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 المفسرة النظريات و والتطور النشأة الماىية الشركات المتعددة الجنسيات:لاألو  الفصل

 تمهيد:

 أواخر الفعلي يف منذ ظهورىا الشركات ىذه حيث شكلت العادلي لالقتصاد احملركة القوة اجلنسيات ادلتعددة الشركاتأصبحت 
سائد إباف تلك احلقبة من الزمن  كاف الذي العادلي االقتصادي النشاط منعرجا  ىاما أدى إذل ربوؿ كبَت يفعشر  التاسع القرف

 أضحت  وبالتارل العادل يف والسياسية قتصاديو االجتماعيةإلا والتحوالت اإلحداث صنع يف ادلؤثرة القوة تشكل اليـو فهي أما،
 مسات برزأ من تعترب الصفة وىذه أرجاء العادل سلتلف يف االقتصادية أىم النشاطات على وادلسيطرة ادلتحكمة القوة الشركات تلك
 وخاصة اإلنتاج عناصر تدويل وىو مهم اقتصادي نظاـ وفق تعمل الشركات تلك أف إذلذلك  يف ويرجع السبب الشركات ىذه

ة لعملياألساسي  احملدد تعد اليتو  العودلة لظاىرة الرئيسة الدافعة لقوةا ىاتعدأف معظم الدراسات  أصبحت  كما، العمل ورأس ادلاؿ
 :يلي افيمنستعرضها ة الثمباحث ثالفصل إذل ىذا م يقسقمنا بتولدراسة ىذا ادلوضوع ،العادل دوؿ اغلب يف االقتصادية التنمية

 
 األوؿ: ماىية الشركات ادلتعددة اجلنسيات ادلبحث

 النشأة و التطور التارؼلي: ادلبحث الثاين
 .النظريات ادلفسرة لظهور الشركات ادلتعددة اجلنسيات : الثالثادلبحث 
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 المبحث األول: ماىية الشركات المتعددة الجنسيات

 تعػػػدد بقػػػدر التعريفػػػات تعػػػددت إذللشػػػركات ادلتعػػػددة اجلنسػػػيات ، موحػػػد تعريػػػف علػػػى سػػػتقراروادلفكػػػرين اإل دل يسػػػتطع الكتػػػاب 
يتطور و يتغَت على مر ثالثة عقود من الزمن لذا وللوقػوؼ  اجلنسيات ادلتعددة الشركات وىذا ما جعل مفهـو،الكتاب االقتصاديُت 

 ادلصطلح ومن مث اخلوض يف التعاريف. أصل إذلعلى تعريف شامل غلب التطرؽ 

 األول: المفهوم العام للشركات المتعددة الجنسيات المطلب

لقد تعددت التسميات اليت أطلقها ادلختصوف على ىذه الكيانات اليت برزت على الساحة الدولية يف مخسينيات القرف ادلنصـر 
 التعاريف سميات اليت عنت بوصف ىذه الكيانات جديدة نوعا ما ،لكي نستطيع اخلوض يفالت أو صطالحاتاإلىذه تعد ،لذا 

 .الكيانات وصف ىذه  بغية ستحدثتإاليت  االصطالحيةادلفاىيم  إبرازعلى  أوالىرة ،وجب الوقوؼ االيت عنت بدراسة ىذه الظ

 االصطالحيالمفهوم  الفرع األول:

برز إذل الوجود  يف ستينيات القرف ادلنقضي 1حملاضرتو الشهَتة دبعهد دايل كار صلي" Lilienthal (1960ليلينتاؿ"بعد إلقاء 
ال و ىو مصطلح الشركات ،أمصطلح جديد يعٍت بوصف الكيانات العمالقة و اليت برزت  يف االقتصاد العادلي يف ذلك الوقت

و اليت وصفها بأهنا " الشركات اليت توجد مقراهتا يف بلد واحد، ولكنها multinational companyادلتعدد اجلنسيات 
 .2دوؿ األخرىزبضع لقوانُت الو تعيش وتعمل 

لدوؿ ف ىنالك مصطلحات أخرى تصف ىذه الظاىرة الدولية فمنهم من وصفها بعابرات األكن ورغم سيادة ىذا ادلصطلح إال 
la firme transnational أو شركات فوؽ الدوؿla firme  supra national شركة تتمتع  جبنسية أكثر من  أو

ورغم وجود كل ىذه ادلصطلحات دل يتم رفع الغموض الذي ػليط هبذه الفكرة لذلك  ، la firme plurinational دولة
 .أضحى من الضروري شرح و ربديد معٌت للمشروع متعدد اجلنسيات

ستغالؿ ما يعرؼ بوافرات إحيث قاـ االقتصاديوف يف بادئ األمر بإطالؽ ىذا ادلصطلح على ادلشاريع العمالقة و اليت توجهت إذل 
أما لغة القانوف ،كسب مساحات كبَتة من األسواؽ اليت تباع منتجاهتا هبا و  تساعإلا إذلتسعى كل شركات مساعلة احلجم يف ش

ملكيتها زبضع لسيطرة جنسيات  فإلmultinational companyسم الشركات ادلتعددة اجلنسيات إفقد أطلقت عليها 
 على الرغم من أف إسًتاتيجياهتا،متعددة كما يتوذل إدارهتا أشخاص من جنسيات متعددة وسبارس نشاطها يف بالد أجنبية متعددة 

                                                           
اإلنسانية للعالقات كارنجي معهد ،الواليات المتحدة االمريكية 1  
2
Verley, Patrick. Entreprises et entrepreneurs du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Editions 

Hachette(1997)  ، http://www.yrub.com/histoire/histecoent12.htm).  20/07/2012. 20 :55. 
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إال أف  ،HomeCountryوسياساهتا وخطط عملها تصمم يف مركزىا الرئيسي الذي يوجد يف دولة معينة تسمى الدولة األـ 
 Hostنشاطها يتجاوز احلدود الوطنية واإلقليمية ذلذه الدولة وتتوسع يف نشاطها إذل دوؿ أخرى تسمى الدوؿ ادلضيفة 

Countries . 

جتماعية باألمم ادلتحدة يف تقريرىا اخلاص بنشاط ىذا اإل و قتصاديةشكلتها اللجنة اإلاليت ويف مرحلة الحقة رأت جلنة العشرين  
 Corporationوكلمة  Multinationalبدالً من كلمة  Transnationalستخداـ كلمة إيتم  فأشركات النوع من ال

سًتاتيجياهتا إكما أف ،ىذه الشركات تعتمد يف أنشطتها على سوؽ متعدد الدوؿ  فأواتضح ب،Enterpriseبداًل من كلمة 
تتمتع بقدر كبَت من  ذلك ألهنا ،تتعدى القوميات اجلنسيات ،تكوف شركات متعددة ذلذا فهي  ،طابع دورل وعادلي تتخذ وقراراهتا 

حرية ربريك ونقل ادلوارد ومن مث عناصر اإلنتاج من رأس ادلاؿ والعمل فضاًل عن ادلزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بُت الدوؿ 
 Supra National.1ادلختلفة وىي مستقلة يف ىذا اجملاؿ عن القوميات أو فوؽ القوميات 

على نفس الكياف دوف أي تغيَت التعبَت  إذلىذه ادلصطلحات سبثل يف الواقع وجهات نظر تصب يف نفس اجملرى الذي يقودنا  كل
عتماد مصطلح الشركات متعددة اجلنسية إلذا سنحاوؿ ،الدورل  ستثمارو الذي يعٌت بشرح ظاىرة واقعية متمثلة يف اإل ،يف تركيباتو

 وأوسع انتشارا وأكثر واقعية. ستعماالإتعد أكثر  ألهنا

تعريف  أكثر منولكنهم عرفوىا ب إذل تعريف ىذه الكيانات العمالقة واقتصاديوف مصطلحا شبو موحد عمدبعد أف وضع اإل
اوؿ عرض التعاريف ضللذ سوؼ ،وغَتىا  والتنظيمية والقانونية والسياسية االقتصادية وأبعادىا جوانبها معتمدين على تعدد

 .تعاريف ادلوجودةالمشل و أوضح أاالقتصادية و القانونية اليت عدىا الفقهاء 

 : المفهوم  االقتصادي  للشركات المتعددة الجنسياتالفرع الثاني 

عليها علماء االقتصاد يف تعريفهم ذلذا النمط من الشركات و ذلذه الظاىرة االقتصادية دل يستقر  عتمدإنظرا لتعدد ادلعايَت اليت 
بل تنوعت و تعددت ادلفاىيم و ىذا بتنوع السبل وادلذاىب االقتصادية واليت تطرقت ; االفكر االقتصادي على تعريف موحد ذل

ضوابط ومعايَت سلتلفة ومتعددة أعلها ادلعيار اجلغرايف ومعيار احلجم تركز ىذه التعريفات على حيث   ،إرل ربليل  ىذه الظاىرة 
قتصاديوف يف اإل ىاعتمدإلذا سنحاوؿ سرد ىذه التعاريف حبسب ادلعايَت اليت  ومعيار كيفية تنظيمها وإدارهتا من جهة أخرى

 .الظاىرة تلك زلاوالهتم لتفسَت و شرح 

 مدى االنتشار الجغرافي التعريف بحسب معيار حجم الشركة و أوال :

 ػي،انتشارىا اإلقليم ضخامتها ومدىيعتمد أصحاب ىذا ادلعيار يف التعريفات اليت قدموىا يف ما ؼلص ىذه الشركات علي مدى  

نشاط  ؽلتد خارج حدودىا الوطنية فهي شركة متعددة و ذلا يرى أصحاب ىذا ادلعيار أف كل شركة ضخمة وعمالقة حيث 
                                                           

 . 157.ص2006اإلسكندرية ، ،، الدار اجلامعية تداعياتها(-شركتها-،العولمة االقتصادية)منظماتهاعبد ادلطلب عبد احلميد .د1
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ذلذا دل يتفقوا علي عدد الدوؿ اليت غلب أف ؽلتد إليو نشاط ىذه ،متداد ىذا النشاط إختالفهم يكمن يف مدى إلكن ،اجلنسية 

كل مشروع ؽلتد بنشاطو إذل ماال يقل ىا  فمنهم من يعترب ،صطالح شركة ضخمو أي متعددة اجلنسية إلتنضوي ربت  ،الكيانات

مخسة أو "قتصاديات قومية إستثمارات أجنبية مباشرة تشمل عدة إد لو ويعرفوهنا على أهنا مشروع واح،عن مخسو أو ستة دوؿ 

 البلداف يف جداً  ومتشعبة كبَتة بعمليات تقـو اليت الشركاتبأهنا  "ماتيور"قتصادي الكندي اإلكما يراىا ،(1)"ادين أربعة كحد

 .2األقل على ف بلدا ستة يف نشاطها وسبارس إنتاجية ىناؾ طاقات األخرى وسبتلك

ىي كل مشروع ؽللك أو يسيطر على تسهيالت  "ىناؾ من ال ػلدد عدد معُت من الدوؿ و بالتارل يعرفوهنا على النحو التارلو 
 .3"تسويق و إعالف ....اخل خارج وطنو األـ مكاتب ،تعدينت آإنتاجية مصانع منش

 ،ضخامةالعلى مدى  ستثمار للتعبَتاإلالعماؿ و حجم  ادلبيعات وعددعتمد على حجم إمن ادلعايَت السابقة فهناؾ  إذل باإلضافة
حيث يرى  ،فهي شركة عمالقة و بالتارل ىي متعددة اجلنسية يف نظر ىذا الفريق اأي أف كل شركة تبلغ مبيعاهتا السنوية حد معين

 األجنبية الدوؿ يف ستثمارإلاحجم   اخلارج أو يف العاملُت عدد أو اخلارجية مبيعاهتا تصل أف غلب اليت الشركة" أهنا "رولف"
 .4"االستثمار أو العاملُت أو ادلبيعات إمجارل من 25  %حوارل

 التعريف بحسب المعيار التنظيمي مركزية اإلدارةثانيا :

قتصادية العامة و كذا اليت يعٌت هبا إصدار القرارات ووضع السياسات اإلو ،يرى أصحاب ىذا ادلعيار أف مركزية اإلدارة للشركة 
ر األساس الذي يدؿ حجو اليت تصدر عن ما يعرؼ بالشركة األـ ىو  ،ستثمار و مكانو ومداهسًتاتيجيات فيما ؼلص كيفية اإلاإل

 :يتفهم يعرفوهنا كاآلو بالتارل  ةعلى أهنا شركة متعددة اجلنسي

 5.كل شركة تدار بصورة مركزية كما لو كانت شركة واحدة تعمل يف منطقة جغرافية شاسعة ال تفصل بُت أجزائها حدود  ىي"

 يف إنتاجياً  كلمنها نشاطاً  تزاوؿ اليت التابعة أو الوليدة الشركات من رلموعةبتعريفو ذلا علي أهنا  عيسى حساـ الدكتور يدعموماىذا
 الشركات بإدارة تقـو اليت ،وىي األـ الشركة واحدة وىي شركة لسيطرة ،وزبضع ادلختلفة باجلنسية منها كل تتمتع ،سلتلفة دوؿ

 .6موحدة عادلية إسًتاتيجيةر إطا يف كلها الوليدة

                                                           
 .                                                                                                              158مرجع سابق، ص، عبد ادلطلب عبد احلميد1
–،ترمجػػػػػة د علػػػػى زلمػػػػػد تقػػػػػي عبػػػػػد احلسػػػػُت القزويٍت،ديػػػػػواف ادلطبوعػػػػػات اجلامعيػػػػػة  ،األطروحاااااات الباصاااااة بتطاااااور الشاااااركات المتعاااااددة الجنساااااياتا.امَتنػػػػوؼ2
 .35جلزائرية ،يدوف سنة .صا

 . 20،تاريخ، بدوف مكاف ،منشورات اجلبلي احلقوقية  ،بدوف  ،الشركات المتعددة الجنسية آليات التكوين وأساليب النشاطد.دريد زلمد علي 3
 .132،ص 2005 جلامعية،اإلسكندرية، ،الداراالدولية األعمال ،إدارةقحف أبو السالـ د.عبد4
 .21سابق ،ص دريد زلمد علي ،مرجع 5
 16ادلعاصر،بَتوت،بدوف سنة،ص النشر للدراسات و العامة ،مؤسسةالجنسيات المتعددة ،الشركاتعيسى الدين حساـ.د6
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 قوميات عديدة، يف ادلؤسسات من كبَت ذبمع على تسيطر أـ شركة ىي اجلنسيات متعددة الشركة فأ"ارؽلونفرنوف .أ كما يرى
 لعناصر حساساً  ويبدو والبشرية، ادلوارد ادلالية من مشًتؾ دلصب مدخالً  لو أف لو كما يبدو ذبمع كل ذبعل اليت ادلؤسسة وىي

 .1"مشًتكة إسًتاتيجية

أي أف أصػػػػػػػػػػحاب ىػػػػػػػػػػذا ادلعيػػػػػػػػػػار يولػػػػػػػػػػوف أعليػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػَتة دلركزيػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرار الػػػػػػػػػػذي غلػػػػػػػػػػب أف ينبػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػركة األـ لكػػػػػػػػػػي 
 .يعتربوف ىذه الشركة متعددة اجلنسية 

 التعريف بحسب معيار النشاط ثالثا :

أو صناعيا أو ذباريا خارج حدود وطنها األصلي شركة متعددة  إنتاجياكل شركة سبارس نشاطا   رعتباإيذىب أنصار ىذا ادلعيار إذل 
 .اجلنسية أما الشركات اخلدمية فال تنضوي ربت ىذا ادلعيار 

أي أف كل  شركة تصنع  ،2واحدة دولة منر أكث يف منتجاهتا وتبيع تنتج اليت الصناعية الشركات بأهنا توجندات.أحيث يعرفها 
 .وتنتج  يف دولة غَت الدولة اليت تنتمي إليها ىي شركة متعددة اجلنسية حبسب رأى ىذا الفريق

 التعريف بحسب المعيار المبتلط رابعا :

بعض النقص يف التعاريف الذين دلسوا و ىذا حبسب رأى بعض االقتصاديُت ،يقتضي ىذا ادلعيار اجلمع بُت ادلعايَت السالفة الذكر 
 :ما يلي ؽلكن أف نستخلص السابقة وتنقيحها مجع ادلعايَت  ، فبعدالسابقة 

نشاطو خارج حدوده الوطنية و ال يؤخذ عدد الدوؿ اليت تنشط فيها بعُت  إف الشركة ادلتعددة اجلنسية ىي كل كياف ؽلتد -
 .عتباراإل

ف ىناؾ شركات وليدة تتخذ قراراهتا اإلسًتاتيجية بدوف الرجوع إرل الشركة ىي كل شركة تعتمد على مركزية و ال مركزية القرار أل -
 .األـ وتبقى دوما شركة متعددة اجلنسية 

حيث ال تقتصر علي اإلنتاج الصناعي فقط بل تتعداه قتصاديا خارج حدود دولتها األـ ،إاليت تزاوؿ نشاطا  الشركات ىي مجيع -
 .إذل اجملاؿ اخلدمي 

                                                           
1

 .36امَتنوؼ ،مرجع سابق،صا.
اخلامس والثمانوف ،السنة ،  رللة اإلدارة واالقتصاد  العدد الشركات المتعددة الجنسيات وأثرىا على الدول النامية د. أمحد عبد العزيز و آخروف ، 2

 . 118،ص،السفارة السورية يف العراؽ 2010
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 دوؿ عدة إذل فروعها سبتد اليت الشركة تلك أهنا إذل يشَت الذيالتعريف العلمي البسيط للشركة ادلتعددة اجلنسيات ،ما يدعمو ىذا 
 ،وتتسم موحدة عادلية إسًتاتيجية خالؿ من وذلك األصلية، دوذلا خارج واخلدمي السلعي إنتاجها من ىامة نسبة وربقق

 1.األصلي موطنها يف مركزية بصورة وتدار التكنولوجية، ادلنجزات ألحدث ستخدامهاإب

 : المفهوم القانوني للشركات المتعددة الجنسياتالفرع الثالث

ىذا النوع من الشركات حوؿ يو لومتفق علرغم من احملاوالت العديدة اليت قاـ هبا رجاؿ وفقهاء القانوف إلعطاء تعريف زلدد على ا
 .إال أهنم عجزوا عن ذلك  ألهنا ظاىرة اقتصادية وليست ظاىرة قانونية تتمتع بكياف قانوين خاص 

ألهنم ال بدؿ الشركة ادلتعددة اجلنسية ، ستخداـ مصطلح ) اجملموعة متعددة اجلنسية للشركات (إلقد فضل رجاؿ القانوف  
 زاولةعتبار مإمستقلة على الشركة األـ ،بقانونية باستقاللية منها ىيكل كل يتمتع  بل رلموعة من الشركات يعتربوهنا شركة واحدة 

عن دولتها األـ ،وحبكم عملها يف ىذه الدوؿ فهي بالتارل سوؼ تلتـز باعتماد قوانُت الدوؿ ادلضيفة يف دوؿ سلتلفة  هتااطانش
ىي رلموعة من شركات مستقلة  ":على النحو التارلعكس ما تقـو الشركة األـ اليت زبضع لقانوف دولتها ،ىذا ما جعلهم يعرفوهنا 

، وىي تشكل مشروعا واحد متكامال من الناحية االقتصادية أو على األقل  من الناحية القانونية ومنتمية إذل العديد من الدوؿ
 .2"متناسقا وسبارس نشاطا دوليا ربت إدارة الشركة األـ

"رلموعة شركات تنتشر فروعها بُت األنظمة القانونية الوطنية ادلختلفة، وتبدو كتنظيم يتمثل يف تدرج كما عرفها البعض على أهنا 
رلموعات الشركات الصناعية وادلالية ، اليت  عتربىاإمنهم من ،3والعناصر ادلتفرعة عنو وىي الشركات التابعة" بُت ادلركز الرئيسي

واليت زبضع بشكل  مباشر أو غَت مباشر للسيطرة ادلالية لشركة  ،تتكوف من عدة شركات تابعة أو فرعية تسمى الشركات الوليدة 
 .4قتصادية موحدة إ طار إسًتاتيجيةإىذه الشركات مركزيا يف  ةإدار  أخرى منفصلة تسمى الشركة األـ واليت تتوذل

 
،فقد اللجنة احلكومية ادلكلفة بإعداد مسودة ميثاؽ سلوؾ دورل للشركات متعددة اجلنسيات يف إطار منظمة األمم ادلتحدة أما  
تلك اليت تشتمل على كيانات تعمل يف  "أف الشركة  متعددة اجلنسية ىي  ىضع تعريف عاـ لتلك الشركات ينص علو نتهت إذل إ

زباذ دولتُت أو أكثر بصرؼ النظر عن شكلها القانوين ورلاؿ النشاط الذي تعمل فيو ، وأف تعمل ىذه الكيانات يف ظل نظاـ إل
ذه زباذ القرار ، وأف ترتبط ىإالقرار يسمح بوضع سياسات متجانسة وإسًتاتيجية  مشًتكة من خالؿ مركز أو أكثر من مراكز 

الكيانات فيما بينها عن طريق ادللكية أو غَتىا من الروابط األخرى حبيث ؽلكن لواحدة منها أو أكثر شلارسة تأثَت فعاؿ على 
 .5"أنشطة الكيانات  األخرى وبصفة خاصة ادلساعلة بادلعرفة وادلوارد وادلسؤوليات مع اآلخرين

                                                           
 .2،صمرجع سابق د أمحد السيد كردى، ،  1
،األكادؽلية العربية ادلفتوحة   ماجستَت رسالة سياسية  مقارنة، –اقتصادية  –الشركات متعددة الجنسيات وسيادة الدولة  دراسة قانونية إبراىيم زلسن عجيل ، 2

 .32(، ص 2008 -2007رؾ  كلية القانوف والسياسة  ،) يف الداظل
 .43، ص1992ديواف ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر ،  ،عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي نصَتة بومجعة سعدي،3
 .32إبراىيم زلسن عجيل ،مرجع سابق ،ص  4
 .45نصَتة بومجعة سعدي ،مرجع سابق ،ص  5
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 1:برز تلك اخلصائصأومن متع هبا ىذه الشركات ستخالص بغض اخلائض اليت تتإريف السابقة ؽلكن امن التع

رلموعة من الوحدات الفرعية لكل منها كياهنا القانوين وترتبط بادلركز األصلي)الشركة األـ( بعالقات اهنا سبثل  -1
وال يعٍت ىذا أف الوحدات الفرعية أصغر حجما أو أقل نشاطا يف كل الظروؼ من ادلركز األصلي، ذلك أف نشاطا مثل  .قانونية

شركات أو مشاريع النفط تقـو بو فروع كائنة يف الدوؿ ادلنتجػة للنفط، أكرب حجما من نشاط الشركة األـ الكائنة يف إحدى الدوؿ 
 .ادلتقدمة

نسيتها كمعيار جنسية األفراد ادلكونُت للشركة، فقد يكونوف من جنسيات سلتلفة، جلمعايَت ارتباط الشركة  ختالؼإ-2
أو معيار القانوف الذي تكونت دبوجبو الشركة، أي القانوف الذي يعطيها شهادة ادليالد أو قانوف التأسيس، أو معيار مركز القيادة 

طنها ليس فقط تعيُت القوانُت الواجبة التطبيق على قضايا الشركة أماـ اسية الشركة أو مو الذي يوجو الشركة. وتبدو أعلية تعيُت جن
أكانوا أشخاصا طبيعيُت القضاء وإظلا يتجاوز ذلك إذل مسألة احلماية الدبلوماسية، تلك احلماية اليت سبارسها الدوؿ لرعاياىا سواء 

 .   أـ اعتباريُت كالشركات ادلتعددة اجلنسيات

ستثمارية بُت أطراؼ تنتمي ألكثر من دولة وؽلتد نشاطها إذل إظواىر اقتصادية متعددة تقـو على عالقات  ىناؾ -3
دوؿ عديدة ولكنها زبتلف عن الشركات ادلتعددة اجلنسيات كالشركات الدولية اليت ال ؽلكن إسنادىا إذل نظاـ قانوين ينتمي إذل 

تفاقية دولية بُت احلكومات سبنحها الوجود القانوين، شلا إرل حيث أهنا تنشأ دبوجب دولة واحدة معينة بل ينتمي إذل نظاـ قانوين دو 
تفاقية إستثمار الذي أنشئ دبوجب األورويب لإلكالبنك تفاقية دولية،  إال ينفي الصفة الدولية عن بعض الشركات اليت تنشأ دبوجب 

 اجملموعة األوروبية.

 جنسيات خصائص الشركات المتعددة ال:المطلب الثاني 

بعض اخلصائص ادلميزة  ستنباطإستخالص و إأصبح باإلمكاف  سواء كانت االقتصادية أو القانونيةبعد عرضنا جلملة من التعاريف 

،و اليت سبيز ىذه الكيانات عن باقي الشركات األخرى و خصوصا إذل جانب اخلصائص ادلذكورة أعاله ،  ذلذه الكيانات العمالقة

 الوطنية.

 

 

 
                                                           

، -باتنػػػػة–، مذكػرة مقدمػة لنيػل شهػادة ادلاجستيػر جامعػػػػة احلػػػػاج خلضػػػػر  استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات في عولمة االقتصادأحسيػن عثمانػي، 1
 .19،ص   2003-2002 غَت منشورة ،اجلزائر،
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 كبر الحجم : األولالفرع 

ادلشاريع  حجاـىا عن الشركات الوطنية وأوضخامة حجم الشركات متعددة اجلنسية من أىم اخلصائص اليت سبيز  د كربعي
مجلة من قتصاديُت على اإل عتمدإ على ذلك ستدالؿلإل و، عمالقة قتصاديةإكيانات أهنا   أي األـ،قتصادية األخرى للدوؿ اإل
 الشركات.ؤشرات إلظهار كرب حجم ىذه ادل

ستثمارات اليت تقـو هبا، و حجم اإلنتاج ادلتنوع الذي ادلؤشرات منها ادلتعلقة حبجم رأس ادلاؿ، و اإلمن الكثَت  ستخدمواإحيث 
بأرقاـ ادلبيعات و اإليرادات اليت ربققها، و الشبكات التسويقية اليت سبلكها، و سلصصات اإلنفاؽ على  ىتمإتنتجو، و منها ما 
برز أو الذي يعد  قتصاديةىذه الكيانات اإل عرب عن ضخامة متفقوا على أف أىم مقياس إولكن غالبيتهم ،البحث و التطوير

 1، و الذي يعرؼ أيضا برقم األعماؿ،Sales Figureبرقم ادلبيعات  ها ادلقياس اخلاص  بالتعبَت عنادلؤشرات ىو 

 أزداد حيث ، الشركات ىذه ضخامة عن ادلعربة ادلؤشرات أىم من اجلنسيات ادلتعددة للشركات السنوية ادلبيعات حجم يعترب
 1999 عاـ يف دوالر مليار 13564 إذل 1990 عاـ يف دوالر مليار 5503 من اجلنسية ادلتعددة الشركات مبيعات حجم
 دوالر مليار 2509 اجلنسيات متعددة شركة مائة ألكرب ادلبيعات قيمة وبلغت كما.  2001 عاـ يف دوالر مليار 18500 وإذل
 مليار 15680 والبالغة 2000 عاـ العادلي االقتصاد يف ادلنتسبة الشركات شبكة كل مبيعات إمجارل من% 16 نسبتو ما شلثلة

 حبجم موتور جنراؿ شركة وتتقدمها ادلبيعات رلاؿ يف السيارات صناعة يف العاملة اجلنسيات ادلتعددة الشركات ىيمنت،  كما دوالر
 شركة وتعد ، النفط صناعة شركات مث ، دوالر مليار 162ب موتور فورد وشركة ، دوالر مليار 176.6 يف يقدر ادلبيعات من

 الشركات وتأيت.  دوالر مليار 160 من أكثر مبيعاهتا بلغت حيث ، 1999 عاـ يف ادلبيعات حجم يف الرائدة موبيل اكسوف
 إلكًتيك جنراؿ شركة الشركات ىذه مقدمة يف وجاءت الثالثة، بادلرتبة الكهربائية وادلعدات االلكًتونيات ادلعدات رلاؿ يف العاملة

 2.دوالر مليار 111 مبيعاهتا ذباوزت حيث ، لاللكًتونيات

تستقطب كما ىائال من حتوائها علي ىذه الصفة و اليت جعلتها إقتصادية مرموقة و مؤثرة بإىذه الشركات مكانة  كتسبتإلقد 
كما أهنا أضحت من ،العماؿ حيث توفر الكثَت من فرص العمل وىذا ناجم عن ضخامتها وعن شلارسة أنشطتها يف دوؿ متعددة 

( ترليوف دوالر، و ىو 19حوارل ) 2001عاهتا السنوية و اليت بلغت سنة أىم ركائز التجارة الدولية و ىذا من خالؿ حجم مبي
و اجلدوؿ ادلوارل يوضح الشركات العشر األوذل من بُت 3،مبلغ أعلى دبقدار الضعف من قيمة الصادرات العادلية يف العاـ ادلذكور

ؿ أربعة مقاييس: ادلبيعات واألرباح واألصو  ( شركة حبسب التصنيف الذي ذبريو رللة فوبر ويستند الًتتيب على مزيج من200الػ)
 والقيمة السوقية

 
                                                           

 .161,  160عبد ادلطلب عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص1
 .5،صمرجع سابق ،د أمحد السيد كردى، 2
 .41علي دريد زلمود ،مرجع سابق، ص3
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  2012العاملينعدد  إلى السنوية و األرباح لبعض الشركات المتعددة الجنسية )بباليين الدوالرات(إضافة ( المبيعات1- 1قم ):ر  الجدول

 1عتماد على تصنيف رللة فوربسإعداد الباحث باإل المصدر:

                                                           
  أرقاـ ادلبيعات السنوية و األرباح لبعض الشركات ادلتعددة1

 http://www.forbes.com/global2000/list/#p_1_s_a0_All%20industries_All%20countries_All%20statesاجلنسية

(22/02/2013).( 15 :30) 

حسب رقم بالترتيب

 األعمال

 عدد العاملين رباحاأل عمالرقم األ النشاط الذي تزاولو الدولة األم الشركة

3 Exxon mobil التنقيب عن النفط و  الواليات المتحدة

 توزيعو

433.5 41.1 99,100 

26 Apple 

 

 60,400 33 127.8 التكنلوجيا الواليات المتحدة

15 General electric 301.000 41.3 147.3 متنوعة االختصاص الواليات المتحدة 

1 Royal dutchshell التنقيب عن النفط و  ىولندا

 توزيعو

470.2 30.9 90.000 

74 ICBC 397.339 25.1 82.6 األعمال المصرفية الصين 

45 HSBC Holdings 305.984 16.2 102 األعمال المصرفية المملكة المتحدة 

9 Toyota Motor 317,716 4.8 228.5 صناعة السيارات اليابان 

10 Volkswagen 

Group 

 501,956 21.5 221.9 صناعة السيارات ألمانيا

17 Berkshire 

Hathaway 

 271.000 10.3 143.7 متنوعة االختصاص الواليات المتحدة

14 General Motors 207,000 9.2 150.3 صناعة السيارات المتحدة الواليات 

19 

 
Samsungectronics 

 101,393 11.5 142.4 الصناعة التكنولوجية كوريا الجنوبية
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الناتج  حىتمبالغ فاحشة فاقت بلغت لبغض الشركات ادلتعددة اجلنسيات ادلتأمل يف ىذا اجلدوؿ ؼللص ارل أف أحجاـ ادلبيعات 

يف بعض ادلشاريع ذات الكلفة الكبَت و ادلخاطر العالية  ستثمارض الدوؿ النامية شلا دفع هبذه الشركات إرل اإلعاإلمجارل احمللي  لب
 .ض الدوؿ ادلستضيفة عكما أف ضخامة ىذه الشركات جعلت منها قوة اقتصادية بإمكاهنا حىت التحكم يف الشؤوف السياسة لب،

ظلو الناتج احمللي تفوؽ معدالت  يالحظ من ناحية أخرى أف ىذه الشركات العمالقة ربقق معدالت ظلو مرتفعة يف ادلتوسط،
نو على الرغم من أف عقد الثمانينيات قد أإذل  اإلشارة يف ىذا اجملاؿ، كن اإلمجارل لبعض الدوؿ الصناعية ادلتقدمة بكثَت، و ؽل

حققت معدالت ظلو مرتفعة  أهناشهد تباطؤ يف معدؿ ظلو االقتصاد العادلي إال أف نشاط الشركات ادلتعدية اجلنسيات قد أوضح 
 1.قتصاد العادلي و معدؿ ظلو التجارة العادليةسنويا أو ضلو ضعف معدؿ النمو يف اإل % 10ذباوزت

 
 كبر مساحة أسواقها وامتدادىا الجغرافي:الفرع الثاني:  

جعل ذلك متاحا أماما  خارج الدولة األـ، متدادىا اجلغرايف،إتتميز الشركات ادلتعدية اجلنسيات بكرب مساحة السوؽ اليت تغطيها و 
 .معظم أضلاء العادل  تنتشر يف  اإلمكانيات التسويقية اذلائلة، وكذا الفروع و الشركات التابعة ذلا و اليت ةهو مجلفذلا 

من سوؽ احلاسبات اآللية )االلكًتونية(على مستوى %40اليت تسيطر على حوارل  IBMحسن دليل علي ذلك شركة أو 
،أما يف ما ؼلص االنتشار  أسواؽ العادل 2/3و اليت هتيمن على حوارل  Seven-Sistersالعادل، كذلك شركات الزيوت السبعة 

تابعة ،ة شرك 1300تسيطر حاليا على  السويسرية، ABBالواسع لفروعها فاإلحصائيات التالية تشَت إذل ذلك حيث أف شركة 
يف بلداف شرؽ أوروبا ، مع مالحظة أف السوؽ  14شركة يف بلداف العادل الثالث، و  130منتشرة يف معظم أضلاء العادل منها 

 2.السويسرية ال تستوعب إال نسبة بسيطة للغاية من إمجارل مبيعات الشركة

ات عن الشركات األخرى حيث تتجسد أعلية ىذه كما تعترب ىذه السمة من أىم الصفات اليت سبيز الشركات ادلتعددة اجلنسي
سًتاتيجيات على الصعيد العادلي ، كما سبكنها من ربديد الكميات والنوعيات اليت تنتج السمة يف كوهنا تسهم يف صياغة ورسم اإل

ىذا ما يدفع هبا إذل السعي  ،ستفادة من مزايا التكلفة ادلتدنية عادليا ، وىذا عن طريق كسرىا حلاجز الزماف و ادلكاف بغية اإل
حيث أف ،عطاء األفضلية لدولة ادلقر القانوين  إنتشار يف عشرات الدوؿ حبثا عن ميزة نسبية يف أي دولة ، وأحيانا دوف لإل
ما أصبح النشاط مكلف و غَت  ةنتشار الواسع لفرعها سوؼ يتيح ذلا فرصة نقل نشاطاهتا اإلنتاجية إذل بلداف أخرى يف حالاإل
و اليت ،ستمرارية يف اإلنتاج كما أف ىذه ادليزة سبنح ذلا القدرة علي تقسيم وتوزيع مراحل العملية اإلنتاجية قصد خلق اإل،ح بمر 

مثاؿ على ذلك ما قامت أفضل و ،ذبعلها تستفيد من مجيع مصادر اإلنتاج ادلتاحة على ادلستوى العادلي و باألخص األقل تكلفة 
 سبانيا فقامت بإنشاء إقامت باستغالؿ ميزة اطلفاض التكلفة و األجور ادلتدنية يف الربتغاؿ و ،اليت انية األدل"فلوس فاكن "بو شركة 

                                                           
 .161عبد ادلطلب عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص 1
 .162,163نفس ادلرجع السابق ،ص  2
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قل مث تقـو بنقلها إرل ادلصانع أمصانع تابعة ذلا تقـو بإنتاج مكونات و أجزاء ىامو تدخل ضمن متطلبات صناعة سياراهتا بتكلفة 
 يف )العادل اجلنسيات متعددة شركة مائة اجلغرايف ألكرب االنتشار عملية يوضح األيت واجلدوؿ ،1الرئيسية يف فولزبورغ و روزذلامي

 2000اذل1990السنوات ادلمتدة من  خالؿ

 1990)( عملية االنتشار الجغرافي ألكبر مائة شركة متعددة الجنسيات في العالم خالل السنوات الممتدة من 2-1الجدول رقم )

 (.2000الى

 عدد الشركات             المنطقة          

1990                  2000 

 مؤشر االنتشار الجغرافي

1990             2000 

 67.1 56.7 49 48 األوروبياالتحاد

 62.9 41.2 25 30 الشماليةأمريكيا

 35.9 35.5 16 12 اليابان 

 51.3 73 5 10 األخرىالدول الصناعية 

 48.5 - 5 - النامية  الدول

SOUREE:UNCTAD, WORLD INVES MENT REPORT, New York and Geneva,2002,P5 

 التنوع في األنشطة واإلنتاج :الفرع الثالث: 

الشركات ادلتعددة اجلنسيات تتميز بوجود تنوع كبَت يف أنشطتها اإلنتاجية فهي ال تقتصر  أفقتصادية إذل تشَت معظم الدراسات اإل
على إنتاج سلعة واحدة رئيسية بل تقـو سياستها اإلنتاجية على وجود سلع متعددة و متنوعة و يعو د ىذا التنوع إذل رغبة اإلدارة 

 2حتماالت اخلسارة .إالعليا يف نقل 

                                                           
ص ، 2010األردف،-دار احلامد للنشر و التوزيع عماف ،آليات العولمة االقتصادية و أثارىا المستقبلية في االقتصاد العربيىيفاء عبد الرمحاف التكرييت ،1

364.365. 
 .163عبد ادلطلب عبد احلميد،مرجع سابق ، ص2
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ىذه السياسة سعت إرل ذباوز اخلط التقليدي للًتكز الرأس مارل و الذي كاف يدور زلوره حوؿ سلعة رئيسية   للتمكن  عتمادىاإفب
تقـو بإحالؿ وفورات  من تعويض اخلسائر احملتملة اليت قد تصيب نشاط معُت بالربح الذي ػلققو نشاط أخر. أي  دبعٌت  أخر

 Economies of Scale..1جم زلل وفورات احلEconomies of Scopeالنشاط 
اليت تنتج قاطرات وسكك  ،حدى الدراسات و اليت أوضحت أف شركة جنراؿ موتورإإليو  أشارت و أفضل مثاؿ علي ذلك ما   

 قتصاديةإومنو نستنتج أف ىذه السمة تكسب الشركات ادلتعددة اجلنسيات سيطرة ،حديد وثالجات وسيارات سلتلفة األشكاؿ
قتصادي معُت وىذا ما إأوسع و أرباح أكثر كما أهنا وسيلة لتجنب  اخلسائر االقتصادية يف حالة اعتماد نشاطها على قطاع 

زدادت سيطرة الشركات متعددة اجلنسيات على إحيث ،لوحظ يف العقدين األخَتين من القرف ادلاضي ومطلع القرف احلارل 
تصاالت والصَتفة والتأمُت وغَتىا من عالـ واإل سلع وخدمات ما بُت وسائل اإلاخلدمات بشكل مطرد ، وأخذت تنوع يف تقدمي

 2سبق .فيما ستخراج النفط  إستخراجية ، وخاصة الصناعات اإل على  اخلدمات ادلالية وادلصرفية بعدما كانت أنشطتها تقتصر
ستثماراهتا بغية الظفر بقطاعات سوقية إنسيات كيف توزع الشركات ادلتعددة اجلحيث يبُت   اجلدوؿ ادلوارل بدقة  ويوضحىذا ما 

 .خطار اليت تتسم هبا البيئة الدولية متنوعة وتفادي الوقوع يف األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .36 7التكرييت،مرجع سابق ، صىيفاء عبد الرمحاف 1
 .45 -44د.دريد زلمد علي ،مرجع سابق،  ص2



الماهية النشأة و التطور   والنظريات  الشركات المتعددة الجنسيات                                          الفصل األول
 المفسرة 

 
 

13 

 

 االقتصادية القطاعات األم،على بلدىا بحسب المبتلفة الجنسية المتعددة الشركات ستثماراتإ توزيع(1-1) رقم الشكل

 المبتلفة

 .(1رقم )ادللحق عتمادا على معطيات إالباحث  إعداد :المصدر

 مجموعة من المزايا االحتكارية :توفرىا على الفرع الرابع :

، حيث تكوف فيها ادللكية واإلدارة واإلنتاج وأنشطة ادلبيعات شلتدة فوؽ  حتكاريةإسبيل الشركات متعددة اجلنسيات إذل أف تكوف 
نطاؽ سلطة عدة كيانات قومية واذلدؼ الرئيس للشركة ىو تأمُت أقل كلفة إلنتاج السلع من أجل  ادلنافسة يف األسواؽ العادلية 

 Monopolistic ادلزايا االحتكارية التمتع بعدد منكتساهبا ذلذه اخلاصية فهي تصبح يف وضع يتيح ذلا إب وكما أن.
Advantages رتفاع معدالت ظلوىا، بل إستثمارية و سبكنها من زيادة قدراهتا التنافسية، و و اليت سبنح تفوقا نسبيا دلشروعاهتا اإل

السوؽ اليت تعمل  ىيكلتطويع و ربسُت كفاءهتا اإلنتاجية و التسويقية، و بالتارل تعظيم أرباحها، و إيراداهتا ،  كما سبكنها من 
 1التسويق. ،التكنولوجيا،اإلدارة ،  لو إرل سوؽ احتكاري و تتحدد ادلزايا االحتكارية يف أربعة رلاالت ىي التمويلويفيو و رب

                                                           
 .165د.عبد ادلطلب عبد احلميد ،مرجع سابق ، ص1
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17,9 الشركات االمريكية 39,1 43

19,6 الشركات البريطانية 47,6 32,8

9,5 الشركات االلمانية 60,4 30,1

24 الشركات اليابانية 50,8 25,2
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 المزايا التمويلية  -أوال

الدخوؿ يف ادلشاريع وضماف شركة  ألينشاط اقتصادي ،فهي تتيح  يأالركائز اليت يبٌت عليها  أىمتعترب مصادر التمويل من 
 برز من يتمتع بادلزايا التمويلية على الصعيد العادلي .أ،وتعد الشركات ادلتعددة اجلنسيات من ستمرارية فيو األ

التمويلية يف القدرة العالية لدى الشركة ادلتعدية اجلنسية يف توفَت مصادر التمويل وىذا لتوفرىا على عناصر الثقة  تتمثل ادلزاياحيث 
وس ؤ وىذا لتوفَت مصادر ر  ،قًتاض بسهولة من األسواؽ ادلالية العادلية )الدولية( تتيح ذلا فرص اإل ،وسبتعها دبراكز مالية مرموقة

األمثل و ادلكثف لتجهيزات الرأس مالية و اآلالت  و بالتارل تستطيع أف  ستخداـستثمار كما سبكنها من اإلاألمواؿ الالزمة لإل
 1ستثمارية .شروعاهتا اإلدلتكوف ىيكل سبويلي سليم 

 المزايا اإلدارية -ثانيا

و البحوث  ستشاراتربرص معظم الشركات ادلتعددة اجلنسيات على وجود وحدات متخصصة و قادرة يف رلاالت التدريب و اإل
زباذ القرار إكتساب ىيكل تنظيمي يتصف بدرجات عالية من الكفاءة و ادلرونة و الذي يسمح ذلا من إاإلدارية وىذا بغيت 

 2كما سبكنها ىذه ادليزة من نقل ادلعرفة و اخلربات يف ىذا اجملاؿ إرل الدوؿ ادلضيفة .  ،السليم يف الوقت ادلناسب 

 المزايا التقنية -ثالثا

الشركات ادلتعددة اجلنسيات  على مزاياىا التقنية ، من خالؿ التطوير التكنولوجي ادلستمر لغرض االستجابة دلتطلبات تتحصل 
كما تسمح ذلا من تعزيز وضعها االحتكاري، و لذلك ربرص ىذه الشركات ،السوؽ، وسد األبواب أماـ دخوؿ  منافسُت جدد 

اإلنتاجية و تطويرىا و زيادهتا ، و ربقيق مستوى عاؿ من اجلودة من خالؿ ، و ربسُت Inovationعلى التجديد و االبتكار 
 3زبصيص أمواؿ كبَتة وأتاحت  إمكانيات متزايدة ألنشطة البحث و التطوير.

 

 العلمية اإلصلازات عن للبحث السعي إذل الشركات تدفع اليت الوسائل أىم من تعد والتطوير البحث عمليات على السيطرة أف
 مصادر وخلق التجارية الفرص وزيادة ادلنتجات وتطوير الفاعلية وزيادة التكاليف تقلص من عنها ينجم اىذا دل ، وجيةوالتكنول

 األسواؽ على للسيطرة الشركات بُت التنافسية رلاؿ يف احلاسم ادلورد ىي ، السلعة وليس ادلعرفة أصبحت حبيث إضافية دخل
 عالية نسب على اجلنسيات ادلتعددة الشركات استحواذ إذل اإلبانة سبيل على اإلحصائية ادلعطيات توضح اإلطار ىذا ويف،العادلية

                                                           
 .84.ص  2002-2001،الدار اجلامعية ،القاىرة،التسويق الدوليأبو قحف ،عبد السالـ ،د. 1
 165رجع سابق، صمد.عبد ادلطلب عبد احلميد ،2
 .166نفس ادلرجع ،ص.3
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 اإلنفاؽ نسبة فيها بلغت واليت وادلانيا ادلتحدة والواليات كالياباف صناعيا ادلتقدمة الدوؿ يف والتطوير البحث على ادلصروفات من
2002.1-1997 الفًتة خالؿ التوارل على%2.5و% 2.7و% 3.1 اإلمجارل القومي الناتج إذل والتطوير البحث على  

 المزايا التسويقية-رابعا

تتيح الشبكات التوزيعية و التسويقية واسعة االنتشار اجلغرايف اليت سبتلكها الشركات ادلتعدية اجلنسيات على توفَت منتجاهتا حبالة 
في وفراتالوجود سبكنها من إستغاللصة سوقية كبَتة الظفر حبسبكنها من جيدة  ويف الوقت ادلناسب وىذا ما يكسبها مزايا تسويقية 

و ذلذا السبب هتتم ىذه الشركات بأحباث السوؽ و الًتكيز على أساليب الًتويج و الدعاية و اإلعالف دلنتجاهتا لضماف احلجم ،
ستثماري على مدى نشاطها اإل حتكارية للشركات ادلتعدية اجلنسيات إذلطلب متزايد و مستمر عليهاو تشَت كل ىذه ادلزايا اإل

 2ادلستوى العادلي، و قدرهتا على التكيف السريع مع ادلتغَتات العادلية ناىيك عن ربقيقها ألرباح ىائلة و متزايدة.

 و الهياكل التنظيمية في الشركات متعددة الجنسيات :األنماطالمطلب الثالث

ولة أنشطتها يف أسواؽ دولية ومتعددة ما ؽلنحها مجلة من الفرص للنمو و تتميز الشركات ادلتعددة اجلنسيات عن باقي الشركات دبزا
سًتاتيجيات تتماشى مع تلك الفرص ادلتاحة و هتذيبها عن طريق إستفادة من ىذه الفرص يتعُت عليها تطوير التوسع ،وبغيت اإل

و اليت  سًتاتيجياهتاإتصميم ىيكل يسهل و يسمح ذلا بتنفيذ عتماد و إباإلضافة إذل إتباع ظلط معُت من أظلاط اإلدارة و القيادة 
 ؽلكن حصرىا كالتارل. 

 أنماط الشركات المتعددة الجنسيات.الفرع األول :

فهم الطرؽ ادلنهجية اليت تعتمدىا ىذه الكيانات يف   ةبغي قتصاديوف تصنيف الشركات ادلتعددة اجلنسيات إرل أظلاط لقد حاوؿ اإل
حيث كانت تقسيماتو علي  perlmuterضمن ىذه احملوالت ما قاـ بو من ،سًتاتيجيات و إصدار القرارات كيفية وضع اإل

 :النحو التارل

 ":Ethnocentricالنمط المركزي وحيد الجنسية " -أوال

يف ادلركز الرئيسي للشركة بالدولة األـ وىذا لكوف الشركة يف ىذه النمط وحيدة  زباذىاإف مجيع القرارات يتم أيتميز ىذا النمط ب
 3اجلنسية )وطنية( أساسا، ولكن سبتلك فروعا إنتاجية يف بعض الدوؿ أو األسواؽ األجنبية.

                                                           
 .6،مرجع سابق ،صأمحد السيد كردى1
 .167,صالسابقعبد ادلطلب عبد احلميد ،مرجع 2
 ،2010األردف ،الطبعة األوذل ،-دار البداية ناشروف وموزعوف ،عماف  ، ، التدقيق على االستثمار في الشركات المتعددة الجنسياتخالد راغب اخلطيب .د 3

 .136ص 
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 البلد يف للمنظمة اإلسًتاتيجيةالقيادة  توجيو و إلدارة تأخذ طابعا عادليا متنوع وىذا أنشطة عمليات و النمط حيث يتضمن ىذا 
 كل أف ىو النمط ذلذا اجلوىرية فادليزة البحار، يف الفروع التابعة ذلا وراء القرارات ازباذ لسلطة زلدود تفويض األصلي ولكن مع

 ا مسؤولية ازباذتقع علي عاتقه واليت العليا التنفيذية اإلدارة لسلطة العمليات زبضع إدارة مهاـ إذل باإلضافة الرئيسية القرارات
،ولكن ما يعاب على ىذا النمط ىو عدـ  قدرتو على التكيف مع متطلبات البيئة يف  1االسًتاتيجي العادلي البعد ذات القرارات

الدوؿ ادلضيفة، دبعٌت آخر أف الشركة الدولية رباوؿ بالدرجة األوذل فرض معايَتىا الثقافية واالقتصادية والسلوكية  ادلعموؿ هبا 
 .ن يف متغَتات البيئة وظروفها بُت الدولتُتبالدولة األـ يف الدوؿ ادلضيفة دوف النظر إذل الفروؽ أو التباي

 ":Polycentricالنمط الالمركزي " -ثانيا

زباذ القرارات وحرية إيتسم ىذا النمط إذا ما قورف بالنمط األوؿ بأف فروع الشركة باخلارج تتمتع بدرجة عالية من الالمركزية يف 
كما يتميز بتعدد ،اإلقالؿ من درجة الرقابة اليت تفرضها الشركة األـ على فروعها يف األسواؽ األجنبية حتماليةإ مع ،التصرؼ

 2اجلنسيات ادلالكة للشركة.

لكن نقطة الضعف الرئيسية يف ىذا النمط تكمن يف صعوبة الرقابة الشاملة على الفروع سواء كانت رقابة على اإلصلاز أو ادلمارسة 
 .رع التابعة للشركة األـ اإلدارية يف كل ف

 Goecentric Enterprise" :-"النمط الجغرافي -ثالثا 

 العادل، مستوى على العمليات و األنشطة شلارسة يف اجلغرايف االنتشار و بالتكامل اجلنسية متعددة الشركات من النمط ىذا يتميز
 3.والفنية والبشرية ادلالية ادلوارد وتوافر احلجم بكرب الشركة .تتميز كما

وبصفة خاصة يف ادلراحل األوذل من بداية ،إف تأثر النمط اجلغرايف من الشركات الدولية خبصائص البيئة الثقافية يف الدولة األـ 
 .تعترب إحدى جوانب الضعف اخلاصة هبذا النمط من الشركاتو اليت لتزاـ هبا أو فرضها يف الدوؿ ادلضيفة النشاط وزلاولة اإل

 :متعدد الملكية النمط-رابعا

 عن الوطنية إحدى الشركات ظلو أو الدورل، ادلستوى مالؾ الشركة على جنسيات ج تعددنتا الشركات  من النوع ىذا يعد ظهور
 .بعضها يف الدوؿ ادلضيفة يف أو عن طريق انصهار و اندماج بعض الشركات دولية، أخرى شركات يف اندماجها يقر ط

                                                           
 .19، ص 1998 ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية مصر،ا في إدارة األعمال الدولية مقدمةد.عبد السالـ أبو قحف،1
 .145-144،، ص 2003بَتوت, 2منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة  أساسيات إدارة األعمال الدولية،د.عبد السالـ أبو قحف،2
 .137خالد راغب اخلطيب ،مرجع سابق، ص 3
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كما ؽلكن تقسيم ىذا النوع من الشركات ادلتعدد ادللكية حسب فَتنوف وليفنجستوف باالعتماد على ثالث زلاور وىي درجة 
 1التكامل، وطبيعة النشاط، ونوع التكنولوجيا، ومنو فهي كاأليت :

(: ىي الشركات ادلتعددة اجلنسيات ادلتكاملة رأسا حيث تنحصر نشاطاهتا على الصناعات G. Iاجملموعة األوذل ) -
 .ستخراجية و الصناعية حيث تكوف مستويات التكنولوجيا مرتفعةاإل

وتكوف فيها مستويات التكنولوجيا ،(: تشمل الشركات ادلتعددة اجلنسيات ادلتكاملة أفقيا G. IIاجملموعة الثانية ) -
و اليت تكوف قابلة للتأميم من قبل ،ستخراجية كالبًتوؿ قل حساسية من الناحية السياسية مقارنة مع الصناعات اإلأنها مرتفعة ولك

الغذائية و ادلشروبات الغازية و ادلنظفات الصناعية اليت تدخل ضمن ىذه اجملموعة  الصناعات الدولة ادلضيفة ومن بُت الصناعات 
ض أنواع التكنولوجيا ادلنتمية إرل عللتكنولوجيا ادلستعملة من طرؼ ىذا النوع من الشركات إال أف ب ادلستويات العاليةمن رغم بالو ،

 دولة ادلضيفة .إذل ىذه اجملموعة ؽلكن نقلها 

(: تنطوي أساسا على الشركات ادلتعددة اجلنسيات اليت تقـو بنقل التكنولوجيا إذل الدوؿ G. IIIاجملموعة الثالثة ) -
وأحسن مثاؿ على ذلك قياـ شركة فولسفاكن بإنتاج سيارات فولكس يف  ،وذلك بإنشاء فروع إنتاجية داخل ىذه الدوؿالنامية، 
 الربازيل .

 الهياكل التنظيمية للشركات المتعددة الجنسيات:الفرع الثاني 

 نوع أف باعتبار واإلسًتاتيجية اذليكل بُت بنيوي تكامل ربقيقيف سبيل التنظيمية النماذج  وتعتمد الشركات على مجلة من اذلياكل 
و اليت ؽلكن حصرىا  ،ادلنظمة يف اإلسًتاتيجية تطبيق غلري خاللو من الذي احلركي اجملاؿ دبثابة ىو ادلصمم التنظيمي اذليكل

 :شكاؿ و النماذج التاليةاأل

 نموذج وحدة األعمال -أوال

تكوف حديثة العهد ودل يسبق ذلا  األسواؽ الدولية، حيثالنموذج عند بداية دخوذلا إذل  أوتعتمد الشركات الدولية ىذا النوع 
 :وىذا ما يوضحو الشكل ادلوارل التعامل مع متغَتات البيئة الدولية 

 

 

 

 
                                                           

 .138،ص   سابق ،مرجع اخلطيب راغب خالد 1
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 (  نموذج وحدة األعمال الدولية.2-1الشكل )

 
دار اليازوري الدولية ،إدارة األعمال الدولية منظور سلوكي واستراتيجي ،د احمد على صالح ،د زكريا مطلك الدوري :المصدر 

 .155 ص. 2009،األردن،عمان ،لنشر و التوزيع 

يظهر لنا  الشكل السابق أف وحدة األعماؿ الدولية ىي وحدة صغَتة احلجم يف مسؤوليتها و مهماهتا أما مهامها فهي تقتصر 
 .و قراراهتا مباشرة دبدير التسويق الذي يقـو بتوجيو أعماذلاعلى تصدير السلع و اخلدمات ترتبط 

 نموذج قسم األعمال الدولية -ثانيا

دة األعماؿ عاجزا عن ح تقـو هبا الشركات على ادلستوى العادلي يصبح ظلوذج و يتبعد ارتفاع مبيعات وزيادة حجم النشاطات ال
وىذا ما يبينو عرؼ بنموذج قسم األعماؿ الدولية االعتماد على ظلوذج جديد يجا إذل لستيعاب ىذا التطور لذا فهي يف الغالب تإ

  الشكل ادلوارل :

 

 

 

 

 

 

 ادلدير العاـ للشركة

 قسم التسويق قسم ادلالية قسم ادلوارد البشرية

 وحدة االعماؿ الدولية

 قسم االنتاج و العمليات



الماهية النشأة و التطور   والنظريات  الشركات المتعددة الجنسيات                                          الفصل األول
 المفسرة 

 
 

19 

 

 

 ( نموذج قسم األعمال الدولية 3-1الشكل رقم )

 

 ،عمان التوزيع و لنشر الدولية اليازوري ،دار واستراتيجي سلوكي منظور الدولية األعمال ،إدارة ، صالح على احمد ،د مطلك زكريا .:ادلصدر

 .156ص 2009،األردن،

 1:أعلهػا ،للشركة اليت تنتهجو  ادلػزايا من العديػد الدورل القسم ستخداـالذي يعتمد على االتنظيم ىذا الشكل أو  ؽلنح

 اإلسًتاتيجية؛ تطوير يف بالتأثَت يسمح عاؿ، إداري مستوى على الشركة جهود تركيز -

 واحد؛ قسم يف األنشطة تركيز بسبب الدولية، األسواؽ يف الفرص الستغالؿ أفضل فرصة ادلنشأة منح-2

 يشتمل على مجلة من العيوب ؽلكن حصرىا فيما يلي : كما:

 العمليات؛ ىذه على السيطرة الدورل القسم يفقد تعقدىا و للمنشأة الدولية األعماؿ يف التوسع زيادة-1

 األخػرى؛ األقساـ و الدورل القسم بُت تنظيمية صراعات حدوث احتماؿ-2

 ككل؛ التنظيم عرب ادلنتشرة واإلدارية الفنية اخلربات من الكاملة االستفادة من ادلنشأة قدرة عدـ-3
                                                           

 .407،ص1996، رلهوؿ دار النشر، مصػر، "التسويق الادولي"عمرو خَت الدين، 1

 

 المدير العام للشركة

 قسم التسويق قسم االعمال الدولية قسم المالية قسم الموارد البشرية 

 وحدة االدارة وحدة المندوبين

 وحدة التصدير وحدة التوزيع

 قسم االنتاج
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 والتصميم التكنولوجيا نفس على ذلك يف معتمدة زللياً، ادلباعة للمنتجات امتداداً  تكوف أف للخارج ادلصدرة ادلنتجات سبيل -4

 .األجنبية باألسػواؽ اخلاصة االحتياجات إذل النظر دوف الفٍت،

 :نموذج التنظيم بحسب المنتج -3

تتبع ىذه الطريقة الشركات اليت تعتمد على حزمة ورلموعة متنوعة من ادلنتجات ,وتكوف فيها اإلدارة مستقلة حبسب السلع 
بإنتاج وتسويق وسبويل و  األخَت  ذاى يعٌتحيث مستقال لكل سلعة أو رلموعة من السلع   الو حبيث زبصص اإلدارة مسؤ ،

 أسواؽ سلتلفة كالسيارات و األجهزة الكهربائية .عمالىا يف أتزاوؿ يالئم ىذا النوع الشركات اليت ،و إدارة ادلوارد البشرية 

 إنتاج وتسويق وسبويل منتج معُت وذلك يف إطار وحدة تنظيمية معينة. على لُت ؤو وفقا ذلذا التقسيم يصبح رؤساء األقساـ مس

 1بالعديػد من اخلصائص، أعلهػا: و تتسم ادلنشآت اليت تتبع ىػذا األسلوب من التنظيػم، 

 التنوع الشديد يف خطوط ادلنتجات، واستخداـ قدرات تكنولوجية عاليػة،  -1
 وجود تشكيلة كبَتة من ادلستخدمُت النهائييػن؛ -2

 ارتفاع تكلفة النقل و اجلمارؾ اليت تفرض صورة التصنيع احمللػي؛      -3

 .( يوضح التقسيم على أساس ادلنتج4والشكل التارل )

 نموذج التنظيم بحسب المنتج  (4-1الشكل رقم )

 

، ص 1997اإلسكندرية ، الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ،  اإلدارة المعاصرة: على الشريف، المصدر
265. 

 

                                                           
1

 .415عمرو خير الدين، نفس المرجع السابق ، ص 

المدير 
 العام

 السلعة ج

 تسويق انتاج نمويل

 السلعة ب

 تسويق انتاج تمويل

 السلعة ا

 تسويق  انتاج تمويل
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 نموذج التنظيم الوظيفي -رابعا

تعتمده يف الغالب الشركات اليت سبتلك خطوط إنتاجية قليلة ومتكاملة كالشركات االستخراجية العاملة يف رلاؿ ادلعادف و البًتوؿ 
 .حيث سبنح ادلسؤولية التامة لكل مدير قسم سواء يف األسواؽ احمللية أو الدولية ،

 ( ظلوذج التنظيم الوظيفي 5-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 التوزيع و لنشر الدولية اليازوري ،دار واستراتيجي سلوكي منظور الدولية األعمال ،إدارة،احمد على صالح .د ، زكريا مطلك .د:المصدر 

 .158ص ،  2009،األردن، ،عمان

 :التقسيم على أساس جغرافي -خامسا

يقـو التنظيم اجلغرايف على المركزية السلطة و ادلسؤوليات على مستوى الفروع األجنبيػة للدوؿ ادلستثمرة. ويتوذل مدير منطقة كل 
نشاط مسؤولية تطوير ادلنشأة، والقياـ بعمليات التشغيل اليومية يف تلك ادلنطقػة. وىو مطالب بتنسيق سياستو التطويرية مع سياسة 

 1.ذلػا ادلؤسسة ادلالئمة

حيث و حبسب ،كنتيجة للتوسع يف حجم ادلبيعات ووجود فرص لتسويق منتجات وخدمات الشركة ىذا التقسيم  تعتمد الشركات 
وال مباشرا على األنشطة التسويقية و ؤ ىذا النموذج فاف األسواؽ تقسم حبسب ادلناطق اجلغرافية ويعُت لكل قسم مدير يكوف مس

وتعتمد ىذا النموذج الشركات اليت تكوف منتجاهتا ظلطيو وذات تكنولوجيا بسيطة ،دلنطقة اليت يتوذلا اإلنتاجية و التمويلية حبسب ا
 . ةوغَت معقد

                                                           
 .407عمرو خَت الدين ،مرجع سابق،ص1

 إقلياااام ب

 قسم المالية قسم التسويق

 المدير العام للشركة

 قسم اإلنتاج

و العمليات   

 قسم الموارد البشرية

 إقلياااام أ

 العمليات العالمية العمليات المحلية

 إقلياااام ج

 إقلياااام أ
 إقلياااام ب
 إقلياااام ج

 إقلياااام أ

 العمليات العالمية العمليات المحلية

 إقلياااام ب
 إقلياااام ج

 إقلياااام أ
 إقلياااام ب
 إقلياااام ج
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تنشأ احلاجة إذل تطبيق األساس اجلغرايف يف التنظيم عندما تتعامل ادلنشأة مع أسواؽ وأقاليم متعددة ومتميزة من حيث األذواؽ 
 1:ربقيق ادلزايا التالية  وجغرافية وحدة تنظيمية قائمة بذاهتا بغيواحلاجات، عندئذ سبثل كل وحدة 

 .التعامل مع كل منطقة جغرافية حبسب ظرؼ البيئة احمللية  -

 .سهولة التنسيق و الرقابة داخل كل منطقة جغرافية  -

 .األـسهولة االتصاؿ بُت الفرع و  -

 ( التقسيم على األساس الجغرافي 6-1الشكل رقم )                          

 

 

 

 

 التوزيع و لنشر الدولية اليازوري ،دار واستراتيجي سلوكي منظور الدولية األعمال ،إدارة ،د احمد على صالح ،زكريا مطلك  .د:المصدر

 . 157ص ، 2009،األردن، ،عمان

 التقسيم المصفوفي-سادسا

 اللجوء إذل ىذا النوع من التنظيم نتيجة لتوسع أعماؿ الشركة الدولية يف الظروؼ البيئية ادلعقدة، واليت يصعب التنبؤ هبا.  يتم

لقد استخدـ ظلوذج ادلصفوفة التنظيمية يف صناعة ذات التكنولوجيا العالية كصناعات الفضاء )ناسا ( األمريكية ويف الصناعات 
 2مث انتشر بعد ذلك ليطبق يف العديد من الصناعات األخرى.،حدة و صناعة الطائرات كلوىيد وبوينغ احلربية يف الواليات ادلت

وىذا لتحقيق اكرب قدر من ،يرتكز ىذا النوع من التقسيمات على ادلزج بُت التنظيم الوظيفي و التنظيم على أساس ادلنتج 
حيث يرأس كل فرقة عمل مدير يتوذل ، مسَت(،حباث ،)مهندس  االستفادة ادلمكنة من الفنيُت و ادلتخصصُت يف شىت اجملاالت

                                                           
 . 39-38،ص2008،دار أسامة للنشر و التوزيع ،عماف ,األردف ، سيكولوجيا اإلدارة المعاصرةد.عادؿ ثابت 1
 2009،دار اليازوري الدولية لنشر و التوزيع ،عماف ,األردف ، إدارة األعمال الدولية منظور سلوكي  واستراتيجيزكريا مطلك الدوري ،د امحد على صاحل ،د 2

 . 159،ص

 إدارات المناطق الدولية

 قسم المالية قسم الموارد البشرية

 المدير العام للشركة

 قسم اإلنتاج

و العمليات   

 قسم التسويق

 منطقة الشمال منطقة الوسط منطقة الجنوب منطقة الغرب
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و ادلنسق ،ويكوف مسؤوؿ أماـ ادلدير العاـ الذي يعد ادلسؤوؿ األوؿ عن الربنامج ،اإلشراؼ على الفريق و التنسيق بُت أعضائو 
 1بُت أعماؿ الفرؽ ادلختلفة اليت يتكوف منها الربنامج . األساسي

 2:من اذلياكل ىوبرز مزايا ىذا النوع أ ومن

 .تسهيل التنسيق عندما تضم ادلنظمة أنشطة عديدة ومًتابطة-

 .استخداـ و توزيع االختصاصيُت بكفاءة  -

 .ربقيق رقابة أفضل على ادلشاريع-

بسبب  لألفرادب ضغوطات بيس ألنوكما ،ينطوي على مجلة من السلبيات اليت تتمثل يف تشجيع الصراع داخل ادلنظمة  وولكن
 .  ألخراحتمالية تنقل الفرد من فريق  إذللرؤساء شلا قد يؤدي تعدد ا

 المصفوفة التنظيمية (7-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

         

،  ص 1995، فؤاد الشيخ سالم، وآخرون، المفاىيم اإلدارية الحديثة، الطبعة البامسة، مركز الكتب األردني: لمصدرا

147. 

 

                                                           
 .40د.عادؿ ثابت ،مرجع سابق،ص1
 .170،ص2012 ونية ،اجلزائر ، الطبعة األوذل د،دار اخلل االتجاىات الحديثة في إدارة المنظمات )مدخل تسير المؤسسات(زياد مراد ، 2

 مدير اإلنتاج مدير األفراد  مدير التمويل مدير التسويق

العام المدير  

 مدير مشروع أ

 مدير مشروع ج

 مدير مشروع ب
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 :ظيم الشبكي نالت-8

 ستجابةإقتصاديات العودلة من جهة و إ عماؿ بغية ربقيقحد النماذج احلديثة يف التنظيم الدورل و الذي فرضتو ظاىرة األأيعد 
حيث يعتمد ىذا النموذج على تكنولوجيا ادلعلومات لربط الشركة الدولية مع اجلهات ،أخرىدلتطلبات ادلستهلك احمللي من جهة 

 1.األـاخلارجية اليت تتعامل معها ويكوف التنسيق على مستوى القيادة الرئيسية للشركة 

عها عالقات على أساس مو رلموعة الشركات اليت تنشئ  الشركة أأما اجلهات اخلارجية فتتمثل غالبا يف الفروع التابعة للشركة 
وقد تأخذ ادلشاركة شكل تقدمي  ،ستهالؾ النهائيوالتعاوف، بداية من عملية ربويل ادلواد األولية إذل اإل Partenariatالشراكة

تفاقيات يف رلاؿ التوزيع والتوكيالت ادلعلومات أو ادلعرفة التسويقية أو تقدـ السوؽ، وادلشاركة يف رلاؿ البحث والتطوير، واإل
 و الشكل ادلواذل يوضح التنظيم النمط الشبكي الذي تتبعو شركة فيليبس .،2والتصنيع
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 النشأة و التطور التاريبي :المبحث الثاني

قتصاد بل ىي قدؽلة قدـ الفكر الرأس مارل يف حد إف الشركات ادلتعددة اجلنسيات ليست بالظاىرة اجلديدة أو الدخيلة علي اإل
ىتماـ إال بعد احلرب العادلية الثانية وىذا ألهنا دل تكن النمط السائد يف تلك احلقبة من زمن كل ىذا اإل  ؿذاتو لكنها دل تو 

 .العادلي وىذا ما سنحاوؿ إبرازه يف عرض موجز لتاريخ ىذه الكيانات  قتصاداإل
 

 .مرحلة الوالدة المطلب األول:

تعد الشركات ادلتعددة اجلنسيات من زلصالت تطور الفكر الرأس مارل حيث كانت يف  بدايتها كأداة  لتوفَت وربقيق الًتاكم  
كرب دليل أَت فائض الذىب باعتباره ادلقياس األورل لثروة الدولة آف ذاؾ و الرأس مارل أو كما يعرفها أصحاب الفكر التجاري توف

ىذه الشركة بتورل مجيع ادلعامالت  نفردتإعلي ذلك ما كانت تقـو بو الشركة الربيطانية اذلندية يف القرف السابع عشر حيث 
و بعد بزوغ نور الثورة الصناعية ،التجارية لربيطانيا خارج حدودىا اجلغرافية مع اذلند بغية جلب ادلعدف النفيس إرل بريطانيا 

اد منافذ لتحقيق مأرب الدوؿ الصناعية يف سعيها للبحث عن ادلواد األولية لتشغيل مصانعها و  إغل ه أصبحت ىذه الشركات  أدا
شركات وطنية وال تتسم بطابع الدولية  تستعمارية  لكنها بقيو أسواؽ جديدة لتصريف سلعها و ربقيق أىدافها  و سياساهتا اإل

رغم شلارستها  ألنشطتها يف أقاليم خارج حدودىا الوطنية كما أهنا  كانت تستمد قوهتا وسيطرهتا من الدوؿ ادلنتمية إليها عكس 
ف شركات القرف السابع عشر   إؼ عليها حاليا و اليت تستمد قوهتا من التفوؽ االقتصادي والتكنولوجي وبالتارل فالشركات ادلتعار 

ىي ليست شركات متعددة جنسيات أي . 1كانت زبتلف عن الشركات ادلتعددة اجلنسيات يف نوع النشاط وكذا آليات القوة 
 البدائية .بادلعٌت ادلتعارؼ عليو حاليا بل ىي شكل من أشكاذلا 

تارؼلية اليت الهنا أوذل  ادلراحل و يري بعض الكتاب أف أوؿ ظهور للشركات ادلتعددة اجلنسيات  كاف يف هناية القرف التاسع ويعترب 
 .1941ـ وحىت احلرب العادلية األوذل 1850من عاـ و سبتد ىذه ادلرحلة ،مرت هبا يف طريقها للوصوؿ إرل مرحلة النضج 

تابعة ذلا خارج حدودىا  تالتاسع عشر بدأت بعض الشركات العمالقة يف أوربا و أمريكا بإنشاء وحدا في مخسينيات القرفف
أوؿ مصنع ذلا خارج الواليات بتشييد كولت ادلتخصصة يف صناعة األسلحة و اليت قامت   صاموئيلالوطنية على غرار شركة 

باير األدلانية  للصناعات الكيماوية والدوائية، حيث أنشأت سنة  مث تبعتها شركة ،من 2يف لندف1852ادلتحدة األمريكية يف سنة   
لصناعة ماكينات  اخلياطة، األمريكية األحق بلقب الشركة   Singerلكن تبقى شركة ،مصنعا تابعا ذلا يف مدينة نيويورؾ  1865

مث تبعتها بعدة 1871كتلندية يف سنة ادلتعددة القوميات دبعناه الدقيق حيث قامت بإنشاء أوؿ مصنع ذلا يف مدينة جالسكو االس

                                                           
 . 39-38ص مرجع سابق ،، المتعددة الجنسية آليات التكوين وأساليب النشاطالشركات علي زلمود ، .دريد د1

2 Verley, Patrick (1997).Entreprises et entrepreneurs du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, 
op.cité 
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نفس ادلنتج بنفس الشكل و  تاألحق هبذا الوصف كوهنا  أوؿ شركة صنعمنها الشركة جعل ما ،ىذا مصانع يف النمسا و كندا 
 .1يف سلتلف دوؿ العادل و سم التجاري ربت نفس اإل

تصاالت لإل ITTوخطواهتا بعض الشركات العمالقة األخرى كفورد  األمريكية  ستتبع سرعاف ما لكنها لن تبقى وحيدة ف
شهد ىذه السنوات حذو الشركات األوربية الصناعية سبيل ستكما ،كًتيك و أخريات السلكية و الالسلكية  وشركة جنراؿ اإل 

فر بروذر لصناعة الصابوف ونستلو السويسرية كوتلورد الربيطانية ادلتخصصة يف الصناعات النسيجية ولينظَتاهتا األمريكية كشركة   
ستقرار ىذه الشركات إال أهنا دل تكن ذات أعلية كبَتة يف االقتصاد العادلي آف ذاؾ ال لشيء إال إورغم ظهور و ،لصناعة األغذية 

رات و الكيماويات لكوف القطاعات اليت زبصصت فيها دل تكن ذات أعلية بالغة يف تلك احلقبة الزمنية  أال وىي  صناعات السيا
قتصاد والبًتوؿ و األدلنيـو و اليت دل تكن ذات أعلية كبَتة كما ىي يف الوقت الراىن حيث كانت قطاعات أخرى ىي من تتسيداإل

بغية  ستثماراتاإلعلى كانت تقـو   اليت  سياستها أف،كما  إباف تلك الفًتة كقطاع الفحم و احلديدي و السكك احلديدي
حالت دوف تنامي دورىا على اليت كانت تتبعها بعض الدوؿ آف ذاؾ ،دحض بعض العراقيل مثل السياسات التجارية احلمائية

برز مثاؿ علي ذالك ما قامت بو شركة باير األدلانية بغية زبطي سياسة احلماية اجلمركية واليت كانت منتهجة من أو ادلستوى الدورل، 
وأعقبتو  1882وىذا ما قامت بو يف فرنسا سنة  1876قامت بإنشاء مصنع ذلا يف موسكو سنة  طرؼ روسيا القيصرية حيث
 2تدويل النشاط . ةوليس بغيو دوما ربت نفس الذريعة أال وىي زبطي احلواجز اجلمركية 1902بأخر يف  بلجيكا يف سنة  

ستقرار إب الكونية األورل دبثابة فًتة شهادة ميالد و تعد ىذه السنوات و اليت سبتد من أواخر القرف التاسع عشر إرل غاية احلر 
وبدايات النمو ذلذه الكيانات  إال أف دورىا يف االقتصاد العادلي كاف ضئيال و ىذا بسبب ما ذكرناه سابقا باإلضافة إرل كوف 

من القومية إرل العادلية كما ىو الشأف سًتاتيجيات و أظلاط اإلنتاج و ربوذلا إستثمارات األجنبية ادلباشرة دل تكن وليدة التغَت يف اإل
 عن طريق احلماية اجلمركية . تيف وقتنا احلارل بل كانت نتاج ظروؼ مؤقتة كاحلفاظ علي األسواؽ القدؽلة و اليت سد

 البمول و مرحلة السبات : الثانيالمطلب 

مرحلة السبات يف و إرل غاية هناية احلرب العادلية الثاني 1914بُت عامي  متدتإو اليت   بعض االقتصاديُت تعترب ىذه الفًتة عند
ستخدامو كمصدر للطاقة إهنا يف االقتصاد العادلي بعد غزو الذىب األسود للعادل و أحياة ىذه الشركات  وىذا بالرغم من تزايد ش

ستثماراهتا يف اخلارج ويف مقدمتها احلربُت إحداث يف تلك الفًتة جعل ىذه الشركات ربجم عن مواصلة أولكن ما زبلل العادل من 
عدـ االستقرار السياسي و النقدي الذي كانت تعيشو دوؿ أوروبا يف عشرينيات القرف ادلنصـر كالتضخم وكذا  ةالعادليتُت و حال

واليت زادت الطُت بلو  وأضرار اقتصادية جسيمو  بضرهبا أسس الرأس مالي ماخلفتو أزمة الكساد العظيم يف أواخر الثالثينات من
كما أف غياب نظاـ موحد يف التجارة الدولية و السياسات اجلمركية ادلختلفة ساىم بدور كبَت يف تعطيل عجلة ظلو ىذه الشركات ،

                                                           
 .20،ص مرجع سابق ، زلمود علي. دريد د1
 .23-22نفس ادلرجع ،ص2
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وروبا كانت أعداد الشركات األمريكية تأخذ م ىذه السنوات العجاؼ و اليت ألقت بظالذلا علي أضولكن ويف خ1،يف تلك الفًتة 
يف التزايد وخاصة عقب احلرب العادلية األورل مستغلة الفراغ االقتصادي يف أوربا ومغتنمة فرصة بداية االنفراج يف االقتصاد 

 . ادلتعددة ألرجاء وأس مالياألمريكي والذي أعقب األزمة يف هناية العشرينيات و باعتبار الواليات األمريكية بلد ادلشاريع احلرة و الر 

 االنبعاث الحقيقي مرحلة : المطلب الثالث

غيـو احلرب العادلية الثانية و خروج الدوؿ  نقشاعإتعترب ىذه ادلرحلة مرحلة االنبعاث احلقيقي للشركات ادلتعددة اجلنسيات فبعد 
األوروبية منهكة برزت الواليات ادلتحدة األمريكية كقوة عادلية سواء عسكريا أو اقتصاديا و ىذا ما جعلها سبلي و تفرض ما تريد 

الذىب و الذي  وفقا دلصاحلها  فقامت باحلد من تقلبات أسعار الصرؼ عن طريق تعميم النظاـ الثابت لسعر الصرؼ وربطو ب
و بذلك جعلت من عملتها الدوالر العملة العادلية  وىذا لدفع عجلة ادلشاريع التنموية و توجيو جل ،ف ذاؾ  آكانت سبلك ربعو 

مث قامت بإنشاء ما يعرؼ دبؤسسات بروتنوودز ومن أبرزىا البنك الدورل  ،اإلعانات إذل اجملاالت اليت زبدـ مصاحل شركاهتا الكربى 
تفاقية حاولت إرساء قواعد نظاـ ذباري دورل موحد و عادلي بإطالؽ مشروع اإل ،كماانت ربت السيطرة األمريكية  و اليت ك

 .GATTالعامة لتجارة و التعريفة اجلمركية  

البٍت التحتية كادلصانع و السكك احلديدية   تشييد  عمار يف كل من أوروبا و الياباف وىذا إلعادةمشاريع إعادة اإل ؽطالإأف  كما
سبهيد دلنح شركاهتا الكربى فرصا جديدة للتوسع بأقل ادلخاطر و التكاليف وبعد تعبيد الطريق قامت بإطالؽ شبو كاف   ،
وس األمواؿ و ؤ لر فتقار ىذه الدوؿ إالتينية مث الياباف يف اخلمسينيات ودوؿ أخرى مغتنمة فرصة استثماراهتا يف كندا و دوؿ أمريكا إ

 التكنولوجيا.

وب عن ادلستثمر األمريكي يف طلب حقوقو نكما قامت بإنشاء ما يعرؼ باذليئات العامة لضماف االستثمار و اليت كانت ت
 تشجيع وضماف و توسيع الرقعة اجلغرافية الستثماراهتا. ةومواجهة السلطات العامة يف الدوؿ ادلضيفة لو بغي

 1950فرع يف الفًتة ادلمتدة من  23000فرع إرل  7000فروع الشركات األمريكية  يف اخلارج من  كل ىذا أدى إرل تضاعف 
 .إرل الصناعات التحويلية  امن القطاعات اليت ذكرهنا سابقباإلضافة إذل التغَت يف ظلط االستثمار األجنيب ادلباشر ،19602إرل 

األورويب من كبوتو االقتصادية بعيد احلرب العادلية الثانية بقليل بدأت الشركات األوربية تتبع هنج  قتصاداإل ةستفاقإبعد لكن 
نظَتاهتا األمريكية وىذا ما جعلها ترتقي إذل حد غزوىا ألسواقها كشركة فيليبس الفرنسية  لصناعة األدوات الكهربائية و باير 

 االنطالقةبكبس زر تاح ألوروبا القياـ أ1957ؽ ادلوحدة عقب معاىدة روما إنشاء السو ،كما أف األدلانية  لصناعة الصابوف 
 . ومنافسة الشركات األمريكية على الصعيد العادلي  الفعلية لشركاهتا بغية بلوغ العادلية

                                                           
 .52-51،ص،مرجع سابق  زلمود علي. دريد د 1
منتوري كلية احلقوؽ  اإلخوة،جامعة ،غَت منشورة ،مذكرة ماجستَت  الشبصية القانونية للشركات المتعددة الجنسيات في القانون الدولي العامبوبرطخ نعيمة ،2

 .42،ص2011-2010،قسنطينة ،اجلزائر،
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نية فقد كانت شركاهتا أما يف ما ؼلص ادلعجزة االقتصادية آف ذاؾ و اليت أهبرت العادل رغم خروجها مثقلة بتبعات احلرب العادلية الثا
ىي الرائدة يف انتهاج سبيل غزو األسواؽ عن طريق االستثمار ادلباشر آال وىي الياباف عندما اعتمدت علي ىذه الطريقة للدخوؿ 

وىذا ما جعل بعض االقتصاديُت  يعتربوهنا أوؿ الشركات الرائدة ،إرل أسواؽ شرؽ أسيا يف رلاؿ الصناعات النسيجية يف الستينيات
و يلخص أىم ما  و اجلدوؿ التارل يوضح ما سبق1،تسمت بو فًته السبعينياتإقتصادي الذي اإل نفتاحمحل لواء العادلية و اإل يف

 .ميز ىذه الفًتة من حياة ىذه الشركات العمالقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .35،الدار اجلامعية للطباعة و النشر ،بَتوت لبناف ،بدوف سنة،  ص الدولية إدارةاألعمالبحوث تطبيقية في قحف ، أبود.عبد السالـ 1
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 نبعاث قوى جديدة و تراجع محدود للواليات المتحدةإ(:3-1) رقم جدول

 المالمح الدول ت

 

 

 

ااان 1
يابااا

ال
 

شركة نيسان اليابانية صدرت سيارتها للواليات المتحدة تحت اسم )داستن( ثم بنت مصنعا في )لوس انجلوس( في عام  -1

 و مصنعا في المكسيك في سنوات الحقة. 1960

مة بعالمة )كورونا( ثم قامت بتصدير سيارة بعال 1965شركة تويوتا شحنت أول سياراتها للواليات المتحدة عام  -2

 )كوروال( في السنوات التالية و شغلت مساحة كبيرة في الشارع األمريكي.

البطوط الجوية اليابانية ارسلت طائراتها إلى أمريكا و أوروبا و بدأ تعاون كثيف بين األطراف في السنوات األخيرة من  -3

 السبعينات.
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ألمري
دة ا

متح
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الو

 

 )فورد(بنت مصانع لها في بريطانيا و ألمانيا. شركة-1

 ( فرع.62( فروع إلى )10شركة)بوالرايد(آلالت التصوير و سعت فروعها في أوروبا من )-2

تعرض الشركات األمريكية للمنافسة الشديدة من الشركات األوروبية و اليابانية المعتمدة على تبفيض التكلفة و تحسين -3

فاض الطلب على منتجات الشركات األمريكية مقابل اختراق سريع للمنتجات األوروبية و اليابانية في الجودة،مما أدى إلى انب

 األسواق العالمية.

( أي ان مقدار االنبفاض في 100(شركة من مجموع)49في نهاية السبعينات انبفض عدد الشركات األمريكية الكبرى إلى )-4

 ة.(شرك51الشركات عن المرحلة األولى بمقدار )
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 و زيادة أسعار النفط. إنتاجهاسيطرة مركزية على سوق النفط للدول المنتجة و المصدرة للنفط، من خالل خفض -1

ىذه السيطرة على دول كثيرة في العالم و في مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية، حيث كانت شركات البتروكيماويات  أثرت-2

صناعية و غيرىا، مما أدى ذلك إلى  أليافضبمة من جراء تحويل النفط رخيص الثمن إلى مواد بالستيكية و  أرباحااألمريكية تربح 

 أن السيارات اليابانية ذات االستهالك المعتدل للوقود لغزو السوق األمريكي.حدوث أزمات في تلك الشركات، كما 

من قبل الشركات اليابانية و األوروبية،فالشركات اليابانية  األمريكيفي حدوث اختراق السوق  أعاله(2و1ساىمت معطيات )-3

الثمن و التمويل المالي، بينما سيطرت أوروبا سيطرت على صناعة الحديد و الصلب و االلكترونيات و السيارات متوسطة و رخيصة 

 على سوق السيارات غالية الثمن.

 ،عمان التوزيع و لنشر الدولية اليازوري ،دار واستراتيجي سلوكي منظور الدولية األعمال ،إدارة ، صالح على احمد ،د مطلك زكريا :المصدر 

 .49ص، ، 2009،األردن،
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الفًتة عرفت رواجا كبَتا للشركات ادلتعددة اجلنسيات و اليت أصبحت من ركائز الفكر الرأس من اجلدوؿ السابق نستقي أف ىذه 
ستثمار الدورل دل يعد منوطا بالشركات األمريكية فحسب بل تعدى ذالك ف اإلمارل كما أضحت ذات مكانو عادلية مرموقة أل

ادلتطورة يف حاجة إذل التدويل و اخلروج من دائرة القومية   قتصادياهتاإليصبح من مسات الدوؿ الرأس مالية الكربى و اليت أصبحت 
 1.إذل العادلية 

 عاـ وبداية 1960 عاـ وربديد ادلاضي خاصة القرف ستينيات ىذا ما جعل ىذه الشركات تشهد تطورا ملحوظا خاصة يف
 ظلوىا معدؿ بلغ إذ بالضعفُت نفسها ادلتطورة الرأمسالية الدوؿ اقتصاديات ظلو يفوؽ الشركات دبعدؿ تلك ظلت حيث 1970
 العادل اجلنسيات عرب ادلتعددة الشركات عدد بلغ ,وقد5%الدوؿ ادلتطورة ذلذه االقتصادي النمو بلغ بينما 10%حوارل  السنوي
 ازدياد يف وىي فرعا 35,000حوارل  إذل 1970 عاـ بداية يف وصلت حىت بعد فيما وتطورت 1960 عاـ فرعا 747

 اإلنتاج بكثرة تتميز هاوىذا ما جعل اجملاالت االقتصادية شىت يف ومتنوعة من السلع أهنا تتميز بإنتاج رلموعة سلتلفة مستمر،كما
 %حوارل احلاضر الوقت يف الشركات تلك مبيعات حيث تقدر احلديثة التكنولوجية واألساليب الطرؽ استخدامها بسبب والنوعية
 2.العادل مبيعات من  80
قتصادية  وىذا بعد بروز احلركات التحررية و اليت أتاحت  ىذه الفًتة بربوز العب جديد  يف الساحة الدولية اإل تسمتإكما 

قتصاد موجو ومغلق  إنتهاج معظمها لسياسات تنموية تعتمد علي إلكن وب،ستعمار إرل احلرية اإل وللدوؿ النامية اخلروج من عتم
وقفت ىذه الدوؿ ستثمار األجنيب نتشار ادلخاوؼ من العودة إرل التبعية عن طريق اإلإو ،ها لصناعاهتا احمللية  تومركز على تنمي

ستمر إرل إو الذي ،نتشار الشركات ادلتعددة اجلنسيات إأدي إذل إبطاء و تراجع سرعة حجر عثرة يف وجو ظلو ىذه الشركات ،شلا 
قتصاد الدورل بعد الًتاجع الكبَت يف أسعار ادلواد لة اإلغاية أوائل الثمانينيات حيث حاولت الدوؿ النامية تصحيح مسار عج

ربريرىا جملاالت  عن طريق ةَتىا ذلياكلها االقتصادييالديوف وىذا بتغ ةقتصاديات ادلصنعة جراء أزماألولية و الكساد الذي أصاب اإل
كل ىذا أدى إذل ضخ دماء جديدة للشركات ادلتعددة اجلنسيات ،األنشطة االقتصادية ورفعها احلواجز عن االستثمارات األجنبية 

 .3ستثمارات األجنبية ادلباشرة بعد تلك اجلهود من جديد وأحسن دليل على ذلك الزيادة ادلطردة يف اإل
ا على أكثر قتصادية الدولية بسيطرهتإلايف العقدين األخَتين من القرف ادلاضي فقد طغت ىذه الكيانات العمالقة علي الساحة  أما

متالكها دلوارد مالية و بشرية إىذا جراء ،ستثمار األجنيب ادلباشرمن ثلثي التجارة الدولية كما سيطرت على التدفق العادلي لإل
 ضخمة باإلضافة إرل ربكمها يف آليات التطور العلمي والتكنولوجي عن طريق عمليات البحث و التطوير  .

ستثمار ة زاد من أعلية  تلك الشركات، باعتبارىا ادلسيطرة علي  التجارة الدولية واإلكما أف ظهور العودلة يف تلك احلقب  
 .  والتكنولوجيا، و اليت تعد من أىم ركائز العودلة

                                                           
 8,ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر,بَتوت ,لبناف ,السنة .صالشركات المتعددة القومية  حساـ عيسى1
رللة كلية بغداد للعلـو االقتصادية اجلامعة العدد التاسع والعشروف  العالمي االقتصاد في الجنسياتة المتعدد الشركات محمد, دور احمد .ـ.امحدعباس،ـ.ـ 2
 .57,ص 2012,
 منوفرة على ادلوقع 4,5,ص2004االستثمار األجنبي المباشر: تعاريف وقضايا,خضر حساف ,3

http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge33.pdf    14/23الساعة  06/07/2012التاريخ. 
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 تًتكز شركة  500 )فورشت قائمة) حسب الشركات ىذه عدد ربديدا بلغ 1995 عاـ أف يفمبينو ىذا ما تدعمو اإلحصائيات 
 ادلتحدة الواليات ومنطقة شركة ( 155 ) وتضم األوريب االرباد منطقة وىي اقتصادية رئيسة مناطق ثالث يف منها ( 418 )

عاـ  يف تريليوف 11,378 حوارل الشركات إيرادات تلك بلغ وقد (شركة،141وتضم ) والياباف (  شركة153وتضم ) األمريكية
 أصوؿ أما . العادل احمللي اإلمجارل الناتج من % 45 و األمريكية ادلتحدة والياتلل احمللي الناتج من % 71 ؽلثل والذي 1995

 مليار 323,4 ضلو إرباحها وصايف عامل مليوف 37,2 فيها العاملُت وعدد دوالر تريليوف 11,2 ضلو بلغت فقد الشركات ىذه
 1.التجارة العادلية حجم من % 40 حوارل على وتستحوذ ، دوالر

قتصاد العادلي فحسب تقارير األمم ادلتحدة بلغ عدد ودبضي االقتصاد العادلي يف طريق العودلة تعاظم دور ىذه الشركات يف اإل
شركة وليدة نابعة  850.000ألف شركة وقرابة  65إرل ما يناىز 2001الشركات ادلتعددة اجلنسيات الناشطة يف العادل يف سنة  

وىذه زيادة ىائلة  2001مليوف موظف يف سنة 54الوليدة أو األجنبية ادلنتسبة أصبحت تشغل قرابة حيث أف عدد الشركات ،ذلا 
رتفع الرصيد من إستثمار  األجنيب ادلباشر فقد ما ؼلص اإلفيأما ،2مليوف موظف24حيث كانت تشغل  1990مقارنة بسنة 

ا أهنا تستأثر بعشر الناتج اإلمجارل احمللي العادلي كم،  2001ترليوف دوالر يف سنة 6.6ارل 1990ترليوف دوالر يف سنة 1.7
 :وىذا ما يوضحو اجلدوؿ ادلوارل،3وثلث الصادرات العادلية يف داللة على ىيمنتها على التجارة الدولية يف نفس الفًتة الزمنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .57ص سابق، ،مرجع العالمي االقتصاد في الجنسيات المتعدد الشركات دور، زلمد امحد. ـ.ـ ، عباس امحد.ـ1
 . 1,ص 2001،األمم ادلتحدة نيويورؾ وجنيف،  تشجيع الروابط استعراض عامتقرير االستثمار العادلي ، 2
 .5نفس ادلرجع السابق ،ص 3
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 ميعددالشركاتالمتعددةالجنسياتوالشركاتالمنتسبةالعاملةفياالقتصادالعال(4-1الجدول رقم )

 

 ةاااااااااااااااااااالمنطق

 الجنسيات المتعددة الشركات

 العالمي االقتصاد في الموجودة

 المنتسبة الموجودة األجنبية فروع الشركات

 العالمي االقتصاد في

 850000 65000 الماااااااااااااااااااااااااااااااااااالع

 94623 49806 الدول المتقدمة

 62236 39415 ةاااااااااااالغربي أوروبا

 53373 33939 األوروبي االتحاد

 3321 4334 اباناااااااااااااااااااااااااااااالي

 18711 3382 أمريكا

 238906 9246 الدول النامية

 206148 6067 آسيا شرق وجنوب وشرق جنوب

 26577 2594 الالتينية والكاريبي أمريكا

 1948 449 آسيا غرب

 429 43 إفريقيااااااااااااااا

Source:UNCTAD, WORLD LNVEST MENT REPORT , 1999, GENEVA.P5-6 

ي حبصة األسد سواء يف عدد شركاهتا أو الفروع التابعة ذلا إذا ما قورنت ببقية ظأف الدوؿ ادلتقدمة رب اجلدوؿ أعاله يف ادلالحظ 
أصبحت الشركات األوروبية تفوؽ نظَتهتا األمريكية و لكن ميزاف القوى تغَت إذا ما قورف بستينيات القرف حيث ،دوؿ العادل 

 ادلوضوعة اإلحصائيات إليووىذا ما تشَت وكذا ظهور العب ثالث يف اخلارطة االقتصادية أال وىي شركات الدوؿ الناشئة  اليابانية .
 يف الشكل ادلوارل 
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 1 2011شركة يف العادل لسنة  500. اكرب  إحصائياتالباحث اعتمادا على  إعداد من: المصدر

لكنها ،متالكها للشركات ادلتعددة اجلنسيات ما ؼلص إ ي بنصيب األسد يفظيشَت الشكل أعاله إذل أف الدوؿ ادلتقدمة ال تزاؿ رب
اآلف زلل  حت ضأ و اليت،ليست منفردة بل يالحظ بروز الشركات التابعة للدوؿ الناشئة و خاصة الصينية و الربازيلية و اذلندية 

كرب مصدر للسيارات يف الصُت واليت هتدؼ إذل بناء مصانع أللسيارات وىي  (شَتي)شركة "من قبل احملللُت الغربيُت، منها مراقبة 
وربتكر شركة "جونسوف الكًتيك" من ىونغ كونغ نصف السوؽ العادلية  ،يف شرؽ أوروبا والشرؽ األوسط وأمَتكا اجلنوبية

ستولت على رلموعة بريطانية كبَتة ىي "أر أـ إائية. وىناؾ شركة "سيميكس" ادلكسيكية لصناعة اإلمسنت واليت للمحركات الكهرب
سي". وىناؾ شركة "إؽلرباير" الربازيلية اليت أصبحت ثالث شركة يف العادل لصناعة الطائرات وتتخصص يف رلاؿ الطائرات النفاثة 

 (ستة مليارات دوالر )اعات الغذائية وعلا "ساديا" و "بَتديغاو" تصل قيمة مبيعاهتما اإلقليمية. وىناؾ شركتاف برازيليتاف للصن
كرب شركة يف العادل وىي رلهز رئيسي لصناعة احملركات حوؿ العادل، أوتصدر نصفها. وتعترب الشركة اذلندية "هبارات للحدادة" ثاين 

ستثمار اخلاصة اذلندية أنظارىا سًتوين". وتصب رلموعات اإلرتبطت مؤخرا بشركة فرنسية مقربة من شركة السيارات "بيجو إو 
ستيالء على شركات أوروبية صغَتة يف رلاؿ صناعة أجزاء السيارات. وال يعود دافعهم إذل حيازة على ىذا األسلوب وتسعى لإل

أما  ،ذه الشركات الناشئة سًتاتيجيات ىإبرز أو اليت تعد من  كتساب عالقات مع ادلنتجُتإأصوؿ يف فرنسا أو أدلانيا، ولكن 
 ربويل التمييز اذلندسي احمللي إذل ابتكار على ادلستوى العادلي، كما فعلت "شركة اؽلرباير". بعد  علىي تقـو هفالثانية  اإلسًتاتيجية

 

                                                           
1 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/performers/companies/fastgrowrevs/ 

)09/10/2012. 16 :10.( 

 الدول الناشئة  اليابان  اوربا امريكا الشمالية
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  كبريات الشركات بحسب الدول المتنمية اليها(9-1)الشكل رقم 
 كوريا الجنوبية الصين هولندا سويسرا فرنسا المانيا برطانيا اليابن كندا الواليات المتحدة
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" الكندية لتصبح ستولتامرباير على شركة "بومبارديَتحيث إتلقيها دعما من احلكومة الربازيلية ومن مث خصخصتها إذل حد كبَت، 
 (مليار دوالر 3.8)% من مبيعاهتا ادلقدرة    بػ95، توجو أكثر من 2006كرب منتج يف العادل للطائرات اإلقليمية. ويف عاـ أ

كرب ادلصدرين يف الربازيل، وذبمع بُت التصنيع واطئ التكلفة وتطور األحباث والتطوير. إضافة إذل أخارج الربازيل، وىي إحدى 
الشركة شراكة مع مؤسسة صناعة الطَتاف الصينية. وتفوقت يف ذلك على شركيت بوينغ وايرباص اللتُت تتصارعاف ذلك، عقدت 

 .1"حاليا لتحويل نفسيهما من مصدرين للعادل الغٍت إذل منتجُت عادليُت

العشرية األورل من القرف اجلديد زاد دور ىذه الشركات وأصبحت من أىم ركائز االقتصاد العادلي حبلوؿ نو أيف األخَت ؽلكن القوؿ 
ندماج  و شراء الشركات إادلعاصر وخاصة بعد بروز ادلوجة الثالثة و ادلقصود هبا ثورة ادلعلومات وظهور إسًتاتيجية جديدة وىي 

تنامي العلـو والتكنولوجيا اليت بلغت أوج إذل ه الكيانات  العمالقة مى دور ىذاتن يعزى كذالعضها البعض،ادلتعددة اجلنسيات 
نفتاحية قصد إقتصاديات الدوؿ الناشئة و ربوؿ الدوؿ النامية إرل سياسات إقوهتا و عنفواهنا يف بداية ىذا القرف كما أف بروز 

دورىا علي الساحة الدولية االقتصادية .فالسباؽ ضلو توطُت الشركات األجنبية إتساع ادلباشرة زاد من  جنبية األ ستثماراتجلب اإل
بعجلة النمو االقتصادي للدوؿ ادلتقدمة جعل من سياسات جلب الشركات ادلتعددة اجلنسيات ركيزة من ركائز التنمية  إحلاقهاقصد 

رفع من مؤشرات أدائها االقتصادي وكل ىذه العوامل يف دوؿ العادل الثلث قصد جلب التكنولوجيا وتوطُت الصناعات و بالتارل ال
 نتشار ادلهوؿ ذلذه الشركات .تعترب من زلفزات اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 2008رللة الفتح ,العدد السادس والثالثوف . ،أثر الشركات متعددة الجنسية على اقتصاد البلد المضيفة،د. زلسن حسن علواف  1
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 تطور الشركات المتعددة الجنسياتلنشأة و  النظريةالتفسيرات  :المبحث الثالث

للتطور التارؼلي للشركات ادلتعددة اجلنسيات نالحظ أف ىذا التطور دل يكن وليد العدـ أو بشكل تلقائي بل كاف  ستعراضناإبعد 
قتصادية ولقد تعددت العوامل وبتعددىا  تنوعت النظريات  جتماعية ويف مقدمتها اإلنتيجة عوامل كثَتة منها السياسية و اإل

حيث ساعد التفسَت النظري ،َت ظاىرة ربوؿ الشركات من القومية إرل تدويل اإلنتاجواآلراء االقتصادية اليت حاولت دراسة وتفس
لنشوء و تطور ىذه الشركات علي التعرؼ إرل جوانب القوة و الضعف ذلذه الكيانات ورغم احملاوالت العديدة اليت حاولت تفسَت 

 ىذه الظاىرة إال أهنا ال تزاؿ غَت واضحة ادلعادل .
أ النظرية التقليدية إلقاء الضوء على سلوكيات ىذه الشركات و العوامل اليت ربدد طبيعة النشاطات الدولية اليت تلج تلقد حاول

قياسا على حركة التجارة الدولية ورأس ادلاؿ باعتمادىا ،ادلباشر األجنيب  تثمارسلإلإليها معتمدة علي تفسَت حركة رأس ادلاؿ ادلوجو 
 :على فرضيتاف

  .انتقاؿ عوامل اإلنتاج من بلد إرل أخر عدـ قابلية-
 ادلشًتي. عن البائع فيو ينفصل سوؽ تنافسي يف عمل ىذه الشركات -

وقد وجهت إذل ىذه النظرية عدة انتقادات أعلها: كوف االستثمار ادلباشر ال يسعى بالدرجة األوذل إذل تعظيم ادلردودية فقط, بل 
وىي تبحث عن أسواؽ أخرى هبدؼ توسيع حصص ادلؤسسة من أجل عرقلة لديو أىداؼ أخرى ال ؽلكن التخلي عنها 

 1.ادلؤسسات ادلنافسة, وكذلك تعظيم ادلبيعات.....اخل
ادلباشر وعليو تقـو ىذه النظرية  االستثمار تدفق فهم من أجل التقليدية للنظرية العامة دلفاىيم ا بعض لتطوير البعض لذا سعى

تجابة الختالؼ سعر الفائدة، من دولة إذل أخرى فرأس ادلاؿ سيتدفق إذل ادلناطق اليت ػلصل بشرح تدفق رأس ادلاؿ على انو اس
 اذباه يكوف وبالتارل .ادلاؿ لرأس احلدية اإلنتاجية يف استجابة للفروؽ آلخر بلد من يتحرؾ ادلاؿ أي أف رأس فيها على أعلى عائد ،

 التباينات من االستفادة يف الشركات حيث أبرزت ىذه النظرية  رغبة ،النسبية بالندرة تتسم أخرى إذل من بالد تتسم بالوفرة احلركة
 الكربى الدوافع تعد أحد قوة العمل استغالؿ معدؿ أو العمل تكلفة يف أي أف الفوارؽ .بالدوؿ واإلنتاج العمل ظروؼ يف

على  احلصوؿ سيتيح ذلا فرصة اىذا شل األـ، البالد يف سائد ىو ادلنخفضة مقارنة عما العمل تكلفة ذات يف البالد لالستثمار
لكنها فشلت يف تقدمي تفسَت مقنع لظاىرة نشأت الشركات ادلتعددة اجلنسيات حيث أهنا تتناقض يف تفسَتاهتا  ،للربح أعلى معدؿ

 النظاـ من دلتطورة ا ادلناطق ا أسوار داخل يتحرؾ دلباشرة االستثمارات ا من األكرب اجلزء أف واقع مع النتقاؿ حركة رأس ادلاؿ 
أهنا دل سبيز بُت نوعٌي  ذلك من ادلاؿ واألىم لرأس ديةاحل اإلنتاجية كبَت يف مستويات   تقارب العادلي ،حيث ىناؾ الرأمسارل

االستثمار ادلباشر وغَت ادلباشر، عالوة على اعتمادىا على ادلنافسة التامة يف ربليلها النظري فضاًل عن عدـ شرح أسباب القياـ 
 2.الستثمار بدؿ من التصدير جعل منها هتمل عنصرا أساسيا يف ادلعادلةبا

                                                           
 .360،مرجع سابق ،ص  التكرييت ىيفاء عبد الرمحن 1
 .24،ص 1990الكويت، إصدارات عادل ادلعرفة، ،الشركات عابرة القومية و مستقبل الظاىرة القوميةد.زلمد السيد سعيد ،2



الماهية النشأة و التطور   والنظريات  الشركات المتعددة الجنسيات                                          الفصل األول
 المفسرة 

 
 

37 

 

بعد فشل النظرية الكالسيكية يف اإلحاطة و تفسَت ىذه الظاىرة برزت إرل الوجود نظريات فرعية أخري أال وىي نظرية عدـ كماؿ 
 1.ادلنتج و نظرية السياسات العامة  ةالسوؽ و دورة حيا

 نظرية السياسات العامة  :األولالمطلب 

ستثمارات األجنبية و تدويل عتمد البعض على ادلدخل السلوكي  يف تفسَتىم لظهور الشركات ادلتعددة اجلنسيات و ربط اإلإلقد 
و الذي يعترب  مربيالية للدوؿ ادلتقدمة معتمدين على نظرية السياسات العامة و ادلستمدة من الفكر ادلركانتلياإلنتاج باألىداؼ اإل

 ف الشركات ىي األدوات ادلستعملة يف ربقيق تلك السياسات اخلارجية للدولة األـ .أقتصاد خاضع للسياسات احلكومية و اإل
قتصادية بل كاف نابع عن ف قرار تدويل اإلنتاج بالنسبة للشركات العمالقة دل يكن ناتج عن الضرورات اإلإتبعا لرواد ىذه النظرية ف

جل دفع شركاهتا خلوض أستفادة من احلوافز اليت قدمت من طرؼ حكومات الدولة األـ وىذا من رهتا الشركات لإلختاإسياسات 
 2حيث يشدد مضموف ىذه النظرية علي  أعليو ادلعاملة الضريبية ذلذه الشركات .،ستثمار اخلارجي غمار اإل

يؤكدف على أعلية ادلعاملة الضريبية للعوائد ادلوقف األوؿ وبالتارل ؽلكننا سبيز ثالث مواقف عند رواد ىذه األطروحة فأصحاب 
، والثاين يركز وىذا عن طريق حصوذلا على مزايا ضريبية  ادلتولدة من ادلشروعات التابعة واليت تقدمها احلكومات األـ لشركاهتا ،

 ستثمار يف اخلارج ، وادلوقفللدولة األـ ، وأثر ذلك يف ربفيز الشركات ودفعها لإل قتصاديةعلى أثر السياسة احمللية يف البنية اإل
الثالث يروِّج للدور ادلفصلي لتلك الشركات يف تنفيذ السياسة اخلارجية للبلد األـ ، أي الوظيفة السياسية للشركات يف إسًتاتيجية 

ص جديدة للعماؿ أو فتح أسواؽ جديدة لتصدير أو حىت فر توفَت حيث تستهدؼ ىذه احلكومات عن طريق شركاهتا ،3الدولة
 4.جتماعية يف الدوؿ ادلضيفةنشر ثقافتو و إيديولوجيتها السياسية و اإل

فعلى سبيل ادلثاؿ أضرت بعض ،نتقادات بسبب تناقضها مع الواقع و ادلنطق النظري السليم بيد أف ىذه النظرية القت مجلة من اإل
إرل إنشاء فروع ذلا خارج  أو البعض منها كاف يلج،زبذت قرارات ادلضاربة علي الدوالر إدولتها دلا الشركات األمريكية دبصاحل 

جل التملص من القوانُت القومية و أالواليات ادلتحدة األمريكية ىربا من طوؽ الرقابة احلكومية الذي كاف مفروض عليها أو من 
 .5ن ىذه النظرية متناقضة مع الواقع اليت دل تكن زبدـ مصاحل تلك الشركات  كل ىذا جعل م

قتصادية دل تكن إستثمار خارج أوطاهنا دل  يكن بسبب ضرورات  وضغوطات كما أف فرضيتها بعدـ توجو الشركات العمالقة لإل
  نتهاج عملية تدويل اإلنتاجإمعقولة حيث ىناؾ من يرى أف من أىم األسباب اليت أدت بالشركات ادلتعددة اجلنسيات للظهور و 

رتفاع النفقات و األسعار و اليت إرتفاع تكاليف النقل و بالتارل إقتصادية اخلارجية كاحلواجز اجلمركية و كانت نتاج لضغوطات اإل
سوؼ تضعف من تنافسية السلع ادلصدرة و كبديل لذلك كاف فتح مصانع ذلا خارج احلدود اإلقليمية لدولتها األـ  احلل  األنسب 

 لتفادي تلك العقبات .

                                                           
 .25،ص سابق،مرجع  القومية الظاىرة مستقبل و القومية عابرة الشركات، سعيد السيد زلمد.1
 .362 ص التكرييت ،مرجع سابق، ىيفاء عبد الرمحن2
 .26صالسابق،  سعيد، ادلرجعزلمد السيد  3
 72صسابق،  ، مرجعإدارة األعمال الدوليةمقدمة في  أبوقحف،عبد السالـ د. 4
 .  26،ص مرجع سابق زلمد السيد سعيد،5
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ستخدـ ادلدخل اإلداري لتفسَت ىذه الظاىرة و الذي يعتمد خربائها على دعامة ظلو حجم ادلنظمة يف حد ذاهتا و إوىناؾ من 
 1تساع أنشطتها .إتعدد و 

أما النظريات السائدة و الشائعة يف الفكر االقتصادي فهي نظريات هتتم بدوافع الشركات ادلتعددة اجلنسيات إرل التوجو ضلو تدويل 
 .ستثمارات ادلباشرة و ىذا ما سنحاوؿ ذكره نتهاج درب اإلإاإلنتاج و 

 نظرية عدم كمال السوق والحماية :المطلب الثاني
ابرز  عرض على دراستنا يف لذا سنقتصر الدراسة، و بالتحليل ادلوضوع ىذا تناولت اليت النظريات و اآلراء من الكثَت توجد

 .الباحثُت و الكتاب معظم عليهااليت اتفف  و شيوعاً، األكثرو  نظرياتال
 market imperfection theoryنظرية عدم كمال السوق  األول:الفرع 

ج ستثمار ادلباشر خار تعد بعض الدراسات ىذه النظرية من األسباب األساسية لقياـ الشركات بنقل وحداهتا و مصانعها أي اإل
قامت ىذه النظرية علي فرضية غياب ادلنافسة التامة يف أسواؽ الدوؿ ادلضيفة وعدـ قدرة الشركات الوطنية على أوطاهنا حيث 

حتكارية للشركات يف رلاالت اإلنتاج و ألسس اليت بنيت عليها ىذه الفرضيات فهي اخلصائص اإلأما ا،منافسة نظَتاهتا األجنبية 
 ستغالؿإى أصحاب ىذه النظرية بالشركات إرل أالتسويق و التمويل و كذا البحث و التطوير و اليت سوؼ تدفع حتما حسب ر 

ىذه الفوارؽ و ادلزايا اليت تتمتع هبا إضافة إذل ادلزايا ادلمنوحة من طرؼ الدوؿ ادلضيفة للقياـ بتدويل إنتاجها و اخلروج من دائرة 
و الذي افًتض أصحاب ىذه النظرية بأنو  النوع ادلفضل للشركات ،القومية إذل الدولية عن طريق سبلكها  ادلطلق للمشاريع  

 وىذا ما اقره رواد ىذه النظرية كرؽلوند فَتنوف ابتغاء ربقيق االستغالؿ األمثل دلكامن القوة لديها ،ادلتعددة اجلنسيات 
Raymond Vernon  وستيفن ىيمر حيث ربطوا قدرة الشركات علي االستثمار خارج أوطاهنا دبيزهتا االحتكارية و اليت

 عوامل تدويل ونظرية االحتكارية ادليزة تو نظريات أخرى  كنظريةسوؼ تسمح ذلا بادلنافسة يف أسواؽ الدوؿ ادلضيفة وىذا ما دعم
 2.ادلاؿ رأس سوؽ كماؿ عدـ اإلنتاج،ونظرية

أف الدافع وراء اذباه الشركات إرل االستثمار ونقل بعض أنشطتها خارج حدود  ويف ىذا الصدد يرى ىود وينغ وباري و كيفز
دولتها األـ ىو اذلروب من األسواؽ اليت تسودىا ادلنافسة التامة إرل أسواؽ دوؿ مضيفة تتميز بعدـ وجود ادلنافسة التامة حيث 

 بنظَتهتا بادلقارنة ادلطلقة أو ادلوارد ادلتميزة و  يكوف بإمكاف ىذه الشركات تسيد الوضع فيها عن طريق ما ؽليزىا من اخلصائص
 4:يلي فيما الدوؿ ادلضيفة يف االستثمار إذل األجنبية بالشركات تدفع اليت احلاالت حصر ؽلكن ,ومنو 3ادلضيفة. الدوؿ يف الوطنية

 .تلك الوطنية عن األجنبية الشركة منتجات يف جوىرية واختالفات فروقات وجود حالة -
 .بالدولة ادلضيفة مثيلتها عن متميزة... إنتاجية و تسويقية و إدارية مهارات توافر حالة -
 .احلجم الكبَت وفورات ػلقق شلا اإلنتاج على قدرهتا و األجنبية الشركات حجم كرب -

                                                           
  25،ص2001،الدار اجلامعية ،القاىرة ، إدارة األعمال الدولية "دراسات وبحوث ميدانيةعبد السالـ أبو قحف ،د.1
 .26ادلرجع ،صنفس 2

 .82،مرجع سابق،ص الدولي  التسويق د.عبد السالـ أبو قحف، 3
 .49، ص  1998اجلامعة ،القاىرة ، مؤسسة شباب  ،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبيةد.عبد السالـ أبو قحف، 4
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 .الدولة ادلضيفة يف ادلوجودة تلك عن متقدمة لتكنولوجيا األجنبية الشركة اكتساب حالة -
 ادلباشر األجنيب االستثمار يصبح بالتارل و عملية التصدير يعيق شلا ادلضيفة الدولة يف اجلمركية احلماية وسياسات إجراءات حالة -
 .األمثل احلل ىو
 .ادلضيفة الدولة ذلا تقدمها اليت واالمتيازات التسهيالت من األجنبية الشركات استفادة -

روريك وسيموندس ،أف فرضية إدراؾ الشركات جلميع الفرص ادلتاحة ؼلص النقد ادلوجو ذلذه النظرية يرى كل من فيما أما 
كما أهنا دل تقدـ تفسَتا منطقي و مقبوؿ لفرضية تفضيل الشركات للتملك .لالستثمار األجنيب يف اخلارج ليست صحيحة واقعيا,

برزت دراسات أخرى انو ؽلكن ادلطلق دلشاريع االستثمار يف الدوؿ ادلضيفة بغرض استغالؿ جوانب القوة االحتكارية حيث  أ
 . 1 ستغالؿ ىذه ادليزات عن طريق أظلاط أخري لالستثمار أو عن طريق التسويق أو عقود الًتاخيصإ

السوؽ  كماؿ عدـ نظرية يف ظل األجنيب االستثمار يف اجلنسيات متعددة شركات أىداؼ لتحقيق أف القوؿ  األخَت ؽلكن يف
 ابعملياهت وخاصة تلك ادلرتبط األجنيب ادلضيفة لالستثمار الدوؿ تضعها اليت اإلجراءات و التشريعات مرونة دبدى هاربطت غلب أف
 والتجارية ارتباطا مباشر اإلنتاجية

  الحماية نظرية:الفرع الثاني

حيث .السوؽ كماؿ عدـ نظرية عليها اليت قامت االفًتاضات شاب الذي اخللللتصويب كنتيجة حتمية  النظرية ىذه ظهرت لقد
 وشركات الشركات ىذه ادلنافسة بُت تكافؤ عدـ اجلنسيات يتوقف دبجرد متعددة شركات أجهضت االفًتاض القائل باف صلاح

 االستثمار حرية على تؤثر اليت والقوانُت من رقابة ادلضيفة الدوؿ سبارسو ما مدى على وقامت بإقرار أف النجاح يتوقف الوطنية،
 تسرب عدـ لضماف األجنبية الشركات من قبل الوقائية ادلمارسات احلماية تلك يعٌت بنظرية و هبا، ادلرتبطة األنشطة وشلارسة

 ىذا من 2، شلكنة فًتة ألطوؿ ذلك و ادلضيفة الدوؿ أسواؽ إذل عموما اإلدارة و اإلنتاج، التسويق، رلاؿ يف احلديثة االبتكارات
 على إجبارىا و ادلضيفة بالدوؿ احلكومية اإلجراءات الرقابة و حدة كسر األجنبية الشركات تستطيع حىت أخرى جهة ومن جهة
 بأحد الشركات األجنبية احتفاظ بضرورة وينج ىود يرى الشأف ىذا ويف .أراضيها داخل األجنيب ادلباشر االستثمار قنوات فتح

 الدوؿ يف األخرى للشركات بيعو أو تصديره من بدال ادلطلقالتميز  ذلا ربقق اليت (، اخل... االخًتاعات اخلربة، ادلعرفة، ) األصوؿ
 تستخدمها اليت تلك من فاعلية احلماية،و اليت أضحت  أكثر دلمارسة حديثة أساليب اآلف ظهرت أف،لكن وبعد 3ادلضيفة

 .الستثمرهتا احلماية أصبح بإمكاهنا ربقق، اجلنسيات متعددة الشركات
 اخلاصة و1986  -1993) ) أروغواي جولة بعد سبت اليت و اجلات اتفاقية على وردت اليت "وتتمثل ىذه األساليب يف النقاط 

 النشر و التأليف حبقوؽ لتزمتإ وقد الفكرية، حقوؽ ادللكية محاية إذل هتدؼ اليت االتفاقية تلك الفكرية، ادللكية حقوؽ باتفاقية
 براءات التجارية، و األسرار و التقنية ادلعارؼ و التجارية، العالمة محاية و الكمبيوتر، محاية برامج و برف معاىدة يف الواردة

                                                           
 .86- 85،مرجع سابق، ص  التسويق الدوليد.عبد السالـ أبو قحف، 1

 .18ص , 2004 ,عماف ,والتوزيع للنشر الوراؽ مؤسسة ,الدولي التمويل ,خلف حسن فليح 2
 54 ص سابق، مرجع ،األجنبية االستثمارات وجدوى التدويل نظريات ،قحف أبو السالـ عبد 3
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 ظلوا األقل و أعواـ، مخس خالؿ النامية و خالؿ عاـ، ادلتقدمة بالدوؿ القوانُت تعديل على االتفاقية تنص و ،...االخًتاعات
 1"." عاما عشر إحدى خالؿ

 
 اليت االقتصادية األنشطة يف متعددة اجلنسيات شركات هبا تقـو اليت احلماية لعملية دل يعدد ىناؾ مربر أنو القوؿ بالتارل ؽلكن

 .2ادلضيفة للدوؿ احلكومية والسياسات الضوابط من  تقلل أصبحت اإلجراءات هبذه حيث ,سبارسها
 

 النظريات الحديثة :المطلب الثالث 

و اليت و اكبت الشركات ادلتعددة ما قورنت بنظرية دورة حياة ادلنتج و ادلوقع  إذاعلى ذكرىا سابقا قدؽلة  أتيناتعد النظريات اليت 
برز أجلنسيات وحاولت تفسَت الدوافع اليت ذبرىا إذل تدويل إنتاجها و اخلروج من أوطاهنا ،حيث حاوؿ ادلنظروف دراسة أىم و ا

 يق قوقعة الوطنية إذل رحابة صدر العادلية . النقاط اليت تدفع بالشركات إذل انتهاج درب تدويل النشاط و اخلروج من ض
 

 نظرية دورة حياة  المنتج :األولالفرع 
لقد قدمت ىذه النظرية يف بادئ األمر بغية تفسَت مربرات التجارة اخلارجية ولكنها   أضحت من أىم النظريات اليت يستدؿ هبا 

بعد أف ألقت الضوء علي دوافع الشركات ادلتعددة ،تفسَت ظاىرة ظلو و تطور الشركات ادلتعددة اجلنسيات  ةقتصاد بغيعلماء اإل
وىذا بكشفها عن العوامل ادلوضوعية اليت ألزمت ،ستثمارات األجنبية كما فسرت تنامي ىذه الظاىرة اجلنسيات من وراء اإل

 .3تمية وليس منهجا بديالستثمار خارج أوطاهنا و جعلت منو ضرورة حالشركات باإل
علي  أف ادلنتج ؽلر دبراحل خالؿ 1966الذي قدمها سنة   Raymond Vernonرؽلوندفَتنوف تنص ىذه النظرية حسب 

وتقنيات اإلنتاج و التكنولوجيا ادلستعملة و اليت   ،لطلباحياتو  واليت تصاحبها الكثَت من التغَتات سواء على مستوى ة دور 
ىذا ما سوؼ يدفع بالشركات ادلتعددة اجلنسيات إرل تغَت أماكن إنتاج سلعها ،قسمها إذل أربع  مراحل تكوف متتابعة تسلسليا 
 4:حبسب فَتنوف أما ادلراحل اليت سبر هبا ىي كالتارل

 :مرحلة المنتج الجديد  األولىالمرحلة  -اوال

ستخداـ إالتكاليف الناذبة عن  وتعد أوذل مراحل الظهور للمنتج حيث ينتج و يسوؽ غالبا يف سوؽ الدولة األـ و ىذا بغية تغطي
ادلؤىلة والبحث التطوير وكثافة التكنولوجيا ويكوف اإلنتاج ادلوجو إرل السوؽ زلدودا وموجو إرل طبقة معينة من  اليد العاملة

تكوف السعرية  الطلب ف مرونةقتناء ىذه ادلنتجات ألإوف قدرة شرائية مرتفعة سبكنهم من ربمل تكاليف ادلستهلكُت و الذين ؽلتلك

                                                           
 .114ص ،بدوف تاريخ ،جامعة الشلف ، 02 العدد أفريقيا مشاؿ اقتصاديات ،رللة المباشر الباص االستثمار حوافز نذير،ال وعلي أوسرير امنور1
 .62سابق،ص مرجع,األجنبية االستثمارات وجدوى التدويل نظريات ,السالـ عبد أبوقحف2
 .26،مرجع سابق،ص الشركات عابرة القومية و مستقبل الظاىرة القوميةزلمد السيد سعيد ، 3
، باتنة  احلاج خلضر  ة. رسالة دكتورة جامع،مصر الجزائر: حالة دراسة البارجية التجارة قطاع على انعكاساتها و للتجارة العالمية المنظمةايت اهلل موحلساف، 4

 .14 - 13ص،2010،2011،،غَت منشورة اجلزائر 
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كبَتة و بالتارل يصبح السوؽ احمللي األكثر قابلية الستخدامو كسوؽ  تكوف خلية و اليت االد الطلب مقارنة مع مرونة ضعيفة
 .ستثمار ادلباشر  يف ىذه ادلرحلة .تنعدـ فرص التجارة الدولية و التسويق و اإلمن مث اختياري للمنتوج و 

 :المرحلة الثانية مرحلة التطور و النمو -ثانيا 

يصبح ادلنتج ظلطيا و بالتارل تقل تكلفة إنتاجو و ينخفض سعره وىذا ما غلعلو متاحا لشرػلة أوسع من ادلستهلكُت  يف ىذه ادلرحلو
نتهاج إكما يزيد تقليد ادلنتج من طرؼ ادلنافسُت األجانب و ىذا ما سيدفع بادلؤسسة صاحبة ادلنتج إذل ،عكس ادلرحلة األوذل 

نتقاؿ إذل اإلنتاج يف الدوؿ الصناعية األخرى بغية مواجهة  ادلنافسة كما أف صدير و اإلدرب فتح أسواقها اخلارجية عن طريق الت
 .بتكار و ىذا ما ينعكس إغلابا على ميزاف مدفوعات  ىذه الدوؿ ىذه ادلرحلة تتميز بالتزايد ادلعترب لصادرات البلد صاحب اإل

 مرحلة النضج :المرحلة الثالثة -ثالثا 

ادلنافسة التامة وىذا ألف السلعة تصل إذل درجة النضج و تصبح التكنولوجيا معروفة و مستقرة وتصبح الشركة يف ىذه ادلرحلة تسود 
 ألجل  تواجو هتديدات يف األسواؽ اخلارجية وىذا بازدياد الطلب وكل ىذا سوؼ يدفع بادلنشاة إرل اللجوء إذل اإلنتاج اخلارجي

 ات تابعة ذلا و غالبا ما تكوف يف إحدى الدوؿ ادلتطورة األخرى. تغطية الطلب ادلتزايد وىذا عن طريق فتح شرك
 مرحلة الزوال و األفول :المرحلة الرابعة -رابعا 

نكماش حصتو السوقية يف البلداف الصناعية وتقلص  إثر تقادـ ادلنتوج وىذا ما يؤدي إذل إتتميز ىذه ادلرحلة بربوز منتجات منافسة 
ية إنتاجو تنتقل إرل الدوؿ النامية السيما إذا كاف يتطلب وفرة يف اليد العاملة  وبأجور متدنية إنتاجو و ىذا ما غلعل عمل ةكلف

ستفادة من ذلك و كذا بغية إطالة مدة حياة ادلنتج وىذا وىذا ما يدفع بالشركات إذل إنشاء فروع تابعة ذلا يف الدوؿ النامية بغية اإل
 ذلك يوضحالتارل  الشكل و لعل ،إنتاجها و تصبح ىي ادلصدرة  ما يصب يف صاحل الدوؿ النامية و اليت يزداد
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 الدول المتقدمة األخرى
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 2001،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،مصر، و االستثمار الدولي اإلعمالاقتصاديات  ،قحف عبد السالـأبو : ادلصدر
 .401ص،

بتكارات يف غزوىا لألسواؽ العادلية و توجهها ضلو اإللقد أبرزت  ىذه النظرية سلوؾ الشركات ادلتعددة اجلنسيات الرائدة يف رلاؿ 
وىذا ما أثبتو الواقع و ادلمارسات اليت تقـو هبا الشركات ادلتعددة اجلنسيات و اليت أيدت فرضيات ىذه ،ستثمار خارج أوطاهنا اإل

انتقلت عملية اإلنتاج إرل نطلقت يف  الواليات ادلتحدة مث إالنظرية وأحسن مثاؿ  ىو ما حدث يف صناعة احلاسبات و اليت 
 ورغمولكنها 1،جها  إرل دوؿ نامية مثل تايواف وكرويا اجلنوبية  متبعة منحى النظرية انتإ متدإمث من و فرنسا أدلانيا و الياباف  ابريطاني

 :امفادى نتقاداتاإليت مجلة من لق أهنا إالما حققتو 
 من بدال ادلباشر باالستثمار اجلنسية متعددة الشركات قياـ ألسباب واضحا تفسَتا تقدـ دل الدورل ادلنتج حياة دورة نظرية أف -

 يف اإلنتاج إذل واذباىها للشركة االحتكاري للسلوؾ تفسَتا فقط تقدـ النظرية ىذه أف كما مثال، ادلضيفة الدوؿ يف الًتاخيص عقود

                                                           
 .90،مرجع سابق،ص التسويق الدوليد.عبد السالـ أبو قحف ،1
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 ادلضيفة الدوؿ قبل من ادلمنوحة التسهيالت استغالؿ أو األسعار أو اإلنتاجية التكاليف بفروؽ والتمتع لالستفادة أجنبية دوؿ
 1اخل؛...اإلسًتاد على الدولة ىذه تفرضها اليت اجلمركية احلماية إجراءات حدة وكسر

 الدوؿ إذل مث أوروبا إذل األمريكية ادلتحدة الواليات يف ادلباشر األجنيب االستثمار بتفسَت ادلنتج حياة دورة نظرية لقد اىتمت -
 مستوى يف واضحة اختالفات ىناؾ كانت حيث والستينات، اخلمسينات يف زلصورة التفسَتات ىذه تصبح حبيث ظلوا، األقل
 يف الشديد التقارب ومع الراىن الوقت يف أما األمريكية، ادلتحدة الواليات و أوروبا بُت اإلنتاج تكلفة و التكنولوجي التقدـ

 بُت فيما ادلتشابكة االستثمارات قياـ وراء أساس أي ىناؾ يكوف ال احمللي، والطلب األجور وتكلفة التكنولوجي التقدـ مستوى
 باالستثمار نفسها النامية الدوؿ قياـ أسباب تفسَت عن عاجزة النظرية ىذه تصبح وبذلك ادلتحدة، الواليات إذل األوروبية الدوؿ

 ؛2 ادلباشر األجنيب
وتوطُت  جلذب النامية الدوؿ هباتتمتع  اليت ادلكانية ادلزايا أعلية جزمها على ىو ؽليزىا ما أىميربز أف عند عرض النظرية  -

 لتحركات الشركات رئيسي كدافع التكنولوجي والتفوؽ االبتكار أعلية تؤكد هناباإلضافة إذل أ  فيها، ادلباشر األجنيب االستثمار
 القرار يف ادلؤثرة الدوافع األخرى تغفل أخرى ناحية من اهنا أ إال اخلارج، يف االستثماري نشاطها وامتداد اجلنسية متعددة

 3.اجتماعية أو وسياسية اقتصادية تكوف قد الدوافع وىذه للشركات، االستثماري
 ادلنتج تقليد ابتكار لصعوبة إما نتيجة وىذا ادلنتجات مجيع على وتعميمها على ادلنتج دورة مراحل تطبيق زلتوى نظرية صعوبة -

و  رويس الرولز سيارة مثل الفاخرة ادلنتجات ادلنتج من كاف إذا أو – ادلنتج صاحبة الدوؿ غَت- األخرى الدوؿ طرؼ من
 .البورش

 
 الموقع   نظرية: الفرع الثاني

 خالؿ من ادلضيفة الدولة اختيار بقضية سم النظرية يتضح أهنا هتتم  بكيفية  انتقاء واختيار موقع االستثمار ,أي أهنا ترتبطإمن 
ادلضيفة ,وىذا ما أشار  إليو  الدوؿ يف الشركات، ىذه استثمار قرارات اليت ستكوف مؤثرة على البيئية أو العوامل ادلوقعية دراسة

 على تؤثر اليت العوامل تلك والطلب، ترتبط بالعرض اليت ادلضيفة الدوؿ يف البيئية دبتغَتات"هتتم النظرية ىذه باري الذي يرى  أف
   .4"وغَتىا اإلدارة ونظم والبحوث والتطوير التسويقية، أو اإلنتاجية األنشطة

 

                                                           
 400 ص ,سابق مرجع ,الدولي االستثماراألعمال اقتصاديات  قحف، أبو ,السالـ عبد1
 منشورة، غَت دكتوراه أطروحة ،2005الجزائر حالة  إلى اإلشارة مع -النامية البلدان في وآفاقها المباشرة األجنبية االستثمارات واقع تحليل قويدري، زلمد2

 .61-60ص 2004 اجلزائر، اجلزائر، جامعة

 30 ص ، 2003 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار ،المباشر غير و المباشر األجنبي االستثمار محددات زلمد، اهلل حسب3
 59 ص سابق، مرجع ،األجنبية االستثمارات وجدوى التدويل نظريات قحف، أبو السالـ عبد4
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 ،اخل...والتسويق واإلدارة اإلنتاج بتكاليف ادلرتبطة العوامل بكل هتتم"النظرية على  أف ىذه  وكما أف دوننج أيد رأى بارى بقول
 "1 التسويقيةالعوامل  أو بالسوؽ، ادلرتبطة والعوامل التسويقية العوامل إذل باإلضافة
 الدوؿ يف ادلباشر االستثمار ؼلص فيما متعددة اجلنسيات شركات قرار على تؤثر اليت ادلوقع لنظرية األساسية العوامل ومنو فاف

  2اخًتاؽ أسواؽ الدوؿ ادلضيفة تتمثل يف: ةادلضيفة وتفضيلو ذلا عوضا عن طرؽ أخرى كالتصدير مثال  بغي
 السوؽ حجم التكنولوجي، التقدـ التوزيع، منافذ ادلنافسة، درجة :مثل التسويقية العوامل -

 اخل؛...أخرى لدولة التصدير احتماالت السابقُت العمالء على احملافظة يف رغبة السوؽ، ظلو معدالت
 توفر ذلك إذل إضافة متدنية، بأجور و العاملة األيدي توفر و األولية ادلواد نقل تكاليف زبفيض :مثل بالتكاليف مرتبطة عوامل -

 األمواؿ؛ رؤوس
 نظاـ احلصص؛ و التصدير، على ادلفروضة اجلمركية القيود فرض :مثل اجلبائية اإلجراءات -
 استقرار مدى و ادلضيفة الدوؿ قبل األجنيب من لالستثمار ادلمنوحة االمتيازات :مثل األجنيب االستثمار دبناخ ادلرتبطة العوامل -

ربويل  طرؽ ذلك إذل إضافة لألجانب، األجنبية االستثمارات ملكية على القيود ادلفروضة و الضريبية األنظمة الصرؼ، أسعار
 األجنبية؛ العمالت

 ربويل عملية يف القيود و اإلجراءات بالثروات الطبيعية أراضيها غٌت مدى اجلغرايف، ادلوقع :منها أخرى عوامل إذل باإلضافة -
 .اخل...التهرب الضرييب إمكانية واألرباح ادلتوقعة، ادلبيعات ,األـ الدوؿ إذل األرباح

 
 المعدلة الموقع نظرية :الفرع الثالث

لنظرية ادلوقع ,وىذا عن طريق أضافت بعض العوامل اليت دل تعتمد عليها النظرية  تطوير و على اهنا امتداد النظرية يوضح اسم 
األوذل ،و اليت وجد أف ذلا تأثَتا ىاما على قرار الشركات ادلتعددة  اجلنسيات يف عملية ازباذ قرار االستثمار الدورل ،حيث حسب 

 و  ت جاعلُت منها ادلؤثرات ادلباشرة على األعماؿسيموندس و الذين قاما باقًتاح ثالث رلموعا و مطوري النظرية روبوؾ
 3:ادلرتبطة هبا و اليت قسموىا كالتارل األنشطة و الدولية االستثمارات

 الشرطية ادلتغَتات تشمل:األوذل اجملموعة
 دافعة عوامل فهي :الثانية اجملموعة
 احلاكمة الضابطة اجملموعة ادلتغَتات بعض يف الثالثة اجملموعة

 4:وتندرج ربت ىذه اجملموعات عدة عوامل و اليت ؽلكن سردىا كالتارل
 

                                                           
 .403ص  ،سابق مرجع، الدولي واالستثمار األعمال اقتصاديات،  قحف أبو السالـ عبد1
 .67 ص ,سابق مرجع، األجنبية االستثمارات جدوى و التدويل نظريات،  قحف أبو السالـ عبد 2

 61سابق ص  مرجع ،األجنبية االستثمارات وجدوى التدويل نظريات قحف، أبو السالـ عبد3
 .88ص ,سابق مرجع ,الدولي واالستثمار األعمال اقتصاديات قحف أبو, لسالـعبد ا4
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 الكاملة؛ غَت ادلضيفة الدوؿ بأسواؽ تتعلق عوامل •
 ادلضيفة؛ الدوؿ يف بنظَتهتا مقارنة اجلنسيات متعددة الشركات تكتسبها اليت ادلطلقة بادليزة تتعلق عوامل •
 األـ(؛ الدوؿ)الدولة بأىداؼ تتعلق عوامل •
 األرباح؛ أو التكاليف جانب من سواء اإلنتاجي، بالنشاط تتعلق عوامل •
 اجلنسيات؛ ادلتعددة الشركات اخًتاعات حبماية تتعلق عوامل •
 أولية؛ موارد من النامية البلداف سبلكو دبا تتعلق عوامل •
 على ادلفروضة القيود على بالتغلب وذلك النامية الدوؿ أسواؽ غزو يف اجلنسيات متعددة الشركات بأىداؼ تتعلق عوامل •

 .الدولية التجارة
اجلدوؿ ادلواذل يعرض علينا كيف تؤثر العوامل ادلذكورة على القرارات اليت تتخذىا الشركات ادلتعددة اجلنسيات يف ما ؼلص قرار و 

 التدويل و االستثمار  ودخوؿ األسواؽ اخلارجية 
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 األجنبية ستثماراتلإل والحاكمة والدافعة الشرطية العوامل(:5-1)رقم جدول
 

 الشرطية العوامل
 

 األمثلة

 المنتوج السلعة خصائص1-
 

اإلنتاج  متطلبات السلعة، حداثة درجة السلعة، استبدامات السلعة، نوع
 .اإلنتاجية العملية ،خصائص(،البشرية المالية الفنية،)

 
الدول  مع الدول المضيفة عالقات 2-

 األخرى
 

 
االتفاقات  األخرى، والدول المضيفة الدولة بين واالتصاالت النقل تضم

 األموال والمعلومات رؤوس انتقال أو حركة على تؤثر التي ،السياسة االقتصادية
 .الخ...والبضائع

 
 المضيفة المميزة للدول البصائص 3-
 
 

 
 البشرية المواد توافر ،مدى الدخل توزيع ،نمط المحلي السوق طلب

 .الخ...االقتصادية البيئة خصائص الحضاري، التقدم مدى والطبيعية،
 

 األمثلة  الدافعة العوامل
 
 المميزة للشركة البصائص-1

 .الشركة حجم والتكنولوجية، والفنية والبشرية المالية الموارد توافر مدى
 واألخطار التهديدات ومواجهة المنافسة على للشركة النسبية القدرة

 .التجارية

 الحاكمة العوامل
 

 األمثلة

 االستثمار، الحوافز ،سياسات والتعيين اإلدارة نظم اإلدارية، واللوائح القوانين المميزة للدول المضيفة البصائص 1-
 .الخ...األجنبية باالستثمارات الباصة

 األم المميزة للدولة البصائص 2-
 

األموال  رؤوس تصدير بتشجيع الباصة والسياسات واللوائح القوانين
 .اإلنتاج تكاليف ارتفاع المنافسة، األجنبية، واالستثمارات

 والمواثيق الدولية ،المبادئ األم والدولة المضيفة الدولة بين المبرمة االتفاقيات الدولية العوامل 3-
 .عامة بصفة األجنبية باالستثمارات المرتبطة

 405 .سابق،ص مرجع الدورل واالستثمار األعماؿ السالـ،اقتصاديات عبد قحف أبو :المصدر
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زي قرار عت إهناحيث ،النظرياتؽليز ىذه النظرية عن باقي  ما نالحظ و نستخلص أفؽلكن لنا  يف اجلدوؿ أعاله النظر أمعنما  إذا

 الدوؿ تقدمها اليت واحلوافز تناغم و تفاعل عدة عوامل و اليت تتمثل غالبا يف الضمانات إذل  ستثماراإل  نتهاجإ تدويل النشاط و
 رتفاعإ حمللية،ا األسواؽ يف ادلنافسة من تقلبات البيئة كحدةالشركة  األـ وحتمية دلا تعانيو الدوؿ  كنتيجةىذا  و الشركات  ذلذه األـ

 إضافة،تدخلها و مدى جاذبيتو  أفالسائد يف الدولة اليت تريد الشركة  ستثمارياإلادلناخ   أوكذا العوامل و ،اخل ...العمالة تكاليف
و ذبعل منها ندا سبتلكو الشركة و ادلؤسسة من خصائص و شليزات سبكنها من خوض معًتؾ ادلنافسة يف الدوؿ ادلضيفة  ما إذل

 خالؿ من وىذا السابقة للنظريات شبو ملخص النظرية ىذهتعد ، كما للشركات  األجنبية األخرى  أو الوطنية على حد سواء
أما فيما  ،السابقة النظريات يف إليها إلشارة سبا حيثخارج أوطاهنا  ستثماراتلإل اجلنسيات متعددة شركات تدفع اليت العوامل كثرة
ا قراراهت زباذإ اجلنسيات متعددة لشركاتا على تصعب قد اليت النظرية ىذه يف العوامل ىذه كثرةنتقادات فهي تتمثل يف   اإل ؼلص
 1.ادلضيفة الدوؿ يف والتسويقية ااإلنتاجية نشاطاتو وشلارسة ستثمارباإل القياـ ؼلص فيما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .71ص ,سابق مرجع األجنبية، االستثمارات وجدوى التدويل نظريات قحف، السالـ أبو عبد1
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 األول:الفصل خالصة 

 

ق عرض سلتلف األوصاؼ و التعاريف اليت يلقد تناولنا يف ىذا الفصل اجلوانب  النظرية للشركات متعددة اجلنسيات، وىذا عن طر 
الشركات متعددة اجلنسيات ىي شركات عمالقة وتابعة تزاوؿ أنشطتها التجارية يف مت إطالقها علي ىذه الشركات مستخلصُت أف 

، مع وجود إستقالية زلدودة بالنسبة إلزباذ القرارات على مستوى دوؿ سلتلفة، و زبضع لسيطرة شركة واحدة ىي الشركة األـ
 .الفروع و اليت سبليها عليها التقلبات احلاصلة على مستوى األسواؽ الدولية 

 
نتشار اجلغرايف ادلهوؿ ضخامة احلجم وتنوع األنشطة واإل مث تناولنا بعد ذلك خصائص ىذه الشركات اليت سبيزىا عن غَتىا مثل:

،كما عرجنا على أىم اذلياكل التنظيمية اليت تعتمدىا ىذه الشركات حتكارية كالتقنية و التكنولوجية ادلتقدمة اإل  متالؾ ادلزاياإ ،و
و اليت أىم احملطات التارؼلية اليت مرت هبا الشركات ادلتعددة اجلنسياتتوقفنا عند ، إليضاح الصورة العامة ذلذه الكيانات ،من مث 

انطالؽ لك إذل تلك النظريات ادلفسرة ألسباب نشوء ىذه الشركات ذلنتطرؽ بعد  ،أظهرت أف ىذه الكيانات يف تطور مستمر
 .بغيت معرفة أسباب ظهورىا إذل الوجود وإبراز بغض من نقاط قوهتا و جوانب عملها ديثة إذل احل وصوؿتقليدية النظريات المن 

 
قتصاد الدورل و عقود يف اإل أربعتشكلو ىذه الكيانات العمالقة على مر  أضحتالدور ادلفصلي الذي  بإظهارجعلنا نقـو  ىذا ما
 الساحةالراحبة على  أوراقها أىمشليزاهتا و  أىممن  أضحتاليت  والتكنولوجيا األمواؿ رؤوس و اإلنتاجئل امتالكها وسإبف ،العادلي

،أضحت ىذه الشركات تتسيد الساحة العادلية من دوف  العادلي و اليت جعلت منها دعامة أساسة يقـو عليها اإلقتصاد الدولية 
تفرض ىيمنتها على االقتصاد العادلي سوؼ  أف ستطاعتإ أهناكن من الفهم اجليد ذلذه الشركات و كيف متنلكي و لذا ،منازع 
،و اليت تكمل ما ذكر يف النظريات راسة أىم اإلسًتاتيجيات اليت تتبعها ىذه الكيانات العمالقة دزبصيص الفصل ادلوارل لضلاوؿ 

 ادلفسرة لنشوء ىذه الظاىرة كنظرية ادلوقع و دورة حياة ادلنتج .
 
 

 

 


