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في ظل التطورات  استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسية في اتخاذ القرار دور
 العالمية المتسارعة

  *د الجوزي جميلة.أ
  **ماني ساميةحد.أ

  

Resumé :  

Les firmes multinationales sont un des acteurs 
essentiels du développement des échanges 
internationaux, et en participant à ces 
échanges, elles sont devenues des "firmes 
transnationales". Ces firmes sont 
progressivement devenues transnationales en 
produisant simultanément les mêmes biens et 
services sur plusieurs zones géographiques et 
en commercialisant leurs productions 
mondialement. Ceci a aussi engendré une 
nouvelle organisation de la production 
mondiale appelée " division ou décomposition 
internationale des processus productifs". 

L’internationalisation des firmes résulte avant 
tout des efforts réalisés par les plus grands 
groupes pour conquérir de nouveaux marchés, 
notamment dans les pays où la croissance est 
la plus rapide. Elle constitue aussi un moyen de 
réduire les coûts après savoir les avantages de 
chaque zone. Elle accompagne également la 
poursuite de la concentration des firmes, liée à 
la recherche d’économies d’échelle, aussi bien 
pour le développement des produits que pour 
leur fabrication et leur mise sur le marché, et 
ce, en se basent sur des stratégies précises et 
bien définis afin d’aboutir ces objectifs. Les 
mots clés : Firmes multinationales- 
Mondialisation- Internationalisation-Stratégie 
multinationale- Stratégie globale ou mondiale- 
Alliances stratégiques mondiales. 

  الملخص

الشركات املتعددة اجلنسية أهم ممثل وحمرك تعد 
شاركة يف هذه املبادالت املللمبادالت الدولية، وب

، حيث "شركات عابرة للحدود القومية "أصبحت 
أضحت هذه األخرية عابرة للقارات مبجرد قيامها 
بانتاج نفس املنتجات واخلدمات يف العديد من 

ا عامليا ، وهذا ما املناطق اجلغرافية مع تسويق منتجا
أحدث تنظيم جديد لالنتاج العاملي، وهو ما يعرف 

  ".التقسيم الدولي لمراحل االنتاج"باسم 

هودات  إن تدويل الشركات ناتج قبل كل شيء عن ا
موعات الكربى بغرض اكتساب  املبذولة من قبل ا
أسواق جديدة، السيما يف البلدان اليت تعرف منوا 

تكاليف وذلك من خالل سريعا، فهو وسيلة لتدنية ال
كما يرافق التدويل تركز . معرفة مميزات كل منطقة

الشركات الذي يرتبط بالبحث عن وفورات 
املنتجات وتصنيعها وطرحها يف السوق،  احلجم،تطوير

وذلك باعتمادها على اسرتتيجيات مضبوطة ودقيقة 
 .اليت تصبو اليها األهدافمتكنها من بلوغ 

 -الشركات املتعددة اجلنسية :الكلمات المفتاحية
 -االسرتاتيجية املتعددة اجلنسية -التدويل -العوملة

 التحالفات االسرتاتيجية العاملية-االسرتاتيجية العاملية

                                                
 .3اجلزائر  جامعة-خمرب العوملة والسياسات االقتصاديةأستاذة، *

 ، اجلزائر2، جامعة البليدة مساعدة أ أستاذة**
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 مقدمة

الثمانينـــــــات بانتشــــــــار واتســــــــاع ظــــــــاهرة متيـــــــزت العالقــــــــات االقتصــــــــادية بـــــــني األمــــــــم منــــــــذ بدايــــــــة 
) Globalisationأوالشـــــــــــــمولية باإلجنليزيـــــــــــــة ( Mondialisation "العوملـــــــــــــة"فمصـــــــــــــطلح . التـــــــــــــدويل

ـــاهرة، وذلـــــك مـــــن خـــــالل تنقـــــل دويل واســـــع للمـــــوارد مـــــع تصـــــاعد ومنـــــو  يفســـــر تســـــارع وتعميـــــق تلـــــك الظــ
ركيـــــب مـــــن جديـــــد للعديـــــد مـــــن فـــــإذا اعتربنـــــا بـــــأن العوملـــــة عبـــــارة عـــــن عمليـــــة تفكيـــــك وإعـــــادة ت.املنافســـــة
دة اجلنســـــية  تعـــــدّ عـــــامالً  (...البلـــــدان، املشـــــاريع، الثقافـــــات، )العناصـــــر فإننـــــا جنـــــد بـــــأن الشـــــركات املتعـــــدّ

ـــة باعتبارهـــــا تقـــــوم بتفكيـــــك عمليـــــات اإلنتـــــاج وإعـــــادة تركيبهـــــا دوليـــــا وهكـــــذا تكـــــون . حمركـــــا لظـــــاهرة العوملــ
هـــــــذه الشـــــــركات قـــــــد ســـــــاعدت كثـــــــريا يف انتشـــــــار العوملـــــــة يف حـــــــني تـــــــؤدي هـــــــذه األخيــــــــرة إىل تغييــــــــرات 

دة اجلنســــــية تعــــــين بنيويــــــة وإداريــــــة وقانونيــــــة يف ق لــــــب هــــــذه الشــــــركات نفســــــها، فبالنّســــــبة الشــــــركات املتعــــــدّ
ـــــعيد العـــــــاملي، فلـــــــم يعـــــــد األمـــــــر يتعلـــــــق باملغـــــــامرة يف حتقيـــــــق  ـــــــا علـــــــى الصــ العوملـــــــة تغيـــــــريا جـــــــذريا لعالقا

ا على الصعيد العاملي دوليةاستثمارات    .وإمنا بالعمل على عقلنه إمجايل عمليا

دة  اجلنســـــية أوالشـــــركات الدوليـــــة النشـــــاط باهتمـــــام كبـــــري ومتزايـــــد كمـــــا حظيـــــت الشـــــركات املتعـــــدّ
ا االقتصــــــــــادية  مـــــــــن قبـــــــــل البــــــــــاحثني االقتصـــــــــاديني الــــــــــذين قـــــــــدموا دراســــــــــات حـــــــــول أنشــــــــــطتها وقـــــــــدر
والسياســـــية وأســـــاليب عملهـــــا وتغلغلهـــــا يف اقتصـــــاديات البلـــــدان املضـــــيفة وكـــــذا اآلثـــــار النامجـــــة عـــــن هـــــذا 

رة للقــــــــارات وتتــــــــوطن يف العديــــــــد مــــــــن البلــــــــدان وتعمــــــــل يف وباعتبــــــــارأن هــــــــذه الشــــــــركات عــــــــاب. التغلغــــــــل
ـــــا يف اخلـــــارج يف اطـــــار ســـــريورة عمـــــل دوليـــــة دقيقـــــة ومضـــــبوطة  خمتلـــــف القطاعـــــات وتقـــــوم بتســـــيري ممتلكا
متكنهــــا مـــــن حتقيــــق االهـــــداف الــــيت قامـــــت مــــن ًأجلهـــــا، فهــــل تعتمـــــد كــــل شـــــركة متعــــددة اجلنســـــية مهمـــــا 

ا واختلفــــــــت أســــــــواق ــــــــا ونشــــــــاطا ــــــــا علــــــــى اســــــــرتاتيجية واحــــــــدة تنوعــــــــت منتجا ها والظــــــــروف احمليطــــــــة 
ـــــــا تقــــــوم بإعدادعـــــــدة اســـــــرتاتيجيات متاشـــــــيا واملســـــــتجدات؟ وإذا كـــــــان  تكــــــون شـــــــاملة وبعيـــــــدة املـــــــدىأم أ
ـــل هــــــذه االســـــرتاتيجيات؟ وفيمــــــا يكمــــــن دور هـــــذه االســــــرتاتيجيات وعالقتهــــــا  االمـــــر كــــــذلك ففيمـــــا تتمثـــ

لعـــــــــامل سياســــــــــيا واقتصـــــــــاديا واجتماعيــــــــــا وثقافيــــــــــا باختـــــــــاذ القــــــــــرار يف ظـــــــــل التطــــــــــورات الـــــــــيت يشــــــــــهدها ا
  .وتكنولوجيا؟ وهو فحوى اشكاليتنا يف هذا السياق

  :لذلك سنسلط الضوء يف هذه الورقة البحثية على العديد من احملاور املثمثلة فيما يلي

ماهيــــــــــــة الشــــــــــــركات املتعــــــــــــددة اجلنســــــــــــية، ظــــــــــــروف نشــــــــــــوئها وتطورهــــــــــــا، أنواعهـــــــــــــا  .1
  ئها؛، تصنيفها ودوافع نشو وخصائصها



 2015 -06: العدد                     /                           الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصاديةالمجلة 

85 

 خمتلف سياسات واسرتاتيجيات الشركات املتعددة اجلنسية؛ .2

 سريورة اسرتاتيجيات الشركات املتعددة اجلنسية؛ .3

 .تفعيل اسرتاتيجيات الشركة املتعددة اجلنسية يف اخلريطة االقتصادية الدولية .4

  للشركات المتعددة الجنسية االطار المفاهيمي : اوال 

ـــــــيت امتـــــــد نشـــــــاطها تعاظمـــــــت ظـــــــاهرة التـــــــدويل بقيـــــــادة أكـــــــرب  الشـــــــركات املتعـــــــددة اجلنســـــــية، وال
اخل، وسنســـــــــتعرض تعريـــــــــف هـــــــــذه الشـــــــــركات  …ليشـــــــــمل اإلنتـــــــــاج، اخلـــــــــدمات، التمويـــــــــل، التســـــــــويق 

  .وخصائصها، دوافع نشوئها وتصنيفها 

  :تاريخ نشوء و تطور الشركات المتعددة الجنسية 1-1

ــــــاهرة التــــــــدويل مــــــــن حيـــــــــث جــــــــذورها األوىل إىل بدايــــــــة نشــــــــأة  الرأمساليــــــــة التجاريـــــــــة، تعــــــــود ظــ
وذلـــــك بظهـــــور شـــــركات اســـــتعمارية حيـــــث كانـــــت املبـــــادرة األوىل مـــــن هولنـــــدا الـــــيت أنشـــــأت شـــــركة اهلنـــــد 

، وفرنســــــا شــــــركة اهلنــــــد الشــــــرقية وشــــــركة اهلنــــــد 1660الغربيــــــة، وبريطانيــــــا شــــــركة اهلنــــــد الشــــــرقية يف عــــــام 
ب العامليــــــة األوىل حيــــــث كمــــــا تطــــــورت هــــــذه الظــــــاهرة يف فــــــرتة مــــــا قبــــــل احلــــــر   .16641الغربيــــــة يف عــــــام

والـــــــيت  singerتوســـــــعت عـــــــدة شـــــــركات خـــــــارج بالدهـــــــا األم مثـــــــل شـــــــركة ســـــــنجر األمريكيـــــــة للخياطـــــــة 
دة اجلنســـــــية يف 18672أقامـــــــت أول مصـــــــنع هلـــــــا يف بريطانيـــــــا يف عـــــــام ، كمـــــــا حتولـــــــت الشـــــــركات املتعـــــــدّ

ســــــــــية لتصـــــــــبح الدعامـــــــــة األسا 1880منـــــــــذ  )الكارتـــــــــل والرتوســـــــــت( هـــــــــذه الفـــــــــرتة إىل شكــــــــــل جتمــــــــــع
ـــــرتة مــــــــا بــــــــني احلــــــــربني، فكـــــــان الشــــــــكل املميــــــــز للشــــــــركات .3القتصـــــــاديات البلــــــــدان الرأمساليــــــــة أمــــــــا يف فــ

ـــــــة هـــــــــو الكارتـــــــــل، وكـــــــــان أول كارتـــــــــل للصــــــــلب يف عـــــــــام  ، وأول كارتـــــــــل للـــــــــنفط يف عـــــــــام 1926الدوليـ
1928. 

 ويف فـــــــرتة مــــــــا بعــــــــد احلــــــــرب العـــــــــاملية الــــــــثانية، أصبـــــــــحت الواليـــــــــات املتحــــــــدة األمريكيــــــــة الدولــــــــة
ا اخلارجيــــــة يف كـــــــل مـــــــن   القويــــــة واملهيمنـــــــة علــــــى اإلســـــــتثمارات الدوليــــــة، حيـــــــث كثفـــــــت مــــــن اســـــــتثمارا

يف عـــــــــــــــام $مليـــــــــــــــون 7200أيـــــــــــــــن بلغـــــــــــــــت قيمتهـــــــــــــــا (إلعـــــــــــــــادة بنائهـــــــــــــــا اقتصـــــــــــــــاديا)كنـــــــــــــــدا وأوربـــــــــــــــا
يف  $مليـــــــــــــــــــون  70.763و وصـــــــــــــــــــلت إىل ) ألوربـــــــــــــــــــا الغربيـــــــــــــــــــة $ملــــــــــــــــــــيون 1000منهــــــــــــــــــــا(1946

ـــبعينات، عرفـــــــــــت الشـــــــــــركات املتعـــــــــــددة اجلنســـــــــــية انطالقـــــــــــة .1969عـــــــــــام بينمـــــــــــا  يف الســـــــــــتينات والســــــــ
ــــركات أوربيـــــــــة ويابانيـــــــــة عملـــــــــت علـــــــــى توزيـــــــــع نشـــــــــاطها  اإلنتـــــــــاج، التســـــــــويق، )ديناميكيـــــــــة بظهـــــــــور شـــــ

يف خمتلـــــــف منـــــــاطق العـــــــامل، كمـــــــا تنـــــــامى نشـــــــاط هـــــــذه الشـــــــركات يف هـــــــذه الفـــــــرتة يف جمـــــــال  (التجميـــــــع
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ــية، إال أنــــــــه لـــــــــوحظ تـــــــــدهور يف توســـــــــع الشـــــــــركات األمريكيـــــــــة التمويــــــــل بظهـــــــــور ب نـــــــــوك متعـــــــــددة اجلنســـــــ
ـــــار ظـــــــاهرة التـــــــأميم، أيــــــــن عرفـــــــت تلـــــــك البلـــــــدان حركــــــــات  واألوربيـــــــة يف البلـــــــدان الناميـــــــة نتيجــــــــة النتشــ
التحـــــــرر الـــــــوطين وحصــــــــول أغلبهـــــــا علـــــــى االســــــــتقالل، أال أنـــــــه يف عهـــــــد الثّمانينــــــــات، تغـــــــريت مواقــــــــف 

ســــــتثمار األجنــــــيب خاصــــــة بعــــــد انفجــــــار أزمــــــة املديونيــــــة، وهــــــذا مــــــا دفعهــــــا إىل البلــــــدان الناميــــــة جتــــــاه اإل
دة اجلنسيــــــة أمـــــال فــــــي احلصـــــول علـــــى اخلـــــربة والتكنولوجيـــــة، األمـــــر الـــــذي  التعامـــــل مـــــع الشــــــركات املتعــــــدّ

  . أدى إىل تعاظم ظاهرة التدويل يف تلك الفرتة

اتســـــــع جمـــــــال نشـــــــاط الشـــــــركات ومنـــــــذ التســـــــعينات إىل غايـــــــة العشـــــــرية األوىل لأللفيـــــــة اجلديـــــــدة 
ــــــيت كانــــــت  ــــــا تعمــــــل يف قريــــــة صــــــغرية، وذلــــــك يف إطــــــار العوملــــــة ال املتعــــــددة اجلنســــــية الــــــيت أصــــــبحت وكأ
ــــادالت العــــــابرة للحــــــدود مــــــن ســــــلع وخــــــدمات ورؤوس األمــــــوال إىل جانــــــب  مدفوعــــــة بازديــــــاد وتنــــــوع املبــ

ـــــــوجي املتســـــــارع، كمـــــــا بـــــــرزت عـــــــدة شـــــــركات عمالقـــــــة تابعـــــــة للبلـــــــ  الناميـــــــة كالصـــــــنيدان التطـــــــور التكنول
  .   واهلند والربازيل واليت صنفت ضمن أكرب الشركات عامليا

 :تعريف الشركات المتعددة الجنسية 1-2

يرجــــــــع ظهــــــــور مصـــــــــطلح الشــــــــركات املتعـــــــــددة اجلنســــــــيات اىل االقتصـــــــــادي ليلينتــــــــال ديفيـــــــــد  
LILIENTHAL D.E  معهـــــــد كـــــــاترجني للتكنولوجيـــــــا حتـــــــت عنــــــــوان  حبثـــــــهعنـــــــدما قـــــــدم  1960يف عـــــــام

 1973يف  ROBERTVERNOISبعــــــــد روبــــــــري فرنـــــــــوا  الشــــــــركة املســــــــامهة املتعــــــــددة اجلنســــــــيات، وفيمــــــــا
ــــية مصـــــــطلح مـــــــبهم يفـــــــرتض ان الشـــــــركة املتعـــــــددة اجلنســـــــية  هلـــــــا . إن مصـــــــطلح الشـــــــركة املتعـــــــددة اجلنســـ

كة األم حتـــــتفظ عمومـــــا جبنســـــية عـــــدة جنســـــيات وهـــــذا خطـــــأ فـــــرغم توســـــعها وامتـــــدادها العـــــاملي فـــــإن الشـــــر 
االشـــــارة إىل أن هنــــاك عـــــدة مصـــــطلحات  ردوجتــــ.البلــــد األصـــــلي ونــــادرا مـــــا تكــــون مزجيـــــا مــــن اجلنســـــيات

  :4تستوجب التمييز بينها

  اإلنتــــــــــاج، التســــــــــويق،  )هــــــــــي شــــــــــركة متــــــــــارس نشــــــــــاطا اســــــــــتثماريا  :الشــــــــــركة األجنبيــــــــــة
بلــــدان املضـــــيفة القائمـــــة خـــــارج البلــــد األصـــــلي، و ذلــــك بغـــــض النظـــــر عــــن عـــــدد ال (اخلــــدمات 

  .فيها

  عرفهــــــا ليفنجســــــتون  :الشــــــركة الدوليــــــةLivingstone  ــــــا تلــــــك الشــــــركة الــــــيت تتمتــــــع بأ
 (عـــــــدم خضوعــــــــها لرقابـــــــة أو قيـــــــود مفروضـــــــة مـــــــن طـــــــرف احلكومـــــــة األم)بشخصـــــــية مســـــــتقلة 

  .متارس نشاطها باالختيار يف بلد أجنيب أو أكثر، وهذا ما يضفي عليها صفة الدولية
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 تفضـــــل هيئـــــة األمـــــم املتحـــــدة اســـــتخدام هـــــذا املصـــــطلح قصـــــد :  لعـــــابرة للقوميـــــةالشـــــركة ا
التخفيــــف مــــن اآلثــــار النفســـــية السياســــية لــــدى البلــــدان الناميـــــة مــــن جــــراء اســــتخدام مصـــــطلح 

  .الشركات املتعددة اجلنسية

، firme internationale منشــــأة دوليــــة: إضــــافة إىل مصــــطلحات أخــــرى يف هــــذا اإلطــــار نــــذكر منهــــا
 األوطــــــــــــــــان، جمموعــــــــــــــــة متعــــــــــــــــددة entreprisemultinationaleة الشــــــــــــــــركات املتعــــــــــــــــددة اجلنســــــــــــــــي

groupeplurinationaleشــــــركة عــــــابرة القوميــــــة ، société transnationaleوحــــــدة كـــــــربى ، 
grande unitéinternationaleتعاون عاملي ، corporation mondiale.  

 ّ دة اجلنســـــــية، وإمنـــــــا تتعـــــــدد تعاريفهــــــــا ويف الواقـــــــع، ال يوجـــــــد تعريـــــــف موحـــــــد للشـــــــركات املتعـــــــد
بقدرعــــــدد البـــــــاحثني املهتمـــــــني بدراســـــــتها مـــــــن مســــــريي هـــــــذه الشـــــــركات، النقـــــــابيون، املنظمـــــــات الدوليـــــــة 

  :أواجلامعيون

ــــــا شــــــركات تقتصـــــــرعلى األنشــــــطة املرتبطــــــة مبلكيــــــة أصــــــول ثابتـــــــة يف " فهنــــــاك مــــــن يعرفهــــــا  بأ
  . وهو املعىن التقليدي والضيق  5"باشراخلارج، أوعلى وجه التحديد باالستثمار األجنيب امل

هــــــــي مشــــــــروع ميتلــــــــك و يســــــــيطر علــــــــى وحــــــــدات : "ويف تعريــــــــف أخــــــــر لالقتصــــــــادي دونينــــــــغ
ويقتصــــــــر هـــــــذا التعريــــــــف علـــــــى النشــــــــاط 6"يف أكثــــــــر مـــــــن بلــــــــد واحـــــــد (…مصــــــــانع، منـــــــاجم)إنتاجيـــــــة 

  .الصناعي، فهو يستبعد نشاطات أخرى كاخلدمات

ـــــا شـــــركة أم تســـــيطر علـــــى جتمـــــع كبـــــري مـــــن املؤسســـــات : " أمـــــا االقتصـــــادي فرنـــــون فيعرفهـــــا بأ
ـــــــو أن هلـــــــا مـــــــدخال ملصـــــــب مشـــــــرتك مـــــــن  عهـــــــا جتعلهـــــــا كمـــــــا ل ّ والفـــــــروع يف قوميـــــــات عديـــــــدة، إال أن جتم
املـــــوارد املاليـــــة والبشــــــرية والـــــذي يبــــــدو حساســـــا لعناصــــــر إســـــرتاتيجية مشــــــرتكة، فهـــــي تلــــــك املنظمـــــة الــــــيت 

ا السنـــــــــوية عــــــــن يـــــــــزيد رقـــــــــ ــــــــيت متتلــــــــك تســــــــهيالت أو فروعــــــــا $مليــــــــون  100م أعمـالـــــــــها أومبيـــــــــعا ، وال
يبــــــني هــــــذا التعريــــــف أن هــــــذه الشــــــركات تتمتــــــع بقــــــدر معــــــني  7"إنتاجيــــــة يف ســــــت دول أجنبيــــــة أوأكثــــــر

  .من االنتشار اجلغرايف وتتبع اسرتاتيجية موحدة

رئـــــيس يف بلـــــد وميـــــارس نشــــــاطه  وعليـــــه، فالشـــــركات املتعـــــددة اجلنســــــية هـــــي كلشـــــركة هلـــــا مركــــــز
يف بلـــــــد أو بلـــــــدان أخــــــــرى بواســـــــطة فــــــــروع تنخـــــــرط يف االســـــــتثمار يف األصــــــــول إنتاجيـــــــة أو مبيعــــــــات أو 
تشــــــــغيل الفــــــــروع وهــــــــي ليســــــــت جمــــــــرد اســــــــتثمارلرؤوس أمــــــــوال مهمــــــــا كــــــــان حجمهــــــــا وإمنــــــــا هــــــــي بنــــــــاء 
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ــــــــبعض ضــــــــرورة تــــــــوفر بعــــــــض املعــــــــايري عنــــــــد و  صــــــــف اقتصــــــــادي واجتمــــــــاعي ذو آثــــــــار شــــــــاملة، ويــــــــرى ال
  :8الشركات املتعددة اجلنسية

o  دول؛) 06(عدد الدول اليت امتد اليها نشاط الشركة والذي قد يصل اىل ست  

o عدد اجلنسيات اليت تشارك يف ملكية الشركة  

o  ــــــيت قــــــد تــــــرتاوح مــــــابني نســــــبة الــــــدخل املتولــــــد مــــــن العمليــــــات يف الــــــدول األخــــــرى املضــــــيفة هلــــــا ال
  .باملائة 30و 20

o  األسواق األجنبية إىل احلد الذي يؤثر يف ملكية الشركةدرجة التغلغل أواخرتاق. 

  :خصائص الشركات المتعددة الجنسية. 1-3

ة مســــــــــــات وخصـــــــــــائص يســـــــــــاعدها يف رســــــــــــم  إن متتـــــــــــع للشـــــــــــركات املتعــــــــــــددة اجلنســـــــــــية بعـــــــــــدَ
ا على الصعيد العاملي، نذكر منها   :اسرتاتيجيا

  : تركيز اإلدارة العليا و وحدة مركز القرار. 1-3-1

دة اجلنســـــية ســـــيطرة مركزيـــــة علـــــى فروعهـــــا املنتشـــــرة عـــــرب العـــــامل، حيـــــث  متـــــارس الشـــــركات املتعـــــدّ
تعمـــــل مجيـــــع فروعهـــــا حتـــــت نظـــــام انضـــــباطي دقيـــــق وختضـــــع ملركـــــز موحـــــد الختـــــاذ القـــــرار وذلـــــك يف إطـــــار 

ــــــا تــــــتمكن  هوباعتمــــــاد هــــــذ.9موحــــــدةاســــــرتاتيجية عامليــــــة  الشــــــركات علــــــى شــــــبكة اتصــــــاالت واســــــعة، فإ
 ذسياســـــــات واختــــــــاضــــــــعية فروعهـــــــا يف أي وقــــــــت إىل جانـــــــب وضــــــــع اســـــــرتاتيجيات وتبــــــــين مـــــــن معرفـــــــة و 

  .القرارات يف الوقت املناسب

  : االنتشار الجغرافي.1-3-2

تتميــــــز الشــــــركات املتعــــــددة اجلنســــــية بانتشــــــار فروعهــــــا اإلنتاجيــــــة والتســــــويقية علــــــى عــــــدد كبــــــري 
ة نشــــاطها أيــــن يكــــون العائــــد أكــــرب، مــــن البلــــدان ممــــا يتــــيح هلــــا إمكانــــات ضــــخمة يف التعامــــل، مــــع زيــــاد

  .مع احلد من أثر التأميم ألي فرع يف أي بلد

  :المزايا االحتكارية. 1-3-3
إن اكتســــــــاب الصــــــــفة االحتكاريــــــــة للشــــــــركات املتعــــــــددة اجلنســــــــية يرجــــــــع إىل هيكــــــــل الســــــــوق 
ـــكل احتكــــــار القلــــــة وعليــــــه خيضــــــع الســــــوق لســــــيطرة عــــــددقليل مــــــن  ــــــذي تعمــــــل فيــــــه،حبيث يأخــــــذ شـــ ال
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ومـــــن أهـــــم العوامـــــل الـــــيت أضـــــفت صـــــبغة امليـــــزة االحتكاريـــــة للشـــــركات مـــــاتتمتع بـــــه . املشـــــروعات الكبـــــرية
هــــــذه األخــــــرية مــــــن التفــــــوق التكنولــــــوجي واملهــــــارات الفنيــــــة واالداريــــــة وغريهــــــا، ويصــــــف اجلــــــدول املــــــوايل 

  .خمتلف املزايا االحتكارية للشركات املتعددة اجلنسية
  للشركات المتعددة الجنسيةالمزايا االحتكارية :1جدول رقم 

  مضمونها  المزايا
تـــــوافر مـــــوارد ماليـــــة كبـــــرية لـــــدى الشـــــركات املتعـــــددة اجلنســـــية، ومتكنهـــــا مـــــن االقـــــرتاض    املزايا التمويلية

بأفضــــل الشــــروط مــــن األســــواق املاليــــة العامليــــة نظــــرا لوجــــود عنصــــر الثقــــة يف ســــالمة وقــــوة 
  مركزها املايل

ــــــــــــــــــة  املزايــــــــــــــــــا اإلداري
  والتنظيمية

  ـــــى أعلــــــــــى مســــــــــتوى مــــــــــن الكفــــــــــاءة، يســــــــــمح بتــــــــــدفق وجــــــــــود هيكــــــــــل تنظيمــــــــــي علـــــ
  املعلومات وسرعة االتصاالت، ويؤدي بالتايل إىل اختاذ القرار السليم 

  حتــــــــــرص الشــــــــــركات علــــــــــى وجــــــــــود وحــــــــــدات متخصصــــــــــة يف جمــــــــــاالت التــــــــــدريب و
  االستشارات والبحوث اإلدارية

املزايــــــــــــــــــــا التقنيـــــــــــــــــــــة 
  والتكنولوجية

  ــــــــوجي املســــــــتمر حتصــــــــل الشــــــــركات علــــــــى هــــــــذه املزايــــــــا مــــــــن خــــــــالل التطــــــــور التكنول
  لالستجابة ملتطلبات السوق واحلد من دخول منافسني جدد 

  ــــــركات علـــــــى التجديــــــــد واالبتكــــــــار وحتســـــــني اإلنتاجيــــــــة وتطويرهــــــــا حتـــــــرص هــــــــذه الشــ
ـــــا وحتقيـــــق مســـــتوى عـــــايل مـــــن اجلـــــودة، فهـــــي ختصـــــص غالفـــــات ماليـــــة ضـــــخمة يف  وزياد

  تطوير-حوثاطار الب
ـــــا    املزايا التسويقية ــاث الســـــوق والرتكيـــــز علـــــى أســـــاليب الـــــرتويج والدعايـــــة واإلعـــــالن ملنتجا ـــــتم بأحبـــ

  .لضمان طلب متزايد ومستمر عليها
  كمـــــا ) التوزيـــــع واالعـــــالن-الســـــعر-املنـــــتج(تعتمـــــد الشـــــركات علـــــى املـــــزيج التســـــويقي

ــــــــود وحـــــــــــدات متخصصـــــــــــة يف جمـــــــــــاالت التـــــــــــدريب واالستشــــــــــــ ارات حتـــــــــــرص علـــــــــــى وجـــ
  والبحوث التسويقية

  من إعداد الباحثة : المصدر

  :حجم وضخامة االنتاجكبر ال.  1-3-4

تتفـــــــوق الشـــــــركات املتعـــــــددة اجلنســـــــية مقارنـــــــة بالشـــــــركات احملليـــــــة مـــــــن حيـــــــث حجـــــــم رامساهلـــــــا 
ا، عـــــــــدد العـــــــــاملني فيهـــــــــا،حجم املنظومـــــــــة االداريـــــــــة والســـــــــويقية والكفـــــــــاءة البشـــــــــرية، تنـــــــــوع  واســـــــــتثمارا
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ــــــا أوااليــــــرادات الــــــيت حتققهــــــا، فمــــــثال حققــــــت شــــــركة انتاجهــــــا  مبيعــــــات " جنــــــرال موتــــــورز"وأرقــــــام مبيعا
ــــــدول األعضــــــاء يف  $مليــــــار35تفــــــوق  ســــــنويا، وهــــــذا الــــــرقم يتجــــــاوز إمجــــــايل اإلنتــــــاج القــــــومي ألغلبيــــــة ال

  . $مليار200شركة حوايل  500األمم املتحدة، كما بلغت قيمة مبيعات أكثر من 

اســـــــــتمر ارتفــــــــــاع انتـــــــــاج الســــــــــلع  CNUCEDدة، وحســـــــــب تقــــــــــديراتأمـــــــــا يف االلفيـــــــــة اجلديــــــــــ
حيــــــث ) فــــــرع 790000( ركة متعــــــددة اجلنســــــية وفروعهــــــا األجنبيــــــةشــــــ 82000واخلــــــدمات مــــــن قبــــــل 

، ووصـــــــــــــل إىل 2008يف عـــــــــــــام  $مليـــــــــــــار 15000جتـــــــــــــاوز خمـــــــــــــزون االســـــــــــــتثمار األجنـــــــــــــيب املباشـــــــــــــر 
مــــــــن  %11األجنبيــــــــة يف العــــــــامل  اخلــــــــام للفــــــــروعوميثــــــــل االنتــــــــاج .2009يف عــــــــام  $مليــــــــار  29000

 80يف حــــــني وصــــــل عـــــــدد العــــــاملني فيهـــــــا إىل PIB MONDIALاإلنتــــــاج الــــــداخلي اخلـــــــام العــــــاملي 
  .10مليون عامل

ويوضـــــح اجلــــــدول املــــــوايل ترتيـــــب أكــــــرب الشــــــركات املتعــــــددة اجلنســـــية علــــــى الصــــــعيد العــــــاملي يف 
  ):fortune global 500(500وذلك حسب جملة فرتون العاملية  2013جويلية  08

ـــــرى الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــية الخامســـــة والعشـــــرون فـــــي العـــــالم : 2 جـــــدول رقـــــم ترتيـــــب كب
  عدد العمال/  $مليار : لوحدة ا )حسب األصول والمبيعات وعدد العمال(  2013م لعا

  المجال
 الرئیسي

دد  ع
املین  الع

 فیھا

اح   األرب
ون( $ملی
( 

م  رق
ال  األعم

ون( $ملی
( 

ر اسم الشركة  البلد المقر تال
 بة

 481 600 26 000 87 البترول
700 

  الھاي

La Haye 

دا –ھولن
ة  المملك

 (*)المتحدة

Royal Dutch 
Shell  

 روایال دوتش شل
1 

ارة  تج
 التجزئة

2 200 
000 17 000 469 

200 

  بنتون فیل

Bentonvill
e 

ات  الوالی
 المتحدة

Wal-Mart وول
 2 مارت

90 449 900 44 000 88 البترول
0 

Irving 

 إیرفینغ

 

ات  الوالی
 المتحدة

ExxonMobil  

 یكسون موبیلإ
3 

 015 1 البترول
039 8 200 428 

200 
Pékin 

 بیكین
 4 سینوباكSinopec الصین
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 674 1 البترول
541 18 200 408 60

0 

 

Pékin 

 بیكین

 الصین

China National 
Petroleum 

Corporation  

ال  اینا ناتیون ركة تش ش
 بترولیوم

5 

30 388 600 11 700 85 البترول
0 

Londres 

 لندن
ة  المملك

 6 بي بيBP المتحدة

 298 300 12 594 849 الكھرباء
400 Pékin الصین بیكین 

State Grid 
Corporation  

 ستات قرید
7 

ناعة  ص
 265 600 11 498 333 السیارات

700 
Toyotaو توی

 Toyota الیابان تا
Motor8 تویوتا موتور 

ناعة  ص
 247 900 27 763 549 السیارات

600 
  فولفسبورغ

Wolfsburg 
ولكVolkswagen ألمانیا ف

 9 س فاجن

 234 700 13 126 97 البترول
300 

Courbevoi
e فرنسا كورب فوا Total10 توتال 

 233 200 26 000 62 البترول
900 

San 
Ramon  

 سان رامون

ات  الوالی
 11 شیفرونChevron المتحدة

اوض  التف
  عن المواد

 األولیة
61 000 1 000 214 

400 

Baar 
(Zoug)  

 )زوق( بار
 سویسرا

Glencore 
Xstrata  

 قلنكور اكس ستراتا
12 

90 190 800 6 000 209 الخدمات
0 

Tokyo 

 طوكیو
 الیابان

Japan Post 
Holdings  

دینغس  ت ھول بوس
 الیابان

13 

ا االلكترونی
60 178 600 20 000 236 ت

0 
Séoul 

 سیئول
ا  كوری

 الجنوبیة

Samsung 
Electronics  

 سامسونغ لاللكترونیك
14 

 169 800 2 083 72 الطاقة
800 

Düsseldorf  

 دوسال دورف
 15 أون.إيE.ON ألمانیا

 169 100 4 500 13 الطاقة
600 

Houston  

 ھیوستن
ات  الوالی

 المتحدة
Phillips 66 

 فیلیبس 66 
16 
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 167 000 10 838 77 البترول
900 Romeإیطالیا روما ENI17 إي.آن.أو 

 162 800 14 500 288 المالیة
500 

Omaha 
(Nebraska

)  

ا  أواماھ
 )نبرسكا(

ات  الوالی
 المتحدة

Berkshire 
Hathaway  

 بیركشیر ھاثاواي
18 

ا االلكترونی
 156 700 41 100 76 ت

500 
Cupertino 

 كوبرتینو
ات  الوالی

 19 آبلApple المتحدة

60 154 300 5 364 94 التأمین
0 

Paris 

 باریس
 20 أكساAXA فرنسا

رول ال&البت
 153 100 38 000 417 غاز

500 
Moscou 

 موسكو
 روسیا

Gazprom  

 غاز بروم
21 

ناعة  ص
 152 200 6 000 213 السیارات

300 
Détroit  

 دیترویت
ات  الوالی

 المتحدة
General Motors  

 جنرال موتورز
22 

ناعة  ص
90 146 600 26 087 275 السیارات

0 
Stuttgart 

 شتوتغارت
 ألمانیا

Daimler AG  

 دایلمر آي جي
23 

ركة  ش
 146 000 17 000 305 مختلطة

900 
Fairfield  

 فایرفیلد
ات  الوالی

 المتحدة
General Electric  

 جنرال الكتریك
24 

 144 900 44 065 85 البترول
100 

Rio de 
Janeiro  

ري ودي 
 جانیرو

 البرازیل
Petrobras  

 بتروبراس
25 

Source: Fortune_Global_500 in: www.en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500  

(*) Fortune had previously listed shell as a Deutch Company, but as of 2013 
listing, is it listed British/dutch 

مــــــــن خــــــــالل اجلــــــــدول أعــــــــاله، نالحــــــــظ أن القائمــــــــة ليســــــــت مقتصــــــــرة فقــــــــط علــــــــى البلــــــــدان 
املتقدمــــــــة وإمنــــــــا تشــــــــمل بعــــــــض البلــــــــدان الناميــــــــة الــــــــيت حققــــــــت تقــــــــدما اقتصــــــــاديا واجتماعيــــــــا كبــــــــريين  

، حــــــدوث تغيــــــري كبــــــري 500كمــــــا ســــــجلت جملـــــة  فورتــــــون العامليــــــة. كالصـــــني، كوريــــــا اجلنوبيــــــة والربازيــــــل
ففــــــي تصــــــنيف هلــــــا ألكــــــرب الشــــــركات ) 2012-2001(شــــــركات خــــــالل الفــــــرتة يف التوزيــــــع اجلغــــــرايف لل

ــــــــذي انتقــــــــل مــــــــن  إىل  2001شــــــــركة يف عــــــــام  215ســــــــجلت تقلــــــــص عــــــــدد الشــــــــركات االمريكيــــــــة وال
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،  يف حــــــني ارتفــــــع عـــــــدد الشــــــركات املتواجــــــدة يف آســــــيا بشــــــكل متســـــــارع 2011شــــــركة يف عــــــام  144
أمــــــــا بالنســــــــبة ألوربــــــــا . 2012م شـــــــركة يف عــــــــا 188إىل  2001شــــــــركة يف  116حيـــــــث انتقــــــــل مــــــــن 

ـــركات املتواجــــــــدة فيهــــــــا بشــــــــكل بســــــــيط حيــــــــث انتقــــــــل مــــــــن  شــــــــركة اىل  158فقــــــــد ارتفــــــــع عــــــــدد الشـــــ
  .شركة يف نفس الفرتة160

ا  17وألكثـــــــر توضـــــــيح، يـــــــربز اجلـــــــدول املـــــــوايل، تصـــــــنيف الفضـــــــل  بلـــــــد وفـــــــق ألكـــــــرب شـــــــركا
  :2014العاملية لعام 

  شركاتها العالميةبلد وفق ألكبر  17تصنيف الفضل  :3جدول رقم 

  عدد الشركات  البلد  الرتبة  عدد الشركات  البلد  الرتبة

  9  كندا  10  132  الواليات المتحدة  1

  8  استراليا  11  89  الصين  2

  8  البرازيل  11  62  اليابان  3

  8  الهند  11  37  المملكة المتحدة  4

  8  ايطاليا  11  31  فرنسا  5

  8  اسبانيا  11  29  المانيا  6

  7  روسيا  16  22  **هولندا  7

  6  تايوان  17  14  كوريا الجنوبية  8

  -  -  -  14  سويسرا  9

N.B : the globah 500 includes 11 compagnies under the heading 
« britain/wetherlands » those compagnies are counted in the tally for both 
countries. 
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  :التكنولوجيالتفوق .1-3-5

دة اجلنســـــــــية وحـــــــــدات ماليـــــــــة  تكنولوجيـــــــــة، توظـــــــــف مبـــــــــالغ ماليـــــــــة  –متثـــــــــل الشـــــــــركات املتعـــــــــدّ
ــــــذي  التطــــــوير-البحــــــثضــــــخمة يف إطــــــار  قصــــــد ابتكــــــار منتجــــــات أو طــــــرق إنتاجيــــــة جديــــــدة الشــــــيء ال

  . ميكنها من حيازة األسرار الصناعية على مستوى العامل

  :التنوع في النشاطات والمنتجات. 1-3-6

ا علــــــــــى التكامــــــــــل األفقــــــــــي إىل جانــــــــــب اعتمــــــــــاد ا دة اجلنســــــــــية يف نشــــــــــاطا لشــــــــــركات متعــــــــــدّ
والعمـــــودي الـــــذي يكمـــــن حمـــــوره يف ســـــلعة واحـــــدة، فهـــــي تقـــــوم بنشـــــاطات متنوعـــــة ال تربطهـــــا أيـــــة عالقـــــة 

، فمــــــثال شــــــركة ســــــتاندارد أويـــــل …تكنولوجيـــــة أو فنيـــــة كاإلنتـــــاج الصـــــناعي، األعمـــــال املصـــــرفية، الفندقـــــة
كمـــــــا يســـــــمح التنـــــــوع يف . ق وشـــــــركات للمبــــــاين والتجـــــــارة والعقـــــــاراتللنفـــــــط متلـــــــك شـــــــبكة مـــــــن الفنـــــــاد

  .املنتجات للشركة اخلروج من دائرة التخصص يف اإلنتاج واالرتباط بقيود سوق سلعة معينة

  :وتفوقها دوافع نشوء الشركات المتعددة الجنسية. 1-4

ــــــــــذه الشـــــــــركات إىل التحــــــــــول  إىل يف الواقـــــــــع يبقـــــــــى تشــــــــــخيص طبيعـــــــــة األســــــــــباب الـــــــــيت أدت 
كــــل شــــركة عــــن غريهــــا مـــن  د نظـــرا لتنـــوع األســـباب، حيـــث تتميـــزاإلنتـــاج الـــدويل غـــري حمـــد النشـــاط أو

حيــــــث فــــــرتة ظهورهــــــا، ظــــــروف وأســــــباب تواجــــــدها باخلــــــارج، إال أنــــــه هنــــــاك بعــــــض العوامــــــل الــــــيت أثــــــرت 
  :11فيها مجيعها، نذكر منها

ا للمـــــــوارد الطبيعيــــــــة وم -أ صــــــــادر الطاقــــــــة، إذ اخـــــــتالف بلــــــــدان العــــــــامل مـــــــن حيــــــــث اكتســــــــا
تنــــــــوي الشــــــــركات غــــــــزو أســــــــواق عديــــــــدة حــــــــىت تضــــــــمن التزويــــــــد بــــــــاملواد األوليــــــــة، كمـــــــــا تســــــــعى وتقــــــــوم 

  .بالبحث واستغالل مصادر الطاقة

والبلـــــــدان،  التبــــــاين يف األنظمــــــة واألحــــــــوال االقتصـــــــادية بـــــــني القطاعــــــات االقتصـــــــادية-ب
ختتلــــــف عــــــن البلــــــد األصــــــلي مــــــن حيــــــث تتعامــــــل الشــــــركات مــــــع أفــــــراد و وحــــــدات ينتمــــــون إىل بلــــــدان 

بالشــــركات أن تتكيــــف مــــع سياســــة   حيـــــث القــــوانني والــــنظم االقتصــــادية والسياســــة املتبعــــة، وهــــذا يــــدفع
  .كل بلد

التفـــــــــــاوت يف تكـــــــــــاليف اإلنتـــــــــــاج لالســـــــــــتفادة مـــــــــــن فـــــــــــوارق تكـــــــــــاليف النقـــــــــــل وتكلفـــــــــــة -ج
  ).فضةحيث تتجه إىل البلدان ذات معدل إستغالل أكرب لقوة العمل وأجور منخ(العمل
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ــــــد، باعتبـــــــــار الشـــــــــركات تقـــــــــوم علـــــــــى أســـــــــاس املنافســـــــــة  -د عقلنـــــــــة التكـــــــــاليف وزيـــــــــادة العوائـــ
والــــــربح، األمـــــــر الـــــــذي يتطلـــــــب احلفــــــاظ علـــــــى عـــــــدم إرتفـــــــاع نفقــــــات اإلنتـــــــاج مـــــــع حتقيـــــــق إقتصـــــــاديات 

  .السلم، فكلما زاد اإلنتاج تنخفض التكاليف وهذا ما ميكنها من زيادة رقم أعماهلا

يف خمتلـــــــف منـــــــاطق  اإلنتـــــــاجتقـــــــوم الشـــــــركات بتوزيـــــــع حيـــــــث ، ةعامليـــــــبنيـــــــة األســـــــواق ال -هــــــــ 
العــــــــامل بغــــــــرض التوســــــــع وحتقيــــــــق العوائــــــــد، لـــــــــذلك تغــــــــزو األســــــــواق اخلارجيــــــــة بغــــــــرض محايــــــــة أســـــــــواق 
التصـــــدير، وعنــــــدما يصــــــبح منتجهــــــا منطيــــــا  يتحـــــول نشــــــاطها إىل اقتصــــــاديات كثيفــــــة العمــــــل ومنخفضــــــة 

بعمليـــــــة التصـــــــدير إىل األســـــــواق العامليـــــــة بســـــــبب  األجـــــــور، وعليـــــــه تقـــــــوم بفـــــــتح فروعـــــــا جديـــــــدة ختـــــــتص
ا   .اخنفاض تكاليف اإلنتاج، وهذا ما يضفي عليها طابع عاملية الطلب على منتجا

  :منها تقليل املخاطر، ألن الشركات عادة ما تواجه عدة خماطر، نذكر توزيع أو -و

إىل البحــــــث بظهــــــور منافســــــة قويــــــة يف البلــــــد األم تلجــــــأ الشــــــركات : املنافســــــة  خمطــــــر – 1
  .الدفاعية حلماية حصتها يف تلك األسواق عن أسواق خارجية باستخدام أساليبها اهلجومية أو

يار العملة، ظهور البطالة  :املومسيةخمطر التقلبات  – 2   .اخل …كا

ـــــا ميكـــــن  :املنـــــتجمراحـــــل دورة  أخطــــار – 3 إن التفـــــاوت يف موقــــع املنتجـــــات مـــــن دورة حيا
 –الشــــــركات مــــــن تثبــــــيط شــــــيوع التكنولوجيــــــا، وهــــــذا نظــــــرا لتفوقهــــــا التكنولــــــوجي والهتمامهــــــا بالبحــــــث 

 .التطوير

  تصنيف الشركات المتعددة الجنسية. 1-5

دة اجلنســــــية ال تتمتــــــع بــــــنفس اخلصوصــــــيات، فإنــــــه ميكننــــــا  باعتبــــــار أن مجيــــــع الشــــــركات املتعــــــدّ
مـــــن حيــــــث شــــــكلها الـــــــتنظيمي، احلجـــــم والنــــــوع، القطاعـــــات الــــــيت  معـــــايري وذلــــــكعــــــدة تصـــــنيفها وفقـــــا ل

ا األصلية والبلدان املضيفة هلا، وهذا ما يوضحه اجلدول املوايل   :تنشط فيها، بلدا
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  المعايير المختلفة لتصنيف الشركات المتعددة الجنسية: 4جدول رقم

تصــــــــــــــــــــــــنيف 
  الشركات 

  المضمون

حيــــــــــث  مـــــــــن* 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلها 

  :التنظيمي
ــنيف  ــ ــ ــ ــ ــق تصـــ ــ ــ ــ ــ وفــ

  االقتصادي
PERMUTT

ER V.M  

  

  

  

شـــــركات ذات نمـــــط 
مركـــــــــــــــزي وحيـــــــــــــــد 

  الجنسية
FIRME 

ETHNOCENTRI
QUE  

، متتلــــك فروعــــا إنتاجيــــة يف اخلــــارج، )حتمــــل اجلنســــية الوطنيــــة  (هــــي شــــركات وحيــــدة اجلنســــية 
للشـــــركة بالبلــــد األصـــــلي، ذات إدارة مركزيــــة أيــــن يـــــتم اختــــاذ مجيـــــع القــــرارات يف املركـــــز الرئيســــي 

عــــدم : كمــــا يــــتم تســــيري فروعهــــا مــــن قبــــل مــــواطين البلــــد األصــــلي، و مــــن عيــــوب هــــذا الــــنمط 
ــــة يف البلــــدان املضــــيفة، كمــــا حتــــاول الشــــركات  ــــات البيئ ــــف مــــع متطلب ــــوافر القــــدرة علــــى التكيي ت

ا بالبلد األصلي …فرض معايريها الثقافية واالقتصادية   املعمول 

شـــــــــــــــــــــــــــركات ذات 
  الالمركزي النمط

FIRME 
POLYCENTRIQ

UE  

هــــــي شــــــركات ذات إدارة ال مركزيــــــة، مبعـــــــىن وجــــــود درجــــــة عاليـــــــة مــــــن اإلســــــتقاللية يف اختـــــــاذ 
ــــل درجـــــة رقابـــــة الشـــــركة األم علـــــى فروعهـــــا يف األســـــواق األجنبيـــــة، كمـــــا  القـــــرارات، حيـــــث تقـ

ــــــنمط اجلنســــــيات املالكــــــة للشــــــركة، ومــــــن عيوبــــــه  شــــــاملة صــــــعوبة الرقابــــــة ال: تتعــــــدد يف هــــــذا ال
  .على الفروع

شـــــــــــــــــــــــــــركات ذات 
  النمط الجغرافي

FIRME 
GEOCENTRIQ

UE  

هـــــي شـــــركات تتمتـــــع باإلنتشـــــار اجلغـــــرايف، كمـــــا تشـــــرتك الفـــــروع مـــــع القيـــــادة العليـــــا للشـــــركة يف 
ـــــة و بشـــــرية  ـــــرية احلجـــــم ذات مـــــوارد مالي أخـــــذ القـــــرارات للمجموعـــــة ككـــــل، فهـــــي شـــــركات كب

  . وفنية هائلة

  هذه الشركات خبصائص البيئة الثقافية للبلد األصليتأثر : ومن عيوب هذا النمط

حســــــــــــــــــــــــــــــــب *
القطاعـــــــــــــــــــــــات 
التــــــــــي تنشــــــــــط 

  :فيها
ــنيف  ــ ــ ــ ــ ــق تصـــ ــ ــ ــ ــ وفــ

المجموعـــــــة األولـــــــى 
 :1ere G  

ــــــــيت ينحصــــــــر  ــــــــوجي عــــــــايل، وال وتشــــــــمل الشــــــــركات املتكاملــــــــة رأســــــــيا و ذات مســــــــتوى تكنول
  .  نشاطها يف الصناعات االسرتاتيجية والصناعية

:  ثانيـــــةالمجموعـــــة ال
2ere G 

ـــــه أقـــــل حساســـــية  ـــــة أفقيـــــا و ذات مســـــتوى تكنولـــــوجي مرتفـــــع و لكن وتضـــــم الشـــــركات املتكامل
ــــــب السياســــــي  ــــــأمي –مــــــن اجلان ــــــة للت ــــــل قابلي ــــــة صــــــناعة  –م أي أق ــــــد املضــــــيف، وهــــــي حال للبل

  املنظفات واملشروبات الغازية
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  االقتصاديان 
VERNON 

ET 
LIVENGST

ON  

: المجموعـــــة الثالثـــــة 
3ere G 

ــــــــا املتقادمــــــــة إىل البلــــــــدان املضــــــــيفة مــــــــن خــــــــالل  ـــــل التكنولوجي ــــــــيت تنقـــ وتشــــــــكل الشــــــــركات ال
ــــــة  ــــــة و تســــــويقية تصــــــدر إىل األســــــواق العاملي ــــــروع إنتاجي ــــك بإقامــــــة ف ــ االســــــتثمار املباشــــــر، وذل

، و هـــــذا مـــــا ال )…األجـــــور، املـــــواد اخلـــــام (مســـــتغلة بـــــذلك ظـــــروف اخنفـــــاض نفقـــــات اإلنتـــــاج 
  جتده يف بلدها األصلي

حيــــــــــث  مـــــــــن* 
الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 :والنوع

  

  شركات صغيرة

  ومتوسطة

  . (sigma )وشركة سيقما لإلعالم اآليل  )BIC(شركة بيك 

أقـــــل  (شـــــركات كبـــــرى 
 100.000مــــــــــــــــــــــــــــن 

 )عامل 

البلجيكيــــــة للفــــــوالذ، شــــــركة الفــــــارج  S. A. COCKERILLكوكريــــــل. شــــــركة آس، آي
  SUZUKIشركة سوزوكي اليابانية للسيارات  ، ( LA FARGE )الفرنسية لإلمسنت 

  شركات عمالقة
أكثــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن  (

  ) 100.000عامل

ـــة  ســـيمنس  ، (RENAULT)، رونـــو الفرنســـية للســـيارات ( EXXON  )إيكســـون األمريكي
  (SIEMENS)األملانية للمواد اإللكرتونية 

ــــــــــك شركات معروفة ــــــــــة لإللكرتوني ــــــــــاريس  ، (SONY)صــــــــــوين الياباني ــــــــــوطين لب ــــــــــك ال  BANQUE)البن
NATIONALE DE PARIS  

حســـــــــــــــــــــــــــــــب *
التزامهــــــــــا فــــــــــي 

  الخارج

وذلــــــــــــــك بغــــــــــــــرض 
معرفـــة درجـــة تــــدويل 
الشــــــــــــــركات مــــــــــــــن 

 :حيث

ـــــــا عـــــــدد فروعهـــــــا املنتشـــــــرة يف العـــــــامل، التزام، العـــــــاملي يف االقتصـــــــادحجمهـــــــا وموقعهـــــــا - يف ا
ا يف البلد األم   . اخلارج مقارنة بنشاطا

ـــــــدعيما هلـــــــذه الفكـــــــرة يف توضـــــــيح التـــــــزام  VERNONنشـــــــري إىل وجهـــــــة نظـــــــر االقتصـــــــادي وت
ــــــــى عنصــــــــر احلجــــــــم  ــــــــا  (الشــــــــركات يف اخلــــــــارج، والــــــــيت تركــــــــز عل أي رقــــــــم أعماهلــــــــا أو مبيعا

ـــــد عـــــن  ـــــيت تزي ـــــون 100الســـــنوية وال ــــــشط فيهـــــا $)ملي ـــــيت تن ـــــدان ال يف أكثـــــر  (وعلـــــى عـــــدد البل
  . )بلدان(6)من ستة 

حســــــــــــــــــــــــــــب * 
  البلد

  :أو النموذج 

 

  النموذج
القـــــــــــــــــــــــائم 

  باالستثمار
توجيـــــــــــــه وتـــــــــــــوطين 

  نشاطاتها في
  قطاع التوطن

أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال 
  )الفروع(التوطن

األمريكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                        / 1
  واألورويب

الشــــــــــــــــــركات 
  الكربى

الفــــــــــــروع اململوكــــــــــــة   )صناعي(القطاع الثانوي   البلدان املصنعة
أو     100%

  باألغلبية 
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املؤسســــــــــــات   الياباين/ 2
الصــــــــــــــــــــــــغرية           

  واملتوسطة

              جتـــــــــــــارة) الثالـــــــــــــثالقطـــــــــــــاع   البلدان النامية 
  )وخدمات

الفــــــــــــروع اململوكــــــــــــة 
100 %  

الشــــــــــــــــــركات   البلدان النامية/ 3
  الكربى

  الشركات املختلطة  صناعات إستخراجية  بلدان نامية أخرى

ـــــــــــدان اإلشـــــــــــرتاكية  البل
لهــــا أساســــا (ســــابقا  متثّ

  )شركات أوربا

البلـــــــــــــــــدان املصـــــــــــــــــنعة   
ا(   )لرتقية صادرا

البلـــــــــــــــــــدان الناميــــــــــــــــــــة 
إلقامــــــــــــــة عالقــــــــــــــات (

ــــــــوب  دائمــــــــة مــــــــع اجلن
مــــن خــــالل نشــــاطات 

ــــــــــــاج  اســــــــــــتغالل (اإلنت
  )املناجم

تســـــــويق (القطـــــــاع الثالـــــــث  -
املنتجـــــــــــــــــــــات، اخلـــــــــــــــــــــدمات 
ــــــــة، النقــــــــل، املســــــــاعدة  البنكي

  )التقنية

يل                  - ّ القطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع األو
  والثّانوي 

الفــــــروع اململوكـــــــة  -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو  باألغلبي

األقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو ب
بالتعـــــــادل يف حالــــــــة 

  البلدان املصنعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  - هيمن
الشـــــركات املختلطـــــة 
مبشـــــــاركة تعـــــــادل أو 
ثقــــــــــــــــل يف حالــــــــــــــــة 

  البلدان النامية 

  :على إعتماداتين الباحثمن إعداد  :المصدر

  .64و 62مد، للشركات العابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، نفس املرجع السابق، ص السيد سعيد حم -
-HUGONNIER (B), OPCIT, P38, 39, 40, 41- 
-CHERTMAN (M), LES MULTINATIONALES, COLL : QUE –SAIS-JE, FRANCE, 1982, P 
38,39- 

  سياسات واستراتيجيات …الشركات المتعددة الجنسية -ثانيا

ا علـــــــــى فهـــــــــم  ـــة للشـــــــــركة وكيفيـــــــــة تصــــــــنيفها واســـــــــرتاتيجيا تســــــــاعد دراســـــــــة اهلياكـــــــــل التنظيميـــــ
وجتـــــدر االشـــــارة إىل  .تـــــدويل اإلنتــــاج وكيفيـــــة تســـــيري وتنظــــيم فروعهـــــا، وكــــذا مراكـــــز القـــــرار والرقابــــةعمليــــة 

أن الشـــــــكل التنظيمـــــــي للشـــــــركات يـــــــرتجم أهـــــــدافها اإلداريــــــــة العامـــــــة مـــــــع اختـــــــاذ القـــــــرارات، ونقلهــــــــا إىل 
ــه نــــــدرك االتســــــاع العــــــاملي ألعماهلــــــا وخصــــــائص جمــــــال األعمــــــال الــــــذي  الشــــــركات التابعــــــة، ومــــــن خاللــــ

ـــة علــــــــى بعــــــــد واحـــــــد إمــــــــا البعــــــــد الــــــــوظيفي، أو البعــــــــد . تنشـــــــط فيــــــــه وعــــــــادة مــــــــا تتكثـــــــف اإلدارة املركزيـــــ
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ــاه آخـــــر مييــــــل إىل املـــــزج بـــــني هــــــذه األبعـــــاد مـــــــع إعطــــــاء أمهيـــــــة  اإلقليمـــــي أو بعـــــد املنتجــــــات، وهنـــــاك اجتــــ
لشـــــركات يوجـــــد مســـــتوى ثالـــــث لـــــإلدارة يتوســـــط املركـــــز الرئيســـــي واو . أكـــــرب للبــــــعد اإلقليمـــــي أو اجلغـــــرايف

ــــال أمــــام الالمركزيــــة اإلداريــــة مــــع حماولــــة توحيــــد املعــــايري الــــيت تتخــــذ القــــرارات  التابعــــة، وهــــذا مــــا يفــــتح ا
  .على أساسها

وقبــــــــــل التطـــــــــــرق اىل اســـــــــــرتاتيجيات الشـــــــــــركة املتعـــــــــــددة اجلنســـــــــــية ال بـــــــــــد مـــــــــــن متييزهـــــــــــا عـــــــــــن 
ي اىل أهـــــــداف وأن اعتربنـــــــا بـــــــأن السياســـــــات ترمـــــــ إذاالسياســـــــات الـــــــيت تتبعهـــــــا هـــــــذه الشـــــــركات، ألنـــــــه 

ــودة فــــــــإن االســــــــرتاتيجية مــــــــا هــــــــي اال كيفيــــــــة حتقيــــــــق تلــــــــك  األهــــــــداف هــــــــي النتــــــــائج واملخرجــــــــات املنشــــــ
املخرجــــــات مــــــن خــــــالل وضــــــع خطــــــة طويلــــــة املــــــدى، وذلــــــك اســــــتجابة للظــــــروف املتغــــــرية يف بيئــــــة املــــــال 

  .واألعمال

  :سياسات الشركات المتعددة الجنسية مختلف.2-1

تعظـــــــيم أربـــــــاح الشـــــــركة األم باعتبارهـــــــا مركـــــــز اإلدارة، فسياســـــــات غالبـــــــا مـــــــا تســـــــعى الفـــــــروع إىل 
الرحبيـــــة الـــــيت تتبعهـــــا هـــــذه األخـــــرية تتضـــــمن خمتلـــــف التـــــدابري واإلجـــــراءات واملتمثلـــــة أساســـــا يف سياســـــات 

وعمومـــــــا، تتمثـــــــل سياســـــــات الشـــــــركات .التســـــــويق، التســـــــعري والتمويــــــل ،التخطــــــيط، االســـــــتثمار، امللكيـــــــة
  :املتعددة اجلنسية فيما يلي

  : سياسة التخطيط. 2-1-1

ــــــــق أقصـــــــــى كفـــــــــاءة يف  ــــــــاذ القــــــــرارات الــــــــيت حتقّ إن وظيفــــــــة التّخطــــــــيط هــــــــي توجيــــــــه عمليــــــــة اختّ
ــــــيطرة علــــــى الفــــــروع املنتشــــــرة يف العــــــامل ّ ــــــة لبلــــــوغ األهــــــداف . تشــــــغيل املــــــوارد والس فهــــــو تلــــــك األداة الفعال

دة اجلنســـــية مبـــــا فيهـــــا تعظـــــيم األربـــــاح، وهلـــــذا تقـــــوم الشـــــركات جبمـــــع املعلومـــــات  العــــــامة للشــــــركات املتعـــــدّ
ا من األبـحاث 12من خمتلف اجلهات   . التطوير –، وتعتمد على منجزا

  : 13وهناك ثالثة أنواع من التخطيط نصنفها وفق املعيار الزمين كما يلي

  ـــــــــنوعية للشــــــــركة  لالجتاهــــــــاتويتضمـــــــــن تعريـــــــــف : ختطــــــــيط طويــــــــل األجــــــــل األســـــــــاسية وال
اإلقليمــــــي واإلنتـــــــاجي وقــــــرارات الـــــــمنافسة وغـــــــزو  االســــــتثماروأســــــاليب حتقيقهــــــا، ويتمثــــــل يف سياســـــــات 

  .األسواق
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  وحيـــــــــدد السياســـــــــة اإلنتاجيـــــــــة والوظيفيـــــــــة واجلغرافيـــــــــة وكيفيـــــــــة  :األجـــــــــلختطـــــــــيط متوســـــــــط
ـــــداف األكثـــــــر تفصـــــــيال للشـــــــركة ولفروعهــــــا، ويســــــتغرق أجلــــــه حــــــوايل   5توزيــــــع املــــــوارد، كمــــــا حيــــــدد األهــ

  . سنوات

  ـــــارة عـــــــن خطـــــــة تفصـــــــيلية للشـــــــركة ولفروعهـــــــا، ومنـــــــه تســـــــتمد  :األجـــــــلختطـــــــيط قصـــــــري عبــ
  .جب إصدارهاامليزانية السنوية والقرارات السنوية الوا

  :سياسة اإلستثمار. 2-1-2

ومتثــــــل األســــــس العامــــــة الــــــيت تتخــــــذ علــــــى أساســــــها إدارة الشــــــركة قــــــرارات اإلســــــتثمار، حيــــــث 
ــــــرية بأهـــــــداف الشـــــــركة وتفـــــــتح هلـــــــا ميـــــــدانا جديـــــــدا للنشـــــــاط  ســـــــواء علـــــــى املســـــــتوى (تـــــــرتبط هـــــــذه األخـ

الشــــــركة يف املــــــدى املتوســــــط، ، كمــــــا يتضــــــمن قــــــرار اإلســــــتثمار إنفاقــــــا مــــــن ميزانيــــــة )اإلنتــــــاجي أواجلغــــــرايف
ا حلجــــــــم اإلســــــــتثمار  أمــــــــا اخلطــــــــط الســــــــنوية فيــــــــتم تفصــــــــيلها، لــــــــذلك تقــــــــوم الشــــــــركة بتحديــــــــد تقــــــــديرا
املخصـــــص للبلـــــد املضـــــيف مـــــع رســـــم سياســـــة خاصـــــة بــــــه، وقبـــــل أن تتخـــــذ الشـــــركة قرارهـــــا تقـــــوم بتقـــــدير 

  .ستثمار فيهيف البلد الذي تنوي اإل 14"مناخ اإلستثمار أو مناخ األعمال"ما يعرف باسم 

  : سياسة التمويل. 2-1-3

ــــــــا، سياســــــــةتقــــــــوم الشــــــــركة بإعــــــــداد  التمويل يف املركــــــــز الرئيســــــــي قصـــــــــد متويـــــــــل خمتلــــــــف عمليا
حتديـــــــد مراكـــــــز الرحبيـــــــة ومــــــــصادر تــــــــوزيع األرصــــــــدة علــــــــى الفــــــــروع مـــــــن جهــــــــة، ونــــــــقل األربــــــــاح ومحايـــــــة 

ا جند أصوهلا يف العامل من جهة أخرى، ومن مصادر متويل الشركة    :لعمليا

 ـــــي مـــــن البنـــــوك واملؤسســـــات املاليـــــة احملليـــــة  االقـــــرتاضوذلـــــك مـــــن خـــــالل : التمويـــــل المحل
ا    .العتباره األرخص عموما، ويساهم يف تفادي خماطر التضـخم وهـبوط قيمة العملة وتذبذ

 ــــــل األجنبــــــي درجــــــة تطــــــور أســــــواق النقـــــــد ورأس  االعتبــــــارو تأخــــــذ الشــــــركة بعــــــني : التموي
  .اخل …تقرار العملة ومستويات التضخم، والقيود احلكومية على حتويل العوائداملال، واس

 قيـــــــــام الشـــــــــركة بإصـــــــــدار األســـــــــهم والســـــــــندات وهـــــــــذا ال يـــــــــتم إال إذا : مصـــــــــادر أخـــــــــرى
  .توفرت أسواق مالية متطورة نسبيا، وبتكلفة معقولة

ــــــــيت تــــــــربط الشــــــــركة األم بفروعهــــــــا يف إطــــــــار سياســــــــة التمويــــــــ ل هـــــــــي إن العالقــــــــة األساســــــــية ال
  :        15حتديد املوازنة، والذي يتم على مراحل
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  ففـــــــي بدايـــــــة األمـــــــر، تقـــــــوم اإلدارة العامـــــــة للفـــــــرع األجنـــــــيب بتحديـــــــد مشـــــــروع موازنـــــــة وفـــــــق
  .تقديراته املتعلقة بالنفقات، املبيعات و هوامش الربح

  ،ويف مرحلــــــــة ثانيــــــــة يــــــــتم فحــــــــص هــــــــذا املشــــــــروع مــــــــن طــــــــرف اإلدارة العـــــــــامة للمجموعــــــــة
  . وذلك مبراعاة أهداف كل فرع 

  ويف مرحلــــــة ثالثــــــة، بعــــــد قبــــــول مجيــــــع موازنــــــات الفــــــروع، تقــــــوم اإلدارة العامــــــة للشــــــركة األم
  .بإعداد موازنتها الشاملة على الصعيد العاملي

قــــــرارات حــــــول نشــــــاطها إىل الشــــــركة األم بصــــــفة وبعــــــد ذلــــــك تقــــــوم الفــــــروع بتحريــــــر وإرســــــال 
املســـــــجلة وذلـــــــك  االحنرافـــــــاتمنتظمـــــــة، حيـــــــث تقـــــــوم هـــــــذه األخـــــــرية بفحـــــــص وإعـــــــادة النظـــــــر وتفســـــــري 

  .املسطرة االبتدائيةمقارنة باملوازنة 

  :سياسة الملكية والسيطرة . 2-1-4

درجــــــة السيـــــــطرة علــــــى الشــــــركات التابعــــــة  )صــــــيغة أو طبيعــــــة امللكيــــــة(يقصــــــد بسياســــــة امللكيــــــة 
ــــالل املســــــامهة يف رأس ماهلــــــا، فقــــــد يكــــــون املشــــــروع مملوكــــــا بالكامــــــل، أو مشــــــرتكا مــــــع شركـــــــات  مــــــن خــ

   :حالتنيأجنبية، أو مع حكومة البلد املضيف، وهنا منيز  حمليـة أو أخـرى

 ـه أو قـــــد تبحـــــث الشـــــركة عـــــن مشـــــروع حملـــــي قـــــائم بالفعـــــل إمـــــا لشرائـــــ:  الملكيـــــة الكاملـــــة
لإلســــتيالء عليــــه، ومــــن مزايــــا هــــذا النــــوع مــــن امللكيــــة ســــرعة احلصــــول علــــى تســــهيالت إنتاجيــــة، وإنشــــاء 

  .مركز تنافسي يف ذلك البلد

  ـــوم الطــــــرف احمللـــــــي بتقـــــــدمي مسـامهــــــــات معـــــــتربة للشـــــــركة كاملــــــــواد  :المشـــــــتركةالملكيــــــة يقــــ
للمشــــــروع مــــــن قبــــــل الشــــــركة، مــــــع متويــــــل كــــــايف  :النــــــوعاألوليــــــة وإمكانيــــــات التســــــويق، ومــــــن مزايــــــا هــــــذا 

م   . تقليل خماطر اخنفاض العملة والتضخّ

دة اجلنسيـــــــــة لسلـــــــــطة مركزيــــــــة  ــــــــا إقامــــــــة الشــــــــركات املتعــــــــدّ ــــــــيطرة، فنقصــــــــد  ّ أمــــــــا سياســــــــة الس
لطة ّ ركات التابعة اليت ختضعها بدرجات متزايدة إىل تلك الس ئيسي على الشّ ّ  .شديدة يف املركز الر
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  : سياسة التّسويق. 2-1-5

ـــــــك بتحديـــــــد املـــــــزيج  ـــــــا حتديـــــــد الفـــــــرص العامليـــــــة للشـــــــركة يف التســـــــويق والتوزيـــــــع، وذل يقصـــــــد 
 ّ ّ فــــــرع مــــــن األســــــواق ومــــــن العائــــــدات، كمــــــا يــــــتم التســــــويقي املناســــــب مــــــن خــــــالل حتديــــــد نصــــــيب كــــــل

اذ القرارات املناسبة مثل قرار غزوها لسوق جديد   .إعداد البحوث التسويقية حىت تتمكن من اختّ

  :استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسية. 2-2

دة اجلنسيـــــــة، نـــــــصل  ــــــيت تنتهجهــــــا الشــــــركات املتعـــــــدّ فنــــــا علــــــى خمتلــــــف السياســــــات ال ّ بعــــــدما تعر
ــــــا تلـــــك األســـــاليب الــــــيت تســـــتخدمها الشـــــركة قصــــــد  إىل حتديـــــد اســـــرتاتيجيات هــــــذه الشـــــركات، ونعـــــين 

لـــــــة أساســـــــاً  فــــــــي حتقيـــــــق أقصـــــــى األربـــــــاح وحتســـــــني  حتقيــــــق أهـــــــدافها العامـــــــة علـــــــى املـــــــدى الطويـــــــل واملتمثّ
  .16موقعها يف األسواق مع تعظيم وتنمية رقم أعماهلا 

  :أنواع استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسية.2-2-1

ـــــــك  إســـــــرتاتيجيةمتلـــــــي التطـــــــورات واملتغـــــــريات الداخليـــــــة واخلارجيـــــــة ضـــــــرورة تغيـــــــري  الشـــــــركة، وذل
ـــــــيس حـــــــدثا  اإلســـــــرتاتيجيةألن مبـــــــرور الوقـــــــت تنشـــــــأ ظـــــــروف جتعـــــــل عمليـــــــة صـــــــياغة  عمليـــــــة مســـــــتمرة ول

  17:حيدث مرة واحدة وينتهي، وعليه ميكن تصنيف أنواع االسرتاتيجيات على النحو التايل

تركـــــــز الشـــــــركة فيهـــــــا علــــــــى و  strategy concentration األفقــــــــيالتكامـــــــل  إســـــــتراتيجية  - أ
 نشاط جتاري واحد أو املنافسة يف صناعة واحدة؛

يـــــتم مـــــن خالهلـــــا توســـــيع  vertical integration)(:التكامـــــل الرأســـــي إســـــتراتيجية  - ب
نطــــــاق عمــــــل الشــــــركة لتشــــــمل قنــــــوات التزويــــــد وقنــــــوات التوزيــــــع، وعــــــادة مــــــا ينــــــتج كــــــل عضــــــو يف 

حاجــــــة مشــــــرتكة، ويتفــــــرع  إشــــــباعخدمــــــة خمتلفــــــة وجتمــــــع املنتجــــــات معــــــا خلدمــــــة أو /اهليكــــــل منــــــتج
 :هذا النوع من االسرتاتيجية اىل نوعني مها

 األمتقـــــوم الشــــــركة  (Backward vertical integration):خللفـــــيالتكامـــــل الرأســـــي ا.1
ـــــــا، واهلــــــدف هـــــــو  بتكــــــوين شــــــركات تابعـــــــة تنــــــتج بعــــــض املـــــــدخالت املســــــتخدمة يف انتــــــاج منتجا

ــمان اســـــتقرار توريـــــد املـــــدخالت واتســـــاق واســـــتمرار جـــــودة املنـــــتج النهـــــائي ففـــــي حالـــــة صـــــناعة (ضـــ
بعــــــة هلـــــــا تتـــــــوىل مهمــــــة انتـــــــاج االطـــــــارات، الســــــيارات مـــــــثال تقـــــــوم الشــــــركة االم بإنشـــــــاء شـــــــركات تا

  )الزجاج والصفائح املعدنية
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قــــوم الشــــركة االم ت  (Forward vertical integration):األمــــاميالتكامــــل الرأســــي .2
ـــــــــا لعمالئهـــــــــا بنفســـــــــها   تاســـــــــتوديوهامثـــــــــل (بتكـــــــــوين شـــــــــركات تابعـــــــــة لتســـــــــويق وتوزيـــــــــع منتجا

  )السينما اليت متتلك صاالت العرض

وميكــــــن للشــــــركة املتعــــــددة اجلنســــــية أن تعتمــــــد علــــــى التكامــــــل الرأســــــي اخللفــــــي والتكامــــــل الرأســــــي 
يف نفـــــــس الوقـــــــت وهـــــــي حالـــــــة الشـــــــركات املتخصصـــــــة يف الطـــــــريان، اذ يتمثـــــــل التكامـــــــل  األمـــــــامي

 اخللفي يف متوين الوجبات الغذائية أما التكامل األمامي فيتمثل يف انشاء وكاالت السفر؛

لتحـــــــرك حنـــــــو العمـــــــل ا (Conglomerate diversification):يـــــــعاســـــــتراتيجية التنو   - ت
 األصـــــــــليأخـــــــــرى ليســــــــت ذات عالقـــــــــة مبجــــــــال النشـــــــــاط الــــــــرئيس  إضــــــــافيةيف نشــــــــاطات جتاريـــــــــة 

 للشركة؛

تتضـــــــمن  )(Strategic AllianceStratey:اســـــــتراتيجية التحالفـــــــات االســـــــتراتيجية  - ث
ـــــا التخصصـــــية يف بنــــاء شـــــراكات بـــــني شـــــركتني أو أكثـــــر والـــــيت تســــاهم مـــــن خالهلـــــا مهارا ـــــا وخربا

ـــــاجح، ويقـــــــوم لفـــــــرتة زمنيـــــــة حمـــــــددة كمـــــــا ال يتضـــــــمن تبـــــــادل يف  اجيـــــــاد مشـــــــروع تعـــــــاوين مشـــــــرتك نــ
 Oneوحتــــالف  Star allianceاالســــهم، ومــــن بــــني االمثلــــة يف جمــــال الطــــريان جنــــد حتــــالف 

world alliance وحتالفAmerican Airlines- British Airways  ؛ 

يعــــــــــــين االنــــــــــــدماج  (Merger&Aquisition) :االنــــــــــــدماج واالســــــــــــتحواذ إســــــــــــتراتيجية  - ج
اتفـــــاق شـــــركتني أ أكثـــــر علـــــى تكــــــوين شـــــركة جديـــــدة، أمـــــا االســــــتحواذ فيعـــــين شـــــراء شـــــركة أخــــــرى 

أو  اإلنتــــــاجتـــــدار بأســــــلوب جديــــــد أو تـــــذوب يف الشــــــركة املشــــــرتية، يــــــتم ذلـــــك بغــــــرض التوســــــع يف 
أو التســـــويق  اإلنتـــــاجليتـــــني متتـــــاليتني يف ، أو بغـــــرض مجـــــع أكثـــــر مـــــن عم)تكامـــــل أفقـــــي(التســـــويق 

 :، كما حيقق لدمج العمليات املزايا التالية)تكامل رأسي(

 توسيع نطاق التغطية اجلغرافية؛ 

 التطوير؛-قدرا هائال من املوارد الستثمارها يف جمال البحوث 

 توسيع نطاق نشاطات وفرص خفض التكاليف؛ 

  مهارات تقنية أقوىسد الثغرات يف املوارد والتقنية، واكتساب. 

  . AMERICANAIRLINESيف شركة  TWA ومن أهم االندماجات اندماج شركة
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  :سيرورة استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسية .2-2-2

يســـــــمح حتديـــــــد االســـــــرتاتيجية باإلبقـــــــاء علـــــــى امليـــــــزات التنافســـــــية للشـــــــركة فــــــــي حمـــــــيط يتســـــــم 
ة خيـــــارات الناجتـــــة عــــــن مرحــــــلة بالتقلـــــب، وميكـــــن تفســـــري املســـــعى االســـــرتاتيجي للشـــــركة  مـــــن خـــــالل عـــــدّ

 18:التّحليل أو التشخيص واملتمثّلة يف خيارات

 خيارات متعلقة بالنشاطات اليت متارسها هذه الشركة.  

 التخصص، التنويع، التدويل ( االسرتاتيجي خيارات االنتقاء… (  

 خيارات خاصة بالبيئة والتنظيم  

 املوارد صخيارات ختصي. 

 ّ ، يـــــــــتم ـــــــــة شـــــــــاملة وبتحديـــــــــد وعمومـــــــــًا حتديـــــــــد االســـــــــرتاتيجية العــــــــــامة لالســـــــــتثمار بوضـــــــــع خّط
  :األهداف واملصاحل، واخليار بني

  إنشاء فروع جديدة(والنمو الداخلي  )املمتلكات زيادة) اخلارجيالنمو(.  

  50أكثـــــــــر مــــــــن (أو باألغلبـــــــــية  )%100مملوكــــــــة بالكـــــــــامل  فـــــــــروع) املطـــــــــلقةالرقـــــــــابة%( ،
ّ من(أو باألقلية    ) 50%أقل

 اختيار املوقع اجلغرايف املناسب. 

  :هلذه الشركات وفقًا للمخّطط املوايل ممّا سبق، ميكننا تصور سريورة االسرتاتيجية
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  سيرورة اإلستراتيجية للشركات المتعددة الجنسية :1الشكل رقم 

  
SOURCE : PASCO – BERHO (CORINE), MARKETING INTERNATIONAL, OPCIT, P 23. 

  :الشركات المتعددة الجنسية واتخاذ القرار.2-2-3

الــــــيت تتبناهــــــا الشــــــركة، تــــــأيت مرحلــــــة اختــــــاذ القــــــرار، ويعتــــــرب  اإلســــــرتاتيجيةبعــــــد حتديــــــد وصــــــياغة 
القـــــــــرار عنصـــــــــرا ذو أمهيـــــــــة بالغـــــــــة يف احلكـــــــــم علـــــــــى مـــــــــدى قـــــــــدرة الشـــــــــركة يف تســـــــــيري خمتلـــــــــف مواردهـــــــــا 

ســــــرتاتيجية الشــــــركة علــــــى املــــــدىل الطويــــــل مبعــــــىن وتكاليفهــــــا بشــــــكل دقيــــــق وعقــــــالين، إذ يتعلــــــق القــــــرار بإ
أنـــــه متعلـــــق مبســـــتقبلها مـــــن خـــــالل دراســـــة نقـــــاط القـــــوة والضـــــعف ومقابلتهـــــا بـــــالفرص والتهديـــــدات الـــــيت 
ميليهــــــــــا احملــــــــــيط الــــــــــذي تعــــــــــيش فيه،لــــــــــذلك ينبغــــــــــي علــــــــــى الشــــــــــركة أن تســــــــــعى اىل خلــــــــــق واســــــــــتغالل 

وصـــــــمودها أمـــــــام منافســـــــيها،  اإلمكانيـــــــات اجلديـــــــدة مـــــــن أجـــــــل توســـــــيع حجمهـــــــا وضـــــــمان اســـــــتمراريتها
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يف حـــــني تتمثـــــل القـــــرارات يف املـــــدى القصـــــري يف تلـــــك القـــــرارات التكتيكيـــــة الـــــيت تـــــدرج يف إطـــــار اهليكـــــل  
  .   كافة اإلمكانيات املتاحة واملتوفرة لدى الشركة

ــــاد اإلســــــرتاتيجية للشــــــركة فهــــــو مــــــرتبط بتحديــــــد األهــــــداف املســــــتقبلية  وبالنســــــبة لتحديــــــد األبعــ
املعطيـــــات واإلحصـــــائيات، ومعرفـــــة املخـــــاطر الـــــيت ســـــتواجه الشـــــركة ومنـــــه ينبغـــــي حتليـــــل باالعتمـــــاد علـــــى 

، واالطــــــــالع علــــــــى الفــــــــرص والتهديــــــــدات )بيئــــــــة داخليــــــــة(وتفســــــــري نقــــــــاط القــــــــوة والضــــــــعف يف الشــــــــركة 
ـــا فيمــــــا بعــــــد التنبــــــؤ باملردوديــــــة املاليــــــة للمشــــــروع االســــــتثماري أو ) بيئــــــة خارجيــــــة(خــــــارج الشــــــركة  مث يليهـــ

  . راد حتقيقهاالنتاجي امل

  :عالمية إستراتيجية إلىة من إستراتيجية متعددة الجنسية الشركانتقال .2-2-4

موعـــــــة  ا (تســـــــتوجب االســـــــرتاتيجية العامليـــــــة تســـــــيريا متمركـــــــزا إلمجـــــــايل ا الشـــــــركة االم وشـــــــركا
مــــــــع تنســـــــــيق قــــــــوي فيمـــــــــا بينهــــــــا ملختلـــــــــف العمليــــــــات وتبـــــــــادل ) التابعــــــــة وفروعهـــــــــا املتواجــــــــدة باخلـــــــــارج

ـــا يـــــتم تكامـــــل االنتـــــاج عـــــل نطـــــاق جغـــــرايف عـــــابر للحـــــدود القوميـــــة  للمعلومـــــات بشـــــكل دائـــــم، وغالبـــــا مــ
(Supranational)  ـــــــــيس حمـــــــــددا وفـــــــــق حجـــــــــم ــــم االنتـــــــــاج لكـــــــــل فـــــــــرع ل قـــــــــاري أو عـــــــــاملي ألن حجـــــ

الســـــوق الـــــوطين الـــــذي يكـــــون متواجـــــدا فيـــــه، وامنـــــا وفـــــق املنطقـــــة اجلغرافيـــــة الـــــيت يـــــتم تكامـــــل االنتـــــاج يف 
  .اطارها

 Stratégie) لك، ميكـــــن التعبـــــري عـــــن االنتقـــــال مـــــن اســـــرتاتيجية متعـــــددة اجلنســـــيةلـــــذ

Multinationale)  اىل اســــــــرتاتيجية عامليــــــــة(Stratégie Mondiale)  املقارنــــــــة بينهمــــــــا وفقــــــــا و
 :للجدول املوايل
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  من االستراتيجية المتعددة الجنسية الى االستراتيجية العالمية: 5الجدول رقم

  االستراتيجية العالمية  المتعددة الجنسية ستراتيجيةاال
  لكــــــل فــــــرع اســــــرتاتيجية مميـــــــزة

أو خاصــــــــة بكــــــــل ســــــــوق لــــــــه يف 
 اخلارج؛

  ،تركيــــز كــــل مــــن املراقبــــة املاليــــة
التســــــــــــــــــــويق الــــــــــــــــــــدويل وحــــــــــــــــــــىت 

التطــــــــــوير مــــــــــن قبــــــــــل -البحــــــــــوث
موعة؛  إدارة ا

  تكامــــــــــــــــــل االنتــــــــــــــــــاج علــــــــــــــــــى
ـــــــــــــــوطين   مســـــــــــــــتوى االقتصـــــــــــــــاد ال

 ككل؛
  تنظـــــــــيم االنتـــــــــاج قـــــــــائم علـــــــــى

وحـــــدات وطنيـــــة غـــــري متخصصـــــة 
ــــــــيت تنــــــــتج سلســــــــلة منتجــــــــات  وال
بشـــــــــكل متكامـــــــــل، ومـــــــــع كافـــــــــة 

 املراحل االنتاجية؛
  حجــــــــــــــــم االنتــــــــــــــــاج للورشــــــــــــــــة

االجنبيـــــة حمــــــدود ومـــــرتبط حبجــــــم 
 .السوق الذي تقوم بتموينه

  

  توحيـــــــــد سلســـــــــلة املنتجـــــــــات(Gammes de 

Produits) يف كافة االسواق الوطنية؛ 
 االدارة؛ التطوير على مستوى-تركز البحوث 
  ـــــــــدويل ـــــيق السياســـــــــة التجاريـــــــــة، مـــــــــع جعـــــــــل التنظـــــــــيم ال تنســــ

 لالنتاج أمثليا؛
  تفكيـــــك ســــــريورة النمــــــوأو التطــــــور(Décomposition 

des processus de développement) 
 الفـــــــــــــروع يف خمتلـــــــــــــف البلـــــــــــــدان /تكـــــــــــــون كافـــــــــــــة الورشـــــــــــــات

متخصصـــــة يف تصــــــنيع جـــــزء أو عــــــدة أجـــــزاء مــــــن االنتـــــاج، كمــــــا 
بعـــــادا واســـــعة متكنهـــــا مـــــن تلبيـــــة حاجـــــات تكـــــون هلـــــذه الفـــــروع أ

الســـــوق أكـــــرب مـــــن الســـــوق الـــــوطين، فهـــــذه العقالنيـــــة يف التســـــيري 
متكــــــن الفــــــروع مــــــن تقلــــــيص التكــــــاليف، وذلــــــك بفضــــــل حتقيــــــق 

 وفورات احلجم يف االنتاج؛
 التطــــــــــــــويرأو -ال تــــــــــــــتحكم الفــــــــــــــروع الوطنيــــــــــــــة يف البحــــــــــــــوث

التســـــــويق أو حــــــــىت االنتــــــــاج، العتبـــــــار أن هــــــــذا األخــــــــري يصــــــــبح 
زئـــــــا أيـــــــن حتقـــــــق الفـــــــروع فيـــــــه بعـــــــض مراحـــــــل االنتـــــــاج ولـــــــيس  جم

 كلها؛
  موعــــــــة مــــــــن حيــــــــث يــــــــتم تقــــــــدير الفــــــــروع مــــــــن قبــــــــل ادارة ا

ـــــــــــة يف اطـــــــــــار  األفضـــــــــــلية التقنيـــــــــــة ومواقفهـــــــــــا و حهودهـــــــــــا املبذول
موعة   .حتقيق االهداف املسطرة من قبل ا

  :من اعداد الباحثتين اعتمادا على:  المصدر
-Simonnet jean-paul, stratégie internationale des entreprises,article 
publié en date du 11 aout 2010,a partir du site suivant : http://www.lyc-
arsonval-brive.ac-limoges.fr/jp-simonnet/spp.php?   
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  في الخريطة االقتصادية الدوليةه استراتيجياتالالشركات المتعددة الجنسية  تفعيل-ثالثا

لقــــــد ســــــاعدت الشــــــركات علــــــى تســــــارع انتشــــــار ظــــــاهرة العوملــــــة، باعتبارهــــــا تنشــــــط يف آن واحــــــد 
ـــدان متاشـــــيا مـــــع القـــــوانني والتعريفـــــات اجلمركيـــــة اخلاصـــــة بكـــــل بلـــــد، إىل  جانـــــب ظهـــــور يف عـــــدد مـــــن البلــ

املؤسســــــات الكوكبيــــــة الــــــيت تنظــــــر إىل االقتصــــــاد العــــــاملي بصــــــفته كيانــــــا واحــــــدا وختتــــــار نشــــــاطات حمــــــددة 
وملعرفـــــــة وزن الشـــــــركات يف العالقـــــــات االقتصـــــــادية الدوليــــــــة، . تكـــــــون مواردهـــــــا كافيـــــــة يف مجيـــــــع البلـــــــدان

 :خصصنا بعض احملاور األساسية اآلتية

  :سية واالستثمارات الدوليةاستراتيجية الشركات المتعددة الجن.3-1

، تتواجـــــــد املقـــــــرات الرئيســـــــية هلـــــــذه الشـــــــركات يف 2013لعـــــــام  500حســــــب قائمـــــــة فورتـــــــون 
واليابــــــان  153شــــــركة، الواليــــــات املتحــــــدة 155ثــــــالث منــــــاطق اقتصــــــادية رئيســــــية هــــــي االحتــــــاد االوريب 

 ℅85مـــــــن امجـــــــايل االنتـــــــاج العـــــــاملي وحـــــــوايل  ℅80وتســـــــتحوذ هـــــــذه الشـــــــركات علـــــــى , شـــــــركة 141
ـــــــك توجـــــــد شـــــــركات أخـــــــرى مقرهـــــــا الرئيســـــــي يف البلـــــــدان . مـــــــن امجـــــــايل التجـــــــارة العامليـــــــة إىل جانـــــــب ذل

  .شركة 12ـالنامية مثل كوريا اجلنوبية اليت تضم املقر الرئيسي ل

، تبـــــــــني أن 1998حـــــــــول االســـــــــتثمار العــــــــاملي لعـــــــــام  UNCTADويف تقريــــــــر آخـــــــــر ملنظمــــــــة  
التـــــدفقات العامليــــــة لالســـــتثمار األجنــــــيب املباشـــــر قــــــد ظلـــــت تنمــــــو بـــــوثرية أســــــرع مـــــن التجــــــارة العامليــــــة أو 

شــــــركة متعــــــددة اجلنســــــية حيــــــث اســــــتثمرت مــــــا  45000االنتــــــاج العــــــاملي، وترجــــــع هــــــذه التــــــدفقات إىل 
رعيــــــة يف العــــــامل، كمــــــا ارتفعــــــت مبيعــــــات هــــــذه شــــــركة ف 449000يف حــــــوايل $ تريليــــــون  3.4يقــــــارب 
  .19$مليار 9.5حيث وصلت ما يقارب ) الصادرات العاملية(مقارنة بالتجارة اخلارجية  األخرية

املؤشــــــــر األساســــــــي الــــــــذي يقــــــــاس عليــــــــه انتعــــــــاش  وهــــــــ ومبــــــــا أن االســــــــتثمار األجنــــــــيب املباشــــــــر
 ثلثـــــــي خمـــــــزون االســـــــتثمار وانكمـــــــاش النشـــــــاط االســـــــتثماري للشـــــــركات املتعـــــــددة اجلنســـــــية، فـــــــان حـــــــوايل

أال أن ) الواليـــــات املتحـــــدة واليابـــــان-اوربـــــا( األجنـــــيب املباشـــــر الـــــوارد هـــــي يف األصـــــل مـــــن بلـــــدان الثالثيـــــة
يف  ℅ 26هـــــذه احلصـــــة مـــــن املخـــــزون االمجـــــايل العـــــاملي يف تنـــــاقص منـــــذ ربـــــع قـــــرن حيـــــث انتقلـــــت مـــــن 

ات املتقدمــــــــة علــــــــى ففــــــــي التســــــــعينات حــــــــازت االقتصــــــــادي. 2010يف عــــــــام  ℅17إىل  1990عــــــــام 
، أمـــــــا البلـــــــدان ℅65إىل  2010مـــــــن خمـــــــزون االســـــــتثمار األجنـــــــيب املباشـــــــر لتصـــــــل يف  ℅75نســـــــبة 

ــــــا مــــــن  االســــــتثمار األجنــــــيب املباشــــــر الناميــــــة فتتلقــــــى حصــــــص تتزايــــــد شــــــيئا فشــــــيئا أيــــــن تضــــــاعف خمزو
  .بعشر مرات خالل عشرون سنة
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املباشــــــــر هــــــــو الصــــــــني، حيـــــــــث فاملســــــــتفيد األول مــــــــن التوزيــــــــع اجلديــــــــد لالســـــــــتثمار األجنــــــــيب 
ــــــــك بقيمــــــــة  ــــــــواردة وذل الصــــــــني (مليــــــــا دوالر 200احتلــــــــت املرتبــــــــة الثانيــــــــة عامليــــــــا بالنســــــــبة للتــــــــدفقات ال

ــــــــك بعــــــــد الواليــــــــات املتحــــــــدة )وهونــــــــغ كونــــــــغ مليــــــــار دوالر، وبعــــــــدها تــــــــأيت الربازيــــــــل الرتبــــــــة  210، وذل
البرتول مثـــــــل أنغــــــــوال ،والبلـــــــدان الغنيـــــــة بـــــــ21، اندونيســـــــيا 19، املكســـــــيك 15،اهلنـــــــد 08،روســـــــيا 04
ــاعف االســـــــتثمار األجنـــــــيب املباشـــــــر الـــــــوارد اليهـــــــا بســـــــبعة مـــــــرات . 25 وفيمـــــــا خيـــــــص افريقيـــــــا فقـــــــد تضـــــ

  .2010مليا دوالر يف عام  2500خالل عشر سنوات وكمثال تلقت غانا أكثر من 

  :الشركات المتعددة الجنسية والتجارة العالميةاستراتيجية .3-2

اجلنســية علــى نســبة كبـرية مــن حجــم التجــارة وحركــة املبيعــات الدوليــة تسـتحوذ الشــركات املتعــددة 
ممــا جعلهــا تــؤثر يف كيــان التجــارة الدوليــة مــن خــالل مــا متتلكــه مــن إمكانيــات ومــوارد وقــدرات تكنولوجيــة 

. عاليـة قـد تــؤدي إىل إكسـاب الكثــري مـن الــدول بعـض املزايـا التنافســية يف الكثـري مــن الصـناعات واألنشــطة
مـــدى تـــأثري هـــذه الشـــركات علـــى حجـــم التجـــارة العامليـــة يكفـــي القـــول بـــأن ازديـــاد درجـــة التنـــوع يف وملعرفـــة 

األنشــطة ووجــود التكامــل الرأســي قــد ســاهم بشــكل كبــري يف ازديــاد حجــم التبــادل التجــاري فيمــا بــني هــذه 
ا التابعـة  Commerce international inter-firmes الشـركات  Commerceأوبينهـا وبـني شـركا

international intra-firmes حيـــث قـــدر حــــوايل مخـــس وثلـــث املبـــادالت الدوليـــة ألهـــم البلــــدان ،
والــيت ترتكـــز خاصـــة علــى املنتجـــات ذات مســـتوى املتقدمــة هـــي جتــارة دوليـــة مـــا بــني الشـــركة األم وفروعهـــا، 

تطلـب خـدمات مـا ، والـيت غالبـا مـا ت)السـيارات وااللكرتونيـك(ةتكنولوجي عايل، واملنتجات الصـناعية املركبـ
  .البيعبعد 

هــــــذه الشــــــركات، حيــــــث اســــــتحوذت علــــــى مــــــا يقــــــارب ثلثــــــي  ومنــــــذ التســــــعينات تعــــــاظم دور
 33التجــــارة الدوليــــة للســـــلع واخلــــدمات، كمـــــا شــــكلت املبـــــادالت التجاريــــة مـــــا بــــني فروعهـــــا مــــا يقـــــارب 

ــا يف الثمانينــــــــات، فقــــــــد بلغــــــــت التـــــــــدفقات التجاريــــــــة الــــــــيت حقق. 20مــــــــن التجــــــــارة الدوليــــــــة%  تهـــــــــا أمـــــــ
الصــــــــادرات ¾ الشـــــــركات املتعـــــــددة اجلنســـــــية املتواجـــــــدة يف الواليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة ثالثـــــــة أربـــــــاع 

ـــــــا حققــــــــــــت الشــــــــــــركات املتواجــــــــــــدة فيهــــــــــــا حــــــــــــوايل  مــــــــــــن الصــــــــــــادرات % 30األمريكيــــــــــــة، ويف بريطانيـــــ
  .21الربيطانية

شـركة  418جنـد  500اخلاصـة بـأكرب الشـركات  2012لعـام  Fortun وحسـب قائمـة فورشـن
الواليــــات  شــــركة،  155االحتــــاد األورويب (منهــــا تتخــــذ مقرهــــا الرمســــي يف ثــــالث منــــاطق اقتصــــادية رئيســــية 
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تريليـون  20يرتكز يف هـذه املنـاطق ثـروة تقـدر حبـوايل  ، و)شركة 141شركة واليابان  153املتحدة األمريكية 
مــــن إمجـــايل التجــــارة % 85إمجـــايل االنتــــاج القـــومي العـــاملي وتســــتأثر حبـــوايل  مــــن% 80أي أكثـــر مـــن $ 

امتــــد نشــــاطها اىل (شــــركة أخــــرى متواجــــدة يف كوريــــا اجلنوبيــــة  12كمــــا أوضــــحت نفــــس القائمــــة   . العامليــــة
  .الدولية لإللكرتونيات وغريها  LGللسيارات  و  DAEWOOعشرات الدول مثل 

 :المية للشركات المتعددة الجنسيةالتحالفات االستراتيجية الع -3-3

ــــــــــية كيانــــــــــــــات إقتصــــــــــــــادية عمالقــــــــــــــة ذات األنشــــــــــــــطة باعتبـــــــــــــار  الشــــــــــــــركات املتعــــــــــــــددة اجلنســــ
ا التنافســــية يف الســـــوق لــــذلك تقـــــوم بـــــابرام  االســــتثمارية الواســـــعة الــــيت حتققهـــــا دوليــــا، حتـــــاول تعزيــــز قـــــدرا

 اطــــــار مــــــا يعــــــرف باســــــم اتفاقيــــــات تعــــــاون مــــــع بعــــــض منافســــــيها الــــــدوليني لتحقيــــــق مصــــــاحل مشــــــرتكة يف
ــــا  التحــــالف الــــذي يتحقــــق بــــني وحــــدتني علــــى األقـــــل "التحالفــــات االســــرتاتيجية الــــيت ميكــــن تعريفهــــا بأ

  :، كما تصنف التحالفات االسرتاتيجية وفق ما يلي"اليت تقرر العمل سويا يف مشروع مشرتك

 طويلة؛ -متوسطة -قصرية: حسب االفق الزمين .1
 كبرية؛  -متوسطة -دةحمدو : حسب املخاطر السياسية .2
 مايل؛ -جتاري -زراعي -صناعي: حسب النشاط .3
 تقليدي؛ -تشغيلي -اسرتاتيجي: حسب األمهية النسبية .4
 مشرتك؛ -خاص -حكومي: حسب اجلهة .5
  .متعدد -ثنائي -دويل -عاملي: حسب النطاق .6

وقـــــــد تكــــــــون هــــــــذه التحالفــــــــات االســــــــرتاتيجية حتالفــــــــات تكنولوجيــــــــة أو تســــــــويقية او انتاجيــــــــة 
األمريكيــــــة  GENERAL MOTORSاليابانيــــــة ومؤسســـــة  TOYOTAالتحـــــالف بــــــني مؤسســـــة : مـــــثال

مــــــن اخلــــــربة  األمريكيــــــةســــــيارة، وبــــــذلك تســــــتفيد الشــــــركة  200000القامــــــة مشــــــروعا مشــــــرتكا لصــــــناعة 
ات يف حـــــني تســـــتفيد اليابـــــان مـــــن فرصـــــة اقتحـــــام الســـــوق االمريكيـــــة، وتـــــزامن اليابانيـــــة يف صـــــناعة الســـــيار 

ابـــــرام هـــــذا التحـــــالف يف وقـــــت تزايـــــدت فيـــــه القيـــــود املفروضـــــة علـــــى الـــــواردات االمريكيـــــة مـــــن الســـــيارات 
التطـــــــوير واملتعلـــــــق ببحـــــــوث -اضـــــــف إىل ذلـــــــك التحـــــــالف االســـــــرتاتيجي يف جمـــــــال البحـــــــوث. 22اليابانيـــــــة

 SIEMENS الفرنســــــية و BULL: تصــــــاالت بــــــني شــــــركات اوروبيــــــة وهــــــياحلاســــــوب واملعلومــــــات واال
وعليــــــــه تتـــــــوزع أنــــــــواع التحالفـــــــات االســـــــرتاتيجية حســــــــب املواصـــــــفات وفــــــــق . الربيطانيـــــــة TCLاألملانيـــــــة و

  :اجلدول املوايل
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  مواصفات التحالفات االستراتيجية العالمية وفق النوع :6الجدول رقم 

  مواصفاته  نوع التحالف

  بغرض خفض التكاليف وتغطية املخاطر املرتبة بتطوير التكنولوجيا اجلديدة؛   التكنولوجياتنمية 
 انفصال التكنولوجيا وحتويلها من القياديني اىل التابعني؛  
 مثال االستثمار يف البحوث التطوير  

ــــناعات التحويليــــــــة وفعاليـــــــــات االنتـــــــــاج عــــــــن طريـــــــــق احلجـــــــــم    االنتاج والعمليات ــــــــدف تطـــــــــوير الصـــــ
  االقتصادي وتطبيق اقتصاديات التشغيل وتبادل اخلربات

التســـــــــــويق واملبيعـــــــــــات 
  واخلدمات

 التعاون يف تكاليف التسويق والتخزين والتوزيع وفق ظروف كل دولة  

ـــــني  ـــــة أو ب داخـــــل الدول
  الدول

 مبعن التحالفات احمللية والتحالفات بني الدول  

ــــــوع األنشــــــطة املقــــــرتح    درجة الشراكة ــــــى جتديــــــد ن ــــــق املزايــــــا التنافســــــية وعل االشــــــرتاك يف تنفيــــــذها وف
  .أساس الشركات ذات اخلصائص الواحدة يف القوة والضعف

التعـــــاون خيــــارات القـــــرن احلــــادي والعشـــــرين، ايـــــرتاك  إىلمـــــن املنافســــة  اإلســــرتاتيجيةالتحالفـــــات ، فريـــــد النجــــار :المصــــدر
  .32،ص 1999للنشر والتوزيع، مصر،

ــــــة المــــــدخرات ع إســــــتراتيجية-3-4 ــــــى الصــــــعيد الشــــــركات المتعــــــددة الجنســــــية وتعبئ ل
  :العالمي

 :تقوم الشركات املتعددة اجلنسية بتعبئة املدخرات عامليا بعدة طرق،نذكر منها

  توجيـــــــه اجلــــــــزء األعظــــــــم مــــــــن تــــــــدفقات االســـــــتثمار األجنــــــــيب املباشــــــــر هلــــــــذه الشــــــــركات إىل
 العامليةأسواق الدول املتقدمة اليت متثل ثالث أرباع السوق 

  إلـــــزام كـــــل فـــــرع أوشـــــركة تابعـــــة بـــــان تـــــوفر حمليـــــا التمويـــــل الـــــالزم هلـــــا ســـــواء بـــــاالقرتاض مـــــن
تـــــــــؤثر علـــــــــى فـــــــــرص  دإخل، وبالتـــــــــايل قـــــــــ...اجلهـــــــــاز املصـــــــــريف احمللـــــــــي أو بتحقيـــــــــق املشـــــــــروعات املشـــــــــركة 

اســــــتخدامها للمــــــوارد املاليـــــــة (اإلســــــتثمار واإلدخــــــار احملليــــــني وذلــــــك يف حالــــــة جلوئهــــــا لإلقــــــرتاض احمللــــــي 
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ــا للســـــــلع الفـــــــاخرة الـــــــيت يـــــــؤدي اســـــــتهالكها إىل تقلـــــــيص اإلدخـــــــار )احملليـــــــة للبلـــــــد املضـــــــيف ، أو بإنتاجهـــــ
 .احمللي ومن مت اإلستثمار احمللي

 طرح األسهم اخلاصة بتلك الشركات يف األسواق املالية العاملية اهلامة.  

 دام علـــــى عمليــــــات كـــــربى مثــــــل شــــــراء االقـــــرتاض مــــــن البنـــــوك املتعــــــددة اجلنســـــية عنــــــد االقــــــ
ا  .أسهم شركة منافسة بالشكل الذي يسمح بالسيطرة على إيرادا

 وإحـــــــــداث الثـــــــــورة التكنولوجيـــــــــةاســـــــــتراتيجية الشـــــــــركات المتعـــــــــددة الجنســـــــــية -3-5
  :والمعلوماتية

ــاملي ثــــــــــــــــورة علميــــــــــــــــة يف املعلومــــــــــــــــات واالتصــــــــــــــــاالت  يعــــــــــــــــيش النظــــــــــــــــام االقتصــــــــــــــــادي العــــــــــــــ
الشـــــــــــــركات املتعـــــــــــــددة اجلنســـــــــــــية دور مهـــــــــــــم ومـــــــــــــؤثر يف إحـــــــــــــداث الثـــــــــــــورة ، وتلعـــــــــــــب 23والتكنولوجيــــــــــــا

ـــــرا ملـــــــا تتميـــــــز بـــــــه مـــــــن مـــــــوارد ضـــــــخمة خمصصـــــــة للبحـــــــوث ـــــــدف  ،التطـــــــوير-التكنولوجيـــــــة نظــ وذلـــــــك 
الوصــــــــول إىل اخرتاعــــــــات وابتكــــــــارات جديــــــــدة علمــــــــا أن نقــــــــل التكنولوجيــــــــا يتــــــــأثر حســــــــب توجهــــــــات 

معظــــــم االســــــتثمارات األجنبيــــــة املباشــــــرةهلذه إذ جنــــــد تــــــدفق . االســــــتثمارات عــــــرب خمتلــــــف منــــــاطق العــــــامل
الشــــــــركات إىل البلــــــــدان املتقدمــــــــة الــــــــيت تقــــــــوم باحتكــــــــار التكنولوجيــــــــا العامليــــــــة الســــــــيما التكنولوجيــــــــات 

وهنـــــاك مـــــن بـــــني البلـــــدان الناميـــــة مثـــــل دول شـــــرق آســـــيا وأمريكـــــا . احليويـــــة وتكنولوجيـــــات االلكرتونيـــــات
البلـــــدان املتقدمـــــة، أمـــــا  لكـــــن علـــــى مســـــتوى أقـــــل منـــــه يف الالتينيـــــة الـــــيت تشـــــارك يف التطـــــور التكنولـــــوجي

 .  بقية البلدان النامية فهي متارس التكنولوجيات البسيطة والبعيدة عن عجلة التحديث

  :استراتيجية الشركات المتعددة الجنسية في مواجهة الحكومات.3-6

مــــــات، لكــــــي تــــــدعم الشــــــركات مــــــن اســــــتقالليتها ولتواجــــــه القيــــــود املفروضــــــة مــــــن طــــــرف احلكو 
ا غالبا ما تسعى إىل البحث عن كيفية زيادة استقالليتها وذلك من خالل   24:فإ

 ؛اختيار األماكن واألنشطة اليت تستثمر أمواهلا فيها مع ضمان متويل ذايت واسع 

 ا على نقل رؤوس أموال طائلة بني خمتلف البلدان وبعمالت متنوعة  ؛قدر

  ؛العديد من الفروع عرب أحناء العاملحتقيق توطن عاملي ومتنوع من خالل إقامة 

  ـــىن اختيـــــار البلـــــد الـــــذي تقـــــيم فيـــــه، األمـــــر الـــــذي يـــــؤدي إىل حـــــدوث حتديـــــد مواقـــــع األســـــواق مبعــ
  ؛تنافس فيما بني احلكومات
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  ـــــــــــا ورأمساهلـــــــــــا مســـــــــــتقلة عـــــــــــن ـــــا وتســـــــــــيريها، تكنولوجيا ــــــ العمـــــــــــل علـــــــــــى جعـــــــــــل كافـــــــــــة ممتلكا
  ؛اخلارج

 ــــــــــا االنتاجيـــــــــة حــــــــــىت ال تعـــــــــاين مــــــــــن نقـــــــــص كلــــــــــي يف انتـــــــــاج ســــــــــلعة مـــــــــا قــــــــــد  مضـــــــــاعفة دورا
 .تكون نادرة يف األسواق احمللية

دة اجلنســـــــــــــية اىل جانــــــــــــب ذلـــــــــــــك، تقـــــــــــــوم ا ا يف حالـــــــــــــة بلشـــــــــــــركات املتعــــــــــــدّ فـــــــــــــرض ســـــــــــــيطر
ــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل البيــــــــــع والشــــــــــراء وهــــــــــذا مــــــــــا يلخصــــــــــه لنــــــــــا ممارســــــــــة تقييديــــــــــة علــــــــــى التجــــــــــارة، ، وذل

  : املخطط املوايل

ــــــــــــــــبعض ممارســــــــــــــــا :3الشــــــــــــــــكل رقــــــــــــــــم  ت الشــــــــــــــــركات املتعــــــــــــــــددة خمطــــــــــــــــط توضــــــــــــــــيحي ل
  اجلنسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :من إعداد الباحثتني اعتمادا على: المصدر
BEN YOUCEF (F), les E. M. N et I. D. E, in économie, N°18, OCT, 1994, P35. 
RENE GENDARME, des sorcières dans l’économie mondiale, les 
multinationales, cujas, paris, 1981, p22 . 

تؤثر هذه املمارسات على املنافسة واألسواق 
  :واألسعار، حيث تقوم الشركات بـ 

 جتزئة األسواق قصد منع أي دخول جديد ألسواقها -
 ) Prix de transferحتديــد ســعر التحويــل -

ولــيس ســعر الســوق، ويف الواقــع حــىت تزيــد الشــركة األم 
ــا تقــوم بفوتـــرة واردات فروعهـــا بأكــــثر مــن أرباحهــا  فإ

كما تقـوم   Surfacturationمـن قيمتها احلقيقيـة 
بفــــوترة صــــادرات فروعهــــا بأقـــــل مــــن قيمتهــــا احلقيقيـــــة 

1Sous facturation 

ميكن للشركة ممارسة هذه -
 القدرة من خالل رفضها للبيع،

ا تقوم بالبيع مقابل - أو أ
أي فرض قيود على  (شروط 

زبائنها مقابل شروط تتعلق 
 ، )…مدة العقد باألسعار أو

  

ا تقوم بالبيع عن طريق - او أ
 ممارسة اإلغراق

  ممارستھا للقدرة على                    ممارستھا للقدرة على                        ممارستھا تقییدیة
  الشراء                                      البیع                                       على التجارة      

  
 

حتتفظ هذه الشركة بوضعية مهيمنة -
ا  باعتبارها املشرتي املفضل نظرا لقدر

حيث  على املساومة وحبكم كرب حجمها
حتصل على معاملة تفضيليه مقارنة 
بالشركات األخرى، واليت متكنها من 

ممارسة القدرة على الشراء قصد إضعاف 
  املنافسة

طريق منعها لوصول التمويـن وذلك عن 
 )كليا /جزئيا(إىل منافسيها
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ـــدة مـــن التخصـــص اســـتراتيجية الشـــركات المتعـــددة الجنســـية -3-7 وتكـــوين أنمـــاط جدي
  :والتقسيم الدولي للعمل

إن تـــأثري الشـــركات املتعـــددة اجلنســـية علـــى توجهـــات التجـــارة واالســـتثمارات الـــدوليني ســـاهم يف 
 تكــوين أمنــاط جديــدة مــن التخصــص وتقســيم العمــل الــدويل مــن خــالل مــا يســمى بعامليــة األســواق، حيــث
أصــبح كــل جــزء مــن الســلع املختلفــة يــتم انتاجــه يف أمــاكن خمتلفــة مــن العــامل، وأصــبحت كــل مــن القــرارات 

وبالتـــاي انتقلــــت أمنـــاط التخصـــص مـــن تقســـيم العمـــل داخــــل . االداريـــة واالســـتثمارية تتخـــذ منظـــورا عامليـــا
  .الصناعة الواحدة إىل تقسيم العمل داخل السلعة الواحدة

دة اجلنســـية يف زيـــادة التبـــاين والتفـــاوت يف مســـتويات ومــن جهـــة أخـــرى، تســـاهم ال شـــركات املتعــدّ
التطـــور االقتصـــادي للبلـــدان املتقدمـــة والناميـــة، وذلـــك مــــن خـــالل تعميـــق درجـــة تقســـيم دويل للعمـــل غــــري 

حيــث تعمــل هـــذه الشــركات علــى اســـتمرار  ، )الناميــة(وبلــدان احملـــيط  )املتقدمــة(املتكــافئ بــني بلــدان املركـــز
بلغـــت : ، وكمثــال 25حركــة تــراكم رأس املــال يف بلـــدان املركــز واحلــد مـــن إمكانــات تراكمــه يف بلــــدان احملــيط

دة اجلنسية يف القطاعـات اإلسـتخراجية يف البلـدان النــامية حـوايل  ، ويف البلـدان %90حصة الشركات املتعدّ
والبلـــدان املتقدمــة  %25يف الصــناعات التحويليــة يف البلــدان الناميــة ، بينمــا بلغــت حصــتها %30املتقدمــة 

  26.ت، وذلك يف بداية الثمانينا50%

 الخاتمة 

االســتثمارية  الشــركات املتعــددة اجلنســية كيانــات إقتصــادية عمالقــة ذات األنشــطة باعتبــار       
، للبلـدان سـواء املتقدمـة منهـا والناميـة عـرب خمتلـف القـارات خمرتقـة بـذلك احلـدود القوميـةالواسعة اليت حتققهـا 

ا التنافســـية تعزيــز هـــذه الشـــركات حتــاولاذ  تـــتحكم بحت أصـــعامليـــا فيف الســوق  مــن خـــالل هيمنتهـــا قـــدرا
وتبادلــه  اإلنتـاجمــن انطالقـا بعصــب السياسـة واالقتصـاد معــا  هـاحتكموذلــك مـن خــالل باالقتصـاد العـاملي، 

تـتحكم باسـتقرار ومـن ناحيـة أخـرى فهـي ، مـن ناحيـة وتوزيعه وتسعريه وتيسري احلصـول عليـه أو منـع وصـوله
كــل هــذا تــتحكم بانتقــال رؤوس األمــوال مــن وإىل،  كمــا مراكـز صــناعته يف عــدة منــاطق جغرافيــة مــن العــامل،  

ـا االسـرتاتيجية، وهـذا مـا جعلهـابفضل خمتلف االسرتاتيجيات الـيت تتباناهـا والـيت تتخـذ علـى أساسـها قر   ارا
ا  ّ   :متتلك الكثري من خصائص الدول املستقلة على أساس أ

 متتلك مصادر مالية هائلة وتتمتع بوالء كبري لكل موظفيها.  

 متتلك مناطق نفوذ بسبب تقسيم السوق العاملية فيما بني هذه الشركات.  
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 ة، فهـــي متثـــل عالقـــة تكامـــل بـــني هـــذه تشـــكل حلقـــة وصـــل مـــا بـــني البلـــد األم والبلـــدان املصـــنع
 . البلدان، كما متثل عالقة اعتماد البلدان النامية على البلدان املصنعة

  :إليهاالنتائج المتوصل 

" ســـفينة بــــدون رادار تـــدور حــــول نفســــها إســــرتاتيجيةشـــركة بــــدون "انطالقـــا مــــن املقولـــة املعروفــــة 
يف هذه الورقة البحتية، ندرك بـأن السـلطان املتنـامي للشـركات املتعـددة اجلنسـية  إليهعلى ما تطرقنا  واعتمادا

هناك العديـد مـن املؤشـرات الـيت تـربز تعـاظم دور الشـركات يستمد قواه من االسرتاتيجية املتبناة، العتبار أن 
، واإلداريـةجيـة والتسـويقية والتمويلية والتكنولو  اإلنتاجيةاملتعددة اجلنسية وتؤكد عامليتها على كافة املستويات 

وذلــك مـــن خــالل اعتمادهـــا علــى اســـرتاتيجيات حمكمـــة ومدروســة علـــى أســس صـــحيحة متكنهــا مـــن بلـــوغ 
  :أهدفها املسطرة، ومن  أهم هذه املؤشرات جند

  توحيد وتنافس أسواق السلع واخلـدمات وأسـواق رأس املـال وأسـواق التكنولوجيـا واخلـدمات
 احلديثة؛

 بنيـــة أساســـية هائلـــة لالتصـــاالت واملواصـــالت واملعلومـــات واإلعـــالم  ربـــط العـــامل عـــن طريـــق
  والفنون والثقافة؛

  تســـريع الثـــورة التكنولوجيـــة فبفضـــلها زادت االبتكـــارات احلديثـــة والـــيت كانـــت نتيجـــة جلهـــود
 .التطوير اليت تتم على مستواها-البحوث

  باعتبارهــــا كيانــــات واالســــتثمار علـــى مســــتوى العــــامل اإلنتــــاج ،اإلدارةالقـــدرة علــــى حتويــــل ،
 .عمالقة حتقق استثمارات دولية ضخمة اقتصادية

 زيادة حجم هذه الشركات من خالل ظاهرة االندماج والتملك عرب احلـدود بشـكل متزايـد .
$ مليـار  236و $ مليـار 151بلغ حجـم عمليـات االنـدماج والتملـك  1990فعلى سبيل املثال يف عام 

لتبلــغ  2012والــيت اخنفضــت يف عــام 27$مليــار 594يقــارب  مــا 2000لتصــل يف عــام  1997يف عــام 
ومــن مت فــان العامـــل . 200728املاليــة الــيت هـــزت العــامل منــذ منتصــف  األزمــةالســيما بعــد  $مليــار 308

الرئيسـي وراء الزيــادة القياســية يف حجــم االســتثمار األجنــيب املباشــر العــاملي مطلــع األلفيــة اجلديــدة راجــع إىل 
 .عدد وحجم عمليات االندماج والتملك على املستوى الدويل الزيادة السريعة يف



 دحماني س. أ& الجوزي ج  د.أ/..العالمية في ظل التطورات استراتيجيات الشركات المتعددة الجنسية في اتخاذ القرار دور

116 

  جتـــاوزت األصـــول الســـائلة مـــن الـــذهب واالحتياطـــات النقديـــة الدوليـــة املتـــوافرة لـــدى هـــذه
الشـــركات حنـــو ضـــعفي االحتيـــاطي الـــدويل منهـــا، ويـــدل هـــذا املؤشـــر علـــى مـــدى حتكـــم هـــذه الشـــركات يف 

 .العاملي السياسة النقدية الدولية واالستقرار النقدي

  مسامهة العوملة يف إزالة العقبات اليت وضعت يف السـابق حلمايـة السـوق احمللـي، األمـر الـذي
 .ساعد الشركات على توجيه االستثمار واسترياد متطلبات اإلنتاج يف أي وقت ويف أي مكان دون عقبات

  :هوامش والمراجعال
                                                

  .67، ص1989، 1رمزي زكي، االقتصاد العريب حتت احلصار، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1
دة اجلنسية حبث عام كرم سمير،2  .17نفس املرجع، ص ، الشركات املتعدّ
ـدف احلــد مـن املنافســة بــني  :الكارتـل 3 هــو اتفــاق أو اـحتاد بــني الشـركات الــيت تنــتج نفـس الســلعة بانتهـاج سياســة مشــرتكة 

هــو جتميــع أو انــدماج شــركات كــربى متــارس ســلطة احتكاريــة علــى ســلعة منتجــة، حبيــث :  التروســت.  الشــركات املكونــة لــه
 : تفقد بعد اإلندماج إستقالهلا االقتصادي و املايل، راجع 

  386، 381، ص 1991حسني عمر، املوسوعة القتصادية، دار الفكر العريب، املطبعة املوسعة، مصر، * 
 : للمزيد من التّفاصيل راجع 4
، 1989أبـو قحـف عبــد السـالم، نظريـات التــدويل و جـدوى االســتثمارات األجنبيـة، مؤسسـات شــباب اجلامعـة، مصــر،  -

  24، 22ص
-JACQUE MOT, (P),la firme multinationale une introduction économique, Economica, 
Paris, France, 1990, p13 et 14 

سلسـلة كتـب ثقافيـة شـهرية يصـدرها  )الشـركات عـابرة القوميـة و مسـتقبل الظـاهرة القوميـة، عـامل املعرفـة ، حممد السيد سـعيد5
لي الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب   12، ص 1986الكويت، نوفمرب  ، (ا

6MICHAEL (B) (TRADUIT DE L'ANGLAIS parLUT FELLAH (A) ) , LA STARTEGIE 
DEL'ENTREPRISE MULTINATIONALE, 

حممــد الســـيد ســعيد، الشــركات املتعــددة اجلنســية و آثـــارها االقتـــصادية و السياســية، اهليئــة املصــرية العامــة للكتــاب، مصـــر، 6
 19القاهرة، ص 

 247،ص2001، القاهة، مصر،2طاهر مرسي، إدارة األعمال الدولية،دار النهضة العربية،طبعة7
ـــة و معوقـــات التكامـــل االقتصـــادي العـــريب، د قصـــور عـــدي،8 ـــر، .م.مشـــكالت التنمي حســـن 341، ص 1983ج، اجلزائ

و النشــر، القــاهرة، مصــر، الــدار اجلامعيــة للطباعــة  -االقتصــاد الــدويل، نظــرة عامــة علــى بعــض القضــايا ، عــوض اهللا زينــب
  246، ص1998

الــدار اجلامعيــة للطباعــة و النشــر، القــاهرة،  -االقتصــاد الــدويل، نظــرة عامــة علــى بعــض القضــايا ، حســن عــوض اهللا زينــب9
 246، ص1998مصر، 
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 :راجع

  39، ص1976ان، ،  معهد اإلمناء العريب، الطبعة األوىل، بريوت، لبن)حبثعام(  مسري كرمي، الشركات املتعددة اجلنسية -
 .60، ص1993، مصر، 1ظاهرة عوملة األوهام و احلقائق، دار االشعاع للطباعة، طبعة ، حمي حممد سعيد -

9KRIM NADIR ,STRATEGIES D’ATTRACTIVITE DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS 

ETMARKETING TERRITORIAL, IN   : GESTION ET ENTREPRISE, N° 1, ALGER, OST 1997 ,P 34, 

35  .  
10indications chiffrées d’après laCNUCED rapport sur l’investissement dans le monde 2010-
vue d’ensemble 
11Venons .R ,  les  entreprises  multinationales :   la   souveraineté   nationale   en  péril, 
Trad.  Annie  Nicolas et Danièle prompte, Ed : CALMANT – LEVY, Paris ,France 1973,261 

تتحصـــل الشـــركة علـــى املعلومـــات مـــن خـــالل فروعهـــا، أو مـــن الدراســـات املنشـــورة واألحبـــاث املتخصصـــة، ومـــن منظمـــات 12
التمويل الدوليـة والبورصـات وأسـواق املـال ومكاتـب احملاسـبة الدوليـة وإحصـائيات البنـك العـاملي وصـندوق الــنقد الـدويل، ومـن 

 .  لمية للجامعاتالدراسات الع
 61، 60، 59السيد سعيد حممد، الشركات عابرة القومية و مستقبل الظاهرة القومية، نفس املرجع السابق، ص 13
  :للمزيد من التفاصيل راجع 14

يف نــدوة حـــول التنســـيق الضـــرييب لتنميـــة  تشـــخيص احلالــة املصـــرية، ،لالســتثمارملعوقات القانونيـــة اشــرف الـــدين أمحـــد،-
 .287ص  ،1995 مصر، القاهرة، ،)جمموعة أعمال ندوة األمانة العربية جلامعة الدول العربية( العربية االستثمارات

15GHERTMAN MICHEL, LES MULTINATIONALES, COLLECTION QUE SAIS – JE ?, 1ere 
EDITION, ED : PUF, PARIS, FRANCE, 1982, P 40 
16GOUX (CH), LE PERIL AMERICAIN, Ed : CLAN LEVERY, FRANCE, 1971, P 46 

، 2حـــامت بـــن صـــالح سنوســـي أبـــو اجلـــدائل، االدارة االســـرتاتيجية يف صـــناعة النقـــل اجلـــوي، صـــياغة االســـرتاتيجية، اجلـــزء 17
 .228-205، ص ص 2009مركزاخلربات املهنية لالدارة، القاهرة،

18VOIR :   
-PASCO – BERHO(CORRINE), MARKETING INTERNATIONALE ( OUVRAGE REALISE EN 
COLLABORATION AVEC LE CENTRE DE FORMATION AUX ECHANGES INTERNATINAUX C. F. 
E. I, GROUPE COFACE), 2em EDITION, Ed : DUNOD, PARIS, FRANCE, 1997, P2     
- KLEIN JEAN, BERNARD MAROIS, GESTION FINANCIERE MULTINATIONALES, 1996, p 106, 

107 
ــــــة 19 ــــــةن يف جمل ــــــدان النامي ــــــيب املباشــــــر يف البل ــــــايل وكــــــارل بســــــوفانت، االســــــتثمار األجن ــــــة، : بلــــــدما ماالمب ــــــل والتنمي التموي

 34،ص1999مارس
 49،ص68،1998مرزوق نبيل، العوملة والنظام االقتصادي العاملي اجلديد، يف جملة العمل العربية، العدد20

21Muccheillie jean louis, princioes d’economie internationale, diffusion : Economica, paris, 
France, 1989, p27 

 ، ، يف جملــة علــوم االقتصــاد والتســيريوالتجارة،21غــول فرحــات، التحالفــات االســرتاتيجية العامليــة أداة للتنــافس يف القــرن ال22
لد 23العدد  47ص، 2011، 03، جامعة اجلزائر3، ا
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ـــا مركـــب قوامــه املعـــدات و املعرفــة، فاملعـــدات تشـــمل علــى مجيـــع أنـــواع : هنــاك عـــدة تعــاريف للتكنولوجيـــا، نـــذكر منهــا 23 أ

  ،)التســـويقيةمبــا فيهـــا اإلداريــة و املاليـــة و  (العــددواملركبات واآلالت واملبـــاين وغريهــا، أمـــا املعرفــة فتشـــمل مجيـــع أنــواع املهـــارات 
  :وقد يتم نقل التكنولوجيا بطريقتني . نظيمية والدراية العملية بالتمويل واإلنتاجوالدراية العلمية املؤسسة والت

و ذلـك بتصـدير الـرأس مـال اإلحتكـاري املباشـر إىل البلـدان املضـيفة، ويشـرتط السـيطرة علـى : النقل املباشر للتكنولوجيـا  -
  .األسواق وإعادة تصدير األرباح و اكتساب مواقع متميزة يف البلد املعين

ويتمثـــل يف عقـــود شـــراء املعـــدات و بـــراءات االخـــرتاع و الرتاخـــيص الصـــناعية واألمســـاء : لنقـــل غـــري املباشـــر للتّكنولوجيـــا ا -
التجاريـة  واملعـارف الفنيــة وغريهـا، وهـذا النــوع مـن النقــل يشـرتط بعـض الشــروط القاسـية الـيت تفرضــها الشـركات املصــدرة 

  .للتكنولوجيا على األطراف املستعملة
  :راجع 

أخبــار الــنفط و الصــناعة، : ريــاض ســليمان عــواد، دور العلــم و التكنولوجيــا يف التنميــة اإلقتصــادية و اإلجتماعيــة، يف جملــة -
، اإلمـارات 29، السـنة 339املؤسسة الوطنيـة للتغليـف و الطباعـة، أبـو ظـيب، العـدد  ، لنفط والثروة املعدنيةاتصدر عن وزارة 

 21 ، ص1998العربية املتحدة، ديسمرب 
24Nicoles du bois, les multinationales,ed : Hatier, paris, France,1979,p62 et 66 

تعـرب تلــك الظـاهرة عــن تـدهور أســعار الصـادرات مــن السـلع و املــواد اخلـام الــيت تنتجهـا البلــدان الناميـة مقابــل أسـعار الســلع 25
ـيمن علــى املصنعة اليت تنتجها البلدان املتقدمـة، و هـذا فضـال عـن هيمنـة  شـركات البلـدان املتقدمـة مثـل شـركات النفــط الـيت 

اإلقتصـاد العـريب حتـت احلصـار، نفـس املرجـع السـابق،ص : رمـزي زكـي : عمليات اكتشـاف واستخراج وتسويق النفط، راجع 
78 . 

 .151، ص 1993 مربوك مقدم، االجتاهات الزراعية و عوائق التنمية الريفية يف البلدان النامية، د م ج، اجلزائر،26
فضـيل فــارس، هــل يشــكل االسـتثمار املباشــر األجنــيب مظهــرا للعوملــة االقتصـادية؟ وإىل أي مــدى  تــربز أمهيتــه لالقتصــادات 27

 22 4ص ، 2004، 03، جامعة اجلزائر10العدد ، جملة علوم االقتصاد والتسيريوالتجارة،: ، يفالنامية؟
 نقال من املوقع 2013 ،  تقرير االستثمار العاملي لعام االونكتاد28

www.unctad.org/fr/docs/wir2013overview 
 


