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:الهمخص

ُؽفذ ُؾٍ تهؽؿتقد إهٓ رعؽٖؽ ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ

،إقرؿترٖضٖد تهيٌرص هألقّتق تهؽّهٖد يٌ ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ

 يث،ْألً حٖةد تهرقّٖق تهضـتةؿٖد رَرحؿ حٖةد أضٌحٖد حثهٌقحد هولؿنثذ تهلثؽيد يً حوؽتً أؼؿ
ًٖعرى ٍوٓ ُؾٍ تهلؿنثذ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد يٌرضثرِث يٌ تهيرغٖؿتذ تهينٌّد هِؾٍ تهحٖةد ي
ٔ ّيً أُى تهلىثٍثذ تهرٕ رلِؽ يٌثفقد لؽٖؽخ فٕ تهقّق تهضـتةؿ،أضل تهٌضثط ّتهٌيّ فِٖث

 يث ٖضَل يً تهيَوّيثذ،َٖ ّؾهم ٌيؿت هوَؽؽ تهنحٖؿ هويرَثيوًٖ ف،ُّ كىثً تهقٖثؿتذ
 ّؾهم يً أضل،ًتهرقّٖلٖد ؾتذ أُيٖد إقرؿترٖضٖد حثهٌقحد تهلؿنثذ تهٌثلىد فٕ ُؾت تهلىث

 ّنٖثغد،تهيرثحَد تهيقريؿخ هورغٖؿتذ تهعثنود فٕ تهحٖةد تهرقّٖلٖد ّتهرنٖف يَِث
ٍ ُّّ يث ّٖفؿٍ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ إىثؿ،تإلقرؿترٖضٖد تهرقّٖلٖد تهيٌثقحد هِث
.ٕتهؽّه
 إقرؿترٖضٖد رىّٖؿ،ٕ تهيٌرص تهؽّه،ٕ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّه:الكمهبح الهفخبحٌج
. تهلؿند تألضٌحٖد،تهيٌرص

Abstract:
This study aims to determine the role of international marketing intelligence system
in product development strategy to international markets with the case of foreign
companies in Algeria because Algerian market environment is considered as a foreign
environment for companies came from other countries, which makes it imperative for
these companies to develop its product strategy with varying constituents in this
environment in order to succeed, and the most important areas where competition is
intense in the Algerian market is the automotive sector due to the large number of
dealers in it, which makes the relevant marketing information of strategic importance
for companies active in the sector. Followed by to the ongoing changes in the
environment marketing and adapt with them, and formulate an appropriate marketing
strategy, which is provided by the marketing intelligence system in their international
context.
Key words: international marketing intelligence system, international product,
product development strategy, the foreign company.
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الهلدهج:

ٍوٓ تهلؿنثذ تهؽّهٖد أً ررفثؽٔ تهّكًّ فٕ تإلغرؿتج تهحٖةٕ تهؾٔ ٌِٖٕ ّضّؽُث يً

تهقّق تهؽّهّٕ ،ؾهم ًٍ ىؿٖق رعلٖق تهرنٖف تهفَثل يٌ تهحٖةد تهرقّٖلٖد تهيرَؽؽخ

ّتهيرؽتؼود فٕ يرغٖؿترِثّ ،أً ررثحٌ ُؾٍ تهيرغٖؿتذ حئقريؿتؿ ّؽًّ إٌلىثً يً أضل ضيٌ
تهيَوّيثذ تهوؿّؿٖد ّتهنثفٖد إلرؼثؾ تهلؿتؿتذ تهيٌثقحد ًٍ ،ىؿٖق ؿقى ّرؼىٖى
يقثؿتذ ُؾٍ تهيَوّيثذ ّرؽفلِث عرٓ ٖنًّ إقرغالهِث فثٍالّ ،ال ٖرى ؾهم إال ًٍ ىؿٖق
ٌيثى هإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ إىثؿٍ تهؽّهٕ ،هرقِٖل ٍيوٖد تهرَؿف ٍوٓ فؿم

ّرِؽٖؽتذ تهحٖةد تهرقّٖلٖد ،حثإلوثفد إهٓ ٌلثى كّخ ّوَف تهلؿند فٕ تهقّق تهؽّهٕ.

ّ فٕ يل تهرٌثفف تهنحٖؿ حًٖ لؿنثذ تهقٖثؿتذ ٍوٓ ضؾج تهيقرِوم تهضـتةؿٔ ّإؿوثةَ،
رعثّل ُؾٍ تهلؿنثذ نٖثغد إقرؿترٖضٖثرِث تهرقّٖلٖد حثإلٍريثؽ ٍوٓ يؼؿضثذ ٌيثى
تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد تهؽّهّٕ ،فٕ ُؾت تهقٖثق ٌىؿط تهقؤتل تهيّتهٕ - :يث ُّ ؽّؿ ٌيثى

إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص هلؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد

حثهضـتةؿ؟
ّٖرفؿً ًٍ ُؾت تهقؤتل تألقةود تهفؿٍٖد تهرثهٖد:
 ُل رىحق لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ تهيفثُٖى تهعؽٖسد فٕ تهرقّٖق؟ ُل رىحق لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ إقرؿترٖضٖد تهرنٖٖف أى إقرؿترٖضٖد تهرٌيٖىهيٌرضثرِث حثهقّق تهضـتةؿٔ؟

 ُل رَريؽ لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ ٍوٓ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕرىّٖؿ إقرؿترٖضٖد يٌرضثرِث؟
ّهإلضثحد ٍوٓ تألقةود تهقثحلد رى تإلقرَثٌد حثهفؿوٖثذ تهرثهٖد:

 لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ ُٕ لؿنثذ ٍثهيٖد ؿتةؽخ ّحثهرثهٕ فِٕ رىحقتهيفثُٖى تهعؽٖسد فٕ تهرقّٖق؛
 رؼروف حٖةد تهرقّٖق تهضـتةؿٖد ًٍ حٖةد تهرقّٖق فٕ تهحوؽ تألى هلؿنثذ تهقٖثؿتذ ّحثهرثهٕفِٕ رَريؽ إقرؿترٖضٖد تهرنٖٖف؛
 رعرثش لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ هويَوّيثذ تهرقّٖلٖد هورنٖف ّحثهرثهٕ فِٕرَريؽ ٍوٓ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖثرِث.
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

ٌِّؽف يً ؼالل ؽؿتقرٌث ُؾٍ إهٓ:
 تهرَؿٖف حٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ّينثٌرَ فٕ تهلؿنثذ تهؽّهٖد؛ رّوٖظ أسؿ يرغٖؿتذ تهحٖةد تهرقّٖلٖد ٍوٓ كؿتؿتذ تهيٌرص تهؽّهٕ؛ إحؿتـ ؽّؿ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ نٖثغد إقرؿترٖضٖثذ تهلؿنثذ تهؽّهٖد.ّألضل رعلٖق أُؽتف ؽؿتقرٌث ترحٌَث تهؼىد تهرثهٖد:

أّال :يثُٖد ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ؛

سثٌٖث :ؽّؿ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص تهؽّهٕ؛
سثهسث :فثٍوٖد ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص هلؿنثذ
تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ.
أوال :هبهٌج ىظبن إسخختبراح الخسوٌق الدولً
 -1هفهون ىظبن إسخختبراح الخسوٌق الدولً :أؼوى تهنسٖؿ يً تهحثعسًٖ ّتهنرثج حًٖ
يفِّيٕ تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ّتإلقرؼحثؿتذ تهرٌثفقٖد ُّّ ،يث ٖينً إحؿتـٍ يً ؼالل
تهرَثؿٖف تهرثهٖد:
 ٍؿف " "McLeodتإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد حأٌِث "يؽْ ّتقٌ يً تألٌلىد تألؼالكٖد تهرٕٖينً أً رقرؼؽى فٕ ضيٌ تهيَوّيثذ ًٍ تهيٌثفقًٖ" (.)Mcleod R, Schell G,2004, p191

 نيث ٍؿفِث "ٍ "Sammonوٓ أٌِث "ٍيوٖد ضيٌ حٖثٌثذ تهيٌثفف يً ينثؽؿ يؼروفد يًؽتؼل ّؼثؿش تهيٌييد ّرعّٖوِث إهٓ يَوّيثذ ؾتذ يٌَٓ ّنود ّيٌثقحد ـيٌٖث" (ىثؿق
ٌثةل ؿّعٕ ُلثى ،6002 ،م .)26

 رَؿف تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد نؾهم حأٌِث " تإلقرىالٍثذ ّتإلقرَاليثذ تهرٕ رضؿِٖثإؽتؿخ تهرقّٖق حغؿه ضيٌ تهيَوّيثذ ًٍ تهيٌثفقًٖ" (يَثهٕ فِيٕ عٖؽؿ ،6006 ،م

.)332
يً تهرَثؿٖف تهقثحلد ٌالعي أٌِث أٍىذ يفِّيث وٖلث هٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ،عٖز

ؿنـذ ٍوٓ تهيَوّيثذ تهؼثند حثهيٌثفقًٖ فلى ُّّ ،يث ٌَٖٕ أً ُؤالء تهحثعسًٖ هى ٖفؿكّت

حًٖ تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ّتإلقرؼحثؿتذ تهرٌثفقٖدّ ،إلٍىثء يفِّى أنسؿ ؽكد هٌيثى
تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ٌّؿؽ تهرَثؿٖف تهرثهٖد:
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 َٖؿف "ٌ "Wrightيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد حأٌَ "تهَيوٖد تهرٕ يً ؼالهِث ٖينًتهعنّل ٍوٓ تهيَوّيثذ ؾتذ تألسؿ تهّتوظ فٕ تهلؿتؿتذ ّفٕ ٍيوٖد إؽتؿخ تإلقرؿترٖضٖد
تهرقّٖلٖد" (عقًٖ تهضٌثحٕ ّآؼؿًّ ،6000 ،م .)85
 ٍؿف "ٌ "Kotlerيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد حأٌَ "تهّقٖود تهرٕ حّتقىرِث ٖرى تهرينً يًتإلىالً تهؽتةى ّتهيَؿفد تهيقريؿخ حثهيؿّف تهيقرضؽخ ؽتؼل تهيؤققد ّؼثؿضِث" (ٍالء

تهؽًٖ حّـٌثلد ،6063 ،م .)666

 أيث ضيَٖد ؼحؿتء تإلقرؼحثؿتذ تهرٌثفقٖد " "SCIPفلؽ ٍؿفذ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖدحأٌَ " تهَيوٖد تألؼالكٖد تهيلؿٍّد هضيٌ ّرعوٖل ّرّـٌٖ تهيَوّيثذ تهيٌثقحد ّتهالةلد
ّتهنثهعد عّل تهحٖةد تهرقّٖلٖد"

(.)Elemano pontes cavalconti, 2005, p13

ييث قحق ٖينٌٌث أً ٌقرٌرص يفِّى ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ عٖز َٖرحؿ "تهّقٖود

تهرٕ ٖرى يً ؼالهِث تهَيل فٕ إىثؿ يٌيى ّيعؽؽ حِؽف ضَل تهلؿند تهؽّهٖد ٖليد هيؼروف
تهرىّؿتذ تهعثهٖد ّتهيعريود فٕ حٖةد تهرقّٖق تهؽّهّٕ ،ؾهم يً ؼالل رـّٖؽ يرؼؾٔ تهلؿتؿ
فِٖث حثهيَوّيثذ تهالـيد تهرٕ رقيظ هِى حئنرلثف تهفؿم ّتهرِؽٖؽتذ تهيعريود فٕ تهقّق
تألضٌحٕ".

يً تهرَثؿٖف تهقثحلد ٖروظ أً ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ ٖريٖـ حيضيٍّد يً

تهؼنثةم ُٕ:
 ٖقروـى رلغٖل ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ يضيٍّد يً تهيرىوحثذ ّتهيّتؿؽ؛ -أً ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ ؾّ يٌِضٖد كثٌٌّٖد ّأؼالكٖد يلؿٍّد ٍوٓ ؼالف

يث َٖرلؽٍ تهحَه؛

 ٖرىوج ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ تهرفثٍل تهيقريؿ يٌ تهحٖةد تهرقّٖلٖد تهؽّهٖد؛ ٖينً هٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ أً ٖقثٍؽ تإلؽتؿخ تهرقّٖلٖد تهؼثند حثهقّقتهؽّهٕ فٕ إرؼثؾ تهلؿتؿتذ تهؿّرٌٖٖد تهيحؿيضد يً ؼالل رـّٖؽُث حرلثؿٖؿ ّٖيٖد؛

 َٖؽ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ يً أٌييد تهيَوّيثذ تإلقرؿترٖضٖد فٕ تهيٌييد. -2دوافغ الحبخج لىظبن إسخختبراح الخسوٌق الدولً :رحؿـ أقحثج تهعثضد هٌيثى
إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ يً ؼالل تهرىّؿتذ تهرٕ عؽز فٕ حٖةد تألٍيثل تهؽّهٖد ّتهرٕ

يً أُيِث (عقًٖ تهضٌثحٕ ّآؼؿًّ ،6000 ،م :)85،88
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

 ـٖثؽخ تهرعؿؿ يً ُّى تألقثهٖج تهرلوٖؽٖد تهيَريؽخ فٕ حعّز تهرقّٖقّ ،تهرٕ أسحذٍضـُث تهنحٖؿ فٕ روحٖد إعرٖثضثذ تإلؽتؿخ تهرقّٖلٖد يً تهيَوّيثذ؛
 ـٖثؽخ عؽخ تهيٌثفقد ّتإلرضثٍ تهنحٖؿ ٌعّ تهَّهيد ييث ضَل تهَثهى كؿٖد نغٖؿخّ ،إٌفرثطتألقّتق ٍوٓ حَوِث تهحَه ،تأليؿ تهؾٔ ٖقروـى إٍؽتؽ إقرؿترٖضٖثذ رقّٖلٖد يالةيد
هيّتضِد ُؾٍ تهيٌثفقد ّتهرنٖف يَِث؛

 كنؿ ؽّؿخ عٖثخ تهيٌرص ؽّهٖث ،ييث تقروـى تهلؽؿخ ٍوٓ إرؼثؾ كؿتؿتذ عثـيد هيّتضِد ُؾتتهرعؽّٖٔ ،رى ؾهم يً ؼالل يث ّٖفؿٍ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ يضثل
إقرؼحثؿتذ تهيٌرص؛
 حؿّـ يثُؿخ قّق تهيلرؿًٖ إؾ أنحظ تهـحًّ "قٖؽ تهقّق" يث تقروـى حؾل أكنٓ تهضِّؽهيَؿفد قوّم تهـحًّ تألضٌحٕ ّرّكَثرَ؛

 رّفؿ ّقثةل تإلرنثل تهقؿَٖدّ ،تهرٕ ٖينً يً ؼالهِث ٌلل تهيَوّيثذ حقؿٍد فثةلد؛ يثُؿخ تهرقّق تهّتقٌ "ّ "Mass Marketingتألقّتق تهنحٖؿخ حَؽ ّضّؽ تهَؽٖؽ يًتهعولثذ تهّقٖىد حًٖ تهيٌرص ّتهـحًّ تهٌِثةٕ ،تأليؿ تهؾٔ ّقٌ تهفضّخ حًٖ تهيٌييد
ّتهـحًّ ،يث أؽْ هرَـٖـ ؽّؿ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد هؿؽى ُؾٍ تهفضّخ؛

 إٌرلثل تهيٌييثذ يً نٖغد تهيٌثفقد تهقَؿٖد إهٓ تهيٌثفقد تهالقَؿٖد ،هؾهم فئًتهيٌييثذ حعثضد إهٓ يَوّيثذ إقرؼحثؿٖدٖ ،ينً يً ؼالهِث كٖثف يؽْ تهرأسٖؿ تهعلٖلٕ
ألٌلىرِث عٖثل تهيٌثفقد تهلثةيد فٕ تهقّق تهؽّهٕ.
 -3أههٌج ىظبن إسخختبراح الخسوٌق الدولً :رنيً أُيٖد ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد
نٌيثى أقثقٕ فٕ تهلؿنثذ تهؽّهٖد يً نٌَّ (عقًٖ تهضٌثحٕ ّآؼؿًّ ،6000 ،م :)23،28

 ٖيسل تهعضؿ تألقثف فٕ ٌيثى تإلٌؾتؿ تهيحنؿ أّ حٌثء ؿتؽتؿ يٌييٕٖ ،لّى حئقرالىتإللثؿتذ تهرعؾٖؿٖد إلٖنثهِث هيرؼؾٔ تهلؿتؿ يً أضل ّوٌ تإلضؿتءتذ تهالـيد؛

 ٖيسل ٌيثى ّكثةٕ ٖقثٍؽ فٕ رلؽٖى تهيَؿفد ّتإلؽؿتم تألفول هيقرؼؽيَٖ عّل يث ٖعٖىحِى يً رغٖٖؿتذ رقّٖلٖد حٖةٖد يؼروفد؛
 ٖلنل يٌِضٖد ّتوعد رَرحؿ ضقؿت حًٖ نيٖثذ نحٖؿخ يً تهيَوّيثذ غٖؿ تهيِٖنودّإقرؿترٖضٖثذ تألٍيثل؛
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 تهرَؿف ًٍ كؿج ّحؽكد ٍوٓ تهيرغٖؿتذ تهحٖةٖد تهيؼروفد (قّتء نثٌذ ؽتؼوٖد أى ؼثؿضٖد)ّيث كؽ ٖعؽز فِٖث يً رىّؿ ّرغٖؿ يً ؼالل يث ٖلؽيَ ُؾت تهٌيثى يً يَوّيثذ يقريؿخ
ّيرّتنود عّل روم تهيرغٖؿتذ؛
 ٖيسل ٌيؿٖد ضؽٖؽخ ٖينً يً ؼالهِث ؿقى إقرؿترٖضٖد ّكثةٖد (ُضّيٖد) هؽؼّل تألقّتقتألضٌحٖد تهضؽٖؽخّ ،نقج تهفؿم تهرقّٖلٖد تهيعريود؛

 ٖيسل ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ أعؽ تهينثؽؿ تألقثقٖد هرعلٖق تإلحرنثؿ ّتإلحؽتًفٕ تهلؿنثذ تهؽّهٖد.
ّريِؿ أُيٖد تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ رّفٖؿ تهيَوّيثذ تهقؿَٖد ًٍ حٖةد تهيؤققد
تهؽتؼوٖد ّتهؼثؿضٖد عقج ًٌّ تهيؤققد ّيضثل تهٌلثى تهرقّٖلٕ تهؾٔ ريثؿقَّ ،تهضؽّل

تهيّتهٕ ؿكى (ّٖ )06وظ ؾهم:

خدول ركن ( :)10تهيضثالذ تألقثقٖد هإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد

الهضدرٍ :حؽ تهقالى أحّ كعف ،أقثقٖثذ تهرقّٖق ،ؽتؿ تهضثيَد تهضؽٖؽخ هوٌلؿ ،تإلقنٌؽؿٖد،
 ،6006م .26

يً ؼالل تهضؽّل تهقثحق ٌالعي أُيٖد تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد عقج ًٌّ تهيؤققد

تهيَريؽخ ٍوَٖ فٕ ضيٌ تهيَوّيثذ ًٍ حٖةرِث ،عٖز ٌضؽ يسال أً تهيؤققثذ تهنٌثٍٖد رِرى
حضيٌ تهيَوّيثذ تإلقرؼحثؿٖد عّل تهرنثهٖف ّيلثؿٌٖ تهحعز ّتهرٌيٖد ،حٌٖيث رِرى تهيؤققثذ
تهرضثؿٖد حضيٌ تهيَوّيثذ عّل تألقَثؿ ّتهرّـٌّٖ ،رِرى ّنثالذ تإلٍالً حثإلقرؼحثؿ عّل
تهرؿّٖصّ ،غٖؿُث ،عٖز رؼروف ٌٍّٖد تهيَوّيثذ تهرٕ رضيَِث تهيؤققثذ ًٍ ىؿٖق

تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد حعقج ًٌّ ّيضثل تهٌلثى تهؾٔ رـتّهَ.
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

 -4أىواع أىظهج اإلسخختبراح الخسوٌلٌجٖ :ينً رلقٖى أٌييد تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد حعقج
ٍؽخ يَثٖٖؿ ُٕ:

أ -هؼٌبر حسة درخج الهركزٌجٖ :ينً رلقٖى أٌييد تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد عقج ؽؿضد
يؿنـٖرِث إهٓ كقيًٖ:

 ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج الهركزٌجّ :رٌَٕ ّضّؽ ّعؽخ يؿنـٖد فٕ تهيٌييد رلّىحأٌلىد إقرؼحثؿتذ تهرقّٖقّ ،يً أُى ييٖـتذ ُؾت تهٌيثى ٍؽى عؽّز إـؽّتش فٕ تهيِثى

ّتهّيثةف ؽتؼل تهيٌييدّ ،هنً فٕ تهيلثحل رَضـ روم تهّعؽخ فٕ أغوج تألعٖثً ًٍ يالعلد

تهرىّؿتذ تهّٖيٖد تهرٕ رعؽز فٕ أقّتق تهيٌييد ُّّ ،يث ٖلنل كنّؿت فٕ رٖثؿ
تهيَوّيثذ تهيرؽفق هيرؼؾ تهلؿتؿ تهرقّٖلٕ (ىثؿق تهعثش ّآؼؿًّ ،6001 ،م .)655
 ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج الالهركزٌج ٌَٕٖ :أً ٌلثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق ٖرى تهلٖثىحَ ال يؿنـٖث حّتقىد ّعؽتذ يرَؽؽخ يٌرلؿخ ؽتؼل تهيٌييدّ ،ؾهم يً ؼالل رّـٌٖ
تهيقؤّهٖثذ ّرّفٖؿ تإلينثٌٖثذ تهرٕ رينً نل ّعؽخ يً تهرَثيل يً ضثٌج يًَٖ يً ضّتٌج
تهيٌثفقدّ ،حثهرثهٕ ٖؤؽٔ ُؾت تهرؼنم إهٓ ـٖثؽخ تهيِثؿتذ تهفٌٖد هؿضثل تإلقرؼحثؿتذ
تهرقّٖلٖد ،غٖؿ أً رضـةد ُؾت تهٌلثى إهٓ ٍؽخ أٌلىد َّٖق رؽفق تهيَوّيثذ يً يضثل إهٓ

آؼؿ ،ييث َٖؽ أعؽ أُى ٍّٖج ُؾت تهٌيثى (حسٌٖد هليثً ،6066 ،م.)681
ة -هؼٌبر حسة درخج الرسهٌجّ :رنٌف أٌييد تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد عقج ُؾت تهيَٖثؿ
إهٓ يث ٖوٕ:

 -ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج الرسهٌج ُّّ :تهٌيثى تهؾٔ ٖوى كّتٍؽ يعؽؽخ ّإضؿتءتذ

ينرّحد ّقٖثقثذ يّوٍّد ّرٌيٖى ّٖوظ تهَالكثذ حًٖ أضِـخ تإلقرؼحثؿتذ ّحثكٕ
تهّعؽتذ فٕ تهيٌييد ،عٖز رلّى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق حثهرضيٌٖ تهؿقيٕ هويَوّيثذ ّرعوٖوِث
يقرؼؽيد فٕ ؾهم تهيّتؿؽ تهيرثعد هؽِٖث يً أضِـخ ّحؿتيص ّأفؿتؽ (عقً تهيال ،6066 ،م
.)38
 ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج غٌر الرسهٌج :فٕ ُؾت تهًٌّ يً تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد الّٖضؽ إضؿتءتذ ينرّحد هييثؿقد أٌلىد تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ،حل ٖرى ييثؿقد روم
تألٌلىد يً ؼالل ّقثةل تإلرنثل تهيؼروفد ّيرثحَد يث ٖرى ٌلؿٍ ؼثؿش تهيٌييد يً

يَوّيثذ ّأؼحثؿ ريف تهٌلثى تهرقّٖلٕ هيٌييرٌثٌُّ ،ثم تهَؽٖؽ يً تهَّٖج هِؾت تهٌيثى يسل
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رأؼؿ ّنّل تهيَوّيثذ تهيىوّحد هَؽى ّضّؽ كٌّتذ ّتوعد ريؿ يٌِثّ ،نؾت رلَّٖ
تهيَوّيد ٌرٖضد يؿّؿُث يً لؼم ٗؼؿ حنّؿخ غٖؿ ؿقيٖد ييث ٖؤؽٔ الٌعؿتف
تهيَوّيد تألنوٖد ًٍ روم تهرٕ ّنوذ إهٓ يرؼؾ تهلؿتؿ (ؿوّتً تهَيؿ ،6003 ،م
.)666
ج -هؼٌبر حسة هضدر خهغ الهؼموهبحٖ :ينً رنٌٖف أٌييد تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد
عقج ينؽؿ ضيٌ تهيَوّيثذ إهٓ:

 -االسخختبراح الخسوٌلٌج الداخمٌج :رريسل فٕ يؽ تإلؽتؿخ حثهيَوّيثذ ّتهحٖثٌثذ تهؼثند

حيؼروف أٌلىد تهيٌييد ٌّرثةضِث ّرلٖٖيِث ّإرضثُثرِث تهيرّكَدّ ،القٖيث فٕ يضثل تهيحَٖثذ،

ّتهعن د تهقّكٖدّ ،تهيّكٌ تهرٌثفقّٕ ،رنثهٖف تإلٌرثش ّتهرؼـًّٖ ،عؿند تهـحثةًّ ،تهرؽفلثذ
تهٌلؽٖد ّتألؿحثطّ ،غٖؿُث يً تهحٖثٌثذ ّتهيَوّيثذ تألؼؿْ تهرٕ رعنل ٍوِٖث تإلؽتؿخ ًٍ

ىؿٖق تهينثؽؿ تهؽتؼوٖد هويٌييد ،نثهقضالذ ّتهرلثؿٖؿ ّتهٌيثى تهيعثقحٕ (يلثؿٔ يعيؽ
تهيفٖؿٔ ،6066 ،م .)61
 اإلسخختبراح الخسوٌلٌج الخبرخٌجّ :رريسل فٕ رـّٖؽ تإلؽتؿخ حيَوّيثذ ًٍ تهرغٖؿتذتهحٖةٖد تهؼثند حيضثل تهيٌييد ،نثهيقرِونًٖ ّتهيؽٖؿًٖ ّتهّقىثء ّتهيٌثفقًٖ ّتهيؤققثذ

تألؼؿّْ ،نؾهم تهيرغٖؿتذ تهحٖةٖد تهيعٖىد نثهيؿّف تإلكرنثؽٖد ّتهرنٌّهّضٖد ّتهلّتًٌٖ
ّتهسلثفدّٖ ،رى رضيٌٖ ُؾٍ تهيَوّيثذ حَؽخ ّقثةل يٌِث ؿضثل إقرؼحثؿتذ يرؼننًٖ هؽْ
تهيؤققثذ تهيرؼنند فٕ ُؾت تهيضثل ،تهّقىثء ،ؿضثل تهرضقف تهرقّٖلّٕ ،غٖؿُث يً

تهيّتؿؽ تألؼؿْ ( .)Kotler, 2000, p103

 -5هكوىبح ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج :إً ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ُّ ضـء يً
ٌيثى تهيَوّيثذ تهرقّٖلٖد فٕ تهيٌييد ،إؾ أً تهيَوّيثذ تهرٕ ٖرى تهعنّل ٍوِٖث ًٍ

ىؿٖق ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد رَؽ يؽؼالذ هٌيثى تهيَوّيثذ تهرقّٖلٖدّ ،تهلنل ؿكى
(ّٖ )06وظ ؾهم.
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

يً ؼالل تهلنل ؿكى (ٌ )06العي تهَالكد حًٖ ٌيثى تالقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ٌّيثى
تهيَوّيثذ تهرقّٖلٖد ،إؾ أً ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ٖـّؽ ٌيثى تهيَوّيثذ تهرقّٖلٖد
حثهيَوّيثذ تهرٕ ًٍ ىؿٖلِث رؽؿف تهحٖةد تهرقّٖلٖد ّيً سى ٖرى رضِٖـ ُؾٍ تهيَوّيثذ

هيؽؿتء تهرقّٖق ،هغؿه إرؼثؾ تهلؿتؿتذ تهرقّٖلٖد تهيالةيد.

أيث حثهٌقحد هألٌييد تهفؿٍٖد تهينٌّد هٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٖينً رعؽٖؽُث فٕ
تهٌَثنؿ تهرثهٖد:
أ -فهن الزتووَٖ :رحؿ تهـحًّ ٌلىد تإلٌىالق فٕ تهيفِّى تهعؽٖز هورقّٖق ،إؾ َٖرحؿ ضُّؿ
تهَيوٖد تهرقّٖلٖد ّيوم تهقّقٍّ ،وٓ تهيٌييد رعؽٖؽ عثضثرَ ّؿغحثرَ كحل أً رلّى حئلحثٍِث

حىؿٖلد أعقً يً تهيٌثفقًٖ تٗؼؿًٖ هنقج ّالء تهـحًّ ّتهيعثفيد ٍوَّٖ ،يً أضل رعلٖق
ُؾت تهِؽف رنًّ يِيد إؽتؿخ تهيٌييد ُٕ إقرؼؽتى نثفد يّتؿؽُث تهيثؽٖد ّتهحلؿٖد حنّؿخ

رويً هِث إؿوثء تهـحًّ ،هؾهم ٍوٓ تهيٌييد إلؿتم تهـحثةً فٕ رلؽٖى تهيَوّيثذ ًٍ
تهيرغٖؿتذ تهحٖةٖد تهيؼروفدّ ،تهعنّل ٍوٓ فِى لثيل هوـحثةً ّقوّنٖثرِى قّتء ـحثةً
تهيٌييد أّ ـحثةً تهيٌثفقًّٖ ،تهؾٔ يً لأٌَ أً َٖيل ٍوٓ رعلٖق رنثيل يَوّيثذ يرؼؾ
تهلؿتؿ(سثيؿ تهحنؿٔ ،6006 ،م .)11 ،12

ة -فهن السوق :إً تهىحَٖد تهيرغٖؿخ هألقّتق ّتهرٕ رفؿوِث تهَؽٖؽ يً تهيرغٖؿتذ نٌيّ
تهقّق ،تهعند تهقّكٖدّ ،عضى تهقّق ّغٖؿُث يً تهيرغٖؿتذ تهرٕ ٖضج أً رؤؼؾ حثهعقحثً
ٌٍؽ إٍؽتؽ تإلقرؿترٖضٖد تهرقّٖلٖدّ ،تهرَؿف ٍوٓ ُؾٍ تهَّتيل ٖقثٍؽ تهيٌييد ٍوٓ فِى
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تألقّتق تهيعٖىد حِث ّىحَٖرِث ّعؿنٖرِثّ ،هٖرى رعلٖق ؾهم ٖرّضج رلؽٖى يَوّيثذ
إقرؼحثؿٖد كٖيد رَىٕ نّؿخ رعوٖوٖد ًٍ يؼروف تهضّتٌج تهيرَولد حثهقّق ّتهَّتيل تهرٕ
رؤسؿ فَّٖ ،ؾهم يً ؼالل تإلقريؿتؿ فٕ ضيٌ تهحٖثٌثذ أّ تهيَوّيثذ تهيرَولد حروم تألقّتق
ّنّال إهٓ فِى تهقّق ُّٕ ،تهيَوّيثذ تهرٕ رقرفٖؽ يٌِث تهيقرّٖثذ تإلؽتؿٖد نثفد،
ّرريعّؿ عّل ىحَٖد تهقّق ّتهيرغٖؿتذ تهؽتؼود فَٖ ،نيث أٌِث تهيَوّيثذ ؾتذ تهَالكد

حأقّتق تهيٌييدّ ،تهرٕ ضيَذ ّعووذ هغؿه نٌٌ تهلؿتؿ تهؽكٖق فٕ رعؽٖؽ تهفؿم
تهرقّٖلٖد ّحٌثء إقرؿترٖضٖثذ تهقّق تهيؼروفد (.)www.b2binternational.com

ج -إسخختبراح الهىخحٖ :وَج تهيٌرص ؽّؿت عّٖٖث ّيِيث فٕ رّضَٖ تهلؿتؿتذ تإلقرؿترٖضٖد
هويٌييد ّ ٍيوٖثرِثّ ،ؾهم هيث هَ يً رأسٖؿ فٕ رعؽٖؽ ًٌّ تهنٌثٍد تهرٕ كؽ رٌريٕ إهِٖث

تهيٌييدّ ،حثهرثهٕ ىحَٖد ٌّىثق تألقّتق تهرٕ رٌريٕ إهِٖث ،إوثفد إهٓ أٌَ تألؽتخ تهرٕ رلؽيِث
تهيٌييد هروحٖد عثضثذ ّؿغحثذ تهـحًّّ ،فٕ ُؾت تهنؽؽ فئً تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد روَج

ؽّؿت أقثقٖث فٕ نٌٌ كؿتؿتذ يـٖص تهيٌرص يً ؼالل رلؽٖى يَوّيثذ إقرؼحثؿٖد ًٍ إعريثل
يّتضِد تهيٌييد هرلثؽى تهيٌرضثذ تهعثوؿخ ،أّ ًٍ ىحَٖد تهيٌثفقد ّحؼثند غٖؿ تهقَؿٖد،
ّتهرىّؿتذ تهرلٌٖد ّتإلحرنثؿتذ تهعؽٖسدّ ،غٖؿُث يً تهيَوّيثذ تإلقرؼحثؿٖد تهرٕ ررَوق
حيـٖص تهيٌرص (ؼثهؽ كثلٕ ّعنٖى ؼوفثّٔ ،6066 ،م .)112
د -إسخختبراح الهىبفسٌو :رلٖؿ إقرؼحثؿتذ تهيٌثفقًٖ إهٓ تهلؽؿخ ٍوٓ ضيٌ تهحٖثٌثذ
ّتهيَوّيثذ ًٍ تهيٌثفقًٖ ٌّلثىثرِى تهعثهٖد ،سى رعوٖل قوّنِى تهيثوٕ يً أضل رلؽٖى

ٌيّؾش هورٌحؤ حقوّنِى تهيقرلحوّٕ ،تهعنّل ٍوٓ ؿؤٖد عّل إقرؿترٖضٖثذ يٌرضثرِى تهعثهٖد

ّتهيعريودّ ،تهرٕ ريسل يؽؼالذ يِيد هرلنٖل إقرؿترٖضٖد تهرقّٖق (عقًٖ تهضٌثحٕ،6000 ،
م  ،)82،81عٖز أً ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهيٌثفقًٖ ٖقيظ حئقرالى يَوّيثذ إقرؼحثؿٖد كٖيد
ًٍ تهيٌثفقًّٖ ،رلؽٖيِث إهٓ تهيقرفٖؽًٖ حئقرؼؽتى ىؿق يرٌٍّد رينً تهيؽؿتء يً تإلرنثل
حثهٌيثى ّىوج يَوّيثذ إقرؼحثؿٖد ٌٍؽيث ٖقروـى تأليؿ رفقٖؿ حَه رعؿنثذ تهيٌثفقًٖ،
إوثفد إهٓ إينثٌٖد يَؿفد ٌلثى تهوَف هؽْ تهيٌثفقًٖ (أحٕ قَٖؽ تهؽٍّٖ ضٕ ،رٖقٖؿ

تهَضثؿيد ،6000 ،م .)52، 30
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

ثبىٌب :دور ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج فً خطوٌر إسخراخٌخٌج الهىخح الدولً

هويٌرص أُيٖد ؼثند ٍوٓ نَٖؽ تإلقرؿترٖضٖثذ تهرقّٖلٖد تهؽّهٖد ٌيؿت هوؽّؿ تهؾٔ ٖوَحَ

فٕ يضثل تهيٌثفقد تهؽّهٖد ،فثهقحج تهؿةٖقٕ هٌضثط تهلؿند تهؽّهٖد ٖرّكف ٍوٓ يؽْ كحّل

تهقوَد أّ تهؼؽيد تهرٕ رلؽيِث فٕ تألقّتق تألضٌحٖد تهيقرِؽفد.

 -1هفهون الهىخح الدولًٌ :يؿت ألُيٖد تهيٌرص تهقثحلد تهؾنؿ أٍىٓ تهَؽٖؽ يً تهنرثج
ّتهحثعسًٖ فٕ يضثل تإلؽتؿخ ّتهرقّٖق ٍؽخ رَثؿٖف هٌَ ،ؾنؿ يٌِث:

 َٖؿف " "Stantonتهيٌرص حأٌَ "يضيٍّد تهنفثذ تهيويّقد ّغٖؿ تهيويّقدٖ ،ويِثتهغالف ،تهوًّ ،تهقَؿ ،لِؿخ تهيٌرص ،رثضؿ تهيفؿؽّ ،ؼؽيثذ تهيٌرص تهرٕ ٖلحوِث تهيقرِوم
ٍوٓ أٌِث رلحٌ عثضثرَ ّؿغحثرَ" ( يعيؽ تهنيٖؽٍٕ ،6001 ،م .)656

 أيث " "Kotlerفولؽ ٍؿف تهيٌرص حأٌَ "أٔ لٕء ٖلؽى هوقّق قّتء هإلقرؼؽتى أّ هإلقرِالمأّ هإلكرٌثءّٖ ،لّى حئلحثً عثضثذ ّؿغحثذ تهيقرِوم" (عقًٖ يعيؽ ؼٖؿ تهؽًٖ ،6008 ،م

.)606
ٍ -ؿفَ "ـنٕ ؼوٖل تهيقثٍؽ" ٍوٓ أٌَ "تهيٌفَد أّ يضيًّ تهيٌثفٌ تهرٕ ٖعنل ٍوِٖث

تهيقرِوم ضؿتء إقرَيثهَ هويٌرصّ ،تهرٕ رؤؽٔ إهٓ إلحثً عثضثرَ ّؿغحثرَ ،فىحلث هويفِّى
تهعؽٖز هورقّٖق فئً إؽتؿخ أٔ لؿند رلّى حرقّٖق تهيٌثفٌ تهٌثرضد ًٍ تإلقرِالم ،أّ

تإلقرَيثل هوقوَد ،أّ تهؼؽيد ،أّ تهفنؿخ تهرٕ رلّى حئٌرثضِث" (ـنٕ ؼوٖل تهيقثٍؽ،6001 ،

م .)53

 ييث قحق ٖينٌٌث أً ٌقرٌرص حأً تهيٌرص تهؽّهٕ ُّ "ضيود تهيٌثفٌ تهرٕ رلحٌ عثضثذّؿغحثذ تهيقرِوم تألضٌحٕ".
 -2إسخراخٌخٌج خىهٌط أو خكٌٌف الهىخح لألسواق الدولٌج :ال رـتل يقأهد رَؽٖل أّ رّعٖؽ
تهيٌرص يّوٌ إُريثى تهحثعسًٖ ّتهيقّكًٖ تهؽّهًٖٖ ،عٖز كؽيذ تهَؽٖؽ يً تٗؿتء تهيؼروفد،

ففٕ أّتةل تهقرٌٖثذ أحؽْ "ؿّحؿذ حؿقل" ؿأَٖ ٍوٓ أً ُؾٍ تهيقأهد رَريؽ ٍوٓ كّخ تهَّتةق

ّعضيِث وؽ إقرؿترٖضٖد تهرٌيٖىّ ،يً ُؾٍ تهَّتةق تإلؼرالفثذ تهؽّهٖد فٕ رفوٖالذ

تهَيالءّ ،تهرلؿَٖثذ تهلثٌٌّٖد ،نيث أيِؿذ تهؽؿتقثذ تهفّتةؽ تهَثيد تهٌثضيد ًٍ ٍيوٖد
إرحثً إقرؿترٖضٖد تهرَؽٖل.
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أ -إسخراخٌخٌج خىهٌط الهىخح دولٌبّ :رٌَٕ رقّٖق تهيٌرص فٕ قّق أضٌحٕ ؽًّ أٔ رغٖٖؿ،
عٖز رلّل تإلؽتؿخ تهَوٖث ألفؿتؽ تهرقّٖق "ؼؾّ تهيٌرص نيث ُّ ّأّضؽّت تهَيالء هَ" ،إال أً

تهؼىّخ تألّهٓ ٖضج أً رنًّ رعؽٖؽ يث إؾت نثً تهيقرِونًٖ تألضثٌج ٖقرؼؽيًّ تهيٌرص أى
الّ ،فٕ أٔ لنل ٖفووٌَّّ ،هلؽ ٌضظ تهرقّٖق تهيحثلؿ هويٌرص فٕ حَه تهعثالذّ ،نثً

نثؿسٖث فٕ عثالذ أؼؿْ ،فيسال رى حٌٖ لفؿتذ "ّ ،"Gilletteأىَيد عحّج " "Kelloggحٌضثط
فٕ ٌفف تهلنل رلؿٖحث فٕ ضيٌٖ أٌعثء تهَثهى ،إال أً لؿند " "GeneralFoodsكؽيذ يقعّق
تهضٖل " "Jell,oهوقّق تهحؿٖىثٌٕ إال أٌَ هى ٌٖضظ (نّروؿ ّأؿيقؿٌص ،6001 ،م

،6605

.)6600

ّرلّى فنؿخ رٌيٖى تهيٌرضثذ ٍوٓ فنؿخ يفثؽُث أً ٌُثم ريثسل فٕ تهحٖةد تهسلثفٖد ّتهفنؿٖد
ّأؾّتق ّتهعثضثذ تهٌفقٖد فٕ تهَؽٖؽ يً تألقّتق (أّ ٍوٓ تألكل ضـء يً ُؾٍ تألقّتق)،
هؾت ٖضج إٖضثؽ يٌرضثذ ٌيىٖد حلنل يٌثقج هنثفد تألقّتق تألضٌحٖد (ؿوّتً يعيّؽ

تهَيؿ ،6003 ،م .)626 ،626

ة -إسخراخٌخٌج خكٌٌف الهىخح هغ األسواق الدولٌج :إقرؿترٖضٖد تهرنٖٖف رٌَٕ رغٖٖؿ تهيٌرص

هروحٖد تهيؿّف أّ تهؿغحثذ فٕ تألقّتق تألضٌحٖدّ ،يسثل ؾهم كؽيذ لؿند "حؿّنرؿ

ّغثيحل" غقّل تهلَؿ " "VidalSassonحَىؿ ّتعؽ فٕ ضيٌٖ أٌعثء تهَثهى ،إال أً نيٖرَ
رؼروف ىحلث هوؽّهد ،عٖز ٖنًّ أنحؿ فٕ أّؿّحث ّأكل فٕ تهٖثحثً ،ألً تهٖثحثًٌٖٖ ٖفووًّ
تهلوٖل يً تهَىؿ ،نيث أً لؿند " "NOKIAتهفٌوٌؽٖد هوِثرف تهؼؤّ كؽيذ قوقود ُثرف
" "NOKIA6300عقج تهىوج هنل قّق عٖز رلّى حـٖثؽخ عضى نّذ تهِثرف عرٓ ٖينً
قيثٍَ فٕ لّتؿً آقٖث تهيـؽعيد (نّروؿ ّأؿيقؿٌص ،6001 ،م

.)6600 ،6605

ّٖينً أً رنًّ عثضثذ تهيقرِونًٖ ٍحؿ تهَثهى يرلثحِدّ ،هنً ىؿٖلد إلحثً ُؾٍ
تهعثضثذ رؼروف يً سلثفد ألؼؿْ ،ألً تهيٌرص ال ٖضج تهٌيؿ إهَٖ فلى يً ضّتٌحَ
تهيّوٍّٖدّ ،هنً ٌُثم أحَثؽ أؼؿْ غٖؿ يّوٍّٖد ّؿيـٖد ٖينً أً رفقؿ تهرعؿم

تهلؿتةٕ هويقرِونًٖ (.)Hocine Akroute, 2003, p163

 -3دور ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج فً خطوٌر إسخراخٌخٌج الهىخح الدولً :رَؽ
إقرؿترٖضٖد رؼىٖى ّرىّٖؿ تهيٌرضثذ هألقّتق تهؽّهٖد يً تإلقرؿترٖضٖثذ تهِثيد هوٌضثط فٕ
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

تهرقّٖق تهؽّهٕ ،عٖز رعلق ُؾٍ تإلقرؿترٖضٖد هولؿند ـٖثؽخ فٕ يحَٖثرِث ّرّقٌٖ أقّتكِث،
ّرَــ يّكَِث تهرٌثفقٕ يً ؼالل رنٖٖف يٌرضثرِث يٌ يرىوحثذ نل قّق.
أ -أشكبل خطوٌر الهىخح لألسواق الدولٌج :أيثى تهلؿند تهؽّهٖد أؿحَد حؽتةل ؿةٖقٖد هرىّٖؿ
تهيٌرضثذ ُٕ (ُثٌٕ عثيؽ تهويّؿ ،6005 ،م م:)602 ،605 :

 خطوٌر أو إضبفج هىخخبح خدٌدثٌُّ :ثم تهَؽٖؽ يً تهىؿق تهرٕ رينً تهلؿند يً إوثفدؼى يٌرضثذ ضؽٖؽ هؼى يٌرضثرِث تهعثهٖد ّيً أُيِث:

 رقّٖق تهيٌرضثذ تهيعوٖد فٕ تألقّتق تهؼثؿضٖد تهرٕ رَرحؿ يً ّضِد ٌيؿ ٍيالةِث فٕروم تألقّتق ،حأٌِث رعلق هِى يٌثفٌ ّإلحثٍثذ ضؽٖؽخُ ،ؾٍ تإلقرؿترٖضٖد يً تهقِل رٌفٖؾُث،
ٍوٓ تألكل فٕ تهحؽتٖد ُّٕ يؽؼل ؿؼٖم تهرنوفد ٌقحٖث؛

 إنرقثج لؿند أّ حَه ٍيوٖثذ لؿند أؼؿْ ريوم يٌرضثذ يً تهيينً أً ّٖضؽ هِثأقّتق ؼثؿضٖد يعريودُّ ،ؾت تإلنرقثج "تإلٌؽيثش" ٖرويً ٌرٖضد ّتعؽخ ُٕ إيث كّخ قّكٖد
نحٖؿخ يً تهٌثعٖد تهنٌثٍٖد أّ تهرٌٌّٖ يً عٖز تهيٌرضثذ؛
 ٖينً هولؿند أً روٖف يٌرضثذ هيث رَؿوَ ًٍ ىؿٖق ٌقػ يٌرضثذ ىّؿذ حٌضثط يًكحل لؿنثذ أؼؿْ؛

 رىّٖؿ يٌرضثذ ؽتؼوٖدّٖ ،ينً رنّؿُث ٍوٓ أٌِث ررأهف يً ٍؽخ يؿتعل رحؽأ يً فنؿختإلٌرثش إهٓ تهرلٖٖى سى تهرىّٖؿ سى تهرقّٖق أّ تهرلؽٖى ،فنل يؿعود رنحظ أنسؿ رنوفد هّ كٖقذ
ٍوٓ أقثف تهّكذ ّتهيثلّ ،حؾهم فئً نوفد إرؼثؾ كؿتؿ ؼثىب رـؽتؽ يً يؿعود ألؼؿْ.

 -خؼدٌل الهىخخبح الحبلٌجٖ :رَوق رَؽٖل تهيٌرص فٕ تألقّتق تهؽّهٖد حرغٖٖؿ تهيٌرص ًٍ ؾهم

تهؾٔ ٖقّق يعوٖث ،إال أٌَ ّحقحج إـؽٖثؽ فؿم تإلؼرٖثؿ أيثى تهيلرؿًٖ تألضثٌج ،فئٌِى
هٖقّت يوىؿًٖ هلحّل تهيٌرص تهؾٔ كؽ ٖيسل ٍؿّوث ٌثرضد ًٍ كؽؿخ فثةود هولؿند ًٍ

عثضد تهقّق تهيعوُٕ ،ؾت ٌَٖٕ هويقّق تهؽّهٕ أً تهيٌرضثذ ٖضج أً رنيى يٌ تألؼؾ
حثإلٍرحثؿ تهَّتيل تهحٖةٖد ّتإلكرنثؽٖد هنل ؽّهد ٍوٓ عؽْ ،فَوٓ قحٖل تهيسثل فثهقٖثؿتذ
تألهيثٌٖد تهيقّكد فٕ حؿٖىثٌٖث ،أقرؿتهٖث ّتهٖثحثً ٖضج أً رنًّ كٖثؽرِث يؿنـخ فٕ تهضثٌج
تألٖيً.
 إسخخداهبح خدٌدث لمهىخخبح الهوخودث :إً إٖضثؽ إقرَيثالذ ضؽٖؽخ هويٌرضثذ تهعثهٖد كؽرنًّ ّقٖود ُثيد إليرؽتؽ ؽّؿخ عٖثخ تهيٌرص فَوٓ قحٖل تهيسثل فئً يثنٌٖد تهعؽٖلد تهيٌـهٖد
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فٕ حوؽ نٌثٍٕ يسل حؿٖىثٌٖث ٖينً أً رقرغل رضثؿٖث فٕ حوؽ أكل رىّؿت عٖز أً تهيـتؿً
أنغؿ ّتهؽؼل أكل ،إال أً إٖضثؽ إقرؼؽتيثذ ضؽٖؽخ هويٌرضثذ كؽ رنًّ نَحد فٕ تألقّتق
تألضٌحٖد ،ألً تإلقرؼؽتى تهضؽٖؽ كؽ ٖعرثش إهٓ حَه تهرَؽٖالذّ ،كؽ ريِؿ ُؾٍ تإلقرؼؽتيثذ
تهضؽٖؽخ يً حعّز تهيٌرص أّ حعّز تهرقّٖق ،أّ ًٍ ىؿٖق تهنؽفدّ ،حغه تهٌيؿ ًٍ
تهىؿٖلد تهرٕ ريِؿ حِث ُؾٍ تإلقرؼؽتيثذ تهضؽٖؽخ ،فئً ٌُثم حَه تإلؿلثؽتذ تهرٕ ٖينً

إكرؿتعِث:

 ُل ٖينً إقرؼؽتى تهيٌرص حىؿٖلد يؼروفد ٌٍؽيث ٖقرؼؽى يٌ يٌرص آؼؿ؟ ُل ىحَٖد ؼّتم أّ يعرّٖثذ تهيٌرص رلٖؿ إهٓ إقرؼؽتيثذ ضؽٖؽخ؟ تهيٌرضثذ تإلقرِالنٖد كؽ ٖنًّ هِث قّق نٌثٍٖدّ ،تهَنف. -إلغبء أو حذف الهىخح :حٌٖيث تإلُريثى تألّهٕ غثهحث يث َٖىٓ أللنثل يؼروفد يً رؼىٖى

ّرىّٖؿ ت هيٌرص ،إال أً ٌُثم رأنٖؽت أكل رّضِث ٌعّ تهرؼوم يً تهيٌرضثذ تهلؽٖيد أّ
تهوَٖفدُ ،ؾت ّهقّء تهعي فئً تإلعرفثي حيٌرضثذ وَٖفد كؽ ٖـٖؽ يً تهرنثهٖف ،حثإلوثفد

إهٓ ؾهم فئً يّتؿؽ تهلؿند غثهحث يث ررعّل حَٖؽت ًٍ إقرؼؽتيثذ يؿحعدّ ،يً إعؽْ
ييثُؿ عيل يٌرص وَٖف فٕ ؼى تإلٌرثش ُٕ يثُؿخ "ٍؽى تهرٌثقج" عٖز أً ٌقحد يٌَٖد
يً تهيٌرضثذ رٌرص ٌقحد غٖؿ نثفٖد يً تألؿحثط ،فولؽ ّضؽذ إعؽْ تهؽؿتقثذ أً سوز يً
تهيٌرضثذ نثٌذ يقؤّهد ًٍ  %18يً تألؿحثط.
ة -دوافغ وشروط خطوٌر الهىخخبح لألسواق الدولٌج :فٕ تهّتكٌ إً إعرٖثضثذ تهَيالء ُٕ
ٌلىد تهحؽتٖد هرىّٖؿ تهيٌرضثذ قّتء فٕ تألقّتق تهيعوٖد أّ تألضٌحٖد ،إوثفد إهٓ ؾهم فئً
يؿّف تإلقرؼؽتى ّتهلؽؿخ تهلؿتةٖد رلنل يٌىق كؿتؿتذ رىّٖؿ ّرعؽٖز تهيٌرضثذ نيث ٖوٕ

(ؿوّتً يعيّؽ تهَيؿ ،6003 ،م :)655
 -إخخالف إحخٌبخبح وخضبئص الؼهالء :رَؽ ٍيوٖد رَؽٖل ّرنٖٖف تهيٌرضثذ وؿّؿٖد

ٌيؿت إلؼرالف تإلعرٖثضثذ ّأؾّتق تهيقرِونًٖ يً قّق ٗؼؿّ ،نؾهم ٖضج رَؽٖل ّرنٖٖف

تإلقرؿترٖضٖثذ تهرقّٖلٖد تألؼؿْ (رّـٌٖ ،رؿّٖص ،رقَٖؿ) حيث ٖرفق يٌ روم تإلعرٖثضثذ فٕ
نل قّق؛
 -إخخالف اللدرث الشرائٌج لمهسخهمكٌو :إً تهلؽؿخ تهلؿتةٖد هٖقذ ّتعؽخ هألفؿتؽ فٕ يؼروف

ؽّ ل تهَثهىّ ،نٕ ررينً تهلؿند يً ؽؼّل تألقّتق تألضٌحٖد ّتإلقريؿتؿ فِٖث ٖضج أً رٌرص
721

أبحاث اقتصادية وإدارية

ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

ّرحٌٖ يٌرضثرِث حيّتنفثذ ّأقَثؿ يؼروفد يً حوؽ ٗؼؿ ّحيث ٖرفق يٌ تهلؽؿخ تهلؿتةٖد
هألفؿتؽ؛
 -إخخالف ظروف وطرق إسخخدان الهىخحٌٍ :ؽيث رنًّ يؿّف إقرؼؽتى تهيٌرص يؼروفد يً

حوؽ ٗؼؿ ،قّتء حقحج تهيٌثغ أّ حقحج إؼرالف تهَثؽتذ تإلقرِالنٖد ألفؿتؽ تهيضريٌ،
ٖرّضج ٍوٓ تهلؿند رىّٖؿ يٌرضثرِث حيث ٖرٌثقج يٌ يؿّف ّحٖةد نل يضريٌ ٍوٓ عؽْ.
ج -خأثٌر أهداف الخسوٌق الدولً ػمى إسخراخٌخٌج خطوٌر الهىخخبح لألسواق الدولٌج:

رؼروف إقرؿترٖضٖد رىّٖؿ تهيٌرضثذ هألقّتق تهؽّهٖد عقج أُؽتف تهرقّٖق تهؽّهٕ نيث ٖوٕ

(ٍنثى تهؽًٖ أحّ ٍوفد ،6006 ،م م:)650 ،652 :
 -إذا كبو هدف الشركج دخول السوق األخىتٌجّ :نثً يَؽل تهرىّؿ تهرنٌّهّضٕ هويٌرص

يٌؼفه فٖينً هولؿند أً رلؽى يٌرضث حعٖز ٖقرفثؽ يٌَ حأنسؿ يً إقرَيثل ّيسثل ؾهم قوَد

ؼٖثى تهؿعالذ عٖز رقرؼؽى ٍوٓ قفّط تهضحثل أّ ٍوٓ تهلّتىب ّتهّؽٖثً ّتهّتعثذ،

ّتأليؿ ال ٖعرثش إال هرَؽٖل حقٖى ،عٖز أً قوَد ؼٖثى تهؿعالذ ُٕ قوَد ال ررَؿه
هورىّؿ تهرنٌّهّضٕ تهقؿٌٖ أّ تهيَلؽ ،ألً ىحَٖد تهقوَد ؾترِث ال رقيظ حؾهم ،يسل تهقوٌ

تألؼؿْ نثهيّتؽ تهغؾتةٖد ّتألؽّتذ تهيٌـهٖد ّغٖؿُث ،أيث إؾت نثً يَؽل رىّؿ تهيٌرص
تهرنٌّهّضٕ يؿرفٌ يسل يَيى تهقوٌ تهٌِؽقٖد نثهقٖثؿتذ ّتهِّترف فئً إقرؿترٖضٖد تهلؿند
ٌعُّث كؽ رؼروف ريثيث فٕ تألقّتق تألضٌحٖد ألّل يؿخ عٖز ٖفول رلؽٖى رلنٖود يرَؽؽخ يً
تهيٌرص عرٓ ٖقيظ هولؿند نقج أنحؿ ٍؽؽ يً تهيقرِونًٖ فٕ يؿتعوِث تألّهٓ ؽتؼل تهقّق؛

 إذا كبو هدف الشركج الحفبظ ػمى السوق الخبرخٌجٖ :ينً إقريؿتؿُث فٕ رلؽٖىتهيٌرضثذ تهعثهٖد يٌ إؽؼثل حَه تهرَؽٖالذ ٍوِٖث نؿؽخ فَل ٍوٓ تهرَؽٖالذ تهرٕ ٖؽؼوِث

تهيٌثفقًّ ٍوٓ يٌرضثرِىّ ،ؾهم إؾت نثً يَؽل تهرىّؿ تهرنٌّهّضٕ يٌؼفوث ،حٌٖيث ٖفول أً
رلؽى تهلؿند رلنٖود ضؽٖؽخ هويٌرص هرعل يعل تهرلنٖود تهلؽٖيد ،فٕ عثل إؾت نثً يَؽل
تهرىّؿ تهرنٌّهّضٕ هويٌرص يؿرفٌ ُّّ يث نثٌذ ررحََ لؿند " "IBMفٕ تهقّق تهَؿحٖد فٕ
أّتةل تهرقٌَٖثذ عٖز نثٌذ رلؽى نل فرؿخ ـيٌٖد ىّٖود تألضل ٌقحٖث رلنٖود حؿتيص

" "SOFTWERهرعل يعل تهحؿتيص تهلؽٖيدّ ،روغٕ إقرؼؽتيثرِث رؽؿٖضٖثّ ،حؾهم ٖرى إقلثى

تهرلنٖود تهلؽٖيد ّرعل يعوِث تهضؽٖؽخُّ ،ؾٍ تإلقرؿترٖضٖد رريٖـ حنٌِّث ؽفثٍٖد ال رلّى

حيِثضيد تهيٌثفقًٖ؛
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 إذا كبو هدف الشركج خىهٌج السوق األخىتٌجّ :نثً يَؽل تهرىّؿ تهرنٌّهّضٕ هويٌرصيٌؼفوثٖ ،ينً هولؿند إٍثؽخ رنيٖى تهيٌرص ّرلؽٖى لنل ضؽٖؽ هَ ريثيث نل فرؿخ ـيٌٖد

كنٖؿخ ُّّ حيسثحد رىّٖؿ رضثؿٔ ٖليل تهلنل تهؼثؿضٕ هويٌرصّ ،ال ٖؿرحى حأؽتةَ أّ
تهيّتنفثذ تهفٌٖد هَ ّيسثل ؾهم قوٌ تهيّؽخ ،أيث إؾت نثً يَؽل تهرىّؿ تهرنٌّهّضٕ هويٌرص

يؿرفَث فَوٓ تهلؿند أً رىّؿ تهيٌرص رىّٖؿت لثيال أٔ رىّٖؿ فٌٕ ّرضثؿٔ يَثّ ،ال
ٖلرؿى أً ٖرى تهرىّٖؿ نل فرؿخ ـيٌٖد كنٖؿخ حل ٍوٓ عقج يث رضؽٍ تإلؽتؿخ تهفٌٖد فٕ
تهلؿند يً رىّٖؿ يالةى ّيسثل ؾهم لؿند "يؿقٖؽف " تهرٕ رلؽى ٍثؽخ لنال ضؽٖؽت

هقٖثؿترِث قٌّٖث ،حٌٖيث ٖنًّ تهرىّٖؿ تهفٌٕ تهعثؽز فٕ تهقٖثؿخ نل سالز قٌّتذ رلؿٖحث،

ّّفق ُؾت تهِؽف رنًّ إقرؿترٖضٖد تهلؿند ُضّيٖد حلؽؿ يث ُٕ ؽفثٍٖد ،عٖز رقَٓ
تهلؿند إهٓ إقرغالل ٌلثى وَف تهيٌثفقًّٖ .تهضؽّل تهيّتهٕ ٖوؼم إقرؿترٖضٖثذ رىّٖؿ
تهيٌرضثذ عقج أُؽتف تهرقّٖق تهؽّهٕ.

ٌالعي يً تهضؽّل أٌَ نويث ترضِذ أُؽتف تهلؿند يً يؿعود ؽؼّل تهقّق تألضٌحٖد إهٓ
يؿعود تهعفثي ٍوِٖث سى يعثّهد رٌيٖرِث ،نويث ترضِذ ٌعّ كٖثؽخ تهقّق ّرعّهذ يً يّكف
تهؽفثً إهٓ تهِضّى ٍوٓ تهيٌثفقًّٖ ،نويث نثٌذ ىحَٖد تهيٌرص يؿرحىد حيَؽل رنٌّهّضٕ
يؿرفٌ نويث تعرثضذ تهلؿند إهٓ إينثٌٖثذ يثؽٖد ّفٌٖد أنحؿ إلعؽتز ُؾت تهرىّؿ ،ؼثند إؾت

نثٌذ تهيٌثفقد ؽتؼل تهقّق يرضِد ٌعّ تهعؽخ ّلثيود هضيٌٖ ٌٍثنؿ تهيـٖص تهرقّٖلٕ
ّهٖقذ يؿنـخ ٍوٓ ٌٍنؿ ّتعؽ يٌِث.
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

ثبلثب :دور ىظبن إسخختبراح الخسوٌق الدولً فً خطوٌر إسخراخٌخٌج الهىخح لشركبح
السٌبراح األخىتٌج تبلخزائر

ٖقثُى ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ رّضَٖ إقرؿترٖضٖثذ تهيٌرص هلؿنثذ تهقٖثؿتذ

تألضٌحٖد حثهضـتةؿّ ،ؾهم يً ؼالل رـّٖؽ يرؼؾٔ تهلؿتؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ ُؾٍ تهلؿنثذ
حثهيَوّيثذ تهالـيد ًٍ ىحَٖد تهحٖةد تهرقّٖلٖد تهضـتةؿٖدّ ،نؾت يؼروف تهرىّؿتذ تهيعريود
تهرٕ رينً تهلؿند تألضٌحٖد يً تهرنٖف يَِث يً ؼالل إكرٌثم تهفؿمّ ،رالفٕ تهرِؽٖؽتذ
تهرٕ ٖينً أً رنٌَِث تهَّتيل تهحٖةٖد تإلكرنثؽٖد ّتإلضريثٍٖد ّتهلثٌٌّٖدّ ...غٖؿُث.
ّتهضؽّل تهيّتهٕ ؿكى (ٖ )03وؼم تإلؼرالفثذ تهحٖةٖد حًٖ تهضـتةؿ ّتهحوؽ تألى هولؿنثذ
تألضٌحٖد:

ّفٖيث ٖوٕ قٌلّى حئحؿتـ ؽّؿ تهيَؿفد حِؾٍ تإلؼرالفثذ تهحٖةٖد حًٖ تهضـتةؿ ّتهحوؽ تألى
هولؿند ًٍ ىؿٖق ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ رّضَٖ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص ّتهيريسل فٕ
تهقٖثؿخ:
 -1دور ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج فً خطوٌر السٌبرث ختؼب لمتٌئج الثلبفٌج واإلخخهبػٌج
لمخزائر :رؼروف إقرؿترضٖثذ تهرقّٖق هولؿنثذ تهؽّهٖد حثهضـتةؿ رحَث إلؼرالف ّريٖـ سلثفد
تهيقرِونًٖ فٕ تهضـتةؿ ًٍ تهسلثفثذ تألؼؿْ قّتء فٕ تهحوؽ تألى هولؿند ،أّ فٕ تألقّتق
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تألضٌحٖد تألؼؿْ تهرٕ رٌلى فِٖث ،هؾهم رٌرِص لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد هرقّٖق قٖثؿترِث
فٕ تهضـتةؿ إقرؿترٖضٖد تهرَؽٖل ّتهرنٖٖف يٌ سلثفد تهيضريٌ ّتهيقرِوم تهضـتةؿُّٕٔ ،
تهيقريؽخ يً رثؿٖؼَ ٍّثؽترَ ّرلثهٖؽٍ ّنؾهم ؽٌَٖ ،عٖز أً ُؾٍ تهؼنثةم تهقثهفد تهؾنؿ
ّتهرغٖؿتذ تهرٕ ٖينً أً رىؿأ ٍوِٖث ،ال ٖينً رعؽٖؽُث حؽكد إؾت هى ٖنً هولؿند تألضٌحٖد
ٌيثى إقرؼحثؿتذ رقّٖلٕ فثٍل ٖيؽُث حثهيَوّيثذ تهرقّٖلٖد تهنثفٖد ًٍ ُؾٍ تهحٖةد تهيَلؽخ

ّتهيرغٖؿخ حئقريؿتؿ.

ّيً حًٖ تهَّتيل تهسلثفٖد ّتإلضريثٍٖد تهيِيد فٕ إٍؽتؽ تإلقرؿترٖضٖد تهرقّٖلٖد تهؼثند
حلؿنثذ تهقٖثؿتذ فٕ تهضـتةؿ ُٕ ىحَٖد تهَثةود تهضـتةؿٖد تهنحٖؿخ تهعضىّ ،ريٖـ تهيضريٌ
تهضـتةؿٔ حلّخ تهؿّتحى تإلضريثٍٖد ؼثند حًٖ أفؿتؽ تهَثةود تهّتعؽخ ،تأليؿ تهؾٔ ٖؤسؿ ٍوٓ

رنيٖى لنل تهقٖثؿخ ،عٖز ٌالعي أً تهقٖثؿتذ ؾتذ تألؿحَد أحّتج ُٕ تهقثةؽخ فٕ تهضـتةؿ
ٍوٓ ؼالف تهقٖثؿتذ ححثحًّٖ ،ؾهم ٌيؿت هنحؿ ٍؽؽ أفؿتؽ تهَثةود تهضـتةؿٖد تهرٕ رريٖـ فٕ
غثهحِث حأٌِث ٍثةالذ ييرؽخ ،عٖز رقرَيل تهقٖثؿخ هنثهظ تهَثةود ّتألكثؿج ّٖينً إقرؼؽتيِث
عرٓ يً ىؿف تهضٖؿتً أّ تألنؽكثء ؼثند فٕ تهيٌثقحثذ نثألٍؿتفٍّ ،وٓ تهَنف يً
ؾهم فئً تهقٖثؿتذ فٕ تهّالٖثذ تهيرعؽخ ّأّؿّحث رقّق ٍوٓ أٌِث قٖثؿتذ ؼثند حنل فؿؽ

يً تهَثةود ،فٌضؽ تهقٖثؿتذ ححثحًٖ حنسؿخ ألً تهَثةود تأليؿٖنٖد ّتألّؿّحٖد فٕ غثهحِث ٌّّٖد
ّنغٖؿخ تهعضىّ ،نؾهم إلٌؼفثه ؽؿضد تهرؿتحى تإلضريثٍٕ فٕ تهيضريٌ تهغؿحٕ حنفد
ٍثيد ،عٖز ٌٖفنل تهفؿؽ ًٍ تهَثةود حيضؿؽ حوّغَ قً يٌَٖدّ ،هؾت ٖضج تألؼؾ فٕ تهعقحثً
نل ُؾٍ تإلؼرالفثذ حًٖ تهيضريٌ تهضـتةؿٔ ّغٖؿٍ يً تهيضريَثذ ؼثند تهغؿحٖد يٌِث ٌٍؽ

إٍؽتؽ تإلقر ؿترٖضٖثذ تهرقّٖلٖد يً ىؿف ؿضثل تهرقّٖق فٕ تهلؿنثذ تألضٌحٖد تهٌثلىد فٕ

تهقّق تهضـتةؿٔ هوقٖثؿتذّ ،حثهؼنّم فٕ يضثل تإلٍالً هوقٖثؿخ ّؾهم يً ؼالل إيِثؿ
ؼثنٖد تهَثةود تهييرؽخ ،نأً ٖرى رنّٖؿ أفؿتؽُث ُّى ٖؿنحًّ تهقٖثؿخ ّٖؼؿضًّ يً تهيٌـل
تهَثةوٕ تهّتقٌ ،ريثيث نيث ٌٖرلؿ فٕ أغوج يٌثىق تهضـتةؿ تهَيٖلد (فٖنل ؽالل ،6066 ،م

.)685

نيث أً تهؽًٖ ٖوَج ؽّؿت يِيث فٕ إؼرالف تإلقرؿترٖضٖثذ تهرقّٖلٖد حًٖ تألقّتق إلؼرالف
تألؽٖثً يً حوؽ ٗؼؿ ،ففٕ تهيضريَثذ تإلقاليٖد تهيعثفيد نيث ٖعؽز فٕ تهضـتةؿ ٌثؽؿت يث
ٖقرلل تهـّضثً حقٖثؿخ هنل يٌِيث ،عٖز ّؿغى أً تهلّتًٌٖ ال ريٌٌ تهيؿأخ يً قٖثكَ
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

تهقٖثؿخ نيث ٖعؽز فٕ حَه تهحوؽتً تهيقويد نثهقَّؽٖد،غٖؿ أً ٌيؿخ تهيضريٌ تهيقريؽ يً
تهفِى تهؼثم هوؽًٖ تإلقاليٕ رعؽ يً ؾهم ،هؾهم فئً لؿنثذ تهقٖثؿتذ رؿتٍٕ يسل ُؾٍ
تهعثالذ ؼثند ٌٍؽ إٍؽتؽ عيالرِث تهرؿّٖضٖد عٖز رؿنـ ٍوٓ تهؿضل فٕ إٍالٌثرِث.
ّرؤسؿ تهَثؽتذ ّتألفنثؿ تهقثةؽخ فٕ تهيضريٌ ٍوٓ رقّٖق تهقٖثؿتذ ّيً حٌِٖث هًّ
تهقٖثؿخ ،فثهيقرِوم تهضـتةؿٔ ٖفول تهقٖثؿتذ ؾتذ تألهّتً تهحثُرد ّتهرٕ رؼوّ يً تألهّتً

تهـتُٖد نثألعيؿ ّتألنفؿ ّتألؼوؿ يسالّ ،ؾهم هوفنؿخ تهقثةؽخ فٕ تهيضريٌ تهضـتةؿٔ حأً
تألهّتً تهضؾتحد يضوحد هوًَٖ تهعقّؽ،فٌالعي أً تألهّتً تهحثُرد نثهؿيثؽٔ ُٕ تهقثةؽخ فٕ
تهقّق تهضـتةؿٔ ،نيث أً أغوج تهيقرِونًٖ فٕ كىثً تهقٖثؿتذ فٕ تهضـتةؿ ُى يً تهؾنّؿ،
ّتهؾًٖ َٖرلؽًّ أً تهقٖثؿتذ تهيوٌّد رؼم تهٌقثء فلى ّهٖف تهؿضثل ،ؼالفث هيث ُّ فٕ

تألقّتق تألّؿّحٖد ّتهؽّل تهغؿحٖد ٍيّيث ،غٖؿ أً كىثً قّق تهقٖثؿتذ تهيوٌّد حؽأ فٕ
تهرـتٖؽ يؤؼؿت يٌ ـٖثؽخ ٍؽؽ تهيقرِونًٖ يً تإلٌثز فٕ تهضـتةؿ ،ؼثند يٌ ؼؿّش تهيؿأخ
تهضـتةؿٖد هوَيل يث ٌَٖٕ إيرالنِث هولؽؿخ تهلؿتةٖد تهالـيد هلؿتء تهقٖثؿخ ؽًّ تإلٍريثؽ ٍوٓ
تهؿضل ُّّ ،يث أؽْ إهٓ تإلُريثى أنسؿ حِؾٍ تهلؿٖعد يً تهقّق تهرٕ رَرحؿ ضؽ ّتٍؽخ ٌيؿت
هرـتٖؽُث حيَؽالذ يرـتٖؽخ (فٖنل ؽالل ،6066 ،م .)688

ّيً أُى تهَّتيل تهينٌّد هسلثفد تهيضريَثذ نؾهم ٍثيل تهوغد تهيقرؼؽيد فٕ تهحوؽ فٕ

تهلىثً تهيقرِؽف يً ىؿف تهلؿند تألضٌحٖد ،عٖز أٌَ حثهؿغى يً أً تهوغد تهَؿحٖد ُٕ
هغد تهيّتىً تهضـتةؿٔ ،غٖؿ أً هغد تهيقرِوم فٕ كىثً تهقٖثؿتذ ُٕ تهوغد تهفؿٌقٖد ،إؾ
ٌالعي أً أقيثء تهقٖثؿتذ ّينٌّثرِث نلىٌ تهغٖثؿ يسال نوِث حنويثذ فؿٌقٖدّ ،غثهحث ال

َٖؿف تهيقرِوم تهضـتةؿٔ إقى ُؾٍ تهينٌّثذ ّتهلىٌ حثهوغد تهَؿحٖد ُّّ ،يث رفىً هَ
يرَثيوٕ كىثً تهقٖثؿتذ فٕ تهقّق تهضـتةؿٔ ،عٖز ٌالعي أً إقرؿترٖضٖد تهرحًٖٖ هيٌرضثرِى
يَؽخ حثهوغد تهفؿٌقٖدّ ،ؾهم يً ؼالل تهنرثحثذ تهيّضّؽخ ٍوٓ تهقٖثؿخ يسل هّعد تهلٖثؽخ ،أّ
تهنرثهّضثذ تهؼثند حثهقٖثؿتذ ،فٖيث رقرؼؽى تهوغد تهَؿحٖد فٕ حثكٕ تإلقرؿترٖضٖثذ ؼثند

فٕ إقرؿترٖضٖد تإلٍالًٍ ،نف تهنسٖؿ يً تهؽّل تهَؿحٖد تألؼؿْ ؼثند فٕ تهيلؿق تهَؿحٕ
أًٖ رقرؼؽى تهوغد تهَؿحٖد فٕ إٍؽتؽ نثفد تإلقرؿترٖضٖثذ تهرقّٖلٖد.
 -2دور ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج فً خطوٌر السٌبرث ختؼب لمتٌئج الطتٌؼٌج لمخزائر:

رريٖـ تهضـتةؿ حيقثع رِث تهلثقَد ّروثؿٖقِث تهيرٌٍّد ييث ٖضَوِث غٖؿ يرضثٌقد ىحَٖٖث،
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ّحثهرثهٕ قّف رؼروف عثضثذ ّيرىوحثذ تهيقرِونًٖ يً يٌىلد ألؼؿْ ،حعٖز أً تهلؿنثذ
تهَثهيٖد هوقٖثؿتذ هى رغفل ُؾٍ تهٌثعٖد ٌٍؽ إٍؽتؽ كؿتؿترِث تهرقّٖلٖد ،فٌضؽ يسال أٌِث رؿفٌ
يً كؽؿخ تهرحؿٖؽ فٕ ينٖفثذ قٖثؿترِث ٌيؿت هؽؿضثذ تهعؿتؿخ تهَثهٖد فٕ فنل تهنٖف،
ّؾهم هروىٖف تهضّ فٕ تهقٖثؿخ ّرّفٖؿ ؿتعد أنحؿ هويقرِوم تهضـتةؿّٔ ،رعلٖق ؿوثٍ فٕ
يل تهيٌثفقد تهلؽٖؽخ ،ؼثند ّأً فنل تهنٖف فٕ تهضـتةؿ ىّٖل ٌقحٖث ،فٕ عًٖ رؿنـ

ُؾٍ تهلؿنثذ فٕ ؽّل أؼؿْ ٍوٓ تهرؽفةد فٕ فنل تهلرثء يسل يث كثيذ حَ لؿند ""Toyota

فٕ قّق تهّالٖثذ تهيرعؽخ تأليؿٖنٖد ،نئقرؿترٖضٖد ينٌذ تهلؿند يً تهرغوج ٍوٓ ؿتةؽ
تهقّق تأليؿٖنٖد " "Volkswagenفٕ يضثل تهقٖثؿتذ تهنغٖؿخ ّتهيرّقىد.
نيث أً ٍّّؿخ تهيقثهم فٕ حَه تهيٌثىق يً تهضـتةؿ ؼثند تهنعؿتء تهلثقَد أًٖ

رغىٕ تهنسحثً تهؿيوٖد يَيى ىؿكثرِثّ ،نؾت حَؽ تهلؿْ ّتهيؽً ًٍ حَوِث هيقثفثذ ىّٖود،
ؽفٌ لؿنثذ تهقٖثؿتذ إهٓ تهؽؼّل إهٓ ُؾت تهلىثً تهقّكٕ حقٖثؿتذ ؿحثٍٖد تهؽفٌ يسل
"ّ "land cruiserحثهؼنّم " "land cruiserتهفةد  10تهيَؿّفد هؽْ تهضـتةؿًٖٖ حثقى "رّّٖرث
قرثٖلً"ّ ،نؾت قٖثؿخ "ُثيؿ" أّ "ُثيفٕ" تأليؿٖنٖدّ ،ؾهم هيث هِؾٍ تهقٖثؿتذ يً فثٍوٖد
كنّْ فٕ تهرٌلل ٍحؿ تألؿتوٕ تهنعؿتّٖد ّتهىؿق تهيرنقؿخ.

نيث أً تهيَوّيثذ تإلقرؼحثؿٖد رحًٖ هيؽٖؿٔ تهرقّٖق حلؿنثذ تهقٖثؿتذ رأسؿ تهحٌٖد

تهرعرٖد هؽّل تألقّتق تألضٌحٖد تهيقرِؽفد ٍوٓ إقرؿترٖضٖثذ تهيٌرص تهيَريؽخ فٕ نل قّق
يً ُؾٍ تألقّتق ،عٖز رؼروف ىحَٖد تهحٌٖد تهرعرٖد هوؽّل تهيرلؽيد يسل أّؿّحث ّتهٖثحثً
ّتهّالٖثذ تهيرعؽخ تأليؿٖنٖد ًٍ روم تهؼثند حؽّل أكل رىّؿت نثهضـتةؿ ،إؾ رلّى لؿنثذ
تهقٖثؿتذ حرنيٖى قٖثؿترِث رحَث هؼنثةم نل ًٌّ يٌِث ،حعٖز ٖنًّ ُٖنل تهقٖثؿتذ

تهيّضِد هوضـتةؿ أٍوٓ ٌقحٖث ًٍ روم تهيّضِد ألقّتق تهؽّل تهيرلؽيدّ ،ؾهم ٌيؿت هرؽُّؿ
ىؿكثذ ّيقثهم تهضـتةؿ حٌقحد نحٖؿخ ُّٕ ،إقرؿترٖضٖد رِؽف هعيثٖد تهقٖثؿخ يً
تألٍىثجّ ،نؾهم هرضٌج عّتؽز تهقٖؿ ،حثإلوثفد إهٓ رضٌج إعرنثم تهِٖنل ؼثند يً

تهضثٌج تهؼوفٕ هوقٖثؿخ حثألؿه حقحج نسؿخ تهييِالذ ٍوٓ تهىؿكثذ تهضـتةؿٖد.

ٌّيؿت إلٍريثؽُث ٍوٓ إقرؿترٖضٖد تهرنؽٖؿ هوؽؼّل إهٓ تهقّق تهضـتةؿٖدٖ ،لنل ٍثيل
حَؽ تهيقثفد حًٖ ينثً إٌرثش تهقٖثؿتذ فٕ تهحوؽ تألى أّ أعؽ فؿًّ تهرنٌٌٖ تهؼثند حِث،
ّحًٖ ينثً إقرِالنِث فٕ تهضـتةؿ رنوفَ ٌلل نحٖؿخ هولؿند تهؽّهٖد روثف إهٓ رنثهٖف
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

تهلعً ّتهرأيًّٖ...غٖؿُث ،نل ُؾٍ تهرنثهٖف يً لأٌِث أً رؤؽٔ إهٓ رلوٖم عؿٖد تهلؿند
تهؽّهٖد فٕ رقَٖؿ قٖثؿترِث ٌيؿت إلؿرفثً قَؿ تهرنوفد.
 -3دور ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج فً خطوٌر السٌبرث ختؼب لمتٌئج اللبىوىٌج والسٌبسٌج
لمخزائر :روَج ٍّتيل تهحٖةٖد تهلثٌٌّٖد ّتهقٖثقٖد تهؼثند حثهضـتةؿ أُيٖد ؼثند فٕ تهرعنى

حثهٌلثىثذ تهرقّٖلٖد هقّق تهقٖثؿتذ فٕ تهضـتةؿّ ،رّضَِٖ ٌعّ يث ُّ يؼىى هَ يً
ىؿف تهقوىثذ تهضـتةؿٖد ،هؾهم ٍوٓ تهلؿنثذ تهؽّهٖد ؽؿتقد ؼنثةم ّييٖـتذ ُؾٍ

تهحٖةد ٌٍؽ إٍؽتؽ إقرؿترٖضٖثرِى تهرقّٖلٖد ،فلىثً تهقٖثؿتذ ُّّ يً أُى تهلىثٍثذ يً عٖز
كّخ تهيٌثفقد فٕ تهضـتةؿ ٖرأسؿ حىحَٖد تهرلؿَٖثذ ّتهقٖثقثذ تهرٕ رفؿوِث تهقوىثذ
تهضـتةؿٖد فٕ ُؾت تهيضثلّ ،تهيؿّف تهقٖثقٖد ّتأليٌٖد تهرٕ ريٖـ تهضـتةؿ حنفد ٍثيد،

عٖز أً تهلؿنثذ تهحؿٖىثٌٖد يسال يسل " "land roverرٌرص تهقٖثؿتذ تهيّضِد إهٓ تهضـتةؿ
حيلّؽ ٍوٓ تهٖقثؿ ٍوٓ تهَنف يً تهقٖثؿتذ تهيّضِد إهٓ حؿٖىثٌٖث أّ تهؽّل تهرٕ ررحٌ ٌيثى
تهقٖؿ تهحؿٖىثٌٕ نثهٌِؽ ّتهرٕ ٖنًّ تهيلّؽ ٍوٓ تهٖيًٖ ألً تهقٖثؿتذ رقٖؿ ٍوٓ تهٖقثؿ،
حثإلوثفد إهٓ حَه تهيّتنفثذ تألؼؿْ تهيؼروفد يً حوؽ ٗؼؿ نوّعد تهلٖثؽخ عٖز رنًّ
ّعؽخ كٖثف تهيقثفد حثهيٖل فٕ حؿٖىثٌٖث ّتهّالٖثذ تهيرعؽخ فعًٖ ٖضج رَؽٖوِث فٕ تهقٖثؿتذ

تهيّضِد هألقّتق تألضٌحٖد تهرٕ رلٖف تهيقثفثذ حثهنٖوّيرؿ.

ّفٕ تهضـتةؿ تٌؼفوذ تهقٖثؿتذ تهيقرّؿؽخ حيث ال ٖلل ًٍ  %50فٕ قٌد ّ ،6060تهقحج
تهؿةٖقٕ َّٖؽ إهٓ فثٍوٖد تإلضؿتءتذ تهرٕ إرؼؾرِث تهعنّيد تهضـتةؿٖد قٌد  6000هوعؽ يً
إؿرفثً فثرّؿخ تإلقرٖؿتؽّ ،نؾت ؼوق تهرّتـً حًٖ تهىثكد تإلقرَٖثحٖد هعيٖؿخ تهىؿكثذ ٍّؽؽ

تهقٖثؿتذ فٕ تهضـتةؿ ،حثإلوثفد إهٓ رلضٌٖ تإلقرسيثؿ تهيعوٕ إلكرىثً عند يً تهقّق
تهَثهيٕ فٖيث ٖرَوق حثهرنٌٌّٖ ،رّفٖؿ يٌثنج تهَيل هوضـتةؿًٖٖ ّغٖؿُث يً تهيـتٖث ،ؼثند

حئهغثء كؿه تإلقرِالم ّتهؿقّى تهرٕ فؿورِث تهضـتةؿ حِؽف ّوٌ قّق تهقٖثؿتذ رعذ
وّتحى ضؽٖؽخ ( ُّّ ،)www.Le Maghreb.dzيث أؽْ إهٓ ٍـّف تهيقرِوم تهضـتةؿٔ

تهحقٖى ًٍ إكرٌثء قٖثؿخ ضؽٖؽخ حقحج ُؾٍ تهوؿٖحد تهرٕ رَرحؿ وؼيدّ ،رؿفٌ حٌقحد

يعقّقد قَؿ تهقٖثؿخ ٌٍؽ تهيّـً ،عٖز ّنوذ يحَٖثذ تهقٖثؿتذ يً تهَاليد "رّّٖرث"
يسال إهٓ  65502قٖثؿخ ؼالل تهسيثٌٖد ألِؿ تألّهٓ يً قٌد  6000فٕ عًٖ حوغذ

68626

ّعؽخ ؼالل تهسيثٌٖد ألِؿ تألّهٓ يً قٌد  ،6060أيث ًٍ تهيحَٖثذ تإلضيثهٖد هقٌد  6000فلؽ
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حوغذ  65666أهف ّعؽخّ ،نثً ىيّط تهلؿند ُّ حٌٖ  30أهف ّعؽخ يٌ ٌِثٖد قٌد  6060سى
تٌؼفه تهىيّط إهٓ  65أهف ّعؽخ حَؽ رىحٖق تهلّتًٌٖ ّتإلضؿتءتذ تهعنّيٖد تهضؽٖؽخ ،نيث
أً كؿتؿ تهقوىثذ رعّٖل تهرفؿٖغ يً يٌٖثء تهَثنيد إهٓ يٌٖثةٕ يقرغثٌى ّضٖضل ٖؿفٌ يً
عضى رنثهٖف تهرّـٌٖ ٌعّ تهَثنيد حئٍرحثؿُث أنحؿ قّق هوقٖثؿتذ فٕ تهضـتةؿ (فٖنل
ؽالل ،6066 ،م .)681

نل ُؾٍ تإلضؿتءتذ ؽفَذ حثهيقؤّهًٖ فٕ لؿنثذ تهقٖثؿتذ هورفنٖؿ فٕ رغٖٖؿ إقرؿترٖضٖد

تهَيل فٕ تهقّق تهضـتةؿٖد هورغوج ٍوٓ يسل ُؾٍ تهَّتةق تهضيؿنٖد ّغٖؿ تهضيؿنٖدّ ،ؾهم
حثإلٌرلثل يً يض ؿؽ تهرنؽٖؿ فلى إهٓ ؽؿتقد إينثٌٖد تإلقرسيثؿ حفرظ فؿً رنٌٌٖ يعوٕ،
ؼثند ّأً تهضـتةؿ أنحعذ أنحؿ قّق هوقٖثؿتذ فٕ تهيغؿج تهَؿحٕ ّليثل إفؿٖلٖث،

ّسثٌٕ أنحؿ قّق فٕ تهلثؿخ حَؽ ضٌّج إفؿٖلٖث ُّٕ ،تإلقرؿترٖضٖد تهرٕ ىحلرِث لؿند
" "Renaultتهفؿٌقٖد حفرظ ينٌٌ هرؿنٖج تهقٖثؿتذ حُّؿتً ،نؼىّخ أّهٖد فٕ ىؿٖق
تهرنٌٌٖ تهنوٕ هوقٖثؿخ فٕ تهيقرلحل ُّٕ ،نؾهم ؼىّخ إقرحثكٖد ألٌَ حَؽ أً نثٌذ تهوغّى
تهعنّيٖد ٍوٓ تهلؿنثذ هورنٌٌٖ تهيعوٕ غٖؿ يحثلؿخ ،أنحعذ تهّٖى إهـتيٖد ٍوٓ يؿتعل
حَؽ سالسد قٌّتذ حؽء يً قٌد .6065

نيث ؽفَذ ُؾٍ تهلؿتؿتذ تهضؽٖؽخ تهلؿنثذ إهٓ إرحثً إقرؿترٖضٖثذ رقّٖلٖد ضؽٖؽخ هورنٖف

يَِث ،نرعيل ضـء يً عضى تهوؿٖحد ٍوٓ تهقٖثؿتذّ ،ـٖثؽخ تهوّتعق تهينثعحد هوقٖثؿتذ،
حثإلوثفد إهٓ رلؽٖى حَه تهؼؽيثذ نؿفٌ يؽخ تهويثً تهؾٔ أنحظ ٍثيًٖ نثيوًٖ حؽل ٍثى
فلى كحل إكؿتؿ ُؾٍ تإلضؿتءتذ تهضؽٖؽخ يً كحل تهعنّيد تهضـتةؿٖد.

ّهلؽ نثً هؽفرؿ تهلؿّى تهضؽٖؽ تهيٌيى هَيل تهّنالء تهيَريؽًٖ حؽتٖد قٌد  6068أسؿ حثهغ

فٕ ـٖثؽخ أقَثؿ تهقٖثؿتذ ّنوذ عرٓ  %30يً قَؿ تهقٖثؿخ تهقثحقّ،ؾهم حَؽ إٍريثؽ
لؿّى تأليثً تهضؽٖؽخ تهرٕ رىّؿذ يً عـتى تأليثً إهٓ يؿتكحد وغى تهَضالذ إهنرؿٌّٖث،
ني ث أً تهلثًٌّ تهضؽٖؽ ٖضحؿ ّنالء تهقٖثؿتذ تهضؽٖؽخ ٍوٓ لؿتء تهقٖثؿتذ يحثلؿخ يً
تهينٌٌّ ،ال ٖقيظ هِى ٌرٖضد هؾهم حثإلقرٖؿتؽ يً تهلؿنثذ تألؼؿْ تهرٕ رٌلى فٕ يضثل

تهقٖثؿتذ أّ أٔ ّقٖى آؼؿّ ،رحًٖ يؼؿضثذ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد أً هويؿّف
تهقٖثقٖد فٕ تهضـتةؿ ؼثند تهيرَولد حثهيؿّف تأليٌٖد ؽّؿ نحٖؿ فٕ تهرأسٖؿ ٍوٓ ُؾت تهًٌّ
يً تهلؿنثذ فٕ يـتّهد ٌلثىِث تهرقّٖلّٕ ،ؼثند تهرلؿَٖثذ تهعنّيٖد تهرٕ رؤسؿ ٍوٓ
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

إقرؿترٖضٖثذ تهٌلثى تهرقّٖلٕ هلىثً تهقٖثؿتذّ ،أعقً يسثل ٍوٓ ؾهم رأسؿ يحَٖثذ
"رّّٖرث" حَؽ أً كؿؿذ أّتؼؿ  6000تهقوىثذ تهضـتةؿٖد ييسود فٕ ّـتؿخ تهرضثؿخ يٌٌ
إقرٖؿتؽ ّرقّٖق قٖثؿتذ تهؽفٌ تهؿحثٍٕ ؾتذ تهَاليد تهٖثحثٌٖد يً ًٌّ "رّّٖرث الٌؽنؿّــ
تهفةد  "10تهيَؿّفد حئقى "رّّٖرث قرثٖلً" ٍحؿ نثيل تهرؿتج تهّىٌٕ هأللؼثمّ ،عنؿذ
حَِٖث هويؤققثذ تهلثؽؿخ ٍوٓ عيثٖرِثّ ،تهقحج ٖؿضٌ هؽّتفٌ أيٌٖد ٍوٓ ٍالكد حثهرِؿٖج
ّتإلؿُثج ،حَؽ سحّذ إقرؼؽتيِث يً ىؿف تهيضيٍّثذ تإلؿُثحٖد ّحثؿٌّثذ تهيؼؽؿتذ فٕ

تهضٌّج حلنل ينسفٌ ،يؿت هنًّ قٖثؿتذ "قرثٖلً" ريٌظ كؽؿتذ رٌلل ُثةود ٍّثهٖد
هويِؿحًٖ ّتإلؿُثحًٖٖ ،عٖز ٖينً أً رنل قؿٍرِث إهٓ  650نوى فٕ يقثهم نعؿتّٖد
لؽٖؽخ تهٍّّؿخ ُّّ ،يث ال ٖينً ألٔ قٖثؿخ أؼؿْ أً رعللَ ،يث ٖضَل ٍيوٖد ؿنؽُث
ّيىثؿؽرِث حّتقىد كّتذ يّضّؽخ ٍوٓ تألؿه ٍيوٖد نَحد.

ّوغىذ تهضـتةؿ ٍوٓ ؽّل تهقثعل تألؼؿْ نيثهٕ ّيّؿٖرثٌٖث ّتهٌٖضؿ يً أضل ّكف
رقّٖق ُؾت تهًٌّ يً تهقٖثؿتذ فٕ أقّتكِث ،ييث ٌَٖٕ أً كؿتؿتذ تهعنّيد تهضـتةؿٖد رضثٍ
ُؾٍ تهقٖثؿخ ٖينً أً ٖيرؽ رأسٖؿٍ ٍوٓ يحَٖثذ "رّّٖرث" عرٓ فٕ ُؾٍ تهؽّل،هؾهم إٍريؽذ
لؿند "رّّٖرث" إقرؿترٖضٖثذ ضؽٖؽخ هورفثّه يٌ تهقوىثذ تهضـتةؿٖد ،أُيِث إكرؿتط رـّٖؽ
ينثهظ تأليً تهضـتةؿٖد ؽًّ قّتُث ؼثند تهضيثؿم حقٖثؿتذ "رّّٖرث قرثٖلً" حعٖز

رقرفٖؽ رّّٖرث يً رَّٖه يحَٖثرِث هأللؼثم حثهيحَٖثذ إهٓ تهلىثً تهعنّيٕ ،فعًٖ ٖينً
هوؽّهد تهضـتةؿٖد إقرغالل كؽؿتذ تهقٖثؿخ هينثفعد تهرِؿٖج ّتإلؿُثج ؼثند فٕ تهنعؿتء،
هيث ُؾٍ تهقٖثؿخ يً كؽؿتذ ّرلٌٖثذ عؽٖسد رينٌِث يً تهرفّق ٍوٓ ٌيٖؿترِث يً تهَاليثذ

تألؼؿْ ،حثإلوثفد إهٓ رؼفٖه ٌقحٕ هلؽؿتذ تهقٖثؿخ تهيّضِد هأللؼثم ؽًّ تهيّضِد
هولىثً تهعنّيٕ هإلحلثء ٍوٓ إينثٌٖد تهقٖىؿخ ٍوِٖث فٕ عثل إقرؼؽتيِث يً ىؿف
تهَنثحثذ ّتإلؿُثحًٖٖ (تهلؿّق تهّٖيٕ ،6068 ،تهَؽؽ .)5252
 -4دور ىظبن اإلسخختبراح الخسوٌلٌج فً خطوٌر السٌبرث ختؼب لمتٌئج اإلكخضبدٌج لمخزائر:
رقثُى تهيَوّيثذ تإلقرؼحثؿٖد ًٍ يؿّف ّيرغٖؿتذ تهحٖةد تإلكرنثؽٖد تهيعوٖد ّتهؽّهٖد فٕ

تهرأسٖؿ ٍوٓ تهلؿتؿتذ ّرّضَٖ تإلقرؿترٖضٖثذ تهرقّٖلٖد هلؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد فٕ
تهقّق تهضـتةؿٔ ،عٖز رؿتٍٕ ٌٍؽ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهرقّٖق تهؽّهٕ روم تهيرغٖؿتذ،

ّتهرٕ يً أُيِث تهيلؽؿخ تهلؿتةٖد هويقرِونًٖ فٕ يؼروف تألقّتق تهيرَثيل يَِث ،عٖز أً
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كقى " ُّّ "MEDIUM UPPERتهلقى تألٍوٓ تهؾٔ ٖيسل تهنّؿخ تهضٖؽخ هوَاليثذ ّتهرٕ
ريرثـ حرنٌّهّضٖث ٍثهٖد ،غٖؿ يرّفؿخ حنسؿخ فٕ تهضـتةؿ ٌيؿت هريٖـ تهقّق تهضـتةؿٔ
حوَف تهلؽؿخ تهلؿتةٖد حقحج تٌؼفثه يَؽل تهؽؼل تهفؿؽٔ ،فٕ عًٖ أً ُؾت تهلقى
يؼنم هويقرِونًٖ يً أنعثج تهؽؼّل تهنحٖؿخ ّتهحثعسًٖ ًٍ تهعٖثخ تهفثؿُد ،هؾهم فِٕ
رقّق فلى فٕ تهحوؽتً ؾتذ يقرّٖثذ تهؽؼل تهَثهٖد نثهّالٖثذ تهيرعؽخ تأليؿٖنٖد ّؽّل

تهؼوٖص ّأّؿّحثّ ،يً ٌُث تٍريؽذ لؿنثذ تهقٖثؿتذ إقرؿترٖضٖد رقَٖؿ رريٖـ حرلنٖود
أقَثؿ يريثٖـخ نل يٌِث ؼثم حىحلد أّ فةد يٌَٖد يً تهيقرِونًّٖ ،ؾهم يً ؼالل رٌٌّٖ
تهٌيثؾش تهيَؿّود هؽْ تهيّـًٍٖ ّتهرٕ رَىٕ ُثيك عؿٖد فٕ تهرقَٖؿ هولؿند تألضٌحٖد،
إؾ ررّفؿ فٕ تهقّق تهضـتةؿٔ فةد تهقٖثؿتذ تهنغٖؿخ ؾتذ تألقَثؿ تهيلحّهد ،نيث ررّفؿ

نؾهم تهقٖثؿتذ تهيرّقىد ّنحٖؿخ تهعضى يؿرفَد تهسيً ٌٍّث يث ُّٕ تهؼثند حفةد ؾّٔ

تهؽؼّل تهيٖقّؿخّ ،تهِؽف يً إٍريثؽ ُؾٍ تهرلنٖود يً تألقَثؿ ُّ تهرنٖف يٌ رَؽؽ
تهيقرّٖثذ ّتهلؿتةظ تهقّكٖد هقّق تهقٖثؿتذ فٕ تهضـتةؿ( ،)www.alrroya.comفؿغى أً
تهَثةود تهضـتةؿٖد ييرؽخ نيث ؾنؿٌث قثحلث ّرعرثش إهٓ تهقٖثؿتذ تهنحٖؿخ إال أً تهقٖثؿتذ
تهنغٖؿخ ُٕ تألنسؿ ىوحث فٕ تهقّق تهضـتةؿٔ ّؾهم ٖؿضٌ إهٓ ٍثيل تهلؽؿخ تهلؿتةٖد عٖز

أً تهقٖثؿتذ تهنغٖؿخ أكل سيٌث يث ٖـٖؽ يً عضى تهىوج ٍوِٖث ،فٕ عًٖ أً تهَثةود فٕ تهؽّل
تهيرلؽيد نيث قحق ؾنؿٍ ٌّّٖد غٖؿ أٌِث أنسؿ ىوحث هوقٖثؿتذ تهنحٖؿخ إلؿرفثً تهؽؼل تهفؿؽٔ
فِٖث.
ّيً أُى تهيَوّيثذ تإلقرؼحثؿٖد تهيؤسؿخ نؾهم يؽْ رأسؿ إكرنثؽ تهحوؽ تهيقرِؽف حعثهد

تإلكرنثؽ تهَثهيٕ فيسال رؽتٍٖثذ تألـيد تهيثهٖد تهَثهيٖد ؽفَذ تهحٌّم تهيَؿّفد فٕ تهضـتةؿ
حرؽٍٖيِث هولؿّه ٍوٓ تهقٖثؿتذ حىؿٖلد غٖؿ ؿقيٖد إهٓ فؿه لؿّى ضؽٖؽخ رؼم أضؿخ
تهيقرفٖؽ ّكؽؿرَ ٍوٓ تهرقؽٖؽ ،إهٓ ضثٌج إؿرفثً ىفٖف فٕ ٌقحد فّتةؽُث ُّّ ،تأليؿ تهؾٔ
أكنٓ تهَؽٖؽ يً تهؿتغحًٖ فٕ إكرٌثء قٖثؿخ ضؽٖؽخ ،ييث أسؿ ٍوٓ إٌرثش ّيحَٖثذ تهلؿنثذ

ٌيؿت هرؽٌٕ تهىوجٍ ،ويث أً تهقٖثؿتذ تهيقّكد فٕ تهضـتةؿ رقرّؿؽ يحثلؿخ يً تهينٌٌ
تألى أّ أعؽ فؿٍَّ تهغٖؿ يّضّؽخ فٕ تهضـتةؿ ّتهؾٔ ال َٖريؽ ٍوٓ تهرؼـًٖ هيٌرضثرَ،
فرنٌٌٖ أٔ قٖثؿخ ٖرّكف ٍوٓ تهىوج ٍوِٖثّ ،هيّتضِد ُؾت تإلٌؼفثه فٕ تهىوج ٍوٓ
قٖثؿترِث فٕ تهضـتةؿ رَيل تهلؿنثذ ٍوٓ تهيعثفيد ٍوٓ ـحثةٌِث ّرعقًٖ يقرّْ تهىوج
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

يً ؼالل رعقًٖ يقرّْ ؼؽيثذ يث حَؽ تهحٌّٖ ،ؾهم ًٍ ىؿٖق رنًّٖ إىثؿتذ ٍّثيوًٖ
يعوًٖٖ ؽتؼل ّؼثؿش تهّىًّ ،نؾهم يً ؼالل تهؿفٌ يً عضى ّيؽخ تهويثٌثذ تهيلؽيد
هويقرِونًٖ ،عٖز ؿفَذ يؽخ تهويثً يً ٍثى إهٓ ٍثيًٖ نثيوًٖ ،أّ يقثفد  100أهف نوى
حؽال يً  80أهف نوى كحل إٌؼفثه تهىوج (فٖنل ؽالل ،6066،م .)626
أيث فٖيث ٖؼم تهيٌثفقد غٖؿ تهلؿٍٖد تهرٕ ريٖـ تإلكرنثؽ تهضـتةؿٔ فٕ يضثل رقّٖق

كىٌ تهغٖثؿ ،فولؽ ٍثٌذ حَه تهلؿنثذ يً يثُؿخ كىٌ تهغٖثؿ تهيلوؽخ ،تأليؿ تهؾٔ ؽفَِث
إهٓ إرؼثؾ تهرؽتحٖؿ تهالـيد ّتهرٕ نثً يً حٌِٖث رّنٖل ينثرج يعثيثخ حثهرَثًّ يٌ تهضيثؿم
تهضـتةؿٖد هرّكٖف تهقوٌ تهيلحُّد ٍوٓ يقرّْ يّتٌب تهضـتةؿ ،إهٓ ضثٌج ؾهم رحٌٕ
إقرؿترٖضٖد رٍّّٖد يً ؼالل تهعيالذ تإلٍالٌٖد هرٍّٖد تهيقرِوم تهضـتةؿٔ فٕ ُؾت

تهيضثل.

الخبخهج:

يً ؼالل ؽؿتقرٌث هؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص

هلؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿُ ،ؾٍ تألؼٖؿخ تهرٕ رَرحؿ قّكث ؽّهٖث حثهٌقحد هولؿنثذ
تهغٖؿ ضـتةؿٖد ،رّنوٌث إهٓ تهٌرثةص تهرثهٖد:
 رينٌذ لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد يً تهٌضثط فٕ تهقّق تهضـتةؿٔ ٍوٓ عقثج تهلؿنثذتهّىٌٖد ٌيؿت هرىحٖلِث تهيفِّى تهعؽٖز هورقّٖق فٕ رَثيوِث يٌ تهيقرِوم تهضـتةؿٔ ،عٖز
رلّى حرعؽٖؽ إعرٖثضثرَ ّؿغحثرَ ًٍ ىؿٖق ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد سى رىّٖؿ تهيٌرص

(تهقٖثؿخ) تهؾٔ ٖوحٕ ُؾٍ تإلعرٖثضثذ ّتهؿغحثذ؛
 ريسل لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد يسثال ضٖؽت هولؿنثذ تهيىحلد هويفِّى تهعؽٖز هورقّٖق،عٖز ٍوٓ تهلؿنثذ تهّىٌٖد تإلكرؽتء حِثٌ ،يؿت هلؽؿترِث تهنحٖؿخ ٍوٓ تهرنٖف يٌ رأسٖؿ

يرغٖؿتذ حٖةد تهرقّٖق تهؽّهٕ ،يً ؼالل رنيٖى إقرؿترٖضٖثذ رقّٖلٖد يٌثقحد رؿتٍٕ
تإلؼرالف فٕ يؿّف ّىحَٖد تهحٖةد تهرقّٖلٖد تهؽّهٖد؛
 رفؿه تهيَوّيثذ تهرقّٖلٖد ًٍ يرغٖؿتذ تهحٖةد تهرقّٖلٖد تهضـتةؿٖد تإلكرنثؽٖد،تإلضريثٍٖد ّ ،تهقٖثقٖد ّتهلثٌٌّٖد ٍوٓ لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد تهرَثيل حلنل يؿً ّعؾؿ
يٌ تهقّق تهضـتةؿٖدّ ،ؾهم ًٍ ىؿٖق إرؼثؾ تهلؿتؿتذ تهرقّٖلٖد تهيالةيد هىحَٖد ُؾٍ تهحٖةد

ّيرغٖؿترِث.
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هؾهم ٌلرؿط ٍوٓ تهلؿنثذ تهّىٌٖد تهرّنٖثذ تهرثهٖد:
 رحٌٕ تهيفِّى تهعؽٖز هورقّٖق ٌٍؽ تهلٖثى حثألٌلىد تهرقّٖلٖد قّتء ٍوٓ تهيقرّْ تهيعوٕأّ تهؽّهٕ؛
 تهلٖثى حؽؿتقد عثضثذ ّؿغحثذ تهيقرِونًٖ فٕ تألقّتق تهؽّهٖد تهيقرِؽفد يً ؼالل ٌيثىإقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ كحل تهيغثيؿخ حرلؽٖى تهيٌرضثذ إهِٖث ّنؾهم حَؽ ؽؼّهِث؛

 رؽٍٖى تألٌلىد تهرقّٖلٖد حعيالذ رؿّٖضٖد ّإٍالٌٖد ضٖؽخ ررٌثقج يٌ ؼنّنٖثذتهيقرِوم فٕ تألقّتق تهيعوٖد ّتهؽّهٖد؛
 وؿّؿخ تإلُريثى حؽؿتقد ّرعوٖل ينٌّثذ تهحٖةد تهرقّٖلٖد ّتهَيل ٍوٓ رنٖٖف ّرىّٖؿتإلقرؿترٖضٖثذ تهرقّٖلٖد رحَث هورىّؿتذ تهرٕ رعؽز فِٖث ،حيث ٖرٌثقج يٌ عثضثذ ّؿغحثذ

تهيقرِونًٖ ّؼنثةنِى تإلكرنثؽٖد ّتإلضريثٍٖد ّتهسلثفٖد ...إهػ.

 تهلٖثى حرعثهفثذ إقرؿترٖضٖد إٌرثضٖد أّ رقّٖلٖد يٌ لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد ،هرعقًٖضّؽخ ٌٍّّٖد تهيٌرضثذ ّتإلقرفثؽخ يً ؼحؿترِث يعوٖثّ ،نؾهم هورّغل فٕ تألقّتق تألضٌحٖد
ّيّتضِد تهيٌثفقد تهلؽٖؽخ فِٖث.
الهراخغ:

 -1أحٕ قَٖؽ تهؽٍّٖ ضٕ ّرٖقٖؿ تهَضثؿيد ،تهرقّٖق تهؽّهٕ ،ى  ،1ؽتؿ تهعثيؽ ،تألؿؽً
6000.

 -2حسٌٖد هليثً أعيؽ ،ؽّؿ ٌيثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد فٕ رعقًٖ إؽتؿخ تهّكذ هولٖثؽتذ
تإلؽتؿٖد تهّقىٓ ،يلثل يٌلّؿ حيضود ؽؿتقثذ إؽتؿٖد ،ضثيَد تهحنؿخ ،تهَؿتق ،تهَؽؽ
تهرثقٌٌّ ،فيحؿ .6066
 -3ضؿٖؽخ تهلؿّق تهّٖيٕ /تهسالسثء  65يثؿف  /6068تهَؽؽ

5252.

ُ -4ثٌٕ عثيؽ تهويّؿ ،تهرقّٖق تهؽّهٕ ،تهىحَد تهسثهسد ،ؽتؿ ّتةل هوٌلؿٍ ،يثً تألؿؽً
6005.

 -5ـنٕ ؼوٖل تهيقثٍؽ ،تهرقّٖق فٕ تهيفِّى تهلثيل ،ؽتؿ ـُؿتً ،ينؿ

6001.

 -6عقً تهيال ،تهرنثيل حًٖ تإلقرؼحثؿتذ ّتهلؼنٌد تهرقّٖلٖرًٖ ّإٌَنثقَ ٍوٓ ٍيوٖثذ
تهرقّٖق تهؿٖثؽٔ ،ؿقثهد يثضقرٖؿ ،نوٖد تإلؽتؿخ ّتإلكرنثؽ ،ضثيَد تهيّنل .6066
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ؽّؿ ٌيثى إقرؼحثؿتذ تهرقّٖق تهؽّهٕ فٕ رىّٖؿ إقرؿترٖضٖد تهيٌرص – ؽؿتقد عثهد لؿنثذ تهقٖثؿتذ تألضٌحٖد حثهضـتةؿ-

-7عقًٖ تهضٌثحٕ ّآؼؿًٌّ ،يثى تإلقرؼحثؿتذ تهرقّٖلٖد ،ى ،1ؽتؿ نفثء هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ،
ٍيثً ،تألؿؽً

6000.

 -8عقًٖ يعيؽ ؼٖؿ تهؽًٖ ّآؼؿًّ،تهرقّٖق ،ينرحد ًٍٖ ليف ،ينؿ

6008.

 -9ىثؿق تهعثش ّآؼؿًّ ،تهرقّٖق يً تهيٌرص إهٓ تهيقرِوم ،ى ،2ؽتؿ نفثء هوٌلؿ
ّتهرّـٌٖ ،تألؿؽً .6001

 -10ىثؿق ٌثةل ؿّعٕ ُلثى ،ؽّؿ ٌيى تهيَوّيثذ تهرقّٖلٖد فٕ رعقًٖ تالؽتء تهرقّٖلٕ
هولؿنثذ تهيقثُيد تهَثيد تألؿؽٌٖد ،أىؿّعد ؽنرّؿتٍ فوقفد فٕ تهرقّٖق ،نوٖد تهؽؿتقثذ
تإلؽتؿٖد ّتهيثهٖد تهَوٖث ،ضثيَد ٍيثً تهَؿحٖد هوؽؿتقثذ تهَوٖث .6002
 -11نّروؿ ّأؿيقؿٌص ،أقثقٖثذ تهرقّٖق ،رؿضيد إحؿتُٖى قؿّؿ ّ آؼؿًّ ،ش  ،6ؽتؿ
6001.

تهيؿٖػ ،تهقَّؽٖد

 -12يعيّؽ ضثقى يعيؽ تهنيٖؽٍٕ ،إقرؿترٖضٖثذ تهرقّٖق ،يؽؼل نيٕ ّرعوٖوٕ ،ؽتؿ
تهعثيؽٍ ،يثً ،تألؿؽً.
 -13يَثهٕ فِيٕ عٖؽؿٌ ،يى تهيَوّيثذ "يؽؼل هرعلٖق تهيٖـخ تهرٌثفقٖد" ،تهؽتؿ تهضثيَٖد،
تإلقنٌؽؿٖد ،ينؿ

6006.

 -14يلثؿٔ يعيؽ تهيفٖؿٔ ،أسؿ ٌيى تهيَوّيثذ تهرقّٖلٖد ٍوٓ فثٍوٖد تهلؿتؿتذ تهرقّٖلٖد
هلؿنثذ تإلرنثالذ تهنّٖرٖد ،ؽؿتقد يٖؽتٌٖد ،ؿقثهد يثضقرٖؿ ،كقى إؽتؿخ تألٍيثل ،نوٖد
تألٍيثل ،ضثيَد تهلؿق تألّقى

6066.

 -15ؿوّتً يعيّؽ تهَيؿ ،يحثؽا تهرقّٖق ،ؽتؿ ّتةل هوٌلؿٍ ،يثً ،تألؿؽً .6003

ٍ -16حؽ تهقالى أحّ كعف ،أقثقٖثذ تهرقّٖق ،ؽتؿ تهضثيَد تهضؽٖؽخ هوٌلؿ ،تإلقنٌؽؿٖد،
.6006
ٍ -17الء تهؽًٖ حّـٌثلد ،ؽّؿ ٌيثى تهيَوّيثذ تهرقّٖلٖد فٕ إؽيثش أحَثؽ تهرٌيٖد تهيقرؽتيد
فٕ تهيؤققد تإلكرنثؽٖد ،يؾنؿخ يثضقرٖؿ نوٖد تهَوّى تإلكرنثؽٖد ٍّوّى تهرقٖٖؿ ،ضثيَد

قىٖف ،تهضـتةؿ

6063.

ٍ -18نثى تهؽًٖ أيًٖ أحّ ٍوفد ،تهيَوّيثذ ّتهحعّز تهرقّٖلٖد ،يؤققد عّؿف تهؽّهٖد
هوٌلؿ ّتهرّـٌٖ ،تإلقنٌؽؿٖد.6006
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ٕ ؽّؿ تهحٖةد تهرقّٖلٖد تهؽّهٖد فٕ رّضَٖ إقرؿترٖضٖثذ تهيـٖص تهرقّٖل،فٖنل ؽالل-19
 ضثيَد، نوٖد تهَوّى تإلكرنثؽٖد ٍّوّى تهرقٖٖؿ، رؼنم رقّٖق، يؾنؿخ يثضقرٖؿ،ٕتهؽّه
6066. ،3تهضـتةؿ

 ؽّؿ تهؾنثء تهرقّٖلٕ فٕ رعلٖق تهلؽؿخ تهرٌثفقٖد هيٌييثذ،ّٔ ؼثهؽ كثلٕ ّعنٖى ؼوفث-20
 ؾنثء تألٍيثل، يؽتؼود يلؽيد هويؤريؿ تهَويٕ تهقٌّٔ تهعثؽٔ ٍلؿ،تألٍيثل تهعؽٖسد

ٓإه63 ً تألؿؽً ي، ضثيَد تهـٖرٌّد، نوٖد تإلكرنثؽ ّتهَوّى تإلؽتؿٖد،ّإكرنثؽ تهيَؿفد
.6066 أفؿٖل62
66- Elemano, pontes cavalconti, The Relationship between business intelligence and
business success, journal of competitive intelligence and management, vol1, no 3,
2005.
66- Harrison Mathhew and Cupman Julia, Using Market Intelligence, competitive
Intelligence
to
add
value
to
your
Business,
Market
Research
withIntelligence,p2,www.b2binternational.com
24- HocineAkroute, Marketing et Globalisation, De bœck Université, Paris 2003.
25- Mcleod R. and Schell G, Management Information Systems, New JerseyPrentice
Hall 2004.
26- P. Kotler, Marketing International, Edition McGrowHill, U.S.A 2003.
27- P. Kotler, Principles of Marketing, Second European Edition, Prentice Hall Inc,
New Jersey, USA 1999.
28- P. Kotler, Marketing Management, Analysis, Planning, ImplementationPrentice
Hall, Inc, The Millennium Edition, New Jersey 2000.
29- http://www.Le Maghreb.dz.Poste Le:Mardi 11Mai 6060à 2:49
30- www.alrroya.com/node/90700.poste le :samedi15mai 2010 a 13:25.
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