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ملخص البحث
تؤثر عمليات العولمة  ،التي تتميز بها المرحلة الحالية في تنمية االقتصاد العالمي  ،بشكل كبير على أنشطة
المؤسسات الصناعية وتزيد من اهتمام أصحابها بالنشاط االقتصادي األجنبي .إن الحاجة إلى تكثيف النشاط
االقتصادي األجنبي للمؤسسات الصناعية في البلدان النامية تكمن في دخولها الى األسواق الخارجية .عندها
فرصا جديدة تزيد من األرباح وتزيد
أدركت إدارة المؤسسات الصناعية أن تنمية النشاط االقتصادي األجنبي تخلق ً
من استدامة األنشطة .وعلى الرغم من الحاجة إلى النشاط االقتصادي األجنبي من قبل المؤسسات الصناعية،
فإن العالقات االقتصادية الخارجية بينها وبين الشركاء الحاليين والمحتملين من البلدان األخرى تتطور ببطء
باإلضافة إلى ذلك ،فإن إدارة النشاط االقتصادي األجنبي للمؤسسة تركز فقط على المدى القصير ،وان األهداف
التي وضعتها المؤسسة في تنفيذ النشاط االقتصادي األجنبي ال تأخذ في عين االعتبار عمليات العولمة وزيادة
المنافسة في ظروف هذا اليوم .لذلك يجب أن تكون إدارة النشاط االقتصادي األجنبي للمؤسسة الصناعية ذات
ادارة استراتيجية.
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هدف البحث يكمن في النشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسات الصناعية في اوكرانيا في ظل العولمة .وكذلك تم
تعريف جوهر وهيكلية االدارة االستراتيجية للمؤسسة الصناعية  .وقد تم ايضا تحديد العناصر االساسية لعملية
صنع القرار في االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي الخاص بالمؤسسة الصناعية  .باالضافة الى
ذلك تم تحليل ادوات االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي للمؤسسة .والنموذج القياسي لتحليل ادوات االدارة
الذي وضعه أو .أي .كيريجينكو قد تمت اضافته مع مربع تعديل الخطة االستراتيجية  .وعملية تحديد الهدف في
ادارة المؤسسة التي تتسم بالنشاط االقتصادي االجنبي قد تم تحديدها ايضاً.
تممم اثبممات طريقممة الوحممدة القياسممية لممالدارة االسممتراتيجية للنشمماط االقتصممادي االجنبممي للمشممروت الصممناعي  .وقممد تممم
تحسين محتوى النمذجة التنظيمية لنظام االدارة االستراتيجي للنشاط االقتصادي االجنبمي للمشمروت الصمناعي .وقمد
تحسممن تنظمميم نشمماط االدارة للمشممروت الصممناعي علممى اسمماال توزيممع مهممام االدارة االسممتراتيجية بممين االقسممام الفرعيممة
للمشروت الصناعي والتركيمز علمى مهمام محمددة فيمما يخمص تتبمع نتماط النشماط االقتصمادي االجنبمي والت يمرات فمي
االهممداف الخاصممة بالنشمماط االقتصممادي االجنبممي .وقممد تممم اج مراء توضمميا لهيكليممة المشممروت الصممناعي .واسممتخدمت
التوصيات التي تم الوصول اليها في نشاط المشروت الصناعي

Abstract
The globalization processes that characterize the current stage in the development of
the global economy greatly affect the activities of industrial enterprises and increase
their interest in foreign economic activity. The need to intensify foreign economic
activity of industrial enterprises in developing countries has their entry into foreign
markets. Then the management of industrial enterprises realized that developing
foreign economic activity creates new opportunities that increase profits and increase
the sustainability of activities. Despite the need for foreign economic activity by
industrial enterprises, external economic relations between them and the existing and
potential partners from other countries are slowly developing. In addition, the
corporation’s foreign economic activity management focuses only on the short term,
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and the goals set by the corporation in implementing foreign economic activity do not
take into account globalization processes and increased competition in today's
conditions. Therefore, the management of the foreign economic activity of the
industrial establishment must be strategic.
Foreign economic activity of industrial enterprises of Ukraine in globalization has
been described. The essence and the structure of strategic management of foreign
economic activity of industrial enterprises have been defined. The substantial
elements of the process of decision-making in strategic management of foreign
economic activity of an industrial enterprise have been specified. The strategic
management tools of foreign economic activity of an enterprise have been analysed.
The standard model of management functions analysis by O.A. Kyrychenko has been
complemented with the block of adjustment of a strategic plan. The procedure of
goal-setting in management of enterprise foreign economic activity has been specified.
The module approach to the strategic management of foreign economic activity of an
industrial enterprise has been substantiated. The content of organisational modelling
of the strategic management system of foreign economic activity of an industrial
enterprise has been improved. The organisation of management activity on an
industrial enterprise has improved on the basis of distributing functions of strategic
management between subsections of an industrial enterprise and emphasis of specific
tasks on tracing the results of foreign economic activity and changes in the goals of
foreign economic activity. Explication of structure of an industrial enterprise has been
performed. The developed recommendations have been used in activity of industrial
enterprises .
Key words: foreign economic activity, enterprise, strategic management, strategic
planning model, organisational modelling, goal-setting, structure of management.
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مقدمة البحث:
إن التطممورات العالميممة التممي بممدأت تجتمماح العممالم مممؤخ ار علممى مختلممف األصممعدة االقتصممادية ،الثقافيممة ،االجتماعيممة،
السياسية...الخ قد ألقت بظاللها على اقتصاديات دول العالم الثالث من خالل تحرير المبادالت التجاريمة و حركمة
رأال الم ال و القوى العاملة و إزالة أو تخفيض القيود التشريعية و التنظيمية المتعلقة باألسمواق الوطنيمة و انفتاحهما
على المنافسة الدولية .إن كل هذه التطورات تنطوي على مما يسممى بالعولممة التمي اكتسمبت اهتمامما كبيم ار ممن قبمل
البمماحثين و العلممماء ،و نحممن مممن خممالل بحثنمما هممذا ركزن مما عل ممى هممذه الظ مماهرة مممن الجانممب االقتص ممادي العولم ممة
االقتصادية) و االستراتيجيات التي يمكن أن تعتمدها إدارة الموارد البشرية في مواجهة تحديات هذه الظاهرة .حيث
توصم مملنا فم ممي االخيم ممر الم ممى ان مواجهم ممة ادارة الم م موارد البش م مرية لتحم ممديات العولمم ممة االقتصم ممادية يتطلم ممب منهم مما تبنم ممي
استراتيجيات هيكلية تمكنهما ممن مواكبمة التحموالت المعاصمرة فمي التقنيمات االداريمة و المعرفيمة واالسماليب،وذلك ممن
خممالل صممياغة و تطبيممق اسممتراتيجيات بكفمماءة و فعاليممة عممن طريممق وضممع قاطمممة اعمممال و اجنممدة جديممدة لمممديري
المموارد البش مرية لسممد الممنقص فممي الخب مرات ،المعرفممة القويممة باإلسممتراتيجية،التعلم ..الممخ .و لمعالجممة بحثنمما اسممتخدمنا
المنه الوصفي التحليلي

مشكلة البحث:
ان مشكلة البحث تم صياغتها عبر التساؤل االتي:
ما هو دور االدارة الستراتيجية في مستقبل منظمات االعمال ؟

الخصائص العامة للدراسة :
واقعيممة الموضمموت :تممؤثر عمليممات العولمممة والتممي هممي سمممة المرحلممة الحديثممة ف ممي تط ممور االقتصمماد الع ممالمي عل ممى
نشمماطات مشمماريع معينممة بشممكل كبيممر وتسممهل مممن زيممادة اهتمممام مالكيهمما باتجمماه النشمماط االقتصممادي االجنبممي .وان
ضرورة تقوية النشاط االقتصادي االجنبي الخاص بالمشاريع الصناعية في البلدان النامية يكون مشمروطا بمدخولها
الى االسواق االجنبية.
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وفممي الوقممت نفسممه فقممد ادركممت ادارة المشمماريع الصممناعية بممان تطمموير نشمماط االقتصمماد االجنبممي يخلممق فرصمما جديممدة
تممؤدي الممى زيممادة ال مربا ونمممو النشمماط المسممتقر .وبممالرغم مممن الحاجممة الممى اج مراء نشمماط اقتصممادي اجنبممي مممن قبممل
المشمماريع الصممناعية  ،اال ان العالقممات االقتصممادية بممين الشممركاء الموجممودين والمحتملممين الممذين ينتمممون الممى بلممدان
اخرى يتطورون ببطء .فضال عن ذلك فان ادارة النشاط االقتصادي االجنبي هو لفترة قصميرة فقمط واالهمداف التمي
يحددها المشروت المذي ينمته نشماطا اقتصماديا اجنبيما ال تأخمذ بنظمر االعتبمار عمليمات العولممة ونممو المنافسمة فمي
ظروف يومنا هذا .لذا يجب ان تمتلك ادارة النشاط االقتصادي االجنبي للمشروت الصناعي طابعا استراتيجيا.
يتم اجراء االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصمادي االجنبمي الخاصمة بمشمروت صمناعي عمن طريمق ممدى واسمعا ممن
الطرق والتقنيات واالدوات .فلتحقيق ادارة استراتيجية لنشاط اقتصادي اجنبي لمشمروت صمناعي يجمب دمجمه ضممن
نظممام االدارة وتوجيممه نشمماط المشممروت الممى صممفقات اقتصممادية اجنبيممة .وذلممك يشممترط ضممرورة بحممث جوانممب االدارة
االستراتيجية للنشاط االقتصادي الخاص بالمشروت الصناعي في مسعى لتوسيع مجاالت التوزيع وتعزيز الربحية.
ان موضم مموت البحم ممث واهميتم ممه لتش م م يل وتطم مموير المشم مماريع الصم ممناعية سم ممببه الحاجم ممة الم ممى تحسم ممين طم ممرق االدارة
االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي.

موضوع وهدف البحث:
ان الهمدف ممن البحممث همو ابتكمار واثبممات الضموابط النظريمة والعمليممة والتوصميات العمليمة فيممما يخمص ادارة النشمماط
االقتصادي االجنبي لمشروت صناعي.
ومن اجل تحقيق الهدف تم انجاز المهام اآلتية:
تم تحديد النشاط االقتصادي االجنبي للمشاريع الصناعية االوكرانية في ظل ظروف العولمة؛
وتم تعريف جوهر وهيكلية ادارة النشاط االقتصادي االجنبي لدى المشاريع الصناعية؛
وتم تحليل ادوات االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي؛
وتممم الكشممف عممن ت ي مرات وظيفممة تحديممد االهممداف فممي االدارة االسممتراتيجية للنشمماط االقتصممادي االجنبممي للمشمماريع
الصناعية والناجمة عن عمليات العولمة؛
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تم ووصف المركب التحليلي لالدارة االستراتيجي للنشاط االقتصادي التي يقوم بها المشروت الصناعي؛
وقد تم ايضا اثبات عقالنية تنظيم نشاط المشروت الصناعي من اجل توجيهه الى االسواق االجنبية.
وقد تمم ايضما توضميا الهيكليمة الوظيفيمة الدارة المشمروت الصمناعي؛ واسمتخدمت التوصميات التمي تمم الوصمول اليهما
في نشاطات المشاريع الصناعية.
الهممدف مممن البحممث هممو النشمماط االقتصممادي االجنبممي للمشممروت الصممناعي .ومممادة وموضمموت البحممث هممو المبمماد
والمداخل الى االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمشروت الصناعي.

طرق البحث:
ان منهجية البحث هي مجموعة من الطرق العلمية العامة منها والخاصة  .والضوابط الحديثة لنظرية االدارة
والتحليل االقتصادي واقتصادات المشاريع والدراسات العلمية للباحثين االوكرانيين واالجانب التي تم تكريسها
لمواجهة مشاكل النشاط االقتصادي االجنبي جميعها قد ادت دورها كاساال نظري لهذا البحث .
ويضم االساال القانوني اللواطا القانونية والقياسية الوكرانيا فيما يخص التعامل مع النشاط االقتصادي االجنبي
من قبل المشروت .واالساال غنيا بالمعلومات يشمل البيانات االحصاطية ،والتقارير الرسمية والبيانات المحاسبية
للمشاريع الصناعية ونتاط البحث والمالحظات.
خالل عملية حل المهام التي تم تحديدها تم استخدام طرق مثل التعميم المنطقي والمماثلة في عملية تحديد
االهداف والمهام الخاصة بالبحث) ،والمشاهدات العلمية ،والتحليل والتركيب ،والمالحظة والتعميم ،والتحليل
االقتصادي واالحصاطي ،واالستنتاج واالستنباط ،والضبط والمقارنة عند تشكيل المركب التحليلي لنظام االدارة
االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي من قبل مشروت ما وتوزيع مهام االدارة االستراتيجية بين االقسام)،
والنمذجة االقتصادية-الرياضية وتحليل الحالة عند تحسين نموذج التخطيط االستراتيجي للناشط االقتصادي
االجنبي وزيادة فعالية نظام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي) ،الطرق المتضمنة للجداول والخراطط
عند تصنيف البيانات ،وانشاء المخططات وخارطة تعديل الخطة االستراتيجية للنشاط التجاري االجنبي)،
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والطريقة المعيارية عند تحديد العناصر المهمة في عملية صنع القرار في االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي
االجنبي للمشروت).

األصالة العلمية للنتائج التي تم التوصل اليها:
النتيجة العلمية الرطيسة للبحث تكمن في تحسين االدوات التحليلية لالدارة االستراتيجية للنشاط االقتصمادي
االجنبي للمشروت االقتصادي عن طريق تحديد عمليمة تقيميم الت يمرات الجمل النشماط االقتصمادي االجنبمي للمشمروت
الصناعي وتعديل خطته االستراتيجية .واالصالة العلمية للنتاط هي فيما يلي:

تم تحديد المقترحات التالية:
العناصممر الرطيسممة فممي عمليممة صممنع الق مرار فيممما يخممص النشمماط االقتصممادي االجنبممي عممن طريممق اسممتخدام
وحممدة معياريممة لنظممام االدارة االسممتراتيجية الكامممل وظيفيمما تقسممم عمليممة صممنع القمرار االداري توجممه نحممو اداء وظيفممة
معينة :تحديد االهداف من اجمل تحديمد مجماميع ممن االهمداف للنشماط االقتصمادي االجنبمي للمشمروت الصمناعي)،
التخطيط ممن اجمل تعيمين االتجاهمات االسمتراتيجية لتطمور المشمروت الصمناعي) ،والتنظميم لتوجيمه نشماط المشمروت
نح ممو االسم مواق االجنبي ممة) ،والس مميطرة م ممن اج ممل زي ممادة فاعلي ممة نش مماط المش ممروت الص ممناعي ع ممن طري ممق الص ممفقات
االجنبية).
النموذج القياسي للتخطيط االستراتيجي ممن قبمل أو أي كيريجينكمو عمن طريمق اضمافة مربمع تعمديل الخطمة
االستراتيجية حسب الت يرات في اهداف النشاط االقتصادي االجنبي للمشروت الصناعي والتي تحدث خالل التنفيذ
والذي يتيا امكانية حساب هذه الت يرات في دورة التخطيط االستراتيجي الالحقة وتطوير خطط نوعيمة بشمكل اكبمر
للنشاط االقتصادي االجنبي للمشروت الصناعي.
ان عملية تحديد االهداف في ادارة النشاط االقتصادي االجنبي للمشروت عن طريق اكماله بمرحلة تشكيل
مجموعة االهداف الخاصة بالنشاط االقتصادي االجنبي وانشاء خارطة تعديل الخطة االستراتيجية والمذي همو اممر
مهم لهذه المجموعة من االهداف وفقا للت يرات في اهدافها،
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وذلممك يسممما باالخممذ بالحسممبان لممبعض الت يمرات غيممر المتوقعممة التممي تممؤدي الممى فقممدان التموازن فممي البيطممة االجنبيممة
للمشممروت عنممد تحديممد اهممداف الصممفقات االقتصممادية االجنبيممة ،والت ي مرات فممي اهممداف النشمماط االقتصممادي االجنبممي
وابتكممار اجمراءات لتحسممين النتمماط ؛ توضمميا هيكليممة اجممارة المشممروت االقتصممادي عممن طريممق تشممكيل وظمماطف االدارة
االسمتراتيجية للنشمماط االقتصممادي علممى اسماال وصممف وظيفممة المناقشممة افعممال الوحمدة التنظيميممة؛ والهممدف الممذي تممم
توجيه الفعل لتحقيقه؛ الظروف الخاصة والمحددات التي يتم اجراء الفعل في ظلها) ،للسماح بتنظيم وتحديد قواعمد
وصف مهام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي.
وقد تم تحسين ما يأتي:
محتويممات النمذجممة المنظميممة لنظممام االدارة االسممتراتيجية للنشمماط االقتصممادي االجنبممي الخمماص بالمشممروت الصممناعي
علممى اسمماال تكمموين مركممب تحليلممي يضممم االنظمممة الفرعيممة لتحديممد الهممدف تحديممد االهممداف ،والمهممام ،واالج مراءات
وتقنيممات التنفيممذ)  ،تباينممات الهممدف اظهممار االهممداف فممي البيطممة الداخليممة والخارجيممة للمشممروت ،والمموارد الضممرورية ،
واالنحمراف فممي مجموعممة االهممداف) ،والسمميطرة علممى االهممداف تحممري االتجمماه ،وفعاليممة ومقممدار الصممفقات التجاريممة
االجنبية التي تم اجراؤهما ممن قبمل المشمروت الصمناعي) .كمذلك تنظميم النشماط االداري فمي المشمروت الصمناعي عمن
طريم ممق اعم ممادة توزيم ممع مهم ممام االدارة االسم ممتراتيجية بم ممين اقسم ممامها الفرعيم ممة والمهم ممام الخاصم ممة بمراقبم ممة نتم مماط النشم مماط
االقتصممادي االجنبممي وتحديممد الت ي مرات فممي االهممداف التممي تمكممن مممن اج مراء التعممديالت علممى الخطممة االسممتراتيجية
حسمب النتماط والت يمرات فمي اهممداف النشماط االقتصممادي االجنبمي للمشمروت الصممناعي وتحديمد الت ازيممد الفعمال لنظممام
االدارة االس ممتراتيجية للنش مماط االقتص ممادي االجنب ممي الت ممي ي ممتم قياس ممها بمق ممدار ت ازي ممد الفعالي ممة الخاص ممة بنظ ممام االدارة
االستراتيجية عن طريق تعديل الخطة االستراتيجية وفقما لنتماط الت يمرات فمي النشماط االقتصمادي االجنبمي للمشمروت
الصناعي.
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التطبيق العملي للنتائج التي تم الوصول اليها في البحث:
ان الط ممرق والتوص مميات الت ممي ت ممم تطويره مما ف ممي ه ممذا البح ممث ه ممي االس مماال المنهج ممي ل ممالدارة االس ممتراتيجية للنش ممط
االقتصممادي االجنبممي الخمماص بالمشممروت الصممناعي .والنتمماط التممي كممان لهمما ابلممع االثممر فممي التطبيممق العملممي هممي
االقتراحات التي تخص:
تحليل فعالية نظام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمشروت الصناعي.
اعادة توزيع مهام االدارة االستراتيجية بين االقسام االدارية الفرعية للمشروت الصناعي.
وقممد تممم اسممتخدام النتمماط التممي تممم الوصممول اليهمما فممي عمممل المؤسسممات الصممناعية فممي منطقممة لوهانسممك وهممو ممما تممم
اثبات ممه ف ممي الوث مماطق وه مميLuhanskteplovoz :

 PATش ممهادة االس ممتخدام  2007/27الت ممي ت ممم منحه مما ف ممي

 ،)7022/2/6و  VAT Stakhanovskyi vagonobudivnyi zavodشمهادة االسمتخدام  21/27التمي تمم
منحها في .)7022/1/76

المحتوى الرئيسي للبحث:
اوال  :ماهيةةةة االدارة االسةةةتراتيجية للنشةةةاط االقتصةةةادا االجنبةةةي الخةةةاص بمشةةةروع
صناعي:
يتم اجراء النشاط االقتصادي االجنبي للمشروت الصناعي في ظروف العولمة وكذلك بذل الجهود لتوسميع عالقمات
الشم م مراكة م م ممع جمي م ممع البل م ممدان وذك يتطل م ممب اس م ممتخدام مف م مماهيم االدارة االس م ممتراتيجية .االدارة االس م ممتراتيجية للنش م مماط
االقتصادي الخاص بالمشروت يسمما بتحديمد اتجاهمات التنميمة المقترنمة باالولويمات  ،والوصمول المى اسمواق البلمدان
االخرى ،وكنتيجة لذلك ،تزداد الربحيمة .والوكرانيما امكانيمة سموق مهممة والتمي تجتمذب اهتممام المؤسسمات الصمناعية
االجنبيممة .واحممد البلممدان الش مريكة المسممتقبلية هممو الع مراق ،وتطمموير ودعممم ب مرام التعمماون بعيممدة الممدى والتممي هممي مممن
المهام ذات االولوية لدى اوكرانيا .والعالقات االقتصادية االجنبية بين اوكرانيا والعراق قد بدأت في ستينيات القمرن
العشرين ،عندما اصبا العراق شريكا استراتيجيا لالتحاد السوفييتي في الشرق االوسط.
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وقممد شممارك العديممد مممن الممموظفين والمنظمممات مممن جمهوريممات االتحمماد السمموفييتي واوكرانيمما علممى وجممه التحديممد فممي
اعمممال المعممدات الفنيممة واعمممال الصمميانة فممي الشممركات الصممناعية العراقيممة .وان ممما يربممو علممى  )%51مممن حجممم
التجهيز في ذلك الوقت كان يتألف من سملع بنماء المكماطن والتمي اصمبحت الميمدان الفعلمي للتعماون بمين المؤسسمات
في كال البلدين.
وتسعى اوكرانيا الى انشاء عالقات اقتصمادية اجنبيمة طويلمة الممدى ممع العمراق كسموق محتملمة لتوزيمع سملعها .ففمي
عممام  7000ت مم توقيممع اتفاقيممة بممين الحكومممة االوكرانيممة وحكومممة جمهوريممة الع مراق فيم مما يخ ممص التج ممارة ،واالمممور
االقتصممادية ،والتع مماون العلم ممي والتقن ممي .وان حج ممم الص ممادرات االوكراني ممة يتن ممامى وذل ممك يؤك ممد الحاج ممة ال ممى الس مملع
االوكرانية .والحديد والمعادن والمكاطن والمعدات ،والمنتجات الزراعية والخدمات التعليمية جميعها تشكل جزء مهمما
من حجم الصادرات الى العراق.
ان عمليات العولمة التي تحدث في اقتصاد الدول ،وعمليات التجارة العالمية قد انتشرت بمين المدول الناميمة توجمب
ضممرورة اسممتخدام االدارة االسممتراتيجية للنشمماط االقتصممادي االجنبممي  .وي مرتبط تشممكيل ادارة النشمماط االقتصممادي مممع
م ارحممل مختلفممة مممن التطممور العممالمي فممي نظريممات مثممل نظريممة المي مزة المطلقممة االنتفممات المطلممق) ونظريممة المي مزة
المقارنممة لصمماحبيهما ميممل وكمماينال ،مونيتممارتال و هيكشممر-اوهلممين وحركممة رأال المممال العممالمي .فقممد عرفممت هممذه
النظريات استراتيجيات تطور النشاط االقتصادي للبلدان بشكل عام  ،وتكييف ميزاتها التنافسمية وتزويمدها بعناصمر
االنتاج وطرق االدارة.
وقممد اقتممرح االخممذ بنظممر االعتبممار للعناصممر المرتبطممة بعمليممة صممنع الق مرار االداري فممي االدارة االسممتراتيجية للنشمماط
االقتصممادي االجنبممي الخمماص بمشممروت صممناعي .والوحممدات القياسممية لنظممام االدارة االسممتراتيجية والتممي هممي اج مزاء
مكتملة وظيفيا ممن عمليمة صمنع القم اررات االداريمة ،كمل منهما موجمه الداء وظيفمة معينمة :تحديمد الهمدف ،التخطميط،
والتنظمميم والسمميطرة ق ممد ت ممم االش ممارة اليهمما عل ممى انهمما عناصممر اساسممية ف ممي عمليممة صممنع القم مرار االداري ف ممي االدارة
االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي في مشروت صناعي الشكل )2

10

الهدف من الوحدة القياسية لالدارة
زيادة في فعالية المشروع
بواسطة الصفقات
االقتصادية االجنبية

توجه نشاط
المشروع نحو
االسواق االجنبية

تحديد اتجاه تطور
المشروع

تحديد مجموهة اهداف
النشاط االقتصادي
االجنبي للمشروع

السيطرة

التنظيم

التخطيط

تحديد الهدف

الوحدات القياسية لتخطيط نظام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمشروع

المصدر اعد من قبل الباحث بناء على البينات التالية
Pokrovskaya VV International commercial operations and their regulation / V.V.
.Pokrovskaya. M . INFRA-M, 1996. 326 p
الشكل ( :)1الوحدات القياسية لتخطيط نظام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي لمشروع صناعي
لكل وحدة ادارة هدف مقابل :فتحديد الهدف يوجه لكي يظهر مجموعة من االهداف الخاصة بالنشاط
االقتصادي االجنبي للمشروت الصناعي ،التخطيط يهدف الى تحديد اتجاهات تطور المشروت الصناعي ،
والتنظيم يوجه نشاط المشروت نحو االسواق االجنبية ،والسيطرة يتم توجيهها نحو زيادة فعالية للمشروت الصناعي
بواسطة الصفقات االقتصادية االجنبية.
وفي مضمار العمل تم تحديد العناصر االساسية لعملية صنع القرار في االدارة االستراتيجية للنشاط
التجاري االجنبي للمشروت .وهذا التحديد يشترط ضرورة تحليل االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي
للمشروت الصناعي.
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ثانيا :تحليل ادوات االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادا االجنبي للمشروع
الصناعي:
االدارة االستراتيجية للنشاط التجاري االجنبي للمشروت هي تركيب متكامل من االفعال االدارية الهادفة
الى الوصول الى مجموعة من االهداف  .ووفقا لالدارة االستراتيجية فان اهداف النشاط االقتصادي الخاصة
بالمشروت تلك مثل جني الربا والربحية تزداد ومعدل نمو رأال المال الخاص بالمالكين يتم تحقيقه .ويتم تنفيذ
االهداف المذكورة حسب االهداف الفرعية التي يمكن تعرفها على انها نتيجة تحليل الظروف الوظيفية
االستراتيجية لتطور النشاط االقتصادي االجنبي للمشروت.
ان استخدام الطريقة المنهجية النظامية) الدارة النشاط االقتصادي االجنبي الهداف ومواضيع المشروت
واهداف ومواضيع النشاط االقتصادي  ،واالرتباطات بين العناصر والمداخل موجود وتفاعل المؤسسة مع البيطة
الداخلية والخارجية قد تم تعميمها .فكل مؤسسة تكون استراتيجيتها االقتصادية االجنبية بشكل مرتبط مع االهداف
والفرص وظروف السوق والميزات التنافسية والهيكل التنظيمي وخصوصيات اجراء االعمال ...الخ .فذلك يدعو
الى الحاجة الى التخطيط االستراتيجي للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية .والنموذج القياسي
للتخطيط االستراتيجي الذي طوره او .أي .كيريجينكو قد تم تخصيصه في العمل عن طريق اضافة مربع تعديل
الخطة االستراتيجية وفقا للت يرات في اهداف النشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية الذي حصل خالل
تحقيقها الشكل  .)7والنموذج المخصص يسما باالخذ بالحسبان لهذه الت يرات في الدورة الالحقة للتخطيط
االستراتيجي وتصميم خطط اكثر فاعلية للنشاط االقتصادي للمؤسسة الصناعية.
ان افراد مربع لتعديل الخط االستراتيجية وفقا للت يرات في اهداف النشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة
الصناعية التي حصلت خالل فترة تنفيذها هي ،وقبل كل شيء ،مرتبطة مع عملية تحديد الهدف ولكن هذه
العملية تحتاج الى التخصيص فيما يخص ضرورة االخذ بنظر االعتبار لجميع خصوصيات البلدان التي يتم
اجراء العمل معها وعمليات العولمة.
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ويقترح استخدام عملية تحديد الهدف في ادارة النشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة عن طريق الحاقها بمرحلة
تكوين مجموعة اهداف النشاط االقتصادي االجنبي وبناء خارطة تعديل الخطة االستراتيجية حسب الت يرات في
اهداف النشاط االقتصادي االجنبي والتي تعتبر ضرورية لهذه المجموعة .وان استخدام خارطة تعديل الخطة
االستراتيجية حسب الت يرات في اهداف النشاط االقتصادي االجنبي لم بات لوهانسكتيبلوفوز موضا في الجدول

التخطيط االستراتيجي للنشاط االقتصادي االجنبي للمشروع الصناعي

نموذج أو  .أي  .كيرينجينكوالقياسي للتخطيط االستراتيجي

النموذج المحسّن للتخطيط االستراتيجي

التطور المتباين
لالستراتيجيات

∆E2

تحديد هدف ومهام
المشروع

تعديل الخطة االستراتيجية وفقا للتغيرات
في اهداف النشاط االقتصادي االجنبي
للمشروع

∆E1
تطبيق
االستراتيجيات

التحليل
االستراتيجي
والتزويد المسبق

التطور المتباين
لالستراتيجيات

تحديد هدف ومهام
المشروع

التحليل
االستراتيجي
والتزويد المسبق

السيطرة على
تطبيق
االستراتيجيات

تعديل الخطة
االستراتيجية وفقا
لنتائج النشاط
االقتصادي االجنبي

تطبيق
االستراتيجيات

السيطرة على
تطبيق
االستراتيجيات

الفرضية العاملة

R1

R2
نظام االدارة االستراتيجية للنشاط
االقتصادي االجنبي للمشروع

 .) 2فاستخدام االداة المقترحة يتيا لنا االخذ باالعتبار لجميع الت يرات غير المتوقعة المؤدية الى فقدان التوازن
في البيطة الخارجية للمؤسسة عند تطوير اجراءات بخصوص تعديل الخطة .
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تقييم وتعديل
الخطة
االستراتيجية

المصدر اعد من قبل الباحث وفق البيانات التالية
Augustin R. Foreign economic activity in modern conditions: problems and threats / R. Augustin // Scientific notes. - 2008. - № 22. - P. 41–44.
الشكل (  : ) 2نموذج التخطيط االستراتيجي للنشاط االقتصادي االجنبي لمشروع صناعي
الجدول 2
استخدام خارطة تعديل الخطة االستراتيجية وفقا للت يرات في النشاط االقتصادي االجنبي لـ

قياس تعديل الخطة
االستراتيجية

اسباب االنحراف

تقدير الكلفة

تقدير كلفة

تقدير كلفة

العامة كنسبة

التغيرات

التغيرات

مئوية نسبة

السلبية كنسبة

االيجابية

الى

مئوية نسبة

كنسبة مئوية

مؤشرات

الى مؤشرات

نسبة الى

الهدف

الهدف

مؤشرات

 PATانواع التغيرات
Luhanskteplovoz

الهدف
امثلية التدفقات المالية
من النشاط االقتصادي
االجنبي
امثلية تدفقات المرور

امثلية تدفق السلع
المصدرة والمستوردة
امثلية تدفقات
المعلومات
امثلية التسليمات
المقابلة

الزيادة في انفاق
خدمة الدين
الزيادة في االنفاق
على النقل

-15%

-17%

-38%

-19%

+23%

+2%

الزيادة في نفقات
الصفقات فيما يخص

-1%

-4%

+3%

خدمات الكمارك

التغير في التدفقات المالية من الصفقات
االقتصادية االجنبية

التغيرات في تدفق المقايضة (المرور)

التغيرات في ادارة تدفق السلع المستوردة
والمصدرة

الزيادة في نفقات
موثوقية نظام توفير

-2%

-7%

+5%

التغيرات في تدفقات المعلومات

المعلومات
الزيادة في االنفاق
على توفير تغير

-4%

-5%

التسليم

14

+1%

التغيرات في التسليمات المقابلة

تتيا لنا خارطة تعديل الخطة االستراتيجية وفقا للت يرات في اهداف النشاط االقتصادي االجنبي االخذ بنظر
االعتبار لظروف البيطة الداخلية والخارجية ،واظهار النتاط

الفعلية واالسباب واالنحراف واجراءات التصميم من اجل

تحسين النتاط حسب مجموع ة اهداف المؤسسة والتي  ،وبشكل عام  ،سوف تفضل زيادة الفاعلية في النشاط االقتصادي
االجنبي للمؤسسة.
وهكذا فان افراد تخصيص) مربع تعديل الخطة االستراتيجية وفقا للت يرات في اهداف النشاط االقتصادي
االجنبي للمؤسسة الصناعية والتي خالل الخطة االستراتيجية التي تم تطبيقها تمكن من تخصيص النموذج القياسي
للتخطيط االستراتيجي والتي تفضل تصميم خطط اكثر فاعلية للنشاط االقتصادي االجنبي الخاص بالمؤسسة الصناعية.
ومن اجل تحديد اهداف الصفقات االقتصادية االجنبية للمشروت وتطوير طرق لزيادة فاعليتها ضمن نموذج معين ،لذا فقد
تم اقتراح عملية تحديد الهدف .وان اتخاذ هذه االجراءات يستدعي تحسين االدارة االستراتيجية للمؤسسة الصناعية من
اجل زيادة فاعليتها.

ثالثا :تحسين االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادا االجنبي للمؤسسة الصناعية.
تتطلب االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية استخدام طريقة معقدة .ولهذا السبب فان
محتوى النمذجة التنظيمية لنظام االدارة االستراتيجية الخاصة بالنشاط االقتصادي االجنبي قد تم تحسينها على اساال
تشكيل مركب تحليل من االنظمة الفرعية الخاصة بتحديد الهدف وم ايرة الهدف والسيطرة على الهدف الشكل .)3
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صياغة المهام

ابتكار المقاييس

االنظمة الفرعية لتحديد
االهداف

تحديد االهداف

ابتكار تقنيات التنفيذ

كشف التغيرات في البيئة الداخلية
والخارجية للمشروع

رصد اتجاه صفقات النشاط
االقتصادي االجنبي

االنظمة الفرعية لتباين االهداف

النظام الفرعي للسيطرة على االهداف

تأسيس الموارد
الضرورية

كشف
االنحرافات في
مجموعة
االهداف

التحقق من حجم
الصفقات التي تم
تنفيذها

السيطرة على
فعالية الصفقات

المصدر اعد من قبل الباحث بناء على البيانات التالية
Bagrova IV International economic activity of Ukraine: [textbook. aid.] / I.V. bakrova , О.О. Hetman, V.Ye. Vlasyuk. - 2004. - 384 с.
الشكل (  : ) 3التركيب التحليلي لالدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي لمشروع صناعي
يتم توضيا الصفقات االقتصادية االجنبية في النظام الفرعي لوضع الهدف ،واالهداف ،والمهام واالجراءات
وتقانات اداء ؛ ففي نظام تباين االهداف فان الت يرات في البيطة الداخلية والخارجية ،والموارد الضرورية واالنحرافات في
مجموعة االهداف جميعها موضحة؛ وفي النظام الفرعي الخاص باتجاه السيطرة على الهدف فان فعالية وحجم الصفقات
االقتصادية االجنبية للمشروت الصناعي يجب ان يتم تدقيقها .وفي هذا العمل فان تنظيم النشاط االداري في المشروت
الصناعي قد تم تحسينه عن طريق اعادة توزيع مهام االدارة االستراتيجية بين االقسام الفرعية للمشروت الصناعي وتصميم
المهام حول نتاط مراقبة النشاط االقتصادي والت يرات في االهداف الشكل .)2

16

تنظيم النشاط االداري
التوجه نحو االسواق االجنبية
الوحدات القياسية
لالدارة
االستراتيجية

جذب المشروع الصناعي للعوامل االجنبية المضادة

اعادة توزيع المهام

االقسام الفرعية
للمشروع
تحديد الهدف

مجاميع العوامل
االجنبية المضادة

وسائل االتصال مع
العوامل االجنبية
المضادة

االنتاج

التخطيط

التسويق

التنظيم

اللوجستية
الكادر

المستثمرون

االعالم االلكتروني

السيطرة

المستهلكون

االعالم المطبوع

التمويل

المجهزون

الوسطاء
اعادة توزيع المهام
زيادة الفاعلية

المصدر اعد بناء على البيانات التالية
Bagrova IV International economic activity of Ukraine: [textbook. aid.] / I.V. bakrova , О.О.
Hetman, V.Ye. Vlasyuk. -, 2004. - 384 с.
الشكل ( )4تنظيم النشاط االداري لمشروت بواسطة اعادة توزيع مهام االدارة االستراتيجية بين االقسام الفرعية

تنظمميم نشمماط االدارة للمؤسسممة بواسممطة اعممادة توزيممع مهممام االدارة االسممتراتيجية تسممما بتعممديل الخطممة االسممتراتيجية
بشم ممكل يتوافم ممق مم ممع نتم مماط النشم مماط االقتصم ممادي االجنبم ممي للمؤسسم ممة الصم ممناعية والت ي م مرات فم ممي اهم ممداف النشم مماط االقتصم ممادي
االجنبي.ومراقبة نتاط النشاط االقتصمادي االجنبمي ،والت يمرات فمي اهدافمه وتعمديل الخطمة االسمتراتيجية تحمدث بشمكل يتوافمق
مممع النممموذج القياسممي للتخطمميط االسممتراتيجي والممذي يسممما بتقممدير زيمماة فعاليممة نظممام االدارة االسممتراتيجية للنشمماط االقتصممادي
االجنبي.
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وزيادة كهذه يتم تقديرها بمجموت زيادات الفعالية لالدارة االستراتيجية بواسطة تعديل الخطة االستراتيجية وفقما لنتماط النشماط
االقتصماد ي االجنبمي للمؤسسمة الصممناعية والت يمرات فمي اهمدافها .ومممن اجمل اثبمات الفرضمية العاملممة حمول الزيمادة فمي فعاليممة
نظ ممام االدارة االس ممتراتيجية ع ممن طري ممق التص ممحيحات الت ممي ي ممتم اجراؤه مما ف ممي العم ممل ال ممذي دقق ممت ض مممنه فيم مما يخ ممص مث ممال
المؤسسات الصناعية االوكرانية والعراقية .ولهذه االسباب تم بناء النموذج العاملي التالي:

∆SMSE = ∆E1 + ∆E2 ,
حيم ممث ان  ∆ – ∆SMSEفعاليم ممة نظم ممام االدارة االسم ممتراتيجية) – الت يم ممر فم ممي الزيم ممادة فم ممي فعاليم ممة نظم ممام االدارة
االسمتراتيجية؛  - ∆E1الت يممر فممي فعاليممة نظمام االدارة االسممتراتيجية بواسممطة تعممديل الخطمة االسممتراتيجية وفقمما لنتمماط النشمماط
االقتص ممادي االجنب ممي للمؤسس ممة الص ممناعية ؛ و  ∆E2الت ي ممر ف ممي فعالي ممة نظ ممام االدارة االس ممتراتيجية بواس ممطة تع ممديل الخط ممة
االستراتيجية وفقا للت يرات في اهمداف النشماط االقتصمادي االجنبمي للمؤسسمة الصمناعية .والنتماط موضمحة فمي الجمدول )7
ادناه:
الجدول  )7ت ير فعالية نظام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية في اوكرانيا
والعراق )7020
∆SMSE,

∆E2, thous.

∆E1, thous.

UAH

UAH

+3 197

+172

+3 025

+689

-15

+704

مصنع ستاخانوفسكي

+35

+10

+25

مصنع  DPATللتصليح والميكانيك

+15 300

+2 285

+13 015

الشركة العراقية الحكومية لصناعة السيارات

+12 159

+5 117

+7 042

شركة نصر الحكومية للصناعات الميكانيكية

+7 660

+1 645

+ 6 015

شركة االخاء الحكومية

thous.
UAH

المؤسسة
مصنع بات لوهانسك تيبلوفوز
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ان تحليل الت يرات في فعالية نظام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية في
اوكرانيا والعراق قد اظهر بان جميع المؤسسات تحصل بواسطة تعديل الخطة االستراتيجية حسب نتاط النشاط االقتصادي
االجنبي والت يرات في اهدافه .وبشكل عام فان المؤسسات التي قامت بتحليل نظام االدارة االستراتيجية كانت اكثر حساسية
للت يرات المرافقة مقارنة مع المؤسسات التي تمت دراستها في اوكرانيا.
توفير االداء الفاعل لنظام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي يستلزم وصفا غير غامض لها ،وذلك
يسما برسم حدود السلطة والمسؤولية واستخدام تنويع المصادر للمهام غير التخصصية ،وحساب مؤشرات التقييم لعمل
االقسام الفرعية ،والسيطرة على كيان واسنجام وانسجام نظام االدارة االستراتيجية .والجل حل هذه المهام فقد اقترح بناء
هيكلية ادارة تهدف الى زيادة فعالية نشاط المؤسسة في االسواق االجنبية .وهي تحدد ايضا توضيا هيكلية االدارة الخاصة
بالمؤسسة الصناعية .وتوضيا هيكلية االدارة للمؤسسة الصناعية الموجهة نحو االسواق االجنبية هي عملية تحليلية -
تركيبية وفقا للنتاط التي يتم من خاللها تحديد محتوى عالقات وحدة اقسام نظام االدارة للنشاط االقتصادي االجنبي
للمؤسسة  .والتوضيا يقدم الفرصة لتحليل وتخطيط الت يرات المنظمية الضرورية بوضوح وكفاءة اكبر من اجل توجيه
نشاط المؤسسة نحو االسواق االجنبية وزيادة فعاليتها .واالساال المنهجي لتوضيا وتحليل الهيكلية االدارية للمؤسسة
الصناعية هو طريقة وظيفية وهيكلية .ومن اجل تشكيل الوظاطف التي تؤديها االدارة االستراتيجية في االقسام الفرعية
لمؤسسة مفردة فقد م وصفها في هذه الرسالة باستخدام النموذج التالي:
F = (D, G, H),
حيث ان  Fهي وظيفة االدارة االستراتيجية D ،هي افعال الوحدة المنظمية G ،هو الهدف االهداف) الموجه
اليها الفعل ،و  Hهي الظروف المعينة والمحددات التي يتم اداء الفعل في ظلها.
وهكذا فان توضيا هيكلية االدارة للمؤسسة الصناعية عن طريق شكلنة الوظاطف التي تقوم بها لالدارة
االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي على اساال وصف مناقشتها افعال الوحدة التنظيمية ،والهدف الموجه الفعل
نحوه ،والظروف الخاصة والمحددات التي يتم اجراء الفعل في ظلها) والتي تسما بتنظيم وتوثيق في معيار المؤسسة قواعد
وصف مهم االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي.
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قواعد وصف مهام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي تنعكال في معيار المؤسسة التي تنظم عملية تطوير
المقترح حول االقسام الفرعية .وقد استخدم النموذج من قبل بات لوهانسك تيبلوفوز لوصف ظروف ومحددات النشاط
االقتصادي االجنبي .وفي الوثاطق التنظيمية لم بات لوهانسك تيبلوفوز فان مبدأي التفكيك قد تم استخدامهما ،استند في حالة
االول الى مهام االدارة تحديد الهدف ،التخطيط ،التنظيم ،السيطرة) واستند الثاني الى مراحل االنتاج .ونظام وظاطف بات
لوهانسك تيبلوفوز قد تم وصفه باستخدام ثالثة مصنفات هي :االفعال ،واالهداف  ،والمحددات ،والتي تعتبر المصنفات
الرطيسية لالفعال واالهداف .وتم تمثيل هيكلية ادارة المؤسسة بمركب من الوظاطف االولية ،والتي تم وصف كل منها
باستخدام مصنفات االفعال واالهداف .فالمستوى االعلى من مصنف االهداف هو قاطمة تضم المنتجات الرطيسية،
والعمليات وموارد المؤسسة ،والتي يسما استخدامها بتنفيذ الصفقات االقتصادية االجنبية المخطط لها والوصول الى اهداف
النشاط االقتصادي االجنبي .وبحث الوظاطف االدارية والتطوير هي اكثر المهام اهمية في ظروف الفترة االنتقالية ،الن
ت يرها قد يؤدي الى ت ير في هيكلية االدارة.
وهكذا فان المقترحات والتوصيات لالدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية والتي تم
التحدث عنها باسهاب في البحث من اجل تحليل فعالية نظام االدارة الخاص بالنشاط االقتصادي االجنبي ،وتوزيع وظاطف
االدارة االستراتيجية بين االقسام الفرعية للمؤسسة الصناعية وتوجيه نشاطها نحو االسواق االجنبية والتي سوف تزيد فعالية
نشاط المؤسسة الصناعية.

الخاتمة
على اساال البحث الذي تم اجراؤه  ،تم حل المهمة العلمية والعملية المتسمة  ،في يومنا هذا ،بتحسين االدارة االستراتيجية
للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية .واالستنتاجات الرطيسية والنتاط

التي تم الحصول عليها في مضمار

البحث تتلخص بما يأتي:
 -2من نتاط خصاطص النشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسات في اوكرانيا في ظل ظروف العولمة ،فان الحاجة الى
توسيع التعاون مع البلدان االجنبية وتطوير العالقات االقتصادية االجنبية بين مؤسساتها الصناعية قد تم توضيحها.
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واالدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية يسما بتوجيهها نحو تحقق الصفقات االقتصادية
االجنبية ،واختيار والوصول الى اسواق بلدان اخرى ،والذي سيزيد ربحية المؤسسة في المستقبل.
 -7على اساال تعريف جوهر المحتوى وهيكلية االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية فقد تم
تحديد ان االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي يكون من العقالنية ان تأخذ بنظر االعتبار العناصر
االساسية .وهذه العناصر تشمل الوحدات المعيارية لنظام االدارة االستراتيجية والتي هي اجزاء كاملة من عملية صنع
القرار االداري ،وكل منها موجهة نحو اداء وظيفة معينة مثل :تحديد الهدف ،والتخطيط ،والتنظيم ،والسيطرة.
 -3نتاط تحليل ادوات االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية يسما باظهار قصور الطرق
الموجودة للتخطيط االستراتيجي التي طورها أو  .أي .كيريجينكو بمربع تعديل الخطة االستراتيجية وفقا للت يرات في
اهداف النشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية والتي حصلت خالل تطبيقها .وقد سمحت لهذه الت يرات بان
تؤخذ في نظر االعتبار في الدورة الالحقة للتخطيط االستراتيجي وابتكار خطط اكثر فاعلية للنشاط االقتصادي
االجنبي للمؤسسة الصناعية.
 -2تحديد تشخيص) الت يرات في وظيفة تحديد الهدف في االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة
الصناعية ،كنتيجة لعمليات العولمة التي تشترط ضرورة ضبط عملية تحديد الهدف وفقا للنموذج المحدد للتخطيط
االستراتيجي .وقد اقترح تنفيذ النشاط االقتصادي للمؤسسة عن طريق اكماله مع مرحلة تشكيل مجموعة االهداف
للنشاط االقتصادي االجنبي وبناء خارطة تعديل الخطة االستراتيجية وفقا للت يرات في االهداف والذي هو ضروري
للمجموعة .وان استخدام هذه الخارطة يسما باالخذ بنظر االعتبار الت يرات غير المتوقعة المؤدية الى عدم االستقرار
في البيطة االجنبية للمؤسسة عند تحديد اهداف الصفقات االقتصادية االجنبية وابتكار معايير لتحسين نتاطجها.
 -1على ا ساال المركب التحليلي المطور لالدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية فان محتوى
النمذجة المنظمية لنظام االدارة االستراتيجية للنشاط االفتصادي االجنبي قد تم تحسينها .وذلك يسما بتحديد االهداف
والمهام واالجراءات والطرق الخاصة بتنفيذ الصفقات االقتصادية االجنبية،
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وتعقب الت يرات في البيطة الداخلية والخارجية ،والموارد الضرورية واالنحرافات في مجموعة االهداف ،وتحري اتجاهها ،
وفعالية وحجم الصفقات االقتصادية االجنبية التي تقوم بها المؤسسة الصناعية.
 -6اثبات عقالنية تنظيم نشاط المؤسسة الصناعية مع هدف التوجه نحو االسواق االجنبية قد سما بتحسين تنظيم نشاطها
االداري على اساال اعادة توزيع وظاطف االدارة االستراتيجية بين االقسام الفرعية للمؤسسة الصناعية وتطوير مهام
خاصة لمراقبة نتاط

النشاط االقتصادي االجنبي والت يرات في اهدافه .وتنظيم النشاط االداري مع اعادة توزيع

الوظاطف االدارية يسما بتعديل الخطة االستراتيجية وفقا لنتاط

النشاط االقتصادي االجنبي للمؤسسة الصناعية

والت يرات في اهدافها وتقييم فعالية نظام االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي.
بتنظيم وتأسيال في معيار المؤسسة قواعد وصف المهام

 -2توضيا الهيكلية االدارية للمؤسسة الصناعية يسما

الخاصة باالدارة االستراتيجية للمؤسسة الصناعية .وان التنظيم والتأسيال في معيار المؤسسة لقواعد وصف مهام
االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي يسما بالت يرات التنظيمية للمشروت وتوجه نشاط المشروت نحو
االسواق االجنبية.
 -8توصيات االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي للمشروت الصناعي الذي تم تطويره في البحث قد استخدمت
في نشاط بات لوهانال تيبلوفوز والتي سمحت بتحسين االدارة االستراتيجية للنشاط االقتصادي االجنبي ووتقييم
زيادة فعالية نظام االدارة االستراتيجية.
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