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التداخل   من  نوع  التفرقة  هناك  ي 
ف  البعضوصعوبة  كة  عند   الشر اتيجية  استر بي   

Business Strategy   كة الشر أعمال  هذه   Business Modelونموذج  وتركز   ،

 المقالة عىل توضح الفرق بينهما. 

اتيجية  تعتت    العمال  و    Business strategy  المنظمةاستر  Businessنموذج 

Model     أساسيا طان  كة.     نشر الشر كة  لوجود  الشر اتيجية  استر بوضع     تتعلق 

اتيجية   ي صناعة معينةاالستر
ي السوق أو ف 

كة القيام به من   ،  ف  وىه ما تخطط الشر

منتجات توظيف  خالل   ي 
ف  االستثمار  مثل  الطويل.  الجل  ي 

ف  المتاحة  مواردها 

ا أسواق جديدة  ي 
التوسع ف  او  ات  عىل طريقة عمل  وخدمات جديدة  تغت  و إجراء 

كة.  ال ي سوف تتبعها    شر
اتيجية المنافسة التر كة كما فىه تحدد استر تصف رؤية   الشر

كة وأهدا  عىل تحديد القيمة    العمال يركز عىل المدى البعيد  .  اما نموذج    فها الشر

كة ،  والنشطة والموارد المطلوبة لتحقيق هذه القيمة ، ي تحققها الشر
وكيف      التر

اإليرادات   كة  الشر المثال  تحقق  سبيل  عىل  مقابل  ،  العمالء  عىل  رسوم  فرض 

 المبيعات.  سهم  او فرض عمولة عىلالمنتجات والخدمات أو بيع ال 

والهداف     والقيم  والرسالة  الرؤية  تتضمن  شاملة  خطة  ىهي  كة  الشر اتيجية  استر

وتتضمن اتيجية،  وغايات  االستر والمبيعات    أهداف  التسويق  مجاالت  ي 
ف  كة  الشر

ي تحقيق    العمال هو واإلنتاج والتوزي    ع.   بينما نموذج  
كة  ف  ي تساعد الشر

الطريقة التر

اتيجيات  التسعت  وطرق اإلنتاج وقنوات التوزي    ع وقاعدة العمالء   الرباح  ويشمل استر
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انفاقها عىل   يتم  ي 
التر والمبالغ  الرواتب  دفع  العمال كيفية  نموذج  يتضمن  قد  كما 

ك  البحث والتطوير  وطريقة توزي    ع المنتجات.   اتيجية اسلديها    اتمثال إحدى الشر تر

طريق زيادة المنتجات المباعة،  وقد يكون نموذج العمال هو    اإليرادات عن  لزيادة

ي . 
ون    تحقيق ذلك من خالل زيادة المبيعات من خالل موقعها اإللكتر

كة تركز دائما عىل   اتيجية الشر ي استر
االتجاه الذي    وتحدد الخارجية،  البيئة    توجهاتها ف 

كة   الشر عىل  بينما التر   أي  ،  اتباعهيجب  السوق.  ي 
ف  اتيجية  االستر المواقع  عىل  كت   

هو نموذج   ي الوسيلة    العمال 
ي تساعد    التر

ف  كة  تريد    الشر ي 
التر المواقع  إىل  الوصول 

ي السوق. 
اتيجية مفهومها أوسع من نموذج و  الوصول إليها ف  ونموذج   العمال،االستر

اتيجية العامةهو أحد مكونات   العمال كة االستر  . للشر

هو القيمة المطلوب تحقيقها، الموارد الرئيسية، النشطة    العمال ذج  مكونات نمو 

كاء الرئيسيون، عالقات العمالء، وسيلة التواصل مع العمالء، تدفق   الساسية، الشر

يحة العمالء.   اإليرادات، هيكل التكلفة، شر

ىهي   كة  الشر اتيجية  استر أن  القول  يمكن  الوبالتاىلي  ي خطتها 
ف  نموذج    شاملة  حي   

ي تستخدمها الالعمال هو الطريقة 
ي تر

كة ف   الخطة.  تحقيق هذه الشر

 

 


