽ األسواؽ لدكلية ك مواجهة ادلنافسة.  
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 تمهيد:

، بسبب تزايد حركة التبادل التجاري الدورل للسلع يف الوقت الراىن أعلية بالغة ذاتأصبحت التدويل عملية 
توقيع كدا و  إضافة إذل ظهور التكتبلت االقتصادية،بوارتفاع درجة انفتاح الدول على العادل اخلارجي، واخلدمات،

زيادة مساعلة الشركات متعددة اجلنسيات من  األىم يف ىده ادلسببات و  تلفة،سلاتفاقيات التجارة احلرة بُت دول 
 .كل الدول النامية وادلتقدمة يف االقتصاد العادلي

التطور دراسة عملية  بغرضسبعينات من القرن ادلاضي تقريبا يف فًتة ال ظهر مفهوم تدويل ادلؤسساتمن ىنا و 
تنويع توسعها اجلغرايف يف األسواق اخلارجية عن  وذلك عن طريق ظلو ادلؤسسات على ادلستوى الدورلو  والتوسع

 ساليب وأشكال التعامبلت الدولية.طريق تنويع أ

دفع ادلؤسسات إذل دلك إضافة إذل و سوف نطرح يف ىدا الفصل مفاىيم عامة حول التدويل و العوامل اليت ت
تدويل سًتاذبية اليت من ادلمكن أن تتبناىا ادلؤسسة لسوق الدورل و عينة من البدائل اإلسلتلف الطرق لغزو ال

   نشاطها. 
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 األسواق الدولية و تدويل المؤسسات.  :المبحث األول

 المطلب األول: ماهية التدويل.

 للتدويل، ومن بينها،يعرف تدويل ادلؤسسات على انو:يف عديدة ىناك تعار 

: يعرفان التدويل على أنو تطوير ادلنتجات واخلدمات لدخول يف األسواق  Kotlerو   Duboisحسب   
 1اخلارجية. 

تدرغلي ( (Apprentissage " عملية أو مراحل متتابعة تسمح للمؤسسة بإصلاز سبهُت  يعرف على أنو:و              
األسواق األجنبية، و من ىذا يتبُت بأن ادلؤسسات ال تقتحم األسواق الدولية عشوائيا أو صدفة أو بطريقة غَت مع 

لو خصائص متقاربة جغرافيا و      مدروسة، بل البد من سبرين، إما باخلربة ادلكتسبة من خبلل استغبلل سوق
     2نفسيا من السوق احمللي، أو من طرف وسطاء أو وكبلء

إذا   .الدولية األسواق اخًتاق أجل من ذلك و أعماذلا بتطوير للمؤسسات تسمح اليت الطريقة ىي التدويل    
يزىا فإن ما مي دمنذ زمن بعي اإلنسانيةكان من ادلكن النظر إل ظاىرة التدويل باعتبارىا تطور طبيعي للحضارة 

واتساع السواق  ادلعلوماتيةنتشار و تقدم قطاعات التمويل و البلدان و سرعة اال بُت بادالتادلىو : كثافة  ناآل
 : يتاآل إذل شارةاإلالتدويل  ىا .... وغَت 

ة كعملية مازالت غي أن العودل (Gummett1996) ضاري يرى جوميتأو احل فهوم الثقايفمن حيث ادل-
ىو الدخول  ةقصود بالعودلأن ادل ى( فَت 7997أو الواقع. أما برىان ) فهومسواء من حيث ادل واضحة العادل

 نسانيةاإل ضاري يصبح فيو مصَتطور من التطور احل قتصادية معا يفعلوماتية و التقنية و االبسبب تطور الثورة ادل
دولة و دولة  تعاون بُت تلف عن النظام الدول الذي يعٌتة زبموحدا و نازعا للتوحد. ويرى فريق أخر أن العودل

 .ىاؤسسات و غَت يع الدول و ادلمج ة فهي تعاون بُتالعودلعدة دول . أما  أخرى أو بُت

ة / قة العودلإطار عبل ة من الناحية العملية . ويفتصبح شركة ما شركة دولية  أو ماىي شروط توافر صفة العودلو ل 
 حىتطط أو يتطلب سوى قيامها بالتصدير بشكل سل قد ال تدويلنظمات فإن و ادل األعماليدان التدويل دب

                                                           
1 - Philip Kotler, bernard dubois, Marketing Managemnent,nouveau horisons, paris,13 
édition, 2006-p776. 
2 Pasco Berho, Marketing international, Dunod, Paris, 3 édition ,2000, P30. 
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ل ة من خبلنغماس بدرجة كبَت يوجد حاجة لبل ال أحد السواق الدولية، ومن مث ا يفنتجاهتالدخول العشوائي دل
 .1ىذا السوق ستثمار يفاال

 ؤسسة اليتمؤسسة دولية ىي ادل 2007 (Vinciane SERVANTIE) و حسب                  
 ات،قهودات للبيع، استثمارات(. قهوة و اختلف العبلمثل رل) ارجقة منتظمة مع اخلا عبلحظ أن ذلكن أن نبلمي

 .كمؤشرات متقدمة لعملية التدويل  سواق تعتربوكذلك تعدد و بعد اال

 ميكن تفسَت التدويل حسب مخسة جوانب:  (Daniel et Radebangh 2001)حسب 

      التابعة لؤلنشطة الدوليةمستوى تدويل العمليات -3تسيَت النشاط الدورل، -2ادلقابلة للنشاط الدورل،  -1  
 مستوى التشابو بُت الدول اليت تتعامل معها ادلؤسسة.-5عدد الدول اليت تتعامل معها ادلؤسسة، -4

و منو كلما طورت ادلؤسسة أنشطتها الدولية يف عنصر من ىذه العناصر، كلما كان مستواىا العام للتدويل  
 .2مرتفع

من  تطوير أعماذلاالتوسع و ب تسمح للمؤسساتطريقة  ىوأن التدويل  ميكنالقولالتعاريف السابقة  منكإستنتاج و 
 اخًتاق األسواق الدولية. جلأ

 العوامل التي تدفع المؤسسات للتدويل: _2

 كل طبيعة و زليط باختبلف زبتلف اليت و العوامل من رلموعة التدويل يف للتفكَت ادلؤسسة يدفع ما عادة
 اليت اخلارجية العوامل و بادلؤسسة اخلاصة الداخلية العوامل إذل باإلضافة دلالية منها و التجارية فمنها مؤسسة
 اآليتل ل احلكومية، كما ىو موضح يف الشكإلضافة اذل العواماب البيئة تفرزىا

 
 
 
 

 
                                                           

،  ىولالطبعة اال بيروت،وت العربية،رجامعة بي عاع،مكتبة الش ،عمالإدارة اال يدراسات ف، م أبوقحفعبد السال 1

 .77ص2007
2
 Vinciane SERVANTIE, Les entreprises à Internationalisation rapide et précoce, Revue de l’Entrepreneuriat, 

Vol 6 n1, France 2007, P13. 
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 .أهم العوامل التي تدفع المؤسسات للتدويل :(80)رقم شكل

  المصادر:اعتمادا على  من إعداد الطالبة المصدر:
 اخلزامي، احلكيم عبد ترمجة ،النظرية إلى الممارسة من التفاعل قوى ديناميات و العالمية المنافسةآخرون، و كالوري روالند-

 129ص ، 2002 القاىرة، الفجر، دار
، الدوليةالتصدير بالمؤسسة و تحليل البيئة الخارجية ودورهما في تحديد إستراتيجية غزو األسواق  تشخيصلعبلوي عمر، 

 .757، ص2007ادللتقى العريب اخلامس يف التسويق الدورل، تونس، ماي

 
1التجارية العوامل 2-1

:   
 ذبارية ألسباب ذلك و اخلارجية األسواق عن للبحث هبا تدفع بادلؤسسة داخلية عوامل يف التجارية العوامل تتمثل
 :منها نذكر حبتة
2-1-1الدولية األسواق من القرب:    

 مقر يقع أو دورل، تقاطع أو عبور منطقة يف تكون كأن الدولية، السوق من قريب موقع يف الشركة تكون فقد
 االتصاالت وسائل تطور مع و الدورل، التسويق ضلو للتوجو إضافيا حافزا الشركة ذلذه تعطي حرة سوق يف نشاطها

 ضلو قرارالتوجو ازباذ عند كربى مشكلة ميثل البعد عائق يعد دل لدرجة نسبيا قريبة األسواق كل أصبحت النقل، و
 .الدولية األسواق

                                                           
 الفجر، دار اخلزامي، احلكيم عبد ترمجة ،"النظرية إلى الممارسة من التفاعل قوى ديناميات و العالمية المنافسة" آخرون، و كالوري روالند 1

 129ص ، 2002 . القاىرة،

 

 العوامل البيئية  الحوافز الحكومية 

 طلب تلقائي•

تغيير المحيط  •
 الدولي

رغبة المسيرين •
في تدويل 
 المؤسسة

 العوامل المالية 

البحث عن غلة •
 الحجم

استرجاع •
 الستثمارات

تخفيض تكاليف •
 االنتاج

تخفيض الخطر •
 من خالل التدويل

 العوامل التجارية

تشبع السوق •
 المحلية

موسمية السوق •
 المحلية

تمديد دورة حياة •
 المنتوج دوليا 

القرب من •
 األسواق الدولية
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2-1-2المحلية السوق تشبع:  
 يدفع شلا ادلستوردين و ادلنتجُت كثرة نتيجة ما خلدمة أو ما دلنتج السوق تشبع األحيان من كثَت يف ػلدث

 من ادلؤسسة بتطوير جهة من ذلا يسمح شلا األجنبية األسواق يف آخر سوق عن البحث إذل بالتفكَت بادلؤسسة
 مرور مع ستفقدىا اليت أو احمللي السوق يف ادلفقودة احلصص تعويض أخرى جهة من و ادلبيعات زيادة خبلل
 . الوقت

2-1-3المحلية السوق موسمية:   
 لتعديل دولية أسواق عن البحث على ادلؤسسة غلرب شلا مومسيا عليها الطلب يكون اخلدمات و ادلنتجات بعض

 .ادلومسية التذبذبات
2-1-4دوليا  المنتوج حياة دورة تمديد:   
 معينة، إسًتاتيجية تتطلب مرحلة كل و رئيسية مراحل بأربعة حياتو دورة يف مير ادلنتوج أن عليو ادلتعارف من

 التقدم على تستحوذ اليت و ادلبتكرة ادلؤسسة التقدًن مرحلة ففي ادلراحل، ىذه يتبع ادلؤسسة لتدويل بالنسبة كذلك
 و االبتكار، بو مت الذي البلد من التصدير يبدأ حيث التطور و للبحث ادلسخرة اجملهودات عن الناتج التكنولوجي

 اليت الدول يف اإلنتاج تبدأ التدىور ىي و ادلوالية ادلرحلة يف و باخلارج، اإلنتاج إذل االنتقال يتم النضج مرحلة يف
 و " Nathalie "حسب و .األصل البلد إذل التصدير إعادة مث الضرائب و العاملة اليد كاطلفاض زلفزات هبا

 .عالية تكنولوجيا تتطلب اليت ادلنتجات كثَتا يناسب ىذا فإن زميلو
 
1اليةمال العوامل 2-2

 :  

 نتاجاال تكاليف فيضزب يف الدولية سواقاال اقتحام يف التفكَت يف ؤسسةبادل تدفع اليت اليةادل العوامل ثلسب

 .التطوير و البحث استثمارات كإىبل إذل باإلضافة مجاحل غلة عن البحث و

 : جمحال غلة عن البحث  1 -2-2

 يف تفكَتب ؤسسةادل علغل ما ىذا و نتاجاإل زيادة لخبل من ينخفض مؤسسة يأل للوحدة التكلفة سعر

 بالتارل و الوحدة تكلفة فاضاطل إل يؤدي ما نتاجاإل زيادة فرصة اذل تعطي ةخَت األ ىذه نال الدولية السوق

 .الدورل السواق غزو من كنهاسب تنافسية أسعار بإعطاء للمؤسسة يسمح

                                                           
، ادللتقى العريب تشخيص التصدير بالمؤسسة و تحليل البيئة الخارجية ودورهما في تحديد إستراتيجية غزو األسواق الدوليةلعبلوي عمر،  1

 .757، ص2007اخلامس يف التسويق الدورل، تونس، ماي
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 :االستثمارات استرجاع  2-2-2 

 خاصة مردودية ذات ؤسسةادل استثمارات تكون لكي كاف غَت يكون ليةاحمل السوق يف البقاء أحيانا

 تتطلب اليت النشاطات لبعض ءهوزمبل BORONA  حسب وىذا التطور و البحث الستثمارات بالنسبة

 السوق يف التفكَت ؤسسةادل على تمػل ما التطور و البحث و الصناعية تاللآل بالنسبة ةكبَت  استثمارات

 . الدولية سواقاأل إذل امبيعاهت توسيع لخبل من استثماره مت ما بسرعة سًتجاعال الدولية

 :نتاجاإل تكاليف فيضخت 2-2-3

 لخبل من نتاجاإل تكاليف فيضزب ةؤسسادل تدويل من عفاالد يكون الدورل السوق إذل نتقالباال

 نخفضةادل العاملة اليد إذل ضافةباإل الستثمارات ستقبلةادل البلدان يف للمستثمرين نحسب اليت زاياادل من ستفادةاال
 .لتكلفةا

 :التدويل خالل من الخطر تخفيض  2-2-4

 ما بلد من بأكثر عرض ادلؤسسة تواجد لخبل من الرئيسية األخطار بتخفيض يسمح التسويقية النشاطات تدويل

 .تلفةسل بلدان عدة يف مدروس جغرايف تواجد طريق عن ذلك و ارلادل و القانون و السياسي طراخل بتوزيع يسمح

:بيئية عوامل 2-3
1

 

 عارضة صلفر  الاستغبل يكون بل مسبقا مدروس اسًتاتيجي قرار اذازب دون أحيانا يكون أن كنمي ؤسسةادل تدويل

 : ذكر كنمي الفرص ىذه بُت ومن البيئة، يف

 : تلقائي طلب 2-3-1

 ىذا يكون وقد صدفة الدولية السوق مع التعامل تبدأ منها توسطةادل و ةالصغَت  خاصة ؤسساتادل من الكثَت ىناك

 يوجد أنو للمؤسسة باكتشاف يسمح اشل اقتصادية تظاىرة يف شاركةادل أو أجنبية ؤسسةدل ثلشل مع لقاء لخبل من

  ؤسسةادل ثرب العملية ىذهCORINNE حسب لذلك .ارجاخل يف اخدماهت أو سلعها على طلب
  الدولية سواقاال اقتحام يف تفكر علهاذب و ارجاخل يف زبائن على للحصول نيةعقبل أكثر طريقة إتباع على

 

 : الدولي تغيير المحيط  2-3-2

 و GATT كاتفاقيات يةالعادل تفاقياتاال يف اصلاحل التطور عن ةالناذب واجزاحل فاضاطل مع يةالعادل التجارة تطور
 عدة يف العام القطاع على حكرا كانت القطاعات من العديد فتح و التطور ىذا فمواصلة للتجارة، يةالعادل نظمةادل

 قطاعي يف شركات عدة بدخول زائراجل يف حظونبل ما ىذا و .البنوك ت،وتصاالاال وي،اجل كالنقل دول

                                                           
1
 ،مرجع سبق ذكره، جية غزو األسواق الدوليةتشخيص التصدير بالمؤسسة و تحليل البيئة الخارجية ودورهما في تحديد إستراتي ،لعبلوي عمر  

 .752ص
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  BNP  الوطٍت بنك باريس مثل الفرنسية و العربية كالبنوك البنوك و تيليكوم أوراسكوم و كالوطنية االتصاالت
  . أخرى تاالرل يف زائريةاجل السوق فتح إذل يؤدي سوف التطور ىذا مثل استمرار

 .اجلزائرية السوق اقتحام على األجنبية ؤسساتادل يشجع ما الصحة و التعليم و كالكهرباء

  شبكة عن طريق خاصة الدولية األسواق بُت االتصال سهل ما تصالاال طرق تطور كنمي سبق ما إذل باإلضافة
Internet بُت مستقبل تظهر قد واليت راحل بالتبادل تسمح اليت قتصاديةاال التجمعات بُت تالتكتبل كذلك 

 .التدويل يف التفكَت يف منها ةالصغَت  خاصة ؤسساتادل من الكثَت سيشجع اشل العربية الدول
 

 :المؤسسة تدويل في ينر المسي رغبة  2-3-3

 الرئيسي سَتادل فزرب مدى ناحية من خاصة التدويل قرار على كبَت أثر ؤسسةبادل ينسَت دلا لسلوك تكون أحيانا

 و خاطرل ادلحسب و التصدير يف توخرب  مدى على بدوره يتوقف ىذا و الدولية، السوق اقتحام على للمؤسسة
 توفر كذلكيتطلب   CROUE حسب ينسَت ادل فزرب و طموحات لكن التجديد و بتكاراال على القدرة

 ليةاحمل بالسوق اكتفاءه عدم و دولية سوق على ثوحب و سيادل فررب يلعب .دولية سوق أي لغزو اديةادل اإلمكانيات

 اإلمكانيات وجود ظل يف خاصة اإلرادة نال مسَت كل يف يتوفر أن بغل ما وىذا ؤسسةادل تدويل يف كبَت دور

 . الدولية السوق يف حصة على ستحواذاال إذل ؤسسةبادل تؤدي أن كنمي

 : 1الحوافز الحكومية 2-4
باستمرار ربت  اتـي احلـوافز احلكوميـة، فاحلكومـالدافع الثالث لزيادة االذباه لئلنتاج يف األسواق اخلارجية ى

االستثمار األجنيب ادلباشر قد  الضغط لتوفَت الوظائف دلواطنيها، وعرب الزمن أدركـت العديـد مـن احلكومـات أن
األجنيب، واحلوافز احلكومية مادية، وغَت  يستخدم كوسيلة رئيسية لزيادة التوظيف والدخل وتقدًن احلوافز لبلسـتثمار

ادلستثمر األجنيب، وىي عادة تتكون من مسموحات  ل يف اإلعفاءات الضريبية جلذبمادية، أما احلوافز ادلادية تتمث
 .للنفقات الرأمسالية، وزبفيض العبء الضرييب على ادلستثمر االستهبلك وإعفاء الضرائب، وزبفيضـات خاصـة

 
 

 .و مراحل  التعرف على األسواق الدولية المطلب الثاني:
 .1الخارجية األسواق أشكال  -1

                                                           
 .770،ص2008حبيب اهلل زلمد رحيم الًتكستاين، التسويق الدورل، دار أعبلم للنشر والتوزيع،عمان األردن، 1

 



   مذخم حول تذويم انمؤسساث                                            انفصم انثاني: 
 

44 
 

 معرفة على والعمل الثاقب، النظر وبعد ادلستمرة اليقظة يتطلب اخلارجية األسواق مع التعامل إن

 السوق، تلك يف الفرد دخل مستوى حسب تصنف اخلارجية األسواق أشكال ألن ادلستهدفة، السوق شكل

  كما ىو موضح يف الشكل التارل:   أسواق ثبلثة إذل تصنيفها ومت

 
 .دوليةاألشكال الثالثة لألسواق ال:  (90)شكل توضيحي رقم

 

 
 

  إعتمادا على: من إعداد الطالبة :المصدر 
 .72،ص2008األردن،حبيب اهلل زلمد رحيم الًتكستاين، التسويق الدورل، دار أعبلم للنشر والتوزيع،عمان 

 

 المرتفع الدخل ذات المتطورة ألسواقا: 

 ويدخل واخلدمات، السلع مع التعامل على اقتصادية ومقدرة قوى باقتصاد تتميز اليت األسواق وىي

 أفضل من األسواق ىذه وتعترب واليابانية واألمريكية األوروبية األسواق من كل األسواق ىذه ضمن يف

 .األساسية والبنية االقتصادية ادلقومات سبتلك واليت األسواق،

 المتوسط الدخل ذات األسواق: 

                                                                                                                                                                                     
 73 ص ،سبق دكره مرجع الدورل، التسويق الًتكستاين، رحيم زلمد هلل حبيب  1
 

ألاسواق املتطورة ذات الدخل 

.املرتفع  

.ألاسواق ذات الدخل املتوسط  

.سواق ذات الدخل املفضف ألاأ  
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 أفضل إرل الوصول يف جاىدة وتعمل اإلنتاجية عملياهتا يف تقدم و اقتصادياهتا، يف ظلوا تشهد اليت األسواق وىي

 الدول أسواق من كل األسواق ىذه إطار يف ويدخل احمللي، اقتصادىا تنويع خبلل من االقتصادية ادلستويات

 .وسنغافورة ماليزيا مثل اآلسيوية الدول بعض وأسواق اخلليجي التعاون رللس دول وأسواق العربية
 المنخفض الدخل ذات األسواق: 

 ىذه يف وتنخفض ادلالية مصادرىا وزلدودية ، دخلها ضعف بسبب اقتصاديا ظلوا تشهد ال اليت األسواق وىي

 السلع مع التعامل يف القدرة لديها ليس وبذلك الشهر يف دوالر مائة من أقل إرل الفرد دخل معدالت األسواق

 .وإندونيسيا والصومال واذلند بنغبلديش من كل الدول ىذه إطار يف ويدخل واخلدمات
 .الدولية األسواق ختراقال قرارات طبيعة -2

عليها ان تواجو     و  اخلارجي التسويق يف التفكَت أو الدولية، األسواق اقتحام قرار ازباذ على ادلؤسسة إقدام قبل
  .1ىامة قرارات مخسة تتعرف على

 الخارجي بالتسويق الخاص لقرار ا: 

 ىنا القرار ويًتكز احمللية، األسواق إذل باإلضافة اخلارجية األسواق خدمة يف للتوسع اإلدارة قناعة مدى ذلك ويعٍت

 .اخلارجية األسواق يف للتوسع البلزمة واالسًتاتيجيات التوسع كيفية يف

 الخارجية األسواق اختيار قرار: 

 بصفة التسويق إدارة هبا تقوم اليت التحديات أىم من يعترب ادلستهدف الدورل بالسوق ادلتعلق القرار إرباد عملية إن

 خيارات، عدة الدولية األسواق اقتحام يف ترغب اليت ادلؤسسات تواجو فقد عامة، بصفة ككل وادلؤسسة خاصة

 ادلباشر غَت أو ادلباشر التصدير قرار مثل اخلارجية األسواق إرل للدخول ادلناسبة الطرق أكثر ربديد ذلك ويعٍت

 .اخلدمة أو ادلنتج وطبيعة

 التسويقي المزيج قرار: 

 بعُت األخذ مع ادلستهدف، اخلارجي السوق لبيئة ادلناسب التسويقي ادلزيج لتحقيق السليم التخطيط ويعٍت

  .والتنافسية واالقتصادية والسياسية الثقافية االختبلفات االعتبار
 

 والخدمات السلع قرار: 

                                                           
1
 73 ص سبك دكره، مرجع انذوني، انتسويك انتركستاني، رحيم محمذ هلل حبيب 
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 بتسويق التسويق إدارة تقوم وىل اخلارجية، األسواق يف تسويقها ادلراد اخلدمة أو السلعة طبيعة ربديد ذلك ويعٍت

  السلع نوعية اإلدارة ربدد أن يعٍت وىذا جديدة، منتجات أو السوق، يف موجودة منتجات
 .اخلارجية األسواق يف هبا ادلنافسة تود اليت اخلدمات أو

 والتحديات الفرص طبيعة: 

 الفرص استخبلص ىي اخلارجية، البيئة دلكونات ربليلها من ادلؤسسة إليها تتوصل اليت النتائج أىم من إن
 يف واخلدمات للسلع ادلتاحة الفرص حجم ربديد اإلدارة على يتوجب أي هبا، تصطدم أن ميكن اليت والتحديات

 عليها السيطرة وإمكانية اخلارجية األسواق بيئة يف ادلتوفرة التحديات مواجهة على القدرة ومدى الدولية، األسواق

 تشكل حبيث اليوم األعمال بيئة يف ادلنافسة طبيعة يف تؤثر رئيسية عوامل أربعة ىناك حيث تأثَتاهتا، من احلد أو

 التفاوضية والقوة للمشًتى التفاوضية القوة وىي الدولية التسويق إدارة على هتديداً  أو خطراً  تشكل أو فرصاً 

 .ادلنتج أو النشاط يف التغيَت أو التطورات مث الصناعة إذل اجلدد والداخلُت للموردين
 :1مراحل التدويل -3

عمليا، ىناك درجات متفاوتة من ناحية االىتمام بغزو األسواق األجنبية، فهناك مؤسسات صغَتة  متوسطة  
العديد من ادلؤسسات الصغَتة  تفضل العمل يف األسواق احمللية دلا سبتاز بو من بساطة، و يف ادلقابل ىناك

وادلتوسطة اليت ترغب يف تطوير و اختبار منتجاهتا خارج احلدود الوطنية، وذلك ذلدف تسريح فائض اإلنتاج من 
جهة، و ذبنب ادلنافسة من جهة أخرى. و يف ىذا اإلطار، فإن ادلؤسسات اليت تتخذ قرار التدويل، عادة ما سبر 

  ها يف الشكل التارل:دبراحل متواكبة، ميكن أن نلخص

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Corinne Pasco – Berho , Marketing International , 4ème éd, Dunod, Paris, 2002, P: 33 
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 (: يوضح مراحل تدويل مؤسسة01شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Source : Corinne Pasco – Berho , Marketing International , 4ème éd, Dunod, 

Paris, 2002, P: 33 

 التالية: من خبلل الشكل السابق، ميكن حصر أىم مراحل التدويل يف النقاط

درجة اىتمام ضعيفة من قبل ادلنشآت أو ادلؤسسات ادلعنية باألسواق الدولية، مكتفية بتغطية السوق احمللية  -7
 .نتيجة للطلب ادلتزايد على السلعة

معاناة بعض ادلنشآت من وجود فائض من السلع اليت دل يتم تصريفها يف األسواق ادلستهدفة، األمر الذي  -2
ها يف بعض األسواق الدولية، من خبلل بعض ادلنافذ التوزيعية )ذبار اجلملة أو التجزئة يدفعها حملاولة تصريف

 .أو الوكبلء ...( و يف شكل طلبيات

االهتمام فقط بالسوق المحلية  

            

 تتلقى المؤسسة طلبية تصدير، و ال تبحث المؤسسة عن طلبيات أخرى

 تقوم المؤسسة بتلبية تلك الطلبية )تقوم بعملية لتصدير(

 تقوم المؤسسة بالتصدير للدول القريبة جغرافيا و ثقافيا 

تتزايد خبرة المؤسسة في مجال التدويل    

تتخطى المؤسسة تلك 

الدول القريبة جغرافيا 

و ثقافيا و تنتقل إلى 

 دول أخرى

تنتقل المؤسسة من التصدير إلى أشكال 

التراخيص، عقود االمتياز ، -أخرى:

 عقود  اإلدارة  

 تنتقل المؤسسة من التدويل إلى العالمية

تنتقل المؤسسة من العالمية إلى العولمة    
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نظرًا للتزايد ادلستمر يف الفائض من السلع ادلنتجة، من قبل الشركات ادلعنية، تبدأ إدارة الشركات التفكَت  -2
تقاربة معها ثقافيًا و اقتصادياً، شلا يكسبها خربة و كفاءة جديًا يف التصدير التجرييب إلحدى الدول ادل

 .بالتصدير ذلذه الدول

يف ىذه ادلرحلة من مراحل االىتمام باألسواق الدولية، تبدأ الشركات ادلعنية بدخول أسواق دولية عن طريق  -4
خذ شكل وسطاء زلليُت، أو خارجيُت معتمدين لشركات أجنبية أخرى، و ضمن تعاقدات أو ترتيبات تأ

االلتزام و االرتباط بتلك األسواق اليت سيتم التصدير إليها. األمر الذي يفرض إجراء تعديبلت مناسبة يف 
ادلزيج التسويقي على السلع اليت سيجري تصديرىا لؤلسواق اخلارجية، دبا يتناسب مع أذواق و إمكانات و 

 توقعات ادلستهلكُت يف تلك األسواق الدولية ادلستهدفة.

ادلنشأة أشكااًل سلتلفة للتواجد يف األسواق اخلارجية لتدعمها أكثر، كمنح تراخيص جلهات دولية  تدرك -5
إلنتاج بعض السلع لديها يف األسواق الدولية التابعة ذلا، مع اكتفاء الشركة األم بعائد الًتاخيص. و غالباً ما 

سويقية، لتقدًن اخلربات البلزمة لتلك تقًتن تلك التعاقدات و االتفاقيات بًتتيبات لتصدير ادلهارات الت
 الشركات ادلضيفة، و خاصة يف ادلراحل األوذل من التعامل بينهما.

يف ىذه ادلرحلة األخَتة، تتزايد قناعة اإلدارة العليا بأعلية اإلنتاج و التصدير لبعض األسواق الدولية، باعتبارىا  -6
عمل الفعلي بالتعامل مع تلك األسواق ادلستهدفة خارجياً  أسواقًا مرحبة للسلع اليت تطرحها، و بالتارل يبدأ ال

كجزء ىام من إسًتاتيجيتها التسويقية العامة، و بأبعاد عادلية تتمثل مثبًل يف: ربديد ظلط دخول األسواق 
الدولية، تصميم منتجات و خدمات عادلية، تطوير برامج تسويقية كونية و القيم بتحركات تنافسية على 

 نطاق عادلي.
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                              .دخول السوق الدولي أساليب: لثالمطلب الثا
توجد بالطبع عدة مداخل لبلنتقال إذل األسواق الدولية، منها مداخل تقليدية معروفة مثل التصدير               

 الدورل، و أخرى مداخل خاصة مثل المتيازادلباشر وغَت ادلباشر والتصدير ادلشًتك أو ادلنظم، الًتخيص الدورل و ا
 األجنيب ادلباشر سواءا عن طريق ادلشاريع ادلشًتكة أو إسًتاتيجية االمتبلك.  عقود اإلدارة و االستثمار

إن أول مشكل يواجو ادلؤسسة الصغَتة أو ادلتوسطة عند إزبادىا القرار بتدويل نشاطها ىو طريقة دخوذلا         
إذل السوق ادلستهدف، ىذا اخليار يتأثر من جهة دبوارد ادلؤسسة ادلالية، و من جهة أخرى بالفرص اليت توفرىا ذلا 

 األسواق ادلستهدفة.

ضعيفة، أو إذا كانت الفرص ادلتوفرة يف السوق ادلستهدف جد زلدودة،  فإذا كانت إمكانيات ادلؤسسة         
 فعلى ادلؤسسة أن زبتار طريقة دخول اقتصادية مثل:

 التصدير باالستعانة بوسيط زللي بالسوق ادلستهدف.-        

 أو تقدًن رخصة دلنتج زللي بالسوق ادلستهدف.-        

رد مالية مهمة، و إذا كان السوق ادلستهدف ميثل فرص مهمة للمؤسسة، أما إذا كانت ادلؤسسة سبتلك موا        
فيمكن للمؤسسة أن تفكر يف طريقة دخول نوعا ما مكلفة، كأن تنشأ فرعا ذلا بالدولة ادلستهدفة لوحدىا أو 
بادلشاركة مع شريك زللي بالسوق ادلستهدف. ىذه الطريقة تسمح للمؤسسة بالسيطرة بصفة أكرب على وظائفها 
يف ىذا السوق، عكس الطرق السابقة الذكر، فإن ادلؤسسة ال يكون ذلا السيطرة التامة على وظائفها بالسوق 

 .1األجنيب ادلستهدف

  .و الشكل ادلوارل يلخص الطرق ادلتعددة اليت ميكن للمنتج احمللي أن يدخل هبا إذل السوق الدورل
 

 

 

 

 

                                                           
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت زبصص تسويق، كلية العلوم تدويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةبن محو عبد اهلل، 1

 .144،ص2010لوم التسيَت، جامعة تلمسان، التجارية و عاالقتصادية و 
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 . انمختهفت نذخول األسواق انذونيت  األشكال:   (11)انشكم رلم  

             
 

 انتصذير

 

التعقدات  
 الدولية 

لمشروعات ا 
 المشتركة

اإلستثمار  
 المباشر

التحالفات  
 اإلستراتجية

 

 

 عمود انتصنيع                                                                                      

 عمود انترخيض                                                                                       

 عمود اإلمتياز                                       انمكاتب انتجاريت .              انموزع األجنبي     

 عمود تسهيم انمفتاح                                          شركاث انذونيت.                انوكيم األجنبي     

 عمود انتسهيم بانيذ  شركاث إدارة انتصذير.        مكاتب انبيع انخارجيت     

 عمود اإلدارة  انتصذير               شركاث انتعامم مع انتصذيرشركاث      

 انتصذير انمتكامم .                انتجارة انممابهت     

 
 من إعداد الطالبة إعتمادا على   مصدر:ال

 .0996خير الدين عمرو، التسويق الدولي، دار الكتب، مصر، 
 2007 عمان الول، الطبعة للنشر، وائل دار ،يالدول التسويق العمر، ودحمالم رضوان

 

 1التصدير .0
نسبـة من  يعترب التصدير الوسيلة األكثر سهولة للمؤسسات يف اخًتاق األسواق األجنبية، ألنو يتضـمن أقـل
إذل أساليب  ادلخاطر، وصلد معظم ادلؤسسات تبدأ توسعها من خبلل اعتمادىا على عملية التصدير مث تنتقل

كما أهنا الطريقة األفضل  ألجنيب، فهي تعترب ادلرحلة األوذل اليت سبر هبا ادلؤسسة ضلو العادلية،أخرى خلدمة السوق ا
طريق تصدير منتجاهتا ادلصنعة زلليا  بالنسبة للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ألهنا تقلل من سلاطر التعامل دوليا عن

   . ذلا باكتساب اخلربة البلزمة مع مرور الوقت إذل األسواق الدولية، وأيضا ال تتطلب استثمارات كبَتة وتسـمح
لبلرتقاء إذل  ولذلك فإن التصدير عبارة عن إسًتاتيجية للتوغل يف األسواق الدولية، احملرك للنشاط االقتصادي،

 .مستويات التصدير منمستويات تنافسية وتكنولوجية متطورة، وعليو ميكن التفرقة بُت مستويُت رئيسيُت 
 :2(غير المباشرة)التصدير غير المباشرالطريقة  0-0

 آخرين أشخاص إذل التصديري نشاطها بتعهيد ما شركة تقوم حيث الوسطاء باستخدام باشرادل غَت التصدير يتم

 .ارجيةاخل سواقاال يف الشركة منتجات تعزيز و دعم ضمان أجل من اصاخل سامبحل يعملون أجانب أو بلدىا من

                                                           
 .57، ص7996، دار الكتب، مصر، التسويق الدوليخَت الدين عمرو،  1
 
 .بتصرف ، 138 -132ص ، 2002،وذلاأل الطبعة ،عمان ، للنشر، وائل دار ،يالدول التسويق العمر، ودماحمل رضوان  2

التصدير المباشر 

                   

   

 

 

 المباشر

مباشر .غالتصدير.  
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 .التصريف بأسواق جيدة معرفة و ةخرب  لديهم أشخاص إذل (التصدير) التجارية وظيفتها بإناطة الشركة تقوم لذا

 نتجاتادل بشراء الوسطاء ءىؤال يقوم العمولة ءوكبل فخبل على

 البلد يف أو صدرةادل الدولة يف سواءا يتمركزون الذين الوسطاء من أنواع عدة ىناك الواقع، يف .زبائنهم إذل بيعها و

 منهم نذكر أخرى، دول يف و شًتيادل
1
: 

 التصدير من خبلل الوسيط احمللي الذي يقوم بشراء ادلنتج وبيعو إذل األسواق اخلارجية. 
 وكاالت التصدير احمللية واليت تبحث وتفاوض ادلشًتي اخلارجي مقابل عمولة ربصل عليها يف اصلاز        

 .ذلك العمل التصديري
  بعمليات التصدير ادلختلفة واليت تعمل ربت ظل رقابة إدارية موحدة؛ادلنظمات التعاونية واليت تقوم 
 .مؤسسات التصدير واليت تكون متخصصة يف أنشطة التصدير وربصل مقابل ذلك على أجور زلددة 

 :2()التصدير المباشرةالطريقة المباشر  0-2
ادلباشر  دلؤسسات التكفلزبص عادة ادلؤسسات اليت لديها طلب مستمر من زبائنها األجانب، فتفضل ىذه ا 

لبلحتكاك باألسواق  بعملية ونشاط التصدير اخلارجي دلنتجاهتا، وتتميز ىذه الطريقة بإعطاء ادلؤسسة فرصـا أوسـع
عملياهتا ربتاج إذل درجة  األجنبية وإقامة البحوث والدراسات، شلا يؤدي إذل توسيع ادلبيعات خارجيا لذلك فـإن

أكرب يف حالة االستغبلل اجليد دلوارد   زيادة أكثر يف االستثمارات، وسلاطر أكرب وأرباحـاعالية من اخلربة، وتتطلب 
 :ادلؤسسة، وميكن أن يتم ذلك من خبلل عدة طرق أو قنوات ىي

 حيث زبصص ادلؤسسة قسما خاصا بعمليات التصدير وبإشراف مدير يرأس رلموعة  :قسم تصدير زللي
 ادلساعدة دًنطة ادلتعلقة بعملية التصدير وتقحيث تنحصر مهام القسم بأداء كافة األنش ،من العاملُت

 .التسويقية للمؤسسة يف رلال األسواق اخلارجية
 )يف  لصيغة من ربقيق حضور وسيطرة اكربتسمح ىذه ا :فرع اجلمعيات الدولية ) ادلؤسسات التابعة

تخذ ادلؤسسة فروعا يف اخلارج تقوم جبميع السياسات فبوجود قسم التصدير أو بدونو ت ،السوق الدولية
 .زبزين توزيع وترويج ،التسويقية اخلاصة بالصادرات من بيع

 التعريف  لدول األخرى لغرضشلثلي مبيعات التصدير ادلتجولُت: تقوم ادلؤسسة بإرسال شلثلُت عنها إذل ا
 .يدةدبنتجاهتا أو التفاوض وعقد الصفقات التجارية مع اجلهات ادلستف

                                                           
 .361ص  ،2006،دار اليازوردي العلمية، الطبعة العربية،عمان،معاصرةاسس و مفاهيم  التسويقثامر البكري، 1
 276مرجع سابق، ص  ،إدارة األعمال الدوليةزلمود جاسم الصميدعي، 2
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 ميكن أن تتعاقد ادلؤسسة مع وكبلء أو موزعُت أجانب لغرض بيع منتوجاهتا  :الوكبلء أو ادلوزعُت األجانب
من اجل ذلك سبنح ادلؤسسة للوكبلء احلقوق اخلاصة اليت تتيح ذلم إمكانية سبثيل  ،بالنيابة عن ادلؤسسة

 .ادلؤسسة ادلنتجة يف بلدىم

 :االتفاقات التعاقدية 2

يتم  االتفاقات التعاقدية عبارة عن ارتباط طويل األجل بُت مؤسسة دولية ومؤسسة يف دولة أخرى مضيفة 
دبقتضاهتا نقل التكنولوجيا و حق ادلعرفة من األوذل إذل الثانية دون أي استثمارات مادية من طرف ادلؤسسة 

 .1األم

وىذا ما يفرق االتفاقات التعاقدية عن التصدير،حيث تعترب االتفاقات التعاقدية يف األساس وسيلة لنقل    
التكنولوجيا وحق ادلعرفة على الرغم من أهنا قد زبلق أيضا فرصا تصديرية، كما يفرقها أيضا عن ادلشروعات 

دلعرفة دون استثمارات يف أصول مادية ادلشًتكة واالستثمار ادلباشر، حيث تقتصر على نقل التكنولوجيا و ا
 بواسطة ادلؤسسة الدولية.

 فنجد أكثر ىذه االتفاقات شيوعا يف ادلعامبلت الدولية كل من:

وىي طريقة مناسبة للمنتجُت للدخول إذل األسواق اخلارجية من خبلل التعاقد مع التراخيص:  عقود 2-1
اسم ادلؤسسة أو عبلمتها ق عليو لًتخيص استخدام منتجُت خارجيُت لتصنيع منتجاهتا وعلى وفق عقد متف

 .2أو ادلنتوج ذاتو وبكامل مواصفاتو اإلنتاجية يف ذلك السوق اخلارجي   التجارية

يف ىذه احلالة يدخل مانح الًتخيص إذل السوق الدولية دبخاطر زلدودة كما أن ادلرخص لو ػلصل على   
 اخلربة اإلنتاجية واإلدارية أو شهرة ادلنتج أو العبلمة جاىزة دون البدء من البلشيء.

 :     3لخيصها فيما يلـيوغلدر بالذكر، بأّن ىناك بعض احلاالت ادلرتبطة هبذا الشكل من االتفاقيات، واليت ميكن ت

                                                           
 .361ص مرجع سبق ذكره، ،التسويق الدوليعمرو حسن خَت الدين، 1
 .281،مرجع سبق ذكره،ص  اسس و مفاهيم معاصرة التسويقثامر البكري،  2
 .86ص 1997، دار األمُت للطباعة و النشر،  الطبعة األوذل، مصر التسويق الدولي و المصدر الناجح سعيد علي غيد،ػلي  3
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احلالة األوذل الًتاخيص االضطراريـة: وتسود ىذه احلالة يف الدول اليت ترفض التملك ادلطلق دلشروعات االستثمار *
بيع براءة  للمؤسسات متعددة اجلنسيات، وإزاء ىذا ادلوقف، تضطر ادلؤسسات ادلعنية إذل إبرام عقود يتم دبقتضاىا

 ىذه الدول، كوسيلة القتحام ىذه األسواق. باإلضافة إذل ذلك، توجد حاالت أو االخًتاع أو الًتاخيص يف
 ظروف أخرى، تتلخص يف اآليت:

 .حالة صغر حجم السوق بالدولة ادلضيفة، وعدم رحبيتو يف األجل الطويل -
 حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي بالدولة ادلضيفـة. -
  احلالة الثانيـة الًتاخيص االختياريـة: يف ىذه احلالة، تفضل ادلؤسسات ادلتعددة اجلنسيات منح تراخيص اإلنتاج *

    أو التسويق كأسلوب للدخول إذل األسواق الدولية، بالرغم من توافر فرص االستثمار ادلباشر بأشكالو ادلختلفة 
 .يف ىذه األسواق

 :1ة من ادلزايـا، نلخصها يف النقاط التاليـةوتتيح عقود الًتاخيص مجل      

 .تعترب وسيلة سهلة وسريعة للنفاذ لؤلسواق اخلارجية، نظراً ألهنا ال تتطلب رؤوس أموال للخارج-1

 .يعترب الًتخيص بديل جيد مقارنة باستَتاد نفس ادلنتج، وخاصة يف حالة ارتفاع أسعاره العادلية-2

مضمونًا للدخل بالنسبة للمؤسسة ادلاضلة لو، مقارنًة بالدخل الناتج عن ميثل الًتخيص مصدرًا ثابتًا و -3
 .االستثمار ادلشًتك اليت تتسم عوائده بالتقلب

 يزيد الًتخيص من عمر ادلنتجات يف مرحلة النضج، من خبلل إنتاجها وتسويقها يف أسواق جديدة؛-4

خلارج من جراء نقل التطويرات اجلديدة، شلا تستفيد ادلؤسسات احمللية ادلرخص ذلا من تطوير منتجها يف ا-5
 .يسمح ذلا بتوفَت نفقات البحوث والتطوير

الًتخيص أنسب بدائل النفاذ إذل األسواق اخلارجية، وخاصة يف حاالت التخوف من تأميم  يعترب-6
 االستثمارات، وارتفاع تكاليف الشحن للسوق ادلستهدف، أو خطر استَتاد ادلنتج ادلعٍت.

 ص العيـوب، وادلخاطر النامجـة عن عقود الًتاخيص، فتنحصر يف النقاط التاليـة:أمـا خبصو 

                                                           
 .119،ص 2002الدار اجلامعية، مصر،  التسويق الدولي،السبلم أبو قحف، عبد  1



   مذخم حول تذويم انمؤسساث                                            انفصم انثاني: 
 

54 
 

      قد يؤدي عقود الًتاخيص إذل سرقة حقوق ادللكية، واألسرار التكنولوجية، باإلضافة إذل سوء استخدام -1
 .ىذه احلقوق، وعدم االلتزام باتفاق الًتاخيص ادلوقع من قبل ادلرخص لو

 دقوي يهددلؤسسة ادلرخص ذلا باستخدام التكنولوجيا، والعبلمة التجارية...اخل إذل منافس احتمال أّن يتحول ا -2
وجود مصاحل ادلؤسسة األصلية يف السوق، بداًل من أن يكون شريك مساعدًا ذلا، وذلك يف حالة اكتساب 

ؤسسات الدولية، دون ادلرخص لو اخلربة التكنولوجية الكافية، واليت تسمح لو باإلنتاج والتسويق، ومنافسة ادل
 .احلاجة إذل مساعدة منها

قـد يؤدي اتفاق الًتخيص إذل ربديد فرص لكل الطرفُت يف األسواق الدولية، فاتفاق الًتخيص بُت شركة  -3
Pepsi-Cola  وشركةHeineken  حدد فرص كل الطرفُت، إذ أّن األوذل تستطيع الدخول إذل سوق

)ادلنافس الرئيسي  Coca-Colaبيع مشروبات  Heinekenادلشروبات يف ىولندا، كما ال تستطيع 
  .لبيبسي كوال(

وأخَتاً، قد تكون األرباح اليت يتوقعها ادلرخص أقل بكثَت من مزايا األرباح اليت ربصل عليها ادلؤسسة ادلرخص  -4
 ذلا، أو يف بعض األحيان ال ػلصل ادلرخص على احلد األدىن من الفوائد ادلتوقعة من اتفاق الًتخيص.

 :اإلمتياز حق  :2-2

عقد االمتياز ىو االتفاق القانوين ادلعقود بُت األطراف )أي ادلرخص وادلرخص لو(  لتحديد الشروط اليت سيتم 
دبوجبها منح االمتياز وتشغيل ادلشروع، و/أو يتضمن ىذا االتفاق احلقوق وااللتزامات ادلًتتبة على كل طرف، 

لطرفُت، وبالتارل فهي زبتلف وتتنوع وفقًا ألىدافها ولرغبة الطرفُت، وينبغي وتشكل ىذه االتفاقية سبثيبًل إلرادة ا
 : 1.من مزايا و عيوب حق اإلمتياز االيتتفصيلها بالشكل الذي يعكس ىذه الرغبة

 

 :المزايا

 منخفضة بتكلفة الدولية األسواق يف السريع التوسع. 

 السياسية ادلخاطر تقليل.

 متميزة وصورة طابع ذات للتسويق موحدة طريقة تقدًن.  


 :العيوب

                                                           
 .192 ص ، 2008 اجلزائر والتوزيع، للنشر  اخللدونية دار ،الدولية األسواق في النجاح وأسس مفاهيم الدولي التسويق فرحات، غول  1
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 األرباح اطلفاض. 

 االمتياز عقد على كاملة غَت السيطرة

 ادلستقبل يف االمتياز صاحبة ادلؤسسة منافسة يستطيع قوي منافس خلق احتمال. 

 والفنية اإلدارية ادلعرفة من عالية درجة إذل أو كبَت مال رأس تتطلب اليت االستثمارات مع يتناسب ال.



 عقود تسليم المفتاح أو السلعة: 2-3
ترتبط عقود تسليم ادلفتاح ببناء ادلشروعـات الكربى يف الدول الناميـة حيث تلتزم مؤسسة دوليـة ببناء مشروع 
متكامل حىت مرحلة التشغيل، وتسلمو إلـى ادلالك. وقد تلتزم ادلؤسسة أيضاً بتدريب العاملُت الفنييـن أيضـاً لتشغيل 

 .1اده بادلعدات واآلالت البلزمة للتشغيلادلشروع، وإمد

وشلا ال شك فيـو، أّن ذلذه الطريقة بعض ادلميزات اليت تؤيد تطبيقها، فهي سبتاز باطلفاض درجة اخلطر  
     السياسي، أو األخطار الغَت ذبارية بصفة خاصة، واألخطار التجارية بصفة عامـة. وقد تصبح ىذه الطريقة

     ادلؤسسة )الطرف األجنيب( على مصداقيتها وجديتها يف التعاون مع الطرف الوطٍت أكثر جاذبية، إذا برىنت
شلـا يتيح ذلا فرصة ذلذه ادلؤسسة يف التوسع يف استثماراهتا، إما بصورة مباشرة أو غَت مباشرة يف الدولة ادلضيفة. كما 

مث، فهو ال يتبلءم مع ادلؤسسات الدولية  أّن ىذا الشكل ال ػلتاج إذل رؤوس أموال، أو مشاركة يف رأس ادلال، ومن
صغَتة احلجم على وجو اخلصوص، وتلك اليت تتميز بارتفاع كفاءهتا يف رلاالت البحوث و التنمية مقارنًة دبقدراهتا 

 التسويقية أو ادلالية. 

للمؤسسة أما من الناحيـة األخرى، تتميز مشروعات تسليم مفتاح باطلفاض الرحبية، كمـا أهنـا ال توفر  
يف  الدولية أّي رقابة على العمليات أو السوق أو اجلودة، ومن مث فإن أي خلل ػلدث من جانب الطرف الوطٍت

ىذه النواحي، قد يشوه مسعـة ادلؤسسة بصورة مباشرة أو غَت مباشرة. شلا يقلص فرصة الدخول يف مشروعات 
ء مصانع زللية ،حيث غلب أن يتم تركيب مجيع ومن العوامل األخرى اليت تدفع إذل ىذه العقود ىي بنا.أخرى

 األجهزة واختبارىا  والتأكد من أهنا ستفي بالغرض ادلطلوب منها .

 :اليد في المنتج عقود  2-4

 عقود يف ذكرناه ما جانب إذل حيث اليد، يف ادلفتاح عقود دلضمون وتكملة امتداد الواقع يف ىي

                                                           
 .122مرجع سبق ذكره،ص مبادئ التسويق،عبد السبلم أبو قحف،   1
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 إذل واإلنتاج، التشغيل صحة حول ادلختلفة التجارب إجراء إذل األجنيب الطرف يعمد اليد يف ادلفتاح

 اإلطارات نقص بسبب وتنظيمية إنتاجية صعوبات ىناك تتجلى للمشروع النهائي اإلصلاز عند ىذا جانب

 التقنية ادلساعدة حىت وبتقدًن تأىيلها، و بتكوينها األجنيب الطرف يقوم وعليو ادلؤىلة، العاملة واليد

 .والتسويقية

 :1اإلدارة وعقود التصنيع عقود  2-5

 عامة) احمللية ادلؤسسات وإحدى الدولية ادلؤسسة بُت مربمة اتفاقات عن عبارة ىي التصنيع عقود

 وإنتاج بتصنيع األول الطرف عن نيابة الثاين الطرف يقوم أن دبقتضاىا يتم ادلضيفة، بالدولة (خاصة أو

 األجنيب الطرف ويتحكم األجل طويلة عادة تكون االتفاقيات وىذه بالوكالة إنتاج اتفاقية أهنا أي معينة سلعة

 .ادلختلفة وأنشطتو ادلشروع عمليات إدارة يف

 يتم القانونية واإلجراءات الًتتيبات من رلموعة أو اتفاقيات عن عبارة فهي اإلدارة عقود أما

 دبشروع اخلاصة الوظيفية واألنشطة العمليات من جزء أو كل بإدارة الدولية ادلؤسسة تقوم أن دبقتضاىا

 األرباح يف ادلشاركة مقابل أو (أتعاب شكل يف) معُت مادي عائد لقاء ادلضيفة الدولة يف معُت استثماري

 .العادل أضلاء مجيع يف ىيلتون فنادق سلسلة النوع ىذا على مثال وأبرز
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 متعددة الجنسياث  للشركاث بالنسبت اإلدارة وعقود التصنيع عقود وعيوب مزايا     91رقم الجدول

 
                                                          

 
المزايا

 
 اإلدارة عقود الصنيع عقود

 .جدا زلدود مال رأس إذل ربتاج -1

 .السياسية لؤلخطار التعرض عدم -2

 .والتسويق اإلنتاج تكاليف اطلفاض -3

 للدولة التصدير معوقات على للتغلب وسيلة -4

 .ادلضيفة

 يف تنافسية مزايا لديها تتوفر اليت الشركات تبلؤم -5
 واإلدارية،بادلقارنة واذلندسية .الفنية اجملاالت

 . اإلنتاجية بنظَتاهتا

 مزايا وبعض الًتخيص ومزايا اإلنتاجية بُت اجلمع-6

 .ادلباشر االستثمار

 .مال رأس إذل ربتاج ال-1

 مع ادلضيف السوق باخًتاق تسمح-2

 .أقل خطورة درجة

 احلصول ضلو التقدم على تساعد قد -3

 أو مشًتكة استثمارية مشروعات على

 .بالكامل شللوكة

 .السوق على حملافظة ا-4

 أجنبية أسواق دخول مهمة تسهيل -5

 .ادلضيفة بالدول زليطة أخرى

               
العيوب

 واجلودة السوق على الرقابة أحكام صعوبة-1 

 . األحيان من كثَت يف التسويقية والسياسات

 الوطٍت الطلب توافر مدى على السابقة ادلزايا توقف-2

 والتسويق اإلنتاج رلال يف والفعالية بالكفاءة يتميز الذي

 .عامة بصفة

 يف الوطٍت الطرف تدخل احتمال-1

 أموالو على احملافظة هبدف اإلدارة، شؤون
 .ادلستثمرة

 طريف بُت ادلصاحل يف التضارب 2

 تنظيمية مشاكل إذل يؤدي شلا االستثمار

 .وتسويقية وإنتاجية
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 :1المباشر األجنبي االستثمار .3

 
 يوفر باشرادل جنيباأل ستثماراإل .ارجخل انتاجبة وحدة يف ستثماراإل ىي ؤسسة،ادل نشاط لتدويل ةخَت اال الطريق

 الذي البلد حسب للمؤسسة

 وليةاأل وادادل كلفة العاملة، اليد كلفة يف قتصادباإل اذل يسمح منها، نذكر فرص، عدة إليو الدخول تستهدف

 شغل ناصبدل خلقها بفعل ذلك و ديداجل بالسوق جيدة سعة تكتسب ؤسسةادل فإن ضافةباإل النقل، وكلفة
 بصفة يساعدىا الذي مراال ليُتاحمل وزعيادل و وردينادل الزبائن، دارة،اإل مع قاتلعبل قامتهاإل ضافةباإل جديدة،

 بالتارل و لنشاطها يدةاجل راقبةبادل اذل يسمح بسوق تواجدىا اأخَت  و لية،احمل البيئة و امنتجاهت ئمةمبل على ةكبَت 
 .البعيد دىادل على أىدافها بتحقيق اذل تسمح تسويقية سياسة تطبيق

 باستثمار القيام عليها بغل أنو ىو باشرادل جنباال ستثماراال حالة يف ؤسسةادل يواجو الذي الرئيسي شكلادل
 بقوة الدخول أرادت إدا آخر خيار للمؤسسة ليس لكن و سياسية، و اريةذب نقدية، بأخطار تتميز بيئة يف ضخم

  ديداجل جنيباال السوق ىذا يف
 العالمية اإلستراتيجية التحالفات .4

لقد أدت التغَتات اليت شهدهتا الساحة العادلية يف الوقت احلارل، مثل األزمات ادلالية والتجارية، االذباه ضلو 
التكتبلت االقتصاديـة والعادلية...اخل، إذل فشل اآلليات السابقة الذكر للدخول إذل األسواق الدولية، شلا يدعو إلـى 

بديل للمنافسة الشرسة، وإغلـاد صيغ جديدة للتعاون بيـن ادلؤسسات بداًل من التنافس، ولعّل أفضل البحث عن 
 أسلوب لتحقيق ذلك، ىو القيام بالتحالفات اإلسًتاتيجية.

        ويقصد بالتحالفات اإلسًتاتيجية )التجارية واالقتصادية(:" ىي دبثابة اتفاقيات تعاونية بُت ادلؤسسات   
 .2 "تكون متنافسة.حيث يتم إبرام اتفاق بُت مؤسستُت للتعاون فيما بينهم بصدد حل مشكلة معينة اليت قد

وتنطوي التحالفات اإلسًتاتيجية على رلموعة واسعة من العبلقات التعاقدية اليت تنشأ بُت ادلؤسسات الكبَتة، أو  
ؤسسات، يف أقطار سلتلفة بشأن مشروع معُت، بُت الشركات الكبَتة والصغَتة، أو بُت احلكومات، أو احلكومة وادل

                                                           
1 Kotler Philip et autres, Marketing Management, Pearson Education, France, 12 édition 2006، P 782-

783 
، الجزء األول، تعريب رفاعي محمد رفاعي، محمد سيد احمد عبد  اإلدارة اإلستراتيجيةشارلز و جاريث جونز،  2

 .444،ص 2007المتعال، دار المريخ، الرياض،



   مذخم حول تذويم انمؤسساث                                            انفصم انثاني: 
 

59 
 

لكل طرف من       قد يكون منتجًا جديداً، أو تطوير تكنولوجيا مستحدثة، لتحقيق ىدف اسًتاتيجي زلدد 
 أطراف العقد.

فلقد دخلت مؤسسات كثَتة يف التحالفات اإلسًتاتيجية من اجل ادلشاركة يف تقاسم التكاليف الثابتة اليت تنشا   
على باعث  ير منتجات أو عمليات جديدة. وعلى سبيل ادلثال، كان ربال موتوروال مع توشيبا قائماعن تطو 

وحافز جزئي يتبلوريف الرغبة يف تقاسم التكاليف العالية الثابتة ادلرتبطة بتهيئة العمليات اخلاصة بتصنيع ادلعاجلات 
 الدقيقة.

  .ق الدوليةاألسوا المبحث الثاني: اإلستراتجيات المختلفة لدخول
تقوم ادلؤسسة بالتصنيف و الفصل يف اإلسًتاذبيات ادلناسبة اليت تربز مجيع نقاط قوهتا و تتحكم يف           

نقاط ضعفها و دلك كلو سباشيا مع الفرص ادلتاحة يف األسواق الدولية و بيئات األجنبية مع زلاولة التأقلم و 
الوسيلة طويلة األجل اليت تتبعها ادلؤسسة لعرض منتجاهتا " ىي: التهديدات، وكتوضيح لئلسًتاذبيةالتجانس مع 

أسواق دائمة دلنتجاهتا يف اخلارج أو ربقيق مراكز  إغلادسواء كانت  إسًتاتيجيةيف األسواق الدولية دبا ػلقق أىداف 
البدائل  ".و على ىدا األساس طرحنا بعض1 تنافسية متقدمة مقارنة بادلؤسسة ادلنافسة ذلا يف تلك األسواق

 اإلسًتاذبية

  .البدائل اإلستراتجية المرتبطة بالمزيج التسويقي للمؤسسة :ب األولالمطل

ألسواق الدولية، فكل بديل يرتبط دبزيج تسويقي يتفق وأىداف ا غزوال سًتاتيجيةاإلبدائل ال ىنالك العديد من
 : 2مايلي صلد أىم ىذه البدائل بُت ادلنشأة. و من

 : الدخول الحذر إستراتيجية 1

يف      تسعى ادلنشأة من خبلل ىذه االسًتاتيجية على اختيار مدى قدرة منتوجها على ربقيق أعلى إيرادات
وقت قصَت وتكاليف منخفضة وبذلك تكون ادلخاطر يف حدىا األدىن وتعتمد على أحد ادلوزعُت يف السوق 

وكيبل للمنشأة خبلل فًتة التعاقد وربمل ىذا األخَت اخلارجية للقيام بادلهام التسويقية للمنتج على أن يكون 
                                                           

 .186، ص 1998ادلفتوح، ، كلية التجارة مركز جامعة القاىرة لتعليم ، التسويق الدوليمصطفى زلمود حسن ىبلل - 1

. اجلزء الرابع الطبعة األوذل، الناشران: مؤسسة حورس الدولية، يتسويق متقدم، اتجاهات تسويقية معاصرة: التسويق الدولعصام الدين أبو علفة،  2
 .237،ص 2003االسكندرية. مؤسسة الطيبة للنشر والتوزيع، مصر، 
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دلصاريف الًتويج وربديد منافذ التوزيع وبناء على النتائج اليت سيحققها ىذا ادلنتج. تستطيع ادلنشأة تقرير مدى 
يف  احلذرقدرة ادلنتوج على منافسة ادلنتجات األخرى مستقببل وذلك بتصميم مزيج تسويقي تتوخى فيو ادلنشأة 

 ية العرض ويكون السعر مرتفعا نسبيا وكذلك ميزانية الًتويج وتكاليف التوزيع.بدا

 إتباع القائد: إستراتيجية 2

عندما تكون غَت قادرة على ادلنافسة وذلك إما لضعف إمكانياهتا مقارنة  اإلسًتاتيجيةتتبع ادلنشأة ىذه  
ويف ىذه احلالة تصمم ادلنشأة مزغلها التسويقي  بادلنافسُت أو لتأكدىا من أن منتوجها ال يتمتع دبيزة تنافسية.

بشكل يشابو ادلزيج التسويقي الذي تتبعو ادلنشأة القائدة يف السوق اخلارجية، والسعر يكون نفس سعر ادلنشأة 
القائد أو مقاربا لو، ويتم توزيع منتوجها يف نفس أماكن عرض ادلنشأة القائد وتستخدم نفس عناصر ادلزيج 

وتستهدف ادلنشأة من إتباع ادلنشأة القائد ىو عدم الدخول يف ادلنافسة، ويف ىذه احلالة ادلنافسة  الًتوغلي ذلا،
 تكون غَت صاحلة وتؤدي إذل فشل ادلنتوج وىو يف مرحلة التقدًن من دورة حياتو يف السوق اخلارجية. 

 

 القائد الخاسر: إستراتيجية 3

السوق اخلارجية منذ البداية وتعتمد على السعر فتحدد سعرا تدخل ادلنشأة يف مواجهة مع ادلنافسُت يف 
أسعار ادلنافسُت مع احتفاظ منتوجها دبستوى جودة ال يقل جودة على منتجات ادلنافسُت. ويتم توزيعو  أقل من

ا ألن ادلنشأة قد تعرض منتجاهت القائد الخاسر،يف ادلناطق اليت يهملها ادلنافسون، ويطلق على ىذه االسًتاتيجية 
         بسعر أقل فتكون خسائرىا طويلة األجل نسبيا.فهي تسعى إذل خروج أكرب عدد من ادلنافسُت من السوق
     حىت تضمن أكرب حصة سوقية، وما أن تتأكد من ثبات حصتها حىت ترفع السعر إذل ادلستوى الذي يعوض 

 ذلا تلك اخلسائر.

 بالمتغيرات البيئية للمؤسسة المطلب الثاني: البدائل اإلستراتجية المرتبطة 

وفق رلموعة من ادلتغَتات البيئية تقوم ادلؤسسة باختيار و غربلة األسواق األجنبية ودلك من خبلل التعرف على 
 :1الفرص ادلتاحة و مواجهة التهديدات او التكيف معها،ودلك من خبلل الطرقتُت التاليتُت

                                                           
 .95ص-94مرجع سبق دكره، ص، الدولية األسواق في النجاح وأسس مفاهيم الدولي التسويق غول فرحات،  1
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                                                                                                                                        طريقة التمدد: 7

على  باالعتماداحمللي أو السوق الدورل احلارل،ودلك  قإن ىده الطرقة عادة ما تنطلق من السو      
،ثقافيا...(،مث سبتد نشاطاتو إذل األسواق الدولية األخرى اقتصاديا،اجتماعياأوجو التشابو )سياسيا،

 تدرغليا حبد أدىن من التعديبلت على ادلنتجات وباقي الوظائف التسويقية األخرى.

وعليو ميكن القول أن ىده الطريقة تعتمد عند انطبلقها يف التعامل مع األسواق األجنبية من األسواق القريبة " 
 أكثرر أورل بفعل التشابو الكبَت من معظم اجلوانب، ومنو تكون الربامج التسويقية يف ادلؤسسة اجلَتان" كاختيا

التنافسية احملصلة يف السوق احمللي، ويطلق على ىده  تطابقا مع تلك األسواق أو تسمح حىت من تثنُت ميزهتا
 الطرقة سياسة اجلار األقرب.

 من خبلل العمل على أمرين احلذر احلطة و  ىو أن ىده الطرقة مبنية على مبدأ كذلكما ميكن التنويو إليو  

 تدنية التكاليف.-2تقليل ادلخاطر.    -7

مع اإلشارة إذل أن موقف احلذر سيضعف و يزول مع مرور الوقت باكتساب ادلؤسسة و تطويره خلربهتا 
نجاح احملقق يف أكثر يف البلدان األخرى وفقا لل الدولية،و منو تبدأ ادلؤسسة يف العمل على االمتداد و التوسع

 األسواق اجملاورة.

 طريقة التقلص: 2

األفضل للسوق ينطلق من اجلموع الكلي لؤلسواق مث يقسم إذل رلموعات  االختيارحسب ىده الطرقة فإن 
منتظمة جلميع إقليمية بناءا على رلموعة من ادلعايَت )سياسية،اقتصادية،ثقافية...(،حيث تتضمن عملية غربلة 

فوري لؤلسواق الغَت الواعدة و التحري أكثر عن األسواق  حذفاألسواق و اليت تؤدي يف النهاية إذل 
 موضحةالواعدة.و تتمثل أىم اإلجراءات اليت تعتمد عليها طرقة التقلص يف انتقاء و غربلة األسواق يف مخسة 

 يف الشكل ادلوارل: 
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 الدولية.(:غربلة األسواق 02شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .059ص2116الطبعة األولى، األردن،: هاني حامد الضمور.التسويق الدولي،مؤسسة وائل للنسخ السريع،المصدر

 

 

 :       اخلطوة األوذل

          

        

 :     ثانيةاخلطوة ال

 

 

 

 

 :        ثالثةاخلطوة ال

 

 :        رابعةاخلطوة ال

 

 :        اخلطوة اخلامسة

 

 :التقسيم الجغرافي

 مؤشرات السوق العام. -7
 صفات ادلنتوج احملظورة. -أ     مؤشرات ادلنتوج احملددة:       -2

 صفات السوق احملظورة. -ب      تقسيم األسواق احملتملة                     – 2

  تقييم األسواق احملتملة.  -2

 

 االقتصادي: -التقسيم االجتماعي

 :أنماط العرض -2:                             أنماط الطلب -0

 ادلنافسة.            -أ        مؤشرات نوعية.            - أ
 اإلعبلم. -التوزيع.        ج -مؤشرات كمية.                   ب  - ب

 مؤشرات كمية. -ب

 
 حسب القطاعات. -2     حسب األسواق . -0تقدير المبيعات المحتملة:  

 االختيار النهائي. -2        ترتيب األسواق/ القطاعات. -0تقدير الربحية المحتملة:   

 التخطيط االستراتيجي                       



   مذخم حول تذويم انمؤسساث                                            انفصم انثاني: 
 

63 
 

 المطلب الثالث: البدائل اإلستراتجية المرتبطة بالمؤسسة و إدارتها. 
 :1ندكر مايلي ادلتاحة اإلسًتاتيجية اخليارات أىم

  :التركيز إستراتيجية 1
 من واحدا نوعا فتنتج فيو، تتخصص زلدد رلال يف ادلؤسسة إمكانيات تركيز إذل اإلسًتاتيجية ىذه تشَت

 بعُت األخذ ينبغي و معُت، سوق إذل منتجاهتا تقدم أو العمبلء، من معُت نوع خدمة يف تتخصص أو ادلنتجات،
 :يلي ما اإلسًتاتيجية ىذه تطبيق عند االعتبار

 ىذا يكون أن مراعاة غلب  التميز عنصر اختيار عند األساسية؛ وظيفتو إذل باإلضافة ادلنتج من الزبائن توقعات  
 عوامل بتحديد ذلك و ينتظر كان شلا أكثر ادلستهلك سيجدىا اليت القيمة بسرعة؛ للتقليد قابل غَت التميز

 .منافسيو عند متوفرة غَت تكون و الدورل، ادلسوق يوفرىا اليت و ادلشًتي جلذب احملتملة التحفيز
  :التنويع إستراتيجية 2

 مرتبط أو سباما سلتلف األعمال من جديد ميدان يف الدخول ادلؤسسة إدارة زبتار أن اإلسًتاتيجية ىذه تعٍت
 تنتمي الذي الصناعي اجملال كان إذا التنويع، إسًتاتيجية إذل ادلؤسسات تلجأ و هبا، تقوم كانت اليت باألعمال

 أو ادلنافسة شدة بسبب إما ػلدث ىذا و ادلردودية، أو النمو فرص من القليل يقدم أو الكثَت يقدم ال ادلؤسسة إليو
 يف يعد دل ادلستهلك أن و األخَتة، مراحلو إذل وصل ككل السوق يف ادلنتوج على الطلب أن دبعٌت السوق، تدىور
  .عنو خروجا أو األصلي للنشاط امتدادا يكون قد فالتنويع األوذل، مراحلو يف عليو كان مثلما إليو حاجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ادلؤسسات أداء رللة، الفشل مخاطر و النجاح فرص بين الجزائرية المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تدويلالعوادي، جباري، محزة شوقي 1 
 . 108ص-109، ، ص 2013، 4 العدد،  -البواقي أم جامعة- التسيَت وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية،  اجلزائرية
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 خالصة:

طتها خارج تعترب عملية التدويل حبل اسًتاتيجيا أمام معظم ادلؤسسات  اليت يف نيتها تدويل أنش               
فكرة جلب العملة الصعبة لغرض االستثمارات يف ادلشاريع، و على كل حال قد ، كالتوجو ضلو حدودىا اجلغرافية 

اختلفت دوافع التدويل ألن أمام ادلؤسسة خيارات سلتلفة  يف غزو األسواق الدولية أعلها التصدير، اإلتفاقات 
دلؤسسات جزائرية  اوىدا ما سيتم التطرق إليو يف الفصل ادلوارل من خبلل ظلادجالتعاقدية و االستثمار األجنيب.

 توغلت يف السوق الدورل.
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 تمهيد:
أصبحت ادلؤسسات اجلزائرية يف الوقت الراىن رلربة على تدويل أنشطتها بسب حترر التجارة الدولية و             

ما نتج عنو من تنوع كبَت يف األسواؽ و ادلنتجات و بالتارل ادلنافسة قوية على ادلؤسسات احمللية لدلك عليها 
  .حصص سوقية إضافية تنويع منتجاهتا واكتساباألسواؽ األجنبية لالتوغل يف 

سوؼ نتطرؽ يف الفصل الثالث إذل رلموعة من النقاط النظرية عن بعض ادلشاكل اليت تواجو عملية تدويل  و 
 مؤسسة جزائرية  وكدا سلتلف الفرص و التسهيالت  ادلتاحة من طرؼ الدولة و البيئة احمليطة و إلثراء ادلوضوع

و "محود بوعالـ" ليتضح لنا من خالؿ  ALINACحاولنا إعطاء أمثلة بسيطة عن تدويل مؤسستُت جزائريتُت 
ادلعلومات اجملمعة أف ادلؤسسة األوذل ىي مؤسسة واعدة يف رلاؿ الزنك و مشتقاتو  لكن ينحصر تدويل نشاطها 
يف عملية التصدير فقط أما عن مؤسسة محود بوعالـ  الرائدة يف رلاؿ ادلشروبات الغازية و اليت ذلا تاريخ عريق يف 

على عملية   نشاطاهتالتدويل  كذلكالقوؿ أهنا من نفس حالة ادلؤسسة الزنك  حيث  تعتمد  ىدا اجملاؿ ؽلكن 
 التصدير .
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 التي تواجه تدويل مؤسسة جزائرية.المبحث األول: تسهيالت و المشاكل 
  المؤسسات تدويل عملية وتهديدات مشاكلالمطلب األول: 

 .1سسة اجلزائرية إذل مستويُت: مستوى جزئي و مستوى كليعملية تدويل ادلؤ دلشاكل اليت هتدد ؽلكن تقسيم ا
 : الجزئي المستوى على

 وادلصاحل وادلستويات الدوائر كل طرؼ من ومعروفة ومعلنة وواضحة األىداؼ زلددة سياسة غياب 
 .واألفراد

 وموقع اإلنتاجية بالعملية تربط اليت واإلحصائيات البيانات كافة يتضمن للمعلومات نظاـ توفر عدـ 
 .السوؽ يف السلعة

 كأسلوب واالبتكار اإلبداع فرص كل على قضى الذي ادلؤسسة داخل وادلعنوي ادلادي التحفيز غياب 
 احلارل الوضع ومتطلبات يتالءـ الذي ادلنتوج حتضَت من اجلزائرية ادلؤسسة ؽلكن عملي

 اخلارجية البيئة (ادلؤسسة حدود خارج حتدث اليت احلالية للتغَتات تستجيب ال ميكانيكية تنظيمية ىياكل 
 ادلؤسسات صناعة ضعف إذل أدى واالتصاؿ واإلعالـ التكنولوجي التطور التجارية، ادلبادالت حترير منها)

 منظمات من وبدعم مبباركة العادلية االقتصادية ادلؤسسات دتارسها اليت القوية اذلزات مواجهة على اجلزائرية
 ة.للتجار  العادلية ادلنظمة سليلة

 :منها  االقتصادي الكلي أما على ادلستوى
 عموما االقتصادية للمؤسسات التنافسية القدرة وزيادة للتصدير ادلعادل زلددة إسًتاتيجية غياب 

 ا.خصوص وادلتوسطة الصغَتة وادلؤسسات
 بسبب االستَتاد عملية دلمارسة وميلهم اجلزائريُت، االقتصاديُت ادلتعاملُت لدى التصدير ثقافة غياب 

 ر.التصدي عن النامجة ادلخاطر من والتقليل الربح نسبة ارتفاع
 أطوؿ دلدة األجنبية األسواؽ يف دتوقعهم دوف حتوؿ واليت اجلزائريُت ادلصدرين لدى اخلربة انعداـ . 
 من سواء الدولية للمواصفات مطابقة منتجات تقدمي دوف حاؿ التكنولوجيا استخداـ على القدرة عدـ 

 .تغليف التصميم، حيث

                                                           
، قراءات يف بعض ادلقاالت تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية بين تهديدات و فرص التدويل، مراد حطاب، علي سدي  1

ادلنافسة و االسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، االكادؽلية و ادلعطيات العملية، ادللتقى الدورل حوؿ 
 .12، ص 2010نوفمرب  11-10جامعة شلف، يومي 
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 والتطوير البحث ميزانية ضعف بسبب والتكنولوجي التقٍت واالبتكار اإلبداع غياب. 
 الدولية ادلعايَت مع للتصدير ادلوجهة الوطنية ادلنتجات توافق عدـ 

  المشروعات فشل أسباب أهم يمكن توضيح في الجدول الموالي باختصار

 تدويل المؤسسات  المشروعات فشل أسباب  :      أهم02جدول رقم

 خارجية أسباب                                  داخلية أسباب                

  الفائدة معدالت ارتفاع-                         اإلدارية القدرة ضعف-
   والبطالة التضخم -                  اإلدارة وكفاءة صالحية عدـ-
  الضرائب-                     اخلربة توازف عدـ-
 ادلنافسة-               العمل رلاؿ يف اخلربة توافر عدـ-
 احلكومية القواعد-                                         إلعلاؿا-
 النصب-
 الكوارث-

 ادلالك تقاعد /االندماج /اإلفالس :ادلشروع استمرار لعدـ الرئيسية األسباب من. 
 خالؿ من للمشروعات الفشل معدالت تقليل ؽلكن: 

 .بذلك خاص برنامج إعداد طريق عن وذلك أوذل كخطوة اإلدارة تعليم مستوى زيادة -
 .العاـ االقتصادي ادلناخ حتسُت -
 الفائدة معدالت ختفيض -

 

 ادللتقى المعاصرة، التحديات ظل في الصغيرة المشروعات وفشل نجاح عوامل عبد الرمحاف بن عنًت،ندير علياف، المصدر:
-بوقره أزلمد جامعة ،2006 أفريل 78و77يومي .العربية الدوؿ يف ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تأىيل متطلبات :الدورل
 . 669،صاحلزائر
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 :الجزائري  المؤسسات التسهيالت الموجودة لتدويلفرص و : ثانيالمطلب ال

 :التالية النقاط خالؿ من ادلؤسسات تدويل عملية تسهيالت فرص أىم رصد ؽلكن عموما
 :اإلفريقيةربية و عال األسواقالقرب من  .1

العربية و اإلفريقية فرصة ىامة لتدويل ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة و ذلك راجع دلوقعها  األسواؽتشكل 
تنافسية السلع ادلصدرة، وىذا اجلغرايف و الذي ؽلكن من حتقيق وفورات يف تكاليف عملية التصدير، شلا يزيد من 

فضال عن التقارب الثقايف الذي يسمح بتنميط منتجاهتا بدؿ تعديلها أو تكييفها مع ادلتطلبات و االحتياجات 
ادلختلفة لكل سوؽ، كما أف السوؽ اإلفريقية تعد سوقا واعدة لصادرات ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة اجلزائرية و 

أي سوؽ أخرى، حيث أف ىذه األسواؽ تتميز باحلجم الكبَت من الزبائن ادلرتقبُت،  ؽلكن دخوذلا بشكل أيسر من 
 1كما أهنا تتوفر على حوافز مجركية و اليت تتبناىا الكثَت من التكتالت اإلفريقية.

 :التأهيل برامج -2

الشراكة األورو جزائرية و العمل على إصلاحها ًب مطرح رلموعة من الربامج اخلاصة بتأىيل  يف إطار تفعيل إتفاقية
ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة اجلزائرية لضماف إستمرارية ىدا النوع من ادلؤسسات و كحافظتها على مكانتها يف 

ؽ وضماف حصة يف السوؽ السوؽ الوطنية و إكساهبا مسعة جيدة من أجل تكيفها مع متطلبات إقتصاد السو 
امج اللجنة األوروبية الدولية، ودلك من خالؿ رفع قدرهتا التنافسية و من بُت أىم ىده اللربامج ندكر برن

"ميدا"،برنامج اجلزائري الفرنسي لتأىيل ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة،برنامج لتأىيل ادلؤسسات الصغَتة و 
  2ادلتوسطة

 
 :3المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر البرنامج الوطني لتأهيل 2-1

بعد  4885وانطلقت أوذل مراحلو منذ بداية سنة  4882مارس  86ولقد صادؽ عليو رللس الوزراء يف 
استكماؿ آليات تنفيذه، يف إطار تعزيز التنمية ادلستدامة لالقتصاد الوطٍت من خالؿ حتسُت ودعم تنافسية 

 لعناصر التسيَت الراشد باعتماد التقييس واالبتكار التكنولوجي  اهبواكتساادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة 

                                                           
، 216، ص 2011-2010، اطروحة دكًتاه جامعة باتنة، استراتيجية التصدير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمجعي عماري،   1

 )بالتصرؼ(.
نحو إرساء إستراتجية متكاملة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة جمال خنشور و حمزة العوادي ،  2

  32ص 4802جامعة بسكرة و أم بواقي،،4العدد  5،مجلة الواحات للبحث و الدراسات،المجلدالجزائرية
،مجلة الباحث  «PME 2»تأهيل المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة مع التركيز على برنامج  سياسةسهام عبد الكريم،  3

  .023،ص7،4800العدد 
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ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة حيث تقدر  سنوات ويتم دتويلو من طرؼ صندوؽ تأىيل 84وؽلتد على مدار 
 .مليار دج 84ادليزانية ادلخصصة لو ب 

 : التارل تتمثل األىداؼ الرئيسية ذلذا الربنامج يف   : أىداؼ الربنامج  . أ
 وضع سلطط أعماؿ لتطوير تنافسية ادلؤسسات اجلزائرية الصغَتة وادلتوسطة. 
 إعداد وتنفيذ سياسة وطنية لتأىيل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وحتسُت تنافسيتها. 
 التفاوض حوؿ سلططات ومصادر دتويل الربنامج. 
  وادلتوسطةحتضَت وتنفيذ ومتابعة برنامج تأىيل ادلؤسسات الصغَتة.  
 وضع بنك للمعلومات ؼلص ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من أجل حتسُت تنافسيتها. 

 :فقد ًب تسجيل النتائج التالية 4808منذ بداية الربنامج وإذل غاية ماي  :  نتائج الربنامج .ب 
 347وتقدمت منها مؤسسة صغَتة ومتوسطة رغبتها يف االطلراط يف الربنامج الوطٍت للتأىيل،  0588أبدت  

مؤسسة  130ملف جاىز للدراسة أما  484مؤسسة بطلب االطلراط يف الربنامج ومن بُت ىذه ادلؤسسات صلد 
مؤسسة استفادت من عمليات تشخيص  457مؤسسة ىناؾ  130ومن بُت  .فقد انطلقت يف إجراءات التأىيل

وىنا أيضا نالحظ العدد  التأىيل مؤسسة من كافة عمليات 32قبلي أو تشخيص اسًتاتيجي بينما استفادت
  .القليل للمؤسسات الراغبة يف االنضماـ للربنامج

وقد مشلت عمليات التأىيل رلموعة من ادليادين أعلها: التنظيم، نظاـ تسيَت اجلودة، التسويق، ادلنتػوج ادلبتكػر، 
 .تكػاليف اإلنتاج، تسيَت اإلنتاج، تسيَت ادلوارد البشرية

 

 :  1برنامج ميدا لدعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2-2
دؼ رفع القدرة التنافسية للمؤسسات اجلزائرية الصغَتة وادلتوسطة، هب قامت اجلزائر بعقد اتفاؽ مع اإلحتاد األورويب

و اليت  عامل 48ويتمثل ىذا االتفاؽ يف برنامج ميدا لتأىيل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة اليت تشغل أكثر من 
 تنشط يف القطاع الصناعي أو قطاع 

وتقدر ادليزانية ادلخصصة لتمويل ىذا الربنامج  اخلدمات الصناعية للتمكن من الصمود أماـ ادلؤسسات األجنبية،
 .مليوف يورو شلولة من طرؼ اإلحتاد األوريب 35مليوف يورو،  4427مببلغ 
 : قيق ثالثة أىداؼ ىييرتكز ىذا الربنامج على حت   :أىداؼ برنامج ميدا   . أ

                                                           
 .024نفس ادلرجع السبق،ص، «PME 2»سياسة تأهيل المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة مع التركيز على برنامج  سهاـ عبد الكرمي،  1
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  الدعم ادلباشر للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من خالؿ القياـ بعمليات التشخيص االسًتاتيجي
  .للمؤسسات، إضػافة إذل دعػم تكوين مسَتي ىذه ادلؤسسات

  دعم دتويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة من خالؿ وضع وتنفيذ عقود الشراكة مع ادلؤسسات ادلالية من
سػاندة ودعػم ادلؤسسات اليت تدخل يف نشاطات التأىيل والتطوير إضافة إذل دعم ادلؤسسات أجل م

 .اهتادلالية يف نشاطا
  دعم زليط ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة من خالؿ الدعم ادلؤسساٌب ودعم مجعيات أرباب العمل

الصغَتة وادلتوسطة، وكذا الدعم التقٍت واجلمعيات احلرفية وادلهنيػة يف إعداد إسًتاتيجية لتطوير ادلؤسسات 
ادلتخصص من أجل التكوين واصلاز الدراسػات وتنظػيم الندوات وادللتقيات من أجل حتسُت احمليط 

 .ادلؤسساٌب

 نتائج برنامج ميدا :  -ب
مؤسسػة صػغَتة  463فقد تقدمت  4885اية الربنامج وحسب التقرير النهائي الصادر يف ديسمرب هن يف

مؤسسة ضمن إجراءات التأىيل مبا ؽلثل نسبة  223لالنضماـ للربنامج، ولقد ًب الدخوؿ الفعلي ؿ ومتوسطة 
% مػن إمجػارل ادلؤسسات الراغبة يف الدخوؿ للربنامج، وتعود األسباب الرئيسية لتخلي باقي ادلؤسسات عن  43

جراءات، إضافة إذل الصعوبات ادلالية مسئورل ادلؤسسات يف متابعة اإل 14ادلواصلة يف إجراءات الربنامج يف تػردد
وحسب تصريح وزير القطاع السيد مصطفى بن بادة فإف  .وكذا سوء تنظيم ىذه ادلؤسسات وعدـ شفافية التسيَت

ادلمتد من  4االحتاد األورويب أشاد بنجاح برنامج ميدا األوؿ، األمر الذي شجع علػى الدخوؿ يف برنامج ميدا 
، حيث تضمن 4887مػاي  3خر الشروع يف تطبيقو حيث ًب االنطالؽ فيو يـو إال أنو تأ 4808إذل  4886

ا ومرافقتػها لتكثيػف اسػتعماؿ هتىذا الربنامج تقدمي دعم مباشر للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، من خالؿ مساعد
لنوعية( والقياسة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ، إذل جانب دعم النوعية يف إنتاجها من خالؿ إرساء نظاـ اجلودة )ا

 .ادلؤسسات، مبا ؽلكنها من االستفادة من االتفاقيات الدولية ال سيما مع االحتاد األورويب على مستوى تلػك
1المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتأهيل الفرنسي الجزائري البرنامج 2-3

:  
 من النوع ىذا تنافسية حتسُت على حتث اليت اإلجراءات من رلموعة من يتشكل الذي و صادراهتا تعزيز و

 بُت من مصدرة مؤسسة 40 من أزيد اختيار ًب السياؽ ىذا يف و التصدير، أجل من دعمها و ادلؤسسات
                                                           

 أداء رللة الفشل، مخاطر و النجاح فرص بين الجزائرية المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تدويل العوادي، حمزة جباري، شوقي 1  

  109صالبواقي، أـ جامعة التسيَت وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية  ،3402-40 العدد– اجلزائرية ادلؤسسات
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 اىتمامها عن أعربت الكيماوية، الصناعة قطاع و الغذائية الصناعة قطاع أعلها قطاعات لعدة مؤسسة 600
 من لالستفادة ىذا و أورو مليوف 2,5 قيمتو بلغت بتمويل 2008 سنة مباشرتو دتت الذي الربنامج هبذا

 .  هبا اخلاصة التصدير نشاطات يف ادلتوسطة و الصغَتة للمؤسسات تقنية مرافقة
 وتشرؼ وادلتوسطة، الصغَتة ادلؤسسات لتأىيل الوطٍت الصندوؽ طرؼ من شلولة دج 19287000 مؤسسة

 من والتنظيم التسيَت قدرات تأىيل هبدؼ وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة تنفيذه على
 رلاؿ يف واالتصاؿ ادلعلومات تكنولوجيا استعماؿ و رسكلة وإعادة البشرية ادلوارد وتدريب تكوين خالؿ

  التصدير
 
 :الواعدة للقطاعات النسبية المزايا -3
 ًب ما إذا تنافسية مزايا إذل تتحوؿ قد اليت و ؛  العادلي ادلستوى على النسبية ادلزايا بعض اجلزائر دتتلك حيث

 الفوسفاط، كالتمور، دوليا ادلطلوبة السلع بعض إنتاج يف ادلؤسسات؛ تلك طرؼ من أمثل بشكل استغالذلا
 إذل تصديرىا درجة يف بعد ترقى دل اليت و احلصر ال ادلثاؿ سبيل على األمونياؾ األبيض، االمسنت ادلطاط،

 حبيسة زالت ال اليت ادلنتجات بعض إذل إضافة لالقتصاد، احلقيقية اإلمكانيات يعكس الذي و ادلطلوب ادلستوى 
 اجللود الفلُت، ذلك مثاؿ و الدولية باألسواؽ مكانة احتالؿ يف النجاح مقومات جل امتالكها رغم احمللي السوؽ

 .  التقليدية احلرفية ادلنتجات و البحرية ادلنتجات العجائن، الزيتوف، ادلعاجلة،
 
 
 

 :الدولية األسواق في القوى موازين تغير -4

 ادلتقدمة الدوؿ انشغاؿ إثر اجلنسيات ادلتعددة الشركات حساب على الناشئة االقتصاديات أسواؽ لصاحل ىذا و
 الدوؿ من العديد على سلبا أثرت اليت و السيادية، الديوف أزمة و الراىنة العادلية ادلالية األزمة أسباب مبعاجلة
 الوضع ىذا و الدولية، ادلنتجات بعض على ادلنافسة اطلفاض و العادلي االقتصاد ركود إذل أدت و متفاوتة بنسب

 غَت ظلاء من ادلرحلة ىذه تشهده ما ظل يف اجلزائرية ادلتوسطة و الصغَتة ادلؤسسات تدويل أماـ واسعة آفاقا يفتح
 درجة و اجلزائري االقتصاد طبيعة عن ناىيك احملروقات، أسعار الرتفاع نتيجة الصرؼ الحتياطات مسبوؽ

 أف إذ األخرى، باالقتصاديات مقارنة األزمة من تضررا أقل نسبيا جتعلو اليت الدورل االقتصاد يف اندماجو
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 زلرؾ فعاؿ مارل سوؽ غياب إذل إضافة بدائية، تزاؿ ال الداخلي ادلستوى على ادلالية االقتصادية العالقات
 1االقتصادية لألنشطة

 
 " و "حمود بوعالم" في التدويل.   ALZINCمثال للشركتين الجزائريتين " الثالث:المطلب 

  .ALZINC"2الجزائرية للزنك "مؤسسة  1

 :" ALZINC" تعريف بمؤسسة  1-1

الوطٍت،وىي مكملة و مساعدة يف تنمية  االقتصادمن أىم ادلؤسسات اجلزائرية اليت تساعد يف تنمية و إنعاش 
 (Acide،حامض الكربيت(Zink Lingot) من خالؿ دتينها بسبائك الزنك بعض القطاعات،وىدا

(Sulfuriqueالزماؾ،(Zamac)الكادؽليـو،(Cadmuim) ،اليت تعترب وحدة التحليل الكهربائي للزنك
 وىي وحدة صناعية ال تقل أعلية عن الصناعات األخرى.

 للعدانة و حتويل ادلعادف الغَت احلديدية  (METANOF)شركة اجلزائرية للزنك ىي أحد فروع ادلؤسسة الوطنية
 : مثاؿ ادلطروح يف لدراسة.(ALZINC)فرع 

 موقعها بالغزوات والية تلمساف على الشاطئ الغريب للمدينة
 مهمة الشركة

 اإلنتاج و التسويق للزنك و مشتقاتو -
 القيمة ادلضافة العالية ذاتالبحث عن األسواؽ اخلارجية لبيع ادلنتجات -
 لوضع شراكة صناعية و جتارية. البحث-
 حتديث و عصرنة وسائل اإلنتاج وإعادة اإلعتبار لنظاـ التسيَت.-
 حتسُت جودة ادلنتجات و اخلدمات.-
 حصة المؤسسة في السوق العالمي:  1-2

                                                           
 .771نفس ادلرجع ص  الفشل، مخاطر و النجاح فرص بين الجزائرية المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تدويل العوادي، جباري، محزة شوقي  1
 
جامعة أبو بكر ،رسالة دكتوراهالوطنية، المؤسسة حالة-ALZINC-الدولية لألسواق الجزائرية المؤسسة اختراق دراسة رماس زلمد االمُت،  2

 ،ص2172-2177بلقايد،اجلزائر،
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ائدة يف ىدا حصة ادلؤسسة من السوؽ لعادلية للزنك و مشتقاتو تعترب حصة قليلة يف ظل وجود الشركات االعادلية الر  
وؽ العادلي للزنك حيث حتتل ادلركز ذلا وزف يف الس   ALZINCاجملاؿ،وعلى الرغم من دلك إال أف مؤسسة 

 .الثالثوف عادليا و مركز الثاين على مستوى القارة ، و األوذل عربيا
تل الزنك و مشتقاتو ػل ادلنتوج،فبالنسبة دلمنتوج باالختالؼادلؤسسة لديها مزيج من ادلنتجات و ختتلف الكمية 

(، أما محض الكربيت 4808إذل  4884خالؿ مخسة سنوات ) من  ادلركز الثالث من حيث الكمية ادلنتجة
من   %73بنسبة كبَتة تفوؽ  فيحتل ادلركز الثاين، و ادلركز األوؿ أي الكمية الكبَتة تتمثل يف ادلاء ادلقطر

 ليةيباع يف األسواؽ احمل الذيادلنتجات ادلتبقية و 
 أبعاد منتوج المؤسسة في األسواق الدولية 1-3

تعتمد ادلؤسسة يف األسواؽ الدولية على إسًتاجتية خاصة هبا حسب طبيعة منتجاهتا ادلتميزة اليت حتتوي على 
يتناسب مع معظم الدوؿ ادلستهدفة من قبل ادلؤسسة و دلك من خالؿ مكونات عالية اجلودة مثل الزنك،

 اجلودة العالية دلنتجاهتاإسًتاجتية التميز و 
 للمؤسسةعرية ادلعتمدة السياسة الس  أما فيما ؼلص 

الدي تنتجو ادلؤسسة مسجل يف  باعتبار النزؾ(LME)يتحدد سعر الزنك للمؤسسة يف بورصة لندف للمعادف 
بورصة لندف للمعادف وىدا ما غلعل ادلؤسسة ال تتحكم يف سعر الزنك حيث يتغَت حسب التعامالت اليومية 

 للبورصة و ذلدا تكوف مراقبة األسعار يومية.
لى أما بالنسبة للمنتجات األخرى و مثل محض الكربيت فيحدد السعر على أساس التكلفة مع مراعات الطلب ع

حتدر اإلشارة إذل أف سعر النتتجات ادلصدر يكوف مرتفع السلعة و سعر ادلنافسُت مع إضافة ىامش ربح ادلؤسسة و 
جدا بالنسبة لسعر ادلنتجات يف البلد األصلي، ويرجع ىدا اإلرتفاع يف السعر إذل تكاليف التصدير كتكاليف 

 النقل، اجلمارؾ، التأمُت...
  كاآلٌب:  دلصدرة يف ادلؤسسةويتم حتديد أسعار ادلنتجات ا

 سعر المنتوج = سعر تكلفة اإلنتاج + هامش ربح المؤسسة.
 
 " لألسواق الدولية:ALZINCأساليب اختراق " 1-4

على  ب الخًتاؽ األسواؽ الدولية و اليت من خالذلا توجو نشاطاهتا اإلنتاجيةكأسالو تعتمد ادلؤسسة يف اإلمجاؿ  
تعمده ادلؤسسة يف اخًتاقها لألسواؽ الدولية،و دلك لتناسب  الذياأُلسلوب الر ئيسي و األىم  هوف .التصدير 
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تنشط فيو،حيث يتمي ز بدرجة  الذيوؽ قة مع إمكانياهتا ادلادية و البشرية من جهة و حساسية السٌ يىده الطر 
 صعوبة.األسواؽ الدولية  اخًتاؽعالية من ادلنافسة و التعقد شل ا يزيد عملية 

 ALZINCاألسواؽ الدولية ادلستهدفة من طرؼ مؤس سة أما عن 
ة أسواؽ يف سلتلف البلداف اإلفريقية اأُلوروبية، بِاعتبارىا  األسيوية، و العربية، قامت ادلؤسسة بطرح منتجاهتا يف عد 

تطور كبَت و سريع يف  العادلياالقتصاد باإلضافة إذل دلك يشهد  ،االستعماالتتنتج منتجات إسًتاجتية و متعدد ة 
و ينتج عن ىدا التطور الزيادة يف متطلبات الصناعة من مواد أولية،وكما نعلم أف   اجملاالت الصناعية و التجارية،

ساعدت  ادلؤسس ة تنتج مواد أولي ة نصف هنائية تستعمل يف مجيع اجملاالت و خاصة الصناعية،و ىده التطورات
 لك حسب الطلب.ية و دادلؤسسة على تنويع األسواؽ الدول

-إيطاليا-ىولندا : أوروبية وليت تعتمد عليها بشكل كبَت لتصريف منتجاهتا و ىيسة تنشط يف ستة أسواؽ ادلؤس  
 اليوناف.-بلغاريا-إسبانيا-تركيا

 أما يف القارة األسيوية فهي تنشط فقط يف دولتُت علا: الصُت و فليبُت  و ىدا راجع أساسا إذل بعد ادلسافة.
دولتاف  ؼلص الدوؿ اإلفريقية فادلؤسسة تنشط و بنسبة قليلة يف الدولتُت:ادلغرب و تونس و دلك باعتبارعلا فيما

 .غَت صناعيتاف و تستهلكاف نسبة قليلة من الزنك ز مشتقاتو
 :ALZINCخلصة من مؤسسة النتائج المست 1-5
من رقم أعماؿ  %58( بنسبة تفوؽ 4808-4884صادرات ادلؤسسة يف مخسة سنوات األخَتة ) تطور 

 ادلؤسسة ككل و دلك اعتماًدا على عملية التصدير.
 منتوجات ادلؤسسة عالية اجلودة شلا غلعلها تستطيع ادلنافسة يف األسواؽ اخلارجية و خاصة البلداف ادلصنعة.

أسعار منتجات مؤسسة الزنك حتددىا بورصة لندف للمعادف،ىدا بالنسبة للزنك،أما منتوج محض الكربيت فيمكن 
 سعر ادلنافسُت. مراعاةللمؤسسة حتديد السعر مع 

 التوزيع يعترب مشكلة أساسية يف ادلؤسسة نتيجة انعداـ وسائل كثَتة يف ميداف النقل الدورل يف اجلزائر.
اؿ جدد سلتصُت يف ميداف التسويق الدورل و اعتماد سياسة التكوين ادلتواصل إلطارات تدعيم ادلؤسسة بعم

 ادلؤسسة يف رلاؿ األعماؿ الدولية 
 .1مؤسسة حمود بوعالم 2

                                                           
1
،مدكرة خترج جزائرية:دراسة حالة حمود بوعالم للمشروبات الغازيةمتطلبات تسويقية لتدويل مؤسسة بصغَت سارة، 

 000ص-008،ص4804،4801ماسًت،اجلزائر،
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 تعريف بشركة "حمود بوعالم": 2-1

شركة محود بوعالـ شركة ذات أسهم، ذلا مدير ومساعلُت  "SPA HAMOUD Boualem"تعترب
 فروع ذلا:  03)اغلبهم من العائلة (، باإلضافة إذل ادلؤسسة األـ مؤسسة محود بوعالـ صلد 

 ؛  SBA األوذل على مستوى الكاليتوس )صودا ومشروبات اجلزائر مفتاح-
 ؛(HLالثانية على مستوى درقانة )حافيز للمشروبات -
 الثالثة بواد تليالت والية وىراف.-

دج  وتعترب وحدة 5.000.000.000.00إذل  2013ارتفع الرأس ادلاؿ االجتماعي للمؤسسة سنة 
ه ذحسيبة الوحدة الرئيسية )ادلؤسسة األـ ( و تقع يف اجلزائر العاصمة )وىي الوحدة اليت على مستواىا ًب إجراء ى

شارع حسيبة بن بوعلي، تًتبع ىده الوحدة على مساحة  201نواف:الدراسة مصلحة التسويق بالتحديد(، الع
 493ه الوحدة ذورشات (، وتوظف ى ²ـ7500عبارة عن مكاتب، ²ـ300مغطاة ) ²ـ²،7800ـ20000

 ( بالشكل التارل: 2010عامل )هناية مارس 
 . على مستوى ادلديرية العامةموظف   07-
 .ية اإلدارة و ادلال مديرية  موظف على مستوى 52-
 التموين. مديرية يفموظف  15-
 .يف ادلديرية التجارية موظف  80-
 .مصلحة اجلودة  67-
 التسويق.مصلحة 09-
  .مصلحة اإلنتاج 168 -
                                         ومديرية ادلعلومات. موظف مقسمة بُت مديرية البحث و تطوير اجلودة، 162-
 : المطبقة من طرف المؤسسةسياسة التسعير  2-2

ػلتل قرار التسعَت يف األسواؽ الدولية أعلية بالغة دلا لو من تأثَت كبَت على إيرادات ادلؤسسة، و أرباحها        
و بالتارل مؤسسة محود بوعالـ تعتمد يف تسعَت منتوجاهتا خارج األسواؽ احمللية بناء على أساس التكاليف باعتماد 

سعر ادلشروب +  +وعلى ىذا األساس  سعر التصدير = سعر القارورة الزجاجية فارغة العبوة   CIFأسلوب 
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سعر التغليف و التعبئة + سعر تكاليف النقل و الشحن  + سعر تكاليف التأمُت حىت ميناء الوصوؿ   + ىامش 
 الربح  

حملاسبة التحليلية، و إظلا على أساس و يهتم هبده العملية مصلحة ادلالية و احملاسبة، ليس على أساس تقنيات  ا
بناء قرار من طرؼ مصاحل مراقبة  % 18التكاليف ادلباشرة و الغَت ادلباشرة،  حيث حدد ىامش الربح ب 

األسعار بوالية اجلزائر و التزاؿ حلد يومنا ىدا مؤسسة محود بوعالـ  مقارنة بأسعار ادلنتوجات ادلنافسة مراعاة 
 .ذليكل أسعار السوؽ الدورل

السوؽ احمللي، يتم تبٍت  سياسة التسعَت على أساس التكلفة، و ىذا راجع ألهنا أبسط وأسهل طرؽ التسعَت.  أما 
ويتم ذلك من خالؿ حساب التكاليف اإلمجالية )تكلفة اليد العاملة، تكاليف البيع،...اخل( مضافًا إليها ىامش 

 الربح

 يلي: و اليت ؽلكن تفصيلها فيما  أهداف المؤسسة: 2-3
من خالؿ رفع من رقم األعماؿ إذل ادلستوى الذي ؽلكنها من حتقيق أكرب كفاية  تحقيق النمو االقتصادي: -1

 الستغالؿ قدراهتا  اإلنتاجية، و التوزيعية و الًتوغلية و تدعيمهما؛

مسايرة دلرحلة التحوؿ اجلذرية اليت يشهدىا احمليط، من شأهنا دفع ادلؤسسة لبذؿ قصارى جهودىا  التطوير: -2
 للتكيف و التطورات العادلية، خاصة و ضلن يف خضم غمار العودلة؛ 

 باستغالؿ مجيع إمكانياهتا و حتسينا و تطويرىا لتحقيق التوسع يف األسواؽ احمللية و الدولية احلالية  التوسع: -3
 و ادلستقبلية مبخاطبة مجيع ادلستهلكُت عادليا و كسب والءىم و ثقتهم، 

: االعتماد على مبدأ ادلنافسة، و التكيف مع متطلبات السوؽ من شانو إكساب ادلؤسسة مكانة المكانة-4
 تنافسية بُت ادلؤسسات ادلنافسة.

يف السوؽ، اليت دتكنها من وضع  و حىت تتمكن ىذه ادلؤسسة من الوصوؿ و احلفاظ على الزيادة و القيادة
 تنافسي أفضل غلب عليها:

 التمتع مبيزة تنافسية قوية تتعلق بادلنتج أو السعر؛ (1
 التمتع بالقدرة على االبتكار و التطوير للمنتجات؛ (2
 التمتع بالقدرة على إغلاد وسائل معينة لتوسع نطاؽ السوؽ الكلي من خالؿ البحث عن مستهلكُت (3

 جدد أو البحث عن استعماالت جديدة، أو زيادة معدؿ استخداـ ادلنتج؛ 
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 التمتع بالقدرة على مواجهة حتديات ادلؤسسات ادلنافسة؛ (4
5) .  العمل على محاية نصيبها يف السوؽ بالدفاع و اذلجـو

 :المؤسسة رقم األعمال 2-4
ماليَت  6وبلغ حوارل اكًت من نشاطها." يف تطور مستمر، وىذا لتطور محود بوعالـ إف رقم أعماؿ مؤسسة" 

و نشاطاهتا،راجع  ر أعماذلايتطو مبا فيها ومن أىم األسباب اليت ساعلت يف ذلك التطور،  .2013دينار يف 
شلا أدى إذل ارتفاع الطلب على منتجاهتا 2000لزيادة اإلنتاجية للمؤسسة، و قيامها بنشاط التصدير يف سنة

 ؽ األجنيب.يف السوؽ احمللي أو السو  سواء
محود تتميز منتجات " فمنتجات محود بوعالـ  حصة ادلؤسسة من السوؽ احمللي و األجنيبأما فيما ؼلص 

" ادلعروضة يف السوؽ جبودهتا وتواجدىا يف أغلب أضلاء الًتاب الوطٍت، وتتميز مبعدؿ ظلو الطلب يف بوعالـ 
والعوامل االقتصادية،وؼلضع سعر ادلنتج للعرض السوؽ بالثبات النسيب، ويتأثر النمو بطبيعة ادلنتجات 

%من نسبة السوؽ اإلمجارل،  و ىذا يف ظل وجود منافسة شديدة 30والطلب.فتقدر حصة ادلؤسسة بنسبة 
 و الشكل ادلوارل يبُت لنا حصة ادلؤسسة يف السوؽ احمللي. يف ىذه الصناعة و تبٍت اقتصاد السوؽ.

 
 ي:أسواق التصدير في السوق األجنب 2-3

       ، وحسب ما صرح2000لقد بدأت عملية تصدير منتجات ادلؤسسة إذل السوؽ األجنيب منذ سنة 
بو ادلسؤوؿ عن التصدير يف ادلؤسسة، فهذه األخَتة تقـو بالتصدير على حسب احتياجات تلك األسواؽ مبعٌت 

و          الدولية  تصنف ادلؤسسة أسواقها يف ادلرتبة األوذل األسواؽ احمللية ٍب األسواؽ  آخرحسب الطلبيات.فقد
 نستنتج أف تصنيف أسواؽ التصدير يف ادلؤسسة ترجع حسب  احتياجات تلك األسواؽ األجنبية.

 و قد دتثلت نسبة الصادرات ادلقدرة لكل سوؽ أجنيب من منتجات ادلؤسسة مبا يلي:

 %8و الباقي ب  ف%2ب ،اسبانبا%5ب  ،بلجيكا%40ب  ،كندا%45ب  اصللًتا -
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 CEVITALالمبحث الثاني:   تجربة 
 CEVITAL مجمعالمطلب األول: تعريف بال

 :1تعريف برجل األعمال يسعد ربراب و بداياته 1

جاء من منطقة القبائل، وىو صلل الناشط يف جبهة التحرير الوطٍت يعد من بُت رجاؿ األعماؿ الذين              
بانتظاـ  العديد من العقبات السياسية و يقوؿ أف  ."االستَتاد"ػلضوف بأغلبية عند اجلزائريُت خاصة يف ميداف 

يف اصلاز األمسنت والصلب والبًتوكيماويات:   ادلختصة إفريقياتعد الوحيد  بفضلو اجلزائركما اف   تؤثر يف مشاريعو 
أستاذ وباحث يف إدارة األعماؿ يعهد إذل درجة أف ىذه  "حفصي الطيب"وقد أكد  كما  خلقت فرص العمل،

ألف كتبا بعنواف  حفصي طيب الكاتب'، الدولة لن تؤثر على مسَتة يسعد الصعوبات والعراقيل اليت تفرضها
مؤلف ىذه السَتة، األوذل من نوعها اليت ًب تأليفها .‘‘كبيرة،إنطالق صغير،مضي بسرعةيسعد ربراب:رؤية  ‘‘

نشر من طرؼ القصبة للنشر يف ، هبذه الصيغة يف اجلزائر، يعترب أف اجليل الشاب سيستقي من روح ىذا الرجل
شخص السيد  و ال ؽلدح مؤلف ىذا الكتاب األستاذ طيب حفصي ال ؽلجد، البناة العظماء :رلموعتها اجلديدة

ربراب، ولكن يذكر صلاح رجل، "بناء حقيقي" حسب كلماتو. يعطي كذلك دروسا لرجاؿ األعماؿ الذين يريدوف 
2بناء مؤسسات دائمة

.' 
عندما أسس مكتب خربة يف احملاسبة، قبل أف يعرض  8691بداية يسعد ربراب كانت سنة أما عن           

أف يدخل معو شريكا يف مؤسسة صغَتة تعمل يف رلاؿ حتويل احلديد.   8698عليو احد زبائن ادلكتب سنة 
دينار  09222كانت ىذه الشركة تتكوف من مخسة شركاء ومخسة عماؿ مبتدئُت، حيث دفع ربراب مبلغ 

ألسهم ولكنو احتفظ مبكتب احملاسبة ألف راتب الشركاء دل يكن يتجاوز يف ادلائة من ا 02مقابل حصولو على 
ىكذا كانت بداية ربراب، بداية كالصغار.ويف وقت قياسي كربت تلك الشركة حيث ” دينار شهريا 022

كانوا ؼلشوف “قرر شركاء ربراب االنسحاب من الشركة  8690عامل، ويف سنة  96أصبحت توظف 
ىي بروفيلور اليت بدأت  8696وىكذا أسس ربراب أوؿ شركة لو سنة ”. دلغامرةالتأميمات، ففضلوا عدـ ا

عامال.واستغل ربراب صلاح بروفيلور  022نشاطها بأربعة موظفُت فقط وبعد أربع سنوات فقط باتت توظف 
 8611لشراء عدة شركات أخرى كلها يف رلاؿ حتويل احلديد، ودخل ربراب نادي كبار رجاؿ األعماؿ سنة 

لتكوف بذلك شركة ميتاؿ سيدار الشركة  8660قرر إنشاء شركة ميتاؿ سيدار اليت بدأت اإلنتاج سنة حُت 

                                                           
1
  http://echihab.com/ara/index.php/permalink/23481.html   consulté le 05-04-2015 à 17 :00 

2
  http://cevital.com/consulté   le 17-04-2015  à  21 :00 

  

http://echihab.com/ara/index.php/permalink/23481.html
http://cevital.com/consulté
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ومع حترير رلاؿ التجارة اخلارجية، دخل ربراب رلاؿ استَتاد السكر  8666يف سنة  اخلاصة رقم واحد يف اجلزائر
 . رب مستورد للسكر يف اجلزائراخر السكر وػلقق أرباحا مذىلة قبل أف يتحوؿ إذل أىم وأكو وبدأ يشًتي ب

1المراحل التاريخية للمجمع 2
:  

رلمع سيفيتاؿ ىو رلمع عائلي مبٍت على تاريخ، مسَتة و قيم أدت إذل صلاحو وشهرتو. مؤسس على رؤوس أمواؿ 

 .خاصة، ىو أوؿ مؤسسة خاصة جزائرية تستثمر يف عدة قطاعات

مبراحل تارؼلية ىامة للوصوؿ إذل احلجم والشهرة اللذاف وصل إليهما اليـو مبواصلة العمل يف خلق مناصب  مر

 .الشغل والثروات

    CEVITALـيبين مراحل إنشاء مؤسسات التابعة ل 03جدول رقم  

 اإلنشاء السنة 
 البناء ادلعدين : SO.CO.MEG  ادلشاركة يف سوكوميغ  1971
 .البناء ادلعدين : PROFILOR  بروفيلورإنشاء  1975
  . البناء ادلعدين : SOTECOM  امتالؾ سوتيكـو 1979
 البناء ادلعدين  SACM   :امتالؾ ساكم 1984
 البناء ادلعدين ENALUX:   إنشاء أونالوكس 1985
 صناعة الشبكات ادلعدنية و أنسجة الغرباؿ : NORD METAL    إنشاء نور ميتاؿ 1986

 صناعة أنابيب الفوالذ : METALLOR  إنشاء ميتالور 
 مصنع الفوالذ : METAL SIDER   يتاؿ سيدرم إنشاء 1988
 .يف اجلزائر I.B.M  "استئناؼ نشاطات "إي يب أـ :. J.B.M   "إنشاء "جي يب أـ 1991

 .يومية إخبارية : Liberté  إنشاء 
يف  RANK XEROX نشاطات رانك زيروكساستئناؼ  : CBS  " إنشاء "سي يب أس 1992

  .اجلزائر
                                                           

1
  /http://www.cevital.com/ar ادلوقع الرمسي جملمع سيفيتاؿ  

http://www.cevital.com/ar/
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 .استَتاد و توزيع منتجات الصناعات الغذائية يف اجلزائر : AGRO-GRAIN  آغروغراين إنشاء  1995
 توزيع ادلركبات وخدمات ما بعد البيع  HYUNDAI MOTORS ALGERIE إنشاء 1997
 .الغذائيةالصناعات  : CEVITAL SPA ش.ذ.أ-إنشاء سيفيتاؿ 1998
 .النقل البحري : NOLIS  إنشاء نوليس 2000
  .امتالؾ "اللة خدغلة": وحدة ادلياه ادلعدنية العادية والغازية و ادلشروبات الغازية 2005

 .اصلاز البنايات اجلاىزة باخلرسانة : CEVICO   إنشاء سيفيكو 
 .وادلصرباتالعصَت  : ENAJUC  ، ملحقة أوناجوؾ COJEK امتالؾ كوجيك 2006

  Unocity)  و أونوسييت (UNO) التوزيع واسع النطاؽ، أونو : Numidis  إنشاء نوميديس 
 .صناعة الزجاج : MFG  إنشاء ميديتَتانياف فلوت غالس 2007

 .صناعة و إنتاج عناصر البناء اجلاىزة : BATICOMPOS امتالؾ باتيكومبوس 
 .جتميع وتوزيع ادلنتجات اإللكًتونية و الكهرومنزلية لعالمةسامسونغ : SAMHA  إنشاء سامها 

 ر.باجلزائ SAMSUNG Electronics إلكًتونيكس
 .إنشاء رلمع سيفيتاؿ 2117

   VOLVO . عتاد األشغاؿ العمومية فولفو : COGETP   إنشاء 
 .الزراعة : CEVIAGRO   إنشاء 

   Sodi Automotive . إنشاء سودي أوتوموتيف 2010
 سفيتاؿ الزراعية. PCA إنشاء 2011

 Sierra Cevital .  سيَتا سيفيتاؿ إنشاء  

المصدر: الجدول من إعداد الطالبة إعتمادا على الموقع الرسمي لمجمع سيفيتال 
http://www.cevital.com/ar/تاريخ-المجمع 

 

 

 

http://www.cevital.com/ar/تاريخ-المجمع
http://www.cevital.com/ar/تاريخ-المجمع
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 :المجمع اإلدارة مجلس 3
: الفصل بُت الوظائف و االحًتافية. الفصل يؤدي إذل أف التسيَت 0221أين أساسيُت لإلدارة مند ٍت على مبدمب

 .يسند إذل ادلدير التنفيذي العاـ و أف ادلؤسس يصبح رئيس اجمللس اإلداري

 .إداريُت مستقلُت 6 ػكذلك، رللس اإلدارة فتح ل
 

 : CEVITALلمجمع  أعضاء مجلس اإلدارة:يوضح  04جدول رقم
 المؤهالت العلمية و الخبرات  المنصب   االسم

يشغل منصب ادلدير  لويس روكي
 العاـ جملمع سيفيتاؿ

إدارة األعماؿ من ادلدرسة العليا لألعماؿ  حائز على شهادة ماستَت
مونًتياؿ )كندا(، و على دكتوراه يف إدارة األعماؿ من جامعة ىارفارد 

 Capital  )الواليات ادلتحدة(. كاف رئيسا ومسؤوؿ استغالؿ فرع

Risque التابع لػ Caisse Desjardins (Canada)  ،
، و أمينا  (SAQ)  الرئيس ادلدير العاـ لشركة الكحوؿ للكيبيك

و مديرا عاما للمجتمع احلضري لنفس  عاما دلدينة مونًتياؿ و 
 0280جانفي  00ادلدينة. منذ 

محمد احمد 
 العنتري طيباوي

 

يشغل اليـو منصب 
مدير عاـ و مدير 

لدى  تنفيذي عاـ 
-مركز التجارة العادلي

 World اجلزائر

Trade Center 

Algeria 

حائز على شهادة مهندس دولة يف اإللكًتونيك من ادلدرسة الوطنية 
متعددة التقنيات )اجلزائر العاصمة(. من بُت اإلطارات السامية 

  .القدماء
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مستشار يف اإلدارة و  إسماعيل الصغير
 إسًتاتيجية االتصاؿ

متحصل على شهادة الليسانس يف العلـو الفيزيائية من جامعة اجلزائر، 
 Sup) دولة من ادلدرسة العادية العليا لالتصاالتمهندس 

Télécom Paris) و حاصل على شهادة من معهد غرانفيلد ،
 Cranfield Institute of Technology للتكنولوجيا

 كاف.)فونتانبلو l’Insead (بريطانيا العظمى( و من االنساد(
  Enori سابقا الرئيس ادلدير العاـ دلؤسسة االستشارة للتنظيم

حائز على ليسانس و ماجستَت يف القانوف العمومي اختصاص إدارة   زلاـ أحمد سعدودي
و مالية عامة من جامعة اجلزائر. شغل منصب مدير دراسات للتشريع 

 الضرييب، ٍب مدير عاـ للميزانية لدى وزارة ادلالية. 

الرئيس غَت التنفيذي  يسعد ربراب
للمجلس اإلداري 

 جملمع سيفيتاؿ

متحصل على شهادة من ادلدرسة العادية للتعليم التقٍت و معهد 
  شركات و مؤسس رلمع سيفيتاؿ. التسيَت و التخطيط ، ىو منشئ 

 

 ادلدير العاـ لسامها ماليك ربراب

Samha 
التحضَتية لدخوؿ ادلدرسة العليا لألعماؿ )باريس( و  قاـ بالدراست

متحصل على شهادة الليسانس يف ادلالية من جامعة لندف )بريطانيا 
 العظمى(. 

 
 مدير عاـ دللحقة عمر ربراب

 Hyundai 

Motors 

Algeria 

متحصل على شهادة مهنية عليا يف ادلالية و احملاسبة )فرنسا( و يتابع 
 Hyundai  اإلدارة ادلتقدمة. ىو مدير عاـ دللحقةحاليا تكوينا يف 

Motors Algeria 

  ليندة ربراب
 

ماستَت  متحصلة على شهادة ليسانس يف إدارة األعماؿ يف ادلالية و 
 (العلـو يف العـو اإلدارية من جامعة بوستوف )الواليات ادلتحدة
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 ادلدير العاـ لنوميديس سليم ربراب

Numidis  ملحقة
التوزيع الواسع جملمع 

 سيفيتاؿ

 King’s  ادللك متحصل على ليانس العلـو يف اإلدارة من معهد 

College ( و على ماستَت يف ادلالية و احملاسبة )بريطانيا العظمى
من جامعة النكاسًت )بريطانيا العظمى(. متحصل كذلك على 

دير العاـ و سينغافورة( ادل فونتانبلو ) Insead شهادة من االنساد
 ملحقة التوزيع الواسع جملمع سيفيتاؿ Numidis لنوميديس

 "ادلدير العاـ لػ "أكتس ياسين ربراب

ACTS ملحقة ،
تركيب ادلقطورات و 

تسويق الشاحنات و 
آليات األشغاؿ 

 .العمومية

متحصل على شهادة ليسانس العلـو يف اإلدارة من جامعة ريتشموند  
 بلندف )بريطانيا العظمى(.  Richmond College كوجل

 

لمصدر: من إعداد الطالبة إعتمادا على الموقع الرسمي للمجمع ا
http://www.cevital.com/ar/ 

 
   ثقافة المؤسسة: 4

و دلك من خالؿ اإلطالع على ادلوقع الرمسي للمجمع  حسب الدراسة اليت قمنا هبا على رلمع سيفتاؿ            
و سلتلف مقاالت اإلقتصادية باجلرائد احمللية و األجنبية قمنا باالستنتاج بعض النقاط اليت دتثل ثقافة ادلؤسسة و اليت 

 :مايليأعلها يف  ؽلكن عرضالحظنا أنو من الصعب قياسها بالتحديد  و 
o  إستمرارىا نتاج جلهود و دتويل فردي.تأسيس الشركة و تطورىا و 

رغم أف اجملمع عائلي متمسك بتارؼلو و بقيمو اليت أدت إذل شهرتو،إال أنو يشجع الكفاءات و اخلربات ادلميزة 
 اليت تريد اإلنظاـ إليو. 

o  اجملمع ػلتفظ بتخصصو األوؿ صناعات الغدائية و يستمد منو القوة و يدخل التجديد إذل نشاطاتو كلما
  ت الفرصة. سنح
o  و عن قرارات اجملمع فكل رئيس وحدة إنتاجية مسؤوؿ عما ينتجو،ويبقى مؤسس اجملمع دائم احلرص ألي

 تدخل. 
o يف احلجم و النوعية و اإلدارة الفعالة  زلليا و  التجديد و التحديث و التطوير شركة سيفيتاؿ مثابرة على

 الدوليا.

http://www.cevital.com/ar/
http://www.cevital.com/ar/
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 نحو اإلحتراف. CEVITALإنطالقة مجمع المطلب الثاني :  

 قطاع يف الرائدة و اليت أصبحت ،8661 يف أسست اليت الغذائية، للصناعات كانت عن طريق سيفيتاؿ
 من مكونة" الغذائية للصناعات سيفيتاؿ" ،(اجلزائر) جباية ميناء مستوى على منشأة .باجلزائر الغذائية الصناعات

 ادلياه تعليب ادلارغرين،وحدة إنتاج وحدة السكر، تكرير وحدة الزيت، تكرير وحدة:  مثل إنتاج وحدات عدة
 زيلتن زلطة إذل إضافة ادلرفئية، احلبوب سلازف ادلصربات، وحدة ادلرطبة، ادلشروبات تعليب و إنتاج وحدة ادلعدنية،

 .مرفئية

 احلداثة، فائقة اإلنتاجية وحداهتا خربهتا، بفضل تنافسية، أسعار و عالية جودة ذات منتوجات كذلكمع  ويوفر اجمل
 للجزائر مسحت قد و الوطٍت، ادلستوى على االحتياجات تليب. للتوزيع شبكتها و للنوعية الصارمة مراقبتها

 .السكر و ادلارغرين الزيوت، رلاؿ يف التصدير مرحلة إذل االستَتاد مرحلة من باالنتقاؿ

 .الغربية إفريقيا و األوسط الشرؽ العريب، ادلغرب أوروبا، يف باألخص و بلداف، عدة يف حاليا تباع ادلنتوجات ىذه

 .اجلزائر يف خاص معرل أكربويعترب اجملمع حاليا 

 :يلي ما إذل تنقسم هبا اخلاصة األداء فائقة اإلنتاج وسائل

 السنة(/ جافة مادة يعادؿ ما) طن 082222 اإلنتاج قدرة: سائل سكر

 0.222.222 تعادؿ إنتاج بقدرة" خدغلة الال" ادلعدنية ادلياه. الثمرية ادلشروبات ادلعدنية، ادلياه: ادلشروبات
،/قارورة  .الساعة يف قارورة 22.2229 تعادؿ إنتاجية بقدرة Tchina"تشينة" الثمرية ادلشروبات و اليـو

 .اليـو/طن 12 إنتاج بقدرة وادلرىب الطماطم: ادلصربات

 طن 810.222: ادلرفئي احلبوب سلزف

 1ادلتوسط احلوض صعيد على األىم الساعة،/طن 0.222: مرفئية تنزيل زلطة

 .من الزيوت النباتيةيف السوؽ احمللي و الشكل التارل يبُت حصة رلمع سيفيتاؿ 

 
                                                           

 /http://www.cevital.com/arالموقع الرسمي لمجمع سيفيتال   1
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 : حصة مجمع سيفيتال في السوق المحلي من الزيوت النباتية 33شكل رقم

 
Source :Ulrire Mayrhofer & Sabine Urban Management 

International :Des Pratique En Mutation,Edition 

Pearson,Paris,2011,p61 . 

من حصتها يف السوؽ احمللي و اليت  من خالؿ الشكل ؽلكن مالحظة أف شركة سيفيتاؿ تتحكم يف نسبة كبَتة
أي ضعف  ماليُت طن 0فقط وإنتاجو سنوي يصل إذل من الزيوت النباتية  % 12إذل % 96تًتاوح مابُت 

 السوؽ اجلزائري،أما عن باقي النسبة فهي موجهة إذل باقي دوؿ العادل )اوروبا، مشاؿ إفريقيا و الشرؽ األوسط.  

 : 1و مكانتها في السوق الدولي رقم أعمال الشركة  1
 مليوف دوالر  38وصل إذل  0777
 دوالر  فمليو  388وصل إذل  4887
 مليوف دوالر  388و  يارمل 1وصل إذل  4801
 مليار دوالر  2ؽلكن أف يصل إذل  4802
 مليار دوالر  5-3تتوقع الشركة احلصوؿ على  4803
 مليار دوالر   43تطمح إذل  4848

                                                           
1
  http://www.algerie1.com/ consulté le 20-05-2015 à 13 :00 

 

80% 

20% 

 %الزيوت النباتية 

 حصة سيفيتال في السوق المحلي  

 حصة سيفيتال في باقي دول العالم  

http://www.algerie1.com/
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أكرب  388عن ترتيب   Le Magazine Jeune Afriqueة حسب دراسة أجرهتا رللة إفريقي           
 4802و  4801يف السنوات  31و  33ل اجملمع على مرتبيت ، حيث حتصو أفضل شركة يف القارة اإلفريقية

 على التوارل .
من نفس النوع لكن يف رلاؿ الزراعي يف القارة اإلفريقية حتصل اجملمع على ادلرتبة األوذل برقم  و يف ترتيب أخر
 مليوف دوالر  1103أعماؿ يصل إذل 

 

 فروع مجمع سيفيتال القائمة: 2

أقطاب: الصناعات الغذائية، ادلركبات و اخلدمات، الصناعة و  4ملحقة مقسمة على  91 رلمع سيفيتاؿ يضم
 :،ادلوضحة يف اجلدوؿ التارلالتوزيع
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 CEVITAL: األقطاب األربعة لشركة  05جدول رقم

 مهام األقطاب األربعة لشركة سيفيتال

 الرائدة يف قطاع الصناعات 9111للصناعات الغذائية، أسست يف  سيفيتاؿ ،
الغذائية باجلزائر. منشأة على مستوى ميناء جباية )اجلزائر(، مكونة من عدة 
وحدات إنتاج مثل : وحدة تكرير الزيت، وحدة تكرير السكر، وحدة إنتاج 

روبات ادلرطبة، ادلارغرين،وحدة تعليب ادلياه ادلعدنية، وحدة إنتاج و تعليب ادلش
و قد  وحدة ادلصربات، سلازف احلبوب ادلرفئية، إضافة إذل زلطة تنزيل مرفئية

مسحت للجزائر باالنتقاؿ من مرحلة االستَتاد إذل مرحلة التصدير يف رلاؿ 
 الزيوت، ادلارغرين و السكر

 Cevi-agro  تنشط يف اجملاؿ الزراعي يف كل مراحلو  2114تأسست يف
 من اإلنتاج إذل التسويق

 Nolis  مكلفة بالنقل البحري للمجمع  0222'دات أسهم' تأسست يف
 ادلوجو لإلستَتاد و التصدير

 للصناعات الغدائية

 القطب األول 

 Algérie  Hyundai Motorتشكيالتتوزع 9111 سست يف تأ 
 آليات األشغاؿ العمومية النفعية،والت، ادلركباتالثقيلة،احلاف،اخلفيفة :ادلركباتمن 
 الشركةCOGETP  8001، أنشئت يف  عتاد األشغاؿ العموميلل العامة ،

الصُت( يف اجلزائر )  SDLGو  VolvoCEىي وكيل السيارات احلصري لدى
خدمات ما بعد األشغاؿ العمومية، بيع قطع الغيار و توفَت  تسويق ماكنات نشاطها:

، آليات الشحن،   TP Volvoآلليات فولفو لألشغاؿ العمومية تها:البيع. تشكيل
آليات التسوية، آليات الشحن اخللفي، آليات الصقل، آليات الرص و الطنابَت 

 ادلفصلية
 أكتس  ACTS سلتصة يف التسويق و صيانة ادلركبات  8004تأسست يف
 .(األشغاؿ العمومية النفعية، الصناعية، النقل العمومي و)
 سيفيتاؿ لعتاد األشغاؿ العموميةCevital   MTP  8001انشئت يف ،

 سلتصة يف تأجَت عتاد األشغاؿ العمومية، النقل و البناء
 سيفيكار Cevicar  لكراء السيارات ىي نتاج تعاوف ىيونداي العادلية مع

 .و لألفراد يف رلاؿ كراء ادلركبات للمؤسساتتعمل   0229تأسست يف  سيفيتاؿ 

 لمركبات والخدمات

 القطب الثاني 
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 Fiat   توزيع و تسويق السيارات دات عالمة جتارية اسيوية 
 Immobis  تنشط يف رلاؿ العقار كمسؤوؿ  2116ش.د.أ تأسست يف

مراكز  7قطاع اخلدمات لديها  مشروع للمشاريع طور اإلصلز على الًتاب الوطٍت،يف
أبراج مكاتب و  2ابراج مكاتب + 3جتارية كبَتة احلجم يف سلتلف واليات الوطن و 

 شقق/فنادؽ  
FUTURE MEDIA ، يف سلتصة مؤسسة 0229 سنة أسست 

 وسائط على والرسومات البيانية التصاميم باصلاز تتكفل. الوسائط متعددة االتصاالت
- األعمدة– الالفتات-الطلب  حسب اجملهزة ادلواقف -الرقمية الطباعة :متعددة
 عمالقة LED  شاشات تركيب- السيارات  وتزيُت تغليف

   اإلعالنات يف السيما و ختتص -

  SAMHA  مركب إلنتاج األدوات الكهرومنزلية و األجهزة السمعية
 ادلمثل الرمسي و احلصري لعالمةكماأهنا 8002تأسست يف  البصرية

SAMSUNG Electronics يف رلاؿ ادلنتجات اإللكًتونية ادلنزلية 
 ميديتَتانياف فلوت غالسMFG  ىي أكرب 8001، أسست يف ،

 و بالتارل  .طن/اليـو 200بقدرة إنتاج تعادؿ  منتج للزجاج ادلسطح يف اجلزائر
 .اجلزائر دل تعد مستوردا، بل أصبحت مصدرا للزجاج

 باتيكومبوس BATICOMPOS  مؤسسة ادلكونات ادلصنعة
، دتتلك خربة فريدة يف رلاؿ صناعة الصفائح احملشوة، األسقف 8001سنة   نشأت

أيضا   تنجز االصطناعية، الصفائح ادلعدنية ادلضلعة و القطع ادلعدنية ادلشكلة.
منتجات أخرى مثل احلجرات الصحراوية )سكن، مكاتب، محاـ(، معسكرات 

 التنقيب، البنايات النموذجية، بنغالوىات، غرؼ التربيد، مالجئ دلعدات االتصاؿ.

 Prainsa Cevico  ،لبناء و األشغاؿ سلتصة يف ااجلزائر
 من شراكة مع اجملمع اإلسباين،   8099ولدت يف العمومية،
 :يلي ما يف مهامها تتلخص

 تعقيدا األكثر ذلك يف مبا األشغاؿ، أنواع جلميع اذلياكل إصلاز و تطوير تصميم،-
 .ادلقاولُت و ادلصنعُت وخاصة، عمومية: سيفيتاؿ رلمع وخارج داخل للزبائن منها،

 باذلياكل ذلك تعلق سواًءا االصلاز، و التصميم مقاييس دلتطلبات االستجابة-
 ادلوقع، يف ادلصبوب أو اجلاىز ادلقوى، أو ادلسلح االمسنت من اجملسمة أو ادلسطحة

 للصناعة

 

 القطب الثالث
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 ( .معدف- خرسانة) سلتلطة أو فوالذية هبياكل

 كذلك و ، ترميم ، توسيع اجلديدة، البنايات الفنية، ادلنجزات أشغاؿ يف االطلراط-
 تعقيد كاف مهما احلاالت، كل يف إصلاز و تصميم من الزبائن احتياجات كل تلبية

 .ادلشاريع

 نوميديس Numidis الواسع التوزيع يف ختتص نوميديس ،0229 يف منشأة  

 عمالقةحتت متاجر و الذاتية متاجراخلدمة سلسلة تطوير ذلا سطرت كهدؼ. النطاؽ
 ٍب احمللي ادلستوى على أوال الزبائن تطلعات إلرضاء Uno و Unocity عالمة

 بأسعار و واحد سقف حتت ػلتاجونو ما كل بيعهم طريق عن الوطٍت، ادلستوى على
 .تنافسية جد
 نوميلوغ Numilog ادلخصصة ادلوارد كل دتتلك ،0229 أنشئت يف 

 من أوذل شركة ىي.  والنقل واإلمداد النقل حيث من الشركات احتياجات لتلبية
 ادلشاريع تطوير يف وتساعد التوريد سلسلة يف رئيسي دور تلعب اجلزائر و يف نوعها

 التحتية والبنية ادلهنيُت من فريق بفضل بالعميل ىذا اخلاصة األنشطة وحتسُت
 .النقل،عمليات زلوسبة%100 ،التخزينو اخلدمات ىي: .احلديثة

 سيفيتاؿ سيَتا Sierra Cevital مؤسسة ىي ،0288 يف منشأة 
 إنشاء و يف ختتص. Sonae Sierra سيَتا سونا و سيفيتاؿ رلمع شراكة بُت

 على ىذا يًتكز. متطلباهتم مع تتكيف حلوال لزبائنها توفر ذلذا. التجارية ادلراكز تسيَت
 .الفكرة إنشاء اإلصلاز، إمكانية و السوؽ دراسة: اإلنشاء قبل ما  :التالية النقاط

 ادلركز. بناء تنظيم: اإلنشاء

 .حد أبعد إذل التسويقي ادلزيج حتسُت: التسويق

 ادلركز. تسويق التسيَت، التشغيل،: العقاري التسيَت

 .ادللكية لصاحب القيمة إنشاء: ادلمتلكات تسيَت

 للتوزيع

 القطب الرابع

 المصدر: من إعداد الطلبة إعتمادا على معلومات في الموقع الرسمي للمجمع
http://www.cevital.com/ar/ 
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 و السوق المحلي. إنجازات مجمع سفيتال في السوق الدوليالمطلب الثالث : 
شركة سيفيتاؿ إذل جانب ثقافة تدويل واسعة اليت حتظى هبا  من خالؿ تبنيها لعدة بدائل إسًتاجتية تسمح ذلا 

ج بعض بالتغلغل يف السوؽ الدورل ىي كدلك ذلا ثقافة التطور و اإلستمرار يف السوؽ احمللي. سوؼ نستنت
 اإلسًتاجتيات ادلعتمدة من طرؼ اجملمع حسب دراستنا للموضوع.

 :من خالل بعض اإلستراتجيات المحلي قإنجازات سفيتال في السو  1

 إستراتجية التركيز:  1-1

 حسب ما ورد بادلوقع القريب من رلمع سيفيتاؿ toutsurlalgerie.com رقم  رلمع سيفيتاؿ
من حصتو يف السوؽ و إنتاج سنوي يصل إذل  %58واحد يف صناعة الزيوت النباتية يف اجلزائر بنسبة 

  .من إحتياجات البلد %028طن أو  3581888

  وكذلك وحدة تكرير السكر، حيث تعترب ىذه الوحدة أكرب مصنع لتكرير السكر يف العادل بطاقة إنتاج
فيتاؿ، تعرب اليـو من أضخم ة من إنتاج ىذا ادلصنع يوجو للتصدير.شركة سيف ادلائ 51مليوف طن،  7.8تصل اذل 

يف ادلائة سنويا ودفعت إذل  51الشركات يف اجلزائر، بل على ادلستوى اإلقليمي، وتنمو سيفيتاؿ بنسبة  وأكرب
 .مليار دينار 49أكثر من  2116اذل  7999خزينة الدولة مثال من 

 إستراتجية التنويع: 1-2

  اإلستفادة من مصنع مشروع(FAGOR-BRANDT)  ببناء مصنع أخر شلاثل لو لتغطية السوؽ احمللية
 .التصديرعملية بالدرجة األوذل و قياـ كذلك ب

و الدي مليوف نافدة مزدوجة سنويا  410بسعة  (OXxo)إنشاء يف اجلزائر مصنع النوافد الزجاجية ادلزدوجة 
 موظف  188يوظف 

 من مشروع رلمع الصلب بػ  اإلستفادةPiombino  ببناء مصانع يف قطاع ادليكانيك اليت سوؼ حتوؿ
 .الفوالد اخلاص ادلصنوع يف إيطاليا إذل قطع غيار

  مدير الطاقات ادلتجددة يف شركة سيفيتاؿ  عنو كشف الذيمشروع رلمع الطاقة الشمسية جبنوب البالد
 و يبقى أف إدارة الشركة تفكر بشكل جدي يف بعث مشروع رلمع الطاقة الشمسية  و دكراخلاصة ،
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ىذا ادلشروع و فرص التعاوف مع شركاء أجانب  العثور على و حُت موافقة السلطات اجلزائرية  ادلشروع متوقف إذل
موافقة التعاوف مع العلم أف رلمع سيفيتاؿ يأمل أف ػلصل على  ماليَت دوالر، 1قيمتو  سوؼ يكلف ماالضخم 

% من حاجيات الدوؿ األوروبية من 86توفَت حوارل ب و يعد اجملمع  ادلؤسسات األوروبية لكونسورتيوممع 
 ، أكد القائموف على ادلشروع مبجمع سيفيتاؿ 0262الكهرباء الناجتة عن الطاقة الشمسية ادلتجددة حبلوؿ عاـ .

 فقط بقىوت، هأهنم مستعدوف للتباحث مع ادلستثمرين األجانب والعمل على إغلاد أرضية تفاىم تصل إلصلاز 
 .ضرورة احلصوؿ على الضوء األخضر من طرؼ السلطات العمومية

 قائد رلموعة  علنلقد أCEVITAL   يسعد ربراب، عن إطالؽ جامعة خاصة موجهة لتكوين ادلوارد
ادلهن اليت ػلتاجها اجملّمع، لتوسيع عملياتو ادلتنوعة يف السوؽ اجلزائرية، وحتضَتا لالنتشار الدورل البشرية اجلزائرية يف 

وقاؿ يسعد ربراب، أف اجلامعة اليت أطلقها ىي األوذل من نوعها اليت يتم ، للمجموعة خالؿ السنوات القادمة
متخصصة يف االستشارة واخلربة  إطالقها من شركة خاصة يف اجلزائر، بالشراكة مع مؤسسة كندية ضخمة

تكوين ادلوارد البشرية  و اذلدؼ من ىدا ادلشروعاالسًتاجتية واحلوكمة وتسيَت ادلشاريع وإعادة ىيكلة ادلؤسسات، 
الواسعة اليت يرمي اجملمع  اإلسًتاتيجيةللمجمع وفروعو ادلتنوعة على ادلستوى الوطٍت، بالشكل الذي يسمح بتنفيذ 

ضرورة الًتكيز على تكوين الكفاءات احمللية يف رلاالت ادلنامجنت العصري وإدارة مع وليا، لتنفيذىا زلليا ود
اجلامعة  ىذه  أف  إذل  مشَتا  اجملاؿ،  يف  العادلية  ادلدارس  أكرب  األعماؿ، وفق أحدث ادلعايَت ادلنتهجة من طرؼ 

  ل.التأىي العالية  اجلزائرية  للكفاءات  احلاضنة  مبثابة  ستكوف  

     من الوطن يتعلق األوؿ ببناء مصنع  الغربية مشروعُت كبَتين ؼلص اجلهةاجملمع يعتـز اإلنطالؽ يف
وادلخصصة ألنشطة الغاز والبًتوؿ،  وىراف للبًتوكيمياء لإلنتاج البورل بروبلُت بادلنطقة الصناعية "لبطيوة" بوالية

مليوف دوالر. أما ادلشروع الثاين فيخص بإنشاء مصنع يتعلق بإنتاج   688وذلك بتكلفة مالية تصل إذل حوارل 
 68ألف طن سنويا، حيث ستخصص  488بطاقة إنتاجية تصل إذل  مستغازل كربونات الصوديـو يف مدينة
مليوف  038ستصل إذل  للمشروع تكلفتو االستثماريةالالدراسات األولية  و حسببادلائة إذل التصدير للخارج، 

يمو بثالث مناجم للملح حتصلت سيفيتاؿ مؤخرا على رخص الستغالذلا باإلضافة إذل دوالر، والذي سيتم تدع
إنتاج كربونات الصوديـو اليت تنتج ادلادة اخلاـ إلنتاج الزجاج إذل جانب إنتاج الكلور والصودا، حيث تعتـز 

  قريبا.سيفيتاؿ اإلعالف عن ىذا ادلصنع 

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
http://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
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 : ستراتجية النمو 1-3

  ح يسنوات التصار  4البدور الزيتية" الذي سوؼ يكوف مقره يف جباية ينتظر مند مشروع اجملمع "لتكسَت
ىدا ادلشروع الضخم إف ًب ادلوافقة عليو وإعطاء الضوء األخضر لشركة  ،الالزمة من السلطات احمللية للوالية

شروع ىدا للزيت اخلاـ إذل مصدر، كما أف مسوؼ يكوف إنطالقة حتوؿ بالنسبة للجزائر من مستورد سفيتاؿ 
ادلصنع سيسمح بتغطية حاجيات اجلزائر يف مادة زيت القوالب الدي يستعمل يف تغدية احليوانات و الدي تستورد 

    ألف طن من زيت القوالب. 388اجلزائر منو حوارل 

 إنجازات مجمع سفيتال في السوق الدولي من خالل اإلستراتجيات التالية: 2
    التصدير:          

  سيفيتاؿ أوؿ شركة جزائرية خاصة مستثمرة يف اخلارج يصل رقم أعماذلا ضلو السوؽ الدولية إذل رلمع
مليار دوالر من تكسَت البدور الزيتية و اليت قد  4مليوف دوالر، حيث ؽلكن تقدير صادرات الشركة بػ  388

 ماليُت طن سنويا. 1تصل طاقتها اإلنتاجية إذل 

   للسكر إذل مشاؿ إفريقيا و الشرؽ األوسط و أوربا  و ىده األخَت و تصدر حصة كبَتة من إنتاجها
 من السكر  4800مليوف طن يف  0و  4808طن يف  388إستوردت حوارل 

 : إستراتجية النمو األفقي        
  ضلو األسواؽ العربية مصفاتُت لتكرير الزيت الصاحل لألكل األوذل يف ليبيا و الثانية يف ادلملكة العربية

 ودية.السع
  شركة سفيتاؿ على استعداد للخوض يف مشروع بالسوداف يف رلاؿ مواد الغداء األولية و تعلن على

ىكتار يف ميناء  38مليار دوالر،حيث أف احلكومة السودانية قررت منح الشركة مساحة  4إمكانية إنفقها حوارل 
 مليوف ىكتار. 78ة للزراعة و اليت تبلغ اخلرطـو لتطوير ادلشروع  إضافة إذل دلك توفرىا على األراضي الصاحل

 :  إستراتجية السيطرة         
  قامت شركة  4801يف سنةCEVITAL    باإلستالء على الشركة الفرنسية (OXxo) الرائدة يف

نافدة زجاجية مزدوجة  4081888وظيفة إلنتاج  188، حافظ اجملمع على  PVC النوافذ الزجاجية ادلزدوجة
 سنويا.
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 لسنة أضاؼ جملمع إذل زلفظتو ادلصنع اإلسباين لألليمنيـو يف نفس ا(ALAS)  الذي أعلن إفالسو و
 هبذا اإلستحواد ينوي رلمع سيفيتاؿ إذل إكماؿ اجلهاز األورويب ادلكوف من النجارة الصناعية

  - industrielle menuiserie-   مليوف أورو ، حيث صرح  623و لقد كلفت ىده الصفقة الشركة
أشهر عن طريق دتويل  7يف غضوف  (ALAS)قائد اجملموعة يسعد ربراب بأف إعادة إطالؽ نشاط الشركة 

إنتاج يصل إذل  4804مليوف أورو، و يهدؼ قائد اجملموعة إذل حتقيق حبلوؿ عاـ  00إضايف يصل إذل حوارل 
مليوف أورو، صرحت رلموعة سفيتاؿ قائلة:"كنا نبحث  28نيـو برقم أعماؿ يصل إذل طن من األدل 011888

 ىو مشروع مكمل دتاما مع أعماؿ التصدير لدينا". (ALAS)عن موقع صناعي للتعدين و األليمنيـو و 
  اشًتت  4802يف أفريلCEVITAL  شركة فرنسية مفلسة) (FAGOR-BRANDT  و

اليت تعترب واحدة من الشركات الرائدة يف رلاؿ األجهزة ادلنزلية إضافة إذل دلك قاـ اجملمع بإضافة إذل إرثو الصناعي 
 الفرنسية. Hexagoneزلطتُت لتصنيع األجهزة الكهرومنزلية تقعاف يف 

CEVITAL       بشرائها لشركة(FAGOR-BRANDT)  دل تقم فقط باحلفاظ على جوىر ادلوظفُت
 و إظلا ىي تسعى كذلك لإلستثمار اجلاد لتعزيز ادلنصة الصناعية يف فرنسا.  0688على  0488

  دتكنت كدلك  4802يف نوفمربCEVITAL  من اإلستحواد على شركة أوروبية(LUCHINI) 
 و اليت تعترب الرائدة يف إيطليا إختصاص احلديد و الصلب.

  على رلمع الصلب يف و بفضل إستحوادىا األخَت دتكن اجملمع من احلصوؿPiombino  اإليطالية
بتصنيع أنواع خاصة من الفوالذ و الذي سوؼ يوفر تنويع للشركة بإنشاء منصة خدمات لوجيستية و   اليت تقـو

استثمار يف إنتاج الغداء يف إيطاليا، و جتدر اإلشارة إذل أف تكاليف تطوير اخلدمات اللوجيستية يف ميناء 
Piombino صينية شركة مع شراكة يف يكوف ىنالك إستثمار مليوف أورو وسوؼ 068 رمبا ستصل إذل (la 

China (Harbour Engineerging Company (CHEC))  ادليناء أعماؿ يف متخصصة 
 يتطلب اجلديد ادليناء ومرفق للسفن اإلرساء نقاط 3 مع األرصفة من مًت كيلو 4 يقرب ما بناء أعماؿ وتشمل

  . السفن رسو للسماح مًتا 03 عمق على احلفر أيضا
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 تواجه مجمع سيفتال:أهم التسهيالت و العوائق التي  -3

 :العوائق اليت تقف يف وجو رلمع سيفيتاؿ للمزيد من التوسع ىي 

سلتلف التصاريح اليت غلب تصادؽ عليها الدولة ادلعنية بادلشروع فغالبا ما يقف اجلانب القانوين أو اإلداري يف  -
ع اجملمع،ندكر على سبيل ادلثاؿ مشروع الزراعي ادلهم اليت حتاوؿ تنفيده الشركة على االراضي يمشار سبيل عرقلة 

لسودانية لكن رغم ادلوافة األولية و توفر كل ادلوارد الالزمة دل تتحصل الشركة على تصريح رمسي، ومثل ىدا ادلثاؿ 
 يح.الكثَت يف السوؽ احمللي حيث تكوف ىنالك عراقيل متعلق بالتصر 

مليوف طن من السكر ضلو السوؽ الدورل و  7أما عن التصدير فاجملمع غلد صعوبة يف تصريف ما يعادؿ  -
لك لصغر حجم ميناء جباية مقارنة بضخامة اإلنتاج. 511يكتفي ب   ألف طن و ّ

 غياب الدعم و التسهيالت ادلالية بالنسبة للمشروعات الكبَتة حبجم رلمع سفيتاؿ. -

 :تسهيالت أو الفرص ادلتاحة لشركة سيفيتاؿ 

سيفتاؿ جتد يف السوؽ احمللي الكثَت من الفرص أعلا ضعف ادلنافسة او عدـ وجود يف السوؽ احمللي منتجات + 
 تضاىي مستوى جودة منتجاهتا.

 تتوغل فيها. ثقافة التدويل اليت تتمتع هبا الشركة تنعكس يف تنوع ادلشاريع اليت ختوضها و تنوع األسواؽ ارل+ 

 إىتماـ الشركة بالتطو و اإلبداع يف منتجاهتا وإدارهتا و أسواقها ادلستهدفة.+ 
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 خالصة: 

احمللي و مكانتو و شهرتو من يف السوؽ  اكتسب الذيسفيتاؿ اجملمع طبيقية جملمع قمنا بالتطرؽ يف دراستنا الت
و العمل ادلستمر حسب ادلعطيات احملدودة اليت أتيحت لنا عن اجملمع من خالؿ  ةدلثابر السوؽ الدورل من خالؿ ا

و  يف اجلرائد الرمسية و اإللكًتونية اقتصاديةرلموعة من سلتلف ادلقاالت  كذلكادلوقع الرمسي جملمع سيفيتاؿ و  
يف وحدات  كذلكال حظنا التنوع  كبَت يف إنتاج ادلؤسسة و   تصرػلات أدذل هبا قائد و مؤسس شركة سيفيتاؿ

در هبا و يصالذي اكتسح السوؽ احمللي  الغذائيةفاجملمع ال يتوقف يف رلاؿ معُت فمن قطاع الصناعات  اإلنتاج 
 زيع.ا التو خلدمات و قطاع الصناعة و كذالسيارات و ا قطاع ذلالفائض إذل باقي دوؿ العادل إ

 و إسبانيا و إيطاليا حيث مصنعفرنسا بمؤخرا على مؤسسات رائدة يف السوؽ األورويب  تحواذهباإلضافة إذل اس
Fagor-brandt  عالمات جتارية مشهورة  4يضم  وهيعترب غنيمة شليزة بالنسبة للمجمع فBrandt-

Vedette-Sauter    وDe Dietrich   و مركز للبحوث و التنمية،  اخًتاعبراءة  7311باإلضافة إذل
باإلضافة الزجاجية ادلزدوجة  النوافذالرائد يف حيث يعترب  فهو اليقل أعلية عن الغنيمة األوذلو  XOxoأما مصنع 

 . الرائدة يف صناعة األدلنيـو  اإلسبانية ALAS إذل

 الذييف اجلزائر  لوحيدو ا احلصيلة ال ؽلكننا إال أف نقوؿ أف رلمع سيفيتاؿ ىو رلمع  األضخم ىده من خالؿ
إقتحاـ السوؽ الدورل جبرئة كبَتة و بتنوع يف ادلنتجات و القطاعات و البدائل اإلسًتاجتية و كدلك  يسعى  استطاع

 دائما إذل تطبيق مشاريع تنموية ضخمة يف السوؽ احمللي.
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 :خاتمة عامة 

أصبحت يف ظل االقتصاد السوق وسياسة االنفتاح علي اخلارج خطوة ىامة للنمو االقتصادي            
ن تتأقلم مع الوضع االقتصادي العادلي اجلديد من خالل البحث عن اسرتاتيجيات ادلؤسسات اجلزائرية حتاول أ

فعالة للدخول لألسواق الدولية أو أساليب مبتكرة أو وفق خصوصية كل دولة أو سوق بواسطة إتباع إسرتاتيجية 
أن قرار الدخول لطرح خمتلف منتجاهتا عرب ىذه األسواق ادلستهدفة يف إطار إسرتاتيجية الدولية للمؤسسة حيث 

إيل األسواق األجنبية يف حد ذاتو يعد خطرا عندما تكون ادلؤسسة يف حالة اختيار اإلسرتاتيجية ادلناسبة  وسهلة . 
وذلك بعد التشخيص وحتليل الدقيق للبيئة اخلارجية واليت تعد الركيزة األساسية ونقطة ادلهمة ومنطلق الذي يقود 

 ادلؤسسة إيل التوسع و التقدم.

بالتايل ديكن االستنتاج أنو من األحسن على ادلؤسسات اجلزائرية اليت ال دتتلك الدراية الكافية و اخلربة باألسواق و 
الدولية االكتفاء بالتصدير كمرحلة أوىل،تسمح فيها لنفسها بالتأقلم مع إدارة األعمال الدولية و اكتشاف نقاط 

،أو بعبارة أخرى جيب على ادلؤسسات اجلزائرية اخرتاق قوهتا وكذلك االبتعاد عن كل ما ديثل نقاط ضعفها
األسواق اليت تكافئ فيها نقاط قوهتا مع الفرص و التسهيالت ادلتاحة و االبتعاد كل البعد عن األسواق اليت تكون 
فيها الفرص و التسهيالت لكن يف ادلقابل ال دتتلك ادلؤسسة نقاط قوة وال حظوظ االستمرار. و من مرحلة 

ر سوف يكون بإمكان ادلؤسسة حسب ما توصلت إليو من تعيينها للسوق الدويل عن قرب معرفة خطوهتا التصدي
 السوق،و ديكن أن نقرتح عليها توسع يف نشاطها الرئيسي.التالية باخرتاق 

عادلية مؤسسات اجلزائرية الراغبة يف النجاح تعاملها مع األسواق العادلية و ادلنافسة الشديدة ال ومن ىنا جيب على
دوليا.و ادلهارات العمال يف كل  ا و إدارهتاإن تكون ذلا تفكري عادلي ينطلق من إجياد مسري جيد لتسيري متوجاهت

   .اجملاالت

 ومن خاالل الدراسة توصلنا إىل النتائج التالية:

o مبفهومها ادلختصر تعين حرية التجارة الدولية  أي تداول السلع و اخلدمات و اليد  العودلة اإلقتصادية
فات و رؤوس األموال.ال قيود و ال عوائق و ال حواجز و من ىدا ادلنطلق العاملة    و التكنولوجيا و الثقا

 ظهرت إدارة األعمال الدولية بإدارة كل ىده األنشطة السابق الدكر على ادلستوى الدويل.
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o  إدن العودلة تؤثر يف إدارة األعمال الدولية ألنو لوال احلرية اليت منحتها العودلة للنشاطات التجارية خارج
 احلدود الوطنية دلا كانت ادلؤسسات تدير أعماذلا على ادلستوى الدويل.

 .  الفرضية األولىو على إثر ىده ادلالحظات نؤكد صحة 

o تقوم مبجموعة من ق الدولية عديدة و خمتلفة و ادلؤسسات البدائل اإلسرتاجتية للدخول يف األسوا
الدراسات على البيئة الدولية اليت تريد غزوىا لتتمكن من التعرف على أجواء السوق،ىل ىناك طلب 
على السلعة،وماىي متطلبات ادلستهلك و كيف يريد السلعة...و غريىا من معايري و كدلك التعرف على 

 قتصادية إن كانت تسمح خبوض مشاريع.ضروف البلد السياسية و اإل
o  ىده الطريقة األنسب ادلؤسسات اجلزائرية يف الغالب خترتق األسواق الدولية عن طريق التصدير ألهنا جتد

بالنسبة لظروفها ، و إمكانياهتا إن تعلق األمر بكفاءة اإلدارة و العمال،اإلدارة ... او وسائل اإلنتاج و 
 ادلوارد ادلالية.

 .الفرضية الثانيةو على إثر ىده االنتائج نؤكد صحة 

o  و يبقى من بني ادلشاكل ادلهمة اليت تعرقل ال يوجد يف السوق الدويل  عدد كبري من ادلؤسسات اجلزائرية
ودلك أن ادلؤسسات وجود منافسة غري متكافئة بني األسواق األجنبية و األسواق احمللية ، التدويل 
نتاجية و القدرة التنافسية و التكنولوجية باإلضافة إىل اخلربات التسويقية و اإلدارية بالكفاءة اإل األجنبية

 مكانات.،على عكس ادلؤسسات احمللية اليت تتميز مبحدودية اإل
o  الدولية مشكل التمويل،فهي ال دتتلك  األسواقغالبا ما يقف يف وجو ادلؤسسات اجلزائرية اليت تريد غزو

يف األسواق األجنبيةن كما أهنا تتفدى القروض البنكية إلرتفاع ة لتحقيق مشروعها ادلوارد ادلالية الكافي
 معدل الفائدة.

 .الفرضية الثالثةالنتائج التالية نؤكد صحة  لمن خال

للمؤسسات اليت تسعى إىل التدويل بناعا على جتربة و يف االخري قمنا بطرح رلموعة من اإلقرتاحات و التوصيات 
 رلمع سيفيتال:



 خادتة عامة 
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o  على ادلؤسسة أن تتمتع بثقافة التدويل فهي وحدىا سوف تفتح ذلا اجملال للبحث و اإلبتكار والسعي
 .للتوغل يف السوق الدويل

o على ادلؤسسة اليت تتوفر لديها إمكانيات تدويل أن تقوم بالدراسات الالزمة حول كل ما يتعلق  جيب
 ببيئتها الداخلية و اخلارجية مث اجلرأة للقيام بدلك، و االبتعاد عن الرتدد خوفا من ادلواجهة.

o  احلديثة لإلعالم و اإلىتمام باجلانب التكنولوجي وىذا دلا حيظى بو من أمهية، و ذلك فيما خيص التقنيات
 اإلتصال لتمكن ادلؤسسة من التفوق.

o .التنويع يف األنشطة يكسب ادلؤسسة حظوظا يف إخرتاق عدة أسواق دولية و زيادة حصتها السوقية 
o  اليت ترغب يف التدويل أن هتتم جبودة ادلنتجات بصفة كبرية أي أن تكون ادلنتجات فيها كل على ادلؤسسة

 منافسة النتتجات العادلية  ادلواصفات اليت ختول ذلا
o   إنو من الضروري أن تعطي الدولة الدعم للمؤسسات اليت تنوي تدويل نشاطها بتوفري قروض مالية

 تسمح بتمويل مشاريعها و كذلك توفري الوسائل كادلوانئ و البواخر تسمح بنقل منتجاهتا.
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 ملخص:
األسواق يف  إىل التوغل  بالنسبة للمؤسسات اليت تسعى ال مفر منوواقعاً، و  ظاىرة التدويل اليوم أمراً  أصبحت 

 و تكتالت إقليميةبروز ال، و و متجددة ذلك ملا يشهده العامل من ثورة تكنولوجية واتصالية ىائلة الدولية، ويرجع
كل ىده املتغريات متثل الدوليـة.   وحترير واسع النطاق لالقتصاد و التجارةعاظم دور الشركات املتعددة اجلنسيات، ت

يف نفي الوقت تفتح اجملال أمام املنافسة و التوغل يف األسواق األجنبية، و  للمستثمرين اليوم فرصـا أفضل للتوسع و
و حسن اختيار للبدائل لدلك على املؤسسات الراغبة يف التدويل مزاولة أنشطتها على املستوى الدويل  التحدي 

.ومن الدوليـة وصول إىل موقف تنافسي متميز يف بيئة األعمالاإلسرتاجتية اليت تتالئم  مع مواردىا و كفائتها لل
خالل ىده الدراسة حاولنا تسليط الضوء على خمتلف املفاىيم األساسية اليت ترتبط فيما بينها بعملية تدويل 

مارست عملية   "CEVITAL"مجمعدراسة حالة شركة جزائرية خاصة املؤسسات،و إلثراء املوضوع قمنا ب
 التدويل ألنشطتها بشكل كبري.

 إدارة األعمال الدولية. - البدائل اإلستراتجية لغزو األسواق الدولية - التدويل :الكلمات املفتاحية
 

CONCLUSION : 

                Le phénomène de l'internationalisation est aujourd'hui une réalité, ni 

inévitable pour les organisations qui cherchent à pénétrer le marché 

international, en raison de ce que le monde est témoin de la révolution 

technologique et énorme opération de communication et renouvelable, et 

l'émergence de blocs régionaux et le rôle croissant des entreprises 

multinationales et la libéralisation de l'économie à grande échelle et le 

commerce international . Tous ce sujet variables représentant les investisseurs 

aujourd'hui de meilleures possibilités d'expansion et les incursions sur les 

marchés étrangers, et dans la négation du temps ouvre la porte à la concurrence 

et le défi à pétrir souhaitant à l'internationalisation engager dans des activités au 

niveau international et une bonne sélection de solutions de rechange stratégiques 

qui correspondent à ses ressources et son efficacité pour atteindre la position 

concurrentielle des institutions Atah.omn en vedette dans l'environnement des 

affaires Au cours de cette étude, nous avons essayé de mettre en évidence les 

différents concepts de base qui sont associés à chaque processus de 

l'internationalisation des institutions, et d'enrichir le sujet, nous avons étudié le 

cas d'un «complexe CEVITAL » société privée algérienne le processus 

d'internationalisation de ses activités exercées de manière significative. 

Mots clés: Internationalisation - des alternatives stratégiques pour 

l'invasion des Marchés internationaux - Gestion des affaires 

internationales. 
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