
 1 

 استراتيجيات التنويع تباعاب األعمال ةقيمة منظم تكوينفلسفة 
 Philosophy of creating the value of a business organization 

following the diversification strategies 
 االستاذ المساعد                 االستاذ الدكتور                   

 عبد الكريم حمود الراويمها       سعد علي حمود العنزي
 قسم العلوم التطبيقية /  الجامعة التكنولوجية     جامعة بغداد قتصاد/ كلية االدارة واال      

 
( ؛ " اعمددل علدد  ان تكددون كددل  (Philippe Very" يعتمددد تحقيددد االدام المتميددز باتبدداع التنويددع مددن بدد ل التددراب  بددين االعمددال " 

؛" نحن نقيس كل عمل مدن اعمالندا مقابدل المعدايير (Jack Welch)كتك ، وال تحتفظ باي اعمال فاشلة" االعمال ناجحة وفاعلة في شر 
الصارمة مثل النمو، هدام  الدرب ، معددل العاعدد علد  راس المدال، لجعدل مقددرا منظمدة االعمدال ان تحتدل المرتبدة االولد  او الثانيدة فدي 

 ( (Richard Wamboldم في رؤيتنا العامة، فيجب أستبعاده" الصناعة، فنحن واقعيون حقًا، والعمل الذي ال يسه

  

 الملبص التنفيذي 
عندما تستنفد المنظمة جميدع فدرص النمدو المربحدة فدي ، استراتيجية جذابة في االعمال يصب  التنويع   

 . ففدي التنويدع التنويع المتراب  والتنويع غير المتدراب: نوعان اساسيان من التنويع هما ك لاعمالها الحالية. وهنا
يدتم االسدتفادا لالباصة بها  ةالقيم ةتوافد استراتيجي ضمن سلسل مجاالتيتم التنويع في اعمال ذات  ، المتراب 

عدن احتمدال اذ يتندازل  ،بشدكل اساسديتوجهدًا ماليدا التنويع غير المتدراب   يعدو  .الميزا التنافسية ت ويرمنها في 
كتدوفير فدرص الدرب  المدالي السدريع،  ،في مقابل الحصول عل  ميزات ابرى الميزا التنافسية للتوافد االستراتيجي

يتمثددل الضددر  مددن التنويددع فددي او توزيددع المبددا ر علدد  مجموعددة متنوعددة مددن الصددناعات. وفددي جميددع االحددوال 
حت ادارا شركة واحددا افضدل ت من االعمالمتنوعة عندما يصب  ادام مجموعة ،قيمة اضافية للمساهمين  تكوين
امددا بتوسديع قاعدددا االعمددال، تضددييد ، ويمكددن ان يحددل التنويددع مهددا منفصددلة او مسدتقلة عددن بعضددها. دامدن ا

التحالفددات  دوتعدد اعددادا هيكلددة محفظددة االعمددال، او التنويددع فددي االعمددال متعددددا الجنسدديات.قاعدددا االعمددال، 
ركة التقليديدة ، اذ يكمدن الضدر  مقارندة بالمشداريع المشدت المنظمداتاالستراتيجية اكثر محورية في اسدتراتيجيات 

 . المهارات والمواردوالتشارك ب،  لمجالفي تحقيد اقتصاديات الحجم وا ةاالستراتيجي اتالرعيسي للتحالف
،  منظمدددة األعمدددال ، التحالفدددات االسدددتراتيجية، أسدددتراتيجيات التنويدددع:  مصددد لحات البحدددل األساسدددية .1

 .وين قيمة المنظمةتك،  التنويع المتراب ، التنويع غير المتراب 
 

 Executive Summary  

 Diversification in business becomes more attractive strategy when 

the organization exhausted all opportunities for profitable growth in its 

current businesses. There are two basic types of diversification; related and 

unrelated diversification. In related diversification, organizations diversify 

in cross - businesses strategic fits along their own value chains to be used 

in building competitive advantage.While unrelated diversification is 

basically a financial approach, with the possibility to waive the 

competitive advantage of strategic fit for other advantages such as 

opportunities for quick financial gain, or scatter risks over a variety of 
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industries. In all cases, the purpose of diversification is to create and build 

additional value for shareholders when the performance of a variety of 

business under the management of parent company is better than work 

separately. This can happen by either expand the business base, narrow the 

business base, restructuring the business portfolio, or diversification in 

multinational business. On the other hand, strategic alliances considered as 

the pivotal strategies compared to traditional collaborative and joint 

ventures. Thus, the main purpose of strategic alliances is to achieve 

economies of scale and scope, and to share capabilities and resources.  

2. Key Words: organization business, strategic alliances, diversification 

strategies, related and unrelated diversification, organization additional 

value creation.  

 

  

من وحدات اعمالها التي تنجز ر او اكث ةواحد الكلية للمنظمةاالستراتيجيات  نتمك   ينبغي أن       
ان و  ،يزااو بطريقة تسمح بالتم ،خلق القيمة بكلفة منخفضةتكوين أو او اكثر من وظائف  وظيفة
من المنظمة محاولة لزيادة ربحية ك وأستيعاب تكوين القيمةيمكن فهم و  لها. اضافيا ربحاتجلب 
او مضاعفة دبلجة  ،يزامن خالل التم المنظمة وخدماتهازيادة قيمة منتجات الكلف، ض خف خالل

لتقليل مخاطرة  او القطاع المعني داخل الصناعة يةادارة التنافس ،الحالي نموذج االعمالتطوير 
، فضال عن والمشترينوالموردين المجهزين  معزيادة القوة التساومية  المنافسات السعرية ،حرب 

 .ع استراتيجيات التنويعاتبا
وفقًا العمالها التجارية المختلفة ، المنظماتتختلف االستراتيجيات التنافسية التي تتبعها         

من حيث التنوع في تلك االعمال ، او تركيز مواردها على عمل واحد او على صناعة واحدة. 
ل الذي يمكن معه توزيع على ذلك، يمكن بناء سلسلة القيمة الخاصة للمنظمة بالشك وبناءً 

المخاطر على صناعات متعددة ، اما عن طريق شراء االسهم في منظمات تعمل في صناعات 
 .مختلفة، او االستثمار في شركات استثمارية، او العمل باعمال متنوعة تحت مظلة المنظمة األم

ك االعمال تتكون سلسلة القيمة الي عمل تجاري من انشطة مختلفة، عندها تسمى تل       
باالعمال التجارية غير المترابطة. بينما تتكون سالسل القيمة لالعمال التجارية المترابطة من نقاط 
توافق استراتيجي. ويتحقق ذلك التوافق االستراتيجي عندما تكون بعض االنشطة المكونة لسالسل 

خبرات والمهارات لنقل ال الخاصة باالعمال المختلفة متشابهة او متماثلة بما يكفيالقيمة 
التكنولوجية والمقدرات واالمكانيات من عمل الخر، وبناء نقاط قوة للموارد ذات القيمة التنافسية، 

 او لدمج بعض االنشطة المتشابهة المرتبطة باالعمال التجارية المختلفة في عملية واحدة.
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عناصييير االساسيييية لتقيييييم اسيييتراتيجيات ايييية منظمييية هيييو فحييي  مجموعييية فيييي حيييين ان احيييد ال      
الى توضيح مدى اهميية تبنيي اسيتراتيجيات التنوييع فيي الورقة االعمال التجارية لها، لذا تهدف هذه 

باستغالل فر  النمو المربحة في صناعتها الحاليية  هاياماالعمال ، والمزايا الرئيسية الناجمة عن ق
فضييال عيين توضيييح اهمييية ودور التحالفييات االسييتراتيجية كيي داة قوييية ميين  .ىاو فييي صييناعات اخيير 
تعمييل علييى تسييهيل تطييوير المقييدرات الجوهرييية متنوعيية االعمييال، و للمنظمييات ادوات تكييوين القيميية 

 مستقباًل. لها الجديدة التي تسهم في تعزيز التنافسية اإلستراتيجية 
فيييييي تسيييييليطها الضيييييوء عليييييى اهميييييية ودور  ثييييييةالبحالورقييييية اهميييييية تتجليييييى وبنييييياءا عليييييى ذليييييك ،   

التيي تبيدأ  المهميةاستراتيجيات التنويع في اضافة او تكوين القيمة للمنظمات ذات االعمال التجارية 
تبرييييييرات اساسيييييية التبييييياع فضيييييال عييييين تقيييييديم  ،احتمييييياالت نجاحهيييييا بالتالشيييييي والتضيييييا ل بسيييييرعة

الورقية تركيز و  والمسياهمين والزبيائن.ا للمالكين ألهميتهاستراتيجيات التنويع المترابط وغير المترابط، 
على توضيح كيفية تحقيق التوافق االستراتيجي من خالل التنويع في االعمال المترابطية ، او  أيضا

  تحقيق الميزة التنافسية من خالل التنويع غير المترابط.
اتيجيات التنوييييع          نموذجيييًا لتكيييوين القيمييية مييين خيييالل اسيييتر الورقييية ، قيييدمت عليييى هيييذا االسيييا       

وتصييميم التحالفييات االسييتراتيجية، الييذي يشييمل دمييج المهييارات والمييوارد وتوجيييه االنشييطة وسالسييل 
القيييم نحييو تحقيييق اهييداف تلييك التحالفييات، وامييتالك ميييزة تنافسييية مسييتدامة ميين خييالل بنيياء نقيياط قييوة 

، واالسيييتفادة مييين المنظمييياتتلكهيييا التيييي تمواالسيييتفادة مييين عالقيييات التوافيييق االسيييتراتيجي ، الميييوارد 
 وزيادة قيمة المساهمين . ،اقتصاديات الحجم والمجال في تحقيق ارباح اعلى من المعدالت

 
  

اتها عليى ذات النمو السريع رغبية فيي تركييز مواردهيا وقيدر  للمنظماتان تكون  من الضروريلي       
فيي الصيناعات االكثير نضيجًا، فهيي  ييع تكيون نشيطةتتبيع اسيتراتيجية التنو  منظميات عمل واحيد، فهنياك

، ان الفائده الناتجة عن التركيز على عميل واحيد و  تبسط مواردها النادرة على عدد كبير من النشاطات.
تواصيل عميل  لمنظميةاذليك ان ويعني  .بعملها االصلي وتواصل االخال  له المنظمةهي ان تلتصق 

ع فيي نشياطات ال ييفيما اذا اتبعت استراتيجية التنو ، ما تعتقد انه االفضل، وبهذا فانها تتجنب االخطاء 
، ان تنويع االعميالفي  استغلتهاوقابلياتها، فيما اذا  ةالموجود لمواردهاتعرف عنها اال القليل، وال يمكن 
ع فييي يييالتنو تتوجييه نحييو التييي  المنظميياتتكتشييف  رى،ميين ناحييية اخييو تييدر لهييا اال القليييل ميين االربيياح. 

بانهيا قيد تورطيت فيي عميل ال تفهميه، وان  ، تكتشفوهي غير م هلة التباع هذه االستراتيجية ،االعمال
 .ضرر كبيرمواجهتها لقرارها القيام بهذا التنوع قد ي دي الى 

والمبييادرات االسييتراتيجية عبيير القييدرة علييى تنسيييق االنشييطة ب ((Diversificationلتنويييع ا يتمثييل     
دمج الخبيرات و مباشرة نحو انشطة البحث والتطوير ،  المنظمةاالعمال والدول، من خالل توجيه موارد 

اتبيياع طييرق تكنولوجييية واعييدة، وتعجيييل عمليييات تحسييين المنتجييات وتطويرهييا. و واالمكانيييات والمييوارد، 
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عيييددة سيييواء فيييي بليييدها ام بليييدان متعيييددة ، ان تمتليييك معاقيييل وحصيييون اربييياح مت للمنظميييةوبيييذلك يمكييين 
واالسيييتفادة مييين عالقيييات التوافيييق االسيييتراتيجي الكتسييياب مييييزة تنافسيييية ، وبالتيييالي خليييق وتحسيييين قيمييية 

 Peter)  الحديثييية االدارة شيييدد رائيييدوكميييا  .(Thompson et al., 2008, 267) المسييياهمين

Drucker) ، ها مجال او دائيرة حييث تكيون هيي القائيدة ان جميع االعمال بحاجة الى ان يكون ل"بقوله
يجييب ان تكييون جميييع االعمييال متخصصيية فييي مجييال معييين. اال انهييا علييى الييرغم ميين  لكلييذو  ،ضييمنه

ضرورة تخصصها، عليهيا ان تحياول الحصيول عليى ميا هيو اكثير مين ذليك التخصي : عليهيا ان تنيوع 
سيييحدد لهييا ذلييك المجييال الييذي  –ع التخصيي  والتنوييي –فييي اعمالهييا. وان الموازنيية بييين هييذين العيياملين 

 (. Drucker, 2006: 208)  "تكون عنده قائدة للسوق
الخطييوة االوليى فييي التحلييل االسييتراتيجي  متنوعيية االعميال المنظميةمعرفيية وتحدييد اسييتراتيجية  تعيد     

لها يمكن التي تعبر عن الكيفية التي من خال الالحقةلموقفها ، وفي هذا الجانب يمكن ادراج التسا الت 
 تحديد استراتيجية التنويع.

التنويييع قييائم علييى تضييييق النطيياق واقتصيياره علييى عييدد محييدود ميين الصييناعات، ام انييه  هييل ان .1
او فشيلها  المنظميةقائم على توسيع النطاق في العديد من الصناعات. وهنا يمكن قيا  مدى نجياح 

ط ام غيير متيرابط، فضيال عين فيميا اذا بمعرفة عدد االعمال التي تنوعت فيها، وهل ان التنويع متراب
 كان التنويع محلي ام دولي.

عيين التوجييه نحييو تخفيييض االسييتثمارات الرأسييمالية والمييوارد وتوزيعهييا عبيير  المنظمييةهييل تبحييث  .2
او فشييلها ميين خييالل حجييم االسييتثمارات  المنظمييةوحييدات االعمييال. عنييدها يمكيين قيييا  مييدى نجيياح 

 المخصصة.

جهودهيا نحيو اسيتغالل نقياط التوافيق االسيتراتيجي عبير االعميال تبيذل قصيارى  المنظمةهل ان  .3
افضييل مقيييا  علييى قيييا   للمنظمييةالمتنوعيية. وتعييد الميييزة التنافسييية المسييتدامة والمقييدرات الجوهرييية 

 مدى نجاحها او فشلها وذلك بسبب نقاط القوة التي تمتلكها الستغالل الفر  المتاحة.

غيير الجذابيية، او ضيعيفة االداء، فييي مجميل اعمييال  نحيو تقلييي  االعميال المنظمييةهيل تسيعى  .4
نحو تقلي  مثل هذه االعمال دلياًل على نجاحها بسبب توجهها نحيو  المنظمة. ويعد توجه المنظمة

 عدم االحتفاظ باي اعمال ناجحة.

فيي بحثهيا النقياذ اعمالهيا خيالل التحركيات التيي تسيتهدف بنياء االوضياع  المنظميةهل تستميت  .5
 عات جديدة من خالل اختيارها الي شكل من اشكال التنويع.القوية في صنا

بالتحركيات التيي تهيدف اليى تقويية اوضياعها فيي االعميال الحاليية مين خيالل  المنظميةهل تقوم  .6
 عمليات شراء جديدة.

 الحالي محلي، ام انها تتجه صوب تعدد الجنسيات. المنظمةهل ان نطاق اعمال  .7

 مترابطة ام غير مترابطة ام انها مزيج بين االثنين. مةالمنظهل ان االعمال التي قامت بها  .8
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التيي  آنفة اليذكر فيي أعيالهبعد معرفة الكيفية التي يحدث بها التنويع ، واعتمادا على التسا الت        
المنطقييييية الخطيييوات والمراحييييل عبييير عييييدد ميييين االنتقييييال يمكيييين تحيييدد االسييييتراتيجية المطلوبيييية للتنوييييع ، 

            (1) فيييي الشيييكلالمبينييية ان هيييذه الخطيييوات، و حيييدث بهيييا التنوييييع. الكيفيييية التيييي ي تمثيييلالتيييي المتسلسيييلة 
تعد توجهات تحليلية ينبغي اتقانها وتنفيذها لغرض معرفة الوضع الحالي، وتحديد الوضيع اليذي  ، ادناه

بعد تحليل و ييرات المطلوبة في الوقت المناسب . نطلق اليه، ومن ثم اجراء التغتفي ان المنظمة رغب ت
، تتمثيييييل احيييييد االعتبيييييارات االساسيييييية عنيييييد تقيييييييم االعميييييال المختلفييييية وتقيييييييم الكفييييياءة  المنظميييييةموقيييييف 

كيون هيذا التقيييم مين زواييا . ويالمنظميةالتيي تتنيوع فيهيا اعميال  تقيييم جاذبيية الصيناعةاالستراتيجية فيي 
ربييياح بعييييدة االميييد افضيييل ميييا اصيييبحت توقعيييات االلك ،. وكلميييا ازدادت جاذبيييية هيييذه الصيييناعاتمختلفييية

 (.346: 2006)ثومبسون وستريكالند، 
، وتقيييييم وضيييعها التنافسيييي فيييي للمنظميييةال يقتصييير تقيييييم قيييوة كيييل وحيييدة مييين وحيييدات االعميييال       

 وتقيييم صناعتها، على الكشف عن فرصيتها فيي نجياح الصيناعة. اال ان ذليك ييوفر اساسيا قوييا لمقارنية
وذليك ت االعميال المختلفية لتحدييد الوحيدات االقيوى والوحيدات االضيعف. القوى التنافسيية النسيبية لوحيدا

اعتميييادا عليييى عواميييل ومقيييايي  عدييييدة مثيييل الحصييية النسيييبية فيييي السيييوق، والتكييياليف نسيييبة اليييى كليييف 
المنافسين، ونجاح التحالفات والشراكات التعاونية ، والقدرة على االستفادة من نقاط التوافق االسيتراتيجي 

  .المشابهة، وامتالك قدرات التفاوض ، والربحية نسبة الى المنافسينمع االعمال 
فييي سلسييلة القيميية عبيير  جوهرهيياوالبحييث عيين  ،تحليييل التوافييق االسييتراتيجيوميين المهييم بعييد ذلييك      

من تحديد االعمال او وحددات االعمال التيي تتوافيق او ال  المنظماتاالعمال المختلفة. وهذا ما يمكن 
كمييا يجييب ان  البعيييد، ومييع ر يتهييا االسييتراتيجية العاميية. فييي األمييد للمنظمييةتجيياه الكلييي تتوافييق مييع اال

االداريية  والمسيتلزماتالمتنوعة الى تحقييق توافيق جييد بيين امكانيات مواردهيا  المنظمةتهدف استراتيجية 
وذليييك ، طهيييا وارتبا تحلييييل توافيييق الميييوارداليييى  المنظميييةسيييتحتاج  لك،ليييذو والتنافسيييية العمالهيييا المختلفييية. 

 Cholas)                                    لتحديد مدى مطابقة مواردها لمتطلبات وحدات االعمال

& Montgomery, 1998: 76 .)  
د الذي يجعل حالتي يعوزها توافق الموارد مشكلة خطيرة الى ال االستراتيجيةوحدات االعمال  تعد       

ميييع عواميييل  المنظمييية، عنيييدما تتوافيييق ميييوارد وامكانييييات وبالمقابيييل منهيييا مرشيييحا اساسييييا لليييتخل  منهيييا.
النجياح االساسييية للصييناعات التييي ال تعمييل بهييا بالفعييل، فقييد يكييون ميين المهييم االخييذ باالعتبييار اكتسيياب 

                                  المنظميييةشيييركات فيييي هيييذه الصيييناعات وتوسييييع وتنوييييع مجموعييية اعميييال 
م تقييييم جاذبييية الصييناعة وتحليييل التوافييق االسييتراتيجي وتوافييق المييوارد، فييان الخطييوة يييت نييه عنييدماعليييه ف 
)ثومبسييييون   لالمييييوالواعمييييال مييييدرة ، هييييي تصيييينيف االعمييييال الييييى اعمييييال مسييييتنزفة للنقييييد ،  الالحقيييية

بميا يتعليق ب ولوييات توزييع  ،يقيود اليى تصينيف وحيدات االعميال وهذا ميا( . 359: 2006وستريكالند، 
 وافضل توقعات اداء.  الموارد،
 : هي ، ومن اهم االعتبارات التي يجب مراعاتها عند الحكم على اداء وحدات االعمال      
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 ؛ نمو المبيعات  -1

 ؛نمو االرباح  -2

 ؛اهمة سهامش الم -3

  والعائد على را  المال.   -4

ييييات توزييييع تحدييييد اولو ل للمنظميييةن جمييييع هيييذه التحلييييالت والتقييميييات سيييتعطي اشيييارات ومعيييايير أ       
 واالتجاه العام لكل وحدة اعمال. صياغة تحركاتها االستراتيجية، مواردها، و 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
                           

 ( الب وات ال زمة للتنويع باالعمال1شكل )
 
 

 المنظمةتحديد استراتيجية 

 الحالية

 اختبار جاذبية الصناعة

فيما يتعلق ، تصنيف وحدات العمل 

 باولويات توزيع الموارد

 تصنيف االعمال التجارية

 اختبار القوة التنافسية

 اختبار التوافق االستراتيجي

 اختبار توافق الموارد

االستراتيجية  الحركةصياغة 

 للمنظمةلتحسين االداء العام 
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 المنظمييةختلييف عيين صييناعة ، بشييكل يعملييية الييدخول الييى صييناعات جديييدة بالتنويييع يتمثييل       

الزبييائن فييي  ميين اعييداد وأنييواعربحييية عالييية  التييي تحقييق السييلعانييواع جديييدة ميين  النتيياجاالساسييية 
 أسياليباالعمال المستند الى التنويع عليى ايجياد  متنوع ومتعددالنموذج يركز . و  المحتملةاالسواق 

 مين للزبيائنقيمية كبييرة  تضييفلصنع المنتجات التي  للمنظمة المتميزة أو الفريدةالستخدام القدرات 
التييي تراعييي تطبيييق اسييتراتيجية  علييى أييية حييال فالمنظميية. و  خاضييت فيهيياالصييناعات الجديييدة التييي 

 نظمةالمفي كل صناعة تدخلها فهي التي تصنع وتبيع منتجات في صناعتين او اكثر . التنويع ، 
شركة مستقلة تصنع وتبيع المنتجات بمثابة  قد تكوني توحدة عمل ال ة اوتشغيلي تفتح تشكيل وحدة

 & Hillحسييب مييا اشييار  المنظميية،وكمييا فييي بيياقي اإلسييتراتيجيات علييى مسييتوى  لسييوق معييين .

Jones, 2009:347) ،)ال بييد أن، اسييتراتيجية  التنويييععيين طريييق  زيييادة الربحيييةاجييل   نييه ميينف  
مين ان تي دي واحيدة او اكثير مين وظيائف سلسيلة  القسم التشيغيلي الجدييد أو الشيركة الجدييدةمكن تي

، تعطيييي الشيييركة خييييارات للتسيييعير و  ،طريقييية تسيييمح بالتميييايز ،كلفييية الل لييييقت المتمثلييية بييييي :القيمييية 
 بطريقة تنافسية افضل .  الصناعةادارة  فيساعد ي وأسلوب

   لتولييييدبيييالتنويع  األهتميييامعلييييهم  يترتيييب المنظميييات الناجحيييةء ميييدراوت سيسيييا عليييى ذليييك ، ف        
نقييد فييائض عيين االمييوال المطلوبيية لتمويييل االسييتثمارات فييي الصييناعة الحالييية أي تيدفق نقييدي حيير ) 
فييي  التييدفق النقييدي الحييرب ويقصييد ( . ميين جهيية ثانييية التزامييات للييدائنين ولتلبييية للمنظميية ميين جهيية،

فيي  بشكل مربح في أي عميل موجيود ايمكن اعادة استثمارهالتي  ةضافيالاي األموال ه هذه الحالة
فيال بيد حير النقيدي التيدفق العنيدما يتوليد و  . الوقت الحاضر أو محتمل حدوثه في المسيتقبل القرييب

مقسييومات او  بصيييغةعلييى المسيياهمين  يييراد توزيعييهمييا اذا كييان في ناالسييتراتيجيو  المييدراء أن يقييرر 
ان يكيون العائيد عليى  ينبغيي ا ومقبيوال،.  ومين اجيل ان يكيون التنوييع منطقيي في التنوييعأستثمارات 
العائيد اليذي يمكين ان يحصيل علييه المسياهمون فيي  بشكل يفيوقالتدفق النقدي الحر في االستثمار 

 & Hill )                                محفظيية االسييهم والسييندات المتنوعيية االسييتثمار فييي 

Jones, 2009:351.     
مع تعظيم  استراتيجية التنويع وفي نف  االتجاه يضيف الباحثان، ب نه قد ال تتفق أو تنسجم       

ليم يكيون النميوذج متعيدد االعميال اليذي يسيتخدمه الميدراء لتبريير اليدخول  ميا، العائدات للمساهمين 
غيلي او الشيركة القسيم التشيخلقهيا يمين القيمية التيي يمكين ان أو يحسين  يزيد س الى صناعة جديدة 

التنويع  أستراتيجية ك ستة تبريرات رئيسة الكتساب نموذج متعدد االعمال يستند الىل. وهنا الجديدة
  : المنظمة من خالل توجه المدراء نحو اتباع االتييزيد من ربحية ، وبما 

 نقل المقدرات بين وحدات العمل في الصناعات المختلفة .  -1
 ت عمل في الصناعات الجديدة . رفع القدرات من اجل خلق وحدا -2
 . المجال او الحجماقتصاديات  لتحقيقبين وحدات العمل والموجودات الموارد في التشارك  -3
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 .  ات استخدام حزم المنتج -4
 التنويع لتقليل المنافسة في صناعة او عدة صناعات . استعمال -5
 . المختلفة وحدات العملالتي تزيد اداء كل للمنظمة العامة  الجوهرية االستفادة من المقدرات -6
 

 

االختيييار ميين بينهييا عنييد  للمنظميياتهنيياك ثييالث انييواع ميين الخيييارات االسييتراتيجية التييي يمكيين      
 اتخاذها قرار التنويع في االعمال، وهذه الخيارات هي:

 (Related and Unrelated Diversification( المتراب  التنويع المتراب  والتنويع غير .1

بشيرط ان تيرتبط  ،ببعض المجاالت الجدييدة لالعميال المنظمةيعني التنويع المترابط ان تدخل      
مزايا إتباع هيذه اإلسيتراتيجية  ومنهذه االعمال ارتباطا استراتيجيا بالمجال الحالي الذي تعمل فيه. 

يم االسيييتفادة مييين نتيييائج البحيييوث والتطيييوير ا ومعلوميييات الصيييناعة ا تسيييتمد مييين نقيييل وتقاسيييم وتعظييي
يعني التنويع غيير المتيرابط دخيول ، في حين و  . المنظمة تشكيالتوقاعدة العمالء وغير ذلك بين 

وهييذا بيبعض المجيياالت الجدييدة لالعميال التييي ال تيرتبط بالمجييال الحيالي اليذي تعمييل فييه.  المنظمية
 جوانب االدارة والتمويل.سيمكنها من المشاركة في 

ا خرىألا إستراتيجية التنويع غير المترابط هي األسهل إدارة واألقل كلفة من االستراتيجيات تعد     
. وأهيييم ميييا هييييو مطليييوب مييين الهيكييييل  الكليييف االدارييييية والمكتبييييةوذليييك الحتياجهيييا ألقيييل قييييدر مييين 

بتقيييم أداء  المنظمية راءن يسيمحا لميدهيو ا، التنظيمي ونظم الرقابة عند استخدام هذه اإلسيتراتيجية 
التيييي تتبييييع هييييذه  المنظميييياتتقيييييم أداء يمكيييين . وعليييى ذلييييك فانيييه ةالتقسييييمات بطريقيييية سيييهلة ودقيقيييي

العائد على رأ  الميال  ،لوتقسيماتها المختلفة عن طريق الرقابة على نتائج أدائها مثاإلستراتيجية، 
بيددارة أنشيطتها المتعيددة  للمنظميةغيير المترابطية ويسمح تنظيم التقسييمات المتعيددة كما . المستثمر

 & Hill وفقييًا لتغيييير ظييروف النشيياط . ،كمحفظيية اسييتثمار يمكيين التصييرف فيهييا بييالبيع والشييراء

Jones, 2009: 344))    
تبني هذا الخيار االستراتيجي هي انتفياء فير  التوسيع فيي المجيال االسباب الرئيسة وراء  أن      

بزيييادة فيير  النمييو خاصيية عنييدما تكييون  المنظميية. فضييال عيين رغبيية منظمييةالالييذي تعمييل ضييمنه 
 .فيييير  النمييييو فييييي مجيييياالت االعمييييال الجديييييدة اكبيييير ميييين فيييير  النمييييو فييييي مجييييال العمييييل الحييييالي

فيان مين اهيم مسياويء  ،مين جانيب اخيرو  وتخفيض المخاطرة عن طرييق تنوييع محفظية االسيتثمار.
يييي دي اليييى تعقيييد العمليييية االداريييية، والمنافسييية بيييين  هيييو انيييه قيييد، تطبييييق هيييذا الخييييار االسيييتراتيجي 

الوحيييدات المختلفييية فيييي الحصيييول عليييى الميييوارد، فضيييال عييين عيييدم ضيييمان وجيييود الخبيييرات االداريييية 
 الكافية.
التنويييع غييير المتييرابط توجهييا ماليييا بشييكل اساسييي لتكييوين قيميية للمسيياهمين، بينمييا يعييد  تبييريع     

توجهيا اسيتراتيجيا لبنياء  فهيو يعيديمثيل قيمية مضيافة بحيد ذاتيه. ،  التنويع المترابط توجهيا اسيتراتيجيا
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النييييه يعتمييييد علييييى اسييييتغالل الييييروابط الموجييييودة بييييين سالسييييل القيميييية لالعمييييال ، قيميييية للمسيييياهمين 
ونقييل المهيارات والخبييرات التكنولوجيية عبيير االعميال، واكتسيياب المنييافع  الكليفالمختلفية، ولتخفيييض 

هيو تحوييل ، وبما ان الهيدف اليرئي  للتنوييع ق التوافق االستراتيجي. االخرى التي تعتمد على تحقي
هييذه الميييزة  تمثييلنقيياط التوافييق االسييتراتيجي عبيير االعمييال الييى معيييار اضييافي للميييزة التنافسييية، لييذا 

القوة المحركة لبنياء قيمية اكبير بمثابة من خالل التنويع في االعمال  المنظمةالتنافسية التي تحققها 
 .  (319: 2006ثومبسون وستريكالند، ) نللمساهمي

 (Internal and External Diversification( التنويع الدابلي والتنويع البارجي .2

فييي بعييض مجيياالت االعمييال الجديييدة  المنظميياتيعتمييد هييذا الخيييار االسييتراتيجي علييى دخييول 
ذليك عين طرييق تنميية ، و التنوييع اليداخليفيي  التي غالبا ما تكون مترابطة مع مجيال العميل الحيالي

او تقديم منتجات جديدة الى اسواق جديدة،  المنتجويكون ذلك اما بتقديم نفس ،هذه المجاالت بنفسها
فييي بعييض مجيياالت  المنظميياتيعنييي خيييار التنويييع الخييارجي دخييول  فييي حييينالييى السييوق نفسييه. 

ن طرييق الشيراء او االعمال الجديدة التي غالبا ما تكون مترابطية ميع مجيال العميل الحيالي وذليك عي
هيييي السيييتراتيجية التنوييييع الخيييارجي  المنظمييياتوان مييين اهيييم اسيييباب تبنيييي  .او االنيييدماج االسيييتحواذ

 تي:آلا
 زيادة القيمة السوقية ألسهمها في سوق االوراق المالية. -أ
 منافذ التوزيع.لحصول على بعض الموارد المباشرة مثل التجهيزات االنتاجية او ا -ب

 احة استخداما افضل مما لو تم انفاقها في مجاالت التنويع الداخلي.ستخدام االموال المتأ -ج

 مواجهة بعض المشاكل الضريبية. -د

 (Vertical and Horizontal Diversification) التنويع الرأسي والتنويع االفقي .3

قيييييام  التكامييييل االفقيييييأو يتضييييمن الخيييييار االسييييتراتيجي للتنويييييع والمتمثييييل بييييالتنويع االفقييييي 
 –ترابطييية او غيييير مترابطييية قيييد تكيييون مالتيييي  –اليييدخول اليييى بعيييض المجييياالت الجدييييدة ب المنظميييات

فييي حييين يتمثييل و  . المنظمييةبهييا بشييرط ان تكييون فييي نفيي  مسييتويات العمليييات الحالييية التييي تقييوم 
في اعمال جديدة مترابطة او غير  المنظماتبدخول ، وذلك شكليه االمامي والخلفيبالتنويع الرأسي 
ففييي التكامييل الرأسييي الخلفييي تويات ميين العمليييات تختلييف عيين العمليييات الحالييية لهييا. مترابطيية وبمسيي

مين زيييادة درجية االعتمياد علييى مصيادر التورييد وبالتييالي  المنظمية)التكاميل ميع المجهيزين( سييتتمكن 
 السيطرة بصورة اكبر على جودة المواد االولية التي تحصل عليها. 

، وتقييديم خييدمات افضييل المنظمييةمنافييذ التوزيييع لمنتجييات يضييمن التكامييل الرأسييي االمييامي      
 للمستهلك، فضال عن كونه اداة رقابة على منافذ وطرق بيع المنتجات وخدمات ما بعد البيع.

إستراتيجية التكامل الرأسي مكلفة في إداراتها بالمقارنة بدستراتيجية التنويع غير المترابط ا وميرة وتعد
المتعييددة يخفييض  تكيياليف البيروقراطييية التييي يتطلبهييا التنسيييق بييين  أخييرى ا فييان تنظيييم التقسيييمات

التيي تتبيع  للمنظميةالتقسيمات ويقدم هذا النوع من التنظيم القيدر الضيروري مين المركزيية المطليوب 
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رة علييى توزيييع مواردهييا بييين تقسيييماتها المختلفيية . طإسييتراتيجية التكامييل الرأسييي لتحقيييق مزايييا السييي
والسيطرة على التقسيمات مميا  المنظمةولية توزيع موارد في المركز الرئيسي مس  ل المديرون ويتحم

 & Hill. ي دي الى حل المشكلة الخاصة بتحديد أسعار تحويل الموارد والمهارات بيين التقسييمات

Jones, 2009: 350)) 
عنييييد اتخيييياذ قييييرار التنويييييع فييييي االعمييييال تصييييبح مهميييية مييييدراء ميييين المهييييم ذكييييره هنييييا ، انييييه 

ك اربييييع ميييييداخل لييييظمييييات ادارة مجموعيييية االعمييييال المتنوعيييية تلييييك بهييييدف تحسييييين االداء. وهناالمن
 (Thompson et al., 2008, 300استراتيجية لتحسين االداء وهي: )

 من خالل التنويع في اعمال جديدة اضافية. المنظمةتوسيع قاعدة اعمال  -أ

 االعمال الحالية. تقلي  قاعدة االعمال الى قاعدة اضيق من خالل التخل  من بعض -ب

 .المنظمةاعادة هيكلة محفظة اعمال  -ج

 التنويع في االعمال متعددة الجنسيات عبر العالم. -د

 المبينة في أعاله.الخيارات االستراتيجية  (2)ويوضح الشكل 
 

 
 

  ( خيارات التنويع االستراتيجي االربع 2شكل )
Source: (Thompson et al., 2008: 301) 

الخيااااااااااااااااااااارات 

االساااااااااااتراتيجية 

للمنظمااااااااااااااااااات 

 متنوعة االعمال

  توسيع قاعدة االعمال
شراء اعمال جديدة وبناء موقع جديد في صناعات مترابطاة  -

 او غير مترابطة.

اضافة اعمال من شأنها اساتممال او تقوياة المركال الساوقي  -

 للمنظمة.
-  

  تقليص قاعدة االعمال الى قاعدة اضيق
 التخلص من االعمال الضعيفة. -

علااى اعمااال ضاامن صااناعل  قليلااة  ةالمنظمااتركياال مااوارد  -

 منتقاة بعناية.

 المنظمة اعادة هيملة محفظة اعمال 
 بيع االعمال ذات االداء المتدني . -

استخدام راس المال المتوفر جراء بيع االعمال فاي عملياات  -

 استحواذ على القيمة.

  التنويع في االعمال متعددة الجنسيات
او اساوا  عالمياة جديادة جديادة عالمياة اعماال  الدخول فاي -

 .لتحقيق النمو المستدام

اي اماات م ملايااا تنافسااية ضاامن االعمااال العالميااة اك اار ماان  -

 .استراتيجيات تنويع محلية اخرى
-  
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بهييييييا خيارهييييييا ميييييين بييييييين هييييييذه  المنظمييييييةالكيفييييييية التييييييي تحييييييدد  (,Ansoff (1957اوضييييييح 
ففييي  .التنوييعاليى اتخيياذ قيرار  تيدفععليى األسييبابل التيي االسيتراتيجيات. فقيد ذكير بييان الخييار يعتميد 

رغب طيران معينة التحركات االتية لتحقيق االهداف بعيدة االمد التي تشركة قد تتخذ سبيل المثال، 
 في تحقيقها من خالل تنويعها في االعمال:

 التقدم التكنولوجي الحاصل في مجال عملها الحالي. تحّرك عمودي للُمَساَهَمة في  -أ

 السوقل العسكريةل. تحّرك أفقي لتغطيةل  -ب

 المبيعاتل الكلّيةل.برنامج تجاريةل في المبيعاتل من ال تحّرك أفقي لزَيْاَدة النسبة المئويةل  -ج

 الكساد.ة المبيعاتل في حال مستوى لَتثبيت بيجانتحّرُك  -د

  .للمنظمةالتكنولوجية لَتوسيع القاعدة  جانبيتحّرُك   -ه

ْن أهدافل التنويعل هذه أن       يمكن تطبيقها على خصائ  المنتج، في حين ان البعض البعض مل
ن َبْعييض لَتحسيييميين هييذه االهييداف قييد جييرى تصييميمه ُكييّل هييدف . وان المنظمييةاالخيير يالئييم رسييالة 

ويمكن اشتقاق االهيداف الخاصية مين البيئة المتوّقعة. و بين إستراتيجيةل سوقل الُمنَتجل جوانب الموازنة 
 (Ansoff, 1957, 118) ، وهي:الحاالت اعاله ضمن ثالثة اصناف

اعياله، والتيي صيممت  3، و2، 1كميا فيي الحياالت  ،(Growth Objectives) نميوالأهداف  -أ
 الظروف المرغوبة. في ظل الموازنة لتحقيق

 التييييي صييييممت  ا4و 3 كمييييا فييييي الحيييياالت، ((Stability Objectivesاالسييييتقرار أهييييداف  -ب
 .وحاالت الطوارئ المنظورة مناسبةل الغير الظروف كحماية ضّد 

ييية5الحاليية  ، مثييل(Flexibility Objectives)اهييداف المرونيية  -ج ضييّد حيياالتل  المنظميية ، لَتْقول
 منظورةل.الالطوارئ غير 
القيييييول قبيييييل اتخييييياذ قيييييرار البيييييدء بتنوييييييع باالعميييييال ، انيييييه البيييييد ان يتسيييييم مصيييييمموا  يمكييييين

لتحقيييق النتييائج المالييية ميين مجموعيية االعمييال التجارييية  بالييذكاء الكييافي المنظمييةاالسييتراتيجيات فييي 
المختلفيية التييي تفييوق مييايمكن للمييدراء عنييد مسييتوى االعمييال التجارييية المتنوعيية تحقيقهييا اذا مييا كانييت 

وبتييوافر االسييباب التييي  ود مثييل هيي الء المييدراء والمصييممين،وبوجيي صييورة مسييتقلة او منفييردة.تعمييل ب
بيالتنويع  المنظمةالى اتخاذ قرار التنويع، لن يوجد هناك سبب قوي يحول دون قيام  المنظماتتدفع 

شكل متنوعة االعمال بالتنويع ب المنظماتمترابطة . وهنا تقوم بعض الفي االعمال المترابطة وغير 
ضيييق ومحييدود فييي اعمييال تجارييية مترابطيية او غييير مترابطيية .  بينمييا تقييوم شييركات اخييرى بييالتنويع 

حيييييث تكييييون لييييديها مجموعيييية كبيييييرة واسييييعة النطيييياق ميييين االعمييييال التجارييييية  ، بشييييكل ممتييييد وواسييييع
مترابطيية او مييزيج منهمييا معييا" بالشييكل الييذي يييوفر لهمييا مسيياحة كبيييرة لتخصييي  الالمترابطيية وغييير 

معيا" بالشيكل اليذي يمكين ان  لخاصة ليدمج عناصير التنوييع المتيرابط وغيير المتيرابطتراتيجيات ااالس
 يالئم تفضيالت تحمل المخاطرة والر ية االستراتيجية الخاصة بها.
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ابيية نقطيية نجيياح للمنظميية، مييا لييم ينييتج عيين ذلييك ال يمكيين اعتبييار قييرار التنويييع فييي االعمييال بمث      
التنويييع تعظيييم قيميية المنظميية بالشييكل الييذي يلمسييه المسيياهمون، وذلييك يتحقييق ميين خييالل تعظيييم قيميية 

الييى ان قيميية المنظميية تعنييي اقصييى  ( 13، 2010)العنييزي واسييماعيل، قييد اشييار فلاالسييهم فييي السييوق. 
ا مقابيييل الحصيييول عليييى اسيييهم تليييك المنظمييية. وان مقيييدار مييين االميييوال التيييي يرغيييب المسيييتثمر فيييي دفعهييي

هو تعظيم قيمة اسهمها في السوق الماليية وبالتيالي قيمية المسياهمين فيهيا.  ،الهدف النهائي الية منظمة
ي السيوق وقد كان ينظر الى التنويع عليى انيه ميدمر للقيمية، بسيبب انخفياض اسيعار اسيهم المنظميات في
التنويع في  المالية الناتج عن فشلها عند تعدد االجزاء السوقية التي تسيتهدفها عنيد التنوييع فيي االعميال. 

واحيدة افضيل منظمية يعد استراتيجية جذابة عندما يصبح اداء مجموعة متنوعة من االعمال تحت ادارة 
التنويييع الييى مسييتويات عالييية  ميين اداءهييا منفصييلة او مسييتقلة عيين بعضييها، علييى ان ال يييتم التمييادي فييي

بحييييث يكيييون دور التنوييييع غيييير المتيييرابط واضيييحا بشيييكل اكبييير مييين التنوييييع المتيييرابط، مميييا يييي دي اليييى 
 انخفاض قيمة المنظمة. 

متنوعيية االعمييال  للمنظميية ((Value Chainميين جانييب اخيير، ال بييد ميين تحليييل سلسييلة القيميية و       
طريقييية  المنظمييية. وتعكيي  سلسيييلة قيمييية المنظميييةي تقيييوم بهيييا لمعرفيية االنشيييطة والوظيييائف المترابطييية التيي

اجراءهيييييا لكيييييل نشييييياط، واسيييييتراتيجياتها، وعملياتهيييييا الداخليييييية، والتوجهيييييات التيييييي تسيييييتخدمها لتنفييييييذ تليييييك 
االستراتيجيات. وتتضيمن سلسيلة القيمية هيامش ربحيية، حييث ان هيامش اليربح عليى كلفية انشيطة انشياء 

  ر الكلي الذي يتحمله المشترون. يمثل جزءا من السع المنظمةقيمة 
ان كييل نشيياط ميين انشييطة سلسييلة القيميية يتسييبب فييي احييداث تكلفيية اضييافية ، وييي ثر علييى كلفيية        

القيام باالنشطة االخرى بسبب االرتباطات الوثيقة بين االنشطة المكونة لسلسلة القيمة. لذا يجب تجميع 
بطيية اسييتراتيجيًا. وبالتييالي يمكيين ارسيياء قواعييد تنفيييذ فييي انشييطة وعمليييات مترا المنظمييةعمليييات وانشييطة 

اسييتراتيجيات التنويييع فييي االعمييال المترابطيية علييى اسيي  ميين االنشييطة والعمليييات المترابطيية بشييكل سييليم 
االسيييتفادة مييين نقييياط التوافيييق االسيييتراتيجي ميييع االعميييال التيييي تتجيييه ضيييمن سلسيييلة القيمييية، مميييا يضيييمن 

 .نحوهاالمنظمة 
تخيدم ضيرورة ، فان التحالفات االستراتيجية والمداخل االخرى للتنوييع  ،تنويه عنه آنفاجرى الوكما      

عيين  للبحييث نحتيياج ،العالمييية نحييو متجهيية اسييتراتيجيات إلسييتخداماسييتراتيجية او عييدة ضييرورات. وانييه 
سيتطيع الى تشيكيل تحالفيات للقييام بميا ال ت المنظمات. لذا تسعى التحالفات إلى المستندة اإلستراتيجيات

دوز  )                  :تيييةآلالقيييام بييه بمفردهييا. ويكييون ذلييك ميين خييالل واحييدا او اكثيير ميين المييداخل ا
  (53، 2003وهامل، 

 بناء تكتل عالمي او في سوق محدد جديد. .1
 التعلم السريع حول االسواق غير الم لوفة. .2

 رافية اخرى. امتالك المقدرة على الوصول الى مهارات جديدة متمركزة في مناطق جغ .3
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 البحث عن فر  جديدة من خالل مزج المهارات والموارد. .4

 بناء قدرات داخلية جديدة . .5

تجعيييل بامكيييان الميييدراء تصيييميم التحالفيييات كميييا اميييرا ممكنيييا،  اتمييين التحالفييي هيييذه الميييداخلتجعيييل       
تلك التحالفات،  االستراتيجية ودمج المهارات والموارد وتوجيه االنشطة وسالسل القيم نحو تحقيق اهداف

واالسييييتفادة ميييين عالقييييات التوافييييق وامييييتالك ميييييزة تنافسييييية مسييييتدامة ميييين خييييالل بنيييياء نقيييياط قييييوة المييييوارد 
، واالستفادة من اقتصاديات الحجم والمجال في تحقييق اربياح اعليى المنظماتالتي تمتلكها االستراتيجي 

ككييل. ويمكيين عييرض االسييلوب  نظمييةللمميين المعييدالت وزيييادة قيميية المسيياهمين وبالتييالي تكييوين القيميية 
المنطقي لتكيوين القيمية مين خيالل التنوييع االسيتراتيجي فيي االعميال عين طرييق بنياء التحالفيات بالشيكل 

(3). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
  

 ( منطق تكوين القيمة من خالل استراتيجيات التنويع3شكل )
 

  ستراتيجيتكوين القيمة من ب ل تأسيس نقا  التوافد اال .1

هييو منطييق تكييوين القيميية ، خل التنويييع االسييتراتيجي اان مييا يعطييي تلييك االهمييية الكبيييرة لمييد
خاصية تليك بو  ،فان هذا المنطق البد ان يحدد جيدول تنوييع االعميال للمنظميات لك،لذو من خالله. 

المنظمييات  حاليية توجييهفييي و  المنظمييات التييي تتعثيير فييي اعمالهييا التجارييية واسييتراتيجياتها التنافسييية.
يحتيياج المييدراء الييى النظيير الييى االداء نظييرة اوسييع ميين اتبيياع اسييتراتيجية التنويييع فييي االعمييال، نحييو 

يعتمد منطييق تكييوين نتييائج االقتصييادية واالسييتراتيجية.و والتركيييز علييى سلسييلة واسييعة ميين الالسييابق، 

 القيمة أضافة  

اكتساب القدرات 

 والمهارات التنافسية

الميلة التنافسية  كسب

 المستدامة

فو   ربحيةتحقيق 

 لمعدل العاما

ضمن  دمج المهارات والموارد

 المتشابهة القيم سلسلة
تحقيق اقتصاديات الحجم 

 والمجال

اتيجيات  تنويع  استر

 االعمال

نقاط قوة الموارد  تطوير

واالستفادة من ع قات 

  التوافق االستراتيجي
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تلفة ، اذ يجيري القيمة بشدة على التضافر الناجح للتخصصات بين مهارات منظمات االعمال المخ
، 2003تجميييع المهييارات المعقييدة والمختلفيية والتفاعييل بييين المنظمييات غييير المتماثليية )دوز وهامييل، 

28.) 
، او االسييتحواذ علييى علييى جييانبين مهمييين؛ تكييوين القيميية لتركيييز عنييد خلييق القيمييةاينبغييي 

من ان تكوين القيمة  انه على الرغم، ومن الجدير ذكره هنا . من خالل التنويع في االعمال ،القيمة
هنييا البييد و  امييرًا معقييدًا وميين الصييعب قياسيه، فييان االسييتحواذ علييى القيميية اكثير صييعوبًة وتعقيييدًا. يعيد

ميين العمييل ضييمن اهييداف وادوات قيييا  متوافقيية، فييالتوافق االسييتراتيجي لالعمييال والمنظمييات التييي 
ان مييا يجعييل ميين و  ة.تييدخل ضييمن تحالفييات لغييرض تنويييع االعمييال هييو شييرط اساسييي لتكييوين القيميي

هييو كونيييه فرصيية لتحوييييل عالقييات التوافيييق االسييتراتيجي بيييين ، التنويييع المتيييرابط اسييتراتيجية جذابييية 
 سالسل قيم االعمال المختلفة الى ميزة تنافسية تتفوق من خاللها على المنافسين. 

قل المهيارات او دميج كلما زاد الترابط بين االعمال التجارية المتنوعة، كلما زادت فر  ن، أذاً       
بالتييالي االنشيطة المتوافقيية مين سلسييلة القيمية لتحقيييق تكياليف منخفضيية او لخليق نقيياط قيوة جديييدة، و 

متنوعيية االعمييال التييي تعمييل علييى اسييتغالل  المنظميياتزاد احتمييال خلييق الميييزة التنافسييية. كمييا ان 
االسيييتراتيجي العمالهيييا  نقييياط التوافيييق فيييي سالسيييل القييييم لهيييا مسيييتهدفة بيييذلك تحقييييق نقييياط التوافيييق

                          ان تحقيييييييييق اداًء موحيييييييييدًا اكبييييييييير مييييييييين اجميييييييييالي ميييييييييا يمكييييييييين تحقيقيييييييييه المتنوعييييييييية فانهيييييييييا تسيييييييييتطيع 
                             فييييييييييييييييي حاليييييييييييييييية اتبيييييييييييييييياع اسييييييييييييييييتراتيجيات مسييييييييييييييييتقلة وبالتييييييييييييييييالي تكييييييييييييييييوين القيميييييييييييييييية المضييييييييييييييييافة 

 (.Thompson et al.,2008: 278للمساهمين )
 
  من ب ل التحالفات االستراتيجيةاالستحواذ عل  القيمة  وأالقيمة  ينتكو  .2

ميا اذا ، خاصية ، وسييلة أساسيية للتوسيع فيي السينوات األخييرة ةأصبحت التحالفات اإلستراتيجي     
بالمشيياركة بالمخيياطر والمييوارد  للمنظميياتالتحالفييات تسييمح فقييد  ،الييدوليبالتوسييع  المنظميياترغبييت 

فييي أسييواق عالمييية. عييالوة علييى ذلييك، مثييل هييذه التحالفييات يمكيين أن تعمييل علييى المطلوبيية للييدخول 
 للمنظمييةالتنافسييية اإلسييتراتيجية تعزيييز قييدرات الجوهرييية الجديييدة التييي تسييهم فييي متسييهيل تطييوير ال

 المسيتندة اإلسيتراتيجياتعين  للبحيث نحتياج العالميية نحيو جهيةو مت اسيتراتيجيات وإلستخداممستقباًل. 
 يمتلييك ان جديييد داخييل ألي الطبيعييي غييير ميين ألنييه مهميية اإلسييتراتيجية والتحالفييات. اتالتحالفيي إلييى
 مشييتركة مصييالح هنيياك تكييون أن يجييباذ . ةالجديييد سييواقالأ فييي للنجيياح الضييرورية العناصيير كييل

ال لجميييع اطيييراف التحييالف، األمييد وبعيييدة وهنييا يلعيييب .  يفشييل سييوف اإلسيييتراتيجي التحييالف فيي ن وا 
 التحيييالف يحتييياجاذ  ،دوره فيييي نجييياح التحالفيييات Strategic Thinking))يجي التفكيييير االسيييترات

 أو للخييييراب تحذيرييييية إشييييارات ةالييييى اييييي اإلنتبيييياهمييييع  واضييييح بشييييكل ويييييدار يراقييييب ألن اإلسييييتراتيجي
 (.Wootton & Horne, 2010 :96) اإلستغالل
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مقارنيية  ظميياتالمنغالبييا مييا تكييون التحالفييات االسييتراتيجية اكثيير محورييية فييي اسييتراتيجيات 
بالمشيياريع المشييتركة التقليديييية التييي تتشييكل فيييي الغالييب السيييتغالل فيير  محييددة تقيييع علييى هيييامش 
االولوييييات االسيييتراتيجية لهيييا. فيييي حيييين يكمييين الغيييرض الرئيسيييي للتحيييالف االسيييتراتيجي فيييي تحقييييق 

لدى عدد مين اقتصاديات الحجم والنطاق ، ودمج المهارات والموارد غير المتوافرة بصورة كاملة اال 
التيي  المنظمياتبمثابية اتفاقييات تعاونيية بيين هنيا تعيُد التحالفيات اإلسيتراتيجية و  المنفيردة. المنظمات

وعات المشييييتركة، حيييييث تتشييييارك قييييد تكييييون متنافسيييية. وتتييييراوح التحالفييييات اإلسييييتراتيجية بييييين المشيييير 
إبيرام اتفياق بيين شيركتين  ، حيث يتمفريبة االمدأو أكثر في الملكية، وبين مجرد االتفاقيات  شركتان

 للتعاون فيما بينهم بصدد حل مشكلة معينة )مثل تطوير منتج جديد(. 
في تحالفات إستراتيجية مع المنافسين الحقيقيين أو المحتملين من  عادة المنظماتتدخل       

 (2011)العنزي و راضي،  اإلستراتيجية، وهي: أجل تحقيق عددًا من األهداف
 لتسهيل الدخول إلى األسواق األجنبية.  وسيلة  ةاإلستراتجي تكون التحالفات  -أ
التحالفات اإلستراتجيات المشاركة في تقاسم التكاليف الثابتة التي تنش  عن طريق يمكن عن  -ب

 تطوير منتجات أو عمليات جديدة. 

يمكن أن ينظر لكثير من التحالفات ك سلوب للجمع بين مهارات وأصول ثابتة تكاملية، ال  -ج
 يع شركة بمفردها أن تطورها بسهولة. تستط

 على إرساء مقايي  تقنية لصناعتها. المنظمةالدخول في تحالف إستراتيجي يساعد  -د

التحالفات االستراتيجية في الحصول على خبرات تصنيعية ذات جودة عالية تنعك   تسهم
اطر، وتوسيع بالتالي على تحقيق المزايا التنافسية للمنظمات فضال عن خفض التكاليف والمخ

قاعدة موارد المنظمة. وان هذا من ش نه ان يحسن من القدرات التنافسية عند ارتباط منظمتين او 
اكثر بهدف توسيع عملياتها الى مجال جديد من االعمال، وبالتالي تكوين روابط داخل سلسلة 

 مختلف سابقًا.القيمة بين االنشطة التي لم تكن مترابطة من قبل، او انها كانت مترابطة بشكل 
 (17، 2011)العنزي و راضي، 

يحتيياج المييدراء فييي ظييل التحالفييات االسييتراتيجية الجديييدة الييى النظيير الييى االداء نظييرة  وكييذلك     
اوسييع ميين تلييك التييي تكييون فييي ظييل المشيياريع المشييتركة التقليدييية، وخاصيية فييي مييا يخييت  بجانييب 

ي التقييمييات المعقييدة التييي يمكيين ميين خاللهييا التفكييير االسييتراتيجي فيييبييرز دور تكييوين القيميية. هنييا 
تحليل منافع ونتائج التحالف وخاصة في مجال تكوين القيمة او االستحواذ عليها. اذ يجب التحيول 
مييين التحلييييل البسييييط للعائيييد/ التكلفييية اليييى اجيييراء تقيييييم اسيييتراتيجي معقيييد للقيمييية المضيييافة، وضيييرورة 

تفاعل بين المنظميات غيير المتماثلية لتكيوين القيمية و/ او الجمع بين المهارات المعقدة والمختلفة وال
 االستحواذ على القيمة.  

يمكن توفير مقايي  لقيا  تكوين القيمة في المشروعات المشتركة من خالل قيا  ميدخالت       
ومخرجيييات الصيييناعات المكتملييية النميييو التيييي تكيييون اسيييواقها وتقنياتهيييا ومهاراتهيييا معروفييية واسيييعارها 
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فييي حييين يواجييه قيييا  االسييتحواذ علييى القيميية ميين خييالل التحالفييات االسييتراتيجية تحييديات مرجعييية، 
 (29، 2003دوز وهامل،  وذلك لالسباب االتية: ) ،كبيرة وصعبة

 التحالفات اكثر استراتيجية من المشاريع المشتركة. -أ

 يجري تكوين القيمة خاللها بطرق مختلفة. -ب

 ال يمكن توقع اثارها النهائية بدقة. -ج

 والمنافع غير واضحة. لكلفا -د
 
 سلسلة القيمة في المشاركة التحالفات ب .3

من أقوى التحالفات  (Value-Chain Partnership) المشاركة بسلسلة القيمة تعد       
 بعيدةتضمن تشكيل عالقات تو  .(Wheelen  & Hunger, 2004)تصنيف حسب ب الستراتيجية،

ن للمنظمة من أجل تحقيق المزايا التنافسية المتبادلة. األمد مع المجهزين، أو الموزعين الرئيسي
 ستخدمتويعد هذا النوع من التحالف طريقة ناجحة يمكن للمنظمة من خاللها اكتساب تكنولوجيا 

في تطوير منتجاتها الحالية . وفي الغالب، ان مستوى االلتزام يكون عاليًا، ويميل الشركاء إلى 
ئف وعمليات متعددة عادة ما تكون متداخلة. ولذلك فان هذه تطوير النشاطات المشتركة في وظا

 العالقات تخلق تغييرًا بمستوى واسع داخل المنظمات المتحالفة . 
على عك  االنواع االخرى من التحالفات، مثل التحالف المالي للخدمات المتبادلة  و       

((Mutual Service Consortia  عن اعات متشابهة في صن المنظماتفي ظله تعمل ، حيث
ادت كل منظمة ان تحققها فيما لو أر  ،تجميع مواردها من أجل تحقيق منافع تكون مكلفةطريق 
في الغالب، ان هذا النوع من التحالف يكون صغيرًا ويتناسب مع الشركاء الذين يرغبون و . بمفردها

االتصال بين الشركاء فان التفاعل و  لكوبذ ،بالعمل سويًة، وبدون المشاركة بالمقدرات الجوهرية
  قلياًل جدا.

هو االتفاق الذي تمنح فيه المنظمة ف ،(Licensing Arrangement)اتفاق التراخي  اما       
صاحبة الترخي  الحقوق للمنظمات األخرى في أسواق أو بلدان أخرى من أجل إنتاج و/أو بيع 

لخبرات التكنولوجية التي لالمانحة المنتجات التي تحمل عالمتها، مقابل عائد تحصل عليه المنظمة 
ستراتيجية ناجحة عندما تكون عالمة المنظمة مشهورة على نطاق أ اقدمتها. ويصبح الترخي 

عالمي، ولكن المنظمة صاحبة الترخي  ال تمتلك األموال الكافية لتمويل دخولها المباشر في 
تضع حواجز تعيق االستثمارات  الدول األخرى. كما أنها تصبح ستراتيجية مهمة إذا كانت الدولة

 األجنبية المباشرة. 
ومن جانب آخر ان هذا النوع من التحالف يحمل بين طياته المخاطرة المتمثلة باحتمال ان        

)العنزي  يصبح الحاصل على الترخي  منافسًا كفوءًا من خالل تطوير قابلياته في هذا المجال
نماط االتفاقات التعاونية بين المنظمات حسب ما ( أ4) ويبين الشكل . (49، 2011وراضي، 
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مثاله بشكل سلسلة متصلة، تمتد من اتفاق تعاوني اذ ، (Wheelen & Hunger, 2004)ه اصور 
 بة .ضعيف إلى الطرف اآلخر، الذي يمثل اتفاقات تعاونية قوية وقري

 
 
 التحالف المالي        المشاركة بسلسلة القيمة          المشروع المشترك                   

 اتفاق الترخيص                                       
 
 
 
 
 

        
       

 عالقة ضعيفة                                                          عالقة قوية               
 
 

 السلسلة المتصلة من التحالفات الستراتيجية  (4شكل )
 

Source: (Wheelen  & Hunger , 2004)  
 

   شبكة القيمةحليف أستراتيجي عالمي من ب ل ت وير  .4
التي تتخذ قرار التنويع  المنظماتاداء البسيطة نسبيا لقيا   االساليبان احد في حين 

عمق ، كذلك فان قيا  للمنظمةهو عن طريق حساب عدد االنشطة ضمن سلسلة القيمة ، باعمالها 
سيكون بحساب عدد االنشطة المشتركة ضمن ، لى حليف استراتيجي عالمي ا المنظماتتحول 

ان هذا القيا  سيقود الى بناء وت سي   .( Lummaa, 2001: 29) سلسلة القيمة عبر البلدان
التي اعتمدت استراتيجيات التنويع في اعمالها.  للمنظمات ( Value Network)  شبكة القيمة

انها الروابط بين المنظمة وشركاءها االستراتيجين وغير على ويمكن تعريف شبكة القيمة 
االستراتيجين، والتي تشكل السلسلة الخارجية لقيمة المنظمة. ان هذا التعريف يفصل بشكل واضح 

، وسلسلة القيمة الخارجية لها Internal Value Chain)) للمنظمةسلسلة القيمة الداخلية بين 
(External value Chain) . 

القيمة االقتصادية من خالل التبادالت الدينامية المعقدة بين واحد او  ولد شبكة القيمة تلكت      
واستنادا الى هذا المجهزين، والشركاء االستراتيجين، والمجتمع.  اكثر من المشاريع، والزبائن، و

وهي: Transactions)  )التعاقدات  الصفقات او التعريف، ترتبط شبكة القيمة بثالثة انواع من
(Allee, 2000: 88)  
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 ,Transactions around Goods)تعاقيييدات حييييول البضييييائع، الخييييدمات، وااليييييرادات  -أ

Services, and Revenue) تشتمل على تبادل البضائع والخدمات، وجميع التعاقدات التي :
 و ت كيدات الدفع. ،وتقديم العروض والعطاءات ،واالشعارات ،تتضمن العقود

: تتضيييييمن تبيييييادل المعلوميييييات االسيييييتراتيجية، معرفييييية (Knowledge)معرفييييية الأنتييييياج وتولييييييد   -ب
، سير ((Process Knowledge، ومعرفية العمليية  (Planning Knowledge)التخطييط 

 Collaborative، التصيييميم التعييياوني Technical Know-How ))المهنييية الفنيييية 

Design)) ،  هرية للمنتجات والخدمات.والتي جميعها تتدفق حول وتدعم سلسلة القيمة الجو 

أو تتضمن ادراك  :((Intangible Value and Benefitsملموسة الال ةالمنافع والقيمتطوير  -ج
، وفيير  المنظميية، وفيياء الزبييون، تعزيييز صييورة (Sense of Community)المجتمييع فهييم 

 الحصول على العالمات التجارية المشتركة.

مادا على انواع التعاقدات التي تشتمل عليها، هو كونها مفهوم شبكة القيمة، واعتان ما يميز       
اقييرب مييا تكييون الييى مفهييوم التحييالف االسييتراتيجي. كمييا ان كييال ميين التحالفييات الفردييية، والتشييارك، 

مين الضيروري عنيد بنياء شيبكة و  الزبون، جميعها تمثل جزءًا مين شيبكة القيمية. –وعالقات المجهز 
فضييال عيين النطيياقين  ،تمثييل اوسييع نطيياق بالنطيياق االسييتراتيجياذ ي ،القيميية تحديييد نطيياق التحييالف 

  االقتصادي والتشغيلي. 
قييد ييي دي عييدم توافييق او فهييم هييذه المجيياالت الييثالث ميين التحييالف االسييتراتيجي واالقتصييادي ف      

اليييى تفجييير نزاعيييات وصيييراعات ال يمكييين تخطيهيييا. وقيييد تحيييدث فيييي امييياكن او مجييياالت  والتشيييغيلي
صييييراعات النطيييياق االسييييتراتيجي تفصييييح عيييين نفسييييها بقييييوة حييييول منافسيييية السييييوق . فمختلفيييية تماميييياً 

والتطلعييات االسييتراتيجية . فييي حييين تتبلييور نزاعييات النطيياق االقتصييادي عنييد الحييدود الفاصييلة بييين 
اميييا صيييراعات و التيييي تييي دى بشيييكل مشيييترك، واالنشيييطة التيييي ال تييي دى عليييى ذليييك النحيييو. االنشيييطة 

دوز  )ل بايجييياد أرضيييية مشيييتركة كافيييية لتسيييهيل اليييتعلم المشيييترك النطييياق التشيييغيلي للتحيييالف فتتمثييي
 .  (103: 2003وهامل، 
التيي تسيعى اليى بنياء  للمنظمياتعلى هذا االسا ، تستدعي االس  المنطقية لتكوين القيمية       

ينبغيي اتقانهيا وتنفييذها التيي تحليليية شبكات القيمة وتعزيزها عين طرييق اتبياع الخطيوات المنطقيية ال
من خالل التنويع في  نطلق اليهلوضع الحالي، وتحديد الوضع الذي ترغب في ان ترض معرفة الغ

االعميال. واليدخول فيي تحالفيات اسيتراتيجية ، فضيال عين ضيرورة تحدييد نطياق او مجيال التحييالف، 
تستدعي مداخل مختلفة للمهام التي ي ديها الحلفاء. فالتحالفات التي تنطوي على العديد مين المهيام 
المشيييتركة سيييتحتاج اليييى متطلبيييات اكثييير مييين وجهييية النظييير التنظيميييية واالداريييية. وهيييذا ميييا يسيييتدعي 
الحاجة اليى وضيع جيدول اعميال التحيالف، كميا ينبغيي ان يراقيب الشيركاء بشيدة المنيافع التيي يجيب 
ان تستمر في التحقق مع تقدم تحالفاتهم عبير دورات حياتهيا. نظيرا لميا لتليك المنيافع مين دور كبيير 

 . في تكوين وتعظيم القيمة للمساهمين
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  الى عدد من االستنتاجات اهمها: الورقة البحثيةت توصل 

لتنويييع القييدرة علييى تنسيييق االنشييطة والمبييادرات االسييتراتيجية عبيير االعمييال والييدول، ميين خييالل ايعييد  .1
، دميج الخبيرات واالمكانييات  R&D مباشيرة نحيو انشيطة البحيث والتطيوير المنظميةتوجيه ميوارد 

 .والموارد، اتباع طرق تكنولوجية واعدة، وتعجيل عمليات تحسين المنتجات وتطويرها
عند خلق القيمة من خالل التنوييع فيي االعميال يجيب التركييز عليى جيانبين مهميين؛ تكيوين القيمية،  .2

معقيدًا ومين الصيعب قياسيه،  او االستحواذ على القيمة. وعلى الرغم من ان تكوين القيمة هو امراً 
 فان االستحواذ على القيمة اكثر صعوبًة وتعقيدًا.

الخاصة في سالسل القيم االستراتيجي متنوعة االعمال على استغالل نقاط التوافق  المنظماتتعمل  .3
مسييييتهدفة بييييذلك تحقيييييق اداًء موحييييدًا اكبيييير ميييين اجمييييالي مييييا يمكيييين تحقيقييييه فييييي حاليييية اتبيييياع  بهييييا

 .لة وبالتالي تكوين القيمة المضافة للمساهميناستراتيجيات مستق

تسييهم التحالفييات االسييتراتيجية فييي تحسييين القييدرات التنافسييية عنييد ارتبيياط منظمتييين او اكثيير بهييدف  .4
توسيييع عملياتهييا الييى مجييال جديييد ميين االعمييال، وبالتييالي تكييوين روابييط داخييل سلسييلة القيميية بييين 

 .ها كانت مترابطة بشكل مختلف سابقاً االنشطة التي لم تكن مترابطة من قبل، او ان

فيي اعميال تجاريية مترابطية  ضييق ومحيدودمتنوعة االعمال بالتنويع بشيكل  المنظماتتقوم بعض   -5
حييييث تكييون ليييديها  ، ممتيييد وواسييع.  بينميييا تقييوم شيييركات اخييرى بيييالتنويع بشييكل او غييير مترابطيية

مترابطيية او مييزيج منهمييا الة وغييير مجموعيية كبيييرة واسييعة النطيياق ميين االعمييال التجارييية المترابطيي
معييا" بالشييكل الييذي يييوفر لهمييا مسيياحة كبيييرة لتخصييي  االسييتراتيجيات الخاصيية لييدمج عناصيير 

  .معا"بط ار تالمبط وغير ار تالتنويع الم
اعتمادهييا، وهييي التنويييع الييداخلي الييذي  المنظميياتاسييتراتيجيات التنويييع بامكييان انييواع اخييرى ميين    -6

فييي بعييض مجيياالت االعمييال الجديييدة التييي غالبييا مييا تكييون مترابطيية مييع  المنظميياتيعنييي دخييول 
مجال العمل الحالي عن طريق تنمية هذه المجاالت بنفسها. والتنويع الخارجي الذي يعني دخول 

فييي بعييض مجيياالت االعمييال الجديييدة التييي غالبييا مييا تكييون مترابطيية مييع مجييال العمييل  المنظمييات
فضييييال عيييين التنويييييع االفقييييي الييييذي قيييييام  اج او االسييييتحواذ.الحييييالي عيييين طريييييق الشييييراء او االنييييدم

بالييدخول الييى بعييض المجيياالت الجديييدة بشييرط ان تكييون فييي نفيي  مسييتويات العمليييات  المنظمييات
فيي اعميال جدييدة  المنظميات. والتنويع الرأسي اليذي يتمثيل بيدخول المنظمةالحالية التي تقوم بها 

 مليات تختلف عن العمليات الحالية لهامترابطة او غير مترابطة وبمستويات من الع
الهييدف الييرئي  للتنويييع هييو تحويييل نقيياط التوافييق االسييتراتيجي عبيير االعمييال الييى معيييار اضييافي    -7

مييين خيييالل التنوييييع فيييي  المنظميييةللمييييزة التنافسيييية، ليييذا تعتبييير هيييذه المييييزة التنافسيييية التيييي تحققهيييا 
 . ميناالعمال القوة المحركة لبناء قيمة اكبر للمساه
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تتمثيييل مهمييية ميييدراء المنظميييات فيييي ادارة مجموعييية االعميييال المتنوعييية بهيييدف تحسيييين االداء مييين   - 8
 :هياربع مداخل استراتيجية  خالل

 من خالل التنويع في اعمال جديدة اضافية. المنظمةتوسيع قاعدة اعمال   -
 ل الحالية.تقلي  قاعدة االعمال الى قاعدة اضيق من خالل التخل  من بعض االعما  -

 .المنظمةاعادة هيكلة محفظة اعمال   -
 التنويع في االعمال متعددة الجنسيات عبر العالم.  -

يتمثييييل االسييييلوب المنطقييييي لتكييييوين القيميييية ميييين خييييالل اسييييتراتيجيات التنويييييع بتصييييميم التحالفييييات   - 9
اهييداف تلييك  االسييتراتيجية ودمييج المهييارات والمييوارد وتوجيييه االنشييطة وسالسييل القيييم نحييو تحقيييق

واالستفادة من عالقات التحالفات، وامتالك ميزة تنافسية مستدامة من خالل بناء نقاط قوة الموارد 
، واالسيييتفادة مييين اقتصييياديات الحجيييم والمجيييال فيييي المنظمييياتالتيييي تمتلكهيييا التوافيييق االسيييتراتيجي 

 ككل. للمنظمةمة تحقيق ارباح اعلى من المعدالت وزيادة قيمة المساهمين وبالتالي تكوين القي
تضييمن تشييكيل عالقييات طويليية تو ، المشيياركة بسلسييلة القيميية ميين أقييوى التحالفييات السييتراتيجيةتعييد  -10

 األمد مع المجهزين، أو الموزعين الرئيسين للمنظمة، مين أجيل تحقييق المزاييا التنافسيية المتبادلية.
لتي تمثل الروابط بيين المنظمية كما يمكن توليد القيمة االقتصادية من خالل بناء شبكة القيمة ، ا

 وشركاءها االستراتيجين وغير االستراتيجين، والتي تشكل السلسلة الخارجية لقيمة المنظمة.
 من جهة ابرى، يمكن تقديم التوصيات االتية من ب ل هذه الورقة البحثية:

جييال فييي مخاصيية ، يوصييي الباحثييان ميين خييالل هييذه الورقيية الشييركات والم سسييات العراقييية   -1
المتيرابط او غيير بتطبيق مدخل التنويع في االعمال سيواء بشيكله  المصارف العراقية،الصناعة و 

تعجييل التي يمكين عين طريقهيا نشطة النحو ا هاتوجيه مواردالمترابط، الداخلي او الخارجي. بهدف 
 . وتطويرهاوالخدمات عمليات تحسين المنتجات 

للمنظمييييات والشييييركات  رض معرفيييية الوضييييع الحييييالياتبيييياع الخطييييوات المنطقييييية التحليلييييية لغيييي -2
، وتحديد الوضع الذي ترغب فيي ان تنطليق الييه مين خيالل التنوييع فيي االعميال. و العراقية 

 مع الشركات الرائدة.لدخول في تحالفات استراتيجية لتحديد نطاق او مجال التحالف 
وتوجيييه عييراق علييى سييبيل المثييال ، للشييركات الصييناعية المختلطيية فييي الاسييتثمارية اسييبقيات انشيياء   -3

باالسيييتفادة مييين خبيييرات الشيييركات  فيييي وحيييدات االعميييال االكثييير جاذبيييية هيييا الكبييييرة الحالييييةموارد
ليسييييت متسيييياوية سييييتكون عييييادة ،  ات المختلطييييةللشييييرك المتنوعيييية االعمييييال المختلفييييةف، الصييييينية 

اراتها في المرحلة الراهنية مجال  ادتوجب على يضافية، و الموال االالجاذبية من ناحية استثمار ا
 :ما ي تي 

 .رأ  المال في االعمال المختلفةتخصي  اسبقيات  اتخاذ قرار في تحديد -أ
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وسهلة الوصول اليها  االيرادات الممكنة عالية المجاالت التي تكون فيهاالموارد في توجيه  -ب
 .في السوق المحلية والمجاورة في الدول االقليمية

 دة في العمل الصيغة المتزاي تمثل ضعيفة االداء او هي وحدات االعمال التخل  من -ج
  المنتجة للربحية والقيمة المضافة.االستثمارات غير  يبعد، وبشكل صناعة غير جذابةب

ق يحقلت مع شركات ك ن تكون صينية مثال األمد بعيدةفي عقود هذه الشركات دخول  -د
تتحمل نف  المستوى من الكلف وبدون ان  ،المرتبطة بالتكامل العمودي المنافععددًا من 
المخاطر التي ترافق االعتماد  ات هذهلغرض تجنب الشركو على اية حال، و . االدارية

االمد يحتاج الى البحث عن تعهد  بعيدالكلي على شريكها في العقد، فان دخولها بعقد 
 موثوق به من الطرف اآلخر او طلب ضمان التنفيذ من الشريك .

للقيام للتوريد استراتيجية االعتماد على المصادر الخارجية شركات بعمل ال التوجه نحو -4
الكلف   تخفيضب لهاسمح تيمكن ان والتي لجوهرية، ابنشاطات خلق القيمة غير االساسية او 

الموارد النادرة بصورة افضل،  ، فضال عن استعماليز عرض منتجاتها بصورة افضليتمو 
 . المحلية والعالمية في السوق بسرعة للتغيرات التي تحدث واالستجابة
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