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 : وأبعادها  لإلسرتاتيجيةاملفاهيم القاعدية    احملاضرة األوىل:  

 مفهوم اإلسرتاتيجية:  أوال:  

يعد مفهوم اإلسرتاتيجية قدميا يف الفكر البشري، ففي احلضارة اليواننية القدمية اشتقت كلمة اسرتاتيجية من الكلمة      
، وتفيد االستخدامات احملددة هلذه STRATEGOSاليت تعين علم اجلنرال     STRATEGIAاليواننية    

 : التالية  بعاد الأ   جمموعة من   الكلمة يف تلك الفرتة التارخيية أن كلمة جنرال تصف الشخص املكون 

اجلنرال هو ذلك الشخص الذي يتصرف بصورة حازمة فهو يقوم مبجموعة من األفعال املوجهة ذات   :البعد األول-
الطبيعة اهلامة اليت تعتمد أساسا عل توظيف عقله االسرتاتيجي الشامل يف إدارة ساحة املعركة، يف نفس الوقت الذي 

اإلسرتاتيجية املطلوبة لالحتفاظ خبطوط اإلمداد سالكة، وخلق وإدامة الشروط الضرورية اليت تساعد   ليقظةحيتفظ فيه ب 
على اكتشاف الفرص الساحنة املفاجئة واقتناصها عندما تسمح الفرصة وهذا ما يسمى بلعقل اإلسرتاتيجي متعدد 

 . األبعاد

انه ليس يف فراغ وان قوى أخرى يف املسرح األوسع   : اجلنرال هو ذلك الشخص الذي يتصرف وهو يعلمالبعد الثاين-
 حوله تؤثر وتتأثر بطريقته يف التصرف واختاذ القرارات، ومتارس بلتايل ضغوطا على النتائج اليت يسعى إىل حتقيقها. 

اجلنرال هو ذلك الشخص الذي يدرك جيدا أن عليه مراقبة املشهد بكل تفاصيله الكبرية والصغرية :البعد الثالث-
ويقرتب منه أو يبتعد دون أن يسقط يف إحدى حوافه اخلطرية، انه يراقب ويتتبع وبتصنت أبذن حساسة على ما جيري 
من مداوالت اسرتاتيجية عند اخلصوم وعند احللفاء يف ساحة املعركة على حد سواء، كما يتتبع وحيلل كل ما يقال ينب 

ما انه أيضا ذلك الشخص الذي يعرف متطلبات النصر يف صفوف قواته وعن قيادته العليا وبني صفوف أعدائه، ك 
معارك البقاء و يعلم انه لديه أدوار هامة وشاقة جيب أن يؤديها بقوة وصرب من اجل أن يكون قادرا على حتقيق أهدافه، 

 1 وهو األمر الذي يتوقف على قدرته على أداء األدوار التالية:

 اء.يتجزأميارس دوره يف حتفيز قواته يف ساحة املعركة حبيث يشكل منهم نسيجا واحدا يقاتل به ككل ال  -

 يفاوض قيادته لتزويده مبا حتتاجه قواته من دعم ويف الوقت املناسب. -

 ميارس املناورة العسكرية اإلسرتاتيجية يف األجواء السياسية والبيئة احمليطة به. -

 يق أكثر الشروط مالئمة لتحقيق السالم ووقف احلرب. يفاوض أعداءه لتحق-

 
1- Gervais Michel "control de gestion et planification d'entreprise", tome2, 3°éme édition, economica, paris, 
1989.p.60 

. 
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 حيدد بدقة نقاط القوة ونقاط الضعف لديه ولدى أعدائه يف ساحة املعركة. -

 حالفات للتأثري يف جمرى املعركة لصاحله. تيناور جلذب اآلخرين لعقد ال -

ومبىت جيب أن يتصرف فهو يدرس خططه : اجلنرال هو ذلك الشخص الذي ميتلك حسا عميقا بلزمن  رابعالبعد ال  -
 وحتركاه اإلسرتاتيجية بعمق وينفذها يف أوقاهتا املناسبة. 

مما سبق نالحظ أن اليواننيني فهموا اإلسرتاتيجية على أهنا تعين الشمولية يف التفكري وتعين أيضا النظرة الواسعة        
 بعيدة املدى. 

 أصله عن كثريا ابتعد  العسكري األصل ذو املصطلح هذا- إلسرتاتيجية، ا مصطلح يستعمل ما كثريا احلالية اللغة يفو 
 حزب اسرتاتيجية أو الدولة رجل اسرتاتيجية عبارة تستعمل مثال الصحافة أن  خمتلفة، فنالحظ جماالت يف -ميدانه وعن

 وخمططات أفعال ردود لتمييز  وهذا التنس،  العب إسرتاتيجية  حىت أو اجلنسيات متعددة مؤسسة اسرتاتيجية  أو  سياسي
  واملسئولني املعروفني األشخاص حالة يف املعنيني؛ خاصة وأخطاء وقرارات

 تعريف اإلسرتاتيجية:   -1

سوف نلجأ إىل تعريف مفهوم اإلسرتاتيجية بطريقة تساعد على فهم تطبيق وممارسة اإلسرتاتيجية يف احلياة العملية     
والذي يعرف اإلسرتاتيجية أبهنا"   ( Thomas.1988على سبيل املثال تعريف ) للمؤسسات ويف هذا الصدد نورد  

خطط وأنشطة املنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها، وبني هذه 
 اد األساسية التالية: ،ويتضمن هذا التعريف األبع1الرسالة والبيئة اليت تعمل هبا بصورة فعالة وذات كفاءة عالية"

إن اإلسرتاتيجية ما هي إال وسيلة لتحقيق غاية حمددة وهي رسالة املنظمة يف اجملتمع، كما أهنا قد تصبح غاية  -
تستخدم يف قياس األداء للمستوايت اإلدارية الدنيا داخل املنظمة؛ ومعىن ذلك انه ال ميكن ألي منظمة أن تستخدم 

نت رسالتها يف اجملتمع واضحة وحمددة حتديدا دقيقا، ولعل ذلك يدعو إىل معرفة ما مفهوم اإلسرتاتيجية إال إذا كا
 هو املقصود برسالة املنظمة وكيف ختتلف عن أهداف املنظمة أو الغاية للمنظمة؟ 

خلق - إن اإلسرتاتيجية هتدف إىل خلق درجة من التطابق واليت تتسم بلكفاءة العالية بني عنصرين أساسيني ومها: -
فالبد أن تواجه أي ،  Purposeوبني غاية املنظمة    ،Objectivesمن التطابق بني أهداف املنظمة  درجة  

خلق درجة من التطابق بني رسالة املنظمة -منظمة وجود تعارض بني األهداف والغاايت اليت تعمل على حتقيقها. 

 
1- Thomas ,j .g." strategic management :concepts ",practices and cases ,N,Y :Harper and publishers ,1988.p.38 
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والبيئة اليت تعمل هبا تلك املنظمة، ومعىن ذلك أن اإلسرتاتيجية تعمل على أن تعكس رسالة املنظمة تلك الظروف 
 البيئية اليت توجد فيها.

ك البيئة التتصف بلثبات النسيب فان على واضع اإلسرتاتيجية أن يغري من اسرتاتيجيته لكي تستمر حالة وطاملا أن تل
التطابق بني رسالة املنظمة والبيئة بصورة دائمة.ويتطلب ذلك بطبيعة احلال أن يقوم واضع االسرتاتيجيات بدراسة دائمة 

 ومستمرة للبيئة اليت تعمل فيها املنظمة.

الشركة ميكن   ض. فغر وأهدافهاغرضها ورسالتها  ملنظمة تنمية اسرتاتيجياهتا فان عليها أن تراعي كل من  ولكي تتوىل ا
تعريفه أبنه"الدور األساسي للمنظمة والذي يتم تعريفه بواسطة كل األطراف صاحبة املصلحة واليت تتحمل املخاطر 

أبنه أي طرف له مصلحة ويتحمل   Stakeholdersوميكن تعريف األطراف أصحاب املصلحة    بلتعامل معها"، 
املخاطرة بشأن وضع الشركة يف املستقبل وبطبيعة احلال فان ذلك يتضمن العديد من األطراف مثل أصحاب رأس 

والدائنون...اخل، وعلى ذلك ميكن القول بن غرض املنظمة يتحدد بواسطة اجملتمع الذي توجد  واملستهلكون، املال،
 فيه. 

"تلك اخلصائص الفريدة يف املنظمة واليت متيزها عن غريها من املنظمات املماثلة  فهي تعرف أبهنا  شركة رسالة الأما        
وهي أيضا تعرب عن الصورة الذهنية اليت  ،ومن هنا فان رسالة املنظمة هي اليت تعكس الفلسفة األساسية للشركة،1هلا"

ترغب الشركة يف إسقاطها على أذهان األفراد، وهي تعرب عن مفهوم الذات للشركة، وحتدد أيضا ما تقدمه من منتج أو 
خدمة أو السوق الذي تتعامل معه،كما تعمل على حتديد تلك احلاجات اليت تعمل على إشباعها من خالل النشاط 

ن الضروري عند حتديد الرسالة أن تقوم اإلدارة العليا بتحديد ودراسة مجاعات املستهلكني الذين الذي تقوم به. وم
سوف تتعامل معهم الشركة وذلك من حيث بعض خصائصهم الدميوغرافية مثل السن واجلنس والتعليم ومستوى الدخول، 

تع سوف  اليت  احلاجات  تلك  دراسة  من  البد  وكذلك  هلم،  اجلغرافية  نوع واملواقع  دراسة  وأخريا  إشباعها،  على  مل 
التكنولوجية اليت سوف تستخدم إلشباع تلك احلاجات، وال ينبغي حتت أي ظرف من الظروف أن تركز الشركة على 
املنتج الذي سوف تقدمه إلشباع احلاجات حيث أن ذلك الرتكيز يعين إغفال ملن هم الذين سوف يوجه إليهم هذا 

والواقع أن درجة اتساع الرسالة  إغفال سبب قيام هؤالء األفراد بشراء املنتج او اخلدمة.  املنتج أو تلك اخلدمة وكذلك 
الرسالة ضيقة  ينبغي أن تكون هذه  العليا ، ولكن بصفة عامة ال  بناءا على تقدير اإلدارة  اخلاصة بللشركة تتحدد 

ي احلالة األوىل يؤدي ذلك إىل حتديد لقدرة فف وحمدودة للغاية،كما انه ال ينبغي أن تكون هذه الرسالة متسعة للغاية،
فان وضع الرسالة   كذلك   ،القانونيةأو االجتماعية أو   الشركة على تعديل رسالتها وفقا ألي تغري يف عناصر البيئة الفنية،

 بلصورة الثانية معناها أن الشركة لن تستطيع حتقيقها نظرا ألن هذه الرسالة قد تفوق قدراهتا. 

 
1- Pearce,j. A." The company Mission as a strategic tool ",sloon management review,spring,1982,pp.15-23 . 
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فهي متثل تلك األهداف املتوسطة واليت حتتاج إليها املنظمة لكي ترتجم رسالتها الفلسفية إىل   ف الشركة أهداأما        
مصطلحات حمددة، وملموسة وميكن قياسها، فالذي يفرق بني الرسالة واهلدف كون أن األوىل فلسفية غري حمددة وال 

ميكن التأكد من حتقيقها وقياس مدى جناح الشركة أما األهداف فهي حمددة، وملموسة و   ميكن قياسها قياسا مباشرا،
يف الوصول إليها، فاألهداف إذن ما هي إال خطوات حمددة على طريق حتديد الرسالة اخلاصة هبا، وميكن القول بن 

 :1التالية واليت ال تتوافر يف الرسالة ومن مث متيزها عنها   على اخلصائصاألهداف حتتوي 

 غب الشركة يف الوصول إليها. احلالة او الظروف اليت تر -

 مقياس لقياس مدى التقدم يف حتقيق احلالة أو الظروف املرغوب فيها. -

 هدف حمدد حتاول الشركة أن تصل إليها. -

 نطاق زمين البد وان يتحقق يف خالله ذلك اهلدف. -

ذلك، أما كيف سوف يتم ومبعىن أخر فان األهداف حتدد ما الذي ميكن إجنازه أو حتقيقه، ومىت سوف يتم حتقيق  
الشائعة  األهداف  ومن  اهلدف،  لتحقيق  الالزمة  املختلفة  لألنشطة  التخطيط  لعمليات  أمر مرتوك  فانه  ذلك  حتقيق 
 االستخدام هدف الرحبية، وهدف النمو وهدف حصة السوق، وهدف االبتكار وهدف التوسع يف األسواق وغريها. 

قة بني الغرض والرسالة واألهداف إلحدى الشركات اليت تقوم إبنتاج وتسويق ويعرب اجلدول التايل عن احد األمثلة للعال
 بعض منتجات األطفال. 

 (: يوضح العالقة بني الغرض والرسالة واألهداف ألحدى الشركات اليت تقوم إبنتاج منتجات األطفال. 1اجلدول رقم)

 الغرض كما يتم رؤيته بواسطة

 مبنتجات األطفال ذات اجلودة املرتفعة وعند سعر معقول أن متدان الشركة   املستهلكني

أن متدان الشركة بظروف عمل مالئمة وبوظائف تعطي لنا إشباعا معقوال وأبجور عادلة ومناسبة   املستخدمني 
 جملهوداتنا. 

 ان حتقق الشركة أقصى معدل عائد على األموال اليت نستثمرها.  محلة األسهم

 اسطةالرسالة كما يتم رؤيتها بو 

 
1- Hofer,C. W .and D.  schendel. "strategy formulation, analytical concepts", st Paul west, 1978,p.21 
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األطفال هم حمور أعمالنا واهتمامنا وتنويع منتجات األطفال يؤدي إىل تعظيم املبيعات لكل  اإلدارة العليا 
 طفل 

 األهداف كما يتم رؤيتها بواسطة

التوسع يف مراكز اإلنتاج حلاجات األطفال واخلاصة برعايتهم الصحية، وزايدة أنواع اللعب اليت  اإلدارة العليا 
 إنتاجها هلم وذلك قبل هناية هذا العام. مبكن  

اإلدارات  مديري 
 الوظيفية 

العام  الرعاية الصحية لألطفال خالل هذا  االنتهاء من إنشاء مراكز جديدة إلنتاج منتجات 
واالنتهاء من تصميم وتصنيع عروستان جديداتن حبيث ميكن انتاجهما وتوفري مها داخل املتاجر 

 خالل شهر نوفمرب القادم. 

للطبع ملصدرا اجلامعية  تطبيقية"،الدار  وحاالت  مفاهيم  اإلسرتاتيجية  السيد،"اإلدارة  حممد  :إمساعيل 
 . 31،ص2000والنشر،مصر،

وينبغي أن ندرك أن غرض املنظمة ميثل األساس الذي تقوم عليه أي اسرتاتيجية للمنظمة، فلكي حتقق املنظمة ذلك    
الغرض ولكي تكون مميزة عن غريها من املنظمات املتنافسة واليت تعمل يف نفس جماهلا فال بد هلا أن تضع رسالتها 

الة فان على الشركة أن حتدد جمموعة من األهداف اليت تعمل احملددة يف مجلة أو عدة مجل ولكي يتم حتقيق هذه الرس
على حتقيقها، وميثل كل هدف يتم حتقيقه خطوة على طريق وضع الرسالة موضع التنفيذ.والشكل التايل يوضح فكرة 

 وضع اإلسرتاتيجية ومكوانهتا. 
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 (: فكرة وضع اسرتاتيجية الشركة ومكوانهتا 01الشكل رقم)

 
للطبع املصدر اجلامعية  تطبيقية"،الدار  وحاالت  مفاهيم  اإلسرتاتيجية  السيد،"اإلدارة  حممد  :إمساعيل 

 . 32،ص2000والنشر،مصر،

 اإلسرتاتيجية عبارة عن ختطيط   -2

 كما ارتبط مفهوم اإلسرتاتيجية بلتخطيط، لتوضيح ذلك سنعرض التعريفني التاليني: 

 : التعريف األول

اإلسرتاتيجية عبارة عن "خطط مستقبلية طويلة األجل وشاملة،  « RobinsonوPearce »   حسب
  حتقيق األهداف"تتعلق بتحقيق التوافق واالنسجام بني البيئة التنافسية وقدرة اإلدارة العليا على  

 التعريف الثاين: 

اإلسرتاتيجية هي: "أسلوب التحرك ملواجهة هتديدات أو فرص البيئة والذي أيخذ يف احلسبان نقاط الضعف 
 والقوة الداخلية للمشروع، سعيا لتحقيق رسالة وأهداف املشروع".

مكانية مواجهة املنافسني وتكييف إعترب التعريف األول اإلسرتاتيجية أبهنا ختطيط طويل املدى وربط جناحها إب
املؤسسة مع بيئتها التنافسية، إال أنه مل يبني ما الذي يقصده بلبيئة ؟ هل يقصد هبا البيئة اخلارجية للمؤسسة واليت 

 

 

 

 السياسات  وحدة تنظيمية بالتنسيق مع سياسات الوحدات األخرىكل 

 

 الخطط    مديرو اإلدارات بعد استشارة المشرفين

 

 استراتيجية  األهداف   مديرو اإلدارات الوظيفية مع اإلدارة العليا

 

 المنظمة  الرسالة      اإلدارة العليا

 

 

 

 

 أصحاب المصالح

 واسع    محدود

 صة بالشركةنطاق العمليات الخا

 الغرض
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 تتكون من البيئة الكلية والبيئة التنافسية اخلاصة ؟ أم يقصد هبا البيئة التنافسية اخلاصة وفقط ؟ بإلضافة إىل أنه أوكل
 مهمة حتقيق األهداف إىل اإلدارة العليا. 

أما التعريف الثاين فيتفق مع األول يف كون اإلسرتاتيجية عبارة عن ختطيط، حيث وصفها أبهنا أسلوب للتحرك، وأشار 
 جملموعة من العناصر ترتبط مبفهوم اإلسرتاتيجية وجيب أخذها يف احلسبان: 

 يئتها؛الفرص والتهديدات اليت تواجه املؤسسة يف ب  -

 نقاط القوة اليت تتمتع هبا املؤسسة ونقاط الضعف اليت تشكو منها؛   -

 ميز بني رسالة املؤسسة وأهدافها.   -

 اإلسرتاتيجية عبارة عن قرارات   -3

  :ويتضح ذلك من خالل التعاريف التالية

قدرهتا على االستفادة مما تتيحه البيئة اإلسرتاتيجية هي: " قرارات هامة ومؤثرة تتخذها املؤسسة لتعظيم  التعريف األول:  
من فرص ولوضع أفضل الوسائل حلمايتها مما تفرضه البيئة عليها من هتديدات، وتتخذ على مستوى املؤسسة ومستوى 

 وحداهتا اإلسرتاتيجية وكذلك على مستوى الوظائف". 

ختيار الوسائل واالعتماد على املوارد من أجل "اإلسرتاتيجية هي جمموعة القرارات والنشاطات املتعلقة بالتعريف الثاين:  
  حتقيق اهلدف"

الثالث:   الوسائل "اإلسرتاتيجية  التعريف  واختيار  اهلدف  لتوضيح  العليا  اإلدارة  طرف  من  أساسية  قرارت  جمموعة 
يط بغية وختصيص واستعمال املوارد املتاحة وتوجيه النشاطات اليت تسمح للمؤسسة التأقلم مع التطور املستقبلي للمح

  "حتسني التوازن التنافسي وإبقائه لصاحلها، وبلتايل الوصول إىل اهلدف احملدد إسرتاتيجيا وحتقيقه  

جند أن هذه التعاريف اعتربت اإلسرتاتيجية عبارة عن قرارات، البعض ميزها أبهنا قرارات هامة وتتخذ على مستوى   
ر مل مييز بني هذه القرارات سواء أكانت إسرتاتيجية أو تشغيلية. كما اإلدارة العليا، أي قرارات إسرتاتيجية. والبعض اآلخ

 نالحظ يف هذه التعاريف االهتمام الواضح بتخصيص املوارد واستعمال الوسائل.  
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 اإلسرتاتيجية هي تصور أو رؤية   -4  

التخطيط والقرار. فالقرار هو نالحظ من التعاريف السابقة أن هناك خلط أو عدم متييز بني اإلسرتاتيجية،  
اختيار بديل من بني جمموعة بدائل، وهو أحد خطوات التخطيط، أما التخطيط فهو الكيفية أو الطريقة اليت يتم هبا 

 حتقيق غاايت املؤسسة، وهو بدوره أحد خطوات اإلسرتاتيجية.

( عندما عرف اجملال  Jarniou إذن ترتبط اإلسرتاتيجية مبصطلحي، الغاية والكيفية، وهو ما ذهب إليه )
 غاايت(. -اإلسرتاتيجي: " جمموع األزواج )وسائل 

وتتعلق الغاية مبا تريد املؤسسة حتقيقه ويطرح السؤال ماذا تريد ؟ على اإلسرتاتيجية، أما الوسيلة فتتعلق بلتخطيط ويطرح 
 سؤال كيف ؟ وملاذا ؟ 

 ة أن تكون عليه يف املستقبل" وخالصة القول: " اإلسرتاتيجية هي تصور ملا تريد املؤسس

ويوضح هذا التعريف أن اإلسرتاتيجية هي تصور قبل أن تكون: ختطيط، أهداف، قرارات، …، تنفيذ، رقابة أو 
 حىت منجزات. 

 السياسة والتكتيك:    -5

اإلسرتاتيجية واخلطة ولكن يف احلقيقة هناك اختالف كبري  هناك الكثري ممن يعطي نفس املفهوم ملصطلح السياسة و      
بينهم، فاخلطة عموما هي وثيقة مكتوبة، حمددة بلتاريخ والتكاليف وحتديد القائمني على تنفيذها، أما السياسة فاملقصود 

مسبقا لوقت حمدد للوصول إىل بعض األهداف العامة، على هذا الشكل جند  هبا جمموعة من القرارات والقواعد حمددة 
استعمال مصطلح السياسة عند احلديث عن التكوين فنقول سياسة التكوين، سياسة التوظيف، ويف التسويق يستعمل 

 ع. أيضا مصطلح السياسة عند احلديث عن سياسة املنتوج، سياسة التسعري ، سياسة الرتويج وسياسة التوزي

كما سبق وعرفنا اإلسرتاتيجية هي خطة طويلة املدى تتطلب أساليب تعمل على حتقيق هدف املؤسسة مبالئمتها مع 
يف  حمدد  إطار  خالل  من  جيري  والذي  للمؤسسة  اخلاصة  املوارد  إدارة  هو كيفية  التكتيك  فلن  وبيئتها،  إمكانياهتا 

مية من التكتيك الذي يعترب اخلطوات التفصيلية او الوسائل اليت ، أي أن اإلسرتاتيجية أكثر عمو 1اإلسرتاتيجية للمؤسسة 
يتم إتباعها خلروج اإلسرتاتيجية اىل حيز التنفيذ، فاإلسرتاتيجية تتميز بالستقرار مقارنة بلتكتيك الذي عادة ما يتغري 

 بسهولة . 

 
 . 9، ص 2014يحة عيسى، لعالوي عمر، بلحيمر ابراهيم، التسويق االستراتيجي، دار الخلدونية، الجزائر،  - 1
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املباشرة واليت تكون أكثر تفصيال  إذن التكتيك يساعد على وضع اإلسرتاتيجية موضع التنفيذ من خالل القرارات      
واقل مشوال وتعمل على املدى القصري، وهلذا نرى أن هناك الكثري من يصف اإلسرتاتيجية بحلرب والتكتيك بملعركة ، 

 وبلتايل فهدف التكتيك هو مرحلي . 

 عناصر اإلسرتاتيجية    اثنيا:

 1ناصر التالية : بشكل عام حتتوي اإلسرتاتيجية املخططة بطريقة علمية على الع

عدد ونوعية الصناعات وخطوط   –يشري مفهوم نطاق األعمال إىل سعة وعمق اإلسرتاتيجية  نطاق االعمال :   -
بإلضافة إىل خطط تعاطيها ودخوهلا مع   - اإلنتاج واألسواق املستهدفة اليت تتنافس فيها مع املنافسني اآلخرين

 األسواق املستهدفة .
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن النطاق االسرتاتيجي لعمل منظمة أو شركة معينة يعكس شكل ومضمون الفلسفة اإلدارية 
السائدة واليت ميكن أن حتقق مهمتها وأهدافها. وبلتايل فإهنا تعكس نوعية العمل الذي تعمل فيها املنظمة وحدوده 

 للمنظمة.  ومقاديره ونوعياته والرسالة أو الرؤاي املستقبلية  
كما تتضمن اإلسرتاتيجية املوضوعة األهداف والغاايت العامة واحملددة وبشكل مفصل االهداف والغاايت:     -

واليت جيب أن تعكس حجم االجنازات املرغوب حتقيقها. على سبيل املثال، حتديد حجم املبيعات املطلوب 
ى االستثمار املرغوب حتقيقه خالل فثرة زمنية حمددة اجنازه، حجم ومقدار األربح املراد حتقيقها، نسبة العائد عل
 لكل منتج او لكل وحدة عمل داخل املنظمة أو الشركة.

من املعروف أن املنظمات ال متلك موارد الهنائية أي أن املوارد املتاحة ألي عمل ختصيص املوارد وإحالهلا:     -
فان اإلسرتاتيجية حتتوي فيما حتتويه على قرارات    تكون حمدودة وساءا من الناحية املالية أو البشرية. وبلتايل

ترتبط حبجم املوارد املالية أو البشرية اليت حتتاجها املنظمة الجناز أهدافها احملددة خالل فرتة زمنية معينة. وبلتايل 
زيعها فان إحدى القرارات اهلامة يرتبط بلطرق أو األساليب الكفيلة بحلصول على املوارد من جهة وبكيفية تو 

 على أوجه النشاط اإلداري او وحدات العمل من جهة أخرى . 

 : خصائص إسرتاتيجية املؤسسة  اثلثا:

إن لإلسرتاتيجية خصائص عديدة وخمتلفة تربز األمهية الكبرية لإلسرتاتيجية بلنسبة للمؤسسة، وعليه فاإلسرتاتيجية تتميز  
 بـ:

مبا أن اإلسرتاتيجية هي التصور الذي تريد املؤسسة أن حتققه مستقبال، فيجب أن يغطي هذا التصور   الشمولية:   –
إطارا كليا وشامال للمؤسسة، حبيث ميكن اإلملام جبميع اجلوانب، السلوكات واملمارسات الصادرة عن املؤسسة. هذا 

 
 . 41، ص 2006االردنية الهاشمية، محمد عبيدات، ادارة التسويق المعاصر )مدخل سلوكي(، المكتبة الوطنية، المملكة  - 1
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دة، وهلذا فإن اإلسرتاتيجية ميكن اعتبارها الوسيلة عكس السياسة اليت ال يتعدى دورها االهتمام ببعض اجملاالت احملدو 
التحتية  األنظمة  اخلارجية وكذا  البيئية  التغريات  تواجه  املؤسسة  وأن  املؤسسة خاصة  نظام  لديناميكية  األكثر جتسيدا 

 املوجودة داخلها، فالنظرة الكلية هي السبيل إلدراك مجيع اجلزئيات.

رة عن نظام مفتوح يتواجد داخل بيئة خارجية )كلية وصناعية( ويتكون من فاملؤسسة عبا  موجه للنظام املفتوح:   -
 أنظمة حتتية )تسويق، موارد بشرية،...( تعمل فيما بينها بطريقة متكاملة ومرتابطة من أجل حتقيق اهلدف األساسي. 

ئياته وتوجيهه مبا يضمن فتأيت اإلسرتاتيجية بتصورها املستقبلي وتعمد إىل دراسة ومتحيص هذا النظام كلية مبختلف جز 
 حتقيق هذا التصور. 

قرارات:    – حتديد جمموعة  يف  دور  وهلا  للمؤسسة  األساسية  بلتوجهات  خاصة  قرارات  وهي  إسرتاتيجية،  قرارات 
 مستقبلها. وقرارات روتينية، وهي القرارات اليت تتخذ على املستوى التشغيلي وتكون يومية. 

الوقت يف اجلانب اإلسرتاتيجي مهم جدا، حبيث جيب صياغة وتطبيق اإلسرتاتيجية يف إن احرتام  إلزامية الوقت:    -
الوقت املناسب واملالئم، فأي أتخري خاصة مع وجود بيئة متقلبة سيؤدي إىل أن تصبح هذه اإلسرتاتيجية ال جدوى 

 منها.

والتطبيق وكذلك مقنعة ليتم   جيب أن تكون اإلسرتاتيجية واضحة من حيث األهداف، الصياغة  الوضوح واإلقناع:  -
 تطبيقها بصورة فعالة دون حدوث مقاومة، أو تعارض يف األهداف. 

فمن أجل جناح صياغة اإلسرتاتيجية جيب إشراك خمتلف الكفاءات يف املؤسسة واستشارهتم يف   أسلوب مشاركة:   -
سرتاتيجية املالئمة، هذه االستشارة ستكون األمور اخلاصة بإلسرتاتيجية، مث تقوم اإلدارة العليا بختاذ القرار بشأن اإل

  حمفز ملطبقي هذه اإلسرتاتيجية وحتسسهم أبهنم قاموا بدورهم وبنتمائهم للمؤسسة 

هناك اختالف يف هذه النقطة، فالبعض يقول أبهنا متر بثالث مراحل: الصياغة، التطبيق    حمددة من حيث املراحل:   -
 والرقابة. 

لتني: الصياغة والتطبيق، على أساس أن عملية الرقابة ال تتم كمرحلة أخرية، بل تتم على والبعض يقول أبهنا متر مبرح
 مستوى الصياغة وعلى مستوى التطبيق، أي أن عملية الرقابة مستمرة وختص كل املراحل. 

ملتابعة املستمرة اإلسرتاتيجية ليست عملية اثبتة وصلبة بل هي عملية مرنة تستدعي التغيري مىت لزم األمر، فا   املرونة:   -
للمحيط وتغري ميوالته املستقبلية تستدعي من املؤسسة حتضري سيناريوهات مالئمة هلذه التغريات، تطبق مىت حدثت 

 وذلك للتقليل من األخطاء املرتقبة.
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 تعمل على ختصيص موارد املؤسسة حسب األهداف املراد حتقيقها. ختصيص املوارد:    -

 السرتاتيجي : مالمح وابعاد التوجه ا رابعا:  

يتفق العديد من الباحثني على مالمح التوجه االسرتاتيجي واليت ميكن حتديد أمهها مالمح التوجه االسرتاتيجي:    -1
 باليت: 

ميكن حتديد مسار اإلدارة يف صياغة اسرتاتيجية املنظمة وسياساهتا من خالل تبين   فلسفة إدارة املنظمة :   -
 ثالثة مناذج فلسفية هي : 

 فلسفة ترتبط بجلانب املعريف.  -
 فلسفة ترتبط بجلانب السياسي .  -
 فلسفة ترتبط بجلانب اجلغرايف  -

سواء    هناك ارتباط بني التوجه االسرتاتيجي كتوجه للمنظمة وداللة االسرتاتيجية عند املدراء ،  التوجه املنظمي:  -
أكانت أداة حتقيق تالئم املنظمة مع بيئتها ، ام وسائل ملواجهة حالة عدم التأكد البيئي يف املستقبل، ام اهنا 
تتغري نتيجة تغريات يف املوقف ، ام ال توجد اسرتاتيجية ستتوافق مع مجيع املوافق .فهو كتوجه منظمي مرتبط 

البيئة مستفيدا من مدخل حل املشكالت االس العوملة، وإدارة بتحليل  رتاتيجية ومستجيب ومتاثر مبعطيات 
 اجلودة الشاملة ، واملسؤولية االجتماعية. 

اذ يستقرأ التوجه االسرتاتيجي عرب االستعانة بتفكري املدراء وتوظيف قدراهتم لفهم حركية   حركية االسرتاتيجية:   -
احلرك توضيح  وينبغي  اسرتاتيجياهتا.  تصميم  عملية  يف  واثرها  اللعبة املنظمة  أوجه  فهم  أساس  لتكون  ية 

وتبىن احلركية هنا على أساس تقييم التغريات    االسرتاتيجي،ربطها بلتوجه حنو التغري    االسرتاتيجية، وهناك من
يف احلكم   اخلطأاحلاصلة يف بيئة االعمال ويتجلى دور التوجه االسرتاتيجي كواصف للحركية يف تقليل هامش  

حتقيق توازن بني االنفاق والصوبت النفسية وحتقيق التكيف االسرتاتيجي استجابة ونفقات التغيري وصعوبته، و 
 ملظاهر زايدة التعقيد البيئي.

اذ ميكن االهتداء به لوصف القدرة االسرتاتيجية برتجيح التوجه االسرتاتيجي يف اإلجابة   مدخل االختيار:   -
 عن تساؤلني مها : 

 او نريد ان تقوم هبا املنظمة؟   ما االعمال اليت انمل  -
 مدخل االعمال الذي ستتخذه املنظمة؟  ما -

وتعد اإلجابة عن هذين التساؤلني أساس لتلك القدرة اليت تنصرف بدورها اىل اختيار التحليالت واخلطط والقرارات 
 ية وأهدافها . والتصرفات احملددة للتوجه االسرتاتيجي للمنظمة، ومن مث تقود اىل بلوغ غاايهتا االسرتاتيج
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 وبيمكن فهم التوجه االسرتاتيجي من خالل املهام االسرتاتيجية التالية :   مهام االسرتاتيجية وعناصرها:   -
 . تكوين رسالة املنظمة، وتشمل بياانت تتضمن األغراض والفلسفة   -
 تطوير امللف الذايت للمنظمة الذي يعكس ظروفها الداخلية واستعداداهتا . -
 جية للمنظمة وتظم نوعني من العوامل عوامل املنافسة وعوامل احمليط العام. تقومي البيئة اخلار  -
انتقاء األهداف البعيدة األمد واالسرتاتيجيات الشاملة اليت تساعد يف بلوغ خيارات مفضلة وتطوير  -

بعيدة   األهداف التشغيلية واالسرتاتيجيات القريبة األمد مبا يتناسب مع مامت انتقاؤه من اهداف واسرتاتيجيات
 األمد. 

حتليل خيارات املنظمة مبقابلة مواردها مع بيئتها اخلارجية وحتديد اكثر اخليارات تفضيال عن طريق  -
 تقومي كل خيار يف ضوء رسالة املنظمة

قرارات   - الختاذ  مدخالت  بوصفها  االسرتاتيجية  العملية  جناح  وتقومي  االسرتاتيجية  اخليارات  تنفيذ 
 مستقبلية الحقة . 

داء املنظمي : ميكن ربط التوجه االسرتاتيجي مبعايري األداء املنظمية اليت ينبغي تفكر هبا إدارة معايري األ -
 املنظمة عند أتسيس غاايهتا وأهدافها املتمثلة يف الرحبية والكفاءة وتدنية التكلفة والنمو  وغريها

املمكن ان حتدد األساس يف نباء التوجه هناك عدد من االبعاد اليت من    ابعاد التوجه االسرتاتيجي :  -2
 االسرتاتيجي للمنظمة ميكن ذكر أمهها يف االيت: 

ثقافة تنظيمية تؤثر بكفاءة وفاعلية يف إجياد سلوكيات تساهم يف تقدمي قيمة مميزة للزبئن   التوجه حنو السوق : -
ية تنافسية تتصل بحلصول واحملافظة االمر الذي يؤدي اىل امتالك املنظمة ادام متميز مستدام، أي اهنا اسرتاتيج

على موقف يتم فيه تبادل القيمة بني املنظمة والسوق وميثل مصدر أفكار السلع واخلدمات اجلديدة وبلتطريقة 
 اليت تزيد من درجة ابداع املنظمة.

نشاط وتفضيل املدى الذي مييل فيه مديري اإلدارة العليا اىل تبين املخاطرة النمتصلة بل  التوجه الرايدي :   -
التغيري واالبداع بقصد احلصول على امليزة التنافسية والتنافس اجملازف مع املنظمات األخرى، أي نزوع اإلدارة 
العليا يف املنظمة لتحمل املخاطر احملسوبة واالبداع والرتكيز على االستباقية وبلتايل فهو يشكل صيغة التوجه 

 السائد.   االسرتاتيجي مبوجبها الرايدة هي املنطق
تركز املنظمة على التكنولوجيا اجلديدة ويعكس هذا الرتكيز فلسفة الدفع التكنولوجي   التوجه حنو التكنولوجيا:  -

اليت تقوم على فكرة ان الزبئن يفضلون املنتجات املتقدمة تكنولوجيا. أي ان رغبة املنظمة يف االنتفاع من 
 نولوجية اليت تعد كاداة تساهم يف بناء امليزة التنافسية املستدامة . التكنولوجيا اجلديدة واالبداع احد املوارد التك
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 منو املؤسسات   ماهية   احملاضرة الثانية:

هناك العديد من التعريف اخلاصة بنمو املؤسسات وقد تطورت على حسب تطور الزمن :  تعريف منو املؤسسات   أوال:
 والظروف االقتصادية. 

النمو على أنه ضاهرة تؤثر بشكل مباشر على حجم املؤسسة خالل فرتة زمنية   Bienayméعرف    :01تعريف
معينة، هذه الفرتة ميكن أن تكون طويلة يف حالة النمو يرتكز على االنتاج وتكون قصرية نتيجة تسارع دوران رأس املال 

 1مقارنة مع قدرة االنتاج. 

النمو ما هو إال الزايدة يف حجم اإلنتاج وبطريقة متتالية مع التوسع نفي امتالك   E.T. Penroseعرف  :  02تعريف
املوارد، ومن هذا فإن النمو هو ظاهرة ال تتم أوتوماتيكيا وإمنا انتج عن أتثري حركيات وتغريات احمليط على منط وطريقة 

 2امل ووفرات احلجم.التسيري داخل املؤسسة، ويتحقق من خالل أتثري عاملني ومها مردودية العو 

حيث يرى أن منو املؤسسة يتعلق مبجموعة من العناصر الداخلية واخلارجية   Sammut 1996عرف    :3تعريف
املالية  اإلنتاجية،  التنظيمية،  اخلصائص  احمليط،  عن  الناجتة  الظواهر  خمتلف  تفاعل  نتيجة  ويكون  للتنظيم،  املكونة 

  3والشخصية.

من خالل مجلة التعاريف السابقة للنمو ميكننا القول أن النمو هو ظاهرة معقدة و ال تتم أوتوماتيكيا و إمنا راجعة إىل 
 جمموعة من القرارات التسيريية و العناصر الداخلية و اخلارجية املكونة للتنظيم و هدفها زايدة حجم املؤسسة. 

سسة، فالنمو شرط أساسي لبقاء املؤسسة يف السوق كما ميثل من هنا تظهر أمهية النمو ودوره يف حياة املؤ  
 أيضا وسيلة للحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسة. 

ويف هذا اإلطار ميكن للمؤسسات أن حتقق النمو إما من الداخل، ويسمى النمو الداخلي، ويكمن يف انشاء قدرات 
لديها ولدى غريها من   ( االعتماد على قدرات موجودةجديدة، أو أهنا تسعى إىل حتقيق النمو من اخلارج ويتمثل يف

                              4. )املؤسسات  

 

 
1  -Bienaymé Alain, La Croissance des Entreprises: analyse dynamique des fonctions de la firme, Tome 1, Bordas, 
1971,P.06. 
2  -Gasmi Nacer, Déterminants de la croissance externe horizontale, Thèse de doctorat en sciences de gestion, 
Faculté des sciences économiques et de gestion, Université de Bourgogne, 1998,P.87. 

بكر  كربوش محمد، إستراتيجية نمو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، أطروحة دكتورة، كلية العلوم االقتصادية التجارية و التسيير، جامعة أبو  - 3

 .45، ص2014-2013بالقايد، تلمسان،  
 . 226،ص 2011عيسى حيرش، اإلدارة االستراتيجية، مؤسسة الوراق للنشر، االردن،  - 4
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 : أنواع النمو(02)الشكل رقم  

 

 

 

 

 . 226،ص 2011املصدر : عيسى حريش، اإلدارة االسرتاتيجية، مؤسسة الوراق للنشر، االردن،  

 :أنواع النمو يف املؤسسة   اثنيا:

إن النمو الداخلي حيدث داخل املؤسسة و ينتج من خالل مواردها اخلاصة، و ختتلف النمو الداخلي للمؤسسة:    -1
تعاريف النمو الداخلي بختالف الباحثني فهناك من ربط النمو الداخلي بطريقة متويله، و هناك من ربطه أبسلوب 

 ات اإلنتاجية. حيازة القدر 

للموارد  يتحدد وفقا  النمو  النوع من  فإن هذا  بطريقة متويله،  الداخلي  النمو  الذين ربطوا  الباحثني  فحسب 
النمو الداخلي على أنه منو املؤسسة الذي يستخدم   Houssiaux 1966املستخدمة يف التمويل. حيث عرف  

 االحتياطات املرتاكمة منذ الدورات السابقة. 

النمو الداخلي على أنه منو املؤسسة عن طريق  A.B.Weber et F.Jennic 1975 عارف حني يف
 التمويل الذايت أو جلب رؤوس أموال دون االندماج مع مؤسسات أخرى. 

أما فيما خيص الباحثون الذين ينتمون إىل الفئة الثانية و اليت ترى أن النمو الداخلي مرتبط بلقدرات اإلنتاجية فإن 
Stoléro   1969    حصر النمو الداخلي على أنه تلك االستثمارات اليت تقوم هبا املؤسسة من أجل تنمية أسواقها و

 1حتسني قدراهتا اإلنتاجية.

 2دوافع النمو الداخلي  -

اللجوء  ✓ بواسطة  اإلنتاجية  املؤسسة إىل رفع طاقتها  املؤسسة حيث تضطر  الطلب على منتجات  عند زايدة 
 الستثمارات جديدة.  

 
1 -L.Stoléru ، L’impératif industriel ، Edition du Seuil ، Paris, 1969,P.35. 

  2 -عيسى حيرش، مرجع سابق، ص228.  

 نمو المؤسسة

 نمو داخلي

 نمو خارجي

 نمو متقاسم
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عندما تريد املؤسسة االستفادة من جمهودها يف جمال البحث والتطوير حيث تعتمد املؤسسة على قدراهتا الذاتية  ✓
 داعاهتا يف جمال العمليات واإلدارة. لتعزيز مكانتها بتسويق منتجات جديدة إبدخال اب

عندما يتوفر للمؤسسة قدرات كبرية من األفراد، األموال، التكنولوجيا...اخل، وتريد االستفادة منها، يف هذه  ✓
 احلالة تعمل املؤسسة على النمو الداخلي. 

ة التقليد يف هذه حلماية هوية املؤسسة وخاصة يف ظروف تبعثر املنافسة وعند كثرة املنافسني أو تفشي ظاهر  ✓
 احلالة يفضل النمو من الداخل.

حلفاظ املدير على السلطة حبيث يتفادى املدير فقدان سلطته عن طريق اللجوء إىل الشراكة أو االندماج فيفضل  ✓
 النمو من الداخل. 

 للحفاظ على مناصب الشغل حيث تعترب من مزااي النمو الداخلي أنه ال ميس مبناصب الشغل بل أنه يف كثري  ✓
 من األحيان يؤدي إىل زايدة فرص العمل. 

 مزااي النمو الداخلي:  -

تعترب عملية النمو الداخلي سهلة نسبيا مقارنة بلنمو اخلارجي من حيث البساطة ومن حيث إمكانية التحكم السهولة:  
 املتاحة لإلدارة. 

ة بصفة عامة، حتسني التنظيم والتخطيط مثل زايدة املنتجات، زايدة تشكيلة املنتجات، حتسني اإلدار   األاثر اإلجيابية: 
 والرقابة، حتسني مستوى االفراد.

حيث انه بعتماد املؤسسة على قدراهتا ومواردها الداخلية يف عملية منوها، ال ميكنها هذا من   جو اجتماعي مالئم: 
 طرابت. احلفاظ على جو العمل املوجود فحسب بل يساعدها حىت على خلق جو اجتماعي مالئم خال من االض

 عيوب النمو الداخلي:  -

 يؤدي النمو الداخلي لتخصص املؤسسة يف أنشطتها احلالية.- ✓

 يؤدي إىل التقليل من ليونة املؤسسة.- ✓

بيئتها، أو بلوغ - ✓ الداخلي كافيا لتمكني املؤسسة من مسايرة تطور  النمو  يف بعض احلاالت، قد ال يكون 
 احلجم األمثل. 
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 التخصص قد يكون عائقا أمام املؤسسة إذا أرادت يف املستقبل أن تنوع أنشطتها.توجه النمو الداخلي حنو  - ✓

 يستغرق النمو الداخلي وقتا طويال، وهذا ليس يف صاحل املؤسسة، بل هي فرصة تتيحها املؤسسة ملنافسها. - ✓

ول املادية للمؤسسة ركز املفهوم الضيق للنمو اخلارجي على العمليات اليت تيغري من وضعية األصالنمو اخلارجي:  -2
النمو اخلارجي على أنه »االرتفاع يف استثمارات  Morvan.Y 1972كتغري املالك أو املستخدم حيث يعرف  

الناتج عن حيازة االستثمارات املنجزة يف مؤسسة أخرى« وذهب ) إىل اعتبار  A.P.Weber) 1969املؤسسة 
 .  1مؤسسات موجودة مسبقا«  املؤسسة بحليازة الكلية ملؤسسة أوالنمو اخلارجي »العملية اليت مبوجبها تنمو  

 بعمليات اخلارجي النمو مّثال السابقني فالتعريفني ذلك من أبعد  إىل فذهب  A. Bienaymé   1971أما  
 و املؤسسة، هبا تقوم اليت االبتالع  أو  االندماج عملييت حاصل هو اخلارجي النمو أن  إىل أشار حيث فقط االبتالع

 احلالة هذه يف اخلارجي النمو يؤدي و املستهَدفة املؤسسة مال رأس التدرجيية على املؤسسة لسيطرة نتيجة أتيت قد  اليت
 .2ومكوانهتا  خصائصها يف تغرّي  و املؤسسة حجم ارتفاع إىل

 الواسع  مبفهومه اخلارجي يرتبط النمومن انحية أخرى جند التعريف املوسع للنمو والذي يرى الباحثني يف أن  
 املادية األصول إلمجايل احليازة عمليات أنه على اخلارجي النمو ُعّرف حيث  (Acquisition)احليازة   مبصطلح

 طرف مؤسسة من مؤسسة مال لرأس الكلية شبه احليازة أو) أخر مؤسسة طرف من استخدمها سبق اليت (املستعملة
  .أخرى

 أبعد  إىل اخلارجي النمو ميتد  حيث اتساعا   أكثر مفهوم  إعطاء كذلك ميكن التعاريف السابقة هذه ضوء على
 تتضمن ال اليت مع املؤسسات االتفاقيات أشكال كل ليشمل املستعملة األصول الّسيطرة على أو احليازة  عمليات من

 يف االرتفاع إىل تؤدي واليت املناولة وعقود املستعملة املادية إجيار األصول عقود ومنها األطراف أصول مللكية حتويل
 3اإلنتاجية. الطاقة

اخلارجي:   - النمو  النمو دوافع  من  بدال  اخلارجي  النمو  اختيار  املؤسسة إىل  تدفع  اليت  األسباب  كثرية هي 
 4الداخلي، ولعل أهم هذه األسباب ما يلي: 

النمو اخلارجي أسرع من النمو الداخلي وعملية االقتناء متكنها من ضرورة االقتناء السريع حلصص من السوق الن  ▪
 توسيع طاقتها والسيطرة بسرعة على السوق املستهدفة. 

 
1 - R.Paturel, Délimitation des concepts de croissance interne et de croissance externe, Economie et sociétés, N°10, 

Octobre- Novembre, 1981, Page 1393 
 . 3، ص 2008، 06، مجلة الباحث، العددبينهما للمفاضلة كمنطلق للمؤسسة الخارجي النمو و الداخلي النمو مفهومي ضبط ولة محاإلياس بن ساسي، - 2
 4، ص نفس المرجعإلياس بن ساسي،  - 3
 . 234حيرش، مرجع سابق، عيسى - 4
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إرادة املؤسسة بدخول أسواق صعبة الدخول: حيث تلعب عملية احليازة واالقتناء ملؤسسات أخرى موجودة يف  ▪
 الداخلية.السوق الطريقة املثلى بدال من االعتماد على القدرات  

 ( بني مواردها وموارد مؤسسة معينة.Synergyاالستفادة من أفضليات التجميع ) ▪

 التمكن من االستفادة من تكنولوجيات متطورة.  ▪

 توفري تكاليف إنشاء عالمات جديدة.  ▪

 : 1يرتتب على النمو اخلارجي عدة مزااي نوجزها فيما يلي مزااي النمو اخلارجي:   -

تكتسب املؤسسة زايدة يف احلجم ورقم االعمال وحصص يف السوق مما مينحها قوة تقليص الضغط التنافسي حيث   ▪
 إضافية يف جمال املنافسة. 

 السرعة يف النمو على عكس النمو الداخلي فالنمو اخلارجي ميكن املؤسسة من جين الثمار بسرعة. ▪

 نافسة.بلوغ احلجم األمثل للمؤسسة يف وقت قصري ميكن املؤسسة من البقاء يف السوق وامل ▪

 نذكر اهم عيوب النمو اخلارجي يف النقاط التالية: عيوب النمو اخلارجي:   -

 ال جتد مؤسسة دائما مؤسسة أخرى للشراء.- ▪

 يف كثري من األحيان تكون تكلفة االندماج مرتفعة جدا مما يصعب على املؤسسات اللجوء لنمو اخلارجي. - ▪

 دخول شركاء جدد.النمو اخلارجي قد يقلص من سلطة املدير عند  - ▪

 تزامن أكثر من ثقافة للمؤسسة، النزاعات االجتماعية، إضرابت، رفض العمال ...اخل. - ▪

ميكن تعريف فرص النمو على أهنا جمموعة من األحداث أو الوضعيات املؤقّتة و اليت ال ميكن أن فرص النمو:  -اثلثا
تتكرر بنفس الشكل كما أهنا تعترب أحدااث جّذابة للمؤسسة و للمؤسسات املنافسة، فاغتنام هذه الفرص يتوّقف على 

ال، مث تقييمها و تكيفها مع األهداف املسّطرة حسب حتليل املؤسسة حمليطها و مدى قدرهتا على االكتشاف املبكر هلا أو 
من جهة، و ما متلكه من خمتلف املوارد و اإلمكانيات من جهة أخرى، مث اخّتاذ القرار بفعالية و ّسرعة، ألن أي أتّخر 

فيد أو عدم التفاعل اجلّيد مع هذه احلالة يؤّدي إىل ضياع الفرصة، و ال يتوقف األمر عند هذا احلد بل ميكن أن يست

 
 47كربوش محمد مرجع سابق،ص- 1
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هناك جمموعة من الفرص املنافسني منها ما يعرض املؤسسة اىل تدهور مكانتها داخل السوق، من هنا خنلص إىل انه  
 1اليت يتيحها احمليط وسنحاول  فيما يلي التطّرق ألمهها: 

إن جناح املؤسسة داخل السوق عند اخنفاض الطلب على منتجاهتا يكمن يف مدى قدرهتا   منتجات جديدة:  -
رح منتجات جديدة واليت تُعّزز مكانتها السوقية والتنافسية ويُكسُبها فُرصا  لتحقيق النمو، فلو تكلمنا على ط 

على دورة حياة املنتوج جند أن املؤسسة جتد صعوبت يف احملافظة على معدل النمو يف املبيعات عند بلوغها 
 مستعدة لتصميم وطرح منتجات جيدة.   مرحلة النضج، وبلتايل وعند هذا الوضع جيب على املؤسسة أن تكون

إن منو املؤسسات يرتبط ارتباطا وثيقا ومتبادال بلنمو االقتصادي، فارتفاع الناتج احمللي النمو االقتصادي:   -
اخلام يكون نتيجة ألداء املؤسسات من خالل حتقيقها للقيمة املضافة، واليت أتيت أصال من ارتفاع رقم األعمال 

مستوى وحتكُّم   ارتفاع  إىل  يؤدي  بدوره  حقَّق 
ُ
امل االقتصادي  النمو  هذا  الوسطية،  استهالكاهتا  يف  املؤسسة 

االستهالك الكلي الذي يقود إىل زايدة الطلب العام والذي يكون فرصة ساحمة للمؤسسة للّرفع من رقم أعماهلا 
 وبلّتايل حتقيق النمو. 

ية واحلمالت اإلشهارية للمنتجات واخلدمات يؤدي هذا إىل بفعل األعمال الرتوجي  تغير أذواق املستهلكني: -
التغري الكبري والسريع ألذواق املستهلكني وميكن اعتبار هذا فرصة  للمؤسسة للرفع من رقم أعماهلا. إال أن هذا 

ريات يتوقف بلضرورة على قدراهتا يف اإلبداع واالبتكار ودراستها لسلوك املستهلكني، كما جيب عليها توقع التغ
اليت ميكن أن حتدث يف أذواق املستهلكني ودوافع الّشراء لديهم وتطّور احتياجاهتم ورغباهتم، وعلى إثر هذا 
ميكن للمؤسسة أن تقدم سلع وخدمات تتوافق مع طلب وأذواق املستهلكني مما سيؤدي إىل تعاظم رقم أعماهلا 

 ومنوها.

 فهوم النمو: االجتاهات االقتصادية لتحديد م  احملاضرة الثالثة:

 اليت البيئة هذه هبا  احمليطة االقتصادية والظواهر العوامل مبختلف وتتأثر تتفاعل مفتوح كنظام املؤسسة إن 
 أمام يضعها أخرى جهة ومن وضعيتها، وحتسني للنمو فرصا   هلا تتيح جهة فمن بلالأتكد، تتسم املؤسسة هبا تتواجد 
 بلتخطيط املؤسسة تقوم وهلذا  .السوق من  وزواهلا إفالسها إىل تؤدي أن  املمكن من اليت التهديدات من جمموعة
 يف حميطها  اليت حتدث  التغريات ملواجهة وهذا املثلى االسرتاتيجية  واختيار

 من هذا املنطلق قسمنا هذا املبحث اىل أربعة مطالب حماولني االملام جبميع جوانب النمو للمؤسسات. 

 االقتصادية التقليدية: النظرية    أوال:

 
 56-55، صاألردن ، دار وائل للنشر،2011لطبعة األوىل،إلياس بن ساسي، اخليارات االسرتاتيجية لنمو املؤسسات،  - 1
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َتطّرق     املؤسسة"  منو  وآليات  شروط  "عوامل،  النظرية   ألساسيات  E.T.Penrose(1963)يف كتابه 
اليت تدرس   ( La théorie néoclassiqueاالقتصادية للنمو معتمدا  يف حتليله على النظرية التقليدية اجلديدة ) 

 التوازن العام بني األسواق واملنتجات وعوامل اإلنتاج.العالقة بني املؤسسة والّسوق وُسبل حتقيق  

فسلوك  منو املؤسسة على أنه سلوك التعاظم وما خُيلِّفه من انعكاسات  E.T. Penrose (1963)وعّرف  
التعاظم هو االرتفاع يف العوامل الكمية )االرتفاع يف: حجم اإلنتاج، اليد العاملة احلصة السوقية القيمة املضافة، رقم 

عمال، الصادرات...إخل(، أما االنعكاسات فهي التغريات الكيفية الداخلية )التغري يف اهليكل، طبيعة النشاط، منط األ
 1التسيري...إخل(

استندت هذه النظرية يف تعريفها للنمو على فكرة احلجم، حيث تنص على وجود حجم أمثل بداللة عوامل 
 اإلنتاج يتحقق حتت أتثري كل من: 

الع - اإلنتاج :  (Le rendement factoriel)وامل  مردودية  االرتفاع يف حجم  تربط  اليت  العالقة  هو 
برتفاع أحد عوامل اإلنتاج وثبات العوامل األخرى، حيث ينمو اإلنتاج نتيجة الرتفاع عامل العمل وهي مرحلة 

العمل وهي مرحلة مردودية العوامل   اإليراد العاملي املتزايد، مث يتوّجه حنو االستقرار فاالخنفاض رغم الزايدة يف متغري 
 .املتناقصة

على املؤسسة أن تستغل مرحلة املردودية املتزايدة   :(Les économies d’échelle)وفورات احلجم   -
لعوامل اإلنتاج لتحقيق وفورات يف التكلفة نتيجة لالرتفاع يف احلجم، حيث تتمّكن املؤسسة من توزيع تكاليفها 

ما الثابتة على احلجم املتزايد لإلنتاج، وهو ما يُعرف بوفورات احلجم املتزايدة، ويستمر االخنفاض يف الّتكاليف ُكل
زاد اإلنتاج إىل أن يصل إىل مرحلة اقتصادايت احلجم املتناقصة عندها ال يكون للّزايدة يف احلجم نفس التأثري على 

 التكاليف الثابتة الوحدوية. 

إذن فاحلجم األمثل يتحّقق عندما يصل كل من مردودية العوامل وعامل وفورات احلجم إىل حدمها األعلى، أي عندما 
توسطة يف حدها األدىن بعبارة أخرى فاملؤسسة تتوّجه حنو الزايدة يف اإلنتاج حتت قيد التكلفة وهدف تكون التكلفة امل

تعظيم الربح مبعىن أهنا لن تلجأ إىل الزايدة يف اإلنتاج إال إذا كانت الوحدات اإلضافية تنتج إيرادا  إضافيا  )اإليراد احلدي( 
 2ظل القيود التقنية على اإلنتاج.  يُفوق التكلفة اإلضافية )التكلفة احلدية( يف

 احلجم األمثل للمؤسسة بني قيود التكلفة وهدف تعظيم الربح   :(03)الشكل رقم  

 
1E.T.Penrose, Facteurs, conditions et mécanismes de la croissance de l’entreprise, Editions Hommes et  - 

Technique, Paris, 1963, Page 13. 

  2-  إلياس بن ساسي، الخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسات، الطبعة األولى،  2011، دار وائل للنشر، األردن، ص 13 
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 . 13ص

 االنتقادات املوجهة هلذه النظرية:   -

إمهال النظريّة االقتصادية التقليديّة للسياق الداخلي للنمو جعلها قاصرة يف حتليل جوانبه الكيفية فهي ال هتتم  ▪
بلتغرّيات الداخلية كأنشطة البحث و التطوير، إعادة هيكلة الوظائف، تدّفق املعلومات و أشكال االتصال، 

تنطلق من فرضيـــــــة مفاُدها أّن املؤسسة عبــــــــــارة عن تنظيم عمليات اإلنتاج، إنشاء وحدات جديدة، ذلك ألهّنا  
 .-مدخالت اىل خمرجات-وداء ــــــــُعلبة س

تفرتض أن تنشط املؤسسة يف سوق يتمّيز بـ: املنافسة التامة، تكافؤ املنافسني، حرية الدخول و اخلروج من و  ▪
 .فقط بسبب جتانس املنتجات  الّسعر.إىل الّسوق، املنافسة تقوم على  

 : نظرية دورة حياة املؤسسةاثنيا:  

فكر االقتصادي
ُ
من األوائل الذين أشاروا إىل منو املؤسسة كنظام ُيشابه يف تطّوره الكائن    A. Marshallكان امل

أّن منو املؤسسة مُياثل منو الّشجرة اليت تتطّور حىت تصل إىل حجمها الطبيعي   "مبادئ االقتصاد"احلي، فقد ذكر يف كتابه  
خاضعة يف ذلك إىل قانون الطبيعة وظروف املكان والزمان، حيث مُتاَرس عليها ضغوط تؤدي يف األخري إىل إهناء دورة 

 حياهتا. 

تمّثل يف 
ُ
 اجلزء املتنامي من منحىن دورة حسب هذا التحليل فالنمو جمرد مرحلة من مراحل تطور املؤسسة وامل

 حياهتا والذي يبدأ من هناية مرحلة االنطالق وحىت بداية مرحلة النضج، كما يُبينه الشكل التايل: 

 

 اإلنتاج

 وفورات الحجم

 التكلفة الثابتة للوحدة

 اإلنتاج

 الحجم األمثل

 الحجم األمثل

 التكلفة المتوسطة

 الحد األعلى

 العوامل

 اإلنتاجدالة 

 اإلنتاج
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 موضع النمو من دورة حياة املؤسسة :(04)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

األوىل،املصدر الطبعة  املؤسسة،  لنمو  االسرتاتيجية  اخليارات  ساسي،  بن  إلياس  للنشر،األردن 2011:  وائل  دار   ،
 . 16ص

اليت تفّسر خصائص  يُظهر املؤشرات  لنمو املؤسسة، حيث  َأسَهم منوذج دورة احلياة يف إعطاء قراءة شاملة 
التطّوري يف كل مرحلة من   املؤسسة )احلجم، الّسلوك  استنادا  إىل وضعية  النمو  احلياة، وهبا نستطيع تشخيص  دورة 

اختاذ  أسلوب  التنظيمي،  )اهليكل  التنظيمية  اخلصائص  املالكني بملسريين(،  احمليط عالقة  مع  العالقة  اخلربة،  مستوى 
 1اتيجية، الوضعية السوقية.القرار، تدفق املعلومات، درجة املركزية أو الالمركزية(، القدرات اإلبداعية االسرت 

 نظرية التطور الداخلي اثلثا:  

حّللني وعلى 
ُ
رغم اإلسهامات اليت جاءت هبا النظرية السابقة، إال أهّنا تظل غري كافية يف نظر الكثري من امل

النظرية عامة للنمو تقوم على أساس الذي قام إبعداد تصّور جديد مساه   E.T. Penrose (1963) رأســــــــــــــــــــــــــــــــهم  
سَبق للسقف األعلى 

ُ
التطور الداخلي للنمو، حبيث ترفض فكرة وجود احلجم األمثل، بسبب عدم إمكانية التحديد امل

 الذي مُيكُن أن يبلَغه معدل النمو.

ث أن الوفرة يف إّن الطرح النظري هلذا التحليل يستند إىل دور موارد املؤسسة يف إاتحة إمكانيات النمو، حي 
املوارد تؤّدي إىل الالحمدودية يف معّدل النمو اليت َتود املؤسسة حتقيقه خالل فرتة زمنية معينة ويربَّر النمو يف هذه احلالة 
اليت خّلفتها  اإلنتاج  عوامل  أو هبدف حيازة موارد جديدة بستخدام  الفائضة  املوارد  املؤسسة الستخدام  إما حباجة 

 ة، وهبذا الّشكل يتحّقق النمو املتواصل.األنشطة الّسابق

 
 .17مرجع سابق، ص ، الخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة ساسي،  إلياس بن - 1

 الزمن

رقم 
 األعمال

 الزوال التباطؤ النضج النمـــــــو الميالد

 النمومرحلة 
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كان ظهور املقاربة املبنية على املوارد كإجابة إلشكالية كيف ميكُّن للمؤسسة ضمان النجاعة والفعالية يف أدائها 
يف مقال  Wernerfelt وقدرهتا على كسب ميزة تنافسية مستدامة، إال أنه أول من استعمل مصطلح املوارد هو

املبنية على املوارد حيث تقوم هذه النظرية بلرتكيز على خصوصيات وميزات املؤسسة من الداخل أكثر   بعنوان املعاجلة
من الرتكيز على خصوصيات حميطها اخلارجي، فالنظرية تعترب أن املؤسسة هي املستوى الذي جيب البحث فيه وليس 

 احمليط.

الديناميكية والقدرات املنظماتية اليت  بلقدراتسماة  حيث خلص إىل أن جتميع هذه املوارد يسمح بتطوير القدرات امل
 تساعد على منو وتطوير املؤسسة وكذا تكيفها مع احمليط.

 وميكن تلخيص املقاربة املبنية على املوارد يف النقاط التالية: 

 املؤسسة عبارة عن جمموعة من املوارد.   -

 أن النقص فيها ال مينعها بلضرورة من حتقيق ذلك. وفرة املوارد ال يضمن للمؤسسة التفوق يف السوق كما   -

 كل مؤسسة ختتلف عن األخرى يف طريقة استعمال ودمج املوارد وهو ما ينتج عنه فروق يف األداء بني املؤسسات.   -

 حتسني اإلنتاجية جيب أن يكون من خالل زايدة حجم املخرجات وليس بزايدة حجم املدخالت املستعملة.  -

 ثل للموارد هو ما حيقق للمؤسسة التفوق. االستعمال األم

 مراحل النمو املتواصل للمؤسسة  (05)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 الزمن

رقم 
 األعمال

 النمو بالموارد الحالية

 النمو المتواصل للمؤسسة

  النمو بموارد جديدة النمو باالستخدام التام و التجديد
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األوىل،  املصدر: الطبعة  املؤسسة،  لنمو  االسرتاتيجية  اخليارات  ساسي،  بن  للنشر،األردن 2011إلياس  وائل  دار   ،
 . 18ص

ومنه نستنتج أّن النمو عملية ُمستمرة ومتواصلة ال تتأثر بحلاجز الزمين للنشاط احلايل وذلك إذا توّفرت الّرغبة 
ظيف الفائض منها يف أنشطة أخرى كلما اجّتهت حنو االضمحالل والقدرة على استخدام املوارد يف األنشطة احلالية وتو 

 وهو ما يُوصف مبرونة املوارد.

 وعليه ميكن وضع األطر النظرية لنمو املؤسسة على ضوء النظرايت السابقة يف ثالثة اجتاهات هي: 

اه األول: • جم األمثل عندما يصل منحىن يَعتربِّ منو املؤسسة عبارة عن تغرّي تدرجيي يف احلجم ينتهي بتحقيق احل  االجتر
 التكلفة املتوسطة لدالة اإلنتاج إىل مستواه األدىن هبدف تعظيم الربح؛

 يعتربه أحد مراحل تطور املؤسسة واملتمّثل يف مرحلة النمو من دورة حياهتا؛   االجتاه الثاين: •

واردها الداخلية بشكل هو شكل من أشكال التطّور الداخلي للمؤسسة، الناتج عن استخدام م  االجتاه الثالث: •
 . مرن وغري حمدود يف تنمية حجمها

 

 التسييية لتحديد مفهوم النمو:  الرابعة: االجتاهات احملاضرة  

اختلفت أدبيات التسيري يف قراءاهتا لظاهرة النمو واختلفت هذه القراءات لعدة اعتبارات بعضها يعود لطبيعة النمو   
بسبب اختالف وجهة النظر اليت يُعرَّف على ضوئها، سنحاول فيما يلي التطّرق ألهم املتعددة األبعاد، وبعُضها اآلخر  

 اليت حاولت دراسة النمو كظاهرة تطورية وتفسري التأثريات الّنامجة عنها.  االجتاهات

 Churchill et Lewis منوذج مراحل النمو لــــ ـ أوال:   

ة مستمرة ميكن جتزئتها إىل مراحل متالحقة منو املؤسسة ظاهر   Churchill et Lewis (1983)اعترب 
تبدأ كٌل منها بنهاية األخرى، وينطبق ذلك على كافة املؤسسات االقتصادية بختالف طبيعتها وبيئتها حُماكيا  يف تفسريه 

خبمس مع تركيزه على مرحلة النمو حيث ميُرُّ النمو  -عدا مرحلة الّزوال-هلذه الظاهرة دورة حياة املؤسسة يف مراحلها  
مراحل تبدأ مبرحلة التصميم واإلنشاء وتنتهي عندما تصل املؤسسة إىل مرحلة النضج، وذلك اعتمادا  على حمور أفقي 

 مُيثل ُعمر املؤسسة وحمور عمودي مُيثل كل من احلجم والّتنويع ودرجة التعقيد. 
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  يف شكل مشروع املؤسسة يف هذه املرحلة جمّرد فكرة تتبلور تدرجييا  مرحلة التصميم واإلنشاء:   -
مُسيت هبذا االسم ألهنا مرحلة مصريية يتوّقف جناح املؤسسة على جتاوزِّها وتتمثل يف مرحلة بداية مرحلة البقاء:     -

 األنشطة االقتصادية والّظهور األول يف الّسوق 
بعد النجاح يف جتاوز حتّدي البقاء أثناء مرحلة االنطالق تصل املؤسسة إىل مرحلة   االستقرارية":-مرحلة "املردودية -

 حتقيق األربح وجتاوز عتبة املردودية بفضل االرتفاع التدرجيي لرقم األعمال وهبدف التحّكم اجليد يف احلجم اجلديد. 
تسيري يف إدارة التطّورات الكمية والنوعية مع بداية النمو يبدأ التحّدي احلقيقي لنظام ال النمو":-مرحلة "املردودية -

للمؤسسة وذلك بتفعيل أنظمة التخطيط واملراقبة واليت تتوىّل إجياد احللول ألهم مشكل يف هذه املرحلة واملتمّثل يف 
 متويل النمو. بواسطة املفاضلة بني التمويل الذايت واللجوء لالستدانة

النمو يف بدايته يؤدي إىل تراكم النتائج اإلجيابية واليت تُوظَّف بدورها إّن جناح املؤسسة يف تسيري  مرحلة اإلقالع:   -
 يف حتقيق أهداف النمو وهو ما يُعَرف مبرحلة اإلقالع واليت تّتصف بتسارع يف وترية النمو 

تعترب مرحلة بداية هناية النمو حيث يّتجه معدل النمو حنو االستقرار مع االستمرار يف حتصيل   مرحلة النضج:  -
نتائج اإلجيابية للمرحلة الّسابقة و تظهر خالهلا إشكالية تسيري الفوائض املالية و تصل املؤسسة إىل أقصى درجات ال

التعقيد يف التنسيق بني األنشطة كما يصل حجمها إىل مستوى غري مسبوق، إثر ذلك تتوّجه حنو تنويع األنشطة 
أكثر اهلياكل التنظيمية المركزية ، أما املخاطر املتعّلقة برتفاع و االستثمار يف تقنيات املراقبة و التسيري و استخدام  

اليت وصفهما    الالمرونة و  فتكمن خصوصا  يف اجلمود   و  خبطر حَتَجُّر   Churchill et Lewisاحلجم 
 املؤسسة . 

 مراحل منو املؤسسة  (06)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 مبتدئة ناضجة عمر المؤسسة
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 الحجم

 التنويع

 درجة التعقيد

المردودية و  البقاء التصميم و اإلنشاء
 اإلستقرارية

 اإلقالع النضج المردودية و النمو
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Source: O-T.Blay, Economie d’entreprise – Organisation et stratégie à 
l’aube de la nouvelle économie, Economica, 2000, p157 

املؤسسة  تربط ُعمر  اليت  الطردية  العالقة  الظاهرة يف  تلخيص هذه  البياين أعاله ميكن  التمثيل  اعتمادا  على 
حبجمها وتنويع أنشطتها ودرجة  تعقيد عمليات تسيريها فكّلما زاد عمر املؤسسة كلما ارتفع حجمها و ارتفع جلوؤها 

التعقيد يف تسيري األنظمة الداخلية، و تتنامى معها ضرورة   إىل تنويع أنشطتها و منتجاهتا و كلما زاد ذلك من درجة
 إجياد حلول للمعضلة التسيريية و اليت نوّضح تطورها بداللة مراحل النمو من خالل الشكل البياين التايل: 

 احتياجات التسيي تبعا ملراحل النمو (07) الشكل رقم  

 
Source : T.Blay, op cit, p157 

 :  :Greiner أزمات النمو حسبمنوذج    اثنيا:

لــــ  على  الذْين اعتربوا النمو ظاهرة تطورية مستمرة، ذهب  Churchill et Lewis ـ عكس النموذج التطوري 
Grenier  إىل اعتبارها ظاهرة مستمرة تتخلَّلها أزمات متقطِّّعة عرب عدة مراحل حبيث تـََتسبب كل أزمة يف إحداث

 .1وتنظيمية يف بُنية املؤسسة تغيريات هيكلية  

 
1 -L-E.Greiner, De l’utilité des crises dans l’entreprise, Harvard – l’expansion, N°5,1977, P 22. 
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 :النمو  اتاسرتاتيجي  احملاضرة اخلامسة:

 

 مبستوى جديدة لتحقيق أهداف تسعى عندما املنظمة تتبعها اليت االسرتاتيجية أبهنا  النمو اسرتاتيجية عن يعرب
 أو جديدة، وخدمات سلع  بتقدمي  واألسواق وذلك املتعاملني خدمة خالل من السابقة، أهدافها مستوى من أعلى

 جمال يف الرئيسية  الزايدات  على  االسرتاتيجية قراراهتا تركز يف وهي جديدة، وخدمات بسلع  جديدة أسواق يف التوسع 
 قطاعات يف األعمال منظمة هبا متر اليت االستثمارات أو بلتوسعات  الغالب يف اسرتاتيجية النمو وترتبط احلايل، عملها

 1. دة اجلدي أو أعماهلا احلالية

 حيث تتضّمن املؤسسة، حجم تنامي إىل تؤّدي املدى طويلة خطة أهنا على النمو  ايضا اسرتاتيجية  تُعّرف
االمتيازات  من فرص االستفادة هلا يُتيح الذي األمثل احلجم إىل النشاط وصول نتيجة تتحّقق األهداف من جمموعة

 .واملالية والتنافسية االقتصادية املستوايت على يُوّفرها اليت

 ويتطلب البعيد  املدى على املؤسسة حتققه اسرتاتيجيا هدفا يعترب أنه  يتضح للنمو السابقة التعاريف خالل من
تنظيمية بذل أيضا يتطّلب كما لتحقيقه، الضرورية واإلمكانيات الوارد املؤسسة لدى يكون  أن   كبرية جمهودات 

 .2داخلها الفعالية حتقيق يف واستمرارية 

أتخذ اسرتاتيجية منو املؤسسة يعدين، حيث إذا كان هذا النمو أو التعديل يف مهنة املؤسسة، يسمى هذا البعد  
بلتوجهات العامة للنمو أو أشكال النمو. أما إذا كان هذا التعديل على مستوى حدود املؤسسة، فيسمى هذا البعد 

 3بطرق النمو.

 إجابة املؤسسة على السؤال: ما هي مهمتنا؟ واالختيار بني أشكال النمو، هو  

النمو أشكال  بني  التدويل  (ومنيز  اإلخراج،  التكامل،  التنويع،  اليت  ) التخصص،  النمو  سابقاوطرق  النمو   (ذكرانها 
 اليت هي يف االصل يف خدمة أشكال وهو ما يوضحه الشكل التايل: ) الداخلي، النمو اخلارجي، النمو املتصل

 

 

 
 . 14، ص2010األعمال، قسم إدارة األعمال، جامعة الشرق األوسط، الكويت، ، رسالة ماجستري، كلية  أثر اسرتاتيجية النمو على األداء التسويقيانصر شايف الدوسري، - 1
 . 50-49صإلياس بن ساسي، اخليارات االسرتاتيجية لنمو املؤسسات، مرجع سابق،  - 2

3   -DAYAN Armand  ،et al ،Manuel de gestion  ،V1  ،Edition ELLIPSES/AUF ،Paris ،1996, P97. 
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 اسرتاتيجيات منو املؤسسة   (08)الشكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أساسيات حول اسرتاتيجية التخصص:   أوال:

التخصص هو توجه اسرتاتيجي بسيط، يقوم على تركيز املؤسسة على منتج واحد وحنو سوق مفهوم التخصص:   -
واحد، وعادة ما يكون التخصص هو التوجه االسرتاتيجي املفضل للمؤسسات الصغرية أو اجلديدة، حبيث ميكنها 

 1أو خدمة جزء سوقي حمدد.   من تركيز مواردها إما لبناء ميزة من خالل التكلفة وإما بتمييز منتجاهتا

إن اسرتاتيجية التخصص هي عكس اسرتاتيجية التنويع، و تعين قيام املؤسسة بلرتكيز يف جمال نشاط وحيد مبا 
فيها تركيز كل مواردها وقدراهتا يف هذا النشاط، ويف الغالب فإن اسرتاتيجية التخصص تسبق اسرتاتيجية التنويع ألنه 

 
 .87، ص2014عادل عجايل، اسرتاتيجية منو املؤسسة االقتصادية، جملة العلوم االقتصادية،وحدة حبث املوارد البشرية، جامعة سطيف،  عبد الوهاب بلمهدي و - 1

 استراتيجية نمو المؤسسة

 أشكال النمو )التوجهات العامة( طرق النمو

 التخصص

 التنويع

 التكامل

 اإلخراج

 التدويل

 داخلي

 خارجي 

 متقاسم
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 البداية بلتخصص يف منتج واحد مث بعدها تقوم بعملية التنويع، حيث تقوم املؤسسة بتطوير غالبا ما تقوم املؤسسة يف
 1املنتج بصورة مناسبة ما جيعله يف الرايدة من حيث الكم والنوع.

كثرية هي األسباب اليت تدف املؤسسات العتماد اسرتاتيجية التخصص حيث   أسباب جلوء املؤسسة للتخصص: -
 أسباب تقنواقتصادية وأسباب تتعلق بحلصول على ميزة تنافسية.ميكن تقسيمها إىل  

 وهي جمموع األسباب املتعلقة بلتطور التقين وبلنمو االقتصادي ومن بينها:األسباب التقنواقتصادية:   ▪

 التطور التقين الكبري أدى إىل منو حجم املؤسسات وزايدة مدخالهتا )االحتياجات من املواد األولية(. -

 زايدة الكتلة االستهالكية بسب حتسن املستوى املعيشي، واختالف أمناط املعيشة.-

 منو األسواق مع زايدة احلاجات والضرورة التجارية تستدعي التخصص يف جزء سوقي معني.-

إن التخصص سواء كان انجتا عن النمو الداخلي أو شراكة بني مؤسسات يساهم   امليزة التنافسية للتخصص:  ▪
 ل على ميزة تنافسية بواسطة أثر اخلربة واقتصادايت احلجم اليت تؤدي إىل ختفيض التكاليف.يف احلصو 

يوجد طريقتني لنمو املؤسسة املتخصصة يف جمال نشاطها االسرتاتيجي: منو جغرايف   طرق منو املؤسسة املتخصصة: -
 أو منو جتاري. 

 د قنوات توزيع إىل مناطق جماورة دون تغيري املهنة.ويكون ذلك بتوسيع حمفظة زبئنها عن طريق م   النمو اجلغرايف: -أ

 ويكون بتوسيع تشكيلة منتجاهتا، مع بقاء املهنة نفسها.   النمو التجاري: -ب

تعدد مزااي وعيوب اسرتاتيجية التخصص واليت ميكننا تلخيصها يف اجلدول مزااي وعيوب اسرتاتيجية التخصص:   -
 التايل:

 اسرتاتيجية التخصص (: مزااي وعيوب  02اجلدول رقم )

 العيوب  املزااي

تبسيط تسيي املؤسسة مقارنة ابملؤسسات اليت تنشط 
 يف العديد من اجملاالت 

أكثر عيب هو قابلية نشاط املؤسسة لالختفاء، نتيجة 
 تركيز كل جهودها على نشاط واحد 

 احلد من االبداع  تدعيم أثر اخلربة 

 
 - أمحد القطامني، اإلدارة اإلسرتاتيجية، دار جمدالوي، األردن، 2002، ص1.104 
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 احلد من املرونة االسرتاتيجية  والبساطة يف التسيي التقليل من تبديد املوارد  

 حساسية املؤسسة جتاه أي تغي مفاجئ يف البيئة  ضمان منو سهل متحكم فيه يركز على املهنة 

 التكاليف املرتفعة للتطوير املستمر  تدعيم ثقافة تنظيمية قوية 

SOURCE: KALIKA MICHEL ET AL, MANAGEMENT: STRATEGIE ET 
ORGANISATION, 7EME EDITION, DUNOD, PARIS, 2008, P. 198 

 أساسيات حول اسرتاتيجية التنويع:   اثنيا:

من خالل "اسرتاتيجية التنويع "من األوائل الذين استخدموا عبارة    Igor ansoff  1957يعترب  مفهوم التنويع:   -
التنويع على أهنا   النمو، حيث عرف اسرتاتيجية  انتاج "منوذجه مصفوفة  دخول املؤسسة أسواق جديدة خبطوط 

 1ومن هذا املنطلق يعترب هذا التعريف صمن الفهم التقليدي للتنويع أي من منظور األسواق واملنتجات. "جديدة

اي بملقارنة بملؤسسة اليت تقوم إبنتاج سلعة واحدة، حيث أن املؤسسة متعددة املنتجات تكتسب العديد من املزا 
فالتنويع يسمح للمؤسسة بالستفادة من اقتصادايت احلجم و مينحها وضعية تنافسية قوية، كما ميكنها من حتقيق نوع 
من التوازن بني عوائد وأربح بعض النشاطات ونقص البعض اآلخر من خالل تغطيتها لنقص مردودية بعض املنتجات 
اليت قد تكون يف مرحلة تدهور برحبية منتجات أخرى حتتل مكاان أفضل يف السوق كما أن املؤسسة تلجأ إىل التنويع 
حبثا منها عن دخول أسواق جديدة، وبلتايل ممارسة نشاطات متنوعة وخمتلفة، فالتنويع يسمح للمؤسسة بالستفادة من 

 2.اقتصادايت احلجم ومينحها وضعية تنافسية قوية

 أنواع اسرتاتيجية التنويع  -

تستخدم اسرتاتيجية التنويع من أجل زايدة وتوسيع فرص املؤسسة، فهي تسمح هلا بلتوسع يف أعماهلا ومنتجاهتا وزايدة 
 انتشارها عما هي عليه يف الوضع احلايل. 

 شكل التايل: وميكن النظر إىل اشكال التنويع حسب ثالثة ابعاد: الرتابط، االجتاه، املصدر كما يوضحه ال

 

 

 
 202عيسى حريش، مرجع سابقن، ص -1
 .77اتيجية لنمو المؤسسة، مرجع سابق، صإلياس بن ساسي، اخيارات االستر -2



 النمو والتدويل  اسرتاتيجيات حماضرات يف مقياس
 

35 

 

 (: أشكال التنويع09الشكل رقم )

 

 
، 2008رحيم حسني، اسرتاتيجية املؤسسة، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، الطبعة األوىل   املصدر: 

 . 144ص

 من الشكل أعاله نقدم التوضيحات التالية:

 من حيث الرتابط: تنويع مرتابط وتنويع غي مرتابط ▪

عالقة فيما بينها، وعلى العكس من ذلك يعترب التنويع يعترب التنويع مرتابطا إذا كانت تشكيلة منتجات املؤسسة ذات  
 غري مرتابط إذا كانت منتوجات املؤسسة منفصلة متاما عن بعضها. 

 من حيث االجتاه: تنويع أفقي وتنويع رأسي  ▪

 التنويع األفقي هو استخدام نفس القدرات التقنية يف ممارسة الشطة مشاهبة لألنشطة األصلية و/أو بديلة هلا بستخدام
 1نفس سلسلة اإلنتاج ونفس نقاط التوزيع حبيث تتمكن املؤسسة من استغالل كافة املوارد املتاحة لتحقيق النمو. 

 
  1-إلياس بن ساسي،  الخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة، مرجع سابق  ، ص79. 
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الرأسي فهو توجيه موارد وإمكاانت املؤسسة حنو أنشطة ذات وضعيات خمتلفة مقارنة بلنشاط  التنويع  أما 
 الن يف التكامل األمامي، والتكامل اخللفي. األصلي )أنشطة مكملة(، حبيث أيخذ الشكلني املعتادين واملتمث

 من حيث املصدر: تنويع داخلي وتنويع خارجي ▪

حيث يعترب التنويع داخليا إذا جلأت املؤسسة إىل مواردها الداخلية للدخول إىل جماالت أعمال جديدة غالبا ما تكون 
والتوسع يف السوق أو تقسيمات سوقية جديدة   مرتابطة يف جماالت العمل احلالية، وصوره هي التوسع يف املنتجات احلالية 

   1أو تقدمي منتجات جديدة يف أسواق حالية تعمل فيها املؤسسة.

ويعترب التنويع خارجيا إذا قامت املؤسسة بلدخول إىل جماالت جديدة عن طريق االندماج مع مؤسسات أخرى، أو 
 2االكتساب أو االستحواذ أو من خالل املشاريع املشرتكة. 

 دوافع جلوء املؤسسة للتنويع:  -

 3األسباب اليت تدعو إىل اختاذ قرار بلتنويع كثرية نذكر منها ما يلي:

صعوبت تواجهها اإلدارة يف زايدة مبيعاهتا من املنتجات احلالية، كما هو احلال إذا ما بلغت سوق املنتج - ✓
ع وذلك ملواجهة املنافسني أو ميتد نطاق درجة كبرية من التشبع، كما أن من املؤسسات من تلجأ إ إىل التنوي

 أعماهلا سوقا جديدة تتطلب منتجات ختتلف عن اليت تبيعها من حيث اجلودة والشكل أو السعر.

استغال األصول اليت متثل طاقة إنتاجية عاطلة، كذلك بعض املعدات والكفاءات يف قسم التسويق مما يدفع  ✓
دة تقوم بتسويقها، والسبب يف وجود مثل هذه الطاقات العاطلة رمبا اإلدارة إىل التفكري يف إنتاج منتجات جدي 

نتيجة التغريات الدورية يف كمية الطلب على منتجات املؤسسة املبالغة يف تقدير الطاقات اإلنتاجية عند  :هو
  .البدء بتأسيس وتكوين املؤسسة

املتغري - ✓ ملقابلة احلاجات  املنتجات  للمستهلك األخري، الرغبة يف تسويق جمموعة كاملة من  ة بصفة مستمرة 
  .والتوسع يف حجم السوق عن طريق الوصول إىل مستوايت جديدة للطلب

زايدة األربح واستقرارها، إذ تساعد اسرتاتيجية التنويع يف منو املؤسسة وتقلل من املخاطر اليت قد تتعرض هلا - ✓
 إذا اعتمدت منتجا واحدا أو عدد قليال من املنتجات 

 
 . 112، ص2010محمود جاسم الصميدعي، استراتيجيات التسويق )مدخل كمي تحليلي(، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، - 1
 112نعمة عباس الخفاجي، مرجع سابق، ص - 2
 . 148، ص 2008رحيم حسين، استراتيجية المؤسسة، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، الطبعة األولى  -3
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توزيع املخاطر اليت حيتمل أن تنجم عن كساد أحد األصناف، حيث أن التنويع يؤدي إىل توزيع املخاطر على - ✓
 األصناف الرائجة فال يتعرض املنتج أو املوزع إىل اخلطر

رغبة املنتج يف استغالل خملفات اإلنتاج واالستفادة منها يف إنتاج منتج جديد، مثل قيام شركات اللحوم - ✓
العالقة مبثل هذه الصناعة وذلك من خملفات إبنتاج األ السلع ذات  مسدة والغراء والشحوم وأنواع كثرية من 

 .اإلنتاج

كذلك تقوم املؤسسات بلتنويع وذلك من أجل االستفادة من االخرتاعات احلديثة يف إنتاج منتجات جديدة - ✓
 .يةتشبع الرغبات الكامنة يف نفوس املستهلكني وتعاجل مشاكلهم االستهالك

 

 مزااي وعيوب اسرتاتيجية التنويع  -

أهم ميزة يف التنويع على عكس التخصص هي توزيع املخاطر بني العديد من األنشطة، كما أنه يف حالة ما إذا كان 
التنويع مرتابط فإن املؤسسة تستفيد من أثر اخلربة، مما قد يسمح بتوفري ميزة تنافسية على مستوى التكلفة يف حني يبقى 

 العائق األكرب هو تعقد تسيري نشاطات املؤسسة 

 واجلدول التايل يوضح أهم مزااي وعيوب اسرتاتيجية التنويع.

 ( مزااي وعيوب اسرتاتيجية التنوع 03اجلدول رقم )

 العيوب  املزااي

 اتساع االستثمارات  تنمية كفاءات جديدة 

 تبديد للموارد تتميز مبرونة اسرتاتيجية عالية 

 عائق اخلروج  ابلتموقع اجليد للمؤسسة يسمح  

 ضياع هوية املؤسسة )تشتت( و ضعف الثقافة  تقليل خماطر عن كريق توزيعها 

 تعقيدات يف تسيي حمفظة األنشطة  اخنفاض التكاليف نوعا ما مقارنة ابلتخصص 
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Source : KALIKA Michel et al, Management : stratégie et organisation, 
édition, Dunod, Paris, 2008, p. 205. ème7 

 أساسيات حول اسرتاتيجية التكامل العمودي.   اثلثا:

 مفهوم التكامل العمودي:  -

هو توجه اسرتاتيجي يعتمد على تبوء املؤسسة مكانة عمودية، وذلك إما بالستيالء على مصادر التوريد وهو ما يعرف 
ى منافذ التوزيع وهو ما يعرف بلتكامل العمودي األمامي، وميكن اعتبار بلتكامل العمودي اخللفي، وإما االستيالء عل

 اسرتاتيجية التكامل العمودي شكال خاصا من اسرتاتيجية التنويع يف نظام القيمة. 

 دوافع التكامل العمودي  -

االقتصادية، هو ختلص املؤسسة إن أهم دافع لتبين املؤسسة السرتاتيجية التكامل العمودي، كخيار للنمو يف املؤسسة  
 من التبعية سواء للموارد أو للموزع بإلضافة إىل ذلك ميكن تلخيص أهم الدوافع يف اجلدول التايل: 

 ( دوافع تبين اسرتاتيجية التكامل العمودي04اجلدول رقم )

 دوافع مالية  دوافع تكنولوجية  دوافع اسرتاتيجية 

التفاوضية   القدرة  من  أو احلد  للعمالء 
 املوردين 

املوردين   امتالك تكنولوجيا خلفية  أرابح  أخذ وضم هوامش 
 واملوزعني

 ختفيض تكاليف الفحص والتنسيق حتسني التحكم يف اجلودة  زايدة حجم املؤسسة 

الرفع من حواجز الدخول على املنافسني 
 احملتملني 

 ختفيض تكاليف التخزين تبسيط عمليات التصنيع 

   مصادر التوريد أو منافذ التوزيع أتمني 

Source : KALIKA Michel et al, Management : stratégie et organisation, 
édition, Dunod, Paris, 2008, p.209. ème7 
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تظهر اقصى فوائد تبين اسرتاتيجية التكامل العمودي، يف املؤسسات :  مزااي وعيوب اسرتاتيجية التكامل العمودي -
املتخصصة، وكذلك يف املؤسسات اليت تتبع اسرتاتيجية التنويع املرتابط أين تشرتك منتجاهتا يف مصادر التوريد أو 

 منافذ التوزيع. 

 لتايل: وفيما يلي نربز أهم املزااي والعيوب السرتاتيجية التكامل العمودي يف اجلدول ا

 (: مزااي وعيوب اسرتاتيجية التكامل العمودي 05اجلدول رقم )

 العيوب  املزااي

 يف غالب األحيان تكون استثمارات ضخمة  االستفادة من مزااي تنويع األنشطة 

تشتت  الرفع من حواجز الدخول ضد املنافسني احملتملني  )وبسب  للمؤسسة  األساسية  املهنة  منو  كبح 
 املؤسسة( جهود  

 استنزاف للموارد تغطية أسواق حديثة أكثر رحبية 

 التقليص من املرونة  االستفادة من مزااي تكاليف التبادل

 تعدد عوائق اخلروج اتساع قاعدة البياانت 

 صعوبة التنسيق زايدة القدرة التنافسية يف السوق 

Source : KALIKA Michel et al, Management : stratégie et organisation, 
édition, Dunod, Paris, 2008, p.209. ème7  

 أساسيات حول اسرتاتيجية اإلخراج:   رابعا:

لشريك خارجي، جزء أو   إخراج النشاطات هو كقرار التعهيد"  Foss 1996عرفه  مفهوم إخراج النشاطات:   -
 1. "كل نشاط معني، مازال حىت اآلن ميارس داخليا وهذا ما يعد شكال من أشكال التفكك العمودي

 إيكال عملية إجناز وتسيري نشاط أو جزء منه إىل مقدم خدمات خارجي متخصص "وتعرف ايضا على أهنا  

 
اسرتاتيجيات التنظيم و  ، ملتقى وطين حول ( كأحد االسرتاتيجيات العالئقية الداعمة لتنافسية املؤسسات الصغرية و املتوسطةl'externalisationالتخريج )بن علي مسيحة،    - 1

 .08، ص2012افريل   18/19املرافقة، جامعة قاصدي مربح، 
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 ."1إجنازه داخليا وميكن أن يصاحب هذه العملية حتويل األفراد والتجهيزات ملقدم اخلدمات   من بدال 

تفويض من خالل التعريفني السابقني نستنتج أن اسرتاتيجية اإلخراج، هي عملية تقوم هبا املؤسسة تتضمن  
أحد أو بعض األنشطة الداخلية ألطراف خارجية، و بلتايل فإن جناح اسرتاتيجية اإلخراج يعتمد على حتليل املوارد و 
الكفاءات، فاألنشطة املخرجة، هي أنشطة ال متلك فيها املؤسسة كفاءات أساسية متكنها من خلق القيمة، أما الطرف 

إ  اساسية متكنه من  فيمتلك كفاءات  املؤسسة من حيث اخلارجي  فعالية، و بلتايل تستفيد  النشاط أبكثر  جناز هذا 
التكلفة و من حيث اجلودة، بإلضافة إىل الفائدة األهم و اليت تتمثل يف الدافع األساسي لتبين اسرتاتيجية اإلخراج وهي 

سة للنمو، و هلذا صنفت تركيز جهود املؤسسة حول مهنتها األساسية، و حول األنشطة املولدة للقيمة مما يدف املؤس 
 اسرتاتيجية اإلخراج كأحد اسرتاتيجيات النمو.

 مزااي وعيوب اسرتاتيجية اإلخراج -

 ميكن تلخيص أهم مزااي وعيوب اسرتاتيجية اإلخراج من خالل اجلدول التايل: 

 ( تقييم اسرتاتيجية اإلخراج 06اجلدول رقم )

 العيوب  املزااي

 للطرف اخلارجي)الشريك(خطر التبعية   ختفيض التكاليف 

املهام  على  فقط  بلرتكيز  ذلك  و  املردودية  من  الرفع 
 املتحكم فيها.

 التكلفة االجتماعية 

 تكاليف التنسيق، املراقبة، و الفحص  التقليص مت تعقيدات التسيري 

Source : KALIKA Michel et al, Management : stratégie et organisation, 
édition, Dunod, Paris, 2008, p. 243. ème7 

 

 

 
1 -: Jérome Barthelemy, les stratégies d’externalisation , préparer, décider et mettre en œuvre l’externalisation d’activité 
stratégiques, 3e édition, Dunod, Paris, 2007, p.21. 8 : Maurice .F.GreaverII, op-cit, p 21 .  
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 : املؤسسة األهداف االسرتاتيجية لنمو  احملاضرة السادسة:

تتضّمن املؤسسة، حجم تنامي إىل تؤّدي  املدى طويلة خطة أهنا على النمو اسرتاتيجية تُعّرف  من جمموعة حيث 
 توّفرها اليت االمتيازات من فرص االستفادة هلا  يُتيح الذي األمثل احلجم إىل النشاط  وصول نتيجة تتحّقق األهداف

 .واملالية والتنافسية االقتصادية املستوايت على

 لدى يكون  أن  ويتطلب البعيد  املدى على  املؤسسة حتققه يعترب أنه يتضح للنمو السابقة التعاريف خالل من
 حتقيق يفاستمرارية  و  كبرية تنظيمية  جمهودات بذل أيضا يتطّلب  كما لتحقيقه، الضرورية واإلمكانيات رد  املوا املؤسسة
 :1التالية  املستوايت أساس على لنمو املؤسسة االسرتاتيجية األهداف تصنيف وميكن داخلها الفعالية

ُيساهم النمو على هذا املستوى يف حتقيق األهداف العامة أهداف اسرتاتيجية النمو على املستوى التسييي:  أوال:  
للنظام املتمثلة يف الربح والبقاء وضمان االستمرارية، وذلك مير بتجسيد األهداف املسطرة وحتقيق جناحات ترتاكم عرب 
خططات وتسطري األهداف.

ُ
 الّزمن لُتشكل ثقافة للتسيري داخل املؤسسة يستند إليها متخذ القرار كمرجعية يف إعداد امل

الل التواُفق بني املسريين واملالكني )املسامهني( على سلوك هنج معني هذه املرجعية يف اختاذ القرار َتظهر من خ
للنمو حيّقق أهداف الطرفني املرتاوحة بني االرتفاع يف معدل الربح واالرتفاع يف معدل النمو واليت نوّضحها من خالل 

 :2الشكل التايل 

 النمو وأهداف التسيي   (10)الشكل رقم  

 
Source: B.De Montmorillon, op cit, P 874. 

 
 50-49، صاخيارات االسرتاتيجية لنمو املؤسسة، مرجع سابقإلياس بن ساسي، - 1
 .50كربوش حممد، مرجع سابق، ص  - 2
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يُوّضح الّشكل حجم التعاُرض بني املسريين الذين يهدفون إىل الوصول إىل أعلى مستوايت النمو بلّسعي حنو 
ذلك بتوفري املوارد   و اقتناء فرص النمو املتاحة، يف حني يذهب املالكون إىل تعظيم أربحهم   وg * الوصول إىل املعدل  

سرّيون  1V  إىل املستوى
ُ
 .1الذي يتحّقق يف هذه احلالة عند مستوى منو يقِّّل عن املستوى الذي يستهدفه امل

املستو  تدرجييا  من  األربح  املسريين يسعون إىل ختفيض  أن  املستوى    0Vى  ومرد ذلك إىل  )تطبيق األسعار 1Vإىل 
التنافسية( كوسيلة لتحقيق النمو املستهَدف، ومن مَث فإن جناح اسرتاتيجية النمو يتوّقف على إجياد جمال النمو األمثل 

 الذي حُيّقق رضى الطرفني ألن ذلك يعترب الّسبيل املناسب لتمويل احتياجات النمو دون خلل يف التوازن. 

 املؤسسة فيه تعمل الذي التنافسي احمليط  داخل  النمو يتحقق أهداف اسرتاتيجية النمو على املستوى التنافسي:  اثنيا:
 واليت الضرورية التنافسية األدوات بمتالك ذلك ويتحّقق منافسيها، مع  مقارنة سوقية كبرية حلصص اكتساهبا خالل من

اخلرب، وفرات   أثر يف واملتمثّلة املنافسني، على للهيمنة كوسيلة وتستخدم احلجم يف لالرتفاع املؤسسة نتيجة متتلكها
 :نُذكر منها أتثريات من حُتدِّثه ما إىل بلّنظر النمو حتقيق يف تساهم عوامل وكّلها التعلم، أثر احلجم،

 تنافسية وضعيات الختاذ كوسيلة األسعار يف بملناورة للمؤّسسة يسمح هذا و التكاليف، يف التحّكم على القدرة -
 الّسوق. يف النمو  حتقيق من مُتّكنها قويّة

 الوسطاء والتجاريني وكذا الصناعيني والّشركاء املتعاملني خمتلف مع  تفاوضية قـُّوة املؤسسة يُكسب اخلربة، اكمتر - 
 للمؤسسة يسمح أمهية؛ ذات سوقية مكانة وحتقيق التنافسية وضعيتها تعزيز من مُتّكنها العامة، الّسلطات وحىت املاليني،
 حتتمي منيعا   سدا   تُعترب اليت الدخول، املردودية، حواجز حجم املؤسسة، أمهُّها للبقاء، األساسية املقّومات على بحلفاظ

 .2احملتملني خماطر املنافسني من املؤسسة به

 يتسم املؤسسة داخله تتعامل الذي احمليط فإن  سابقا، ذكران كما  املايل: املستوى على النموف اسرتاتيجية  أهدااثلثا:  
 التنويع  اسرتاتيجية إتباع بفضل وذلك اخلطر درجة من التخفيض يف كبري يساهم بشكل النمو فإن  وبلتايل بلالأتكد 

املستوى   على  أتثريها يقِّلُّ  األساس هذا وعلى والقطاعات، األنشطة من جمموعة على هذه املخاطر توزِّع  اليت مثال ،
 احلصول هلا اليت تضمن املالية املرونة حيقق النمو فإن  املؤسسة، داخل .آلخر نشاط من املوارد  بنقل للمؤسسة اإلمجايل

 خالل من نوّضحها واليت املالية، واالستقاللية املردودية حتسني قيد  حتت املالية الحتياجاهتا الضروري التمويل على
 :التايل البياين الشكل

 

 
1  -B.De Montmorillon ،Croissance de l’entreprise ،Encyclopédie de gestion, 2ème édition  ،Economica, Paris, 1997, 
P. 866. 

 .52، مرجع سابق، صإلياس بن ساسي، اخيارات االستراتيجية لنمو المؤسسة - 2
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 ( النمو واملرونة املالية 11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

Source : M.Darbelet et autres, Notions fondamentales de gestion 
d’entreprise, 3ème édition, FOUCHER, Paris, 2000, P 378. 

حسب الشكل أعاله فالنمو ميثل حلقة الوصل بني املردودية اليت تتحسن بفعل االرتفاع يف احلجم وبني مصادر 
املؤسسة كلما حتسنت مردوديتها، وكل املؤسسة على متويل التمويل، فكلما زاد حجم  ارتفاع قدرة  ما أدى ذلك إىل 

 احتياجاهتا املالية ذاتيا أو بللجوء إىل املصادر اخلارجية وهذا بدوره يؤدي إىل االرتفاع يف حجم االصول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمويل الذاتي

 

 تمويل األصول

 تحسين الهيكل المالي

 القدرة على االستدانة

 تحسين المردودية نمو المؤسسة
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 اهليكلية و التنظيمية للمؤسسة: انعكاسات النمو على البنية    احملاضرة السابعة :

اهليكل   َيظهر من خالله  يتمّثل  املؤسسة، حيث  داخل  القرار  اختاذ  لعمليات  اهلرمي  التسلسل  التنظيمي يف 
الكيفيات اليت ُوزَعت هبا املهام و وُكِّلت هبا املسؤوليات و ُقّسمت هبا الوظائف و األنشطة، كما يُظهر طبيعة العالقات 

حتليل أبعاده إىل حمور أفقي يُبنيِّّ كيفية توزيع املهام و بني خُمتَلف املسؤولني، و مُيكن دراسة اهليكل التنظيمي من خالل  
 آخر عمودي يُبنيِّّ كيفية ممارسة السُّلطة. 

 اهليكلة التنظيمية الوظيفية:    أوال:

، و هيكل بسيط يعتمد بشكل أساسي على تقسيم F.Taylorأقرتح اهليكل التنظيمي الوظيفي من طرف  
إلنتاج،البيع...إخل(، و ذلك تطبيقا  ملبدأ تقسيم العمل، حيث تُقسَّم املسؤوليات النشاط إىل مراحله األساسية )الشراء،ا

يف هذا النوع من اهليكلة بشكل أفقي، و هذا هبدف احلصول على الكفاءة و االستفادة من وفورات احلجم الناجتة عن 
ُؤهَّالت و اإلمكانيات و التنسيق بني خمتلف ال

قوى الداخلية لوظائف املؤسسة، و االستخدام األمثل للكفاءات و امل
ح بنية اهليكل التنظيمي الوظيفي:   الشكل التايل يُوضِّّ

 اهليكل التنظيمي الوظيفي 

 

 

 

 

 

 

نظرا  ألنَّ املؤسسة تنمو بشكل مستمر، فإنَّ ذلك مُيثِّّل عامل مهم الستجابة اهليكل الوظيفي هلذا التغرّي يف  
 احلجم ، و من هنا جند أنَّ اهليكلة الوظيفية تتخذ عّدة أشكال يف مراحل خمتلفة هي: 

غاهليكلة التنظيمية املدارية:   - ر، حيث يلعب فيها املالك املؤسس و ُتطبَّق يف املؤسسة الصغرية و متناهية الصِّّ
أدوارا  ُمهمَّة يف التسيري و التنظيم، و بلتايل فجميع أفراد املؤسسة يتجمَّعون يف شكل مداري حول املسؤول 

 األول، و الذي يتوىل مجيع املسؤليات سواء كانت إسرتاتيجية أو عملية؛ 

 اإلدارة العامة

     ع     ــــ ج       
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ات اجلديدة، حيث يضطر إّن تطّور املؤسسة و  اهليكلة التنظيمية الثنائية:   - تغريِّّ
ُ
منوها يفرض عليها جمموعة من امل

كل مسؤول إىل اإلستعانة مبساعدين يتخلى هلم عن جمموعة من املسؤوليات الفرعية، و عليه تتحدَّد الوظائف 
تسيري  و  االنسجام  لضمان  قاعدة  متثل  و  قائمة  تبقى  األول  املسؤول  سلطة  أنَّ  إال  املسؤوليات،  تُقسَّم  و 

 القات الداخلية بني الوظائف و املصاحل؛ الع

املتطورة:   - الوظيفية  الرقابة اهليكلة  تزداد مشاكل  التوّسع،  النمو و  املؤسسة مراحل متقدمة من  تبلغ  عندما 
صة و متطورة       و متنوعة،  الداخلية، األمر الذي جيعل عملية التسيري و التنظيم حتتاج إىل كفاءات ُمتخصِّّ

 إخضاع اإلدارة العامة إىل مبدأ التخصص حسب املؤهالت التقنية لكل مسؤول إداري.و لتحقيق ذلك جيب  

و ذلك يف حاالت   من الكفاءة التنظيمية  من إجيابيات هذا اهليكل أنه مُيكِّن املؤسسة من حتقيق مستوايت عالية 
رف ُمتخصِّّصني  جيعلهم يتخذون قرارات احمليط املستقر و التكنولوجيا البسيطة الثابتة، كما أنَّ توىل مهام املراقبة من ط 

أكثر جناعة حلل املشاكل املطروحة، إضافة لذلك فإنَّ التخصص املنتشر بني أفراد املؤسسة جيعلهم يكتسبون معارف و 
 ُمؤهَّالت أكثر عمقاُ مما يؤّدي إىل اكتساب خربات عالية. 

لتسيري يؤدي يف حالة منو املؤسسة السريع إىل من جهة أخرى فإن اعتماد اهليكلة الوظيفية على املركزية  يف ا 
مشاكل يف التنسيق بني املصاحل و الوظائف، حبيث حيدث تباعد بني اإلجراءات املتخذة        و املتطلبات امليدانية و 

تغريِّّ 
ُ
ات اجلديدة اليت هذا يُؤدِّّي إىل فقدان الفعالية، و جيعل العملية التنظيمية تتمّيز بنوع من الالمرونة يف التأقلم مع امل

 تفرضها البيئة اخلارجية.

  اهليكلة التنظيمية األقسامية:  نيا:  اث

يعتمد هذا على يستخدم هذا النوع من اهليكلة يف املؤسسة الكبرية أو تلك اليت هلا منتجات خمتلفة و متنوعة، حيث  
هذا يؤدي إىل نوع من التجانس الكبري تقسيم املسؤوليات و األنشطة حسب كل منتج أو نشاط أو عائلة منتجات، و  

بني الوظائف، فكل قسم أو مصلحة يتميز بستقاللية كبرية، و ميكن بذلك إعداد هيكل خاص بكل وظيفة على حدا، 
و هذا بدوره جيعل من عملية املراقبة أكثر فعالية حيث تتخّصص كل وظيفة بنوع معني من املراقبة، و الشكل التايل 

ح ذلك:    يُوضِّّ
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 اهليكل التنظيمي األقسامي 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

حبيث   يستجيب اهليكل األقسامي للمؤسسة املطبقة السرتاتيجيه التنويع، حيث تتمايز و تتكامل األنشطة   
تظهر املؤسسة كمجموعة مؤسسات ُمشكِّلة بذلك حافظة أنشطة، و ينفرد كل نشاط بتحليل وضعياته اإلسرتاتيجية و 
ختطيط األهداف و تنفيذ القرارات و تطبيقها و مراقبتها، و بلتايل فكل فرع يتمتع بستقاللية كبرية، إال أن منو املؤسسة 

 النقاط التالية: يفرض جمموعة من التحدايت خنتصرها يف  

بني خمتلف األنشطة بشكل يسمح بتحديد املسؤوليات    و   ضرورة اإلستفادة من التجانس و االستقاللية -
 متابعة النتائج و هذا يؤدي إىل حتفيز املسؤولني و الرفع من مستوى األداء؛

رة كبرية على التأقلم  يفرض هذا اهليكل على املؤسسة بتقدير موقعها التنافسي يف السوق بشكل متواصل، و قد  -
 مع التغريات السريعة يف بيئتها اخلارجية؛

الكبرية بني األنشطة، فإن اهليكل األقسامي ال مُيكِّن املؤسسة من االستفادة من وفورات  - نظرا  لالستقاللية 
 احلجم؛

كلما زاد حجم املؤسسة و تنوعت أنشطتها و منتجاهتا، ال سيما إذا تعلق   التسيري تعقيدا  و تكلفةَ تزداد عملية   -
 األمر بلتكامل العمودي حنو األمام و/أو اخللف. 

 اهليكلة التنظيمية املصفوفية:   اثلثا:

ُيستخَدم اهليكل املصفويف لتجاوز التأثريات السلبية لنمو املؤسسة على العملية التنظيمية عند تطبيق اهلياكل  
ابقة، حيث يرتكز هذا النوع من اهلياكل على توزيع املهام و األنشطة وفق املعيارين الوظيفي            و األقسامي الس

 اإلدارة العامة

             ب      ج

       ق

       

      ج

     ع
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توفِّّرة 
ُ
معا ، و بلتايل فاهليكل املصفويف يبحث عن أقصى درجات املرونة، و ذلك من خالل االستفادة من الكفاءات امل

 مي. يف كل من اهليكل الوظيفي و اهليكل األقسا

، اختصاص قسمي انتج عن ترأسه ملشروع االختصاصاتيفرض اهليكل األقسامي على كل مسؤول نوعني من   
ح البنية األساسية للهيكل  أو منتج معني، و اختصاص وظيفي ُمقسَّمة حسب كل منتج أو نشاط و الشكل التايل يُوضِّّ

 املصفويف: 

 اهليكل التنظيمي املصفويف 

 

 

 

 

 

من خالل إمكانية   ز مبرونة عالية، و ذلك ّّ يتوافق هذا اهليكل مع كل اسرتاتيجيات منو املؤسسة ألنه يتمي 
حيث أّن جمموع إضافة أو التخّلي عن منَتج أو مشروع دون أن حُيدِّث ذلك تغيريات هيكلية كبرية على البُنية التنظيمية،  

الوسائل و اإلمكاانت ختضع لالستخدام املشرتك، إال أّن ذلك يفرض على املؤسسة إجياد نوع من التوازن بني سلطة 
املواجهة بني أعضاء التنظيم عند التصادم يف التسيري و تسيري الصراعات بني أعضاء   كل مسؤول و تنظيم احتماالت

 التنظيم النامجة عن تداخل األهداف. 

قسَّمة حسب األ 
ُ
هداف، كما يدعم هذا اهليكل كل أشكال املبادرة و اإلبداع من خالل تشكيل اجملموعات امل

حدَّدة حسب و اليت تعمل وفق نظام املكافآت و احلوافز  
ُ
الذي مُيكِّن األفراد من تلقي مكافآت تتناسب مع جمهوداهتم امل

 هدف كل جمموعة. 

 إال أّن التحدايت اليت يفرُضها النمو تُفرز جمموعة من النتائج الّسلبية على املستوى التنظيمي، نذُكر منها: 

التج - ن، ُيسبب عدم  ّْ ِّّ فتلقي كل فرد األوامر من مسؤويلِّ انس و يطرح مشاكل تنسيقية  االزدواج اهلرمي: 
 خطرية تتفاقم كلما زاد حجم النشاط؛

 اإلدارة العامة

  ئ س        ج

  ئ س        ب

  ئ س         
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ينُتج عنه جمموعة اإلعتماد على الكفاءة اجلماعية على حساب الكفاءة الفردية حسب منطق اهليكل املصفويف   -
من الّصراعات الّسلطوية بني احملورين األفقي و العمودي، حبيث يتحّول كل منصب يف اهليكل التنظيمي إىل 

 ان إلثبات التفّوق بدل ميدان للتعاون و التكامل بني خمتلف القوى التنظيمية؛ميد 

اإلستعانة أبنظمة تنسيقية و نُظُم ملراقبة التسيري مما يفتح اجملال   كلما زاد حجم املؤسسة بفعل النمو زاد ذلك من ضرورةَ 
 أمام تضّخم التكاليف. 
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 أساسيات حول اسرتاتيجية التدويل. احملاضرة الثامنة:  

م، قامت العديد من املؤسسات 19التدويل يف املؤسسات ليس بظاهرة جديدة فمع هناية القرن   مفهوم التدويل:أوال:  
الطبيعية كاملسافة، األوربية بالستثمار حول العامل، والسيما يف الوالايت املتحدة االمريكية. ودلك هبدف ختطي احلواجز  

 بإلضافة إىل جتاوز التعريفات اجلمركية.

   1ميكن تعريف التدويل بنه : "عملية او مراحل متتابعة تسمح للمؤسسة إبجناز متهني تدرجيي مع األسواق األجنبية" 

يث أصبح ويف وقتنا احلاضر عرفت ظاهرة تدويل املؤسسات انتشارا سريعا بواسطة االستثمار األجنيب املباشر ح
 حىت إبمكان املؤسسات الصغرية القيام بلتدويل ومل يعد ذلك حكرا على املؤسسات الكبرية فقط. 

 . "خطة تنويع جغرايف، لكن يف خارج احلدود الوطنية للمؤسسة"اسرتاتيجية التدويل على أهنا  أيضا   وتعرف

املؤسسة، كوهنا يف حاالت عديدة عند تشبع قطاع أما عن سبب اعتبار اسرتاتيجية التدويل ضمن اسرتاتيجيات منو  
 2نشاط مؤسسة يف الداخل، يدفع املؤسسة إىل البحث عن النمو يف اخلارج وال يتحقق ذلك إال بسرتاتيجية التدويل.

 كثري من يرتبط التسويق الدويل بألسواق اخلارجية اليت يتواجد هبا املستهلكون بثقافتهم املتعددة واملتباينة واليت تؤثر يف
تساهم األسواق الدولية يف إاتحة الفرصة املمكنة للمنتجات حيث    األحيان يف سلوكيات املستهلكني يف تلك األسواق.

احمللية لالستمرار يف احلصول على قبول السلع واخلدمات، وينعكس ذلك على دورة حياة املنتج حيث يساهم يف زايدة 
 اجلديدة أطول فرتة ممكنة قد تزيد عن فرتة بقاء السلع واخلدمات يف األسواق الداخلية.بقاء السلع واخلدمات يف األسواق  

إن ظاهرة التدويل، أصبحت اليوم أمرا واقعا، ومال منطقي للمنشآت االقتصادية كوسيلة للدخول يف األسواق الدولية، 
تكنولوجية واتصالية هائلة، وتكتالت   ثورة  العامل من  الشركات ويرجع ذلك ملا يشهده  الدور  إقليمية، وبروز متعاظم 

املتعددة اجلنسيات، وحترير واسع النطاق لالقتصاد والتجارة الدولية. وإذا كانت هذه الظاهرة توفر للمستثمرين اليوم 
فرصة أفضل للتوسع والتوغل يف األسواق األجنبية، ومردودية أرفع عما إذا كان نطاق األعمال يقتصر على النطاق 

إهنا تضع أمام، منشآتنا وبلداننا جمموعة من التحدايت، يتعني التجند الرفعها والتخلص منها. أوال: مفهوم احمللي؛ ف
التدويل حسب   واخلدمات   Duboisو    Kotlerالتدويل: مصطلح  املنتجات  تطوير  على كونه  التدويل  يعرفان 

جيية تشمل عدة مراحل للدخول يف األسواق ، كذلك يعرف التدويل على كونه عملية تدر 3للدخول يف األسواق اخلارجية 
تطوير أعماهلا وذلك من   اخلارجية، من خالل التعريف السابق نستنتج أن التدويل هي الطريقة اليت تسمح للمؤسسات

 
 . 10زرزار العياشي، براك حنان، مبادئ واستراتيجيات التسويق الدولي، ص 1

2 - Amelon Jean Louis et Cardebat Jean Marie ، Les nouveaux défis de l'internationalisation، De Boeck، Bruxelles، 
2010, p100. 
3 Philipe Kotler, Bernard Dubois, Marketing management, 12e édition, Nouveaux Horizons, Paris 2006,P 779 . 
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أجل اخرتاق األسواق الدولية. اثنيا: مراحل التدويل: عمليا، هناك درجات متفاوتة من انحية االهتمام بغزو األسواق  
، فهناك مؤسسات صغرية متوسطة تفضل العمل يف األسواق احمللية ملا متتاز به من بساطة، ويف املقابل هناك األجنبية

العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ترغب يف تطوير واختبار منتجاهتا خارج احلدود الوطنية، وذلك هبدف 
املنافسة من جهة أخرى.  ويف هذا اإلطار، فإن املؤسسات اليت تتخذ قرار   تسريح فائض اإلنتاج من جهة، وجتنب 

 التدويل، عادة ما متر مبراحل متواكبة، ميكن أن نلخصها يف الشكل التايل : 
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 مراحل التدويل. : (12)شكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Corinne Pasco – Berho, Marketing International, 4ème éd, , Dunod, 
Paris, 1997, P 33 

 من خالل الشكل السابق، ميكن حصر أهم مراحل التدويل يف النقاط التالية : 
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درجة اهتمام ضعيفة من قبل املنشآت أو املؤسسات املعنية بألسواق الدولية، مكتفية بتغطية السوق احمللية نتيجة   -1  
 للطلب املتزايد على السلعة؛ 

اليت مل يتم تصريفها يف األسواق املستهدفة، األمر الذي يدفعها معاانة بعض املؤسسات من وجود فائض من السلع    -2
حملاولة تصريفها يف بعض األسواق الدولية، من خالل بعض املنافذ التوزيعية )جتار اجلملة أو التجزئة أو الوكالء ...( ويف 

 شكل طلبيات؛ 

عنية، تبدأ إدارة الشركات التفكري جدية يف نظرة للتزايد املستمر يف الفائض من السلع املنتجة، من قبل الشركات امل  -3
 التصدير التجرييب إلحدى الدول املتقاربة معها ثقافية واقتصادية، مما يكسبها خربة وكفاءة بلتصدير هلذه الدول؛ 

يف هذه املرحلة من مراحل االهتمام بألسواق الدولية، تبدأ الشركات املعنية بدخول أسواق دولية عن طريق وسطاء   -4
ليني، أو خارجيني معتمدين لشركات أجنبية أخرى، وضمن تعاقدات أو ترتيبات أتخذ شكل االلتزام واالرتباط بتلك حم

التسويقي املزيج  مناسبة يف  الذي يفرض إجراء تعديالت  األمر  إليها.  التصدير  اليت سيتم  اليت   األسواق  السلع  على 
ق وإمكاانت وتوقعات املستهلكني يف تلك األسواق الدولية سيجري تصديرها لألسواق اخلارجية، مبا يتناسب مع أذوا

 املستهدفة؛

 تدرك املؤسسة أشكاال خمتلفة للتواجد يف األسواق اخلارجية لتدعمها أكثر، کمنح تراخيص  -5  

غالبا جلهات دولية اإلنتاج بعض السلع لديها يف األسواق الدولية التابعة هلا، مع اكتفاء الشركة األم بعائد الرتاخيص. و 
الشركات  لتلك  الالزمة  اخلربات  لتقدمي  التسويقية،  املهارات  لتصدير  برتتيبات  واالتفاقيات  التعاقدات  تلك  تقرتن  ما 

 املضيفة، وخاصة يف املراحل األوىل من التعامل بينهما؛

الدولية، بعتبارها أسواقة   يف هذه املرحلة األخرية، تتزايد قناعة اإلدارة العليا أبمهية اإلنتاج والتصدير لبعض األسواق  - 6
مرحبة للسلع اليت تطرحها، وبلتايل يبدأ العمل الفعلي بلتعامل مع تلك األسواق املستهدفة خارجية كجزء هام من 
إسرتاتيجيتها التسويقية العامة، و أببعاد عاملية تتمثل مثال يف: حتديد منط دخول األسواق الدولية، تصميم منتجات 

 وير برامج تسويقية كونية والقيم بتحركات تنافسية على نطاق عاملي. وخدمات عاملية، تط

 حماضرات التسويق الدويل الدويل،   عبد النعيم دفرور، حماضرات التسويق

 الدولية وأمهيتها  التجارة اثنيا:  

تعترب التجارة الدولية من أهم فروع االقتصاد الدويل، الذي يهدف إىل دراسة و تنظيم السياسات و العالقات االقتصادية 
بني الدول، و تتضمن التجارة الدولية موضوع التبادل الطوعي للسلع و اخلدمات و األصول أو النقود بني مقيمي بلدين 
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 خمتلفني أو بني خمتلف الدول. 

 م التجارة الدولية أسباب قيا -

يرجع تفسري أسباب التجارة الدولية إىل السبب الرئيسي املتمثل يف جذور املشكلة االقتصادية أو ما يسميه االقتصاديون 
إشباع  هلا يف  املختلفة  قياسا بالستخدامات  االقتصادية  املوارد  بسبب حمدودية  ذلك  و  االقتصادية،  الندرة  مبشكلة 

 ددة و املتزايدة و املتداخلة، إىل جانب ضرورة استخدام هذه املوارد بشكل امثل.احلاجات اإلنسانية املتج

 1و ميكن تلخيص أهم أسباب قيام التجارة الدولية يف النقاط التالية:

عدم التوزيع املتكافئ لعناصر اإلنتاج بني دول العامل املختلفة، مما ينتج عنه عدم قدرة الدولة على حتقيق االكتفاء   -1
 يت من السلع املنتجة حمليا. الذا

عوامل اإلنتاج و األسعار احمللية لكل دولة، مما يؤدي إىل اخنفاض تكاليف اإلنتاج   تفاوت التكاليف، و أسعار  -2
للسعلة يف دولة ما، و ذلك من خالل حتقيق وفرات احلجم مقارنة برتفاع هذه التكاليف اإلنتاج نفس السلعة يف دولة 

 أخرى. 

تفاوت االستخد   - 3 اإلنتاج عنه  املستخدمة يف  التكنولوجيا  االقتصادية، حيث اختالف مستوى  للموارد  األمثل  ام 
تتصف الظروف اإلنتاجية بلكفاءة العالية يف ظل ارتفاع مستوى التكنولوجيا، و على العكس من ذلك يف حال اخنفاض 

 مستوى هذه التكنولوجيا، حيث خيضع اإلنتاج لسوء الكفاءة اإلنتاجية، وعدم االستغالل األمثل للموارد االقتصادية. 

اإلنتاج احمللي، الذي يتطلب البحث عن أسواق خارجية لتسويق اإلنتاج بشرط توفر كافة الظروف   الفائض يف   - 4
 املالئمة للطلب على اإلنتاج عامليا. 

 رفع مستوى

السعي إىل زايدة الدخل القومي، اعتمادا على الدخل املتحقق من التجارة اخلارجية، و ذلك هبدف املعيشة حمليا،   - 5
 قتصادي. و حتقيق الرفاه اال

أن   - 6 حيث  املتميزة،  اإلنتاجية  املواصفات  ذات  للسلعة  النوعي  التفضيل  عن  الناتج  األذواق  و  امليول  اختالف 
 املستهلكني يف كل دولة يسعون للحصول على السلعة ذات املواصفات العالية من اجلودة، لتحقيق أقصى منفعة ممكنة

 
اقتصاديات التجارة الخارجية، الطبعة األولى، دار المسيرة للنشر و التوزيع و  حسام علي داود، أيمن أبو خضير، احمد الهزايمة، عبد هللا صوفان:   1

 . 16، ص  2002الطباعة، عمان، األردن، 
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 .منها

األسباب اإلسرتاتيجية و السياسية، املتمثلة يف حتقيق النفوذ السياسي من خالل الندرة النسبية للسلعة املنتجة و   - 7
 املتاجر هبا عامليا. 

 عوامل التدويل الدويل وخماطره   اثلثا:

 عدة عوامل تدفع املؤسسة لتدويل نشاطها من أهم هذه العوامل:  عوامل التدويل: -  1

  جند فيها: العوامل اإلسرتاتيجية:   -

دورة حياة املنتج: يف حني يكون املنتج يف السوق احمللية يف مرحلة منطية، قد يكون نفس املنتج يف مرحلة النمو  •
 يف سوق أجنبية؛

 تزداد شدة املنافسة يف السوق احمللية يف حني قد تكون يف السوق األجنبية أقل حدة؛  •
 واء من انحية التموين أو يف قنوات التوزيع. التقليل من خماطر التبعية س •
 اخنفاض مستوى األجور؛  •
 توفر املوارد األساسية يف عملية اإلنتاج ؛  •
 انعدام احلواجز اجلمركية والغري مجركية. •

 عوامل مرتبطة ابلسوق:  -  

 العوامل املرتبطة بلسوق احمللية:  -

السوق احمللية أو صعوبة احلصول على حصة يف يكون التدويل يف بعض األحيان مفروض وذلك عند تشبع   •
 السوق احمللية؛

 قوانني حتد من تطوير املؤسسة  •

 عوامل مرتبطة بلسوق األجنبية: :-  .

تدويل املنافسة، بسبب فتح األسواق فاملؤسسة مل تعد تعترب السوق احمللية السوق الوحيد، بل عليها البحث  •
 عن أسواق أخرى. 

 : ويكمن حصرها يف ا: جتارية  عوامل-   

 تقلص السوق احمللية؛  •
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 ختصص املؤسسات؛  •
 تقلص دورة حياة املنتج.  •

اقتصادايت احلجم: تعدد األسواق مكن املؤسسات من زايدة حجم العوامل الصناعية-   البحث عن  : وتتمثل يف 
 يف اإلنتاج. اإلنتاج، حيث أدى ذلك إىل اخنفاض التكلفة املتوسطة للوحدة الواحدة، وكذا اخنفاض تكال

 عوامل الفرصة: -  

ارتفاع مستوى الطلب: تتميز بعض األسواق برتفاع مستوى الطلب على السلع واخلدمات، ما يدفع املؤسسات  •
 للدخول يف هذه األسواق ؛ 

دوافع مدير املؤسسة: يتميز بعض املدراء عن غريهم بروح املغامرة، وذلك ما يدفعهم إىل التفكري يف الدخول  •
 األسواق الدولية؛ إىل  

 ما متثله األسواق الدولية من فرص استثمارية ألربب املؤسسات.  •

من بني التحدايت واملشاكل اليت تواجه الشركات يف القطاعني العام واخلاص يف إطار عالقتها   خماطر التدويل:  -2
 بغزو األسواق الدولية ما يلي: 

 وتتمثل فيما يلي: متطلبات العوملة واالستثمار خارج البالد:-

 لوجية(؛ القدرة على التمويل )نقص املوارد املالية(؛ ال املقدرة التقنية )اخنفاض القدرة التكنو  •
 عدم وجود برانمج حكومي لدعم العوملة )مساعدات مالية، ضماانت، أتمني، متويل، زايرات الدراسة السوق(؛  •
 تقلبات سعر الصرف والفوائد على القروض ؛ ها ارتفاع تكلفة العمالة بألسواق األجنبية؛ •
 تقلبات احمليط الدويل.  •

 املنافسة:   -

  األسواق املستهدفة؛املنافسة من املنتجات يف   •
 املنافسة من فروع الشركات األجنبية األخرى هلذه األسواق  •

 الطلب يف السوق احمللية:  -.  

القدرة على تلبية الطلب بلكم املطلوب بشكل مستمر؛ ال القدرة على تلبية الطلب بجلودة املطلوبة بشكل  •
 مستمر؛ القدرة على تنمية السوق وفتح أسواق جديدة؛ 

 نقص املعلومات على فرص االستثمار.  •
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 املعرفة بقوانني وضوابط االستثمارات ابألسواق املستهدفة:   -

 نقص املعرفة واملعلومات عن قوانني االستثمار؛ •
 القيود املفروضة على التجارة؛  •

 القدرة على التكيف مع األسواق :   -

 والعادات؛ال املشكالت الناشئة عن اختالف اللغة والثقافات   •
 كل املشكالت الناجتة عن صعوبة اختيار وكالء أو موزعني بلسوق املستهدف.  •

 صعوبة تقدير التكاليف: -

 تواجد التكاليف اخلفية للدخول يف األسواق اخلارجية؛  •
التحالفات التقييم السيئ لتكاليف التصدير لألسواق املستهدفة نظرا للتقييم السيئ للمزااي التنافسية للمنافسني   •

املوجودة على املستوى الدويل بني الشركاء احملليني واألجانب واخلواص األجانب، بإلضافة إىل التقييم السيئ 
للتكاليف األخرى بسبب البعد اجلغرايف مثل )تكلفة النقل واإلعالن والبعد الثقايف )تعدد اللغات والثقافات، 

 والتطور االقتصادي(؛ 

ى ميكن أن منيز بني نوعني من أخطار التدويل، وتتمثل أساسا يف األخطار االقتصادية هذا من جهة، ومن جهة أخر 
 واألخطار السياسية كما هو موضح يف اجلدول التايل :: 

 " : خماطر التدويل.07جدول رقم "

 نوع اخلطر

 اإلسرتاتيجية

 خطر اقتصادي: 

 

 خطر سياسي: 

 

 بدون استثمار( )  تصدير

 

 • تقلبات نقدية. 

 • آجال التسديد. 

 • تكلفة التوزيع.   

 • التشريعات على املنتجات. 

 • حجز رؤوس األموال . 

 • القيود اجلمركية.   

 • أتميم الصناعات.  • املنافسة.  مع استثمار حملي( )  تصدير
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 • تغري سلوك املستهلك. 

 

 • منع حتويل األربح احملققة.   

 

 

Source : Jean Pierre Helffer, Jaques Orsoni,, Marketing, 5ème édVuibert, 
Paris, 1998, P 190 

املالية  واإلجراءات  والتصدير  )االسترياد  التجارية  واملبادالت  الصرف  سعر  تقلبات  عن  انجتة  االقتصادية  فاألخطار 
واالستثمارات(، إضافة إىل أخطار أخرى كظهور منافسني جدد ميتلكون مزااي تنافسية، تغيري يف للمؤسسة )القروض  

 قنوات التوزيع، تغيري يف سلوك املستهلكني.

أما األخطار السياسية، فهي ختص بلدرجة األوىل االستقرار السياسي للدولة املضيفة، إجراءات حتويل العمالت األجنبية 
راءات احلمائية مثل التعريفة اجلمركية، نظام احلصص، القيود املفروضة على حتويل األربح ورؤوس والتعامل فيها، اإلج

األموال إىل اخلارج، التهرب الضرييب، فدوما ما تكون املعلومات صعبة احلصول وال ميكن التحكم فيها، كما أن األربح 
 املتوقعة مقومة أساسا على تكاليف متوقعة. 

 ويل:مناذج التدرابعا:  

  JOHANSON and VAHLNEالنموذج التدرجيي أو التطوري : طبقا  هلذا النموذج كما اقرتحه )   –  1
 ( فإن عملية التدويل ال جيب أن تتم بشكل مباشر أو مفاجئ ، حيث ممكن للشركة املعينة أن تفاضل بني منطـني : 

النمط األول هو أن تقوم بالستثمار يف سوق أجنيب معني من خالل التصدير غري املنتظم مث التصدير من خالل   -
أن تقوم بإلنتاج من خالل إنشاء فرع / مركزا إنتاجيا  )   وكيل ، مث من خالل إنشاء مكتب بيع بلدولة املضيفة إىل 

SUBSIDIARY   . داخل هذه الدولة ) 

أما النمط الثاين فينطوي على قيام الشركة بتحديد البالد القريبة الشبه من السوق املستهدف مث دخول هذا  -
 السوق بعد الفهم العميق لالختالفات القائمة بني الوطن األم و هذا السوق . 

 (    Cooperative Internalisationlisationمنوذج التدويل التعاوين : )  - 2

طبقا هذا النموذج ميكن التعاون بني شركتني أو أكثر ) شركة وطنية وأخرى أجنبية أو شركتني وطنيتني ( يف غزو سوق 
ة لدى أحد أطراف أجنيب معني ، مما يقلل من األخطار التجارية من انحية ، ومن انحية أخرى فإن جوانب القو 
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اإلستثمار سوف يعاجل  جوانب الضعف لدى الطرف اآلخر ، وقد يكون التعاون يف شكل تصدير أو املشاركة يف 
 شراء شركة قائمة أو إنشاء فرعا مشرتكا أو أي شكل آخر . 

مل  - 3 املطلق  التملك  املباشر أي من خالل  اإلستثمار  السوق من خالل  يتم غزو  املباشر : حيث  شروع النموذج 
 اإلستثمار أو اإلستثمار املنشرتك أو اإلندماج أو شراء شركات وطنية قائمة بلدولة املضيفة  ... خل 

ومن بني العوامل األخرى اليت تعترب حامسة أو مؤثرة بدرجة كبرية على قرار اختيار مسار أو منوذج معني لغزو السوق 
 : األجنيب مايلي  

 بلنسبة للشركة املعنية .   أمهية الرقابة والسيطرة على النشاط -

 تكلفة املسار أو األسلوب الذي سيتم اختياره ) على حنو ما سبق اإلشارة إليه ( .  -

مبجرد دخول األسواق الدولية ، فإنه ميكن توقع احتماالت تغري منط الدخول بدرجة عالية من الدقة ، فبمرور 
ممكن من السيطرة على عملياهتا التسويقية الدولية الوقت سوف ختتار الشركة منط الدخول الذي مينحها أكرب قدر  

" ولكن لكي حتقق الشركة سيطرة أكرب على عملياهتا جيب اإللتزام بتخصيص موارد أكرب لألسواق الدولية وبلتايل 
التعرض لدرجة أكرب من املخاطر السياسية والتسويقية ، ومع ذلك فإن الثقة املكتسبة يف قدرة الشركة على املنافسة 
يف األسواق الدولية جتعل الشركة ختتار درجة أعلى من السيطرة على عمليلتها على الرغم من ارتفاع درجة املخاطرة 
. وعليه تزداد رغبة الشركة يف دخول األسواق الدولية عن طريق اإلستثمارات مملوكة هلا سواء مملوكة هلا بلكامل 

 أو مملوكة جزئيا: 

فشل الشركات يف األسواق الدولية يف مواجهة املنافسة ومن مث اخلروج املبكر من   ترجع العديد من الدراسات عوامل
 السوق إىل سببني : 

الدخول إىل األسواق الدولية واإلختيار اخلاطئ لتوقيت دخوهلا لذلك فإن دخول سوق مستهدفة يتطلب الدقة يف اتباع  
 ا نوضحه يف اجلدول التالـي : خطوات الدخول إليه مقرتنة بختيار مناسب لدخول هذه السوق كم 
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 ( : خطوات اسرتاجتية الدخول إىل األسواق الدولية واختيار توقيتـه : 08جدول رقم )  

 خطوات اسرتاجتية الدخول إىل األسواق الدولية  اختيار توقيت دخول األسواق الدولية 

 املستهلك األجنيب قبل دخول السوق الدولية   هتيهة -1

وبلتايل  طبيعية  هتيئة  تكون  وقد  الشركة  منتوج  لتقبل 
استغالل الفرصة لعرض هذا املنتوج الذي يشبع الرغبات 

 الكامنة لدى املستهلكني.

الدولة  -2 يف  احلكومية  السياسة  اجتاه  على  التعرف 
 األجنبية .

 مراعاة الظروف املناخية للدولة األجنبية .  -3

مراعاة توافق أوقات اإلنتاج يف الدولة املصدرة مع      -4
الذي  األمر  املستوردة  الدولة  يف  الطلب  أوقات 
يعطيها   ميزة لية عن بقية الدول املصدرة األخرى 
اليت يتأخر موعد انتاج منتوجها عند وقت الطلب 

 عليه . 

 

جب  -1 وذلك  الطلب  عن دراسة  بياانت  مع 
نوعية  وحتديد  للمنتج  واملرتقبني  احلاليني  املستهلكني 
ورغباهتم  الدميغرافية  وخصائصهم  املستهلكني 
واحتياجاهتم وآرائهم عن املنتجات احلالية املتاحة يف 

 السوق . 

عدد   - 2 عن  بياانت  جبمع  وذلك  العرض  دراسة 
ج الشركات املتنافسة يف تقدمي املنتوج واسرتاجتيات املزي

التسويقي اليت تتبعها كل شركة من الشركات املنافسة 
 ، وحجم العرض الكلي بلنسبة لكل شركة تسويقية 

 والفجوة بني العرض والطلب لكل شرحية منها . 

معها   - 3 ستتعامل  اليت  التسويقية  الشرحية  حتديد 
 الشركة وتقدم هلا منتوجاهتا . 

 

املؤمتر  العلمي األول حول" اقتصادايت ،  إسرتاتيجية التسويق وحتدايت املنافسة الدوليةاملصدر : عبد الرمحان بن عنرت،  
 . 2003/ أاير  12/14، األردن،  األعمال يف ظل عامل متغري "عمان  

 دوافع تبين اسرتاتيجية التدويل: خامسا:  

 وميكن تلخيصها ضمن العناصر التالية:

 تنمية بدائل جديدة للنمو، عن طريق اكتشاف فرص جديدة للنمو. -

 توزيع أحسن للمخاطر حول الدول. -

 االستجابة لعوملة األسواق، حيث أصبح لزاما على بعض املؤسسات االجتاه حنو التدويل. -
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 يف أسواق أكثر تنظيما وشفافية. رغبة املؤسسات العمل  -

 حتسني تنافسية املؤسسة، من خالل التعلم من اسرتاتيجيات املنافسني.

ان اهلدف الرئيسي للتدويل الي مؤسسة هو الربح وتطوير نشاطها ولكن هذا العامل وحده ليس كافيا لدخول أي 
ف حميط وطبيعة كل مؤسسة فمنها التجارية ، مؤسسة لألسواق الدولية بل هناك مزيج من العوامل واليت ختتلف بختال

 املالية ، البيئية ، ميكن ذكرها فيما يلي: 

 العوامل التجارية : 

وصول بعض املنتجات اىل مرحلة التدهور وتشبع السوق هبذه املنتجات واخلدمات لكثرة   تشبع السوق احمللية : ▪
املنتجني واملستوردين يدفع بملؤسسة حملاولة خلق سوق يف األسواق اجلنبية يسمح هلا بزايدة املبيعات وبلتايل 

 تطوير املؤسسة. وتعويض حصصها املفقودة يف السوق احمللية.
فضل العديد من املؤسسات تدويل نشاطها واحملافظة على ختصصها نتيجة املنافسة ختصص املؤسسة: حيث ت ▪

 وحمدودية األسواق احمللية 
تعديل مبيعات املؤسسة: ان تباطء النمو االقتصادي يف بلد ما ميكن تعديله ولو جزئيا بلطلبات اخلارجية،  ▪

 الن املنتجات ليس كلها يف نفس املرحلة من الدورة االقتصادية .
متديد دورة حياة املنتج: مير املنتج أبربع مراحل رئيسة تتطلب كل مرحلة اتباع اسرتاتيجية معينة، كذلك االمر  ▪

عن  الناتج  التكنولوجي  التقدم  على  تستحوذ  املبتكرة  املؤسسة  تقدمي  مرحلة  ففي  املؤسسة  لتدويل  بلنسبة 
لة النضج يتم االنتقال اىل اإلنتاج بخلارج اجملهودات املسخرة للبحث والتطوير حيث تقوم بلتصدير ويف مرح

اما يف مرحلة التدهور تبدا املؤسسة بإلنتاج يف الدول املاحنة لتسهيالت وامتيازات ، مث اتيت املرحلة األخرية 
 حيث يتم التصدير للبلد األصل، هذه الدورة اإلنتاجية تناسب اكثر املنتجات ذات التكنولوحيا العالية. 

 املنتج شكل دورة حياة  

 العوامل البيئية:  

الطلب التلقائي: تتعامل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحياان مع السوق األجنبية صدفة سواء مع ممثل مؤسسة  ▪
اجنبية او املشاركة يف تظاهرة جتارية هذا ما يسمح للمؤسسة بكتشاف وجود طلب خارجي على سلعها 

 ة للحصول على زبئن دائمني بخلارج. وخدماهتا. هذا يفرض عليها اتباع طريقة عقالني
اإلنتاج الفائض: يعترب التصدير اخلطوة األوىل لعملية التدويل حيث يواجه هذا األخري مشاكل يف املراحل األوىل  ▪

 بعتباره وسيلة لصرف خمزون املنتجات املوجهة للسوق احمللي غري القادر على استعاهبا. 
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الدراسات السلوكية للتصدير على وجود عالقة مميزة بني اخلصائص رغبة املسريين يف تدويل املؤسسة: دلت   ▪
الفردية ملتخذي القرارات بملؤسسة وبني العمل يف األسواق األجنبية وتلعب اجتاهات املسريين دورا حامسا يف 

 توجيه املؤسسة حنو األسواق اخلارجية . 

 العوامل املالية : 

السوق  ▪ اىل  اإلنتاج: بالنتقال  تكاليف  تكاليف   ختفيض  املؤسسة ختفيض  تدويل  اهلدف من  يكون  الدولية 
اليد العاملة  البلد املضيف أضاف اىل  اإلنتاج من خالل االستفادة من املزااي االستثمارية املتاحة يف أسواق 

 املنخفضة ، اإلعفاءات الضريبية . 
املخاطر نتيجة تواجد ختفيض اخلطر من خالل التدويل: ان تدويل النشاطات التسويقية يسمح بتخفيض بعض   ▪

عرض املؤسسة يف اكثر من بلد مما يسمح بتوزيع اخلطر)السياسي والقانوين واملايل( عن طريق تواجد جغرايف 
 مدروس يف بلدان خمتلفة. 

حتقيق وفورات احلجم: فكلما كان السوق اكرب زادت فرصة املؤسسة لتحقيق وفورات احلجم وبلتايل تدنية  ▪
مبا يسمح للمؤسسة من وضع أسعار تنافسية متكنها من وضع أسعار تنافسية متكنها    تكلفة الوحدة الواحدة ،

 من دخول األسواق الدولية وتعزيز قدرهتا التنافسية فيها.

 عوامل فشل اسرتاتيجية التدويل سادسا:  

مؤسسة، وقد توصل إىل   700بدراسة السرتاتيجيات النمو الدولية، لعينة مشلت    Bain&Companyقام مكتب  
 :1وجود مخس مؤشرات قج تؤدي إىل الفشل 

 التقييم السيء للمنافسة: أي تشتت جهود املؤسسة نظرا خلطر املنافسني املتعددين ويف عدة اسواق. ✓

 التنافسية. املزااي غري املؤكدة: أي سوء تقدير املؤسسة ملزاايها   ✓

االسواق  ✓ لرغبات عمالئها يف  االستجابة  املؤسسة يف  قدرة  على  يعتمد  التدويل  التصنيعية: جناح  القدرة  ضعف 
 املختلفة. 

فيه  ✓ تتواجد  تتوفر يف كل مكان  يتطلب مواهب خاصة و حملية قد ال  قد  التدويل  تطبيق  التوظيف:  مشكالت 
 املؤسسة مبنتجاهتا. 

 

 
1  -http://www.journaldunet.com/management/0310/031012bain.shtml) 
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 جية التدويل مزااي وعيوب اسرتاتيسابعا:  

 اجلدول التايل يلخص اهم املزااي والعيوب اخلاصة بسرتاتيجية التدويل: 

 ( مزااي وعيوب اسرتاتيجية التدويل 09اجلدول رقم )

 العيوب  املزااي

 املخاطر السياسية واالقتصادية واملالية  خدمة اسواق جديدة 

 الدولة األصلية التباعد اجلغرايف والثقايف عن   جتاوز حواجز الدخول 

 صعوبة تكييف املنتجات مع خمتلف األسواق  االستفادة من مزااي التعلم واحلجم 

 خطر خسارة االحتكار التكنولوجي احلصول على موارد جديدة 

 صعوبة التسيي والتعقيد التنظيمي  متديد دورة حياة املنتج 

Source: Jean-François SOUTERAIN et Philippe FARCET, Organisation 
et gestion de l'entreprise, BERTI Editions, Alger, 2007, p.175. 
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 احملاضرة التاسعة: البيئة التسويقية الدولية 

متثل البيئة التسويقية جمموعة املتغريات الصعب التحكم فيها واملمكن السيطرة عليها كليا او جزئيا ، وتقوم اإلدارة بتحليل 
التسويقية لغرضني أساسيني : قياس املعوقات واحملددات واملمنوعات وقياس القوى البيعية والفرص التسويقية بعتبار   ةالبيئ

 تأثر ويؤثر فيها.ان التسويق نشاط ديناميكي ي

ان املؤسسة الطموحة لغزو األسواق األجنبية، جمربة على دراسة ومعرفة خصائص البيئة اليت تنشط فيها، الن بيئة االعمال 
 1شهدت تغريات وحتوالت عديدة واليت ميكن ذكر امهكها فيما يلي: 

 العاملية واالستثمار جنم عنها من منو وسع النطاق يف التجارة    العوملة االقتصادية وما  -
العديد من املؤسسات تناقصت حصتها السوقية، حىت يف السوق احمللي وهذا بفعل تعاظم املنافسة الداخلية  -

 وضيق األسواق الوطنية
ظهور الياايبن والصني كقوة اقتصادية عاملية والعديد من الدول االسوية اليت استطاعت اقتحام األسواق العاملية  -

 مبنتجاهتا.
املالبس، ازداي -  ، ،األغذية  )السيارات  خمتلفة  جماالت  يف  الدولية  التجارية  العالمات  وشعبية  شهرة  د 

 االلكرتونيات....( 
اجتاهات العديد من البلدان حنو اخلصخصة هبدف تعزيز كفاءة وفعالية الكثري من املؤسسات اليت كانت متوهلا  -

 الدولة واليت تشكل عبئا ماليا واداراي عليها
 ر التكالت بني الدول والشركات معا. تعاظم دو  -
 التحسني النوعي والكمي الذي طرا على شبكة االتصاالت وثورة املعلوماتية والتعامالت املالية .  -
 دور املنظمة العاملية للتجارة يف تعزيز التجارة على نطاق عاملي .  -

ة وتؤثر بلتايل على مستوى كفاءهتا وفعاليتها، ميكن تعرفيف البئة على اهنا كافة املتغريات اليت هلا عالقة بهداف املؤسس
هذه املتغريات منها ما خيضع اىل حد كبري لسيطرة اإلدارة مثل مستوى كفاءة أداء العاملني وكفاءة تشغيل عناصر اإلنتاج 

تقاليد من مواد خام واالت ، ومنها ماال خيضع لسيطرة اإلدارة مثل القرارات السياسية واالقتصادية للدولة وعادات و 
 2ومعتقدات افراد اجملتمع 

 نستنتج مما سبق بن مفهوم البيئة ينطوي على عدة مالمح هامة واليت من بينها:

 
 . 44، ص  2008للنشر والتوزيع، الجزائر،  غول فرحات، التسويق الدولي مفاهيم واسس النجاح في األسواق العالمية، دار الخلدونية  1
 45، ص  2008غول فرحات، التسويق الدولي مفاهيم واسس النجاح في األسواق العالمية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،   - 2
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وسياسا - وتصرفات  قرارات  من  منها  يصدر  وما  املؤسسة  مع  املتعاملة  األطراف  على  تشتمل   ت البيئة 
 واسرتاتيجيات مؤثرة على قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها. 

 يل تصور مؤسسة تزاول نشاطها مبعزل عن البيئة الن مصريها الزوالمن املستح -

 املعلومات. إدارة    وحتميةالتسويق الدويل بني ضرورة التكييف مع البنية    أوال:

إن الصعوبة الرئيسية لعملية اإلدارة الدولية بصفة عامة و إدارة التسويق الدويل بصفة خاصة تكمن يف بيئتها املعقدة و 
املركبة ، و ما تتضمنه من متغريات اقتصادية و تكنولوجية و اجتماعية و ثقافية و سياسية و قانونية و غريها ، و هي 

ستحيل السيطرة عليها أو التحكم يف اجتاهها و أبعادها ، فإن كل ما متغريات من الصعب جدا  إن مل يكن من امل
تستطيع اإلدارة الدولية و منها إدارة التسويق الدويل القيام به هو حماولة التتبع الدائم لصاحل الشركة ، من أجل التقليل 

املطلوب معها . لذلك من املفرتض من املخاطر و التهديدات أو استغالل الفرص اليت تفرزها هذه البيئة لتحقيق التكيف  
 معرفتها هبذه البيئة ألن هذه املعرفة هي أساس قراءهتا لواقع الشركة   وتنمي وتنميةأن هتتم الشركة بتطوير  

أصبحت املعرفة   ولذلك   األمثل،جيب أن تستثمرها على الوجه    واليت   واملتوقعةاحلالية    والفرص  والتحدايت بيئتها    ومتغريات 
 بصفة عامة 

حيث ميكن أن تشكل ميزة اسرتاتيجية و قوة نوعية ال مثيل هلا ألي   كبرية،و املعلومة بصفة خاصة قوة اسرتاتيجية    
خاصة و حنن نعيش ثورة معلوماتية حولت اجملتمعات من جمتمعات صناعية إىل جمتمعات   الدولية، شركة متارس األعمال  

 املعرفة.

 وحتقيق   الدولية،ى أي شركة دولية لتفادي الوقوع يف االغرتاب البيئي الذي ينهي وجودها من عامل األعمال  فإنه عل  وعليه
انقطاع  ودون أن تتابع هذه املتغريات بستمرار  متغرياهتا،يف   واملتداخلة واملختلفةالتكيف الفعال مع هذه البيئة املتعددة 

 من أجل مجع املعلومات الضرورية 

حىت يكون استغالهلا فعاال  وتدفقها مسارات هذه املعلومات    وختطيط عن طريق رسم    املناسبة،ختاذ القرارات  ال  والكافية
يتم ذلك إال عن طريق نظام للمعلومات التسويقية يف إطار النظام التسويقي الدويل لتسهيل عملية حبوث التسويق   وال 

 الدويل اليت تسعى إىل كشف الفرص 

 ألعماهلا. الشركة عند ممارستها    وضعفالبيئة بإلضافة إىل نقاط قوة    وهتديدات

 وحتليلهاملتعلقة بلتغري البيئي    والقضااي هذا املبحث الثاين من هذه الورقة حماولة يف سبيل اإلملام ببعض اإلشكاالت    ويعترب
 البيئية.مع هذه املعتربات    تفاعل واليف إطار نظام املعلومات التسويقية مع األخذ بلتوجه اإلسرتاتيجي للتعامل  
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 . البيئياإلدارة اإلسرتاتيجية الدولية بني التكيف و االغرتاب    اثنيا:

منو و كينونة املؤسسات يعتمد بلدرجة األوىل على قدرهتا على   جناح و بقاء   »أن  PH. KOTLERيؤكد "  
أما   هبا.( مع الظروف البيئية احمليطة  INTERACTIONو التفاعل )   (ADAPTATIONالتكيف )

و هذا ما يسمى ب " االغرتاب   بيئتها،إىل أهنا مل تستطع التكيف مع   بلدرجة األوىلفشل و تدهور املؤسسات فيعود  
إما لعدم توافر البيئة املالئمة لإليداع و  بيئتها،قصد بالغرتاب البيئي عدم قدرة الشركة على التكيف مع و ي ».البيئي 

أو عدم قدرة الشركة ذاهتا على حتقيق درجة   النمو،املشجعة على املخاطرة و استغالل الفرص و حتقيق االستمرار و  
 1و من أهم االغرتاب البيئي ما يلــي:  البيئي،مالئمة مع التكيف  

           الفرص. عدم القدرة على اكتشاف الفرص املتاحة أو عدم استغالل    - 1

 املستقبل.   ومتطلبات عدم وجود خطط لتنمية املهارات املطلوبة ملواجهة حاجات    - 2

 املستقبلة.عدم وجود خريطة مستقبلية للتصورات البديلة ملوقف الشركة    - 3

 والتسويق.  واإلدارةاإلنتاج    وآليات مود التقين املرتبط أبساليب  اجل  - 4

 االكرتاث.   وعدم التهاون    - 5

 التغيــري. اخلوف من    - 6

البد للشركة من تفكري إسرتاتيجي ملواجهة بيئتها    البيئي،هلذا و لتحقيق التكييف البيئي املطلوب و جتنب حالة االغرتاب  
و بعبارة أخرى البد هلا من " إدارة إسرتاتيجية " تقوم   بإلسرتاتيجيات،بين نظام اإلدارة  املتغرية و ال ميكن هلا ذلك إال بت

 دويل وفق ومن أجل مواجهة البيئة و متغرياهتا البد من ختطيط إسرتاتيجي    الوقت. إبدارة الشركة و التغيري يف نفس  
 التالية،اخلطوات  

ل البيئة ، حتديد رسالة ) مهمة ( و أهداف الشركة ، مث وضع و تتم من خالل دراسة و حتلي  اإلسرتاتيجية:صياغة    - 1
 البدائل اإلسرتاتيجية على ضوء ذلك . 

 تطبيق و تنفيذ اإلسرتاتيجية : و يتم ذلك عن طريق وضع الربامج و اإلجراءات .   - 2

 بألداء املرغوب . التقومي و الرقابة : و يتم مبراقبة نشاطات الشركة ونتائج األداء ، ملقارنة األداء الفعلي    - 3

 
 .  56هول سنة الطبع ( ، صعبد السالم أبو قحف، أساسيات اإلدارة اإلستراتجية ) اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ، مج - 1
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و على ذلك تتباين املنشآت من حيث قدرهتا على التعامل مع البيئة احمليطة هبا ، فهناك نوعني من املنشآت يف هذا 
 1اجملال:

املنشآت املتفاعلة مع البيئة : و هي اليت تغري من سياستها و إسرتاتيجياهتا و من مث قراراهتا وفقا للتغري احلادث يف  -1
 فهي ال تسعى إىل تغيري البيئة و توجهها حنو حتقيق أهدافها ، و يرجع ذلك لضعف إمكانياهتا . البيئة ،  

املنشآت الفعالة : و هي ال تكتفي مبجرد التغري وفق تغري العناصر البيئية بل إهنا تسعى إىل البيئة احمليطة هبا و هتيأ   -2
" يف منتصف    COCA – COLA" كوكا كوال " ،  "مبا خيدم حتقيق أهدافها ، و مثال  ذلك ما قامت به شركة  

السبعينيات عند دخوهلا أسواق اهلند ، حيث ساعدت يف جناح أحد األحزاب السياسية للوصول إىل السلطة من خالل 
متويل برانمج األحزاب يف بناء املستشفيات و املدارس يف بعض األماكن النائية ، و ذلك مقابل نزع قرار من أعضاء 

داخل اهلند ، أي أن هذه الشركة جلأت إىل تغيري   –كأول شركة أجنبية    –  احلزب بلسماح للشركة بستثمار أمواهلا
اهليكل السياسي للدولة و هتيئة أفراد اجملتمع لتقبل ذلك اهليكل يف مقابل الوصول ألهدافها و بلطبع ميكن تصور أن 

 نشآت املتفاعلة . اإلمكانيات املادية و اخلربات السابقة للمنشآت الفعالة البد أن تكون أكرب منها يف امل

كن أن يساعد فهم البيئات االقتصادية للدول واألسواق األجنبية املديرين على التنبؤ بكيفية أتثري االجتاهات واألحداث مي
، لذا جيب ان يدرس املسوق الدويل اقتصاد كل دولة وهناك عامالن يف تلك البيئات على أداء شركاهتم يف املستقبل  

 ية الدولة كسوق مها : اقتصاداين يعكسان جاذب

 حجم السوق 

 طبيعة االقتصاد يف البلد الواحد

البد من ان تقوم إدارة التسويق الدويل من تقدير حجم السوق من خالل عاملني مهمني مها السكان   حجم السوق:
 والكثافة السكانية بإلضافة اىل الدخل 

يثان عدد السكان يعكس نوعية األسواق وحجمها ، السكان : السكان ميثلون املستهلكون االساسيون يف اجملتمع ح
 اضف اىل ذلك ان االستهالك او الطلب على العديد من السلع وبكميات متباينة يرتبط أساس بلسكان وعددهم. 

 املؤشرات االقتصادية املرتبطة ابلسكان: 

 معدالت منو السكان

 
 . 37مصطفى محمود حسن هالل ، التسويق الدولي ، ) كلية التجارة ، مجهول دار وبلد وسنة الطبع ( ص - 1
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تعترب معدالت منو السكان مؤشرا مهما من الناحية االقتصادية ، ذلك ان منو السكان يرتبط عادة بالستهالك وحاجة 
السكان اىل السلع واخلدمات ، فقد ال يكون لعدد النفوس من اثر اذا ما قورن مبعدالت النمو يف اجملتمع الواحد، 

سنواي يف دول اجملموعة األوروبية   %1فقي وقت ال تتجاوز فيه معدالت  فاجملتمعات يف العامل تتباين فيها معدالت النمو،  
والوالايت املتحدة االمريكية وكندا وتشكل هذه احلالة ظاهرة استقرار سكاين يف هذه الدول ، فان دول أخرى تظهر 

 1.  %3.5فيها معدالت منو نسبيا قد تصل اىل 

كذلك فان دوال فقرية كالباكستان واهلند مثال تتحقق فيها معدالت منو عالية يف وقت حتتاج هذه الدول اىل وفرة السلع 
 واخلدمات جملاهبة الطلب الشديد . 

 توزيع السكان : 

 األسواق توزيع السكان من وجهة النظر التسويقية يعد من املتغريات املؤثرة والفاعلة وذلك عندما يتم تصنيف السكان يف
اخلارجية بشكل يتناسب والتقسيمات السوقية املختلفة ، فالتقسيم السوقي قد يكون حسب االعمار ، واجلنس والوظيفة 
والثقافة وغريها من التقسيمات السوقية ، ودون شك فان هذه التقسيمات من شاهنا ان تسهل عملية تدفق السلع 

 اثلة هلا يف األسواق احمللية وانسياهبا يف األسواق اخلارجية كاحلالة املم

 العمر : 

ختتلف حاجات االفراد من مراحل حياهتم املختلفة وذلك حلاجة اجلسم اىل نوعية معينة من الغذاء او امللبس الذي 
يتناسب مع عمر الفرد، وقد يكون الزدايد واخنفاذ عدد الوالدات يف اجملتمع الواحد اثر واضح يف الطلب على خمتلف 

 ها يف السوق الواحدة وكذلك احلال فيما خيص الوفيات السنوية السلع وتوفري 

 الكثافة السكانية  

االهتمام بلكثافة السكانية يف منطقة ما سيهل املشاكل املتعلقة بلتوزيع واالتصال، ويعد عامال اقتصاداي مهما ملا له 
ألسواق اليت هلا كثافة سكانية عالية تركز وتركيبها ، فعميلة التفضيل يف العمل يف ا.األثر الواضح على حجم السوق  

عال ايظا، وبلتاكيد فان ذلك سينعكس على كمية السلع الواجب توريدها ومن مث كيفية توزيعها على األسواق املختلفة 
، ذلك ان هناك اختالفات واضحة وكبرية يف الكثافة السكانية يف بلدان العامل فيالحظ تدين مستوايت الكثافة السكانية 

                                                                                                             يف مناطق وارتفاعها يف مناطق أخرى.                                                                                            

 

 
 . 38، ص 2000ابي سعيد الديوه جي، تيسير محمد العجارمة، التسويق الدولي، الحامد للنشر والتوزيع، عمان ،  - 1
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 دخول اىل األسواق الدولية احملاضرة العاشرة : ال

 1تنقسم األسواق اخلارجية إىل األسواق التالية:   أشكال األسواق الدولية:أوال:  

األسواق املتطورة ذات الدخل املرتفع: وهي األسواق اليت تنعم بقتصاد قوي ومقدرة اقتصادية من التعامل مع السلع   - 1
األسواق األوربية واألمريكية واليابنية وتعترب هذه األسواق من أفضل واخلدمات ويدخل يف ضمن هذه األسواق كل من  

 األسواق واليت متتلك املقومات االقتصادية والبنية األساسية؛

وتقدم يف عملياهتا اإلنتاجية وتعمل   اقتصاداهتااألسواق ذات الدخل املتوسط: وهي األسواق اليت تشهد منو يف    -2
ايت االقتصادية من خالل توزيع اقتصادها احمللي، ويدخل يف إطار هذه األسواق جاهدة للوصول إىل أفضل املستو 

 (؛   ة ر سنغافو   )أسواق الدول العربية، جملس التعاون لدول اخلليج العربية وأسواق بعض الدول األسيوية مثل: ماليزاي

ضعف دخلها وحمدودية مصادرها األسواق ذات الدخل الضعيف: وهي األسواق اليت ال تشهد منوا اقتصاداي بسبب    - 3
وبذلك ليس لديها القدرة  دوالر يف الشهر 100يف هذه األسواق معدالت دخل الفرد اليت أقل من  املالية، وتنخفض 

 يف التعامل مع السلع واخلدمات ويدخل يف إطار هذه الدول )اهلند، الصومال، اندونيسيا(.

 اثنيا: طبيعة قرار الدخول إىل األسواق الدولية: 

قرارات هامة البد من   عدد   عند التفكري يف التسويق اخلارجي وتوسيع نشاط التسويق الدويل فإن إدارة التسويق تواجه 
 ولية وتتمثل هذه القرارات فيما يلي: د معرفتها من قبل إدارة التسويق ال

عين ذلك مدى قناعة اإلدارة للتوسع يف خدمة األسواق اخلارجية بإلضافة إىل القرار اخلاص بلتسويق اخلارجي: وي  -1
 األسواق احمللية ويرتكز القرار هنا يف كيفية التوسع واإلسرتاتيجيات الالزمة للتوسع يف األسواق اخلارجية؛ 

سواق اخلارجية مثل قرار  قرار اختبار األسواق اخلارجية: ويعين ذالك حتديد أكثر الطرق املناسبة للدخول إىل األ  -2  
 التصدير املباشر أو غري املباشر وطبيعة املنتج أو اخلدمة؛ 

قرار املزيج التسويقي: يعين التخطيط السليم لتحقيق املزيج التسويقي املناسب لبيئة السوق اخلارجي للمستهدف   -3  
وأتثري هذه البيئات على النشاط التسويقي   آخذين يف االعتبار االختالفات الثقافية والسياسية واالقتصادية والتنافسية

 الدويل ؛ 

قرار السلع واخلدمات: ويعين ذالك حتديد طبيعة السلعة أو اخلدمة املراد حاليا أو منتجات حديثة وجديدة غري   -4

 
مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية علوم التسيير وطلبة الماستر قسم العلوم التجارية، كلية العلوم  مداحي محمد، التسويق والتسويق الدولي،  - 1

 . 39، ص 2016/2017االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة البويرة ، 
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 مسبوقة وهذا يعين أن حتدد اإلدارة نوعية السلع واخلدمات اليت تود املنافسة هبا يف األسواق اخلارجية؛ 

يعة الفرص والتحدايت : ويعين أن حتدد اإلدارة حجم الفرص املتاحة للسلع واخلدمات يف األسواق الدولية طب  - 5
ومدى القدرة على مواجهة التحدايت املتوفرة يف بيئة األسواق اخلارجية وإمكانية السيطرة عليها أو احلد من أتثرياهتا 

بيعة املنافسة يف بيئة األعمال اليوم، حبيث تشكل خطر أو حتديدا وهنا جيب الرتكيز على حتليل العوامل اليت أتثر على ط 
 على إدارة التسويق الدولية وهذه العناصر هي القوى اخلمسة اليت ذكرها ) روبرت(؛ 

طبيعة األسواق اخلارجية: حيدد الدخول لألسواق اخلارجية عدد األسواق املوجودة ومدى مرونتها وحجم الفرص   -6
ألسواق وتساهم نوعية األسواق وتطويرها وحجم الكثافة السكانية يف تقرير الدخول لألسواق والتحدايت يف تلك ا 

 اخلارجية؛

مرونة األسواق اخلارجية: حتدد املرونة املتوفرة يف األسواق اخلارجية إمكانية التفكري يف الدخول لألسواق اخلارجية   -7
تتميز بملرو  اليت  التسويق تفضل األسواق  إدارة  املنتجات األجنبية وسهولة احلصول على حيث إن  التعامل مع  نة يف 

 الرتخيص للدخول والعمل داخل األسواق األجنبية؛

األربح املتوقعة: يتأثر أسلوب الدخول إىل األسواق اخلارجية مبدى رحبية األسواق اخلارجية حيث يعتربها هامش  - 8  
 ألسواق اخلارجية؛ الربح املتوقع من أهم العوامل اليت تساعد يف الدخول ل

االستقرار السياسي واألمين: حيدد الدخول لألسواق الدولية درجة املخاطرة، حيث أن حجم املخاطرة اليت تواجهها   - 9
بدرجة كبرية على قرار الدخول لألسواق اخلارجية، وعادة ما تقوم الشركات املصدرة بتحليل خماطر سوق من األسواق  

 للدخول.   اخلارجية ودراسة الشكل املناسب

 اثلثا: موانع الدخول إىل األسواق الدولية:   

ميكن أن نذكر بعض التحدايت اليت تواجه الشركات الداخلة للمنافسة حديثا وكيف تساهم الشركات املوجودة يف   
 األسواق يف وضع العوائق أمام الداخلني اجلدد، وهذه التحدايت هيا: 

تجاهتا مقارنة يصادف الشركات الداخلة لألسواق اجلديدة مشكلة زايدة التكلفة االقتصادية ملن  التكلفة املرتفعة:   -
بملنافسني ورمبا يكون يف ذلك ارتفاع أسعار املواد اخلام اليت تستخدمها الشركة أو زايدة تكاليف اإلدارة األمر الذي 

 جيعل الشركة اجلديدة يف موقف غري مناسب ومينعها من الدخول؛

رأس املال املستثمر يف الصناعة وهذا تواجه الشركات الداخلة من جديد لألسواق الدولية زايدة    رأس املال املستثمر:   -
 يؤدي إىل ضرورة االستثمار مببالغ تعادل ما يستثمر به املنافسون أو الداخلون من قبل. 
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 أهداف وفرص الدخول إىل األسواق الدولية والعوامل املشجعة هلا.   رابعا:

تسعى الشركات إىل حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منهال على سبيل   أهداف الدخول إىل األسواق الدولية:-1
 1املثال احلصر، وهي كالتايل : 

 إمكانية زايدة املبيعات عن طريق التسويق اخلارجي؛  •
امتداد دورة حياة املنتج بتقدمي السلع احمللية لألسواق اخلارجية اجلديدة اليت متلك تلك السلع أو مثيالهتا من  •

 األخرى؛ السلع  
 التصدير أو الدخول لألسواق اخلارجية يساهم يف تعويض التقلبات الفعلية؛ •
حتقيق عملية الدخول لألسواق اخلارجية التعرف على املنتجات األجنبية واليت يتم من خالهلا قياس الكفاءة  •

 للمنتجات احمللية؛
حملية يساهم يف تنويع مصادر   تنويع مصادر الدخل القومي حيث أن الدخول لألسواق ق الدولية مبنتجات •

 الدخل. 

 فرص الدخول إىل األسواق الدولية   -2  

احلاكمة  الدافعة،  الشرطية  العوامل  فمن ضمنها  الدولية  األسواق  إىل  الدخول  إىل  الدافعة  واألسباب  العوامل  تتعدد 
 كالتايل :   وسنتطرق إليها من عنصرين

للدخول إىل األسواق الدولية اليت من خالهلا يتحدد مدى أو نوع األسلوب هناك العديد من الفرص اليت تدفع الشركات  
 يف الدخول إىل األسواق اخلارجية من أهم الفرص اليت تشجع الدخول إىل األسواق اخلارجية ما يلي: 

دف متطلبات االستثمار: يفرض نشاط االستثمار على إدارة الشركة والتسويق معا ممارسة عملية التصدير وذلك هب   -  
 متويل املشروع وإجياد قنوات توزيع متعددة للمنتجات احمللية يف األسواق اخلارجية؛ 

اجتاهات اإلدارة: تعترب اجتاهات اإلدارة يف الدخول األسواق اخلارجية من أهم الفرص اليت ميكن االستفادة منها   -
الزمة للتصدير ميكن اإلدارة التسويقية أن وذلك للحصول على متطلبات التصدير، ويف حالة التوفري إدارة للمتطلبات ال

 متارس نشاطها يف الدخول لألسواق اخلارجية واغتنام الفرص التسويقية؛

متيز املنتج: يعترب متيز املنتج من أهم االسرتاجتيات اليت تتبعها الشركات الدولية يف األسواق اخلارجية وتصادف الشركات -
لى تطوير املنتج ومتيزه بشىت الطرق واألساليب التسويقية احلديثة األمر الذي اجلديدة مسألة قدرة الشركات السابقة ع

 
 . 208، ص: 2008دار أعالم للنشر والتوزيع، السعودية، سنة  محمد حبيب هللا التركستاني: "التسويق الدولي"،  - 1
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 يصعب من قدرهتا يف اخرتاق األسواق الدولية والدخول للمنافسة.

 العوامل املشجعة للدخول إىل األسواق العاملية:   -3  

 1من بني العوامل اليت تشجع على االستثمار يف الدول املضيفة نذكر منها: 

رغبة يف النمو والسيطرة: تعترب من أهم الدوافع لزايدة االستثمار يف اخلارج فالشركة اليت ترغب بتوسيع رقعة السوق ال  -  
من اجل زايدة مبيعاهتا ميكن أن حتقق هذا اهلدف بسرعة من خالل اكتساب الشراكة األجنبية، حيث انه من خالل 

اليت  امللكية  مزااي  أيضا  الشركة  تكتسب  التوسيع  احلصول على   هذا  ومثال ذلك  السياسية  واملعرفة  اخلربة  من  تتكون 
معلومات عن القادة السياسيني وسهولة الوصول إىل أصحاب الرأي ومتخذي القرارات واكتساب مهارات عالية بلتأثري 

 عليهم؛

زايدة الطلب املشتق: قد يكون الدافع لتوجيه الشركات لالستثمار يف اخلارج هو نتيجة الطلب املشتق فكلما حتركت   -   
الشركات املتعددة اجلنسيات الكبرية حنو اخلارج كلما زاد اهتمامها بحلفاظ على عالقاهتا التجارية مع شركات أخرى 

الشركات   هذه  يشجعون  فهم  وبلتايل  األجنيب )موردوهم(  السوق  من  بتموينهم  واالستمرار  إتباعهم  على  بستمرار 
 املستهدف؛

احلوافز احلكومية: وهنا نالحظ إن احلكومات بستمرار حتت الضغط لتوفري الوظائف ملواطنيها وعرب الزمن أدركت   -   
 العديد من احلكومات أن االستثمار األجنيب املباشر قد يستخدم كوسيلة؛

مية : تشكل اإلجراءات احلكومية عقبة أمام الشركات اجلديدة خاصة احلكومات يف الدول املستوردة، اإلجراءات احلكو   -
حيث تضع عراقيل أمام املنتجات األجنبية أو ال يتوافر لديها املناخ االستثماري، وبلتايل فإن الشركات الداخلة قد متتنع 

 ة اجلديدة يف الدخول إىل األسواق الدولية؛ عن الدخول لألسواق لذلك فان هذا األمر يعيق قدرة الشرك

وتعاين   - الطويلة  اخلربة  التسويق خاصة  بنشاط  املرتبطة  األمور  أهم  التسويقية من  اخلربة  تعترب  التسويقية:  اخلربة  قلة 
ديدة الشركات اجلديدة من قلة اخلربة التسويقية بألسواق الدولية لذلك فان هذا اجلانب يسبب حتداي كبريا الشركات اجل

 ويتطلب وقتا أكرب حىت تكتسب اخلربة الدولية يف جمال التسويق الدويل ؛ 

عدد املنافسني: نظرا لوجود فرص تسويقية كبرية يف األسواق اخلارجية يف مجيع الشركات تطمع يف أن حتصل على   -
كبرية رمبا تعيق الشركات نصيب أكرب من السوق الدويل وتتجه أغلب الشركات للدخول ويشكل ذلك بيئة تنافسية  

 اجلديدة من القدرة على اخرتاع هذه املنافسة بسبب عدد املنافسني املتزايد يف األسواق اخلارجية؛

 
علوم  مداحي محمد، التسويق والتسويق الدولي، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية علوم التسيير وطلبة الماستر قسم العلوم التجارية، كلية ال - 1
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العالمة التجارية، تشكل العالمات التجارية الدولية واملتميزة عائقا قد حيول دون قدرة الشركات من الدخول لألسواق   -  
جلدد بذل املزيد من اجلهود الخرتاق األسواق الدولية اليت لديها والء للعالمات التجارية العاملية ويتطلب من الداخليني ا

 القدمية واملعروفة يف األسواق اخلارجية؛

كثافة اإلعالانت: تعترب اإلعالانت الوسيلة السريعة لالتصال بجلمهور واملستهلك وتواجه الشركات الداخلة لألسواق   -
عالنية يف األسواق الدولية من قبل املنافسني وأمام هذه الكثافة اإلعالنية ال متلك الشركات الدولية كثافة احلمالت اإل 

 اجلديدة إال أن تبذل قصارى جهودها يف سبيل تكثيف محالهتا اإلعالنية ضمن اخلطط الرتوجيية؛ 

ل املنافسني الذين يشعرون رد فعل املنافسني : حينما تدخل الشركات اجلديدة لألسواق الدولية فإهنا تواجه رد فع  -   
بلتهديد واخلطر الداخلني اجلدد لذلك فقد تفكر الشركات السابقة الدخول يف األسواق الدولية تغيري اسرتاتيجياته 
التسويقية ومزجيها التسويقي يف سبيل منع الداخلني اجلدد من الدخول إىل األسواق وهذا يشكل حتداي كبريا من التفكري 

غلب عليه لزايدة التوظيف والدخل وتقدمي احلوافز لالستثمار األجنيب ومنها اإلعفاءات الضريبية جلذب جيب مواجهته والت
 املستثمر األجنيب ختفيضات خاصة للنفقات الرأمسالية ختفيض العبء الضرييب على املستثمر.

 لدخول األسواق التنفيذ.   ياإلسرتاتيج التخطيط  خامسا :

البدا أهم  فإن  سابقا  بينا  بلرتكيز    السرتاتيجيةاال ئل  وكما  تتمثل  السوقي  واالنتشار   Concentrationللتوسع 
Spreading    بدائل أن  إىل  حينه  أشران يف  وقد  البطئ  االسرتاتيجيةالسوقي.  بلنمو  قد حددت  السوقي   الرتكيز 

الثانية تتمثل بلنمو السريع يف عدد األسواق اليت ختدمها   السرتاتيجيةاالوالتدرجيي يف عدد األسواق املتاحة للشركة، بينما  
متثالن هناايت االستمرار يف بدائل التوسع   االسرتاتيجيتنيالشركة يف مراحل توسعها األوىل. وهكذا يتضح أن هاتني  

 ع السوقي ميثل قرارة هامة يف التسويق التصديري بسبب:املختلفة، وإن اختيار سياسة التوس

 دخوهلا   توإسرتاتيجياحتليل األسواق اخلارجية   -

 أ. أن الصيغ املختلفة للتوسع حيتمل أن حتقق تطورات يف ظروف املنافسة املختلفة يف 

 توايت متعددة من األسواق املختلفة عرب الزمن. ب. أن كال السياستني للتوسع السوقي تفضيان إىل اعتماد مس

اجلهود التسويقية واملزيج التسويقي لكل سوق. وبالعتماد على نفس املستوايت من املوارد املالية واإلدارية والتنظيمية  
 وتوزيعها يف كل سوق ستكون أعلى يف 

بنية التحتية التسويقية حالة الرتكيز قياسا حبالة االنتشار السوقي. وهلذا األمر آاثره على استثمارات املزيج التسويقي يف ال
ويؤدي إىل مزيد من االلتزامات والسيطرة )الرقابة واملخاطر عند اختيار مناذج دخول السوق ومزيد من اإلنفاق على 
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الرتويج وغريه. أما سياسة االنتشار، فتعين قليال من اإلنفاق على الرتويج ومزيدا من االعتماد على املوزعني األجانب 
 وغريهم(. )مستوردين، وکالء،  

إن اعتماد عدد األسواق كأساس للتمييز بني سياسات الرتكيز واالنتشار، ال بد أن تثار عليه التحفظات التالية: أ. ما 
 تركيز ؟   االسرتاتيجيةهو العدد املناسب لألسواق ؟ هل مخسة أسواق مثال متثل  

 انس فالعدد املطلق ليس مهما بقدر ما يهم موارد وإمكاانت الشركة ومدى التج

واالختالف يف األسواق هو املهم يف هذا املعيار. ب. كيف ينظر إىل عدد األسواق ؟ فهناك حاالت يتجاوز السوق 
للبلد، يف حني قد ختتلف سوق البلد الواحد من منطقة إىل أخرى ضمن حدوده الوطنية، كالثقافة   احلدود السياسية

وخاصة يف البلدان األسواق الواسعة( کاهلند والصني، وأندونيسيا،    والعادات والتقاليد االجتماعية واالجتاهات السلوكية
ضمن البلد الواحد( على   وروسيا. يف هذه احلالة ليس املهم عدد األسواق كرقم مطلق وإمنا املهم هو أتثري هذه التباينات

 توزيع اجلهود التسويقية وموارد الشركة بني تلك األسواق / أجزائها. 

بعدد األسواق اليت ختدمها قد ال يبدو خيارا موفقة بقدر ما يكون توزيع فقرات   سرتاتيجيةاالومن هنا، فإن وصف  
ميزانية الشركة املخصصة لنشاطها التصديري إىل األسواق املختلفة هو املهم. ومع ذلك فال ميكن غض الطرف عن 

بسبب العالقة اإلجيابية بني عدد األسواق وحجم املوارد اليت ختصصها   املعتمدة  االسرتاتيجيةالوصف    معيار عدد األسواق
 الشركة لتصدير سلعها إىل كل سوق.

الرتكيز السوقي تتميز أبهنا   اسرتاتيجيةأبن    االعرتاف التوسع السوقي ال بد من    اسرتاتيجيةوعند التطرق للعوامل املؤثرة يف  
ن األسواق مع ختصيص جهود تسويق عالية وموارد لكل سوق حملاولة توجيه املوارد املتاحة للشركة إىل عدد صغري م

احلصول على حصة معنوية يف تلك األسواق. وبعد بناء موقع قوي يف األسواق احلالية فإن الشركة تتوسع ببطء يف 
لسوقي فتتميز التوسع االنتشار ا  اسرتاتيجيةعملياهتا إىل بلدان أخرى و/ أو أجزاء من الزبئن يف السوق األسواق.أما  

أبهنا توظيف للموارد التسويقية يف عدد كبري من األسواق يف حماولة منها خلفض املخاطر املرتتبة على تركيز املوارد واجلهود، 
 وإىل اإلفادة من اقتصادايت املرونة لتحقيق منو الصادرات بتنمية السوق. 

 االعتبارات املؤثرة يف اختيار اسرتاتيجية االنتشار السوقي الدويل:   سادسا:

االنتشار السوقي الدولية للشركة، إال أنه يف معظم احلاالت، فإن   اسرتاتيجيةهناك العديد من االعتبارات اليت تؤثر يف  
زنة بني خمتلف العوامل تؤدي إىل االختيار )املفاضلة بني الرتكيز واالنتشار السوقي ليس جمداي التوصل إليه، ألن املوا

قرارات وسط بني الرتكيز واالنتشار. ومع ذلك فمن املفضل أن متتلك الشركة إطارا حتليلية التقييم اخليارات بني مواقفها 
التصديرية والفرص املتاحة هلا. مثل هذا اإلطار ال بد أن يوفر هلا الصورة الكاملة اليت تبني األفضل للشركة أن تركز أو 
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تنتشر يف نشاطها التصديري. إال أنه ال بد أن تالحظ الشركة أن هناك حمددات خليارات الشركة منها احلكم املوضوعي 
لإلدارة ودرجة ونوع املخاطر احملتملة عند اعتماد کل بديل إضافة الطبيعة أهداف وفلسفة الشركة )حتقيق الربح أو حجم 

 املبيعات(.

مخاطر االقتصادية والسياسية يف التسويق الدويل يعتمد على خرباهتا املرتاكمة يف جمال إن مدى تصور الشركة وإدارهتا لل
التصدير ومدى توافرها على معلومات حول البيئة التصديرية والزبئن واملنافسني وغريهم. فممارسة الشركة نشاطات يف 

و / أو حيث الربح واملردود على االستثمار دول فقرية وخطرة )مثل کوملبيا( جتعلها تتجه حنو استثمارات سريعة الربح  
 يتوقع أن يكون مرتفعا . 

الرتكيز السوقي على: قوة التخصص السوقي، مدى وحجم اخرتاق السوق، معرفة   اسرتاتيجيةيستند مؤيدو استخدام  
عرفتها وخربهتا أكثر بلسوق، درجة عالية من الرقابة والسيطرة على التصدير. يتحسن أداء الشركة لوظائفها عند حتسن م 

يف التعامل مع عدد قليل من األسواق وتزداد عندئذ مكاسبها وتنمو خربة أفرادها العاملني يف شؤون التصدير مبوجب 
 مبدأ منحىن اخلربة وتتوطد عالقاهتم الشخصية، وتربز أشكال من التأثري والسيطرة بشكل متزايد.

الرتكيز السوقي. فاالنتشار السوقي يوفر   اسرتاتيجيةلى الضعف يف  ومن انحية أخرى فإن تربير األنتشار السوقي يعتمد ع 
وضعا أكثر مرونة وأقل اعتمادية على سوق تصدير حمددة وأقل توقعا للمخاطر وعدم اليقني يف السوق الدولية مع حصة 

 السوقي.   سوقية قليلة تتحقق بكلفة أقل. واجلدول التايل يوضح أسس املفاضلة بني سياسيت الرتكيز واالنتشار

 ( أسس املفاضلة بني سياسيت الرتكيز واالنتشار السوقي. 10جدول رقم )

 عوامل تفضيل الرتكيز السوقي  عوامل تفضيل االنتشار السوقي

 . عوامل ختص الشركة: 1

 أ. تصور اإلدارة العليا للمخاطر عايل. 

 ب. النمو السوقي. 

 ج. قلة املعلومات السوقية .   

 لإلدارة العليا عن املخاطر. تصور متدين أ.  

 ب. هدف النمو عن طريق إخرتاق السوق 

 ج. القدرة على اختيار أفضل األسواق.

 . عوامل ختص السلعة: 2

 أ. استخدامات حمدودة . 

 أ. استخدامات عامة. 

 ب. حجم مبيعات كبري.   
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 ب. حجم قليل للمبيعات. 

 ج. عدم تكرر الطلب على السلعة . 

 د. دورة حياة السلعة )مبكرة متأخرة(. 

 أسواق.ه. سلع قياسية يف عدة  

 ج. تکرار طلب شراء السلعة. 

 د. وسط دورة حياة السلعة. 

 ه. يتطلب تكييف السلعة بختالف األسواق. 

 

 . عوامل ختص السوق: 3

 أسواق صغرية/ أجزاء متخصصة . أ.  

 ب. أسواق غري مستقرة. 

 ج. أسواق متشاهبة عديدة. 

 متناقصة. د. أسواق جديدة أو  

 معدل منو مندين يف كل سوق 

 و. األسواق الكبرية شديدة املنافسة.

األسواق  يف  الكبرية  احلصة  هلم  القدامى  املنافسون  ز. 
 الرئيسية. 

 أسواق كبرية، أجزاء سوق ذات حجم كبري 

 ب. أسواق مستقرة. 

 ج. عدد حمدود من األسواق املتشاهبة . 

 د. أسواق انضجة. . 

 ل سوق معدل منو عايل يف ك  

 و. األسواق الكبرية ليست شديدة املنافسة . 

 ز. والء شديد للموردين. 

 . عوامل ختص التسويق: 4

 أ. كلفة اتصال متدنية لألسواق اإلضافية. 

 ب. كلفة مناولة متدنية لألسواق اإلضافية. 

 ج. كلفة توزيع مادي متدنية لألسواق اإلضافية.  

 د. اتصاالت قياسية يف عدة أسواق.   

 اتصال عالية لألسواق اإلضافية  كلف 

 ب. كلف مناولة عالية لألسواق اإلضافية .   

 ج. كلف توزيع مادي عالية لألسواق اإلضافية.  

 

 د. االتصاالت تتطلب التكيف تبعا لألسواق.

Source: Piercy, N., Export Strategy: Concentration on Key Markets vs. 
Market Spreading, Jour. Inter. Mktg.(1), 1981, PP. 56 - 67. 
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حمددة، ولذلك فإهنا تؤدي   اسرتاتيجيةمن املالحظ أنه اندرا ما تؤثر هذه العوامل جمتمعة بجتاه دفع الشركة إىل اعتماد 
املناسبة عن طريق عملية تقييم أتخذ يف االعتبار الكلف ملا جيب التنازل   سرتاتيجيةلتوصل العتماد االبلشركات إىل ا

 عنه واملردود املتحقق هلا جراء ذلك.

التوسع أو الرتكيز، فإن عوامل املخاطرة والنمو السوقي   سرتاتيجييتافبالنسبة لتأثري خصائص الشركة على تفضيل أي من  
ومدى توفر املعلومات لدى اإلدارة العليا للشركة هي اليت تدفعها ألختيار سياسة االنتشار بدال من سياسة الرتكيز. وإذا 

 اعتماد سياسة ما توقعت اإلدارة خماطر حمدودة وقدرهتا على إخرتاق السوق وصوال إىل أفضل األسواق فإهنا تلجأ إىل
 الرتكيز يف نشاطها التسويقي الدويل 

وتلعب خصائص السلعة من حيث حجم مبيعاهتا وتكرار الطلب عليها ومرحلة دورة احلياة اليت متر هبا عوامل تدفع حنو 
نشاطاهتا التوسع أو الرتكيز تبعا لطبيعة كل من هذه العوامل يف السوق األسواق اليت تفكر الشركة ممارسة    االسرتاتيجية

 التسويقية فيها.

أما حجم السوق ومنوه املتوقع وحالة االستقرار والتأكد من طبيعة املتغريات فيه ودرجة تشابه األسواق / أجزائها ومستوى 
التوسع السوقي الدويل. أما ارتفاع   االسرتاتيجيةوطبيعة املنافسة فيها ووالء املشرتين املوردين فإهنا تدفع بجتاه اعتماد  

الرتكيز السوقي، والعكس عند تدين درجة النضوج   االسرتاتيجيةة النضوج يف السوق واالستقرار فيه فتدفع حنو اعتماد  درج
االنتشار. وتلعب قدرات الشركة من حيث املوارد   االسرتاتيجيةواالستقرار حيث تشجع هذه املؤشرات على اعتماد  

الرتكيز السوقي. أما   االسرتاتيجيةوق فإن ذلك يشجع على اعتماد  املتاحة هلا والدخول يف منافسة اآلخرين هلا يف الس
قليال من ما  الوكالء  الرتويج واإلعالن ومنح  برامج  اإلنفاق على  يدفعها خلفض  الشركة حمدودة مما  إذا كانت موارد 

لشركات األجنبية يساعدهم على الرتويج للسلعة فتلجأ الشركة إىل االنتشار سيما إذا كانت هناك عوائق حتد من دخول ا
 بعض األسواق الوطنية مصحوبة بقلة الوالء للسلع األجنبية.

التوسع السوقي،   االسرتاتيجيةوتعترب تکاليف خدمة األسواق وطبيعة هذه التكاليف من العوامل األكثر أتثري يف اعتماد  
 وقد تعتمد الشركة األسلوبني حسب الكلف املرتتبة على كل خيار. 
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 سرتاتيجيات دخوهلا احتليل األسواق اخلارجية و احملاضرة احلادية عشر: 

 . مفاهيم ومعايي أساسية يف االختيار: اوال  

يف التسويق الدويل جمموعة املعايري اليت سبق اإلشارة إليها لتقييم الفرص التسويقية   تعتمد الشركات لبناء سرتاتيجياهتا
واختيار األكثر جاذبية منها واليت أتخذ يف االعتبار اإلمكاانت والقدرات املتوفرة لدى الشركة إلغتنام تلك الفرص وتلبية 

تلك   التأثري يف  فيها مع حماولة  املستهلكني  لتنسجم وقدرات ومصاحل وإشباع حاجات ورغبات  احلاجات والرغبات 
الشركة ومهارهتا وخرباهتا واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها من دخول ذلك السوق... ويطلق على هذه العملية عملية 
االختيار. وبعد أن تكون الشركة قد وقع اختيارها على سوق / إقليم معني، عليها أن جتد هلا مكانة يف ذلك السوق أو 

م بني املتنافسني املتواجدين فيه، فتتخذ من اخلطوات لتحسم تواجدها وحصتها فيه اآلن ويف املستقبل أو جتد اإلقلي
ومن املعايري  البقاء والبناء أو اهلدم واإلنسحاب.  سرتاتيجيةمنه كال أو جزءا... وهذا ما يطلق عليه ب  لالنسحاب  سبيال

 :املستخدمة يف التسويق الدويل هي

ينظر إىل كل منها أبنه هدف تسويقي يتطلب توفري   :جتزئة السوق إىل قطاعات / أجزاء متجانسة من املستهلكني  
السوق   جتزئة  هدف  أن  إىل  ينتبهوا  مل  املسوقني  بعض  أن  إال  له.  املناسب  التسويقي   Marketاملزيج 

Segmentation   اخلطأ اآلخر لدى بعض املسوقني هو إشباع حاجات املستهلكني فيه وليس بقصد التقسيم فقط. و
 1يتمثل مبحاولتهم أثناء دخول السوق السيطرة على كل السوق )البلد( حاال متناسني أمرين: 

ورغباهتم، فسكان املدينة خيتلفون عن سكان   أ. أن املستهلكني يف السوق األجنيب قد ال يكونوا متجانسني يف حاجاهتم  
اجاهتم ورغباهتم واستعماالهتا من قبلهم وحىت الشرحية الواحدة يف السوق ميكن الريف يف السلع واخلدمات اليت تشبع ح 

أن جتد الشركة فيها خصائص متيز فيها بعضهم عن البعض اآلخر يف التعامل من حيث نوعية السلع وأسعارها وعبواهتا 
وق كال متكامال تضع الشركة يف اعتبار الس  اسرتاتيجيةواستعماالهتا وقنوات التوزيع املناسبة للوصول إليهم. كما أن  

 مواجهة مباشرة مع املنافسني احملليني األقوايء . 

التجانس ميكن أن يكون عموداي   ب. إن السبب الرئيسي وراء جتزئة السوق هو اإلفادة من ميزة التجانس فيه. هذا
أن يفتقدا التجانس العمودي )ضمن احلدود السياسية للبلد( أو أفقية )متجانسة عرب الدول(. ولذلك فإن بلدين ميكن  

ضمن حدودمها السياسية، وميكن أن يكوان متجانسني أفقية عندما يكون جزء من أحدمها مشاهبا جلزء مقابل له يف بلد 
آخر... وهذا ما يطلق عليه اجلزء العاملي من السوق. ومع ذلك فليست التجزئة ضرورية أو مرغوب فيها دائما، وخاصة 

ستهلك يف البلد الواحد متجانسة أو عند وجود سوق واسعة. إال أن التحديد الصحيح للسوق عندما تكون حاجات امل
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حصته السوقية وحتديد خصائص واحتياجات املستهلكني املستهدفني فيه بإلضافة   أو جزء منه ميكن املسوق من قياس
 يقية بصورة كفوءة. إىل خصائص املنافسني العاملني فيه مما يسهل عليه توزيع وختصيص املوارد التسو 

السوق ليست سهلة بل عملية معقدة ومكلفة خاصة إذا ما متت على أسس علمية )تشمل اجلغرافية ئة  إن عملية جتز 
والسكانية واالجتماعية والنفسية وأسلوب احلياة وغريها( إضافة إىل نتائج دراسات وحبوث، ولذلك وكأي إجراء يتخذ 

م هبذا العمل من أجل الوصول إىل القرار املناسب الذي حيقق املردود اجملزي للقرار ال بد من مقارنة كلفة ومردود القيا
 املتخذ خبصوصه. 

وإذا كانت األسواق احمللية فيها الكثري من التجانس، فإن األسواق الدولية تتمثل فيها الكثري من مؤشرات عدم التجانس 
نية والسياسية وحىت املنافسة التكنولوجية، مما جيعل من املمكن جتزئة يف املتغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانو 

مثل هذه األسواق إىل قطاعات وفق معايري خيتارها املسوق متكنه من حتقيق املردود املناسب من هذه العملية. ولكثرة 
ألكثر جاذبية من بينها، القطاعات / األجزاء اليت ميكن أن يتوصل إليها املسوق فإن عليه أن خيتار تلك القطاعات ا

واليت تتناسب مع إمكاانت الشركة وقدراهتا املادية واإلدارية، وبلتايل حتقق هلا فرصة تسويقية أفضل ترسم هلا الربامج 
 التسويقية املناسبة واملزيج التسويقي الذي حيقق هلا أهدافها. 

   1: تقسيم السوق ال بد من توفر الشروط التالية يف تلك األسس  اسرتاتيجيةولضمان جناح  

ويقصد هبا الدرجة اليت تشخص فيها أجزاء السوق وقياس احلجم والقدرة   Measurability إمكانية القياسأ.  
الشرائية يف تلك األجزاء، مع مالحظة أن بعض اخلصائص يصعب قياسها رقمية مثل اخلصائص الثقافية ومستوى جودة 

 السلعة اليت يفضلها املستهلكون يف ذلك اجلزء السوقي مما جيعل من الصعب 

 اعتمادها يف جتزئة السوق. 

القطاعات:  ب.     إىل  الوصول  أن  Accessibilityإمكانية  ميكن  اليت  الدرجة  إىل   وتعين  املسوق  هبا  يصل 
ات اللغة والتوجهات الوطنية مما جيعل القطاعات املعنية يف السوق واالستجابة ملتطلبات املستهلكني فيها بسبب معوق

الربح    من املناسب لكل قطاع. ج. إمكانية حتقيق  الرتوجيي  املزيج  واملقصود هبا   Profitabilityالصعب تصميم 
أجزاء السوق كبرية و/ أو مرحبة لدرجة أهنا تستحق اعتبارها منفصلة ألغراض األنشطة التسويقية.   الدرجة اليت تصبح فيها

تتحقق كلف عالية عند جتزئة األسواق وذلك بسبب احلاجة إىل التكيف تبعا خلصوصيات األسواق احمللية   يف التصدير
وحاجاهتا والطلب فيها. عوامل السوق املقيدة مثل الرسوم اجلمركية والضرائب على أنواع معينة من السلع توفر قواعد 
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قوق واملواصفات قد تؤثر على كلف ومواصفات السلعة. لتحوير السلعة وتكييفها كما أن القيود القانونية ومحاية احل
 جتزئة السوق عملية مكلفة، وكلما زادت   اسرتاتيجيةولذلك بت على الشركة أن تدرك أن  

التنفيذ   املزيد من األربح. د. إمكانية  اليت ميكن عن   Actionabilityتلك الكلف أمكن حتقيق  الدرجة  وتعين 
تصميم قياسها   طريقها  ميكن  اليت  السوقية  فالقطاعات  السوقية.  القطاعات  وخدمة  فعالة الجتذاب  تسويقية  برامج 

والوصول إليها واحتمال حتقيق الربح فيها ال قيمة ها ما مل يكن بملستطاع تطوير وتنفيذ برامج تسويقية خاصة لكل 
ه، لضمان فعالية هذه األجزاء ال بد أن تستجيب بشكل خيتلف من قطاع آلخر تبعا للجهود منها. بإلضافة لذلك فإن

 التسويقية املبذولة. 

 . أسس جتزئة األسواق: اثنيا

من الواضح أن عالقة املعيار املستخدم يف التجزئة تعتمد على ظروف السوق اخلاصة به وعلى خصائص الشركة اليت 
 ق أهدافها يف كل جزء من تلك األجزاء تقوم بعملية جتزئة السوق لتحقي

)ب( مؤشرات السلعة احملددة، وكالمها يؤخذان   هناك نوعان من متغريات جتزئة السوق مها: )أ( مؤشرات السوق العام 
من منظور السوق الكلي )العام( و منظور الزبئن. فمؤشرات السوق الكلي )العام( ال تتغري مبجرد تغري القوة الشرائية  

، بينما مؤشرات السلعة احملددة قد تتغري حسب عادات الشراء الفردية أو حسب سلعة معينة. واجلدول التايل وحاالهتا
 التصدير.  يوضح أسس جتزئة أسواق

 ( اسس جتزئة أسواق التصدير11دول رقم )اجل

 مؤشرات السلعة احملددة  مؤشر السوق العام )الكلي(  مستوى التجزئة | 

والعوامل  )الدولة(   السوق الكلي السكان  صائص  خ 
اجتماعية  خصائص  الدميغرافية، 

 واقتصادية وسياسية وثقافية

ظروف  وقانونية،  اقتصادية  حمددات 
السوق، اخلصائص. الثقافية وأسلوب 

 بلسلعة واستعماالهتا   احلياة املتعلقة 

 السوق /الزبئن    ستوىم

 ( اجلزئي)

من -أ   للزبئن  الدميغرافية   اخلصائص 
احلياة، حيث   دورة  اجلنس،  العمر، 

 الداينة القومية 

أمناط سلوكية،  وعادات   خصائص 
 االستهالك. اإلجتاهات، أمناط الوالء، 

 املنافع املتطلع إىل حتقيقها 
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واقتصادية   - ب اجتماعية  خصائص 
التعليم،   الوظيفة،  الدخل،   :

 واخلصائص

 النفسية والشخصية. 

 

 

 . 154، ص  2008الدويل، دار املسرية، للنشر والتوزيع، عمان، األردن، بديع مجيل قدو، التسويق  املصدر:  

 وهكذا يتضح أن هناك عدة أسس خمتلفة اليت ميكن االعتماد عليها لتجزئة األسواق الدولية.

 سرتاتيجية . توسيع السوق، عملية االختيار: األسلوب واالاثلثا

متثل خيارة رئيسية وأساسية   السوق  توسيع  الالزمة الختاذ اختيار سياسة  توفر األسس  أهنا  الدوىل، كما  التسويق  يف 
 القرارات اخلاصة بعناصر املزيج التسويقي الدويل. هتتم سرتاتيجيات التوسع بكيفية قيام الشركة بتحديد وحتليل األسواق

اليت ستعمل فيها   الدولية واختيارها مبرور الزمن، وحتديد عدد األسواق حتليل األسواق اخلارجية وسرتاتيجيات دخوهلا
واخلصائص املطلوبة يف األسواق املختارة. فسياسة التوسع ميكن النظر إليها من عدة إجتاهات تشمل طبيعة نشاطات 
حبوث التسويق ودورها يف اختيار األسواق، إجراءات غربلة األسواق الدولية وكيفية توزيع اجلهود وتوظيفها وكذلك املوارد 

 تلفة. بني األسواق الدولية املخ

 املدخل السليب واملدخل اإلجيايب يف اختيار األسواق:  رابعا:

السليب   املدخل  يدعى  ما  ودون ختطيط، وهذا  تدرجيي  الدولية بشكل  أعماهلا  الشركات  معظم   Reactiveتبدأ 
Approach   الختيار األسواق، حيث يتصرف املسوق بصورة سلبية يف اختياره األسواق وذلك إبنتظاره الطلبات

الواردة إليه من اخلارج من مستوردين ومشرتين هناك، إذ ينتظر مبادأة منهم أو من وكالء التغيري الذين خيتارون السوق 
 رمسية وغري منتظمة معتمدة على املشرتين وجتعل بشكل غري مباشر. وهبذا فإن عملية اختيار السوق تبقى بصورة غري 

من أسواق التصدير هذه متناثرة ومتقطعة. وهبذا األسلوب فإن املصدر يستجيب للحالة اليت تظهر. ومن األساليب 
السلبية اليت تستخدم يف اختيار األسواق تكون عن طريق اإلستفسارات اليت ترد إىل الشركة من الشركات األجنبية أو 

تخدام املصدرين وسائل اإلعالم احمللية جلذب إنتباه واهتمام الزبئن األجانب، وقد يكون ذلك عن طريق املشاركة بس
يف املعارض الدولية ويف وطنهم. مثل هذا األسلوب من اختيار األسلوب تلجأ إليه الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم 
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اته. وقد تستفيد بعض الشركات الكبرية من ورود طلبات إليها من زبئن قليلة أو عدمية اخلربة يف التسويق الدويل ومتطلب
 يف أسواق مل تدخلها سابقا. مثل هذا األسلوب قليل الكلفة وأربح قصرية املدى. 

،  Proactive Approachأما املدخل اإلجيايب الختيار األسواق الدولية )مقارنة بملدخل السليب( أو ما يطلق عليه  
شط يف البحث عن أسواق خارجية والسعي لتجزئة الزبئن فيها. تتصف هذه السياسة بالنتظام والتخطيط فإن املصدر ين

مما توجب توفر أشخاص ذوي خربة وكفاءة عالية يف العمل الدويل وقادرة على احلصول على املعلومات املفيدة من تلك 
 األسواق.

ية رمسية وقد تشمل على حبوث تسويق منتظمة وحتی زايرات لتلك فاملدخل اإلجيايب الختيار األسواق اخلارجية ميثل عمل
األسواق هبدف تقييم األسواق الواعدة. وهناك سياسات أقل رمسية وذلك أبن خيتار املدير املسوق سوقا خارجي معينة 

إجازته يف بناء على مناقشات جيريها مع رجال أعمال ذوي خربة يف ذلك السوق، وقد يعثر على السوق الواعدة أثناء 
 اخلارج. وهكذا فإنه مقابل کل سوق يكتشف نتيجة البحث التسويقي قد تظهر أسواق عن طريق الفطنة واإلحياء. 

من الواضح أنه ليس هناك حدود فاصلة بني هذين املدخلني الختيار األسواق اخلارجية، ألن العديد من الشركات 
ة واملدخل السليب لألسواق اليت تعتربها اثنوية. وقد أظهرت دراسة تعتمد املدخل اإلجيايب لألسواق اليت تعتربها رئيسي

أن أكثر املدراء سواء منهم الذين يعتمدون املدخل السليب أو املدخل اإلجيايب يتأثرون بواحد أو   1994أجريت عاد  
 1أكثر من العوامل التالية: 

 الشعور بعدم اليقني حول األسواق األجنبية والصعوبت اليت   البعد النفسي:أ.  

 تواجه يف احلصول على البياانت حوهلا. 

 : الفروقات املتوقعة بني ثقافة املدير والثقافة البعيدة . ج. البعد اجلغرايف: القرب / البعد.. . البعد الثقايف  ب  

 إجراءات اختيار السوق الدولية:   خامسا:

عند تطبيق املدخل اإلجيايب الختيار األسواق اخلارجية، هناك أسلوبن متميزان الغربلة تلك األسواق ميكن اعتمادمها: 
 التمدد واإلنكماش. 

 : Expansive Methodأ. طريق التمدد    

ن السوق الدولية احلالية. اختيار السوق عرب الزمن يبدأ هذا األسلوب بختيار نقطة اإلنطالق إما من السوق احمللية أو م
يعتمد على التشابه بني هياكل السوق الوطنيةالسياسية، االجتماعية، االقتصادية أو الطبيعة الثقافية حيث متتد أعمال 

 
 .   158، صمرجع سبق ذكره بديع جميل قدو،  1
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األخرى. املسوق الدويل من سوق إىل أخرى مع إجراء احلد األدىن من التعديالت على السلعة وبقية الوظائف التصديرية  
من أوجه التشابه مع األسواق احمللية للمصدر واملعرفة  وهنا يكون التحرك حنو األسواق اجملاورة أوال وذلك لوجود الكثري

للعادات والتقاليد والثقافة واملتغريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية وحىت اللغة أحياان. يطلق على هذا 
ى أساس اخلربة. فاختيار الشركة سوق الكويت مثال يسهل عليها اإلنطالق حنو أسواق األسلوب اختيار السوق عل

أعضاء جملس التعاون اخلليجي وكذلك احلال بلنسبة األعضاء االحتاد األوريب وغريها من التكتالت اليت سبق اإلشارة 
يف التكتل. وقد تعتمد الشركة إقامة فرع إليها مستفيدة من املزااي املمنوحة حلركة السلع واخلدمات بني الدول األعضاء  

اجملاورة مشكلة سوقا عنقودية   الدول  يستفاد منه خلدمة  التكتل  وقد Clusterمبيعات لسلعتها يف أحد أعضاء   .
للتحليل العنقودي وجتميع الدول األسواق   Multivariateتستخدم أساليب إحصائية مثل أسلوب متعدد املتغريات  

 املتشاهبة . 

 |   Contractive Methodة التقلص: ب. طريق 

عند استخدام طريقة التقلص اإلنكماش فإن االختيار املثايل للسوق يبدأ من اجملموع الكلي لعدد األسواق الوطنية اليت 
جتزأ إىل جمموعات إقليمية وفق أسس: سياسية، اقتصادية، لغوية وغريها. تتضمن هذه الطريقة عملية غربلة منتظمة 

 تؤدي   جلميع األسواق

النهاية إىل حذف فوري لألسواق غري الواعدة وملزيد من التحري عن األسواق الواعدة، آخذين يف االعتبار مؤشرات 
 السوق العام ومؤشرات السلعة احملددة اليت سبق تفصيلها. 

 أما إجراءات التقلص وغربلة األسواق مبوجبها فتمثلها اخلطوات التالية : 

 . التقسيم اجلغرايف: 1  

ميكن تقسيم املرحلة األوىل للغربلة إىل: مرحلة املعلومات ومرحلة القرار وذلك بناء على قرب السوق اخلارجية ودرجة 
موعة املؤشرات العامة للسوق. وبإلضافة إىل املؤشرات تراكم اخلربة اليت يتمتع هبا املصدر يف مجع املعلومات حول جم 

اجلغرافية فإن املؤشرات املتعلقة بلقضااي السكانية واالقتصادية والسياسية وخصائص البنی التحتية للسوق هي األخرى 
رتكز يف ذات أمهية املتخذ القرار، بعض هذه اخلصائص أكثر تقلبة من غريها، ولذلك فإن االهتمام األساس جيب أن ي

احلكومات  التغريات والتوقعات أكثر منه على اإلحصاءات القدمية. ففي عامل تتغري فيه السياسات االقتصادية من قبل
الوطنية والسلطات الدولية، فإنه من األمور األكثر إحلاحا للمسوق أن يستخلص من املعلومات املتاحة له يف هذا اجملال 

وبعيدة عن مؤشرات  يواجهه ليعدل سرتاتيجياته وسياساته بناء على هذه املعطيات.  ما له عالقة بلوضع التسويقي الذي 
السوق العام، فإنه ال بد من مقارنة املؤشرات اخلاصة بلسلعة احملددة لضمان الوصول إىل االختيار األفضل للسوق. 

 هذه البياانت ميكن تقسيمها إىل جمموعتني أخريني مانعتني من العوامل مها: 
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مع املؤشرات اخلاصة بلسوق  جملموعة املانعة اخلاصة خبصائص السلعة )وهي العوامل املرافقة للسلعة اليت تتعارضأ. ا  
 العام كاملناخ، الثقافة، الداينة وأسباب أخرى(. 

التعامل معها ألسباب خمتلفة كاملنع،   مينع  السوق، واليت  لعوامل  املانعة  اجملموعة   واملقاطعة واحلصار، واحلصص ب. 
 )الكوتة( االستريادية إضافة إىل الضرائب والتعريفات اجلمركية واحملددات غري التعريفية.

فمن الصفات اليت حيضر التعامل بلسلعة احلاوية عليها مثل املشروبت اليت حتتوي على الكحول أو حلم اخلنزير يف   
التعامل معها ألسباب دينية. أما صفات السوق  احملضورة فمثاهلا حماولة بعض الشركات   أسواق حيرم استهالكها أو 

املقاطعة لتعاملها مع إسرائيل تصدير سلعها إىل أسواق عربية و / أو إسالمية تدرج تلك الشركات يف قوائم الشركات 
احملظور التعامل معها، أو التصدير إىل دول فرضت األمم املتحدة عليها حصارا اقتصادية كحالة العراق عندما فرض 

 ار. عليه احلص

وهناك اعتبارات أخرى جيب مراعاهتا كالبيئة االقتصادية والقانونية والثقافية. فمن السهل تقييم البيئة االقتصادية على 
أساس من املؤشرات الكمية املتوفرة، لكن البيئة القانونية قد تكون أكثر تعقيدا لشموهلا على جماالت عدة ولكوهنا 

على الشركة تقييم وحتليل القوانني والتشريعات الصادرة يف كل بلد/ سوق ختتلف من بلد/ سوق ألخر، وهنا يصعب  
مستهدف. وكذلك األمر بلنسبة لتحليل الثقافات املختلفة يف األسواق اليت تتطلع الشركة التعامل معها، كالسكان 

 كالشعب العريب مثال.   وقيمهم واجتاهاهتم وعاداهتم وتقاليدهم وأمناط حياهتم والشعب الذي ينتمون إليه يف ثقافتهم

، وحتدد القدرة الكلية السنوية االتقسيم اجلغرايف املبين على مؤشرات السوق الكلية خيفض عدد األسواق احملتملةكثري 
لألسواق املتبقية على أساس تقدير الطلب واملبيعات املتوقعة يف كل سوق، اعتمادا على اإلنتاج الوطين واخلزين )الرصيد( 

ة اخلارجية. هذه احلسابت توفر للمصدر قواعد وأسس کمية للمقارنة هبدف حذف أسواق وحتديد وإحصاءات التجار 
 أي من األسواق املتبقية حتتاج إىل مجع معلومات أكثر تفصيال عنها. 

 االقتصادي(:   - التقسيم حسب الزابئن االجتماعي  .  2  

على أساس املعلومات عن الزبئن يف السوق للوصول بعد أختيار األسواق بناء على التقسيم اجلغرايف، فإن تقسيما آخر  
إىل الرتتيب / التدريج النهائي لألسواق املستهدفة. ومن مؤشرات هذا التقسيم أمناط العرض والطلب مقاسة ببياانت 

 کمية ونوعية ) 

Quantitative + Qualitative data فمن حيث الطلب، فإن خصائص أسواق املستهلكني والصناعيني ،)
فة إال أن كال النوعني من األسواق ال بد أن يراعی فيهما العوامل النفسية )السلوك، منط احلياة، اإلجتاهات، أمناط خمتل

الشراء(، وعملية اختاذ القرار جيب أن تؤخذ بالعتبار. ومن جانب العرض، فإن املنافسني جيب أن يتم تصنيفهم حسب 
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إضافة    . وغريها  نشاطاهتم  قدراهتم،  قدراهتا جنسياهتم،  توفرها،  التوزيع حسب خصائص  قنوات  لذلك جيب حتديد 
ا بل مجع  دوراهنا وأولوايهتا.  توفرها، كلفها،  لوسائل اإلعالم من حيث  التعرض  بد من  اليت متارسها. وال  واألنشطة 

تاحة له أن يقيم املعلومات ألغراض التقسيمني أعاله )اجلغرايف، الزبئن( فعلى املسوق الدويل، بناء على املعلومات امل
ويعدل النتائج اليت توصل إليها حول األسواق املكتملة لتحديد العاصمة السوقية )املبيعات احملتملة( اليت تؤدي إىل 
الرتتيبا النهائي الذي يعتمد على الرحبية املتوقعة من كل سوق واختيار السوق األسواق األفضل. أما األسواق اليت مل يقع 

 كن اإلحتفاظ هبا لدخول األشق حمتمل إليها يف املستقبل.عليها االختيار، فيم

  1: ويف أدانه تلخيص خطوات الغربلة املشار إليها أعاله  

 أوال: اخلطوة األوىل: التقسيم اجلغرايف 

 . مؤشرات السوق العام. 1

 صفات السلعة احملضورة.   -. مؤشرات السلعة احملددة : 2
 صفات السوق احملضورة.   -

 األسواق احملتملة. . تقييم  3
 اثنيا: اخلطوة الثانية: التقسيم حسب الزبئن 

 . أمناط الطلب: مؤشرات كمية ونوعية. 1
 . أمناط العرض: املنافسة، التوزيع، اإلعالم. 2
 اثلثا: اخلطوة الثالثة: تقدير املبيعات احملتملة   

 . حسب األسواق.1
 . حسب القطاعات السوقية . 2
 قدير الرحبيةرابعا: اخلطوة الرابعة: ت  

 . ترتيب األسواق / القطاعات . 1
 . االختيار النهائي لألسواق. خامسا: اخلطوة اخلامسة: 2
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 أشكال التواجد يف األسواق الدولية احملاضرة الثانية عشر:  

 التصدير كخيار اسرتاتيجي القتحام السوق الدولية أوال:  

 1متباينة تتماشى مع كل مرحلة معينة وهي :   عرف التصدير أبربعة مفاهيم 

املفهوم األول: "إحالل الصادرات" ويقصد هبا سعي البلدان إىل إنتاج السلع اليت هي حباجة إليها حملي لكي   -
 تتجنب عملية االسترياد أي أهنا كانت تسعى إىل االكتفاء الذايت إبحالل الصادرات. 

سعت البلدان يف هذه املرحلة إىل تصدير الفائض من املنتجات املصنوعة املفهوم الثاين : "تصدير الفائض"  -   
 حملية البلدان حباجة إليها. 

املفهوم الثالث: "التصدير أو املوت" ظهر يف هذه املرحلة شعار النمور األسيوية الذي كان يرمي إىل التصدير   -
 ويل احلاجات الضرورية . أو املوت، حيث أصبح من الضروري القيام بعملية التصدير من أجل مت 

املفهوم الرابع: "استهالك فائض التصدير " حبيث أصبحت الدول تسعى بلدرجة األوىل للتصدير مث استهالك الفائض   -
 وهذا من أجل السعي وراء اكتساب األسواق اخلارجية وألهنا ال تستطيع العيش منعزلة عن الدول األجنبية.

الدولة   به قدرة  تدفقات سلعية وخدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية وسياسية كما يقصد  وشركاهتا على حتقيق 
وبشرية إىل دول وأسواق دولية أخرى بغرض حتقيق أهداف الصادرات. كما هو جمموعة من التدفقات العينية العابرة 

ومن هاته التعريف ال يسعنا إال   للحدود، واليت يتم نقلها من طرف املقيمني يف دولة ما، اجتاه املقيمني يف دولة أخرى". 
أن نستنتج أن التصدير هو عملية بيع خارج الوطن تقتضي التكيف مع األسواق اجلديدة مبا يفرضه هذا التكيف من 
ضرورة أن تكون السلعة املصدرة تتوفر فيها املقاييس الدولية من جودة وسعر وكمية لكي تقتحم السلعة األسواق الدولية 

   2وتستمر فيها.

 : أمهية التصدير  -1

ي يضمن ملواطين الدول ذ تعترب قضية التصدير من القضااي الوطنية الرتباطها الوثيق بتنمية االقتصاد املستدام ال 
التنوع يف مصادر الدخل القائم على الكفاءة والفاعلية وحلقة وصل يف تطوير االقتصاد الوطين جبعله ذا ارتباط بدينامكية 

ا ملا له من أمهية يف إفادة الدول من حتارب الدول األخرى يف اجملال االقتصادي وتكمن هذه األمهية االقتصاد العاملي وهذ 

 
، أطروحة  -الواقع والتحديات -شنيني، التجارة االلكترونية كخيار استراتيجي للتواجد في األسواق الدولية ومقومات اقامتها في الوطن العربي حسين  1

 . 82ص  ، 2014دكتوراه في علوم التسيير تخصص إدارة االعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية ، جامعة ورقلة، الجزائر، 

العلوم االقتصادية، ديوان المطبو  - 2 الدولي، الجزء األول، كلية  الدولية، دروس في قانون األعمال  التجارة  عات  نعيمة فوزي، غراس عبد الحكيم، 

 67، ص 1999الجامعية، الجزائر، 
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 فيما يلي : 

 االستفادة من التقدم التكنولوجي مبا يساعد على االرتقاء بكفاءة األنشطة االقتصادية .   -   

 االقرتاب من االستغالل األمثل للموارد االقتصادية املتاحة.   -

 التصدير أبنه قاطرة حتدب وراءها كافة األنشطة االقتصادية .   يتميز  -   

 دعم القدرة الذاتية لالقتصاد يرتبط بدعم القدرة التصديرية .   -

 يساهم يف االعتماد على مصادر مستقرة من النقد األجنيب.   -

يعمل على إزالة االختناقات ونقاط التعثر بدءا من مرحلة اإلنتاج وغاية بتقدميها إىل السوق العاملي من خالل إنشاء   -
 هيئة تعمل على متابعة النشاط التصديري بصورة متكاملة. 

 ودوافع التصدير ومتطلباته   -2

تدفع الشركات للبدء أو للتوسع يف دوافع التصدير قسمت الدوافع إىل قسمني وهذا حسب القوى احملفزة اليت  
 النشاطات التسويقية الدولية وهي كاآليت : 

 اعتمدت عدة شروط كما يلي:   (:Pull Factors: عوامل ساحبة )أ

 أهداف الربح والنمو: وهو أهم الدوافع احملفزة للشركة حبيث تنظر اإلدارة للمبيعات الدولية كمصدر حمتمل  -

 الزايدة أربحها. 

 تفوق تكنولوجي: حيث الشركة اليت متتلكه تتوفر لديها سلعة مميزة مقارنة مبا يعرضه املنافسون يف السوق الدويل.   -

 توفر معلومات استثنائية عن السوق األجنبية: كخصائص العمالء األجانب، وأحوال األسواق ...   -

 يف حتديد النشاط التصديري. اجتاهات املديرين: تلعب دورا هاما وحامسا   -

اجلدوى االقتصادية: إن توفر هذا الشرط يؤدي إىل ختفيض وحدة التكاليف للوحدات املنتجة وبلتايل أتثريها على   -
 طبيعة الكفاءة املرتبطة بحلجم ومن خالل التصدير. 

 رة ومنافسيها.  املزااي التسويقية: وذلك من خالل املعرفة والتخصص التسويقي بني الشركة املصد   -   
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 توفر الفرص التسويقية يف اخلارج: وذلك من خالل أتثريها على رغبة الشركة بلتصدير.   -

 . وكالء أو دوافع التغيري: تلعب املؤسسات الرمسية وغري الرمسية دورة رئيسية يف تنشيط وتنمية أعمال التصدير    -   

 امل ضاغطة ومن أمهها: وذلك بفعل متغريات وعو   :push factors: العوامل الدافعة  ب

 أوامر الطلب اخلارجية: عن طريق املعلومات اليت تصل للشركة من العمالء األجانب عن أسعار ومنتجات  -

 تنويع املخاطر: إن الشركات املصدرة تواجه خماطر سوقية أقل من غري املصدرة وذلك من خالل تنوع األسواق   -

 لديها. 

 املومسية للسلعة. زايدة حجم املبيعات    -

 رکود أو تدهور السوق احمللي.   -   

 ضغوط املنافسة: وذلك من خالل رؤية املنافسني احملليني حمتفظني حبصصهم السوقية بدخوهلم لألسواق الدولية.  -

 متطلبات التصدير  -3

 يلي:   بوظائفه، ومن أمهها ما إن من مجلة هاته املتطلبات ما يتعلق أساسا بخلدمات اليت حيتاج إليها التصدير  

يعترب التمويل عامل أساسي يف دفع صادرات البلد حنو اقتحام أسواق دولية جديدة، ويتم هذا التمويل   التمويل:
البنوك، كما تعد عصرنة املصارف مما يتالءم والتطورات  التسهيالت وخمتلف أنواع اخلدمات اليت تقدمها  من خالل 

هم يزيد يف قدرة منتجات البلد ملنافسة املنتجات العاملية، فالسرعة، املرونة، الكفاءة، كلها االقتصادية الدولية عامل م
 ركائز حتفز املتعامل الوطين واألجنيب على التعامل مع االقتصاد الوطين . 

ة خاصة، سنتناول ثالث أنواع من التأمينات املتعلقة بلتجارة الدولية بصفة عامة والعملية التصديرية بصف  التأمني:
 وهذا ملا هلا من أمهية يف النشاط التصديري والتأمني الدويل وهي:

خسائر   التأمني البحري: وهو أتمني من اخلسائر اليت قد تلحق بلسفينة أو البضائع أثناء الرحلة البحرية سواء  -   
 احلالة الطبيعية، وإذا وقعبسبب النقل أو الغرق أو السرقة، واهلدف منه بلنسبة للمصدر هو ضمان وصول البضاعة يف  

 بني املصدر وشركة التأمني.   طارئ فيكون هناك تعويض من الشركة املؤمن للمصدر بنسبة يتم االتفاق عليها

 إعادة التأمني: يستخدم هذا النوع من التأمني من خالل إعادة أتمني الصفقات الكبرية بني الدول أو بني  -        
ف البلدان، والغرض منه هو أن تتفادى املؤسسة التأمينية أي خسارة قد تقع، وبلتايل املتعاملني االقتصاديني يف خمتل 
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 تقوم إبعادة أتمني جزء من الصفقة لدى الشركات املختصة إبعادة التأمني. 

خماطر   وهو أداة أتمينية تسمح للدائنني مقابل دفع أقساط الشركة التأمني من تغطية  أتمني القرض عند التصدير :  -
 عدم تسديد الديون الناجتة عن األشخاص العاجزين. 

للنقل الدويل أمهية كبرية يف حتديد حجم التبادل الدويل للسلع واخلدمات حيث تؤثر تكلفة النقل يف   النقل:   
ذا كانت السلعة موجهة لالستهالك احمللي أم للتصدير، فوجود وسائل نقل متطورة تكلفة السلعة، وبلتايل حتدد ما إ

 تساعد على تقليل املسافات وإلغاء الفوارق الطبيعية لالستفادة من خربات العامل. 

ميكن تقسيمها إىل جزئني ومها: والواثئق األولية والواثئق   املستندات والواثئق األساسية يف العملية التصديرية:   
 لنهائية.  ا

وشهادة املطابقة   الواثئق واملستندات األولية: تتمثل يف شهادة اإلجراءات اجلمركية والفاتورة املبدئية وترخيص التصدير  - 
 وكشف احملتوايت وشهادة صحية وإذن بلشحن. 

واليت جيب   الواثئق واملستندات النهائية: ويقصد هبا املستندات اليت يتم إعدادها فور انتهاء من إمتام عملية الشحن  -   
شهادة زراعية، شهادة املنشأ،   تقدميها للبنك فاتح االعتماد وهي وثيقة الشحن، الفاتورة التجارية، الكمبيالة املستندرية،

 شهادة بيطرية، شهادة مراجعة.

ونعين به البضائع العابرة عرب اإلقليم دون أن تكون وجهتها النهائية إليه، وعملية الرتانزيت   عبور "الرتانزيت" :ال  
من أول العمليات اجلمركية اليت تساهم بفاعلية يف إمناء الثروة. وللعبور طريقتان مها: الطريقة األوىل: وهي الطريقة املباشرة 

ير دون تدخل أي مؤسسة أخرى. الطريقة الثانية: وهي الطريقة غري املباشرة وتكون حبيث تتوىل املؤسسة عملية التصد 
 فيها عملية التصدير عن طريق مؤسسة العبور للتصدير واالسترياد .

 1أشكال التصدير أيخذ التصدير عامة شكلني رئيسيني مها:  -4

وهي الطريقة اليت من خالهلا تتوىل املؤسسة بنفسها عملية التصدير، حيث حتري إبقامة املؤسسة لفرع :  التصدير املباشر
جتاري يف الدول املستوردة أو رمبا بلتعاقد مع مؤسسات تنتسب للدول املستوردة )ذات الوكالة التجارية(. كما أن قرار 

رات من بينها، رغبة املؤسسة يف تواجدها بشكل مباشر يف املؤسسة بستخدام أسلوب التصدير املباشر يعزى لعدة اعتبا
األسواق اليت تصدر هلا من أجل االستجابة ملتطلبات مستهلكيها ورمبا لتزايد طلبات مستهلكيها وبروز مستهلكني 
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 جدد. 

رياد، هو ذلك التصدير الذي يتم عن طريق وسطاء قد يكونون وسطاء التصدير أو وسطاء االست  :التصدير غي مباشرة
مساسرة أو شركات العبور، وهم خمتصون يف التجارة الدولية أو البيوع الدولية. أما عن وسطاء التصدير فهم موزعون 

 حسب الفئات التالية : 

 عمالء التصدير : ويتدخلون بمسهم الشخصي بعقد اتفاقيات مع املوزعني مقابل حصوهلم على عمولة.   -

 املؤسسات.   شاهبة خلدمات العمالء إال أهنا تعمل حلساب جمموعة من جتمعات املصدرين: تقدم خدمات مت  -   

 مفاوض االسترياد والتصدير : وهو يقوم بلعمليات التجارية، وظيفته شراء السلع وإعادة بيعها بخلارج.   -   

 معهم.  شركات جتارية متنوعة: كوسطاء االسترياد والسماسرة وشركات العبور وذلك مقابل عمولة أو اتفاق  -   

لديها إسرتاتيجية واضحة، وأن ال  : التصدير  إسرتاتيجية   -5 أن تكون  التصدير  الراغبة يف  للمؤسسة  تكون   ينبغي 
 العمليات التصديرية عفوية ألن الدخول إىل األسواق الدولية ليس بألمر السهل، وألجل هذا ال بد مما يلي: 

 طاقم يتمتع مبعرفة عالية مبيکانزمات التجارة الدولية. -

 حتديد اإلمكانيات الالزمة القتحام األسواق الدولية )املالية، املادية(.   -   

 إلعالمي واملعلومايت للمؤسسة. حتديث وعصرنة النظام ا  -   

 حتليل املوقف التصديري من خالل نظرة شاملة وكاملة لقطاع التصدير ومعرفة األهداف واإلمكانيات وحتديدها.  -

 حتديد األولوايت السلعية وهذا بختيار وانتقاء نوع السلعة اليت ميكن أن حتد رواجا يف األسواق الدولية املعنية .   -   

 (حتديد األولوايت اجلغرافية وهذا إبعداد حبوث تسويقية حول األسواق اخلارجية )األذواق، االحتياجات االستعمال  -   

 يرية مثل: حتديد أهداف املؤسسة من العملية التصد  -

 • اقتحام السوق اجلديد معناه حتقيق عوامل مالية جديدة. 

 • اقتحام السوق اجلديد يعترب منفذا أساسيا للخروج من احملال التجاري احمللي احملدود إىل آفاق عاملية أرحب 

 وواسعة.
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 • تدعيم لسمعتها التجارية يف األسواق الدولية .   

 اهلا. • مضاعفة املؤسسة إلنتاجها واتساع جم

تقوم   - ويتم ذلك من خالل:    البحث واستكشاف أسواق دولية جديدة:  - الدولية، حيث  املعارض  االشرتاك يف 
املؤسسة من خالهلا برتويج ملنتوجاهتا وإبرام الصفقات التجارية مع رجال األعمال الزائرين للمعرض، كما تتيح للمؤسسة 

 الزبئن.  معرفة وإطالع على رغبات ودرجات اجلودة اليت يطلبها

 يف وسائل اإلعالم املختلفة. اإلعالن عن منتوجات املؤسسة    -

عند االنتهاء من مرحلة البحث عن أسواق جديدة ملنتوج املؤسسة أتيت مرحلة البيع وهذا بالتصال بلعمالء :  البيع   -
ورجال األعمال اجلادين والراغبني بلتعامل مع املؤسسة حبيث يتم االتصال هبم عن طريق مراسلتهم أو إرسال مندوب 

 التعاقدات املختلفة بطرق البيع وسعر البيع والكميات املطلوبة.   ملقابلتهم وإبرام

بعد ما مت عقد الصفقة مع العميل األجنيب واالتفاق على كل حيثيات هذه الصفقة تقوم املؤسسة :  تنفيذ الطلبيات  -
 قل. بتنفيذ الطلبيات املتفق عليها مع الزبون من حيث الكمية، النوع، السعر، طريقة الدفع، وسيلة الن

بعد ما مت جتهيز الطلبية )البضاعة املطلوبة كما وكيفا( يتم اختاذ اإلجراءات الالزمة املتعلقة بنقل :  إرسال الطلبيات  -
 السلعة إىل بلد الزبون وذلك بعد القيام بإلجراءات اجلمركية الالزمة، ويتم اختيار وسيلة النقل املناسبة. 

ملؤسسة من العملية التصديرية حسب اآلجال املتفق عليها من جهة يتم حتصيل مستحقات ا:  حتصيل املستحقات-
وطريقة التسديد من جهة أخرى، فاهلدف من العملية التصديرية يف النهاية هو حتصيل املستحقات حىت تتمكن املؤسسة 

ضات جديدة االستمرار يف العملية التصديرية، وإذا مل تتمكن املؤسسة من اسرتجاع مستحقاهتا فستلجأ إىل مفاو   من
 مع العميل لدفعه على تسديد ما عليه، وإذا مل يتم ذلك فعليها اللجوء إىل التحكيم الدويل . 

املتابعة تقوم املؤسسة بعملية املتابعة بغرض عدم فقدان العميل األول وكسب عمالء جدد، أي متابعة ردود أفعال   -
 األجنيب. املستهلكني على منتج املؤسسة املتاح للعميل  

 عقود الرتاخيص اثنيا:  

الرتخيص هو أسلوب الدخول إىل األسواق اخلارجية حيث تتعاقد املؤسسة مع طالب الرتخيص يف السوق 
له حق استخدام طريقة التصنيع، العالمة التجارية، براءة االخرتاع، السر التجاري، أو أي شيء آخر   اخلارجية و تقدم 

له قيمة حتارية مقابل مبلغ معني. و تلجا املؤسسة إىل استخدام هذا األسلوب عندما تشتهر عالماهتا التجارية عامليا و 
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 1يصبح الطلب على منتجاهتا منتظما و متكررا . 

 م الرتخيص مزااي عدة بلنسبة للمرخص له منها: حيقق نظا   و

 محاية النظام االحتكاري يف جمال التكنولوجيا من التصدع نتيجة الشيوع و التقادم و التقليد.   -

 و خباصة إذا كان التصدير مرتبطا بتجميع السلعة حمليا، كما هو احلال يف الصناعات  الصادرات

 محاية أسواق اهلندسية.   -

 ارة التكنولوجيا عائدا ماليا كبريا يساعد املؤسسة يف نشر نفقات التجديد التكنولوجي. كما حتقق جت  -

بلنسبة للمرخص له فان امليزة الرئيسية للرتخيص هي فرصة امتالك تكنولوجيا أو منتجات رخيصة و بصورة سريعة   أما 
رى هو أن الرتخيص املنتجات أو خدمات و أبقل ما ميكن من املخاطر مقارنة بلبدائل األخرى املتاحة، الفائدة األخ

أو تكنولوجيا يوفر الوقت و اجلهد و املال للمرخص له، و يعطيه فرصة إجراء تنويع يف املنتجات املستخدمة عن طريق 
 حتقيق توليفة جيدة من املوارد اليت ميتلكها املرخص له، بإلضافة إىل املزااي األخرى اليت يكتسبها من وراء هذا االتفاق 

عيوب الرتاخيص كوسيلة من وسائل الدخول إىل األسواق اخلارجية هو ضعف عملية الرقابة و قلة سيطرة املشروع   عن  و
على املرخص له، مقارنة مبا لو كان قد أقام مصنعه اخلاص به. كما انه مبرور الوقت قد يصبح املرخص له منافسا عند 

املخاطر جيب على مانح الرتخيص أن يوثق عالقته مع املرخص له   هذه هناية مدة العقد نظرا الكتسابه اخلربة، و لعالج  
من خالل حتقيق مزااي متكافئة لكال الطرفني، كما ينبغي على مانح الرتخيص أن يستمر يف االبتكار و التجديد حىت 

 يظل املرخص له معتمدا عليه. 

 ميكن الدخول إىل األسواق اخلارجية هبذا األسلوب على الصيغ التالية:  و

ذلك اإلدارة فندق أو مطار أو مستشفى أجنيب أو أي منظمة أخرى مقابل مبلغ معني.   التعاقد على اإلدارة:   - 1
األربح منذ البداية،   دييستخدم نظام فنادق شرياتون مثال هذه الطريقة و اليت متتاز بخنفاض املخاطرة إىل جانب تول

موهبة إدارية اندرة ال ميكن التعاقد عليها أو يف حالة   ملؤسسةمن انحية أخرى هذا األسلوب غري مقبول عندما متتلك ا
إمكانية حتقيق األربح عند تويل املهمة بلكامل دون ترخيص، كما أن التعاقد على اإلدارة حيول دون مناقشة الشركة 

 لزبئنها اليت سبق و أن رخصت هلم خربهتا اإلدارية. 

التعاقد مع مؤسسة أجنبية لغرض القيام بإلنتاج يف حني تقوم املؤسسة   حيث يتم  التعاقد على التصنيع أو اإلنتاج:-2

 
،  2004الطبعة الثانية، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، األردن،    ، یلي و تحل یالتسويق مدخل كممحمود جاسم الصميدعي: استراتيجيات  - 1

 . 290ص
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األصلية بلتسويق و ذلك بدال من الرتخيص ملؤسسة أجنبية للقيام إبنتاج و تسويق املنتجات. يتيح هذا األسلوب 
نبية أو شراؤها، إىل جانب توفري فرصة الشراكة مع مؤسسة أج  ة للمؤسسة فرصة البدا بسرعة، مع اقل قدر من املخاطر 

 كما أنه يساهم يف توسيع أسواقها دون استثمار يف مصانع جديدة. 

 مزااي وعيوب نظام الرتاخيص   -3

 سنتطرق فيما يلي إىل مزااي وعيوب الرتاخيص بلنسبة للدول املضيفة وكذلك بلنسبة للشركات متعددة اجلنسيات. 

 : مزااي وعيوب الرتاخيص ابلنسبة للدول املضيفة  -

 : املزااي أ

 خيص ال يتيح للطرف صاحب االمتياز التحكم يف سوق الدول املضيفة أو يف إدارة أنشطتها اإلنتاجية حمل الرت   -   

 احلفاظ على االستقالل السياسي واالقتصادي(، 

 جتنب خطر التبعية التكنولوجية لدول أجنبية،   -   

 تنمية التكنولوجيا الوطنية يف الوقت نفسه،   -

 محاية أو ضمان استقالل صناعتها اإلسرتاتيجية من الوجود األجنيب على وجه اخلصوص  -

 العديد من الدول تفضل الرتخيص على حساب االستثمار املشرتك )الشراكة( وذلك حلصوله على موافقة أسرع   -   

 من الدول مقارنة بالستثمار املشرتك،  

ختضع   التغلب على موانع االسترياد اليت تزيد من ارتفاع التكاليف وعليه تفضل تصدير أوصول مادية غري ملموسة ال  -
 استريادية .ملوانع  

 : العيوب ب

التصريح   األجنيب"من املتوقع أن حترم الدول املضيفة من بعض أنواع التكنولوجيا احلديثة واملتقدمة إذا رفض الطرف    -
 هلا بستغالل االمتياز و الرتخيص اخلاص مبنح معني إذا لك يكن عن طريق االستثمار املباشر،

ا  -   أو  تراخيص  على  احلصول  تكلفة  األحيان،ارتفاع  من  يف كثري  اإلنتاج  التصنيع   متيازات  حديثة  البلدان  بعض 
املتقدمة كالوالايت  الدول  البعض  التسيريية  واألساليب  النماذج  بعض  تستوعب  أن  استطاعت  والربازيل  کهونكونغ 
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 املتحدة األمريكية واليابنية ... 

 املتوفرة. ها مع املهارات والقدرات  مناصب شغل: إن استثمار أربح املؤسسات يف مشاريع جديدة لتكيف -

مزااي وعيوب نظام الرتاخيص سنتطرق فيما يلي إىل مزااي وعيوب الرتاخيص بلنسبة للدول املضيفة وكذلك بلنسبة 
 اجلنسيات.   للشركات متعددة

 مزااي وعيوب الرتاخيص ابلنسبة للدول املضيفة -

 : املزااي أ

 التحكم يف سوق الدول املضيفة أو يف إدارة أنشطتها اإلنتاجية حمل الرتخيص ال يتيح للطرف صاحب االمتياز   -

 )احلفاظ على االستقالل السياسي واالقتصادي(، 

 جتنب خطر التبعية التكنولوجية لدول أجنبية،  -

 تنمية التكنولوجيا الوطنية يف الوقت نفسه،   -   

 اخلصوص.د األجنيب على وجه  محاية أو ضمان استقالل صناعتها اإلسرتاتيجية من الوجو   -   

 العديد من الدول تفضل الرتخيص على حساب االستثمار املشرتك )الشراكة( وذلك حلصوله على موافقة أسرع   -   

 من الدول مقارنة بالستثمار املشرتك،  

ختضع   التغلب على موانع االسترياد اليت تزيد من ارتفاع التكاليف وعليه تفضل تصدير أوصول مادية غري ملموسة ال  -
 ملوانع استريادية 

 : العيوب ب  

التصريح   من املتوقع أن حترم الدول املضيفة من بعض أنواع التكنولوجيا احلديثة واملتقدمة إذا رفض الطرف األجنيب  -   
 االمتياز و الرتخيص اخلاص مبنح معني إذا لك يكن عن طريق االستثمار املباشر،هلا بستغالل  

 ارتفاع تكلفة احلصول على تراخيص أو امتيازات اإلنتاج يف كثري من األحيان،   -   

 اخنفاض تدفقات رؤوس األموال األجنبية،   -
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 االخرتاع بسبب عدم توافر هاته الكفاءات بلدول ارتفاع تكلفة تدريب الكفاءات الوطنية على استخدام براءة    -

 املضيفة واليت قد حتدد إمكانية جناح هاته الدول يف استغالل براءة االخرتاع". 

 مزااي وعيوب الرتاخيص ابلنسبة للشركات متعددة اجلنسيات -

 : املزااي أ

 الرتاخيص مصدر جيد من مصادر الدخل للشركة،   -

 الرتاخيص متنع أو تساعد على احلد من حاالت السرقة والتجسس اخلاصة برباءات االخرتاع،  -

 الرتاخيص من أسهل وأسرع الطرق واألساليب لغزو األسواق األجنبية وخاصة حاالت الشركات صغرية احلجم.   -   

 : العيوب ب  

 عمليات اجلودة والسوق، فقدان السيطرة على    -

 احتمال فقدان األسواق اجملاورة للدولة اليت حصلت على الرتاخيص،   -   

 اخنفاض العائد أو الربح بملقارنة بالستثمار املباشر .   -

 املشاريع املشرتكة: اثلثا:  

إنشاء شريكني من جنسيتني   تتمثل يف  املشرتكة  االقتصادية  العمليات  أو  ملؤسسة صناعية، الشراكة  خمتلفتني 
اقتصادية أو جتارية، من خالل املسامهة اهلادفة يف رأس املال من طرف مؤسسة أجنبية تنشط يف سوق تصديرية معينة، 

 بنسبة اشرتاك خيتلف معدهلا من بلد اىل اخر.   مع مؤسسة تصديرية وطنية تنشط يف السوق نفسه.

ملال و إدارة املشروع املشرتك بنسبة ختتلف حبسب القوانني و األنظمة ا  فطبقا هلذا األسلوب تساهم املؤسسة يف رأس
 1% ( 75% إىل  25املعمول هبا يف كل بلد ) عادة ما تكون بني  

 وقد انتشر هذا األسلوب انتشارا واسعا يف الكثري من الدول و ذلك لألسباب التالية: 

يتناسب و حجم املبيعات مثال، بينما اإلنتاج املشرتك   إن الرتخيص مينح الشركة األم نسبة معينة أو عائدا حمدودا  -
سيمنح الشركة األم يف التوسيع نطاق اإلشراف على السلع املصنعة و املسوقة بإلضافة إىل زايدة العائد احملقق من 

 
 . 151أبي سعيد الديوه جي، تيسير محمد العجارمة: مرجع سبق ذكره، ص  -3. 153رضوان المحمود العمر: مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 املبيعات . 

 من التدخل يف معظم  الشركة األم سيكون هلا صوات متساواي لصوت الشركة احمللية يف السوق األجنبية و هذا سيمكنها  -

 السياسات و الربامج التسويقية.

على مقومات السوق احمللي و اعتبارات أخرى ختص اإلنتاج   ميكن االستفادة من خربة الشريك احمللي يف التعرف  -
  1و لكن بملقابل تتميز املشاريع املشرتكة خبطرين أساسني مها:   والتسويق.

 التحكم املشرتك لسياستها يف البلد الذي تدخله، خاصة عندما تكون املؤسسة حديثةال متنح للمؤسسة إمكانية   -

 النشاط.

، و اليت قد تنتهي بشل النشاط إذا وسلوكاهتمالتضارب على األهداف، أو الذهنيات اليت قد تظهر بني الشريكني    -
 يعترب نفسه متضررا من العملية.  أو بفسخ عقد الشراكة إذا كان الشريك احلديث ،50/50كانت املسامهات متساوية

أهداف املشروع املشرتك: جيب   - لذلك من اجل جناح املشروع املشرتك يفضل االنتباه الكامل إىل العناصر التالية:  
 حتديد احملاور العريضة لقيام الفرع وكذلك ألنشطته املختلفة . 

 و التسويق: حيث بعض املعايري يصعب تقديرهامسامهة كل من الشريكني يف رأس املال و التكنولوجيا و الكفاءات    -

 بشكل كمي. 

اختيار تركيب رأس املال: يتم هذا االختيار تبعا العتبارات إسرتاتيجية متضمنة الشركاء و أهداف البلد الذي سيقام   -
 فيه الفرع. 

لعات خمتلفة يصعب عادة تفويض اإلدارة ألحد الشركاء، الن الشريكني هلما تطاتوزيع مسؤوليات اإلدارة: يفضل    - 
عليهما إدارة املشروع بملشاركة و السيما يف البداية إذا كان الشركاء ال يعرف بعضهم بعضا بشكل جيد، أو إذا كانوا 
من ثقافات خمتلفة. بشكل عام يتمتع الشريك احمللي مبيزة نسبية ألنه يعرف البيئة احمللية، و ميكن أن يقدم الكثري من 

 رتك.اخلدمات للمشروع املش

يف هذا األسلوب جيب أن تتجنب املؤسسة الدولية غياب املساواة يف القوى، فاالشرتاك بني قوي و ضعيف ليس جمداي، 
و ينتهي غالبا بمتالك الفرع من قبل إحدى الشركات األم، لكن يالحظ حاليا أن الكثري من املؤسسات الكبرية و 

السيطرة على املشروع املشرتك و املؤسسات القوية تبحث عن االشرتاك مع مؤسسات صغرية و متو  سطة من أجل 
 

1 - J.lendrevie, J.lévy: MERCATOR, 7° édition, DALLOZ , paris, 2003, p 983 
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 الضعيفة من جهتها تبحث كذلك عن شريك قوي هبدف حل مشاكلها أو من أجل كسب مهارات إضافية. 

 التحالفات اإلسرتاتيجية   - 2

مؤسسات متنافسة يف مفهوم التحالفات اإلسرتاتيجية ينطوي على جمموعة واسعة من العالقات التعاقدية اليت تنشا بني  
أقطار خمتلفة لتحقيق هدف معني. واحلقيقة أن املؤسسات تدخل يف حتالفات إسرتاتيجية هبدف تقليل درجة املخاطرة 

 املرتبطة بتطوير تكنولوجيا جديدة، أو حتقيق وفرات احلجم يف اإلنتاج أو دخول سوق جديد بتكلفة منخفضة. 

 ۔لشركات الدولية يف االعتبار عند اختيار شركاء التحالف:و نوضح فيما يلي املعايري اليت أتخذها ا

 أن يكون لدى كل طرف  -

 ميزة تنافسية ) إنتاجية، تكنولوجية أو تسويقية (. 

 أن تكون مسامهات كل طرف متوازنة.  -

 أن يتفق الطرفان على اإلسرتاتيجية العاملية املزمع إتباعها.  -

أن يكون من األفضل التعاون   -أن يكون احتمال حتول احد األطراف إىل منافس قوي يف املستقبل احتماال ضعيفا .    -
 أن يكون هناك توافق بني الشركتني على مستوى اإلدارة العليا لكل منها.   - مع الطرف اآلخر بدال من منافسته .  

 3و أخريا نناقش أمثلة خمتلفة لتحالفات إسرتاتيجية:

 حتالفات إسرتاتيجية تكنولوجية:   - 1

يعترب اكتساب خربة تكنولوجية يف مقابل الدخول إىل األسواق هو األساس يف التحالف االسرتاتيجي بني شركيت "أي 
يت اند يت" األمريكية و "اوليقيت" اإليطالية، حيث كانت "أي يت آند يت" يف اشد احلاجة إىل دخول األسواق األوروبية، 

ن متلك اخلربة و االتصاالت الالزمة لذلك، و يف املقابل فان شركة " وليقيت" كانت ترغب بشدة يف إضافة لكنها مل تك
 احلاسبات اآللية الضخمة عالية التقنية خلطوط منتجاهتا. 

 و بلتايل استفادت الشركتني من امليزة التنافسية اليت يتمتع هبا كل طرف. 

 حتالفات إسرتاتيجية إنتاجية  - 2

لتحالف االسرتاتيجي بني شركيت "جنرال موتورز" و "تويوات" حتالف إنتاجي يف املقام األول، حيث هتدف "جنرال يعترب ا
موتورز" يف االستفادة من املعرفة اإلنتاجية اخلاصة بشركة "تويوات" يف جمال صناعة السيارات متوسطة و صغرية احلجم 
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 مريكية.يف مقابل مساعدة "تويوات" يف الدخول إىل السوق األ 

 حتالفات إسرتاتيجية تسويقية  - 3

تتصاعد يف الفرتة األخرية أمهية التحالفات اإلسرتاتيجية اليت تركز على االستفادة من نظام التوزيع اخلاص بلطرف اآلخر، 
جي  حيث اندحمت كل من "كاتربيلر" من الوالايت املتحدة األمريكية و "ميتسوبيشي" من اليابن لتكوين حتالف اسرتاتي

الشرق األقصى، كما ميكن ل "كاتربيلر  التوزيع يف  استخدام نفس  الشركتني  السماح لكل من  اليابن من شانه  يف 
 "مبقتضى االتفاق إمداد السوق االسرتايل رأسا من اليابن و التوفري بذلك يف تكلفة النقل. 

إن انتهاج سياسة الشراكة أو املشروعات املشرتكة ال يكون اختيارة عشوائية، بل عادة   : أهداف املشروعات املشرتكة
االختيار   - يكون اختيار إسرتاتيجية ومستهدفة وذلك من أجل بلوغ أهداف ومصاحل تدر رحبة ومن بينها ما يلي:  

ليت تروج فيه هاته األخرية فهي األمثل إلمكانيات املؤسسة: حيث تسعى املؤسسة إىل تطوير كل من منتجاهتا والسوق ا
تسطر أهداف تسعى للوصول إىل حتقيقها كالتزويد بلتكنولوجيا واإلمكانيات اجلديدة والتعاون يف إطار البحث والتطوير 

التدفقات املالية: تعمل   - والتحالفات اإلسرتاتيجية بغية احلصول على التقنية واخلربة بدخوهلا يف النشاطات الكبرية.  
على استقطاب رؤوس األموال األجنبية وخاصة الشركات العمالقة اليت تتمتع بلقدرة الذاتية لتمويل مشروعاهتا الشركة  

وهذا لضخامة رؤوس أمواهلا وأصوهلا وأربحها، وكذلك متتعها بثقة ائتمانية لدى املؤسسات املالية اليت تقدم على متويل 
إعادة استثمار األربح احملققة من قبل الشريك األجنيب داخل البلد   احتياجاهتا االستثمارية كما ميكن اعتبار سياسة 

وسيلة نقل التكنولوجيا، حيث تعترب الشراكة إحدى قنوات نقل   - املضيف مبثابة تدفقات داخلية لرؤوس األموال.  
ل لتنفيذ املشروع وإقامة املعرفة التكنولوجية وذلك بتقاسم املسؤوليات بني اجلهة املوردة اليت تقوم بتوفري جزء من التموي

صناعة متكاملة عن طريق توفري التكنولوجيا الالزمة ويف مقابل ذلك يعمل البلد املضيف بتوفري اجلزء املتبقي من التمويل 
حتسني ميزان املدفوعات: إن الشراكة تعمل على توفري رؤوس األموال واخلربات التقنية، األمر الذي   -واملواد اخلام.  
 دة إنتاجية عناصر اإلنتاج وبلتايل زايدة الصادرات أو خفض الواردات مبعىن تضييق فجوة الصادرات يؤدي إىل زاي

 والواردات 

اكتساب مهارات إدارية وتنظيمية: حبيث يعد الشريك األجنيب مصدرا مهما من مصادر توظيف املهارات اإلدارية   -
 ت املتخصصة يف األمناط اإلدارية املتميزة حبيث أنوالتنظيمية نظرا خلربته وكفاءته وقدرته على تنفيذ الدورا

التطور التكنولوجي: يعترب عامل أساسي يف تطوير املؤسسة االقتصادية ويف رواج منتجاهتا وتفتحها على األسواق   - 
ظرة الدولية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامال مستمرا، فمن الصعب على املؤسسة االقتصادية مواكبة هذا التغري ن

 للتكاليف، فتلجأ إىل عقد الشراكة لتقليص هاته التكاليف ورفع املستوى العلمي. 



 النمو والتدويل  اسرتاتيجيات حماضرات يف مقياس
 

98 

 

 :   مزااي وعيوب املشروعات املشرتكة 

أما فيما خيص املشروعات املشرتكة كذلك سوف نتطرق إىل مزاايها وعيوهبا من وجهة نظر الدول املضيفة ومن وجهة 
 نظر الشركة متعددة اجلنسيات. 

 وعيوب املشروعات املشرتكة من وجهة نظر الدول املضيفة مزااي  

 : املزااي  أوال:   

األموال   املشروعات املشرتكة )االستثمار املشرتك( إذا أحسن تنظيمه وتوجيهه فإنه يعمل على زايدة تدفق رؤوس  -
 األجنبية والتنمية التكنولوجية، 

 أخرى، خلق فرص جديدة للعمال وما يرتبط هبا من منافع   -

 حتسني ميزان مدفوعاهتا،   -   

 تنمية قدرات املديرين الوطنيني وخلق عالقات تكامل اقتصادية رأسية أمامية وخلفية مع النشاطات املختلفة   -

 بلدول املضيفة، 

 وسيلة لتبادل اخلربات، أي هناك تبادل حقيقي للمعلومات واخلربات واملعارف،   -   

 دية على أسس صحيحة.وسيلة للحصول على معلومات اقتصا -

 أما بلنسبة للدول النامية فتعترب املشروعات املشرتكة من أكثر أنواع وأشكال االستثمار األجنيب املباشر قبوال وهذا   

 لألسباب التالية: 

 ختفض من درجة حتكم الطرف األجنيب يف االقتصاد الوطين،  -

 يساعد يف تنمية امللكية الوطنية،    -

 من رجال األعمال الوطنيني . خلق طبقة جديدة    -   

 اثنيا: العيوب:   

 استحواذ الدول املضيفة على أهم املزااي السابقة وترك القليل للطرف األجنيب،   -
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 مسامهة املشروعات املشرتكة يف حتقيق أهداف الدول النامية أقل بكثري من مسامهتها للمستثمر األجنيب،  -

الفنية  - الوطين ذي االستعداد اجليد والقدرة  الطرف  املنافع سالفة الذكر وغريها يتوقف على مدى توفر   أن حتقيق 
 خاصة يف الدول املتخلفة. واإلدارية واملالية على املشاركة يف املشروعات املشرتكة 

 مزااي وعيوب املشروعات املشرتكة من وجهة نظر الشركة متعددة اجلنسيات 

 :   أوال: املزااي  

 أحياان يساعد يف حصول الشركة على موافقة الدول املضيفة على إنشاء ومتلك مشروعات استثمارية متلكة  -

 مطلقة فيما بعد وهذا يف حالة جناحه، 

 املشرتك )املشروعات املشرتكة من أكثر أشكال االستثمار تفضيال لدى الشركة يف حالة   يعترب االستثمار   -

 مساح الدولة املضيفة هلذه الشركة بلتملك املطلق للمشروع، 

 تفضل املشروعات املشرتكة يف حالة عدم توافر املوارد املالية والبشرية واملعرفة التسويقية اخلاصة بلسوق   -

 ، األجنيب لدى الشركة

 املشروعات املشرتكة تتناسب مع الشركات متعددة اجلنسيات أو الشركات الدولية صغرية احلجم،   -   

األولية للشركة   تساعد على سرعة التعرف على طبيعة السوق املضيف وإنشاء قنوات توزيع ومحاية مصادر املواد اخلام   -
 األم، 

 وخاصة األخطار التجارية مثل التأميم، واملصادرة،  تساعد يف ختفيض األخطار اليت حتيط مبشروع االستثمار  -

 تساعد يف تدليل الكثري من الصعوبت واملشاكل البريوقراطية أمام الطرف األجنيب،   -

 املشروعات املشرتكة وسيلة للتغلب على القيود التجارية واجلمركية املفروضة بلدول املضيفة،   -

واألولية الالزمة   األجنيب على احلصول على القروض احمللية واحلصول على املواد اخلامتساعد يف تسهيل مهمة الطرف    -
 للشركة األم. 

 اثنيا: العيوب:   
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 احتمال وجود تعارض يف املصاحل بني طريف االستثمار )الطرف األجنيب والوطين(،   -

 لتايل ارتفاع درجة اخلطرقد يسعى الطرف الوطين إىل إقصاء الطرف األجنيب من املشروع االستثماري وب   -

 وهذا يتناىف مع إسرتاتيجية الطرف األجنيب واملتمثلة يف البقاء والنمو واالستمرار يف السوق املعني، 

 اخنفاض القدرات الفنية واملالية للمستثمر احمللي قد يؤثر سلبا على فعالية مشروع االستثمار يف حتقيق   -

 أهداف طويلة األجل، 

 ال كبري نسبيا،حيتاج إىل رأس م -

 األجنيب املباشر كإسرتاتيجية القتحام األسواق الدولية   االستثمار  اثنيا:

  :مفهوم االستثمار األجنيب املباشر  -1

تعددت مفاهيم االستثمار األجنيب املباشر تبعا ألنواعه والقائمني عليه، حيث يعرف على أنه: "ذلك االستثمار 
القائم قصد أتسيس روابط اقتصادية دائمة مع املؤسسات، حيث أنه يعطي الفرصة للقيام بألثر احلقيقي على تسيري 

 1املؤسسات املذكورة عن طريق: 

 ملحقة، فروع، ... اخل.  إنشاء أو توسيع مؤسسة  -   

 املسامهة يف مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل.   -   

 احتالل كامل ملؤسسة قائمة.  -

االستثمار املباشر هو تواجد املؤسسة يف األسواق اخلارجية عن طريق إقامة مشاريع إنتاجية أو جتميعية يف اخلارج. فالكثري 
الدولة املضيفة و االستثمار فيها من املؤسسات تفضل الدخول إىل األسواق اخلارجية م ن خالل امتالك أصول يف 

 مباشرة. 

ويعترب حسب صندوق النقد الدويل ذلك النوع من أنواع االستثمار الدويل الذي يعكس هدف حصول کيان 
مقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقيمة يف اقتصاد أخر، وتنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة 

 
ن االستثمار  سعيدي فيصل، بن عمر خالد، أثر االستثمار األجنبي المباشر على المتغيرات االقتصادية في الدول النامية، الملتقى الدولي الثاني بعنوا  - 1

 . 2، ص2007أكتوبر،  23-22األجنبي المباشر ومهارات األداء االقتصادي حالة بعض الدول النامية، جامعة بومرداس، 
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 األجل بني املستثمر املباشر واملؤسسة، بإلضافة إىل متتع املستثمر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة املؤسسة".. طويلة  

كما يقصد هبذا النمط من االستثمار قيام املستثمر األجنيب سواء أكان شخصا طبيعية أو معنوية مبمارسة نشاط جتاري 
هه سواء كان ذلك عن طريق ملكيته الكاملة الرأس املال املشروع أو يف الدولة حبيث خيضع هذا النشاط لسيطرته وتوجي

 عن طريق مسامهته مع رأس املال الوطين بنسبة معينة تكفل له السيطرة على إدارة املشروع، 

ار وعليه فاالستثمار األجنيب املباشر هو كافة انتقاالت رؤوس األموال األجنبية، مقرتنة بعنصري اإلدارة والتنظيم لالستثم
 املباشر يف الدولة اليت انتقل إليها، وذلك يف صور وحدات إنتاجية، خدمية، مالية. 

 10يعرفه فرانسوا کسين كما يلي: "يكون االستثمار األجنيب استثمارا مباشرا إذا كان املستثمر األجنيب ميلك % 

ختياره ألنه يقدر على أن تلك فيها أكثر من األسهم العادية يف حقوق التصويت داخل املؤسسة وهذا املقياس مت ا
 التأثري على قرارات تسري املؤسسة". ة  املسامهة هي استثمار طويل املدى يسمح ملمارس

وما ميكن استخالصه من هذه التعاريف أهنا تركز على أن االستثمار األجنيب املباشر هو إقامة مشروعات بدولة ما 
)الدول املضيفة( من طرف غري مقيم هبا سواء بنفسه أو كشريك يف رأس املال، حبيث ال تقل نسبته يف املشاركة عن 

ذا النوع من االستثمار كونه خيول له حق الرقابة واإلشراف  حد معني، ويالحظ أن املستثمر األجنيب عادة ما يفضل ه 
 على أمواله وإدارهتا، مما يبعث يف نفسه شعورا من الرضا واالطمئنان . 

 1: فيما يلي  أمهية االستثمار األجنيب  تكمن  :أمهية االستثمار األجنيب   -2

 هو وسلة متويلية خارجية بديلة.    -

 هو عنصر تكميلي للموارد احمللية .  -

 تعبئة املدخرات احمللية.   -   

 التوصل إىل امتالك تكنولوجيا ذاتية، مهارات.   -   

 تطوير وترية التنمية الصناعية .   -

حتقيق ربح   عالج املشكل املديونية اخلارجية وذلك ألن الدولة ال تتحمل أي أعباء وال خترج رؤوس األموال إال عند   -
 معني. 

 
 . 90، صمرجع سبق ذكره  ي، حسين شنين - 1
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رغم ارتفاع نسبة املخاطرة إال أن االستثمار املباشر يعود بفوائد و منافع كبرية بلنسبة للمؤسسة، و ميكن اختصار هذه 
 1الفوائد على النحو التايل: 

توافر احلرية الكاملة يف اإلدارة و التحكم يف النشاط اإلنتاجي و سياسات األعمال املرتبطة مبختلف أوجه النشاط   -
 لشركة )تسويقية و إنتاجية و مالية و السياسات اخلاصة بملوارد البشرية(.الوظيفي ل

كرب حجم األربح املتوقع احلصول عليها و اليت ينجم اجلزء الكبري منها من اخنفاض تكلفة املدخالت أو عوامل   -
 اإلنتاج أبنواعها املختلفة يف الدول النامية. 

يف التغلب على املشكالت النامجة من األشكال األخرى لالستثمار األجنيب يساعد التملك املطلق ملشروع االستثمار    - 
 مثل الرتاخيص، التوكيالت و االستثمار املشرتك و عقود اإلدارة وغريها. 

إذا استطاعت املؤسسة أن تبين صورة ذهنية جيدة و مقبولة لدى اجلمهور يف الدولة املضيفة، فمن احملتمل جدا أن   -
 ؤسسة هبذه الدولة سهلة للغاية فيما خيتص بتنفيذ سياسات التوسع و التسويق و غريها من سياساتتصبح مهمة فرع امل

 حملة اترخيية عن االستثمار األجنيب املباشر 

يعود اتريخ االستثمار األجنيب املباشر يف الدول النامية إىل القرن التاسع عشر، حيث تركزت هذه االستثمارات 
االستعمار يف قطاعات املعادن والزراعة واخلدمات العامة، وقد شهدت بداايت القرن العشرين تطوير جزء خالل فرتات  

كبري من البنية األساسية يف خمتلف أحناء العامل من خالل االستثمار األجنيب املباشر مبا فيها الطاقة الكهربئية واالتصاالت 
 السلكية والالسلكية.

مليار دوالر،   15د العاملي املرتاكم من االستثمار األجنيب املباشر يقدر حبوايل  كان الرصي   1914حبلول عام  
وكانت اململكة املتحدة حينذاك املصدر األكرب لالستثمار، تليها الوالايت املتحدة األمريكية وأملانيا، وكانت أمريكا أكرب 

 متلق لالستثمار األجنيب املباشر.

مليار دوالر، وكانت الشركات الربيطانية ال تزال أكرب   66االستثمار األجنيب املباشر حوايل  بلغ    1938ويف عام  
املستثمرين، وقد توجهت أكثر من نصف تلك االستثمارات إىل الدول النامية، والسيما أمريكا الالتينية وآسيا، خاصة 

 2يف قطاع الزراعة والتعدين والبنية األساسية. 

املية الثانية تغري منط االستثمار األجنيب املباشر، حيث أصبحت الوالايت املتحدة األمريكية ويف أعقاب احلرب الع 
املصدر الرئيسي، وكان يف قطاعات التحويلية، واتبعت أغلب الدول النامية خالل اخلمسينات والستينات إسرتاتيجيات 

 
 . 489، ص 2003عبد السالم أبو قحف: اقتصاديات األعمال و االستثمار الدولي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر،  1
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 ات احمللية. تنموية مستندة إىل االقتصاد املوجه واملغلق وركزت على تنمية الصناع 

أما يف السبعينات من القرن املاضي فقد أتثر هذا النوع من االستثمارات بتحسن أسعار السلع األولية على 
مستويني، األول يف قطاع الصناعات االستخراجية كالبرتول والغاز، والثاين تولد نتيجة الوفرة اليت حتققت من موازين 

 ذي شكل مصدر هام لرأس املال القابل لالستثمار.مدفوعات الدول املصدرة للسلع األولية وال 

ونتيجة لتدوير تلك األموال )األموال القابلة إىل االستثمار( إىل الدول النامية يف شكل قروض سيادية قدمتها 
البنوك التجارية، أصبحت هاته الدول أكثر اعتماد عليها وبلتايل قل طلبها واهتمامها بجتذاب االستثمار األجنيب 

 باشر، وقد استمر هذا الرتاجع يف حجم هذا االستثمار حىت النصف األول من عقد الثمانينات.امل

 عمدت الدول النامية إىل بعض السياسات االقتصادية نتيجة أزمة املديونية مما كان له أثر على ختفيف القيود 

ألجنيب املباشر إىل الدول النامية يف النصف املفروضة على االستثمار األجنيب املباشر وبلتايل زايدة تدفقات االستثمار ا
ويف عقد التسعينات زاد عدد املعاهدات الثنائية املوقعة واملتعلقة بتشجيع   الثاين من الثمانينات استجابة لتلك التغريات.

استمرار تدفق االستثمار األجنيب املباشر ومحايته ، وأصبحت عناصر اإلنتاج أكثر حتركا عرب احلدود الوطنية، مما أدى إىل  
 النامية.  هذا االستثمار إىل الدول 

 دوافع االستثمار األجنيب 

إن جلوء املستثمر إىل استثمار أمواله أو خربته الفنية والتكنولوجية عرب احلدود الوطنية إمنا يرجع يف حقيقته إىل 
وتعظيم أربحه وتتلخص هذه   توفر مناخ مالئم لالستثمار يف الدول اليت يتوجه إليها والسعي إىل البحث عن مصاحله 

 1الدوافع يف التايل : 

إىل   طبيعة النشاط االقتصادي والتجاري: تلعب طبيعة النشاط االقتصادي والتجاري دورا مهما يف دفع املستثمر  -   
ث عن مزاولة نشاطه عرب احلدود الوطنية، إذ أن هناك بعض األنشطة السريعة التلف اليت تستلزم ضرورة قيام املنتج بلبح 

فيها بغية تفادي   أسواق استهالك مالئمة نقل وحداته اإلنتاجية والتسويقية أو رأس مال معني إليها ومباشرة اإلنتاج 
 اإلخفاق. 

ذلك   السعي إىل زايدة عوائد املشروع: يكون الدافع لالستثمار األجنيب املباشر حتقيق عائد کبري دون أن يصاحب   -   
لشركة األم، فاملنافسة يف السوق احمللي قد تكون يف مكان صعب فيه على الشركة حتقيق زايدة املخاطر اليت تتعرض هلا ا 

التنويع الدويل للنشاط، فالعائد املميز قد أييت نتيجة للتخلص من  عائد مميز على استثماراهتا احمللية، وهنا أتيت ميزة 
العمالة، وقد يكون من املالئم أن تشري إىل التكاليف املصاحبة للتصدير، كما قد أييت من حتقيق تطورات يف أساليب  
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كان غري مسموح فاالستثمار لن يكون   أنه إذا كان حتويل العائد مسموحا به، فسوف يكون االستثمار ذا جاذبية، وإذا
 ذا جاذبية. 

اق هو األسو   الرغبة يف النمو والتوسع: إن السعي حنو تطوير االستغالل التجاري واحلصول على أكثر قدر ممكن من   - 
عامل مهم من عوامل انتقال رؤوس األموال، فعجز السوق الوطنية عن حتقيق أهداف املشروع التجاري االستثماري يف 

 عرب احلدود الوطنية.   التوسع والنمو يؤدي بلضرورة إىل التوجه حنو االستثمار اخلارجي والبحث عن منافذ 

واحد   -    اقتصادية  االعتماد على سوق  توزيعالتخفيف من خماطر  يتمثل من خالل حماولة  التخفيف  أن   ة: حيث 
الواحدة.   االستثمارات يف دول خمتلفة كي حيد من االنعكاسات السلبية لألزمات االقتصادية اليت قد تتعرض هلا السوق 

محاية   قيود التجارة اخلارجية: تضع كثري من الدول السيما النامية منها قيودا على عمليات االسترياد والتصدير هبدف  -
منتجاهتا الوطنية من منافسة السلع األجنبية واحلصول على موارد إضافية للخزانة العامة ومن شأن هذه اإلجراءات فسح 
اجملال أمام رأس املال األجنيب لتخطي هذه احلواجز من خالل إنشاء وحدات إنتاجية له يف تلك الدول اليت تطبق مثل 

 هذه األساليب التقليدية. 

بعتبار   قتصادية للدول املتقدمة: تتم الدول املتقدمة اقتصادية بتشجيع شركاهتا على االستثمار يف اخلارجالسياسة اال  -
أن هذا االستثمار يعود بفوائد عديدة على اقتصادها الوطين، إذ أنه يؤدي إىل فتح أسواق جديدة أمامها وزايدة حجم 

عار معتدلة، مما يؤدي يف النهاية إىل حتسني وضعها االقتصادي جتارهتا الدولية وأتمني حصوهلا على املواد اخلام أبس
 وزايدة دورها يف احلياة التجارية الدولية. 

  أنواع وحمددات االستثمار األجنيب املباشر

 1وصور متعددة، من أمهها ما يلي:  ميكن أن يتخذ االستثمار األجنيب املباشر أنواع  أنواع االستثمار األجنيب املباشر

حيث املشاركة هذه ال تقتصر على املشاركة يف رأس املال بل متتد إىل اخلربة واإلدارة وبراءة االخرتاع   : االستثمار املشرتك
فيها أحد األطراف أجنيب ميارس حقا كافية التجارة ويكون  اإلنتاجية بدون   والعالقات  العملية  أو  املشروع  إدارة  يف 

السيطرة الكاملة عليه ، وتعترب هذه املشروعات ملكية مشرتكة بني املستثمر احمللي والشركات األجنبية بنسب متفاوتة 
وتتحدد وفقا التفاق ورضا الشركاء وحسب القوانني املنظمة لتملك األجانب، حيث تقوم كثري من الدول بتحديد 

% من إمجال رأس املال، وذلك ضماان لعدم 49القصوى اليت حيق للمستثمر األجنيب متلكها وهي يف العادة    النسب
متكني املستثمر األجنيب من التحكم يف إدارة األنشطة والعمليات، وقد يفضل بعض املستثمرين األجانب هذا الشكل 

ذ أن مسامهتهم اجلزئية يف رأس املال ختفض من حجم من االستثمار وذلك لرغبتهم يف عدم التعرض إىل خماطر كبرية، إ
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 املخاطر اليت يتعرضون هلا، ومن خالل ما سبق ميكن القول أن هذا النوع من االستثمار ينطوي على اجلوانب التالية: 

 الطرف   • االتفاق طويل األجل بني طرفني استثماريني أحدمها وطين واألخر أجنيب ملمارسة نشاط إنتاجي داخل دولة 
 املضيف. 

 • الطرف املضيف قد يكون شخصية معنوية اتبعة للقطاع اخلاص أو العام.   

استثمار   • عند قيام أحد املستثمرين األجانب بشراء حصة يف شركة وطنية قائمة يؤدي إىل حتويل هذه الشركة إىل شركة   
 مشرتك.

وقد   • إن املشاركة يف مشروع االستثمار املشرتك قد تكون من خالل تقدمي اخلربة واملعرفة أو العمل أو التكنولوجيا، 
 أو املعرفة التشريعية.   أتخذ املشاركة شكل تقدمي املعلومات 

املشروع، وهذا   • ويف مجيع احلاالت السابقة ال بد أن يكون لكل طرف من أطراف االستثمار احلق يف املشاركة يف إدارة
 تسليم املفتاح.   هو العنصر احلاسم يف التفرقة بني مشروعات االستثمار املشرتك وعقود التصنيع أو عقود

هذا النوع هو أكثر أنواع االستثمار تفضيال للشركات املتعددة اجلنسيات، ويف   جنيباالستثمار اململوك ابلكامل لأل
قيام هذه الشركات إبنشاء فروع للتسويق أو اإلنتاج أو أي نوع من أنواع النشاط اإلنتاجي أو اخلدمايت بلدولة املضيفة، 

 وهذه الوسيلة هي جلذب املزيد من االستثمارات األجنبية.

 ار األجنيب املباشرحمددات االستثم 

الداخل، غري أن  املباشر إىل  الدراسات احلديثة واملعاصرة تركز على عوامل دفع االستثمار األجنيب  إن معظم 
استمرار تدفقها إىل الدول املضيفة وخاصة منها الدول النامية يتوقف بلدرجة األوىل على مدى مالئمة املناخ االستثماري 

 أو إجياب على فرص جناح املشروعات االستثمارية وهي كاآليت : السائد، الذي قد يؤثر سلبا  

 استقرار النظام السياسي : لالستقرار السياسي أتثري على جذب االستثمارات األجنبية املباشرة أو غري املباشرة،  -   
جة االستقرار فاملستثمر األجنيب يتخذ قرارا بقبول أو رفض املشروع ليس على أساس حجم السوق، وإمنا على أساس در 

 للنظام السياسي يف البلد، فاملستثمرون يفضلون النظم الدميقراطية الراسخة على األنظمة األخرى 

 الدكتاتورية، التقليدية، ...( ألن هذه األخرية عرضة للتغيري وإاثرة القالقل داخل الدولة. 

حسب وإمنا بعوامل أخرى أكثر أمهية حجم السوق: ال يتحدد حجم السوق بلنسبة للشركات مبساحته اجلغرافية ف -   
مثل: عدد السكان، الدخل الوطين، الناتج احمللي اإلمجال، متوسط دخل الفرد، وغريها من املقاييس، فقد يكون عدد 
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السكان كبرية ولكن مستوى الدخل متدنية، أو قد تكون العادات والتقاليد مقيدة الستهالك األفراد البعض السلع ". 
اال  - العناصر السياسات  والثبات، من  وتتمتع بالستقرار  اقتصادية كلية مرحبة بالستثمار  بيئة  إن وجود  قتصادية: 

واألجنيب، فضال   األساسية املدعمة لالستثمار األجنيب املباشر وذلك ألهنا تعطي إشارات سليمة لكل من املستثمر احمللي
ويتم الوصول إىل هذه البيئة من خالل تطبيق برامج اإلصالح   عن اهتمامها بتحرير االقتصاد واإلنتاج على العامل اخلارجي 

االقتصادي اليت تعمل على التحكم يف التضخم وعجز املوازنة العامة، وتقليل العجز التجاري مثل اخلصخصة وقرارات 
 توطن االستثمار األجنيب املرتبط حبجم السوق واحتماالت النمو .

اإلطار التشريعي والتنظيمي: وذلك من خالل توفر بعض املقومات جلعله جذاب كوجود قانون موحد لالستثمار   -   
يتسم بلوضوح واالستقرار والشفافية وعدم تعارضه مع التشريعات األخرى ذات االرتباط وكذلك وجود ضماانت كافية 

قضائي قادر على تنفيذ القوانني والتعاقدات وحل املنازعات حلماية املستثمر من أنواع معينة من املخاطر، وجود نظام  
 اليت تنشأ بني املستثمر والدولة املضيفة بكفاءة عالية. 

الطرق   - اهليكلية لالقتصاد كميزة جاذبة لالستثمار مثل  البين  توافر  الشركات إىل مدى  تنظر  التحتية :  البنية  توافر 
البىن التحتية عالقة حبجم االستثمار فالدول اليت تتوفر فيها هذه البين تعترب وخدمات الكهربء، اإلتصاالت، ...، وهلذه  

 جاذبة لالستثمار 

التحفيزات املساعدة واجلاذبة لالستثمار األجنيب املباشر، إذ أهنا تساهم يف ختفيض تكلفة األعمال للمستثمر ومن مث   -
يعترب االستثمار يف أنشطة البحث والتطوير وتوفر مراكز البحث رفع معدل العائد كتوفر العمالة املؤهلة واملدربة فنية كما  

التكنولوجيا احلديثة يف هذه  العلمي حمددة ضروراي إذ يعمل على زايدة القدرة على التكيف مع طرق اإلنتاج واستيعاب
 الدولة. 

 مزااي وعيوب االستثمار األجنيب املباشر على الدول النامية 

  1األجنيب املباشر مزااي وعيوب على الدول النامية نذكر منها ما يلي:إن لالستثمار  

 توفر احلرية الكاملة يف اإلدارة والتحكم والسيطرة الكاملة يف النشاط اإلنتاجي وسياسات األعمال املرتبطة   -

 مبختلف أوجه النشاط الوظيفي للمؤسسة. 

يف   تكلفة مدخالت أو عوامل اإلنتاج أبنواعها املختلفة  كرب حجم األربح املتوقع احلصول عليها بسبب اخنفاض   -  
 الدول النامية . 

 
 . 93ص ، مرجع سبق ذكره حسين شنيني،  - 1



 النمو والتدويل  اسرتاتيجيات حماضرات يف مقياس
 

107 

 

 املسامهة يف خلق مزااي تسويقية للمؤسسة عن طريق تواجدها يف السوق احمللي وقرهبا من املستهلك النهائي   -

 وبلتايل القدرة على التعديل يف اجملهودات التسويقية . 

 د األجنيب ويتوقف زايدة حجم التدفق األجنيب إىل الدول النامية املضيفة زايدة حصيلة الدول املضيفة من النق  -

 على العوامل التالية: 

 • حجم رأس املال الذي حتلبه الشركة يف بداية االستثمار،   

 • حجم القروض اليت حتصل عليها هذه الشركات من البنوك احمللية،   

 • درجة أتثريها على حتويل املدخرات احمللية من أو إىل جماالت االستخدام واإلنتاج الفعال، 

 • حجم األربح اليت مت إعادة رمسلتها مقارنة حبجم األربح ورأس املال الذي مت حتويله إىل اخلارج، 

 • حجك املشروع االستثماري )كبري أو صغري(. 

 هو هدف أساسي تسعى الدول النامية إىل حتقيقه من ورائه، خلق فرص جديدة ومتزايدة للعمل و   -   

التكنولوجي،   يعمل االستثمار األجنيب املباشر على نقل التكنولوجيا إىل كثري من الدول النامية اليت تعاين التخلف   - 
 التحديد،   لكن عملية مدى أتثري االستثمار األجنيب املباشر ومسامهته يف نقل التكنولوجيا تبقى صعبة 

حيتم ويرغم   تشجيع املنافسة الداخلية )رفع اإلنتاجية، اخنفاض األسعار( بسبب دخول الشركات األجنبية، األمر الذي   - 
 الشركات احمللية على تبين طرق وتقنيات إنتاج أكثر فعالية، 

 لالستثمار فيها )املسامهة يف يعمل على خلق توازن جهوي وذلك عن طريق تنمية املناطق احملرومة بالجتاه إليها   -

 التنمية اجلهوية والوطنية(، 

حتديد للبنية الداخلية للدول النامية كوهنا مضيفة من خالل االلتزامات اليت من املفروض على الدول تنفيذها التهيئة   -
املدفوعات وحترير  مناخ مالئم لالستثمار األجنيب وبلتايل تعمل على اختاذ اإلجراءات من شأهنا تصحيح أوضاع ميزان

 التجارة والصدق وكل هذه اإلصالحات تؤدي خلق االستقرار احمللي. 

 لالستثمار األجنيب جمموعة من العيوب نذكر منها مايلي : 

 احلاجة إىل موارد إدارية ورأمسالية ضخمة فضال عن زايدة درجة املخاطرة بزايدة رأس املال املتدفق إىل السوق   -
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 صادرة، ...( مما يلزم مؤسسات الدول النامية درجة عالية من التخطيط االسرتاتيجي،األجنيب )التأميم، امل

 قد ال ينجح املشروع بفعل عوامل لعل أمهها نقص املعلومات عن األسواق اخلارجية اليت لديها أمهية بلغة   -   

 وسوء حتليل وتفسريها. 

 يستطيع االنسحاب من السوق، حيتاج املشروع لتكلفة عالية لالنطالق، ويف حالة الفشل ال   -

استحواذها   متتع الشركات األجنبية املستثمرة بوضع احتكاري أو شبه احتكاري يف أسواق الدول املضيفة و بلتايل   - 
 على شرحية كبرية من طلب تلك السوق واليت بدوره يكفل هلا القيادة السريعة. 

من خالل ضغوط  -    واالستقالل  السيادة  ومفهوم  االقتصادية  السياسة  على  املباشرة  االستثمارات  حكوماهتا   أتثري 
 األجنبية.

التطور التكنولوجي: يعترب عامل أساسي يف تطوير املؤسسة االقتصادية ويف رواج منتجاهتا وتفتحها على األسواق   - 
ال مستمرا، فمن الصعب على املؤسسة االقتصادية مواكبة هذا التغري نظرا الدولية، ونظرا لكون التطور التكنولوجي عام

 للتكاليف، فتلجأ إىل عقد الشراكة لتقليص هاته التكاليف ورفع املستوى العلمي. 
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