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 الفصل الثاني استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسيات

 تمهيد  

تعددة اعبسياات االعوال  ال ي اانب   ي إصااؽبا إذل اؼبيتو  الي  ي  ليا  انآف ل  اؼبم  اؼببعد التطرؽ إذل تطور الشركات 
ا العشوائاة   اغبفاظ ليى الديبولة ا االاتمرارصة  ي ؿباط صتي  بالتقيب ةبغا الشركاتييه  اإلارتاتاجاات ال ي تتبعماالبحث ل  

ا السمو ا  ا بالتارل صابح بقاء أ  شركة لريوف بالتماديا ليى إارتاذباة تضم  ؽبا البقاء ااالاتمرارصة ،ا التسافياة الشدصدة 
ض األيداؼ ليا عكما تيمح ؽبا بتحقاق ب،ربقاق فعالاة األداء ليى اؼبد  الزلين طوص  األج  أا القاًن األج  ليى حد اواء 

اييا ، أنواع االارتاتاجاات ال ي غالبا لا تيتخدلما اتعتمديا ييه الشركاتاسحااؿ تعرصف اإلارتاتاجاة ا ل  مث لبوض  ي 
  :ثالث لباحث ا ي  إذلا  تقيا  ييا الف ل  طرصق

 تعرصف اإلارتاتاجاة الداخ  اختااريا: األاؿاؼببحث 

 العالة . أنواع االارتاتاجاات اؼببحث الثاين:

 االارتاتاجاات الوظافاة ا اارتاتاجاات الدخوؿ إذل اليوؽ اؼببحث الثالث:
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 ومداخل اختيارىا  تعريف اإلستراتيجية :المبحث األول

تيتخدـ ييه الكيمة أ  اإلارتاتاجاة  ي لدة لواضع اليـو ليا اسحااؿ إلقاء الضوء ليى لعاؼبما اؿباالة لعرفة كسمما اطرؽ 
 صااغتما اييا فاما ىبص لي  االقتااد.

 تهاصياغمداخل  تعريف اإلستراتيجية :المطلب األول

الوثاق  بالعيـو  الرتباطمايو اغبرب ا اػبطط التكتاكاة اييا  األذياف إذلادر بصت لا أاؿفاف  إارتاتاجاةلسد ظباع لاطيح 
كالياااة ا تيتعم   ي لدة ؾباالت   أضح العيكرصة ال ي تعد لمديا ،ليا اجب لياسا الوقوؼ ليى لعىن الكيمة ال ي 

 .االقتااد ا حىت الرصاضة 

 تعريف اإلستراتيجية  :الفرع األول

لفمولا قديبا لد  البشرصة فبالعودة إذل أصوؿ الكيمة قبديا كيمة إغرصقاة اؼبسبع حاث اشتق  ل  كيمة  صعترب لفمـو اإلارتاتاجاة
STRATEGIA  ا ال ي صعىن هبا لي  اعبسراؿ   STRATEGOS1،  حاث ا حيب لعسايا فم  كيم  كان

  .كاأليتتيتعم   ي العيـو العيكرصة لك  لي  االقتااد تبسايا احااؿ صااغتما ا تعرصفما  

ليى أهنا ربيا  البائة ا اختاار البدائ  االقتاادصة ال ي توفق بٌن لوارد اؼبسظمة ا أيدافما لسد ليتو   mecarthyلرفما لقد 
 2خطورة الربح اإلكاناة ربقاق الربح.

 التسافياة"خطة لوحدة التكالية اشالية اتربط بٌن اؼبزاصا  أهنافاعرفسما ليى  guleck and jauchجولاك اجااش  ألا
 بوااطةاعباد  تسفايياليمسظمة ل  خالؿ  األااااة األيداؼل  ربقاق  ليتأكداالتحدصات البائاة ا ال ي مت تامامما ليمسظمة 
 .3اؼبسظمة "

 األـ، الشركة بوااطة توضع ؽبا ايى التابعةاالفراع  الدالاة الشركة ليتو  ليى شالية لم  ي  خطة  اإلارتاتاجاةالس  فاف 
 قراراهت  الرالاة اصاسعوف توجماهت  بساء لي  أاااما وبدداف اؼبختيفة، اؼبضافة الداؿ التابعة  ي الفراع هبا تيرتشد لعاصًن لتمث 

 التشكاية هبا، أا الضعف ةالقو  لسقاط األـ الشركة إدراؾ ليى اارتاتاجااهتا الدالاة الشركة اؼبخططة اتبىن األيداؼ إذل بيوغ
 اؼبتاحة. اخرباهتا لوارديا

 
                                                           

  21،ص2004،دار اائ  ليسشر التوزصع، لماف ،األردف ،الطبعة األاذل اإلدارة اإلستراتيجية العولمة والمنافسةكاظ  نزار الركباين، 1
 .  36نفس اؼبرجع اليابق ،ص 2

 .152،ص 2004،الدار اعبالعاة ،القايرة ،اليسة  أسياسات واستراتيجيات األعماللبد اليالـ أبو قحف ، 3
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 اإدلاج ـبططات اضع حاث صعىن هبا لمياة شالية،هنا بأ اعبسياة، اإلارتاتاجاة ال ي تستمجما الشركات لتعددة يبك  اصف
 اليرصعة ااالاتجابة ألاواقما الداخياة الييا  األداء خالؿ ل  الشركة سبكٌن قاد الراقبتما، اتسفاييا اؼبد ، بعادة شالية
 1اؼبرتقبة. أيدافماةربقاق  صبي ل  يبكسما قو  تسافي  لركز احتالؿ ل  البائاة، التغًنات ؼبختيف

 صفوؽ اوقاا رائدا لركزا ربقاق باإلضافة إذل لا ابق فاف الشركات اؼبتعددة اعبسياات تيتمدؼ ل  خالؿ صاغتما لالارتاتاجاات
 2. هبا صعميوف ال ي اؼبضافة األاواؽ ارغبات اليوؽ أا احتااجات إشباع  ي ليتواي  ليى تكوف أف أا لسافياما،

األاالاب اؼبيتخدلة ل  طرؼ الشركة العابرة ليقارات  ي ابا  ربقاق أيدافما العالة لي  اؼبد  سبث  كما صر  آخراف أهنا 
ليتعاسة بأاج  االختالفات القائمة ليى ليتوصات السمو ا التقدـ االقتااد  ا التكسولوج  بٌن الداؿ اؼبختيفة  ،الطوص  
فضال ل  ااتغالؿ االختالفات األخر   ي السظ  التشرصعاة ا الضرصباة ا اؼبالاة ا السقدصة لتحقاق يدفما االارتاتاج   ،لااغبما 

درااة أي  اؼبتغًنات البائاة  إذلاعبسياات أا اؼبسظمات  ا بالتارل تيجا الشركات لتعددة ،3ـرباح الشركة األاالسمائ  ايو زصادة 
هتا قب  صااغتما إلارتاتاجاة ال ي ذا بالشركة اػباصة احملاطة هبا ا ال ي تتمث  غالبا  ي العوال  االقتاادصة ا اليااااة اكيا العوال 

 .اوؼ تستمجما

 االستراتيجياتصياغة مداخل :الفرع الثاني 

 البائاة الظراؼ ااختالؼ افرالما، دهتااحدا تعدداكيا  ، ت لعتربةاالتالكما إللكاناا ،الشركات اؼبتعددة  حج  لضخالة  نظرا
 األداء تسظا  إذل خالؽبا ل  تيعى شالية، اـبططات لالة إارتاذباات اعبسياة لتعددة الشركة تضع بأنشطتما،ال ي رباط  
 ؿبياا التسافي  لركزيا تدلا اييا ليوصوؿ إذل ،لع أصعب الظراؼ ال ي تواجمايا  االتكاف التأقي ب اليماح ؽبا  بغاة اتوجام ،
أف الشركات ليى ليا البد ،اعبويرصة ا اؼباًنصة بالسيبة ليمسظمة  األلورل   أضح الس  فاف صااغة اإلارتاتاجاة الدالاة  ادالاا،

 .لاااغة االارتاتاجاات بشك  لمي  ا لسظ  لسايج الداخ   تبعت

انبا  أالالدالاة  إارتاتاجاتماتعتمدنبا الشركات لاااغة  أااااٌنث تشًن لعظ  الدرااات ب  تكاد تتفق ليى اجود لدخيٌن اح
 ا الطًن.الياطرة ا الرتكاز الدخ  اليسجاب  لدخ 

 مدخل السيطرة و التركيز  أوال:

و  رب  لدخ  الياطرة ا الرتكاز  ي ابا  اعاما  لاااغة االارتاذباات ال ي اوؼ تتبعما ظتقـو الشركة بانتماج أربع لداخ  تس
 4 :صي  احملياة اتتمث  ييه اؼبداخ   ي لا األاواؽ  ي تيتخدلما ال ي تيك ل   ي ؾباؿ األلماؿ الدالاة ا ال ي زبتيف كيًاا

                                                           
 176ص 2004 قيسطاسة، لستور ، جالعة لسشورة، .غًن  دكتوراه أطراحة الجزائر، حالة -المتخلفة الدول في المباشر األجنبي االستثمار لرداا ، كماؿ 1
 .47.48، ص، بداف اسة ،دار اؼبسم  اليبساين النفوذ العالمي للشركات المتعددة الجنسيات "إشكالية العالقة بين الدولة ورأس المالاالـ الرابض  ، 2
 25،ص2011،دار السمضة العرباة، األردف، نقل التكنولوجيا "تنازع القوانين و تسوية المنازعات "صالح الدص  صباؿ الدص  ،لقود   3
 .211-210زكرصا لطيك الدار   ،لرجع اابق ، ص 4 
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 Ethnocentric Strategyعلى المنتج  السيطرة مدخل إستراتيجية -ا

 لستجات ليى لمياة اإلشراؼ االياطرة لعٌن خدلاة تستيب إرل بيد إنتاجاة أا احدات تتوذل أف افرتاض ييا التوج  ليى صقـو
 اؼبباشرة اؼبركزصة االياطرة اؼبستج التوج  ليى ييه دبعىن أخر صركز ،خارجاة أاواؽ  ي ا ،أخر  اخدلات تكوف لقراهتا  ي بيداف 

ا صالئ  ييا اؼبدخ  الشركات ال ي تعتمد لي  ااطرة إارتاتاجاة  ،بيداف أخر   ي الشركة لستجات اتيوصق تاساع لمياات ليى
 لركزصة جغرافاة لي  لستجاهتا لقاب  تركاز ضاق لي  لمياة التيوصق الدارل .

 
 Geocentrics Strategyمدخل الجيومركزية  -ب

اييا ل  خالؿ توزصع ، ؿبداد لستج اعبغرافاة لع الرتكاز لي  خط الاللركزصة ليى التوج  لي  افرتاض أف الشركة تيتسدصعتمد ييا 
ا بالتارل  صتاح ييا اؼبدخ  ليشركات التمتع ،الياطرة اإلارتاذباة لي  لدة أاواؽ  اتكوف لااحبة لرتكاز ضاق لي  التيوصق

ألف اتيالما باؼبرانة  السابعة ل  التسوصع تتاح ؽبا فرصة ،دات األلماؿ اإلارتاتاجاة لدصما  دبرانة كافاة لتخطاط اتوجا  ؿبفظة اح
اصرجع ذلك إرل أف  ألماؽبا لوزل  لي  أكثر ل  لركز  ،لدـ التأثر  ي حاؿ لا ااجم  لستجاهتا  ي احد البيداف تعثر أا إخفاؽ

ييا لا هبعيما  ي لوقف صيمح ؽبا ،أ  أف أاواقما لتعددة ا نشاطاهتا التاساعاة  ا التموصياة لوزل  لي  أقطار لرتالاة ا ـبتيفة 
 التقيا  ل  اؼبخاطر.

 Polycentric Strategy :الجيوالمركزية  اإلستراتيجية -ج

 تقـو ال ي األلماؿ اؼبيتقية احدات ل  كبًن لعدد التالكما خالؿ ل  اؼبخاطر اييا بتقيا  التوج  ليى قااـ الشركة  ييه صقـو
 هتدصدات ظمور أف احتماؿ صعين لدصدة الستشرة ألماؿ احدات اجود االتماديا لي   ،اؼبستجات ل  طوصية اييية بتيوصق

اؼبزاصا ال ي تكتيبما الشركة لقب التماديا ييا التوج   خالؿ اييا ل ،ااحدة كبًنة ألماؿ احدة لا قورف بوجود خطًنة صق  إذا
 أصًضا تتاح ؽبا فرصة درء اؼبخاطر. لتسولة اأاواؽ لتعددة لمالت حاث أف التماديا لي  ااتخداـ

 تقااد إذل صؤد  ليوحدات احملياة السيباة االاتقاللاة لع لسح اؼبعتمد صتيخص  ي أف  التسوصع ؽبيا التوج   األااا  لك  العاب
 اإلدارة. أايوب ، ، التاالا  اإللالف ، باألاعار صتعيق فاما الوحدات بٌن اؼبعيولات تبادؿ لمياة

 
  Global Strategyالتوجو الشامل  -د

ربقاق الشمولاة،  ةالدارل بغالتيوصق اصيتسد ليى نظرة لتكالية إذل األاواؽ اػبارجاة أ  ااطرة لركزصة لالاة لقاب  تركاز اااع  ي 
حاث صر  اػبرباء أف العادل يو اوؽ ااحد ليلك صوصوا بضرارة تطباق توج  شال  لاااغة إارتاتاجاة األلماؿ ليى ليتو  

الشالية لشركة أا  اللتبار أف الوحدات لا ي  إال نظ  فرلاة لتكالية تشك  دبجميما اإلارتاتاجاة ،اؼبسظمة ااحدات األلماؿ
 العكس أ  أهنا لسبثقة لسما. 
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لك  ل  األحي   بالسيبة لاساع القرار أا اؼبفكرص  االارتاذباٌن القااـ بعمياة  التوافق أ  التوألة بٌن ييه التوجمات اواء كان  
 ثسائاة أا ربالاة ل  اج  صااغة اإلارتاتاجاة الدالاة لشركاهت  . 

 

 جابمدخل الطير و السن:ثانيا 

حاث صقـو توج  الطًن لي  االنطالؽ ل   ،توجد توجمات أخر  يبك  ليشركات االلتماد لياما كتوج  الطًن أا اليسجاب 
ألا توج   ،اػبارج إرل الداخ  أ  أف الشركة تقـو بتحيا  ؿباطما اػبارج  بغاة الوصوؿ إرل لوقف لااغ إارتاتاجاتما لي  أااا 

  ،نطالؽ الشركة ل  ربيا  ادرااة بائتما الداخياة اجعيما كمساة انطالؽ لاااغة االارتاذباات اليسجاب فان  صرتكز لي  أااس ا
الوصوؿ إرل صااغة إارتاتاجاة دالاة  ةاكما اشرنا بالسيبة ليمداخ  اليابقة فاف ل  اؼبيتحي  التوافق بٌن ياذص  اؼبدخيٌن بغا

 1لداخ  أخر  كمدخ  األيداؼ ا الييوكاات ا اؼبسافية . لتماد لي الشركات اإل ييه  كما  بإلكاف  ،ناجحة 
 

 العوامل المؤثرة في اختيار اإلستراتيجية :ثالثا 
أي  اؼبتغًنات البائاة احملاطة هبا ا ال ي تتمث  غالبا  ي العوال   ةدراا إذللك  تقـو الشركات باختاار اؼبداخ  اليابقة فإهنا تعمد 

الس  يبك  حار ييه ،هتا قب  صااغتما إلارتاتاجاة ال ي اوؼ تستمجما ذا بالشركة اػباصة االقتاادصة ا اليااااة اكيا العوال 
 اؼبتغًنات .

 : االقتصادية العوامل-ا
يبك  حار العوال  االقتاادصة ال ي يبك  ليشركة اؼبتعددة اعبسياات لعاعبتما  ي ابا  اعاما إذل اضع اتيطًن اارتاتاجااهتا  

 2:فاما صي  
 اهتاقدر  ل  صعزز فبا ابأق  تكيفة، اااع نطاؽ ليى ااإلنتاج التخاص ؾباالت ليشركة تفيح ال ي اغبج  ا افرات اقتاادصات -

 .اؼبكتيب التكسولوج  باؼبيتو  اغبج  افرات اترتبط ادالاا، ؿبياا التسافياة
 اؼبواصفات اؼبستجات افق اتاما  اإلداد اإلنتاج اأاالاب طرؽ  ي اغباص  التطور دبيتو  ترتبط ال ي اػبربة اقتاادصات -

 الاسالة جملموع اػباص السشاط ل لتعاقبة  لراح  لرب اؼبكتيبة، التجارب ليى التمادا اؼبطيوبة، االقتاادصة االتكالاف اؼبساابة
 .الدالاة أا احملياة بالبائة األلر تعيق اواء
  ي التباص  ل  حاث الدالاة، ااألاواؽ اؼبواقع ؼبختيف اؼبمازة االقتاادصة اػباائص ؾبموع ل  تعرب ال ي اؼبوقع اقتاادصات -

 .دارل نطاؽ ليى اؼبشرالات االاتثمارصة لوقع قرارات ليى اؼبؤثرة التكالاف ل  اغًنيا االسق  اإلنتاج لوال  تكالاف

                                                           
    .213زكرصا لطيك الدار  ،اضبد لي  صاحل،نفس اؼبرجع اليابق، ص 1

 .52،ص2008-2007غًن لسشورة جالعة لستور  قيسطاسة ، لاجيتًن راالةالجزائر ، حالة المباشر دراسة األجنبي االستثمار ،قرار زادة لمار 2
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 االاتثمارصة احج  اؼبشرالات احملققة، اإلنتاج اليتوصات اؼبستمجة، اإلنتاج أاالاب ليى اؼبباشر تأثًنيا حاث ل  التكسولوجاا-
 لعتربة؛ اإلكاناات لوارد السشاطات ل  ييه تيتدلا  الا االتطوصر البحث بسشاط ارتباطما إذل إضافة القائمة،

 إف السولاة، اؼبوقع السولاة الزاصا اػباصة اؼبزاصا ل  ك  بٌن تقاطعا ذلك صشك  حاث ليا ، اغباوؿ اامولة اؼباؿ رأس توفر -
 حد ليى ااؼبوقع بالشركة اػباصة اؼبزاصا لث  ييه أاااا ربكمما غًنيا داف الدالاة األاواؽ  ي الوقع  السشاط تداص  قرارات
 اواء؛

 خالؽبا ل  التفوؽ االتماز ا ليظمور اؼبيتعمية اانآلاات فاما، اؼبشاركة األطراؼ اطباعة هتاحد الد  اؼبسافية، اجود -

 :السياسية العوامل-ب
تزااؿ الشركات اؼبتعددة اعبسياات ألماؽبا  ي بائة دالاة تتي  بالتقيب ا التغًن ,احبك  تعاليما لع داؿ خارجاة  لك  لسما  

كما أف االطالع  ااااتما ا خاائاما فم  تتأثر هبا اتؤثر فاما ليا فم  تدرج ييا اؼبتغًن اربااؿ تكااف إارتاتاجاتما حبيب
 ي تكوف أاواقما ليتمدفة  يبكسما ل  اختاار أحي  اليب  ا الطرؽ ال ي سبكسما ل  الدخوؿ ليى جانب ل  ااااات الداؿ ال

ا التغًنات     كما أهنا ابدرااتما ؽبيه اؼبتغًنات اوؼ تتجسب كثًنا ل  اؼبخاطر الساصبة ل  التقيبات ،إذل الداؿ اؼبضافة 
اغباصية  ي ااااات الداؿ ,حاث أف الشركات اؼبتعددة اعبسياات دالا لا تبحث ل  االاتقرار ا األل  ا حىت لالقات طوصية 

 تكوف قد كما ،هتا ؼبستجا ليتميكة الف ييه الداؿ يبك   أف تكوف،األلد لع الداؿ ال ي تدخيما اكيا ليحفاظ ليى االاتمرارصة 
اكيا تبىن ،فبالتارل فم  ليزلة ,بازباذ القرار األلث   ي اختااريا لالارتاتاجاات  لييعما، أصضا لوزلة تكوف داق ؼبوارديا، فبونة

 لواقف لرنة  ي طرؽ التفااض لع ييه الداؿ ا اغبكولات .

 : الجنسية متعددة بالشركات الخاصة العوامل-ج
  ي اؼبكتيبة هتااخرب  ذبربتما اإلكاناتما  اعبسياة، لتعددة ليشركة اإلارتاتاج  التوج  ليى العوال  الداخياة اؼبؤثرة دبجموع اتتعيق
لاوالت اطموحات ا ثقافة اتوجمات  إذل إضافة األلماؿ،ا نقاط قوهتا ا أيدافما اؼبيطرة ليى اؼبد  البعاد ا القرصب , نشاط

 اؼبالكٌن اكيا اؼبيًنص  ؽبا .
درااة العوال  البائاة الداخياة ااػبارجاة، اربدصد الفجوة بٌن األداء اغبارل، الا هبب  ا اليابقةابعد اختاار الشركة ألحد اؼبداخ  

ااختاار اإلارتاتاجاة اؼبساابة ؽبا اتيتخدلما إلا ليى  صبدأ لتخي القرار  ي إهباد البدائ  اؼبختيفة غب  اؼبشكية ،أف صكوف ليا 
أا ليى ليتو  )الشركات التابعة( أا ليى ليتو  احدات األلماؿ اإلارتاتاجاة  ليتو  اؼبسظمة )اؼبتعددة اعبسياات، الدالاة(

 .وارلألا أنواع االارتاتاجاات فيسأيت ليى ذكريا  ي اؼببحث اؼب ،كما يبكسما االلتماد لدة اارتاتاجاات أا حزلة لسما   ،الدالاة
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 العامةأنواع االستراتيجيات  :المبحث الثاني

درااة العوال  البائاة الداخياة ااػبارجاة، اربدصد الفجوة بٌن األداء اغبارل، الا هبب  ا ألحد اؼبداخ  اليابقة بعد اختاار الشركة
ااختاار اإلارتاتاجاة اؼبساابة ؽبا اتيتخدلما إلا ليى  صبدأ لتخي القرار  ي إهباد البدائ  اؼبختيفة غب  اؼبشكية ،أف صكوف ليا 

ياات، الدالاة( أا ليى ليتو  )الشركات التابعة( أا ليى ليتو  احدات األلماؿ اإلارتاتاجاة ليتو  اؼبسظمة )اؼبتعددة اعبس
 كما يبكسما االلتماد لدة اارتاتاجاات أا حزلة لسما.   ،الدالاة

 

 :المطلب األول استراتيجيات المنافسة الكونية 
لقد تعددت اتسول  االارتاتاجاات اييا بتعدد اؼبدارس ،ليا اوؼ كبااؿ  ي ييا اؼبطيب ذكر أي  

 .االارتاتاجاات ا أبرزيا 
 ستراتيجيات المنافسة الكونية في الصناعةا ول :الفرع األ

ل  بوضعما   Porterقاـ  ،تيك ال ي ل  بٌن االارتاتاجاات ال ي أضح  تعد لقاااا جد شائع  ي ليـو اإلدارة ا االقتااد 
 1تقدًن ربيااًل اافااً الارتاتاجاات اؼبسافية الكوناة  ي الاسالة. اي : طرصق 
  : المنافسة الكونية الواسعة إستراتيجية-اوال 

أ  ،تتطيب  ييه اإلارتاتاجاة لمياات تاساع اااعة لتشكاية لرصضة ل  اؼبستجات ااػبدلات  ي صسالة ااحدة أا لدة صسالات
قد ا خط لستج ايو لبارة ل  ؾبمولة ل  اؼبستجات ال ي تقدلما الشركة اال ي صرتبط ك  لسما بانآخر بطرصقة لا، أف سبتيك الشركة 

ترتبط اؼبستجات لع بعضما البعض الاتخدالما نفس اؼبادة اػباـ  ي اإلنتاج أا نفس العمياة الاسالاة، أا نفس اػباائص 
ل  اؼبستجات ايو لبارة ل  كافة اؼبستجات  اأا أف سبتيك  لزهب.لاسالاة ليغيا ، الشمبو، القموةااالاتعماالت لث  اؼبسظفات ا

ال ي تقدلما الشركة الواحدة اصكوف اؼبزصج إلا ضاقا ، كشركة أب  ليحاابات انآلاة ا ال ي تقدـ لزهبا ضاقا ليغاصة حاث صوجد 
كرتصك إلأا لزصج لتيع كشركة جسراؿ  ،لاة اخط الربالج (لددا ؿبداد جدا ل  خطوط اؼبستج لدصما )خط اغباابات انآ

General Electric  ال ي لدصما لزصج لتيع جدا ل  اؼبستجات حاث صوجد لدصما شباناة خطوط ليمستج اي  اؼبااباح
ائاة الاغًنة، ااؼبعدات ااحملركات الكمرب الكمربائاة، ااألداات اؼبسزلاة الكمربائاة، ااؼبعدات الثقاية لث  لولدات الطاقة ليماانع،

 2الطباة، اؿبركات الطائرات، اخدلات الااانة ااإلصالح، ابعض األجزاء الكمربائاة اؼبختيفة.
ااالاتفادة  اؼبستج اسباز التكالاف بتخفاض تطباقما صيمح أف الاسالة قطاع الشالية  ي الكوناة اؼبسافية إارتاتاجاة لزاصا ل 

 دبمارات اإدارة جًدا كبًن رأس لاؿ تتطيب أهنا لاوهبا ل  لك  اؼبتسولة اؼبستج خطوط لرب االتعي  اػبربة لسحىن ل  القاو 
                                                           

 .105،ص 2006،األردف،، دار اؼبسايج لسشر ا التوزصعإدارة األعمال الدوليةؿبمود جاا  الامادل ، ردصسة لثماف صواف، 1
،غًن لسشورة راالة دكتورا  (،0111-0991التسويق االستراتيجي  وأىميتو في مسايرة العولمة االقتصادية ) إسقاط على الوطن العربي للفترة نور  لسًن ،2

 .31اعبزائر ، ص جالعة 
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 ل  ؿبددة قطالات  ي شدصدة لسافية تواج  اؼبسافية ل  اارتاتاجاات السوع ييا إذل تيجأ ال ي الشركات أف كما لالاة تسظاماة
 الاسالة. ياك 

 :الكونية التركيز إستراتيجية-ثانيا 

 تقيا   ي أا الاسالة ياك  ؿبدد  ي قطاع الكوناة الرتكاز إارتاتاجاة تيتمدؼ الوااعة الكوناة اؼبسافية إارتاتاجاة لكس ليى
 تطباق نتائج ل  اإلارتاتاجاة ييه تيتفاد القطاع ييا  ي حاة اؼبسظمة ل  الدفاع أج  ل  لاؼبًاا االتسافس اليوؽ ل  لعٌن
جمود  اتكثاف ليمخرجات فعالة تيوصقاة اشبكة ليمدخالت لرنة توزصع شبكة توفًن خالؿ ك ل لذ اغبج  اقتاادصات لفمـو
 التعي  لسحىن ل  االتمااز ااالاتفادة التكالاف قية قاادة تطباق ليى الكوناة الرتكاز إارتاتاجاة تيتسد ،االبحوث التطوصر

 لع التالـؤ ألغراض تعدصالت اؼبستجات تتطيب ال كما أكباء العادل ـبتيف  ي التيوصق  ااإلنتاج اغبج  القتاادصات الستجات
 . كرب  شركات قب  ل  الكوناة اؼبسافية تطبق إارتاتاجاة لييوؽ احملياة الشراط

 :)الوطني( المحلي التركيز إستراتيجية-ثالثا 

 اليكر األنفة الكوين الرتكاز لتطباق إارتاتاجاة لعقولة فرصة أ  توجد ال الممة جويرصة احملياة األاواؽ  ي االختالفات كان  إذا
 يبك  لك  ااػبدلات اؼبستجات  ي اتطوصر ربدصث اؼبيتمدفة البيداف تتطيب أاواؽ لسدلا تطبق اليوؽ ليى الرتكاز إارتاتاجاة

 اقإذل تضا ليحداد العابرة أا اعبسياات اؼبتعددة الشركات تيجأ ليلك األاواؽ ييه  ي تسافياة لازة ال ي سبتيك الشركات ؾباراة
 الشركات بٌن ل  بفعالاة الكوناة األخر  الشركات السافية حدة ليى ؿبي  اوؽ ك  اخرتاؽ بغاة اذلك اإلارتاتاجاة ييه
 .احملي  الرتكاز إارتاتاجاة تطبق ال ي اؼبممة
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 استراتيجيات المنافسة العامة )الدولية(  :المطلب الثاني

 كافاة اكيا التابعة، فرالما خالؿ ل  اؼبضافة اؼبختيفة الداؿ داخ  الدالاة الشركات لم  كافاة االارتاتاجاات ييه توضح
باارتاتاجاات اؼبسافية العالة ألهنا تايح ليتطباق  ي ك  لسظمة، اك  صسالة،  اتعرؼ،اؼبسافية الدالاة لع الشركات ييه تعال 

 لواط  اكيا لسافياما، ل  الدالاة الشركة لد  التماز ألهنا تبحث ل  جوانب ،اتبحث ل  اؼبازة التسافياة اإلارتاتاجاة اؼبؤكدة 
 :لياما  اي   االتعدصالت التحياسات اإدخاؿ تطوصريا اال ي صيـز لدصما الضعف

 :قيادة قلة التكاليف إستراتيجية: الفرع األول

 اؼبستج تقـو الشركة بإنتاجحاث  ي حاؿ التماديا ؽبا ، تضع ييه اإلارتاتاجاة الشركة  ي لوقف تكوف فا  كأق  اؼبستجٌن تكيفة 
بالفراع التابعة   اػباصة صباع التكالاف كما تقـو بتخفاض،اػبربة االكفاءة  باؼبسافيٌن اييا بالتماديا ليى قااااً  تكيفة أق  لسد

لدخالت اإلنتاج فبا يبكسما ل  االاتثمار األلث  ؼبوارد اإلنتاج ادبعاصًن مبوذجاة  اتكيفة االبحث االتطوصر كتكيفة اؼبباعات
 2:اتيتخدـ ييه إلارتاتاجاة بغاة ربقاق لا صي  ،1ابالتارل الباع بأاعار رائدة  ي اليوؽ 

 ربقاق . اؼبعتاد العائد ل  لتواط أليى ربقاق لائد -
 اؼبسافية اليعرصة. نطاؽ الشركة خارج لسافية ل  الاعوبة ألن  الدالاة لواجمة اؼبسافية لسح الشركة إلكاناة -
 التسافي  ؽبا. اؼبركز اتدلا  تقوصة -
 ااؼبخاطر االاتثمارصة. لواجمة الضغوطات سبكاسما ل   -

  إستراتيجية التميز الفرع الثاني:
ليى جع  اؼبستج لتماز افرصد ا صتاف خباائص  حاث تعتمد ييه اإلارتاتاجاة ،أا االنفراد  هالفراد ي  البحث ل  التماز ا

 لاؿ ااتثسائاة اتعترب ل  أكثر االارتاتاجاات تطباقًا اشاولًا ألهنا سبكسما ل  حوض غمار التسافياة حاث صابح ربقاق ليتو 
القوة لد  الشركة اييا لا ل  لواط   االيعر االتاغًن اؼبرانة ، ,اؼبوثوقاة اؼبتانة ،الوق ،اػبدلة  ، السولاة لعاصًن  ي التماز ل 

 Nikon. 3 اشركة لاسالة اليالات Rolexقال  ب  بعض الشركات  كرالكس 
 

لدـ  بالرغ  ل  لالاة رحباة ألا األيداؼ ال ي يبك  الوصوؿ إلاما بتطباق ييه اإلارتاتاجاة فم  دل  لوقعما التسافي  ا ربقاق
كما ، الشركة اهب ال ي تعم  اؼبضافة ليداؿ جدد دخوؿ لسافيٌن إلكاناة ل  كما تكسما ل  اغبد،اليوقاة  الزصادة  ي حاتما 

 4. ايرض اؼبضافة ا الداؿ يكوفمليت نتاجة االء نولا ل  اغبماصة سبسح ييه اإلارتاتاجاة الشركة
                                                           

 .103،ص2008،دار هباء ليسشر ا التوزصع,قيسطاسة ،اعبزائر،المؤسسة إستراتيجية رحا  حيٌن ، 1
 .163لرجع اابق ،صاإلدارة اإلستراتيجية العولمة والمنافسة،  كاظ  نزار الركباين،  2
 .163اؼبرجع اليابق ،ص 3
 .309،ص 2008,دار اؼبسايج,لماف  ,مدخل تكاملي اإلدارة اإلستراتيجيةصاحل لبد الرضا رشاد ا آخراف , 4
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  التركيز إستراتيجية الفرع الثالث:

صت  الرتكاز ليى جزء لعٌن ل  اليوؽ اتكثاف تيتسد ليى أااس اختاار ؾباؿ تسافي  ؿبداد  ي داخ  قطاع الاسالة حباث 
 اقطالات اليوقاة لي  الشرائح جغرافاا االرتكاز هبا فراع تواجد احملتم  اؼبضافة الداؿ أ  تقيا  ،نشاط اؼبسظمة التيوصق 

 ل  العم  أ  التكيفة دبركز االيتماـ األاؿ،ايساؾ اباالف لتحقاق ييه اإلارتاتاجاة  ،خدلتم  اؼبيتميكٌن ا العمالء اؼبستظر
  ي التماز ل  اؼبسظمة تبحث أف أ  التمااز دبركز االيتماـ يو االثاين القطاع اؼبيتمدؼ  ي بالتكالاف لازة اؼبسظمة ربقاق أج 
 اؼبستجات  تاساع خط ليى الرتكاز ل  اإلارتاتاجاة ييهاليابانية   Sonyشركة اوين  ااتخدل  اقد،القطاع  داخ 

اليوؽ  غباجات اليرصعة اكيا أتاح ؽبا االاتجابة اجملاؿ ييا  ي صسالاهتا اجعيما لتمازة  تطوصر لا لكسما ل  اإللكرتاناة اييا
 1.اؼبيتميكٌن اتطور أذااؽ

 األم و الشركات الوليدة  الشركة مستوى على العامة االستراتيجيات :المطلب الثالث

لداخيما أال انبا لدخ  األيداؼ ا اؼبدخ  الييوك  ا التسافي  ض الكتاب حبيب عب االارتاتاجاات افق ييه تقيا  يبك 
حاث يبث  لدخ  األيداؼ تيك الغاصات الطوصية أا اؼبتواطة اؼبد  ا ال ي تيعى الشركة إرل ربقاقما المولا قد تسدرج ييه 

ألا فاما ىبص اؼبدخ  الييوك  فاتمث   ي ، نكماشاتقرار أا اإلاإل ،السمو :األيداؼ ضم  ثالث توجمات  ي األغيب  اي 
الشركة لواجمة لوقف أا لواقف سبياما لياما لتغًنات أا  تلا أراد ةلتبار اإلارتاتاجاة دبثابة ايوؾ ترجع إلا  اؼبؤاية  ي حالإ

ؼبدخ  التسافي  فمو ا ي لا ىبص ا ،التجسب االتعااف   ،ربوالت  ي ؿباطما اػبارج  اتكوف الييوكاات اؼبستمجة كالتارل اؼبواجمة
اصمت  ييا اؼبدخ  بدرااة اغبق  ،صعترب اإلارتاتاجاة خطة لسافية  ي إطار قوالد لعرافة اشب  ثابتة أال اي  قوالد اليوؽ

يشركة ليا اوؼ نتكي  ليا  الي   لدخ  األيداؼ ألن  األكثر ااتعماال  ي اؼبراجع اال ىبتيف ل  اؼبدخ  الييوك  لالتسافي  
 .2 ي اؼبضموف

االت الكياد أا تدين جاذباة حإف يدؼ أ  لؤاية أا شركة  ي األص  يو السمو إال أف اؼبتغًنات ا الظرؼ الطارئة لث  
أا حىت التقياص ل   ،قد تفرض لياما اليجوء إرل  ضباصة لركزيا التسافي  اغبارل أ  )االاتقرار(،الاسالة اتعقادات اؼبسافية 

الس  يبك  تقيامما إرل ،3اييا حبيب لا تقتضا  ظرافما الداخياة ا تقيبات ؿباطما اػبارج  ، نشاطما )االنكماش(
 :التالاة االارتاتاجاات 

 
 
 

                                                           
 40،ص7002، جامعة الملك عبد العزيز ،جدة المملكة السعودية العربية ،اإلدارة اإلستراتيجية في البيئة العالميةهاني العمري،  1
 . 132،لرجع اابق،ص إستراتيجية المؤسسةرحا  حي  ،  2
 .140نفس اؼبرجع اليابق،ص 3
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 .النمو إستراتيجيات الفرع األول:
بدصية ا ال ي هتدؼ ك  لسما إرل ربقاق كرب اؼبؤاية أ  الزصادة ا التواع اي    اارتاتاجاات اإلارتاتاجاة ثالث ييه تتضم  

 :كالتارل 

 :التركيز إستراتيجية-أوال
اي  إارتاتاجاة السمو ال ي ترتكز ليى لستج أا خدلة ااحدة أا ليى لدد قيا  الرتابط ل  اؼبستجات ااػبدلات اتتبع ييه  

 نفس صسع ليى تطباقما االاتمرار صعين لك  ال 1،لسدلا تركز اؼبسظمة ليى زصادة اؼبباعات  ي أنشطة األلماؿ اغبالاة اإلارتاتاجاة
 ليلك ي  ال تعاق مبو اليابقة اػبدلة أا باؼبستج لباشرة اًنتبط صاسع لا ك  أف تعين ب  اإلنتاجاة األاالاب اؼبستجات بسفس

 حقق  ال ي الشركات ليى األلثية ال ،لياما الياطر لادة اليتقرة بطائة تكوف ال ي السمو فرص نولاة تقاد اإمبا إطالقًا اؼبسظمة
 Coca cola .2 شركة ا McDonald شركة ؽبيه اإلارتاتاجاة تطباقما  ي بايرًا قباًحا

 .األفق  اؼبستج االتكال  تسماة اليوؽ، االاتخداـ ييه اإلارتاتاجاة هبب االلتماد لي  أشكاؽبا أ  تسماة
 
  السوق: تنمية -ا

 اغبارل اليوؽ  ي أكرب ليى حاة اغباوؿ خالؿ الشركة ل  اخدلات ؼبستجات اليوؽ توااع شك  تأخي الرتكاز يسا  إارتاتاجاة
  ي لممة جاو اقتاادصة لساطق  ي خارجاة أاواؽ ل  تتضم  البحث كما احملي  اؼبيتو  ليى جدصدة أاواؽ إذل الدخوؿ أا

 ألرصكا  ي التواع إارتاتاجاة ل  ابتداء اليوؽ تسماة ليى تركازيا  يCoca cola  ي إارتاتاجاة شركة  اغباؿ يو كما العادل
اابًقا,  اليوفا ي اإلرباد الشرقاة اصبمورصات أارابا أاواؽ إذل اليرصع االدخوؿ الاٌن بيوؽ االاتثسائ  اااليتماـ اأارابا الشمالاة

 اجوديا دبياندة بولسدا ل  اإلارتاتاجاة  ي ابا  الوصوؿ إرل أاواؽ أاربا الشرقاة انطالقانفس  ABB   ةكما هنج  شرك
 3األؼباناة. اليوؽ  ي القو 

 : المنتج تنمية -ب
 لزاصا صضاف دبا بتاساعما تقـو اؼبسظمة ال ي األااااة ااػبدلات اؼبستجات ليى تغاًنات بإجراء هتت  ال ي الرتكاز إارتاتاجاة ي 
 تطباق ييه اإلارتاتاجاة ل  حالًاا  اصستج اليوؽ  ي اؼبوجودة أا اػبدلات باؼبستجات اؼبيتميك صية صوثق دبا أا جدصدة نولاة
 اييا لا جع  لعظ  شركات صسالة اليوؽ  ي اؼبسظمة لوقع تعزصز ااؼبتوقع ابالتارل الكي  الطيب حج   ي ليتمرة زصادة

 4لياما . تعتمد الاسالات اإللكرتاناة اشركات الياارات
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 : األفقي التكامل -ج 
 لستجات أا تاساع اػبدلات أا اؼبستجات نفس إلنتاج إارتاتاجاة ألماؿ احدات الشركة بإضافة اإلارتاتاجاة قااـ ييه تعين 

  ي صسالاة شركات بشراء اؼبسظمة تقـو لسدلا التكال  األفق  إارتاتاجاة تطبق ،األااااة ؼبستجاهتا اخدلاهتا الكمية لتشاهبة
 االحتااجات تيباة لغرض اذلك جدصدة إارتاتاجاة ألماؿ احدات أا لسشآت تقـو بإنشاء لسدلا أا الاسال  القطاع نفس

كما فعي  شركة   ،1ليمسظمة  جدصدة ااتثمارصة فرص ظمور بيبب أا الاسالاٌن اؼبشرتص  أا العمالء أا اؼبتزاصدة ليميتميكٌن
 .2الرائدة  ي مشاؿ أاربا   ( Skoda) اشركة اكودا ) (Audiفولكس فاج  بابتاللما لشركة أاد  

  :فبالتارل يبك  ؽبيه اإلارتاتاجاة أف سبك  الشركة ال ي تستمجما ل  
 تتعال  ال ي اؼبضافة الداؿ لدد اتوااع فا  تتعال  الي  اليوؽ تسماة -
 .بإنتاجما تقـو ال ي اغبالاة اؼبستجات ظ   ي لعما

 لكم  لستج إضافة أا بإنتاج  تقـو الي  الرئاي  اؼبستج اتطوصر تسماة -
 Volvoقال  ب  شرك ي  لعما .اأحي  لثاؿ يبك  االاتدالؿ ب  يو لا تتعال  ال ي اغبالاة اؼبضافة الداؿ  ي باع  ؽبا يبك 

األارل برتكازيا لي  قطاع الياارات الاسالاة ا الثاناة بالرتكاز  ،الرتكاز حاث التمدتا لي  إارتاتاجاة رانوRenault فولفو ,
 .3لي  قطاع الياارات السفعاة اكيتانبا التمدتا ليى إارتاتاجاة التكال  األفق 

  حاث قال  شركة فولفو بشراء ك  نشاطات شركة رانو ا اؼبتعيقة بإنتاج الياارات الاسالاة اهبيا اصي  إرل االاتحواذ لي
     ل  اليوؽ األلرصكاة اييا لا جع  لسما أاؿ لاسع ليياارات الاسالاة لي  اؼبيتو  األارايب 24ل  اليوؽ األاراباة ا27

كما لكستما ييه اإلارتاذباة ل  ربيٌن  لوقعما اليوق   ي مشاؿ ،ا الثاناة لي  اؼبيتو  العاؼب   ي ييا اجملاؿ ل  الاسالات 
          ؼبواصفات األاراباةاتطوصر لستجاهتا لبيوغ ا،اقتاادصات اغبج   مابيوغ ،باإلضافة إذل ت اؼبتحدة القارة األاراباة االوالصا

 ا األلرصكاة.

ااتبعتما باتفاؽ شراكة ، Samsung Motorsل  أصوؿ الشركة الكورصة االيونغ لوتور 70ألا شركة رانو فقال  بشراء 
ابانتماج ،ا ال ي تعم   ي نفس ؾباؿ صسالتما   daciaمث قال  بشراء الشركة الرالاناة داااا  Nissanأخر لع شركة ناياف 

 4ييه اإلارتاتاجاة لززت لوقعما  ي أاواؽ الياارات السفعاة ا خاصة اليوؽ األاراباة اعبسوباة ا الشماؿ إفرصقاة.

 

 

                                                           
 .220،ص2007شر ا التوزصع،لماف ،األردف،دار اغبالد ليسإدارة األعمال الدولية)اإلطار العام(،لي  لباس، 1
 .49االـ الرابض ، لرجع اابق،ص 2

3Giorgio Pellicelli, Stratégie d entrepris, édition de Boeck université, 2002. p282- 283. 
4Giorgio Pellicelli ,op.cite,p315. 
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 : التكامل العمودي إستراتيجية-ثانيا 

 التكال  أا ( األلالاة )اإللتدادات األلال  التكال  ربقاق هبدؼ جدصدة بااتثمارات الدخوؿ تيتيـز ال ي السمو إارتاتاجاة اي  
 1 .الوق  كيتانبا  ي نفس تسفاي اختاار ( أا اػبيفاة اإللتدادت  اػبيف )

 ل  اعبمية باع لتاجر كإنشاء ،صقاد بالتكال  األلال  توااع األلماؿ اؼبياندة ؼبخرجات السظاـ اإلنتاج  ل  ايع اخدلات ا
 التوزصع قسوات ل  أكرب لرانة اربقاق نيبة األرباح رفع أج  ل  اذلك االتوزصع بالسق  لتخااة شركات إنشاء قب  الشركات أا

  ي لساصر اؼبدخالت تدل  ال ي األلماؿ توااع فاعين اػبيف  ألا التكال  ،اؼبستج السمائ   انولاة االلة ليى ااحملافظة االسق 
 أغيب دخوؿ يو التكال  ل  السوع اؽبي األلثية اؼبعرافة ل  ، لاسعة شب  اايع أجزاء أا اطاقة أالاة لواد ل  اإلنتاج  السظاـ

 نولاة ليى الياطرة ل  أليى ليتو  ربقاق لغرض االبالاتاكاة الزجاجاة تاساع القارارات ؾباؿ  ي ليمشرابات الكرب  الشركات
 .2حد أدىن إذل التكالاف السمائ  اخفض اؼبستج

ااتخداـ ييه اإلارتاتاجاة صؤد  إرل خيق اوؽ داخياة بٌن الشركات ال ي تعم   ي نفس اجملاؿ كمجاالت صسالة لواد  أفكما 
د  إذل ازدصاد حج  التبادؿ التجار  بٌن الشركات صؤ ييا التكال   أفباإلضافة إذل لا ابق ف3،التعدص  الواد البساء ا انآالت

 Intraا لشرالاهتا التابعة أا فرالما اؼبختيفة، ا ي  ذبارة ضخمة تتدفق داخ  إطار ييه الشركات اتعرؼ  لتعدصة اعبسياات 
–Fiirm  4شركات أخر .، ا صسبع ذلك ل  أف اؼبستج السمائ  ليشركة لتعدصة اعبسياة يبث  ؾبمولة لكونات أجزاء ل  إنتاج  

  :التنويع إستراتيجية-ثالثا

 بتسفاييا تقـو ال ي األلماؿ طباعة ل  سباًلا ـبتيف األلماؿ ل  جدصد لاداف  ي الدخوؿ اإلدارة زبتار أف التسوصع إارتاتاجاة تعين
 التسوصع اإلنتاج  الدالاة اإلدارة زبتار اؼبستجات ل  قيا  لدد أا لستج ليى االلتماد ل  فبدال، طوصية الفرتة اغباضر  ي الوق 
 فف  حالة التسوصع اؼبركز، التسوصع إلا لركزا)لرتبط( أا ـبتيطا )غًن لرتبط( صكوف اقد،األرباح اتسماة اؼبخاطر ذبزئة هبدؼ اذلك
أكثر ل  اييا ل  خالؿ اجود ظبات لشرتكة بٌن ااحد أا  الدالاة الشركة هبا تعم  ال ي الاسالة ؾباؿ بسفس التسوصع صرتبط

اتعد لمياة ،الدالة األـ  ي اؼبوجودة تيك ل  زبتيف اؼبضافة الداؿ  ي لستجات إنتاج اتيوصق كما تتاح ؽبا،لكونات السشاط 
  األرباح ليى الشركة ؽبيه الكي  االلتماد تقيا  أج  ل  اذلك Philip Morrisالتسوع ال ي قال  هبا شركة فياب لورصس 

 

 

                                                           
1Giorgio Pellicelli  ,op.cite , 281. 
2Ibid , 293.300. 

 .220لي  لباس، لرجع اابق، ص 3
 .162لرجع اابق ،ص ،لبد اؼبطيب لبد اغبماد  4
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األغيصة اسبيكما لشركة  تاساع نشاط صسالة اؼبشرابات اكيا ؾباؿ إرلاييا بدخوؽبا  ل  ابرز األلثيةاليجاصر  باع ل  الساذبة
 .1ا التبغ  حاث توجد ظبات تيوصقاة لشرتكة بٌن ؾباؿ صسالة اؼبشرابات ، Miller praying  ) لايربرصسسغ )

 ال ترتبط الكسما هبا تعم  ال ي اؼبضافة الداؿ  ي تيوصق لستجات بإنتاج ا الدالاة تقـو ـبتيطا فالشركة لا كاف التسوع ةألا  ي حال 
تتمك  الشركة لتعدصة اعبسياات ل  اعبمع اهبيه اإلارتاتاجاة  ،األـ دالتما  ي تقـو بإنتاجما اتيوصقما ال ي اغبالاة اؼبستجات بتيك

لشبكة فسادؽ شًناتوف اؼبستشرة  ي لدف العادل كي  TTTبٌن أكثر ل  نشاط  ي آف ااحد، لث  التالؾ الشركة الدالاة ليتيغراؼ 
،بأف ؽبا أحد لشر ؾباال ليسشاط Roylheonتقرصبا، اكيا شركة لاوف ؼبااه الشرب، سبتيك لددا ل  الاحف كما تسوه شركة 

اؼبرتا إذل اػبدلات  سبتد ل  صسالة الطاقة السواصة ا التكسولوجاا اغباوصة إذل الغياء ا الييع االاتمالكاة اؼبختيفة، ا ل  خطوط
  2البائاة اؼبختيفة.

 :لا صي  صكوف السمو خارج  بتطباق الشركة  أفيبك  باإلضافة إذل لا ابق 

 اؼبضافة أخر  أا شركات الداؿ لسظمات إنتاج اخطوط أصوؿ بشراء الدالاة الشركة تقـو حاث :االمتصاص أواالستحواذ -ا
هبا اييا لا يبكسما ل  ض  لستج أا لستجات أخر  اأاواؽ  تقـو ال ي الدالاة ليعميااتإهباد ضمانات  بغرض هبا تعم  ال ي

 . 3أخر  جدصدة

 ااحدة  ي شركة أكثر أا ؿبياة اشركة دالاة شركة أا دالاتٌن أا أكثر ل  شركة ، شركتٌن ارباد ا التحاـ دبعىن :االندماج  -ب
الشركات  تأخي اا  احد  الشركات أا كيتانبا  أا اظبا جدصدا اتيغى جدصدة شركة بيلك لتستج العمياات فاما تتوحد جدصدة

 .4اؼبسدؾبة اييا لا صيمح بوجود اوؽ أااع ؽبيه الشركة

 التيوصقاة أا أا اإلنتاجاة اؼبالاة لواردي  بتوجا  ؿبياة اأخر  أكثر أا دالاة شركة تقـو بأف اذلك 5:المشتركة المشروعات-ج
 جدصدة اصكوف ليتقال ا ل  إدارة خاصة.  لستج أا إذل لشراع اؼبشاركة لشراط افًقا - لسما لزصج أا البشرصة أا

 :ألا الغاصات ا األيداؼ ال ي تابوا الشركات اؼبتعددة اعبسياات لبيوغما ا ربقاقما بانتماجما ؽبيه اإلارتاتاجاة فم  كال ي

 .الدالاة ااؼبباعات األرباح زصادة -
 .هبا تعم  ال ي اسالةال  ي ااالاتمرار البقاء  -
 .هبا تعم  ال ي اؼبضافة  الداؿ بعض  ي لياما تفرض االضغوطات ال ي الدالاة، لضغوطات اليوؽ االاتجابة -
 .اؼبضافة  ي الداؿ ااؼبيتميكٌن العمالء أذياف  ي اليوقاة اشمرهتا الشركة القااـ برتااخ اا  -

                                                           
 221لي  لباس،لرجع،اليابق، ص 1
 .163رجع اليابق ،صللبد اؼبطيب لبد اغبماد ،  2
 .145رحا  حيٌن ،لرجع اابق ،ص  3

4 Giorgio Pellicelli ,op.cité,p 355. 
 .145رحا  حيٌن ،لرجع اابق،ص 5
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 :االستقرار إستراتيجيةالفرع الثاني :
 1اأرباحما لباعاهتا مبو ؿالعد اليوقاة اغبالاة اغباة ل  االدفاع اليوؽ  ي ليمسظمة اغبارل الوضع ليى احملافظة إارتاتاجاة اي  

 بإجراء اؼبسظمة تقـو اإلارتاذباة ييه إطار فف  العكس ش ء ليى ال نعم  أف لدخ  تعين ال االاتقرار إارتاتاجاة أف ،أ 
 مبًوا لعقوال اإلارتاتاجاة ييه تطباق خالؿ ل  اإلدارة ربقق أف يبك  ؽبيا اإلنتاج اطرؽ اخدلاهتا لستجاهتا ليى طفافة تغًنات
  3:ارتاتاجاات بدصية اي  كاأليت إتما لدة اتسدرج رب 2السمجًاا بطاًئا الكس 

اصقد هبا ااتمرار الشركة أا اؼبؤاية ليى نفس السمج داف أ  تغاًن صيكر اييا إلا لعدـ اجود  :إستراتيجية عدم التغيير-ا
 أ  لدـ اجود فرص ااكبة أا هتدصدات خارجاة.،تغًنات  ي البائة الداخياة ا اػبارجاة ؽبا 

 ي انآجاؿ البعادة أ  التضحاة  تقود ييه اإلارتاتاجاة إذل زصادة الربح  ي أاقات القاًنة لقاب  الركود :إستراتيجية الربح-ب
 بالسمو اؼبيتقبي   ي ابا  الربح اغبارل.

اي  إارتاتاجاة تيجا إلاما الشركة  ي حالة لا كان  تعاين ل  ااتسزاؼ ليموارد االطاقات  :إستراتيجية التوقف و التريث-ج
 دل  اتعزصز تيك اؼبوارد اتتمث   ي لمياة خفض األيداؼ.   ةاييا بغا

اي  تستمج  ي حاؿ حداث تغًنات  ي البائة اػبارجاة ليشركة اليى ضوئما تقـو  :ية  الحركة مع الحيطة مع الحذرإستراتيج-د
 الشركة بتبطئ اتًنة إارتاتاجاتما ليسمو.

تقـو ييه اإلارتاتاجاة ليى لبدأ التقيا  ل  حج  أا حىت االاتغساء ل  بعض األنشطة ال ي دل تعد : إستراتيجية الحصاد-ه
 اهنا تطوصريا .بإلك

اؿ اجود أنشطة جدصدة تكوف فاما لمياات السمو فبكسة فتقـو باختباريا حتستمجما الشركة  ي :  إستراتيجية النمو التدريجي-و
 لع اغبفاظ ليى ااتقرار باق  األنشطة.

 
 :االنكماش  ستراتيجياتإالفرع الثالث 

فاما  تقـو الشركة ،تعتمديا الشركة  ي حاؿ اجود أزلات طارئة   حاث السفقات زبفاض بإارتاتاجاة أصًضا اإلارتاذباة ييه تيمى 
 اؼبسظمة اجود هتدد أزلة  خطًنة لتجااز أا اؼبسظمة اضع  ي جد  تديور إصقاؼ أج  ل  اذلك شالية باورة بتخفاض لميااهتا

 ح  حااهتا ااغالبا لا تكوف الشركة سبر  دبرحية حرجة ل  لر ،األلماؿ لاداف  ي اااتمراريا
اتسدرج ،4أف تسجح  ي العودة إرل نقطة انطالؽ جدصدة بعد احتوائما لعوال  الفش  أا تفش  أكثر ازبرج ل  دائرة اؼبسافية   فإلا 

 1:رب  إارتاتاجاة االنكماش لدة اارتاتاجاات لسما

                                                           
 .202الركباين،لرجع اابق ،صكاظ  نزار  1
 .53،ص1999،دار زيراف  ليسشر ،األردف ،اسة   إستراتيجية التسويقبشًن العالؽ اآخراف ،2
 .220،صاألردفالطبعة األاذل,دار اائ  لماف ,أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية , لؤصد اعاد اليي 3

 .205كاظ  نزار الركباين،لرجع اابق، ص 4
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 :إستراتيجية التحول  -اوال
اتقي  إذل لرحيتٌن األارل انكماش  ،اػبطورة بعد ةفاما لكسما لاي  بالغ شرةتلستتبعما الشركات  ي حاؿ لا كان  اؼبشكالت 

دل  ا االاتقرار ابداريا تسطو  ليى اضع برنالج لتثبا  لصمدؼ زبفاض اغبج  ا التكالاف ألا اػبطوة الثاناة فم  ـبااة 
 اضع الشركة اعبدصد.

  :إستراتيجية التجريد)البيع(-ثانيا
تدين أداء إحد  احداهتا اإلارتاتاجاة أا لدـ االنيجاـ اؼبيج   ي احد القطالات لع  ة ي حال تيتعم  ييه اإلارتاتاجاة

 القطالات األخر  التابعة ليشركة.

 :إستراتيجية االلتفاف-ثالثا 
اإلنتاج  ض العمياات الغًن فعالة بغاة زصادة فعالاة لمياة عاؼبسظمة ا االاتغساء ل  ب لمياات تغًن اإلارتاتاجاة ييه تيتمدؼ 

ا الرتكاز الشدصد لياما لع االحتفاظ باألنشطة القديبة اك  ييا بغاة  أنشطة األلماؿ ل  جدصدة أنواع إذل كك  أا االنتقاؿ
 لواجمة التمدصدات البائاة اواء كان  داخياة أا خارجاة .

 التصفية إستراتيجية-رابعا
إلا   ي حاؿ فش   تيجأ الي   األخًن اغب  تكوف دبثابة اػباار ااالنكماشاة ليشركة  حاث  اإلارتاتاجاة اػباارات أخر اي : 

 أصوؿ ك التسازؿ ليى  أ  ،حاث تقـو اإلدارة بالتافاة اؼببكرة اييا لتفاد  اإلفالس ،االارتاتاجاات اليابقة  ي لعاعبة األزلة
 اؼبيانبٌن فاما . لتزالاهتا ا دصوهنا اػبارجاة اتوزصع الباق  ليىإ الشركة اربوصيما إذل ااولة لتيدصد

 

  :المختلطة االستراتيجيات-خامسا

 أا ؽبا التابعة اإلارتاتاجاة احدات األلماؿ ليتو  ليى ارتاذبااتاإل ل  لتسولة حزلة بتطباق األحااف بعض  ي اؼبسظمات تقـو
 لابرة أا األلماؿ لتعددة الكرب  الشركات  ي التطباق شائع االارتاتاجاات ل  السوع ييا الوظافاة االارتاتاجاات ليتو  ليى

  ي ـبتيفة اارتاتاجاات الشركات بتطباق ييه تقـو الادة العادل ل  ـبتيطة أاواؽ  ي زبدـ ال ي الكرب  الاسالاة اغبداد االشركات
  ي اؼبرتاكمة ااػبربات اؽبائية ااؼبوارد التسظاماة القدرات نظًرا  لتوفر لتتابعة ابطرصقة ـبتيفة اارتاتاجاات بتطباق أا الوق  نفس
 اإلارتاتاجاة. ااإلدارة التغاًن

 
 

                                                                                                                                                                                       
- 230.ص، ص، 2009لسمج لعاصر، دار الاازارد  ،لماف ،األردف ، اإلستراتجية والتخطيط االستراتيجي ،اائ  صبح  إدرصس،خالد ؿبد ب  ضبداف 1

231.. 
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 الجنسية متعددة الشركات فروع إستراتيجية :المطلب الرابع

 ـبتيفة أاواؽ اييا حبك  لميما  ي،اػبارجاة  ل  وبتك لع البائةفم  أاؿ تعد فراع الشركات الواجمة األلالاة ليشركة األـ 
اػبارجاة،ل  الشركة  البائة إذل ا بالتارل فم  أقرب،تياًنيا  ليى القائمٌن الؤيالت تاقدرا تإلكاناا ذلك  ليى  ي لعتمدة

     White ااص " األـ ا ال ي سبي  لياما اااااهتا العالة ,لكسما تيمح ؽبا بالتكاف لع األاضاع احملاطة هبا ليا اجد اطور ا
 1:صي  فاما ا ال ي يبك  إهبازيا اعبسياة، لتعددة الشركات فراع االارتاتاجاات زبص هبا  ل  أنوالا Pointer ا بوصسرت

حاث  ، األـ الشركة إلارتاتاجاة اؼبطابقة أا السيخة  : Miniature Replicaالمصغرة  النسخة إستراتيجية-أوال
 ا اؼبضافة الداؿ األـ  ي الشركة لستجات خطوط بعض اتوزصع إنتاج  ي الفراع تيتخدـ ، فاف اإلارتاتاجاة ادبوجب  ييه

 ؽبا. اؼبيتقبية
 ل  صت  اإلارتاتاجاة كآلاات ا لسافي  ييه افق تيتخدـ الفراع:  Marketing Satelitالتسويق  فضائية إستراتيجية-ثانيا

 اؼبضافة. الداؿ أاواؽ فضاءات ـبتيف  ي األـ الشركة لستجات توزصع خالؽبا
 لستج حقاق  إذل الفراع  ي يده اغبالة تتحوؿ :Rationalised Manufacturer الرشيد المصنع إستراتيجية-ثالثا

 العاؼباة. أا اإلقياماة احملياة أا لألاواؽ اواء توج  جايزة، تالة لستجات ل  لعٌن لسوع أا اؼبستجات، أجزاء ل  لبعض
 بعض اتوزصع اإنتاجتطوصر   ي الفراع تيتخدـ دبقتضايا:  Product Specialistالمنتج  في التخصص إستراتيجية-رابعا
 العاؼباة. األاواؽ كبو اؼبوجمة اؼبستجات خطوط ل 

 ألماؿ خطوط ااتقاللاة تطوصر ايسا سبسح ليفراع: Stratégie Independentالشامل  االستقالل إستراتيجية -خامسا
 حاث احملياة ىبص األاواؽ، اييا فاما هبا اػباصة البائاة اظراؼ لتغًنات الفراع حاجة تقتضا  لا حبيب توجمما اأنشطة، ا
 العاؼباة. األاواؽ أا هبا، احملاطة اإلقياماة لألاواؽ أا تتمركز،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .201،200 ص ص،، لرجع اابق لرداا ، كماؿ 1
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 االستراتيجيات الوظيفية و استراتيجيات الدخول إلى السوق :المبحث الثالث 

أخر  تعرؼ باػباارات  ارتاتاجااتإاات لي  يباإلضافة إرل االارتاتاجاات اابقة اليكر تعتمد الشركات اؼبتعددة اعبس
االتطوصر ا الرق  هبا  االبحوث ,التيوصق اإلارتاتاجاة لي  اؼبيتو  الوظاف   اال ي تعىن بتطوصر أنظمتما اػباصة  بالتموص  ااإلنتاج

 اعبودة إدارة ، األجزاء تسماط ، األاعار البفاض ، اقتاادصات اغبج  القاو  ل  االاتفادة ربقق الي  صتاح ؽبا اؼبيتو  إرل
 كما أهنا تعتمد ليى طرؽ ااارتاتاجاات زبص أمباط الدخوؿ إذل اليواؽ العاؼباة .  ،الشالية 

 االستراتيجيات الوظيفية :المطلب األول 

العالاة أ   اإلارتاتاجاةالكسما تدخ  رب  لواء لك  احدة اظافاة اارتاتاجاات خاصة هبا  أفالوظافاة  ي  االارتاتاجااتتتمث  
 ايبك  تقيا  االارتاتاجاات الوظافاة كالتارل العالة ليشركة ،  األيداؼتيالد ليى ربقاق  أهنا

 استراتيجيات التمويل في الشركات المتعددة الجنسيات  :األولالفرع 

اقرار اإلنفاؽ ،كقرار التموص    اتتخي ييه القرارات اإلارتاتاجاة،هتت  ييه اإلارتاتاجاة باػباارات اإلارتاتاجاة ذات األبعاد اؼبالاة 
ا االاتثمار  اربدصد التوجمات الرئاياة لتوزصع األرباح  ي حداد ايطة اإلدارة العياا الف ؽبا تأثًن كبًن لي  األداء اؼبارل ليشركة كم

رة العائد اتقيبات أهنا سبكسما ل  ذبسب اؼبخاطر  ي بائة تتعدد فاما ازبتيف التقيبات ااؼبخاطر ال ي تتعال  لعما كمخاطر خيا
ايساؾ لدة خاارات تعتمديا الشركات اؼبتعددة اعبسياات فاما ىبص قرارات البحث ل  لاادر التموص   ،1أاعار الارؼ ..اخل

 .الداخياة ا اػبارجاة ال ي تقـو هبا 
 التمويل الداخلي -أوال 

,اصتمث  (Autofinancement)صعترب ييا السوع ل  التموص  الشك  األاؿ لتموص  الشركات، ااؼبيمى أصضا بالتموص  اليايت 
 تيجأ ال ي الوضعاة ل  الداخي  التموص  صعرب كما العالية، ؾبموع فرالما إذل اؼبمسوحة قراضما ا األـ الشركة ليانبات ؾبموع ي 
  ل  فائضة فاما الياولة حاث تكوف  األخر  الفراع ل  الالزلةهتا سبوصال ليى اغباوؿ ااولة  إذل إذل حباجة ي  ال ي الفراع فاما

 التموص  نيبةبيغة  فيقد فرالما، اؾبموع الشركة نشاطات سبوص   ي اؼباادر أي  صشك  أصبح اغباجة ,ليا فاف ييا اؼبادر
 2هتا .سبوصال ؾبموع ل  % 70 ل  صزصد لا العاؼباة األاواؽ ـبتيف  ي العالية األلرصكاة الشركات الداخي  لفراع

 التحويل سعر مفهوم -ا

أف اعر التحوص  يو لبارة ل : "اليعر احملدد لتحوص  أا باع الييع بٌن الشركات  " اآخراف Czinkota "صر  تزنكوتا 
الييع "الثم  احملدد لباع  أا لبارة ل  افرالما  ي األاواؽ الدالاة " (الشركة األـ) اؼبرتبطة ببعضما البعض أا بٌن اؼبركز الرئاي 

 1ائية الشركة الواحدة.بٌن فراع ل

                                                           
 .303،ص 2002،األردف، ، دار األيياة ليسشر ا التوزصع،لمافإدارة األعمال الدولية مدخل تتابعيشوق  ناج  جواد ، 1
 .120 ص ، 1998 ناوصورؾ، ا جساف اؼبتحدة، األل  ، 1998 العالمي االستثمار تقرير األنكتاد، 2
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تعرب ييه انآلاة ل  التحك   ي األاعار، إلا بالتخفاض أا بالرفع التعيف ، اذلك ل  أج  التمرب ل  الضرصبة ليى أرباح كما 
ـ. كما تعترب أداة فعالة لتحوص  األرباح كبو الفراع غًن اإلنتاجاة اػباضعة لضرصبة الشركات، اليى األرباح احملولة إذل الشركة األ

اي  ، (Les Paradis Fiscaux )لسخفضة، ااؼبتوطسة لثال حاث تطبق تشرصعات خاصة  ي ييا اجملاؿ كاعبسات اعببائاة 
بالتا  فم  تكيب الشركات لتعددة اعبسياة  تيمح ليشركة التقيا  ل  اغبقوؽ اعبمركاة، اذلك بتخفاض أاعار الواردات لثال،

اتتاح ؽبا فرصة تسماة اتعزصز اؼبركز التسافي  لفرالما ا حىت لراكزيا  ،الوااية الفعالة لتخط  لدة لقبات  ي ابا  ربقاق أيدافما
 .2الرئاياة 

 :أنواع أسعار التحويل -ب
ج  توصا  أرباحما إذل الطرصقة ال ي تيجأ إلاما الفراع ل  أترتبط ااااات ترحا  األلواؿ بتدخ  لوال  لتعددة، اال ي ربدد  

 GRAY :3 جرا ـ ،اتيتخدـ الشركات نولٌن ل  أاعار التحوص  حبيب الشركة األ
 صيتخدـ الي  اليعر ايو:  " Intra-Country Transfer Price" الواحدة الدولة داخل التحويل سعر-1
 صقـو ال بالتاساع صقـو الي  الفرع أف حاث البيد،  ي آخر فرع خالؿ ل  تباع لك  الداؿ إحد   ي اؼباسعة الييع ربوص   ي

 اؼباارصف اتغطاة التشغا  ربح يالش لقاب % 10 زائد التاساع تكالاف إصبارل ل  لبارة اليعر اييا. الدالة ييه  ي بالباع
 .اإلدارصة

 اؼباسعة ليييع الباع شب  يو: Inter-Country Transfert- Priceأخرى لدولة الدولة من التحويل سعر -2
 الساذبة اإلضافاة اإلدارصة السفقات لتغطاة% 10 بسيبة األاؿ ل  صزصد الثم  اييا أخر  دالة  ي باعما صت  اال ي الداؿ إحد   ي
 .ربح يالش اربقاق الدالة خارج الباع جمود ل 

التحوص  باإلضافة إذل توفًن التموص  لأرب أخر  ليشركات اؼبتعددة اعبسياات ا ال ي يبك  تيخااما  ي السقاط  ربقق أاعار
 4التالاة:

 العائد ازصادة الضرصباة األلباء زبفاض -
 التجارة قاود ليى التغيب -
 الدالاة األاواؽ  ي التسافي  اؼبركز تسماة -
 العاؼباة األاواؽ  ي التغيغ  ليتو  زصادة -
 األرباح ليى القاود كير -
 
 

                                                                                                                                                                                       
 .52،صلرجع اابق أحياػ  لثمانػ ،   1
 328 - 327،لرجع اابق،التسويق الدوليلبد اليالـ أبو قخف ،  2
  .53،ص،لرجع اابق أحياػ  لثمانػ ،  3

 .57، 56،ص ،لرجع اابقأحياػ  لثمانػ  للمزيد من التفصيل انظر ، 4
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 :التمويل الخارجي  -ثانيا

لتماد ليى القراض اػبارجاة ل  طرصق البسوؾ أا اإل  أ خارجاة،صك  ؽبيه الكاانات أف تيجا إذل لاادر إقراض اسبوص  كما  
ل   أاقرتاض التموص  ل  طرصق اإل إذللاادر اإلقراض األخر  أا طرح أاممما ليتدااؿ  ي البورصات ،اصسقي  التموص  اػبارج  

 طرصق اؼبيانبٌن .

  :التمويل باالقتراض -ا
اتخداـ  ي التموص  حاث صت  التموص  ل  طرصق الدص  اييا لرب لمياات االقرتاض ل  البسوؾ بشك  ييه الطرصقة ي  الشائعة اإل

اتت  لمياة االقرتاض ل  البسوؾ العاؼباة ،اسدات اأاراؽ لالاة لتعيقة هبيا الشأف  اتادارإلباشر أا ل  باوت اؼباؿ أا ل  خالؿ 
إضافة إرل إلكاناة طرح اليسدات  ي األاواؽ اػبارجاة ؿبيوبة بعمالت أجسباة لتداالة ،أا البسوؾ احملياة  ي البيداف ال ي تعم  هبا 

 .1األـ  يديا ي تعم  هبا خبالؼ اوؽ لاؿ ب ي أكثر ل  اوؽ ل  األاواؽ ال
 
 :التمويل من خالل المساىمين  -ب
السوع الثاين ل  لاادر االقرتاض اصعين قااـ الشركة بطرح أام  ااسدات  ي البورصات  ي األاواؽ أاواقما األـ أا األاواؽ  ايو

طرح األام  اػباصة بتيك الشركات  ي ك  األاواؽ اؼبالاة العاؼباة اؽبالة لث  ج ل  لمياة تسا ،2اػبارجاة ال ي تعم  فاما
، يونج كونج Emerging Marketsناوصورؾ،طوكاو،لسدف،فرانكفورت، ا غًنيا ب  أصضا فاما صيمى باألاواؽ السايضة 

ييه الشركات، ا بالتحدصد ل  اسغافورة، ا غًنيا ، إلكاناة اجود ليانبٌن ل  ك  داؿ العادل يبك  أف تاب لدخراهت   ي 
 3خالؿ حوافظ األاراؽ اؼبالاة لد  البسوؾ اؼبتيقاة لتيك االاتثمارات.

فمثال  ي الااباف ال تشجع اغبكولة قااـ ،لك  صعد االاتثمار  ي الشركات اؼبتعددة اعبسياات لفممويا جدصدا  ي غالباة الداؿ 
أا أف صسدفع االقتاادصوف الااباناوف اأصحاب رؤاس األلواؿ لالاتثمار  ي ااتثمارات أجسباة  ي اقتااديا ا شركاهتا القائمة 

  4شركات أجسباة .
 

 استراتيجيات التسويق : الفرع الثاني 

تعتمد إارتاتاجاة التيوصق  ي الشركات اؼبتعددة اعبسياات لي  اإلارتاتاجاة العالة لشركة اييا بالتباريا لتغًنا  ي دالة 
اتكوف لاحوبة بدرااة  5،الكوناة العالة ليشركة لع االارتاتاجاات الوظافاة األخر  كاإلنتاج ا التموص  اغًنيا اإلارتاتاجاة

                                                           
 .309لرجع اابق،ص  ،صواف لثماف ردصسةجاا  الامادل ،  ؿبمود 1
   309ص اؼبرجع اليابق،نفس  2
 . 168ص ، مرجع سابق ،لبد اؼبطيب لبد اغبماد  3
 . 312،ص 2002،لماف ،األردف ، ليسشر ا التوزصع،األيياة  إدارة األعمال الدولية مدخل تتابعي شوق  ناج  جواد، 4
 . 144ص،لرجع اابق ، التسويق الدوليلبد اليالـ أبو قحف ،  5
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البائة اػبارجاة ا الداخياة ليشركة كما تكوف لاحوبة بتقيا  اوق  لعٌن االعم  ليى إشباع ييا التقيا  ل  خالؿ االاتخداـ 
  1ل  لستج اطرؽ التوزصع ا تراصج ا تيعًن. األلث  ا األنيب لعساصر اؼبزصج التيوصق 

صعدا كون  لبارة ل  نشاط دصسالاك  لبتكر ليبحث  التيوصق الدارل ال "أن  : ليى "   PHILIP  KOTTERصعرؼ "
 . 2 " ل  اؼبيتميك القانع  ي اوؽ تتماز بالتفاات ا التعقاد ، ا الوصوؿ إذل ييا اؼبيتميك ا إشباع رغبات 

التيوصق الدارل بالسيبة ليشركة لتعددة اعبسياة ل  لبدأ التخاص  ي اإلنتاج اتزداد اضوحا ل  خالؿ درااة كما تظمر أنباة 
اربتو  إارتاتاجاة التيوصق الدارل ليى لدة  3،الطرؽ اؼبمكسة ليدخوؿ إرل األاواؽ اػبارجاة الي  أ  ليتو  ا بأ  ايعة

تراصج( ،توزصع،تيعًن،اارتاتاجاات اؼبزصج التيوصق  )لستج ،رتاتاجاة لييوؽ التجزئة اإلا ،ربيا  اليوؽاارتاتاجاات بدصية لسما 
  :اي  كاأليت

 :سياسات المزيج التسويقي الدولـي-أوال 
إف إلداد برنالج اؼبزصج التيوصق  الدارل، صتطيب أف صكوف يساؾ زبطاط ا تسظا  ا رقابة ليجمود التيوصقاة، ااؼببساة ليى درااة  

اليوؽ اؼبيتمدؼ ل  حاث خاائا ، احجم ، التطيبات ، ... اذلك هبدؼ تقدًن لستجات تتسااب لع حاجات ا رغبات 
يو بادد زبطاط الوظائف ا اػبطط التيوصقاة، أف صكوف ليى لي  تاـ باألداات اصسبغ  ليى لدصر التيوصق، ا ،اؼبيتميكٌن 

اصطيق ليى ؾبمولة األنشطة اؼبيتخدلة لاطيح "اؼبزصج التيوصق   ،التيوصقاة ال ي يبك  ااتخدالما لتحقاق أيداؼ اؼبسشأة
"Mix Marketingطرة ليمسشأة، ارضا اؼبيتميك ، حباث صت  لزج اخيط ييه األنشطة بطرصقة تضم  ربقاق األيداؼ اؼبي

  ي نفس الوق .
 

اؼبوجمة إذل اصعرؼ اؼبزصج التيوصق  ليى أنػ :" ذلك اػبياط ل  األنشطة التيوصقاة، الي  يبك  التحك  فاما بوااطة اؼبسشأة. 
ال ي تتبعما اؼبسشأة  ي زبطاط أاج  السشاط التيوصق  اؼبتعيق  كما صتعيق اؼبزصج التيوصق  باإلارتاتاجاة  ،قطاع اوق  لعٌن

 4باؼبستجات ال ي صت  تقديبما إذل اليوؽ.
اخباوص لساصر اؼبزصج التيوصق ، فمساؾ اتفاؽ لاـ التعارؼ ليا  ل  قب  الباحثٌن االداراٌن  ي ؾباؿ التيوصق، ليى أن  صتألف 

ة إذل اغبراؼ األاذل لك  لسار ل  العساصر اؼبكتوبة باليغة اإلقبيازصة ا ال ي ، نيب"4Ps"ل  أربعة لساصر رئاياة تعرؼ باا  
اك  لسما ل  إارتاتاجاة  ،.Place، ا التوزصػع Pricing، التيعاػر Promotion، الرتاصج Productتعين  الييعػة 

 :خاصة ب  ا ال ي اسحااؿ ذكريا  ي لا صي  
 
 

                                                           
 .327،ص 2008،،لماف،األردفر ا التوزصع ش،دار اؼبسايج ليس مدخل تكاملي اإلستراتيجية اإلدارة ،صاحل لبد الرضى رشاد 1
 61، ص2007ارار ،دار اؼبرصخ ليسشر،الرصاض اؼبميكة العرباة اليعودصة، إبرايا ترصبة ارار لي  ، التسويق أساسيات ،رليرانغأجار   ،فياب كوتير 2
 .117ثماف صواف،لرجع اابق،لدصسة ر ؿبمود جاا  الامادل  ،  3
  ..41، ص 2000، الػدار اعبالعاػة، لاػر، "اإلعــالن"ؿبمد فرصد الاحػ ،  4
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 :إستراتيجية المنتج  -ا

األااس الي  تقـو لياة ايتمالات اؼبزصج التيوصق  فإذا لا فش  اؼبستج  ي تيباة حاجات اؼبيتميكٌن في  صقسعم  ال صعد اؼبستج يو 
الرتاصج ا ال زبفاض اليعر ا ال أايوب التوزصع ا ال جمود رجاؿ الباع, ليا فاف الشركات اؼبتعددة اعبسياات تورل ايتمالا كبًنا 

ليا فاف أ  ،1ؼبيوقة  ي أاواقما احملياة بغاة جعيما صاغبة ليتيوصق  ي األاواؽ الدالاة أا الكوناةلكافاة تسماط اؼبستج أا الييعة ا
لواءلة شركة تفكر  ي غزا ااقتحاـ اليوؽ الدارل تواج  طبس اارتاتاجاات اصت  اختبار ااحدة ل  الطرؽ اػبمية اييا حبيب 

 :اؼبيتمدفة ايساؾ نولٌن ل  األاواؽ اي  كالتارل اؼبستج لع أاواؽ التادصر 
 حبالت  نفيما أا داف تغاًن.   فبا صعين إلكاناة تقدًن اؼبستجاألاؿ : يساؾ بعض األاواؽ ال ي قد تكوف لشاهبة لييوؽ احملي

تعدصالت أا تكااف اؼبستج لع اؼبتطيبات احملياة ليوؽ التادصر، ا بعض  إجراءقد ال يبك  دخوؽبا ل  داف  األاواؽالثاين :بعض 
 إذل اغبد الي  هبعيما أاواقا غًن جيابة اقتاادصا ليشركة  األاواؽييه التعدصالت قد تكوف لدصدة لبعض 

(،حاث Koitler and Armstrong 1999باؼبافوفة اؼبوالاة اال ي اضعما)اػبمس فامك  االاتدالؿ  االارتاتاجاات ألا
  أف يساؾ طبية خاارات اااعة  ي تكااف اؼبستجات ا االتااالت التيوصقاة اؼبرتبطة هبا، بٌنت

 

 االستراتيجيات الخمسة للمنتج و الترويج الدولي (1-2)رقم الشكل              

 

 

 

 

 

 

 .183،لرجع اابق،ص الدولية األعمال إدارة، لثماف صواف  صسدؿبمود جاا  الامادل  ،ر  اؼبادر:

                                                           
 .252،لرجع اابق ،ص التسويق الدوليقحف ، أبولبد اليالـ 1
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 1 :صي   احبيب اؼبافوفة تتمث  ييه االارتاتاجاات  ي لا  

 نتج و الترويج :معدم تغير ال إستراتيجية -0

تقدًن اؼبستج إذل اليوؽ األجسباة داف تعدص ، أ  بسفس اؼبستج ا نفس ااائ  الرتاصج اؼبيتخدلة  ي اليوؽ احملي .  هبا  صقاد 
اتطبق ييه الطرصقة بسجاح ل  قب  الشركات العاؼباة الكرب  ذات اؼبستجات اؼبيتميكة لاؼباا لث  شركة بابي  كوال اتعرؼ أصضا 

 بإارتاتاجاة االلتداد اؼبباشر.
 عدم تغير المنتج وتغير الترويج   راتيجيةإست-0

تطبق ييه اإلارتاتاجاة فػ  حالة لا إذا كاف اؼبستج لقبواًل دالااً، الكس  غًن لعراؼ، أا غًن لفمـو بيغة الدالة األجسباة، األلر 
 الي  صتطيب إجراء تعدص  اتغًن  ي إارتاتاجاة الرتاصج اتعرؼ ييه اإلارتاتاجاة بتكااف االتااالت .

  تغيير المنتج دون الترويج: -3

ض األحااف، صابح ل  عفف  ب ،تتضم  ييه اإلارتاتاجاة إجراء تعدصالت  ي اؼبستج، اباػباوص  ي اؼبستجات االاتمالكاة
الضرار  أف صشمد اليوؽ أنوالًا جدصدة ل  نفس اؼبستج، ابأشكاؿ ـبتيفة التعددة لع لدـ تغاًن الرتاصج اصرجع لدـ تغاًن 

 االتااؿ إرل إف يدؼ اؼبستج لعيـو اال صقب  التغاًن الك  الشك  ل  داره  ي اليوؽ اػبارج  .اااية 

 :التكييف المزدوج المزدوج -4

ترتبط ييه الياااة بتكيفة لالاة جداً، لكوهنا تعتمد ل  إحداث تعدص   ي لواصفات اؼبستج الدارل، فضاًل ل  تغاًن ااائ  
 الناة, كما يو اغباؿ لسد تادصر الياارات  ي دالة لا.االتااؿ لع تطوصر اغبمالت اإلل

 ابتكار منتج جديد: -5

اي  الطرصقة األخًنة، اترتكز ليى تقدًن لستج جدصد لييوؽ األجسباة، أ  اف الشركة تقـو بابتكار لستجات جدصدة اتقدلما 
اترتبط ييه الطرصقة بتكالاف ،توجد  ي اليوؽ األـ لألاواؽ اػبارجاة زبتيف ل  لستجاهتا  ي بيديا الالـ اقد تبتكر لستجات ال 

 لرتفعة، إال أّف قباحما صقود الشركة إذل ربقاق أيدافما بكفاءة ا فعالاة, ايبك  أف صأخي االبتكار اؼبستج شكياػ :

 صعين تكااف اؼبستجات القديبة ا اليابقة بشك  جاػد.ابتكـار خلفـي : 
 صدة ؼبقابية حاجات الداؿ األخػر .: اصعين إنتاج لستجات جدابتكـار أمامـي 
 

                                                           
 .147-146صص ،رجع اابق ،لؿبمود جاا  الامادل  ،ردصسة لثماف صواف ،   1
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 لا ايو العاؼباة إذل اليوؽ لوحدة دبواصفات لستج تقدًن كما ىبتيف لدراء التيوصق  ي اختااري  لالارتاتاجاات فمسم  ل  صؤصد
 خارجاة اوؽ ك  التطيبات اأذااؽ ااحتااجات رغبات لعدؿ لاسااب لستج تقدًن صؤصد اانآخر ، التسماط صعرؼ إارتاتاجاة 

 1التكاف. أا إارتاتاجاة التعدص   لا صعرؼ ايو

 اصيتسد لؤصد  ك  فرصق، إذل صبية ل  الداافع ال ي تيمح بازباذ قرار التسماط أا تعدص  اؼبستج، اتتمث  ييه الداافع فاما صي :

 دوافع إجراء التنميـط: -0

تسماط لستجاهتا لمولا ا ييا ل  طرصق توحاد لواصفات اؼبستج اللتبارات التكيفة، ااؼبشكالت  إذلتيعى غالباة الشركات 
اؼبرتبطة باإلنتاج االتيوصق، باإلضافة إذل تقيا  التعقادات اإلدارصة، اتيما  لممة التادصر )لسد تادصر نفس اؼبستج إذل لدة 

 2.داؿ(

  3يبك  تيخاص العوال  ال ي تدفع اؼبسشأة إذل توحاد لواصفات اؼبستج  ي السقاط التالاػة:كما  

 توحاد لواصفات اؼبستج، صفرض ليى اؼبسشأة االلتماد ليى خط إنتاج ااحد، فبا صيمح بتحقاق افورات حج   ي اإلنتاج؛ 
  اغبج   ي التيوصق، اصتجيى ذلك ل  خالؿ إف تقدًن لستج لّوحد اؼبواصفات حوؿ العادل، ل  شأن  أّف وبقق افورات

زبفاض تكالاف البحوث االتطوصر، ااالشرتاؾ  ي اغبمالت اإللالناة )تاما  إلالف ااحد(، حىت ا إف اختيف  اليغة، أا 
تدرصب رجاؿ باع يبكسم  العم   ي أ  اوؽ لباع نفس الييعة، اتبياط اػبدلات، اتقيا  التكيفة اؼبتعيقة بالتخزص  )قطع 

 اار(...الغ
 احملافظة ليى الاورة الييساة ليمسشأة  ي اػبارج )لث  شركة كوكا كوال(؛ 
  األصي  ليمستج، صتاح لدة لزاصا ليمستج، ال  ألثية  دشخااة البي  لي ظة ففاحملاالاورة الييساة ليبيد اؼبسشأ، احملافظة ليى

 اؼبتواطة اغبج  ل  الاورة الييساة ليااباف كبيد اؼبسشأ؛لكرتاناة، أا الكالًنات أا الياارات ذلك، ااتفادة األجمزة اإل
 قااـ اؼبيتميك بشراء الييعة  ي أ  لكاف صتواجد فا ؛ 
   لع احتااجات اؼبيتميك األجسيب؛ تتواءـارتفاع تكالاف التعدص ، أا تطوصع الييعة لك 
 سبك  تيوصق الييع السمطاة ل  خالؿ اؼبسافيٌن أنفيم ؛ 
  ،فاؽبسد لثاًل تقـو بالتادصر بيمولة إذل الداؿ ال ي ذبد أن  لاس ل  الضرار  إجراء أ  تعدصالت تيما  لمياة التادصر

  ي الييعة ال ي تقـو بتيوصقما.
 
 

                                                           
 .255،لرجع اابق،إدارة األعمال الدولية مدخل تتابعي شوق  ناج  جواد،  1
 .256اؼبرجع اليابق،ص سنف 2
 257لرجع اابق ، ص التسويق الدولـي، لبد اليالـ أبو قحف،  3
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 دوافع إجراء التعديالت على السلعة: -0

ليى السقاض ل  الشركات ال ي تستمج درب التسماط يسالك شركات أخر  تتبىن درب تعدص  لواصفات اؼبستج، اصرجع ذلك إذل 
اختالؼ تفضاالت اؼبيتميك  ي األاواؽ اػبارجاة ل  التفضاالت احملياة، أا اعاًا لسما إذل زصادة الربح احملقق بسيبة أكرب ل  

 تكيفة التعدص .  

  1لك، فإن  توجد بعض العوال  األخر  ال ي تدفع اؼبسشأة إذل تعدص  لستجاهتا، اال ي يبك  تيخااما فاما صي :باإلضافة إذل ذ

 -  اختالؼ ظراؼ االاتخداـ باػ  الداؿ، فمثاًل صؤثر اؼبساخ ليػى الييع اغبيااة ليحرارة أا الرطوبػة، فبػا هبع  تعدص
توائاة أا القطباة. إضافة إذل اختالؼ درجة لمارة اؼبيتخدـ ليييعة، لواصفات ا خاائص اؼبستج ضرارصػاً لألاواؽ االا

 خاصة بٌن الداؿ السالاة االداؿ الاسالاة
 - اختالؼ لتواط دخ  األفراد بٌن الداؿ، فبا صؤثر ليى حج  ا طباعة الطيب ليى الييع االاتمالكاة؛ 
 -أف اؼبأك  ا اؼبشرب ااؼبيبس؛تباص  األذااؽ بٌن األفراد أا حىت بٌن الداؿ اجملاارة، اذلك بش 
 - التأثًن اغبكول  ليى طباعة الييعة، فف  بعض األحااف تار بعض اغبكولات ليى أف تباع اؼبستج ؿبياًا بداًل ـ

ااتًناده، اذلك ل  شأن  أف صؤد  إذل تعدص  اؼبستج  ي لعظ  األحااف. كما قد تؤد  الياااات الضرصباة اغبكولاة 
 تعدص  اؼبستج ؽبيه األاواؽ؛لبعض الداؿ إذل ضرارة 

 -  اذباه الداؿ كبو إقالة تكتالت اقتاادصة، قد تفرض اشرتاطات لعاسة ليى أ  ايعة أا خدلة صت  تيوصقما داخ
 الداؿ األلضاء  ي التكت  )فمثاًل قد تفرض ازف لعٌن، لوف أا غالؼ لعٌن، لياؽ ؿبدد، ليتو  جودة لعٌن...إخل(؛

 - اجملاؿ تشًن إحد  الدرااات إذل أّف اؼبستجات اؼبوجمة كبو األاواؽ اغبضرصة  ي الداؿ السالاة، درجة التمدف، ا ي ييا
ربتاج إذل تغاًنات طفافة ل  اؼبستجات اؼبيوقة  ي الداؿ اؼبتقدلة، باسما ربتاج اؼبستجات اؼبوجمة إذل األاواؽ الرصفاة  ي 

 الداؿ السالاة إذل تغًنات بدرجة أكرب.
 :التسعير  يةإستراتيج -ثانيا

حاث أف ييه اإلارتاتاجاات تؤثر لي  ،تواج  الشركة الدالاة لشاك  لممة اصعبة  ي ليالة صااغة اارتاتاجاات التيعًن 
ا ال ي زبتيف ل  تيك اؼبتبعة  لتيوصق   ؿبيااً  لعٌن لستج تيعًن  ي  تتبع ال ي ألاسارل ااصرجع ذلك  ،الوظائف األخر  ليشركة 

 ااختالؼ القاود ،الشركة قب  تيعًنيا ؼبستجاهتا تدرس شىت اؼبتغًنات بداء ل  تسوع األاواؽ اتباصسما أف،كما  الدالاة  ي األاواؽ
 لقولة ليميتميك العمية احملياة ل  أااس ليى ذلك ك  ، اأاعاريا البدصية ااؼبستجات ، القانوناة اكيا األاعار الدالاة اؼبسافية

 حار أي  اؼبتغًنات األخر   ي الشك  اؼبوارل :ابق يبك   لا إذل باإلضافة2،الدارل اؼبيوؽ بيد بعمية
 
 

                                                           
 .241ص1996, لاػر, السشر دار ؾبموؿ ،التسويق الدوليخًن الدص ,  رالم 1
 149ؿبمود جاا  الامادل ،ردصسة لثماف صواف،لرجع اابق،ص 2



 الجنسيات الشركات المتعددة استراتيجيات                                                     الفصل الثاني

 
 

75 

 
 ( :محددات إستراتيجية التسعير في األسواق الدولية اإلطار العام 0-0الشكل رقم )

 

 
 
 

 بتارؼ الباحث..305،ص ،لرجع اابق، التسويق الدوليف ،لبد اليالـ أبو قح المصدر:
 

اؼبيتمدؼ، لتبارات أخر  كظراؼ اإلكاناات اؼبيتميك  ي اليوؽ إباإلضافة إذل االلتبارات اؼبوجودة  ي الشك  تدخ  
 1األخر .الشركات  اعبمركاة، لسافيةالراـو العمالت، لٌن اتيبيب أالت اتكالاف

 
ا األجسباة ليى لدة طرؽ   اتعتمد الشركات اؼبتعددة اعبسياات  ي اعاما لوضع أاعار ؼبستجاهتا بغاة طرحما  ي األاواؽ العاؼباة 

 2:لسما اقد زبتار إحدايا أا ذبمع بٌن طرصقتٌن أا أكثر ذبانيا لع الظراؼ ال ي صواجمما اؼبادر ال  ييه الطرؽ نيكر  ،ليتيعًن

                                                           
 305،لرجع اابق، التسويق الدوليلبد اليالـ أبو قحف ، 1
 .269-268شوق  ناج  جواد ،لرجع اابق ،ص 2

 اههداف الشركة االم 

تكلفة عناصر المزيج 
 التسويقي

عناصر التكاليف 
 االخرى

 خصائص السلعة

 خصائص السوق المضيفة

العوامل البيئية االخرى 
 في اسواق المضيفة

 الطلب وطبيعته

 تحديد السعر في السوق االجنبي 
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: ا ي  ابيط طرؽ التيعًن ال ي هبر  ل  خالؽبا حياب   (Cost-plus Pricing)تسعير الكلفة +)زائد( -ا
كيفة اؼبستج الكياة)كيفة تاساع+لاارصف تألٌن شح  ا خزف+راـو ا تعرصفات صبركاة+لاارصف توزصع ا خزف+نيبة الربح( 

 .فسا  إذل )اعر الباع باعبمية +يالش رحب  ليمفرؽ( 

 ي اليوؽ  إقحالماا يو تيعًن الييع ال ي صرغب اؼبستج  (:Penetration Pricingراق )سعر االخت-ب
عساة، صعد ييا األايوب ل  األاالاب الفالية  ي اوؽ اؼبسافية االحتكارصة ا لسدلا صكوف الطيب لالاا ا لرنا لاعبدصد بيعر 

 فاف أ  زبفاض باليعر صؤد  إذل زصادة لالاة ليى الطيب.

ل  خالؿ ييه الطرصقة فاف البائع صيعر ايعت  بأليى ل  اعر  :(Skimming Price)المقشود سعر -ج
ا لسحىن الطيب هبب أف صشبع ذباه ييه الطرصقة ا صتساغ  لعما، ذلك اف اؼبسحى اؼبشبع صظمر اف اؼبيتميك راغب  اؼبسافس ل 

بدفع اليعر العارل القتساء الييعة أكثر ل  الييعة اؼبسافية، ا اف ييا االرتفاع باليعر ال صؤد  إذل البفاض كبًن ليى الطيب ا 
الييع الضرارصة ا االااااة لث  بسزص  الياارات، الغياء ا بعض الييع الرتفة )ذات  ل  خواص الييع ال ي تعتمد ييه الطرصقة

الطيب ليى ييه الييع غًن لرف ألف لشرتصما اق  حياااة ذباه  أفالرفاياة العالاة( لث  ااارات رالز راصس ا الفراء،حاث 
 اليعر، ا ال صوجد ايع تعوصضاة لسما.

صكوف ؽبيه الييع االء لاؿ لالا  التجار  ؽبا، ا توفر  أفليعر اؼبقشود ليييع الرتفة هبب ا حىت صتحقق السجاح إلارتاتاجاة ا
األهبة ؼبقتساما ا لع ؿبدادصة العرض ؽبيه الييع،فإف ندرهتا لال  آخر صؤثر  ي خيق القبوؿ باليعر العارل ل  لدف اؼبشرت  اؼبتطيع 

 ؽبا.

 (:Segmentation Pricingتسعير بحسب أجزاء السوق) -د

صكوف الطيب ليى بعض الييع التيوصقاة لتسولا، فمثال قبد أف اوؽ الياارات  ي دالة لا صتكوف ل  لدة أجزاء ل  حاث  
الطيب ا لرانة اليعر، ا ييا لا صدلى دبسحىن طيب السزاة، ا طاؼبا أف اليوؽ ؾبزأ إذل أقياـ فإنسا قبد بعض الساس راغبٌن بدفع 

لييعة ال ي تضف  ليا  األهبة، ا قبد انآخرص  حيااوف ذباه السولاة، باسما قبد فئة ثالثة تبحث ل  أق  أ  اعر جملرد اقتساء ا
األاعار اؼبمكسة  ي لث  ييا اليوؽ صتوذل البائع لرض ايع لتسولة ا بأاعار لتسولة حىت صيتمدؼ أصساؼ أفراد اجملتمع كافة، 

ا اليوبر، ا الكرااف، ا الكرانا، ا الكوراال، ا اليياكا، ا لك    بر راصاؿ، فمثال تقدـ شركة توصوتا ااارات لتسولة لسما اليو 
ل  ييه األنواع اعر ىبدـ الفئة ا جزء ل  اليوؽ اؼبيتمدؼ ا لضماف فالياة طرصقة التيعًن حبيب أجزاء اليوؽ ال بد ل  

 لالحظة انآيت :

 



 الجنسيات الشركات المتعددة استراتيجيات                                                     الفصل الثاني

 
 

77 

 تكوف يساؾ فواص  لعربة ل  أجزاء اليوؽ. أفال بد ل   -1
 ييه الفواص  تأخي شك  العمر،الوق ،اؼبكاف ا أشااء أخر . أف -2
 ليى الطيب. اعرص ك  فئة تيوصقاة ؽبا لرانة  -3
 يبتيك البائع قوة احتكارصة. أف -4

 (:Market Share Pricingتسعير الحصة السوقية )-ه

ا لإلبقاء ليى حاة الشركة  ي اليوؽ انآخر تتوذل ييه الشركة  تعتمد ييه الطرصقة ليحفاظ ليى اغباة اليوقاة اؼبتوفرة ؽبا.
 زبفاض اليعر بغض السظر ليى اػبيارة اؼبالاة احملتمية،ذلك أف اؼبسافيٌن ؽبا قد خفضوا أاعار ايعم .

(: تشًن ييه الطرصقة إذل تيعًن ايع ا خدلات الشركة لتعددة Transfer Pricing( )تسعير المناقلة )التحويل-و
ا تيجأ ييه الشركات ؼبث  ييا األايوب لتطوصر ا دل  لوقفما اؼبارل ا ،اات ليى ليتو  لقريا الرئاس ا فرالما اؼبستشرة اعبسي

الرحب  القو ، ا زبفض ل  خيارة ربوص  قامة الييع اؼببالة إذل دالة الشركة األـ، ا ي  طرصقة ايامة لتخفاض العبء الضرصيب 
 ؽبا بتحوص  اؼببالغ ل  لوقع إذل آخر. ااختالؼ أاعار الارؼ ا دبا صيمح

 ي  طرصقة لتيعًن الاادرات إذل أاواؽ أخر  بأق  مب  اليعر اليائد  ي اليوؽ احملي   (:Dumpingتسعير اإلغراق )-ز
قد ا ل  اجمة نظر لسظمة التجارة الدالاة)جات( فاف اإلغراؽ صعين باع الييع  ي األاواؽ األخر  بأق  ل  قامتما اؼبعقولة، ا 

تيجأ بعض اغبكولات إذل فرض إجراءات لعاسة ضد ييا األايوب اإلغراق  إذا لا تيبب بضرر لاد  ذباه الييع اػباصة بتيك 
 ؽ األخر  ا اؼبرداد اؼبتوقع لس .اغبكولة، ا لا ليى اؼبيوؽ الدارل إال االنتباه كبو ااتخداـ ييا األايوب  ي األاوا

 
 الدوليـة :التوزيع إستراتيجية : ثالثا

 صعد قرار اختاار القساة التوزصعاة اؼبالئمة ليوصوؿ إذل العمالء اؼبيتمدفٌن  ي األاواؽ األجسباة ل  ضم  القرارات اؽبالة ال ي تواج 
كوهنا سبث  األداة االوااية ال ي تيتخدلما لسشآت األلماؿ  ي خيق الطيب ليى لستجاهتا اإشبال ، اذلك ل  ،اؼبيوؽ الدارل

  تيك اؼبستجات لتاحة  ي األاواؽ اؼبيتمدفة بالكماة اؼبساابة، ااعبودة اؼبالئمة، ا ي الوق  ااؼبكاف اؼبساابٌن، طرصق جع
 ابالتشكاية اؼبساابة.

صقاد بقساة التوزصع:" ؾبمولة اؼبسشآت أا األفراد اليص  تقع ليى ليؤالاتم  القااـ دبجمولة ل  الوظائف الضرارصػة، ااؼبرتبطة ا 
 1بعمياة تدفق اؼبستجات ل  اؼبستجٌن إذل العمالء  ي اليوؽ أا األاواؽ اؼبيتمدفػة". 

                                                           
 .22، ص 1999 األاذل الطبعة، ، دار اائ  ليسشر، لماف، األردف، إدارة قنوات التوزيعياين حالد اؼبضمور،  1
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ستجات ل  اؼبستج بالكماة الالزلة إذل اؼبيتميك السمائ ،  ي كما صقاد هبا كيلك:" ك  نوع ل  اؼبسشآت ال ي تيمح بإصااؿ اؼب
  1اؼبكاف اؼبالئ  ا الوق  اؼبسااب، ".

ل  التعارصف اليالفة اليكر صتضح أف قسوات التوزصع تتكوف ل  ؾبولة اؼبسشآت اؼبيتقية )اكالء التادصر، ذبار اعبمية، ذبار 
التجزئة، ...إخل , أ  ك  طرصقة تتاح ليشركة ابا  إلصااؿ لستجاهتا ليميتميكٌن ,اتتاح ؽبا فرصة ربقاق أيداؼ أخر  صابوا 

 2كك   ، الادة لا تشم  ييه األيداؼ السقاط التالاة: إلاما لدراء التيوصق ا الشركة  

 ربقاق تغطاة اوقاػة لساابػة؛ -
  اغبفاظ ليى الياطرة  ي كافاة تيوصق البضائع داخ  القساة؛ -
 جع  تكالاف التوزصع لعقولة حىت ال تؤثر ليى اليعر السمائ  ليييعة؛ -
 التواجد  ي اليوؽ؛التأكد ل  ااتمرار العالقات لع ألضاء القساة، اااتمرار  -
 ربقاق األيداؼ العالة ليتيوصق. -

 

 :طرق التوزيع الدوليـة-ا

ائة لسد قااـ الشركة بتيوصق لستجاهتا تورل ايتمالا كبًنا لقساة التوزصع اييا لألنباة البالغة ال ي تتمتع هبا اكيا لتأثريا الكبًن بالب
خا  اؼبتاح لإلنفاؽ، جودة البساة األااااة. باإلضافة إذل لوال  بائاة اػبارجاة كالتطور االقتااد  ليدالة اؼبيتمدفة، الدخ  الش

اغالبا لا تعتمد الشركات لي  نولٌن أااااٌن ل  القسوات التوزصعاة: قسوات ،أخر  لث  البائة الثقافاة، االسظاـ القانوين اليائد
  3التوزصع اؼبباشرة، اقسوات التوزصع الغًن لباشرة.

 
تتعال  الشركة  ي ظ  ييا السوع ل  القسوات التوزصعاة لباشرة لع اؼبيتميك السمائ   ي األاواؽ  المباشـرة :قنوات التوزيع -0

األجسباة، داف اليجوء إذل الواطاء  ي اليوؽ احملي . أ  أف الشركة اؼبستجة تابح ليئولة ل  شح  البضالة إذل األاواؽ 
اطرة اؼبباشرة ليى قسوات التوزصع تتمك  الشركة ل  فرض ااطرهتا ليى أاواؽ ا بالي،اػبارجاة بسفيما، ل  طرصق إدارة التادصر

كما التماديا ييه الطرصقة صزصح لسما بعض اؼبشكالت اػباصة ،لستجاهتا اييا الرتباطما بافة لباشرة بأاواقما اػبارجاة 
 باؼبؤثرات البائاة اؼبختيفة  ي األاواؽ اػبارجاة ال ي قد ذبميما الشركة.

 ي ييا السوع صتحم  ااطاء الباع ليؤالاة نق  لستجات الشركة إذل األاواؽ اػبارجاة , : قنوات التوزيع الغير مباشـرة-0
اصكوف الوااط إلا ل  دالة اؼبادر، أا ل  الدالة األجسباة ,ابالتماد الشركة ؽبيه القساة ربقق لدة لزاصا ، أنبما البفاض تكالاف 

                                                           
1Corinne Pasco Berno, Le Marketing International , 2 ème éd, CEFI, Groupe Coface, DUNOD, 
Paris, 1997,P 179. 

 .428، ص لرجع اابقياين حالد اؼبضمور،  2
 324-323ص  بق،االمرا خًن الدص ، لرجع  3
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ولة التعال  ل  خالؿ ييه القسوات، حباث ال تتحم  الشركة أ  تكالاف لرتبطة بإنشاء قسوات التادصر، فضاًل ل  بياطة ام
 1: التوزصع، اتتحرر ل  ليؤالاة نق  البضائع إذل األاواؽ اػبارجاة ,ايسالك لدة أنواع ل  الواطاء

 -  ا ي  ااطاء ليتقيوف صيعوف إذل اعبمع بٌن البائع ا اؼبشرت  لعقد الافقة، ا  :االستيرادوسيط التصدير و
(ا يبتيكوف الييع ب  ا وبايوف ليى نيبة ربح match Markersصطيق ليام  أحاانا صانعو اليعبة التوافقاة )

ك  قضاة ا صتفق لياما ل  ؾبم  الافقة ، ا صتعال  اااط التادصر ا االاتًناد لع ك  حالة ليى حدة، ا لع  
 وبيب خاوصاتما لعقد الافقة اؼبطيوبة.

 -ال يبتيك اكا  االاتًناد ا التادصر البضالة ب  قد وبتفظ هبا لوق  لعٌن مث صقـو  كيل االستيراد و التصدير : و
بتارصفما ايساؾ أنواع لتعددة ؼبث  يؤالء الوكالء، فالبعض لسم  هبر  الافقة ل  طرصق ااطاء أا ذبار اعبمية، ا 

ى لمولة اؼبباعات ال ي صسجزيا ، ا صتا  لباشرة ببائع  اؼبفرؽ،لع اؼبيتميكٌن لباشرة، اوبا  الوكا  لي انآخرالبعض 
 قد صكوف ليمستج أكثر ل  اكا  باع.

 - :ا ي  يبثيوف اؼبستج ا الاانع ؼبدة لعاسة أا ؼبدة طوصية نيباا، ا يبسح ك  اكا   وكالء بيع المنتج أو المصنع
 لسطقة لعاسة لرتاصج لباعات  يساؾ.

الغًن لباشرة، لّع  أنبما، فقداف الشركة ألنباة الياطرة االرقابة ليى لك  يساؾ صبية ل  العاوب تسج  ل  ااتخداـ ييه القسوات 
لستجاهتا، األلر الي  قد صؤثر ليى قباح لستج الشركة  ي اؼبيتقب . كما اف ييه القسوات الغًن لباشرة تتي  لمولًا بعدـ 

 كاناة ربقاق أرباح لساابة ليواطاء.االاتقرار، نظراً اللتماديا ليى درجة قبوؿ لستجما  ي األاواؽ اؼبيتمدفة، الد  إل

سبيك إلكاناة اختاار بدص  ل  بدائ   اابغض السظر لّما إذا كان  الشركة تعتمد ليى قسوات التوزصع اؼبباشرة أا الغًن لباشرة، فإهن
 قسوات التوزصع الدالاة التالاة:

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .177- 176،ص ؽ ،صااب ، لرجعناج  جوادشوق   1
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 : بعض بدائل قنوات التوزيع الدولي(3-0الشكل رقم )     

 

 .427، ص بقالرجع ا1999 األردف، لماف، ليسشر، اائ  دار األاذل، الطبعة ،التوزيع قنوات إدارة اؼبضمور، حالد يايناؼبادر: 

الدارل.ال  باإلضافة إرل لا ابق ذكره فاف الشركات تضطر  ي بعض األحااف إذل التعال  لع اؼبسشآت العالية  ي ؾباؿ التيوصق 
 1أي  اؼبسشآت التوزصعاة لا صي :

 منشآت أو وكالء تجار الجملة: -3

 يساؾ لدة أنواع ل  ذبار اعبمية،  ي ؾباؿ التيوصق الدارل، أنبما:

 -:شركات إدارة التصدير 

لمولة تعتمد ليى لقدار اؼبباعات، أا لقاب  خدلات  تتكف  ييه الشركات بسق  البضالة إذل األاواؽ اػبارجاة، لقاب  
إضافاة أخر . اقد صتخاص لدصر التادصر اؼبشرتؾ  ي ايعة لعاسة، أا ؾبمولة الييع اؼبتشاهبة غًن اؼبتسافية، اقد صتخاص 

 أصضاً  ي اوؽ لعٌن، أا قد يبتد نشاط  لاشم  لدد أكرب ل  األاواؽ.

 

                                                           
 430بق ، ص اياين حالد اؼبضمور، لرجع ا 1

 السوق المحلي السوق الخارجي
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 رجل البيع

 شركة تجارية

 فرع إنتاجي

 رجال البيع

 مندوبيـن

 تجار التجزئة تجار الجملة
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 -:وكيل تصدير المنتـج 

لبارة ل  اااط اظاف ، صقـو بتقدًن خدلات  ؼبوكي  دبوجب لقد ؿبدد األج ، اصتعال  ييا الوكا  غبياب غًنه  يو 
الك  رب  اظب  اػباص. اليى ييا األااس، فمو ال صعم  دبثابة إدارة تادصر ؼبستج، إال أن  صقدـ خدلات لشاهبة لتيك ال ي 

 فة خاصة  ي تادصر الييع السمطاة ااؼبتجانية ذات األاواؽ اؼبستظمة.صقدلما لدصر التادصر اؼبشرتؾ. اتظمر أنبات  با

 -:الوكالـة اإلداريـة 

تسفي الوكالة اإلدارصة ألماؽبا  ي اليوؽ اػبارج  حيب إجراءات تعاقدصة لع الشركة األـ، حاث سبث  الشركة األجسباة  ي  
 ادات الغات البيداف اؼبيتورة.لميااهتا  ي إحد  البيداف اؼبيتوردة، بيبب لعرفتم  الوثاقة بع

 :الشركات التجاريـة 

ي  ااطاء ذبارة صبية ؿبياوف، صقولوف بأداء الوظائف التقيادصة لتجارة اعبمية، باإلضافة إذل صبع اؼبعيولات ل  اليوؽ،  
لتورصد اؼبساابة...إخل. اذبار التجزئة، البحث ل  لاادر ا اتطوصر اتسفاي خطط تيوصقاة، لساالة ازبزص  البضائع، سبوص  اؼبوزلٌن

اليا  فم  صتحميوف كال  اؼبيؤالاة اؼبتعيقة بتيوصق اباع الييع، اكيلك ـباطر تيوصقما، اواءًا  ي اليوؽ احملي  أا اليوؽ 
 اػبارج .

 محالت بيع تجزئـة: -4

االقا  اليائدة، اكيا لد  تدخ  اغبكولة  ي نشاطاهتا. اليا ، كيما زادت  تتأثر ؿبالت التجزئة  ي دالة لا بالعادات االتقالاد
درجة التطور االقتااد ، زاد حج  ألماؿ التجزئة االوظائف ال ي تقـو هبا. اصظمر ذلك جياًا  ي الداؿ الاسالاة اؼبتقدلة لث  

  برصطاناا افرنيا...إخل.

 Promotion Strategiesاستراتيجيات الترويج :رابعا :

صعد الرتاصج العسار الرابع ل  لساصر اؼبزصج التيوصق ، كما صعترب أحد األداات التيوصقاة ال ي صيتخدلما رجاؿ التيوصق  ي تسفاي 
 ة ا ليتميكامػا.االارتاتاجاات التيوصقاة كك  ، ايو شك  ل  أشكاؿ االتااؿ بٌن اؼبسشأ

" السشاط الرتاهب  ليى أن :" نشاط االتااؿ التيوصق  الي  صمدؼ إلػى اختبار، أا إقساع،  Rachmanحاث صعرؼ "رامشاف 
 1أا تيكاػر األفراد بقبوؿ، أا بإلادة الشراء، أا بالتوصاة، أا بااتخداـ لستجاً أا خدلة أا فكػرة." 
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إحداث  قاد   بٌن الشركات ا اعبمايًنل  التعرصف اليابق يبك  القوؿ أف الرتاصج يو لبارة ل  االتااالت ال ي تضم  الفم
كما ان  ل  بٌن الواائ  ال ي ربقاق ا زبيق  الثقة اؼبيتمرة بٌن الشركة ا لستجاهتا   ،هبايب كبو الشراء أا القبوؿ بفكرة لا إنتباه إ

 اؼبقدلة ا اؼبيتميك .

اؼبباعات ا الباع الشخا  اتعتمد  ي ذلك لي  لك  تقـو الشركة بالتواص  لع اعبمايًن ااؼبيتميكٌن تقـو باإللالف ا تراصج 
لدة طرؽ اااائ  اييا لوفرة ااائ  اإللالف لث  الرادصو ،التيفزصوف ،اعبرائد ،اجملالت،اؼبياقات، ا اإللالنات الداخياة ا هبر  

ييع التقساة ا األجمزة اختاار الوااية  ي ضوء نولاة ا طباعة الييع اؼبراد إصااؽبا إذل اؼبيتميك اؼبيتمدؼ، فمثال لك  ل  ال
العيماة ، ا الييع لث  )أجمزة الطبع ا الرافعات( أايوب باع  ا خدل  ىبتيف ل  انآخر,كما هبر  الرتاصج كيلك ل  خالؿ 
ااائ  اإللالـ ا العالقات العالة ا اؼبعارض التجارصة ال ي تقاـ ليرتاصج ل  الييع اؼبختيفة ،فمثال إقالة االحتفاالت ا اليباقات 

رصاضاة اؼبختيفة ا إقالة العراض اؼبيرحاة ا لراض األزصاء ا غًنيا تعد ااائ  إلاللاة لساابة ا لسمجا لبساء ا تطوصر لالقات ال
  1لالة ؽبا لرداد اهبايب ذباه الييع ا اليوؽ اؼبيتمدؼ.

ا لدراء الرتاصج  ي األغيب إرل التماد ا دبا أف الرتاصج لسار ل  لساصر اؼبزصج التيوصق  فمو صؤثر اصتأثر ببقاة اؼبتغًنات ليا صيج
 االارتاتاجاات  ال ي يبك  حاريا  ي الشك  التارل:

   Productالمنتج للترويج   اإلستراتيجيةالبدائل  (4-0الشكل رقم  )              

 لستوج جدصد ا ـبتيف تكااف اؼبستج نفس اؼبستج)تسماط اؼبستج(

 نفس الراالة)تسماط اؼبستج( الراالة)تسماط اؼبستج(نفس  نفس الراالة)تسماط اؼبستج(

 تكااف الراالة تكااف الراالة تكااف الراالة

 راالة ـبتيفة راالة ـبتيفة راالة ـبتيفة

 .148ص ،لرجع اابق،  الدولية األعمال إدارة، صواف لثماف ،ردصس  الامادل  جاا  ؿبمود:  اؼبرجع 
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 الموارد البشرية  إستراتيجية :الفرع الثالث

العالة تعد إارتاتاجاة إدارة اؼبوارد البشرصة  ي الشركات اؼبتعددة اعبسياات ل  اؼبواضاع اؽبالة ألهنا ترتبط ارتباطا اثاقا باإلارتاتاجاة 
اجاات  ا ي  تشم  لدة اارتات،االتموص  ،اإلنتاج ،ف ل  األنشطة األخر  كالتيوصقأأ  أهنا ال تق  ش ،ليشركة ابأدائما كك 

 تقدًن اغبوافز. ،تقاا  األداء ،كالتدرصب ا التكوص   ةالبشرص واردتسماة ا تطوصر اؼب ،كالتوظاف دبختيف صوره

 : إستراتيجية التوظيف-أوال

وفره ل  لساصب شغ   ي الداؿ اؼبضافة تاييا ؼبا  تعترب ييه اإلارتاتاجاة  ي الشركات اؼبتعددة اعبسياات ل  اعبوانب االهباباة ؽبا
إلا  إحاائاات األل  اؼبتحدة ا ال ي قدرة لدد  تا ييا لا أشار ،أ  اؼبيانبة  ي إنقاص لعدؿ البطالة ،ا باألخص السالاة لسما 

اتعتمد الشركات اؼبتعددة  ، ي الداؿ السالاة 60لياوف اظافة لسما 73الوظائف ال ي توفريا الشركات اؼبتعددة اعبسياة حبوارل 
 1.اعبسياات ثالث لاادر  ي اعاما لتوظاف لك  لسما لاوب  احيسات ا اعبداؿ التارل صوضح  ذلك

 (التأثير المباشر و غير المباشر للتوظيف0-0جدول رقم)            

 التأثير غير المباشر التأثير المباشر
 اهبايب: اهبايب :

لضالفة التأثًنات االهباباة)زصادة القوة الشرائاة ،ربيٌن -1 إذا كاف اؼبشراع جدصد. ىبيق فرص لم -1
 الياولة السقدصة،الرفاياة...اخل(

 نق  خربات فساة جدصدة ا إدارصة إذل القو  العالية احملياة.-2 أجور أليى لقاب  زصادة إنتاجاة.-2
 ي البيد  جيب الكفاءات ليعم   ي فراع ش.ـ.ج-3 ااتحداث اظائف ا ألماؿ إضافاة  ي البيد.-3

 اؼبضاف.
 اييب: اييب :

صقي  ل  فرص العم  إذا كاف االاتثمار سبيك لشراع -1
 قائ 

 نقص الوظائف  ي البيد األـ ليشركة.-1

 التغًن  ي ليتو  األجور  ي البيد اؼبضاف ا البيد األـ.-2 خيق لشاك  لع نقابات العماؿ.-2
دخوؿ شركات ااتثمار أجسباة ؿب  الشركات ال ي -3 اختالؿ  ي التوازف الوظاف  بٌن ـبتيف اؼبساطق.وبدث -3

 ااتثمرت خارج البيد.
 .393ص  2007،األردف، ،لماف التوزصع ا ليسشر اغبالد دار،(العام اإلطار)الدولية األعمال ،إدارة لباس لي  :المصدر

                                                           
 . 392،صاابق،لرجع  لي  لباس 1
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 Compensationsإستراتيجية التعويضات: :ثانيا

 ي ييه اإلارتاتاجاة تقـو الشركات اؼبتعددة اعبسياة بعرض تعوصضات لم  )أجور ا حوافز( لالاة باؼبقارنة لع لا تعرض  الشركات 
جراء احملياة،ا اؽبدؼ ل  اراء ذلك يو ااتقطاب اؼبمارات اإلدارصة ا الفساة احملياة العالية  ي الشركات الوطساة  ي البيد اؼبضاف، ييا اإل

ل  جانب ييه الشركات صعم  ليى زصادة األجور ا اغبوافز  ي لساطق جغرافاة أخر  داخ  البيد، كما صعم  ليى زصادة الطيب ليى 
 .1الكفاءات اعبدصدة داخ  البيد اؼبضاف

 :إستراتيجية تطوير الموارد البشرية ثالثا:

الا االد ليى ذلك يو التقدـ االتطور ،صعترب تطوصر رأس اؼباؿ البشر  اتسمات  ل  األلماؿ اعبويرصة لزصادة القدرة التسافياة ليشركات
ليا فاف أف ،اؼبيتمر  ي ااائ  االتااالت ا السق  اكيا طرؽ اإلنتاج ال ي جعي  ل  لمياة االلتحاؽ بالركب لمياة ال لفر لسما 

 اتقدًن اغبوافز .،الشركات تورل ايتمالا كبًنا لعمياة تسماة اؼبوارد البشرصة ليعاليٌن لدصما ل  خالؿ لسحم  فرص التدرصب 

لتماد الشركة إ ةايسالك لدة طرؽ تتبعما الشركات  ي لمياة التسماة ا التدرصب ,فم  تفرض التدرصب لثال لي  صباع لوظفاما  ي حال
 2 :ولوجاا جدصدة كما أف لمياة التدرصب لرتبطة أاااا باالارتاتاجاات العالة لشركة اقد تكوف غالبا ليى السحو التارلأا شراء تكس

 ي اارتاتاجاات التكال  البياطة تكوف الشركة لمتمة أكثر دبزاصا لراض العم  احملياة قياية التكيفة، ا ليلك تيجأ إذل توظاف -ا
 ؼبايرة ا تدرصبم  ليى لمارات لم  ؿبدادة.العمالة غًن اؼبايرة ا شب  ا

ا  ي حالة إتباع إارتاتاجاة ظرفاة، تكوف حج  ا نولاة التدرصب ؿبددة حيب الظراؼ ال ي سبر هبا لمياة اإلنتاج لييوؽ -ب
 احملي ، حاث تعقد برالج التدرصب حيب االحتااجات احملياة ا لتطيبات الشركات التابعة.

التكال  اؼبعقدة: تكوف يساؾ حاجة أكرب لتسياق التدرصب ا دلم ،حاث صكوف التطوصر ا التسفاي ليى  ا  ي حالة إارتاتاجاة-ج
تطوصر لزصج ل  الشركات اؼبتعددة اعبسياات ة، ا ليى ييا اؼبيتو  ربااؿ  اؼبيتو  األارل لمما إللداد إارتاتاجاة تكالياة لعقد

القدلاء لعرضوف  ي أ  اق  ليسق  إذل اإلدارة العالة أا اؼبركزصة، ألا اؼبوظفٌن  صوفااااات إدارة اؼبوارد البشرصة، فاؼبوظفوف التسفاي
انآخرص  لعرضوف إللادة توزصعم  ليى اإلدارات ال ي ربتاج إذل اظائفم  حىت ا لو كاف لكاف العم   ي دالة أا لسطقة جغرافاة 

 خاص باؼبكاف أا العم  اعبدصد. أخر ، إال أف أ  لسم  ال صسق  ل  لكان  قب  اجتااز برنالج تدرصب

إرل لا ذكرناه اابقا فاف الشركات تقـو بتوفًن التدرصب  ي فرالما اػبارجاة  اصكوف فباث  لسوع ا ليتو  التدرصب  ي   باإلضافة
        ل اؼبقر الرئاي   ي البيد األـ،اتكوف طرؽ التدرصب اؼبستمجة لتسولة ا ـبتيفة اييا حبيب اختالؼ اؼبيتو  الوظاف  ليعا

                                                           
 282لي  لباس،لرجع اابق،ص 1
 .388نفس اؼبرجع اليابق ،ص   2
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الدخوؿ لييوؽ )سبيك أا لشاركة(، ا طباعة التكسولوجاا  قادلشركة اا الاسالة، باإلضافة إذل نوع إارتاتاجاة اؼبتبعة ل  طرؼ 
لا تقـو ب   اييا،اؼبيتخدلة ا أاالاب اإلدارة اؼبيتخدلة  ي الشركات التابعة ا ال ي صكوف ؽبا تأثًنا ليى حج  ا نولاة التدرصب

(األؼباناة اؼبستجة لياارات لراادس حاث تقـو بتسفاي برالج تدرصب لمساة  ي صباع الداؿ Daimler-Benzشركة ديبير بسز)
ل  ييه  تاتفادإا ال ي ،لوظف  ي فرالما التابعة  ي الداؿ السالاة2500ال ي ؽبا فاما اكاالت  ذبارصة، ا تدرب اسوصا حوارل 

أف بعض الشركات أصبح  تعتمد ليى فرالما األجسباة لتدرصب لوظفاما ليى غرار شركة فورد، ا لا زاد، اإلارتاتاجاة إرل حد 
 .1اليتاف تراالف لوظفاما ليتدرصب ا التكوص  لد  شركاهتا التابعة  ي اؼبكياك 

لية الرائدة كما أف ييه إف إتباع الشركات اؼبتعددة اعبسياات ؽبيه االارتاتاجاات تفتح ألالما األفاؽ اللتالؾ الاد العا
اإلارتاتاجاة تعد ل  نقاط القوة ليشركات ا ال ي تيمح ؽبا بالتفااض ل  لوقع قوة لع الداؿ خاصة السالاة لسما ا ال ي تيعى 

 جايدة إذل الظفر بفرص التدرصب ا التكوص  انشر اؼبمارات ال ي تقـو هبا ييه الكاانات العمالقة .

 البحث و التطوير التكنولوجي إستراتيجيةالفرع الرابع :

الياطرة ليى لمياات البحث االتطوصر تعد ل  أي  الواائ  ال ي تدفع الشركات إذل اليع  ليبحث ل  اإلقبازات العيماة  فإ
ا االحا أااااا ليشركات  ا الي  صعد آلاة إارتاتاجاة االتكسولوجاة  ي ابا   اعاما اللتالؾ التقدـ التقين ا التكسولوج  ،
اتتعيق ييه اإلارتاتاجاة دبختيف اعبوانب الفساة ليشركة أا ،لابرة القارات  ي فرض ااطرهتا اخيق ا اكتياب لزاصا تسافياة 

كما تعىن ،لوحدة األلماؿ اتساب ليى البحث ل  اج  دل  الطاقة التكسولوجاة اؼبوجودة  ي الشركة أا تطوصريا أا اقتسائما 
 2اك  ييا صعد بدائ  تتطيب اؼبفاضية فاما باسما ل  اج  التكالاف ا العوائد .،بتطوصر أاالاب اإلنتاج 

ل  اج  ذلك التمدت الشركات لابرة القولاات إارتاتاجاة ليتعااف فاما باسما خاصة  ي لاداف البحث العيم  بعادا ل  جسياة 
اؽبدؼ األاؿ اقتااد فرص اؼبسافية  –يدفٌن ال ي سبركزت رب  غاصتما اييا لتحقاق  ،( أاراباةأا  ألرصكاةالشركات )صاباناة أا 

األرباح ليى العوائد اؼبتحققة ؽبا لاؼباا. ا قد قال   أقاىلتألٌن  –االحتكارصة ال ي تؤثر ايباا ليى الك . ا اؽبدؼ الثاين 
ضماف التقساات ا الدخوؿ لألاواؽ األلرصكاة،لقاب  ذلك لقد ل األلرصكاةالشركات األاراباة بعقد ربالفات دفالاة لع الشركات 

ل  الربنالج االارتاتاج  األارايب ليبحث ا التطوصر  ي %20لشراء  1994األؼباناة لاـ -ربالف بٌن الشركات األاراباة الفرنياة
ظايرة  1994اكز اؼبتقدلة. فقد برزت لاـ ا االتااالت التيفوناة. ا  ي إطار الياااات العيماة ا التقساة  ي اؼبر   تقساة اؼبعيولات

بساء ـبتربات البحث ا التطوصر ليشركات لابرة القولاات خارج اغبداد الوطساة لثال. فقد بيغ ؾبموع اؼبختربات البحثاة ليااباف  ي 
اؼبختربات األاراباة    ي حٌن بيغ 1994( ـبتربا لاـ 250لقاب  ) 1990( ابعوف ـبتربا لاـ 70داؿ االرباد األارايب )

                                                           
 .389ابق ذكره ، ص لرجعلي  لباس ، 1
  157رحا  حيٌن ،لرجع اابق ،ص 2



 الجنسيات الشركات المتعددة استراتيجيات                                                     الفصل الثاني

 
 

86 

ا قد أصبح  ييه اؼبختربات قساة أااااة ليعوائد اؼبالاة الكبًنة ال ي  %96اؼبيتوطسة  ي الوالصات اؼبتحدة األلرصكاة نيبة 
 1تيتخدلما لتغطاة اعبزء األكرب ل  نفقات البحث ا التطوصر.

البحث ا التطوصر ال ي تدلو ؽبا ب  دفع  الشركات لتوفًن ا دل تكتف الشركات لابرة القارات بعقد التحالفات فاما باسما لثورة 
ا  حقوؽ اؼبيكاة الفكرصة ليمطالبة إب1994اغبماصة القانوناة ا الشالية ليمعرفة  ي باب كال   ي لسظمة التجارة العاؼباة )اعبات(

ات اليابقة،  ي حٌن أصبح  اسدا بثم  براءات االخرتاع التقيادصة ا العالالت التجارصة ال ي كان  لتاحة قب  ذلك  ي اليسو 
ا  لتماز ا لاللة ذبارصة خاصة باؼبستج إايعة ب إنتاجليمطالبة بثمسما حىت بعد نشريا  ي الكتب ا الدارصات لسد ااتخدالما  ي 

   2ا بعادا ل  التقياد اا التزصاف  ي التعال  التجار .

ارتاذباات اؼبتبعة ل  طرؼ تاجاات الوظافاة اوؼ نعرج ليى اإلبعد أف تعرضسا لالارتاتاجاات العالة ليشركات ا كيا االارتا
 .الشركات اؼبتعددة اعبسياات بغاة الدخوؿ إرل األاواؽ ا ال ي ترتبط ارتباطا ا اثاقا باالارتاتاجاات اليابقة

  :الدولية ألسواقلالدخول  إستراتيجية :المطلب الثاني

ارتاذباات  ي ابا  اخرتاقما ا غزايا إتعتمد الشركات الدالاة ا اؼبتعددة اعبسياات بافة خاصة ليى لدة أشكاؿ اطرؽ ا 
ايوب لعٌن داف انآخر، بساءًا ليى خاائص اؼبسشأة ل  جمة، اؿباطما ل  أل ماأا تفضاي ياوقف اختاار صتلألاواؽ الدالاة ا 

  3ة، بأف أشكاؿ االلتزالات تتغًن حيب العوال  التالاػة:أثبت  الدرااات التجرصبااييا جمة أخر . 

طباعة االختالؼ بٌن الداؿ اؼبضافة، ل  حاث درجة التقدـ االقتااد  ا االجتمال ، السظاـ اليااا  اؼبطبق،  -1
 ااأليداؼ ال ي تيعى إذل بيوغما ل  اراء االاتثمار األجسيب؛

 الدد األاواؽ العاؼباة ال ي زبدلما؛حج  اؼبسشأة، أيدافما،  ادرجة دالاة نشاطما،  -2
 أنواع اجودة اػبدلات ا اؼبستجات ال ي تقدلما إذل اليوؽ الدارل، اؾباالت السشاط...؛  -3
 لوال  ترتبط باألرباح ا التكالاف اؼبتوقعة، التطيبات االاتثمار اؼبالاة ا الفساة، ا األخطار التجارصة ا الغًن ذبارصة؛ -4
 .اواؽ الدالاة، اخاائص السشاط الي  سبارا  الشركات الدالاةدرجة اؼبسافية  ي األ     -5

ليى تيك الشائعة لسما ا ال ي  داراتسااؼبعتمدة فقد اختيف فاما كثًنا ليا اوؼ نقتار  ي  االارتاتاجااتا  األاالاب ةصبي ألا
 :تتمث   ي 

 التادصر اؼبباشر ا الغًن لباشر -1
 االتفاقات التعاقدصػة؛ -2

                                                           
 368،لرجع اابق، ص  آثارىاآليات العولمة االقتصادية و يافاء لبد الرضب  ، 1
 .369نفس اؼبرجع اليابق،ص 2
 43، مرجع سابق ، ص التسويق الدوليعبد السالم أبو قحف،  3
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 األجسيب اؼبباشر؛ االاتثمار -3
 اإلارتاتاجاةلتحالفات ا      -4

طرصقة، تيتطاع هبػا اؼبسشأة الدخوؿ إذل اليوؽ األجسباػة. اصقاد بػ :" قدرة الدالة ا  التادصر أبيطصعد التصدير  :األولالفرع 
شركاهتا ليى ربقاق تدفقات ايعاػة، اخدلاػة، ا لعيولاتاػة، الالاة اثقافاػة، ااااحاة ا بشرصػة إذل داؿ ا أاواؽ دالاة أخر ، 

ا مبو ا انتشار، اتوفًن فرص العم ، ا التعرؼ ليى ثقافات  بغرض ربقاق أيداؼ الاادرات ل  أرباح ا قامة لضافة ، اتوااع
 نولٌن : ذلإاي  تسقي   1ا اغباوؿ تكسولوجاات جدصدة ا غًنيا...إخل". البيداف األخر ،

ا صعين تيوصق الييع ا اػبدلات ا األفكار بٌن الشركات العاؼباة لباشرة داف اجود اااط اجود اتفاقاات التصدير المباشر : -ا
 تفاي  لشرتؾ.ا 

ا صشًن إذل تيوصق الييع ا اػبدلات ا األفكار  بٌن الشركة البائعة إذل الشركة اؼبشرتصة لرب اااط  التصدير غير المباشر:-ب
الشركة البائعة تيي  الييع ا اػبدلات إذل الوااط  الي  صقـو بدارة صباعما إذل الشركة أا الشركات  أفصقـو لمياة التيوصق، أ  

 اؼبشرتصة.

 االتفـاقـات التعاقديـة: الفرع الثاني

لبارة لػ  ارتباط طوص  األج  بٌن شركة دالاة اشركة  ي دالة أخر ، صت  دبقتضايا نق   أهناليى االتفاقات التعاقدصة تعرؼ 
 2الدالاة. التكسولوجاا، ا حق اؼبعرفػة، ل  الطرؼ األاؿ إلػى الطرؼ الثاين، داف ااتثمارات  ي أصوؿ لادصة ل  طرؼ الشركػة

 عقود التراخيص :-أوال

الشركات  ي اغباالت  إلا اتعمد تعد ييه العقود ل  أي  الطرؽ ال ي تعتمديا الشركات  ي حاؿ أرادت السفاذ إذل األاواؽ العاؼباة 
 3:التالاة 

الة الداؿ ال ي ترفض التميك اؼبطيق ؼبشرالات  ي ح األجسباةتعتمديا الشركات : الحالـة األولـى: التراخيص االضطراريـة-ا
االاتثمار ليشركات لتعددة اعبسياات، ا إزاء ييا اؼبوقف، تضطر الشركات اؼبعساة إذل إبراـ لقود صت  دبقتضايا، باع براءة 

أخر ، باإلضافة إذل ذلك، توجد حاالت أا ظراؼ ،االخرتاع أا الرتاخاص  ي ييه الداؿ، كوااية القتحاـ ييه األاواؽ
 :تتيخص  ي انآيت

 حالة صغر حج  اليوؽ بالدالة اؼبضافة، الدـ رحبات   ي األج  الطوص ؛-
                                                           

, دار قباء ليطبالة االسشر االتوزصع, القايرة, لار, تسويق الصادرات العربية: آليات تفعيل التسويق الدولي ومناطق التجارة الحرة العربية الكبرىفرصد السجار،  1
 .15ص  ، 2002

 .7: ، صبق المرا خًن الدص ، لرجع ا 2
 119، ص بق الرجع ا"التسويق الدولي"، لبد اليالـ أبو قحف،  3
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 .حالة لدـ االاتقرار اليااا  ا االقتااد  بالدالة اؼبضافػة-

لسح تراخاص اإلنتاج، أا  بتفضا   الشركات اؼبتعددة اعبسيااتتقـو ،  ي ييا الوضع : الحالة الثانيـة: التراخيص االختياريـة-ب
فرص االاتثمار اؼبباشر بأشكال  اؼبختيفة  ي ييه األاواؽ،  تواجد التيوصق كأايوب ليدخوؿ إذل األاواؽ الدالاة، بالرغ  ل  

 :اصرجع ذلك إذل صبية ل  األاباب، أنبما

 لدـ توافر اؼبوارد اؼبالاة الالزلة لالاتثمار اؼبباشر بالداؿ اؼبضافة؛ -

 رة ا اػبربة التيوصقاة باليوؽ اؼبضاف؛ضعف الد -

 ارتفاع كفاءة الشركة اؼبعساة  ي ؾباالت التسماة ا البحوث لقارنػة بقدرهتا اؼبالاة االتيوصقاة؛ -

 الرغبة  ي باع الرتاخاص ا ااتعماؽبا كبدص  ليتادصر؛ -

 اشر؛الرغبة  ي اختبار اليوؽ الدارل كمرحية أالاة، قب  الدخوؿ  ي االاتثمار اؼبب -

 الرغبة  ي تقيا  حدة اؼبخاطر ا التكالاف. -

 1:التالاػة السقاط  ي نيخاما اؼبزاصػا، ل  صبية الرتاخاص لقود تتاح

 ليخارج؛ ألواؿ رؤاس تتطيب ال ألهنا نظراً  اػبارجاة، لألاواؽ ليسفاذ ارصعة ا امية اااية تعترب 
 العاؼباة، أاعاره ارتفاع حالة  ي اخاصة اؼبستج، نفس بااتًناد لقارنة جاد بدص  الرتخاص صعترب  
  اؼبشرتؾ االاتثمار ل  الساتج بالدخ  لقارنةً  ل ، اؼباكبة ليشركة بالسيبة ليدخ  لضموناً  ا ثابتاً  لادراً  الرتخاص يبث 

 بالتقيب؛ لوائده تتي  ال ي
 جدصدة؛ أاواؽ  ي اتيوصقما إنتاجما خالؿ ل  السضج، لرحية  ي اؼبستجات لمر ل  الرتخاص صزصد 
 بتوفًن ؽبا صيمح فبا ، اعبدصدة التطوصرات نق  جراء ل  اػبارج  ي لستجما تطوصر ل  ؽبا اؼبرخص احملياة الشركات تيتفاد 

 التطوصر؛ ا البحوث نفقات
 اارتفاع االاتثمارات، تألا  ل  التخوؼ حاالت  ي اخاصة اػبارجاة، األاواؽ إذل السفاذ بدائ  أنيب الرتخاص صعترب 

 .اؼبعين اؼبستج ااتًناد خطر أا اؼبيتمدؼ، لييوؽ الشح  تكالاف
  االمتياز الدولي :عقود  -ثانيا

 دالة  ي ؿبياة لشركة لعٌن لم  أداء التااز حق دبسح دالاة شركة تقـو حباث الرتاخاص، لقود أشكاؿ ل  خاص شك  يو
 لارل لائد ليى اغباوؿ لقاب  ؿبدد، لكاف  ي ا لعاسة، زلساة فرتة خالؿ االلتااز، صاحبة ليشركة التجار  االا  رب  أخر ،

                                                           
 86، ص 1997 األاذل الطبعة ,السشر بيد ؾبموؿ, االتوزصع االسشر ليطبالة األلٌن دار", , الناجح والمصدر التسويق بحوثلي  لاد، ،وب  اعاد 1
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   خاار اارتاتاج  لدخوؿ األاواؽ العاؼباة ل  خالؿ لسح الشركة األـ، ا ال ي تكوف شركةايو صعد 1االلتااز، ليى اغباص  ل 
إذل شركات صغًنة  ي لساطق  لاللتما التجارصة أا باع لستجاهتا كبًنة ذات إلكاناات لالاة ا فساة لتقدلة  ي العادة، حق ااتخداـ

 2لتفرقة ا بيداف لتعددة، لاللتااز ثالثة أشكاؿ ي :

صقـو ل  وبا  ليى ييا االلتااز بدفع األجور ا الراـو إذل الشركة األـ صاحبة االلتااز دبا صيمح ل  حبق باع  امتياز المنتج :-ا
 اؼبستج الي  وبم  العاللة التجارصة ليشركة األـ ا الي  صشرتصما ل  صاحب االلتااز مث صعاد باع ييه اؼبستجات

نتاج ا توزصع لستجات الشركة األـ اااتخداـ اؼبواد اػباـ ا الرتكابة الفساة صقـو ل  وبا  ليى ييا االلتااز بإامتياز التصنيع :-ب
 لإلنتاج ال ي تعتمديا الشركة األـ ذاهتا.  

صابح ل  وبا  ليى ييا االلتااز حق تأااس نشاط وبم  اا  صاحب االلتااز ا نفس  امتياز تأسيس بعض األنشطة :-ج
يى ذلك االا  لطال  الوجبات اليرصعة )لكدانالدز،كستاك ،بركر كسك،باتزا اؼبظمر اػبارج  ليشركة االـ، ا خًن لثاؿ ل

 ي (.

 ايساؾ أنواع أخر  اسكتف  بيكريا لسعود لتفاا  فاما  ي الفا  اؼبوارل ا ال ي تتمث   ي:

 اؼبستج  أا اؼبفتاح تييا  لقود

 اإلدارة لقود ا التاساع لقود

 الباط  ل  التعاقد صفقات

 ملكتالالسوق عن طريق  إلىالدخول  إستراتيجية  :الثانيالفرع 

تعتمد ييه اإلارتاتاجاة ليى أف تكوف الشركة األجسباة طرفا  ي اؼبعادلة اتعرؼ أصضا بأنواع االاتثمارات األجسباة اؼبباشرة، أ  
الظفر ل  أج  اييا  أا التحالفات اإلارتاتاجاة لتااز،تواجد الشركة ليى تراب الدالة اؼبضافة لكس الرتاخاص ا حقوؽ اإل

 دبواقع اوقاة جدصدة .

 Strategic Alliances: اإلستراتيجيةالتحالف -أوال

، شراكة بٌن شركتٌن أا أكثر ل  داؿ ـبتيفة ترتبط لعا لتحقاق لشرالات لعاسة،  أهنااإلارتاتاجاة العاؼباة ليى التحالفات تعرؼ 
أا التعااف  ي ؾباالت ـبتارة ل  األلماؿ أا ي  قااـ لسظمتٌن أا أكثر باالشرتاؾ  ي اؼبوارد ا السشاطات ل  أج  تسفاي 

                                                           
 57بق ، ص المرا خًن الدص ، لرجع ا 1
 .140،لرجع اابق،ص إدارة األعمال الدولية منظور سلوكي  واستراتيجيزكرصا لطيك الدار  ،د اضبد ليى صاحل ، 2
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   ربادات لع شركات أخر إشركة  ي ربالفات أا ؿ الو دخ،ألا أاباب لعاسة ا يو لا صدخ   ي إطار التعالالت الودصة إارتاتاجاة
ا إدارة  إلنتاجلتماديا إليتعادؿ أا التكافؤ التسافي ، أا اغباوؿ ليى اؼبزاصا التسافياة ذات الاية باؼبسافيٌن فضال ل  

  : ا ال ي يبك  حاريا فاما صي   أنواعلدة  تتخي أف يتحالفات اإلارتاتاجاةيبك  ل1.اإلبدالات اؼبشرتكة 

التحالفات اإلارتاتاجاة الوظافاة قد تكوف ضافة اجملاؿ ا ترتبط فقط  ي لسطقة اظائفاة ااحدة ل   التحالفات الوظيفية:-ا
اؼبيتسدة اظائفاا لادة ال  فالتحالفاتالعم  ا  ي ييه اغباالت صكوف تكال  االحتااجات ليشركات اؼبيانبة أق  تعقادا ا بيلك 

 2يارة.تأخي شك  االرباد بالربح ا اػب

  : اإلنتاجيةالتحالفات -ب

        يساؾ العدصد ل  الشركات األلرصكاة، ا الااباناة ،حاث  ي تعزصز قدرات اؼبتحالفٌن أا أحدي   اإلنتاج صياي  التحالف 
ا انآااوصة، ال ي تقا  لاانعما خارج حداديا اإلقياماة ربقاقًا إلحد  اؼبزاصا اؼبيكورة ألاله. اخًن لثاؿ ليى ذلك التحالف 

، حاث صتاح ذلك لألاذل فرصة تعي  اؼبعرفة اإلنتاجاة (Toyota)االارتاتاج  اإلنتاج  بٌن شرك ي جسراؿ لوتورز ا توصوتا 
 ي الدخوؿ إلػى  Toyotaالياارات صغًنة التواطة اغبج ،  ي لقاب  ليالدة سالة ص ي ؾباؿ  Toyotaاػباصة بشركة 

 3.ااارة اسوصاً  200.000اليوؽ األلرصكاة، ابساءاً ليا ، فقد قال  الشركتٌن بالدخوؿ  ي لشراع لشرتؾ إلنتاج 
 التحالفات التسويقية :-ج

التحالفات التيوصقاة ي  ربالفات تتقاا  فاما شركتٌن أا أكثر خدلات التيوصق أا اػبربات ا  ي أغيب اغباالت فم  تربط  إف
    اإللالفشرصكا صقدـ لستجاهتا أا خدلاهتا  ي اوؽ صكوف الشرصك انآخر ل  حضور فا  حباث تيالد القادـ اعبدصد بالرتاصج ا 

ف ييه الشركة ال ي مت تأاايما قد تتفااض ليى اعر ثاب  ؼبا تبدص  ل  ليالدة أا تشارؾ ا توزصع لستجات  أا اػبدلات ا أ
4،بسيبة لئوصة دبستجات القادـ اعبدصد ليى أاس لتبادلة

  5:صيػ  لا العاؼب  التيوصق  ي التحالفات ليى اصرتتب 
 اؼبشرتكػة؛ اؼبااحل ذات اإللالنات  ي اإلشرتاؾ -1
 لشرتكػة؛ دبوازنػة التطوصر ا البحوث درااة  ي االشرتاؾ -2
 اعبدصدة؛ الاسالاػة التامامات درااة  ي اإلشرتاؾ -3
  ي اليوؽ درااة لازاناة  ي احملموؿ اؽباتف تستج شركة ل  أكثر اشرتاؾ لث . اليوؽ درااة تكالاف تغطاة  ي اإلشرتاؾ -4

 اػبياج ؛ اليوؽ أا اؼبغرب
 لياما؛ لتفق بأاعار لعاسة صفقات لتحقاق التوزصع حيقات ل  لدد بٌن التحالف -5

                                                           
 .142زكرصا لطيك الدار  ،د اضبد ليى صاحل، لرجع اابق،ص 1
 .143نفس،اؼبرجع اليابق ص 2
 28 ص ، بقاس مرجع الدين، خير عمرو 3
 .143زكرصا لطيك الدار  ،د اضبد ليى صاحل،نف  اؼبرجع اليابق،ص 4
 الطبعة, إصرتاؾ ليسشر االتوزصع, لار, األاذل الطبعة خيارات القرن الحـادي والعشرين, -التعاون : من التنافس إلى اإلستراتيجيةالتحالفات فرصد السجػار,   5

 .67ص 1999 األاذل
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 صبرك ؛ ارباد أا حرة ذبارة لسطقة إلنشاء  التجارصة التحالفات -6
 التحالفات المالية :-د

التحالف اؼبارل يو ربالف ليشركات ال ي ترصد تقيا  اجملازفة اؼبالاة اؼبتعيقة دبشرالما ، ا قد صتشارؾ الشركاء بشك  لتياا   ي  إف
الشرصك اػبربات اػباصة أا  أااؼبالاة باسما صزاد الطرؼ الثاين  باأللورأحد الشركاء صياي   إفاؼبيانبة  ي اؼبوارد اؼبالاة ليمشراع أا 

 1ل  اؼبيانبات دبوازنة جزئاة لسقاما  ي االاتثمار اؼبارل. أخر  اعأنو لم  
 (R&D)التحالف بالبحث و التطور-ه

 تسقي  أف ايبك ليى لوافقة الشركاء ليى ربم  لاارصف البحث لتطوصر لستجات أا خدلات جدصدة  (R&D)صركز ربالف
  2:التالاػة اجملمولات إذل التكسولوجاة التحالفات

 التدرصب؛ ا الفساة اؼبعونة برالج شك   ي ربالفات •
 الاسالػة؛ نفس  ي الكبار اؼبستجٌن بٌن ربالفات •
 الاغار؛ اؼبستجٌن ا الكبار اؼبستجٌن بٌن ربالفات •
 االلتمادصة؛ اإلحالؿ ا الااانة  ي تكسولوجاة ربالفات •
 الداؿ؛ بعض ليى اغبظر فرض  ي الاسالاة الداؿ بٌن ربالفات •
 .السالاة الداؿ ؾبمولة ا الدالاة، اؼبسظمات بٌن ربالفات •
 

 3:ك  ليتحالفات أف تتخي أشكاؿ أخر يبباإلضافة إذل األشكاؿ اليابقة 
 
 قطاع نفس  ي لباشرة باورة لتسافية شركات اجود تيتيـز التحالفات ييه : المنافسين بين التحالفات-0

 األيداؼ وبقق ال األحااف لعظ   ي ا ، األج  قاًن التحالف ييا صكوف لادة ا ، الاسالة
 . ليطرفٌن اإلارتاتاجاة

 : الضعف تحالفات-0
 السوع ،اييا اليوؽ  ي لوقعم  ربيٌن ا إلكانااهت  توحاد هبدؼ أكثر أا شركتٌن بٌن تتكوف
 . انآخر الطرؼ إذل األطراؼ ليكاة أحد نتقاؿإ إذل صستم  قد أا السماصة  ي صتالشى أا صفش  التحالفات ل 
 
 : المتمايزين تحالفات-3

 ييا ، األقو  الطرؼ إذل اؼبيكاة تستق  ا الضعاف ضعاًفا صبقى األحااف لعظ   ي ا ، قوصة أخر  ا ضعافة شركة بٌن تتكوف
 .الدالاة اإلارتاتاجاة التحالفات نطاؽ.  التارل الشك  يبث  ا طبس اسوات لمره صتعد  ال التحالفات ل  السوع

                                                           
 143اؼبرجع اليابق،ص نفسزكرصا لطيك الدار  ،د اضبد ليى صاحل، 1
 .76، لرجع اابق ، ص  العشرونالتحالفات اإلستراتيجية: من المنافسة إلى التعاون "خيارات القرن الحادي و فرصد السجار،  2
 .73،ص مرجع سابق، اإلدارة اإلستراتيجية في البيئة العالميةهاني العمري ، 3
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 Joint venture:1الشراكة  بأسلوب االستراتيجي التحالف-و
 
 خيق  ي لًعا باالشرتاؾ أكثر أا شركتاف خالل  الشراكة ل  أايوب تقـو الي  الدالاة اإلارتاتاجاة التحالفات ل  خاص نوع يو

 ( . اؼبؤاية الشركة أ )  لائيتما ل  ليتقية قانوناة بافة جدصدة تكوف لسظمة أا ، جدصدة ألماؿ احدة
. شرصك ك  حاة حيب ا الشركات اؼبؤاية ب ق ل  فبيوكة تكوف ا ألماؿ كوحدات طباعاة باورة تؤاس الشراكة لسظمات

 . لتيااصة غًن حاص تكوف قد أا ، الشركات اؼبؤاية بٌن لتيااصة تكوف قد اغباة ييه
 ي  التواع أا الدخوؿ بغرض األلماؿ لاداف  ي ليشراكة لم  لدخ  يو االارتاتاج  التحالفال  ييا اؼبسطيق نشًن إرل أف  

 ل  االارتاتاج  التحالف  ي لياي  أا شرصك ك . أكثر أا شركتٌن بٌن لثمر ا بساء تعااف اجود صتطيب الي  ا الدالاة اليوؽ
 إذل ليوصوؿ طرصقة أفض  يو التعااف ييا أف بالتبار ذلك ا اؼبيانبٌن انآخرص  لع بالتعااف لكس  ؿبدد ا ؼبايحت  العم  داافع

 .اؼبسشودة األيداؼ
 

 :التالية في المصفوفة واضح هو كما إستراتيجية أهداف أربعة لتحقيق الدولية المشتركة المشروعات تستخدم

 
 ( األىداف اإلستراتيجية التي تحققها المشروعات المشتركة.7-0الشكل رقم )

 وموجودة حالية منتجات                                    جديدة منتجات                

 أسواق جديدة 

New Markets 

 

 

 

 

حالية أسواق  

Existing Markets 

 .44،ص العالمية البيئة في اإلستراتيجية ،اإلدارة العمر  ياين المصدر:

 2اؼبثاؿ: يبك  ذكر بعضما ليى ابا ’  الدالاة اإلارتاتاجاة التحالفات ل  السوع ييا لتكوص  جويرصة أاباب ايساؾ لدة

 
                                                           

 .88نفس المرجع السابق ،ص   1
 .99هاني العمري،مرجع سابق ،ص 2

  

 األسواق إلى الحاليت المنتجاث لدفع

 األجنبيت
TO TAKE EXISTING 

PRODUCTS 

TO FOREIGN MARKETS 

 

 جدیدة أعمال أنشطت إلى والدخول للتنوع
TO DIVERSIFY IN TO A NEW 

BUSINESS 

 

 المحليت األعمال أنشطت لتعزیز
TO STRENGTHEN THE 

EXISTIN 

BUSNINESS 

 

 المحليت األسواق إلى أجنبيت منتجاث إلدخال
 

TO BRING FORRIGN PRODUCTS 

TO LOCAL MARKETS 
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 ـبتيفة سبيكما لسظمات ال ي االتكسولوجاا ااػبربات اؼبمارات  ي اؼبسظ  التكال  ربقاق ج ل  أ العم  -1

 اامولة بيرلة الدالاة األاواؽ إذل الدخوؿ ضماف -2

 اؼبتسافية اؼبسظمات بٌن التكسولوجاة الفجوة ليد -3

 .اليوؽ  ي اا الاسالة ياك   ي الشدصدة اؼبسافية لتحدصات اإلارتاتاجاة االاتجابة -4

 : المملوكة بالكامل  المشروعات-ثانيا

ؼبا ،وبتفظ ب  لألاواؽ احملياة  اػباار أليى درجات اؼبخاطرة ااإللتزاـ بالسيبة ليشركات لتعددة اعبسياات، ايو لادة لاييا يبث  
لتعددة اعبسياات الكرب  أف صكوف ؽبا تواجد ل  خالؿ  اإاتقرار كبًنص . اصتاح ييا اػباار ليشركاتيبكس  ربقاق  ل  ربح 

وج  تال ي ارتاتاجاات اإل  يأااااة الساشئة الرئاياة، اتشك  تيك األنشطة لساصر  شركات تابعة سبتيكما كياة داخ  األاواؽ
 1.الشركاتهبيه االتوزصع العاؼباة اػباصة  اإلنتاجطرؽ 
تكوف ييه اؼبشرالات ليى شك  اتفاقاة بٌن طرؼ أجسيب اآخر اطين اواء لاـ أا : مشروعات أو عمليات التجميع-ثالثا

  لثال ليى أف صقـو الطرؼ الوطين كاليااراتخاص، صقـو ل  خالؽبا الطرؼ األجسيب بتوفًن اؼبكونات األصياة ؼبستج لعٌن  
لشرالات التجماع ليى االاتثمار اؼبشرتؾ أا شك  التميك الكال  ليمشراع ائاا، اقد تسطو  هنبتجماعما لتابح لستجا .

 .2جانب الطرؼ األجسيب االاتثمار  ل 

 :شراء حصص أغلبية في شركات الدولة المضيفة -رابعا

الدصوف باؼبيكاة أا غًنيا ل  األاالاب.  اتبداؿإ أا  اػباخاة، أا ل  طرصق، صتحقق ييا الشك  ل  خالؿ شراء األام 
صرغب خالل   الي طوؿ الوق   أ أطوؿ ) زليناصتطيب ييا اػباار إلتزاًلا أشد ل  جانب اؼبيتثمرص  األجانب اكيلك أفق 

  ياالاتثمار تقـو ب ال ياتثمار(. االشركات لتعددة اعبسياات لس  ليعوائد اؼبرجوة ل  اإل نتظارإاؼبخاطرة برأس لال    ياؼبيتثمر 
الشركات احملياة إمبا تقدـ فوائد كرب  ليداؿ اؼبضافة، الادة لا تعكس ييه االاتثمارات اإلارتاذباة العاؼباة ليشركات لتعددة 

 3.العاؼب اإلنتاج أا التوزصع فبا صعم  ليى اإلاراع دبجمودات الداؿ اؼبضافة لالندلاج  ي االقتااد   ياعبسياات اواء 

ث تيتعميما الشركات اؼبتعددة ا،حالدالاة  األاواؽالطرؽ شاولا  ي ابا  غزا ا دخوؿ  اأكثر أي ارتاتاجاات تعد ييه اإل
اتفادة ل  تدين األجور ا القرب ل  اؼبواد األالاة ،ا ربقاق فوائد ا لزاصا كثًنة كتوااع الرقعة اليوقاة ا اإلل  أج  اعبسياات 

 قاب  تقدـ خدلات ا لو ل  غًن قاد القتاادصات الداؿ ال ي تيتضافما.زبط  اغبواجز االقتاادصة ،لكسما  ي اؼب

 
                                                           

 .23ص، 2004،  اؼبتحدة الوالصات ااشسط  ،CIPE ،لركز اؼبشرالات الدالاة اػباصة،االستثمارات األجنبية المباشرة جوف د.اولافاف ا اخراف  ،  1
 .185لبد اؼبطيب لبد اغبماد، لرجع اابق، ص  2
 .  23جوف د.اولافاف ا اخراف،لرجع اابق،ص 3
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 الثاني :الفصل خالصة 

 

 ي طرصق مبويا اغزايا لألاواؽ الشركات اؼبتعددة القولاة  إلامااالارتاتاجاات ال ي تعمد  أي  إبرازلقد حاالسا  ي ييا الفا  
لداخ  اطرؽ  ظمرناأكما أنسا ، صةاإبراز ربوؿ اؼباطيح ل  العيـو العيكرصة إذل االقتااد العاؼباة ا ييا بداصة بتعرصف اإلارتاتاجاة

ال ي غالبا لا تيتخدلما الشركات ا باألخص اؼبتعددة  ارتاتاجااتاإلبرز اأي  أذلك  حاالسا ذكر  إذلزباذيا ،باإلضافة إ
 ،ليى االقتااد العاؼب  هتدؼ إذل اؽبامسة يه الشركات ال يلقياة ا تفكًن ي إبرازؿباالتا لسا  أنوالمااعبسياات ل  طرصق ذكر 

ييه الشركات اتطوصعما ؼبااحل الداؿ  سبتيكمااتفادة ل  اؼبزاصا ال ي إلل ا الضعف فاما ،اييا جوانب القوة  إظماربغا  
،ابساء القوالد التادصرصة ،كمزاصا خيقما لفرص العم   األلاـ إذلقتااد تيك ال ي اوؼ تدفع بعجية اإل باألخصاؼبيتضافة ا 

كرب فبتيك ليتكسولوجاا ،اال ي أاتقطاب ييه الشركات ال ي تعد إاترقاة اػبربات ا نق  اؼبعارؼ التقساة ا التكسولوجاة ل  طرصق 
 برز اؼبعالالت ال ي تدخ   ي لعادالت السمو ا الرفاه االقتااد  اييا لا استطرؽ إلا   ي الفا أأضح   ي الوق  اغبارل ل  

خاوصا ل  طرصق  برز طرؽ خيقما انقيما،أاؼبوارل الي  ااعرفسا ليى دار التكسولوجاا  ي لمياة السمو االقتااد  ا ليى أي  ا 
 ل  يبتيكما أال اي  الشركات اؼبتعددة اعبسياة .


