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   Strategic Alternativesالبدائل االستراتيجية -

وفت ا يلي   ،تنوَّعت جهود الكتَّاب في محاولة تقديم االستتتتتتتتت اتتيتاس التي تمتتتتتتتتتمدمها من  اس ا ع ا     
على و   ،على ممتتتتو، و دأل ا ع ا  االستتتت اتتيتةع ض لالستتتت اتتيتاس ال ةتمتتتة سعلى ممتتتتو، ال ن  ة، و 

 .   (ال متو، الوظتفي

 :  Corporate Strategicاالستراتيجيات على مستوى المنظمة  ❖-

ي كن تقمتتتتتتتتم االستتتتتتتت اتتيتاس على ممتتتتتتتتو، ال ن  ة اعتتتتتتتكر عاج الى  ال ة   وا    ي استتتتتتتت اتتيتاس      
 است اتتيتاس اال ك اش. ،است اتتيتاس الن و ،االستق ار

-  استراتيجيات االستقرارStability Strategy    

  منها وتتض ن  ذه ال ي وعة عدأل است اتتيتاس      

  No Change Strategyاستراتيجية عدم إجراء أي تغيير  -1

وعدج اج اه  ي تغتت    ،تتطلَّب  ذه االستتتتتتتتت اتتيتة اىاقاه على ا  داة القاة ة والمطع ال و تتتتتتتتوعة     
  يلي ولتبن ِّي من  اس ا ع ا  لالست اتتيتة المااقة مب راس عديدأل منها ما  ،علتها

قناعة  صتتتتتتحاب ال ن  اس رنمتتتتتتب  رواغ متوا تتتتتتاة وريبتهم في الحفا  علتها و  ايتها   -1
 ل متوياس. عند تلك ا

 ع ي ِّة لتحقتق الن و في  ع الها عدج قدرأل ال ن  اس على توفت  ال وارد ال الت ِّة وال ادي ِّة والب-2

 توخي ال ماط  الناج ة امبب التوسع في   عطة  ع ا  ال ن  ة.-3   

 Profit Strategyالربح استراتيجية  -2

تات د  ذه االستتتتتتت اتتيتة على تمفت  يبت  في  يم ال وارد ال منتتتتتتنتتتتتتة ل  فا  على ال نتتتتتتاري       
اوَّ   ال متتقبر.فال نتاري  الح جة تا ة ان َّها تلك ال نتاري  التي تنفق ا و وت ه  ا ار ا في   ،الح جة

ال متتتتتتتقبلي ينفقاس     ذا ياني  َو ال نتتتتتتاري  الح جة تتَّضتتتتتت ن اى فا  على اليوا ب لاس النتتتتتتلة االن و
البحث والتطوي  والنتتتتتتتتتتتتتتا ة والتدريب والتن تر والدعاية واىعالو ويت  ا من ال نتتتتتتتتتتتتت وفاس لاس الاالقة  
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االن و ال متتتتتقبلي لا ر ال  ستتتتمتتتتة .اوَّ النتتية التي تتَّ م  عن استتتتتمداج  ذه االستتتتت اتتيتة ت ه  على 
  ،متاب العت وا الضت ورية لضت او ممتتقبر ال  ستمتة شتكر ييادأل يبت أل في ا رواغ المتنوي ِّة النتافت ِّة على  

وقد تناستتب  ذه االستتت اتتيتة م ستتمتتة ت   في  تتاةقة مالتة م َّقتة تتبنا ا لحتن تياوي تلك الضتتاةقة لتاود  
 ويننح عادأًل  ال  تطو  الفت أل الزمنتة التي تمتغ قها  ذه االست اتتيتة. ،ااد للك الى و اها الطبتاي

  .فها على البحوث و تناسب ش ية تاتقد   ها في منمن من الع ياس ا خ ، فتمف  مناري

  Growth Strategyاستراتيجيات النمو  -

 تتمذ است اتتيتاس الن و  شكااًل متاددأل وفت ا يلي است اتتيتاس الن و ال ةتمتَّة     

 استراتيجية التكامل األفقي أو النمو األفقي-1

 Horizontal Integration or Horizontal Growth   
   فسرتنتتتتنتع  تقوج  ستتتتت اتتيتة  و      تتضتتتت ن  ذه االستتتتت اتتيتة قتاج ال ن  ة اد تتتتافة و دأل  ع ا  ا    

احتتث ي دي للك الى توستتتتتتتتتتتتتتتع  طتا  ع لهتا ويزيد مبتاتاتهتا و روا هتا ويغطي  ستتتتتتتتتتتتتتوا     ،منتيتاس ال ن  تة
ستتتتتتتتتوقت ِّة   ب  وتحمتتتتتتتتتتن   ص تطبتق  ذه االستتتتتتتتتت اتتيتة الحنتتتتتتتتتو  على  نتتتتتتتتت  مزاياومن    ،جغ افتَّة جديدأل

 تث تكوو ال ماط أل    ،المخاطرةاقتنتتتتتتتتتتادياس الحيم الكبت . اال  و اتبا   ذه االستتتتتتتتتتت اتتيتة ال يملو من  
 من ت يتز ير  عاا ال ن  ة في ميا  ع ر وا د.  اااة 

  Vertical Integrationاستراتيجية التكامل العمودي  -2

التكامر ال  ستتتتتتتي الملفي والتكامر ال  ستتتتتتتي      ا رنوعتن رةتمتتتتتتتتن    ر استتتتتتتت اتتيتة التكامر الا ودي  تت    
 ا مامي.

ملفي  الالتكتامتر    يكوو انتد تا  ف   عتتتتتتتتتتتتتتطتهتا،ستتتتتتتتتتتتتتارق    م  لتة  و  عتتتتتتتتتتتتتتااد تتتتتتتتتتتتتتافتة تقوج ال ن  تة ات   فانتدمتا
Backward Integration،  عتتتتتتتتتطة ال ن  ة   عتتتتتتتتتاا ال ق  م  لة  و  وعندما تقوج ال ن  ة اد تتتتتتتتتافة  

 Forward Integrationا مامي   التكامر يكوو اند ا ف

 مزايا اتباع استراتيجية التكامل العمودي:ومن     
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اليهاس ال متتقلة القاة ة االنعتاا ال تكامر   تكوو في النعتاا ال تكامر. سفقد  جودأل الا ر    التحكم و ت او-
 (االعكر ال طلوب على تلبتة ا تتاجاس ال ن  ة يت  قادرأل

التي تقوج اتتالنعتتتتتتتتتتتتتتتاا   ال متتتتتتتتتتتتتتتقلتتة من خال  توفت   وامش ال وح التتذي تتتنختتذه اليهتتاس تمفت  التكلفتتة-
وفاالتة من تلك   اعتتتتتتتتكر      يفاهأل  ال تكامراالنعتتتتتتتتاا  تقوج  ال ن  ة  في  ا  يا ت   ذا  ال تكامر. سطباًا  

 (اليهاس

 يلي:غير أنَّ إتباع هذه االستراتيجية ال يخلو من العيوب وأهم هذه العيوب ما 

عندما تط   تغتُّ اس ستتتتتتتتتت ياة على التكنولوجتا ال تكاملة فدوَّ  ذا يا ض من  ة   -1
 التقنتَّة ا يلة للزوا .  را ع ا   خطا

 .  أل يح ر  عباه ومم ولتَّاس جديدأل على اىدار  اتوستع   عطة من  ة ا ع ا  ا  -2

  Diversification Strategyاستراتيجية التنويع  -3

 ال  تبع يوجد  وعاو للتنويع   ا التنويع ال  تبع والتنويع يت      

   :Related Diversification Strategy التنويع المرتبط

خال  وجود  ع ا   نالتنويع داخر  عاا جديد ي تبع االنعاا  و ا  عطة الحالت ِّة لل ن  ة م  هيقند ا    
 ...على التننتع، التمويق اعكر رةتس االرتباطاسوت تكز تلك  النعاطتن.رتن  لاس قت ة معت ية

  Conglomerate Diversification Strategy   التنويع غير المرتبط

 س ع ر جديدأل ال ت تبع انية عالقة وا حة مع   عطة ال ن  ة القاة ة.  و تنويع يمتهدة مياال     

 مزايا وسلبيات التنويع المرتبط وغير المرتبط:  

  ،ي كن للتنويع ال  تبع  و يملق القت ة من خال  تقاستم ال وارد  و من خال   قر الكفاهاس رتن ا  عتطة   
 ال  تبع توي  ال ماط  على   عطة متنوعة يت  مت ااطة. يت  في  تن   ه في التنويع

في   كل ن  تتتة تتح  وللتتك    ًا  وَّ ا ،وياتقتتتد البا   وَّ التنويع ال  تبع  و ا قتتر ا طواًه لل متتتاط     
ر ما م من  اس ا ع ا  التنويع    ،ميا   عتتتتتتتاا لديها ال ا فة  تاله ورو ا امتتتتتتتبب  ذه االعتباراس تفضتتتتتتت ِّ

 ال  تبع.
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تطبق التنويع ال  تبع تحقق روحًا  فضتتتتتتتتر ردرجة    ياال  وَّ ا احاث تعتتتتتتتتت  الى  وَّ من  ة ا ع ا  الت    
تنتهج    يوللك  و من  ة ا ع ا  الت  ال  تبع.نويع يت  تات د الت  يامتتتتتتتتتتتتتتطة مقار ة ا ن  ة ا ع ا  الت

الا ما ريبت في تحقتق القت ة    ،التنويع ال  تبع يتات ن علتها تحقتق التنمتق رتن و داس النعاا التاااة لها
تتاامر مع التكالتف    وووالتالي ييب على من  ة ا ع ا     ،التي تنعتتتتن عن  قر ال هاراس وتقاستتتتم ال وارد

د و داس النعتتتتاا في محف ته ومن التنمتتتتتق رتن تلك ا  عتتتتطة رتن ا ال يتاتَّن    ،التي تنعتتتتن عن ير من تادُّ
لكن ييب  و   ،تنتهج التنويع يت  ال  تبع تحقتق التنمتتتتتق رتن و داس النعتتتتاا  يعلى من  ة ا ع ا  الت

د ا  عتتتتتتتتتطة في  نتتاامر مع التكالتف التي تنعتتتتتتتتتن ع و كذا  يد   َّه على ال يم من الحقتقة    ،محف تها  تادُّ
ال ت  لتة في  وَّ من  تاس ا ع تا  التي تنتهج التنويع ال  تبع ي كن  و تملق القت تة اط   متاتددأل مقتار تة 

ر تكتتالتف  على يي تت كن   ،ا ن  تتاس ا ع تتا  التي تنتهج التنويع يت  ال  تبع اال   تتَّه يتاتن علتهتتا تح تتُّ
قضتتتتتي التكالتف الاالتة على ال زايا الاالتة م ا ييار االستتتتتت اتتيتة لتمتتتتتت      روحتة من وقد ت  ،من للك

 است اتتيتة التنويع يت  ال  تبع.

سبتراتيجيات التي دد تتبعاا المنظمة في الدوو  إلى أشطب ة أورى  فانا  أما بالنسببة لا   
 عدة طرق مناا:

    استراتيجية المطروعات الداولية-1

تمداج تلك ال عتتتتتتتتتت وعاس ياستتتتتتتتتتت اتتيتة دخو  الى   عتتتتتتتتتتطة  خ ،. ويقاعدأل عامة  يد  وَّ يي ي استتتتتتتتتت     
من  اس ا ع ا  التي تقوج على قاعدأل عل تَّة والتي تمتتتتتتتتمدج التقنتَّة لملق ف ي تمتتتتتتتويقت ِّة في ال ياالس  

 دخو .ال  تبطة رنعاطها ت تر الى تفضتر ال ع وعاس الداخلتة ياست اتتيتة 

  Joint Venture Strategy المطتركة:المطروعات  -2 

تااقد من   ،تكنولوجي  ،تحالف تمتتتتتويقي  مالي،  ستحالفم ر   و ي ا د،   وا  التحالفاس رتن العتتتتت ياس    
وتا ة ال عتتتتتت وعاس ال عتتتتتتت ية ان َّها قتاج من  تتن  و   ،(،، الخت اختص منح  ،معتتتتتتاريع معتتتتتتت ية  ،الباطن

وتتَّمتتتتتتتم  ذه ال عتتتتتتت وعاس    ،     من ال ن  اس ااالتفا  على شتتتتتتت ا ة فت ا رتنها ى ياي معتتتتتتت و  معتتتتتتتت ك
ج ير وا دأل من ال ن  اس ال عارية  فضر   ،ال عت ية اكتاو ممتقر عن يتاو ال ن  اس المااقة وعادأًل تقد ِّ

 ت ك.لل عما لديها لل ع و  
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 وُي كننا اج ا    م ا سباب التي تدعو ال ن  اس ىتبا  است اتتيتة ال ع وعاس ال عت ية ا ا يلي       

 رها.الدخو  في  ع ا  ال تمتطتع ال ن  ة في ظر امكا تَّاتها القتاج  -1

 اقتماج التكالتف وال ماط  وا رواغ. -2

  و   ها ووالطبع  ناك اا  الاتوب لهذه االست اتتيتة      

تدخر في معت و  معتت ك عادألً ما تتح ر مماط  التف يع ا هاراتها ال ا فت ِّة    يمن  ة ا ع ا  الت -1
لنتتتتتتتتتتالح شتتتتتتتتتت يكها الذي ي كن  و يمتتتتتتتتتتتمدج تلك ال هاراس في التنافس مباشتتتتتتتتتت أل مع ال ن  ة في 

 ال متقبر.

مييب على العتتتتت ياه  و يتقا -2 وإلا ما ياو لكر شتتتتت يك فلمتتتتتفته الماصتتتتتة التي    ،ستتتتت وا ال قااة والتحكُّ
تمتلف عن ا خ  فت تتا يتالق اتتددارأل ال عتتتتتتتتتتتتتت و  فتتد تتَّه في  تتذه الحتتالتتة ي كن  و يب ي الاتتديتتد من 

ي ا  وَّ النتتتتت اعاس  و  يتفتَّة ادارأل ال عتتتتت و  ال عتتتتتت ك قد يت تَّب علتها ت زُّ  وفعتتتتتر   ،ال عتتتتتا ر
 ال ع و .

 يجية االشدماج واستراتيجية االستحواذ  استرات-3

Merger Strategy & Acquisition Strategy    
.  أل احتث تنتتتبحا من  ة  ع ا  وا د  ،اتفا  رتن شتتت يتتن  و      ىعادأل التن تم   باالشدماجيقنتتتد     
 أشواعه حسب النطاط:و

 شركات تعمل في شفس النطاط.    اشدماجأفقي:   اشدماج

 شركات تعمل في مجاالت متكاملة.  اشدماجرأسي:    اشدماج

 .   شركات تعمل في مجاالت مختلفة مرتب ة أو غير مرتب ة  اشدماجمتنوع:    اشدماج

من  ة ا ع ا    وتات د  ،قاة ةمن  ة  ع ا    ىفتاني  و تمتتتتتتحول من  ة ا ع ا  عل  االسبببتحواذ ما     
 االست اتتيتتن لدخو    عطة  خ ، لادأل  سباب منها  ن اتت ىعل

ولكنَّها تمتتتتطتع شتتت اه من  ة    ،عندما تفتق  الى ال وارد الضتتت ورية ال طلووة لل نافمتتتة في للك ال يا     
ر من  اس ا ع ا  استتت اتتيتتي   ة ع ا  قاة  اج ينستتلوب  واال دم  االستتتحوالت تلك  ذه الكفاهاس ي ا تفضتت ِّ

عندما تمتتتتتعتتتتا  الحاجة الى  تتتت ورأل التح ك المتتتت يع على  ستتتتلوب ال عتتتت وعاس    ،دخو  الى  ع ا  جديدأل
ويالبًا ما ين   لا لتتي اال تمتتتاب واال دماج على   َّه ا  قر مماط أل    ،الداخلتة الذي يت تز االبعه النمتتتبي
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واال دماج  سلوب الدخو     االستحوالت اتتيتتا  و خت ًا ُتاد اس  التن د.مقار ة اال ع وعاس الداخلتة امبب عدج 
وتت تع ال نعتتتت س    ،ال فضتتتتتر عندما يكوو ال يا  النتتتتتناعي ال زمع الدخو  الته قاة ًا على  ستتتتتس راستتتتتمة

امتتتتتتتتتتتتتتبب ال غ ياس المتتتتتتتتتتتتتتااقة ويت  ا تاتب  ير من استتتتتتتتتتتتتتت اتتيتة    الدخو .الااملة فته اح اية من عواةق  
 ذا العتتتتتو  االَّ  وَّ  موري  ،ل د  طا  ع ر ال ن  ة   عتتتتطة  خ ، واال دماج الوستتتتتلة العتتتتاةاة    االستتتتتحوال

  يوالدمج تفعتتتتتتتتتتتتر في ا تتتتتتتتتتتتافة قت ة لل ن  ة الت   االستتتتتتتتتتتتتحوال ناك  دلة دامغة على  وَّ ي ت ًا من ع لتاس  
   ي تنتهيها. و ناك  ال ة  سباب رةتمتة وراه للك 

يتتالبتتًا متتا تاتتا ي من  تتاس ا ع تتا  صتتتتتتتتتتتتتتاووتتة في ا تتداث التكتتامتتر رتن ال قتتافتاس   -1
 ال متلفة في الع ية. 

 الدمج. و  االستحوالالدراسة وال  اجاة يت  الكافتة قبر ع لتة  -2

على من  اس ا ع ا  التي يتم تداو   ستتتتتتتته ها اعتتتتتتتتكر عاج ياد    االستتتتتتتتتحوالاوَّ  -3
 مكلفًا جدًا.

 ماحظة:

يحتفظ ال متتتا  وو في العتتت ياس انستتته هم في اال دماج    في  واالسببتحواذ: بين االشدماجالفرق الرئيسببي    
 اتفا .اال دماج يحدث اعكر ، ي ا  و في الع ية اليديدأل مما  تنالع ية اليديدأل  ي يتحولوو الى 

  الى العتت يةها تنتقر    فال متتا  وو يتغت وو  ي  و ملكتة  ستتهم العتت ية ال متتتحول علتاالستتتحوال ما في 
ولأل، و و قد يحدث اعكر ودي  و  عداةي. ال متحِّ
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