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 : الديباجة.1

لقد شهدت السنوات األخرية تغريات عاملية سريعة و متالحقة و عميقة يف آثارها وتوجهاا املستقبلية فلقد 
العاملي إىل قرية صغرية متنافسة األطراف بفعل الثورة التكنولوجية واملعلوماتية وتوسعت جماالت  حتول االقتصاد

املنافسة بني املؤسسات االقتصادية، و قد نتج عن كل هذا بروز مفهوم العوملة كظاهرة انتشرت على كافة 
مات سامهت بقوة يف تنامي ااالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية و الثقافية، كما ظهرت عدة منظ

 ظاهرة العوملة، و من بني هذه املنظمات جند منظمة التجارة العاملية اليت تعترب عنصرا فاعال من عناصر العوملة
كما أن ظهور التكتالت االقتصادية العمالقة ومن أبرزها االحتاد األورويب و زيادة نفوذ الشركات  االقتصادية،

اد العاملي و سيادة آليات السوق واالندماج بني املؤسسات الكربى، كل هذا متعددة اجلنسيات على االقتص
  .ساهم بشكل كبري يف إرساء مالمح العوملة

إن ظهور تيار العوملة قد أثر على املؤسسات االقتصادية بصفة عامة، حيث عرفت هذه األخرية تطورات كبرية 
السياسية و اجلغرافية و الثقافية واالقتصـادية بـني    جزاحلوايف بيئتها االقتصادية و التكنولوجية، كما تالشت 

الدول نظرا للتطور الكبري يف جمال تكنولوجيا اإلعالم و االتصال، كما تقاربت األسواق يف خمتلف دول العامل 
لتشكل سوقا عامليا موحدا لذا فقد ازدادت التحديات اليت تواجه املؤسسـات االقتصـادية يف ظـل هـذه     

  .التطورات

أثرت على إسـتراتيجيات   ه التطورات و التغريات اليت يشهدها احمليط االقتصادي على املستوى الدويلإن هذ
اليت ال تستطيع مواجهة املنافسة حيث وجدت نفسها جمربة على مسايرة الصغري ة و املتوسطة تسيري املؤسسات 

ارها يف األسواق، ونظرا للفوارق هذه التحديات اجلديدة و البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق بقائها و استمر
االقتصادية اليت متيز كل دولة عن أخرى و املؤسسات عن بعضها البعض، ويف ظل اقتصاد السوق و توسـع  
االستثمارات و تطور املنافسة االقتصادية بني املؤسسات فقد جلأت العديد من املؤسسات الصغرية و املتوسطة 

تدويل ما لبثت أن حتولت إىل إستراتيجية  تتبناهـا معظـم املؤسسـات    ، إال أن سياسة السياسة التدويل  إىل
  .كآلية للنمو و التوسع اخلارجيالصغرية و املتوسطة 
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ولقد شهدت اجلزائر يف اآلونة األخرية عدة تغريات على مستوى هياكلها اإلستراتيجية وخاصة االقتصـادية  
ارجية و توقيعها التفاق الشراكة مـع دول االحتـاد   منها، وهذا ما نتج أساسا عن سعيها لتحرير جتارا اخل

األورويب و رغبتها يف إنشاء منطقة للتبادل احلر، كما قامت اجلزائر بتجسيد برامج إصالحية واسعة دف من 
خالهلا إىل االنتقال حنو اقتصاد السوق و االنفتاح على الشراكة األجنبية كما مت تدعيم هـذه اإلصـالحات   

  .القوانني قصد تشجيع االستثمار خارج قطاع احملروقاتبإصدار مجلة من 

إن هذه التغريات أثرت بشكل كبري على املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية حيث فقدت هذه األخـرية  
أصبح من الضروري إدخال مكانتها يف السوق و واجهت منافسة شرسة من قبل الشركات األجنبية لذا فقد 

عن الوسائل املالئمة ملواجهة املنافسة احلادة و اكتساب مزايـا تنافسـية و تـدعيم     تغيريات عليها و البحث
اجلزائرية و حتقيـق التنميـة    الصغرية و املتوسطةكوسيلة فعالة وضرورية لتأهيل املؤسسات  احلصص السوقية

لتحالفـات  االقتصادية خاصة مع تسارع االجتاه حنو ظاهرة تدويل اإلنتاج إضافة إىل ظهـور التكـتالت و ا  
  .االقتصادية اليت توسع الفجوة بني الدول الفقرية و الغنية

  :إشكاليـة البحـث.2

األسواق الدولية تعترب كضرورة ملحة ملواجهة املنافسة  اختراقفإن التوجهات العاملية املعاصرة حنو تبعا ملا سبق 
جة إىل تطوير املؤسسات الصغرية و العاملية و اكتساب مقومات التنافس و البقاء يف األسواق حيث تظهر احلا

ما هي حمـددات و  :املتوسطة من أجل التخفيف من حدة املنافسة، و هذا ما يقودنا إىل طرح اإلشكالية التالية
  ؟دوافع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية يف تدويل نشاطها

    :يف ضوء ذلك، حتضر التساؤالت التاليـة

 ؟ ؤسسات الصغرية و املتوسطةى أمهيته يف اململقصود بالتدويل ، وما مداما  
 ا املؤسسات للدخول إىل األسواق الدولية؟ ما هي اخلطوات اليت تقوم  
 ما هي الطرق اليت تسمح بالدخول إىل األسواق الدولية؟ 

 كيف ميكن تقييم جتربة املؤسسة الصغرية و املتوسطة اجلزائرية يف جمال تدويل ؟ 
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  : الفرضيات.3

 جابة على التساؤالت السابقة، ميكن االستعانة بالفرضيات التاليـةمن أجل اإل:  

  اختيار إستراتيجية التدويل من طرف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية تعترب كضرورة من أجل
 . بقاءها يف السوق احمللية و األجنبية

 ل اإلمكانيات اليت توفرها املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية قادرة على تدويل نشاطها يف ظ
 .الدولة اجلزائرية

 املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية غري قادرة على ختطي مرحلة التصدير. 

  اختيار األسواق األوروبية أفضل إستراتيجية تتبناها املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية الختراق
 .األسواق الدولية األخرى 

  :أهداف البحث.4

  :أهداف تطبيقية، نوجزها يف النقاط التالية و هذا البحث إىل حتقيق أهداف نظريةيسعى   

  :األهداف النظريـة -أ

 حماولة فهم ظاهرة التدويل، ودراسة دوافع املؤسسات الصغرية و املتوسطة للممارسة أعماهلا الدولية؛  
 ى اختاذ القرارات  تتناسب مع حاجة أرباب املؤسسات، وتساعده علالتعرف على املوضوعات اليت

  املتعلقة باختراق األسواق الدولية؛
 تبيان الطرق املختلفة اليت ميكن من خالهلا الدخول إىل األسواق الدولية؛  
 الدويل، ورفع قدراتنا العلمية والتقنية األعمال تنمية معارفنا يف جمال. 

  :األهداف التطبيقيـة - ب

 ؤسسات اجلزائرية ؛الوقوف على واقع التدويل ، ومدى تطبيقه يف امل  
  حماولة اكتشاف األسباب والعوامل اليت حالت دون تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية

  على املستوى العاملي؛
  حماولة دراسة املشاكل والعراقيل اليت حالت دون تطبيق نظام التدويل يف املؤسسة الصغرية و املتوسطة

  يف اجلزائر؛
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  :أهمية البحث.5

مهية البحث يف تبيني أمهية التدويل كأداة فعالة يف حتقيق معدالت التنمية االقتصادية، واكتشاف أسواق تتجلى أ
جديدة للمنتجات واخلدمات املنتجة حملياً، وحتقيق مركز تنافسي قوي من خالل دراسة األسواق اخلارجية 

  . ويرها لتحقيق أهداف املؤسسةوالتعرف على فرص التدويل  املتاحة هلا، كيفية العمل على اغتنامها وتط

  :مبررات ودوافع اختيار الموضوع .6

  :من أهم املربرات اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع عن غريه، ما يلـي

  الدويل، ورغبتنا يف تنمية أفكارنا يف جمال األعمال  الدويل؛ االقتصادحبكم ختصصنا يف  
  املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية بصفة  منهاحماولة تشخيص املشكالت والعراقيل اليت تعاين

  عامة، و بصفة خاصة للدخول إىل األسواق الدولية؛
  حترير األسواق العاملية"اعتقادنا بأمهية املوضوع يف ظل األوضاع االقتصادية العاملية الراهنة." 

  :المنهج المستخدم في الدراسة.7

املنهج الوصفي : فرضيات، متت الدراسة باالعتماد على منهجنيلإلجابة على إشكالية حبثنا، وإثبات صحة ال
حيث يتعلق املنهج الوصفي باجلانب النظري، من خالل التغطية األكادميية ملختلف جوانبه . واملنهج التحليلي

 أما املنهج التحليلي، فيتعلق باجلانب التطبيقي، للوقوف على واقع  التدويل يف املؤسسة حمل الدراسة، بإسقاط
  .الدراسة النظرية على الواقع العملي

  :حدود الدراسة.8

بغرض اإلجابة على األسئلة املطروحة يف اإلشكالية املقترحة، وبغية حتقيق أهداف البحث، قمنا بإجراء حبثنا يف 
  :إطار جمموعة من احملددات نذكرها فيما يلي

ت الصغرية و املتوسطة اجلزائرية، دراسة دراسة آليات تدويل النشاط االقتصادي يف املؤسسا:البعد املوضوعي
  .نظريات تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة إىل جانب مراحل تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة
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 اجلزائرية تندرج الدراسة ضمن الدراسات احمللية أي واقع تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة: البعد املكاين
  .تصادي بصفة عامةدويل النشاط االقيف جمال ت

يف جمال  اجلزائرية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة) 2009- 2001(دراسة و حتليل الفترة الزمنية : البعد الزماين
  .التدويل

  :أدوات الدراسة.9

  :أما أدوات الدارسة و تقنيات البحث اليت اعتمدنا عليها فهي    

 :من اجلانب النظري -1

  .علتقيات، و خمتلف الوثائق الصادرة عن هيئات معينة هلا عالقة باملوضوالكتب، االت، املذكرات، امل
 :من اجلانب التطبيقي -2

باإلضافة إىل املعلومات املتحصل عليها من  ملقابلة الشخصية مع مسؤيل املؤسسات الصغرية و املتوسطةا
  .املؤسسات الصغرية و املتوسطةالصناعة و ترقية  طرف إطارات وزارة 

 :   ات السابقةالدراس.10

 :        ، ومن أهم تلك الدراسات مايليتدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطةتناولت الدراسات السابقة موضوع   

 L’internationalisation des PME dans les pays en développement :un:دراسة بعنوان -

modèle conceptuel des PME Libanaise . كاتب البحثNadine LEVRATTO . و تطرقت
الباحثة يف هذه الدراسة إىل خمتلف النظريات املتعلقة بتدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، إىل 

 و توصلت الباحثة أن . جانب تقييم التجربة اللبنانية يف ميدان تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة

 ةالتنافسية داخل السوق احمللية و من مث العامل األساسي لتدويل املؤسسة الصغرية و املتوسطة هي امليزة
 .البحث عن األسواق الدولية

 Comprendre l’internationalisation des PME de L’ex-union soviétique :le: بعنواندراسة  -

cas des PME Moldaves. كاتب البحث: Virginia Bodolica et Martin Spagron  تناول فيه
توصل الباحثان إىل أن املؤسسة . اغرية و املتوسطة يف دولة  مولدو فيالباحثان جتربة املؤسسة الص
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الصغرية و املتوسطة املولدوفية غري قادرة لتدويل نشاطها يف املدى القصري، و ذلك بسبب عوامل 
    . ثقافية و سياسية، اقتصادية

 Visions des dirigeants et internationalisation des PME :أطروحة دكتوراه بعنوان -

marocaines et canadiennes du secteur agro-alimentaire  يف جامعة للدكتور إبراهيم عاليل ،
، تناول فيها عملية تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة املغربية و 2001مونتريال الكندية، سنة 

أكثر من املؤسسات الكندية، و توصل إىل أنُ املؤسسات الصغرية و املتوسطة الكندية قابلة للتدويل 
              .الصناعات الغذائية يف قطاعاملغربية 

  :خطة البحث.11

إلثراء املوضوع حمل البحث، ولإلجابة على إشكاليته، واختبار فرضياته، قمنا بتقسيم البحث إىل ثالثة فصول ، 
  :كما يلي

الصغرية و توسطة، نتناول فيه مفهوم املؤسسة عرض مدخل عام للمؤسسات الصغرية وامل:  فصل األولال
  .2009-2001املتوسطة، خصائصها، أنواعها، إىل جانب تطورها خالل الفترة 

و املتوسطة، عرض خمتلف نظريات  املؤسسات الصغريةالطرح النظري لتدويل نتناول فيه :  الفصل الثاين 
األساليب املتبعة يف تدويل املؤسسات  عرض ملختلفيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، إىل جانب تدو

  .الصغرية واملتوسطة

نتناول فيه أهم دوافع تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية و عرض جتربة اجلزائر :  الفصل الثالث
 .املتوسطة جمال تدويل املؤسسات الصغرية ويفجتارب بعض الدول  ، كذلك عرضيف جمال تدويل املؤسسات

يف العالقات االقتصادية الدولية واإلقليمية وتداعيتها على األوضاع االقتصادية احمللية  الكبريةت إن التحوال
للتغريات الصغرية واملتوسطة، للتقليل من االنعكاسات السلبية  قطاع املؤسساتتستدعي ضرورة تطوير 

اليت تفرضها هذه آلليات اجلديدة ، وتعظيم اإلجيابيات اليت تضمن توازن املصاحل االقتصادية يف ظل ااالقتصادية
الكثري من الدول املتقدمة، تم بعملية تدويل ، وواضحةوال ميكن حتقيق ذلك إال بتبين إستراتيجية  التغريات،

مؤسساا الصغرية و املتوسطة،  من خالل خمتلف آليات التدويل سواء عن طريق التصدير أو من خالل منح 
خرى مستفيدة من عوامل اجلذب اليت تتمتع ا األسواق الدولية، ويف التراخيص وغريها من األشكال األ
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اجلزائر، شهد قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة  منواً متزايداً يف السنوات األخرية، وشرعت الدولة يف 
. وليةمواجهة حتديات املنافسة الد تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية وذلك حىت تصبح قادرة على

سواء كما أدركت املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية املختلفة أنّ أنشطتها جيب أنّ تكون موجهة 
، وأنّ االهتمام بالوظائف التسويقية قد أصبح أمراً مطلوباً، واألخذ باألساليب للسوق احمللية و األجنبية

ذلك زيادة اإلحساس بأمهية التسويق الدويل التسويقية احلديثة قد أصبح أمراً واجباً ومفروضاً، كما صاحب 
وإدراك دوره اهلام يف اقتحام األسواق الدولية، ودراسة األسواق اخلارجية والتعرف على الفرص التصديرية 

  .املتاحة ا، والعمل على اغتنامها

األسواق ومن هنا تتجلى أمهية حبثنا يف كيفية تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة وطرق الدخول إىل 
  .الدولية، وكذا اإلستراتيجيات اليت ينبغي تطبيقها لتحقيق النجاح يف األسواق املستهدفة، ومؤشرات جناحها

وإجابة على إشكالية البحث و أهم التساؤالت، قمنا بتقسيم هذا البحث إىل ثالث فصول، قدمنا من خالهلا  
عملية التدويل، كذلك ماهية ،2009-2001ة تطور املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية خالل الفتر

النظريات املفسرة لتدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، إىل جانب ذلك عرض التجربة اجلزائرية يف جمال 
  .و مقارنتها بالتجربة الفرنسية و الكندية  2009-2001التدويل خالل الفترة 

  النتائج. 12

  :اليت ميكن اختصارها فيما يلي النتائج و من خالل هذا البحث توصلنا إىل مجلة من

  ا  الصغرية و املتوسطة اجلزائريةتساهم املؤسساتيف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،وهذا لقدر
املتميزة على توفري مناصب الشغل وخلق الثروة مما يساعد على جتاوز عقبتني رئيستني تعاين منـهما  

ك من خالل توسيع  و تنويع النسيج الصناعي ،وقدرا على االبتكار اجلزائر ،ومها البطالة والفقر وذل
 .والتخصص يف جماالت متعددة 

  يف اجلزائر أن هذا القطاع سوف يكون لـه   الصغرية واملتوسطةلقد تأكد من خالل واقع املؤسسات
نفيذيـة  أفاق كبرية حيث توليه اجلزائر أمهية بالغة من خالل وضع سياسات مالئمة وتوفري أجهـزة ت 

 .تسهر على ضمان جو مناسب يسمح بتطوير هذا القطاع 
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 الصغرية  ؤسساتإن ظاهرة التدويل يف ظل األوضاع الراهنة، أصبحت أمراً حتمياً، ومآل منطقي للم
 .اجلزائرية للدخول إىل األسواق الدولية و املتوسطة

 و املضافة القيمة منخفضة نشاط قطاعات يف غالبا تتركز املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية 
 املسوقة منتجاا نوعية بتحسني االهتمام دون احمللي الطلب لتلبية االستهالكية السلع إنتاج على تركز

 التكوين مستوى إىل غالبا يعود ما وهو .اجلزائريني املقاولني لدى غائبة إستراتيجية التدويل فإن وبالتايل

 .الشركات ملدراء الضعيف

 حتد من   أو تشجع وجيعلها ،)األعمال صاحب(املقاول بيئة على يؤثر التكوين مستوى نفإ الواقع يف
 شهادة لديه ليس مسريا صغرية شركة رأس على جند ما غالبا اجلزائر، يف و أنه كما .إستراتيجية التدويل

يف  األمهية بالغ دور وهو دوره، بلعب له يسمح الدراسة من معني مستوى األقل على أو مؤهالت أو
 لديهم ليس أناس يديرها ومتوسطة صغرية مؤسسات جند لذلك ونتيجةاملؤسسات الصغرية و املتوسطة 

 استراتيجيات ووضع واخلارجية، الداخلية املوارد وتعبئة اإلنتاجية، العمليات لتغيري املطلوبة املؤهالت

 على االنفتاح و فسيةالتنا وقدرا مؤسسام وتطوير التدويل استراتيجيات وخاصة املدى، طويلة

  .الدولية األسواق
 تسيري لدفع الالزمة التقنية الكفاءات متتلك من املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية ال األكرب اجلزء 

 مهندسني باحثني،( التقنني للمستخدمني غالبا نظرا الفتقادها و .االستثمار يف األسواق الدولية مشاريع

 .والتطوير البحث بنشاطات تقوم ال ملؤسساتا هذه فإن )إخل...وتقنيني

 تواجه لكنها التطور، إرادة لديها لكن مدولة غري ومتوسطة صغرية ؤسساتامل بعض باجلزائر توجد 

 النوع هلذا الباهظة التكاليف يف أساسا العراقيل هذه ترتبط والتطوير، البحث بنشاطات للقيام عراقيل

 .النشاطات من

 حبيث ختتار للدخول إىل األسواق الدولية،  واحد اجلزائرية، تتخذ شكل توسطةاملؤسسات الصغرية و امل
 .آلية التصدير للدخول إىل األسواق الدولية

 متثل السوق األوربية أهم األسواق اليت تنشط فيها املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية. 

 التأهيلية اليت سعت الدولة إىل لربامج ما ميكن استخالصه يف األخري، هو أنه بالرغم من  التحفيزات و ا
تطبيقها من أجل رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية و املتوسطة إالً أنُ هذه األخري غري قادرة  
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على الدخول يف األسواق الدولية، حبيث متثل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية اليت تنشط يف 
 .هي نسبة ضعيفة  جدا مقارنة بباقي الدول و % 0.1األسواق الدولية ال يتعدى 

 : اختبار نتائج الفروض.12

  :لقد جاءت اختبارات فروض هذا البحث على النحو التايل
   اختيار إستراتيجية التدويل من طرف املؤسسات الصغرية و املتوسطة ينص الفرض األول على أن

، من خالل ما تطرقنا إليه سابقا األجنبية اجلزائرية تعترب كضرورة من أجل بقاءها يف السوق احمللية و
تني أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية ال تزال تزاول نشاطها االقتصادي يف السوق 

 .احمللية،وتكتفي فقط بتلبية حاجات السوق احمللية

 رة على املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية قاد أما الفرضية الثانية و اليت كانت تنص على أن
من  % 99فقد رفضناها بسبب أن  .تدويل نشاطها يف ظل اإلمكانيات اليت توفرها الدولة اجلزائرية

جمموع املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية غري قادرة فعال على ختطي السوق احمللية و الذهاب 
 .إىل األسواق الدولية

   الصغرية و املتوسطة اجلزائرية غري قادرة على املؤسسات خبصوص الفرضية الثالثة و اليت مفادها أن
 .، فهي صحيحةختطي مرحلة التصدير

 :التوصيات.13

من خالل النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي بعض التوصيات اليت نراها مناسبة لتفعيل عملية التدويل يف 
  :املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية

 يل يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية؛ضرورة فهم وتطبيق مفهوم عملية التدو 

  ضرورة القيام ببحوث التسويق لتجميع البيانات عن األسواق اخلارجية، وعن رغبات وحاجيات
 املستهلكني احملليني والدوليني، واكتشاف الفرص التسويقية املتاحة؛

 يدات والتوجيهات؛إنشاء مراكز متخصصة يف البحث والتطوير، وحبوث التسويق، وتقدمي الترش 

  قيام املعارض الدولية بصفة مستمرة ودائمة طوال السنة، مما يسمح باحتكاك املنشآت اجلزائرية
 باملنشآت األجنبية؛

 أجنبية مباشرة أو غري مباشرة مع أطراف أجنبية يف اخلارج، كوسيلة  تالتوجه حنو القيام باستثمارا
 ؛الدولية للتوغل يف األسواق



  مذكرة ملخص 

 

10 
 

  و شاملة لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ؛ ، واضحة عامةوضع إستراتيجية 

 ،و  إجياد آليات لرصد األسواق اخلارجية و الفرص التسويقية لصاحل املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
إقامة برنامج شامل ميكن املؤسسات الصغرية و املتوسطة من التأهيل و الوصول إىل درجة املطابقة مع 

 ؛املعايري الدولية

  جل متكينهم من التحكم يف خمتلف اإلجراءات أتكوين أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة من
 ؛ )اإلجراءات اجلمركية،عقود تامني البضائع املوجهة للتصدير،إرسال البضائع(املتعلقة بعملية التصدير

 ق اإلعالم و تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على املشاركة يف املعارض الدولية، وذلك عن طري
  .تقدمي املساعدات املالية وإعالمهم عن اجلهات القائمة بذلك

لمؤسسات الصغرية و املتوسطة ويف النهاية، نرجو أن تكون هذه التوصيات، كفيلة بتحسني الوضعية التنافسية ل
املناسبة اليت ، من خالل تبين املفهوم احلديث للتسويق، واختيار اإلستراتيجية ةق الدولياسواجلزائرية يف األ

  .تسمح بالدخول إىل األسواق الدولية

  :آفاق البحث.14

، ويرجع ذلك تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطةإنّ هذا البحث ال يقدم رؤية كاملة أو ائية عن موضوع 
ئص ومما ال شك فيه، أنّ هناك بعض النقا. لتوسع مفهومه، وإمكانية دراسته من جوانب عديدة، وبأبعاد خمتلفة

وذا الصدد يقترح . اليت حيتويها هذا البحث املتواضع، سواء من الناحية املنهجية، أو املعلوماتية، أو العملية
 :الباحث عدداً من البحوث املستقبلية، اليت ميكن أن تكون إشكاليات رئيسية

 رؤية مسريي املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف عملية التدويل؛ 

  ال تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة، وإمكانية االستفادة منها يف املؤسسات يف جم الكنديةالتجربة
 اجلزائرية؛

 حتليل سلوكيات مسريي املؤسسات الصغرية املتوسطة اجلزائرية يف عملية التدويل. 

  

  

  


