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 ربط الشرآات: مواجهة تحدي المنافسة

 عبر الوطنية بالموردين المحليين
 

ي المباشر            تثمار األجنب ية االس ا ازدادت أهم ي االقتصاد العالمي اآلخذ بالعولمة آلما تزايد اهتمام     )1(آلم  ف
ن                نافع ال در ممكن من الم ي أقصى ق بلدان بجن نه  ال إن أحد أآثر السبل نجاعة في          . اجمة ع ية، ف بلدان النام وبالنسبة لل

ية والشرآات المحلية، التي تشكل أفضل قناة لتوزيع             ن الشرآات المنتسبة األجنب روابط بي ك هو تشجيع ال يق ذل تحق
يا  ارف والتكنولوج ارات والمع ام . المه ذا الع تثمار العالمي له ر االس و موضوع تقري ذا ه يوم عن ، الصاد)2(وه ر ال

حيث يدرس التقرير األثر اإليجابي للروابط على التنمية، والتحدي ). األونكتاد(مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية    
 .المتمثل بكيفية تشجيع الروابط من خالل السياسات العامة

 
نافع للشرآات المنتسبة األجنبية والشرآات المحلية، عالوة على اال            روابط الم ر ال قتصاد الذي تقام فيه وتوف

تخذ تكوين الروابط الخلفية مع الشرآات المنتسبة األجنبية أهمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية            روابط، حيث ي ذه ال . ه
ادات       ي االقتص تاج ف يف اإلن يًا تكال راء محل يات الش ن أن تخفض عمل ية يمك بة األجنب رآات المنتس ية الش ن ناح فم

زيد        يح الفرصة للم  من التخصص والمرونة، عالوة على تكييف التكنولوجيات والمنتجات مع الظروف          المضيفة وتت
ى وجه أفضل        ية عل فوجود الموردين المتقدمين تكنولوجيًا يمكن أن يفتح أمام الشرآات المنتسبة األجنبية سبل  . المحل

وارد التكنولوجيات والمهارات الخارجية، مما يعزز جهودها االبتكارية هي              ى م  أما من ناحية الموردين .الوصول إل
ا يكون األثر المباشر للروابط ارتفاع معدالت اإلنتاج والعمالة        ًا م ن فعموم ويمكن أن تنقل الروابط المعارف . المحليي

ع بعضها            بطة م ن الشرآات المرت ارات بي يام شبكة آثيفة من الروابط آفاءة اإلنتاج، ونمو            . والمه ويمكن أن يعزز ق
درات ال ية، والق لة  اإلنتاج رآات ذات الص بة للش واق بالنس نويع األس ة وت ية واإلداري تك . تكنولوج ثال إنغ ويوضح م

(ENGTEK) )  ار ر ًاإلط الق         )1انظ اط انط ية نق بة األجنب رآات المنتس ع الش روابط م كل ال ن أن تش يف يمك  آ
ية   اد الدول اذ األبع نمو واتخ ال ال ي مج ية ف بلدان النام ي ال ية ف تراتيجيات الشرآات المحل تدويل(الس بة ). ال ا بالنس أم

روابط يمكن أن تحفز النشاط االقتصادي، وأن تعود بالفائدة على ميزان المدفوعات          إن ال ل، ف لالقتصاد المضيف آك
نها           ية محل المستوردة م ثما تحل المدخالت المحل ؤدي تقوية وضع الموردين بدورها إلى آثار غير   . حي ويمكن أن ت

ا       ى االقتصاد المضيف، مم ي جعل الشرآات          مباشرة عل ة يعج بالنشاط وف اد قطاع مؤسسات تجاري ي إيج اهم ف  يس
 ".ميًال إلى التنقل"المنتسبة األجنبية أقل 

 
 

 (ENGTEK) إنغتك -1اإلطار 
 

دأت ، منذ قرابة        دوالر 200عملها بمبلغ ) إنغتك( عامًا، ما تسمى اآلن بشرآة إنغ تكنولوجي القابضة 25ب
ال تأسيسي ف          تاج القطع اآللية الصغيرة في فناء خلفي مؤقت في       أمريكي آرأس م دًا إلن ي صغير ج ي مشروع عائل

يزيا  راص الصلبة الحاسوبية وصناعات أشباه              . مال ية لمحرآات األق وردة عالم ة م ذه الشرآة اآلن جه وأصبحت ه
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دان               ة بل ي أربع ا تسع شرآات منتسبة ف د حقق عمالها البالغ عددهم  . الموصالت، له لعام الماضي  عامل ا2 000وق
ا        ية قدره رادات إجمال يون دوالر   63إي نذ عام      .  مل  فــي بورصة آواال لمبور، وانتقلت إلى اللوحة     1993واقتبست م

 .1999الرئيسية في عام 
 

بين العوامل التي أضفت الصبغة الدولية على إنغتك الجهد المتمثل بروح المبادرة وااللتزام من جانب          ومن   
والعامل األساسي . ئة سياسات وطنية تشجع نمو وتطور المؤسسات وتساهم الشرآة في تطبيقها          اإلدارة، فضًال عن بي   

دًا مع شرآات عبر وطنية                 يقة ج تك أقامت شراآات وث قدمت المساعدات " إنتل"والمثال على ذلك أن    . اآلخر أن إنغ
ام                ي ع ية ف لكية شبه آل تاج وصالت س ة للشرآة إلن ية الالزم ية والتقن بفضل شرآاء من قبيل  النبائط  و. 1981المال

تقدمة     يقة الم يغيت، شارآت إنغتك        (AMD)الدق ارد، وماآستور، وريدرايت وس وش، وفوجيتسو، وهيولت باآ ، وب
يها              ى منافس يزة تنافسية عل بها م ا أآس تجات مم ي استحداث المن برتها الخاصة ف تعينة بخ تجات، مس ي تصميم المن ف

ن  تك، بوصفه       . المحتملي د استطاعت إنغ ا شرآة موردة من المستوى األول، االرتباط بنظم اإلنتاج العالمية التابعة      وق
ن    رور الزم ع م ية م لة القيم ات السلس ت حلق ية، وارتق بر الوطن رآات ع ن الش نها م راآات . لزبائ اعدت الش د س وق

 .على اآتساب صبغة دولية والتحول إلى شرآة عبر وطنية بحد ذاتها" إنغتك"
 
 

ات ال  ثل االتجاه ية وتم بر الوطن رآات ع ية للش تجارية   )3(حال طتها ال ى أنش د عل يز بصورة أش و الترآ  نح
ية   تاج العالم نظم اإلن بط ب ي ترت دة للشرآات آ ارج، فرصًا جدي ن الخ ات م ى الخدم تمادها عل زايد اع ية، وت األساس

ية      يادية أآثر من              . للشرآات عبر الوطن نفق أي شرآة تصنيع اعت ها على المدخالت  في المائة من إيرادات   50حيث ت
تراة  وردة للشرآات عبر الوطنية الرئيسية ليس بالمهمة اليسيرة          . المش ة م ى جه تحول إل إذ إن تزايد الضغوط . لكن ال

التنافسية يجبر الشرآات الواقعة في آافة نقاط سلسلة التوريد على اختيار موردين قادرين على تلبية شروط صارمة              
ليم          تكلفة والجودة والتس ي الوقت المناسب من حيث ال وغالبًا ما يؤدي ذلك بالشرآات المنتسبة األجنبية العاملة في . ف

توجه العالمي      إلى استخدام شرآات عبر وطنية أخرى آجهات موردة ) آاإللكترونيات والسيارات(الصناعات ذات ال
 .بدًال من االعتماد على المصادر المحلية

 
تثمار العالمي       ويشدد     ر االس ى أ   2001تقري ن نطاق الروابط التي تقيمها الشرآات المنتسبة األجنبية مع    عل

ي المفاهيم واالستراتيجيات على                   وارق ف ك الف نافع ذات الصلة، وآذل يف والم ى التكال توقف عل ن ي ن المحليي الموردي
ي البلدان النامية يتصل بتوف                . مستوى الشرآات    ية ف تعانة بالمصادر المحل ى درجة االس ر عل امل يؤث م ع ر ولعل أه

توريد      ى ال درة عل ن ذوي الكفاءة يشكل عائقًا شائعًا أمام إقامة الروابط، سيما في البلدان               . الق ن المحليي نقص الموردي ف
 .النامية

 
 المنافع المتبادلة

 
بة           ن الشرآات المنتس روابط، وضعت آل م بها ال ن أن تجل ي يمك بادلة الت نافع المت ية الم نها ألهم ًا م إدراآ

 والحكومات المضيفة برامج لتطوير الجهات الموردة وربطها ببعضها آما يتبين من مضمون للشرآات عبر الوطنية   
تثمار العالمي      ر االس ن قصص النجاح في هذا المجال جهود تطوير الجهات الموردة التي بذلتها   . 2001تقري ومن بي

 )3اإلطار ("  إلقامة الروابطالبرنامج الوطني اآليرلندي"، و)2اإلطار ( في الهند (Saint Gobain)" سان غوبان"
 .)4اإلطار (في سنغافورة " برنامج االرتقاء بمستوى الصناعات المحلية"و
 

إن             ن، ف ن المحليي ع الموردي روابط م ة ال ي إقام ية ف لحة ذات ية مص بر الوطن رآات ع ن أن للش ي حي وف
ير    ا يش روابط، آم جيع ال ي تش ًا ف تطيع أن تلعب دورًا هام ات تس تقرير"الحكوم تعانة ".ال رآات لالس تعداد الش  فاس

ن المحليين يمكن أن تؤثر عليه السياسات الحكومية التي تعالج شتى العوائق أمام عملية تكوين الروابط بغية          بالموردي
نافع و     ادة الم د من النفقات المترتبة على استخدام الموردين المحليين        /زي والمثال على ذلك، أن الشرآات عبر . أو الح

د ال     ية ق ى تلبية االحتياجات، أو أنها تجد االستعانة بهم آمصادر لمدخالتها             الوطن ن عل ن قادري  تعرف بوجود موردي
 .باهظ التكاليف

 
  سان غوبان-2اإلطار 

 
زجاج فــي تشيناي، بالهند، واجهت                       ة مصنع لل رة إقام ان الفرنسية ألول م ررت شرآة سان غوب ندما ق ع
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ع المورد          تعامل م ي ال برى ف ية آ ن   مشاآل تقن ن المحتملي ن المحليي ا الفوضى وتتوزع في     . ي إذ آانت الشرآات تعمه
باعدة      ناثرة مت ا التكنولوجية محدودة، وآانت عاجزة عن بلوغ المعايير الدنيا دون مساعدة             . أماآن مت وآانت قدراته

تطوير الشرآات الموردة قبل ثالث سنوات من البدء بعم           . جهات أخرى    رقًا متخصصة ل ان ف ليات فشكلت سان غوب
تاج  ة من خبراء في عدة اختصاصات من الهند والخارج، المساعدة على تقييم المواد        . اإلن رق، المؤلف ذه الف وقدمت ه

وعملت . الخام، والخدمات الهندسية والفنية، والدعم بتكنولوجيا المعلومات، وإنتاج مواد التغليف، واإلدارة اللوجستية         
ى وضع نماذج للتك             ن عل ع الموردي رقة م اليف واألعمال التجارية، وتدريب يد عاملة أمّية إلى حد آبير وتثقيف  آل ف

ة يم اإلداري رآات بخصوص المفاه ى  . الش ى الحصول عل رآات عل اعدة الش يط لمس دور الوس رقة ب ا قامت األف آم
ية        ع سنوات من إرسال أول فرق إلى الهند، أصبحت نسبة        . قروض من المؤسسات المال د أرب  في المائة من 80وبع

 .تطلبات المواد الخام تلبى محليًا، وبدأ عدة موردين يبيعون منتجاتهم إلى شرآات عبر وطنية أخرى في الهندم
 
 

  البرنامج الوطني اآليرلندي إلقامة الروابط-3اإلطار 

نفذ    ام Enterprise Irelandت ية أنشئت ع ة حكوم رامج 1985، وهي وآال تلف ب ية، مخ  تحت إشراف وزارة المال
العمل آشريك : "والفكرة من ورائها هي. ط الرامية إلى تشجيع دمج المؤسسات التجارية األجنبية في االقتصاد اآليرلندي        الرواب

يرة في المبيعات والصادرات والعمالة المربحة              ادة آب تديمة، تسفر عن زي يزة تنافسية مس زبونة الآتساب م ". مع الشرآات ال
ا            ي المق ي ف روابط الوطن رنامج ال ير خدمات السمسرة لتشجيع اعتماد الشرآات المنتسبة األجنبية على          ويضطلع ب م األول بتوف

ية      تخدام المدخالت المحل ى جعل إنتاج الموردين المحليين يلبي متطلبات هذه الشرآات من المدخالت، وقد تزايد           . اس ويسعى إل
ك            يق ذل درات لتحق ناء الق ى ب يزه عل تهدفة فهي اإللكترو       . ترآ ا الصناعات المس نيات والهندسة والرعاية الصحية والمكونات    أم

تيكية    ية والبالس ر الجهات الموردة هو            . المعدن رنامج تطوي ي ب ندية للمشارآة ف بار الشرآات اآليرل ي اخت يار األساسي ف والمع
 ".بالفكر التقدمي والطموح والدينامية"موقف اإلداريين في الشرآات المحلية، الذي يتبين أنه يتسم 

بر     ية ودعم القدرات التسويقية                   ويعمل ال ى المشاآل العمل تارة للتغلب عل ية المخ واستجابة . نامج مع الشرآات المحل
ية       ناعة المحل يم الص ادة تنظ برنامج إع جع ال ية، يش يع فرع رآات تجم وردون ش أن يصبح الم تزايدة ب ة الم تزويج"للحاج " ب

 .ادية للشرآات المنتسبة األجنبيةالشرآات الموردة، بدًال من الترآيز على مقدمي المكونات اإلفر

ح   د أفل رالند"وق برايز آي ن عامي " إنت اء 1997 و1985بي ي إشراك زه رنامج 250 ف ي ب ية ف بة أجنب  شرآة منتس
روابط  ة أضعاف وأآثر من                . ال ام بأربع واد الخ ية من الم ترياتها المحل ندا مش ي آيرل ة ف ترة الشرآات العامل ك الف ي تل وزادت ف

ترياتها     في المائة والعمالة 36 في المائة وإنتاجيتهم بنسبة 83وشهد الموردون مبيعاتهم تقفز بنسبة  .  من الخدمات    ضاعفت مش
 .وأصبح العديد منهم متعاقدين من الباطن ناجحين على المستوى الدولي.  في المائة33التي يوظفونها بنسبة  

 
 

 غافورة برنامج االرتقاء بمستوى الصناعات المحلية في سن-4اإلطار 

ر سنغافورة آي تصبح            بر تطوي زًا للصناعات القائمة على المعارف "يعت الغاية األساسية من برنامج االرتقاء " مرآ
ويتم في إطار هذا البرنامج تشجيع الشرآات عبر الوطنية على إبرام عقود طويلة األجل . بمستوى الصناعات المحلية الحكومي

ن ومساعدتهم عل          ن المحليي ياتهم      مع الموردي تجاتهم وعمل ويوفر البرنامج نفسه الدعم التنظيمي والمالي الالزمين    . ى تحسين من
يق مع الشرآات األجنبية                   تعاون الوث ن، ويعمل بال ر أوضاع البائعي وتدرك الشرآات عبر الوطنية المشارآة،    . لتحسين وتطوي

 .بدورها، المنافع المترتبة على انخراطها في برنامج تطوير البائعين

حيث يساهم مجلس تطوير المؤسسات . أنشطة برنامج االرتقاء بمستوى الصناعات المحلية شتى تدابير الدعمتشمل و 
الصغيرة الحجم التابع للبرنامج في دفع رواتب ممثلي الشرآات المنتسبة األجنبية الذين يعارون للموردين المحليين بغية تعزيز               

ى المنافسة      م عل وردون المح    . قدرته يل اللحاق بزبائنهم من الشرآات عبر الوطنية               ويشجع الم يًا، من قب ى التوسع دول يون عل ل
ي أماآن أخرى، وخصوصًا جنوب شرق آسيا                   ندما تنشئ مصانع ف وبهذه الطريقة تستطيع حكومة سنغافورة الحفاظ على . ع
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 .تأثيرها على صبغة ومضمون عملية رفع مستوى رؤوس األموال

ي         شرآة التكنولوجيا المتكاملة ألتمتة وتصنيع النظم "ة، بفضل هذا البرنامج، مثل    واستطاعت بعض الشرآات المحل
تقدمة  تحول من شرآة    (Advanced Systems Automation and Manufacturing Integrated Technology)" الم  أن ت

ى شرآتين دوليتي الصبغة تضطلعان بوظائف بالغة التعقيد      ية إل وردة محل شرآتين اليوم المورد العالمي وأصبح آال هاتين ال. م
ى المفضل لدى زبائنهما من الشرآات عبر الوطنية              وهذا يبين أن نهج سنغافورة، الذي يجمع بين استراتيجية    .من الدرجة األول

تائج إيجابية في قطاع المؤسسات                        د أسفر عن ن روابط، ق ة ال رنامج إقام ن ب ي المباشر المستهدف وبي تثمار األجنب تشجيع االس
 .ية المحليةالتجار

ي ويعرض   تثمار العالم ر االس ة   2001تقري بلدان، قائم ن ال ة عريضة م ارب مجموع ى تج تناد إل ، باالس
ي تم استخدامها في تشجيع الروابط           ددة الت ير المح وتشمل هذه التجارب توفير المعلومات وعمليات المواءمة،     . بالتداب

ي               ارآة ف ى المش ية عل رامج تهدف إلى االرتقاء بالقدرات التكنولوجية للموردين  وتشجيع الشرآات المنتسبة األجنب ب
تى       ن، وش ن المحليي الح الموردي ية لص بة األجنب رآات المنتس ع الش ارآة م ب بالمش رامج تدري ن، ووضع ب المحليي

 .المخططات الالزمة لتعزيز سبل حصول الموردين المحليين على التمويل الالزم
 

دان           د أقامت بضعة بل تار    -وق ثل آوس يزيا وسنغافورة والمملكة      م ندا ومال يكية، وآيرل ة التش يكا والجمهوري
تحدة    رامج شاملة لتطوير الروابط تنطوي على الجمع بين مختلف التدابير في مجال السياسة العامة واستهداف         -الم  ب

 .وقد القت هذه البرامج نجاحًا ملحوظًا في أغلب األحيان. صناعات وشرآات محددة
 

نجم        ى جانب إقامة المزيد من                 ويمكن أن ت ة إل يدًا عن ترجيح الكف يهًا ج ة توج ية الموجه تدخالت الحكوم ال
ي يمكن أن تغذي تطوير قطاع تجاري محلي                   ية الت ارف الشرآات عبر الوطن ل مع ي نق ك ف اهمة بذل روابط والمس ال

م بالنشاط    أنها شأن السياسات اإلنمائية، ينب          . مفع روابط، ش ود تشجيع ال إن جه غي أن تتكيف مع الظروف وبالطبع، ف
بذل بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص واألطراف الفاعلة األخرى         ل مضيف وأن ت ي آل ب ائدة ف وآلما اقترنت . الس

سياسات تشجيع الروابط بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسياسات تشجيع االستثمار األجنبي المباشر          
 .ه السياساتالهادفة، آلما تزايدت فرص نجاح هذ

 
ر   ي ويوف تثمار العالم ر االس بل  2001تقري ن س ثون ع ن يبح ات الذي أن لصانعي السياس  مدخالت ذات ش

تفادة قصوى من المنافع الممكن استخالصها من االستثمار األجنبي المباشر               تفادة اس آما يتضمن أمثلة ملموسة  . لالس
ية لتعزيز الروابط مع المورد              ود الشرآات عبر الوطن ين، وهي أمثلة يمكن أن تقتدي بها وتضاهيها شرآات   عن جه

 .أخرى وفي بلدان أخرى
 
 

 2001يمكن أيضًا الحصول على هذا البيان الصحفي، عالوة على المعلومات المتعلقة بإصدار تقرير االستثمار العالمي 
 : التالينعلى شبكة اإلنترنت على العنوا) بما في ذلك مقتطفات من التقرير(

http://www.inctad.org 
 

رجى االتصال ب           ات ي ن المعلومـ زيد مــ ـى الم  Karl P. Sauvant, Director, Division onللحصول عل
-,  e41 22 907 0498:  +,  fax41 22 907 5707:  +Investment, Technology and Enterprise Development, tel

; or Alessandra 5828/41 22 907 5365: +s Officer, tel; Erica Meltzer, Presorg.sauvant@unctad.karl: mail
: mail-, e41 22 907 0043: +, fax5828/41 22 907 4641: +Vellucci, Information Officer, tel

org.press@unctad. 
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 الحواشي
 

ي المباشر     "يعرَّف    )1(  تثمار األجنب يان مقيم في              " االس ي إدارة آ تحكم ف تثمار يتضمن ال ه اس  أحد بأن
يمة في اقتصاد آخر           وينطوي االستثمار األجنبي المباشر على عالقة طويلة األجل . االقتصادات من جانب شرآة مق
 .تجسد مصلحة دائمة ألحد المستثمرين في آيان أجنبي

 
ي   )2(  تثمار العالم ر االس روابط : 2001تقري جيع ال يع   (تش م المب -E.01.II.D.12, ISBN 92-1رق
 دوالرًا أمريكيًا في البلدان النامية 19 دوالرًا أمريكيًا وبسعر خاص قدره 49حصول عليه بسعر   يمكن ال  ) 112523-5

 :واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من
United Nations Publications, Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, fax:  
+41 22 917 0027, e-mail: unpubli@un.org internet: http://www.un.org/publications; or from United 
Nations Publications, Two UN Plaza, Room DC2-853, Dept. PRES, New York, N.Y. 10017, USA; tel: 
 +1 212 963 83 02 or + 1 800 253 96 46, fax: + 1 212 963 34 89, e-mail: publications@un.org. 

 
تكون    )3(  ية   "ت من المؤسسات األم وشرآاتها األجنبية المنتسبة إليها؛ وتعرف   " الشرآات عبر الوطن

ى آيان آخر أو آيانات أخرى مقيمة في بلد أو بلدان غير بلدها األصلي، وذلك            ا شرآة تسيطر عل المؤسسة األم بأنه
تالك حصة من أسهم رأس المال                ًا من خالل ام  في المائة من أسهم رأس المال 10وتعتبر حصة ال تقل عن   . عموم
 .عادة العتبة المطلوبة لمراقبة األصول في هذا السياق

 
------------ 


