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 الفصل العاشر:
 استراتيجية على مستوى الشركة: التنويع .. واالستحواذ.. وإقامة المشروعات الجديدة. -
 اليت ىي عبارة عن إضافة أنشطة جديدة سلتلفة عن األنشطة اليت تقوم هبا استراتيجية التنويع :

 الشركة.
رلاالت النشاط التجاري والشركة متنوعة النشاط ىي الشركة  اليت تعمل يف رلالُت أو أكثر من  -

 ادلتميزة.

 التنويع وهي ثالث طرق: ةاستراتيجيلتنفيذ 

 الطريقة األوىل: اعتماد الشركة على نفسها أو النمو الداخلي إىل أنشطة جديدة.

 .االستحواذالطريقة الثانية: ىي 

 الطريقة الثالثة: فإهنا عبارة عن ادلشروعات ادلشًتكة.

التي يطلق عليها إعادة الهيكلة, التي يقصد بتا تقليص  ةاالستراتيجيوسنلقي بعد ذلك نظرة على 
 أنشطة الشركة.

 التنويع: 
دور اإلدارة اإلسًتاتيجية على ادلستوى الشركة, ىو حتديد األنشطة اليت غلب إن تنافس فيها  -

 الشركة لتعظيم أرباحها على ادلدى الطويل.
ًتاتيجي األفضل بالنسبة للعديد من وقد يكون الًتكيز على نشاط واحد ه اخليار االس -

 الشركات, مثل: تركيز ماكدونالدز نشاطها يف رلال الواجبات السريعة.
 : ومن مزايا التركيز على نشاط واحد 
انو يتيح للشركة أن تركز قدرهتا ادلالية والتقنية, والوظيفية, لتنافس بنجاح وتتفوق على غَتىا يف  .1

 ذلك السوق.
ء ماتعرفة وتتفوق فيو. وبذلك تتجنب األخطاء ادلًتتبة على الدخول يف استمرار الشركة يف أدا .2

صناعات تضيف فيها مواردىا اليت تستخدم يف تلك الصناعات فوائد زلدودة أو مواجهة 
 رلموعة جديدة من القوى التنافسية اليت تشكل هتديدات غَت متوقعة للشركة.
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 الشركة كمحفظة مهارات متميزة: 
الشركة على أهنا زلفظة تضم رلموعة من القدرات ادلتميزة بدال من النظر إليها أن النظر إىل  -

على أهنا زلفظة تضم رلموعة من ادلنتجات, يعترب مدخال جيدا لتحديد كيفية استخدام ىذه 
 القدرات لتطوير فرص عمل يف الصناعات اجلديدة.

قة يف أسواق الكامَتات, آالت فعلى سبيل ادلثال, فإن شركة كانون اليابانية تتمتع بشهرة فائ -
التصوير, وتتمتع قدرات متميزة يف تصنيع ادلاكينات والبصريات الدقيقة, وااللكًتونيات الصغَتة  

 والتصوير االلكًتوين.
  يق التنويعزيادة األرباح عن طر : 

ليا. يف أنشطة جديدة متميزة عن األنشطة اليت نؤديها حاعبارة عن قيام الشركة بالدخول  التنويع:
 والشركة متنوعة النشطة ىي تلك اليت تعمل يف صناعتُت سلتلفُت أو أكثر.

التنويع يف زيادة أرباح الشركة, فإهنا غلب أن دتكن الشركة أو بعض  ةاسًتاتيجيفحىت تنجح  -
 الوحدات اإلسًتاتيجية )األنشطة اليت تؤديها من:

 ختفيض التكاليف خلق إحدى أو عدد من القيم اليت تنميها. .1
 أن يؤدي التنويع إىل دتييز منتجات الشركة بطريقة دتكنها من فرض أسعار أعلى لتلك ادلنتجات, .2
 دتكنها من إدارة ادلنافسة يف الصناعة بطريقة أفضل. .3

  من الممكن للمديرين إن يعظموا األرباح في الشركات ذات األنشطة المتعددة باستخدام
 خمس طرق رئيسية هي:

 كها الشركة بُت األنشطة احلالية.تدوين القدرات اليت دتتل -1
 تفعيل القدرات لتحقيق اقتصاديات العمل يف نفس اجملال. -2
 استخدام التنويع إلدارة ادلنافسة يف صناعة أو أكثر بطريقة أفضل. -3
 االستفادة بادلهارات اإلدارية العامة -4
 نقل القدرات المنافسة من نشاط آلخر: 

درات اليت ظلتها الشركة يف احد أنشطتها احلالية يتضمن استخدام ىذه الطريقة , استخدام الق -
 إىل وحدة أخرى دتتلكها الشركة , وتعمل يف صناعة أخرى.
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فعلى سبيل ادلثال: فان شركة فليب مورس نقلت قدراهتا ادلتميزة يف رلاالت تنمية ادلنتجات, ويف  -
عملها يف صناعة  خدمة أسواق ادلستهلكُت , وحتسُت شهرة ادلاركات التجارية اليت اكتسبها من

 التبغ إىل صناعة البَتة.
 تفعيل القدرات : 

يتضمن تفعيل القدرات استخدام ميزة تنافسية ظلتها نشاط الشركة يف نشاط معُت خللق تشاط  -
 غَت اليت ظليت فيها تلك القدرة. -جديد يف صناعة أخرى 

يف صناعة معينة, قد  والفكرة األساسية ىي: ان القدرات اليت تعترب مصدرا للمزايا التنافسية -
تستخدم للحصول على فوائد التمييز, أو ختفيض نشاط واحد يف صناعة غَت تلك اليت تعمل 

 فيها الشركة.
فعلى سبيل ادلثال: فان شركة كانون قد استخدمت قدراهتا يف صناعات اآلآلت الدقيقة,  -

 والبصريات والتصوير االلكًتوين, إلنتاج طابعات ليزر.

ان نقل القدرات يتم بُت أنشطة ادلوجودة فعال, بينما يتضمن  القدرات وتفعيلها:والفرق بين نقل 
 تفعيل القدرات يف إنشاء وتطوير نشاط جديد.

 :مشاركة الموارد للحصول على وفورات العمل في نفس المجال 
عندما تتقاسم وحدتان أو أكثر يف صناعات سلتلفة ادلوارد االقتصادية مثل: وسائل اإلنتاج  -

ات التسويق, ومحالت الًتويج أو تكاليف البحوث والتطوير, فان ىذه الوحدات قد تكون وقنو 
قادرة على حتقيق وفورات العمل يف نفس اجملال, واليت تعٍت ختفيض التكاليف ادلًتتبة على 

 استخدام تلك األصول يف عدد من الوحدات أو األنشطة.
  وراتفالو هناك مصدران لهذه: 

ان الشركات اليت تستثمر يف األصول اليت يتم تقامسها , تستثمر يف ىذه األصول مبالغ   -1
 تقامسها. مال يتاقل بادلقارنة بالشركات اليت تستثمر يف أصول 

قدرة الشركة اليت تستخدم مواردىا يف أكثر من نشاط , وعلى استخدام ىذه األصول  -2
ذلا تلك اإلمكانات وبذلك فإهنا تستطيع  بكثافة اكرب بادلقارنة بالشركات اليت ال تتوفر

 حتقيق وفورات العمل يف نفس اجملال.
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 إدارة المنافسة: المنافسة متعددة األبعاد: 
التنويع لصد ادلنافس الذي دخل إىل الصناعة اليت تعمل فيها,  ةاسًتاتيجيقد تستخدم الشركة  -

 أو ادلنافس الذي تتوافر لدية  القدرة على ذلك.
ال إذا قامت الشركة بإرسال للشركات األخرى رسالة مفادىا إذا حاربتموين على سبيل ادلث -

 فأحول حياتكم إىل جحيم. ويعترب ذلك مثاال لإلسًتاتيجية واحدة بواحدة.
وتأمل الشركات إن يؤدي إتباع ىذه إىل تراجع ادلعتدي شلا يؤدي إىل ختفيف حدة ادلنافسة يف  -

 الصناعة.
فشركتا ميكروسوفت  نافس بعضها في أكثر من مجال,وهناك عدد آخر من الشركات تت -

 وسوين تنافسان بعضها يف رلاالت الفيديو وصناعة ادلنتجات الالسلكية.
  العامة للشركة: اإلداريةاستغالل القدرات 

يقصد بالقدرات اإلدارية العامة, تلك القدرات ادلوجودة يف ادلستويات اإلدارية العليا اليت  -
اإلسًتاتيجية وادلستويات اإلدارية والوظائف ادلختلفة بالشركة متعددة تستفيد منها الوحدات 

 األنشطة.
 ومن ادلمكن إن تأخذ القدرات العامة عددا من األشكال تشمل: -

 القدرة على تطوير ىياكل تنظيمية وأنظمة رقابة أفضل. (1
 قدرة ابتكار أفضل. (2
 قدرات اسًتاتيجية أفضل. (3
 :أظلاط التنويع 

من التنويع علا: التنويع بالدخول يف صناعة ذات عالقة بصناعة الشركة، ىناك نوعان رئيسيان  -
بط(. والنوع الثاين: التنويع يف الدخول إىل صناعات ال )تنويع مرت أو أنشطة اإلنتاج والتسويق

 . بط()تنويع غَت مرت توجد بينها وبُت صناعة الشركة احلالية أي عالقة
ومن ادلمكن للشركات اليت تتبع اسًتاتيجية التنويع ذات العالقة، أن تعظم أرباحها عن طريق  -

االستفادة من كل ادلصادر اليت سبق ذكرىا. وبادلقارنة بذلك، فإن الشركات اليت ال تتبع ىذه 
تدخل يف أنشطة ال توجد بينها وبُت النشاط احلايل أي عالقة. وال تتمتع ىذه   ةاالسًتاتيجي

تلك القدرات واالستفادة هبا يف وحدات الشركات مبزايا القدرة على نقل قدراهتا أو تفعيل 
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 ةاسًتاتيجيالشركة ادلختلفة، وحتقيق مزايا اقتصاديات اجملال. ومن ادلؤكد أن الشركات اليت تتبع 
عن التنويع بالدخول يف رلاالت ال صلة ذلا بأنشطة الشركة احلالية تركز على زيادة أرباحها 

 طريق االستفادة بالقدرات اإلدارية والتنظيمية اليت دتتلكها الشركة.
 :زلددات التنويع 

إحدى ادلشاكل اليت تواجو الشركة وحتتاج إىل حل ىي: ىل تنوع نشاطها إىل أنشطة بينها وبُت  -
النشاط احلايل عالقة أم ال؟ ونظراً ألن الشركات اليت تنوع أنشطتها إىل أنشطة ذات ارتباط 

رباحها باستخدام طرق متعددة، فقد يقود ذلك إىل اعتقاد لنشاط احلايل، تستطيع أن تزيد أبا
أفضل من الثانية. كذلك فإن التوسع يف أنشطة للشركة هبا عالقة  ةاالسًتاتيجيالبعض أن ىذه 

تنطوي على خطر أقل نظراً دلعرفة إدارة الشركة العليا بتلك اجملاالت. ورمبا كانت ىذه ىي 
، كما نرى ةاالسًتاتيجياب اليت تدفع معظم الشركات اليت تنوع نشاطها إىل اتباع ىذه األسب

 ذلك يف الواقع.
والسؤال ىو: دلاذا تزيد أرباح الشركات اليت نوعت نشاطها بالدخول يف أنشطة مرتبطة بنشاطها  -

ودلاذا يؤدي الرئيسي بنسبة صغَتة، عن أرباح الشركات اليت تنوع إىل أنشطة ال عالقة ذلا هبا؟ 
التنويع يف كثَت من احلاالت، إىل إىدار القيم بداًل من خلقها؟ وعلى اجلانب اآلخر، دلاذا صلد 

ويع إىل األنشطة الشركة األساسية، قد التن ةاسًتاتيجيالعديد من األمثلة للشركات اليت اتبعت 
 أدت أداء شلتازاً؟

 اإلجابة: ىناك سببان لذلك وعلا:  -
 تكاليف البَتوقراطية ادلرتبطة بالتنويع.  -1
 احتمال قيام العديد من الشركات باتباع اسًتاتيجية التنويع ألسباب خاطئة.  -2

 :تكاليف البَتوقراطية ادلرتبطة بالتنويع 
مع أن التنويع قد يؤدي إىل خلق القيم بالنسبة للشركة، فإنو قد ينتهي بعكس ذلك دتاماً. وأحد  -

أسباب فشل التنويع يف حتقيق أىدافو، أن تكاليف البَتوقراطية ادلصاحبة للتنويع، قد تزيد على 
لتاسع، األرباح اليت حتققها الشركة نتيجة التباع ىذه االسًتاتيجية. ولعلك تتذكر من الفصل ا

اإلدارة نتيجة أن ادلقصود بتكاليف البَتوقراطية ىو زيادة التكاليف بسبب اطلفاض كفاءة 
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لتضخم حجم ادلنظمة، وتعقد ىيكلها اإلداري. ويرتبط مستوى تكاليف البَتوقراطية بعاملُت 
 علا: 

 عدد األنشطة يف زلفظة أعمال الشركة.  -1
 تتكون منها الشركة حىت تتحقق مدى التنسيق ادلطلوب بُت الوحدات األعمال اليت -2

 فوائد اسًتاتيجية التنويع. 
   :عدد األنشطة 

كلما زاد عدد األنشطة ادلوجودة يف زلفظة أعمال الشركة ،كلما زادت صعوبة معرفة اإلدارة  -
 العليا بادلصاعب ادلوجودة يف كل نشاط من ىذه األنشطة. 

  :التنسيق بُت وحدات الشركة 
نسيق ادلطلوب بُت الوحدات الشركة للحصول على مزايا نقل وحتويل من ادلمكن أن يكون الت -

وحداهتا حىت حتصل على اقتصاديات اجملال، أحد أسباب زيادة القدرات، وتقاسم ادلوارد بُت 
 التكاليف البَتوقراطية. 

  :حدود التنويع 
البَتوقراطية مع أن التنويع قد يؤدي إىل خلق القيم وحتسينها، فإنو بال شك سبب لزيادة  -

وقراطية يضع حدوداً وتكاليفها. وكما ىو احلال بالنسبة للتكامل الرأسي، فإن تزايد تكاليف البَت 
 دلقدار التنويع ادلربح الذي ميكن أن تذىب إليو الشركة. 

 ادلرتبط بأنشطة الشركة؟  والسؤال ىو: ىل األفضل التنويع ادلرتبط أم غَت -
، أكرب من اسًتاجتية التنويع ادلرتبط بأنشطتها يف حتسُت أرباحها اإلجابة: فرصة الشركة اليت تتبع -

فرصة الشركة اليت تتبع اسًتاجتية التنويع غَت ادلرتبط بأنشطتها. ورمبا يعتقد ادلديرون ذلذا السبب، 
أن االسًتاجتية األوىل )التنويع ادلرتبط( أفضل من الثانية. ولكننا ال حظنا أن البحوث قد 

 األرباح يف كلتا اجملموعتُت متقارب جداً.  أوضحت أن متوسط
  :التنويع الذي يبدد القيمة 

ىناك سبب آخر لفشل العديد من القدرات التنويع اليت اختذهتا الشركات، وىو التنويع ألسباب  -
التنويع لتجميع ادلخاطر، أو زيادة غَت صحيحة. وىذا قد يكون حقيقة بالنسبة لقرارات 

 معدالت النمو، اللذين غالباً ما يتخذعلا مديرو الشركات سبباً للتنويع. 
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 :اسًتاتيجيات الدخول .. التنمية الداخلية للمشروعات 
ىناك ثالث طرق لدخول الشركات إىل رلاالت نشاط غَت رلاالت عملها احلايل وىي: التنمية  -

 شروعات ادلشًتكة، واالستحواذ. الداخلية للمشروعات، وادل
  ،مزايا التنمية الداخلية للمشروعات: تستخدم التنمية الداخلية لتنفيذ االسًتاتيجية العامة للشركة

عندما دتتلك عدداً من القدرات القيمة )موارد مادية ومالية وبشرية( يف نشاطها احلايل، ومن 
 ادلمكن تفعيلها أو مزجها لدخول النشاط اجلديد.

  :ًمساوئ اسًتاتيجية إنشاء ادلشروعات داخليا 
 دخول السوق مبعدالت إنتاج منخفضة.  -1
 سوء تقدمي ادلنتج إىل السوق.  -2
 سوء إدارة الشركة إلجراءات إنشاء الفرع. -3
  :اسًتاتيجية الدخول .. االستحواذ 

ألفقي. األداة الرئيسية اليت تستخدمها الشركات لتنفيذ اسًتاتيجية التكامل ااالستحواذ ىو  -
 وباإلضافة إىل ذلك، فإن االستحواذ يعترب جزاءاً كبَتاً من اسًتاتيجييت التكامل الرأسي والتنويع. 

 ات مزايا االستحواذ: فإن الشركة تلجأ إىل االستحواذ عندما ال تتوافر لديها القدرات واإلمكان
بأسعار معقولة. كذلك لك الصناعة، ولكنها تستطيع احلصول عليها ادلطلوبة للمنافسة بنجاح يف ت

كذلك فإن الشركات تفضل االستحواذ عندما تتوفر لديها الرغبة يف التحرك بسرعة ضلو أىدافها.  
 فإنو عادة ما ينظر إىل االستحواذ على أنو أقل خطراً بادلقارنة بتطوير ادلشروعات داخلياً. 

  :مساوئ االستحواذ 
ادلصاعب الكربى اليت تواجهها الشركات عندما حتاول حتقيق التكامل بُت الثقافات  -1

 التنظيمية ادلتنافر اليت أصبحت توجد يف وحدات الشركة ادلختلفة بعد االستحواذ. 
 مبالغة الشركات يف تقدير ادلزايا االقتصادية لالستحواذ.  -2
 ارتفاع أسعار الشركات عليها غالباً.  -3
 وأخَتاً عدم صلاح الشركات يف فحص وانتقاء الوحدات أو الشركات اليت تستحوذ عليها.  -4
  :اسًتاتيجية الدخول .. ادلشروعات ادلشًتكة 



8 
 

مع أن االسًتاتيجية ادلشًتكة ال تستخدم كثَتاً مثل اسًتاتيجية االستحواذ يف الدخول إىل  -
يف بعض الظروف. فقد  وأعلية كربى الصناعات اجلديدة، فإن ىذه االسًتاتيجية تكون ذلا معٌت

تفضل الشركة اتباع اسًتاتيجية ادلشروعات ادلشًتكة لدخول سوق اجلديدة، ولكنها تًتد يف 
إعطاء ىذه ادلشروعات الدعم الكايف، نظراً للمخاطر والتكاليف ادلصاحبة لبناء ادلشروعات 

 اجلديدة من األساس. 
  :مزايا ادلشروعات ادلشًتكة 

 سًتاتيجية للشركة تقاسم التكاليف وادلخاطر مع شريكها يف ادلشروع. تتيح ىذه اال -1
تساىم يف حتسُت احتماالت صلاح ادلشروع اجلديد عن طريق ضم قدراهتا إىل قدرات  -2

 الشريك اآلخر. 
  :مساوئ للمشروعات ادلشًتكة 

أي أن الشركة ال تستطيع  –أن ادلشروع يؤدي إىل تقاسم األرباح يف حالة النجاح  -1
 ستئثار باألرباح. اال

 أن الشريك بالضرورة على نصيب يف رقابة ادلشروع والسيطرة علية.  -2
أن الشركة اليت تدخل يف ادلشروعات ادلشًتكة قد تضطر يف النهاية إىل إعطاء شريكها  -3

 بعض معارفها ومهاراهتا اليت قد يستخدمها يف منافستها بطريقة مباشرة يف ادلستقبل. 
 لة:إعادة اذليك 

اآلن فإن احلديث يتجو إىل االسًتاتيجيات العكسية، أي اسًتاتيجيات تقلص حجم الشركة  -
واخلروج من بعض النشطة اليت تعمل فيها بالفعل. وقد أصبحت اسًتاتيجية تقلص رلال العمل 

 اسًتاتيجية شائعة بُت الشركات. 
نت ادلنتجة دلعدات م وحدة لوس1991يت آند يت باعت عام فعلى سبيل ادلثال: فإن شركة إيو  -

االتصاالت، كما قامت ببيع وحدة قنوات التليفزيون ادلشفرة اليت تبث عن طريق الكوابل إىل 
 م. 2002بليون دوالر عام  22مببلغ  –كمكاست   –الشركة ادلنافسة 

  دلاذا إعادة اذليكلة اآلن؟ 
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اسًتاتيجية إعادة ع إىل السبب الرئيسي الجتاه الشركات اليت سبق ذلا استخدام اسًتاتيجية التنوي -
اذليكلة يف السنوات األخَتة، أن سوق األسهم قد خفض قيم أسهم الشركات اليت اتبعت 

 اسًتاتيجية التنويع. وىناك سببان لذلك:
أوذلما: أن ادلستثمرين يتجنبون القوائم ادلالية ادلوحدة للشركات متنوعة األنشطة نظراً لتعقدىا، 

 لك القوائم. وعدم الشفافية والوضوح يف ت
 ةاسًتاتيجيوالسبب الثاين: خلصم التنويع: أن ادلستثمرين تعلموا من خربهتم، أن الشركات تتبع 

 ألسباب قد تكون خاطئة، مثل النمو هبدف النمو فقط، وليس هبدف زيادة األرباح. التنويع 
وىناك سبب أخَت الجتاه الشركات حديثاً ضلم إعادة اذليكلة: ىو أن االبتكارات احلديثة يف 

 التكامل الرأسي والتنويع. اسًتاتيجييتأساليب اإلدارة قللت مزايا 
  :اسًتاتيجيات اخلروج من النشاط 

. وتعرب اسًتاتيجية التجريد : عادة ما تفضل ىذه االسًتاتيجية عن االسًتاتيجيتُت األخريُت  -
ىذه االسًتاتيجية أفضل الوسائل الستعادة الشركة الستثماراهتا السابقة بسرعة. وتقوم ىذه 

 االسًتاتيجية على بيع وحدة األعمال ألصحاب أفضل العروض ادلتقدمُت لشرائها. 
احلصاد والتصفية: بصفة عامة فإن اسًتاتيجية احلصاد أقل من اسًتاتيجية التجريد، نضراً ألن  -

ة تستطيع اسًتداد استثماراهتا على األقل عند اتباعها السًتاتيجية التجريد. والسبب الثاين الشرك
أن اسًتاتيجية احلصاد تقوم على إيقاف ضخ االستثمارات إىل الوحدة، وذلك هبدف حتسُت 

التدفقات النقدية يف األجلُت القصَت وادلتوسط، قبل التصفية. ورغم أنو ال يوجد عيب يف ىذه 
 سيئة من حيث التطبيق يف الواقع. اتيجيةاالسًت 


