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هي  الستياتالايةيا الياي  ييا  اليه  تيديد ا  يي   :االستراارجيج علىتمعتسترالعاكةتا  
الألنشطا اليا  تاعالل بدد اليشتكا وا  ي  أفضل اليوتدئل يلاوتع ف  الك الألنشطا اله 

 .دئ  على الألتبدح ف  الألةل اليطويلأةل اعظي  اليع

ع:االسراارجيجاتعلىمعتسرالعاكةا  

 التنامل األفقي  .1

 التنامل الرأسي  .2

 االعتماد علي المورديه الخارجييه  .3

اليقيد  بشتالء اليشتكدت اليالندفتا اليعداللا ف  نفس اليصندعا تعيدً وتالء :عاكر اتلعاألفقي
الي صييول علييى اليال اليييد الياندفتيييا اليايي  تيي  اا قييل نايةييا يكبييت الي ةيي  أو اليي   ا طيييا 

 اليتول. 

 أدااتع)اسائل(عاكر اتلعاألفقي:ع

يتاقتتع عىتتذما دمتتتخذك الوتترما مواردمتتا الرأستتماليا م تتل األستت   االستتتاوار   .1

   والمىذات والىقذيا في شراء الورمات األخرى

االوتتذما   عرتتار  عتته ادنتتاك يتتيه شتترمتيه أو أم تتر لتتميتت  أووتت ت ا ودنتتويه  .2

 شخصيا اعتراريا أو شرما جذيذ .  

عأتثى علىمعاكر اتلعاألفقي

 صىاعا الميارات. اوذما  شرمتا مرايملر ومرسيذش يىس في 

 استاوار شرما فايسر علي شرما وارور لمررت في صىاعا األدويا 

  اوذمج يىل سيتي مورب م  شرما درافلر ومووا معاً سيتي جروب في صىاعا

 الخذمات الماليا.

عتزاجاعاكر اتلعاألفقي

 ا فيض الياكدييف .1

  يد ة تيالا اليالناةدت عه طتيل اليانويع  .2

 اليصندعاإ التة اليالندفتا اليالوةو ة ف   .3

  يد ة ت تة اليشتكا على فتض شتوطدد على كل اله اليالوت يه واليعالتء  .4

علجابعاكر اتلعاألفقي

 .موامل مردر ا يذمج ال قافات المتعذد  للورمات المىذمتا 

 .زياد  معذالت درك الخذما ييه المذيريه في الورما التي د  االستاوار علي ا 

 لون علي تتتا متتته االوتتتذما  أو ميتتتل المتتتذيريه خلتتتي داتتتخي  المسايتتتا التتتتي سياصتتت

 .  االستاوار

  االحتناروض  الورما في مواج ا م  المل ات الانوميا الخاصا يمقاوما  . 
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 أه اقو  اليشتكا بأنشطا الوت يدد أو الو عيدد أو بدالد العدً. :ععاكر اتلعاكاأسي

عتزاجاعاكر اتلعاكاأسي:ع

 وضع عتالتيل اعول الي  ول إيى اليصندعا .1

 الألصول اليالا صصايتدل الستاثالدت ف   .2

  الديا ةو ة اليالناةدت .3

 عيتدل عالليا وضع ة الول السنادج أو اليعالل .4

علجابعاكر اتلعاكاأسيع

 مماوئ مردر ا يالتنلنا -1

 التدوئ التابطا بديا يت اليتتيع ف  الياقنيا -2

 التدوئ التابطا بع   اليق تة على اليانبؤ بديا يت ف  اليطلب  -3

عبدائلعكىر اتلعاكاأسي

 العالقات التعاوويا -أ 

 العقود قصير  األجل والمىاقصات التىافميا -ب 

 اليا ديفدت الستاتالايةيا والياعدت الت طويلا الألةل -ج 

ع

ع ل بعض أنشطا  لل اليقي  اليالطلوبيا يلشيتكا ع:االلرتادعلىمعاكتاادجنعاكخاايججن

 .إتند هد إيى الوت يه  دتةييه الا صصيه ف  أ الء هذه الألنشطا

 : مزاياها

 ا فيض الياكدييف - أ

 االيي  الألنشطا  - ب

 الياتكي  - ت

 عيوبها:

 سي ر  المورد - أ

 الي وف اله فق  اليتيطتة على اليالعلوالدت اليالدالا  - ب


