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 قال العماد األصفهاني
 هذا غٌر لو غده فً لال إال ٌومه فً كتابا إنسانا ٌكتب ال أنه رأٌت إنً" 

 ترن ولو أفضل لكان هذا لدم ولو ٌستحسن لكان هذا ولو زٌد أحسن لكان
 على النمص إستالء على دلٌل وهو العبر من أعظم وهذا أجمل كانل هذا

 " البشر جملة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

                                                  

 إهــــداء
 العطاء علمانً من إلى بالولار هللا كللهما من إلى النجاح هذا ثمرة هديأ

 من إلى انتظار دون
 الوالدة و إلى هللا رحمه والدي إلى"  األمل بنظرات حًنجا إلى تطلعوا

 " هللا حفظها
 "واالوالد الزوجة" الكرٌمة عائلتً الى

 واألخوات اإلخوة جمٌع الى
 . وزمٌالتً زمالئً جمٌع إلى

 . للمً ٌذكره ولم للبً ٌعرفه من كل إلى
 لٌتمب أن وتعالى سبحانه هللا من و أرجوا هؤالء كل إلى هذا عملً أهدي

 اإلجتهاد. هذا ثمرة منا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 شكر وعرفان
 ، عصاه و أمره أضاع من مذل و ، اتماه و أعطاه من معز هلل الحمد
 ترن ومن ، تلماه صادلا إلٌه البل من ، دعاه الداعً إذا دعوة مجٌب

 سماه و أرضه ٌمال حمدا ، فنحمده كفاه علٌه توكل من و ، أعطاه ألجله
 و دمحم هللا على صلى و ، نعماه سوابك و شكره جزٌل على نشكره ،و

 لً فخٌر الجمٌل رد أستطع لم إذ :بعد أما واله من و صحبه و اله على
 انتم لكم أللول شكرا مجاملة وبدون كهذه فرصة أجد ولن ، به اإللرار

 او الكثٌر بالمدر ، بعٌد من أو لرٌب من سواء المساعدة الذٌن مددتم
 الملٌل.
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 : ملخص

 ا١تؤسسات أضحت التكنولوجية، والثورة اإلقتصادية ا١تعطيات أفرزهتا اليت اٞتديدة العا١تية ا١تتغَتات ظل يف
 تكنولوجيا أصبحت حيث لو، األساسية الركيزة ا١تعلومة تشكل جديد عصر ضوء على تعمل اليـو اإلقتصادية
 األعماؿ مؤسسات بو تقـو الذي النشاط عناصر من ىاما عنصرا مكوناهتا ٔتختلف اإلتصاؿ و ا١تعلومات

 مبلزما عنصرا يعد اإلتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا فإستخداـ ،االقتصادية األنشطة وتطور لتقدـا هتا علىساعد١ت
 اٞتهود وترشيد القرار  إٗتاذ عمليات يف وسرعة فعالية من التكنولوجيا ىذه وفرهت ١تا نظرا إقتصادي نشاط ألي

 .الدخوؿ اُف االسواؽ الدولية إمكانية تتيح كما النشاطات ٥تتلف يف وا١توارد
 اإلتصاؿ و ا١تعلومات لتكنولوجيا ستخدامهاإل وخبلل من اإلقتصادية ا١تؤسسات هتدؼ عنصر أىم لعل و

 يف ا١تنافسة ظروؼ لتغَت ضرورية كإستجابة التدويل، بظاىرة يسمى ما أو الدوِف، التوسع إسًتاتيجيات ٖتقيق ىو
 تكنولوجيا مكاسب قيقٖت يف ٧تاحها ٔتدى ا١ترىونة التحديات ىذه ١تواجهة قدراهتا وتدعيم الدوِف االقتصاد
 .اإلتصاؿ و ا١تعلومات
 ٢تا تسمح إسًتاتيجية لبناء تسعى أصبحت العاَف، يف اإلقتصادية ا١تؤسسات كباقي اٞتزائرية ا١تؤسسات و

 توسيع بضرورة وذلك ٖتقيقو، عليها يتعُت إسًتاتيجيا وىدفا حقيقيا مآال و اواقع  أمرا أصبح الذي الدوِف بالتواجد
 اليت واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا تبٍت أ٫تها لعل إجراءات عدة خبلؿ من ،التدويل إُف والتوجو نشاطها نطاؽ

اخًتاقها  عملية تسهيلل وفعالية كفاءة بكل أعما٢تا لتنفيذ عليو تعتمد اليت التمكُت عناصر من عنصرا أصبحت
 .الدولية لؤلسواؽ

 اإلقتصادية ا١تؤسسات تدويل آليات و تصاؿاإل و ا١تعلومات تكنولوجيا بعنواف دراستنا جاءت عليو و 
 (2021 – 2018) لفًتة الكهرومنزلية األجهزة و لكًتونيةاإل للصناعات condor شركة حالة دراسة اٞتزائرية
 ا١تؤسسات طرؼ من ا١تبذولة اٞتهود و اٞتزائرية البيئة يف اإلتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا واقع على الضوء لتسلط

 الدراسة ستعملتإ وقد الدوِف، بنشاطها يتعلق فيما خاصة أنشطتها، ٚتيع يف إلدماجها اٞتزائرية اإلقتصادية
 ا١تنهج و التدويل، و االتصاؿ و ا١تعلومات بتكنولوجيا كالتعريف الدراسة متغَتات لوصف الوصفي ا١تنهج

 شركة تبٍت أف على اسةالدر  وخلصت ا١توضوع حوؿ ٚتعها مت اليت البيانات و ا١تعلومات لتحليل التحليلي
condor أوصت و ،التصديري أعما٢تا رقم زيادة و ا١تردودية تعظيم إُف أدى اإلتصاؿ و ا١تعلومات لتكنولوجيا 

 خاصة اٞتزائرية اإلقتصادية ا١تؤسسات عمل مراحل ٚتيع يف اإلتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا تبٍت بضرورة الدراسة
 .اإلقتصادي التدويل تفعيل على أثر من ٢تا ١تا الدولية و ا٠تارجية عماؿاأل ّتانب تعلق فيما

 شركة التصدير، ،التدويل الدولية، األسواؽ إخًتاؽ اإلتصاؿ، و ا١تعلومات تكنولوجيا: المفتاحية الكلمات
condor . 
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Summary : 

 In light of the new global changes brought about by the economic data and the 

technological revolution, today's economic institutions are working in the light of a new era 

where information is the main pillar of it, as information and communication technology with 

its various components has become an important element of the activity carried out by 

business institutions and an aid to the progress and development of these activities The use of 

information and communication technology is an inherent element of any economic activity 

due to the effectiveness and speed of this technology provided by removing spatial and 

temporal obstacles, providing information that helps senior management in decision-making 

processes, rationalizing efforts and resources in various activities, and allowing access to 

important results. 

 Perhaps the most important element that economic institutions aim through their use 

of information and communication technology is to achieve international expansion strategies, 

or the so-called phenomenon of internationalization, as a necessary response to changing 

competition conditions in the international economy and strengthening their capabilities to 

meet these challenges dependent on the extent of their success in achieving information and 

communication technology gains. 

 And Algerian institutions, like other economic institutions in the world, are seeking 

to build a strategy that allows them to have an international presence, which has become a 

reality, a real money and a strategic goal that they must achieve, with the need to expand the 

scope of their activities and go to internationalization through several measures, perhaps the 

most important of which is the adoption of information and communication technology, 

which has become It is one of the enabling elements that it relies on to carry out its business 

efficiently and effectively and works to reduce its operating expenses and general costs and 

facilitate its access to international markets. 

 Accordingly, our study entitled ―Information and Communication Technology and 

the Internationalization Mechanisms of Algerian Economic Institutions‖ came as a case study 

of the condor company for electronic industries and electrical home appliances for the period 

(2018-2021), to shed light on the reality of information and communication technology in the 

Algerian environment and the efforts made by the Algerian economic institutions to integrate 

it in all its activities, especially in relation to its international activity, 

 The study used the descriptive approach to describe the variables of the study, such 

as the definition of information and communication technology and internationalization, and 

the analytical approach to analyze the information and data collected on the subject. And 

communication in all stages of the work of Algerian economic institutions, especially with 

regard to the aspect of foreign and international business because of their impact on activating 

economic internationalization. 

Keywords: information and communication technology, international market penetration, 

export internationalization, condor company. 
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 : مةمقد
سريع يف تكنولوجيا التطور الكبَت وال نتيجة التغيَت وسرعة بالديناميكية ٯتتاز اجديد اواقع العاَف يشهد  

الذي  اإلنًتنت إقتصادعصر  لصاٌف متسارعة وتائرب الصناعيقتصاد اإل عصر تراجع حيثتصاؿ، ا١تعلومات واإل
 .الرقمي االقتصادو خلق ما يسمى ب صادي،االقت النشاط وإدارة تنظيم أساليب يف جوىرية تغَتات حدثأ

 نظاـظهور  إُف االتصاؿ تكنولوجيا ا١تعلومات و يف الكبَت التقدـ و ائمةقال التكنولوجية الثورةحيث أدت 
يف اطار  الدوؿ بُت وا٠تدمات للسلع كبَت و سريع إنتقاؿ عنو ترتب والذي الدوِف، ا١تستوى على متكامل أعماؿ
 .على اٟتصص السوقية األجنبية و احمللية ا١تؤسسات بُت ا١تنافسة من ظهور ٔتا نتج عنو ،األسواؽ عا١تية مفهـو

 البيئة مع التكيف قصداسًتاتيجياهتا احمللية واالجنبية  مراجعة إُف مضطرة اتا١تؤسس أصبحت مث من و
باالضافة اُف  ،وا١تؤسساتمع متطلبات األفراد  ناسبتي ما امنتجاهت من تنوعةم وتوفَت خيارات اٞتديدة، التنافسية

 يف ةتنافسي قعامو لضماف  ىيكلية قرارات قصد اٗتاذ التنظيمية و والبشرية وا١تادية ا١تالية مواردىا تعبئةو  حشد
 الدولية. السوؽ

 تكنولوجيا ٣تاالت تطويرات االقتصادية يف اٞتزائر كغَتىا من ا١تؤسسات تسعى الستخداـ و ا١تؤسسو 
، و٧تاعة كفاءة بكل ا١تستقبلية التحديات ١تواجهة ،أنشطتها ومراحل إنتاجها يعٚت يف واإلتصاؿ ا١تعلومات
مع  تيجيتهااإسًت  فيتكي وذلك من خبلؿ ،على حد سواء األجنبيةو  احمللية األسواؽ يف٢تا  مكانةولضماف 

د يف االسواؽ لتواجا و ا١تنافسةالدارة  سًتاتيجياتإو  ميكانيزماتتبٍت  يتطلب الذي الدوِف التسويق قتضياتم
 الدولية.

 سًتاتيجيةإ بناء قصد يف اٞتزائراإلقتصادية  ا١تؤسساتلدى  تدويلال ٓتيار ىتماـاإل تزايد دىأاألمر الذي 
على ىذه  يتحتم ،األجنبية ألسواؽا اخًتاؽ صعوبةلقلة اإلمكانيات ول ونظرا ،اإلقتصادية التقلبات١تواجهة ة متوازن

 البدائل ٖتديد و األجنبية األسواؽ ؽاالخًت  ا١تتاحة الفرص ستغبلؿإو  اشىتتم معايَت وفق العملا١تؤسسات 
 لذلك.  ا١تثلى اإلسًتاتيجية

 أعما٢تا و أنشطتها يف واالتصاؿ ا١تعلومات لتكنولوجيا االقتصادية يف اٞتزائر ا١تؤسسات تبٍت أ٫تيةلبياف و 
على  ثرىااإلتصاؿ وأ كنولوجيا ا١تعلومات وستخداـ شركة كوندور لتجاءت دراستنا لبحث وٖتليل مدى إ ا٠تارجية

 قتصادي.تدويل نشاطها اإل
 :التاِفدراستنا على النحو  إشكالية صياغةب أردنا أف نقـو ذكره سبق ا٦ت إنطبلقا و

 شكالية الدراسة:إ -أوال
 مدى وما ؟ نشاطها لتدويل الجزائرية اإلقتصادية المؤسسات تستخدمها التي اآلليات ىي ما
 ؟ تدويل نشاط شركة كوندور في اإلتصال و المعلومات نولوجياتك مساىمة

 التالية: و إستكماال لئلشكالية الرئيسية و تبسيطا ٢تا ٯتكن صياغة التساؤالت الفرعية
 ؟قتصادية يف اٞتزائراإليف ا١تؤسسات  و اإلتصاؿ تتكنولوجيا ا١تعلوماتطبيق  واقع ما ىو -
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 ؟لتدويل نشاطها اٞتزائر يف اإلقتصادية تا١تؤسسا إليها تلجأ اليت لياتاآل ىي ما -
 ؟سواؽ الدوليةؤلل شركة كوندور يف إخًتاؽ تصاؿتكنولوجيا ا١تعلومات واإلت كيف سا٫ت -

 ـرضيات الدراسة :فــ -ثانيا
و لئلجابة على إشكالية الدراسة و كذا التساؤالت الفرعية وجب علينا تقدٔف بعض الفرضيات كإجابات  

 :مبدئية ٯتكن حصرىا يف
فاوتة ٔتا ٮتلق فوارؽ جوىرية تصاؿ بنسب متاإل اٞتزائر تكنولوجيا ا١تعلومات وقتصادية يف ق ا١تؤسسات اإلتطب -

 قتصادي.داء نشاطها اإليف أ
٥تاطرة لطبيعة ا١تؤسسات اٞتزائرية  هاقلأ سًتاتيجيا ونسبها إأسواؽ الدولية لعل ىناؾ عدة آليات للدخوؿ لؤل -

 .ىو التصدير
 أعما٢تا رقموتعظيم  اإلقتصادي نشاطها تدويل تفعيلإُف  اإلتصاؿ و ا١تعلومات لتكنولوجيا condor شركة تبٍتيؤدي  -

 .التصديري
 : موضوعالىمية أ -ثالثا

 مستوى على ا١تنافسة درجة من الرفع إُف أدت اليت اٟتديثة العا١تية التطورات خبلؿ من البحث أ٫تية تربز
 ٖتقيق قصد التنافسية ا١تركاز أفضل ٖتقيق ٨تو سباؽ يف ا١تؤسسات من تجعل ٦تا ، الدولية و احمللية األسواؽ
 ا١تعلومات تكنولوجيا أ٫تية بدراسة البحث إىتم حيث ، ٦تكنة سوقية حصة أكرب إكتساب و رْتية من أىدافها

 وا١تسا٫تة تا١تعامبل لتسريع فعالة أداة بإعتبارىا بقائها وضماف ا١تؤسسات تأىيل يف تلعبو الذي الدور و واإلتصاؿ
 .الدولية لؤلسواؽ دخو٢تا تعزيز يف

 فاتورة يف متزايدا و كبَتا ارتفاعا تشيد اٞتزائرية فالسوؽ اٞتزائرية للمؤسسات بالنسبة اٟتاؿ ىو كذلك
 ا١تؤسسات أف حُت يف ، اٞتزائرية للسوؽ األجنبية ا١تنتجات غزو و احملروقات قطاع خارج للصناعات االستَتاد
 تنافسيتها رفع يف  التدويلية اإلسًتتيجيات وكذا اإلتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا أ٫تية بعد تستوعب َف اٞتزائرية
 تبٍت ضرورة إُف اٞتزائرية ا١تؤسسات يف القرار صناع إنتباه لفت يف البحث أ٫تية تربز حيث أىدافها، وٖتقيق

 هبا تدفع و السوقاحمللية يف مكانتيا على اٟتفاظ و التنافسية بيئتها مسايرة من ٘تكنها  تدويل آليات و اسًتاتيجيات
 سعي ظل يف خاصة التنافسية قدراتيا رفع و األجنبية، األسواؽ خدمة ٨تو نشاطها بتوسيع ذلك من أبعد إُف

 ٣تاهبة يف الوطنية ا١تؤسسات تأىيل لدرجة مراعاة دوف للتجارة العا١تية ا١تنظمة إُف نضماـإلا إُف اٞتزائرية اٟتكومة
 .الدولية افسةا١تن
 رداو ا١ت واالتصاؿ أحد أىم ا١تعلومات تكنولوجياعتبار أ٫تية ا١توضوع من كوف إ ربزف نأ أردنا حيث  

ٔتختلف إختصاصاهتا للتعامل معظروؼ ا١تنافسة الشديدة و  األعماؿ منظمات اعليه تعتمد ة اليتسًتاتيجياإل
ا ككل خاصة فيما ٮتص سًتاتيجياهتإزيز من أداء البيئات ا١تتغَتة ىدفها التعامل مع موارد ا١تؤسسة للتع

 :ُفضافة إباإل أساليب الدخوؿ لؤلسواؽ الدولية و إسًتاتيجيات 
  ؛قتصاديةاإلا١تؤسسات وتفعيل نشاط  تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ يف تأىيل الدور الذي تلعبو  -
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يف  هاتنشطأتوسيع و  التنافسية بيئتها سايرة، ١تتدويلالو آليات  سًتاتيجياتا١تؤسسات اٞتزائرية إل تبٍت ضرورة -
 ؛األجنبية األسواؽ

 يف بو تذ٭تُ  كنموذجوبيانو  ، condor شركة من طرؼتكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ  تبٍت األثر الناجم عن -
  تعزيز دخو٢تا لؤلسواؽ الدولية. زيادة حصتها السوقية و

 هتدؼ الدراسة إُف: ىداف الدراسة:أ -رابعا
 ؛ على تدويل النشاط االقتصادي  وانعكاساهتا اإلتصاالت و ا١تعلومات تكنولوجيا حوؿ شاملة ؤيةر  تقدٔف -
 ؛ يف اٞتزائر اإلقتصادية اتا١تؤسس يف آلياتوعرض  و التدويل واقعبياف  -
 .اإلقتصاديها على تدويل نشاط condorشركة  من طرؼ واإلتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا تبٍت أثر ٖتليل -

 : إختيار الموضوع وافع ومبرراتد -خامسا
 سباب ومربرات موضوعية وشخصية دفعتنا للبحث يف ىذا ا١توضوع، ٯتكن اٚتا٢تا فيما يلي:أىناؾ عدة 

ف الدور البارز الذي تؤديو تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاؿ يف النشاط االقتصادي أدى بنا اُف ا٧تاز ىذا إ -
 ؛ور ىذه األداة يف تدويل النشاط االقتصاديالبحث، والذي نسعى من خبللو اُف تبياف د

تعاظم دور تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاؿ، ووجوب االىتماـ هبا اكثر نظرا أل٫تيتها كمتغَت مهم يف خدمة  -
 التحوالت االقتصادية، خاصة يف ظل بروز االقتصاد الرقمي؛

 ة كوندور واثره على نشاط التدويل؛ ٤تاولة إبراز مدى استخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاؿ من طرؼ شرك -
 اىتما٦تنا بالبحث يف ىذا ا١توضوع ، الرتباطو بتخصص ا١تالية والتجارة الدولية الذي نزاوؿ فيو دراستنا. -

  المنهج المتبع في الدراسة: -سادسا
نهجُت جابة على اإلشكالية ا١تطروحة إعتمدنا على مبالنظر اُف طبيعة ا١توضوع ٤تل الدراسة، ومن أجل اإل

ساليب أا١تنهج الوصفي يف ْتث ووصف االطار النظري لتكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاؿ اضافة اُف اسًتاتيجيات و 
  واليت التدويل، وا١تنهج التحليلي يف ٖتليل ودراسة اٞتداوؿ والبيانات االحصائية اليت مت ٚتعها حوؿ ا١توضوع، 

يف  condorشركة جيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ يف تعزيز تنافسية األثر الذي تلعبو تكنولو حاولنا من خبل٢تا بياف 
 .األسواؽ ا٠تارجية من خبلؿ ولوج منتوجاهتا عرب آلية التصدير

 :بعاد الدراسةأحدود و -سابعا
 األبعاد التالية: موضوع ْتثنا يفدراسة تتمثل حدود 

  ؛التدويلآليات  و اإلتصاالت و ا١تعلومات تكنولوجياالذي ٘تثل يف دراسة العبلقة بُت : وضوعيالبعد الم -
 ؛(2021 -2018) مت ٖتديد فًتة الدراسة لتمتد من  البعد الزماني: -
 µ.الكهرومنزليةاألجهزة  و اإللكًتونية الصناعة condor شركة٘تثل يف دراسة البعد المكاني:  -

 



 مقدمة

 
 د

 الدراسات السابقة:  -ثامنا
، واٟتديث عن تكنولوجيا ا١تعلومات و لسابقةا الدراسات إُف ستنادإلا يستدعي علمي ْتث أي إثراء إف

ىذا الدراسات اليت تناولت اإلتصاؿ و أثرىا على تدويل أعماؿ ا١تؤسسات اإلقتصادية ليس با١توضوع اٞتديد وإ٪تا 
 سقاط ا١تباشر للمتغَتين، ولعل من أكثر ىذه الدراسات تعلقا با١توضوع الدراسات التالية:كانت دوف اإلوضوع  ا١ت
 أداء على واإلتصال المعلومات تكنولوجيا إستخدام أثر:"بعنواف( 2007 شوقي، شادِف) دراسة -0

 :إُف الدراسة ىدفت "الجزائرية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات
 ا١تؤسسات يف األداء مستويات على وأثرىا واالتصاؿ، ا١تعلومات تكنولوجيا إستخداـ طرؽ و كثافة تقييم -

 .وا١تتوسطة الصغَتة

 :إُف اسةالدر  وخلصت
 درجة وىي اٞتزائرية، ا١تؤسسات مستوى على%  29.5 يتجاوز ال التكنولوجيا إستخداـ معدؿ أف إُف -

 ا١تؤسسة؛ وحجم طرديا التكنولوجيا ٢تذ إمتبلكها ودرجة تتناسب
 ا١تقدمة ا٠تدمات جودة وٖتسُت والًتويج، االتصاؿ تكاليف ٗتفيض يف يربز التكنولوجيا إستخداـ تأثَت أف-
 .احمللية السوؽ يف والتوسع التنسيق اُف باالضافة ا١تعلومات، تداوؿ وسهولة زبائنلل
 جودة تحسين في واالتصــاالت المعلومات تكنولوجيـــــــا دور": بعنواف(  2013 ، عاصم خلود) دراسة -2

 :ٖتقيق إُف هتدؼ  "اإلقتصادية التنمية على وانعكاساتو المعلومات
 ؛واالتصاالت ا١تعلومات جياتكنولو  ٔتفهـو التعريف -
 ؛احملاسبية ا١تعلومات جودة يف واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا دور بياف -
 التنمية ٖتقيق على واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا ظل يف ا١تعلومات جودة انعكاسات بياف -

 .اإلقتصادية
 :إُف خلصت وقد

 ترابط اُف تؤدي عالية كفاءة ذات ةجديد وطرؽ اساليب واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا تعد -
 الكًتونيا؛ ا١تعلومات وتوصيل معاٞتة على قادرة لتكوف معا( االنًتنت) االتصاؿ وشبكات اٟتواسيب

 تبادؿ خبلؿ من االقتصادية والوحدات االفراد معرفة زيادة اُف واإلتصاالت  ا١تعلومات تكنولوجيا تؤدي -
 مستدامة؛ بشرية تنمية ٖتقق وبالتاِف ا١تستخدمُت ٥تتلف بُت ا١تعلومات

 األرباح و اإلكتماؿ و كالوضوح ا٠تصائص بعض اُف احملاسبية للمعلومات النوعية ا٠تصائص تفتقر -
 تكنولوجيا مع يتبلءـ ؤتا ا١تعلومات ىذه جودة ٖتسُت اُف تؤدي اليت التجميعية غَت وا١تعلومات ا١تستمرة

 ؛اإلتصاالت و ا١تعلومات
 أ٫تيتها ا١تعلومات ىذه فقداف اُف يؤدي ٦تا ا١تناسب الوقت يف معلومات تصاديةاإلق الوحدات توفر ال -

 واإلتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا توظيف ظل يف عالية ةّتود احملاسبية ا١تعلومات تتسم القرارات ١تتخذي
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مؤسسة في ال واإلتصال المعلومات تكنولوجياواقع إستخدام " ( بعنواف: 2016 ،زواغي ٤تمدراسة ) د  -3
 ىدفت الدراسة إُف: وقد" -ميدانيةدراسة  -اإلقتصادية و دورىا في تنمية تطوير المزايا التنافسية

نعكاس ذلك على ٖتسُت أداء او  ،واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجياتسليط الضوء على أ٫تية تبٍت و تطبيق  -
 ؛ا١تؤسسات اإلقتصادية

خاصة  ،طوير ا١تزايا التنافسية للمؤسسة اإلقتصاديةيف ت واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا معرفة مدى مسا٫تة  -
 فيما يتعلق ٔتيزة اإلبداع لدى ا١تورد البشري.

 وخلصت الدراسة إُف:
لتطورات اليت يف ا١تؤسسات ٤تل الدراسة ال يزاؿ بعيدا عن ركب ا واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجياأف إستخداـ  -

 ٖتصل يف ىذا اجملاؿ؛
 وتطوير ا١تزايا التنافسية للمؤسسة. واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجياوي بُت إستخداـ توجد عبلقة إرتباط معن -
 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور تحديد في مساىمة( بعنواف:" 2016دراسة ) ىناء عبداوي،  -4

ت ىذه ىدف "– موبيليس النقال للهاتف الجزائرية الشركة حالة دراسة - تنافسية ميزة المؤسسة إكساب في
 الدراسة إُف توضيح ٚتلة من النقاط نوجزىا فيما يلي:

 واإلتصاالت بالنسبة تقدٔف إطار نظري علمي منظم، من خبلؿ دراسة األ٫تية البالغة لتكنولوجيات ا١تعلومات -
 ؛للمؤسسة

ت بكل واالتصاال ٖتقيق ا١تؤسسة للميزة التنافسية مرتبط بشكل وثيق باالستخداـ اٞتيد لتكنولوجيا ا١تعلومات -
 ؛أبعادىا

 ؛للمؤسسة سًتاتيجية لتكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت يف ٖتقيق ميزة تنافسيةاإلإبراز أىم األدوار  -
 ؛تصاالتواإل الوقوؼ على واقع ا١تؤسسة اٞتزائرية ومدى استفادهتا من تطبيقات تكنولوجيا ا١تعلومات -
 موبيليس النقاؿ للهاتف اٞتزائرية لمؤسسةل التطبيقية الدراسة ضوء على االقًتاحات من ٣تموعة تقدٔف -

 .ا١تلحوظة النقائص بعض لتفادي كمحاولة

 وقد خلصت إُف:

 ا١تؤسسات أف ٧تد إذ ا١تعاصرة، األعماؿ بيئة يف أ٫تية األكثر ا١توارد أحد واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا -
 ؛التكنولوجيات تلك على كبَتة بدرجة تعتمد اليت ىي األعماؿ ٣تاؿ يف ملحوظا ٧تاحا ٖتقق اليت
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 البيانات قواعد وا١تعدات، األجهزة ، البشري ا١تورد) واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا أبعاد يف االستثمار إف -
 األرباح زيادة التكاليف، كتخفيض للمؤسسة ا١تزايا من العديد ٭تقق أف شأنو من( الشبكات الرب٣تيات،

 ؛تنافسية مزايا ٖتقيق وبالتاِف اٞتودة على اٟتصوؿ
 ا١تعلومات تكنولوجيا أ٫تها من لعل فعالة، السًتاتيجية ا١تؤسسات ووضع بناء يف تؤثر عوامل عدة ناؾى -

 تبنيها ا١تعاصرة األعماؿ منظمات على يستوجب حتمية ضرورة اٟتاِف وقتنا يف أضحت اليت واالتصاالت
 ؛اليـو األعماؿ َفعا يشهدىا اليت البيئية التغَتات مع للتماشي ٕتديدىا على والعمل

 اٟتالية األسواؽ على واحملافظة جديدة، ألسواؽ ا١تؤسسة اقتحاـ يف تساىم واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا -
 .وتوسيعها

إستراتيجيات التدويل و أشكال التواجد في األسواق ": ( بعنواف 2021 ،ٛتدآف ٤تمددراسة )  - 5
 :إُف لدراسةا دفتحيث ى  -حالة السوق الجزائري-الخارجية

 و٥تتلف أشكاؿ تواجدىا يف ا٠تارج؛ التعرؼ على احملددات األساسية لتدويل الشركات -
 التعرؼ على أسباب تبٍت شكل من أشكاؿ التواجد دوف آخر  بالنسبة للشركات. -

 وخلصت الدراسة إُف:
كما عد األكثر ٖتي لذي، وامرتبط على مدى معرفة ا١تستهلكُت احملليُت يةارجاالسواؽ ا٠تطبيعة التواجد يف أف  -

 يف ٖتديد طبيعة ىذا التواجد؛
على الوضعية اليت ٯتكن أف يتيحها للشركة الراغبة يف التواجد  و على نوعيتوويتوقف إختيار السوؽ يعتمد أف  -

 خارج سوقها األصلية.
 ىيكل الدراسة: خطة و -تاسعا
ذه الدراسة مقدمة عامة يتبعها ثبلثة فصوؿ، ىداؼ الدراسة ويف ظل اٟتدود ا١توضوعة ٢تا، تتضمن ىألتحقيق     

وؿ الفصل األحيث خصص للجزء النظري الفصلُت األوؿ والثآف، على النحو التاِف ، مث نتائج الدراسة والتوصيات
من ناحية ا١تفاىيم وعبلقتها باسًتاتيجيات ا١تؤسسات  جيا ا١تعلومات واإلتصاؿو تكنولاالطار ا١تفاىيمي لعرض ل

 تدويل متطلبات ١تعرفة وبياف ينما جاء الفصل الثآف بعنواف آليات تدويل ا١تؤسسات االقتصاديةاالقتصادية، ب
 .ا٠تارجية لؤلسواؽ للدخوؿ تطبيقها ٯتكن اليت االسًتاتيجيات و الطرؽ و اإلقتصادية ا١تؤسسات

ات تدويل نشاط تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاؿ وآلياما اٞتزء التطبيقي فجاء وفق الفصل الثالث بعنواف 
 تدويل ةآلي على أثرىاتكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ داخل ا١تؤسسة و استخداـ واقع ، لدراسة condorشركة 

 .آلية التصدير من خبلؿنشاطها 
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 :تمهيد
القرف ا١تاضي وبداية القرف الواحد والعشرين شهد العاَف يف ىذه الفًتة ثورة يف إستخداـ ٥تتلف  مع هناية 

التكنولوجيات، ومن أ٫تها تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ، ففي اإلقتصاديات اٟتديثة أصبح إقتصاد ا١تعرفة منافسا 
للنمو الرئيسي والثورة  اد التغَتات اٟتاٝتة نذكر تزايد أ٫تية ا١تعرفة بوصفها دافعاأىم أبع بُت إلقتصاد التصنيع، ومن
أكثر من  2018اؽ األنًتنت على ا١تستوى العا١تي لسنة ًت ؽ معدؿ إخاإلتصاالت، أين فا يف ٣تاؿ ا١تعلوماتية و

  ا١تؤسسات والدوؿ. خَتة ال غٌت عنها يف حياة الشعوب وألفقد باتت ىذه امستخدـ، أربع مليارات 
زايدا وملحوظا يف ٥تتلف ٣تاالت ونظرا للتحديات الراىنة لقي مفهـو تكنولوجيا ا١تعلومات اىتماما مت 

، فهذه التكنولوجيا َف توفر ٢تذا اجملتمع تقنيات وبر٣تيات، بل اٞتزئي او الكليك على ا١تستوى سواء أكاف ذل
قربت ا١تسافات وإختزلتها إُف حد إلغائها من الناحية العملية، فظهرت عنها معطيات جديدة كاآلنًتنت واليت 

 غَتىا من ا١تفاىيم ذات الصلة.إنبثق عنها مفاىيم جديدة كالتجارة اإللكًتونية، اإلدارة اإللكًتونية، و 
 وسنتطرؽ يف ىذا الفصل إُف:

  :؛تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال مدخل عام إلىالمبحث األول 
  ؛الدولية بيئة االعمالالمبحث الثاني: تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال و آثارىا على 
 :سات اإلقتصادية.وإستراتيجيات المؤس اإلتصال و المعلومات تكنولوجيا المبحث الثالث 
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 .تصالاإل تكنولوجيا المعلومات و مدخل عام إلىالمبحث األول: 
 و السريعة للتغَتات نظرا ذلك و البيئية، التهديدات و للفرص السريعة ستجابةاإل إُف اليـو ا١تؤسسات تاجٖت

 ٖتقيق من ا١تؤسسة تتمكن أف أجل من و.. .التنافسية و التكنولوجية و جتماعيةاإل و منها قتصاديةاإل ا١تتوقعة غَت
 ستعانةاإل و التقليدية إجراءاهتا إُف إضافة مبتكرة خطوات ٗتاذإ عليها يتوجب البيئة ىذه يف البقاء و النجاح
 .نشاطاهتا لتسهيل ا١تعلومات تكنولوجيا بأدوات

 .المطلب األول: مفاىيم عامة حول تكنولوجيا المعلومات واإلتصال
 تكنولوجيا" أو" اإلتصاؿ و للمعلومات اٟتديثة التكنولوجيا" أو" واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا"

 اآلِف اإلعبلـ: خاصة ا١تعلومات ونقل معاٞتة يف ا١تستعملة بالتقنيات يتعلق ما كل ىي بساطة بكل ،"ا١تعلومات
 لتكنولوجيا قتصادياإل النشاط قطاع إُف تشَت فهي ذلك، من وأوسع آخر ؤتعٌت. اإلتصاالت و واإلنًتنت
 عن( TIC) الصيغة وتعرب. اليومية حياتنا من كبَتا جزءا اليـو األخَتة ىذه وتشكل. واإلتصاؿ ا١تعلومات

 .واالتصاؿ ا١تعلومات لتكنولوجيا ا١توحدة التسمية
 ديدٖت من انطبلقا اإلقتصاد، يف جديدة كأداة التكنولوجيات ىذه مفهـو إُف التطرؽ يلي ما خبلؿ من سنحاوؿ
 .منها ا١تقصود لفهم أساسية تبدو اليت ا١تفاىيم

خاصة  –كغَتىا من ا١تصطلحات اٞتديدة   –ا١تعلومات  اجيتكنولو  ىَف ٖتض: مفهوم تكنولوجيا المعلومات -0
تغَت وجهات نظر ا١تفكرين مع ظهور االقتصاد اٞتديد بتعريف موحد، بل تعددت ىذه التعاريف وتنوعت تبعا ل

 تربز أوجو االختبلؼ واالتفاؽ فيما بينها. اليتا سندرج عدة تعاريف ، لذواالقتصاديُت
األدوات والتقنيات والنظم واليت ٯتكن إستخدامها للحصوؿ على ا١تعلومات والبيانات  هنا:أحيث عرفت ب

ة والقراءإذ تتضمن ىذه التقنيات اٟتاسوب بأنواعو، أساليب التخزين والطبع  ،ومعاٞتتها وٗتزينها وإسًتجاعها
 1."فضبل عن أساليب اإلستبلـ والنقل والستبليت وشبكات احملموؿ، والفاكس وأنظمة الرب٣تيات وتطبيقاهتا

إستعماؿ التكنولوجية اٟتديثة للقياـ  عنInformation technologie ا١تعلومات  اتكنولوجيكما تعرب 
 .2ات رقمية، نص، صوت أو صورة"بإلتقاط ومعاٞتة، وٗتزين وإسًتجاع، وإيصاؿ ا١تعلومات سواء يف شكل معطي

رئيسة لتغَتين  ةفهي قو  تقنيات ا١تعلومات ا١تعتمدة على أنظمة ا١تعلومات احملوسبة :أهناكذلك تعرؼ ب
العمل الوظيفي يف ٥تتلف  ت، وتصميم ا٢تياكل اإلدارية ومهماتاٗتاذ القرار إ داهتا يفأإلداري، و اا١تنظمي و 

 3." ا١تنظمات ذات النشاط العا١تي

                                                           
1
 Slack Nigel & Chambens S & Harland C. & Harrision , A. & Johanston , R., "operation Management " , 2 ed., 

Prentice pub ., London , 1998 .p240.  
 .171، ص:2019وي، علم إستشراؼ ا١تستقبل، دا الكتب ا١تصرية، الطبعة األوُف، مناؿ أٛتد الربدا 2
 .22، ص:2010البلمي والبيايت ، تكنولوجيا ا١تعلومات يف منظمات األعماؿ االستخدامات والتطبيقات ، مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، األردف،  3
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ؤكد فلسفة إدارة ا١تعلومات أف كل من تكنولوجيا معاٞتة وخزف وتسليم البيانات وا١تعلومات ٬تب أف وت
فضبل عن  ،كتكنولوجيا اإلنًتنيت واألنًتنات والتجارة اإللكًتونية ونظم التعاوف  ،تدار كنظم تكاملية ١توارد ا١تنظمة

 .1للمعلومات بواسطة اٟتاسوبا١تعاٞتة التقليدية 
التكنولوجيا المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات تعني كل أشكال " أف نستنتجما سبق من خبلؿ و  

 خلق وتخزين وتبادل ومعالجة المعلومات بأشكالها المختلفة ".
 شهد العاَف يف السنوات األخَتة تطوراً مذىبًل يف وسائل وتكنولوجيا االتصاالت مفهوم تكنولوجيا اإلتصال: -2

Communication Technology  إذ تطور ا٢تاتف اُف التيلكس، والفيديو تطور اُف الفيديوتكس، ومت
األقمار الصناعية وعصر االنًتنت والربيد اإللكًتوٓف، وال يزاؿ التطور مستمرًا يف  إطبلؽ تسميات متعددة كعصر

 .متنوعة األشكاؿ ىذا اجملاؿ ٦تا جعل العاَف قرية صغَتة عن طريق استخداـ وسائل لبلتصاؿ )تكنولوجيا االتصاؿ(
، Commou  ٔتعٌت Communisمشتقة من األصل البلتيٍت  Communicationsلمة إتصاالت فك

فعندما نقـو بعملية االتصاؿ فنحن ٨تاوؿ أف نقيم رسالة مشًتكة مع شخص أو ٚتاعة أخرى  ،ومعناىا مشًتؾ
Commonness  2ف ٤تددةمعلومات أو أفكار أو مواقأي أننا ٨تاوؿ أف نشًتؾ سوياً يف. 

أهنا: أي أداة أو وسيلة تساعد على إنتاج أو توزيع أو ٗتزين أو استقباؿ أو عرض  (روبن وبرنت) ويعرفها
 3 .البيانات
وىو  ،ستقباؿ البياناتإ ٗتزين و توزيع و يلخص ىذا التعريف تكنولوجيا اإلتصاؿ يف آالت ٘تكن من و

"آلية أو تقنية تعمل على إنتاج أو تخزين أو التصاؿ: أف تكنولوجيا االعديد بنفس ا١تذىب الذي ذىب إليو 
 استرجاع أو استقبال أو عرض المعلومات".

يف ا١تعجم اإلعبلمي بأهنا: "٣تمل ا١تعارؼ وا٠تربات ا١تًتاكمة وا١تتاحة  تكنولوجيا اإلتصاؿ رد تعريفو و 
ومات ومعاٞتتها وإنتاجها وٗتزينها واألدوات والوسائل ا١تادية واإلدارية والتنظيمية، ا١تستخدمة يف ٚتيع ا١تعل

 4."واسًتجاعها ونشرىا وتباد٢تا، أي توصيلها إُف األفراد واجملتمعات
وما يبلحظ على ىذا التعريف أنو ٚتع بُت النظر إُف تكنولوجيا االتصاؿ كعلم وكتقنية تستخدـ إلرساؿ 

 ا١تعلومات وتوصيلها.
التقنيات أو األدوات أو الوسائل أو النظم ا١تختلفة اليت  ٣تموع باهنا:تكنولوجيػا اإلتصاؿ  كذلك ينظر اُف

يتم توظيفها ١تعاٞتة ا١تضموف أو احملتوى الذي يراد توصيلو من خبلؿ عملية االتصاؿ اٞتماىَتي أو الشخصي أو 
و ا١ترسومة التنظيمي أو اٞتمعي و اليت يتم مػن خبل٢تػا ٚتع ا١تعلومات و البيانات ا١تسموعة أو ا١تكتوبة أو ا١تصورة أ

ا١تعلومات و  ٗتزين ىذه البيانات و أو ا١تسموعة ا١ترئيػة أو ا١تطبوعػة أو الرقمية من خبلؿ اٟتاسبات اإللكًتونية مث
                                                           

1
O'Brien, James A. " Introduction to Information Systems: Essential for the internetworked enterprise ", 9th ed., 

2000, McGraw-Hill.p441.   
 .127، ص:2004رْتي، عدناف ٤تمود وآخروف، االتصاؿ والعبلقات العامة، الطبعة األوُف، دار صفاء، عماف، األردف،  2
 .63، ص:1997ىرة، الدار ا١تصرية اللبنانية، ،القا 2حسن عماد مكاوي، تكنولوجيا االتصاؿ يف عصر ا١تعلومات، ط 3
 .166، ص: ٤2004تمد منَت حجاب، ا١تعجم اإلعبلمي، القاىرة، دار الفجر،  4
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تباد٢تا، وقد تكوف صالية و نقلها من مكاف إُف آخر و اسًتجاعها يف الوقت ا١تناسب و أخَتا نشر ىذه ا١تواد االت
جملاالت اليت يشملها ىذا احسب مرحلة التطور التارٮتي ٢تا و إلكًتونيػة  تلك التكنولوجيات يدوية أو آلية أو

 .1التطور"
بأف تكنولوجيا اإلتصاؿ ىي: "كل التكنولوجيات ا١تتعلقة ٯتكن القوؿ  ةمن خبلؿ التعريفات السابق

، االتصاؿ والسمعي بعمليات ا١تعاٞتة واإلنتاج وتبادؿ ا١تعلومات، واليت ٕتمع بُت ثبلث ٣تاالت تقنية: ا١تعلوماتية
 البصري".
ثورة  على أساس أف ،تكنولوجيا ا١تعلومات ٫تا وجهاف لعملة واحدة أف تكنولوجيا االتصاؿ وب و

تكنولوجيا االتصاؿ قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا ا١تعلومات اليت كانت نتيجة لتفجر ا١تعلومات 
ر اٟتاجة إُف ٖتقيق أقصى سيطرة ٦تكنة على فيض ا١تعلومات وتضاعف اإلنتاج الفكري يف ٥تتلف اجملاالت، وظهو 

ا١تتدفقة، وبناءا على ما سبق فإنو ال ٯتكن الفصل اآلف بُت تكنولوجيا االتصاؿ وتكنولوجيا ا١تعلومات، فقد ٚتع 
وبذلك  كات االتصاؿ مع شبكات ا١تعلوماتبينهما النظاـ الرقمي الذي تطورت إليو نظم االتصاؿ، وارتبطت شب

 قد انتهى عهد استقبلؿ نظم ا١تعلومات عن نظم االتصاؿ وتطور كل منهما.ف
تدمج عبارة تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ بُت  :(TIC) مفهوم تكنولوجيا المعلومات واإلتصال -3

ا١تعلومات واإلتصاؿ، وقد إرتبطت بدرجة وثيقة بثورة ا١تعلومات وثورة اإلتصاالت، وبالذات من خاالؿ 
وب واألنًتنت وبر٣تياهتما، والذي يصعب معو الفصل بينهما وأدى ىذا اإلرتباط ما بإساٗتداـ اٟتاسإنادماجه

 قتصاد ا١تعرفة.إالذي يكاد أف يكوف إندماجا دورا مهماً يف 
 ما يلي : منها ذكرحيث ناالتصاالت،  التعاريف اليت وردت ١تفهـو تكنولوجيا ا١تعلومات و وٗتتلف

 واٟتواسيب، و اإللكًتونيات الدقيقةندماج ثبلثي األطراؼ بُت إ" :اإلتصاالت ىيتكنولوجيا ا١تعلومات و 
 .2تعلقة بتداوؿ ا١تعلومات آلياً "وسائط االتصاالت اٟتديثة اليت تشمل ٚتيع األجهزة، والنظم، والرب٣تيات ا١ت

قنيات ا١تتطورة أهنػا تػشمل مػن األدوات والت :يف ىاأما الدكتور "عبد ا١تالك بن السبيت" فقد اختصر 
 ، مؤكداً أهنا تتشكل من جانبُت )تكنولوجيا اإلعبلـ اآلِف وتكنولوجيا االتصاؿ(. 3ا١تستخدمة يف قطاع ا١تعلومات

حيازة،  :"تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت على أهنا ا١تتقدـ للتعليم اإل٧تليزي ماكميبلف قاموسويعرؼ 
متنية، ورقمية بواسطة مزيج من اٟتاسوب اإللكًتوٓف، واالتصاالت  معاٞتة، ٗتزين وبث معلومات ملفوظة، مصورة،

 السلكية والبلسلكية، ومبٍت على أساس اإللكًتونيات الدقيقة".

                                                           
، 17لعدد:حديد يوسف، تكنولوجيا االتصاؿ اٟتديثة واخًتاؽ ا٠تصوصية الثقافية لؤلسرة اٟتضرية اٞتزائرية، ٣تلة العلـو اإلنسانية واإلجتماعية، ا 1

 .262. 261، ص ص:2014ل، اٞتزائر، جامعة جيج
 .54، ص:2009ٚتاؿ داود سليماف، اقتصاد ا١تعرفة، دار الياروزي العلمية للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  2
توراه، قسنطينة، بن السبيت، عبد ا١تالك، تكنولوجيا ا١تعلومات: أنواعها ودورىا يف دعم التوثيق والبحث العلمي، جامعػة قػسنطينة ٪توذجػا، أطروحة دك 3

 .11، ص: 2002
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٣تموعة مًتابطة ومتكاملة من  :تصاالت ىيواإلتكنولوجيا ا١تعلومات  اآلخر أفالبعض يف حُت يرى 
 .، وإنتاجها، وٗتزينها واسًتجاعها، وإيصا٢تااألدوات التقنية، تتفاعل مع بعضها يف حجز ا١تعلومات

تصاالت ىي التكنولوجيا المسؤولة عن واإلتكنولوجيا المعلومات  :من خبلؿ التعاريف السابقة ٯتكننا أف نستنتج أف
تصاالت، للقيام بأنشطة تداول اإلستخدام الفعال للحواسيب وبرمجياتها ومختلف األجهزة األخرى، إلى جانب شبكات اإل
 .إيصال المعلومات سترجاع، ووإ، وإنتاج، وتخزين، حجزعلومات آليا والمتضمنة الم

 .المطلب الثاني: تكنولوجيا المعلومات واإلتصال: خصائصها، وظائفها وأىميتها
تسجيل،  التكنولوجيا ا١تستعملة ألجل خلقتعرؼ تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاالت على أهنا كل أشكاؿ 

ا١تيادين فقد ٚتيع ، ويف 1وات، صور،...(أصت، معطياا١تعلومات ٔتختلف األشكاؿ ) وإستعماؿ ،تبادؿ، عرض
، حيث أثبت اإلعبلـ بتقنياتو ا٢تائلة أنو أكثر إتساعاً  أعطت التحوالت اليت أتت هبا العو١تة لئلعبلـ واإلتصاؿ بعداً 

و٤ترضها، وعلى ىذه الداللة كاف لو  ٤ترؾ التحوالت يف السياسة، االقتصاد، الفكار، الفن، والثقافة بل ىو ٤تورىا
 .2السابقة كيل ا١تعرفة وخلق ا١تعايَت اٞتديدة ويف تدمَت أنظمة القيم التقليديةتش يفذاؾ اٞتباروت 

لتكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ ٣تموعة من ا٠تصائص ٕتعلها تتمتع  ص تكنولوجيا المعلومات واإلتصال:خصائ -0
 استنتاج ىذه ا٠تصائص فيما يلي : يف ٥تتلف اجملاالت وٯتكن بقدرات عالية وتأثَتات متزايدة 

 متجاوزة. –إلكًتونيا  –فالتكنولوجيا جعلت كل األماكن  تقليص الوقت: -
تتيح وسائل التخزين اليت تستوعب حجما ىائبل من ا١تعلومات ا١تخزناة واليت ٯتكن الوصوؿ  تقليص المكان: -

 إليها سهولة.
يز تكنولوجيا ا١تعلومات ىو تطوير ا١تعرفة وتقوية فرص تكوين ا١تستخدمُت من أىم ما ٯت الذكاء االصطناعي: -

 3.أجل الشمولية والتحكم يف عملية اإلنتاج
إذ أصبح إنتشار إستخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ ليس يف األماكن التقدم واإلنفجار المعرفي:  -

إُف ـ رافقة كل إنساف أينما  التقنيات تطمح  ا١تتخصصة فقط، بل يف أغلب ا١تنازؿ أيضا، حىت باتت ىذه
ولقد واكب االنفجار ا١تعريف تقدما تقنيا يف االتصاالت، ويف حفظ ونقل ا١تعلومات وتداو٢تا بشكل َف  كاف

 يكن يصدؽ قبل سنوات قليلة.
د ونتيجة التقدـ التقٍت يف حفظ ا١تعلومات ومعاٞتتها مع تقدـ عاَف اإلتصاالت، فق االنتشار عن بعد: -

توسعت آفاؽ االنتشار ا١تعلومايت من أقصى الكرة األرضية إُف أدناىا عن طريق شبكات اٟتاسب اآلِف، 
 واالتصاؿ ا٢تاتفي.

                                                           
روط تطبيقها يف بوقلقوؿ ا٢تادي، بلغرسة عبداللطيف، اآلثار ا١تًتتبة على إدماج تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ من الناحية االسًتاتيجية والتنظيمية وش 1

 .2، ص:2005نوفمرب  13و  12ا١تؤسسة اٞتزائرية، ورقة مقدمة إُف ا١تلتقى الدوِف حوؿ ا١تعرفة، بسكرة، 
2
 Chokri ElFidha, Mohamed Hidi Charki, Le role des TIC dans le developpement de la relation client application 

à la relation banque/enterprise, la revue des siences de gestion, marketing, France, 2008, p 124. 
ولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت يف إكساب ا١تؤسسة ميزة تنافسية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكًتاه، جلمعة ىناء عبداوي،مسا٫تة يف ٖتديد دور تكن 3

 .43، ص:2016بسكرة، 
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إف التقدـ التقٍت أدى إُف سهولة اٟتصوؿ على ا١تعلومات ا١تخزنة يف  سهولة الحصول على المعلومات: -
ادة القصوى من ىذه ا٠تصوصية للتقنية ستفاإلاٟتاسوب وإسًتجاعها، وىذا ما ٭تتم على اجملتمعات 

 1.ا١تعاصر
أي أف ا١تستعمل ٢تذه التكنولوجيا ٯتكن أف يكوف مستقبل ومرسل يف نفس الوقت فا١تشاركُت يف  التفاعلية: -

عملية االتصاؿ يستطيعوف تبادؿ األدوار ,وىو ما ٝتح ٓتلق نوع من التفاعل بُت األشخاص وا١تؤسسات 
صطلحات جديدة يف عملية االتصاؿ مثل ا١تمارسة الثنائية, التبادؿ والتحكم وباقي اٞتماعات وبإدخاؿ م

 ...اٍف.
وتعٍت إمكانية إستقباؿ الرسالة يف أي وقت يناسب ا١تستخدـ ,فا١تشاركُت غَت مطالبُت بإستخداـ  الالتزامنية: -

إُف ا١تستقبل. دو٪تا حاجة  النظاـ يف الوقت نفسو، ففي الربيد اإلليكًتوٓف ٧تد الرسالة ترسل مباشرة من ا١ترسل
 .2ء العملية وقد يسًتجعها فيما بعدلتواجد ىذا األخَت أثنا

وىي خاصية تسمح بإستقبللية تكنولوجية ا١تعلومات واالتصاالت، فاالنًتنات مثبل تتمتع  الالمركزية: -
 بإستمرارية عملها يف كل األحواؿ، فبل ٯتكن ألي جهة أف تعطلها على مستوى العاَف.

وىو احمليط الذي تنشط فيو ىذه التكنولوجيات، حيث تأخذ ا١تعلومات مسارات ٥تتلفة ومعقدة  مية:العال -
تنتشر عرب ٥تتلف مناطق العاَف، وىي تسمح لرأس ا١تاؿ بأف يتادفق إلكًتونًيا خاصة بالنظر إُف سهولة 

١تكاف واالنتقاؿ عرب اٟتدود ا١تعامبلت التجارية اليت ٭تركها رأس ا١تاؿ ا١تعلومايت فيسمح ٢تا بتخطي عائق ا
 الدولية.

إف اإلنتشار الواسع وا١تتسارع يف تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ  وظائف تكنولوجيا المعلومات واإلتصال: -2
صالية واإلعبلـ يف وقتنا اٟتاضر، أدى إُف زيادة إلتفاؼ اٞتماىَت حو٢تا واإلستفادة ٦تا قدمتو من خدمات إت

 حيث أصبح لتكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ عدة وظائف رئيسية تتمثل يف: ادينوإعبلمية يف شىت ا١تي
حيث تعد ىذه الوظيفة ىي األوُف اليت ٯتكن أف توفرىا تكنولوجيا ا١تعلومات من  جمع المعلومات: -0.2

 .3ةخبلؿ تكديس ا١تعلومات وٕتميعها اليت سيتم التعامل معها الحقا ألغراض معينة سواء للفرد أو ا١تنظم
ويعد النشاط األكثر إرتباطا مع اٟتاسوب. إف ا١تعاٞتة عادة ىي الغاية اليت من أجلها يشًتي  المعالجة: -2.2

األفراد أو ا١تنظمات اٟتواسيب. وإف وظيفة ا١تعاٞتة تتضمن ٖتويل ٚتيع أشكاؿ البيانات أو ا١تعلومات وٖتليلها 
 يت:وتركيبها. وتشمل ا١تعاٞتة على عدة عمليات وىي كاآل

                                                           
1
 Turner, Weickgenannt ,"Accounting Information Systems-Controls and Processes", Wiley, United States of 

America, 2009. P:09. 
ور تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ داخل ا١تؤسسة اٞتزائرية، مذكرة ماجستَت، ٗتصص تسيَت ا١توارد البشرية، جامعة تلمساف، اٞتزائر، ز١تاط مرٔف، د 2

 .16، 15، ص،ص: 2009/2010
3
 Post, Gerald & Anderson, David, L, "Management Information Systems: Solving Business Problems With 

Information technology ", 2nd ed, Irwin, McGraw-Hill. 2000, p: 122. 
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: وىي ٖتويل أي نوع من ا١تعلومات إُف أشكاؿ ٥تتلفة أكثر تفصيبل وتنوعا ودقة حيث معالجة المعلومات -
 تكوف معلومات هنائية واضحة وىادفة.

 نظم معاٞتة فإ معاٞتة الكلمات والوثائق ا١تستندة إُف النص ٔتا يف ذلك التقارير واألخبار وا١تراسبلت، -
 لبيانات والصور يف اٟتاسوب وٖتويلها إُف أشكاؿ مفيدة وجذابة.الكلمات تتيح لؤلفراد إدخاؿ ا

 ٖتويل ا١تعلومات البصرية ا١ترئية وا١تنتجات والرسـو والصور إُف شكل ٯتكن إدارتو ضمن :معالجة الصورة -
 اٟتاسوب أو ٖتويلو بُت األفراد واٟتواسيب األخرى.

شهدت ىذه ا١تعاٞتة تطورا نوعيا فقد وجدت إذ  وىي نقل ا١تعلومات الصوتية وٖتويلها. :معالجة الصوت -
 ٗتاذ إجراءات ٤تددة.إلتسمح لؤلفراد بالتحدث مباشرة إُف نظاـ اٟتاسوب لتوجيهو  نظما

تستخدـ تكنولوجيا ا١تعلومات غالبا لتوليد ا١تعلومات من خبلؿ ا١تعاٞتة. إف توليدا١تعلومات  :توليد المعلومات -
بشكل مفيد سواء كاف ذلك بشكل اإلعداد أو ا١تتوف أو الصوت أو  يشَت إُف تنظيم البيانات وا١تعلومات

 الصورة ا١ترئية وأحيانا إعادة توليد ا١تعلومات بشكلها األصلي. ويف أحياف أخرى ٬تري توليد شكل جديد.
تساعد اٟتواسيب على احملافظة على البيانات وا١تعلومات إلستخدامها يف وقت  :الخزن واستعادة المعلومات -

واف البيانات وا١تعلومات توضع يف وسائط للخزف مثل األقراص ا١تمغنطة أو األقراص ا١تد٣تة اليت  الحق.
يستطيع اٟتاسوب قراهتا عند اٟتاجة إليها. ويقـو اٟتاسوب بتحويل البيانات وا١تعلومات إُف شكل يأخذ حيزاً 

لصويت ولكن بصورة شفرية أصغر من ا١تصدر األصلي، فمثبل أف ا١تعلومات الصوتية ال ٗتزف بشكلها ا
 .1قلأ إلكًتونية تأخذ حيزاً 

تنبع أ٫تية تكنولوجيا ا١تعلومات من خبلؿ ما تقدمو لؤلفراد  ة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال:أىمي -3
وا١تنظمات من دعم يساعد اٞتميع يف الوصوؿ إُف ٖتقيق أىدافهم، كوهنا توفر الوسائل واألدوات والتقانات 

ذا اجملاؿ .إذ بات من الصعب إدارة ا١تنظمات الكبَتة بأساليب اإلدارة ا١تألوفة، إذ وجدت ا١تنظمات ا١تساعدة يف ى
وعليو فاف أ٫تية تكنولوجيا ا١تعلومات  ،2ة يف ٣تاِف ا١تعلومات واإلتصاالتالعوف فيما أبدعتو الثورة العلمية والتقني

 تكمن يف مايلي:
 ؛طريق تنظيم كفاءات ا١تستخدمُت عنتعمل على تطوير أدوات اإلدارة العليا  -
 ؛اؽ احمللية إُف األسواؽ العا١تية٘تثل وسيلة ىجـو ومنافسة بالنسبة للمؤسسة، إذ تسمح با٠تروج من األسو  -
ومنتجاهتا   يف كل مفاصيل ا١تنظمة وأعما٢تا تعمل تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ على إحداث تغَتات جذرية -

 ؛ ٥تتلف أنشطة ا١تنظمإستخدامها يفأسواقها إلمتداد  و

                                                           
1
  Senn, J. A," Business: Principles Practices & Opportunities", 2nd ed, Prentice- Hall International, Inc., New 

Jersey1998 , P: 24. 
علومات دراسة استطبلعية يف بيئة عمل عراقية، ٣تلة كلية بغداد للعلـو غساف قاسم داود البلمي، ٖتليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا ا١ت 2

 .8، ص:2013االقتصادية اٞتامعة ، العدد ا٠تاص ٔتؤ٘تر الكلية 
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تعد تكنولوجيا ا١تعلومات العصب اٟتيوي لنشاط ا١تنظمة، وإف عدـ وجودىا يؤدي إُف ضعف إٗتاذ القرارات  -
الصحيحة، فلقد ساعدت يف ٖتسُت عملية صنع القرارات اليت أصبحت تتم عرب معلومات تتسم بدرجة عالية 

حيث الكم والنوع، فضبل عن اٟتصوؿ عليها يف الوقت من الدقة والسرعة يف اإلسًتجاع وبث ا١تعلومات من 
ا١تناسب ومن خبلؿ إ٬تاد قنوات إتصاؿ جديدة ٯتكن زيادة سرعة ا١تعلومات وتدفقها وتباد٢تا بُت ا١تستويات 

 .1إلدارية وتطوير أساليب عمل جديدةا
فرص و خلق ٗتصصات ٢تا أثر يف ٖتديد طبيعة أنشطة ا١تنظمة وتوجهها اإلسًتإتي من خبلؿ ما توفره من  -

٧تاز أعما٢تا إكما ساعدت يف ظهور ما يعرؼ با١تنظمات االفًتاضية اليت تعتمد يف   ،2و٣تاالت عمل جديدة
 على تكنولوجيا ا١تعلومات.

ويرى العنزي، أف أ٫تية الثورة التكنولوجية للمعلومات واإلتصاالت اليت تتمثل بإعتمادىا على ا١تعرفة العلمية  -
تعتمد على ا١تكونات ا١تادية ة من ا٠تربات وا١تهارات، واإلستخداـ ا١تبلئم للمعلومات، إذ ال وا١تعرفة ا١تكتسب

لذي يطلق عليو برأس ا١تاؿ بل إف ٤تورىا و٤تركها األساسي ىو العقل البشري ا١تتمثل با١تورد البشري وا فقط
 .3الفكري

حملفز الرئيسي لنشاطات إُف أف تكنولوجيا ا١تعلومات قد أصبحت ا Turbanوهبذا الصدد يضيف 
 4 :ثلة يفاألعماؿ يف عاَف اليـو وذلك بسبب قد رات ىذه التكنولوجيا وإمكانياهتا ا١تتم

 ؛رقمية كبَتة اٟتجم وبالغة السرعةالقياـ ْتسابات  -
 ؛قيقة ورخيصة ضمن ا١تنظمات وبينهاالتزويد بإتصاالت سريعة ود -
 ؛ن ا١تعلومات ويف كل أرجاء العاَفمالسماح باٟتصوؿ السريع والرخيص على كميات كبَتة  -
 ؛اء يف موقع واحد أو يف عدة مواقعزيادة فاعلية األشخاص العاملُت وكفاءهتم يف ٣تاميع سو  -
 ؛وضوح معلومات تتحدى العقل البشريتقدـ وب -
تساعد على تطوير األعماؿ من الشكل اليدوي إُف الشكل اآلِف ٦تا ٬تعل التعامل معها إلسًتجاع ا١تعلومات  -

 سهل وأكثر وفرا للوقت.أ
 
 
 

                                                           
، كلية اإلدارة غدادالتميمي وساـ خالد، العبلقة بُت القيم الثقافية وتقانة ا١تعلومات وأثرىا يف صنع واٗتاذ القرارات، رسالة ماجستَت مقدمة إُف جامعة ب 1

 .46، ص: 2007واالقتصاد، 
 .182، ص: 2003ياسُت سعد غالب، نظم ا١تعلومات اإلدارية، دار اليازو ري العلمية للنشر والتوزيع ، عماف،  2
دارية، اجمللد الثامن، لعنزي سعد علي ٛتود،" رأس ا١تاؿ الفكري :الثروة اٟتقيقية ١تنظمات القرف اٟتادي والعشرين"، ٣تلة العلـو االقتصادية واإل 3

 .33، ص: 2001، بغداد، 25العدد:
4
  Turban,E.Fram & Ephraim,M& Wetherbe,J,"Information Technology for Strategic Management" ,John Willey 

& Sons.Inc,2002 p4. 
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 .اإلتصال المطلب الثالث: مكونات تكنولوجيا المعلومات و
 وا٠تزف والرب٣تيات، والبيانات، ا١تكونات ا١تادية للحاسوب، بكافة اإلتصاؿ تكنولوجيا ا١تعلومات و تعٌت

، وتتمثل يف 1للمنظمةباإلضافة إُف الشبكات اليت تساعد على توفَت منصة ١تشاركة موارد تكنولوجيا ا١تعلومات 
 ا١تكونات األساسية التالية:

وتشمل كافة ا١تكونات ا١تادية اليت تستخدـ يف إستغبلؿ تكنولوجيات ا١تعلومات  :األجهزة والمعدات -0
ولعل  ،واإلتصاالت، من حواسيب، وطابعات، وماسحات ضوئية، وكامَتات مراقبة، ىواتف، فاكس،....إٍف

 تطرؽ إليو بنوع من التفصيل.ب إذ سناسيو اٟت ةز أجهأ٫تها 
تشكل تكنولوجيا أجهزة اٟتاسوب األساس ا١تادي ١تكونات تكنولوجيا ا١تعلومات : وأنواعو الحواسيب -0.0

ومن ثاـ  ع الكبَتة من البيانات بشكل آِف"وسيلة إلكًتونية صممت إلستقباؿ اجملاميواإلتصاؿ، فاٟتاسوب ىو
تائج ومعلومات مفيدة وقابلة لبلستخداـ، ٔتوجب ٣تموعاة من التعليمات ٗتزينها، معاٞتتها، وٖتويلها إُف شكل ن

فوجود اٟتاسوب أصبح ضرورة ال بديل عنها أبدا، ويكوف من الصعب أف ٧تد  ،2اليت يطلق عليها اسم الرب٣تيات"
ناؾ ختبلؼ يف طبيعة األعماؿ فقد كاف ىواإلنشاط أو عمبل معينا ال مكاف للحاسوب فيو، ونتيجة للتطورات 

 :3ومن ىذه األنواع ما يأيت ة لتناسب ىذه األعماؿ والتطوراتتنوع يف اٟتواسيب ا١تستخدم
يطلق على ىذا النوع تسمية اٟتاسوب الشخصي والذي يوضع على منضدة أو يف  :الحواسيب المايكروية -

جم ا١تكتب. وكذلك حواسيب دفًت ا١تبلحظات وىي نسخ مصغرة من اٟتواسيب ا١تايكروية قد يكوف ْت
الكتاب وصممت للعمل والنقل، ويستطيع األفراد ٛتل ىذه اٟتواسيب أينما ذىبوا وعلى سبيل ا١تثاؿ 
حاسوب البلبتوب وىو صغَت للغاية ويبلغ حجمو حجم حاسبة اٞتيب وىي أصغر اٟتواسيب النقالة 

 ات اإللكًتونية.وتستخدـ للقياـ بعدد صغَت من الوظائف مثل إدامة التقارير الشخصية والعناوين والصفح
وىي اٟتواسيب اليت ترتبط على ٨تو أكثر باألعماؿ والسيما ا١تنظمات الكبَتة،  :حواسيب متوسطة المدى -

وأف  ،خاص مع كميات كبَتة من ا١تعلوماتوىي حواسيب ذات مدى متوسط. إف ىذه اٟتواسيب تربط األش
ى أقساـ ا١تنظمة أيضا. وكذلك قد تكوف العبلقة التبادلية اليت توفرىا ىذه اٟتواسيب قد تكوف على مستو 

على مستوى ا١تنظمات ا١تختلفة. وتكوف ىذه اٟتواسيب أكثر كلفة من سابقتها و٢تا قدرة ٪توذجية يف خزف 
 الكثَت من البيانات وا١تعلومات.

وىي أكثر اٟتواسيب قوة وا١تصممة ٟتل ا١تسائل اليت ٖتوي حسابات طويلة وصعبة  :الحواسيب فائقة القدرة -
ؤتا أهنا تستطيع أداء عدة مبليُت من اٟتسابات يف الثانية فإف العلماء يعدوهنا مفيدة جدا يف عمليات صعبة  

                                                           
1
 Laudon. K.C., Laudon. J.P ―Management Information Systems- Managing The Digital Firm‖, 8th, Pearson 

International Firm, 2006, P: 07.  
 . 120، ص:2002، 1عامر إبراىيم قندٞتي، إٯتاف فاضل السمرائي، تكنولوجيا ا١تعلومات وتطبيقاهتا، مؤسسة الوراؽ، عماف، األردف، ط 2

3
 Senn, J. A, "Business: Principles Practices & Opportunities", 2nd ed, Prentice- Hall International, Inc., New 

Jersey 1998, p: 14.  
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كالتنبؤ بأحواؿ الطقس وإعداد النماذج للنظم الكيمياوية واٟتياتية ورسم سطح الكواكب ود راسة الشبكة 
 العصبية يف الدماغ.

ونات ا١تادية كافة ا١تكونات واألجزاء ا١تلموسة يف النظاـ ا١تكتتضمن : المكونات المادية للحاسوب -2.0
 وا١تستخدمة يف إدخاؿ و معاٞتة البيانات وإخراج ا١تعلومات وىي عبارة عن ٜتس مكونات ىي:

ىي حلقة وصل بُت اٟتاسوب وبُت ا١تستخدـ وتقـو بتلقي البيانات من الوسط ا٠تارجي إُف  :وسائل اإلدخال -
وف من وسائل اإلدخاؿ ا١تباشرة مثل لوحة ا١تفاتيح ، والفأرة، والقطة الصوت، والكامَتا ا١تعاٞتة ا١تركزية، وتتك
 وغَتىا من األدوات.

: واليت ٘تثل اٞتزء الرئيسي من منظومة اٟتاسوب اليت تعاًف البيانات وتسيطر على وحدة المعالجة المركزية -
 ة.نظاـ اٟتاسوب. اليت تقـو بتنفيذ الرب٣تيات لتأدية مهمة معين

 مثل ا٠تزف األوِف الداخلي، وا٠تزف الثانوي كاألقراص واألشرطة ا١تمغنطة، واألقراص الضوئية. :وسائل الخزن -
تؤدي مهمة إيصاؿ اٟتاسب إُف الوسط ا٠تارجي ، لنقل النتائج ا١تتولدة عن العمليات  :وسائل اإلخراج -

لطابعات، والشاشات، ووسائل اإلخراج ا١تعاٞتة ا١تركزية إُف اٞتهات ا١تستفيدة. ومن أىم ىذه الوسائل ا
 1.الصويت

 وُتستخدـ لربط اٟتواسيب ببعضها البعض. :وسائل اإلتصال -
 قواعد البيانات  -2

 وا١تخزنة يف أجهزة خزف البياناتىي ٣تموعة من البيانات أو ا١تعلومات ا١تًتابطة ماىية قواعد البيانات:  -0.2
 نات الكلفةالشركة، معايَت الوقت ١تختلف عمليات الشركة ، بيا وٯتكن أف تكوف قاعدة البيانات ٥تزف سجبلت

 أو معلومات ٗتص طلب الزبوف. وٯتكن إضافة وتعديل وٖتديث قاعدة البيانات بإستمرار لتواكب ا١تتغَتات
اإلسًتاتيجية وفق أسس صحيحة، وليتمكن باقي ا١تستخدمُت النهائيُت  ا١تستجدة، ١تساعدة ا١تديرين يف إٗتاذ قرار

 .2القياـ بأعما٢تم بكفاءة وفاعلية من
وفقا للمفهـو السابق لقواعد البيانات تنظم ىذه القواعد عادة أربعة مستويات  مكونات قواعد البيانات: -2.2

 منطقية وذلك وفقا لدرجة ٕتميع وتسلسل البيانات بداخلها، و تتكوف من أربعة عناصر أساسية ىي:
 ؛تالبيانا قواعد -
 ؛ا١تلفات -
 ؛السجبلت -
 عناصر البيانات. -

                                                           
جامعة بسكرة  سناء عبد الكرٔف ا٠تناؽ، دور تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاالت يف عمليات إدارة ا١تعرفة، ا١تؤ٘تر الدوِف ا٠تامس حوؿ اقتصاد ا١تعرفة، 1

 .240-239ص: -، ص2005افريل  27-25لفًتة 
، تقانة ا١تعلومات وإدارة ا١تعرفة وأثر٫تا يف ا٠تيار اإلسًتاتيجي: دراسة ٖتليلية مقارنة آلراء عينة من مديري ا١تصارؼ العراقية، عجاـ إبراىيم ٤تمد حسن 2

 .52، ص:2007كلية اإلدارة واإلقتصاد، -رسالة دكتوراه مقدمة إُف اٞتامعة ا١تستنصرية
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وعليو تكوف قواعد البيانات عبارة عن ٣تموعة من البيانات ا١تنظمة يف ملفات ىذه األخَتة بدورىا عبارة 
عن ٣تموعة من البيانات ا١تنظمة يف سجبلت و اليت تنتمي ٚتيعا إُف موضوع ٤تدد كما ٬تب أف تكوف ىذه 

 وٖتديثها من وقت آلخر.البيانات مًتابطة و٣تمعة بطريقة ٘تكن من استخدامها 
تتألف بر٣تيات اٟتاسوب من تعليمات مرب٣تة ومفصلة السيطرة والتنسيق على مكونات األجهزة البرمجيات:  -3

نظاـ ا١تعلومات. والرب٣تيات ىي اليت ٖتكم عمل ا١تكونات ا١تادية وتتوُف مهاـ تطبيقات ٥تتلفة وقد  ا١تادية يف
مم الرب٣تيات كي توجو اٟتواسيب يف قراءة ا١تدخبلت وخزف البيانات وإسًتجاعها تصأصبحت من التكنولوجيا ا١تهمة. إذ 

وإجتهد العلماء منذ مطلع الثمانينات لتطوير بر٣تيات ٘تتلك القدرة  ،ٖتويلها إُف أشكاؿ مفهومة ومفيدةوٖتديثها و 
 .1اليت تُعرؼ بنظم الذكاء الصناعي على ٤تاكاة التفكَت البشري و

وٖتتاج إُف مبلكات فنية مؤىلة لتحليل  ،2مكتوبة بلغة خاصة يفهمها اٟتاسوبعليمات وتعد الرب٣تيات ت
وتصميم األنظمة وبر٣تتها ، ويستخدـ ا١ترب٣توف معرفتهم بكيفية إستخداـ عمل اٟتاسوب من أجل وضع ٣تموعة 

ا مرارًا حىت من التعليمات اليت تنجز وظائف مفيدة، وتدخل ىذه التعليمات إُف اٟتاسوب وفحصها وتعديله
 :4و٬تب أف تتميز الرب٣تيات الكفوءة ٔتا يأيت ،3تعطي النتائج الصحيحة ا١تطلوبة

 ؛امج النظاـ قدرة عالية على ا٠تزفأف يكوف لرب  -
 ؛مستفيد اإلتصاؿ معاً يف وقت واحدأف توفر ألكثر من  -
 ؛انعو القراريت تطلبها اإلدارة وصأف تعمل على ٖتليل البيانات وتبويبها وتلخص ا١تعلومات ال -
 ؛الرب٣تيات ا١تتوافرة يف األسواؽ أف تكوف من أفضل وأحدث -

 والرب٣تيات على نوعُت رئيسُت ٫تا:
وىي برامج عامة تدير موارد اٟتاسوب مثل بر٣تيات نظاـ : System Softwareالنظام  برمجيات -1.3

 .Windowsالتشغيل والذي يدير ويساند عمليات نظاـ اٟتاسوب مثل 
وىي عبارة عن الربامج اليت تقـو با١تعاٞتة ا١تباشرة : Application Software يات التطبيقبرمج -2.3

ألجل اإلستخداـ الشخصي بواسطة ا١تستخدـ النهائي مثل برنامج الرواتب، وبرنامج معاٞتة الكلمات وبرنامج 
 . (CAD) التصنيع. بواسطة اٟتاسوب ، وبرامج أخرى مثل برنامج التصميم بواسطة اٟتاسوب

 
                                                           

1  Laudon C., Kenneth and P. Laudon, Jane "Management Information Systems", 6th ed , 2000, Prentice Hall 

Int., Inc p: 12. 
 .52عجاـ إبراىيم ٤تمد حسن، مرجع سابق، ص:  2

ارة األعماؿ مقدمة أبو غنيم أزىار نعمة عبد الزىرة، ا١تعرفة التسويقية وتكنولوجيا ا١تعلومات وأثر٫تا يف األداء التسويقي، أطروحة دكتوراه فلسفة يف إد 3
 .108، ص  2007للجامعة ا١تستنصرية ، كلية اإلدارة واإلقتصاد ، 

سالة ماجستَت العبادي باٝتة ،عبود ٣تيد، أثر نظاـ ا١تعلومات يف دعم صناعة القرار؛ دراسة حالة يف ا١تركز الوطٍت لئلستشارات والتطوير اإلداري ، ر  4
 .39، ص:2006الكلية التقنية اإلدارية،  -مقدمة إُف ىيئة التعليم التقٍت
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 :شبكات اإلتصال -4
ىي الوسيلة ا١تستخدمة إلرساؿ البيانات وا١تعلومات وتلقيها، إذ تتألف من ماىية شبكات االتصال:  -0.4

٣تموعة من احملطات تتواجد يف مواقع ٥تتلفة ومرتبطة مع بعضها بوسائط تتيح للمستفيدين إجراء عملية اإلرساؿ 
ائلة من وثائق النص ا١تًتابطة مع بعضها على األنًتنت، ويعود سبب والتلقي، وتعد شبكات اإلتصاؿ ٣تموعة ى

تسميتها بشبكة الويب العا١تية أو الشبكة العنكبوتية إُف تداخل الروابط العديدة بُت الوثائق اليت تشكل مواقع 
لربنامج ىذه الشبكة ا١تنتشرة عرب العاَف بطريقة تشبو تداخل خيوط العنكبوت، وتسمح شبكة الويب العا١تية 

، فضبل عن ىات، وأصوات، وصور، وفديو رمستعرض الويب بنقل ٚتيع أنواع ا١تعلومات من برامج، وأخبا
ات وتعد شبكات اإلتصاؿ ثروة من ا١تنتجات وا٠تدمات للمنظم، 1النصوص بإستخداـ ا١تاوس أو لوحة ا١تفاتيح

شغيل ارة اٟتديثة فهي تسهم يف رفع كفاءة التو١تكانتها البارزة يف تقنيات اإلد ،1مثلما ىي مهمة ٟتياتنا ا٠تاصة
 :2ودعم صناع القرارات من خبلؿ

 ؛صاؿ وسهولة نقل وتبادؿ ا١تعلوماتكفاءة وسرعة اإلت -
 ؛ة من خبلؿ ا١تشاركة يف إستخدامهاالتشغيل اإلقتصادي لؤلجهز  -
 .وا١تعلومات وقواعد ا١تعلومات ا١تشاركة يف الرب٣تيات -

 أىم التقنيات الشبكية: -2.4
 نات الرقمية ، النصوص ، الرسـو ىي شبكة الشبكات، وسط لتبادؿ كل أشكاؿ البيابكة األنترنت: ش -

 الصوت، الصور ،الربامج والفاكسات.
ألغراض أمنية، واليت تربط  Fire Wallوىي شبكة إنًتنيت داخلية ٤تاطة ّتدار عازؿ  شبكة األنترانت: -

 النظم اإللكًتونية ا١تختلفة للمنظمة.
وىي شبكة إنًتانيت خاصة يسمح جملموعات خارجية ٥تتارة بدخو٢تا، إذ تسمح ألفراد  كسترانت:شبكة األ -

ومنظمات من خارج الشركة بدخوؿ ٤تدد لشبكة اإلنًتانيت ا٠تاصة مثل بعض ا١تشًتين للحصوؿ على 
٥تتارة ارد تربط مو  Web شبكة تستند إُف تقانات الويبإهنا أيضا  ،3ومات ٗتص الكلفة ومزايا منتجاهتامعل

بُت  تصاؿ وتعاوف قويةإاليت خلقت نظم و  ،من إنًتانت الشركة مع زبائنها، و٣تهزيها، أو مع الشركاء اآلخرين
 ا١تنظمات.

: يكاد يتفق أغلب ا١تتخصصُت يف ٣تاؿ نظم ا١تعلومات على أ٫تية العنصر البشري، وكذلك شريالمورد الب -5
 ت وا١تعارؼ إل٧تاز مهاـ ا١تنظمةا١توارد البشرية ٔتجموعة من ا١تها را يستند إليها يف حاالت فشل النظاـ. وتتمثل

                                                           
دكتوراه مقدمة الدليمي إحساف عبلوي حسُت، ٖتليل عبلقة تقانة ا١تعلومات بفاعلية إدارة ا١توارد البشرية وأثرىا يف بناء الكفايات اٞتوىرية، أطروحة  1

 .39، ص:2006إُف جامعة بغداد يف اإلدارة العامة ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، 
عبلقة بُت التعلم التنظيمي وإدارة ا١تعلومات وأثرىا يف ٖتقيق قيمة ألعماؿ ا١تنظمة ،  دراسة ميدانية يف ا١تصارؼ البغدادي عادؿ ىادي حسُت، ال 2

 .83، ص: 2006كلية اإلدارة واإلقتصاد،   -األىلية العراقية رسالة دكتوراه مقدمة إُف اٞتامعة ا١تستنصرية
3
 Laudon C., Kenneth and P. Laudon, Jane "Management Information Systems", 6th ed , 2000, Prentice Hall Int., 

Inc , p: 23. 
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فة يف أذىاف ويُعد ا١تورد البشري من أىم مكونات تكنولوجيا ا١تعلومات إذ ٯتكن وصفو بأنو تراكم ضمٍت ١تعر 
 ولوجياوتعد هتيئة مهارات بشرية من ذوي ا٠تربة والكفاءة إحدى متطلبات تطبيق تكن ،العاملُت يف ا١تنظمة

ا١تعلومات، ويتم ذلك عن طريق التدريب يف ا١تؤسسات العلمية ا١تتخصصة ويعد ا١تورد البشري من أىم مكونات 
 .1ارة وتشغيل ا١تكونات األخرى فيهاتكنولوجيا ا١تعلومات ألنو ا١تسؤوؿ عن السيطرة وإد

وجيا ا١تعلومات واإلتصاالت من وىم األفراد الذين يقوموف بإدارة وتشغيل تكنولمفهوم المورد البشري:  -0.5
إداريُت ومتخصصُت ومستخدمُت هنائيُت للنظاـ ... ويكاد يتفق أغلب ا١تتخصصُت يف ٣تاؿ نظم ا١تعلومات على 
أف أ٫تية العنصر البشري يف إدارة وتشغيل نظاـ ا١تعلومات تفوؽ أ٫تية ا١تستلزمات ا١تادية على ٨تو كبَت، وكذلك 

 . ت الفشل يف النظاـلب حاالأغيعزى إليها أسباب 
  :وٯتكن تصنيفهم إُفتصنيف المورد البشري:  -2.5

من ٤تللُت ومصممي النظم، ا١ترب٣تُت، ٥تتصو تشغيل األجهزة وصيانتها وا١تتخصصوف يف المتخصصون:  -
 تقنيات اإلتصاالت وىؤالء يطلق عليهم برأس ا١تاؿ الفكري يف النظاـ .

مسؤوؿ قاعدة ا١تعلومات ، ا١توظفوف ا١تستخدموف ألنظمة ا١تعلومات  يشارؾ يف إدارة النظاـ ، اإلداريون:  -
 كمستفيدين ١تنتجات النظاـ ) من ٤تاسبُت، رجاؿ بيع، مهندسُت، مدراء ومستهلكُت(.
 ومن خبلؿ الشكل التاِف نستطيع أف ندرج كل مكونات تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ:

                                                           
 .82البغدادي عادؿ ىادي حسُت، ا١ترجع السابق، ص:  1
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 واإلتصاؿ.عناصر تكنولوجيا ا١تعلومات : (10الشكل رقم )

 
 .54،ص: 2009،عماف، 1ىاشم فوزي، التسويق اإللكًتوٓف، مؤسسة الوراؽ للنشر والتوزيع، ط يوسف حجيم سلطاف الطائي،المصدر: 
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  .الدولية األعمال تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وآثارىا على بيئةالمبحث الثاني: 
إُف إحداث الكثَت من التغَتات والتطورات يف  ة اإلقتصاديةإدخاؿ تكنولوجيا ا١تعلومات يف اٟتيالقد أدى 

٥تتلف اجملاالت اإلقتصادية وقد نتج عن النمو ا١تتسارع لتكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاالت أثارًا على مستوى 
فقد ساىم التقدـ التكنولوجي مسا٫تة  الشركات وا١تؤسسات من ناحية أشكا٢تا وأدائها وكيفية تسويق خدماهتا،

 الدولية، حيث مت التغلب على اٟتواجز ا١تكانية والزمنية بُت ٥تتلف األسواؽ عالة يف دمج و تكامل األسواؽف
الذي كاف لو األثر البالغ يف ىرولة ا١تؤسسات والبلسلكية وىو األمر  وا٩تفضت تكلفة االتصاالت السلكية الدولية

 ةن أجل البقاء واإلستمراري٨تو دمج وتطبيق تكنولوجيا ا١تعلومات يف إسًتاتيجياهتا م
 .المطلب األول: معطيات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في البيئة الدولية

اإلقتصاد العا١تي ٖتػوال بفعػل ثػورة تكنولوجيػا يػشهد : اإلقتصاد العالمي وتكنولوجيا المعلومات واإلتصال  -0
اليف. إذ تعػرؼ ىػذه التكنولوجيػا بأهنػا القطاع القادر ا١تعلومػات واإلتصاالت بطرؽ تزيػد اإلنتاجيػة وٗتفػض التكػ

على خلق القوى الذاتية التوليػد والًتابطػات القطاعيػة بػأداء أسػرع وكلفػة أقل من خبلؿ التحاور والتفاعل ا٠تبلؽ 
 .1معف ومكونات البٌت القومية للمجتبػُت البنػى التحتيػة للعلػم والبنػى ا١تاليػة واإلقتصادية واإلنسا

ويقدر أف صناعة تكنولوجيػا ا١تعلومػات فػي الواليػات ا١تتحػدة تػستأثر بثلػث النمػو اإلقتصادي للواليات 
( مليوف شػخص وتعمػل ٔتثابػة حػزاـ نقػل لتوليد ا١تعرفة والبيانػات وا١تعلومػات وتيػسَت 4.7) ا١تتحدة ويعمل هبا ٨تو

ورة ا١تعلومات ىو التقارب يف تكنولوجيا اإلتصاالت والنمػو الػسريع فػي الوصػوؿ إليهػا ونػشرىا، و إف احملػرؾ لثػ
 آثار بينةتكنلوجياا١تعلومات واإلتصاؿ شػبكات اٟتواسػيب وا٢تبوط اٟتاد يف تكلفة أسعار معاٞتة ا١تعلومات. ول

 :2أ٫تها اإلقتصاد العا١تي
تػدويل اإلنتػاج واألسواؽ ا١تالية والتشغيل عن  التحوؿ يف العبلقات اإلقتػصادية واإلجتماعيػة مػن خػبلؿ تػسهيل -

 ؛د تغَت ا٪تاط وإٔتاىات اإلستهبلؾبع
لبلقتصاد ىو  اضحت رقمية انتاج السلع وا٠تدمات سػمة رئيػسة لبلقتػصاد العػا١تي و٨تػن ازاء صورة جديدة -

 ؛"االقتصادي الرقمي"
 ؛وليةازدياد مكوف ا١تعرفة يف ٕتارة السلع وا٠تدمات الد -
التكيف مع ىياكل االنتاج اث تغَتات جوىرية يف عملية االنتاج اذ اصبح العمل اكثػر مرونػة وقػدرة علػى حدإ   -

 ؛اٞتديدة
طيها جاذبية ا١تنتػوج ٘تتػع ٓتػصائص التفرد تع أو وذلك من خبلؿ جعل ا٠تدمة Differentiationالتميز  -

 ؛تنافسية يف األسواؽ 

                                                           
 .13، ص: 1997(، نوفمرب TD/B/COM.113االونكتاد تكنولوجيا ا١تعلومػات مػذكرة مػن إعػداد أمانػة االونكتػاد رقػم الوثيقػة: ) 1
تكنولوجيا ا١تعلومات واقتصاد ا١تعرفة القائم على التجارة الكًتونيا اداة للمنافسة الصناعية، ٣تلة العلـو االقتصادية واالدارية،  عآف،ثائر ٤تمود ال 2

 .144، ص:2008، جامعة بغداد، 14اجمللد:
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اإلبداع  الريادة و ،ليف األنشطة ا١تتعلقة با١تصنوعاتذلك ٚتيع تكا تدنية الكلفة وتعظيم االرباح ويشمل   -
والذي يأيت من النظر إُف ما ىو غَت متوقع وٖتقيق ا١تيزة مػن خػبلؿ إ٬تاد طرؽ جديدة يف تأدية العمل او 
اكتشاؼ أسواؽ او أصناؼ جديدة مػن الػسلع لػم يألفها ا١تستهلك، وىو ما يعطي الشركة وضع االحتكار 

 ؤقت للمنتج.ا١ت
نًتنت تقتصر على األيف ظل العصر الرقمي َف تعد ة:لكترونياإلالتجارة  مات واإلتصال وتكنولوجيا المعلو  -2
العلمي وا١تعريف بل مشلت ٚتيع ا١تيادين التجارية وغَت التجارية، وظهرت التجارة االلكًتونية نتيجة ظهور  اؿجملا

جديدة ٪تت بتطور االنًتنت و أصبح مفهـو التجارة االلكًتونية احتياجات جديدة نتجت عنها أنشطة ٕتارية 
 .شائعا يف بيئة األعماؿ التجار

 :ٯتكن تعريف التجارة االلكًتونيةكما يلي:  مفهوم التجارة اإللكترونية: -0.2
ىي كل عمليات البيع والشراء للسلع  للتجارة االلكترونية:" OMCتعريف منظمة التجارة العالمية  -

 .1"ت اليت تتم باالعتماد على شبكات حاسوبية باستخداـ أساليب صممت خصيصا لذلكوا٠تدما
 :2طة ا١تتعلقة با١تعامبلت التجاريةيشمل التعريف، ٜتسة أنواع من األنشبالتاِف 

ًتاضية أو ٤تاؿ بيع على اإلعبلف عن السلع وا٠تدمات واليت يتم عرضها عرب الشبكة من خبلؿ متاجر اف -
 ؛اإلنًتنت

 ؛البائع وا١تشًتي من خبلؿ الشبكة ا١تعلومات والتفاعل والتفاوض بُت  تبادؿ -
 ؛ت وإبراـ العقود من خبلؿ الشبكة عقد الصفقا -
 ؛ن خبلؿ وسائل الدفع اإللكًتونية سداد االلتزامات ا١تالية م -
  .ات وا١تعلومات ومتابعة اإلجراءاتعمليات توزيع وتسليم السلع وا٠تدم -

ونية على تكنولوجيتُت رئيسيتُت ٫تا تكنولوجيا اإلتصاالت و إلكًتونية ا١تعلومات تعتمد التجارة اإللكًت  و
األنًتنت. وأوجدت األنًتنت القاعدة اإلقتصادية واإلجتماعية لنشر  –اللتُت أفرزتا ضمن اندماجهما البنية التحتية 

ه الوسيلة مقتصرة على كبار التجارة اإللكًتونية ما بُت صغار ومتوسطي الناشطُت يف التجارة، إذ َف نعد ىذ
الشركات وا١تؤسسات التجارية الضخمة. ويعود االىتماـ بالتجارة اإللكًتونية خبلؿ السنوات الثبلث ا١تاضية إُف 

 .3تطور يف أساليب إستخداـ األنًتنتما حصل من 
ة وفق ٯتكن تصنيف ٣تاؿ التجار : ترونية من خالل طبيعة المعامالتتصنيف مجال التجارة اإللك -2.2

 األ٪تاط التالية: 

                                                           
1
 Organisation mondiale du commerce, Le commerce éLectronique dans Les pays en développement, p02, 

apartir du site : www.wto.org/french/res_f/booksp_f/ecom_brochure_f.pdf 
فربايػػر 24ة وا١تاليػػة، العػدد أٛتػد ٛتػد ااهلل السػػماف، التجػارة االلكًتونيػة وتنميػػة الصػادرات، جامعػػة القػاىرة، مركػز البحػػوث والدراسػػات االقتصػػادي 2

 .9، ص:2005
 .8، ص:2006د سفر، العمل ا١تصريف االلكًتوٓف يف البلداف العربية ا١تؤسسة اٟتديثة للكتاب ، طرابلس ، لبناف، اٛت 3
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ويف  لب ا١تعامبلت تنصب يف ىذا الصنف: وىو البيع و الشراء مابُت الشركات، فأغB2B الشركة للشركة  -
 ؛الشركات اإللكًتونية مابُت  ٣تملها ىي أنظمة معلومات مابُت ا١تنظمات وتعامبلت األسواؽ

ت للمستهلك، ومعامبلهتا من خبلؿ وىو بيع ا١تنتجلت وا٠تدمات من الشركا: B2C الشركة للمستهلك -
 حلك )مثل شركة أمازوف لبيع الكتب(بيع التجزئة للمسته

يف ىذا الصنف، فاف ا١تستهلك يبيع ١تستهلك آخر بصورة مباشرة ، ومن  :C2C المستهلك للمستهلك -
ية أو األمثلة عندما يقـو مستهلك ما بوضع إعبلنات يف موقعو على األنًتنت من أجل بيع األغراض الشخص

 ؛E-Bay ا٠تربات وأيضا ىناؾ ا١تزادات على األنًتنت مثل
 ىذا الصنف يضم األفراد الذين يبيعوف منتجات أو خدمات لشركات.  :C2B المستهلك لشركة -

لقد ظهر E-business   3 اإللكترونية واألعمال commerce  E– االلكترونية التجارة بين الفرق -3.2
اإللكًتونية واألعماؿ اإللكًتونية ، وأيهما يندرج ٖتت اآلخر، فالرأي األوؿ  خبلؼ وجدؿ حوؿ تعريف التجارة

يعتقد بأف التجارة اإللكًتونية تشمل ٚتيع العمليات اإللكًتونية اليت تقـو هبا الشركات متضمنة كذلك البنية 
األعماؿ اإللكًتونية  التحتية لنظم معلومات ا١تنشأة وتضم بالتاِف األعماؿ اإللكًتونية، وحسب ىذا الرأي فإف

عبارة عن العمليات الرقمية اإللكًتونية ضمن بيئة ا١تنشأة فقط، ويقتصر دورىا ضمن إجراءات الرقابة الداخلية 
بعيد من خبلؿ وسائط  وكمثاؿ عليها ،عملية السيطرة واإلطبلع على حيثيات ٥تزوف الشركة ا١توجود يف موقع

تقد بأف األعماؿ اإللكًتونية ىي األمشل ويندرج ٖتتها ٚتيع أدوات التعامل تكنولوجيا رقمية. أما الرأي الثآف فيع
 .1اإللكًتونية األخرى

 االلكًتونية اإلدارة وظهور االلكًتونية الثورة يف الواضح والنمو والتقٍت العلمي التقدـ إفاإلدارة اإللكترونية:  -3
 أعما٢تا ٚتيع ٧تازإ يف ا١تعلومات تكنولوجيا ستخداـإ خبلؿ من ا١تعاصرة اإلدارة يف " جديدا" إتاىا ٕتسد اليت

 العصر على أطلق حىت اٟتياة ٣تاالت كافة يف كبَتا تطورا يشهد اليـو فالعاَف .اإلدارية وظائفهامعامبلهتا و و 
 من اإلداري العمل تطوير نطاؽ يف أثر ا١تعلومات تقنيات أحدثت وقد ا١تعلوماتية الثورة أو ا١تعلومات عصر اٟتاضر
 عن أما ا١تواطنُت إُف خبل٢تا من وا١تعلومات ا٠تدمات تقدٔف اإلدارة عتادتإ اليت التقليدية الطرؽ أعادة خبلؿ
 .وسرعة وسيولة تقدما أكثر بطريقة ا١تواطنُت إُف ا٠تدمات تقدٔف يتمف اإللكًتونية اإلدارة طريق
 ما وىو ا١تعلوماتية و التقنية التجملاا يف لتقدـل ٤تصلة ىي اإللكًتونية اإلدارة: اإللكترونية اإلدارة مفهوم -0.3
 ا١تهاـ ا٧تاز على تساعدىم متطورة تقنية وسائل على القرار صنع تعتمد يف ودوائرىا اٟتكومية اإلدارات جعل

 اإللكًتونية اإلدارة ٣تاؿ يف األمريكية ا١تبادرة جاءت العا١تية التجارب صعيد فعلى, األكمل الوجو على وتنفيذىا
 .2اضيا١ت القرف من األخَت العقد خبلؿ ، النمسا و ا١تتحدة ا١تملكة مثل أخرى دوؿ ذلك بعد تبعها و ومية،اٟتك

                                                           
الة استكماال ظاىر شاىر يوسف القشي، مدى فاعلية نظم ا١تعلومات احملاسبية يف ٖتقيق األماف والتوكيدية وا١توثوقية يف ظل التجارة اإللكًتونية : رس 1

 .57ص: 2003الدكتوراه ٗتصص )٤تاسبة( جامعة عماف العربية للدراسات العليا،  ١تتطلبات درجة
مة يف استكماال عشور عبد الكرٔف، دور اإلدارة اإللكًتونية يف ترشيد ا٠تدمة العمومية يف الواليات ا١تتحدة األمريكية واٞتزائر مذكرة غَت منشورة مقد 2

 .12، ص: 2010لـو السياسية والعبلقات الدولية ،جامعة منتوري قسنطينة ١تتطلبات اٟتصوؿ على شهادة ا١تاجستَت يف الع
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 من تصاالتواإل ا١تعلومات تكنولوجيا ستخداـإ إُف يشَت حديث مصطلح اىبأ الدوِف البنك يعرفها كما
 األعماؿ و٣تتمع ا١تواطن إُف خدمات من تقدمو فيما اٟتكومة ومساءلة وشفافية وفعالية كفاءة زيادة جلأ

 الفرصة وإعطاء الفساد، على ويقضي اٟتكومية، اإلجرائية النظم كافة يدعم ٔتا ا١تعلومات، من و٘تكينهم
 .1اٟتياة نواحي ٥تتلف على تؤثر واليت اهب ا١تتعلقة والقرارات السياسية العملية مراحل كافة يف للمشاركة للمواطنُت

 إُف ٕتاهواإل التحوؿ إُف أدت اليت األسباب من ٣تموعة توجد: دارة اإللكترونيةدوافع التحول إلى اإل -2.3
 .2أ٫تها مػن واليت االلكًتونية اإلدارة

 ؛ا١تؤسسة مستوى على البيانات توحيد عن العجز -
 ء؛األدا قياس معدالت على الوقوؼ صعوبة -
 ؛ا١تؤسسة يف للعاملُت ا١تتداولة البيانات توفَت صعوبة -
 ماؿ؛األع تقنيات و أساليب يف يعالسر  التطور -
 ؛ا١تعلومات على االعتماد و التكنولوجي التطور استخداـ توظيف -
 .العمل نطاؽ تساعإ على العاملُت بُت ا١تستمر تصاؿاإل ٖتقيق حتمية -

 اإللكًتونية األعماؿ عن اإللكًتونية اإلدارة ٗتتلف: االلكترونية األعمال عن االلكترونية اإلدارة تمييز -3.3
،  عقد من الثآف النصف خبلؿ اإللكًتونية التجارة كانت كما انتشارا األكثر ىي اإللكًتونية األعماؿ فتعترب اليـو

 1997 عاـ IBM شركة ىيمصطلح األعماؿ اإللكًتونية  أستخدـ من أوؿ وأف. ا١تاضي القرف يف التسعينات
 مركز ىي اإللكًتونية التجارة كانت اٟتُت كذل فحىت ا١تصطلح ىذا على القائمة األوُف ٛتلتهم أطلقوا عندما

 .3اإللكًتونية األعماؿ إُف فشيئا شيئا ليتحوؿ االىتماـ
 األنًتنت ستخداـإب باألعماؿ القياـ طريقة يوضح الذي الشامل اإلطار على اإللكًتونية األعماؿ وتعرؼ

  اإلدارة تعٍت اإللكًتونية اٟتكومة أف التعريف من يتضح ،4األىداؼ ٖتقق أجل من وفاعلية بكفاءة ا١تواطنُت مع
 وإذا ،٢5تم خدمة تقدٔف دؼهب اٞتمهور إُف اإللكًتونية بالوسائل تنفيذىا ٬تري اليت اٟتكومية وا٠تدمات اٟتكومية

 العاـ بعبلقة العبلقة ىذه توصف حيث اإللكًتونية التجارة منو جزء عاما مفهـو تعد اإللكًتونية األعماؿ كانت
 تكوف اإللكًتونية فاإلدارة ، اإللكًتونية باإلدارة اإللكًتونية األعماؿ عبلقة على ينطبق نفسو فهـوا١ت وىذا با٠تاص

 .اإللكًتونية األعماؿ من أوسع و أمشل
 
 

                                                           
1
 World Bank, A définition of e – gouvernement :http://www.worldbank.org/publicsector/egowtudies.htm.access 

816/2005. 
 .323، ص:2001رة، مصر، ھلػى، دار الػسحاب للنػشر والتوزيع، القاعامر، طارؽ عبد الرؤوؼ، اإلدارة االلكًتونية :٪تاذج معاصرة، الطبعػة األو  2
 .45، ص  ٧2009تم عبود ٧تم ، اإلدارة وا١تعرفة االليكًتونية ، دار البازوري للنشر والتوزيع ،  3

4
 Henry C. Lucas jr. : In Formating Technology for Management , Irwin / MC Graw – Hill , Boston 2001, P: 679 

 .18، ص:  2002سعد غالب التكرييت و د .بشَت عباس العبلؽ ، االعماؿ الكًتونية ، دار ا١تناىج ١تنشر ، االردف ،  5
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 .متطلبات تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصال وتحدياتها :الثانيالمطلب 

ة ا١تعرفية ا٢تائلة ٦تا أدى بتضاعف اإلنتاج  إف ظهور تكنوٞتيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ كاف نتيجة الثور  
الفكري يف كل ا١تيادين، ما جعل اإلىتماـ البالغ لؤل٫تية البالغة و اٟتاجة ا١تاسة إُف ٖتقيق أقسى سيطرة ٦تكنة 

 .على فيض ا١تعلومات ا١تتدفقة
ا١تعلومات  تطبيق تكنولوجيالمتطلبات  ةعد ىناؾ: متطلبات تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصال -0

 ما يلي: ٫تهاأتتمثل واإلتصاؿ يف ا١تنظمات، 
 1 تشمل أىم ىذه ا١تتطلبات ما يلي: : والمتطلبات الفنية -0.0

 ؛ة واإلرتكازية من إتصاالت وغَتىاٖتسُت البٌت التحتي -
 ؛ات بشرية من ذوي ا٠تربة والكفاءةمهار  هتيئة -
 ؛ستمراربإتوفَت معدات مناسبة للتشغيل بكفاءة وٖتديثها  -
 ء قاعدة معلوماتية مرتبطة عمليا وإقليميا ودوليا.بنا -

 2 :تمثل فيما يليوت المتطلبات اإلقتصادية: -0.2
 ؛وير يف ٣تاؿ تكنولوجيا ا١تعلوماتٗتصيص مبالغ كافية للقياـ بنشاطات البحث والتط -
 ؛الصناعة ا١تعلوماتية وأساسياهتا دعم -
 .تشجيع اإلستثمار يف ٣تاؿ تكنولوجيا ا١تعلومات -

 3 :واليت ٯتكن حصرىا يف إجتماعية: متطلباتال -0.3
 ؛عاوف بُت ٣تموعات العمل ا١تختلفةخلق أ٪تاط العمل اٞتماعي ونشر روح الت -
 ؛ى تقبل التغيَت الفٍتتبٍت آليات التشجيع لؤلفراد عل -
 العمل على تغيَت أ٪تاط الثقافة التنظيمية السائدة ؤتا يتبلئم مع ثقافة ا١تعلوماتية. -

 4اليت منها:و  المتطلبات اإلدارية: -0.4
 ؛قيادات إدارية قادرة على التغيَتتعيُت  -
 ؛تماد ا٢تياكل البلمركزية وا١ترنةإع -
 ؛تقانة ا١تعلومات إنشاء وحدات تنظيمية تتوُف إدارة تطوير مستلزمات -
 إعادة ىندسة األعماؿ والعمليات داخل ا١تنظمة. -

 

                                                           
 .8، ص: 2006غساف قاسم داود، إستخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات لتحسُت اٞتودة، ا١تؤ٘تر العلمي الثآف لكلية اإلقتصاد والعلـو اإلدارية، األردف،  1
،  2004خضَت صغَت،أثر تقانة ا١تعلومات يف إعادة ىندسة األعماؿ،رسالة ماجستَت مقدمة للجامعة ا١تستنصرية، كلية اإلدارة واإلقتصاد،  سلماف 2

 .75ص: 
 .15، ص:  2002العبلؽ بشَت عباس، التكرييت سعد غالب، األعماؿ اإللكًتونية، دار ا١تناىج  للنشر والتوزيع، عماف،  3
 .443، ص: 1998اح نوري ،أ٘تتوا ا١تكتب، دار حنُت للنشر والتوزيع، عماف، عبد الوىاب صب 4
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 :اليت تتضمنو  متطلبات أخرى: -0.5
 ؛ة ا١تعلومات وٖتمي مصاٌف األطراؼالتبادؿ عرب قنوات تقانإصدار قوانُت وتشريعات تنظم عملية  -
 ؛مات األمن وا٠تصوصية على الشبكاتتوفَت مقو  -
 توفَت مبادئ ٛتاية حقوؽ ا١تلكية الفكرية ٕواحًتاـ ا٠تصوصيات. -
 تطبيق يف صعوبات إُف تؤدي أف ٯتكن اليت العوائق أىم إف: عوائق تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصال -2
 وسببا سواء حد على واألفراد ا١تنظمة على عبئا التقنية ىذه من ستجعل مث ومن، ووسائلها ا١تعلومات نولوجياتك
 1:العوائق ىذه ومن مشكبلهتا اغلب يف
 اليت والكثَتة اٞتديدة ا١تتغَتات أف فيو الشك ٦تا :المعلومات تكنولوجيا لقدرة فيها المبالغ التوقعات -0.2 

 والتغيَت والعو١تة، الشاملة، واٞتودة وا١تنافسة، الذكية، اآلالت عصر ا١تعلومات كعصر ماتا١تنظ ظلها يف تعمل
 تصور أف للتقنية وا١تسوقة ا١تصنعة للشركات فرصة أعطت الضاغطة، العوامل من وغَتىا ا٢تندسة وإعادة ا١تستمر،

 ا١تعلومات تكنولوجيا على اوإكتساهب حصو٢تا طريق عن ىو التغَتات ىذه مواجهة يف خبلصها باف للمنظمات

 من التقنيات ىذه قدمتو ما ولعل اآلخرين ا١تنافسُت على التفوؽ يف سيساعدىا الذي وا١تهم الرئيس العامل وعدىا
 .2بعض اجملاالت يف ا١تساعدة

قد ال يكوف للمنظمة نظاـ واحد معتمد  صعوبة دمج األنظمة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات: -2.2
وقد تربز مشكلة ، لوجيا ا١تعلومات وإ٪تا ىناؾ عدد من األنظمة سواء على مستوى األقساـ أو الفروعتكنو  على
 فقد ٖتاوؿ ا١تنظمة من توحيد الرب٣تيات، قدر من الصعوبة عندما ي راد دمج ىذه األنظمة مع بعضها بعضا على

 عمل واحد على صعيد ا١تنظمة فمن واألجهزة اليت تؤدي األعماؿ نفسها ضمن األنظمة ا١تختلفة ألداء غرض أو
 ا١تمكن أف يكوف ىناؾ مصنعاف منفصبلف ضمن شركة واحد قد اشًتيا بر٣تيات ٥تتلفة إلدارة كل مصنع، ألف

 ٥تتلفتاف، وإذا قررت الشركة تطوير نظاـ جديد من شانو توحيد العمليات اإلدارية يف كلمنتوجاهتما وعملياهتما 
 كليهما التخلي عن نظامو ا١تعلومايت القدٔف والذي صمم حد ا١تصنعُت أوأى ف ذلك ٭تتم علإفأرجاء الشركة 

 خصيصا للتعامل مع بعض القضايا وحل ا١تشكبلت ا١تعتمد على تقنية ا١تعلومات لتناسب توجو ا١تنظمة الكلي.
 ألقساـا ه٢تذأف تؤدي إُف حالة من اإلرباؾ والفوضى  شأهنا كرب وأكثر خطورة منأوىذه سيؤدي إُف مواجهة 

 والوحدات ا١تستقلة.
 يف ا١تعلومات تكنولوجيا من جديدة وأساليب أشكاؿ تتبٌت أف فيو الشك ٦تا :التغيير مقاومة مشكلة -3.2
 للمنظمة واألنشطة ا١تواقع بعض يف جذرية يرات التغي ىذه تكوف وقد القدٯتة األساليب ٤تل لتحل العمل نظم
 كانوا اليت هتممتيازاإو  مواقعهم ستتأثر ١تن والسيما مقاومة، سَتافقها تغيَت عملية أي أف عليو متعارؼ ىو وكما
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 سهلة يروهنا اليت أعما٢تم أداء يف معُت ٪تط على عتادواإ الذين األفراد يقاـو وقد .السابق يف عليها ٭تصلوف
 الفهم وصعبة معقدة نظرىم وجو من تكوف ا١تعلومات تكنولوجيا على تعتمد معلومات نظم ٤تلها لتحل وروتينية،

 على لزاما سيكوف ولذلك .اٞتديدة التقنيات مع تتناسب ٔتهارات يتمتعوف غَتىم أفرادا تسلتـزفإهنا  مث ومن
 أماـ عائقا يكوف ال لكي منها جزء بأهنم وإشعارىم ىذه التغيَت عملية يف البداية ومنذ أفرادىا إشراؾ ا١تنظمات

 .1إضافيُت ووقت وجهد مالية أعباء ستتحمل ا١تنظمة فإف ذلك ٖتقيق جلأ ومن .التقنية ىذه تبٍت
 ا١تبتكرين حىت تواجو اليت الصعوبات من إف :المعلومات تكنولوجيا ستخدامإ بتطورات التنبؤ صعوبة -4.2
 بتكارإ أي ستخداـإ وتكييف تطوير كيفية ىي ا١تعلومات تكنولوجيا ٣تاؿ يف األساسيُت ُتالطالبو  األعماؿ وقادة
 األعماؿ ٣تاؿ يف كثَتة ٦تيزات من لو ١تا جيدة لؤلمواؿ لكًتوٓفاإل التحويل فكرة كانت فمثبل، لوقتا ٔترور معُت
 أف دوف من سهل بشكل األمواؿ غسيل عملية يف اجملرموف ستغلهاإ فقد سلبيات لو كانت نفسو الوقت يف ولكن
 إُف برات ا١تخت من خرجت إف ام ولكنها النجاح، بتكاراتاإل بعض لدور التنبؤات فاف كذلك .تتبعها ٯتكن
 .فشلت ما سرعاف الوجود حيز

 اليت التحديات من عدد ىناؾ :واالتصال المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية إدارة تحديات مواجهة -3
 :اٟتلوؿ أبرز ومن السلبية، أثارىا من التقليل أو عليها لتغلب ٤تاولة يف مواجهتها ينبغي
 ٗتطط أف ا١تؤسسات على ينبغي اٞتديدة، التكنولوجيا من ٦تكن عائد أكرب على صوؿللح :التغيير إدارة -0.3

 .التغَتات مع لتتبلءـ ا٢تندسة إلعادة ٖتتاج فقد للتغيَت، دقيق بشكل
 على ا١تستخدمُت ١تساعدة ورسكلة تدريب برنامج أو نظاـ انتهاج ا١تؤسسة باستطاعة :والتدريب التعليم -2.3
 .تشغيلها وأساليب الشبكات لعاَف اإلداري والفهم لدعم االفتقار عن ٕتةالنا ا١تشكبلت ٕتاوز
 بتطبيقات مرتبطة الشبكات تكوف عندما أ٫تية أكثر البيانات إدارة دور يصبح :البيانات إلدارة ضوابط -3.3

 .عديدة حاسوب وأجهزة متنوعة، عمل و٣تاالت ٥تتلفة،
 للمعلومات البنائي للهيكل العليا اإلدارة نظرة تكوف أف بغيين :واإلرتباطية اإلدارة لتكامل التخطيط -4.3
 البنائي ا٢تيكل ىذا أف من والتأكد ا١تدى، بعيدة أي إسًتاتيجية واالتصاؿ ا١تعلومات لتكنولوجيا التحتية والبنية
 .2بلية١تستقوا ا١تالية اٟتاجات ٭تقق ؤتا وا١تعلومات العملية تكامل مستوى كامل بشكل يدعماف التحتية  والبنية
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  .األنشطة اإلقتصاديةالمطلب الثالث: آثار إستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على 
 أحدثت قد واالتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا تطبيقات إف: تصالاإل و المعلومات تكنولوجيا استخدام أثار -0

 وا٠تاصة العامة ا١تؤسسات ٚتيع تغزو أف التطبيقات ىذه استطاعت كما ا١تؤسسات، مستوى على ىائلة تطورات
 أثار على الضوء وسنسلط التطبيقات، ىذه من بآخر أو بشكل ٮتلو منها أيا ٧تد نكاد فبل أنواعها، ٥تتلف على

 قتصاديةواإل التنظيمية ا١تختلفة اٞتوانب على أثرىا خبلؿ من تصاؿواإل ا١تعلومات تكنولوجيا ستخداـإ
 .جتماعيةواإل

 كبَتة ٖتديات خلق ا١تعاصرة ا١تؤسسات يف واالتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا استخداـ إف :ظيميةالتن اآلثار -0.0
 التالية ا١ترتكزات خبلؿ من بينهما ما العبلقات ٖتدد حيث التنظيمية، الناحية من خاصة عدة ٣تاالت يف ٘تثلت

 ا٢تيكل شكل يف والتحوؿ اإلدارية وياتوا١تست الوظائف حجم يف التقليص بينهما، اٞتمع أو البلمركزية أو ا١تركزية،
 :1كمايلي اٞتوانب ىذه من جانب كل تناوؿ يتم وسوؼ الشبكي، إُف ا٢ترمي من التنظيمي

 حوؿ مؤاهتتنب "Leavit et Whisler" من كل قدـ 1958 عاـ يف :الالمركزية أو المركزية نحو تجاهاإل -
واليت من خبل٢تا سوؼ تتجو ىذه  للمؤسسات يميالتنظ البناء على واالتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا تأثَت

 بأف لئلدارة يسمح سوؼ السابق يف متاح كاف ٔتا مقارنة ا١تعلومات وفرة ألف وذلك ا١تركزية، ٨تو ا١تؤسسات
 ا١تؤسسة أجزاء يعٚت ويرتبط الرئيسي ا١تقر يف يتواجد مركزي علوماتم نظاـ خبلؿ من مركزية هتاقرارا يف تكوف

 يرى من ىناؾن ولك فيها، العاملُت ٚتيع وبُت بينها ا١تعلومات وتبادؿ نقل لئلدارة تيحت اتصاالت بشبكة
 إلدارةا ألف وذلك البلمركزية، إُف التوجو ٨تو ا١تؤسسات يدفع سوؼ اٟتاسوب ستخداـإ إف أي العكس،

 علوماتا١ت تكنولوجيا ستولدىا اليت ا١تعلومات كمية عن النإتة ا١تشاكل على التغلب تستطيع ال سوؼ
 من كل الرأي ىذا أيد وقد الكبَتة، ا١تؤسسات يف اٗتاذىا ا١تطلوب القرارات عدد ازدياد إُف إضافة واالتصاؿ،

"Anshen et Burhuganen" تكنولوجيا ٣تاؿ يف التطورات استمرار أف االعتبار يف نضع أف و٬تب 
 يف أو التنظيمي البناء يف سواء بلمركزيةوال ا١تركزية بُت اٞتمع إتاه تبٍت يف واضح دور لو كاف ا١تعلومات

 فيو يكوف الذي بالشكل التنظيمي بناءىا تكيف أف ا١تؤسسات على يستوجب ٦تا ا١تعلومات، أنظمة تصميم
 .وفعالية بكفاءة أىدافها ٖتقيق على قادرا

 بُت توافقال زيادة على واالتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا عملت :اإلدارية والمستويات الوظائف حجم تقليص -
 وإدارة الوظيفي، مسارىا وٗتطيط أدائها وتقييم وتدريبها الكفؤة ا١تؤىلة ا١توارد اختيار وبالتاِف الوظائف،

 اهتأدوا خبلؿ من واالتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا أسهمت كما العمل، وظروؼ نوعية وٖتسُت الرواتب
 .األفراد لدى والدفاعية فيزالتح عملية وٖتسُت تصاؿ،اإل عملية كفاءة زيادة من ا١تختلفة
 ازدياد بأف "Lucas" وأيده "Hanold" أشار فقد اإلدارية ا١تستويات عدد بتقليص يتعلق فيما أما
 ا١تعلومات أنظمة على االعتماد خبلؿ من ا١تبلئمة والدقة بالسرعة ا١تعلومات على اٟتصوؿ يف اإلدارة قدرات
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 احمللية االتصاالت شبكات ظهور وباألخص الوسطى، اإلدارة على االعتماد التقليل يف يساىم سوؼ احملوسبة
 دور لتقليص يؤدي اإلشراؼ نطاؽ حجم زيادة وأف إشرافهم نطاؽ حجم زيادة من ا١تدراء ٯتكن والدولية

 أكثر ٬تعلو وىذا مستوياتو عدد وتقليل التنظيمي، ا٢تيكل شكل تفلطح يف يساىم ٬تعلو ٦تا الوسطى، اإلدارات
 مستويات يف تتخذ اليت القرارات إيصاؿ سرعة يف مسا٫تة إُف إضافة الزبائن، ١تتطلبات ستجابةاال على قدرة

 .التشغيلية ا١تستويات إُف العليا اإلدارية
 يف زيادة ظهور يف يتمثل التنظيمي، ا٢تيكل على اإلٚتاِف التأثَت :التنظيمي الهيكل شكل في لتحولا -

 داخليا ا١تؤسسة ربط يف تساىم اليت الشبكات مفهـو تطبيق عند اصةخ للمؤسسة والبنيوية ا٢تيكلية ا٠تيارات
 وا١توردين ا١تؤسسة من كل بُت اٟتدود إلغاء على يعمل للمعلومات الشبكي ا٢تيكل ٧تد حيث وخارجيا،
 بدأت ا١تفهـو ٢تذا وكانعكاس بينهم، فيما ا١تعلومات وتبادؿ بنقل ويسمح ا١تنافسُت، وحىت والعمبلء،
 ٔتحدودية تتسم التقليدية السابقة ا٢تياكل بأف وذلك التنظيمي، وىيكلها الشبكي التنظيم عتمادبا ا١تؤسسات

 على التخلي ا١تؤسسات على يفرض ٦تا للمؤسسات والداخلية ا٠تارجية البيئة ١تتطلبات لبلستجابة اهتقدرا
 أف حُت يف ا١تعلومات، دفقت عملية على قيود طبيعتو يف يفرض الذي التقليدي، البَتوقراطي ا٢ترمي التنظيم
 خارجها أو ا١تنفذ داخل سواء نقلها تكلفة تقليل إُف إضافة ا١تعوقات، تقليل يف يساىم الشبكي التنظيم

 .1يةالدول االتصاالت تكوف عندما خصوصا
 ا١تعلومات لتكنولوجيا أف مقارف وبأسلوب نوضح أف التاِف اٞتدوؿ خبلؿ ومن ٯتكن سبق، ما كل ومن

 با١تؤسسات قياسا اٟتديثة للمؤسسات التنظيمي بالبناء العبلقة ذات ا١تتغَتات من الكثَت على واضح تأثَت
 .التقليدية

 واالتصاؿ ا١تعلومات لتكنولوجيا التنظيمية اآلثار (:0)  رقم الجدول
 TIC على المعتمدة المؤسسة التقليدية المؤسسة األبعاد و العوامل

 ا١ترونة وعالية واسع ا١ترونة وانعداـ و٤تدودية ضيق العمل تصميم
 والبلمركزية ا١تركزية بُت اٞتمع ا١تركزية ٨تو التوجو اإلدارة فلسفة

 الشبكي مفلطح بَتوقراطي -ىرمي التنظيمي ا٢تيكل -
 قليلة كثَتة اإلدارية ا١تستويات عدد -

 واسع ضيق العليا اإلدارة إشراؼ نطاؽ -
 قيادي إشراؼ اإلدارة ٪تط
 ومتكيف مبدع (مبدعُت غَت) مهيكلُت لُتالعام نوعية

 ضعيف واسع الوسطى اإلدارة دور
 العمبلء على الًتكيز األنشطة على الًتكيز العمل يف الًتكيز ٣تاالت

 .290: ص ذكره، سبق مرجع وآخروف، اٟتميدي اهلل عبد ٧تم :المصدر 
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 عدة تغَتت واالتصاالت، ا١تعلومات اتكنولوجي وثورة ا١تعلومات عصر تأثَت ٖتت :االقتصادية اآلثار -2.0
 تضفي وثروة قوة ا١تعلومات وأصبحت ا١تادي، ا١تاؿ رأس من نسبيا أىم الفكري ا١تاؿ رأس أصبح فقد مفاىيم،

 السريع بتنقلها الثروة ىذه ٘تيزت كما ا١تعلومات، اقتصاد ىو ا١تعاش االقتصاد ألف مضافة، قيمة العمل على
 .1والصناعة الزراعة اقتصاد منتجات عكس

 اٟتاسب ستخداـإ يف تتمثل ا١تعلومات التكنولوجيا استخداـ عن النإتة االقتصادية اآلثار ولعل
 األثر اآللية اٟتاسبات ستخداـإ لتطور كاف حيث التكنولوجيا، ٢تذه ا١تكونة األساسية العناصر كأحد االلكًتوٓف

 مستويات يف ا٩تفاض من اآلالت ىذه بو تتميز ا١ت ذلك وما التكنولوجيا، ىذه استخداـ اقتصاديات يف الكبَت
 للتوسع قابليتها إُف باإلضافة أفضل، بشكل ا١تعلومات تدفق وضماف والصيانة، التشغيل يف والسهولة أسعارىا،
 ا١تؤسسة يف التنظيمي ا٢تيكل يف والبلمركزية ا١تركزية مفهـو تعمَت يف وأ٫تيتها ا١تختلفة، اٟتاسبات أنظمة وتطابق
 .ا١تطلوبة والواجبات ا١تهاـ ٧تازإ ودقة سرعة يف اهتوإسهاما ا٢تائل، ا١تعلومايت الكم ٗتزين على اهتقدر  إُف افةباإلض
 والتفكَت للعمل ٥تتلفة أساليب فقط ٘تنحنا ال واالتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا إف :االجتماعية اآلثار -3.0

 يف وتساعد تنعكس اليت الثقافية والتحوالت ا١تختلفة، قيةاألخبل ا٠تيارات بعض أيضا لنا تقدـ اهنإ بل والًتفيو،
 تكنولوجيا ستخداـإ على يًتتب القيمي البناء و تمعي،جملا البنياف على أثارا ٮتلق ٦تا والتصرفات، السلوؾ توجيو

 :2منها تمعجملا على وسلبية ا٬تابية أثار ٮتلق وىذا واالتصاؿ، ا١تعلومات
 خلق من ذلك علي يًتتب وما والتقٍت العلمي البحث وتطوير والتعليمية الًتبوية ةالعملي على ا١تستقبلية اآلثار -

 ؛ا١تعلومات ٣تاؿ يف الدوِف والتعاوف االنفتاح يف جديدة فلسفة
 ؛األفراد ٢تا يتعرض اليت ا١تعانات وٗتفيف ا١تشكبلت حل يف التكنولوجيا ىذه تسخَت كيفية -
 الشخصية العبلقات وبناء التعبَت وحرية االجتماعية والعدالة ساواةبا١ت ا١تطالبة من اٞتديدة السلوكات تشجيع -

 ؛إٍف...والفكرية ا١تلكية حقوؽ وٛتاية
  .اٞترٯتة مكافحة على والعمل اٟتيوية القياسات -

 الفرد على عديدة سلبية تأثَتات ٢تا بأف ٧تد واالتصاؿ ا١تعلومات لتكنولوجيا ا١تظلم اٞتانب يف أما
 ٥تاطر ا١تتكرر، بالتعب اإلصابة العرض، للشاشات الصحية ا١تخاطر: مثل) الصحية اآلثار: منها نذكر تمع،جملوا

 من ٚتلة وكذا ،(والصداع العُت تعب احملموؿ، وا٢تاتف االنًتنيت إدماف الكهرومغناطيسية االتجملوا اإلشعاع،
 وا١تواد التصنيع وحدات مشكبلت البيئي، اٞتانب على ٗتلفو وما الطاقة، استهبلؾ: 3منها نذكر البيئية ا١تخاطر
 (.إٍف...بالبيئة ا١تضرة

                                                           
االقتصادية وعلـو  مراد رايس، اثر التكنولوجيا للمعلومات على ا١توارد البشرية يف ا١تؤسسة، رسالة ماجستَت غَت منشورة، فرع إدارة األعماؿ، كلية العلـو 1

 .48، ص: 2006-2005التسيَت، جامعة اٞتزائر، 
 .41مراد رايس، مرجع سابق، ص:  2
علـو التسيَت، فتيحة ٭تياوي، دور تكنولوجيا ا١تعلومات واالتصاؿ يف تكوين ا١تعرفة التنظيمية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية و  3

 .27، ص:  2010جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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 ألثر ٖتليلو يفVenkatraman (1989 )  بُت: ا المعلومات واإلتصال على المؤسساتأثر تكنولوجي -2
 مردودية يف تزيد جديدة ألنشطة ٪تو ٤تور تشكل أف ٯتكن أهنا ا١تؤسسة على االتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا
 مهم إسًتاتيجي و تنظيمي بعد ٘تلك االتصاؿ و ا١تعلومات فتكنولوجيا. التنافسية ا١تزايا تشكيل بالتاِف و ا١تؤسسة

 معلومات نظاـ خبلؿ من ا١تعلومات تسيَت يتم أين رقمية مؤسسة إُف التقليدية ا١تؤسسة ٖتويل إُف ٘تيل و جدا،
  زبائنها مع إلكًتونية قاتعبل إنشاء إمكانية على ا١تؤسسات نفتاحإب تسمح كما(  Isaac 2002.)رقمي

 الدخوؿ و ا١تنافسُت مع السوؽ حصص خبلؿ من خاصة اإللكًتونية القواعد و األسواؽ مشاركة و ومورديها،
 .1عا١تي مستوى ذات أسواؽ إُف بسهولة

 رئيسي بنشاط ا١تؤسسة تقـو :اإلستراتيجية القرارات تخاذإ على تصالاإل و المعلومات تكنولوجيا أثر -0.2
 أو قطاع إُف تنتمي فهي بالتاِف بعد، فيما هبا القياـ ضرورة ارتأت ثانوية أنشطة و وجودىا سبب يف لمتمث

 لكي و ،لذلك مناسبتُت بنية و إسًتاتيجية طريق عن مواجهتها عليها و منافسة من تعآف و أحيانا، قطاعات
 ا١تنافسة حدة مدى على الوقوؼ و فيو تنشط الذي (القطاعات أو) القطاع ٖتليل من بد ال ذلك ٢تا يتسٌت
 اليت ا١تنافسة حدة معرفة ا١تؤسسة على و. ا٠تمس القوى  دراسة على القطاع لتحليل Porter  طريقة تعتمد

 قدرة و با١توردين اإل١تاـ خبلؿ من ذلك و األقل على البقاء أو االزدىار و التطور قصد مواجهتها منها يتطلب
 البديلة با١تنتجات اإل١تاـ كذا و ظهورىم إمكانية خطر و احملتملُت ا١تنافسُت م،تفاوضه قدرة و الزبائن تفاوضهم،

 ٖتديد و القطاع ٖتليل يف القرارات صانع تساعد و إسًتاتيجيا بعدا ا١تعلومات تكنولوجيا ٖتمل. عليها أخطارىا و
 :يلي يماف ذلك تلخيص ٯتكن و. إليها ا١تشار للقوى دراستو أثناء جانبو إُف تقف و ا١تنافسة

 أسواؽ إُف الدخوؿ على اٞتديد ا١تنافس تساعد ا١تعلومات تكنولوجيا كانت إذا :المحتملين المنافسين خطر -
 واٟتقوؽ الضرائب اٟتائط عرض ضرب التصرؼ أحسنت إذا كالشبكات، خدمات من تقدمو ما بفضل

 ىذه أف إال ،القدامى نافسُتا١ت حساب على عا١تية أسواؽ يف مكانة على اٟتصوؿ و اٟتواجز بقية و اٞتمركية
 الوسائل القدامى ا١تنافسوف خصص إذا اٞتدد ا١تنافسُت ىؤالء أماـ الكبَت اٟتاجز تكوف أف ٯتكنها التكنولوجيا

 .استخدامها أحسنوا و البشرية و ا١تالية
 عن آخرين اكتساب ُفإ يتطلع و زبائنو على اٟتفاظ و السيطرة ٭تاوؿ ا١تورد كاف إذا :الموردين تفاوض قدرة -

 مثبل الشبكات طريق عن للزبوف تسمح األخَتة ىذه فإف ا١تعلومات تكنولوجيا استعماؿ و االستثمار طريق
 التفاوض حىت و بل خدماهتم و منتجاهتم على التعرؼ و كانوا أينما اآلخرين ا١تنافسُت با١توردين االتصاؿ

 قدرة يضعف و التفاوض على قدرهتم من يديز  و ا١تاؿ و الوقت و اٞتهد يوفر ٦تا يعرضونو ما حوؿ معهم
 .القدٔف موردىم تفاوض

 يف ا١تتعاملُت ا١توردين تعدد و ا١تشًتاة الكمية كربت كلما قوة الزبائن تفاوض قدرة تزداد :الزبائن تفاوض قدرة -
 قدرةال ىذه من التقليل و اٟتد إمكانية للمورد لكن. الزبوف فيو يرغب ١تا بديلة منتجات وجدت و ا١تنتجات

                                                           
1
 Nihel Jouirou, Michel Kalika : L’alignement stratégique—Déterminant de la performance— Une étude 

empirique sur les pme, (Doc FPwdQr.pdf), p02. 
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 ٦تا ٭تتاجو، ما كل و التكنولوجيا تلك طريق عن لو تقدٯتو و بو ربط و الزبوف مؤسسة إُف الولوج استطاع إذا
 .التغيَت يف قادر غَت و راغب غَت األخَت ىذا ٬تعل

 أحسن إذا إمكانيات من التكنولوجيا توفره ما باستغبلؿ ا١تنتجات ىذه مواجهة يتم :البديلة المنتجات خطر -
 يف ٦تكنة مدة أقصر يف عرضو و ا١تنتج ا٧تاز وقت تقليص و الفرص استغبلؿ يف اإلبداع طريق عن ٢تااستعما
 التكنولوجيا ٘تّكن كما ،أخرى و ٟتظة بُت بدائل ظهور خطر و الرب٣تيات إنتاج ذلك على ا١تثاؿ و السوؽ،

 بسرعة بديلة خدمات و تجاتمن إنتاج طريق عن البديلة للمنتجات حد وضع و التميز بالتاِف و اإلبداع من
  "CAO & FAO "الرب٣تيات كاستغبلؿ كبَتة

 ٪تو درجة ا١تنافسُت، عدد: يلي ما عل باالعتماد القطاع يف ا١تنافسة حدة تقاس :القطاع في المنافسة حدة -
 ولنا ا٠تروج، حواجز حجم و ا١تسوقة ا١تنتجات طبيعة التخزين، تكاليف حجم الثابتة، األعباء حجم القطاع،

 .ىذا كل يف االتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا دور نتصور أف
 أمشل بصفة و اإلنًتنت ستعماؿإ أدى :المعلومات تكنولوجيا ظهور بعد للمنظمات الحديثة األشكال -2.2

 نشر إُف أدى االقتصادي النمط فتطور ا١ترْتة، االقتصادية الوضعية انطبلؽ إُف االتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا
 تأىيل يصبح حيث فكري عمل إُف ا١تؤسسات وضعيات قلب الضروري من أصبح بالتاِف و العلـو و ا١تعارؼ
 تسهل االتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا كانت إذا أنوTorres(2000 ) أشار لقد و حاسم، رىاف ا١توظفُت
 للفعل مناسبة ارؼمع إُف ا٠تامة ا١تعطيات ٖتوؿ ىي تصورىا ٯتكن اليت الًتٚتة فإف ا١تعلومات إُف الوصوؿ

 لوحده يكفي ال ىذا لكن ا١تعلومات نقل االتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا تسهل أخرى، بعبارة .اإلسًتاتيجي
 استفادت إذا بالتاِف التنظيمية، عناصرىا خبلؿ من ذلك و ا١تؤسسة قلب يف عناصر إدماج الضروري فمن

 للمزايا كمصدر ستظهر اليت و ا١تهارات تطوير ٢تا كنٯت االستقباؿ، نوعية و النقل عملية ٖتسُت من ا١تؤسسة
 .اٟتديثة التكنولوجيات ىذه ظهور بعد للمنظمات حديثُت شكلُت نذكر يلي فيما و ،1التنافسية

 األحياف بعض يف تسمى و إليها، التوصل مت بنية آخر االفًتاضية ا١تنظمة تعترب: فتراضيةإلا المنظمة ظهور -
 ىذا أف حيث. التنظيمية اٞتوانب كل تغطي ىي و متغَتة، أو اٟتدود عدٯتة ةمنظم متعلمة، منظمة شبكة،
 فاٟتدود بالتاِف و التقليدية، النظريات يف سابقا فرض كما أصناؼ أو حدود لو ليس ا١تنظمات من الشكل
 تٗتصصا على االرتكاز بدؿ و. احمليط و ا١تؤسسة بُت ما االرتباط زاد كلما فشيئا شيئا ٗتتفي الواقعية
 يف معينة أفعاؿيف   تكريسها و للمنظمة قاعدية مهارات على للعمل موظفُت تضم فهي قاعدية، تنظيمية
 بفضل ىذا و  اإللكًتونية التجارة يف عا١تيا األوُف فهي  e-bay مؤسسة ذلك ومثاؿ. ا١تصاٌف ٥تتلف
 بفعل جذرية، داخلية ثورة السياؽ ىذا يفرض و". بائعُت ال مستودعات، ال ٥تزوف، ال: "االفًتاضي عرضها

 للمحيط ستجابةلئل فًتاضيةاإل البنية من أفضل بنية توجد ال. قروف منذ ا١تتواجدة الكبلسيكية ا٢ترمية إلغاء
 اآلِف اإلعبلـ يف التكنولوجي التقدـ ساىم لقد و. ا١تنافسة و األسواؽ عو١تة مع خاصة معو والتكيف

                                                           
1
 Gaël Guenguen : Environnement et management stratégique des PME Internet, op.cit, p 244. 
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 التجارة قدـو خبلؿ من ذلك و االفًتاضية ا١تنظمة نتشارإ يف بعد عن تصاالتاإل و الذكية والرب٣تيات
 .٦1تكنا االفًتاضي العمل أصبح ا١تعلومات شبكة فبفضل اإللكًتونية،

 للهياكل ٤تددة فلسفة على بل معينة بنية على" متعلمة منظمة" مصطلح يعرب ال :المتعلمة المنظمة -
 الفعالة ا١تشاركة بفضل ستمرارإب التطور على قدرهتا على يدؿ فهذا" متعلمة" ا١تنظمة كانت فإذا التنظيمية،

 اٟتصوؿ يف التوقف دوف للمعارؼ تسيَتا ا١تنظمة يف األفراد ينفذ. حلها و ا١تشكبلت ٖتديد يف أعضائها لكل
 وعلى جيد بشكل ا١تنظمة نشاط إدارة و خيارات عمل يف ستخدامهاإل بل مشاركتها و جديدة معارؼ على

 يكوف أين منفتحا ٤تيطا بالنتيجة يعطينا ما ىذا و ا٢تيكلية و ا١تادية اٟتدود ختفتإ ٢تذا و. ٥تتلفة مستويات
 تؤدي ٣تموعات منهم ٬تعل ٦تا اآلخرين من يتعلموف و جهدىم يبذلوف و التعاوف عملية يف أحرارا ا١توظفوف

 ا١تعلومات تبادؿ دوف فيها التفكَت أو "التعلم" عملية ٗتيل ٯتكن ال أنو كما. ا١تتعلمة ا١تنظمة يف مهما دورا
 دقة أكثر و ثراء و نفتاحإب ا١تعطيات مشاركة أي ا١تعارؼ تسيَت تبٍت ٬تب لذا ا١تنظمة، أفراد بُت ما خاصة
 .2للمعلومات ا١تكثفة ا١تشاركة و ا١تفتوح تصاؿباإل يسمح فاحمليط ٦تكنة،

 سنة Senge بو قاـ الذي للعمل الكبَت النجاح خبلؿ من تبينت اليت و النظامي بالتعلم ا٠تاصة ا١تقاربة إف
 التعلم أف أكدت -األنظمة  حركية مع ا١ترنة األنظمة منهجية نوع بُت ٔتقارنة الطالب ىذا قاـ حيث 1990
 ىي ا١تؤسسات ىذه ألف ا١تتوسطة، و الصغَتة ا١تؤسسات بإسًتاتيجية ا١تتعلقة للدراسات خصوصا مفيد النظامي
 لسَت ا١تاضية األحداث عن اٞتماعية الرؤية ١تفهـو ٕتميعية قراءة عنو ينتج الذي و ،ا١تسَت-ا١تالك لنظاـ امتداد
 اإلسًتاتيجي التغَت و التعلم ٪توذج يوضح التاِف الشكل و .احمليط ظروؼ وفق اإلسًتاتيجي التسيَت عملية

 :ا١تتوسطة و الصغَتة للمؤسسات
 .) الصغَتة وا١تتوسطة ( اإلقتصادية سساتللمؤ  اإلسًتاتيجي التغَت و التعلم ٪توذج (: 12) الشكل

 
Source : Oliviera LIMA : op.cit, p: 8. 

 

                                                           
1
  Ceram Sophia Antipolis: Systèmes d’information organisationnels, Pearson Edition, 2005,pp:176-177. 

2
  Ibid: p: 177. 
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 التنفيذ و الصياغة  بُت تفاعل دائرة عن عبارة ا١تتوسطة و الصغَتة ا١تؤسسات يف اإلسًتاتيجية العملية إف
 خبلؿ منو . للتعلم تفاعلية أعماؿ و دائرية عملية ىو ا١تتوسطة و الصغَتة ا١تؤسسات يف اإلسًتاتيجي فالتسيَت
 الصغَتة ا١تؤسسات حياة مدة إطالة و إدامة سبب عن تبحث اإلسًتاتيجي التسيَت أنشطة أف يتبُت الشكل،

 اٟتالة بُت ا١تتواجدة ٨ترافاتاإل أما با١تؤسسة، ا٠تاصة الرؤية ٖتقيق كذا و للمحيط، ا١تتغَتة الشروط وفق وا١تتوسطة
  تغيَت  إرادة تولد فهي ا١تتوسطة و الصغَتة للمؤسسات اٟتالية اإلسًتاتيجية اٟتالة و فيها، ا١ترغوب ا١تستقبلية

 األعماؿ اؼإحًت ب ا١تؤسسات ىذه ٖتسُت على اإلسًتاتيجي التسيَت يف الفاعلُت ٭ترض إبداعي وجهد
 .1اإلسًتاتيجية

 دراسة جدا لصعبا من: االتصال و المعلومات تكنولوجيا و للمؤسسة الحديثة األشكال بين العالقة -
 األخرى الصعوبة و. قليلة مازالت التجريبية الدراسات أف إذ ا١تعلومات، تكنولوجيا و ا١تنظمة بُت العبلقة
 كبَتا دورا التنبؤ فيو يلعب الذي اجملاؿ يف خاصة السريع تطورىا و ا١تتوفرة تصاؿاإل أدوات تعددية يف تكمن
 اآلِف اإلعبلـ لشبكات نتيجة ذلك و التفكَت طرؽ حىت و العمل طرؽ التكنولوجيات ىذه ستقلب عموما

 يسمى ما تشكل الكونية القرية و للكل ا١تتوفرة ا١تعرفة اٟتدود، إلغاء عملية من فكل بعد، عن تصاالتواإل
 ٯتكن أيضا تفكَتا، أكثر بطريقة الواقع ٩تترب أف علينا ٢تذا و ، R. Petrella حسب" التقنية اليوتوبيا" ب

 الستعماؿ حاجات ٮتلق التكنولوجيا غَت أخرى بعوامل ا١ترتبط و ١تنظماتا ألشكاؿ اٟتاِف التطور بأف القوؿ
 :ذلك يفسر ا١تواِف اٞتدوؿ و  ،2العناصر ىذه بُت تفاعل ىناؾ بالتاِف و االتصاؿ تكنولوجيا

 االتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا و للمنظمة اٟتديثة األشكاؿ بُت العبلقة02 ) :)  الجدول
 االتصال و المعلومات ايتكنولوج ردود للمنظمة ثةيالحد األشكال عناصر

 المنظمات داخل
 (مسطح ىيكل) عمودية مراقبة -1
 أفقي تنسيق -2
 االتصاؿ ثقافة -3
 عا١تية ٦تركزة غَت منظمات -4

 إلكًتونية مراقبة -
 بعد عن عمل - إلكًتوٓف تدفق -
 ا١تنتجات لتدفقات إلكًتوٓف تسيَت -
 ا١تعارؼ متقاس -
 الشبكات بفضل افًتاضية ٕتمعات -
 بعد عن ا١تعطيات نقل - إلكًتوٓف بريد -
 أوتوماتيكي مًتجم - متبادلة معطيات قاعدة -

 المنظمات نيب ما
 ا١تنظمات بُت ما تزاوج  -5
 إسًتاتيجية ٖتالفات -6
 بينية منظمات -7

  
 EDI- ا١تؤسسة موارد ٗتطيط  
 ا١تشاركُت بُت ما ا١تعلومات تبادؿ -
 بيانات قواعد معلومات، تبادؿ -

Source : Yves Fréderic Livian, op.cit, p 220. 

                                                           
1

 Oliviera LIMA : Gestion stratégique des PME face au monde évolutif des affaires—une approche 

d’apprentissage systémique, 6ème congrès international francophone sur la PME, Montréal, 2002, p: 8. 
2
 Yves Frédéric Livian, Organisation (Théories et pratiques), Dunod ; 3ème ED, Paris, (2005),pp:2019-220. 



 اإلطار المفاىيمي لكنولوجيا المعلومات واإلتصال                                              الفصل األول:

 
30 

 اإللكًتوٓف االتصاؿ أصبح فاليـو ا١تؤسسات، على التكنولوجيا ىذه أثر يف فقط اإلشكالية تكمن ال
 االتصاؿ و ا١تعلومات فتكنولوجيا. التكنولوجيات ىذه فيها أدخلت اليت ا١تنظمة و نفسو تصاؿاإل ٢تيكلة فرصة
 بشكل الزبوف دخوؿ طبيعة  بتعديل أساسا يفسر ىذا و B2B مؤسسة إُف مؤسسة من التجاري النشاط قلبت

 يف يكمن الويب يف فالنجاح نسبيا، منخفضة بتكاليف االتصاالت من كبَتة واجهة أماـ نفسو ٬تد حيث جذري
 .احملًتفة أو العامة البوابات ٥تتلف أو البحث كات٤تر  مرجعية خاصة اإلنًتنت، معايَت حسب بو مصارح عرض

 .المؤسسة تنافسية مؤشرات على واإلتصال المعلومات تكنولوجيا أثر  -3
 على تطبيقها عند واليت جديدة معارؼ اكتساب إُف واإلتصاؿ اإلعبلـ تكنولوجيا هتدؼ: األرباح زيادة -1.3

 ا١تؤسسة ٖتاوؿ قد، و جديدة إنتاج وعمليات طرؽ إُف التوصل أو جديدة منتجات إُف تؤدي سوؼ اإلنتاج
 ٤تتكرة نفسها ا١تؤسسة ٕتد اليت اٟتاالت يف خاصة اٞتديد، ا١تنتج ذلك عن ينتج مكاسبها بو تعظم سعر وضع

 يعٍت وىذا اٞتديد، ا١تنتج تكنولوجيا يف منافسيها على كثَتا متفوقة األقل على أو( جذري تكنولوجي إبداع)
 .ا١تؤسسة إبداع تقليد إُف ا١تنافسُت أحد يعمد قد أنو ٔتا مؤقتة، ولو احتكارية قدرة أو سوقية قوة على حصو٢تا

 تكوف قد ا١تؤسسة، ٧تاح يف ا١تسا٫تة يف والرغبة جديدة إبداعية أفكار إ٬تاد صعوبة إف: اإلنتاجية تحسين -2.3
 ا١تؤسسة ٖتتاجها وا١تؤىلة ا١تتخصصة خاصة ملةالعا اليد ألف نظرا ا١تؤسسة، يف البشري ا١تورد لزيادة احملفزات أىم
 ومعلومات ١تعارؼ كنتاج إليو ينظر الذي التكنولوجي، اإلبداع عمليات ٧تاح ويف التكنولوجيا واستغبلؿ فهم يف

 عن األفراد كفاءات ٖتسُت يف التكنولوجي اإلبداع يساعد كما متخصص، بشري ١تورد ٖتتاج وتكنولوجية علمية
 عملية كل عن التجارب وكسب العمبلء، ومع بعضهم مع والتعامل التعاوف يف جديدة لطرؽ كسبهم طريق

 ميزة يشكل وذلك ا١تنتجات، يف اٞتديدة التكنولوجيا الستعماؿ البلزمة وا٠تربات ا١تهارات ٢تم تكوف ْتيث إبداعية
 أو معينة، تكنولوجيا غبلؿالست البلزمة البشرية الكفاءات ناحية من منافسيها على ا١تؤسسة هبا تتفوؽ تنافسية

 . ا١تؤسسة إنتاجية ٖتسُت وبالتاِف اإلنتاجية العملية تعديل حىت
 األدْف حدىا يف النهائية التكلفة جعل على واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا تعمل: التكاليف تخفيض -3.3
 :  خبلؿ من وذلك

 ا١تنتجات يف التغيَتات أو لتحسيناتبا اإلتياف على ا١تؤسسات تتسابق حيث الوحدة، تكلفة من التخفيض -
 ىوامش وٖتقيق اإلنتاج لعملية أكثر ترشيد من ا١تؤسسة ٯتكن ما وىذا ا١تنافسة، ظل يف التكلفة من تقلل اليت
 إضافية؛ أو جديدة استثمارات بواسطة واالستمرار البقاء ضماف وبالتاِف أكرب، ربح

 ٘تكُت أي ا١تنتجة، الوحدات عدد رفع األساس يف ضوغر  يكوف قد اإلنتاج عملية يف جديدة تقنيات إدخاؿ -
 فًتتفع معينة، زمنية فًتة خبلؿ ا١تدخبلت من كمية أكرب ومعاٞتة اإلسراع من اإلنتاج وآالت التجهيزات

 وبالتاِف اٟتجم اقتصاديات من باالستفادة للمؤسسة يسمح ٦تا با١تؤسسة؛ ا١تنتجة الوحدات عدد بذلك
 .تكاليفها ٗتفيض
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 خبلؿ من للمؤسسة السوقية اٟتصة على التكنولوجي اإلبداع يؤثر أف ٯتكن :السوقية الحصة ادةزي -4.3
 تطوير خبلؿ من ا١تؤسسة، قبل من تستهدؼ قد اليت السوقية القطاعات أو الزبائن عدد زيادة يف مسا٫تتو
 والتأخَتات التصنيع قاتأو  تقليل خبلؿ من ا١تنتجات تسليم وسرعة اٟتالية، ا١تنتجات ٖتسُت أو جديدة منتجات
 نتيجة للزبوف ا١تقدمة ا٠تدمة زيادة عن ينجر كما ومكانتها ا١تؤسسة صورة ٖتسُت إُف يؤدي الذي األمر فيالعمل،
 إ٬تاد وبالتاِف ا١تنافسُت، حساب على جدد عمبلء كسب أو للمؤسسة العمبلء والء زيادة التكنولوجي لئلبداع

 . السوقية حصتها ارتفاع على يعمل ٦تا ها،وأرباح مبيعاهتا لزيادة جديدة فرص
 ٖتقيق من قريبة تكوف حىت منتجاهتا يف اٞتزئي التكنولوجي اإلبداع ا١تؤسسات من العديد تستعمل لذا و

 عمبلئها استقطاب على سيعملوف ا١تؤسسة منافسي ألف ٢تا، والئهم يبقى حىت باستمرار، ا١تتغَتة العمبلء رغبات
 أف ٯتكن اليت اإلسًتاتيجيات أىم أحد التكنولوجي اإلبداع يعترب لذلك، و تيجياتواالسًتا الطرؽ ٔتختلف
 إعادة يف يساىم التكنولوجي فاإلبداع ا١تنافسة، شديد سوؽ يف والعمل استمراريتها لضماف ا١تؤسسات تعتمدىا
 التنافسي ا١تركز وعلى الصناعة ىيكل على يؤثر كما بأكملو، القطاع ٪تو وبالتاِف ٪توىا وزيادة ا١تؤسسة انطبلؽ

 .منافسيها على ا١تبدعة للمؤسسة وأسبقية تنافسية ميزة ٯتنح حيث للمؤسسة،
 :اإلقتصادية ا١تؤسسة تنافسية وتعزيز واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا عبلقة يبُت ا١تواِف والشكل

 يةتكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ ووتعزيز تنافسية ا١تؤسسة اإلقتصاد(:13الشكل رقم )
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 .سة النظريةمن إعداد الطالب باإلعتماد على الدراالمصدر: 
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 .تدويل المؤسسات اإلقتصادية إستراتيجياتو  اإلتصال و المعلومات تكنولوجيا المبحث الثالث:
 االمر العا١تية، األعماؿ بيئة يف ىاما دورا واإلتصاؿ ا١تعلومات تكنلوجيا أخدت اٞتديدة األلفية مطلع نذم

 قمنا يف ىذا ا١تبحث وعليو اجملاؿ، ىذا يف ا١تتقدمة الدوؿ بركب ؽاللحا اٞتزائر وخاصة العربية بالدوؿ أدى الذي
 إدماج ٣تاؿ يف اٞتزائرية الدولة جهود عرض مع اٞتزائرية، البيئة يف ا١تعلومات تكنلوجيا واقع على الضوء تسليطب

صاؿ تكنولوجيا ا١تعلومات واإلت تعزيز إضافة اإلقتصادية ا١تؤسسة نشاط يف اٟتديثة اإلتصاؿ تكنلوجيا
 من أجل نفاذ منتوجها لؤلسواؽ الدولية.سًتتيجيات ا١تؤسسة إل

 .اإلقتصادية للمؤسسات اإلستراتيجية التوجهات على اإلتصال و المعلومات تكنولوجياأثر : ألولالمطلب ا
 ا١تتغَتات مع وللتكيف جهة من ا١تنافسة شديد سوؽ ظل يف وتفوقها بقاءىا على حفاظا ا١تؤسسة إف
 مدروسة إلسًتاتيجيات بإتباعها وذلك تنافسية مزايا امتبلؾ عليها توجب أخرى، جهة من ا١تتسارعة التكنولوجية

 موجهة عملية تعد الصناعية اجملاالت من الكثَت يف ا١تنافسة أصبحت اٟتاِف الوقت ويف تنافسيتها، تعزيز من ٘تكنها
 ٔتنتجات لتبادر يدفعها ْتيث والتجديد، لبلبتكار مؤسسة ألي قويا حافزا ٯتثل الذي اإلبداع؛ عنصر بواسطة
 وبالتاِف ،وزيادة حصتها السوقية معتربة أرباحا ٖتقيق من غالبا ٘تكنها جديدة اسًتاتيجيات أو وعمليات جديدة
 يف للمؤسسات ضمانا األكثر اإلسًتاتيجي ا٠تيار ىو االستثمار يف تكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ  أف القوؿ ٯتكن

 ا١تزايا بناء يف األساسية الركائز أىم أحد التكنولوجي اإلبداع يعد إذ احمليط، يف احملتملة ضطراباتاال ٥تتلف مواجهة
 وإجراءات خطوات اٗتاذ عليها يتعُت فإنو التنافسي السباؽ عن تتخلف أال أرادت إذا أنو أي للمؤسسة، التنافسية

 حاجات تليب منخفضة، تكلفة ومقابل ثقة بكل ا١تنتجات ىذه إلنتاج جديدة تقنيات لتطوير أو منتجات لتقدٔف
 .1وا١ترتقبُت اٟتالُت زبائنها

 ودؿ كمبيوتر، آبل: مثل عديدة ١تؤسسات والسريع الكبَت النمو معدؿ لنبلحظ ا١تثاؿ سبيل على
 التكنولوجي باإلبداع تتميز ا١تؤسسات ىذه كل كانت بأخرى أو وبطريقة مارت، ووؿ أس، يو وتويز كمبيوتر،
 لبيع جديد أسلوب ابتكرت فقد" دؿ" مؤسسة وأما الشخصي، اٟتاسب تقدٔف يف السبق ٢تا كاف" آبل" فمؤسسة
 .2الربيد طريق عن الشخصية اٟتاسبات

 لتحقيق للمؤسسات مبلئمة بيئة اإلنًتنت شبكة تعد: النمو ستراتيجيةإ و نولوجيا المعلومات واإلتصالكت -1
 تلخيص وٯتكننا ٦تكنة إمكانيات بأقل جديدة أسواؽ ستهداؼإو  ارجيوا٠ت الداخلي الصعيد على النمو من مزيد

 :التاِف اٞتدوؿ يف النمو سًتاتيجياتإ
 
 

                                                           
مة اإلبداع التكنولوجي يف تدعيم ا١تركز التنافسي للمنظمة، ا١تلتقى الدوِف حوؿ اإلبداع والتغيَت ھاب، بن الًتكي زينب، مساھبن بريكة عبد الو 1

 .10-09، ص ص:2010ماي  12/13يف ا١تنظمات اٟتديثة، جامعة سعد دحلب، البليدة، اٞتزائر، التنظيمي
 ، دار ا١تريخ للنشر١1تتعاؿ، ج ، ترٚتة رفاعي ٤تمد رفاعي، ٤تمد سيد أٛتد عبد ا -مدخل متكامل -شارلز وجاريث جونز، اإلدارة اإلسًتاتيجية 2
 .160، ص: 2001لرياض، ا
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 اإلقتصادية ا١تؤسسات يف النمو واسًتاتيجية االنًتنت(:13الجدول رقم )
 األنترنت تأثير إستراتيجية النمو

 
 
 

 تطور المنتجات

 .ا٠تارجية و الداخلية اإلتصاالت ٖتسُت -
 .بفعالية األىداؼ بلوغ من ٯتكن ٦تا جيد، بشكل األسواؽ فهم يف دتساع -
 .اٞتديدة ا١تنتجات تطوير دورة تقليص يف تساىم -
 .ا١تنتجات لتطوير البلزمة ا١تعلومات ٚتع عملية تعزز -
 جديدة منتجات طرح كفاءة و فعالية تعزز -
 و البحث عملية لتسهيل خارجيا و داخليا التعاوف شبكة تطوير -
 .االفكار تبادؿ و التطوير -

 
 

 تنمية األسواق

 .وفعالية بسرعة والدوِف احمللي ا١تستوى على األسواؽ اكتساح -
 .جديدة أسواؽ فتح -
 .جديدة توزيع قنوات إنشاء -
 .تكلفة بأقل الصادرات حجم زيادة -
 .جدد زبائن استهداؼ سهولة -

 -japhet Eke Lawrence.Op.cit.P115المصدر3 

 أف ا١تعلومات ثورة و التكنولوجية الثورة نتائج من :الشراكة إستراتيجية و االتصال و المعلومات تكنولوجيا -2
 بينما جدا، قصَتا أصبح التنافسية ا١تيزة الستغبلؿ ا١تتاح الوقت و ا١تسَتين، سلوكات و اإلسًتاتيجية الصيغ تغَتت
 بدورة مؤسسات ميبلد و أكرب موارد بتخصيص ا١تخاطر زيادة عليو يًتتب ىذا و أوسع، أصبح التحرؾ فضاء
 .1التحالف و التضامن من جديدة أشكاؿ يف التضامن ظهور عن فضبل تتبلشى، و ما لغرض أي ٤تدودة حياة

 باحملافظة كل موحدة أىداؼ إُف الوصوؿ هبدؼ أكثر أو مشًتكتُت مؤسستُت تفاؽإ ىو األخَت ىذا و
 من لكل اإلسًتاتيجية االستقبللية على اٟتفاظ التاِفب و ا٠تاصة، األىداؼ كذا و اإلسًتاتيجية االستقبللية على

 بُت ما االتفاقات أنواع كل عن بتمييزه يسمح الذي و التحالف ٢تذا األ٫تية يعطي الذي ىو ا١تتحالفُت
 تزدىر اإلسًتاتيجي التحالف بواسطة.(واٟتيازة اجملموعات الشراكة، االتفاؽ، التعاضد، التعاوف،)ا١تؤسسات

 :2العو١تة زمن يف أكثرف أكثر ا١تؤسسة

                                                           
َت ميلود، طاىر ٚتعات: الفضاء التسيَتي و إمكانيات التقارب و ا١ترونة يف ا١تؤسسات الغَتة و ا١تتوسطة، ا١تلتقى لدوِف الثآف عبَتات مقدـ، زيد ا٠ت 1

٤تمد خيضر بسكرة، كلية العلـو  -حوؿ حركية تسيَت ا١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة: االبتكارات، تكنولوجيا ا١تعلومات و االتصاؿ و التكوين، جامعة 
 . 42، ص:  2004أفريل،  13 -12القتصاديو و التسيَت ا

2
  Rym Ben Halima : Glossaire Marketing, Edition C.L.E (Contribution à la Littérature d’Entreprise) Tunis,2003, 

p21. 
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 تطوير هبدؼ تتشارؾ متنافسة مؤسسات عدة :Pseudo-concentration)) اإلضافية التحالفات -1.2
 .الشركاء لكل موحد منتج تسويق و صنع
 جزء صنع أو لتطوير متنافسة مؤسسات تتشارؾ : (Co-integration) التعاوني ندماجاإل تحالفات -2.2
 .منها كل جمنت يف سيدمج الذي و موحد
 سيسوؽ الذي ا١تنتج صنع و بتطوير ا١تؤسسة تقـو : (Complémentaire) ميلية التك التحالفات -3.2

 .مسبقا السوؽ يف موجودة أخرى مؤسسة طرؼ من
 بُت اٞتمع عن ا١تفهـو ىذا يعرب و: "Coopétition" أو التنافسية با١تنافسة عليو يصطلح ما ظهر كما 
أمريكيُت:  باحثُت عمل عن ناتج ا١تفهـو وىذا. واحد آف يف والتنافسية للتعاوف اإلسًتاتيجية السلوكات

Brandenburger&Nalebuff.1 
 تعد األقل التكلفة اسًتاتيجية إف :بالتكاليف السيطرة واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واإلتصال -3

 من ا١تيزة ىذه ا١تؤسسة وٖتقق األسعار، ٨تو ْتساسيتهم  مشًتيها يتميز اليت األسواؽ يف قويا تنافسيا مدخبل
 العمليات كفاءة ا١تصنعة، ونصف األولية للمواد مقبولة مواصفات استخداـ للموارد، األمثل االستثمار:  خبلؿ

 .2اٍف...التسويقية
 نتائج التجارب أثبتت وقد ا١تنافسة، ىيكل يف ثورة إلحداث ٦تيزة قدرة الناجح التكنولوجي اإلبداع ٯتتلك

 فرص ومنح السوؽ إُف الدخوؿ عوائق ٗتفيض مث ومن الثابتة، اإلنتاج تكاليف خفضو خبلؿ من العملية تلك
 ٦تا أحجامها، اختبلؼ على نظرائها مع ا١تنافسة على وتشجيعها بل أخرى جديدة ١تؤسسات أيضا الدخوؿ

 منتجات وٖتديث خلق أو اإلنتاج طرؽ ٖتسُت أجل من والتطوير البحث ٣تاؿ إُف اٞتهود توجيو ضرورة يستوجب
 عالية تكاليف ذو منتوج إلبداع اٞتهود ىذه تركيز من بدال التكاليف، ٗتفيض قصد ا١تنافسة على قدرة أكثر

 اإلبداع لعملية والفعلي اٟتقيقي البعد بأف القوؿ ٯتكن اٟتالة ىذه يف النجاح، ٖتقيق يضمن ال قد والذي
 .3خاصة بصفة الوحدوية والتكلفة .امةع بصفة التكاليف يف التخفيض ىو التكنولوجي

 أو بالتحسينات اإلتياف) ا١تنتجات تصميم على ا١تؤسسات تتسابق وأف ٭تدث اٟترة ا١تنافسة ظل يف ألنو
 البلـز الوقت من والتخفيض للمنتوج ا١تكونة األجزاء عدد بتقليص وذلك تصنيعها يسهل ْتيث( التغيَتات إدخاؿ
 أثر يظهر حيث الوحدة، إنتاجية تكلفة وٗتفيض العامل إنتاجية مستوى رفع على يساعد ٔتا األجزاء لتجميع
 تأثَتىا فيكوف اإلنتاج عملية يف جديدة تقنيات إدخاؿ يتم عندما النهائية التكلفة على التكنولوجي اإلبداع

 يف اعاإلسر  من ٘تكن كما ا١تنتجة الوحدات عدد من التقنيات ىذه ترفع حيث اإلنتاج، كمية على األساسي
 ما غالبا اإلنتاج يف الزيادة وىذه معينة زمنية فًتة ضمن ا١تدخبلت من كمية أكرب ٔتعاٞتة وذلك اإلنتاج، عملية

                                                           
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/coopetition, 03/08/2021.h:19:31. 

-102، ص ص: 2012، دار اٟتامد  للنشر والتوزيع، عماف األردف، 1القطب ٤تيي الدين، ا٠تيار االسًتاتيجي وأثره يف ٖتقيق ا١تيزة التنافسية، ط  2
104. 

 .10اب، بن الًتكي زينب، مرجع سابق، ص: ھبن بريكة عبد الو 3

http://fr.wikipedia.org/wiki/coopetition
http://fr.wikipedia.org/wiki/coopetition
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 للمؤسسة يضمن الذي األمر خاصة، ا١تنتجة الوحدة وتكلفة عامة اإلنتاج تكاليف من التخفيض إُف تؤدي
 ترشيد طريق عن التكاليف ٗتفيض يف يتمثل لوجيالتكنو  لئلبداع اٟتقيقي البعد فإف وبالتاِف مردودية أحسن
 .1اإلنتاج لعوامل األمثل واالستخداـ اإلنتاجية العملية

 فيو تعمل الذي الصناعي اجملاؿ نفس يف العاملة ا١تؤسسات قامت إذا أنو ىو إليو اإلشارة ٬تب وما
 ٣تاؿ يف الرائد) تكاليفها يف تتحكم اليت ا١تؤسسة فإف ١تنتجاهتا، مشاهبة أسعار تقدٔف إُف الدراسة ٤تل ا١تؤسسة
 زادت ما وإذا ا١تنخفضة، التكلفة مزايا من بو تتمتع ١تا نظرا منافسيها من أعلى أرباح ٖتقيق يف ستستمر( التكلفة

 التكلفة ذات ا١تؤسسات بأف ٧تد األسعار على تتنافس ا١تؤسسات وبدأت الصناعي اجملاؿ داخل ا١تنافسة حدة
 ا١تؤسسات من أحسن بشكل ا١تنافسة ٖتمل على قادرة تكوف( تكاليفها يف تتحكم اليت ا١تؤسسات أي) األقل

 تتمتع اليت ا١تؤسسة بأف ٧تد فإننا السوؽ يف بديلة منتجات ظهرت ما وإذا تكاليفها، ال٩تفاض نظرا األخرى
 وضماف سوؽال من ْتصة واالحتفاظ لصاٟتها ا١تنافسة ٟتسم أسعارىا من ٗتفض أف تستطيع منخفضة بتكاليف

 القياـ جراء من التكاليف ٣تاؿ يف ا١تؤسسة عليها ٖتصل اليت ا١تزايا بأف القوؿ ٯتكن وأخَتا واالستمرار، البقاء
 شديد سوؽ يف البقاء وٖتقيق التنافسية تدعيم مث ومن الدخوؿ، عوائق إرساء يف تساىم قد التكنولوجي باإلبداع
 .2ا١تنافسة

 من تنافسيتها تعزيز إُف ا١تؤسسات بعض تسعى: التمييز إستراتيجية و الواإلتص المعلوماتتكنولوجيا  -4
 ٕتعلها ميزات وخدمات سلع من تقدمها اليت ا١تنتجات بتخصيص وذلك التمييز، إسًتاتيجية إتباعها خبلؿ
 أو نوعها من فريدة أهنا القطاع زبائن يدرؾ ْتيث ا١تنافسوف، يقدمها اليت تلك عن بأخرى أو بطريقة ٗتتلف
 .ا١تنافسة ا١تنتجات باقي من وأفضل أعلى بدرجة ورغباهتم حاجاهتم تلبية ٯتكنها إذ متميزة،

 :3خبلؿ من ا١تنتجات بتمييز التكنولوجي اإلبداع ويقـو
 والسوؽ ا١تؤسسة على جديدة تكوف ا١تنتجات وىذه السوؽ، يف مرة ألوؿ تطرح جديدة منتجات إبداع -

 الضخمة والتكنولوجية العلمية االكتشافات عن نإتة ا١تنتجات وىذه. ؽالسو  يف مرة ألوؿ وتطرح والعمبلء،
 فضبل جديدة، ووظائف بتصاميم غَتىا عن ا١تنتجات ىذه و٘تتاز ،(جذري تكنولوجي إبداع) االبتكارات أو

 اجملاؿ؛ ىذا يف السوؽ يف باألسبقية ٘تيزىا عن
 أو تعديبلت إجراء طريق عن جديدة جاتمنت بتقدٔف ا١تؤسسة تقـو حيث موجودة، حالية منتجات تطوير -

 إرضاء بغية االستعماؿ أو اٞتودة حيث من منتجاهتا لدى التميز ٠تلق وذلك اٟتالية منتجاهتا على ٖتسينات
 تصميم على تعديبلت بإجراء (اٞتزئي التكنولوجي اإلبداع) التحسينات ىذه وتكوف مستمر، بشكل زبائنها
 ٘تييز لضماف البيع بعد ما خدمات يف التحسُت إُف إضافة الزبوف، احتياجاتو  ١تتطلبات وفقا وإ٧تازه ا١تنتوج

                                                           
 .39-38، ص ص: 1994َت اإلبداع التكنولوجي، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر، أوكيل ٤تمد سعيد، اقتصاد وتسي 1
والعلـو  قريشي ٤تمد، اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية الوطنية، رسالة ماجستَت غَت منشورة، كلية اٟتقوؽ 2

 .92، ص:2004/2005االقتصادية، جامعة ٤تمد خيضر بسكرة، اٞتزائر، 
 .105، ص:  2004ندٔف عكروش مأموف، ندٔف عكروش سهَت ، تطوير ا١تنتجات اٞتديدة، دار وائل للنشر، األردف،  3
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 ا١تتميزة الكفاءة تطوير التمييز إسًتاتيجية تتبٌت كي ا١تؤسسة على يتعُت وعليو .منافسيها مع با١تقارنة ا١تنتوج
 أكثر شرائح ـٗتد ا١تنتجات من واسعة تشكيلة إنتاج يف إبداعو خبلؿ من والتطوير البحث ٣تاؿ يف خصوصا

 وإنتاج ا١تنتجات لتمييز مصدرا اٞتديدة الفنية واألساليب اإلبداعية والتصاميم ا٠تصائص ٘تثل أين السوؽ، من
 مربرا تعطي العوامل وىاتو ا١تنافسُت، يقدمو عما ٗتتلف وسريعة ٦تيزة خدمات وتقدٔف عالية ّتودة ٦تيزة سلع
 لتثبت ا١تؤسسة تتكبدىا اليت التكاليف تغطي ا٠تدمات أو السلع ٢تذه و٦تيزة عالية أسعار لدفع الزبائن يدفع
 1.الصورة ىذه

 قطاعا لتستهدؼ جهودىا تركز أف للمؤسسة ٯتكن :التركيز وإستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واإلتصال -5
 يف نالتفن على والعمل السوقية الشر٭تة ىذه زبائن خصائص يف البحث خبلؿ من السوؽ، من معينة شر٭تة أو

 جهودىا لًتكيز فعالة قدرة للمؤسسة جهتو من التكنولوجي اإلبداع يوفر حيث متطلباهتم، وفق واإلنتاج خدمتهم
 أو اإلنتاج، خطوط يف لئلبداع ٤تددة سوؽ يف العمل تركيز خبلؿ من وىذا ا١تستهلكُت من معينة شر٭تة على

 ذلك إُف باإلضافة. يطلبوف ما حسب ورغباهتم همحاجت تلبية هبدؼ والتسويق التوزيع أو ا١تنتجات يف لئلبداع
 ٦تا والسوؽ، ا١تنتجات من ٤تدود نطاؽ على الًتكيز عملية وتفعيل تثمُت يف دور التكنولوجي لئلبداع فإف

 إُف موجهة ا١تؤسسة تعرضها اليت ا١تنتجات وأف خاصة التمييز، إسًتاتيجية تتبٌت اليت ا١تنافسة ا١تؤسسة تستطيعو
 .2السوؽ يف معينة شر٭تة

 ٘تييز يف ومسا٫تتو التكاليف ٗتفيض يف كبَت دور لو التكنولوجي اإلبداع بأف وذكرنا سبق فكما
 الًتكيز خبلؿ من إما الًتكيز، إسًتاتيجية على أيضا تأثَت لو التكنولوجي اإلبداع بأف القوؿ ٯتكن إذف ا١تنتجات،

 على تركيزىا أجل من التكنولوجي باإلبداع ١تؤسسةا قياـ حالة ففي التمييز، على الًتكيز أو التكاليف على
 الفنية األساليب كافة تستعمل أف عليها فيجب ا١تستهدفة السوؽ يف تنافسية ميزة على ٖتصل لكي التكاليف

 يف منتجاهتا ٘تييز على الًتكيز هبدؼ التكنولوجي باإلبداع تقـو لليت بالنسبة األمر نفس اإلنتاج، عملية يف اٟتديثة
 وطرؽ اإلبداعية والتصاميم ا٠تصائص كافة استخداـ عليها ٬تب ذلك ٖتقق لكي فإهنا ا١تستهدفة، السوؽ

 .3ا١تختلفة العمل وأساليب
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .194ص:  تشارلز وجاريث جونز، مرجع سابق، 1
 .94-93قريشي ٤تمد، مرجع سابق، ص ص:   2
 .94، ص: ا١ترجع نفسو  3
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 إسًتاتيجيات ا١تؤسسة: اإلتصاؿ و الشكل ا١تواِف يبُت العبلقة بُت تكنولوجيا اا١تعلومات و و
 إلتصاؿ ونظم ا١تعلومات وإسًتاتيجيات العبلقة ا١تؤسسة اإلقتصاديةبُت تكنولوجيا ا١تعلومات واالعبلقة  (:14الشكل )     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .و تبني األعمال الدولية اإلتصال و المعلومات تكنولوجياالمطلب الثاني: اإلستثمار في 

 والصغَتةا١تتوسطة أو  الكبَتة لمؤسساتمكانة كبَتة بالنسبة ل مكانة االتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا تلٖت
 الزبائن، وفاء جديدة، أسواؽ غزو ،الوقت ربح األسعار، تخفيضب الرقمي بلقتصادل الفرص باتاحة تسمح فهي ،

 .اٍف...اإلداريُت مع العبلقات تبسيط
 تكنولوجيا يف االستثمار تبٍت يتطلب :تصالاإل و المعلومات تكنولوجيا في ستثماراإل قرار تخاذإ -0

 يف يًتجم األزمات وقت يف اإلسًتاتيجية القرارات فاٗتاذ الوقت، يتطلب األخَت وىذا يجيا،إسًتات تصورا ا١تعلومات
 التحليل أدوات ٥تتلف استعماؿ بدوره التصور ىذا ويتطلب ،ا١تبلئم غَت الوقت يف للموارد السيئ التخصيص

 مفهومةو  شاملة بصورة لوماتا١تع ستغبلؿإ و نتقاءإ و إ٬تاد على يرتكز اإلسًتاتيجي الفن كل ألف اإلسًتاتيجي،

 إستراتٌجٌات المعلومات

لرارات األعمال 

األهداف واإلتجاهات 

التغٌر 

 نظم المعلوماتإستراتٌجٌات 

على أساس األعمال 
التوجه نحو الطلب 
التركٌزعلى التطبٌك 

 إستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال   

على أساس النشاط 

التوجه نحو التوسع 

 التوجه نحو التصدٌر 

إثر نظم المعلومات/ 

تكنولوجٌا المعلومات 

 ولوتها الكامنة

أين تتجو األعمال 
 ؟ ولماذا

 ما ىو المطلوب؟ 

يمكن  كيف

 ؟ توصيلو

  عمالإتجاه األ         

 ت الحاجات واألسبقيا 

  دعم األعمال

  البنى اإلرتكازٌة والخدمات

 .من إعداد الطالب باإلعتماد على الدراسة النظرية المصدر:
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 وضعية مع تكيفا األكثر التحليل أدوات و للمعلومات ا١تبلئمة ا١تصادر و فريق ٖتديد ا١تفروض من ٢تذا و
 .1ا١تؤسسة

 لؤلعماؿ العاـ السياؽ خارج البقاء من التخوؼ بسبب ٤تفز ا١تعلومات تكنولوجيا تبٍت يكوف ما غالبا
 يبقى العمـو فعلى األدوات، ىذه يتطلب ملموس مشروع وجود أيضا أو احمليط مواجو لغرض يكوف ما ونادرا

 بعيدا القصَت، ا١تدى على و التشغيلية ا١تشاكل حل على متموقعا و ٦تركزا جزئيا، ا١تعلومات تكنولوجيا استعماؿ
 .2ا١تؤسسة ألنشطة الشاملة الرؤية و اإلسًتاتيجي التصور عن

 : 3التالية ا١تزايا اعتبار كنٯت :االتصال و لمعلوماتا تكنولوجيا في االستثمار مزايا -0.0
 ا٩تفاض بالتاِف و ا١تعلومات على للحصوؿ العمل يف اإلنتاجية ارتفاع: ا١تعلومات نظاـ مستوى على -

 اٗتاذ فعالية ٖتسُت و االتصػاؿ مراكز إنشاء ٕتػاىو؛ أكرب استجابة مث من و جيدا احمليط معرفة التكػاليف؛
 ؛أداء األكثر اإلسًتاتيجية باليقظة ا١تتاحة القرار

 للموارد تسيَت أحسن ا١تعلومات، مشاركة ىرمية، أقل تنظيم: األفراد تسيَت و ا١تؤسسة ىيكل مستوى على -
 .سهولة بأكثر ا١تهن تسيَت توظيف،( البشرية

 تكاليف اضا٩تف ،(إلكًتونية ٕتارة) للسوؽ احملتمل التوسع بفضل جديدة إنتاج دورة: التجاري ا١تستوى على -
 عبلمة صورة ٖتسُت ا١تستهلكُت، الحتياجات االستجابة و ا٠تدمات ٮتص فيما اإلبداعات تطور التموين،
 .(ا١تبدعة ا١تؤسسة) ا١تؤسسة

 يصل أف ا١ترّجح من فإف التقارير لبعض وفًقا :االتصال و المعلومات تكنولوجيا في االستثمار حدود -2.0
 دوالر مليار 200 ٨تو إُف ا٠تليجي التعاوف ٣تلس دوؿ يف واالتصاالت لوماتا١تع تكنولوجيا قطاع على اإلنفاؽ
 .الوطنية للعمالة ا١توّجهة الوظائف من اآلالؼ عشرات توليد معو يتوقع ٦تا ،2016 – 2014 األعواـ خبلؿ

 علوماتا١ت تكنولوجيا بأف العاَف أ٨تاء كافة يف متزايدة قناعة ىناؾ أف الدوِف البنك أصدره تقرير وبُّت 
 واشتمااًل  ابتكارًا أكثر العمل أسواؽ وٕتعل جديدة عمل فرص وٗتلق العمل، أسواؽ يف ٖتواًل  ٖتقق واالتصاالت

 توّجهات ثبلثة تربز التوظيف، فرص زيادة يف واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا مسا٫تة كيفية وحوؿ .وعا١تية
 .العاَف أ٨تاء كافة يف واالتصاالت ماتا١تعلو  بتكنولوجيا ا١ترتبطة الوظائف زيادة ٨تو تدفع

 استخداـ نسبة فيو تصل بلًدا 120 من أكثر ىناؾ ،الشبكي الربط زيادة ىو التوجهات ىذه أوؿ و
 رقمية بيانات إُف العمل أوجو من ا١تزيد ٖتويل ىو والثآف .السكاف بُت با١تائة 80 من أكثر إُف احملمولة ا٢تواتف
،  عو١تة زيادة فهو الثالث أما .عا١تًيا معتادة عمل ٦تارسات العمل مهاـ وتعهيد بُعد عن العمل أصبح اليـو

  اإل٧تليزية اللغة يف مهاراهتما بفضل وذلك العمل مهاـ لتعهيد رئيسية مراكز والفلبُت ا٢تند أصبحت: ا١تهارات
 .ا١تستقبل يف النمو أجل من القطاع ىذا على أعينها أخرى بلداف تضع بينما

                                                           
1
  Pierre Breeze(2000) : Guide juridique de l’Internet et du commerce Electronique, Vuibert, Paris, p 25. 

2
 Martine Boutary(2003) : TIC et PME—Des usages aux stratégies, Edition L’Harmattan, France, p 15. 

3
 http://fr.wikipedia.org/wiki/technologies_de_l’information. (25.12.2019) 
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 تساعد اإلنًتنت على التوظيف فأسواؽ.. بالوظائف الناس يربط واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا عقطا  بات لقد
 بأرباب ربطهم خبلؿ من عمل على العثور على العاَف أ٨تاء ٥تتلف يف شخص مليوف 12 من يقرب ما حالًيا
 الشرؽ يف وسوقتيل كينيا، يف كازي-إـ و ودوما ا٢تند، يف باباجوب مواقع وليست.. العاَف أ٨تاء ٚتيع يف العمل

 وا٢تواتف اإلنًتنت على تقـو أدوات باستخداـ الوظائف عن البحث ٠تدمات أمثلة سوى أفريقيا ومشاؿ األوسط
 .1اجملتمع لفئات اشتمااًل  أكثر العمل أسواؽ ٕتعل ا٠تدمات ىذه ومثل.. احملمولة

 من التكنولوجية والثورة الصناعية الثورة تتشابوالتحول من اإلقتصاد التقليدي إلى اإلقتصاد اإللكتروني:  -2
 جديدة وخدمات سلع عنها ونشأ قبل، من معروفة تكن َف جديدة تكنولوجيا إُف استندت منها كبل أف حيث

 من ُكبلً  وأف ،( فيها استثمروا من أوائل أي)  األوائل ىم منها ا١تستفيدين أكثر وكاف جديدة أسواقا ودخلت
 ورأس عاماً  االستثمار غدا حىت االستثمار ىذا تطور بشري، ماؿ برأس خاصة استثمارات نع نشأت قد الثورتُت

 .مادياً  ا١تاؿ
 الصناعية الثورة عن الناشئة العبلقات لتفسَت بالتقليدي، اآلف يعرؼ الذي االقتصاد، ظهر قد كافو   

 بوادر ظهرت وقد ،خرجاتا١ت جهة من والقيمة واٟتجم ا١تدخبلت، جهة من والتكلفة والعمالة ماؿ، كرأس
  :2قوانُت ثبلثة خبلؿ من اإللكًتوٓف، االقتصاد عليو نُطلق الذي اٞتديد، االقتصاد

 ويػنص. الكمبيػوتر رواد أحػد:  Herb Grosch  إلى نسـبةGrosch’s Law ،  جـروش قـانون -0.2
 معاٞتػة علػى الكمبيػوتر قػدرة زيػادة أف أي" .التكلفػة زيػادة ٔتربػع تػزداد الكمبيػوتر قػوة" أف علػى القػانوف ىػذا

 اإلنفػاؽ زيػادة مػن بػد ال بأنػو يتضػمن فهػذا اإلقتصػادية، الناحيػة ومػن. مضػاعفة تكلفػة تتطلػب البيانػات
 .واحداً  ضعفاً  ا١تعلومات معاٞتة على الكمبيوتر قدرة زيادة يتسٌت حىت الضعفُت ٔتقػدار االسػتثماري

 Intel،  شػركة مؤسسػي أحػد: Gordon Moore   إلى نسـبةMoore's Law ،  مـور قـانون-2.2
 تعديلػو مت  سػنة، كػل تتضػاعفIntegrated Circuit Density   ا١تتكاملػة الػدوائر كثافة أف" على ويػنص
 يف ا٢تائلػة لقفػزاتل نظػراً  التكنولوجيػا ىذه زواؿ سرعة يعٍت ىذا إقتصادياً،." السنةً  ونصف سنة ليصبح مػؤخراً 
 ا١تطلوبػة العوائػد جنايػة يػتم حػىت االسػتثمار يف االسػتمرار مػن بػد ال وبالتػاِف التكنولوجيا، ىذه وقػدرة نوعيػة

  وا٠تسارة الًتاجع يكػوف ذلػك وبعكػس
 أحدوىو  Ethernet ع اخًت  الذي :Metcalf Bob إلى نسبةMetcalf’s Law  متكالف انونق -3.2

 ازدادت كلما اإلنًتنت شبكة يف العوائد ازدياد" على وينص(: Local Area Network – LAN) عأنوا 
 وإف منها، كل قيمة ازدادت كلما العاملة اإلنًتنت شبكات عدد ازداد كلما أنو أي". العاملة الشبكات عدد

  ة.لوغارتيمي طردية عبلقة وقيمتها الشبكات ىذه بُت العبلقة
 

                                                           
1
 https://www.alarabiya.net/aswaq (02-08-2015). 

2
  Mohamed Louadi ― Introduction aux technologies de l’information et de communication . centre de 

publication universitaire.2005 P 514. 

https://www.alarabiya.net/aswaq
https://www.alarabiya.net/aswaq
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 .آليات التدويل و اإلتصال و نولوجيا المعلوماتالمطلب الثالث: تك
إستعماؿ تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ وخصوصا األنًتنت ذو تأثَت بالغ على ا١تساحة اليت تغطيها يعد  

وبالتاِف تفتح أماـ ، ا١تؤسسات، إذ يصبح بإستطاعتها الوصوؿ إُف أسواؽ جديدة سواء كانت ٤تلية أو دولية
ة ٖتديات متزايدة اقا واسعة ٦تا ٯتنحها فرصا جديدة، ويف الوقت نفسو يضعها أماـ مواجهمؤسسات إقتصادية آف

إذ ٯتكن للمؤسسات اإلقتصادية أف تستفيد من التسهيبلت الناٚتة على التطوير ا١تستمر يف ٣تاؿ تكنولوجيا 
اإل٩تراط بشكل متزايد يف ا١تعلومات واإلتصاالت ويف ٣تاؿ النظم ا١تالية والنقل، ٦تا يشجع ىذه ا١تؤسسات على 

وهبدؼ التعرؼ على مصادر اؼ أسواؽ جديدة لتصريف منتجاهتا العمليات اإلقتصادية الدولية، هبذؼ إستكش
ُت تنجح ا١تؤسسة  يف ىذين اإلٕتاىُت تزويد جديدة كنصدر للعناصر األساسية الداخلية يف تكوين منتجاهتا وح

جغرافيا وا١تتعاونة فيما بينها هبذؼ إيصاؿ ا١تنتج إُف ا١تستخدـ تصبح جزءا من سلسلة من ا١تسسات ا١تتباعدة 
 .1لنهائيا

ويضع"لسعد قاسم" ٪توذجا يوضح فيو الدور الذي تلعبو  التصدير: آليةتكنولوجيا المعلومات واإلتصال و  -0
  ضج اإللكًتوٓفدرجة تبٍت اا١تؤسسات اإلقتصادية لئلعماؿ اإللكًتونية ٔتراحل نضج األعماؿ اإللكًتونية أو الن

(e- maturite )ا١تبُت يف الشكل التاِف: وأداء ا١تؤسسات و 
 النضج اإللكًتوٓف وإستخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ يف عملية التصدير(: 15الشكل رقم)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 www.arabcin,net/arabiaall/studies/dawr,htm يف التنمية والتعاوف اإلقتصادي العر،ي، بشار عباس، دور اإلقتصاد اإللكًتوٓف 1

1          2         3           4          5          6         7            8 

 (e-businessمراحل نضج األعمال اإللكترونية )

خدام تكنولوجيا المعلومات إست

 أداء المؤسســة واإلتصال للتصدير

زيادة الصادرات                                                       –
 اإلتصاؿ وشهرة ا١تؤسسة دوليا. -
 .ٗتفيظ ٥تتلف التكاليف -

                                                                       

 تنمية ا١تنتج دوليا.                               -
 اتصاؿ وترويج دوِف -
 تسيَت دوِف للطلبات -
 البيع الدوِف. -
 .خدمات الزبائن دوليا -

Source: Lassad Ghacham, Implication des stades de e-maturite pour la PME exportatrice:cader d'analyse, universitè 

de Neuchatel,8eme congrès intrnatinale francphone en enterpreneuriate et pme,p:9. 
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 ىذا النموذج ثبلثة ٤تاور أو أقساـ و ىي:  من خبلؿنبلحظ 
 ؛(e-business)مراحل نضج األعماؿ اإللكًتونية  -
 وجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ للتصدير؛إستخداـ تكنول -
 أداء ا١تؤسسة. -

 مراحل وىي: (8)مستوى نضج األعماؿ اإللكًتونية: واليت تتحدد يف حيث أف 
ال يوجد حضور من خبلؿ ا١توقع اإللكًتوٓف باإلضافة إُف أنو ال يوجد أي تطبيق من تطبيقات  (:0المرحلة ) -

 يد اإللكًتوٓف وغَتىا؛نت مثل الرب األنًت 
من خبلؿ تطبيقات األنًتنت  ال يوجد حضور متمثل يف موقع إلكًتوٓف ولكن حضور (: 2المرحلة ) -

 (؛VOIP(، ا٢تاتف من خبلؿ األنًتنت ) chat)  والدردشة 
ث يكوف ىناؾ إتصاؿ يف إٕتاه حضور من خبلؿ ا١توقع اإللكًتوٓف من أجل بث ا١تعلومات حي(: 3المرحلة ) -

 ؛واحد
إستخداـ ا١توقع اإللكًتوٓف كأدات لئلتصاؿ متعددة اإلٕتاىات مع إمكانية تلقي معلومات   (:4المرحلة ) -

 ًتوٓف، قوائم ا١تنتجات )الكاتلوج(؛من قبل زوار ا١توقع ) بريد إلك
أف وف : إستخداـ ا١توقع اإللكًتوٓف كأداة للبيع، حيث يستطيع الزبوف إرساؿ طلبية على ا٠تط بد(5المرحلة ) -

 يستطيع التسديد اإللكًتوٓف؛
 إمكانية الزبوف التسديد على ا٠تط؛: إستخداـ ا١توقع اإللكًتوٓف كقناة للقياـ بالصفقات مع (6المرحلة ) -
إستخداـ ا١توقع اإللكًتوٓف وتطبيقات األنًتنت على مستوى العمليات الداخلية وا٠تارجية  (: 7المرحلة ) -

 (، تسيَت سبلسل التوريد؛ E-crm يا )كتسيَت للعبلقات مع الزبائن إلكًتون
إستخداـ ا١توقع اإللكًتوٓف وتطبيقات األنًتنت والقواعد اإللكًتونية يف إطار الشراكة (: 8المرحلة ) -

 اإلفًتاضية ما بُت ا١تؤسسات والزبائن، ا١توردوف كإستخداـ األكسًتانت.
ؤسسة لقرار التصدير من خبلؿ وضع إذا بلغت مستوى نضج األعماؿ اإللكًتونية دورا مهما يف إٗتاذ ا١ت

 إسًتتيجية تتماشى مع تكنولوجيات األنًتنت كػػػػػػػػػػػ:
 التحرؾ ٨تو ا٠تارج؛ -
 تطور ا١تنتجات دوليا؛ -
 الًتويج واإلتصاؿ الدوِف،و التسيَت الدوِف للطلبات؛ -
 خدمات للزبائن الدوليُت؛، و البيع الدوِف -
ومات واإلتصاؿ يؤدي إُف نضج األعماؿ اإللكًتونية وبالتاِف حيث أف اإلستخداـ ا١تكثف لتكنولوجيا ا١تعل -

 مستوى أداء ا١تؤسسة وٖتقيق أىدافها من خبلؿ: ٖتسُت
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، وجهات الصادرات، حصة  ٖتقيق أداء جيد للصادرات من خبلؿ ٪تو ا١تبيعات احمللية، ٪تو الصادرات، -
 الصادرات؛

 ن يف ا٠تارج ومع الزبائن الدولُت؛ورديإتصاؿ وشهرة ا١تؤسسة دوليا: إتصاؿ جيد مع الشركاء وا١ت -
 ٗتفيض التكاليف ا١تختلفة، حذؼ الوسطاء، تبسيط تسيَت الوثائق وتسهيل العمليات على ا١تستوى الدوِف. -
 Martineتوصل جو من التصدير إلى النشاط الدولي: اإلتصال  والتو  تكنولوجيا المعلومات و -2

Boutary 1  ا١تعلومات واإلتصاؿ على درجة تصدير ا١تؤسسات اإلقتصاديةيف دراسة حوؿ تأثَت تكنولوجيا 
لصغَتة وا١تتوسطة( والتحوؿ إُف النشاط الدوِف، فوجد أف تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ تعمل على زيادة ا)

حجم ا١تؤسسات وىذا التحوؿ من التوسع البسيط والذي يقـو على التصدير إُف مؤسسات دولية، ٢تا فروع يف 
ولكن ىذا التحوؿ الذي يؤدي با١تؤسسة إُف ٖتقيق أداء جيد لن يتحقق إال بوضع برنامج إسًتاتيجي مع العاَف 

إستخداـ مكثف لتكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ ، أين ال تقتصر على بعض اإلستخدامات البسيطة وبعض 
 األشخاص وبعض الوظائف إذ يضع شكبل يبُت فيو ىذا األمر.

 ة من التصدير إُف النشاط الدوِفستخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ وتوجو ا١تؤسسات اإلقتصاديأثر إ (:16الشكل رقم)
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

أف إستخداـ ىذه التكنولوجيات سوؼ يؤدي إُف توسع األسواؽ، والتوجو الدائم ٨تو من الشكل يتضح 
فاإلبداع  تعمل فيها ا١تؤسسة اإلقتصادية ٦تا يغَت البيئة اليتإنفتاح أكرب، و٪تو التجارة لتتخطى األسواؽ الوطنية، 

واإلستثمار يف ىذه التكنولوجيات يعترب من ا٠تطوات األساسية اليت تساعدىا يف إٗتاذ القرارات وزيادة عملياهتا 

                                                           
1
  Martine Boutary, Des PME exportatrices aux PME globales: apports des TIC, Montrèal Colloque AFME 

Juin 2006,p: 09. 

 م إ دولية

م إ مصدرة 

 مصمصدرة

 تسيير عن قرب

إستخدام مكثف 

لتكنولوجيا المعلومات 

 واإلتصال

إستخدام بسيط 

لتكنولوجيا المعلومات 

 واإلتصال

 إمتالك       

 اإلستراتيجيات الدولية

 

source:Martine Boutary, Op. Cit, p 
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اإلنتاجية وىذا للصمود أماـ منافسيها وضماف حصة سوقية معتربة يف ظل إتساع حجم السوؽ يف اجملموعة 
اليت تؤدي إُف الزيادة يف من خبلؿ ٗتفيظ تكاليف ا١تعامبلت   Didierو  Lucاإلفًتاضية والذي ينتج حسب 

، ة يف العرض و٢تذا يتسع حجم السوؽالطلب بينما التخفيض يف تكاليف األسواؽ والتوزيع يؤدي إُف الزياد
 والشكل التاِف يوضح ذلك:

 
 اإلفًتاضية إتساع السوؽ يف اجملموعة(: 17الشكل رقم )
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حجم السوق في  حجم السوق العادي
 المجموعة الإلفراضية

Luc Boyer,Didier Burgaud, le marketing avance one to one au Ebusiness, èdition 

d'organisation, paris, 2001; p: 185. 
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  :الفصل خالصة

 من خبلؿ دراستنا ٢تذا الفصل ٯتكن أف نستخلص ما يلي:
 راستمر إب تدثح اليت التطوارت من خبلؿ د،ااألفر  رفاىية ٖتقيق يفساىم  والتكنولوجي العلمي التطورأف 

 التعليم وخدمات أنواعها، ٔتختلف تصاؿإلا دمات٠ت توفَت من عوتب وما تصاالت،واإل ا١تعلومات تكنولوجيا يف 
 يستطيع صغَتة قرية العاَف من جعلت واليت قتصادية،اإل والوحدات دالبلفر  البلزمة ا١تعلومات وتوفَت والتثقيف

 ،مكاف أي ويف وقت أي يف ا١تعلومات وتبادؿ بسهولة بينهم فيما تصاؿاإل دىااأفر 
 سواء التحمل وسعة الواسع االنتشارمن ا٫تها  خصائصدة بع٘تتاز  واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا أف

 األداء بسرعة تتسم أهنا كما ا١تنقولة، ا١تعلومات ٟتجم بالنسبة أو ا١تتصلُت، آو ا١تشاركُت دااالفر  لعدد بالنسبة
 .ا٠تدمات وتنوع االستعماؿ وسهولة

 واالتصاؿ لتقليص الوقت  تكنولوجيا ا١تعلوماتل تسعى من خبلؿ استخدامها شركات األعماؿ ف ٥تتلفأ
 لتحقيق ٥تتلف االىداؼة مهمة وضروية وسيل ىذه التكنولوجيا عل، األمر الذي ٬ت فاءة وإنتاجيةاكرب ك وٖتقيق
 .اليت تتطلبها األسواؽ العا١تية االعماؿ اسًتاتيجيات وتطوير

ا١تؤسسات من  ذهء ىرفع آدايؤدي اُف يف تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ ا١تؤسسات أ٫تية إستثمار  أف
 .دوليةالسواؽ األوصوال إُف نفاذ منتوجها إُف  ،وٖتسُت جودة ا٠تدمات ا١تقدمة للزبائن ،خبلؿ خفظ التكاليف
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 :تمهيد
 و٣تاالت أحجامها و أنواعها ٔتختلف قتصاديةاإل ا١تؤسسات على الراىنة قتصاديةاإل التحوالتفرضت 

 لتبلشي نظرا ذلك و األسواؽ ٤تلية فكرة تبلشت حيث إيديولوجيتها، و اسًتاتيجياهتا يف النظر تعيد أف نشاطها
 نشاط تدويل أصبحبظهور مفهـو العو١تة وتكنولوٞتيا ا١تعلومات واالتصاؿ، وىو ما أدى اُف أف  اٞتغرافية اٟتدود

 .وإستمرارىا تطورىا لضماف حتميا أمرا ا١تؤسسات
 للدخوؿ كوسيلة اإلقتصادية للمؤسسات امنطقي مآال و ا،يواقع أمرا اليـو التدويل رةظاىأصبحت حيث 

 إقليمية، وتكتبلت ىائلة، وإتصاالتية تكنولوجية ثورات من العاَف يشهده ١تا ذلك ويرجع الدولية، األسواؽ إُف
 رؤوس وإنتقاؿ وا٠تدمات السلع تبادؿ معدالت من يزيد ما ،الدولية والتجارة لئلقتصاد النطاؽ واسع وٖترير

 ا١تؤسسات بُت ا١تنافسة وشدة التحديات من يزيد ما ،٥تتلف األسواؽ احمللية واالجنبية بُت واألشخاص األمواؿ
 .اٞتزائرية ونظَتهتا األجنبية

 األسواؽ مستوى على العمل إُف احمللي بالسوؽ العمل منات االقتصادية يف اٞتزائر ا١تؤسس إنتقاؿ إف
 التحديات ١تواجهة ا١تثاِف و الصائب القرار يعترب" التدويل" اصطبلحا العملية ىذه على يطلق ام أو الدولية

، نظرا ١تا ت االقتصاديةؤسساا١تل نشاط يلتدو أ٫تية بالغة  قد أولت اٞتزائرو  ،منها لبلستفادة فرص إُف وٖتويلها
 اد الوطٍت.دعم االقتصا٠تارجية و  التجارةًتقية ليوفره التدويل من فرص جديدة 

 سواؽ الدولية من خبلؿ ا١تباحثدراسة التدويل وآليات الدخوؿ لؤل عليو سنحاوؿ يف ىذا الفصلو 
 التالية:
 :مدخل إلى التدويل؛ المبحث االول  
 ي: آليات الدخول لألسواق الدولية؛المبحث الثان 
 .المبحث الثالث: تدويل المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية 
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 .مدخل إلى التدويلول: المبحث األ
١تختلف العبلقات االقتصادية الدولية يف ظل العو١تة  تطور باعتبارىا التدويل ظاىرة إُف النظر ٯتكن

 قطاعات تقدـ و نتشارإ سرعة التجارية والراٝتالية ، واُف تطور تبادالا١ت كثافةاليت أدت اُف  زيادة   االقتصادية،
 .اؽسو األ تساعإو  علوماتيةا١ت و التمويل

اليت قاـ عليها ىذا  مفهـو التدويل وآلياتو والنظريات على الضوء تسليط١تبحث ا ىذا يف ؿنحاو س
، و   .مدى أ٫تيتو بالنسبة للمؤسسة اإلقتصاديةا١تفهـو

 .التدويلالمطلب األول: مفاىيم عامة حول 
 غَت العامة، الدولية والعبلقات الدوِف القانوف قاموس يف الشائعة ا١تصطلحات من  التدويل مفهـو يعترب

 والتغَتات السياسية، والصراعات القانونية، اإلشكاليات من الكثَت ٮتفى بساطتو، ورغم ا١تصطلح ىذا أف
 والعشرين عشر التاسع القرنُت يف الدوِف للقانوف اٟتاكمة وا١تبادئ الدوِف، اجملتمع أصابت اليت االجتماعية

 اجملتمع ىذا وديناميكية حركة على تدؿ الظاىرة وىذه الدوِف، تمعاجمل يف النطاؽ واسعة ظاىرة يغطي فالتدويل
 .1(والداخلي الدوِف) ا١تعروفتُت القانونيتُت ا١تنظومتُت بُت والتداخل

يشَت ا١تفهـو اللغوي للتدويل اُف جعل أمر ما، أو شيء ما، أو مسألة ما ٖتمل صيغة أو  :ماىية التدويل -0
جعلها ٖتت ا١تراقبة يعٍت  دينة ا١تتدويل  يف بلد معُت أو إقليم معُت، فصفة دولية، تتجاوز النطاؽ اٞتغرايف

 2 جعلها ذات صبغة دولية .فهو  تدويل البضائع، اما واإلشراؼ الدوِف
 ا١تؤسسة تستطيع اليت ا٠تطوات من ٣تموعة بأنو: "Gankema" حسب لتدويلفيعرؼ ا اإصطبلحاما  

 3 .االجنبية باألسواؽ منظمة ةبصف منتجاهتا وتسوؽ تتواجد أف خبل٢تا من
 .الوطنية اٟتدود خارج االقتصادية لؤلنشطة اٞتغرايف التوسع عملية":"Ruzzier" حسبىو  و

 4 .االجنبية االسواؽ إُف للدخوؿ مراحل عدة تشمل تدر٬تية عملية: نوأ على التدويل يعرؼكذلك 
يكوف حجم إنتاج ا١تؤسسات يف ا٠تارج ولوج ىذه األخَتة حيث : "  أنو على ا١تؤسسة تدويل وينظر اُف 

 5 .أكرب من إنتاجها يف السوؽ احمللي مع بقاء ىاجس ) البعد الثقايف (
على أنو ممارسة المؤسسة ألحد  :ىو  التدويل نستطيع أف نستنتج أف ومن خبلؿ ىذه التعاريف  

مؤسسة التي تنشط في إذ تنظر ال لة القيمة خارج حدودىا الجغرافية،أنشطتها والموضحة من خالل سلس

                                                           
1
 .8:ص ،1 ط بٌروت، لبنان، مكتبة والدولٌة، والدستورٌة السٌاسٌة المصطلحات لاموس سعٌفان، 
 .10:17،الوقت: https://www.almaany.com  ،15/08 /2021معجم ا١تعآف اٞتامع،   2

3
 Serge Amabile & autres, les stratégies de développement adapté par les PME internationales, Les cas des PME 

méditerannéennes, Au site=http=// www.medeu.org/ p:20 
4
 Pers Peclive, Revue international d’investissement de l’OCDE, 2006, p232. 

5
 Bernard Guilhon, Les Firmes Globales, Econmica, Paris,France, 1998, P :15. 

يت تقاس الثقايف( : الذي ينتج عن عدـ ا١ترونة احمللية إٕتاه ا١تصدرين الذين يدخلوف السوؽ والتفضيبلت ا٠تاصة باالسواؽ ا١تتقاربة ثقافيا وال) البعد   -
ة والًتبية عادة على أساس: اإلختبلفات يف التطور اإلقتصادي، اإلختبلفات يف كثافة ا١تعامبلت التجارية بُت البلدين، واإلختبلفات ا٠تاصة باللغ

 واالفكار السائدة.

https://www.almaany.com/
http://www.medeu.org/
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األسواق الدولية إلى العالم كلو كوحدة واحدة، فتقوم بعمل إستثماراتها و تمويل عملياتها و شراء إمداداتها 
تخطط لعملياتها على ذا و إجراء بحوثها و تصميم منتجاتها أينما أمكنها إتمام ذلك بأكفئ شكل، فهي إ

 مستوى دولي.
 1 ل للتدويل ٯتكن تبياهنا وفقا ١تا يلي:ىناؾ عدة مداخ: مداخل التدويل -2

 قرار اٗتاذ يف ا١تاؿ رأس ونظرية ا١تنتج حياة ودورة ا١تشروع، نظرية ٖتليل على يعتمد المدخل اإلقتصادي: -0.2
 الدولية. األسواؽ غزو

 دولةال ٘تنحها اليت والتسهيبلت االمتيازات وٖتليل دراسة أف إُف يشَت: المدخل السلوكي واإلجتماعي -2.2
 رئيسية ٤تددات ٘تثل أو موضوعية مربرات تقدـ أف ٯتكن الشركات دوافع إُف إلضافة األـ والدولة ا١تضيفة

 ة.الدولي األسواؽ وغزو األجنبية لبلستثمارات
 وسائل يف تقدـالب نشاطها تدويل إُف الشركات ٕتاهإ و األجنبية ستثماراتاإل يربط: المدخل التاريخي -3.2

 .مةا١تتقد للدولة الدفاع و ألمن ا٠تاصة اإلسًتاتيجية و ليةيامرب اإل األىداؼ دور لالنق و تصاؿاإل
 و٪تو النشاط تدويل ٨تو االٕتاه أف الصناعية ا١تنظمات خرباء يرى حيث: مدخل المنظمات الصناعية -4.2

 االحتكار) تواالحتكارا آلخر، بلد من ٘تيزىا و ا١تنتجات يف ختبلؼاإل إُف ترجع األجنبية االستثمارات
 لفة.ا١تخت التسويقية األنشطة و العوامل و السلع إنتاج ٣تاالت يف ،(القلة حتكارإ أو ا١تطلق

 يتعلق فيها الكاملة ا١تنافسة غياب على الدوِف التمويل خرباء يرتكز حيث مدخل نظرية رأس المال: -5.2
 لشركات والتسويقي تثمارياالس النشاط تدويل أو األجنبية لبلستثمارات جوىري كسب ا١تاؿ بسوؽ
 .ا١تعينة

 حجم ٪تو إُف أساسو يف يرجع األجنبية االستثمارات و٪تو ظهور أف خرباؤه يرى: المدخل اإلداري -6.2
 .أنشطتها تساعإ و تعدد و ا١تنظمات

 2 :التدويل معرفة مدخل -7.2
  التدويل عملية ٮتص فيما االعتبار بعُت ا١تعرفة أخذ ٬تب ": Johanson et Vaheme  2911 حسب

 من كمجموعة ا٠تارج يف التطور مرحلة عتربتأ يف ىذا اجملاؿ واليت ُتالطالب هبا ا قاـ اليت الدراسات ىذهمن 
 ." ا٠تارجي هاطضمن ٤ت ا١تؤسسة فيها اليت تتمرس ا١تراحل

 ؤسسةا١ت أف على يؤكد )التدويل ( ا١تنطق اىذ : Carlson 1966 بوقاـ   الذي تحليلال على عتمادوباإل
  ا٢تادفة ا١تعرفةو  ١تؤسسةبا اصةا٠ت التجريبية ا١تعرفة: ا١تعرفة من نوعُت طريق عن التأكد عدـ من تتلخص أف ٢تا البد
 .منعدمة شبو أو منعدمة تكاليف مقابل ٖتويلها يكنوالتي

                                                           
 .92، ص:2006عبد السبلـ ابو قحف.ادرة االعماؿ الدولية.الدار اٞتامعة اٞتديدة . االسكندرية .  1

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

connaissance xv conférence internationale de la management stratégique, Annecy / Genève 13- 16 juin 2006, 

p10. 
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 ويلالتد  معرفة فاف إنتاجها، وإعادة عليها اٟتصوؿ صعوبة عتباربإ أنو يقدر: Leesch khightوحسب  
 ريد التدويل.ت اليت للمؤسسة لنسبةبا للتنافس ميزة توفر أف ٯتكن

 Globalisation أو الكونية ١تصطلح ا١تقصود حوؿ ا١تعٌت يف خلط يوجد :التدويل الفرق بين العولمة و -3

 عماؿاأل ٦تارسات تعٍت العو١تة أو الكونية أف ا١تؤلفُت بعض ويرى Internationalisation التدويل او العو١تة
 1التدويل ٤تل والكونية العو١تة ويستخدـ التعاىدية واالتفاقات التصدير أو األجنيب االستثمار طريق عن الدولية
  .األـ الدولة حدود خارج النشاط ة٦تارس ىي و مهمة نقطة على تتتفقهنا إفإ اآلراء ختلفتإومهما 
 يف تبدأ يثْت نشأة،ا١ت ثقافة و ىيكل و ،إسًتاتيجية تطور يف مرحلة :"بأهنا ةالعو١ت أو الكونية تعرؼف

 ستهدؼا١ت وؽالس إُف وؿللوص قيقهاٖت يف ترغب اليت يةالعا١ت ىداؼاأل عتباراإل يف خذاأل مع وارد،ا١ت صيصٗت
 .2 "تكلفة أقل و جودة بأعلى

 هتُت ازبإ٧ت للمؤسسة تسمح متتابعة احلر م أو عملية" :أنو على فيعرؼ ؤسسةا١ت تدويل أما
(Apprentissage )الدولية سواؽاأل تقتحم ال ؤسساتا١ت بأف يتبُت ىذا من و، جنبيةاأل سواؽاأل مع يتدر٬ت 

 لو سوؽ ؿستغبلإ ؿخبل من كتسبةا١ت ةرب با٠ت إما رين،٘ت من بدال بل مدروسة، غَت بطريقة أو صدفة أو عشوائيا
 3.ءكبلو  أو وسطاء طرؼ من أو لي،احمل السوؽ من نفسيا و جغرافيا متقاربة خصائص
 ا١تؤسسات مستوى على أو االقتصادية الوحدات مستوى على يكوف قد التدويل أفّ  القوؿ ٯتكن و 
 مستوى على التعاوف حالة يف فقط صحيحة تكوف والعو١تة التدويل تعبَتي بُت التفرقة فإفّ  مثّ  ومن اٟتكومية،
 تعبَت على بينها فيما العبلقات صفو  يقتصر حيث ، االقتصادية الوحدات مستوى على أو اٟتكومية، ا١تؤسسات

 بُت االندماج ٨تو االٕتاه زيادة ٨تو أساسية كخطوة االقتصادية، الوحدات نشاط تدويل يعترب اذ التدويل،
 الّدافعة القوى من يعترب االقتصادية الوحدات مستوى على التعاوف فزيادة فيا،اجغر  ا١تتباعدة ا١تختلفة األسواؽ

 4.االٕتاه ذلك ريةااستمر  تكفل اليت السياسات عاتبا  ٨تو الدوؿ ٟتكومات
 لعو١تةطار الوصوؿ ١ترحلة ايف إ وُفاأل وةطا٠ت يعترب التدويل خبلؿ ما سبق، ٯتكن القوؿ بأف ومن 
 .االقتصادية
 
 
 

                                                           
ية، العدد شوقي جبار، ٛتزة العوادي، تدويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة اٞتزائرية بُت الفرص النجاح و٥تاطر الفشل، ٣تلة أداء ا١تؤسسات اٞتزائر  1

 .107،ص:  2013، 04
 .217، ص: 1996الدين، التسويق الدوِف، مكتبة عُت مشس، القاىرة، عمرو خَت   2

3
 Pasco Berho, Marketing international, 3 édition, Dunod, Paris, 2000, P30. 

، 3معة اٞتزائرأحسُت عثمآف، اسًتاتيجية الشركات ا١تتعددة اٞتنسيات يف عو١تة األسواؽ ا١تالية، أطروحة دكتوراه، ٗتصص، اقتصاد التنمية، جا 4
 .50-49، ص ص: 2011
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 .األنشطة اإلقتصاديةالمطلب الثاني: نظريات تدويل 
 اجزو اٟت نكسارإ و البعض وبعض ىلع العاَف نفتاحإ الواحد و العشرين، فالقر  ميزت اليت رواىالظ ىمأ فإ 

 اياهتللعم االقتصادية ا١تؤسسات تدويل لقي فقد لذا اٍف،... الثقافة و قتصادإلا و السياسة يف  ما نوعا ميةو الق
حوؿ مدخل  النظريات نم العديد وعن نتج ما ،االقتصاديُت و ا٠ترباء الكتاب من طرؼ  اكبَت  تماماإى اهأنشطتو 
  :يلي ما النظريات ذهى ىمأ بُت نم نذكر ،يقتصاداإل اهنشاط تدويل إُف سساتا١تؤ  فعواد و
كاملة يف أسواؽ الدوؿ األجنبية تقـو ىذه النظرية على إفًتاض غياب ا١تنافسة النظرية عدم كمال السوق:  -0

 اجملاالت شىت يف األجنبية على منافسة ا١تؤسسات يةلاحمل ؤسساتس١تاـ قدرة عد إُف باإلضافة، )ا١تضيفة(
 مادية اردو م) األجنبية ى ا١تؤسسات لد وىالق انبو ج وأ اتر القد فرو ت فأ يأ ، فةلا١تخت اإلنتاجية و االقتصادية

 الرئيسيةالعوامل أحد  يعترب دفةها١تست ولةالد تامؤساس مع با١تقارنة ،( اٍف....  إدارية تاار همو  جية،و لو تكن مالية،
وؿ الد يف تاؤساس١تا قدرة بعد ؤسسة١تا فإيقا أف رآخ ٔتعٌت و ،هانشاط تدويل و ٨ت تاساؤس١تبا  تدفع اليت

األسواؽ ا١تستهدفة على منافستها تكنولوجيا أو ماديا أو إنتاجيا أو ماليا...إٍف، يعترب من أىم احملفزات الرئيسية و 
 1.وتوجيو خطاهبا عرب ىذه األسواؽ اليت تؤدي إُف إٕتاه ا١تؤسسة ٨تو تدويل

مت عليها نظرية عدـ كماؿ السوؽ قا اليت اضاتاالفًت ل ظ يف ساد يالذللخلل  نتيجةحماية: نظرية ال -2
ظهرت ىذه النظرية، إذ أ ف ضماف اإلستغبلؿ األمثل لفرض التجارة واإلستثمار الدوِف )تدويل النشاط( ٔتا يتواءـ 

ا١تنافسة بُت ىذه ا١تؤسسات  وأىداؼ ا١تؤسسات اليت تتجو ٨تو التدويل نشاطها، ال يتحقق ٔتجرد عدـ تكافؤ
ها إ٪تا يتوقف على وا١تؤسسات الوطنية للدوؿ يف األسواؽ ا١تستهدفة، ومن ناحية ٧تاح ا١تؤسسات يف ٖتقيق أىداف

أو ما تفرضو دوؿ األسواؽ ا١تستهدفة من شروط وقوانُت تؤثر على حرية التجارة واإلستثمار  مستوى الرقابة
صفة عامة، ٢تذا ظهرت ىذه النظرية، إذ نقصد باٟتماية ىنا ىي تلك ا١تمارسات و٦تارسة األنشطة ا١ترتبطة هبا ب

الوقائية من قبل ا١تؤسسات لضماف عدـ تسرب اإلبتكارات ا١تستعملة يف ٣تاؿ اإلنتاج والتسويق أو اإلدارة عموما 
ألطوؿ فًتة ٦تكنة  ك إُف األسواؽ ا١تستهدفة من قنوات غَت اإلستثمار األجنيب أو عقود الًتاخيص، التصدير وذل

من خبلؿ اإلحتفاظ  هبذه األصوؿ لذا تلجأ ا١تؤسسات إُف ٛتاية  ىذه ا١تهارات ) الفنية والتكنولوجية....إٍف(، 
ا٠تربات حتياطات قصد ٛتاية ىذه ا١تعارؼ و ا١تعرفة، ا٠تربة، واإلخًتاع....اٍف(، و إحتكارىا ٢تا بإٗتاذ السرية و اإل)

 نم اهمبتغياتيق ٖتقي ٙتة نم و اهتاالستثمار يف األسواؽ األجنبية، قصد اٟتماية ا١تطلوبة من التسرب إُف ا١تؤسسات 
 2.يقيةو التسو أ االستثمارية وأ اإلنتاجية اهأنشطتويل تد ءار و 
حيث أسهم ىذا النموذج  Vernonل فرنوف  يقب نم ذجو النم ذاى قد نظرية دورة حياة المنتج الدولي: -3

 ا١تتحدة الياتو ال يف خاصة و ليةو الد تاؤسسم ا١تم العديدوز لرب  عاؿفالاألساس  إسهاما قيما يف إعتماد
 زو لرب  ا١تؤكدة ادثو اٟت نم عةو ٣تم تتابع نتيجة كانت ليةو الد تاؤسسا١ت نشأة إفف ؼو فرن حسب و األمريكية،

                                                           
 .23عبد السبلـ أبو قحف : ْتوث تطبيٌقيٌة يف إدارة األعماؿ الدوليٌة ، الدار اٞتامعيٌة ، مصر ،دوف سنة نشر ، ص:  1
 .51 ،ص: 2001عبد السبلـ أبو قحف : نظريٌات التدويل و جدوى االستثمارات األجنبيٌة ، مؤسسة شباب اٞتامعة ، اإلسكندر ٌة ،  2
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 إُف التصديرؿ خبل نم ا،هنشاطويل لتد كأساس ( ٪تطية غَت منتجات)  ةلالق حتكاروقف إم و جديدة منتجات
 متتاليةحل ار م يتبع النشاط ١تةو ع و٨ت االٕتاه ففا جوذ النم ذاوفق ى ا١تباشر، األجنيب االستثمار إُفتقاؿ االن غاية
 ليصبح ىاألخر  الصناعيةوؿ الد يف ينتشر مث البداية يف جديدا إذ أف يكوف كلي،ال ا١تنتج حياة رةو دوفق  تسَت
 ا١تتقدمةوؿ الد إُف يلاألص ا١تنتج صاحبةوؿ الد نمل تنتق ١تمنتج نسبيةال ا١تيزة فأ حيث ، 1لكذل بعد ٪تطيا
التوجو ٨تو ىذه األسواؽ حافزا ٢تذه  وفيك كذاى و فةلتكل اق البشرية ا١تادية ا١تتاحة ادو ا١ت وفتك حيث ،ىاألخر 

سسة من سوؽ ، و إطالة عمر ا١تنتج بأطوؿ فًتة ٦تكنة من خبلؿ إنتقاؿ ا١تؤ 2ا١تؤسسات قصد تعظُت أرباحها 
الدولة االـ ) السوؽ احمللي ( إُف أسواؽ الدوؿ ا١تتقدمة، وعند تقادـ ا١تنتج وتنميطو تسعى الشركة اُف اإلنتقاؿ 

فإف ا١تنتج الدوِف ٯتر بثبلث مراحل وىذا ما يبينو الشكل  Vernonحىت إُف الدوؿ النامية، وحسب فرنوف 
 ا١تواِف:

 دوِفدورة حياة ا١تنتج ال (:18الشكل رقم )

 
 .24:ص النشر، سنة ذكر وفد ، اإلسكندرية ، اٞتامعية الدار ، ليةو الداؿ اإلعم إدارة يف تطبيقية ثو ْت، ـ أبو قحفالسبل عبد:  المصدر

موطن ا١تنتج األصلي إُف األسواؽ األجنبية بداية بالدوؿ  يبُت ىذا الشكل إنتقاؿ ا١تنتج من السوؽ احمللي 
سباب قد تكوف من بينها أسعار العمبلت يف تلك الدوؿ، التقارب الثقايف واإلىتماـ ا١تتقدمة، ويكوف ذلك لعدة أ

بالتكنولوجيا اٟتديثة، التقارب اٞتغرايف...أٍف، وبعد ذلك تتشبع ىذه األسواؽ ويتقادـ ا١تنتج  نوعا ما، بعد ذلك 
 تتنقل إُف أسواؽ نامية ذات ا١تردودية األقل منها يف أسواؽ الدوؿ ا١تتقدمة.

 
 

                                                           
 .85، ،ص: ٤2007تمودد يونس ؛ اقتصاديٌات دوليٌة ، الدار اٞتامعية، اإلسكندريٌة ،  1

2
  Dominick Salvatore : economies international ,9eme edition ,edition de boeck university, bruxelles 

,2008,p209. 
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 كما نبلحظ أف دورة حياة ا١تنتج الدوِف تنقسم إُف ثبلث مراحل متميزة ىي كاآليت: 
مرحلة ا١تنتج اٞتديد: وىي تعرب عن ميبلد إبتكار أو إخًتاع منتج، حيث تتمتع ىذه ا١تؤسسات  :المرحلة األولى

ب فعاؿ مع إتساع السوؽ ٔتوارد بشرية مؤىلة وتكنولوجيا عالية واإلىتماـ واإلنفاؽ على البحوث والتطوير وطل
احمللي، حيث أف كل ىذه الشروط ٘تكنها من إبتكار منتجات جديدة تسوؽ على مستوى احمللي عن طريق 
شبكات التوزيع باإلستناد إُف ٥تتلف وسائل الًتويج، كما تتسم ىذه ا١ترحلة بنسب متزايدة من اإلنتاج إُف أف 

إُف البحث على أسواؽ خارجية بغية خدمتها وتصريف الكميات يفوؽ ا١تستوى احمللي، ٦تا يؤدي هبذه ا١تؤسسات 
ا١تتزايدة لئلنتاج اليت تفوؽ مستوى الطلب احمللي، كما تشهد ىذه ا١ترحلة تصدير كميات قليلة إُف الدوؿ ا١تتقدمة 

ا، ٦تا يضمن تعظيم الربح يف أسرع وقت ٦تكن قصد تقاؿ إُف ىذه األسواؽ والتوسع هبقصد التمهيد إُف اإلن
  1 .تعويض نفقات اإلنتاج و تغطية نفقات التسويق

مرحلة النضج: يف ىذه ا١ترحلة تصبح التكنولوجيا ا١تستخدمة يف التصنيع ٢تذا ا١تنتج معروفة كفاية  المرحلة الثانية:
د ٟتد إنتقا٢تا إُف الدوؿ ا١تتقدمة األخرى، كما نبلحظ يف ىذه ا١ترحلة عزوؼ الدوؿ ا١تتقدمة األخرى عن اإلسًتا

لسبب على ا١تعارؼ التكنولوجية ا١تستخدمة يف اإلنتاج ومقدرهتا على اإلنتاج ٤تليا شأهنا شأف الدوؿ ا١تبتكرة، يف 
نفس الوقت فإف صادرات الدوؿ ا١تبتكرة تعرؼ نوعا من اإلستقرار جراء تزايد الطلب من قبل الدوؿ النامية، كما 

 قلدة( على أسواؽ الدوؿ النامية .)ا١ت ٧تد تنافسا بُت الدوؿ ا١تبتكرة و الدوؿ ا١تتقدمة
مرحلة ا١تنتج النمطي: وتسمى أيضا مرحلة شيوع التكنولوجيا لدى عامة الدوؿ، و يسجل خبللو  المرحلة الثالثة:

إ٩تفاظ الصادرات لدى الدوؿ ا١تخًتعة نظرا لشدة ا١تنافسة اليت تؤدي إُف إرتفاع التكاليف اإلنتاجية، كما تتجو 
أو ا١تخًتعة إُف توطُت إنتاجها خارج حدودىا القومية أو منح تراخيص ٦تا يسمح بإنتاجها  الدوؿ ا١تتقدمة

بتكاليف منخفضة ) إ٩تفاض تكاليف ا١توارد البشرية و توافر عناصر اإلنتاج و إنعداـ تكاليف البحث(، ىذا ما 
أصبحت قادرة على اإلنتاج  يؤدي إُف اإل٩تفاض التدر٬تي يف صادرات الدوؿ ا١تتقدمة ْتكم أف الدوؿ النامية

احمللي، ٦تا ٮتو٢تا إُف تصديره حىت للدوؿ ا١تخًتعة نفسها والدوؿ ا١تتقدمة لتوفرىا على عناصر اإلنتاج وبتكاليف 
 2 .جد منخفضة

دخوؿ األسواؽ ا١تستهدفة تتأثر بالكثَت من أو  تركز ىذه النظرية على أف قرار تدويل األنشطة نظرية الموقع: -4
  3ا١تستهدفة  بالسوؽ أو التسويق أو اإلنتاج واٟتوافز واإلمتيازات يف ىذه الدوؿ أو األسواؽ ١توقعية ا١ترتبطةا العوامل

، إذ يتوقف إٗتاذ القرار بالتوجو ٨تو ىذه 4أي اهنا ترتبط ٔتوقع أسواؽ الدوؿ ا١تستهدفة و التغَتات احمليطة هبا 
 5:ن أ٫تهاماألسواؽ بناءا على العديد من العوامل واليت ٧تد 

                                                           
 .62، ص: 2007دولية، دار ا١تناىج للنشر والتوزيع، عماف، ٤تمود جاسم الصميدعي، ردينة عثماف يوسف، إدارة األعماؿ ال 1
 .166، ص: 2007، دار حامد للنشر والتوزيع، عماف، -اإلطار العاـ -علي عباس، إدارة األعماؿ الدولية 2
 .166عبد السبلـ أبو قحف :نظريات تدو يل و جدوى االستثمارات األجنبية، مرجع سابق، ص:  3
 .25 ص: سابق، مرجع ،يةالدول األعماؿ إدارة يف بيقية تط ْتوث : قحف أبو السبلـ عبد 4
 .170،ص:  2007 ، األردف يع، التوز و للنشر ا١تناىج دار ، يةالدول يةا١تال يف مقدمة : اٟتساِف فياللط عبد منجد ، يتيإ٢ت الرٛتن عبد نوزاد 5
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مثل درجة ا١تنافسة، منافذ التوزيع وكاالت اإلعبلف، حجم السوؽ، معدؿ العوامل التسويقية و السوق:  -
 النمو، درجة التقدـ التكنولوجي.....إٍف؛

لة، مستوى األجور، تكاليف النقل : قرب ا١تواد ا٠تاـ، األيدي العامالعوامل المرتبطة بالتكاليف -
 الضرائب...إٍف؛

 التعريفة اٞتمركية، نظاـ اٟتصص، القيود ا١تفروضة على اإلسًتاد و التصدير ....إٍف؛ الحمائية:اإلجراءات  -
مدى تقبل اإلستثمارات األجنبية، اإلستقرار السياسي، القيود  العوامل المرتبطة بمناخ اإلستثمار األجنبي: -

 سعر الصرؼ وثباتو...إٍف ؛ا١تفروضة على ا١تلكية األجنبية، إجراءات ٖتويل العمبلت، نظاـ الضرائب، 
 وؿ ا١تستهدفة للمستثمرين األجانب.اٟتوافز و اإلمتيازات و التسهيبلت اليت ٘تنحها حكومات الدإظافة إُف  -
يرجع تسمية ىذه النظرية إُف تفسَتىا كيفية اإلنتقاء بُت السياسات الرئيسية الثبلثة، اليت  النظرية اإلنتقائية: -5

ىي اخيص، تعود ىذه النظرية لداننج و دوِف و اإلستثمار األجنيب ا١تباشر، التصدير و الًت تتضمن العمل يف احمليط ال
تعتمد على ثبلث عوامل، تتمثل يف ا١تيزة اإلحتكارية ا٠تاصة؛ عوامل التوطن ا١تقارنة؛ اإلسغبلؿ الذايت للميزة 

خاصة ىي الدافع األوؿ للتدويل  اإلحتكارية ا٠تاصة، إذ أنو حسب داننج فإف حيازة ا١تؤسسة على ميزة إحتكارية
نشاطها إما عن طريق اإلستثمار األجنيب ا١تباشر أو الًتاخيص عن طريق التصدير، غَت أف دافع اإلستغبلؿ الذايت 
يدفع ا١تستثمر إُف اإلمتناع عن منح الًتاخيص للغَت، و بالتاِف يبقى أمامو طريقُت للغزو األسواؽ ا٠تارجية 

ر ا١تباشر والتصدير، إذ يتوقع إختيار اإلستثمار ا١تباشر مىت كانت عوامل وفرص التوطن ا١تستهدفة ٫تا اإلستثما
ار ا١تباشر يف سا٨تة، أما إذا كانت العكس فإف اإلختيار سينصب حوؿ إسًتاتيجية التصدير عوض اإلستثم

  1.األسواؽ ا١تستهدفة
ط و التجارة الدولية تقـو على و ٦تا سبق ٧تد أف أصحاب ا١تذىب الكبلسيكي إرتأو أف تدويل النشا 

أساس نظرية التكاليف و ا١تيزة النسبية، حيث عمدتا على إزالة العوائق و الصعب بُت البلداف ) نظرية عدـ كماؿ 
تقًتح أف تقدـ أ٪تاط للتجارة الدولية و تدويل النشاط  Vernonالسوؽ (، أما نظرية دورة حياة ا١تنتوج لفرنوف 

ة، أما النظرية اٟتديثة) نظرية ا١توقع ا١تعدلة( ترى أف تدويل النشاط تعتمد بشكل  ْتسب طبيعة منتجات جديد
كبَت على شبكات و سبلسل اإلمداد و القيمة، و من جانب آخر ٧تد نظريات كثَتة إعتمدت على فكرة الدولة 

 و ٤تدداهتا الذاتية للميزة النسبية و من مث إطبلقها للخارج.
ثة لبيئة األعماؿ الدولية و اليت من أ٫تها ا١تنظمة العا١تية للتجارة، التكتبلت كما ٧تد إف ا١تفرزات اٟتدي 

 اإلقتصادية، ا١تنافسة العا١تية ....إٍف، أثر كبَت على مؤسسات حوؿ قرارىا يف توجيو خطاهبا ٧تو األسواؽ الدولية.
 
 

                                                           
، أطروحة دكًتاه غَت منشورة فيالعلـو 2005 -1996د اٞتزائري خبلؿ الفًتة عبد الكرٔف بعداش، اإلستثمار األجنيب ا١تباشر و أثره على اإلقتصا 1

 .102، ص: 2008-2007اإلقتصادية، كلية العلـو اإلقتصادية وعلـو التسيَت، جامهة اٞتزائر، 
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 اإلقتصادية مطلب الثالث: مراحل تدويل المؤسساتال
 ا١تعلومات من ٣تموعة على تستند َف ما تسويقي راقر  أي ٗتاذإب تقـو ال ىنار ال الوقت يف ا١تؤسسات إف 

 االختبلؼ داز  األسواؽ وتباعدت تسعتإ وكلما فيها العمل وطبيعة األسواؽ ٖتديد هبدؼ والبحوث ساتاوالدر 
 الدولية ؽاألسوا لدخوؿ ا١تناسبة تيجيةااإلسًت  ٖتديد ا١تؤسسة فعلى ومنو ،صعبة ٢تا الدخوؿ عملية أصبحت و

 1:يف ا١تتمثلة و ا١تطلب ىذا خبلؿ من ٢تا طرؽتسن اليت و تاوالقرار  حلاا١تر  من ٣تموعة يف وصياغتها
  ؛الدوِف التسويق بيئة تقييم -
 ؛عدمو من ولية الد السوؽ إُف الدخوؿ راقر  اٗتاذ -
 ؛إليها الدخوؿ ينبغي اليت األسواؽ بشأف راالقر  اٗتاذ -
 ؛السوؽ إُف وؿالدخ كيفية بشأف راالقر  اٗتاذ -
 ؛التسويقي الربنامج بشأف راالقر  اٗتاذ -
 .التسويقي التنظيم ختيارإ -

 : مراحل الدخوؿ اُف األسواؽ الدولية(19الشكل رقم )           
 
 

 
 
 
 

 :سواؽ الدولية فيما يليحل عملية التدويل والدخوؿ اُف األىم مرا( ٯتكن بياف أ9من خبلؿ الشكل رقم)
 الدولية األسواؽ لدخوؿ تسعى ؤسسات١تا كل ستيل :عدمها من الدولية لألسواق الدخول راقر  خاذإت -0
 فمثبل الدوِف اجملاؿ إُف ا١تؤسسة تسحب قد اليت العوامل من العديد ىناؾ وا٪تا ر،استمر اإل أو البقاء أجل من

 أقل أو أفضل نتجاتم عرض طريق عن احمللية لؤلسواؽ قهمااخًت  خبلؿ من ا١تؤسسة ٬تذبوا قد الدوليُت ا١تنافسُت
 فرص ٘تثل خارجية ألسواؽ ستكشافهاإ خبلؿ من ا١تنافسُت أولئك على الرد إُف ا١تؤسسة ٖتتاج فقد ومنو سعر،
 العديد تزف أف ا١تؤسسة على ٬تب الدولية لؤلسواؽ الدخوؿ راقر  اٗتاذ وقبل احمللية، األسواؽ من أكثر دولية رْتية
 للمؤسسة ٯتكن وىل الدولية، األسواؽ يف العمل على هتااقدر  حوؿ سئلةاأل من العديد على وٕتيب ا١تخاطر من
 قد اليت والصعوبات ا١تخاطر وبسبب ،األخرى؟ البلداف يف للمستهلكُت ئياالشر  السلوؾ و التفضيبلت تفهم أف

 بعض هرتظ حىت الدولية األسواؽ دخوؿ إُف تسعى ال قد أكثرىا فإف الدولية، لؤلسواؽ دخو٢تا من ا١تؤسسة تواجو

                                                           
 13. ص: ، 7002 القاىرة، اٟتديث، اٞتامعي ا١تكتب ،االستراتيجي التسويق ،الصَتيف ٤تمد 1

 .216ص:  ، 2000 عماف،،إسًتاتيجية التسويق مدخل كمي وٖتليلي ،٤تمد جاسم الصميدعي المصدر:

 ختيار الهيكلإ
 التنظيمي

إتخاذ قرار 
الدخول من 

 عدمو

السوق ختيار إ
 المستهدفة

كيفية ختيار  إ
 الدخول

 تحديد البرنامج
 التسويقي
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  ٢تم البيع ا١تؤسسة  من يطلبوف قد خارجي مستورد مصدر كوجود للدخوؿ، تطمئنها اليت األحداث أو ا١تواقف
 1.جديدة أسواؽ إل٬تاد تدفعها كبَتة تاقدر  ٢تا و متوسعة ا١تؤسسة تكوف قد أو

 على الضروري من يصبح فإنو الوطنية، اٟتدود خارج إُف ا١تؤسسة أنشطة نقل ٮتص راقر  أي ٗتاذإ وعند 
  2:يلي ما تتضمن اليت الدولية التسويقية األىداؼ ٖتديد ا١تؤسسة

 ا١تؤسسات  بعض فتفضل الطويل أو القصَت ا١تدى يف سواء تغطيتو، يف ا١تؤسسة ترغب الذي النصيب ٖتديد -
 ٠تربةا تكتسب إف وما ا١تخاطرة من خوفا ٤تدد سوؽ يف تتعامل أف ا٠تارجية األسواؽ يف عملها تبدأ عندما
 واعتبارىا الدوِف التسويق بيئة يف تسويقية تيجياتاإسًت  تبٍت اآلخر البعض يفضل حُت يف نشاطها، توسع
  ؛احمللي السوؽ يف العمل ولةامز  من أ٫تية أكثر

 على  ا١تؤسسة تاوقدر  إمكانيات حدود يف ىنا ا٠تارجية لؤلسواؽ يفااٞتغر  التنوع أو التمركز بُت االختيار -
 من كبَت عدد يف ومواردىا إمكانياهتا ٗتصص الدولية ا١تؤسسات أف إُف ىنا اإلشارة وٕتدر السوؽ، تغطية

 ؛البلداف من ٤تدود عدد يف مواردىا على تقتصر الصغَتة ا١تؤسساف أف إال ٥تتلفة، بلداف ويف األسواؽ
 دااألفر خل د متوسط فيةااٞتغر  اإلنتاجية العوامل على واالعتماد فيها، البيع يتم اليت األسواؽ واختيار ٖتديد -

 .تاقرار  عدة الدوِف التسويق يف الدخوؿ راقر  اٗتاذ على ويًتتب اٍف،...
 اليت تاالقرار  أىم من سابقا يناأر  كما الدولية األسواؽ ختيارإ ربتويع :الدولية األسواق ختيارإ حول راقر  -2

 ويف اٟتاِف الوقت يف احملتمل السوؽ تقدر أف ٬تب مث ومن التسويقية الفرص ٖتديد حيث من ا١تؤسسة تأخذىا
 اختيار يف النجاح بأف القوؿ وٯتكن اٍف،...واألرباح بالتكاليف التنبؤ ا١تستقبل، يف ا١تبيعات ْتجم التنبؤ ا١تستقبل،
 .ا٠تارج يف ا١تتاحة التسويقية للفرص السليم تقييمال على يتوقف الدولية األسواؽ

 اتيجيةاإلسًت  رتاالقرا من ٣تموعة من الدوِف التسويقي ا١تزيج ويتألف :الدولي التسويقي المزيج حول راقر  -3
 .3ا١تستهدؼ السوؽ يف الزبائن حاجات تلبية لغرض التوجيو الًتويج، التسعَت، ا١تنتوج، ٣تاالت يف تتخذ اليت

 اؽاألسو  يف وتطبيقو للمؤسسة قوي ءاإغر  يشكل ناجحا احمللي التسويقي ا١تزيج يكوف عندما الغالب ويف 
 راقر  يف ّتدية تفكر أف ا١تؤسسة من ٬تعل واألجنبية احمللية البيئات بُت فيما الكبَت االختبلؼ أف إال األجنبية
 ثبلث بُت ٪تيز أف ٯتكن وعليو األجنبية األسواؽ يف ا١تستهلكُت واحتياجات رغبات يبلئم ٔتا التسويقي مز٬تها
 4:وىي الدوِف التسويقي ا١تزيج تيجيةاإسًت  بدائل

  ؛الدوِف التسويقي ا١تزيج نميطت -
  ؛الدوِف التسويقي ا١تزيج تكييف -
 .٥تتلف تسويقي مزيج صياغة -

                                                           
 .218، ص: ذكره سبق مرجع ،الصميدعي جاسم ٤تمد 1
 .15، ص: ذكره سبق مرجع الصميدعي، جاسم ٤تمد 2
 .19، ص: 2006نظاـ موسى سويداف، شفيق إبراىيم حداد، التسويق " مفاىيم معاصرة"، دار اٟتامد للنشر والتوزيع، األردف،  3
 .112 :ص ، 2008 ئر،ااٞتز  والتوزيع، للنشر ا٠تلدونية دار ،1 ط الدولي، التسويق فرحات، غوؿ 4



 وآليات الدخول لألسواق الدوليةالتدويل                                            الفصل الثاني:             

 
56 

من  الرئيسية ا١تتطلبات من التنظيمي ا٢تيكل تصميم يعترب :المناسب التنظيمي الهيكل ختيارإ حول راقر  -4
 الدخوؿ يف غبةاالر  سساتا١تؤ  فتسعى وعليو للمؤسسة تسويقي نشاط أو تيجيةاإسًت  ألي الفعاؿ التنفيذ حيث

 ا١تعرفة قلنو  اٞتديدة البيئية االختبلفات مع التكيف على يساعدىا تنظيمي ىيكل تصميم إُف الدولية للسواؽ
 تصميمها عند االعتبار بعُت ا١تؤسسات وتأخذ الدوِف سوقها إُف احمللي سوقها من با١تؤسسة ا٠تاصة وا٠تربة

 1:أ٫تها عوامل عدة التنظيمي للهيكل
 فقد ا١تناسب  التنظيمي ا٢تيكل اختيار يف ا١تهمة العوامل من العامل ىذا يعترب حيث ا١تؤىلُت ءاا١تدر  وفرة جةدر  -

 رغم معُت تنظيمي ىيكل تصميم إُف ا١تؤىلُت ءاا١تدر  من ا١تناسب العدد توفر عدـ حالة يف ا١تؤسسة تضطر
 األجل يف ءاا١تدر  وتدريب تطويره عليها عُتيت أنو إال فقط األمر مبادئ يف وىذا العمل لظروؼ مبلئمتو عدـ

 .ا١تسطرة األىداؼ لبلوغ الطويل
 اليت  األسواؽ وتوسعت ا١تنتجات يف التنوع درجة دتاز  فكلما واألسواؽ ا١تنتجات خطوط يف التنوع درجة -

 قلت اكلم والعكس يفااٞتغر  التنظيم مثل تنظيمية أشكاال األخَتة ىتو استخدمت كلما ا١تؤسسة معها تتعامل
 تنظيمات استخدمت كلما ا١تؤسسة معها تتعامل اليت األسواؽ عدد وا٨تصر ا١تنتجات يف التنوع درجة

 .وظيفية
 ا٠تاصة العمليات إٚتاِف إُف األجنبية العمليات نسبة كانت كلما األجنبية العمليات حجم أو ا١تؤسسة حجم -

 قسم أو التصدير لقسم كاستخدامها بسيطة تنظيمية أشكاؿ ا١تؤسسة استخدمت كلما منخفض با١تؤسسة
 كالتنظيم تعقيدا أكثر تنظيمية أشكاؿ استخداـ إُف ا١تؤسسة فتتجو النسبة ارتفعت لو أما الدولية ا١تعامبلت
 .ا١تصفويف

 إُف والسعي  ا١تخاطر ٖتمل يف اإلدارة برغبة ويتعلق األجنبية األسواؽ يف األعماؿ ٦تارسة ٨تو اإلدارة توجو -
 .األجنبية النظر وجهات مع القوائم أجل من التكيف على قدرهتا ومدى متغَتة ظروؼ يف والتوسع النمو

 .وخصائصها األجنبية الفروع موقع -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .25نظاـ موسى سويداف، شفيق إبراىيم حداد، مرجع سبق ذكره، ص:   1
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 الدخول لألسواق الدولية آليات المبحث الثاني:
 راكث احمللية و الدولية االسواؽ من جعلت االقتصادي، النشاط عو١تة ٨تو عميقة ٖتوالت اليـو عاَف يشهد 

 من ٚتلة ٨تو التوجو اُف االقتصادية با١تؤسسات دفع ٦تا الدوِف، و احمللي ا١تستوى على ا١تنافسة اشتداد و تزاٛتا
 تنافسيتها رفع ٨تو بذلك متوجهة الدولية، السوؽ رحابة اُف االنتقاؿ اُف خبل٢تا من هتدؼ االسًتاتيجية ا٠تيارات

 .تنافسا و ازدحاما االكثر الدولية االعاماؿ بيئة يف ٦تكنة سوقية حصة اكرب كسب و
 :التالية الرئيسية اتالنشاط يف تيجياتااالسًت  ىاتو إٚتاؿ وٯتكن

 التصدير؛ -
 اإلتفاقيات التعاقدية ؛ -
 اإلستثمار األجنيب ا١تباشر؛ -
 التحالفات اإلسًتاتيجية . -

 .المطلب األول: إستراتيجية التصدير
ىذا مظاىر تدويل ا١تؤسسات لنشاطها، و الدولية و أىم تعترب عملية التصدير أحد أىم أشكاؿ األعماؿ  

ت إلية ا١تنظمة العا١تية حسب ما أشار ، 2021تريلوف دوالر لسنة  103ما يربزه حجم التجارة العا١تية الذي فاؽ 
، إذ ٘تثل عملية التصدير أحد أىم الوسائل ٠تدمة األسواؽ ا٠تارجية، وقد تكوف يف العديد من اٟتاالت للتجارة

 .ة سباقة ألشكاؿ التدويل األخرى لمرح
 التصدير و أىميتو:  مفهوم -0

 مفهـو إُف للوصوؿ منها البعض ذكر إُف التطرؽ سيتم لذا التصدير مفاىيم تعددت لقدمفهوم التصدير:  -0.0
 .شامل

 1؛ا٠تارج إُف وطنية وخدمات سلع وإرساؿ بيع على تقـو عملية بأنو عادؿ ا١تهدي عبد قتصاديإلا ويعرف -
 أخر بتغيَت أو لتسويقها مراكز إُف إنتاجها مراكز من معينة سلعة بيع: بأنو التصدير ٤تمود مصطفى فؤاد رفويع -

 2؛حتياجاتوإ من جزء السلعة ٘تثل اليت اَلسواؽ أحد من
 يف ا١تقيمُت وغَت ا١تقيمُت هنائية بصفة يؤديها اليت وا٠تدمات بالسلع تتعلق اليت العملية تلك أنو على يعرؼ و -

 أو اإلقليمية اٟتدود داخل متواجدين كانوا إذا النظر بغض و البلد يف ا١تقيمُت عن النظر بغض البلد
 3؛خارجها

سيحاية و معلوماتية  و مالية و ثقافية و و يقصد بالتصدير "القدرة على ٖتقيق تدفقات سلعية و خدماتية 
٪تو توسيع و من أرباح و قيمة مضافة و  تأسواؽ دولية أخرى بغرض ٖتقيق أىداؼ الصادراوبشرية إُف دوؿ و 

                                                           
 .141، ص: 1980عادؿ عبد ا١تهدي، ا١توسوعة اإلقتصادية، دار ابن خلدوف، بَتوت،  1
 .235ص: ،  1993مصطفى ٤تمود فؤاد، التصَت واإلستَتاد علميا وعمليا، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاىرة،  2
 .155، ص:  2002عبد اٞتبار منديل، أسس التسويق اٟتديث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردف، عماف،  3



 وآليات الدخول لألسواق الدوليةالتدويل                                            الفصل الثاني:             

 
58 

على تكنولوجيا جديدة   اٟتصوؿػػػػػػػػػػرؼ على ثقافات البلداف   األخرى و توفَت فرص العمل والتعاإلستثمار  و 
 1" .غَتىاو 

 تكمن أ٫تية التصدير بالنسبة للمؤسسة ا١تصدرة يف :: أىمية التصدير -2.0
 و دخوؿ قيمة مضافة ؛زيادة ا١تبيعات و بالتاِف ٖتقيق األرباح  -
 رفع ا١تبيعات و زيادة اٟتصة السوقية و التعرؼ على ثقلفات أخرى ؛ -
 اإلستفادة من إقتصاديات اٟتجم ؛  -
 تستطيع ا١تؤسسة إستغبلؿ كامل الطاقة اإلنتاجية يف خدمة أسواؽ خارجية ؛ -
تستطيع ا١تؤسسة تعويضو التصدير يوفر منافذ إضافية و بديلة و بذلك يقلل من ا١تخاطر، فإذا ما كسد سوؽ  -

 .ربسوؽ آخ
ومع ا١تميزات األخرى ا١تذكورة للتصدير فإنو ال ٮتلو من ا٠تاطر خاصة إذا دخلتو  مخاطر التصدير: -3.0

ا١تؤسسة بطرؽ عشوائية و بدوف إسًتاتيجية مسبقة، توضح دوره يف أعماؿ ا١تؤسسة و وضع سيايسات مبلئمة لو 
 و تكمن بعض ا١تخاطر يف: 

ء و موزعُت غَت مناسبُت ال يهتموف كثَتا بعبلقاهتم مع ا١تؤسسة ا١تصدرة، لذا اليبذلوف اٞتهد سطابو  اإلرتباط -
 الكايف لتنشيط مبيعات ا١تؤسسة ؛

بعض ا١تؤسسات هتمل التصدير عند ٖتسن سوقها احمللي، و ا٠تطورة ىنا أف ا١تستوردين ا٠تارجيُت عندما  -
 بطلباهتم بإنتظاـ ٢تذا سيبحثوف عن مصار أخرى مضمونة ؛ ٬تدوف ٦توهنم ا٠تارجي ال يستطيع اإليفاء

جي، و ذلك نتيجة إل٫تاؿ ا١تصدر عدـ إجراء بعض التعديبلت للسلعة تتبلءـ و متطلبات السوؽ ا٠تار  -
 2.وؽ مؤقت يفقده عند ظهور أوؿ بديلالعمبلء ويقود ىذا إُف سو 

 يلالداخ بالتشخيص الو أ تبدأ افإهن سسةمؤ لل التصدير زيةىجا ٖتديد قصد جاىزية التصدير للمؤسسة: -2
 3:يفل يتمث يالذو 

األسواؽ  مع التعامل ىلع ا١تؤسسة قدرة ىمد قياسل اج نم ذلك و: المؤسسة طاقات و وىق تحليل -1.2
 الكمية إنتاج ناحية نم و ، الكمي اٞتانبؿ خبل نم اإلنتاجية الطاقة متقيي ؿخبل نم ذلك ميت و دفة،ها١تست

هدفة باإلضافة ة طويلة باإلضافة إللى ذلك النظر إُف مدى تكيف ا١تنتج مع حاجيات السوؽ ا١تستالبلزمة و ١تد
 إُف اٞتودة اللزمة.

 :نمكل  االعتبار بعُت فيو األخذ ا١تؤسسة ىلع ٬تب الذي التشخيص ذلك قصدوي :المالي التشخيص -2.2

                                                           
 .15، ص: 2002فريد النجار، تسويق الصادرات العربية و آليات تفعيل التسويق الدوِف و مناطق التجارة اٟترة العربية الكربى، دار قباء، القاىرة،  1
 .411، ص: 2001ٛتاف أٛتد، إدارة األعماؿ الدولية، دار ا١تريخ، أٛتد عبد الر  2
 ا٠تامس حوؿ العبلوي عمر :تشخيص التصدير  با١تؤسسة و ٖتليل البيئة  ا٠تارجية  و دور٫تا يف ٖتديد إسًتتيجية غزو األسواؽ الدولية، ا١تلتقى العر،ي 3

 .157،ص:  2007التسويق  الدوِف ،اٟتمامات ، تونس ، 
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 اتو قن فتح ، اإلنتاج آالت تكيف يف عملتست قد أمواؿ تتطمب التصدير يةلعم فال ، االستثمار ىلع القدرة -
 اٍف؛.... ١تمنتج بتركي و زيعو تو 

 قيمة إُفوؿ صو ال حىت نالتخزي نم اءبد قتو ال إُف ٖتتاج التصدير يةلعم فأل ،العامل ا١تاؿ سأر  إُف اٟتاجة -
 . ا١تبيعات

 التصدير يةلعم يف البشرية اردو ا١ت ذهى مشاركة ىلع الوقوؼ قصد ذلك و: البشرية اردو الم تشخيص -3.2
 التنظيمي للهيكل بالنسبة النظر إعادة إُف باإلضافة ذاى ، النشاطات ّتميع ـإ١تا و كفاءة نم وبلتتط ١تا اىتنفيذو 
 .ـ اها١ت تنفيذ بليتط ٔتا لوتعدي ٬تب وأ ،ذلك ىلع قادر التصدير صمحةم اف نم التأكدو 

 ىلع يتوقف ا٠تارجية األسواؽ دخوؿ فأ رعتباإب ية٫تأ األكثر اجملاؿ يعترب : وتشخيص السوق -4.2
 االستجابة اهاسطتو ب ا١تؤسسة تستطيع اليتل سائو ال يف ثلتتم اليت و ، مؤسسةلل الفعالة يقيةو التس تيجيةااإلسًت 

 يديةلالتق رىا١تظاكل  ن تتضم و التصدير، عو مشر ىداؼ أ يقلتحق ا٠تارجية و يةلالداخ وىالق بُتل تداخلل
(. ونشَت ىنا أنو يف حالة التسويق  زيعو ت ، يجو تر  ، ،تسعَت منتج)  يقيو التس ا١تزيج يف تمثمةا١ت يقيةو التس خطةلل

الدوِف فإف العامل األساسي ىو أف تكوف إسًتاتيجية التسويق موحدة )٪تطية(. أو تتكيف وظروؼ السوؽ الدولية 
 ا١تستهدفة.

ُت أساسُت ٫تا التصدير ا١تباشر و التصدير إف إسًتاتيجية التصدير تكوف على شكل إستراتيجية التصدير: -3
 غَت ا١تباشر.

 ٦تا بنفسها هتااصادر  بيع مسؤولية الطريقة ىذه ٔتوجب ا١تؤسسة تتحمل: التصدير المباشر إستراتيجية -0.3
 يف جهودىا على تامة وسيطرة أكرب ٤تتمل بعائد ترتبط أهنا غَت عاِف ماِف استثمار أو كبَتة ٥تاطر ذلك فقاير 

 :وىي قنوات أو طرؽ عدة خبلؿ من ذلك تتم أف وٯتكن ا١تستهلكُت مع مباشر وتعامل البيع
 سأير  مدير ؼاوبإشر  التصدير بعمليات خاصا قسما ا١تؤسسة ٗتصص حيث: ٤تلي تصدير قسم أو شعبة -

 وزيعالت سياسة الًتويج سياسة من بالتصدير ا١تتعلقة األنشطة بكافة القياـ القسم ىذا ٮتتص و عاملُت ٣تموعة
 1. اٍف... ضااالقًت  سياسة

ـ والقيا ا١تخزوف وتسيَت األجنيب السوؽ يف البيع بعملية يقـو الذي ىو الفرع ىذا: ا٠تارج يف ٕتاري فرع  -
 2.البيع بعد ما خدمات وتقدٔف الًتويج بعمليات

 منتوجاهتا يعب لغرض أجانب موزعُت أو وكبلء مع ا١تؤسسة تتعاقد أف ٯتكن: األجانب ا١توزعُت أو الوكبلء  -
 يف ا١تؤسسة ٘تثيل إمكانية ٢تم تتيح اليت ا٠تاصة اٟتقوؽ الوكبلء ٯتنح ذلك أجل ومن ا١تؤسسة على بالنيابة
 3.ببلدىم

                                                           
من خبلؿ ا١توقع:  14:12، الساعة: 19/08/2021عبد ارٛتن غميض، اإلستثمارات األجنبية وتنمية ا١توارد ا١تالية، ساَف  1

http://www.shatharat.net 
 .15، ص: 2003، 9وصاؼ سعيدي، مرتكزات تطوير ا١تيزة التنافسية لئلقتصاد اٞتزائري، ٣تلة العلـو اإلنسانية باتنة، العدد  2
 .20ص:  نفس ا١ترجع، 3
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 التعرؼ بغرض األخرى الدوؿ إُف عنها مندوبُت ٦تثلُت ا١تؤسسة ترسل وىنا: ا١تتجولُت التصدير مبيعات ٦تثلي  -

 العمل ىذا يناسب ما  وغالبا ا١تستفيدة اٞتهات مع التجارية قاتالصف وعقد  التفاوض أو منتجاهتا على
 1.ذلك و٨تو الكبَتة اإلنتاجية السلع أو والربيد والبحرية اٞتوية النقل وسائل كبيع اٟتجم كبَتة ا١تتوجات

 :والشكل ا١تواِف يوضح عملية التصدير ا١تباشر
 عملية التصدير ا١تباشر (:01الشكل رقم )

 
 
 
 

 وتقـو ا٠تارجي السوؽ إُف الدخوؿ يف شيوعا األكثر الطريقة وتعد :المباشر غير التصدير تيجيةاإستر  -2.3
 أو تسويقها تيجيةاإسًت  أو إنتاجها خطوط يف تغَت ما وغالبا األجنبية للسوؽ منتجاهتا ٚتيع بإنتاج ىنا ا١تؤسسة

 األسواؽ إُف تصديرالب ١تؤسسةا تبدأ ما اوغالب خدمات، أي الوطنية ا١تؤسسة تقدـ وال فلسفتها أو تنظيمها طريقة
 .ا١تستقلُت الوسطاء على وباالعتماد ا١تباشر غَت التصدير طريق عن الدولية
 2.الوسطاء أنواع أىم يلي وفيما

 .ا٠تاص ٟتسابو ا٠تارج يف بيعها مث ا١تصنعة ا١تنتجات ءابشر  يقـو حيث :المصدر -
 مع والتفاوض احمللية للسلع ا٠تارجية األسواؽ عن البحث على تعمل واليت :المحلية التصدير وكالة -

 .معينة عمولة مقابل األجانب ا١تستوردين
 ٖتت األنشطة ىذه وتكوف منتجُت عدة عن نيابة التصديرية باألنشطة ا١تنظمة ىذه تقـو :التعاونية المنظمة -

 عيةاالزر  كا١تنتجات األولية وأ األساسية للمنتوجات ا١تنتجُت ا١تؤسسة هبذه يستعُت ما غالبا اإلدارية سيطرهتا
 .واٟتيوانية

 .معُت مبلغ مقابل الوطنية للشركة التصدير أنشطة إدارة على وسيطة شركة توافق حيث :التصدير إدارة شركة -
 
 
 
 
 

                                                           
 .20ساَف عبد ارٛتن غميض، ا١ترجع أعبله، ص:  1
 .348، ص: 2006توفيق ٤تمد عبد احملسن، التسويق وتدعيم القدرة التنافسية للتصدير، دار الفكر العر،ي، مصر،  2
. 

 شركة أصلية مصدرة

 39: ص ، 2007 ،ف،عما ميةلالع ير و الياز  دار ، ليةو الد ،اإلدارة ياسُت غالب سعدالمصدر: 

 السوق المستهدفة

 شركة أصلية مصدرة شركة أصلية مصدرة

 البلد األصلي
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 عملية التصدير غَت ا١تباشر (:00الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المطلب الثاني: اإلتفاقيات التعاقدية الدولية
 ٔتقتضاىا يتم أخرى دولة يف ومؤسسة دولية شركة بُت األجل طويل ارتباط عن عبارة ديةالتعاق االتفاقيات

 أصوؿ يف تااستثمار  دوف الثآف الطرؼ إُف األوؿ الطرؼ من التجاري اإلسم أو ا١تعرفة وحق التكنولوجيا نقل
الدولية نظرا للحواجز  تعترب كإسًتاتيجية من إسًتاتيجيات إخًتاؽ األسواؽ، و 1الدولية الشركة طرؼ من مادية

صدير اٟتمائية والظروؼ البيئية اليت تقف دوف دخوؿ ىذه األسواؽ عن طريق إسًتاتيجيات الدخوؿ األخرى كالت
 اإلستثمار ا١تباشر. وفيما يلي بعض اإلتفاقيات األكثر شيوعا يف ا١تعامبلت الدولية:و التحالف اإلسًتتيجي و 

 حيث ية،ولالدوؽ الس إُف ا١تنتج اخبل٢ت نمل يدخ نسبيا ةالبسيط قةالطري خيصاالًت  تعترب :خيصاالتر  عقود -1
 عبلمة وأ إنتاجية يةلعم ـباستخدا ول يسمح األجنبية لةو الد يف ول ا١ترخص معؽ اتفا يف ليدخ الًتخيص مانح فأ

 : التاِفل الشك يف يةلالعم تتضحو  ،معُت غلمب بلمقا قيمة ول آخر عنصر يأ وأ عا اخًت  ءةابر  وأ ٕتارية
 الدولية الًتخيص عملية (:02) رقم الشكل

 
 
 
 
 

 :التالية لؤلسباب خيصاالًت  تيجيةاإسًت  ا١تؤسسة تعتمد و
  ؛ا١تضيفة بالدوؿ ا١تباشر لبلستثمار البلزمة ا١تالية ا١توارد توافر عدـ -
  ؛ا١تضيف بالسوؽ التسويقية وا٠تربة رة القد ضعف -
  ؛والتسويقية ا١تالية بقدرهتا مقارنة البحوثو  التنمية ٣تاالت يف ا١تؤسسة كفاءة ارتفاع -
 ؛للتصدير كبديل واستغبل٢تا خياالًت  بيع يف الرغبة -

                                                           
 .18مرجع سابق، ص: ،غميض الرٛتن عبد ساَف 1

 المؤسسة المنتجة

 المحليبيع للمستفيد 

 الشركة الوسيطة المستفيد األجنبي بيع للمستفيد األجنبي

 33:ص ، 2007 ، ،عماؼ ميةلالع ـرو الياز  دار ، ليةو الد ،اإلدارة ياسُت غالب سعد:  المصدر

 50سعد غالب ياسُت، اإلدارة الدولية، مرجع سابق، ص: المصدر: 

 المرخص لو
 إستعمال كل الحقوق الًتخيص الدولية

 لًتخيص الدوليةا

  المرخص

 بيع كل الحقوق
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 .االستثمار مشروعات يف الدخوؿ قبل أولية مرحلة أو كبداية األجنيب السوؽ إختبار يف الرغبة -
 1:أ٫تها يااا١تز  من ٔتجموعة خيصاالًت  تتميز :مزيا التراخيص -0.0

  ؛ للمؤسسة الدخل مصادر من جيد مصدر خيصاالًت  -
  اٞتديدة عا االخًت  ءةابرب  ا٠تاصة والتجسس السرقة حاالت من اٟتد على تساعد أو ٘تنع خيصاالًت  -

 ؛ اٟتديثة والتكنولوجيا
  تأميم من التخوؼ حاالت يف وخاصة ا٠تارجية األسواؽ غلى النفاذ بدائل أنسب الًتخيص يعترب -

 ؛ ا١تستهدؼ للسوؽ الشحن تكاليف وارتفاع تااالستثمار 
 .جديدة أسواؽ يف وتسويقها إنتاجها خبلؿ ومن النضج مرحلة يف ا١تنتجات عمر من الًتخيص يزيد -

 2:وتتمثل يف :عيوب التراخيص -2.0
 ؛ السوؽ يف واٞتودة العمليات على السيطرة فقداف -
 يهدد قوي منافس إى اٍف،... التجارية والعبلمة التكنولوجيا ستخداـإب ٢تا ا١ترخص ا١تؤسسة تتحوؿ أف حتماؿإ -

 لو ا١ترخص اكتساب حالة يف ٢تا مساعدا شريكا يكوف أف من بدال السوؽ يف األصلية الشركة مصاٌف وجود
 إُف اٟتاجة دوف الدولية الشركات ومنافسة والتسويق باإلنتاج لو تسمح واليت الكافية التكنولوجية ا٠تربة

 ؛ منها مساعدة
 .ا١تباشر باالستثمار رنةمقا الربح أو العائد ا٩تفاض -
     ٔتوجبو متيازاإل صاحبة الدولية الشركة ٘تنح خيصاالًت  عقود أشكاؿ من خاص كلش ىو عقود اإلمتياز: -2
 (franchiseur  )احمللية الشركة إُف ىذا ستغبلؿإ حق  (franchiseur  )فيةاجغر  منطقة ويف الزمن من لفًتة 

 حق ويشتمل احمللية للشركة منتظمة بصفة الفنية ا١تساعدات بعض لتقدٔف ةالدولي الشركة قياـ حتماؿإ مع ٤تددة،
 يف ٘تثل واليت االمتياز صاحبة للشركة التجاري اإلسم ٖتت معُت أداء أو ملموسة غَت معنوية أصوؿ على االمتياز
 3.طويلة سنوات عرب ا١تؤسسة بذلتها اليت اٞتهود ٙترة األصل
 : يف لتتمث اليت و لبلمتياز رئيسية اعو أن ثبلث بُتق التفري كنناٯت و :أنواع  حق اإلمتيازات -0.2

 ؛franchise de produit   اإلنتاج ٣تاؿ يف تااالمتياز  حق -
 ؛ Franchise de fabrication التصنيع  ٣تاؿ يف تااالمتياز  حق -
 . franchise de distribution  التوزيع ٣تاؿ يف تااالمتياز  حق -

 المزايا: -2.0
  ؛منخفضة بتكلفة الدولية األسواؽ يف لسريعا التوسع -

                                                           
 .220، ص  2001دار النهضة العربية، مصر، طاىر مرسي عطية، إدارة األعماؿ الدولية، الطبعة الثانية،   1
، ص: 1999علي حسن وآخروف، اإلدارة اٟتديثة ١تنظمات األعماؿ، البيئة والوظائف واإلسًتاتيجيات، دار مكتب اٟتامد للنشر و التوزيع، األردف،  2

89. 
 .2000، ص:   1993ية، ٤تمد فريد الصحن، مبادئ التسويق، الدار اٞتامعية للطبع والنشر والتوزيع، االسكندر  3
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  ؛ متميزة وصورة طابع ذات للتسويق موحدة طريقة تقدٔف -
 .السياسية ا١تخاطر تقليل -

 عيوب إتفاقية حق اإلمتياز: -2.2
 ؛األرباح ٩تفاضإ -
 ؛االمتياز عقد على كاملة غَت السيطرة -
  ؛ا١تستقبل يف يازاالمت صاحبة الشركة منافسة يستطيع قوي غَت منافس خلق حتماؿإ -
 .متيازاإل عقود على اٟتكومات تصنعها اليت واحملددات ا١توانع -
ى إحد و ليةو د مؤسسة بُت مربمة اتفاقية نع عبارة يى التصنيع دو عق :اإلدارة وعقود التصنيع عقود -3

 علس تصنيع و نتاجبإ وؿاأل لطرؼا نع نيابة الثآف ؼالطر  ـويق فأ اىٔتقتضا ميت األجنبية، واؽاألس يف ا١تؤسسات
 يف األجنيب ؼالطر  اهفي ميتحك لاألج ةليو ط وفتك ما عادة االتفاقية ذهى و ، كالةو ل إنتاج اتفاقية ٔتعٌت معينة
 ـقيا اخبل٢ت نم ميت الًتتيبات عةو ٣تم ع عبارة يهف اإلدارة دو عق أما ، فةلا١تخت األنشطة عو مشر  ياتلعم إدارة

 ياالستثمارم عو با١تشر  ا٠تاصة ظيفيةو ال األنشطة و ياتلالعم نم عو ا١تشر  مف ءجز  كل بإدارة ليةو الد ا١تؤسسة
 1.األرباح يف ا١تشاركة لمقاب وأ أتعاب لشك يف عيفض عائد لقاء
 عو مشر  بإقامةوؿ األ ـويق طٍتو و  أجنيب ؼطر  بُت اؽاتف وأ عقد جبو ٔت ميت :المفتاح تسليم عقود  -4

 ؼالطر  إُف ويملتس ميت حىت لالتشغي ةلمرح إُفل يص فأ ما و ع،و شر ا١ت بداية منذو يلع اؼاإلشر  و ياستثمار 
 اـإبر  لمث ا١تفتاح، ميلتس ٟتظة زو تتجا أعماال العقد ليشم فأ نٯتك و ا،هيلعق متف طريقة و جرأ لبقام الثآف
 تدريب دو عق وأ معدات و آالت عو ا١تشر  ميلتس ليشم فأ نا١تمك نم و ، اٍف.. الصيانة دو عق ، يإدار  عقد

 2.يُتلاحمل ظفُتو لمل
 3:المفتاح تسليم عقودمزيا  -0.4

 اإلنتاج  مستلزمات بيع عن ناٚتة أرباح شكل يف أو أتعاب شكل يف مادي ماِف عائد على ا١تؤسسة حصوؿ -
 ؛ للمشروع توإتهيز  وآالتو

 ؛عامة بصفة التجارية األخطار أو السياسي ا٠تطر درجة فاضإ٩ت -
 اٟتجم صغَتة؛  اٞتنسيات متعددة الشركات مع يتبلءـ مث ومن ا١تاؿ سأر  يف مشاركة أو أمواؿ رؤوس ٖتتاج ال -

 هتااقدر  مع  با١تقارنة والتنمية البحوث ٣تاالت يف كفاءهتا بارتفاع تتميز اليت وتلك ا٠تصوص وجو على
 .التسويقية

 
 

                                                           
 .124عبد السبلـ أبو قحف، مبادئ التسويٌق الدوِف، مرجع سابق،  ص:  1
 .42،عماف، ص:  2007، دار حامد للنشر و التوزيع،  -اإلطار العاـ -علي عباس : إدارة األعماؿ الدولية  2
 .200علي حسن وآخروف، مرجع سبق ذكره، ص :  3
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 1:يلي فيما وتتمثل: العيوب  -2.4
 ؛ا١تشروعات ىذه مثل يف الرْتية ا٩تفاض -
 خلل  أي فإف مث من اٞتودة أو السوؽ أو العمليات على رقابة أي ( ا١تشروع صاحبة)  مؤسسةلل توفر ال -

 ا١تؤسسة ٝتعة إُف مباشرة غَت أو مباشرة بطريقة ءيسي قد النواحي ىذه يف الوطٍت الطرؼ جانب من ٭تدث
 ٖتت أو االستثمار من الشكل ىذا ٖتت أخرى مشروعات يف الدخوؿ فرص تقلص إُف يؤدي الذي األمر
 .آخر شكل أي

 .المباشر األجنبي اإلستثمارالمطلب الثالث: 
 ا١تخاطرة درجة نم نبالرغ و ليةو الدواؽ األس للتغلغل يف درجة أقصى ا١تباشر األجنيب االستثمار يعترب 

 شاريعا١ت إدارة يف ةلالكام اٟترية فرو ت تيجيةااإلسًت  ذهى ففا دفةها١تست واؽاألس إُف وؿاألم سو رؤ  ؿانتقا نتيجة
 ظيفيو ال النشاط وجلف أو ٔتخت ا١ترتبطة اؿاألعم سياسات و اإلنتاجي النشاط يف متحكلل درجة اكرب اهتعطيو 
 ا١تؤسسات ىلع يفرضواؽ األس بعض يف ا١تنافسة شتدادإ فأ كما (.... ويل٘ت ، إنتاج ، ويقتس) مؤسسةلل

ن م قدر اكرب قٖتق تيجيةااإلسًت  ذهى إفف ذلك إُف باإلضافة ، واؽاألس ذهى باتلمتط اكبةو م قصد أكثر لغلالتغ
 األرباح ا١تتوقعة والناٚتة عن إ٩تفاض تكاليف ا١تدخبلت أو عوامل اإلنتاج بأنواعها يف السوؽ ا١تستهدفة.

 ا١تنظمات بتعدد ا١تباشر األجنيب االستثمار تعاريف تعددت لقد مفهموم اإلستثمار األجنبي المباشر:  -0
 : يلي فيما أ٫تها بإ٬تاز فينكت سوؼ لذلك الدولية
 االستثمار من ا٢تدؼ إفّ " : يلي كما ا١تباشر األجنيب االستثمار(  FMI) الدوِف النقد صندوؽ يعرؼ -0.0

 خارج اقتصادي ميداف يف بنشاطاهتا تقـو اليت ا١تؤسسة يف الدائمة( الفوائد) ا١تصاٌف حيازة ىو ا١تباشر األجنيب
 2."ا١تؤسسة ىذه إدارة يف القرارات  اٗتاذ على الفعلية القدرة لو تكوف أف أجل من ا١تستثمر ميداف
 يكوف اليت األجل طويلة االستثمارات تلك يف يتمثل: "  بأنو االستثمار لضماف العربية ا١تؤسسة تعرفو و -2.0

 شروعا١ت ماؿ رأس يف الدائمة ا١تشاركة طريق عن القرارات واٗتاذ اإلدارة يف فعلية مشاركة دور هباألصحا
 3."االستثماري

 على القائم االستثمار ذلك: " أنو على عرفتو فقد(  OCDE ) االقتصادية والتنمية التعاوف منظمة أما -3.0
 اٟتقيقي التأثَت إمكانية يعطي الذي االستثمار ذلك السيما. ا١تؤسسات مع دائمة اقتصادية عبلقات ٖتقيق أساس
 4.اآلتية ئلالوسا باستخداـ وذلك ا١تؤسسات إدارة على

 ؛آخره إُف...فرع، جديدة، مؤسسة إنشاء عرب ستثماراإل إما -
                                                           

 .112، ص: 2001ؿ الدولية، الطبعة االوُف، دارالنهضة العربية، مصر، طاىر مرسي عطية، ادارة االعما 1
ستثمار األجنيب ودي عبد القادر و آخروف،"االستثمار األجنيب ا١تباشر يف اٞتزائر مع اإلشارة إُف ٕتارب بعض الدوؿ "،ا١تلتقى الدوِف األوؿ بعنواف "اال 2

 .5:،ص 03/02/2008 -02و نقل التكنولوجيا"، جامعة بشار، 
، سلسلة دراسات اقتصادية واستثمارية ، الكويت، بدوف سنة 7ا١تؤسسة العربية لضماف االستثمار،" معوقات االستثمار يف الدوؿ العربية "،العدد  3

 .9نشر، ص: 
4
 OCDE, "Définitions de références détailles des investissements internationaux", Paris, 1983, p14. 
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 ؛% 10 عن ا١تسا٫تة نسبة تقل أال على قائمة أو جديدة مؤسسة يف ا١تسا٫تة -
 (.فأكثر سنوات 5) ا١تدى طويل إقراض -

 التي المشاريع تلك أنو أنو على المباشر األجنبي االستثمار تعريف ٯتكننا السابقة التعاريف خبلؿ من
 المال رأس في شتراكوإ نتيجة أو للمشروع الكاملة لملكيتو إما األجنبي المستثمر ويديرىا ويمتلكها يقيمها
 األجنبي المستثمر يكون أن ذلك في ويستوي ،اإلدارة في المشاركة من لتمكنو % 01 عن تقل ال بحصة

 .خاصة أو كانت  عامة شركة أو لشركة فرعا أو فردا
 ا١تلكية ١تعيار تبعا ا١تباشر األجنيب االستثمار تصنيف ٯتكن :المباشر األجنبي ستثماراإل يجيةإسترات أشكال -2
 :  اآلتية األشكاؿ إُف

 األجنيب ا١تستثمر بُت إدارتو و ا١تشروع ملكية فيو تتوزع الذي االستثمار ذلك ىو :المشترك ستثماراإل -0.2
  :التالية األشكاؿ أحد االستثمار ىذا خذيت أف ٯتكن و ا٠تاص، وأ العاـ احمللي وا١تستثمر

  ؛وطنية شركة يف حصة أجانب مستثمرين أو مستثمر شراء -
  ؛ا١تضيف االقتصاد داخل تعمل أجنبية شركة يف وطنية شركة مشاركة -
 ؛ا١تضيف االقتصاد داخل تعمل أجنبية لشركة جزئي تأميم -
 1.أجنيب واآلخر ٤تلي أحد٫تا طرفُت بُت األجل طويل تفاؽاإل -

 ىذا ويعد القرارات إٗتاد مث من و الرقابة و لئلشراؼ كافية بسلطة طرؼ كل يتمتع اٟتاالت ٚتيع ويف
 ا١تزايا يوفر لكونو وذلك منها، النامية خاصة ا١تضيفة الدوؿ معظم يف تفضيبل األشكاؿ أكثر االستثمار من النوع
 2.اآلتية

 ٞتوء دوف لتحوؿ وذلك االستثماري ا١تشروع على رقابتها تفرض بأف ا١تضيفة للدوؿ ا١تشاركة صيغة تسمح -
 ؛عنها ترض ال أساليب إُف األجنيب ا١تستثمر

 للنشاط الفعلية ا١تمارسة خبلؿ من اإلدارية و الفنية ا٠تربة باكتساب الوطنية للعمالة ا١تشاركة صيغة تسمح -
 ؛االستثماري

 من أكرب درجة ٖتقيق وبالتاِف واقها،ألس األجنيب الطرؼ احتكار من ا١تضيفة الدوؿ ا١تشاركة صيغة ٕتنب -
 .فعالة اإلدارة يف احمللية ا١تشاركة كانت إذا خاصة ستقبلليةاإل
 ا١تستثمر حتفاظإ يف ستثماراإل من النوع ىذا ويتمثلستثمار المملوك بالكامل للمستثمر األجنبي : اإل -2.2

   .فيو التحكم و وإدارت ْتق أيضا واحتفاظو االستثماري، ا١تشروع ملكية ْتق األجنيب
 الفروع توسيع أو اتاٞتنسي متعددة للشركات جديدة فروع بإنشاء ستثماراإل من النوع ىذا ويتجسد

 لدى تفضيبل األشكاؿ أكثر الشكل ىذا ويعد ، ا١تضيفة الدوؿ يف بالكامل ٤تلية شركات شراء أو القائمة،

                                                           
1
 .366: ص سابف، مرجع ،" الدولً االستثمار التصادٌات"  لحف، أبو سالمال عبد 
 .369-367ا١ترجع أعبله، ص ص:  2
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 التبعية و حتكاراإل أخطار من خوفا النامية، الدوؿ بعض ورفض بل تردد ويقابلو اٞتنسية، متعددة الشركات
 1.الدوؿ ىذه يف سلبية سياسية آثار من عليها يًتتب ما و االقتصادية

 الدولية الشركات طرؼ من تيجيةااإلسًت  ىذه تفضيل ويعود: مزيا إسترتيجية اإلستثمار األجنبي المباشر -3
 2 :التالية يااا١تز  إُف
 النهائي ا١تستهلك من وقرهبا احمللي السوؽ يف تواجدىا طريق عن التنافسية يااا١تز  على اٟتصوؿ يف الشركة رغبة -

 الدوؿ يف سيما ال ا١تستهلك تفضيبلت ١تواجهة التسويقية ٣تهوداهتا تعديل يف أكرب مرونة اكتساب وبالتاِف
 ؛ا١تتقدمة

 تعرؼ اليت  النامية الدوؿ سيما ال ا١تستهدفة الدوؿ يف ا١توجودة النسبية يااا١تز  من االستفادة يف الشركة رغبة -
 ؛الرخيصة العاملة باأليدي

 من انطبلقا  احمللي السوؽ لتغطية ا١تنتج من ا١تطلوب بالقدر كميات باإلنتاج القياـ الشركة على يتعذر وقد -
 ؛األـ البلد

 ستثمارلئل  األخرى األشكاؿ عن الناٚتة ا١تشكبلت على التغلب يف االستثمار ١تشروع ا١تطلق التملك يساعد -
 ؛وغَتىا اإلدارة وعقود ا١تشًتؾ واالستثمار والتوكيبلت خيصاالًت  مثل األجنيب

 مناصب  إ٬تاد يف مسا٫تتو خبلؿ من وىذا ا١تضيفة الدوؿ يف اٞتمهور لدى مقبولة و جيدة ذىنية صورة بناء -
 التوسع ساتسيا تنفيذ و ا١تضيفة الدوؿ من ا١تختلفة التسهيبلت على الشركة يساعد ما ىذا و الشغل

 .األعماؿ سياسات من غَتىا و والتسويق
 .الدولية المطلب الرابع: التحالفات اإلستراتيجية

 عا الصر  نم بدال ماو عم ا١تؤسسة يرو تط يف ىميسا و يساعد لكح تعترب تيجيةااإلسًت  التحالفات
 ليةو الدواؽ األس نفتاحإ نتيجة ةليو الد واؽاألس وؿح ِفو الد عا الصر  شتدادإ و ١تةو الع تامفرز  نع النإتة كا١تنافسة

 كما يلي: اإلسًتاتيجية التحالفاتٯتكن تعريف  ، والبعض اهبعض ىلع
 ٟتداثة انظر  ابشأهن عتو تن و ،فالتعاري تعددت فقدنظرا أل٫تية ىذه التحالفات اإلسًتاتيجية مفهمومها:  -0
 : ٧تد فالشأ ذاى يف قدمت اليت فالتعاريىم أ بُت نم و ،ِفو الد قتصاداإل ىلع اهنعكاسإ و رةىالظا ذهى

 خاصة ونشاطات مشاريع إقامة هبدؼ ا١تستقلة ا١تؤسسات من للعديد ٕتمع"  أنها على تعريفها يمكن -0.0
 وتواجو وحدىا ا١تشاريع هبذه تقـو أف من بدال الضرورية ومصادرىا ووسائلها وكفاءهتا خربهتا بُت والتنسيق هبا

 3."منفرد بشكل اطروا١تخ ا٠تسائر وتتحمل ا١تنافسة

                                                           
 .35، ص:  2006زيو عبد ا١تقصود مربوؾ،" اآلثار االقتصادية لبلستثمارات األجنبية" ، الطبعة األوُف، دار الفكر اٞتامعي، اإلسكندرية، ن 1

2
 lafary gérard, comprendre la mondialisation,3eme edion,économica, paris, 1999, p 37. 

 .95، ص: 2009زكرياء الدوري وأٛتد علي صاٌف، ادارة األعماؿ الدولية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردف،  3
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: " إحبلؿ التعاوف ٤تل ا١تنافسة اليت قد تؤدي إُف خروج أحد األطراؼ يقصد بالتحالف الإلستراتيجي  -2.0
قاسم األطراؼ ا١تشاركة األرباح من السوؽ، فالتحالف يؤدي إُف السيطرة على ا١تخاطر والتهديدات، وأيضا يت

 ١.1تكاسب ا١تلموسة و غَت ا١تلموسة"ا١تنافع و او 
 غَتو  ا١تتنافسة الشركات بُت نيةو تعا اتفاقيات نع عبارة:" اهأن ىلع تيجيةااإلستر  التحالفات فتعر  -3.0

 ٣ترد وأ ا١تشاريع ىإحد كيةلم يف وؿالدخ ىلع أكثر وأ شركتُت بُت تيجيةااإلسًت  التحالفات تعقد و ا١تتنافسة
 منتج يرو تط يف مثبل نكو ت قد لتعاوفل الشركتُت بُت قيعو ت ميت حيث ةلا١تشك لح ىلع تقتصر لاألج قصَتة اتفاقية
 2."اٍف.... جديد

 لب المتنافسة الشركات ىلع تقتصر ال تيجيةااإلستر  التحالفات نأ نجد فرياالتع هذؿ ىخبل نم 
 المحيطة البيئة تحديات ةهاجو م قصد المتنافسة، غير الشركات نبي حتى لالتكام و نو التعا إطار في كونت
 ف.التحال رافألط تيجيةااإلستر  فداىاأل حسب دائمة وأ ظرفية إما التحالفات ذهى ونتك قد و
 وؿالدخ اؿأشك نم لكشك تيجيةااإلسًت  التحالفات بلو أس ختيارإ يرجعمزايا التحالفات اإلستراتيجية:  -2

 :اه٫تأ أسباب لعدة ى األخر  ؿاألشكا نم بدال ا٠تارجية واؽلؤلس
ل شك يف ٖتالفات إقامة إُف الشركة تضطر ٙتة نم و احدةو  شركة ىلد جيةو لو التكن ا١تعطيات فرو تت ال قد -

 ؛واؽاألس يف الريادة نم قدر قٖتقي و جياو لو التكن لتكام و ؿتباد إُف دؼ هتوف تعا
قد تكوف التحالفات اإلسًتاتيجية العا١تية األسلوب الوحيد وا١تتاح لدخوؿ األسواؽ العا١تية أو اإلقليمية )موانع  -

للقيود  -نوعا ما –تشريعية  وقانونية و سياسية....إٍف(، إذ تسمح ىذه التحالفات بتجاوز  و حواجز
 ؛عًتض عملية دخوؿ األسواؽ الدوليةواألنظمة القانونية اليت ت

و تنشيط ا١تعرفة و ٕتنب ا١تخاطر  تعترب التحالفات اإلسًتاتيجية العا١تية الوسيلة األكثر ٧تاعا لتحقيق التعلم -
 ؛ا١تشاركة يف ا٠تسائراألزمات و و 

 .ٗتفيظ كلف التسويق و التصنيع -
 تصنف و ا١تتحالفُت بُت العبلقة طبيعة حسب التحالفات شكاؿأ ٗتتلفلفات اإلستراتيجية: االتح شكالأ -3
 :ُفإ

 تنمية هبدؼ اإلنتاج ٣تاؿ يف التحالف إُف ا١تؤسسات بعض تلجأ قد: التحالفات اإلستراتيجية اإلنتاجية -0.3
 و٧تد الشديدة، ا١تنافسة عن الناٚتة ا١تخاطر لتجنب يكوف كما ت،اا٠ترب  من ا١تزيد كتسابإ و االنتاجية هتااقدر 
 مصادر من كالقرب أسباب لعدة معها ا١تتحالف ا١تؤسسات دوؿ يف مصانع أقامت ا١تؤسسات من العديد أف

                                                           
، جامعة 02، العدد ة إقتصاديات شمال إفريقيامجل بن عزة ٤تمد ١تُت، " التحالف اإلسًتاتيجي كضرورة للمؤسسات اإلقتصادية يف ظل العو١تة"، 1

 .33حسيبة  بن بوعلي، الشلف، ص:
 .178علي عباس، إدارة األعماؿ الدولية، مرجع سابق، ص:  2
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 تالوفر  كتحقيقها الفوائد من عديدال ا١تؤسسات ٖتقق وقد الرخيصة العاملة واأليدي واألسواؽ، األولية ا١تواد
 1.اإلنتاج ٣تاؿ يف الثابتة التكاليف يف ؾااالشًت  و ١تنتجاهتا تنافسية ميزة ٖتقيق إُف باإلضافة اٟتجم
 بعض توحيد أو بالتحالف الشركات من ٣تموعة قياـ"  أهنا على تعرؼ: التسويق مجال في التحالف -2.3

أو  خدمةأو  مادية، سلعة كانت سواءا  منتجاهتا تصدير  لغرض ارجيخ  سوؽ استهداؼ لغرض ا١تهاـ و مجاالرب 
 2." فكرة
 عاتاخًت اإل نم كبَت عدد خَتةاأل اتو السن يف العاَف دهيش :تكنولوجية تيجيةاستر إ تحالفات -3.3

ن م العديد استطاعت ،فقد ا١تتقدمة ياوجلو التكن يف ضخمة تاالستثمار  ٤تطة كانت اليت جياو لو كالتكن
 .نياتو لكًت اإل و تاالسيار  صناعة ل،مث ليةو د مؤسسات مع فاتالتحال ؿخبل نم جياو لو التكن ت نقلاا١تؤسس

 شكاؿ التحالفات اإلسًتاتيجية:والشكل ا١تواِف يوضح نطاؽ و أ
 نطاؽ التحالفات اإلسًتاتيجية (:03الشكل )

 
 .63:ص ، 2007 ،ف،عما يةلمالع ـرو الياز  دار لية،و الد ،اإلدارة ياسُت غالب سعد : المصدر

 يرو التط و البحث:  Rd، يقيو تس Mkt :، ماِف: Fin، نتاجيإ :: Pro حيث
منو نستنتج من ىذا ا١تبحث أنو توجد عدة مداخل لئلنتقاؿ إُف األسواؽ الدولية، منها مداحل تقليدية  و

أخرى ماخل الدوليُت، و  كالًتخيص واإلمتياز  معروفة مثل التصدير ا١تباشر وغَت ا١تباشر ، اإلتفاقيات التعاقدية
 خاصة مثل عقود اإلدارة و اإلستثمار األجنيب ا١تباشر سواء عن طريق ا١تشاريع ا١تشًتكة أو إسًتاتيجية اإلمتبلؾ.

                                                           
 .110لي صاٌف، مرجع سبق ذكره، ص: زكرياء الدوري  وأٛتد ع 1
 .80ـ، ص:  2000والتوزيع، عماف،  أٛتد شاكر العسكري، دراسات تسويقية متخصصة، الطبعة االوُف، دار زىراف للنشر2 

 .٤215تمد الصَتيف، مرجع سبق ذكره، ص : 
 



 وآليات الدخول لألسواق الدوليةالتدويل                                            الفصل الثاني:             

 
69 

ىنا نشَت إُف أنو يتم إختيار ا١تؤسسة اليت تريد تدويل نشاطها ألحدى الطرؽ على أساس ظروؽ السوؽ  و
، إف أوؿ مشكل يواجو ا١تؤسسات اإلقتصادية عند إٗتاذىا القرار بتدويل 1ا٠تارجية ألف ىذه األخَتة غَت مؤكدة

نشاطها ىو طريقة دخو٢تا إُف السوؽ ا١تستهدؼ، ىذا ا٠تيار يتأثر من جهة ٔتوارد ا١تؤسسة ا١تالية، ومن جهة 
 أخرى بالفرص اليت توفرىا األسواؽ ا١تستهدفة.

اليت ٯتكن ٘تثيلها يف  و الدولية لؤلسواؽ للدخوؿتلفة ٥ت إسًتاتيجيات ستةومنو ٯتكن أف ٩تلص إال أنو يوجد 
 : الشكل البيآف التاِف

 الدولية السوؽ إُف للدخوؿ ا٠تمسة الطرؽ (:04)رقم الشكل
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ة العلـو بن ٛتو عبد اهلل، بلعياشي بومدين، تدويل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة اٞتزائرية، شروط و متطلبات، ٣تلة اإلسًتاتيجية و التنمية، كلي 1

 .281، ص: 06، العدد اإلقتصادية والتجارية و علـو التسيَت، جامعة مستغاّف

 األجنبي السوقب ماالتز  أدنى األجنبي السوقب ماالتز  علىأ

  DANALD ET ENDEL الطالب حسب ما أقره من إعدادالمصدر: 

 

 المطلقة الملكية التراخيص التصدير
 الكاملة أو

 المشاريع
 المشتركة

الفروع المحلية 
 للتسويق

 اإلختيار
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 تدويل المؤسسات اإلقتصادية الجزائريةالمبحث الثالث: 
اٞتزائرية خصوصا   إلقتصادية عموما ومن خبلؿ ما تفضلنا بو يف ا١تبحث السابق فإنو على ا١تؤسسة ا

التفكَت جيدا يف الطريق و اآلليات اليت تدعم موقعها التنافسي يف  ،عند توجهها ٨تو خدمة األسواؽ الدولية
يف  يف ىذا السياؽ أردنا أف نذكر أسواقها ا١تستهدفة بالنظر إُف إمكانياهتا ومواردىا ودرجة أ٫تية تلك األسواؽ، و

تتبلءـ و إمكانياهتا أىم اإلسًتاتيجيات اليت  توجو ا١تؤسسة اٞتزائرية ٨تو تدويل نشاطها و  ةىذا ا١تبحث أ٫تي
 للدخوؿ لؤلسواؽ الدولية و الرفع من تنافسيتها.

 . قتصاديةات اإلالمطلب األول: دوافع تدويل المؤسس
 طبيعة و ٤تيط اختبلؼب ٗتتلف اليت و العوامل، من ٣تموعة التدويل يف للتفكَت ا١تؤسسة يدفع ما عادة  

 اليت ا٠تارجية العوامل و با١تؤسسة ا٠تاصة الداخلية العوامل إُف باإلضافة ا١تالية ومنها التجارية فمنها مؤسسة كل
 1.ئةالبي تفرزىا

 ا٠تارجية األسواؽ عن للبحث هبا تدفع با١تؤسسة داخلية عوامل يف التجارية العوامل تتمثل العوامل التجارية: -0
 :منها نذكر ْتتة ٕتارية بابألس وذلك

 منطقة يف تكوف كأف الدولية، السوؽ من قريب موقع يف الشركة تكوف فقد: الدولية األسواق من القرب -
 حوو للتوجو إضافيا حافزا الشركة ٢تذه تعطي حرة سوؽ يف نشاطها مقر يقع أو دوِف، تقاطع أو عبور

 يعد َف لدرجة نسبيا قريبة األسواؽ كل أصبحت ل،النق و االتصاالت وسائل تطور مع و الدوِف، التسويق
  .الدولية األسواؽ و٨ت التوجو قرار اٗتاذ عند كربى مشكلة ٯتثل البعد عائق

 ا١تنتجُت كثرة نتيجة ما ٠تدمة أو ما ١تنتج السوؽ تشبع األحياف من كثَت يف ٭تدث :المحلي السوق تشبع -
 من ٢تا يسمح ٦تا األجنبية األسواؽ يف آخر سوؽ عن لبحثا إُف بالتفكَت با١تؤسسة يدفع ٦تا وا١تستوردين؛

 احمللي السوؽ يف ا١تفقودة اٟتصص تعويض أخرى جهة من و ا١تبيعات زيادة خبلؿ من ا١تؤسسة بتطوير جهة
  .الوقت مرور مع ستفقدىا اليت أو

 على ١تؤسسةا ٬ترب ٦تا موٝتيا عليها الطلب يكوف ا٠تدمات و ا١تنتجات بعض :المحلية السوق موسمية -
 .ا١توٝتية التذبذبات لتعديل دولية  أسواؽ عن البحث

 تنظر ٬تعلها ىذا و تامة، تغطية احمللي سوقها تغطية إُف ا١تؤسسة تصل ىنا و :المحلي السوق حجم صغر -
 .التوسع و للنمو الوحيدة كفرصتها  الدولية السوؽ إُف

 ٢تجمات معرضة ٬تعلها ما ىذا و السوؽ من قسم اختيار معناه ا١تؤسسة ٗتصص: المؤسسة تخصص -
 يكوف قد ٗتصصها ْتكم كذلك و فيها، ٗتصصت اليت للصناعة جديد منافس  أي دخوؿ عند ا١تنافسة
  .ٗتصصها ميداف يف البقاء و التدويل يف للتفكَت هبا يدفع ٦تا ٤تدودا، احمللي سوقها

                                                           
 2003زامي، دار الفجر، القاىر، آخروف، ا١تنافسة العا١تية و ديناميات قوى التفاعل من ا١تمارسة إُف النظرية، ترٚتة عبد اٟتكيم ا٠تروالند كالوري و  1

 .129ص: 
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 كل و رئيسية مراحل بأربعة حياتو دورة يف رٯت ا١تنتوج أف عليو ا١تتعارؼ من :دوليا المنتوج حياة دورة تمديد -
 تقدٔف مرحلة ففي ا١تراحل، ىذه يتبع ا١تؤسسة لتدويل بالنسبة كذلك معينة، إسًتاتيجية - تتطلب مرحلة

 التطور و للبحث ا١تسخرة اجملهودات عن الناتج التكنولوجي التقدـ على تستحوذ اليت و ا١تبتكرة ا١تؤسسة
 يف و ارجػػػػػبا٠ت اإلنتاج إُف االنتقاؿ يتم النضج مرحلة يف و االبتكار، بو مت الذي البلد من التصدير يبدأ حيث
 إعادة مث والضرائب العاملة اليد كا٩تفاض ٤تفزات هبا اليت الدوؿ يف اإلنتاج تبدأ التدىور وىي ا١توالية ا١ترحلة

 تكنولوجيا تتطلب اليت جاتا١تنت كثَتا يناسب ىذا فإف"  Nathalie"  حسب و األصل البلد إُف التصدير
 .عالية

 ٗتفيض يف الدولية األسواؽ اقتحاـ يف التفكَت يف با١تؤسسة تدفع اليت ا١تالية العوامل ٘تثل: المالية العوامل -2
 .التطوير و البحث استثمارات إىبلؾ إُف باإلضافة اٟتجم وفورات عن البحث و اإلنتاج تكاليف

 ٗتفيض ا١تؤسسة نشاط تدويل من ا٢تدؼ يكوف الدولية السوؽ ُفإ باالنتقاؿ: اإلنتاج تكاليف تخفيض -
 يف للمستثمرين ٘تنح اليت ا١تزايا من االستفادة خبلؿ من احمللي، السوؽ يف الرتفاعها  نظرا اإلنتاج تكاليف
 .التكلفة ا١تنخفضة العاملة اليد إُف باإلضافة لبلستثمارات ا١تستقبلة البلداف

 زيادة خبلؿ من ينخفض مؤسسة ألي للوحدة التكلفة سعر إف ا١تعروؼ من :الحجم وفورات عن البحث -
 ٦تا اإلنتاج زيادة فرصة ٢تا تعطي األخَتة ىذه ألف الدولية السوؽ يف تفكر ا١تؤسسة ٬تعل ما ىذا و اإلنتاج،

 إُف الولوج من ٘تكنها تنافسية أسعار بإعطاء للمؤسسة يسمح بالتاِف و الواحدة تكلفة ا٩تفاض إُف يؤدي
 .الدولية األسواؽ

 كاؼ غَت أحيانا احمللية السوؽ يف البقاء يكوف آخروف و"  Boronad "حسب: االستثمارات سترجاعإ -
 كبَتة استثمارات تتطلب اليت النشاطات لبعض ىذا و معتربة مردودية ذات ا١تؤسسة استثمارات تكوف لكي

 ما السًتجاع الدولية السوؽ يف التفكَت ١تؤسسةا على ٭تتم ٦تا التطوير؛ و البحث و الصناعية لآلالت بالنسبة
 .الدولية األسواؽ إُف مبيعاهتا توسيع خبلؿ من استثماره مت

 القانونية السياسية، االقتصادية، ا١تخاطر بتخفيض يسمح ا١تؤسسة نشاط تدويل إف :المخاطر تخفيض -
 ٥.1تتلفة أسواؽ عدة يف مدروس جغرايف تواجد طريق عن ذلك و وا١تالية

 يكوف بل مسبقا، مدروس اسًتاتيجي ٗتطيط دوف أحيانا يكوف أف ٯتكن ا١تؤسسة تدويل :البيئية العوامل -3
 :ذكر ٯتكن الفرص ىذه بُت من و ،ئةالبي يف عارضة لفرص استغبلال

 الدولية السوؽ مع التعامل تبدأ منها ا١تتوسطة و الصغَتة خاصة ا١تؤسسات من الكثَت ىناؾ :التلقائي الطلب -
 تظاىرة يف ا١تشاركة أو أجنبية ١تؤسسة ٦تثل مع لقاء خبلؿ من ىذا يكوف قد و عشوائي بشكل أو صدفة

 بحس لذلك. ا٠تارج يف خدماهتا أو سلعها على طلب وجود باكتشاؼ للمؤسسة يسمح ٦تا اقتصادية،

                                                           
 .129روالند كالوري و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص: 1
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Corinne"    "أكثر يقةطر  إتباع خبلؿ من الدولية األسواؽ اقتحاـ يف تفكر ا١تؤسسة ٕتعل العملية ىذه 
 .ا٠تارج يف زبائن على للحصوؿ عقبلنية

 االتفاقيات يف اٟتاصل التطور عن النإتة اٟتواجز وا٩تفاض العا١تية التجارة تطور مع :الدولي المحيط تغير -
 كانت اليت القطاعات من العديد فتح إُف باإلضافة للتجارة، العا١تية ا١تنظمة و GATT كاتفاقيات العا١تية
 بُت االتصاؿ سهل الذي األمر .البنوؾ و االتصاالت ،اٞتوي كالنقل دوؿ عدة يف العاـ اعالقط على حكرا

 إُف منها الصغَتة خاصة ا١تؤسسات من الكثَت يشجع ٦تا االنًتنت، شبكة طريق عن خاصة الدولية األسواؽ
 .التدويل يف التفكَت

 ال قد اليت معينة، أسواؽ أو معُت سوؽ عن ا١تعلومات من ىائل كم ا١تؤسسة لدى تتوفر قد :المعلومات توفر -
 أفراد وزيارات خربة خبلؿ من أو معينة، دراسات على االعتماد خبلؿ من ىذا و ا١تؤسسات من لغَتىا تتوافر
 .األسواؽ ٢تذه منها

 الداخلية العوامل عن" Cavusgil" et "Nevin" من كل كشف السياؽ ىذا يف: الداخلية العوامل -4
 تأثَت حوؿ الشركة إدارة توقعات: ىي و الدولية األسواؽ على انفتاحها سلوؾ تفسر يتال بالشركة ا٠تاصة

 ولبياف للشركة، األماف بتوفَت ارتباطها مدى و اإلدارة آماؿ و للشركة ا١تتاحة التفضيلية ا١تزايا ٪توىا، على الصادرات
 أو مشًتي من االستَتاد نشاط لمهالتس نتيجة التدويل نشاط ٔتمارسة تبدأ قد الشركة أف افالطالب أوضح ذلك
 اٞتهات أحد ىو بالتدويل الشركة الىتماـ الدافع يكوف قد كذلك أجنيب، ١تصدر ٤تلي وكيل أو خارجي موزع
 تبدأ حينما بالشركة األجل طويلة أىداؼ تتوافر ال عادة و والوسطاء، األعماؿ رجاؿ كالبنوؾ، معها تتعامل اليت

 1.بالتدويل القياـ وراء الدافعة القوة ىو األجل القصَت الربح أف األمر واقع ولكن التدويل، نشاط ٔتمارسة
 نشاط تدويل يف ا١تسَتين رغبة ىو و السابقة العوامل عن أ٫تية يقل ال آخر عامل ذلك إُف يضاؼ

 ا١تسَت ٖتفز مدى ناحية من خاصة التدويل، يف دور با١تؤسسة ا١تسَتين لسلوؾ أحيانا يكوف حيث ا١تؤسسة
 ا١تخاطر ٖتمل و التصدير يف خربتو مدى على بدوره يتوقف ىذا و الدولية، السوؽ اقتحاـ على للمؤسسة لرئيسيا
 توفر كذلك يتطلب"  Croute " حسب ا١تسَتين ٖتفز و طموحات لكن التجديد، و االبتكار على القدرة و

 .دولية سوؽ أي لغزو ا١تادية اإلمكانيات
 الثالثة اجملموعة تضم بينما التنافسي، ا١تركز و للشركة ا١تميزة ا٠تصائص أ٫تها نم اليت و :الدافعة العوامل -5

 لتصدير تشجيعها سياسات) األـ للدولة ا١تميزة ا٠تصائص اإلدارة، نظم االستثمار، كسياسات اٟتاكمة العوامل
 .الدولية العوامل إُف باإلضافة ،(الدولة تقدمها اليت الضمانات و ا١تاؿ رأس

 
 

                                                           
ليل البيئة ا٠تارجية و دور٫تا يف ٖتديد إسًتاتيجية غزو األسواؽ الدولية، ا١تلتقى العر،ي ا٠تامس يف عمر لعبلوي، تشخيص التصدير با١تؤسسة و ٖت 1

 . 152 - 151، ص  2007التسويق الدوِف، تونس، ماي 
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 .في الجزائرالثاني: البيئة الداعمة لتدويل المؤسسات اإلقتصادية  المطلب
 القطاعات أحد القطاع ىذا باعتبار اإلقتصادية للمؤسسات داعمة بيئة خلق على اٞتزائر عملت

 ىذا وضمن احملروقات، قطاع خارج التنويع حافة على والوقوؼ ا١تنشودة التنمية أىداؼ لتحقيق االسًتاتيجية
 األسواؽ ٨تو التوجو خبلؿ من العا١تية القيمة سبلسل من االستفادة ٯتكنها اإلقتصادية ا١تؤسسات فإف السياؽ

 ا١تؤسسات عمل لتدويل كآلية التصدير لدعم اٞتزائرية اٞتهود ألىم التعرض الصدد ىذا يف وٯتكن ا٠تارجية،
 .احملروقات قطاع خارج خاصة اٞتزائرية اإلقتصادية

هبدؼ تنمية الصادرات غَت : الجزائرية المؤسسات نشاط لتدويل العمل تهيئة على الداعمة الهيئات -0
النفطية، و خلق ديناميكية جديدة لقطاع ا١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة، أنشئت ٣تموعة من ا٢تياكل الداعمة 

 وا١تساندة تتمثل فيما يلي:
 ا١ترسـو ٭تكمها واليت التجارة بأعماؿ ا١تالية ةاٟتكومي ا٢تيئات اىم من التجارة  وزارة تعترب :التجارة وزارة  -0.0

 يف التجارة وزير يتوُف ا١ترسـو نفس من 08 ا١تادة وحسب ،1994. 07. 16 يف وا١تؤرخ 207 -94 رقم التنفيذي
 :التالية ا١تهاـ التجارية العبلقات ٣تاؿ

 الوزارية الدوائر مع اؿاإلتص خبلؿ من وذلك االطراؼ وا١تتعددة الثنائية التجارية االعماؿ و٭تفز ينشط -
 ؛ا١تعنية وا٢تيئات

 متابعتها ويتوُف ا١تعنية ا٢تيئات مع بالتعاوف وذلك شأهنا يف والتفاوض التجارية اإلتفاقيات إعداد يف يسهم -
 ؛وتنفيذىا

 .ا٠تارجية األسواؽ يف وا٠تدمات السلع من الوطٍت اإلنتاج وترويج الصادرات تشجيع -
 -96 رقم التنفيذي ا١ترسـو ٔتوجب الغرفة ىذه أنشئت :(( CACI  والصناعة ةللتجار  الجزائرية الغرفة -2.0
 بالشخصية تتمتع وصناعي ٕتاري طابع ذات عمومية مؤسسة عن عبارة وىي ، 1996 مارس 03 يف ا١تؤرخ 93

 والتوسع دارةواإل واالستشارة التمثيل ٔتهمة تقـو وىي التجارة، وزارة وصاية ٖتت وتوضع ا١تاِف، واالستقبلؿ ا١تعنوية
 1:أيضا مهامها ومن اإلقليمية، الدوائر مستوى على االقتصادي

 ؛وا٠تدماتية والصناعية التجارية باألنشطة ا١تتعلقة واالقًتاحات واآلراء ا١تعلومات تقدٔف -
 اؿٔتج ا١تتعلقة واالقًتاحات التوصيات كل بالتجارة، ا١تعنية الوزارة مع بالتنسيق العمومية السلطات على تعرض -

 .خصوصا واٞتمركي واٞتبائي والصناعي التجاري والتنظيم التشريع
رقم  ا١ترسـو ٔتقتضى ا١تركز ىذا إنشاء مت :العمومية والصفقات الخارجية األسواق لرصد الوطني المركز -3.0
 ٧تد ا١تركز هبا يقـو اليت ا١تهاـ أبرز ، ومن 1990مايو 51 ؿ ا١توافق 1410 شواؿ 20 يف ا١تؤرخ 135 -90

 2:يلي ما

                                                           
1
 .19 ص ، 1996 سنة ، 16 العدد الرسمٌة، الجرٌدة الشعبٌة، الدٌممراطٌة الجزائرٌة  الجمهورٌة 
2
 والعلوم التسٌٌر وعلوم االلتصادٌة العلوم كلٌة الباحث، مجلة والتحدٌات، الوالع الجزائر فً االلتصادي والنمو دراتالصا تنمٌة سعٌدي، وصاف 

 .142:ص ،2001، العدد، ورللة، مرباح لاصدي جامعة التجارٌة،
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 إُف األسواؽ اٞتزائرية ا١تنتجات نفاذ تسهيل هبدؼ العا١تية لؤلسواؽ والظرفية ا٢تيكلية األوضاع وٖتليل رصد -
 ؛ا٠تارجية

 االستَتاد وترشيدىا. عمليات تقييم على االقتصاديُت ا١تتعاملُت تساعد أف شأهنا من اليت ا١تعلومات توفَت -

  رقم  التنفيذي   ا١ترسـو  ٔتوجب  أنشئت : ALGEX  الخارجية التجارة لترقية الوطنية الوكالة -1.4
 ا١تصدرين ٔتساعدة تتكفل التجارة لوزارة تابعة عمومية إدارية ىيئة وىي 2004 جواف 12 يف ا١تؤرخ 04-174
 كذلك وتقـو ا٠تارجية، األسواؽ يف الزبائن عن البحث على تساعدىم وكذلك ا٠تارجية التجارة قواعد فهم يف

 .الداخلية األسواؽ يف اٞتزائري ا١تنتوج فبتعري

 81-63أنشأت ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذي رقم  SAFEX3  والتصدير للمعارض الجزائرية الشركة -1.2
من  2990ديسمرب  11الديواف الوطٍت للمعارض والتسويق، والذي مت تغيَت تسميتو يف  2981ا١تؤرخ يف مارس 

اض والتصدير، تعمل على ترقية الصادرات، من خبلؿ تنظيم ا١تعارض والتعريف الديواف إُف الششركة اٞتزائرية للمع
با١تنتجات الوطنية، كما تساعد الشركات ا١تهتمة بعملية التدويل بعرض منتجاهتا يف ا١تعارض الدولية كما تقدـ 

 :ٚتلة من ا٠تدمات للمصدرين
 ؛توفَت كل ا١تعلومات عن األسواؽ األجنبية -
 تصدير؛دراسات حوؿ أسواؽ ال -
1.حل ا١تشاكل اليت تعًتض ا١تصدرين أياـ دراسية وندوات، ١تعاٞتة و تنظيم -

 

 ا١ترسـو ٔتوجب الديواف ىذا أنشأ PROMEX3))  الخارجية التجارة لترقية الجزائري الديوان -1.4
 وىو مؤسسة ، 2996أكتوبر 02 ؿ ا١توافق 2121 األوؿ ٚتادى 28 يف ا١تؤرخ 311 -96رقم  التنفيذي

بالتجارة  ا١تكلف الوزير وصاية وىو ٖتت ا١تاِف، واالستقبلؿ ا١تعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع ذات ةعمومي
 اٞتانب وخاصة ا٠تارجية التجارة اسًتاتيجية ترقية تطوير يف وا١تشاركة التكفل ىو الديواف ىذا إنشاء من والغرض

 منها: النفطي غَت

 ؛التجارية ا١تبادالت يف الوطنية السياسة تطبيق يف وا١تسا٫تة ةا٠تارجي االسًتاتيجية تطوير يف ا١تشاركة -
 الصادرات خارج تطوير ٨تو ا١توجهة خصوصا وترقيتها، ا٠تارجية التجارية ا١تبادالت تثمُت برنامج تنشيط -

 ؛الصادرات لدعم العمومية اإلجراءات تطبيق يف ويساىم احملروقات،
 تساعد ا١تتعاملُت أف شأهنا من اليت ا١تعلومات ا٠تصوص ىعل ويوفر ا٠تارجية، األسواؽ رصد جهاز يقيم -

 ؛وترشيدىا والتصدير االستَتاد عملية تقدٔف على االقتصاديُت

                                                           
1
 زٌان جامعة اإلنسانٌة، والعلوم الحموق مجلة الدولٌة، األسواق إلختراق كآلٌة والمتوسطة الصغٌرة المؤسسات تدوٌل الشٌخ، بن الحمٌد عبد 

 .314:ص ،2018 ،33:العدد ،11:المجلد الجلفة، عاشور،
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 يف ميداف ا١تتدخلُت كل تصرؼ ٖتت توضع واليت للمعطيات، وبنوؾ ٕتارية معلومات شبكة وتسيَت إنشاء -
 .والتصدير االستَتاد عند ا٠تارجية التجارة

 الصغَتة ا١تؤسسات تأىيل عملية يف اٞتزائر شرعتل المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية: برنامج تأىي -1
 القانوف من 28 للمادة وفقا بالقطاع، ا١تكلفة الوزارة طرؼ من لذلك خصيصا أعد برنامج بتطبيق وا١تتوسطة
 الػصغَتة ا١تؤسػسة تأىيل إطار يف"...  أنو على تنص اليت وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات بًتقية ا١تتعلق التوجيهي

 تنافسية ٖتسُت بغية مناسبة تأىيل برامج بإعداد تقـو وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسة لقطاع ا١تكلفة الوزارة وا١تتوسطة،
 إجراءات من ٣تموعة يف الربنامج يتمثل".  الدولية ا١تعايَت مع ليتوافق الوطٍت ا١تنتوج ترقية دؼهب وىذا ا١تؤسسات،

 تلك سواء تواجها اليت والصعوبات ا١تشاكل ١تعاٞتة ٢تا ا١تباشر احمليط دعػم وإجػراءات ا١تؤسسات ُفإ ا١تباشر الدعم
 يف تتمثل واليت احمليط عن النإتة تلك أو الكفاءات لقلة ا١تؤسسة وظائف تسيَت لضعف نتيجة داخلها من النابعة

 على ويشتمل 1023 لغاية أي سنة 21 لفًتة الربنامج تدٯت .اٍف... ا٠تداماتية ، اٞتبائية ا١تالية، اإلدارية، العراقيل
 ٫:1تا مرحلتُت

 ؛ سنوات 5 مدى على ٘تتد و التكييف مرحلة -
 .سنوات 7 مدى على ٘تتد و الضبط مرحلة -

ا١تؤسسات الصناعية  تأىيل برنامج األوؿ اٞتزائرية، االقتصادية ا١تؤسسات لتأىيل برامج ثبلث وىناؾ  
 الصناعة، والثآف إشراؼ وزارة ٖتت وا٠تاصة العمومية اٞتزائرية الصناعية ا١تؤسسات سيةتناف وتعزيز لدعم ا١توجو
 ٖتت   (MEDA))يف إطار برنامج   وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات لتأىيل األورو،ي -اٞتزائري التعاوف برنامج
 فهو الثالث ،أما األورو،ي اداالٖت مع بالشراكة التقليدية الصناعة و وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات وزارة إشراؼ
 وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات وزارة عليو تشرؼ وا١تتوسطة، الذي الصغَتة ا١تؤسسات لتأىيل الوطٍت الربنامج

 .التقليدية والصناعات
 برنامج بإ٬تاد 2996 سنة من انطبلقا اٞتزائرية اٟتكومة بادرت 2:برنامج تأىيل المؤسسات الصناعية -4.2

 وزارة باشرت حيث األورو،ي، واالٖتاد اٞتزائر بُت التفاوض بداية مع تزامنا الصناعية اٞتزائرية ساتا١تؤس لتأىيل
 للتنمية ا١تتحدة األمم برامج من كل ٔتشاركة ، 1000 سنة الصناعي التأىيل برنامج يف انطبلؽ الصناعة

(PNUD) التنمية أجل من ا١تتحدة األمم ومنظمة  ( الصناعيةONUDI وبعض ) لؤلمواؿ  ا١تقدمة لدوؿا   

                                                           
ا١تتوسطة  قوريش نصَتة، آليات وإجراءات تأىيل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة يف اٞتزائر، ا١تلتقى الدوِف حوؿ: متطلبات تأىيل ا١تؤسسات الصغَتة و  1

 .115، ص:2008أفريل  18و 17مييف الدوؿ العربية، جامعة شلف، يو 
2
 Boughadou Abdelkrime : Politiques d'appui à la compétitivité des Entreprises algériennes, Ministère de la 

Petite et Moyenne Entreprise et de l'Artisanat, Alger , 2006.p: 4. 
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وتقؤف  الصناعية ا٢تيكلة إعادة ومرافقة لدعم ا١تتكامل الربنامج" إطار يف وذلك ،...( فرنسا، أ١تانيا، بريطانيا،)
 " .اٞتزائر يف الصناعية ا١تؤسسات

 ا١تالية ا١تباشرة ا١تساعدات لتغطية موجو خاص حساب إنشاء على 1000 لسنة ا١تالية قانوف نص حيث
 عنواف ٖتت تنافسية الصناعة ترقية أجل من بالصناعة ا١ترتبطة ا٠تدمات ومؤسسات الصناعية ا١تؤسسات ىيللتأ
، حيث مت يف ىذا "للتنافسية الصناعية الوطنية اللجنة"الصندوؽ ىذا وتسَت ،"الصناعية التنافسية ترقية صندوؽ"

 الربنامج ما يلي:
 ىناؾ بأف الصناعية ا١تؤسسات تأىيل برنامج خبلؿ من ظيبلح :الصناعية المؤسسات تأىيل برنامج ىيكلة -

 ىذه حصر ٯتكن لو، ا١تسطرة لؤلىداؼ وفقا ومنسقة منظمة بطريقة تنفيذه تسهرعلى ومؤسسات ىيئات عدة
 1:يلي فيما ا٢تيئات

 ؛(الصناعية ا٢تيكلة إلعادة العامة ا١تديرية) الصناعة وزارة -
 الصناعية؛ للتنافسية الوطنية اللجنة -

 الصناعية؛ التنافسية ترقية ؽصندو  -
 ا١تالية؛ ا١تؤسسات و البنوؾ -

 ...واالستشارات الفنية، الدراسات مكاتب و ا١تتخصصة، التقنية ا١تراكز باألخص الدعم، ومكاتب مصاٌف -
 يف التأىيل برنامج من ا١تؤسسة استفادة إجراءات حصر ٯتكن :الصناعية المؤسسات تأىيل إجراءات  -

 :٫تا أساسيتُت مرحلتُت
 ا١تؤسسة مبادرة يف2:ا١ترحلة ىذه وتتمثل ا١تؤسسة: تأىيل و٥تطط العاـ االسًتاتيجي : التشخيصالمرحلة األولى  

 الداخلية للمنافسة بالنسبة للمؤسسة ا١تكانة اإلسًتاتيجية بتحديد يسمح عاـ اسًتاتيجي تشخيص بإجراء
 الضعف نقاط وٖتديد اكتشاؼ، " 3 عن ةعبار  بأنو ا١تؤسسة تشخيص G. Brownبراوف " ويعرؼ ،"وا٠تارجية

 القوة نقاط معرفة على يساعد التشخيص أف أي ،"للثانية أحسن األوُف واستغبلؿ لتصحيح ا١تؤسسة يف والقوة
 ٖتويلها ٤تاولة أو الضعف نقاط على القضاء و٤تاولة القوة نقاط تعزير أجل من تتمتع هبا ا١تؤسسة اليت والضعف

 .صحيحهات طريق قوة عن نقاط إُف

                                                           
1
 Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle, Projet :Dispositife de Mise à Niveau, Ministère  de 

l'industrie et de la restructuration,2000, Alger, p14 
سسة ٧تار حياة و مليكة زغيب: إشكالية تأىيل ا١تؤسسات االقتصادية بُت العصرنة والعو١تة : نظرة مستقبلية، ا١تلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ:ا١تؤ   2

 .136، ص: 2003افريل  23/ 22ئرية وٖتديات ا١تناخ اإلقتصادي اٞتديد، جامعة ورقلة، يومي االقتصادية اٞتزا
3
 Kamal Hamdi : Comment Diagnostique et Redresser une Entreprise, Rissalah, Alger,  alger  rissala, 1995, p 10 
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 من وا١تصادقة ا١توافقة الصناعية: يف ا١ترحلة الثانية وبعد ا١تؤسسات تأىيل برنامج إجراءات تنفيذ  المرحلة الثانية:
 تنفيذ أف حيث اإلعانات، منح ٖتديد كيفية يتم التأىيل، ٥تطط على الصناعية للتنافسية الوطنية اللجنة قبل

 .ا١تالية ا١تساعدات من االستفادة يف اٟتق تعطي للمؤسسة التأىيل ٥تطط يف احملددة والبلمادية ا١تادية االستثمارات
 و الشكل ا١تواِف يوضج كل إجراءات ىذا الربنامج:

 (: ٥تطط آلية عمل برنامج تأىيل ا١تؤسسات الصناعية.41الشكل رقم)
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع اتفاؽ بعقد اٞتزائر قامت لقد : ديةاإلقتصا المؤسسات لتأىيل األوروبي الجزائري التعاون رنامجب -2.2
 االتفاؽ ىذا ويتمثل ا٠تاصة، الصناعية وا١تتوسطة للمؤسسات الصغَتة التنافسية القدرة رفع دؼهب األورو،ي اإلٖتاد

 القطاع يف تنشط واليت عامبل، 10 من أكثر تشغل اليت ،"الصغَتة وا١تتوسطة ا١تؤسسات لتأىيل ميدا برنامج"يف

Source : Fonds de Promotion de la Compétitivité Industrielle, Projet :Dispositife de Mise à Niveau, 

Ministère de l'industrie et de la restructuration,1000, Alger,p21. 
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 ا١تؤسسات خاصة ا١تنافسة األجنبية ا١تؤسسات أماـ الصمود من لتمكينها ا٠تدمات الصناعية اعقط أو الصناعي
 1:يلي ٔتا ىذا الربنامج ويتميز األوروبية،

 والصناعات اٞتزائرية وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات وزارة و األوروبية اللجنة بُت ما مشًتؾ برنامج ىو -
 التقليدية؛

 ؛وقد 1001ديسمرب  غاية إُف 1001 سبتمرب شهر من بداية سنوات 01 ب الربنامج ىذا مدة ٖتدد -
 وا١تتوسطة؛ الصغَتة ا١تؤسسات وزير من بطلب 1008 غاية إُف أي أخرى سنة إُف مدد

 و  االٖتاد األورو،ي طرؼ من أورو مليوف 11 أورو، مليوف 61,9 ب الربنامج ٢تذا ا١تخصصة ا١تيزانية تقدر -
 الصغَتة وا١تتوسطة ا١تؤسسات طرؼ من 1,1 والباقي اٞتزائرية، كومةاٟت طرؼ من أورو مليوف 3,1

 الربنامج؛ من ا١تستفيدة

 واألوروبيُت؛ اٞتزائريُت ا٠ترباء من ٥تتلط فريق طرؼ من الربنامج ىذا يسَت -

 .وسطيف وىراف غرداية، عنابة، العاصمة، اٞتزائر: يف فروع ٜتس ولو العاصمة ائراٞتز  مقره -

 ا٢تدؼ يتمثل :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأىيل األوروبي–الجزائري التعاون برنامج أىداف -أ
 ا١تسا٫تة ٢تا يسمح ٔتا ا٠تاصة الصناعية وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات تنافسية وتقوية ٖتسُت" يف للربنامج الرئيسي

 لتأىيل األورو،ي - اٞتزائري فالتعاو  برنامج ويركز".اٞتزائر يف واالجتماعية االقتصادية التنمية يف فأكثر أكثر
 ٤تاور:  ثبلثة على وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات
 وا١تتوسطة؛ الصغَتة للمؤسسات العلمي التسيَت ٖتسُت -

 وا١تتوسطة؛ الصغَتة ا١تؤسسات لتمويل اٞتديدة الوسائل وترقية االبتكار دعم -

 .وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات ٤تيط دعم -
 لتقوية األطراؼ تتعهد: :المؤسسات لتأىيل األوروبي –الجزائري التعاون مجبرنا من االستفادة شروط -ب

 اٞتزائر مهمة ١تساندة يرمي والذي االتفاؽا ٢تػ يوحي اليت الشراكة روح ويف ا١تتبادلة ١تصلحتهم االقتصادي التعاوف
 تصر٭تات يف ٤تددة  أىػداؼ ذو إطار يف التعاوف ىذا ويكمن ا١تستمرة، واالجتماعية االقتصادية التنمية ٖتقيق يف

 االتجملا كل يشمل والذي الطرفُت بُت ا١تنتظم االقتصادي التحاور طريق عن التعاوف ىذا ويتحقق برشلونة
 الشراكة ١تساندة نشاطات وبعث والتكوين االتصاؿ ونشاطات ا١تعلومات وتبادؿ الكلي لبلقتصاد السياسية

 يف امتيازية بصفة التعاوف ىذا ويطبق التخصيص برامج وكذا واصا٠ت خصوصا ا١تتعػاملُت طػرؼ مػن واالستثمار
 االقتصاد كل ٖترير عملية عن ا١تتخلفة النشاطات أو داخليػة وصعوبات مضايقات تعآف اليت النشاطات ٣تاؿ

                                                           
1
 Abdelkrim Boughadou, Accord d'Association entre l'Algérie et l'Union Européenne: Ce que vous devez savoir, 

Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l'Artisanat ,Octobre2005, p : 3. 
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 بالتقار  تسهل اليت للقطاعاتة  األولوي التعػاوف يعطي االٖتاد،كما ودوؿ اٞتزائر بُت التبادؿ ٖترير وبا٠تصوص
1.،ياألور  ونظَته اٞتزائري االقتصاد بُت

 

 من:  كل الربنامج من يستفيد حيث
 ا٠تاصة؛ الصناعية وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات -

 ا٠تواص؛ وا١تشرفُت ا١تالية ا٢تيئات -

 وا١تتوسطة. الصغَتة للمؤسسات الدعم وأجهزة ا٢تيئات -

 ٯتلك :والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا لتأىيل األوروبي -الجزائري التعاون برنامج عمل إجراءات -ج
 بُت ا١تمضى النوعي التمويل اتفاؽ وتنظيمات إجراءات باستخداـ مكلف وإداري تقٍت تنفيذي ىيكل الربنامج
 ىذه ،وتدخل"وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات تأىيل برنامج تسيَت وحدة" تدعى واليت األوروبية واللجنة اٞتزائر
 ا١تهاـ بعض ٖتقيق على تسهر إقليمية ملحقة 21 إُف باإلضافة الوطٍت لًتابا كامل مستوى على يكوف اللجنة

 مركز دور وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات تأىيل برنامج تسيَت وحدة وتلعب ا١تؤسسات، لفائدة والتكوين كاإلعبلـ
 فًتة يغطي إٚتاِف عملي ٥تطط بتحضَت وىذا الربنامج من للمستفيدين أيضا الدعم تقدـ كما ٠تربائها، الدعم

 إُف تقدـ األخرى النشاطات تقارير إُف باإلضافة النشاط من سنة كل ايةنه يف سنوية عملية و٥تططات سنوات،1
 2.الوزارية والسلطات الرقابية ا٢تيئات

 ا١تؤسسات لتأىيل الوطٍت الربنامج" يندرجوالمتوسطة:  الصغيرة المؤسسات لتأىيل الوطني البرنامج -2.2
 ا١تتضمن 2224 ديسمبر 42 يف ا١تؤرخ 41 -24 رقم القانوف يف الواردة األحكاـ ضمن وسطةوا١تت الصغَتة
 تقـو:" يلي ما على تنص اليت منو، 28 ا١تادة السيما وا١تتوسطة، الصغَتة لًتقية ا١تؤسسات التوجيهي القانوف
 بوضع وا١تتوسطة، الصغَتة ساتا١تؤس تأىيل إطار يف وا١تتوسطة، الصغَتة والصناعات با١تؤسسات ا١تّكلفة الوزارة
 للمقاييس ليستجيب الوطٍت، ا١تنتوج ترقية بغرض وذلك ا١تؤسسات، تنافسية تطوير أجل من ا١تناسبة التأىيل برامج
 3."العا١تية

من  تتمثل أىداؼعدة  الربنامج ٢تذاوالمتوسطة:  الصغيرة المؤسسات لتأىيل الوطني البرنامج أىداف -أ
 ا٫تها:

 وا١تتوسطة؛ الصغَتة ا١تؤسسات تعًتض اليت العقبات إزالة -

                                                           
توسطة يف نوري منَت، اثر الشراكة االوروجزائرية على تأىيل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة، ملتقى دوِف: متطلبات تأىيل ا١تؤسسات الصغَتو و ا١ت 1

 .870ص: ، جامعة الشلف،  2006افريل  18و17الدوؿ العربية يومي 
2 Euro Développement PME, Programme MEDA d'appui aux PME/PMI Algériennes, Commission &Ministère 

de la PME et l'Artisana. Européenn. 
، وزارة ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة و الصناعات  2008ربنامج السنوي التقديري لسنة الربنامج الوطٍت لتأىيل ا١تؤسسات الصغَتة وا١تتوسطة، ال 3

 .5التقليدية، ص:
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 ا١تستمر؛ التكوين بواسطة البشري ا١تاؿ رأس ترقية -

 ؛(القروض وحجم التنظيم حيث من) التمويل ٖتسُت -

 .واٞتامعات والتطوير البحث ومراكز ا١تؤسسات بُت التعاوف أماـ اٟتواجز إزالة -
 ؛األولوية ْتسب للواليات التأىيل إجراءات وضبط النشاط فروع ٖتليل -

 بُت ا١تؤسسة وفعاؿ ذكي تنسيق إ٬تاد إُف ترمي عمليات إ٧تاز طريق عن للمؤسسة اورلمجا احمليط تأىيل -
 و٤تيطها؛

 تأىيلها. ٥تطط و للمؤسسة عاـ اسًتاتيجي تشخيص إعداد -

 ٤تاور أربع الربنامج ىذا و يشمل :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأىيل الوطني البرنامج محاور -ب
 1:تتمثل يف يسيةرئ
 القطاعي؛ احملور -

 اٞتهوي؛ احملور -

 وا١تتوسطة؛ الصغَتة ا١تؤسسات ٤تيط ٤تور -

 .وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات ور٤ت  -

 .آلياتوالمطلب الثالث: تدويل المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية و أىم 
قواىا يف سبيل ر إُف تعبئة ا إلستمرارىا و ٪توىا، سعت اٞتزائي١تا كاف تدويل ا١تؤسسات اإلقتصادية ضرور  

ا١تضي يف ىذا اإلٕتاه، وذلك من خبلؿ وضع إسًتاتيجية وطنية لًتقية الصادرات خارج احملروقات، و لذا فإف 
و إ٪تا ٘تاشيا مع واقع الوضعية الًتكيز على آلية واحدة متمثلة يف التصدير َف يكن تقصَتاا من اٟتكومة اٞتزائرية 

تشهدىا معظم ا١تؤسسات اإلقتصادية اٞتزائرية، و اليت ال تتيح ٢تا فرصة التدويل من الغمكانيات الضعيفة اليت و 
 خبلؿ اآلليات األخرى و اليت تتطلب إمكانيات أكرب.

 تلٖت ا٠تاصة أو ةعموميال سواء يف اٞتزائر الكربى الشركات تدأب :تدويل المؤسسات الجزائرية الكبرى - 0
 نشاطها ويلدلت شركات٥تتلف ال  توجويف  ولةدال ةرغبل ذلك ٕتسيدا ا٠تارجية و  األسواؽيف  ةَت ٦ت ةنمكا

 االقتصادي، وٯتكن بياف اىم ا٠تصائص يف ىذا الشاف يف النقاط التالية:
  سياساتء سوا ولةدلل العامة السياسات توجهات على قراراهتا يف ماا٘ت مستقلة غَت وطنبة عموميبة شركات -

 ؛إقتصارية قرارات  ورةضر بال ليس ويلهادت قرارات التاِفوب ،سياسيةتنميوية أو  ؛ إقتصاوية

 بالتاِف و، يةعالري اإلستخراجية والصناعات، روقاتاحمل قطاع حوؿ لهاطنشا ٤تور وردي اتكالشر  ذهى أىم -
 ٌتعؤت ،للجزائر النسبية ا١تيزات ٥تتلف من ةفادواإلست ا١تصادر تنويع على بآخر أو لكبش ةديعب شركات ىي

                                                           
1
 Agence Nationale de développement de la PME, Programme National de Mise à Niveau des petites et moyenne 

Entreprises: présentation du programme 2007, p: 06. 
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 ٘تيز أو ،تكنولوجية تنمبة على دتساع ال ،وليةاأل وادا١ت عن ثالبح بعبلقة ، ارجبا٠ت مرتبطة اتشرك ىي آخر
 .إنتاجي

 ال و ،اٟتجم متواضعة ،الزراعية شبو أو الزراعية عاتطاالق وبعض التمور قطاع متل الثانوية رةدا١تص الشركات -
 التميز قنطٔتبل   يةصاداإلقت القوة منطقمن  وِفدال التوجو على ىادتساع تكتبلت أو اتىاإٕت ٘تلك

 ة .وليدال األسواؽ يف ُتعم قطمن ضفر  على ردقا بالضرورة ليس يراعالز  ا١تنتوجف
 اتذ للشركات كبَت وبروز ،ا١تسا٫تة اتر كش لكش يف حضوا عفد ضٕت القاتوٓف الشكل ناحبة من -

 ٥تتلفة ردمصا من لؤلمواؿ ةيقيقاٟت بأةعالت على رةدقا غَت شركات ةعادال يف ىي اِف و ودةداحمل ا١تسؤولية
 خاصة، التمويلية ٞتزائريةا  اتالشر  قدرات على سلبيا ريؤث الضشعف ذاى التاِفبو  ر،اغالص ا١تسا٫تُت خاصة

 .احملروقات قطاع خارج قطاعات يف
 .عسوا تأتَت اتذ كربى شركات شكل يف خاصة مةنعدم شبو ،صاوا٠ت اـعال القطاعُت بُت ةكالشرا  -
 ال غرةمص سساتؤ م ىي اٞتزائر يف ةطا١تتوس  و َتةغالص الصتاعات و سساتؤ ا١ت من بلمئة 91 من أكًت -

 يى بالتاِف وت، سنوا 06 من أقل تًتاوح عمرىا ادج يتةدح وىي.  رادفأ 20  فبها مالةعال ددع يتجاوز
 التوجو على رةدقا يةدإقتصا رةدق تشكيل القريب ىدا١ت على ورىادمقيف  سيل ادج َتةغوص لنشأةا يتةدح

 .قدراهتاو  ا١تتوفرة الشروط ىذه وفق داج يلةضئ احها٧ت ةبفنس التوجو ىذا حالة يف أيضا و انشاطه ويلدت٨تو 
 ترتيب كربى الشركات اٞتزائرية إفريقيا  :(21الجدول رقم )
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ؤسسات الصغَتة ١تا من ةئا١ت يف 80 من كًتأ: المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية المدولة -2
 .اخليةدال البشرية ىادموار  ىدل فاءةكال ةدقاع ٖتسُت أجل من ةصر٭ت غَت أو صر٭تة ياتمنهج  تتبع ا١تتوسطةو 

في الجزائر  تشاطها ويلدت وحن والمتوسطة يرةغالص سساتؤ الم لتوجيو إتباعا األكتر قالطر أىم  -0.2
 :ىي
 ةبمناس ةفر مع إُف للوصوؿ وا١تتوسطلة َتةغالص ا١تؤسسات مديري سعى يف: وا١تهرجانات ضا١تار  زيارة  -

 ديداٟت ومعرفة همشاطن تناسب يتال الدولية عرضا١ت منلعديد ا ةدزيا ٤تاولة عليهم ٬تب وليةدال باألسواؽ

http://www.theafricareport.com-top-500-companies-in-africa-2021.html/
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 أوقات رفةع١ت وض، ر عا١ت اذى ري٬ت فيو يذال السوؽ عن ا١تعلومات كل و ،الدولبُت سُتفا١تنا موديق يذال
 ا١تنخرطُت والصناعة التجارة رؼبغ اإلتصاؿ سوى ُتيريدا١ت ىؤالء على ماف ، فيها ا١تشاركة يفيةكو  ضا١تعار 
 ضار عا١ت جدوؿ طلب و دبل أي لسفارة ىداإلقتصا با١تلحق اإلتصاؿ وأيضا األنًتنت يف البحث و، فبها

 التظاىرات ذهى رفةع١ت ثَتةك وسائل وىناؾ، السنة وؿط على وؿدال ذهىيف  ستقاـ يتال وا١تهرجانات
 ؛وليةدال يةداإلقتصا

 ٗتص لتقياتمو  راتض٤تا من الكثَت تقاـء، خرباو  مكونُت طرؽ من تقدـ موهترات ،ملتقيات ،٤تاضرات  -
 من يكوفحيث  مأعما٢تيف  وِفدال التوجو بأساليب ةطوا١تتوس َتةغالص سساتا١تؤ  ومسَتى صحابأ ريفعت

 ؛ويلدالت على فزةاحمل ا١تعلومات وتلقي حضورىا يف شاركةا١ت ٤تاولة الءؤ ى على ـز البل
 .ا١تعارؼ ؿدتبا جل أ من مُتدا١تستخ جتماعاتإ و مهنية بياتدأ ةعطالم  -
 نشاطم يف إشراكه ومؤسسات الصغَتو و ا١تتوسطة لل ا١تهنية الطبقات ١تختلف  ا١تهارة بُت موجبة عبلقة ىناؾ -

 ،ةءفالكا تنمية
 يةدإقتصا صفقات لعقد اٞتماعي السفر وا١تتوسطلة الصغَتة ساتؤسا١ت على ٬تب: للمصدرين اٞتماعي السفر -

 ،وِفدال للتوجو تصديرية اتدإٖتا وأ رابطات إطار يف ىامة
 ذه ىدا جد يساع وليةدال ؽاألسوا رفةع١ت ٕترى يتال الدراسات ماؿعإست إف 1:ستشاريةاإل التسويقية راساتدال -

 .دوليا نجاحاليف  هاظحظو  ةدزيا على ساتسؤ ا١ت
 يهاعسيف : ذلك يف اآلليات المستخدمةولة و أىم قتصادية الجزائرية المدعدد المؤسسات اإل -2.2

 بلؿغاإلست على رةدقا كانت إذا كبَتة ٧تاح فرصة أماـ ا١تتوسطة و الصغَتة ساتسا١تؤ  كوفت نشاطها ويلدلت
 التاـ كنالتم مرحلةيف  ويلدالت مشولية إُف وتقًتب ، اإلتصاؿ و اإلعبلـ تكنولوجيات جانبيف  راهتادلق كاملال

 خاصة رسالتها إيصاؿ على ىاديساعا ؿ ٔتاإلتصا و لئلعبلـ يثةداٟت التكنولوجيات لك ماجدإ و بلؿغإست من
 .الةعف و صحيحة بطريقة يةالًتو٬ت

 طريق عن ارجا٠ت إُف التوجو إُف اٞتزائر يف الصناعات هذى رغبة ىدم ينادلد يتأك البلحق وؿداٞتيف و 
 كة كإسًتاتيجية بدؿ سواىا.الشرا  يفضل 102 ٣تموع من مشروع 37 د٧ت حيث مناسب ركخيا  الشراكة

 
 
 
 
 

                                                           
 .111، ص: 2003مد ىيكل، مهارات إدارة ا١تشروعات الصغَتة ، القاىرة، مصر، ٣تموعة النيل العربية، ٤ت 1
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 : الصناعات الصغَتة و ا١تتوسطة اٞتزائرية اليت تعمل يف ا٠تارج.(15جدول رقم )
اإلستثمار 
 األجنبي

القيمة بالمليون  % عدد المشاريع
 دينار

 % عدد األجزاء %

عن طريق 
 الشراكة

37 0.2 372602 15.5 4723 2 

إستثمار أجنبي 
 مباشر

65 0.4 524989 21.9 6000 3 

مجموع 
 اإلستثمارات

102 1 897591 37 10723 5 

 و نشرات إحصائية متفرقة لوزارة الصناعة وا١تناجم.ALGEX  إعتمادا على معطيات  الطالبمن إعداد  المصدر:

 عدد ا١تؤسسسات الصغَتة و ا١تتوسطة اٞتزائرية ا١تدولة (:16لجدول رقم)ا
 %النسبة   العدد ائريةمؤسسة صغيرة و متوسطة جز 

 % 0.5 489 مؤسسة صغيرة و متوسطة مدولة
 % 99.9 111909 مؤسسة صغيرة و متوسطة محلية

  %100 111398 المجموع
 نشرات إحصائية متفرقة لوزارة الصناعة وا١تناجم. وALGEX  إعتمادا على معطيات  الطالب: من إعداد المصدر

٘تارس نشاطها خارج أف ا١تؤسسات الصغَتة و ا١تتوسطة اليت لتواِف يتضح جليا من خبلؿ اٞتدوالف على ا 
اٟتدود الواطنية ضئيلة جدا وذلك بسبب ضعف قدراهتا االنتاجية و امكانيتاىا وعدـ توفر ا١تناخ ا١تناسب لتطوير 

 قدراهتا التنافسية.
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 :خالصة الفصل
 نستخلص ما يلي:ذا الفصل دراستنا ٢تمن خبلؿ 

 و٣تاالت أحجامها و أنواعها ٔتختلف قتصاديةاإل ا١تؤسسات علىفرضت  الراىنة قتصاديةاإل التالتحو  فأ
 لضماف حتميا أمرا أصبح الذي بالتوجو ٨تو التدويل، إيديولوجيتها و اسًتاتيجياهتا يف النظر تعيد أف نشاطها
 .وإستمرارىا تطورىا

 إُف للدخوؿ كوسيلة اإلقتصادية للمؤسسات اقيمنط مآال و ايواقع أمرا اليـوأصبحت  التدويل ظاىرةاف 
 واسع وٖترير إقليمية، وتكتبلت ىائلة، وإتصاالتية تكنولوجية ثورات من العاَف يشهده ١تا ذلك و الدولية، األسواؽ
 .الدولية والتجارة لئلقتصاد النطاؽ

، ١تدخل التارٮتيا ،ا١تدخل السلوكي واإلجتماعي ،ا١تدخل اإلقتصاديك  لتدويللمداخل اف ىناؾ عدة  
 ..اٍفا١تدخل اإلداري ،مدخل نظرية رأس ا١تاؿ ،مدخل ا١تنظمات الصناعية

اإلستثمار ، اإلتفاقيات التعاقدية، التصديرك  الدولية، لبلسواؽ للدخوؿ اسًتاتيجية ياراتف ىناؾ عدة خأ 
 ..اٍف، عقود الًتاخيص...التحالفات اإلسًتاتيجية  ،األجنيب ا١تباشر

 القطاعات أحد القطاع ىذا باعتبار اإلقتصادية للمؤسسات داعمة بيئة خلق علىلت عم اٞتزائرف أ
 سياؽ ضمن احملروقات، قطاع خارج التنويع حافة على والوقوؼ ا١تنشودة التنمية أىداؼ لتحقيق االسًتاتيجية

 الدولية. األسواؽ ٨تو التوجو
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال 

 و آليات تدويل نشاط شركة
condor 
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 :تمهيد
إُف التدويل و  تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿل اإلطار ا١تفاىيمي إُفبعد تطرقنا يف الفصلُت السابقُت  

آليات الدخوؿ لؤلسواؽ الدولية وإُف واقع إستخداـ التكنولوجيا وتبنيها من الطرؼ ا١تؤسسات اإلقتصادية يف و 
إلمكانيات اٞتزائر، وكيفية مسا٫تتها يف تدويل أنشطة ىذه ا١تؤسسات وفقا ١تختلف اإلسًتتيجيات ا١تبنية حسب ا

  ا١تادية و البشرية واحمليط الذي تنشط فيو.
العديد من األسواؽ الدولية  دى ا١تؤسسات اليت تتجو ٨تو خدمةسنحاوؿ يف ىذا الفصل دراسة إح

الشركات ا١تميزة يف  ىحد، و اليت تعترب إ للصناعة اإللكًتونية و األجهزة الكهرومنزلية condor شركةا١تتمثلة يف و 
بعد ، وىذا اإلحصائية اليت مت ٚتعها حوؿ ىذه الشركةبيانات ال ٣تموع ا١تعلومات و ٤تاولة ٖتليل و و  ،اٞتزائر

للتواجد  و أىم األسواؽ الدولية اليت تنشط فيها لتحقيق مكانتها وضماف إستمراريتها  ،الشركةالتطرؽ للتعريف ب
 وىذا ما سيتم إيضاحو من خبلؿ: ،ا٠تاجية األسواؽيف 

 :لشركة  عامتقديم  المبحث األولcondor؛ 
 :شركة نشاط تدويل على اإلتصال و المعلومات تكنولوجيا أثر و  واقع المبحث الثاني  

condor؛  
 :التصدير في شركة  المبحث الثالثcondor  .كآلية لتدويل نشاطها 
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  condorتقديم شامل لشركة المبحث األول: 
 واإللكًتونية الكهرومتزلية اعاتنالص يف الرائدة اٞتزائرية تالشركا أىم إحدى condor شركة تعد

 هودات٣ت نتيجة سنة عدب سنة نشاطها بداية ذمن احات٧ت و ملحوظة تطورات شهدت حيث ٢تا، وا١تصدرة
 ،التنظيمي وىيكلها اهب مرت اليت وا١تراحل للشركة الفنية البطاقةتقدٔف  ا١تبحث ىذا يف تاوؿنس ،عليها القائمُت

 العبلمات أىم و امنتجاهت تشكيلة ،٘تيزىا ميادين ،مهامها إُف التطرؽ خبلؿ من نشاطها علىؼ التعر  إُف ةإضاف
 .حاليا عليو ماىي إُف أوصلتها اليت جملهوداتا لتلك العاكسة عليها ا١تتحصل الشهادات إُف إضافة ،ا٢ت ا١تنافسة

 . الدراسة في المستعملة األدوات المطلب األول:
 معو يتناسب الذي التحليلي  نهجا١ت إستخدمنا ٕتربة، بعرض تعلقا١ت و الدراسة موضوع ةلطبيع تبعا

 :كمايلي علوماتا١ت ٚتع مصادر فجاءت التجربة، تلك عرض و اإلستطبلع من ٯتكننا والذي
 من سلسلة وتصميم إعداد ؿخبل من وذلك باشرة،ا١ت قابلةا١ت على اإلعتماد مت :الشخصية المقابالت -0

يف بلوغ ومتطلبات التصدير   Condorٯتكن االإستطبلح و توضيح ٕتربة شركة  واليت ددةحملوا روريةضال ةاألسئ
 كآلِت لدخوؿ األسواؽ الدولية من خبلؿ إلتزامها ١تتطلبات ىذه السوؽ.

  صاٌفا١تأىم  على ُتؤولسا١ت اإلطارات مىأ مع رونةبا١ت يزت٘ت واليت الشفاىية قابلةا١ت أجريت حيث
 الدراسة عو وض١ت كونةا١ت العناصر ٟتساسية ترجع يتوال طروحةا١ت لةئاألسعض ب ٟتساسية ونظراٟتاؿ ا ةوبطبيع
 ال سرية تامعلوم اىبإعتبار  دودة،٤ت إجابات طريق عن اإلطارات ؤالءى قبل من التحفظاتمن   العديد إلتمسنا

 .Condor لشركة والءا و افسةنا١ت للشركات علوماتا١ت تسرب من خوفا ،( هنةا١ت سر) ار هباإلجها كنٯت
  حالة دراسة عن عبارة يى البحث وضوع١ت التطبيقية ةالدراس فأ نم إنطبلقا :المقابلة بإجراء المعنيين -2
 يلالطو  دىا١ت يفإمكانياهتا ا١تادية و البشرية  ؿبلخ من التصدير متطلبات بلوغ يف Condor كةر ش ٕتربة رضتع
 فأ بإمكاهنا اليت الرئيسية إلطارات فيعتربو  الذين و الشركة يف ُتسؤولا١ت اإلطارات مىأ مع ت٘ت قابلةا١ت عملية ففإ

 البشرية واردإدارة ا١ت سؤوؿم: من بكل األمرٍت  ويع ،ؿاجملا ذاى يف الشركة ٕتربة وتوضح تستعرض معلومات ـتقد
ؿ سؤو تاجو دراستنا وىو ا١تإطار الذي ٖت  أىمإُف إضافة التسويق، وؿمسؤ ، TQM الشاملة اٞتودةمسؤوؿ إدارة 

 . التصدير نشاط عن
 Condor لشركة يةنيداا١ت الدراسة خبلؿ ا١تستخدمة األدوات أحد العلمية بلحظةا١ت كانت :المالحظة -3

 حيث، كةرا شا١ت دوف للبلحظة على اإلعتماد مث حيث البيانات على اٟتصوؿ مصادر من أساسيا مصدرا بإعتيارىا
 التوظيف وطاليب زبائن من ا٠تدمات طاليب ١تختلق اإلستقباؿ طرؽ ٓتص فيما بلحظاتا١ت من العديد تسجيلمت 

 وا٠تدمات واإلىتمامات العماؿ اهي يشتغل اليت الطريقة، التكوين ومراكز اٞتامعات لطلبة بالنسبة والًتيصات
 مبلحظات تسجيل مث كما ،موتصرفاهت صاحبهاأ و للشركة الواضح والئهم إُف إضافة يومي بشكل م٢ت ا١تقدمة
 الشركة مساحة شساعة إُف إضافة اإلدارية ا١تصاٌف أناقة ٘تس يتوال للشركة وا٠تارجية الداخلية التهيئة حوؿ

 .اٍف...وٕتهيزاهتا
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  Condor شركة يف يدانيةا١ت الدراسة خبلؿ البحث ىذا قي اإلعتماد مث لقد :اإلدارية والسجالت الوثائق -4
 من وثائق منها و ،مصاٌف ٥تتلف من الر٘تية التقارير و اإلحصاءات و إلداريةا الشركة وسجبلت وثائق على

 ا١تبيعات ومصلحة التسويق ومصلحة اسيةحملا و الشاملة ودةاٞت تسيَت مصلحة و البشرية لواردا َتيتس مصلحة
 بإعتبارىا الوثائق لبعض نسخ إعطاء عن صاٌفا١ت رؤساء بعض إمتناع مت أنو إال التصدير مديرية إُف إضافة

ٗتص السوؽ اليت تنشط فيو االشركة  اليت ا١تلحقات بعض لنا قدمت كما، هبا اإلجهار ٯتكن ال سربة معلومات
 كما والدولية الوطنية ا١تعارض ٥تتلف يف ا١تشاركة و التسويقية أتجهوداهت متعلقة ملحقاتو  خارج اٟتدود الدولية

 إضافة البيع نقاط توزيع وشبكة ا١تنتجات أىم زرب ت والٍت نتاإلنًت  شبكة على الشركة موقع من بعضها ٖتميل مث
 سة.الدرا موضوع مبلحق ضمن إدراجها سيتم اليت و ٢تا صور إلتقاط إُف

 .condor  لشركة الفنية البطاقةالمطلب الثاني: 
 على ابةاإلج اولُت٤ت الدراسة موضوع معاٞتة يف الشروع بعد :للدراسة محال كوندور شركة إختيار مبررات -0

 فكاف ،النظري اٞتانب عليو إسقاط سيتم الذي ا١تكآف جملاؿا ٖتديد علينا لزاما كاف والتساؤالت اإلشكالية
 وذلك كوندور شركة وىي اٞتزائر يف والكهرومزلية اإللكًتونية األجهزة صتاعة يف الرائدة الشركات إلحدى إختيارنا

 إٖتاه اإلجتماعية با١تسؤولية إلتزامها خبلؿ من التصدير متطلبات بلوغ يف ريتهإت على عرفكمن أف لجأ من
 :ليي ما هاأ٫ت الدراسة موضوع و تتناسب اليت العوامل من للعديد ذلك ويرجع ا١تصاٌف إصحاب

 ميعّت اإللكًتونية األجهزة صناعة يف الرائدة الشركات من أهنا ىو كوندور شركة إختيار على حّقز عامل أوؿ -
 ؛والعربية الوطنية السوؽ مستوى على ثقيل مستوى ا٢ت اٞتزائري لقطرا مستوى على أنواعها

 ثقة ٤تل تكوف ألف لهاىأ ما وىذا نوعيتها ٞتودة ةجيوا٠تار  احمللية للسوؽ الرئيسبُت ونُتما١ت أحد كوندور عتربت -
 ة؛ور متط جد وآالت ياكلى على إلحتوائها رئاٞتزا ارج ائنزبال

  ؛جاهتاصدرة ١تنتم ريةئجزا ةشرك أهنا أي التصدير طريق عن دوليةال ؽالسو  اؽًت إخ من ٘تكنت كوندور -
 ؛2012 سنة iso 26000 ماعيةتاإلج للمسؤولية اإليزو مواصفة على ا٢تحصو  -
،  أهنا مؤسسة تنشط يف األسواؽ الدولية كفرنسا Condorالسبب الرئيسي الذي دفعنا إُف إختيار مؤسسة  -

 سويسرا ودوؿ ساحل العاج ...إٍف؛و 
ا مؤسسة خاصة ٦تا ٬تعلها تتمتع بإستقبللية و مرونة يف سلوكها حىت يتماشى مع واقع و متطلبات كوهن -

 ؛السوؽ و ا١تنافسة
٘تيز سوؽ الصناعات اإللكًتونية و الكهرومنزلية يف اٞتزائر بوجود ا١تنافسة وسعي كل مؤسسة فيو إُف زيادة  -

 خبلؿ عدة إسًتاتيجيات؛ حصتها السوقية من
من حيازة حصة سوقية معتربة  رغم ا١تنافسة الشديدة ٦تا يؤىلها إُف إمتبلؾ قوة سوقية ٕتعلها  ٘تكن ا١تؤسسة -

 ؛تتوجو إُف النشاط الدوِف
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إلدارة اٞتودة وىي معايَت عا١تية ٦تا يعٍت  "ISO 9002" و"ISO 9000حصوؿ ا١تؤسسة على شهاديت " -
 ؛بعدة أساليب جاىزية ىذه ا١تؤسسة لدخوؿ األسواؽ الدولية

 التجاري هاإٝت Anter Trade   للتجارة عتًت أو Condor  شركة: Condor  ة شرك قديمتو عرض  -2
 بن ٣تمع إُف ميتتت والكهرومتزلية اإللكًتونية األجهزة تسويق و بإنتاج ٗتتص اٟتجم خاصةكبَتة إقتصادية شركة

 :ىي وحدات عدة على ٭تتوي الذي و Groupe Ben Hamadi  ٛتادي
  ؛ اآلجر إلنتاج وحدة وىي  Argilor مؤسسة -
 ؛ومشتقاتو  بلوالص القمح اإلنتاج وحدة وىي Gerbior مؤسسة -
 ؛الببلستيكية األلكياس إلنتاج وحدة وىي Polyben مؤسسة -
 .ناءبال ومواد اليبلط إلنتاج وحدة وىي Gemac مؤسسة  -

 تنشط حيث 2012 جواف يف ذلك و أسهم ذات شركة Condor SPA لشركة القانوت الشكل أصبح
 يف الفعلي نشاطها وبدا 2002 أفريل يف التجاري السجل على ٖتصلت و التجاري القانوف ألحكاـ وفقا شركةال

       إٚتالية مساحة على تًتيع ، بوعريريج بَتج الصتاعية با١تنطفة الرئيسي مقرىا يتواجد ،2003 فيفري
 على موزعُت عامل 5668 وؽفي بالشركة اؿالعم وعدد, شركةلل ٔتلكيةكاملة ىي و مًت مربع 80104: تقدرب

 :1 التخصص حسب صاٌفا١ت و الوحدات
 :التالية اإلنتاجية الوحدات من Condor  شركة تتشكل

 الغسيل؛ وآالت وائيةا٢ت ا١تكيفات مركب -
 ؛النبلجات مركب -
 ؛ك الببلستي صناعة وحدة -
 البيضاء؛ ا١تواد حدة -
 اإللكًتونية؛ حواأللوا  النقالة واتفوا٢ت اآلِف اإلعبلـ وحدة -
 ؛الرقمي اإلستقباؿ وحدة -
 ؛ الشمسية األلواح صناعة وحدة -
 .البوليسًتاف وحدة -

 عبلمتها عليها وتضع الصُت من وا١تتتجات السلع بعض بإستَتاد تقـو فإ٪تا الشركة تنتجو ما إُف إضاقة
 ....الشعر فف، ٣تالتلفاز طاولة ئة،ا١تدف الراديو جهاز: لثم بيعها إلعادة التجارية

 بلدية :أ٫تها عليها للنتوجات ىذه بتوزيع تقـو زائريةاٞت الوالبات من العديد يف فروع للشركة أف كما
 وىراف ةيوال ،مسعود حاسي يبلدية ورقلة والية ،العاصمة اٞتزائر والية ،سطيف بلدية مقر ،يفطس لوالية العلمة

 .السوداف وىي عربية دولة يف لديها فرع إُف إضافة الوطٍت الًتاب عرب رىأخ واليات إُف باإلضافة
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 لدى اإلسم هبذا تسجيلها مث حيث ،للشركة مسجلة ا العبلمة فهي Condor التجاربة لعبلمتها بالنسبة أما
 أكرب من طائر إلسم كلمة ىي و 2003 أفريل 30 يف "L'INP" كاراتبتواإل ا١تؤلفات ٟتماية الوطٍت الديواف
 الشركة وشعار عليها خَت فأؿ يكوف حىت عاليا يطَت أنو ونع ومعروؼ اٞتنوبية أمريكا يف يعيش العاَف يف الطيور

 .1األزرؽ اللوف ىو للشركة ميز١تا واللوف" إنطلق" ىو
 أوراس" شركة أسهم من %50 ، اٟتزائر بيجو مصنع من % 15.5 ٘تلك Condor  شركة أف كما

 ٦تلوكة وىي(  باتنة)  ياقوت عُت يف وتقع يةالشمس األلواح لصناعة " قرنسية -جزائرية" شركة ىي و ”صوالر
 ."للصناعة فانسوف" مؤسسة طرؼ من %49  بنسية

 ماىي إُف وصلت حىت مراحل عدة  Condor  شركة شهدت: Condor شركة بها مرث التي المراحل -3
 :ىي و اآلف عليو
 جاىزة، ةيااللكًتون ١تنتجاتا بشراء تقـو ا١تؤسسة كانت ا١ترحلة ىذه يف :عيلبمن أجل ا الشراء مرحلة -0.3

 ا١ترحلة ىذه يف ا١تنتجات تيلق ثيح ة،ياٞتزائر  السوؽ يف هايعل اتيَت تغ إحداث دوف اشًتهتا كما عهايب ديوتع
 واالنتقاؿ نشاطها ريتطو  إُف با١تؤسسة دفع ما وىو ها،يعل الطلب ادةيز  إُف أدى ٦تا الزبائن لدى وقبوال استحسانا

 .دةيجد مرحلة إُف
 ايجزئ مفككة ا١تنتجات شراء إُف ا١تؤسسة عمدت ا١ترحلة ىذه يف :ايجزئ مفكك المنتج شراء رحلةم-2.3
 :منها نذكر ايمزا عدة من ا١تؤسسة استفادت ثيح اٞتزائر، يف بهايبًتك بعد مايف لتقـو

 ها؛يعل ا١تنصوص ةياٞتمرك ضاتيالتخف من واالستفادة ا١تشًتاة ا١تنتجات تكلفة ضيٗتف -
 ا١تنتجات؛ ٥تتلف مكونات على أكثر التعرؼ -
 للمنتج؛ ا١تكونة األجزاء ٥تتلف بيترك قةيطر  على التعرؼ -
 ا١تنتجات على تعرفها وبعد ة،ياٟتكوم واإلعانة الدعم على حصو٢تا وبالتاِف البطالة، مستوى صيوتقل ليالتشغ -

 فانتقلت بهايترك وطرؽ اومكوناهت أجزائها على التعرؼ من ا١تؤسسة ٘تكنت ا،يجزئ مفككة هايتقتن كانت اليت
 .أخرى مرحلة إُف بذلك

 مفككة ا١تنتجات تقتٍت ا١تؤسسة أصبحت ا١ترحلة، ىذه يف : CKD ايكل مفكك المنتج شراء مرحلة -3.3
 :منها نذكر ازاتيامت عدة من استفادت وبذلك اٞتزائر، يف بهايترك ديتع مث ايكل
 بها؛يترك وطرؽ منتجاتلل ا١تكونة األجزاء ٥تتلف على ةيمتناى بدقة التعرؼ -
 بنفسها؛ إنتاجها للمؤسسة كنٯت اليت أو ة،ياحملل السوؽ يف ا١تتواجدة األجزاء معرفة -
 .القانوف هايعل نصي اليت ةياٞتمرك ضاتيالتخف من االستفادة -
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 تقـو أف ا١تؤسسة اختارت ثيح السابقة، ا١تراحل خربات تراكم نتاج ا١ترحلة ىذه تعترب :االنتاج مرحلة -4.3
 من صيتراخ شراء خبلؿ من فعبل طبقتو ما وىو هبا، خاصة ةيٕتار  عبلمة ٖتت وتسجلها بنفسها ا١تنتجات إنتاجب

 .Hisense 1 ةيااللكًتون للصناعات ةينيالص ا١تؤسسة
 الوظائف من ٣تموعة على كوندور ١تؤسسة مييالتنظ كليا٢ت رتكزي: Condor   التنظيم الخاص بشركة -4

 .حيث يضم ا٢تيكل التنظيمي ١تؤسسة كندور ثبلث مستويات:ا١تؤسسة أىداؼٖتقيق  أجل نم نهايب مايف تتفاعل
 ودةٞتا َتتسي ومسؤوؿ العاـ، دير١تا ونائب العامة انةمألوا العاـ دير١تا : ف منتتكو  وىي :العامة لمديريةا -0.3

 :يف مهامهم وتتمثل
 :منها نذكر مهاـ عدة العاـ للمدير :العام المدير - 

  للمؤسسة؛ العاـ النظاـ على اؼاإلشر 
 القضائية؛ يئات٢تا يف ثلهاٯتو  ؤسسة١تا باسم إلمضاءا 
 لرؤساء وكذا ،التنفيذيُت للمديرين واللوائح التعليمات وإصدار وامرألا وإعطاء القرارات اذإٗتب يقـو 

 قوانُت من افيه ماجاء اـًت واح وجو أحسن على وتطبيقها تنفيذىا على ويوافق العمل، موعات٣تو  اٌفص١تا
 فعوؿ؛١تا سارية

 اصة٠تا واعيد١تا برامج بإعداد تقـو يتال السكريتاريو لها: ٘تثيلي أت وتقـو كريتاريةو٘تثلها الس: العامة انةمألا -
يتعلق بالوثائق الصادرة  و الواردة ْتيث تقـو بًتتيبها ، وكلما دير١تا أسهاًت ي يتال واإلجتماعات يةٝتالر  باللقاءات
سواء الداخلية  أو ا٠تارجية وتقـو بالرد على ٚتيع  ؤسسة١تبا اصة٠تا تبلراس١تا يعٚت على يبٕت ،وتصنيفها

 اإلتصاالت ا٢تاتفية وٖتويلها إُف السلطة العليا، وتعترب السيكريتارية عنصر إتصاؿ فعاؿ بُت الرئيس و ا١ترؤوس.
 :ةيفيالوظ المصالح و اتير يالمد -2.3

 :ةيالتال با١تهاـ قـوي وىو ،(ةياستشار  فةيوظ) :الجودة رييتس مسؤول -
 شهادة على اٟتصوؿ ٔتتطلبات خاصة إرشادات عطيي ISO. 
 يَتالتس ةيعمل حوؿ األخرى للمصاٌف نصائح عطيي. 

 هبما قصدي التكنولوجي، لئلبداع سييالرئ ا١تقدـ ريوالتطو  البحث مصلحة تعد :ريوالتطو  البحث ةير يمد -
 ومنتجات إنتاج طرؽ أو بيأسال صور يف ةيفن حلوؿ إُف هايعل ا١تصادؽ عارؼا١ت ليٖتو  ا١تتضمنة اجملهودات كل
  .ةياستثمار  أو ةياستهبلك ةيماد

 البحث عيمشار  إل٧تاز ٣تندة وكلها ،يَتالتس ءاتإواجر  وسائل، عماؿ، من ريوالتطو  البحث فةيوظ وتتكوف
 ذيتنف ةيبغ العماؿ ويبتوج قـوي ر،يتطو وال البحث ريمد سمىي مسؤوؿ فةيالوظ على ؼاباإلشر  قـويو  ر،يوالتطو 

 منتجات إنتاج يف ريوالتطو  البحث ةير يمد اعماؿ وتتمثل احملددة، عيا١تشار  حسب فةيبالوظ ةيا١تعن النشاطات
 .إٍف...اإلنتاج بيأسال يَتتغ أو ةياٟتال ا١تنتجات ُتٖتس أو دةيجد

                                                           
 .122-121عادؿ بن عطاء اهلل، مرجع سابق، ص ص:  1
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 : قيطر  عن العماؿ كل يَتتس على تعمل :ةيالبشر  الموارد مصلحة -
 حسب العماؿ فيتوظ 
 ا١تؤسسة اكليى طلبات. 
 للعماؿ ةيالقانون الشؤوف معاٞتة. 
 للعماؿ ةياالجتماع بالشؤوف تتعلق اليت ةيا٠تارج اكليا٢ت ُتب الربط ضماف. 

 البلزمة، ةيا١تكتب تاز يبالتجه األخرى ا١تصاٌف إمداد عن ا١تسؤولة وىي (:ةيكيستياللوج) العتاد مصلحة -
 .إٍف... نيالبنز  قل،الن شاحنات ت،اار يالس
 كما ـوي بعد وماي لهايوتسج ة،ياحملاسب اتيالعمل متابعة يف مهمتها وتتمثل: ةيوالمال المحاسبة مصلحة -
 .فاتااال٨تر  وقوع أسباب ديوٖتد الفروؽ، سةاودر  السنة، خبلؿ هايعل احملصل النتائج ليبتحل تقـو
 ثيح عيالتشر  من ا١تفروضة ةيالقانون السجبلتو  احملاسبة ملفات ٔتسك قـوي وىو :العامة المحاسبة فرع -

 ليبالتسج الفرع ىذا قـوي وكذا ن،يا١تورد مستحقات عيٚت ديوتسد ا١تؤسسة من الصادرة َتالفوات عيٚت بإعداد قـوي
 ةيا١تال القوائم عدادوإ السنوي باٞترد اـيالق وكذا ةيوميال وديالق بإعداد قـوي ثيح ةيالتجار  اتيالعمل عيٞتم ومييال

 .بالبنوؾ ا١تتعلقة اتيالعمل على كذلك وشرؼ
 قبض تميو  اإلدارة، ديبتسد قـوي ثيح ةيالنقد ا١تؤسسة أمواؿ عيٚت ٔتسك مكلف وىو :الصندوق فرع -

 وفق ا١تستحقات ديتسد تميو  ،[عاتيا١تب فرع] ةيالتجار  للمصلحة قدـي وصل حسب الزبائن طرؼ من النقود
 .ا١تستهلك طرؼ من ويعل وقعي وصل

 حسب يَتالتس أو األمن بأجهزة رت ا یبتغ اـيالق يف ةيا١تسؤول هايلد ا١تصلحة ىذه: ةيوالوقا األمن لحةمص -
 :ب وتقـو ا١تؤسسة، تار اقر 

 ا١تؤسسة هتدد اليت األخطار من ةيوالوقا لؤلمن العاـ الربنامج يَتوتس طيتنش. 
 ما خطر أي أو رئق ا اٌف ١تكافحة الوسائل يَتتس. 
 الوحدات وعماؿ واألجهزة ا١تمتلكات أمن على لسهروا سةااٟتر  ميتنظ. 

 :يف مهامها وتتمثل :ةيالتقن ةير يالمد -
 ؛اإلنتاج لوسائل دةياٞت اٟتالة على احملافظة 
 قهايتطب على والسهر ةيالوقائ انةيالص بربنامج اـيالق. 
 ساتاالدر  مكتب قبةاومر  ميتنظ. 

 :يف مهامها تتمثل (:اتيالمشتر ) عيالب مصلحة -
 ؛العبور كزرا م يف ومتابعتها ات،يلطلبا ميتنظ 
  ؛البنك إتاه اتيالطلب معاٞتة 
 ؛البنك طرؼ من ا١توافقة على اإلمضاء 
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 ؛ءاالشر  ملفات فرز 
 :يف مهامها وتتمثل: عيالب بعد ما خدمات ةير يمد -

 ؛الضماف إطار يف للزبائن عيالب بعد ما خدمات َتتوف 
 ؛ا١تنتج يف األعطاب ٥تتلف حوؿ ا١تعلومات ٚتع 
 ؛ا١تنتج ُتلتحس اإلنتاج ةيعمل ويتوج 

 :ليي مايف مهامها وتتمثل :قيالتسو  مصلحة -
  السوؽ؛ ٔتعلومات تعلقي ما كل وجذب سةادر 
 اإلعبلـ؛ وسائل كافة يف اإلشهار ْتمبلت اـيالق 
 ة؛يوالدول ةيالوطن ا١تعارض ميتنظ 
 ةيتماعواالج ةيالثقاف والنشاطات القدـ، كرة فرؽ وخاصة ةياضيالر  الفرؽ ميتدع. 

 :بيوالترك اإلنتاج وحدات -3.3
 :ب الوحدة ىذه تقـو: ضاءيالب والمنتجات فاتيالمك وحدة -

 ؛ةيا٢توائ فاتيا١تك بيترك 
 ؛اٞتودة إُف ا١تؤسسة وصوؿ ؿ اطياالحت كل قيتطب 
 عيالب مصلحة اجاتياحت ةيتلب. 

 :ب الوحدة ىذه تقـو :الثالجات وحدة -
 ؛الثبلجات بيترك 
 ؛اٞتودة إُف ا١تؤسسة وصوؿل اطياالحت كل قيتطب 
 عيالب مصلحة اجاتياحت ةيتلب. 

 :ب الوحدة ىذه تقـو :الرقمي االستقبال جهاز وحدة -
 ؛ةيالرقم االستقباؿ أجهزة بيترك يف ا١تستعملة ةياإللكًتون البطاقات إنتاج 
 ؛ةيالرقم االستقباؿ أجهزة بيترك 
 عيالب مصلحة اجاتياحت ةيوتلب اٞتودة، إُف ا١تؤسسة لوصوؿ اطياالحت كل قيتطب. 

 :ب الوحدة ىذه تقـو :التلفاز وحدة -
 ؛التلفاز جهاز بيترك يف ا١تستعملة ةياإللكًتون البطاقات إنتاج 
 ؛زالتلفا جهاز بيترك 
 عيالب مصلحة اجاتياحت ةيوتلب اٞتودة، إُف ا١تؤسسة لوصوؿ اطياالحت كل قيتطب. 

 :ب الوحدة ىذه تقـو :كيالبالست وحدة -
 ؛ةيوتلب والثبلجات التلفاز جهاز بيترك يف ا١تستعملة ةيكيالببلست ا١تنتجات كل صنع 
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 ةيا٢توائ فاتيا١تك ووحدة الثبلجات وحدة اجاتياحت. 
 :ب الوحدة ىذه تقـو: ناستر يالبول وحدة -

 ؛ةيا٢توائ فاتيوا١تك التلفاز لوحديت فيالتغل قيصناد صنع 
  ؛اٞتودة إُف ا١تؤسسة لوصوؿ اطاتياالحت كل قيتطب 
  ةيا٢توائ فاتيوا١تك التلفاز وحدة اجاتيحتا ةيتلب. 

 :ليي كما للمؤسسة مييالتنظ كليا٢ت يف السابقة اتيا١تستو  ٥تتلف ُتبي ا١تواِف الشكل و
 CONDOR لشركة مييالتنظ كليا٢ت (:16الشكل )

 
 .مصلحة ا١توارد البشرية للمؤسسة المصدر:

 
 : ةيالالت األىداؼ قيلتحق Condor شركة تسعى أىم أىدافها: -5
 ة؛يميالتنظ وا١تتطلبات الزبائن اجاتياحت قيٖتق -
 االنتاج؛ ميتعظ قيطر  عن األسعار ضيٗتف -
 جدد؛ زبائن واكتساب يُتاٟتال الزبائن على اٟتفاظ خبلؿ من ةيالوطن السوؽ على طرةيالس -
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 رىا؛يتطو  على والعمل منتجاهتا عيوتنو  عيتوس -
 فاءة؛والك ا١تستوى ةيعال إطارات فيتوظ من االستفادة -
 . وعدة أساليب أخرى ريالتصد خبلؿ من ةيالعا١ت األسواؽ يف ا١تنافسة -
 سيدىإتو  لتحقيقها تسعى مستقبلية آفاؽ كغَتىا من ا١تؤسسات:Condor  شركةلل المستقبلية فاقآلا -6

 :منها الواقع أرض على
 اإلنتاجية؛ اهتوحدا كلب وذلك اهتنشاطا وتوسيع اإلنتاجية اهتطاقا زيادة إُف َتكب بشكل ؤسسةا١ت تطمح -
 البيئة؛ حرتاـبإ املتعلقة 14001 شهادة على وؿصللح تسعى -
 ؛ ستيكبلالب إلنتاج جديدة وحدة و جات؛بلالث إلنتاج جديدة وحدة إضافة -
 النقاؿ؛ تف٢تاا صناعة يف تستعمل يتوال جيدا كرتونيةلاإل البطاقات تركيب -
 للخارج؛ ديرهصلت التلفاز:  اإلنتاج وحدات يف التوسع الطبخ؛ تآآل مثل ستقبلا١ت يف جديدة منتجات إنتاج -
 ؛ِفآلا ـبلاإلع أجهزة لرتكيب جديدة وحدة إحداثالدىاف؛ إلنتاج مؤسسة يئةهت -
قالة الن واتف٢تا من أخرى أنواع ؽبلإط - ةالشمسي اللوحات إنتاج -الواليات بعض يف للمؤسسة فروع زيادة -

 و بأسعار مغرية.
 .و السوق الذي تنشط فيو condor شركة طنشا عرضالمطلب الثالث: 

 و تحصيل الشهادات  condorعرض تشكيلة منتجات شركة  -0
 واحدة نشاط وحدة يف لةمشك نشاطها بداية يف  Condor شركة كانتمنتجات شركة كوندور: -0.0

 بتوسيع قامت فأ إُف ، 2003 سنة يف وذلك الصناعية األقمار باؿإستق وأجهزة التلفاز أجهزة إنتاج مهمتها
 كيفاتا١ت) البيضاء وادا١ت و الثبلجات إلنتاج وحدة أقامت حيث أخرى منتجات بإنتاج 2005 سنة يف نشاطها

 سنة يف و ا٢تواتف احملمولة اآلِف ـاإلعبل أجهزة إلنتاج أخرى وحدة إقامة إُف إضافة (،الغسيل وآالت وائيةا٢ت
 للدعم تُتوحد تأأنش كما ، 2013 سنة يف شمسيةال األلواح إنتاج يف صة٥تت وحدة أقامت مث ،2010

 .1 الصنع التامة نتجات١تاف وتغلي إنتاج يف ُتالداخلت ينالبولسًت  ومادة الببلستيك مادة إنتاج يف ُتتصتت٥ت
 :منتج لكل السنوية اإلنتاجية والطاقة الشركة منتجات تشكيلة يوضح واِفا١ت ؿاٞتدو و 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ، مصلحة البيع.Condor الوثائق الداخلية لشركة  1
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 Condor ةشركمنتجات (: 17الجدول رقم )
 الطاقة اإلنتاجية السنوية المنتجات

 وحدة 400.000 التلفاز جهزةأ
 وحدة 600.000 الصناعية االقمار استقباؿ جهزةأ

 وحدة450.000 ا٢توائية ا١تكيفات جهزةأ

 وحدة400.000 الثبلجات جهزةأ

 وحدة50.000 )غسيل االت-طبخ االت(البيضاء ا١تنتجات

 وحدة60.000 احملمولة اتفوا٢تو  االِف االعبلـ جهزةأ

 وحدة 2000 الببلستيك

 وحدة 3000 البوليسًتين

 واط ميقا 75 الشمسية لواحاأل

 مصلحة البيع Condor شركةا١تديرية التجارية لالمصدر: 
 لصناعة التكنولوجي التطور رةئتسا Condor Electronics شركة هتتم :المنتوجات خصائص -2.0

 ا٠تصائص أىم ىعل العرض قتصريس. متنوعة ةيتقن خصائص ذات منتوجات ٔفبتقد ا٢ت سنح ٦تا ات؛ياإللكًتون
 :التاِف اٞتدوؿ يف النقالة وا٢تواتف وفيالتلفز  ألجهزة ةيالتقن
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 .Condorلشركة   النقالة وا٢تواتف وفيالتلفز  ألجهزة ةيالتقن ا٠تصائص أىم (:18الجدول رقم )
 السلسلة الخصائص المنتوج

LED TV 

("49) 

 2080*2910 الشاشة عرض وضوح

 210°-210 ° الرؤية زاوية

 عاؿ التباين

 ا١تداخل
HDMI 3 

USB2.0 2 
VGA 2 

Ecouteurs 2 

LED SMART TV 

("22) 

 2080*2910 الشاشة عرض وضوح

 210°-210 ° الرؤية زاوية

 عال التباين

Connexion Wifi 

Application 
Facebook ; YouTube ; 

Twitter ; APP 

Store 

 ا١تداخل

HDMI 1 

USB2.0 1 

VGA 2 

Ecouteurs 2 

Rj-45 2 

Série Allure 

M1 + 

 

Système d’exploitation Android 7.0 

RAM 4GB 

ROM 64GB 

Carte Sim Dual Sim 

Couleurs disponible Brun, Gris, Noir 

Capteur photo selfie 20 M Pixel 

Batterie Fast charge 

Série Griffe 

T2 

Système d’exploitation Android 7.0 

RAM 1GO 

ROM 8GO 

Carte Sim Dual Sim 

Couleurs disponible Blanc, Gold, Gris, Noir 

Capteur photo selfie 2 M Pixel 

 .للمنتوجات التقنية ئقالوثا على باالعتماد الطالب إعداد من :المصدر
 
 
 
 
 



 آليات تدويل نشاط شركة كوندورات واإلتصال و تكنولوجيا المعلوم:                           الفصل الثالث

 
98 

 : و تحصيل الشهادات  Condor شركة -3.0
 منظمات قبل من عليها صلحملا الشهادة ح٧تا  أف تعترب ال اليت الشركات من condor شركة تعترب

 لنظاـ التاـ اإلدماج ٖتقق أف ىو ٢تا بالنسبة الشهادة اح٧ت إ٪تا و ،وفقط عليها اٟتصوؿ نقطة ىو العالية التقييس
 مشروع يكوف أف البد ٢تا بالنسبة الشهادات ٖتصيل مشروع أف حيث ،الشركة يف و السبلمة البيئة و اٞتودة إدارة

 ".والتطوير للتحسُت ا١توحو و تقنا١ت الشركة
 اإلجتماعية ا١تسؤولية و،  ةئالبي ،السبلمة ،باٞتودة متعلقة condor بشركة التتفيذ حيز دولية معايَت أربعة ىناؾ
 :آليتكا وىي

 تسيَت بنظاـ ا٠تاصة و 2008 طبعة iso 9001 شهادة على condor شركة ٖتصلت :iso 2224 شهادة -
 ىذه أف حيث اٞتودة إدارة بنظاـ رتبطةا١ت ا١تتطلبات تلك ا١تعيار ىذا ٭تدد ،2010-07-21  وعيةنال

 يعتَت حيث ا١تقدمة جاتا١تتن وحجم نوعها كاف مهما نظماتا١ت ٚتيع على للتطبيق قابلة عامة ىي اتبا١تتطل
 ٖتصلت يتػػػػػػال و   2000 طبعة iso 9001   الثالئة  الطبعة ٤تل جاء الذي الرابع اإلصدار ا١تعيار ىذا
 العناصر بعض لتوضيح جاءت الطبعة ٢تذه الرئيسية التعديبلت أف حيث، 2007-03-27 الشركة  هاػػػػػػعلي
ا١ترتبط ،  iso14001 :2004 ِفالدو  ا١تعيار مع وافقوالت التحسُت أجل من وذلك السابق اإلصدار من

 La norme) ا١تراجعة معيار ىو آخر معيار ىناؾ ،اٞتودة على و١تصادقة للتأكد ا١تراقبة بعملية وللقياـ  بالبيئة

d’andit ISO 19011 :2002 ) و  ةئالبي وشهادة ودةاٞت شهادة مع مشًتؾ ا١تعيار ىذا يعترب حيث
 :يلي فيما توضيحو ٯتكن

 ىذا يقدـ حيث، البيئية اإلدارة أو اٞتودة إدارة أنظمة ١تراجعة التوجيهية ئا١تباد ا١تراجعة معيار يضم
 لتظاـ مراجعات وٖتقيق مراجعة برنامج إدارة (ا١تراجعة مبادئ)  اإلدارة نظاـ مراجعة بشأف توجيهات الدوؿ ا١تعيار
 فبهم ٔتا ا١تراجعة عملية على القائمُت األشخاص كفاءة تقبيم حوؿ التوجيهية للبادئ يعطي أنو كما،  اإلدارة

 واليت ا١تنظمات ٚتيع على ينطيق ا١تعيار ىذا أف حيث «ا١تراجعة وفرؽ وا١تراجعُت ا١تراجعة برنامج إدارة عن ا١تسؤوؿ
 .مراجعة برنامج إدارة أو اإلدارة لنظاـ وخارجية خليةدا مراجعات إجراء من عليها البد

-  شهادةiso 14001 :شركة ٖتصلت Condor   14001 شهادة على :iso يف البيئة إدارة بنظاـ وا٠تاصة 
 النفايات  ّتمع  بنشاطها القياـ خبلؿ البيئة ْتماية تعلقةا١ت ا١تبذولة للمجهودات نظرا وذلك ؛2011سنة

 .وغَتىا والكارتوف التغليف ومواد الصتاعية والفضبلت
 اإلعتبار بعُت تأخذ وأىداؼ سياسة وتنفيد وضع من للشركة يسمح أف البد البيئة إدارة نظاـ إف

  iso: 14001 مواصفة بو أوصت مابحس اٟتامة يةئالبي وانبباٞت ا١تتعلقة وا١تعلومات القانونية ا١تتطلبات
 واإلقتصادية اإلجتماعية اإلحتياجات مع التلوث من والتقليل البيئة ٛتاية بُت التوازف قيقٖت ىو العاـ دؼوا٢ت
 .iso: 9001 أُحكاـ مع التوافق عزز اإلصدار ىذا أف ثحي
كوندورعلىشهادةOHSAS  3 41224 شهادة  - يف  ،1001طبعة    OHSAS 18001حتصلتشركة

 على يتوجب ا١تعيار ىذا خبلؿ من حيث العمل يف والسبلمة الصحة إدارة بنظاـا٠تاصة  و 2011سنة 
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 باألخطار تعلقة١تا وا١تعلومات القانونية ا١تتطلبات اإلعتبار بعُت تأخذ وأىداؼ سياسة وتنفيذ وضع الشركة
 ٖتفيق ىو العاـ  حيث أف ا٢تدؼ OHSAS  العمل حسبما أوصت بو  يف الصحة ٘تدد اليت واألضرار

 . واإلقتصادية اإلجتماعية اإلحتياجات مع الصحية للخاطر من اٟتماية بُت التوازف
 للمسؤولية iso 26000 مواصفة إعتماد مت :ةياعاإلجتم للمسؤولية( ISO 26111) مواصفة   -

 للوكالة ا١تمثل ييسقللت اٞتزائري ا١تعهد قبل من وذلك 2012 سنة يف condor: لشركة اإلجتماعية
، العمل قوانُت من العماؿإٕتاه  ية١تالعا ا١تعابَت بإحًتاـ condor : شركة إلتزاـ على تنص يتوال السويدية

 .الطاقة إستغبلؿ و البيئة ،ةظافنال ،األجور،العمل طبال
 على Condor شركة ٖتصلت  Le Prix Algérien de la qualité :جائزة الجودة الجزائرية -

 التقييس ومعهد الصناعة وزارة تقدمها واليت ،2010 سنة يف الصناعي القطاع يف ودةٞتا ائزةٞت األوُف ا١ترتبة
 .سنويا والقياس

   Condor شركة ٖتصلت : c (Le marqnage€ ) األوروبية بالمجموعة الخاصة اإلعتماد عالمة   -
 اهبإٕت اهتمتنجا تصدير من هانتمك حيث 2010، سنة يف األوروبية باٞتموعة ا٠تاصة اإلعتماد عبلمة على

 ) البيضاء ا١تتتجات سواء الشركة منتجات تصديرب معٍت بلد أوؿ ىي فرنسا وكانت ،األوروبية البلداف
 .اإللكًتونية األجهزة أو (ا١تكيفات و خالطب آالت بلجاتثال

 وافيالد يف مسجلة الشركة أف يعٍت   ® حرؼ على   Condorشركة منتجات ٖتتوي سبق ما إُف باإلضاقة -
 .التقليد و ويرز الت من ١تنتجا٘تا الكافية ٟتمايةا ا٢ت يضمن ٦تا ،كاراتتواإلب للمؤلفات الوطٍت

 كوندور شركة تتبعها اليت التوسعية سرتاتيجيةإلا إطار يف:  و مميزاتو condor شركة سوق نشاط -2
 للعديد الولوج عملت على فإهنا ،َتكب بشكل ليحملا السوؽ تغطية ستطاعتإ أف بعد الدولية، سواؽألا خرتاؽإل

 .ىاَت وغ...مصر فرنسا، السنغاؿ، ،البيننُت السوداف ردف،ألا تونس،: منها نذكر سواؽألا من
   :الكهرومنزلية واألجهزة اإللكترونية األجهزةق سو  في Condor  لشركة لمنافسةا العالمات مىأ -0.2
اٞتزائر للصناعة اإللكًتونية و الكهرومنزلية على العديد من العبلمات التجارية، األمر الذي يرفع من  سوؽ ٖتتوي

على الًتكيب أو اإلنتاج  شدة ا١تنافسة يف ىذه الصناعة، اٞتدوؿ ا١تواِف ٣تموعة من أىم ا١تؤسسات اليت تعتمد
 ٤تليا.
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 الكهرومنزلية واألجهزة اإللكًتونية األجهزةؽ سو  يف Condor  لشركة ا١تنافسة العبلمات مىأ (:19لجدول رقم)ا
 condorالعالمات المنافسة لشركة  المنتجات

 

 .ENIE : (SMART TV (3d)-LED TV) التلفاز أجهزة

SAMSUNG : (SMART TV-LED TV-LCD TV). 

LG : (PLASMA TV- SMART TV (3D)-LED TV- LCD TV). 

SONY : (SMART TV(3D)-LED TV-LCD TV). 

GEANT : (PLASMA TV-LED TV-LCD TV). 

 GEANT : (HD الصناعية األقمار إستقبال أجهزة

CRISTOR : (HD 

STREAM : (HD 

 األجهزة الكهرومنزلية
 ENIEM : (CONGELATEUR- COMBINESIDE الثالجات

BY SIDE-2PORTES-1PORTE). 

SAMSUNG: (COMBINE- SIDE BY SIDE- 

2PORTES-1PORTE). 

CRISTOR: (CONGELATEUR-SIDE BY 

SIDE-2PORTES-1PORTE). 

 ENIEM: (ARMOIRE(btu)-SPLIT المكيفات الهوائية

SYSTEM(btu)-MONO BLOC(btu). 

SAMSUNG: (SPLIT SYSTEM(btu)). 

CRISTOR: ARMOIRE(btu)-SPLIT 

SYSTEM(btu)-MONO BLOC(btu). 

 2020-09-15   :االطبلع تاريخ شركة، كل موقع من إنطبلقا الطالب إعداد من :المصدر
يف إنتاج األجهزة اإللكًتونية )أجهزة   condorيًتجم اٞتدوؿ ا١تنافسة الشديدة اليت تتعرض ٢تا شركة 

 صناعية (، وكذا إنتاج األجهزة الكهرومنزلية )الثبلجات وا١تكيفات ا٢توائية (.التلفاز وأجهزة األقمار ال
 إلنتاج نافسةملل الشركات معظم سعي (09رقم ) اٞتدوؿ خبلؿ من ضحتي :اإللكترونية األجهزة سوق -2.2

 من األكرب العدد كسب أجل من وذلك الصناعية األقمار إستقباؿ وأجهزة التلفاز أجهزة من متنوعة تشكيلة
 ىذه وأف خاصة  Condor شركة على ا١تنافسة شدة يعكس ما وىذا السوقية اٟتصة تعزيز بالتاِف العمبلء

 إسًتايتجيات وإعتماد الدعاية يف جهودىا يفثتك إُف بالشركة دفع ٦تا التشكيبلت من العديد يف تشًتؾ العبلمات
 إستقياؿ وأجهزة التلفاز أجهزة بإنتاج التتويع تيجيةإسًتا إعتمدت حيث اقسيةنالت قدر٘تا وتدعيم ا١تناقسة ١تواجهة
 تقدـ يف التميز إسًتاتيجية الشركة إعتمدت كما.٥تتلفة وأحجاـ بتكنولوجيا واعنأ عدة بإنتاج الصناعية األقمار
  ا١تقدمة البيع بعد ما خدمات يف اٞتودة ،ا١تنافسُت مع بالقارنة منخفضة بأسعار بيعهما خبلؿ من النتجُت ىذين

 اإلنتاج يف التميز إسًتاتيجية على Condor شركة إعتمدت ذلك إُف إضافة .أطوؿ ضماف مدة تقدـ كذا و
 ٖتقيق بالتاِف للشركة اإلبداعية التقنيات كإحدى التلفاز جهاز يف الصناعية األقمار إستقباؿ جهاز بدمج وذلك

 إنتاج يف الشركة ٘تيزت كما،2014 سنة السوؽ قي كبَتة مبيعات نسبة حقق حيث واحد متنج يف منتجُت
 ما، بعد عن اٞتهاز تشغيل نظاـ ُتسبتحاليت تسمح   Wifi  بتقنية بتزويدىا الصناعية األقمار إستقباؿ أجهزة
 .السوؽ يف كبَتا رواجا يلقى ا١تنتجات من النوع ىذا جعل
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 :الكهرومنزلية األجهزة -3.2
 وى يشهد Condor لشركة وائيةا٢ت كيفات١توا الثبلجات إنتاج فأ أعبله ؿاٞتدو ؿ خبل من نبلحظ

 تقارب إُف إضافة التشكيبلت من للعديد لطرحها ذلك و العبلمات من العديد قبل من شديدة منافسة اآلخر
 ؼدوجُت هبنا١ت ذينى يف التشكيلة يف والتنويع التميز تيجيةاإسًت  بإعتماد الشركة قامت لذلك التقنية،ص ا٠تصائ
 تقارب لظ يف الثبلجات إنتاج يف التميز تيجيةاإسًت  إعتمدت حيث .السوقية تهاحص ورفع جدد عمبلء كسب

 إُف إضافة الثبلجة، أبواب وغلق فتح يف بعد عن التحكم خاصية بإدماج وذلك تنافسةال العبلمات مع خصائصها
 األقل يزة١ت هاإمتبلكؿ خبل من يزا٘ت األخرى يف شهدت وائيةا٢ت كيفاتا١ت أما .نتجا١ت ذا٢ت فألوا عدة إدراج

 .ا٢ت تلفة٥ت ألوا إدراج إُف إضافة للطاقة، إستهبلكا
ىناؾ ٣تموعة من ا١تيادين سا٫تت يف ٖتقيق التميز لدى شركة : Condorميادين التميز في شركة  -4.2

Condor1، ٯتكن التطرؽ أل٫تيتها فيما يلي: 
 البحثو  للتكوين َتةكب ية٫تأ توِف هناأ أي (إبتكار اٟتياة) الشركة شعار فإ :اإلبتكار ميداف في التميز -

 مع ٕتمعها اليت الشراكة إلتفاقية وفقا اٞتنوبية وكوريا أمريكا إُف ُتجزائريُت مهندس ـبإنتظا رتوف حيث
 شركة بٌتتت كما ونيك،اإلكًت  تكنولوجيا يف فتخصصتاا١ت الصينيةس( ايسان)ىو األمريكية (اينفارسل)

Condor ؼإكتشا ٞتهاز يبالثعال شكار الغآف عبد اٞتزائري الطالب اعإخًت  بنتت حيث اٞتزائرية، بىواا١ت 
 ؤسساتا١ت ؿأو Condor  شركة وتعترب والفرنسية، اٞتزائرية مع اٞتامعات صفقاتـ وترب  الغاز، تسريبات
 الثالث ركزا١ت يعترب الذي بوعريريج، بربج واإلبداع التكنولوجيا لدعم  مركز ٖتتضن اليت اٞتزائر يف الصناعية

 بالشلف و الوادي. بوعلي بن حسيبة جامعة مركز بعد وطنيا
٦تا  2008 سنة يف 9001 اإليزو شهادة على  Condor  شركة ٖتصلت لقد :الجودة ميداف في التميز -

     لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتستعم    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم ية،العا١ت ؽواػػػػػػػػػػػػػػاألس إُفؿ والدخو  اٞتزائر يف نافسةا١ت عن التميز منتوجاهتا عٯتن
MRP (Méthode De Résolution Problème)  ف والعص واألثر السبب طط٥ت يضم الذي

 حاجات يبتل حىت جديدة منتوجات وطرح نتوجاتا١ت يف التنويع على Condorكة شر  إدارة وتسهر ذىٍتال
 باالًت  كامل تغطي البيع بعد ما خدمات وكبلء من كبَتة بشبكة شركة تتمتع تطلعاهتم كما إُف زبائنها وتصل

 التقارير وإعداد الزبائن ىلشكاو  باإلستماع فيقومو  حيث منافسة شركة أي وعلي تتوفر ال ما وىو ٍت الوط
 .التصنيع يف البدء نذم اعبا١ت اإلنتاج إٚتاِف إُف عابةا١ت األجهزة نسبةُت تب اليت شهريا

 SMT مشروع طريق عن ييزية٘ت تكنولوجيا Condor شركة لكت٘ت :التكنولوجيا نميدا في التميز -
(Technologie Surface)  ونيةاإللكًت  للطبقات إنتاجي خط يف يتمثل جديد إستثمار عن عبارة وىو 

 منحها ٦تا الساعة يف ونيةإلكًت  بطاقة 50000 تركيب يستطيع آِف فإنسا وب يعمل حجمها فكا مهما

                                                           
إلكًتونيك بربج بوعريريج،  Condorدراسة حالة شركة  -بن ٛتودة ٧تاة، إدارة عبلقات الزبائن كأداة لتحقيق ا١تيزة  التنافسية ١تنظمات األعماؿ 1

 .189.188ص.ص: ، 2015/2016اطروحة دكًتاه، جامعة أ،ي بكر بلقايد، تليمساف، اٞتزائر، 
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ؿ اجملا يف تنافسية ميزة ىاأعطا ما ذاى، اىادإسًت  من ؿبد منافسيها إُف ونيةاإللكًت  البطاقات بيع فرصة
 من اٞتزائري فالزبو  ٟتماية ميكروسوفت مثل يةعا١ت شركات مع إتفاقيات عدة الشركة أبرمت كما وٓف،اإللكًت 
 ERP(Entreprise) ٔتشروع بدأت علوماتا١ت ـلنظاٮتص ا فيما ،شرعية أكثر نتوجا١ت وإعطاء القرصنة

Ressources Planing ائفهمظو  يف أكثر التحكم على ؿالعما ساعد الذي 2008 فيفري يف. 
 عمل على إختراق األسواق الدولية:وال CONDOR" تغطية السوق الوطنية من طرف " -3

 إستطاعت ؤسسةا١ت عيب نقاط تواجدمن خبلؿ   من خالل إستراتيجية التموقع: تغطية السوق الوطنية -0.3
 ا١توقع عةيطب ةَت األخ ىاتو تتبع إذ ع؛يب نقطة 127 من وبأكثر الوطٍت للقطر الشاملة ةيالتغط غتبل أف ا١تؤسسة
 .ذلك وضحي أدناه واٞتدوؿ .ا١تنتوج وخصائص ا١تؤسسة وموارد ويف اإلقباؿ ودرجة ةيالسكان وكثافتو

 CONDOR شركة عيب نقاط تواجد مواقع (:01الجدول رقم)                      
عدد نقاط  ةالوالي

 البيع
عدد نقاط  الوالية

 البيع
عدد نقاط  الوالية

 البيع
عدد نقاط  الوالية

 البيع
عدد نقاط  الوالية

 البيع
سوؽ  05 وىراف 01 سكيكدة 01 ٘تنراست 02 درارأ

 أىراس
02 

سيدي  02 تبسة 01 الشلف
 بلعباس

 02 تيبازة 01 البيض 01

 01 لةمي 01 إليزي 03 عنابة 03 تلمساف 03 األغواط
برج  01 قا١تة 03 تيارت 02 أـ البواقي

 بوعريريج
 02 عُت الدفلة 04

 01 النعامة 02 بومرداس 02 قسنطينة 04 تيزي وزو 03 باتنة
 01 ٘توشنتعُت  02 الطارؼ 01 ا١تدية 21 اٞتزائر 03 ّتاية
 01 غرداية 01 تندوؼ 01 مستغاّف 03 اٞتلفة 03 بسكرة
 01 غيليزاف 01 تيسمسيلت 03 ا١تسيلة 03 جيجل 01 بشار
  03 الوادي 02 معسكر 10 سطيف 05 البليدة
 03 خنشلة 02 ورقلة 01 سعيدة 01 البويرة

 .www.condor.dz شركةباإلعتماد على ا١توقع اإللكًتوٓف لل الطالبمن إعداد  المصدر:
 بعبلمتها ٖتضر ا أفوفعاليته انشاطه كثافة بفضل  condorشركة من خبلؿ اٞتدوؿ إستطاعت

 أخرى إُف منطقة من ا١تتواجدة عيالب نقاط عدد ٗتتلف لكن الشاسع؛ الوطن اتيوال من ةيوال كل يف ومنتوجاهتا
 ىيكلية وأسس قواعد و ذلك لتمكنها من إنشاء حاِف كرائد اوضعيته إُف للوصوؿ سابقا ا١تذكورة العوامل حسب

   ا.زدىارىإب تسمح واليت نقاط بيع عرب كامل الًتاب الوطٍت فروع يف جسدتت واقتصادية

https://www.wikidata.org/wiki/Q16124570?uselang=ar
http://www.condor.dz/
https://www.wikidata.org/wiki/Q16124570?uselang=ar
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 اليت ا١تناطق أىم على التعرؼ سيتم العنصر ىذا خبلؿ مناإلنتشار والتطور ودخول األسواق الدولية:  -2.3
 ٘تثل هيف اإلطبلؽ، على ا١تناطق ىذه أىم اإلفريقية السوؽ و ٘تثل اٞتزائرية، الصادرات إلمتصاص سوقا تشكل

 .أدناه اٞتدوؿ معطيات تفحص خبلؿ من أكثر ىذه اٟتقيقة وتربر الشركاء الرٝتيُت للشركات اٞتزائرية 
 .2019-2018كوندور خبلؿ شركة   تطور حجم مبيعات : (00الجدول رقم )

 
 المناطق االقتصادية

 باأللف دينار جزائريصادرات كوندور 
 التطور % السنة

2018 2019 
 7.57 41277 40520 فريقيةالدول اال

 4.05 925 520 الدول االوربية 
 1.54 4851 4697 ويةسيالدول اآل 

 1.316 47153 45737 المجموع
 .مصلحة البيع، Condor لشركةا١تديرية التجارية إعتمادا على اإلحصائيات ا١تقدمة من  الطالبمن إعداد  المصدر:

تنحاز بشكل كبَت  Condorلشركة  ا٠تارجيةة تجار ال معظم أف بوضوحخبلؿ اٞتدوؿ أعبله تبُت لنا من   
نظرا لعدـ وجود منافسُت أقوياء  لصادراهتا وذلك  األكرب النصيب اإلفريقية  دوؿال نالت حيث ،للدوؿ اإلفريقية
 .التواِف علىاألوربية مث اآلسيوية  مث تيلها الدوؿ

أما عن حصة ا١تؤسسة  الكهرومنزلية العالمية:من سوق الصناعة اإللكترونية و  condorشركة  حصة  :-2
ركات يف ظل وجود ش منعدمةإف َف نقل ضئيلة جدا من السوؽ العا١تية اإللكًتونية و الكهرومنزلية تعترب حصة 

ف يف السوؽ العا١تي اإللكًتوٓف ٢تا وز  condor شركة، و على الرغم من ذلك إال أف عا١تية رائدة يف ىذا اجملاؿ
كما ٯتكننا وطنيا،  ENIEMبعد شركة  ةلثانيا الرتبة حيث ٖتتلمن ناحية جودة منتوجاهتا،  الكهرومنزِف و 
 (17وضيح ذلك من خبلؿ الشكل رقم )ت

 من السوؽ العا١تي condorشركة  : حصة (17الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 

 
 .الشركة باإلعتماد على وثائق الطالبمن إعداد  المصدر:

 

 النسبة 2109 

اإلنتاج العالمي لألجهزة 
 كترونية و الكهرومنزليةاإلل

12.9 

ملٌون طن 
 وحدة

99.70 % 

من االجهزة  condorإنتاج 
 الكهرومنزلية اإللكترونية و

3650 

 طن وحدة
0.30 % 

 

 اإلنتاج العالمً

 condorإنتاج 
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يف الصناعة العا١تية لؤلجهزة اإللكًتونية قليل جدا  condorنبلحظ من خبلؿ الشكل أف مسا٫تة 
مل ا١تنافسة العا١تية و٤تدودية أي شبو منعدمة وىذا راجع إُف عدـ قدرة ا١تؤسسة على ٖت % 0.30بنسبة: 

عدـ اٟترص البلـز من طرؼ الدولة ونقص التمويل اٟتكومي، وىذا راجع إُف  قلة خربهتا، نتيجة اإمكانياهتا
 .1لشركة اتدعيم ل

 condor   شركة على تدويل نشاطو اإلتصال  المعلوماتتكنولوجيا وأثر  المبحث الثاني: واقع 
 تنمية ا١تستدامة التنمية عوامل أىم إحدى باعتبارىا واإلتصاؿ ا١تعلومات لتكنولوجيا الكبَتة رغم األ٫تية 

مورد للمعلومات وا١تعارؼ وا٠تدمات   و ذلك ألهنا تعترب أىم كانت بيئية استدامة أو اقتصاديةإجتماعية، 
 امن أهن غمفبالر  ما، نوعا بعيدة تزاؿ ال اٞتزائر يف جاىزيتها مؤشرات أف إال لؤلنًتنت،األساسية، بالنظر إُف 

 مستوى على سواءا تطورا تشهد اأهن من وبالرغم ،...التجارة ،التكوين ،التعليم. الصحة االتجملا شىت يف توظفها
 اٞتزائرية لؤسساتا من للعديد التسويقية االسًتإتية ضمن ا٢تدخاإو  األنًتنت ومؤشر قاؿنوال ثابتال تفاا٢ت مؤشر

 التكتولوجيا ىتو رىافتو  اليت ا١تزايا من االستفادة بغية مارتثواالس اٞتهود من الكتَت بذؿ اُف ٖتتاج مازالت اهنأ إال
 ا١تعلومات ولوجيانتك تنمية مؤشر بُتي التاِف دوؿواٞت ،اؿجملا ىذا قي رائدة تعترب اليت الدوؿ مصاؼ وبلوغ

 .األخرى الدوؿ مع مقارنة باٞتزائر واالتصاؿ
 المطلب االول: واقع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال بالجزائر

 أف ورغم وتراسلها، ا١تعلومات ٔتعاٞتة ا١تتعلقة التكنولوجيات سائر واالتصاؿ اإلعبلـ تكنولوجيات تضم
 :بُت التمييز نستطيع فإننا متزايد، ضمحبلؿإ يف بينها اٟتدود جعل إُف يسعى الرقمي قاربالت
 .الثابت ا٢تاتف النقاؿ، ا٢تاتف: تصاالتاإل -
 .ا١تعلوماتية ا٠تدمات و التجهيزات الرب٣تيات،: اإلعالم تكنولوجيات -

 الرقمي قتصاداإل و ا١تعلومات ٣تتمع لتشييد دعامة توفَت ىو واالتصاؿ اإلعبلـ لتكنولوجيات األساسي الدور إف
 . تمعاجمل ىذا يف أولوية ذات عملية ا١تعلومات بتبادؿ تسمح اليت الوسائل ترقية تعد وبالتاِف

 أجل من مبادرات عدة  للجزائر كانت :واإلتصال المعلومات تكنولوجيا قطاع في الجزائر مجهودات -0
 :يلي فيما ٘تثلت اإلتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا ترقية و تطوير
 ا١تعلومات ايتكنولوج قطاع يف قةيعم بإصبلحات اـيالق على ةياٞتزائر  اٟتكومة عملتاإلصالحات : -0.0

 للوضع السليب مييالتق فبعد. ةياٞتمهور  سيرئ برنامج يف الواردة ةيجياالسًتات التوجهات تعكس واليت واالتصاؿ،
  ا١تثاؿ ليسب وعلى واالبتكار، البحث مستوى وا٩تفاض نتاإلنًت  استخداـ يف كالتأخر القطاع، ويعاني الذي

                                                           
 مقابلة مع ا١تسؤوؿ ا١تاِف للمؤسسة.  1
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 طلب وفيمل من وأكثر ثابت، ىاتف خط طلب 700000 من أكثر) ا٢تاتف ٠تدمات ةَت كب انتظار قوائم وجود
 : على تنص وىي ةيحتم ضرورة اإلصبلحات ىذه أصبحت ،(احملموؿ ا٢تاتف ٠تطوط

 ؛ةيفيالر  ا١تناطق وحىت كلها، دالببل زيوٕته لبلتصاالت ةيالتحت ةيالبن ثيٖتد -
 ؛جودهتا ُتوٖتس ا٠تدمات نطاؽ عيتوس -
 عوامل من سايرئ وعامبل ةيالرقم ةيالتنم أجل من كلةيى كعنصر واالتصاالت ا١تعلومات ايتكنولوج زيتعز  -

 .الوطٍت لبلقتصاد ةيالتنافس القدرة
 وأنشطة أعماؿ بعدة ةيائر اٞتز  السلطات قامت ، 2001 و 2000 عامي خبلؿ: الدولة عمل برامج -2.0

 منح اإلتصاالت، ايتكنولوج ميتنظ اٞتزائر، اتصاالت إنشاء ذلك يف ٔتا واالتصاؿ، ا١تعلومات ايتكنولوج ٣تاؿ يف
 ةيالبن عيتوس جانب من خاصة بو اـيللق َتالكث ىناؾ  زاؿي وال...  اإلنًتنت وإحتكار GSM: ؿ صيترخ أوؿ

 GSM ؿ النفاذ تسهل ،(les lignes à haut débit) ضيالعر  طاؽالن عدد ادةيكز  لبلتصاالت، ةيالتحت
 واليت ةيالدول ةيا٢تاتف وا٠تطوط باإلنًتنت ا٠تاص اإلشًتاؾ فيتكال يف النظر إعادة اإلنًتنت، مزودي عدد ادةيز 

 .مرتفعة تبقى
 إُف ةيزائر اٞت السلطات تسعى اليت واالتصاؿ ا١تعلومات ايتكنولوج هايف تستعمل اليت اجملاالت ُتب ومن

 اليت ا٠تاصة وا١تتوسطة ةَت الصغ ا١تؤسسات ريوتطو  إنشاء( technopoles)ةيالتكنولوج األقطاب نذكر دعمها
 من واالتصاؿ ا١تعلومات ايتكنولوج استخداـ ريتطو (، start-up) واالتصاؿ ا١تعلومات ايتكنولوج قطاع يف تعمل
 هايوتنم ،...ميالتعل الصحة، قطاع يف الستخدامها هايعس ضايأ نذكر ذلك جانب إُف ة،يديالتقل ا١تؤسسات قبل
 .واإلدارات ةياحملل اجملتمعات أجل من

 لييالتكم ةيزانيا١ت برنامج: مثل واالتصاؿ ا١تعلومات ايتكنولوج ريلتطو  ٥تتلفة برامج اٞتزائر خصصت وقد
 باٞتنوب ا١تتعلقة ةيتنمبال ا٠تاص الصندوؽ برنامج النهائي، الربنامج االقتصادي، اإلنعاش دعم برنامج

(FSDRS )(:ةيوال 14)  ايالعل ا٢تضاب اتيبوال خاص 2020-2010رئسي ٥تطط بوضع 
 منها ةيسيرئ ٥تتلفة رءات ا إج ٣تموعة تضمني:  2110 ةيليالتكم ةيزانيالم برنامج -

 ؛ةيالرقم ةيالتكنولوج ا١تعدات من 700.000 ليوتشغ بيترك 
 ؛ديجد مشًتؾ 400.000 ربط  
 معدات 500.000 ا٧تاز ةيلعم إطبلؽ GSM؛ 
 ةيالبصر  اؼياألل خطوط من كم 1700 إ٧تاز. 

 ديالرب  بقطاع ا١تتعلق شقو يف الربنامج ىذا هدؼي (:PSRE) االقتصادي واإلنعاش الدعم برنامج -
 ّتعلهم الشركات طيوتنش دةيجد عمل فرص خلق ٕواعادة شاملة، خدمة َتتوف إُف االتصاالت ايوتكنولوج

 ،ناريد اريمل 24.5 ب قدري القطاع ٢تذا ا١تخصص اإلٚتاِف ا١تبلغ وكاف. ٥تتلفة عيمشار  قيٖتق يف شاركوفي
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 5 وقدكلفت اهلل عبد دييبس ةيالتكنولوج ةَت اٟتظ إنشاء الربنامج، ىذا عن النإتة ا٢تامة عيا١تشار  ُتب ومن
 .ناريد اريمل

 َتالكب اٞتنوب منطقة عن العزلة فك ُفإ هدؼي وىو دج اريمل 5.60 ب ويزانيم تقدر: النهائي البرنامج -
 ا١تعلومات ايلتكنولوج ةيالتحت ةيالبن ريلتطو  مهم برنامج قيطر  عن وذلك وتندوؼ، ٘تنراست، زي،يإل أدرار،

 .ا١تنطقة يف واالتصاؿ
 األخرى والربامج قيللصناد مكمل كربنامج عتربي: بالجنوب المتعلقة ةيبالتنم الخاص الصندوق برنامج -

 زييإل أدرار: ةيوال 13 شمليس الصندوؽ وىذا ا١تستدامة، ةيالتنم ىدؼ مع شةيا١تع وؼظر  ُتلتحس
 .النعامة ض،يالب اٞتلفة، الوادي، ة،يغردا بسكرة، األغواط، بشار، ورقلة، تندوؼ، ٘تنراست،

 ةيوالتنم الببلد ريتطو  أجل من العليا للهضاب 2020-2010 ٥تطط اٞتزائر وضعت ذلك إُف باإلضافة -
 14 شملي ا١تخطط وىذا. ةيالداخل ا١تناطق ةيتنم فرص من ٖتد اليت ةياٞتغراف العوائق عن ضيللتعو  وذلك

  فيسط دةيسع البواقي أـ النعامة، لة،يا١تس األغواط، خنشلة، ض،يالب اٞتلفة، ج،ير يبوعر  برج باتنة،:ةيوال
 .سمسلتيت ارت،يت ،تبسة

 على االنفتاح أدى لقد  :واالتصال المعلومات ايتكنولوج سوق وفتح الدولة احتكار من التحرر -3.0
 ُتللمشغل صيخاوالًت  حيالتصار  ١تنح واالتصاالت ا١تعلومات اتيوتكنولوج ديالرب  ١تؤسسات األسواؽ يف ا١تنافسة

 االتصاالت نظم إُف إضافة الساتل عرب واالتصاالت ،GSM احملموؿ ا٢تاتف شبكات ليلتشغ ا٠تاص القطاع من
 ليلتشغ وكذلك ةيالدول الثابتة ةيا٢تاتف واالتصاالت GMPCS ةيالصناع األقمار بواسطة ةيالعا١ت ا١تتنقلة ةيالشخص
 :إُف القطاع كلةيى إعادة أدت ا١تؤسسايت، ا١تستوى وعلى. الدوِف عيالسر  ديوالرب  الصويت النص اإلنًتنت، خدمات

 (.ARPT) للقطاع ةيميتنظ ئةيى إنشاء -
 .ا١تعلوماتية الربامج ٣تاؿ يف الوطنية التبعية لتقليص مضافة قيمة ذات ماتا١تعلو  أنظمة لتطوير وطنية شبكة -
 عبد لسيدي اٞتديدة ا١تدينة يف تقع اٞتزائر، يف تكنولوجية حظَتة أوؿ ىي: اهلل عبد لسيدي ا١تعلوماتية اٟتظَتة -

 اٟتظَتة ىذه ورتتمح و ىكتار 100 البالغة مساحتها العاصمة، اٞتزائر عن كلم 25 ٔتسافة تبعد اليت اهلل
 الدعم قطب اإلبداع، مصلحة التقنية، اٟتظَتة على اإلتصاؿ و اإلعبلـ تكنولوجيات نشاطات تؤوي اليت

 تكوف مؤسسات 8 فيها ا١تهندسُت تكوين مؤسسات أكرب ومن كلم، 31 بعد على ا١تعلوماتية اٟتظَتة وتقع
 اٟتظَتة ىذه تقع كما ا١تعلوماتية، ةاٟتظَت  حوؿ كلم 200 قطر يف تتواجد سنويا مهندس 4000 من أكثر

 .اإلتصاؿ و اإلعبلـ تكنولوجيا يف ا١تختصة العاملة باليد غٍت حوض يف
 يضم حيث العاَف، يف الكربى التكنولوجية اٟتظائر ضمن اهلل عبد لسيدي التكنولوجي القطب يصنف و 

 ذكية مكاتب للمؤسسات، فندؽ و أعماؿ مركز االتصاؿ، و اإلعبلـ تكنولوجيات يف ْتث مركز القطب
 مراكز و النداء، مراكز الستقباؿ ٥تصص طابق و مسبح و رياضية قاعة على يتوفر ذكي برج عصرية وشبكات
 مصمم ذكي مبٌت إُف باإلضافة االتصاؿ، و اإلعبلـ تكنولوجيات مؤسسات و االتصاؿ متعاملي و ا١تعطيات
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 تكنولوجيات لنشاطات افًتاضي و مادي قطب ٔتثابة كوفت النشاطات من ٚتلة و الكًتوٓف بريدي مركز الستقباؿ
 ألف 20 الستقباؿ تتسع جامعة جانب إُف. تصديرىا تشجيع و سلسلتها تنويع أجل من االتصاؿ و اإلعبلـ
 . طالب

 شخصية ذات ٤تددة، وطنية عامة مؤسسة ىي( ASAL) اٞتزائرية الفضائية الوكالة: الفضائية الوكالة -
 .2002 جانفي 16 يف 48-02 رقم الرئاسي ا١ترسـو ٔتوجب أنشئت ماِف، استقبلؿ و اعتبارية

 لتنمية اٞتديدة الشراكة إطار يف إطبلقو مت الذي ا١تشروع ىذا:  قزاـ عُت - اٞتزائر: البصرية األلياف وصلة -
 لضماف و ااجملاورة الدوؿ وكذا الثبلث الدوؿ سكاف تصرؼ ٖتت التحتية البنية ىذه لوضع موجو افريقيا،

 لؤللياؼ البحرية الكاببلت طريق عن اٞتزائر يف ا١توجودة التواصل نقاط عرب األوروبية الدوؿ مع االتصاؿ
 .البصرية

 اليت و ،(اورفاؿ) البحرية البصرية األلياؼ وصلة إ٧تاز إف : فالنسيا -وىران البحرية البصرية األلياف وصلة -
 ٘تثل كلم، 563 يبلغ بطوؿ و جيغابيت 100 ُفإ تصل تدفق بقدرة فالنسيا ٔتدينة وىراف مدينة تربط

 الكابلُت شاكلة على ىذا و عالية، جودة ذات شبكة ٠تدمات الولوج لتعزيز أتى اسًتاتيجي استثمار
 اٞتزائر مدينة يربط الذي  Alpal و مرسيليا، ٔتدينة عنابة مدينة يربط الذي و SMW 4 و٫تا ا١توجودين
 .با١تا ٔتدينة العاصمة

 ر.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الجزائل البنية التحتية مؤشرات -2
اليزاؿ يعرؼ عدد ا١تشًتكُت يف شبكة ا٢تاتف الثابت ركودا نسبيا وذلك مؤشرات شبكة الهاتف الثابت:  -0.2

منذ إفتتاح سوؽ ا٢تاتف النقاؿ. ىذه األخَتة اصبحت تليب بشكل أفضل متطلبات السوؽ وذلك بفضل مزاياىا 
 .اإلنًتنت عرب ا٢تاتف النقاؿ( ة )التنقل، الرسائل القصَتة، ا٠تدمات ذات القيمة ا١تضافة  والكبَت 

 تطور عدد المشتركين في شبكة الهاتف الثابت -
 تطور عدد ا١تشًتكُت يف شبكة ا٢تاتف الثابت: (02لجدول رقم)ا

 2108 2107 2106 2105 2104 2103 2102 2100 2101 المؤشر
 عدد

 المشتركيه

 شبكة في

 الهاتف

 الثابت

 
2922731 

 

 
3059336 

 
3289363 

 
3138914 

 
3098787 

 
3267592 

 
3404709 

 
4100982 

 
4158518 

 وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :
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 تطور عدد ا١تشًتكُت يف شبكة ا٢تاتف الثابت (:08الشكل رقم )

 الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة وزارة المصدر :
( الحظنا أف عدد ا١تشًتكُت يتزايد بنسب متفاوتة إُف 18( والشكل رقم )12من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )

اليت وصلت فيو نسبة عدد ا١تشًتكُت إُف أكثر من أربعة مبليُت مشًتؾ ، ومت ىذا الرقم ثابت  2017غاية سنة 
(اليت كانت WLLوالسبب أنو تقرر إهناء استعماؿ تكنولوجيا االتصاالت البلسلكية الثابتة ) 2018 حىت سنة

موجهة للمناطق الريفية، وىذا ٘تاشيا مع إسًتاتيجية الدولة لتزويد ىذه ا١تناطق ببنية ٖتتية لئلتصاالت أكثر كفاءة 
 .4G LTE وفعالية مثل 

 نسبة ولوج شبكة الهاتف الثابت لألسرة : -
 ٪الوحدةيف اٞتزائر       تطور نسبة ولوج شبكة ا٢تاتف الثابت لؤلسرة(: 03الجدول رقم )

 2108 2107 2106 2105 2104 2103 2102 2100 2101 المؤشر٪
 شبكة الهاتف نسبة ولوج

 لألسرة الثابت
 

44,68 

 

45,83 

 

48,15 

 

44,86 

 

43,58 

 

45,61 

 

45,74 

 

53,45 

 

51,41 

 د وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنةوزارة الربي المصدر :
 تطور نسبة ولوج شبكة ا٢تاتف الثابت لؤلسرة (:09الشكل رقم)                       

 
 وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :
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( فإف نسبة وتطور ولوج شبكة ا٢تاتف الثابت 19( والشكل رقم )13من خبلؿ معطيات اٞتدوؿ رقم)
 50حيث إرتفعت نسبة الولوج إُف أكثر من  2017إُف غاية  % 45و  % 44إُف األسر بقيت تًتاوح ما بُت 

 ٔتعٌت انو اكثر من نصف األسر اٞتزائرية مشًتكة يف خطوط ا٢تاتف الثابت. %
 مؤشرات شبكة الهاتف النقال -2.2

 .طوف يف السوؽ اٞتزائريةيف شبكات ا٢تاتف النقاؿ ينش حاليا ثبلثة متعاملُت
 تطور عدد المشتركين حسب نوع طريقة الدفع: -

 تطور عدد ا١تشًتكُت حسب نوع طريقة الدفع (:04الجدول رقم)
  2100 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 

 تطور عدد
 المشتركين
حسب 

 نوع
طريقة 
 الدفع

الدفع 
 45305738 41943543 41197999 39296986 38505333 36050727 34914236 33518148 القبلي

 
الدفع 
 البعدي

 
2097778 

 
2613497 

 
3579620 

 
4795841 

 
4093979 

 
4619847 

 
3902122 

 
6084418 

 50491046 45845665 45807846 43391965 43298074 39631347 37527713 35605926 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :
 

 تطور ا١تشًتكُت للهاتف النقاؿ حسب نوع االشًتاؾ. (:21الشكل رقم )

 
 وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :

( أف خدمات ا٢تاتف النقاؿ يف اٞتزائر 20( والشكل رقم )14كل من اٞتدوؿ رقم )من خبلؿ بيانات  
وىذا ما يفسر  2016% عاـ  99شهدت ٖتسنا ملحوظا، حيث ٕتاوزت نسبة تغطية السكاف بشبكة النقاؿ 

مليوف سنة  46مقارنة  2017مليوف مشًتؾ سنة  41االرتفاع ا١تستمر لعدد ا١تشًتكُت حيث وصل إُف أكثر من 
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%, و تشكل فئة االشًتاكات ا١تسبقة الدفع اٟتصة األكرب بفارؽ نسبة  5.26أي بزيادة قدرىا  2018
 .مشًتؾ % (481 644) 12.31

 (:GSM, 3G & 4Gتطور كثافة الهاتف النقال )نسبة الولوج الى شبكة الهاتف النقال( ) ) -
  % ة:الوحد                 تطور كثافة ا٢تاتف النقاؿ (:05الجدول رقم)

 2108 2107 2106 2105 2104 2103 2102 2100 2101 المؤشـــــــــــــــــــــر
تطور كثافة 
 الهاتف النقال

90,30 96,52 99,28 102,11 109,62 107,40 112,20 109,95 122,01 

 وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :
 

 : تطور كثافة ا٢تاتف النقاؿ(20الشكل رقم )

 
 .وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :
ارتفعت نسبة الولوج اُف شبكة ا٢تاتف النقاؿ  ( الحظنا انو21( و الشكل رقم )15من خبلؿ بيانات اٞتدوؿ رقم )

، وىذه الزيادة العالية ٪ 10.97مع نسبة زيادة قدرىا  2018٪ يف عاـ  122.01إُف  2017٪ يف عاـ  109.95من 
 قدـ أفضل فعالية وسرعات التدفق. جدا تفسر بإختيار التكنولوجيا اليت ت

 عدد المشتركين حسب تكنولوجيا شبكة الهاتف النقال:ت -
 عدد ا١تشًتكُت حسب تكنولوجيا شبكة ا٢تاتف النقاؿ. (:06الجدول رقم )

 2101 2100 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 

GSM 32780165 35615 926 37527 703 39322 328 34789 121 26706 268 20125 227 14385 131 11629 246 
3G - - - 308 019 8 509 053 16684 697 24227 985 21592 863 19239 448 
4G - - - - - - 1 464 634 9 867 671 20621 452 

 146 51490 665 45845 846 45817 965 43390 174 43298 347 39630 703 37527 926 35615 165 32780 المجموع
 وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :
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 عدد ا١تشًتكُت حسب تكنولوجيا شبكة ا٢تاتف النقاؿ (:22الشكل رقم )

 
 والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية المصدر :
( الحظنا فيما ٮتص ا٢تاتف النقاؿ، أف ىذا اجملاؿ يف أوج 22( و الشكل رقم )16من خبلؿ بيانات اٞتدوؿ رقم )

 التوسع من خبلؿ ا١تنافسة اٟتادة لثبلث متعاملُت يف السوؽ اٞتزائرية. حيث إرتفعت نسبة الولوج إُف شبكات ا٢تاتف النقاؿ 

(GSM- 3G- 4Gمع توفَت %10.97اي بنسبة زيادة  2018يف عاـ  %122.01إُف  2017سنة  %109.95من ،
،  G 4٪ من ٣تموع ا١تشًتكُت يف شبكة ا٢تاتف النقاؿ ىم مشًتكُت  40عروض متنوعة و بأسعار تنافسية. وأيضا أكثر من 

التكنولوجيا اليت تقدـ أفضل فعالية وسرعات . ويفسر ذلك باختيار  2017مقارنة بعاـ  2018٪  لعاـ  81.8بزيادة قدرىا 
 التدفق.
 مؤشرات شبكة االنترنت -3.2

 شبكات األلياف البصرية: -
 تطور األلياؼ البصرية.(: 07الجدول رقم )

 2102 2103 2104 2105 2016 2107 2108 
 *120 145 372 127 514 76 700 70 556 61 800 50 231 46 )كم( البصرية األلياف طىل

 الدولية االوتروت وطاق عرض

 *000 050 1 155 810 150 630 155 485 000 278 000 166 448 104 )ثاوية-ميغابايت(

 وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :
 .: تطور األلياؼ البصرية(23الشكل رقم )

 
 والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنةوزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية  المصدر :



 آليات تدويل نشاط شركة كوندورات واإلتصال و تكنولوجيا المعلوم:                           الفصل الثالث

 
112 

( يبلحظ تطور مستمر وبنسب متزايدة حىت إُف غاية 23( والشكل رقم )17من خبلؿ اٞتدوؿ رقم )
ألف كلم ، ليصل  127كلم ، ليتجاوز ويف ظرؼ سنة   76514حيث وصل إمتداد طوؿ األلياؼ  2016سنة 

طرؼ الدولة يف إطار ترقية البنية التحتية  ، وذلك بسبب اٞتهود ا١تبذولة من2018ألف كلم سنة  145
 علومات واإلتصاؿ وٖتسُت ا٠تدمة.لتكنولوجيا ا١ت

يوفر النطاؽ العريض حبل ٤تتمبل بالنسبة للقدرة على تةفَت العملية التثقيفية يف : شبكة األنترنت الدولية -
ا١تعلومات والتفاعلية وا١توارد  حيث ٯتكن لشبكات النطاؽ العريض توفَت ،لداف النامية وا١تتقدمة على سواءالب

  ١تساعدة على تكافؤ الفرص للجميع.ا١تشًتكة وا
 عرض نطاؽ األنًتنت الدولية :(24الشكل رقم )

 
 وزارة الربيد وا١تواصبلت السلكية والبلسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة المصدر :

عن التطور ْتيث بلغ يف  ( يتضح أنو َف يتوقف عرض عرض النطاؽ الدوِف24من خبلؿ الشكل رقم)
-ميغابايت 1.050.000اُف  2018ثانية وارتفع سنة -ميغابايت  810.155حواِف  2017أواخر سنة 

ثانية ، وذلك للمجهودات ا١تقدمة من طرؼ اٟتكومة اٞتزائرية من أجل تلبية حاجيات مستخدمي االنًتنت 
 اٞتزائريُت وكذا تقدٔف خدمة ذات نوعية.

 في الجزائر: ( ( IDI تصاالتاإل و المعلومات ولوجياتكن تنمية مؤشر  -3
 مقياس ضمن مؤشرا 11 بُت ٬تمع مركب مؤشرىو  (IDI)ت واالتصاال ا١تعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر إفّ 

 شىت يف  (ICT) واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا ٣تاؿ يف ا١تستجدات ومقارنة بو لرصد يستعاف مرجعي
 : 1 مايلي قياس يف واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا  مؤشر من الرئيسية ؼاألىدا وتتمثل البلداف،

 إُف وبالنسبة الزمن مر على وتطورىا البلداف يف واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا ٣تاؿ يف ا١تستجدات مقدار -
 .البلداف سائر

 .فيو واالتصاالت لوماتا١تع تكنولوجيا تنمية مستويات حيث من البلداف بُت الفروؽ أي :الرقمية الفجوة -
 ا١تعلومات تكنولوجيا تستعمل أف البلداف استطاعة مدى أو واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا تنمية إمكانات -

 .والتنمية النمو لتعزيز واالتصاالت

                                                           
 .09، ص :  2014االٖتاد الدوِف لبلتصاالت، تقرير قياس ٣تتمع ا١تعلومات،   1
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 الفرعي ا١تؤشر ىي فرعية، مؤشرات ثبلثة إُف واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا تنمية مؤشر ويقسم
 تكنولوجيا باستعماؿ ا١تتعلق الفرعي ،وا١تؤشر واالتصاالت ا١تعلومات تكنولوجيا إُف النفاذ نيةبإمكا ا١تتعلق

 كل يشمل واالتصاالت، ا١تعلومات تكنولوجيا ٣تاؿ يف با١تهارات ا١تتعلق الفرعي وا١تؤشر واالتصاالت، ا١تعلومات
 إلتصاؿ.ا١تعلومات و ا تكنولوجيا وتنمية لسَتورة ٥تتلفة ومكونات جوانب منها

 تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ يف اٞتزائر تطور اتمؤشر (: 08الجدول رقم)
 2108 2101 المؤشر نوع المؤشر

 
 مؤشر ىيكلي

 (مليوف)الثابت تف٢تاا كيمشًت  عدد
  (مليوف)النقاؿ تف٢تاا كيمشًت  عدد

 (مليوف)الثابت يف تر األنًتن كيمشًت  عدد
 (مليوف)النقاؿ تر األنتن كيمشًت  عدد

 ( كلم) البصرية األلياؼ شبكة وؿط
 (G bit-Second )الدوِف ا٠تط حجم

2.92 
32.78 
1.15 
0.30 

46231 
104.488 

4.15 
51.49 
3.06 

19.23 
145120 
1050.00 

 (دينار مليار)القطاع أعماؿ رقم مؤشر إقتصادي
 بالقطاع اإلقتصادية ا١تؤسسات عدد

 (دينار مليار)الصادرات قيمة
 (دينار مليار)الواردات قيمة

459 
200903 
0.076 

86.661 

458 
266301 
1.129 

242.424 
 IDI))  القطاع تطور مؤشر عالمي

 (IDEG)ونيةًت اإللك اإلدراة تطور
2.86 
0.374 

4.67 
0.422 

 .2019وزارة الربيد و تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ، اٞتزائر  المصدر:
 علومات١تا تكنولوجيا قطاع يف ملحوظا تطورا وؿدٞتا أرقاـ تظهر نسبية، وليست مطلقة نظر وجهة من
 االستثمار و الدعم إُف األوُف بالدرجة يعود التطور ذاىو  ،2018 و 2010 ُتب ما ةالفًت  خبلؿ واإلتصاالت

 الدولة طرؼ من قدمة١تا التسهيبلت من استفادو ارجُتا٠ت النقاؿ اتف٢تا متعاملي أف كما،  القطاع يف العمومي
 سنة من تطورا عرؼ قد القطاع يف األعماؿ رقم أف نبلحظ أف كنٯت وأن إال ،استثماراهتم من الرفع أجل من

 بُتسب إلذ ذاى ويعود ، 2010 سنة وعلي كاف ما إُف ليعود 2018 و 2017 سنة ينخفض أف قبل 2010
 فأ قبل روسي مستثمر إُف وحصت باع الذي  ORASCOM  تعامل١تبا اصةٟتا األزمة صٮت األوؿ: ُترئيسي
 أعماؿ يف الركود بعض سبب ما،  زائريةٞتا السوؽ تشبع فيخص الثآف وأما ،وحصت شراء بإعادة الدولة تقـو

 .العمومي اإلستثمار وتقليص النفط أسعار اهنيار بعد خصوصا القطاع
 أو نسبية نظر وجهة من لكنهما بالقطاع، تطورا كذلك يظهراف IDEG و IDI ؤشرين١تا أف رغم

 زائرٞتا احتلت فقد اجملاؿ، ذاى يف متأخرة مراتب تلٖت مازالت زائرٞتا أف يظهراف يا١تعا اصلٟتا للتطور مقارنة
 نعتمد أف األفضل من وأن نرى ذا، ٢تا١تيعا 130 و 102 رتبة١تا 2017 سنة IDEG و IDI مؤشر حسب

 .القطاع ذاى لتطور دقة أكثر ليلٖت ٔفتقد أجل من كذلك أخرى مؤشرات على
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 condorواقع إستخدام تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت داخل مؤسسة  ني:المطلب الثا
و٘تاشيا مع ٕتليات ا١تعلومات و ا١تعرفة واليت سا٫تت يف إنتشار ما يسمى بالتجارة  اإلدارة عصرنة إطار يف

الدوِف دوف  اإللكًتونية اليت قدمت العديد من ا١تزايا والتسهيبلت للمؤسسات اليت ترغب يف العمل على ا١تستوى
 .بتوفَت األجهزة و الرب٣تيات البلزمة condorشركة  قامتاٟتاجة إُف التنقبلت الكثَتة و بأقل تكاليف ٦تكنة 

 الموارد التقنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال بالشركة: -1
وؿ ػػػػػػػػػػػػكوبيوتر ٤تم  500الشركة على ما يقارب  لدى اآلِف اإلعبلـ حظَتة تتوفر :1اآللي اإلعالم حظيرة -0.0

 :آلة طابعة  حيث ٧تد 100وحواِف 
كوبيوتر ١تديرية األنظمة ا١تعلوماتية ا٠تاصة بالشركة وحدىا واليت تعترب من أىم ا١توديريات بإعتبار كل   200 -

 موظفيها عبارة عن  يد عاملة ذات كفاءة عالية ٥تتصة يف ميداف تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ.
 كوبيوتر موزعُت على باقي موظيفيها يف ٚتيع إداراهتا.   300كثر من حواِف أ -

يعترب من أىم الوسائل الضرورية يف اإلتصاؿ الداخلي وا٠تارجي للمؤسسة مع موظفيها الهاتف النقال:  -2.0
ىاتف نقاؿ مصحوب بشر٭تة موزعُت على كوادر  2000توفر الشركة حواِف وكذا مع زبائنها و مورديها حيث 

 ركة .الش
ىاتف ثابت مصحوبة بآلة فاكس موزعة على  ٧500تد حواِف و الفاكس: إستعمال الهاتف الثابت  -3.0

 مديريات ومصاٌف الشركة إال أنو ٤تدود اإلستعماؿ بسبب توفر ا٢تاتف النقاؿ. مكاتب
 بنقل تسمحمات و اإلتصاالت حيث ا١تعلو  لتكنولوجيا القاعدية البنية الشبكات ٘تثل :2الشبكات -4.0

ذات  التدفق السريع و الفائق السرعة بشبكات ا١تركزية اإلدارة مصاٌف ٥تتلف ترتبط. ا١تواقع ٥تتلف من ا١تعلومات
األ٫تية البالغة اليت تقـو بنقل ومعاٞتة ا١تعلومات و إرساؿ الطلبيات يف الوقت و ا١تكاف احملددين و بأقل تكلفة 

 %90، ْتيث  أكثر من  Salle de réseauة للشبكات  ٦تكنة، فنجدىا تتوفر على ثبلث قاعات متخصص
 من أجهزة الكومبيوتر ا١تتوفرة للمؤسسة موصولة هبذه الشبكات ، ويتم إستعماؿ شبكة األنًتنيت يف اجملاالت

 التالية:
 ؛ٕتارية أغراض -
  ؛واإلشهار اإلعبلف -
 ؛ العمومية ا١تناقصات على اإلطبلع -
 ؛الطلبيات إجراء -
 ؛التكنولوجية اليقظة -
  ؛التسيَت يف ا١تساعدة ا١تعلومات مصدر -

                                                           
 مقابلة مع مسؤلُت إدارة ا١توارد البشرية .  1
 مقابلة مع  أحد مسؤِف مديرية األنطة و ا١تعلومات.  2
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 . الصادرات تطوير -
 يف إلكًتونيك كوندور مؤسسة سعت: condo" داخل شركة ERPإستخدام نظام المعلومات " - 2

( ابتكار اٟتياة) الشعار ورفع تنافسية جد سعرية ميزة خبلؿ من طويلة ١تدة واستمرارىا تنافسية مزايا إكتساب
 أ٫تها ومن اٟتديثة، والربامج والوسائل التقنيات على باالعتماد االسًتاتيجي ا٢تدؼ ذاى لتحقيق توجهها فكاف

 Entreprise Resource Planning)) ا١تؤسسة موارد ٗتطيط نظاـ خاصة متطورة معلومات أنظمة اعتماد
ERP  سسةبا١تؤ  اٞتوىرية األنشطة مع ا١تعلومات تكنولوجيا أدوات ربط خبلؿ من وىذا، 2008منذ سنة 

 من ا١تؤسسة اليو تسعى الذي الرئيسي وا٢تدؼ ،(األفراد وا١تالية، احملاسبة التسويق، و البيع التموين،، تاجاإلن)
 تلبية على قادر ٤توسب معلومات نظاـ يف والوظائف األقساـ بُت التكامل ٖتقيق ىو األنظمة ىذه تطبيق خبلؿ
 وفعالية بكفاءة تطبيقو أجل من والكفاءات ا١تهارات ذوي مؤىلة بشرية موارد بتوفَت الفعلية احتياجاهتا ٚتيع وفهم
 ا١تعلومات أنظمة وتطوير بناء يف وا١تتخصصُت واحملللُت ا١تصممُت من ٣تموعة مع خاصة والتنسيق بالتعاوف وىذا

 HISENSE. 1 عا١تيا ا١تعروفة الصينية ا١تؤسسة إُف ينتموف والذين
 تطبيقو قبل منها تعآف كانت اليت ا١تشاكل من الكثَت حل يف ERP نظاـ على ا١تؤسسة اعتمدت لقد

 ٥تتلف إعداد يف كبَت جهد وبذؿ القرار الٗتاذ ا١تناسب الوقت يف ا١تعلومة وصوؿ وتأخر أخطاء حدوث من
 .اٍف...الوقت وتضييع اٞتماعي التنسيق غياب مع الروتينية التقارير

 ساعد" و لذي ERP" ا١تؤسسة موارد ٗتطيط اـنظ اعتماد إُف كوندور مؤسسة ٔتسؤوِف دفع ما وىذا
 احملدد الوقت يف ٔتهامهم والقياـ اٞتماعي العمل خبلؿ من وظائفهم يف أكثر التحكم على با١تؤسسة ا١توظفُت

 دقيقة معلومات تقدٔف مع بدقة العمليات سَت ومتابعة ا١تراقبة عملية تسهيل على يعمل وأيضا تأخَت، دوف
 جنت كوندور فمؤسسة وهبذا معُت، مشكل ٟتل ا١تناسب القرار الٗتاذ ا١تناسب تالوق يف وكافية وصحيحة

 يف ا١توجودة ا١تعلومات أنظمة ٥تتلف  بُت التكامل ٖتقيق أجل منERP  نظاـ تطبيق بعد الفوائد من الكثَت
 حديثة وتقنيات أجهزة ٘تتلك أهنا طا١تا والرقابة التنظيم، التخطيط، أنشطة لدعم ا١تختلفة اإلدارية ا١تستويات

 نظاـ تستخدـ فهي ولذلك. إٍف...وا١تنافسُت واألسواؽ الزبائن عن ضخمة بيانات قواعد على وباالعتماد ومتطورة
 ٥تتلف بُت ا١تتدفقة ا١تعلومات ودقة جودة وٖتسُت للمؤسسة التنافسية القدرات لتعزيز ا١تؤسسة موارد ٗتطيط
 وذلك ٢تا الفقري العمود ىو كوندور مؤسسة تستخدمو الذي ظاـالن ىذا ويبقى .با١تؤسسة واإلدارات األقساـ
 التقارير وإعداد ومعاٞتتها البيانات لتخزين كبَتة وإمكانيات الفوري التحليل من النظاـ يوفره ما كل بسبب
 يطٗتط نظاـ وتطبيق تطوير عملية يعيق كبَتا ٖتديا تشكل اليت األساسية ا١تشكلة تبقى ولكن. ا١تناسبة اإلدارية

 سيبقى الذي التحدي ىو وىذا هبا وتطبيقو لتطويره الكايف والوقت العالية بالتكلفة ٖتديدا تتمثل ا١تؤسسة موارد
 .ا١تؤسسة إدارة يواجو

                                                           
 -دراسة حالة مؤسسة كوندور لبللكًتونيات بربج بوعريريج -خداـ نظم ا١تعلومات يف ٖتقيق ا١تيزة التنافسيةسليمة عبد ااهلل، كماؿ عايشي. دور است 1

 .456،ص 2017(، جامعة باتنة، جواف  2)٣12تلة االقتصاد الصناعي، العدد 
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 :condorلشركة  التنافسية الميزة تحقيق في واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا االستراتيجي الدور -3
 تسمح واليت ا١تستعملة العالية للتكنولوجيا نظرا فس،التنا شديدة سوؽ يف condor شركة تنشط

 أف سوؽ ىكذا يف واالستمرار البقاء أرادت اذا condor على وبالتاِف آلخر حُت من جديدة منتوجات بعرض
 ا١تنشود ا٢تدؼ بتحقيق ٢تا تسمح تنافسية مزايا تطوير أو د ا٬تا ٖتاوؿ
 األمثل االستعماؿ ىي معروؼ ىو كما الكفاءة:  condor شركة في التنافسية الميزة بناء أسس -0.3
 ما خبلؿ من كوندور مؤسسة يف الكفاءة وجود على االستدالؿ وٯتكن ، أىدافها ٖتقيق اجل من ا١تؤسسة ١توارد
 :يلي
 من العليا اإلدارة بو تقـو ما على كوندور مؤسسة يف الكفاءة ٖتقيق يتوقف :األعلى القيادي المستوى -

 بُت التنسيق إحداث يف يساعد مرف تنظيمي ىيكل بناء حيث من ١تواردىا األمثل ستعماؿاال يف فعالة ادوار
 .سهولة بكل ا١تعلومات وانتقاؿ االتصاؿ عملية ويسهل ا١تؤسسة وظائف كافة

 ١تستويات وٖتقيقها ٧تاحها ىو مؤسسة بأي البشرية ا١توارد تنمية أف ا١تعروؼ من :البشرية الموارد إدارة -
 التميز عنصر باعتباره للموارد اٟتسن التسيَت طريق عن ا١تورد ىذا بتطويركوندور   قامت ذلكل عليا كفاءة
 ا١توارد مديرية عرب ا١تؤسسة تسعى ا١تؤسسة اسًتإتيات مع التميز إسًتاتيجية ولتطابق السوؽ مستوى على

 :إُف البشرية
 العاملُت؛ إشراؾ 
 والتقنيُت؛ اإلطارات مستوى من والرفع التطوير 
 ا١تعرفة؛ مُتتث 
 ؛العاملُت لباقي ا١تؤىبلت ٖتسُت 
 من%  75 من أكثر أف حيث كفاءة، وذات شابة إطارات توظيف)  التوظيف طريقة مراجعة 

 ؛( جامعي مستوى ذو ا١تؤسسة إطارات
 األجور سلم يف ا١تتعاونُت تصنيف. 

 يف تشارؾ فهي) فاءاتالك من بالرفعوذلك  الشركة في والعالقات العمل تشخيص و المهنية تطوير -2.3
 -الفرد تطور إمكانية على يساعد الذي احمليط على التفتح ٓتلق -( األفراد مسؤوليات من الرفع ا١تؤسسة، ٖتسُت
 ْتيث: ا١تؤسسة لنجاح البلزمة القدرات ٚتع على يساعد الذي التنسيق دور بأداء

  لػػػػػػػػػػػػػػػػػالتنق و الرقي ،وا١تستقبلية ةاٟتالي الوظيفة مع األفراد تأقلم :رتقاءواإل الوظيفة مع التأقلم -
reclassement-reconversion)) والتحوؿ الًتتيب إعادة (promotion- mutation ). 

 التطور على األفراد تساعد -؛ التقنية للتغَتات األفراد ٖتضَت -التنبؤ؛ خطوة تشجيع: وذلك بالتغيير استباق -
 .الذايت
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 تكنولوجيا التسيَت،:  الذي ٖتدثة ا١تؤسسة يف كل سنة منذ نشأهتا  اإلتقاف وراتود التكوين ٣تاالت أىم ومن
 :اآليت اٞتدوؿ يف نلخصو الذيو  ا١تؤسسة وثقافة االتصاالت

 2018لسنة  condor شركةب والتدريب التكوين :(09الجدول رقم )
 الساعات عدد األيام التعداد مجال التكوين قطاع النشاط

 التسيير
 ا١توارد البشرية، ا١تاليةمناٚتنت:

 واحملاسبة، التجاري، الشراء التموين
 االتصاؿ واللغات

130 30 720 

تكنولوجيا المعلومات و 
 االتصاالت

 التطور،الشبكة،االستغبلؿ، اإلشارة،
 ،تصليح الشبكة

75 21 504 

 216 9 330 ثقافة ا١تؤسسة الوافدون الجدد
 يف داخل وخارج الوطن، تربصات قصَتة ا١تدىعبارة عن أياـ دراسية، ندوات  اإلطارات

عبارة عن ملتقيات ومشاركات وطنية ودولية، زيارة معارض الكتساب التجارب واالطبلع  اإلطارات السامية
 على ا١تستجدات.

 للشركةباإلعتماد على الوثائق الداخلية  الطالبمن إعداد  المصدر:

 condor الشركة اإلتصال في تدويل نشاطالمطلب الثالث: مساىمة تكنولوجيا المعلومات و 
 ةيالعا١ت أو ةيالدول األسواؽ ٨تو منتجاهتا لدفع متنوع دوِف قييتسو  جيمز  على كوندور مؤسسة تعتمد

و ىذا من خبلؿ إتباعها  ةيالدول السوؽ يف مرموقة مكانة إكتسابو  ةيالدول لؤلسواؽ غزوىا اجل من كذالك
يا ا١تعلومات و االتصاالت اٟتديثة ٦تا يسمح ٢تا بتوفَت الوقت وتقليل ١تزيج متكامل و إستعما٢تا لتكنولوج

 التكاليف و زيادة األرباح.
 االلكًتوٓف التسويق يتمتع تأثير تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال )األنترنت( في تنشيط المبيعات: -0

 أكثر وفردية شخصية بصورة( ا١تستهلك) ا١تشًتي ٥تاطبة من اإلدارة ٘تكنت كلما إذ كبَتة، ترو٬تية بأ٫تية الفردي
 التسويق هبا يتمتع بات اليت األ٫تية وبسبب. أفضل بصورة ا١تنظمة إُف وجذبو إستقطابو على قادرة كانت كلما

 التسويقي النمط ىذا تضمُت الضروري من وصار اٟتديثة، ا١تنظمات ٧تاح يات ضرور من أصبح فقد اإللكًتوٓف
 .وعملياهتا ا١تنظمة أنشطة يف

 ١تا وذلك كوندور، مؤسسة مبيعاهتا تنشيط يف االلكًتوٓف التسويق تستعمل اليت ا١تؤسسات بُت ومن
 ٟتاجياهتم واالستجابة الرقابة يف وا١ترونة العمبلء، مع التواصل ٖتسُت وكذا ، الشركة مبيعات حجم رفع يف ٭تققو

 .أكثر رْتية للمؤسسة توفر واليت ا١تنخفضة والتكلفة يوفرىا اليت التنافسية القدرة عن ناىيك
 :التالية االتصالية الوسائل على مبيعاهتا تنشيط يف تعتمد كوندور شركةف

 ماي 23 يف إنشاؤىا مت ، Facebook على صفحة Condor شركة ٘تتلك": Facebook"فايسبوك -0.0
 حاليا وؼا١تعر  وىو 2017 سبتمرب 21 يف إٝتها بتغيَت قامت مث Condor Informatique بإسم 2013

condor  Electroménage، كاآليت بلداف عدة ومن األشخاص من العديد الصفحة ىذه بإدارة يقـو:  
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   با١تؤسسة ئلتصاؿػػػػػػل معلومات مستواىا على وتتوفر، تونس من واحد و كندا من و إثنُت اٞتزائر، منٜتسة 
 حازت. التجاري نشاطها حوؿ معلومات توفر وكذلك ،(اٍف...ا١توقع اإلكًتوٓف، الربيد ا٢تاتف، رقم)يف تتمثل

 بعمليات والقياـ ا١تؤسسة بريد على شخص 254 زيارة حققت كما ومتابع، معجب مليوف واحد  على الصفحة
 ٥ترجات على باإلعتماد وذلك ا١تؤسسة لصفحة مفصل ٖتليل بتقدٔف نقـو سوؼ ا١تبحث ىذا خبلؿ ومن. الشراء
 أكثر ٖتديد كذلك معُت، موضوع يف نشره مت ٤تتوى أشهر عن حثللب تطبيق فهو"  BuzzSumo تطبيق

ي، حيث يتم من خبلؿ ىذه الصفحة ترويح مبيعات الشركة اإلجتماع التواصل مواقع يف ا١تؤثرين األشخاص
 بالطريقة التالية:

 يف ةا١تدفوع اٞتانبية اإلعبلنات أو اإللكًتوٓف الربيد خبلؿ من األشخاص بدعوة وذلك: للصفحة الترويج -
Facebook األخرى اإللكًتونية وا١تواقع ا١تدونات و٥تتلف 

 كذلك ٥تتلفة، وعروض إعبلنات خبلؿ من اإلعبلنية رسائلها بنشر ذلك بعد ا١تؤسسة تقـو: المحتوى نشر -
 . وا١تعجبُت الزوار ملل لتجنب وترفيهية تثقيفية ٤تتويات نشر

 إنتباه ّتذب يقوموف حيث ا١تسوقُت إليها يسعى اليت ا٠تطوات أىم من وىي: معجبين إلى الزوار تحويل -
 . الصفحة إُف لئلنتساب الرغبة فإثارة إىتمامهم إثارة مث ومن والزوار ا١تستخدمُت

 من الزائر دفع فمن ٖتقيقو إُف ا١تسوقُت يسعى الذي األساسي ا٢تدؼ وىو: زبائن إلى المعجبين تحويل -
 الصفحة مسؤوِف مع ويتفاعل يتواصل فيصبح ا١تؤسسة لدى احملتمل الزبوف ٔتثابة يكوف معجب إُف مستخدـ

 والء  وٖتقيق بلوغ ألجل العبلقة وتوطيد اإلتصاؿ جهود تكثيف ا١تؤسسة وعلى
 ٘تتلك ف أ ا١تؤسسة على فيجب اإلعداد، ٔترحلة ٘تر أف البد بالتسويق البدء قبل :Youtube اليوتيوب -2.0

 على تتوفر أف ٬تب كما عنها، ا١تهمة ا١تعلومات ٚتيع إدخاؿ على اٟترص معYouTubeاؿ داخل حسابا
 .وا١تنتجات للخدمات بالتسويق القياـ خبل٢تا من ٯتكن اليت الفيديوىات

 وفق وذلك مبيعاهتا، حجم رفع أجل من اليوتيوب على ا١تؤثرين شهرة على كوندور مؤسسة تعتمد حيث
 رابح العبلقة اطار يف البنود ىذه واحًتاـ الطرفُت التزاـ توضح اليت البنود ٚتيع على ٭تتوي ا١تؤثر، مع مكتوب عقد
 .رابح
 ٔتنتجات التعريف يف يساىم كذلك:  WWW.CONDOR.DZ كوندور لشركة يالرسم الموقع -3.1

 وصور للمنتجات التقنية ا٠تصائص كل على ا١توقع يتوفر حيث الشراء عملية على الزبائن حث وبالتاِف ا١تؤسسة
 .ا١تنافسُت ٔتنتجات مقارنة لو ا١تميزة والتكنولوجيا الضماف، كمدة با١تنتج ا١تتعلقة وماتا١تعل وكل ا١تنتجات

 وىذا اٞتدوؿ يبُت نسبة ا١تتابعُت الذين يستطيعوف إقتناء طلبياهتم من خبلؿ ىذه ا١تواقع:
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 من خبلؿ مواقع التواصل اإلجتماعي. Condor  شركة عدد متابعي(: 21الجدول رقم)
 عدد المتابعين لكتروني للشركةالموقع اال 
 مليوف متابع  https:--fr-fr.facebook.com-CondorMobileDZ- 1.7 فايسبوك
 متابع https:--www.youtube.com-c-CondorElectronics-featured 17K يوتيوب 
 متابع https:--www.instagram.com-condor_mobile-  66.5 K انستغرام

 وثائق ا١تؤسسة ومن صفحاهتا عرب األنًتنت. الب باالعتماد علىمن اعداد الطالمصدر:
 دور إبراز سنحاوؿ: كوندور شركة تنافسية مؤشرات على تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال تأثير -2

 :مؤشراهتا لبعض دراسة خبلؿ من كوندور مؤسسة تنافسية ٖتسُت يف تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ
 من إلكًتونيك كوندور مؤسسة تعترب :الشركة  تكلفة على المعلومات و اإلتصال تكنولوجيا  تأثير -1.2

 القطر مستوى على أنواعها ّتميع واإللكًتونية الكهرومنزلية األجهزة صناعة يف الرائدة اٞتزائرية ا١تؤسسات
 السوداف ردف،األ) والعربية الوطنية األسواؽ مستوى على ومتميزة واسعة سوقية مكانة ٘تلك فهي اٞتزائري،

 وأجانب عرب موردين من ا١تتعاملُت ٥تتلف مع التفاوضية والقدرة اٞتيدة بالسمعة تتمتع فهي ،(...تونس
 ا١تنافسة اشتداد وأماـ ،(...الياباف أ١تانيا، اٞتزائر، د،ي، ا٢تند، األمريكية، ا١تتحدة الواليات الشمالية، الصُت،كوريا)

 منتجاهتا ٘تييز خبلؿ من السوقية حصتها رفع إُف كوندور مؤسسة سعت االلكًتونيات قطاع يف ا١تؤسسات بُت
 البيع بعد ما خدمات وتقدٔف ا١تنخفض والسعر ( 2008 سنة منذ 9001 و االيزو شهادة) اٞتودة حيث من

 السريعة االستجابة خبلؿ من زبائنها على واحملافظة اٞتدد الزبائن من ٦تكن عدد أكرب لكسب منها ٤تاولة وىذا
 بوعريريج بربج  ( CRISTOR UNIE,COBRA) ٔتنافسيها مقارنة بسرعة ورغباهتم احتياجاهتم بتلبية م٢ت

SATERAX SAMHA  ،بسطيف"SAMSUNG"   ،بسطيفESSALEM بتبسة. 
 ميزة خبلؿ من طويلة ١تدة واستمرارىا تنافسية مزايا إكتساب يف إلكًتونيك كوندور مؤسسة سعت و٢تذا

 على باالعتماد االسًتاتيجي ا٢تدؼ ىذا لتحقيق توجهها فكاف(، ابتكار اٟتياة) الشعار عورف تنافسية جد سعرية
 ا١تؤسسة موارد ٗتطيط نظاـ خاصة متطورة معلومات أنظمة اعتماد أ٫تها ومن اٟتديثة، والربامج والوسائل التقنيات
 التموين اإلنتاج،) ا١تؤسسةب اٞتوىرية األنشطة مع ا١تعلومات تكنولوجيا أدوات ربط خبلؿ من وىذا ، 2088

 ىذه تطبيق خبلؿ من ا١تؤسسة اليو تسعى الذي الرئيسي وا٢تدؼ ،)األفراد وا١تالية، احملاسبة والتسويق، البيع
 ٚتيع وفهم تلبية على قادر ٤توسب معلومات نظاـ يف والوظائف األقساـ بُت التكامل ٖتقيق ىو األنظمة

 وىذا وفعالية بكفاءة تطبيقو أجل من والكفاءات ا١تهارات ذوي مؤىلة ةبشري موارد بتوفَت الفعلية احتياجاهتا
 والذين ا١تعلومات أنظمة وتطوير بناء يف وا١تتخصصُت واحملللُت ا١تصممُت من ٣تموعة مع خاصة والتنسيق بالتعاوف
 .HISENSE  عا١تيا ا١تعروفة الصينية ا١تؤسسة إُف ينتموف
تكنولوجيا  تأثَت يظهر :Condor  شركةإلتصال على إنتاجية تأثير تكنولوجيا المعلومات و ا -2.2

 ستثماراتاإل إُف إضافة البشري، ا١تورد على تأثَته خبلؿ من الشركة إنتاجية على ا١تعلومات و اإلتصاالت
 تأثَت نلخص و ،الشركة إُف اٟتديثة التقنيات و ا١تعدات إدخاؿب لتكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ وذلك الضخمة



 آليات تدويل نشاط شركة كوندورات واإلتصال و تكنولوجيا المعلوم:                           الفصل الثالث

 
120 

 (جديدة عمليات وإدخاؿ القائمة ا١تنتجات ٖتسُت)الشركة  ولوجيا ا١تعلومات و اإلتتصاؿ يف تطور أعماؿتكن
 : يف البشري موردىا على خصوصا

 ا١تطورة؛ ا١تنتجات عدد زاد كلما العماؿ ومهارات خربة زيادة 
 ؛الشركةاحتياجات ْتسب التكوينية السياسة وتدعيم تعزيز 
 العاملُت؛ لدى علميوال ا١تعريف الرصيد زيادة 
 السوؽ يف و٧تاحا رْتية أكثر منتجات تطوير مع وىذا إنتاجيتهم، زيادة على العاملُت ٖتفيز. 
 .شركةلل ا١تضافة القيمة يبُت ا١تواِف واٞتدوؿ

 () الوحدة ألف دج(2021-2016) الفًتة خبلؿ Condor شركةل ا١تضافة القيمة (:20الجدول رقم )
 السنة
 
 البيان

2106 2107 2108 2109 2121 2120 

القيمة 
 المضافة

1.032.639 1.647.207 2.499.700 3.380.140 .180.1232 2.350.110 

 .مديرية احملاسبة و ا١تاليةمن اعداد الطالب بااعتماد على  المصدر:
 وعي ىي (،21من خبلؿ البيانات ا١توجودة باٞتدوؿ رقم ) ستخبلصهاإ ٯتكن اليت األساسية النتيجة

  صورة بتحسُت وارتباطهم ،الشركة تنافسيةتقوية   يفاإلتصاؿ  تكنولوجيا ا١تعلومات و ٫تيةأل لشركةبا لُتالعام
 دج 0.67 من رتفعتإ العامل إنتاجية أف حيث ،تهاإنتاجي بتحسُت ٝتح ما وىذا السوؽ، يف ومكانتها الشركة

 .شركةلل ا١تضافة القيمة زيادة إُف العامل إنتاجية يف الزيادة ترجع و 2019 سنة دج 1.3 إُف 2016 سنة
 أرباحا الدراسة ٤تل الشركةا حققت لقد :الشركةتأثير تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال على أرباح  -3.2
 :ا١تؤسسة أرباح تطور يبُت ا١تواِف واٞتدوؿ التكاليف ٗتفيض السًتاتيجية تبنيها نتيجة وىذا معتربة

 )الوحدة ألف دينار( Condorشركة : أرباح (22الجدول رقم )
 السنة         

 2120 2121 2109 2108 2107 2106 البيان

 235.658 419.300 758.675 573.616 254.315 27.599 الصافية النتيجة
 .مديرية احملاسبة و ا١تاليةمن اعداد الطالب باالعتماد على :  المصدر

 خبلؿ يف تزايد مستمر هاأرباح أف حيث ةمعترب  أرباح ٖتققالشركة  أف نبلحظ عبله،أ اٞتدوؿ خبلؿ من
وسائل ل الشركةا إلستخداـ راجع وىذا  2019، لتصل إُف أعلى قيمة ٢تا سنة 2018، 2017، 2016وات السن

بعملية  لقياـ الشركة إضافة ،الشركة منتجات على اٞتزائري ا١تستهلك إقباؿ ا١تعلومات و اإلتصاؿ، زتكنولوجيا 
 .التكلفة ٗتفيض سياسة تنتهج الشركة أف خاصة واألردف، وتونس ليبيا من كل إُف التصدير
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 نتيجة مورديها لبعض الشركة فقداف إُف ىذا جعر و ي ها ،أرباح ا٩تفضت 2021، 2020 يتسن ويف 
 ا١تادة على اٟتصوؿ الشركة على فرض الذي األمراليت حدثت داخليا وخارجيا   االقتصادية و السياسية األزمات
 ٖتقيق إُف تسعى فإف الشركة و٢تذا ،الواحدة الوحدة إنتاج تكلفة يف زاد ٦تا السابق، عن مرتفعة ربأسعا األولية

 .للخارج التبعية من التخلص و األولية ا١تادة أسعار يف للتحكم وذلك با١تائة، 100 بنسبة ا٠تلفي التكامل
ستعماؿ إ مىسا: Condor لشركة  التصدير آلية تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تعزيز دور -3

 ِفو دلا ستوىا١ت علىبشكل كبَت يف زيادة رقم أعما٢تا و٧تاحها   Condor شركةتكنولوجيا اإلعبلـ و اإلتصاؿ ل
من طرؼ  عتمدا١ت التسويقي زيجا١ت على أثَتىاتؿ خبل من تسويقية داةأك إعتمدهتا حيث الطويل، ىدا١ت يف وذلك

 فكا حيث 2019 سنة % 40 ب قدرت سوقية حصة ٖتقيق و هتامبيعا حجم تعظيم من مكنها ٦تا لشركة،ا
 خبلؿ من ونيةاإللكًت   األجهزة سوؽ على يمنةا٢ت يف ا٢ت َتالكب األثر ISO 26000 منظمةإُف  الشركةـ إنضما
 .ككل واجملتمع ُتالعامل رضى وٖتقيق باٞتودة تتعلق واليت واصفةا١ت ذهى تفرضها اليت ةالدعاي
َف تعد شركة كوندور تكتفي بالنشاط يف السوؽ  2016يف : Condor شركة في وليلدالتسويق ا -0.3

احمللي بعدما تشبعت ىذه األخَتة ٔتنتجاهتا فأصبحت تفكر بوضع إسًتتيجيات و أىداؼ عا١تية توسعية، وقد  
، حيث كاف وراء التوجو اٞتديد، العديد من العوامل و ا١تستجدات اليت شجعتها على إخًتاؽ األسواؽ العا١تية

 لككذ ةيالعا١ت أو ةيالدول األسواؽ ٨تو منتجاهتا لدفع متنوع دوِف قييتسو  جيمز  على كوندور مؤسسة تعتمدإ
 متكامل جي١تز  تباعهاإ ؿخبل من وىذا ةيالدول السوؽ يف مرموقة مكانة إلكتساب ةيالدول لؤلسواؽ غزوىا جلأ من

 :ليي ٦تا مكوف
 الدوِف قيالتسو  اساتيس على الشركة تعتمدالتنافسية: و الميزة  Condorشركة المنتوج الدولي ل -

 كوندور اف ٧تد للشركة، حيث كلييا٢ت ليالتحل خبلؿ منو   ةيدول ةيتنافس زةيم قيولتحق منتجاهتا ريلتصد
 فرعا ٘تتلك ثيح الدوِف السوؽ من الشركة بينص ادةيوز  عاتيمب حجم ادةيلز  ةيفعال أكثر أبعاد على ترتكز
 لدفع جذاب بشكل ا١تصممة العبوة وكذلك ةيا٠تارج تاا١تؤثر  من ا١تنتج ةيٛتا فتويوظ ذيال الغبلؼ لصنع

 وحصو٢تا جودهنا ُتٖتس اُف ا١تؤسسة سعت ثيْت الثالثة ا١ترتبة اٞتودة لتأيت اقتنائو على لئلقباؿ ُتا١تستهلك
 ثيح الضماف، وكذا كوندور منتجات يف الثقة األجنيب ا١تستهلك اعطى ما ىو، 9000 اٞتودة شهادة على

 يف هايمنافس على تتفوؽ وبذلك اشهر  24 اُف الضماف مدة لًتتفع اشهر  18 الضماف مدة ةيالبدا يف كانت
 األسواؽ ا١تؤسسة دخوؿ ٟتداثة وذلك زييوالتم ةيالتجار  العبلمة من كل ةَت األخ تباا١تر  لتأيت .الصناعة نفس
 ماتسعى وىو اجملاؿ، ىذا يف ةيالعا١ت ةيالتجار  العبلمات مثل معروفة ستيل لكوندور ةيالتجار  فالعبلمة ة،يالدول

 .أسواقها يف ةيالعا١ت ا١تاركات تنافس لكوندور ةيالتجار  العبلمة جعل من اإلدارة ويإل
 من ديالعد على ةيالدول منتجاهتا َتتسع يف كوندور شركة تعتمد :Condorشركة ل الدولي ريالتسع -

 على طرةيالس الشركة ٖتاوؿ فبهذا التكلفة أساس على السعر ديٖتد يف لةا١تتمث اتيجيتاواإلسًت  اساتيالس
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 نافسةم أخرى منتجات أسعار مع ةيتنافس أسعارىا لتكوف ا١تنتجات أسعار يف التحكم ثيح من فيالتكال
 :ةيالتال قةيبالطر  السعر ٖتدد ثيح ٢تا،

 (.الواحدة للوحدة الربح ىامش+  الواحدة حدةللو  ةَت وا١تتغ الثابتة فيالتكال ٣تموع= ا١تباعة الوحدة سعر)    
 فيالتكال فقط ادةيبز  احمللي للسوؽ ايمساو  كوفي أف السعر ديٖتد كوفي أف على ا١تؤسسة تعملحيث 

 ةيالتجار  العبلمات من دةيشدال وا١تنافسة األسواؽ يف معروؼ َتغ ا١تنتج أف على دؿي ٦تا ريللتصد ةياإلضاف
 .األخرى

 َتالغ عيالتوز  ةيجيتااسًت  على منتجاهتا عيتوز  يف كوندور تعتمد الغالب يف: Condor كةشر ل الدولي عيالتوز  -
 ىذا عمبلئها ةيأغلب ثلوفٯت نيوالذ والتجزئة، اٞتملة وسطاء مع تتعامل ثيح مباشرة، َتالغ القنات اي مباشر

 َتكب ْتجم شًتوفي نيالذ نيَت ا١تس مع تعاملها يف ا١تباشرة القناة على تعتمد أخرى جهة ومن جهة، من
 للعمبلء حساهبا على النقل خدمة ا١تؤسسة توفر اإلطار ىذا وضمن(. ةياإلقتصاد ا١تؤسسات أصحاب)

 .با١تؤسسة ا٠تاصة النقل وسائل ذلك يف وتستخدـ ،ُتالدائم
 ُتب ا١تفاضلة ةيعمل توِف ثيْت ا١تستهدفة أسواقها ةيتغط قصد التلقائي عيالتوز  ةيجيتاإسًت  ا١تؤسسة تنتهج

 وذلك ةيالدول األسواؽ يف ا١تنتجات صورة ُتلتحس للمؤسسة َتالكب اٟترص على دؿي فائقة، ةيعنا عيالتوز  قنوات
 .ا١تناسب وا١تكاف ا١تناسب الوقت يف منتجاهتا ٔفبتقد

 من فعاؿ عنصر كونو الدوِف جيالًتو  على كوندور مؤسسة تعتمد: Condor شركةل الدولي جيالترو  -
 على ةي٬تالًتو  ٛتلتها يف تعمل ثيْت للمؤسسة ةيالدول ةيالسوق اٟتصة حجم ادةيز  يف قييو التس جيا١تز  عناصر

 اـيالق ٢تا كني َف ما وىو لو ا١تخصصة ةيناز يا١ت ضعف على دؿي ٦تا االسواؽ يف منتوجاهتا عيٞتم دىايتوح
 اٟتملة طيتنم فسري ذاوى األسواؽ عيٞتم ا١تنتجات طيتنم ةيجيتااسًت  إلتباعها كذلك مكثفة ةي٬تترو  مجابرب 

 .ةي٬تالًتو 
 وىو مباشرة للمستهلك ةي٬تالًتو  اٟتملة توجو أي اٞتذب، ةيجيتاإسًت  على كوندور مؤسسة تعتمدحيث 

 ويتول الذي َتالكب االىتماـ على دؿي ما وىذا اٞتذب ةيجيتاإسًت  أي يُتالدول ُتا١توزع من ا١تنتج بطلب قـوي
 .الدوِف ا١تستهلك ذىن يف وا١تؤسسة للمنتج ةيالذىن الصورة ُتٖتس و٤تاولة هاي١تستهلك ا١تؤسسة

   : Condorإستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في إدارة التسويق الدولي لدى  -2.3
بعدما  أدركت ا١تؤسسة دور و أ٫تية  إستعماؿ وسائل تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ خاصة األنًتنت ٦تا توفره 

 حققتود على ا١تؤسسة باإل٬تاب ٦تا يسمح ٢تا بتوفَت الوقت وتقليل التكاليف وزيادة الربح. حيث من مزايا تع
با٠تارج أماـ منافسيها سنة  السوقية حصتها وكذا اأعما٢ت رقم مستوى على ةظملحو  تطورات Condor شركة

 و اليت ٯتكن توضيحها فيما يلي:  بعد سنة  و زيادة رقم أعما٢تا التصديري
بعد إستعماؿ  Condor شركةؿ أعما رقم تطور عرض كننا: ٯت Condor  كةشر  أعمال رقم تطور -

 ( :2021 – 2012وسائل تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ يف الفًتة  ) 
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    (2021 – 2012من سنة ) Condorتطور رقم أعماؿ شركة  (:23الجدول رقم ) 
 مليون دج :الوحدة                                                                                          

 . Condor قسم احملاسبة لشركة من إعداد الطالب باالعتماد على بيانات  المصدر:
 

 ( 2021 – 2012من سنة ) Condorتطور رقم أعماؿ شركة  :(25الشكل رقم )

 سابقة من اٞتدوؿبناءا على ا١تعلومات ال الطالبمن إعداد  :المصدر
 شركةؿ أعما لرقم بطيئالو  ستمرا١ت اإلرتفاع ،أعبلهالشكل البيآف  و (23رقم ) يظهر من اٞتدوؿ    

Condor منذ بداية  و واضح بشكل كبَت لَتتفع، % 37( بنسبة قدرىا 2015- 2012) ةالفًت  ؿخبل
مليار دينار جزائري  93مة حيث بلغت قي 2019لتصل إُف أعلى قمة ٢تا سنة  % 62بزيادة قدرت  2016

 أدائها ة من قبل الشركة لتحسُتإُف اجملهودات ا١تبذول يف رقم أعما٢تا ويرجع ىذا التطور،  % 88ٔتعدؿ يفوؽ 
 على تعود مزايا من توفره ا١ت، من خبلؿ إستخداـ وسائل تكنولوجيا اإلعبلـ و اإلتصاؿ وزيادة عملياهتا اإلنتاجية

كما أف مباشرهتا يف عملية التصدير  ،الربح وزيادة التكاليف وتقليل الوقت بتوفَت ٢تا يسمح ٦تا باإل٬تاب ا١تؤسسة
 سا٫تت ىي األخرى يف رفع و تعظيم رقم أعما٢تا. 2016بداية من سنة 

 لدى االساسي ا٢تدؼ (: 2120 – 2106من سنة ) Condorتطور رقم األعمال التصديري لشركة  -
 دةااالر  ٢تذه وٕتسيدا االجنبية االسواؽ بغزو الكفيلة التصدير لياتآو  تميكانيزما يف التحكم ىو الشركة ىذه

 ستخدام وسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال )فيسبوك ، يوتيوب ، االنترنت(إ 

 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 2104 2103 2102 السنوات
رقم 

 األعمال
23500 26600 290000 43000 7755 8248 9150 9300 7751 8050 

نسبة 
 التطور

11  % 13   % 29 % 37 % 56 % 62 % 77 % 88 % 55 % 60 % 

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 رقم األعمال الكلي 



 آليات تدويل نشاط شركة كوندورات واإلتصال و تكنولوجيا المعلوم:                           الفصل الثالث

 
124 

قامت بإستعماؿ أدوات التكنولوجيا اٟتديثة  العا١تية الشركات اكرب تنافس منتجاهتا جعل يف ا١تلحة والرغبة
 احملاور على ةالشرك قبل من ا١تتبعةة تيجيااالسًت  وترتكزإلدارة عملية التصدير يف تنفيذ أنشطتها بشكل كامل، 

 :االتية
 التصدير ثقافة وتنمية خلق. 
 الشركة منتجات يف غبةاالر  للدوؿ ملفات على ٭تتوي للمعلومات بنك انشاء. 
 وتطويرىا منتجاهتا تنوع زيادة.  

    (2021 – 2016بُت سنة ) Condor  تطور رقم األعماؿ التصديري لشركة (:24الجدول رقم)
 مليون دج :الوحدة                                                                                       

 مصلحة التصدير لشركة كوندور.االعتماد على بيانات من اعداد الطلب ب المصدر:
 (2021 – 2016ُت سنة )ب Condorتطور رقم األعماؿ التصديري لشركة  (:26رقم) لشكلا            

 من إعداد الطالب بناءا على ا١تعلومات السابقة من اٞتدوؿ المصدر:
 التواصل ومواقع أنًتنت)  سةمن طرؼ ا١تؤس ا١تختلفة اإلتصاؿ وسائل إستخداـ أف ا١تبلحظ من
، حيث ٧تد أهنا بدأت بشكل طردي التصديري األعماؿ رقم لنمو مصاحبا أضحى( بأشكا٢تا االجتماعي

مليار دينار جزائري لَتتفع بشكل مستمر حيث وصل اُف قيمة 16ـ بقيمة قدرىا 2016نشاطها التصديري سنة 
حيث أصبح إطارات اإلتصاؿ اليت تستخدمها ا١تؤسسة، وذلك جراء تطوير وسائل ـ  2019مليار سنة  45قدرىا 

ا١تؤسسة يدركوف مدى أ٫تية إستعماؿ ىذه التكنولوجيا، ٦تا يسمح ٢تم بتوفَت الوقت و تقليل التكاليف وزيادة 
 الربح كما جاء على لساف رئيس مصلحة نظاـ ا١تعلومات احملاسيب.

 
 

 ستخدام وسائل تكنولوجيا االعالم واالتصال في إدارة عملية التصديرإ
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 .قتصادياإل نشاطاليل كآلية لتدو   condorشركة التصدير في : الثالثالمبحث 
 1221منها  1261891 حواؿ 2019 ةنس غاية اُف ا١تدولة اإلقتصادية اٞتزائرية ا١تؤسسات عدد غيبل

 اليت دراسةحسب معطيات ال  االقتصادي النشاط ميادين ٥تتلف على وزعةم التصدير اسًتاتيجية عرب مدولة
 اإلقتصادية ا١تؤسسات تدويل اسًتاتيجيات تعدد من الرغمب 2019  سنة الصناعة و للتجارة اٞتزائرية الغرفة هتاأعد
 يعد فهو .التصدير يف متمثلة واحدة اسًتاتيجية يف تنحصر اٞتزائر يف التدويل عملية فاف. اليو أشرنا وأف سبق كما

 نةمقار  الدولية األسواؽ اخًتاؽ سهولة اُف بالنظر وذلك اٞتزائر يف ا١تؤسسات ىذه تبعتو الذي الوحيد ا٠تيار
 ٬تعلها تواجهها اليت والصعوبات ا١تؤسسات ىذه إمكانيات ضعف أف اُف اإلشارة ٕتدر كما. األخرى باآلليات

 من متقدمة مرحلة اُف الوصوؿ يف العمل أرباب ورغبة اىتماـ عدـ اُف إضافة ،التصدير مرحلة ىتتخط ال
 .التصدير عملية تتطلها اليت تلك من تعقيدا أكثر وإجراءات موارد تتطلب والقي. التدويل اسًتاتيجيات

 اُف إضافة اتا١تؤسس صادرات خبلؿ من التدويل عملية واقع ىعل التطرؽ ُفإ يدفعنا ىذا كل فإ
 األخَتة ىذه ٞتوء دوف ٖتوؿ الٍت تلك وكذا صادراهتا لًتقية اٞتزائرية اإلقتصادية ا١تؤسسات تواجهها اليت الصعوبات

 .األخرى التدويل اسًتاتيجيات اُف
 .الجزائر في اإلقتصادية المؤسسات تدويل واقع المطلب األول:

 صادرات تشكل حيث احملروقات، خارج الصادرات ضعف ىو اٞتزائر صادرات ىيكل ماٯتيز أىم إف
 اإلٚتاِف اٟتجم من( %93،84) 2018 يناير يف ا٠تارج يف اٞتزائرية ا١تبيعات اغلب ومشتقاتو احملروقات

 دوالر مليوف 400 قدره بارتفاع أي دوالر، مليار 2،77 مقابل ملياردوالر 3،17 بلغت حيث للصادرات،
 208 يعادؿ ما أي ،% 5.1 بنسبة ىامشية تبقى اليت احملروقات، خارج الصادرات تبقى حُت يف ،%( 14ر23)+

 .1السنة نفس من الصادرات إٚتاِف من دوالر مليوف
 والذي االقتصادي التنويع فكرة من نطبلقاإ :ديرالتص آلية خالل من المدولة الجزائرية المؤسسات -1

 بشكل الصادرات ترقية على العمل اُف اٞتزائرية اٟتكومة سارعت، الصادرات ىيكل تنويع الثآف ششو ؼ يتضمن
 اليت الربامج كثلك اإلجراءاث من حزمة خبلؿ من وذلك. خاص بشكل ت ا٠تاصةاسسا١تؤ  وصادرات عاـ

 برنامج ا١تثاؿ سبيل على بالذكر و٩تص ا١تصدرةاإلقتصادية للمؤسسات البلـز الدعم تقدٔف اُف مهدؼ كانت
optimexpor" ،"والتصدير للمعارض اٞتزائرية الشركة مثل الدعم ىيئات اُف افةإض  «SAFEX  »والوكالة 

 ا١تصدرة وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات مرافقة اُف هتدفاف واللتاف«  ALGEX » ا٠تارجية التجارة لًتقية الوطنية
 وضماف لتأمُت اٞتزائرية الشركة تأسيس وكذا. ا٠تارجية األسواؽ عن الدورية والنشرات ا١تعلومات وتوفَت وتوجهها

 من ا٠تارجية األسواؽ القتحاـ وا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات ٖتفيز أىدافها من يتوال « CAGEx» الصادرات
  .التصدير عملية ءجرا من ا١تمكنة األخطار عن التعويض ٢تم ضماف خبلؿ

                                                           
 www.industrie.gov.dzالنشرة اإلحصائية  لوزارة الصناعة على ا١توقع :   1
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 الصغَتة ا١تؤسسات نسبة فاف« ALGEX» ا٠تارجية التجارة لًتقية الوطنية الوكالة تقديرات حسب و
  يعادؿ ما أي ،2018 سنة مؤسسة 212911 اٚتاِف من مؤسسة 1221 يتجاوز ال اٞتزائر يف ا١تصدرة وا١تتوسطة
 يف توضيحو ٨تاوؿ سوؼ ما وىو ،1والرد مليار 2.88 ب تقدر بصادرات. ا١تؤسسات ٚتاؿٍ إ من 0.032%

 :اٞتدوؿ ا١تواِف
 2018 لسنة اٞتزائر يفاإلقتصادية  لمؤسساتلية التصدير لآالتدويل من خبلؿ  (:25) رقم الجدول

 
 
 

 

 

 

 .والنشرة اإلحصائية لوزارة الصناعة   ALGEXمن إعداد الباحث إعتمادا على معطيات  المصدر: 

 
 2018 لسنة اٞتزائر يفاإلقتصادية  لمؤسساتن خبلؿ آلية التصدير لالتدويل م (:27الشكل رقم )

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على معطيات اٞتدوؿ المصدر:

 
 ال اٞتزائر يف ا١تصدرة اإلقتصدية ا١تؤسسات عدد بأف أعبله الشكلاٞتدوؿ و  معطيات من لنا يتضح

 ٤تليا، تنشط اإلقتصادية ا١تؤسسات من%  99.96 تبقى فيما ا١تؤسسات، عدد إٚتاِف من% 0.032 يتجاوز
 .نشاطها لتدويل كآلية الصادرات ٨تو اٞتزائرية ا١تؤسسات توجو يف ضعف مايعٍت

 

                                                           
 .www.algex.dz" على ا١توقع: ALGEXنية لًتقية التجارة ا٠تارجية "معطيات الوكالة الوط 1

 المؤسسات االقتصادية المدولة من خالل آلية التصدير

 المؤسسات االلتصادٌة المصدرة

 المؤسسات االلتصادٌة غٌر المصدرة

المؤسسات اإلقتصادية  
 المصدرة

المؤسسات اإلقتصادية غير 
 المصدرة

المؤسسات االقتصادية المدولة من 
 ية التصديرخالل آل

1.132 99.96 

 ALGEXمن اعداد الطاالب بناءا على معطيات  المصدر:
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 نسبة بُت بسيطة مقارنة إجراء ٯتكن ا١تطلوب ا١تستوى إُف ترقى النسبة ىذه كانت إذا ما و١تعرفة
 الشكل خبلؿ من اٞتزائر بينها من الدوؿ من عديد يف اإلقتصادية ا١تؤسسات إٚتاِف إُف ا١تصدرة ا١تؤسسات

 :التاِف
 1028نسبة ا١تؤسسات اإلقتصادية ا١تصدرة إُف إٚتاِف ا١تؤسسات يف بعض دوؿ العاَف لسنة (: 21لشكل  رقم )ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .والنشرة اإلحصائية لوزارة الصناعة   ALGEXإعتمادا على معطيات   الطالبمن إعداد المصدر: 
 أخرى ودوؿ اٞتزائر بُت ا١تصدرة اإلقتصادية ا١تؤسسات نسب يف الكبَت التفاوت لنا يتضح الشكل من

  % 11.8%، 18 نسبتو ما وفرنسا، ،إ١تانيا،كندا من كل يف ا١تصدرة ا١تؤسسات نسبة تبلغ حيث العاَف، من
 وذلك ا١تبذولة داٞتهو  كل من بالرغم اٞتزائر يف%  0.032 النسبة ىذه تتجاوز ال حُت يف الًتتيب، على% 11.7

 : هاأ٫ت ذكر ٯتكن األسباب من لعدد نظرا
 مسايرة على قدرتو وعدـ البشري العامل ضعف عن والناتج اٞتزائرية للمؤسسات الشرائية القدرة ضعف -

 ؛اٟتديثة التكنولوجيا
 ر؛التصدي نشاط ١تمارسة اٞتزائرية ا١تؤسسات لدى الكافية ا٠تربة توفر عدـ -
 نشاط عكس على أرباح، من يدره ١تا اإلسًتاد نشاط ٦تارسة إُف اإلقتصاديُت لُتا١تتعام من الكثَت يتجو -

 .العا١تية للمقاييس ا١تنتوج ومطابقة الشروط وتوفر  اٟتنكة من الكثَت يتطلب الذي التصدير
 أسواؽ إستهداؼ يستدعي اٞتزائرية ا١تؤسسات صادرات إنسياب زيادة إف :الواعدة األسواق نحو التوجو -2

 إُف التصدير ٨تو اٞتزائرية ا١تؤسسات جل تتجو ذلك عكس وعى فيها، ينافس أف اٞتزائري للمنتوج كنٯت خاصة
 :التاِف اٞتدوؿ خبلؿ من نوضحو سوؼ ما وىو االوربية االسواؽ

 
 
 
 
 

 
 م إ م إ

 م إ
 م إ



 آليات تدويل نشاط شركة كوندورات واإلتصال و تكنولوجيا المعلوم:                           الفصل الثالث

 
128 

 ترتيب أسواؽ صادرات ا١تؤسسات اٞتزائرية خارج احملروقات(: 21الجدول رقم )
 النسبة من إجمالي الصادرات الردو  باأللفالقيمة  بلـــد اإلستيـراد

 21.88 6211 إيطاليا

 21.21 1001 إسبانيا
 22.11 1632 فرنسا

 9.31 3811 الواليات المتحدة اإلمريكية
 6.13 1112 بريطانيا
 1.63 1328 تركيا

 1.11 1110 ىولندا
 3.91 2611 الهند
 3.28 2322 الصين

 3.01 2161 جمهورية كوريا
 1.32 911 تونس

 2.19 613 المغرب
 90.12 31311 المجموع الفرعي

 422 14411 المجموع
 .ا٠تارجية للتجارة 1028 لسنة السنوي التقرير على إعتمادا الطالب إعداد من: المصدر

 السوؽ منها األوربية األسواؽ ٨تو اٞتزائرية ا١تؤسساتتوجو  أف أعبله اٞتدوؿ معطيات من جليا لنا يتضح
 اإلمريكية ا١تتحدة والواليات الفرنسية السوؽ تليها مث اٞتزائر زبائن أىم الًتتيب صدارة عتلتإ واليت اإليطالية
 للمؤسسات ٯتكن حيث واإلفريقية، العربية بتلك مقارنة اإلخًتاؽ صعبة أسواؽ وىي ايطاليا، مث بريطانيا وبعدىا
 .نسبيا ا١تنافسة فيها تقل واليت األسواؽ ىذه إستهداؼ اٞتزائرية

لجزائر من خالل تحليل عدة ا في اإلقتصادية للمؤسسات التصدير نحو التوجو مشهد شخيصت -3
اآلليات اليت من خبل٢تا تستطيع ا١تؤسسات اإلقتصادية تدويل نشاطها  أىم من التصديرية القدرة تعدمؤشرات: 

 جهة من للدولة االقتصادي ا٢تيكل قوي طبيعة بشكل تعكس أهنا كما جهة، من وإخًتاؽ األسواؽ ا٠تارجية
 يف سنتعرض العمـو وعلى أداء الصادرات، مؤشرات على التصديرية إمكانياهتا تقييم يف الدوؿ تعتمد ٢تذا أخرى،

 اٞتزائرية الصادرات اٞتزائر وبالتحديد حالة على إسقاطها مع االستخداـ شائعة ا١تؤشرات أىم إُف العنصر ىذا
 .احملروقات قطاع خارج
 ا١تؤشرات أكثر ا١تؤشر ىذا يعترب :لظاىرة التدويل من خالل آلية التصدير نسبيةال الميزة مؤشر -1.3

 معينة لسلعة الصادرات طرح قيمة حاصل بقسمة ا١تؤشر ىذا و٭تسب للصادرات التنافسية القدرة لقياس استعماال
 على حاصل السلع، من متجانسة ٣تموعة أو السلعة لنفس الواردات قيمة من السلع من متجانسة ٣تموعة أو

 ٣تموعة أو السلعة لنفس الواردات قيمة من السلع من متجانسة ٣تموعة أو معينة لسلعة الصادرات قيمة ٚتع
  26 :اآلتية بالعبلقة ا١تؤشر ٢تذا الرياضية الصيغة وتكتب من السلع، متجانسة
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 ة من السلع.قيمة الصادرات لسلعة معينة أو ٣تموعة متجانس     حيث:
 . قيمة الواردات لنفس السلعة أو ٣تموعة متجانسة من السلع:    

 يأخذ و ظاىرة، نسبية ميزة ىناؾ كانت كلما الصحيح، الواحد تساوي أو من أكرب ا١تؤشر قيمة كانت وكلما  
 عدـ حالة يف (1-) القيمة ا١تؤشر يأخذ بالعكس و صفرا، الواردات قيمة تكوف حينما (+1)القيمة   ا١تؤشر
 إٚتاال احملروقات خارج اٞتزائرية الصناعية بالصادرات ا٠تاص ا١تؤشر ىذا قيم يوضح اآليت واٞتدوؿ صادرات، وجود
 ( 2108-2102)  الفًتة خبلؿ

 (2018-2012الفًتة ) خبلؿ احملروقات خارج الصناعية للصادرات الظاىرة مؤشر ا١تزايا النسبية(:27الجدول رقم)
 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 

 2830 1930 1780 2063 2582 2165 2062 صادرات خارج المحروقات
 17590 18970 19902 22405 29394 28788 25784 الواردات

 RCA -0,85 -0,86 -0,84 -0,83 -0,84 -0,82 -0,72 مؤشر
 إحصائيات اٞتمارؾ والوكالة الوطنية لًتقية الصادرات .اف باإلعتماد على إحصائيات ا١تركز الوطٍت ١تعلومة الطالبمن إعداد المصدر: 

قيم  إُف الدراسة سنوات مدى على يشَت الظاىرة النسبية ا١تزايا مؤشر قيمة أف يبلحظ من خبلؿ اٞتدوؿ
 من بالواردات مقارنة ميزة بأدْف تتمتع ال خارج احملروقات اٞتزائرية الصادرات أف يعٍت ( ٦تا1-من) قريبة سلبية

من إٚتاِف الصادرات، ٦تا يعٍت ضعف يف توجو ا١تؤسسات اٞتزائرية ٨تو % 4.5نتجات واليت ٘تثل نفس ا١ت
الصادرات اليت تتميز بصناعة تقليدية غَت تنافسية كآلية للتدويل وىذا راجع ألسباب أبرزىا أف القاعدة الصناعية 

ة وفق القدرات التكنولوجيا والبشرية يف اٞتزائر اليت أنشأت يف بداية السبعينات كانت ىشة، وَف تكن متخصص
 ا١تتوفرة.

 كبَتا جزءا الدولة خصصت كلما أنو معلـو ىو كما:التصدير  على مؤشر قدرة المؤسسات الجزائرية -2.3
 التفسَتات ضد االحتياط ٬تب أنو ا٠تارج، غَت على الكبَت االعتماد على دليبل ذلك كاف للتصدير إنتاجها من

 اليت الظروؼ تلك يف النسبة أيضا ىذه ترتفع فقد اإلٚتاِف، احمللي الناتج إُف الصادرات نسبة الرتفاع ا١تيكانيكية
 قاعدة البلزمة إلقامة والتقنية االستثمارية السلع الستَتاد الضروري األجنيب النقد على اٟتصوؿ الدولة فيها تريد

ٙتة  و الصادرات، حصيلة استخداـ بنمط ىي اىن فالعربة البعيد، ا١تدى على االقتصادي الستقبل٢تا ٘تهد إنتاجية
 صناعية. منتجات أو أولية مواد الصادرات ىذه كانت ما إذا وخاصة الصادرات بنوعية يتعلق آخر احتياط
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 (2015-2010الفًتة ) خبلؿ للجزائر ا٠تاـ الداخلي الناتج يف احملروقات خارج الصناعات مسا٫تة (:28الجدول رقم)

  2101 2100 2102 2103 2104 2105 
 16591.9 17205.1 16569.3 .16115 14526.6 11991.6 إجمالي الناتج الداخلي )مليار دج(

 توزيع
PIB 

حسب 
 القطاعات

 900.9 837 765.5 728.6 663.8 617.4 صناعات خارج قطاع المحروقات
 3134.3 4657.8 4968 5536.4 5242.1 4180.4 محروقات

 12149 10471.9 9689.89 8772.9 7766.1 6446.4 قطاعات أخرى
 1308.6 1238.4 1235.9 1077.5 854.6 747.7 رسوم على الواردات
 %5.40 %4.86 %6. 4 %4.5 % 6.4 % 5.1 صناعات خ م + إجمالي الناتج

 .170ص:  ، 2016 نوفمرب ، 2015 السنوي التقرير للجزائر، النقدي و االقتصادي التطور اٞتزائر، بنك المصدر:
 قطاع خارج ومن خبلؿ اٞتدوؿ نبلحظ مدى ضعف ا١تؤسسات اٞتزائرية قدرة على التصدير خارج ؽ

% 6 سقف الداخلي احمللي الناتج يف احملروقات قطاع خارج مسا٫تة الصادرات تتجاوز نسبة َف حيث احملروقات
 نسبة تدٓف يف يتجلى ما وىذا ، 2015 و 2010 سنيت باستثناء الفًتة ا١تدروسة طواؿ ا٠تاـ الداخلي الناتج من

 .إٚتاِف الصادرات إُف احملروقات خارج الصادرات
 مسا٫تة مدى إبراز يف ا١تؤشر ىذا أ٫تية تربز: الخارج على قتصادياإل( االنفتاح) نكشافاإل درجة -3.3

 ألي االقتصادي النشاط عتمادإ يوضح مدى فإنو آخر بتعبَت و اإلٚتاِف، احمللي الناتج تكوين يف ا٠تارجية التجارة
 اعتماد عمق إُف ارتفاع ا١تؤشر يشَت و ىذا الدولة، ٢تذه واالستَتاد التصدير أسواؽ يف السائدة على الظروؼ دولة

ا٠تارجية   منتجاتو ، وبالتاِف قدرة مؤسساهتا على إخًتاؽ األسواؽ لتصريف ا٠تارجية األسواؽ على الدولة اقتصاد
 28 :اآلتية الصيغة وفق ا٠تارج على ادينكشاؼ االقتصاإل درجة قياس ٯتكن و

T=
   

 
 .الناتج احمللي اإلٚتاِفY و قيمة الواردات  ، قيمة الصادرات   3حيث، 

 سنة من ا١تمتدة الفًتة خبلؿ للجزائر احملروقات خارج ٣تاؿ الصادرات يف ا١تؤشر ىذا قيم يوضح اآليت واٞتدوؿ
 .2018 سنة غاية إُف 2012

 (2108-2102في مجال الصادرات خارج المحروقات ) الخارج على للجزائر االقتصادي االنكشاف درجة مؤشر (:29الجدول رقم )
 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 

صادرات خارج المحروقات 
 )مليون دوالر(

2062 2165 2582 2063 1780 1930 2830 

 17560 18970 19902 22405 29394 28778 21924 واردات خ.ق.م )مليون دوالر(
إجمالي الناتج الداخلي )مليون 

 .د(
209100 209.8 213.8 166 160 167.6 173.8 

 %11.7 %12.4 %13.5 %14.7 %14.9 %14.4 %11.4 (%درجة اإلنكشاف اإلقتصادي) 
 . الة الوطنية لًتقية الصادراتاف باإلعتماد على إحصائيات ا١تركز الوطٍت ١تعلومة إحصائيات اٞتمارؾ والوكالطالب: من إعداد المصدر
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وىذا  2014إُف سنة  2012سنة  من تدر٬تي بشكل تزايد أنو يبلحظ ا١تؤشر مسار تتبع خبلؿ من  
التحسن اٟتاصل على مستوى الصادرات خارج قطاع احملروقات، مث  ،بدرجة أقل بسبب تزايد الواردات اٞتزائرية و

نتيجة اإل٩تفاض الكبَت  ،( على التوِف2018، 2017 سنيت )يف % 11.7و %  12.4بدأ بالًتاجع إُف أف وصل 
 على العاَف اٞتزائر نفتاحإ لدرجة نسيب ضعف إُف ا١تؤشر قيمة تشَت العمـو على صادرات اٞتزائر، و لواردات و

 من كبَتة بصفة مكوف احمللي الناتج أف إُف باألساس راجع ذلك و احملروقات خارج التجارة ٣تاؿ يف ا٠تارجي
 يف يكوف اٞتزائري االقتصاد فإف احملروقات أسعار يف خلل أي حدوث حالة يف أنو يعٍت ٦تا ادرات النفطية،الص
جدا، وعليو البد من الدولة اٞتزائرية إف تبحث عن بدائل لتغطية حاجياهتا ، وذلك بتشجيع  كبَتة تأثر حالة

سات االقتصادية ٔتا فيها الصغَتة وا١تتوسطة الصانعة والتنويع اإلقصادي عن طرؽ توفَت ودعم مسار تدويل ا١تؤس
اليت أصبحت الكثَت من الدوؿ تعتمد عليها يف توازف إختبلؿ موازين مدفوعاهتا ودفع عجلة ٪تو إقتصادياهتا بشكل 

 رٝتي وضروري.
 .النشاط اإلقتصاديلتدويل  Condorالمطلب الثاني: التصدير في شركة 

 حيث، اإلنتاجية نشاطاهتا توجو خبل٢تا من الىت و الدولية سواؽاأل خًتاؽإل أساليب عدة ا١تؤسسة ماـأ
 كما الدولية األسواؽ خًتاؽإ قصد ديةاا١ت إمكانياهتا مع يتماشى وحيد أسلوب بانتهاج condor مؤسسة قامت

 األسواؽ ىذه وإسًتاتيجيات معايَت وفق العمل خبلؿ من التطور ىذا مسايرة condor مؤسسة على يستوجب
 دولية سياسة انتهاج وبالتاُف واالستمرارء البقاء على العمل و الدولية األسواؽ اخًتاؽ ا٢ت يتسٌت ىتح :الدولية

 .ا٠تارج ٨تو منتجاهتا تصريف خبل٢تا من تستطيع
 تعترب  الدولية لؤلسواؽ خًتاقهاإ يف الشركة تنتهجها الىت التصدير طريقة إف: condorفي شركة  التصدير -0

 جهة من البشرية و ا١تادية اهتيانإمكا مع الطريقة ىذه لتناسب وذلك ،الشركة عند وا١تهم الرئيسي األسلوب
 األسواؽ خًتاؽإ عملية يزيد ٦تا والتعقد افسةنا١ت من عالية بدرجة يتميز حيث ،فيو تنشط الذي السوؽ وحساسية

 .و ٥تاطرة صعوبة الدولية
 الشركة خبل٢تما من تقـو دائرتُت من لتصديرا مصلحة تتألف: الشركة في التصدير وظيفة تنظيم -0.0

  :التصديرب ا٠تاصة العمليات ٔتختلف
 الدولية اقصاتنا١ت دراسة خبلؿ من الدولية األسواؽ كتشاؼإ و البحث مهمة تتوُف: الدراسات دائرة -

 مضاءإ قبل تتم هاتوظيف أي ،والتعهدات العقود إمضاء على للموافقة ذلك و، التجارية الشروط و٤تتوى
 .العقد

 تتوُف ،العقد إمضاء بعد ذلك و ٢تا مكملة أي الدراسات دائرة بعد الدائرة ىذه يتتأ :المتابعة ئرةدا -
 قصد ا١تستهدفُت بالزبائن تصاؿاإل و الطلبات إنتاج متابعة خبلؿ من التصدير مراحل ٥تتلف على اإلشراؼ

 نتقاؿإ عمليات تساير يتإل األعماؿ من اغَتى و النقل وضماف الدفع عمليات سويةت و التصدير عملية يقثو ت
 :التاِف الشكل يوضحو كما،جاتتا١تن
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 .الشركة وثائقمن اعداد الطالب بناءا على  :المصدر

 .condor شركة تحليل سياسة التصدير في  -2.0
(    2021- 2017 )وات ػػػػػخبلؿ السن الشركةلة  احملققة من طرفػػػػػػيت ٘تثل يف اٟتصيػػػػوالكة: حصيلة التصدير لدى الشر  -

 كما يوضحها اٞتدوؿ أدناه.
 (2021 -2017)  الشركة حصيلة التصدير احملققة من طرؼ(: 31الجدول رقم )

 )القيمة باأللف دينار(                                                                                                             
 2120 2121 2109 2108 2107 السنة

رقم األعمال 
التصديري 
 اإلجمالي

1823641.967 3507003.784 4488964.843 1262521.362 1963922.119 

 إعتمادا على الوثائق ا١تقدمة من مصلحة التصدير. الطالبمن إعداد  المصدر:

 (2021 -2017)  لشركةحصيلة التصدير احملققة من طرؼ ا (:31كل رقم )الش

 إعتمادا على ا١تعلومات السابقة. الطالبمن إعداد  المصدر:
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 ىذا و ، 2019سنة  أعماؿ رقم أعلى إُف لتصل مستمر تزايد يفcondor شركة  صادرات أف بلحظن
لرغبة يف ا يف الشركة جدية و ،جهة من اجيةتاإلن القدرة يف زيادة و شركةلا داخل ستقراراإل ٖتقيق إُف راجع

لتصل إُف أدْف  ملحوظ بشكل ا١تتمثلة يف التصدير، مث ليتناقص ىذا الرقماإلننتاجية و أنشطتها الدولية  لياهتاعم
 أخرى إقتصادية ٘تثلت يف اٟتراؾ السياسي الذي حدث يف اٞتزائر و ، ألسباب سياسية و2020سنة  مستوياتو

 .الدولية ائحة كوروناّت مة العا١تية ا١تتمثلة فيما يسمىز ٟتدوث األ
 رئيسية وجاتتمن أربعة من للمؤسسة ا٠تارجى السوؽ تكوفيحصة كل منتوج في رقم األعمال التصديري:  -

 كل يساىم حيث، ، أجهزة ا٢تاتف النقاؿ(الثبلجات أجهزة ، ا٢توائية ا١تكيفات أجهزة ،التلفاز أجهزة :)وىم
 أدناه. اٞتدوؿ يف موضح ىو كما ،شركةلل التصديري األعماؿ رقم يف نتوجاتمن ىذه ا١ت واحد

          (: حصة كل منتوج يف رقم األعماؿ التصديري30الجدول رقم )
 الوحدة بالدينار                                                                                                            

 المنتجات
 أجهزة التلفاز السنوات

أجهزة المكيفات 
 أجهزة الثالجات الهوائية

أجهزة الهاتف 
 النقال

2107 420.8550 84.1710 378.7695 490.9975 
2108 561.1400 210.4275 771.5674 841.7099 
2109 196.3990 490.9975 1052.1374 1543.1349 
2121 - 280.5700 561.1400 561.1400 
2120 701.4249 350.7125 771.5674 981.9949 

 باإلعتماد على اإلحصائيات ا١تقدمة من طرؼ مصلحة التصدير الطالبمن إعداد  المصدر:

 ا٢تاتف النقاؿ نظرا  ىو التصدير عملية ىف يألساسا و احملوري ا١تنتوج أف (31) اٞتدوؿ خبلؿ من حظنبل
 يف كنت٘ت حيث، بقوة الصاعدة الذكية ا٢تواتف تصنيع كاترش من واحدة تعترب condor كوندور شركةألف 
 يةنالثا ا١ترتبة يف أتىت مت، اٞتزائر يف الذكية ا٢تواتف مبيعات من كبَتة حصة على ستحواذاإل من سنوات بضع

وكما ٯتكن لنا توضيح ذلك بشكل نسب  ،التواُف على التلفاز و أجهزة ا١تكيفات ا٢توائية  مث أجهزة الثبلجات
 جات ا١تؤسسة اليت تقـو بتصديرىا.نتمئوية ١ت

 كما ىو موضح يف اٞتدوؿ التاِف:
 %التصديري  الشركةٖتليل رقم أعماؿ (: 32الجدول رقم )

 أجهزة المكيفات الهوائية أجهزة التلفاز الجهزة الثالجات الهاتف النقال المنتجات
 12.2 17.8 24.8 36.20 %النسبة المئوية 

 بناءا على ا١تعلومات السابقة الطالبمن إعداد  المصدر:
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 شركة: التحليلي النسيب لرقم األعماؿ التصديري لل(30الشكل رقم)

 .32رقم عتمادا على اٞتدوؿ باال الطالبمن إعداد  المصدر:
وع من ٣تم  %70 تقدر بػػػػػػػػػ:ا٢تاتف النقاؿ والثبلجات  من من خبلؿ الشكل نبلحظ أف نسبة كل

٘تتلك تكنولوجيا عالية يف  الشركةف ألذلك  ا١تكيفات ا٢توائية و كل من أجهزة التلفاز وها   يلي، مثالشركةصادرات 
 .وثورة التكنولوجيات اٟتديثة متطلبات العصر صنع ا٢تاتف النقاؿ تتمشى و

 أف ٯتكن الىت الدولية األسواؽ عن والتنقيب البحث مهمة تعد: البحث و التنقيب عن األسواق الدولية -3.0
 ووسائل طرؽ على العتمادىا نظرا فعالة وغَت ٤تدودة جد مهمة منتجاهتا لطرح condor  مؤسسة تستهدفها

 الدور مع وكذلك اجملاؿ؛ نفس يف العاملة ا١تؤسسات وسائل و طرؽ مع قورنت ما إذا تقليدية عدت ،جدا بسيطة
 على ٬تب يتالة كا٢تواتف الذكية و فيو ا١تنافس اليت تشتد للمننوج بالنسبة وخاصة. ا١تهمة ىذه تلعبو أف ٯتكن الذي

 األسواؽ عن البحث ىف ا١تؤسسة طرؼ من بعةتا١ت والوسائل الطرؽ ىذه و، الدولية األسواؽ ىف طرحو ا١تؤسسة
 ي:يل فيما تتمثل الدولية

 بلداف ٥تتلف عرب ا١توجودة للدولة الدبلوماسية ٌفاا١تص طرؼ من عليها تتحصل األسواؽ حوؿ معلومات -
 ؛العاَف

 ؛الدولية والصالونات ا١تعارض يف ا١تشاركة خبلؿ من ٕتمعها ماتمعلو  -
 السوؽ ذلك خصوصية حسب احملتملُت بالزبائن االتصاؿ يثئم معُت سوؽ استهداؼ عند :بالزبائن تصالاإل -

 يف أما الفاكس. نتًت اإلن مثل متطورة وسائل طريق عن هبم االتصاؿ متي األوروبية مثل ا١تتطورة فاألسواؽ
 انتقاؿ طريق عن وذلك مباشرة يتم االتصاؿ فإف اإلفريقية األسواؽ هبا ويقصد نطورا األقل سواؽاأل حالة
 ىف لزبائن ضافةتاس مرحلة ذلك بعد لتأئى: مباشرة ا١تفاوضات اإلجراء األسواؽ تلك إُف ا١تؤسسة عن ٦تثلُت

 .ا١تؤسسة وجاتتومن طاقات على واإلطبلع لزيارئها ا١تؤسسة

36,20% 

24,80% 

17,80% 

12,20% 

 الهاتف 

 الثالجات

 التلفاز 

 المكٌفات
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 ىف منتجتاىا بطرح condor شركة قامت :condorشركة  طرف من المستهدفة ليةالدو  األسواق-4.0
تصنيع أجهزة تتوافق  تقـو بًتكيب و عتبارىاإب  واألوربية األسيويةو  العربية و فريقيةاإل البلداف ٥تتلف ىف أسواؽ عدة

 اسريع و اكبَت  اطور ت العا١تي قتصاداإل يشهد ذلك إُف باإلضافة ؛التكنولوجيا اٟتديثة متطلبات العصر وأذواؽ و و 
 ماك جاىزة ، مواد من لصناعيةا تطلباتا١ت يف الزيادة التطور ىذا عن جنتي و التجارية؛ و الصناعية اجملاالت يف

 الدولية األسواؽ تنويع على الشركة ساعدت التطورات بالتاِف فإف ىذهو  ،مواد هنائية الصنع تنتجلشركة ا أف نعلم
  .الشركة طرؼ من ا١تستهدفة البلداف تلف٥ت يوضح التاِف ؿو دواٞت .بالطل سبح وذلك

 condorاألسواؽ ا١تستهدفة من طرؼ شركة  (:33الجدول رقم)
 أوروبــا آسيـــا إفريقيــــا
 موريطانيا
 تونس
 ليبيا

 البينين
 سينيغال
 الكونغو
 

 األردن
 دبي

 فرنسا
 إيطاليا
 سويسرا

 ات شركة كوندور.بناءا على معطي الطالب: من إعداد المصدر
 خريطة توضح األسواؽ ا٠تارجية ١تنتجات شركة كوندور (:32الشكل رقم )

 
 .الشركة قدمة من طرؼا١تلحقات من ا١ت:  المصدر

الدولية  األسواؽ ٨تو condorشركة  توجو، أعبلهو الشكل  (33رقم ) اٞتدوؿ معطيات من لنا يتضح
آلسياوية ا السوؽ تليها مث الشركة زبائن أىم الًتتيب صدارة تإعتل واليتاألسواؽ اإلفريقية  منها كاف جليا،
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 واإلفريقية، العربية بتلك مقارنة اإلخًتاؽ صعبة أسواؽ فؤلهنا ،إخًتاقها لؤلسواؽ اإلمريكية أما عدـ و ،األوربيةو 
 .نسبيا ا١تنافسة فيها تقل اليت و األسواؽ ىذه إستهداؼ للشركة ٯتكن حيث

 .condor شركةو آفاق التصدير في معوقات  المطلب الثالث:
إتضح لنا ٣تموعة من ا١تشاكل اليت تواجهها عملية  الشركةمن خبلؿ اللقاءات ا١تتكررة مع مسؤوِف  

إُف ٖتقيقها، وقبل التطرؽ إُف ذلك نذكر نقاط  الشركةالتصدير و كذلك بعض اآلفاؽ و األىداؼ اليت تطمح 
ت على ا١تستوى التهديدات ، مث يليو التعامل مع التهديدا فرص وال وحىت، condor شركة نقاط الضعف القوة و

نفس الطريقة بالنسبة سًتاتيجية مسبقة لتجنب الضرر التسويقي مع الًتكيز على الفرص ا١تتاحة، و إا٠تارجي وفق 
نة ويف حالة كانت نقاط القوة وحجم الفرص ا١تتاحة لتسويق ا١تنتج يف دولة أجنبية كبَتة مقار  ،لنقاط الضعف

 .نتج يف ىذه الدولة والعكس صحيحبنقاط القوة والتهديدات يتم يف ىذه اٟتالة اٗتاذ قرار تدويل ا١ت
 :SWOT Analysis للشركة سوات الرباعي اإلسًتاتيجي ويف ىذه الدراسة اليكم ٖتليل 

 نقاط القوة: -0.3
 ؛اجملاورة للدوؿ يرالتصد وإمكانية اٞتزائر يف كوندور مؤسسة بو يتميز الذي اٞتغرايف ا١توقع -
 ؛condor شركة منتجات لعرض  SAFEX - ALGEX  الدولية الفعاليات يف ا١تشاركة -
 واألجهزة النقالة ا٢تواتف التلفزيوف، منتج من) درجة 360 ٔتعامل ا١تنتجات من كبَتة تشكيلة توفر -

 ؛الدولية األسواؽ بدخوؿ تسمح قوة نقطة يعترب وىذا( الكهرومنزلية
 ؛إلنتاجا عملية إتقاف -
 ؛النهائيُت ا١تستهلكُت حاجيات و لرغبات تلبيتها و الشركة منتجات جودة -
 ؛السعرب اٞتودة عبلقة إطار يف السعر مقبولية -
 ؛التوسع و ستثمارلئل ستعداداإل -
 ؛اإلنتاج خطوؾ ٥تتلف يف الشركة هبا تتميز اليت اإلنتاجية الطاقة -
 ؛دا١توار  توفَت ٣تاؿ يف العامة اإلدارة لتزاـإ دعم -
 ؛ا١تطبقة األكادٯتية ا١تهارة مستويات -
 ؛(18001 -9001 -14001) االيزو شهادات اٞتودة، شهادات على الشركة حصوؿ -
 ؛( Système de management intégré) ا١تتكامل اإلدارة نظاـ على الشركة توافر -
 ؛"SST"  بنظاـ يسمى ما أو الشركة لعماؿ السبلمة و االمن أنظمة على الشركة توافر -
 .SMQ بػ يسمى ما أو واٞتودة اإلدارة لنظاـ الشركة امتبلؾ -

  : الضعف نقاط -2.3
 ؛ا١تباشر البحري النقل خطوط قلة -
 ؛احمللي ا١تاِف النظاـ تعقيدات -
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 ؛طويلة التسليم أوقات -
 ؛الشهرة قلة -
 .اإلداري ا١تستوى على النفايات معاٞتة على رقابة وجود عدـ -

 :أ٫تها من ،الشركة منها تعآف يتال ١تعوقاتا من ٣تموعة ىناؾ:  معوقاتال -3.3
 مالية اتئىي وجود لعدـ راجع ىذا و مويلتال يف فادح قصنمن   condor شركة ٓفعات: التمويل مشكل -

 عاملتال على لشركةا صارتقإ و اصادراهت تشجيعل الدولة طرؼ من ماِف دعم أي غياب كذلك و ،خصصةتم
 .دولية مالية مؤسسات إُف اللجوء وعدـ( اٞتزائرية العمومية وؾنالب) اٞتزائرية ا١تالية ساتسا١تؤ  مع فقط

 ا١تؤسسة منها آفتع يتال ا١تشاكل أكرب يعد ا١تستهدفة الدوؿ ٨تو النقل: الجمارك و نيالتأم لالنق لمشك -
 ةا١تصدر  البضائع على التأمُت تكلفة عفا تار  كذلك السوؽ يف كثَتة بدائل توفر وعدـ هاتتكلف عالرتفا  نظرا
 ٓفتعا كما ،الصادرات أمُتت يف خصصتم اٞتزائري السوؽ يف"   "ACAGEX  واحد عميل وفرتلا نظر 

 .اٞتمركية عريفاتتال من ا١تؤسسة
 بنسطَت قامت: اٟتالية التصديرية سياساهنا ميةتنو  النطوير يف سةسا١تؤ  من رغبة :condor شركة أفاق -2.3

 فيما فصلهان يتال و، لهاجأ أت من أنش يتال ةيلغاا سيدٕت ن شأهنا، ماقيقهٖت ىعلل العمو  األىداؼ من ٣تموعة
 :يلى
 كفاية أكرب قيقٖت من ٯتكنها الذي وىتا١تس إُف أعما٢تا رقم من الرفع خبلؿ من :صاديتقاإل النمو تحقيق -

 ؛تدعيمها و الًتو٬تية و وزيعيةتال و ،اجيةنتاإل اهتقدرا ستغبلؿإل
 دىاهج قصارىلبذؿ  ا١تؤسسة دفع اهنشأ من احمليط ايشهدى يتال اٞتدري حوؿتال ١ترحلة مسايرة :طويرتال -

 ؛العا١تية طوراتتال مع كيفتلل
 تحقيق التوسع يف األسواؽ الدولية؛تطويرىا ل بإستغبلؿ ٚتيع إمكانياهتا و ٖتسينها و التوسع: -
 نةمكا  الشؤكة كتسابإ شأنو من السوؽ متطلبات مع التكيف و ةنافسا١ت مبدأ على عتماداإل :كانةالم -

 ؛ةفسا١تنا ا١تؤسسات بُت تنافسية
 من الرفع و ةعيانالص ٕتديد منشأهنا لجأمن  ةيالصناع كرب ا١تؤسساتأ مع  ةيعو صنا ةاريٕت كةا شر ب اـيالق -

 ؛منتوجاهتا جودة مستوى
ليت تسمح اتمكن من رفع طاقتها اإلنتاجية اٟتالية جديد أدوات اإلنتاج اٟتالية حىت تإستثمار مبالغ ضخمة لت -

 ٢تا من رفع رقم أعما٢تا؛
 .رباحاأل ٖتقيق و التكاليف ٚتيع تغطية، و للعماؿ ا١تعيشي ا١تستوى يف الرفاىية ٖتقيق -
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 :الثالث خالصة الفصل
 و األجهزة واإللكًتونية للصناعات Condor شركة ىذا الفصل ٯتكن القوؿ بأف دراسةؿ خبل من
جعلتها تعرؼ تطورا كبَتا اليت  و ، الدولية من خبلؿ آلية التصدير اؽإخًتاؽ األسو اعت إستط الكهرومنزلية

ك وذل ،و وزيادة حصتها السوقية الدولية ،تركتز يف مهمتها األساسية يف زيادة اإلنتاج ،أكسبها خربة خاصة هبا
 تطلبات العصر تتمثل يف إستخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ.بإستغبلؿ وسائل حديثة تتمشى و م

خصوصا ٯتكن إستخبلص  موما و القسم التجاري بالشركةع Condor شركة الةح ةومن خبلؿ دراس
 ما يلي:
 يف متمثلة واحدة سًتاتيجيةإ يف تنحصر خبلؿ فًتة الدراسة Condorشركة  يف التدويل عملية فأ -

 ؛التصدير
 اأعما٢ت رقم نم % 70 تفوؽ بنسبة (2021 -2017) ةاألخَت  سنوات ا٠تمس يف الشركة صادرات تطور -

 ؛التصدير عملية على عتمادىاإ نتيجة الكلي
أدى إستخداـ وسائل تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ من طرؼ الشركة يف إدارة عملية التصدير إُف  -

 األسواؽ الدولية. سًتاتيجياهتا فيما ٮتص التخطيط لدخوؿإٖتسُت 
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 :خاتمةال
ا١تؤسسات تصاؿ وآليات تدويل اإل نولوجيا ا١تعلومات وة موضوع تكستهدفت ىذه الدراسلقد إ

 .condor شركة كوندور  دراسة حالة اإلقتصادية اٞتزائرية
ضوع وبالتاِف فقد ٚتعت الدراسة ما بُت متغَتين ال يقل أحد٫تا أ٫تية عن اآلخر عند اٟتديث عن مو 

كنولوجيا ا١تعلومات ادية، حيث تعترب تقتصدور تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿ يف تدويل نشاط ا١تؤسسات اإل
خًتاؽ األسواؽ آليات إ فعاؿ يف رسم إسًتاتيجيات و  تساىم بشكل كبَت وىم ا١تتغَتات اليتتصاؿ من أواإل

  الدولية.
 مت إذا سيما ال قتصادي،اإل األداء مستويات رفع ىذه التكنولوجيات يؤدي إُف ستخداـإ فحسن

 الكلية سًتاتيجيةاإل يف الكربى األىداؼ وضمن قتصادي،اإل النمو إطار يف بلفاع توجيها توجيهها و ٢تاستغبلإ
 قتصادي.قتصادية يف إطار تدويل النشاط اإلؤسسات اإلللم

 تهاحاج برزت، وأا١تؤسسات مستوى على ىامة نعكاساتإ فرزتأ ورة تكنولوجيا ا١تعلومات و اإلتصاؿفث 
خًتاؽ إساليب و أ طرؽ عن البحث بدعاهتا يفإ كاراهتا وبتتطوير إ و مبيعاهتا تنمية قصد ،سواؽاأل يف اُف التوسع

٥تتلف من خبلؿ أو  ،باشرا١تغَت  وأ باشرا١ت ستثمارأو اإل  ،شراكةال أو ،تصديرال سواء من خبلؿ الدولية سواؽاأل
 .دولية تفاقياتو اإل عقودال

كمنطلق للدراسة فقد   condor ركةشباألخص  قتصادية اٞتزائرية وإنطبلقا من إختيارنا للمؤسسات اإل و
 للعمل اٞتديدة البيئة ظل فيللتواجد يف األسواؽ الدولية، ف ىم االساليب ا١تستعملة يف ىذه الشركةتطرقنا إُف أ

 إستخداـ أصبح ،اإلقتصادية األعماؿ ٣تاؿ يف اٟتاصلة التغيَتات و التطورات و الشديدة وا١تنافسة ا١تؤسسايت
 دفع الذي األمر التغيَتات، ىذه ١تواكبة اأساسي اأمر  و منو، مفر ال واقعا و اإلتصاؿ ماتا١تعلو  تكنولوجيا أدوات

 .أنشطتها تنويع و إستخداـ يف جديدة آليات إل٬تاد ا١تؤسسات اإلقتصادية اٞتزائرية
 إُف قودي ولكنو ،اإلنتاجي أو الصناعي العمل مفهـو يغَت لن و اإلتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا ستخداـإف 

 فعالة أداة اىإعتبار ب ،سواؽ الدوليةيف األ يف االسواؽ الداخلية و١تنافسُت ا مع التعامل أساليب يف تغيَتات ثاحدإ
 ألسواؽ الدولية.و التواجد يف االدخوؿ  تعزيز يف ا١تسا٫تة و تعامبل١تا لتسريع

تدويل  على إلتصاؿتكنولوجيا ا١تعلومات و ا ثرأعن  الكشف خبلؿ من ،دراستنا أ٫تية تتجلى ىنا ومن
 يف ا١تستمر التطور نع الناٚتة التسهيبلت من ، وقد ٘تثل ىذا األثر يف إستفادة الشركةCondor شركة نشاط
 اإل٩تراط على ةا١تؤسس ىذه شجع ام النقل، و ا١تالية النظم ٣تاؿ ويف اإلتصاالت و ا١تعلومات تكنولوجيا ٣تاؿ

 وهبدؼ ،منتجاهتا لتصريف جديدة أسواؽ إستكشاؼ ؼدهب ة،الدولي اإلقتصادية العمليات يف متزايد بشكل
 .منتجاهتا تكوين يف الداخلية األساسية للعناصر جديدة تزويد مصادر على التعرؼ
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 وقد توصلت دراستنا اُف عدة نتائج:
 لقد ساقتنا دراسة موضوع ْتثنا إُف ٚتلة من النتائج أ٫تها:النتائج العامة:  -0

 ي: في الجانب النظر  -0.0
 تدثح اليت التطوارتتبُت لنا أف  االتصال لالطار النظري لتكنولوجيا المعلومات ومن خبلؿ تناولنا  -

دى ، أأنواعها ٔتختلف تصاؿاإل دمات٠ت توفَت من عوتب وما تصاالت،واإل ا١تعلومات تكنولوجيا يف  راستمر إب
 واحد. ٭تكمها سوؽ دوِف  صغَتة قرية َفالعا جعلاُف ظهور مفهـو العو١تة و 

 واالتصاؿ لتقليص الوقت  تكنولوجيا ا١تعلوماتل تسعى من خبلؿ استخدامها شركات األعماؿ أف ٥تتلف -
لتحقيق ٥تتلف وسيلة مهمة وضروية  ىذه التكنولوجيا ، األمر الذي ٬تعلفاءة وإنتاجيةرب ككوٖتقيق أ

 .اليت تتطلبها األسواؽ العا١تية االعماؿ سًتاتيجياتإ وتطوير ىداؼاأل
من  ،ا١تؤسسات يف تكنولوجيا ا١تعلومات واإلتصاؿ يؤدي اُف رفع آداء ىذه ا١تؤسسات أ٫تية إستثمار أف -

 ات.إسًتتيجيعدة  وضع خبلؿ من الدخوؿ لؤلسواؽ الدولية تقرار  إٗتاذعملية  يف مهما دورااعطائها خبلؿ 
 الراىنة قتصاديةاإل حوالتالت أفتبُت لنا  ،سواق الدوليةللتدويل وآليات الدخول لألومن خبلؿ تطرقنا  -

 يف النظر تعيد أف نشاطها و٣تاالت أحجامها و أنواعها ٔتختلف قتصاديةاإل ا١تؤسسات علىفرضت 
 .وإستمرارىا تطورىا لضماف حتميا أمرا أصبح بالتوجو ٨تو التدويل، الذي إيديولوجيتها و سًتاتيجياهتاإ

 إُف للدخوؿ كوسيلة اإلقتصادية للمؤسسات انطقيم مآال و ايواقع أمرا أصبحت اليـو التدويل ظاىرةف أ -
 وٖترير إقليمية، وتكتبلت ىائلة، وإتصاالتية تكنولوجية ثورات من العاَف يشهده ١تا ذلك و الدولية، األسواؽ

 .الدولية والتجارة لئلقتصاد النطاؽ واسع

، اإلستثمار اقيات التعاقديةاإلتف، التصديرلعل أ٫تها  ،سواؽ الدوليةف ىناؾ عدة طرؽ و آليات للدخوؿ لؤلأ -
 .، التحالفات اإلسًتاتيجية ، عقود الًتاخيص.....اٍف، اإلستثمار االجنيب غَت ا١تباشراألجنيب ا١تباشر

 أحد القطاع ىذا عتبارإب ،اإلقتصادية للمؤسسات داعمةخارجية  داخلية و بيئة خلق عملت على اٞتزائرأف  -
 الدولية. األسواؽ سًتاتيجيات غزو إ ضمن  نميةالت أىداؼ لتحقيق سًتاتيجيةاإل القطاعات

 في الجانب التطبيقي: -2.0
آليات تدويل نشاط اإلتصال و  تكنولوجيا المعلومات ومن منطلق ٗتصيصنا لدراسة اٞتانب التطبيقي بعنواف 

 ، اتضح لنا أف: Condor شركة كوندور
 ر.التصدي يف متمثلة واحدة ًتاتيجيةإس يف تنحصر الدراسة فًتة خبلؿ Condor شركة يف التدويل عملية -
 آلية خبلؿ من الدولية األسواؽ إخًتاؽ إستطاعت واإللكًتونية الكهرومنزلية للصناعات Condor شركة -

 اإلنتاج زيادةل األساسية مهمتها يف تركتز ،هبا خاصة خربة أكسبها كبَتا تطورا تعرؼ جعلتها واليت التصدير،
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 يف تتمثل العصر متطلبات و شىاتتم حديثة وسائل بإستغبلؿ وذلك ،الدولية السوقية حصتها وزيادة و
 .اإلتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيا إستخداـ

 رقم من % 70 تفوؽ بنسبة (،2021 -2017) األخَتة سنواتال ا٠تمس خبلؿ الشركة صادرات تطور  -
 .التصدير عملية على إعتمادىا نتيجة الكلي أعما٢تا

 ٖتسُت إُف التصدير عملية إدارة يف الشركة طرؼ من اإلتصاؿ و ا١تعلومات ياتكنولوج وسائل إستخداـ أدى -
 .الدولية األسواؽ لدخوؿ التخطيط ٮتص فيما  سًتاتيجياهتاإ

 ٢تذه أـ كبلد للجزائر الصناعية و اإلقتصادية القاعدة ضعف إُف يعود اٞتزائرية الشركات تدويل ضعفأف  -
 .الشركات

 وضع ثبلثة فرضيات يف بداية الدراسة، وأدت معاٞتة البحث إُف:لقد مت  اختبار الفرضيات: -2
ا١تؤسسات االقتصادية يف اٞتزائر لتكنولوجيا ا١تعلومات اليت خصصت إُف أف تطبيق  و ،ٖتقق الفرضية االوُف -

قتصادي، اذ توصلنا إُف اف ا١تؤسسات ب متفاوتة ٮتلق فوارؽ جوىرية يف أداء نشاطها اإلواالتصاؿ بنس
عما٢تا لتكنولوجيا ا١تعلومات ستاألسواؽ الدولية تتباين يف مدى إ ية اٞتزائرية اليت تعمل حاليا يفاإلقتصاد

تصاؿ، وىو ما يؤدي هبا إُف أف تكوف بعيدة كل البعد عن عملية التدويل )مرحلة تدويل اإلنتاج(، وإُف واإل
 اختبلؼ اإلسًتاتيجيات ا١تطبقة للوصوؿ لبلسواؽ الدولية. 

سًتاتيجيا خوؿ لبلسواؽ الدولية لعل أنسبها إليات للدآعدة بأف ىناؾ للفرضية الثانية، وا١تتعلقة  أما بالنسبة -
، فقد مت التأكد منها من خبلؿ دراسة شركة وأقلها ٥تاطرة لطبيعة ا١تؤسسات اٞتزائرية ىو التصدير

condor. 
 واإلتصاؿ ا١تعلومات لتكنولوجيا condor شركة تبٍتاليت كاف مضموهنا بأف  و ،أما فيما ٮتص الفرضية الثالثة -

فقد ثبتت صحتها، حيث تبُت لنا أف  التصديري أعما٢تا رقموتعظيم  اإلقتصادي نشاطها تدويل تفعيلليؤدي 
 ا٠تمس يف الشركة صادرات تطورأدى اُف  االتصاؿ و ا١تعلومات تكنولوجيال Condorشركة  ستخداـإ

 .التصدير عملية على إعتمادىا نتيجة الكلي ا٢تاأعم رقم من % 70 تفوؽ بنسبة األخَتة سنوات
  ٯتكن صياغة التوصيات التالية: ،بالنظر للنتائج ا١تتوصل اليها: توصياتال و تراحاتاإلق .3
 و عماؿاأل ٥تتلف ريتطو  من أجل تصاالتواإل تكنولوجيا ا١تعلومات قطاع خاصة للجزائر التحتية البٌت تطوير -

 .عماؿ الدوليةاإل كيةدينامي و يتناسب ٔتا عهاتسري
 الواقع يف سًتاتيجياتاإل بناء عند تصاؿواإل ا١تعلومات تكنولوجيا جانب على بالًتكيز اتا١تؤسس قياـ ضرورة -

 .و ٖتقيق أرباحها أداء ىذه ا١تؤسسات ٖتسُت إُف يؤدي الذي بالشكل ،العملي
  صورةال تعكس لكي العاَف يف رةا١تتطو  و اٟتديثة تصاؿواإل ا١تعلومات تكنولوجيا مواكبة اتا١تؤسس لىع -

 .ككل لمؤسسةالفعلية ل
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 وأ٫تيتها وفوائدىا واالتصاؿ ا١تعلومات تكنولوجيا ٔتفاىيم وتعريفهم ا١تؤسسة إدارات وعي زيادة ضرورة -
 .صحيح بشكل ستخدامهاإ من للتمكُتل ،اهتتطبيقا و ستخدامهاإ و٣تاالت

 تطوير و، امردوديته تعظيم أجل من ا١تعلومات جياتكنولو  جوانب مع ا١تؤسسات اإلقتصادية تفاعل وجوب -
 .ةالتكنولوجي البيئة و الثقافية، البيئة البيئة ا١تالية، اإلدارية، البيئة القانونية، البيئةكتعمل ضمنها   اليت البيئة

 ايَتعماـ يلها ومرافقتها وحثها على إحًت ىمن خبلؿ تأ ،اٞتزائريةالعمل على رفع القدرة التنافسية للمؤسسات  -
 .إدارة األعماؿ الدولية

الراغبة يف تدويل نشاطها، مع  ضرورة التكامل اإلسًتاتيجي بُت أىداؼ الدولة اٞتزائرية كدولة اـ للشركات -
 ىداؼ اليت تسعى اليها ىذه الشركات من خبلؿ رغبتها يف ىذه العملية.األ

يف شكل ٣تمعات  ا٠تاصة او العامة سواء ات ٕتميع الشركات الوطنيةس٬تب على الدولة اٞتزائرية تبٍت سيا -
ٖتديد القطاعات ونشاطات ا١تناسبة للشركات  ، ومكانيات ضخمة تسمح ٢تا با١تنافسة الدوليةعمبلقة ذات إ

 من أجل الًتكيز فيها لبناء ميزات تنافسية مناسبة. ،اٞتزائرية اليت ترغب يف التدويل
 إقًتاح ٯتكن ٢تا، إستكماال و عنها أسفرت اليت لنتائجا و اٟتالية دراستنا أىداؼ ضوء يف :آفاق الدراسة .4

 :التالية ا١تستقبلية الدراسات
 .النفط بعد ما ١ترحلة سًتاتيجيإ كبديل لرقميا قتصاداإل -
 .تدويل نشاط الشركات اٞتزائرية وآليات منطقة التبادؿ العر،ي -
دراسة مقارنة بُت ا١تؤسسات العامة  -سواؽ الدوليةا١تؤسسات اإلقتصادية اٞتزائرية وإسًتاتيجيات إخًتاؽ األ -

 .-وا٠تاصة
 .اٞتزائرية اإلقتصادية با١تؤسسات تنافسيةال يزةا١ت ٖتقيق ودورىا  االلكًتونية اإلدارة -
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