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 :مقدمة عامة

شهد مجموعة من التحوالت الجذرية تال تزال البيئة االقتصادية بشكل عام والتسويقية بشكل خاص 

والتغيرات النوعية على مختلف األصعدة خاصة على املستوى التكنولوجي وذلك في ظل ظهور التجارة اإللكترونية 

 اساتاألسواق، سيكتحرير  متجددة ومتالحقةفرزته من تطورات أتنامي حركة العوملة االقتصادية وما  إطاروفي 

كتالت ن ذلك من ظهور لعديد التنتج على جانب ما إالعالمي  االقتصادواالندماج في  اللوجستيك، عاملية النشاطات

لقد ساهمت العوامل السالفة الذكر في اتساع نطاق و  .املؤسسات الدولية ن مختلفبيوانتشار ظاهرة االندماج 

ت عدد هائل من املنظما االسواق وزيادة حدة املنافسة الدولية كما امتد ذلك الى منافسة األسواق املحلية ودخول 

مام العمالء مما يحفز زيادة متطلباتهم أتسويقية جديدة وتعدد البدائل  صالى ساحة املنافسة مع ظهور فر 

 واهتمامهم باملنتجات ذات الدرجة العالية من الجودة والثقة والسعر املالئم.

 التحوالت في من موعةشهد االقتصاد الجزائري مجيفي ظل هذه التطورات والتغييرات االقتصادية 

 هسيدتسعى لتج ، وهو ماكللوجستيو االهتمام باحرية التبادل ، التوجه نحو اقتصاد السوق كمختلف الجوانب 

ما يحتم على  ،ركيةجمنية على حرية املنافسة ورفع الحواجز البمن خالل انضمامها الى املنظمة العاملية للتجارة وامل

قد لذا  ،ي السوق املهدد من طرف املنافسةف التغيرات حتى تضمن بقاءها املؤسسات الجزائرية التكيف مع هذه

م وتحسين تنافسيتها كالجودة ، اإلنتاجية ، املرونة واإلبداع والذي تركز عليه املؤسسات علعدة عوامل لد تلجأ

ظر في مختلف الن التقدم واالستمرار ومن أجل هذا كله تقوم بإعادة منبشكل كبيير بماله من تأثيرات على تمكينها 

 .الجوانب واالستراتيجيات املتبناة في مختلف أنشطتها االقتصادية

ة حلقة الوصل التي تربط ين مواقع اإلنتاج بح بمثابصأ الذيومن هنا جاءت األهمية الكبرى لدورة اإلمداد 

حد أر يعتبفهو من املبيعات في بعض الشريكات  %25ن االمتداد يمتص نحو أوبين مواقع األسواق حيث يالحظ 

في  يةو العوامل الحي أحد عديما ك عالية.سرعة وكفاءة ب اتهمية في خدمة العمالء وتلبية طلبمالعناصر امله

صر في مواجهة تحديات الع لإلدارةدارة اإلمداد من املظاهر الحديثة إوتغير  ،التنافسية للشركات ةاإلستراتيجي

من  ملأخوذةافهي تمثل تركية من العدد من املفاهيم واألساسيات والطرق  ،االقتصادية والتكنولوجية واملعلوماتية

والسلوك  ةالتطبيقيعدة مجاالت كالتسويق، اإلنتاج، املحاسبة، املشتريات، النقل وكذلك من فروع الرياضيات 
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ما يساهم لك بدارة املتكاملة من االعمال واألنشطة األساسية وذحد نماذج اإل أن عر بالتنظيمي واالقتصاد فهي تع

 .م املركز التنافس ي للمنظمةعالعمالء ود افي تحقيق مستويات عالية من رض

 البحث:اشكالية  -0

ى عليها من خالل الدراسة والتي يمكن صياغتها عل اإلجابةمن خالل ما تقدم تتبلور اإلشكالية التي سنحاول 

 التالي:النحو 

 التنافسية؟امليزة  قة في خلستيما هو دور العملية اللوج  -

 التالية:األسئلة الفرعية  إلىولإلحاطة باملوضوع أكثر تمت تجزئة اإلشكالية الرئيسية 

 ؟ومحدداتها أنواعهاي امليزة التنافسية، ه ام -أ

 ؟اللوجستيك وما ه -ب

 ؟امليزة التنافسية قهمية اللوجستيك في خلأما  -د

 الفرضيات: -9

 التالية:صياغة الفرضيات بقة قمنا بجابة على االسئلة السابغية اإل 

 تقوم العملية اللوجستية على أساس مدخالت ومخرجات مختلفة. -

 املؤسسة في حاجة إلى العملية اللوجستية من أجل تنمية ميزتها التنافسية. -

ج عن امليزة التنافسية نات قفي خل ةاختيار موضوع دور العلمية اللوجستي نإ الدراسة:ررات اختيار موضوع بم -2

 منها:عدة عوامل 

 .ول في اختيار هذا املوضوعفي مجال اللوجستيك كان السبب األ  تخصص ي -أ

 .هميته للمؤسسات االقتصادية الجزائرية على وجه الخصوصأحداثة املوضوع و  -ب

امليزة  قاللوجستيك في خللى توضيح أهمية دور إالقول أن هذه الدراسة تهدف  يمكن :الدراسةأهداف  -1

 التالية:هداف األ لى تحقيق إالتنافسية كما تسعى 

 والتنافسية.للوجستيك باام بأهم املفاهيم املرتبطة ملمحاولة اال -
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جيات التنافسية، من خالل تحديد بعض يبراز دور اللوجستيك في مختلف استراتإمحاولة  -

 .واسطة اللوجستيكبتحقيق ميزة تنافسية ها الجوانب التي يمكن للمؤسسة من خالل

 رةهذه األخيفكرة أن  منلتخلص لمداد نشطة اإل ألير الجيد يهمية ضرورة التسأمحاولة إظهار  -

 الوقت.تم التعود على استخدامها بمرور يمجرد عملية هي 

 الدراسة:الطريقة املنتهجة في  -5

الظاهرة ملتعلقة بانهج الوصفي التحليلي في جمع املعطيات والبيانات واملعلومات تم االعتماد على امل 

تحديد الظروف يهتم ب، كما وتحليله هج الوصفي التحليلي يقوم بوصف ما هو كائن وتفسير هن املن، إموضوع البحث

م بتحليلها قو يو  معين  بعادها في إطارأوالعالقات التي توجد بين الظواهر بهدف دراسة الظاهرة بجميع خصائصها و 

 محاولة الوصول إلى أسبابها والعوامل التي تتحكم فيها، وبالتالي الوصول إلى نتائج لبيانات املجمعة، ثمعلى ااستنادا 

جل أقابلة للتعميم حيث يبدأ بتجميع البيانات واملعلومات وتصنيفها وتدوينها ومحاولة تفسيرها وتحليلها من 

وذلك بهدف استخالص النتائج ومعرفة كيفية الضبط  ،حداث الظاهرة محل الدراسةأ معرفة تأثير العوامل على

 محل الدراسة في املستقبل . ةبسلوك الظاهر  التنبؤوالتحكم في هذه العوامل وأيضا 

 مصادر جمع املادة العلمية :  -6

تم االعتماد في جمع املادة العلمية النظرية على مجموعة من الكتب األساسية والرسائل واألطروحات 

لى جانب امللتقيات الوطنية املتخصصة باللغتين العربية والفرنسية بغرض الوقوف على أخر ما إالجماعية 

 البحث.تمت كتابته في موضوع 

 :  الدراسة(خطة البحث )تقسيم  7

اغة سابقا، تم املص ياتالفرعية، واختبار الفرضأسئلتها حاطة باملخصصة للدراسة واإل  اإلشكاليةعلى  لإلجابة

سة من خالل امليزة التنافسية للمؤس إلىول حيث سيتم التطرق في الفصل األ  ،اثنينفصلين  إلىم الدراسة يتقس

ول ماهية امليزة التنافسية أما املبحث الثاني فيتطرق الى أنواعها ومحدداتها األ املبحث ثالثة مباحث يستعرض 

 التنافسية.وامليزة  نموذج اللوجستيكيشمل املبحث الثالث كما 
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حث امليزة التنافسية وذلك من خالل ثالثة مبا قلعملية اللوجستية ودورها في خلاتعرض سما الفصل الثاني يأ

 املؤسسة أماي ف اللوجستيةلى العملية إالتطرق فسيتم فيه املبحث الثاني  يك،اللوجستول ماهية تناول سياأل 

 .ملبحث الثالث فيعالج أهمية اللوجستيك في امليزة التنافسيةا
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  :تمهيد

وم عليه من وذلك ملا تق واملتواصل،املتميز  لألداءوتحقيقها ح الكثير من املؤسسات نجاتعتبر التنافسية سر 

الداخلية أو الخارجية، حيث توجد هناك العديد من البدائل  باملؤسسة، سواءل لظروف البيئة املحيطة يتحل

ذلك ، ا من موارديتوفر لديه إمكانياتها وماو  ميتالءالتي يمكن للمؤسسة املفاضلة بينها واختيار ما  ةاإلستراتيجي

 سبقا.أهدافها املعدة م وتحقيقاألسواق التنافسية  فيعلى التنافسية يمكنها من العمل  املؤسسةاعتماد ن أل 

 حدداتها.مو أنواعها التنافسية، سيتم التطرق في هذا الفصل إلى تحديد مختلف املفاهيم املتعلقة بامليزة 

 ماهية امليزة التنافسية املبحث األول:

 مفهوم امليزة التنافسية   األول:ملطلب ا

ا يشغل مكانة مفهومه وأصبحأصبحت امليزة التنافسية من املصطلحات األكثر شيوعا في االقتصاديات الحديثة     

 .ينتباينت التعريفات بين الكتاب والباحث وقداألعمال    واقتصادياتهامة في كل من مجالي اإلدارة اإلستراتيجية 

 ها في حالة إتباع يتم تحقيقهاق للمؤسسة " ميزة أو عنصر تفو  أنها:على  يعرفها نبيل مرس ي خليل

 ".إلستراتيجية تنافس معينة

  معدل ربحها عندما يكون نقول "أن املؤسسة تستحوذ على ميزة تنافسية  و جاريت جونز حسب شارل 

 .1أعلى من املتوسط السائد في الصناعة " 

  يعرفهاIgor Ansoff   :  على أنها خصائص الفرص املميزة ضمن مجال معرف بثنائية منتج سوق يتجه

فهي تهدف إلى التعريف بصفات خاصة ملنتج قابل للتسوق و الذي يمنح للمؤسسة وضعية ،للنمو 

يشتمل على فكرة أساسية تركز عليها أغلب  Ansoffتنافسية قوية إن هذا التعريف املقدم من طرف 

حيث تتمثل في خلق و إحداث موقع تنافس ي جيد في ،ت موضوع امليزة التنافسية الدراسات  التي تناول

 .السوق مقارنة باملنافسين و التي تقود إلى أداء اقتصادي متفوق 

  بالنسبة لPorter  تنشأ امليزة التنافسية أساسا من القيمة التي استطاعت املؤسسة أن تخلقها لزبائنها "

ردة في أو بتقديم منافع متف ،ل بالنسبة للمنافسين بمنافع متساويةحيث يمكن أن تأخذ شكل أسعار أق

 .2" السعرية املفروضةاملنتج تعوض الزيادة 

  بالنسبةBarney   يرى " أن املؤسسة تمتلك ميزة تنافسية إذا كانت قادرة على خلق قيمة اقتصادية أكبر

 .3تحقيقها في سوق املنتج " ----ليس في مقدور أقرب املنافسين 

                                                           
دار المريخ،  بسيوني،علي  المتعال، إسماعيلترجمة محمد أحمد سيد عبد  متكامل،اإلستراتيجية مدخل  جونز، االدارةجاريت  هيل،شارل  -1

 .321، ص 8002 الرياض،
2Porter ME , cooperative advantage –Creating and sustaining superior performance ,BNew York ,,the free 
Press , 1985,P 19. 
3 Jay, B.Barney ,Delwing NClark ,resource based  thory creating and sustaining competitive advantage Oxford 
university press ,Nex York ,2007, P24. 
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التعبير الذي  استعمل نفسوقد  التنافسية،على جوهر امليزة  يركز هذا التعريف أن Barneyيرى                      

فمعناه الدقيق يرتبط بمفهوم القيمة االقتصادية  أساسية،يختلف من ناحية نقطة  إال أنهPorterاستعمله 

بحيث يكون هناك اختالف بين املنافع املدركة  وخدماتتقوم املؤسسة بتقديم سلع  األخيرة عندما"وتنشأ هذه 

 ."االقتصادية للمؤسسة  والتكلفةاملحققة للعمالء 

 سيها،منافو عموما تعبر امليزة التنافسية عن العنصر الذي تسيطر عليه املنظمة بطريقة أفضل من                  

ة تعبر عن قدرة املنظمة على صياغة و تطبيق التنافسي املنافسة، فامليزةويتيح لها أن تكون قادرة على 

 النشاط.االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس 

سيؤهلها إلى  لذيوا منافسيها،الذي تملكه املؤسسة عن  والتميزفامليزة التنافسية تتمثل في ذلك االختالف              

ية على حصة سوق وحصول أسعار جد منخفضة  وتطبيقها على الحصول على هوامش مرتفعة تحقيق مزايا عدة من

 يمكن.أطول مما  والبقاء والنموأكبر 

كإشارة ألهمية كون هذه امليزة ذات عالقة تضاد وتصادم مع  القدرة(جاءت كلمة التنافسية مرتبطة بامليزة ) ولقد

فهي بهذا املعنى تحمل بعدا خارجيا حول حقيقة  وغيرهماألطراف الخارجية سواء املنافسين أو املوردين أو الزبائن 

ة و أنه ال توجد ميزة تنافسية بدون القدرة على حجم األطراف الخارجية والتعامل معها على أسس راسخة من الق

 .الثبات و والسيطرة

فيها بشكل  ثمارواالست اإلمكانات وكما تحمل امليزة التنافسية بعدا داخليا يتمثل في املعرفة الجيدة للقدرات               

 يحقق امليزة التنافسية للمصنع  

يص لتحقيق كفاءة تخص أمام هذا الواقع فإنه يستوجب على هذه الدول تعزيز بنيتها االقتصادية املوجهة             

بمستوى  تفاعواالر بما يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية  البحث و االبتكار واإلبداع الفكري  تشجيع و واستخدامهااملوارد 

آلياته التي تعد أكبر العقبات في طريق  ومحدوديةعقبة ضيق السوق املحلي  تجاوز  و ونوعيته وحجمهاإلنتاج 

تويات مس وتحسينالنمو االقتصادي  واستدامةمن اقتصاديات الحجم  واالستفادةتحسين الكفاءة اإلنتاجية 

 .املعيشة

و على ذلك يتعين تحديد املقصود بامليزة التنافسية   وفي محاولة تحديد هذا املفهوم فقد اختلفت وجهات              

بط بمتغيرات أنها ظاهرة اقتصادية كلية ترتالنظر فيما يتعلق بمفهوم القدرة ) امليزة( التنافسية فبينما يرى البعض 

و يرى البعض اآلخر أن القدرة التنافسية دالة وفرة و رخص األيدي العاملة ،مثل معدالت الفائدة و أسعار الصرف 

و يوجد فريقا ثالثا  يراها تتعلق بوفرة املوارد و طبقا لرواد النظرية الكالسيكية فإن نجاح دولة معينة يمكن تفسيره 

خالل مدى وفرة موارد اإلنتاج في صناعات معينة و حديثا يرى فريق آخر  ضرورة توافر قاعدة أو بيئة وطنية من 

مواتية لتمكين  املؤسسة في خلف ميزة تنافسية و املحافظة عليها ففي هذه البيئة يتم وضع اإلستراتيجية و خلق 

 1هارات و غير ذلك .السلع و ممارسة النشاط اإلنتاجي و التكنولوجيا و توافر امل

                                                           
حالة الجزائر " المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات –عبد القادر " دور الحكومات في تدعيم التنافسية  زيدان، بريشمحمد 1

 .31-32ص  ،8002مارس  9-2جامعة ورقلة والعلوم االقتصادية كلية الحقوق،  والحكومات،
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النسبية  امليزةو وفي هذا املجال قد يكون من املفيد التفرقة بيت ثالث مصطلحات أساسية وهي امليزة املطلقة            

قل بكثير عن أ وبتكلفةأما األولى فيعني قدرة الدولة على إنتاج سلعة معينة باستخدام موارد  التنافسية، امليزة و

 سبيا مننللثاني فيشير إلى قدرة الدولة على إنتاج عدة سلع معينة بكفاءة أعلى  وبالنسبة األخرى،غيرها من الدول 

امليزة التنافسية فهي قدرة الدولة على اإلنتاج ال يستطيع املنافسون  بإنتاجها أماتلك السلع تقوم دولة أخرى 

 إليها.الوصول 

 تعريف التنافسية  الثاني:املطلب 

فس بين تتعلق بالتنافسية واستراتيجيات التنا التي وبعد ظهور كتابات بورتر  باالنتشارالتنافسية بدأ مفهوم 

للتنافسية كما يظهر أن مفهوم التنافسية يختلف وفقا ملستوى التحليل  مفهوم موحداملؤسسات ولكن ال يوجد 

 .الدولةإذا كان على مستوى املؤسسة أو على مستوى الصناعة)القطاع( أو على مستوى 

 :تعريف التنافسية على مستوى الدولة أوال 

تعرف التنافسية على مستوى على مستوى االقتصاد الكلي "بقدرة البلد على زيادة حصته السوقية من الصادرات 

" وحسب معهد التنمية اإلدارية بسويسرا فإن تنافسية الدولة تعني " قدرة  ومستمرأو تحقيق معدل نمو مرتفع 

 تماعيةواالجتنافسية قادرة على إدامة املشاريع واألعمال في ضوء االختالفات السياسية  بيئةالدولة على خلق 

 .والثقافية داخل الدولة"

 أساسية:تتمحور حول ثالثة نقاط التي تناولت مفهوم التنافسية على مستوى الدولة 1التعاريف  وعموما

 ؛املجموعة األولى من التعاريف تتركز حول أوضاع التجارة الخارجية للدول فقط 

  تحقيق  على أن التنافسية تعكس وترتكزفقط مستويات املعيشة  االعتباراملجموعة الثانية فتأخذ بعين

 واملجتمع؛الدولة ملستويات معيشة مرتفعة لألفراد 

 عكس املعيشة بمعنى ت ومستوى كل من أوضاع التجارة الخارجية  االعتباربعين  فتأخذة املجموعة الثالث

قدرة الدولة على تحقيق التوازن في امليزان التجاري باإلضافة إلى قدرتها على تحسين مستويات املعيشة 

 .ألفرادها

  

                                                           
 .32 المرجع السابق ص القادر،بريش عبد  زيدان،محمد 1
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  ثانيا: التنافسية على مستوى القطاع 

 

ي في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر ف قطاع معينمستوى القطاع على أنها قدرة مؤسسات  التنافسية علىتعرف 

تميز تلك الدولة في هذه الصناعة ومن ثم  وبالتاليالحكومية  والحمايةاألسواق الدولية دون االعتماد على الدعم 

 والدولية. ة في األسواق املحليةفإن الصناعة التي تتمتع مؤسساتها بالقدرة التنافسية تكون قادرة على املنافس

 :التنافسية على مستوى املؤسسة  ثالثا 

 مختلفة:يمكن تعريف التنافسية استنادا إلى ثالث معايير 

  ية يمكن على ذلك فإن التنافس وبناء والتكلفةالجودة  السعر،يستند على ثالثة عوامل وهي  :األول املعيار

 ؛مقبول  وسعرتعريفها على أنها تقديم منتج ذي جودة عالية 

  يستند على السوق بمعنى أن التنافسية تقاس من خالل أداء املؤسسة في السوق مقارنة  الثاني:املعيار

 النسبية؛السوق  تقويم حصةاستنادا إلى  وذلكبنظيراتها 

  أنها  يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة فهناك من يرى  والتاليية كسلوك تعتبر التنافس الثالث:املعيار

فإن  ليهوعمحفز قوي يدفع نحو بذل املزيد من الجهد قصد تحسين متواصل لألداء على كل املستويات 

 املمارسين.التنافسية تخضع هنا لتقويم ذاتي من قبل 

هذه لسوق، ااملجابهة في بالصمود و تسمح لها  ومنه يمكن تعريف التنافسية بأنها قدرات املؤسسة التي

أن تكون  يمكن ممكنة فالموقعها التنافس ي ألطول فترة  وتطويرالقدرة تنعكس في احتالل أو املحافظة 

نموذجا لتحليل الصناعة وتنافسية    Austinأوستن  مرتفعة وقدممؤسسة تنافسية إال إذا كانت إنتاجيتها 

 وهي:من خالل القوى الخمس املؤثرة في تلك التنافسية املؤسسة في البلدان النامية 

 السوق.تهديد الداخلين املحتملين إلى  .4

 .التي يمتلكها املشترون ملنتجات املؤسسة والتفاوضقوة املساومة  .3

 .التي يمتلكها املشترون ملنتجات املؤسسة والتفاوضقوة املساومة  .2

 املؤسسة(.تهديد اإلحالل )بدائل عن منتجات  .1

 .املنافسون الحاليون للمؤسسة في صناعاتها .3

نتجات امل وجاذبيةعلى مستوى املؤسسة  والتنافسيةهذا النموذج عنصرا هاما في السياسة الصناعية  ويشكل

 .والتطويرفي مجال البحث  وخاصةملؤسسة ما يمكن أن تعكس الفاعلية في استعمال املوارد 
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 ومحدداتهاامليزة التنافسية  اعالثاني: أنو املبحث 

 التنافسية:أنواع امليزة  األول:املطلب 

م فاملؤسسة ث التمايز ومنر إلى أن هناك شكلين للميزة التنافسية هما الريادة بالتكلفة و Porter 1لقد أشار 

ض أو من تحقيق ميزة السعر املنخف وبالتاليتكاليف اإلنتاج وق على منافسيها من خالل تخفيض تستطيع التف

 .خالل تمييز املنتج

 ميزة التكلفة األقل-0 

يؤدي في النهاية  بماو منتج أقل تكلفة باملقارنة مع املنظمة املنافسة  وتسويقتصنيع  تنظيم،قدرة املنظمة على  وتعني

 وبالتالي حصيل على هامش أعلىأخرى أن تملك املنظمة ميزة تكلفة تسمح لها بالت وبصيغة أكبر،إلى تحقيق عوائد 

ظمة من شأنه أن يمكن املن وذلكوضعية جيدة عن طريق اعتماد أسعار أخفض من تلك التي يقوم بها املتنافسون 

 .من امتالك ما سماه "بورتر" بإستراتيجية السيطرة الشاملة عن طريق التكلفة املنخفضة

ل ل إذا كان هيكل تـــكاليفها املتــــــعلقة باألنشطة املنتجة للقيمة أقيمكن ملؤسسة ما أن تحقق ميزة التكلفة األق          

بمعنى تحقق املؤسسة ميزة التكلفة األقل في حالة ما إذا كانت تكاليف أنشطتها  املنافسين،من تلك املحققة عند 

 .املشتركة للقيمة أدنى من تلك املحققة عند منافسيها

يث أن التحكم بح التكاليف،زة التكلفة األقل يتم االستناد إلى مراقبة عوامل تطور و حتى يمكن الحيازة على مي        

تتمثل هذه العوامل في مراقبة   2الجيد في هذه العوامل مقارنة باملنافسين يكسب املؤسسة ميزة التكلفة األقل

 .مراقبة التموضع اإلجراءات،مراقبة الرزنامة مراقبة  اإللحاق،مراقبة  الروابط،مراقبة  التعلم،مراقبة  الحجم،

ملالئم إلى الحجم ا وللوصول عائق للدخول أو الحركة في السوق  الحجم أكبرتمثل اقتصاديات  الحجم:مراقبة  -أ

وذلك قصد  السوق  التوسع فييمكن للمؤسسة التوسيع في تشكيل املنتجات أو حيازة وسائل إنتاج جديدة أو 

 .تخفيض التكاليف

هو نتاج للجهود الكثيفة و املتواصلة ،املبذولة من قبل اإلطارات و العمال على حد  : التعلممراقبة التعلم  -ب

سواء و عليه ال ينبغي حصر االهتمام بتكاليف اليد العاملة فحسب، بل يجب أن يتعداه إلى األخذ بعين 

وء املعرفة، ساالعتبار لتكاليف الفضالت و املعيب و األنشطة األخرى املنشئة للقيمة و لناتجة عن نقص أو 

بمعنى أن تخفيض التكاليف إلى أدنى حد ممكن لن يتحقق بصفة عفوية بل هو نتيجة التسيير الفعال ملعارف 

نوي و املع       و قدرات و مهارات مسيريها و عمالها و هذا باالعتماد على مجموعة من العوامل كالتحفيز املادي 

 .ى تدني التكاليف إلى أقص ى حد ممكنوالتكوين و ثقافة املنظمة    الخ مما يؤدي إل

                                                           
1  Porter M. E, "New Global Strategies for Competitive Advantage", Planning Review, ABI/INFORM Trade & 
Industry, May/Jun 1990, p97. 

 وعلومالتسيير، كلية العلوم االقتصادية التسيير،رسالة ماجستير غير منشورة في علوم  التنافسية،كشاط أنيس، دور إدارة الكفاءات في تحقيق الميزة 2

 .9ـ1، ص 8001جامعة سطيف 
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ا أن النشاط التي من شأنه مستقرة منبمعنى املحافظة على مستويات  :القدراتمراقبة تأثيرات استعمال  -ت

 املؤسسة  ومواردتضمن االستخدام األمثل لقدرات 

بها استغالل املؤسسة ملختلف عالقاتها مع األطراف املكونة للمحيط بما يسمح لها  العالقات: نقصدمراقبة  -ث

 من استغالل الفرص املتاحة و منها إمكانية تخفيض تكاليف العناصر املكونة لسلسلة القيمة 

 ما بيناملعارف في تحويل و ونقلمن خالل ربط النشاطات املهمة فيما بينها  :الداخلية االرتباطاتمراقبة  -ج

 .املشتركة أحسن استغالل اإلمكانياتالوحدات املكونة للمؤسسة مما يسمح استغالل باستغالل 

: بمعنى دراسة إمكانية ضم أنشطة جديدة باعتبار أنها ستخفض من مستوى التكاليف بشكل مراقبة التكامل -ح

 .كبير

دمة التكنولوجيا املستخ : في بعض القطاعات قد يكون التريث و االنتظار أفضل إما لكون مراقبة الرزنامة -خ

سريعة التغير فتدخل املؤسسات املنتظرة إلى القطاع بتكنولوجيا جديدة تنافس بها املؤسسات الرائدة و إما 

بغرض دراسة سلوكيات املنافسين و اكتشاف نقط القوة و الضعف لديها و بعدها الدخول إلى القطاع 

 أخرى فإنه بإمكان املؤسسة تنظيم رزنامة املشتريات فيبمعرفة أكبر لألوضاع التنافسية السائدة و من جهة 

شكل دورة أعمال ، فمثال شراء املؤسسة ألصل في الفترات التي ينخفض فيها الطلب على منتجاتها ، يمكنها 

 .االستفادة من ذلك الفارق  في سعر األصل املستعمل في صنع تلك السلع

ا م وسرعاناملؤسسة بتطبيق إجراءات بصفة طوعية قد يحدث أن تقوم  :التقديرية اإلجراءاتمراقبة  -د

كلفة هم إيجابية في ميزة التاأو تغيير بعض اإلجراءات التي ال تس ضرورة إلغاءيكشف تحليل التكاليف عن 

ثمة  منو فإن مراقبة اإلجراءات يسمح بفهمها  وبالتاليأكثر من ذلك فهي تكلف أكثر   مما يجب  األقل، بل

 .تخفيض التكاليف

 نشطتها،ألتتمكن املؤسسة من تحقيق ميزة التكلفة األقل إذا ما أحسنت التموقع الجيد  : قدالتموقعبة مراق -ذ

بة للزبائن بالنس بينها أوحيث أن املتوقع الخاص بمختلف األنشطة سواء كان ذلك بالنسبة لألنشطة فيما 

صول إمكانية الو و فعالية اإلمداد  مستوى األجور عادة ما يكون له تأثير على عناصر عدة من بينها  واملوردين

 .إلى املوردين

لقيمة لإن تحقيق ميزة التكلفة األقل وكما ورد ذكره سابقا يتطلب مراقبة مستمرة لتكاليف األنشطة املنشئة    

تطورها عبر الزمن التخاذ القرارات املناسبة التكلفة كلما تعلم  ودراسةالتحكم الجيد فيها مقارنة باملنافسين، و 

 .مليةيعتبر التعلم بمثابة وفورات في التكلفة تنتج عن املمارسة الع عليه،األفراد الطريقة األكثر كفاءة ألداء املهام و 

 استمرارها:كيفية تطبيق ميزة التكلفة األقل وضمان 

تكاليف ال ، فالومتابعتهاإن نجاح إستراتيجية التكلفة األقل تتوقف على قدرة املنظمة على تطبيقها 

متواصل، إذ تملك املنظمات إمكانيات متعددة لتخفيض  واهتمامجهود مكثفة  نتيجة وإنما، تنخفض تلقائيا

 السياسة لنفس  باتباعها أوفسه و حجم اإلنتاج املتـراكم ن نفسها،التكاليف، و ذلك في ظل اقتصاديات الحجم 

يجية فتحسين مركزها ال يتطلب تغيير اإلسترات اإلمكان،وعلى املنظمة أن تسعى دائما إلى تخفيض تكاليفها قدر 

 .بقدر ما يتطلب االهتمام و الدعم من قبل املسيرين فعليها أال تعتقد أن تكاليفها منخفضة كفاية
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 تبني برامج لتخفيض التكاليف عن املنظمة،دعم ثقافة  العمال،هم عدة عوامل كتكوين و تحفيز او تس

آخر على بشكل أو ب له تأثيرأساليب نشر املعرفة في التحكم في التكاليف، كما أن كل فرد يعمل داخل املنظمة 

افة كاليف كبرامج ملراقبة ت التكاليف وضعالتكاليف، من بين األساليب التي تعتمدها املنظمات الرائدة في مجال 

األنشطة املنتجة للقيمة و ليس لإلنتاج فحسب ثم مقارنتها بين مختلف وحدات املنظمة أو بالنسبة لألنشطة 

 .الخاصة باملنافسين

األخيرة  للمنظمة إال إذا قامت هذه والتميزإن امليزة التنافسية الناتجة عن التكلفة األقل ال تحقق التفوق 

تحسينات املؤقتة يمكن أن تسمح للمنظمة باملحافظة على تكاليفها قريبة باملحافظة عليها وضمان استمرارها فال

 ال تضمن لها الريادة.  ولكنمن مثيالتها لدى املنافسين 

في حالة وجود عوائق للدخول أو عوائق لدى ممارسة نفس  وتستمرأن تدوم ميزة التكلفة األقل  ويمكن

 .نفس مصادرها تعمالواسالنشاط حيث تمنع املنافسين من محاكاة املنظمة 

لتي بين العوامل ا ومنباختالف قطاع النشاط  وكذاعنصر الدوام باختالف عوامل تطور التكاليف  ويختلف

 األقل:تؤثر على دوام ميزة التكلفة 

 .أكبر عائق للدخول أو الحركة داخل السوق  والتي تمثلالحجم  اقتصاديات .4

 .توزيع املستقبلة وقنواتتنسيق العالقات الكامنة بين املنظمة املوردين  .3

 .املنظمة والتي من الصعب محاكاتها قبل أفراداملكتسبة من  واملعرفةالتعلم  .2

أو عملية تكنولوجية معينة فمن الصعب على املنافسين محاكاة املنتج أو عملية  الخاصة بمنتجحقوق امللكية  .1

 .إنتاج جديدة إذا ما كانت محمية من خالل براءة اختراع

وإنما ينتج أيضا من عدد هذه  األقل،ر الدوام فقط من املصادر املختلفة مليزة التكلفة ال ينتج عنص

أو نشاطين منتجين للقيمة تشكل فريسة سهلة الوصول من قبل  نشاط واحدفامليزة الناتجة عن  املصادر،

ادر مما يجعل عدة مص وتضافرلذا تستمد املنظمات الرائدة في مجال التكاليف ميزتها من خالل تكاثف  املنافسين،

 مركزها التنافس ي.نفس  وبلوغاملكلف جدا على املنافسين محاكاتها  ومنمن الصعب 

 :ميزة التميز-9

يمكن أن تتميز املؤسسة من منافسيها عندما يكون بمقدورها الحيازة على خصائص فريدة تجعل الزبون يتعلق     

، بمعنى أن تحقيق املؤسسة للتميز يتم عندما تكون قادرة على تقديم منتج أ خدمة بمواصفات متمايزة من  1بها

أن املنظمة تقدم شيئا منفردا يصعب تقليده سواء من خالل املواصفات الفنية  واملنافسون خاللها يدرك العمالء 

 .من األمور التي تستحوذ على نتصور وإدراك العميل اوغيرهاو التصميم الفني او االسم التجاري او العالمة التجارية 

                                                           
1 Porter  Me , OP cit P 119. 
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و حتى تتم الحيازة على هذه امليزة يجب االستناد على عوامل تدعى عوامل التفرد، بحيث أن التحكم الجيد في هذه   

مة الرزنا الروابط التقديرية،و املتمثلة في اإلجراءات  1العوامل مقارنة باملنافسين يكسب املؤسسة ميزة التمايز

 .التموقع اإللحاق التعلم و آثار بثه التكامل، الحجم

 :من بين اإلجراءات التقديرية األكثر شيوعااإلجراءات التقديرية:  -أ

  املنتجات املعروضة وكفاءةخصائص. 

 الخدمات املقدمة. 

 كثافة نشاط ما كمستوى نفقات اإلعالن. 

 جودة عوامل اإلنتاج املسخرة لنشاط ما. 

  املستخدمين في النشاطكفاءة وخبرة. 

  اإلجراءات التي تحكم عمل املستخدمين في النشاط كإجراءات خدمات ما بعد البيع، تواتر عمليات

 .التفتيش

 والتفرد.هذه اإلجراءات يمكن إن تعتبر كعوامل تساعد املؤسسة على تحقيق التميز 

األنشطة، أو من خالل العالقات  : يمكن للمؤسسة تحقيق التفرد من خالل العالقات املوجودة منالروابط -ب

 .مع املوردين وقنوات التوزيع املستعملة من قبل املؤسسة

  لتلبية احتياجات الزبائن تحقيق الرضا تنسيقا جيدا لألنشطة  وتشترطالروابط بين أنشطة املؤسسة

 .املرتبطة فيما بينها

 الروابط مع املوردين. 

 الربط مع قنوات التوزيع. 

ذلك في ل وخالفااملؤسسة ميزة التمايز لكونها السباقة في مجال نشاطها على منافسيها قد تحوز : لرزنامةا -ت

بعض األحيان و في بعض القطاعات يمكن أن تحقق املؤسسة الريادة بسبب التأخر عن الدخول إلى السوق 

 .مما يسمح لها باستعمال تكنولوجيا أكثر حداثة

 .ذا ما أحسنت املوضع املالئم ألنشطتهاقد تحوز املؤسسة على ميزة التميز إ :التموقع -ث

تنجم خاصية التفرد لنشاط منتج للقيمة لكون النشاط مشترك ملجموعة من الوحدات املكونة  : قداإللحاق -ج

 .للمؤسسة

 عندما يمارس التعلم بصفة جيدة فالجودة الثابتة مثال ،قد تنجم خاصية التفرد لنشاط معين :هآثار التعلم و  -ح

يمكن تعلمها و من ثم حيازتها بشكل مستمر و نفس الش يء بالنسبة للتكاليف ومن ثم  جية،في العملية اإلنتا

 .فإن التعلم الذي يتم امتالكه بشكل شامل كفيل بأن يؤدي إلى تميز متواصل

                                                           
ة المنافسالملتقى الدولي الرابع حول  االقتصادية،نجاح الميزة التنافسية في المؤسسة  وعواملمحددات  هجيره،الشيخ  منصورية،معموري 1

 .7-1ص  ،8030نوفمبر  30ـ9خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف،  اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعيةو
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تحقيق التفرد قد تلجأ املؤسسة إلى ضم أنشطة جديدة منتجة للقيمة كانت تمارس من قبل  : بهدفالتكامل -خ

 وات توزيع مما ينتج لها القيام بهذه األنشطة بشكل أحسن لتصبح الوحيدة التي تقوم بها أواملوردين أو قن

 .يجعلها غير قابلة للتقليد حتى

ه ما ال يمكن تحقيق ومنفردة وهويمكن أن يؤدي الحجم الكبير إلى ممارسة نشاط ما بطريقة وحيدة  الحجم: -د

 .يؤثر الحجم الكبير للنشاط سلبا على التمايز إذا ما كان حجم النشاط صغيرا و في بعض األحيان قد

ي تؤدي التي يمكن التفرد فيها مع العوامل الت واملجاالتلتحقيق ميزة التميز فإن املؤسسة مطالبة بتحديد العوامل 

إلى تميز متواصل نفس الش يء بالنسبة للتكاليف يعتبر التعلم العامل األكثر أهمية بحيث أن امتالكه من شأنه أن 

 يؤدي إلى استمرار التميز  

 

 التنافسية    امليزة الثاني: محدداتاملطلب 

 :وهماتتحدد امليزة التنافسية من بعدين أو متغيرين هامين 

 حجم امليزة التنافسية. 

 نطاق التنافس. 
 

 التنافسية:حجم امليزة  -0

ملنتج املحافظة على ميزة التكلفة األقل أو تمييز عليها اذلك  لتضمن و البقاء و هو االستمراريةهدف أي مؤسسة  إن

 .كلما تطلبت جهودا أكبر من املنظمات املنافسة التغلب عليها أو تحجيم أثرها ،عامة كلما كانت امليزة أكبر وبصفة

نجد أن حجم امليزة التنافسية يختلف من مؤسسة إلى أخرى  و تعمل كل ،و في الواقع العملي للمؤسسات 

لحال امؤسسة على أن تشغل ميزتها التنافسية في الحصول على قطاعات سوقية و أن  تتموضع فيها و كما هو 

بالنسبة لدورة حياة املنتوج  الجديد  فإن للميزة التنافسية دورة حياة  تبدأ بمرحلة التقدم أو النمو السريع ثم تليها 

ثم مرحلة الركوض في حالة قيام املؤسسات املنافسة بتقليدها ومحاكاة  ،مرحلة التبني من قبل املؤسسات املنافسة

و في األخير تظهر مرحلة الضرورة إلى تقديم تكنولوجي جديد من أجل   ،يهاامليزة التنافسية و محاولة التفوق عل

يزة و من هنا تبدأ املؤسسة في تجديد و تحسين امليزة الحالية أو تقديم م ،تخفيض التكلفة و تدعيم ميزة تميز املنتج

 1سية :مليزة التنافتنافسية جديدة تحقق قيمة أكبر للمستهلك أو العميل  و يوضح الشكل التالي دورة حياة ا

 

                                                           
 .21مرجع سابق ص  نبيل مرسي خليل، 1
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 املرحلة                    

 

 .78املصدر: نبيل مرس ي خليل، امليزة التنافسية في مجال األعمال، مرجع سابق، ص

 

تعد أطول املراحل بالنسبة للمؤسسة املنشئة للميزة التنافسية لكونها تحتاج إلى الكثير  :التقديممرحلة  .4

 واملالي.املادي  البشري، االستعداد ومن التفكير 

ز يركالت في ئوابدتعرف هنا امليزة استقرارا نسبيا من حيث االنتشار باعتبار أن املنافسين  مرحلة التبني: .3

 عليها.

يد ميزة لكون املنافسين قاموا بتقل ،شيئا فشيئا نحو الركوض وتتجهيتراجع حجم امليزة  :التقليدمرحلة  .2

 .اتتراجع أسبقيتها عليه وبالتالياملؤسسة، 

 بشكل سريع أو إنشاء ميزة جديدة على وتطويرهاتأتي هنا ضرورة تحسين امليزة الحالية  :الضرورةمرحلة  .4

وإذ لم تتمكن املؤسسة من التحسين أو الحصول على ميزة  الحالية.أسس تختلف تماما عن أسس امليزة 

 .يكون من الصعب العودة إلى التنافس من جديد وعندهافإنها ستفقد أسبقيتها تماما  جديدة،

 ثانيا نطاق التنافس أو السوق املستهدف: 

 فنطاق النشاط على مدى واسع يمكن تنافسية،املنظمة بغرض تحقيق مزايا  وعملياتاتساع أنشطة  يعني مدى

 مشتركة،اج سهيالت إنتأمثلة ذلك االستفادة من تقديم ت ومنأن يحقق وفرات في التكلفة عن املؤسسات املنافسة 

القطاعات السوقية املختلفة أو مناطق مختلفة أو  التوزيع لخدمةاستخدام نفس منافذ  واحدة،خبرة فنية 

 متداخلة،في حالة وجود عالقات  وخاصةمثل هذه الحالة تتحقق اقتصاديات املدى  وفي مترابطة.صناعات 

 املؤسسة.طيها عمليات بين القطاعات السوقية أو الصناعات التي تغ ومترابطة

من  تهوخدمجانب آخر يمكن للنطاق الضيق تحقيق ميزة تنافسية من خالل التركيز على قطاع سوق معين  ومن

 له.بأقل تكلفة أو تقديم منتج مميز 
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 وهي:أربعة أبعاد لنطاق التنافس من شأنها التأثير على امليزة التنافسية  وهناك

 لتنافس:االتالي يوضح أبعاد نطاق  والجدول الصناعة  ونطاقالنطاق الجغرافي  الرأس ي،النطاق  السوقي،القطاع 

 : أبعاد نطاق التنافس10الجدول رقم 

 والشرحالتعريف  نطاق التنافس

نطاق القطاع  -4

 السوقي 

 

تيار يتم االخ الذين يتم خدمتهم و هنا والعمالءيعكس مدى تنوع مخرجات املؤسسة 

 ما بين التركيز على قطاع معين من السوق أو خدمة كل السوق 

 النطاق الرأس ي  -3

 

يعبر عن مدى أداء املؤسسة ألنشطتها داخليا أو خارجيا باالعتماد على مصادر 

حقق مزايا مع املنافسين قد ي املرتفع باملقارنةفالتكامل الرأس ي  املختلفة،التوريد 

ومن جانب آخر يتيح التكامل درجة أقل من املرونة  التمييز.التكلفة األقل أو 

 للمؤسسة في تغيير مصادر التوريد أو منافذ التوزيع 

 النطاق الجغرافي  -2

 

النطاق  ويسمحيعكس عدد املناطق الجغرافية أو الدول التي تنافس فيها املؤسسة 

م نوعية ديالجغرافي للمؤسسة بتحقيق مزايا تنافسية من خالل املشاركة في تق

ة مدى أهمي وتبرزعبر عدة مناطق جغرافية مختلفة  والوظائفواحدة من األنشطة 

هذه امليزة بالنسبة للمؤسسة التي تعمل حاليا على نطاق عالمي حيث تقدم منتجاتها 

 أو خدماتها في كل ركن من أركان العالم 

 نطاق الصناعة  -1

 

ط ظلها املؤسسة   فوجود رواب يعبر عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في

بين األنشطة املختلفة عبر عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا 

تنافسية عديدة فقد يمكن استخدام نفس التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو 

 املؤسسة.الخبرات عبر الصناعات املختلفة التي تنتمي إليها 

 .21، مصدر سابق، صامليزة التنافسية في مجال األعمال خليل،نبيل مرس ي  املصدر:
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 التنافسية  وامليزةنموذج بورتر  الثالث:املبحث 

ات نهاية الخمسين مع وحددتوقد طورت  امليزة التنافسيةهناك العديد من املداخل التي تناولت موضوع              

الستينات بظهور أعمال مدرسة  ةاملوضوع بدا تحليله بانتظام مع بداي فان هذامن القرن املاض ي، ومع ذلك 

Harvard ها على االستجابة للفرص والتهديدات التي تفرض بمدى قدرتهااقترحت أن نجاح املؤسسات يرتبط  والتي

 ن عالقة"أ Christensen &Andrews Guth&Learnedبحيث يؤكد كل من  املؤسسة،البيئة التي تنشط فيها 

 .1"ق ؤسسة بيئتها الصناعية هي التي تحدد إمكانية تحقيق املؤسسة ملوقع تنافس ي جيد في السو امل

 

 ملاض ي بظهور ابدأت امليزة التنافسية تلقى االهتمام الكافي بالدراسة والتحليل مع بداية الثمانينات من القرن            

 ين قامااملوارد، كال املدخلاملرتكز على البيئة املدخل املرتكز على  متعارضين: املدخلمدخلين فكريين  تطور  و

قد كانت لهما لالتنافسية و بتطوير العديد من النماذج وأدوات التحليل التي تمكن املؤسسة من الحصول على امليزة 

  .همة هامة في فهم وسائل تحقيق امليزة التنافسيةامس

 . Porterسوف نتطرق في هذا املبحث إلى املدخل املرتكز على البيئة ممثال في نموذج 

 

 .Porter لــ املطلب األول: القوى التنافسية الخمس

ت من في الثمانينا" نموذج القوى الخمس ،االستراتيجيات العامة للتنافس ،سلسله القيمة"  Porter تمثل كتابات

أن دراسة امليزة    Porterيؤكد  ، Harvardلدراسة امليزة التنافسية بعد أعمال مدرسهالقرن املاض ي خطوة متطورة 

 التنافسية تتمحور حول ثالثة عناصر أساسيه :

الثقافية البيئية  السياسية، القانونية، االجتماعية، االقتصادية، العوامل لالخارجية: وتشمالبيئة  -

 ؛التكنولوجية...

 ؛سلوك املؤسسة  -

 .السوق املوقع التنافس ي النسبي للمؤسسة في   -

ملحيط عوامل ا القطاع فيظل تأثيرفي  موقع تنافس يالتنافسية حسب رأيه تعني البحث عن أفضل  فامليزة 

 . 2التنافس ي

أن هناك عاملين حاسمين لهما تأثير كبير على مردودية املؤسسة،   Porterفي إطار دراسته البيئة التنافسية يؤكد 

فالعامل األول يتمثل في مدى جاذبية القطاع  نتيجة لألرباح التي يحققها، أما بالنسبة للعامل الثاني، فيتمثل في 

كونة للمحيط ملاملوقع التنافس ي النسبي  للمؤسسة في السوق كما يرى أن هذين العاملين يتأثران بمدى قوه القوى ا

التنافس ي ومدى  التفاعل املوجود  بينها ومن ثم فان قدره املؤسسة على امتالك ميزة تنافسية  تحكمها القوى 

هذه  التنافسية املشكلة للمحيط التنافس ي الذي تنشط املؤسسة ومدى قدرتها على فهم العالقة املوجودة بين

 في :  Porterي قدمها القوى والتحكم فيها وتتمثل القوى التنافسية الت

 شدة املنافسة بين مؤسسات القطاع. 

                                                           
1Charlene Rowena, van zyl, op cit, P.19. 
2 Porter ME, competitive adventage-creating and sustaining superior performance, op cit, P.01. 
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 تهديد املنافسين املحتملين. 

 التفاوضية للموردين القوة. 

 التفاوضية للعمالء القوة. 

 خدماتسلع -تهديد املنتجات البديل /.  

 

للمؤسسة بتحديد القوى التنافسية في بيئة  يسمحاآلتي، الشكل في  واملوضح  Porterإن إطار العمل الذي طوره 

فإن تفاعل هذه القوى يؤثر على الربحية داخل  رأيه،الصناعة بهدف التعرف على الفرص والتهديدات وحسب 

ضعف  نمااألرباح، بيالصناعة وأن قوة إحدى هذه القوى التنافسية يمكن اعتباره بمثابة تهديد يؤدي إلى تقليص 

 .أكبركفرصه تتيح للمؤسسة تحقيق أرباح  يعتبر هذه القوى إحدى 

 القوى الخمس التنافسية : نموذج19الشكل رقم

 

Source: Porter ME, Competitive Advantage The Free Press, New York, 1985– Creating and 

Sustaining Superior Performance, P.05.: 

 

تتمثل في شدة املنافسة بين ضمن خمسة أقسام  Porterالتي تتحكم في املنافسة التي قدمها  القوةإن 

تهديد  ،التفاوضية للعمالءتهديد املنافسين املحتملين، القوة التفاوضية للموردين، القوة  القطاع،مؤسسات 

 يلي:املنتجات البديلة ويمكن التفصيل فيها كما 

 املنافسة بين مؤسسات القطاع  ةشد أوال:

حالة الصراع التنافس ي بين املؤسسات في صناعة ما لتحقيق التفوق على  املنافسة إلىيشير مفهوم 

املنافسين والحصول على حصة سوقيه أكبر، يمكن أن يتم هذا الصراع باستخدام أساليب مختلفة كالتركيز على 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 
 

 

   

 

 

 

    

  

 

  

  

 

 

   

 

  

    

 

 

    

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 الجدد الداخلون
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أن كثافة وحدة املنافسة في صناعة ما تعتبر محددا  و.... خدمات ما بعد البيع التصميم،الجودة السعر  األداء،

لنفقات ااعتبار أنها تتطلب التخفيضات في األسعار وزيادة في  الصناعة، علىمهما وقويا لجاذبية وربحية تلك 

 للربحية.تشكل تهديدا قويا  وبذلك فهي

 معينة، صناعة التنافس ي داخلإن مدى وحدة املنافسة بين املؤسسات القائمة حسب هبل وجونز هي دالة للهيكل 

 الخروج الطلب، عوائقظروف وأحوال 

و أبمعنى أن الطلب يتسم بالتنامي سواء من خالل عمالء جدد  قويةإذا كانت ظروف الطلب الطلب: ظروف  -أ

شراء من قبل عمالء حاليين فان ذلك يؤدي إلى تخفيف حدة املنافسة التي بين املؤسسات القائمة،  تعمليا

أما عندما يتسم الطلب بالضعف فيترتب عن ذلك زيادة حده املنافسة وتراجع  للتوسع،كما يتيح ذلك فرصا 

 ربحية مؤسسات القطاع. 

ي حدة املنافسة ف وتختلفالتوزيع الخاص باملؤسسات في صناعة ما  وحجمإلى عدد  ويشير التنافس ي:الهيكل  -ب

ملجمعة افي الصناعات  الحجم عنهامن عدد كبير من املؤسسات صغيره ومتوسطه  املجزأة التي تتكون الصناعات 

 عليها عدد صغير من املؤسسة كبيره الحجم. التي

حيث ينخفض مستوى ربحيه  ،ن هيكل الصناعة املجزأ يشكل تهديدا أكثر منه فرصةإف وجون وحسب هيل  

 ينحيث أنه من الصعب تميز املنتجات في املنافسة ب ؛الدخول عوائق  املؤسسات وانخفاضعدد  ةالصناعة لكثر 

 أكبر فرص ن هناكإبالنسبة للصناعات املجمعة ف االتكاليف. أمسعريه ترتكز على تخفيض  ةاملؤسسات منافس

 أعلى.  لتحقيق ربحية

استراتيجيه ... تمنع املؤسسة من الخروج من الصناعة،  اقتصاديه، عاطفيهتكون عوائق  : قدالخروجعوائق ج 

 بهدف تغطيه تلجأ املؤسسات عادة ما، بتدهور الطلب تتسم صناعةوإذا كانت عوائق الخروج عالية جدا في 

 شيوعا:تكاليفها والحصول على طلبيات الزبائن إلى تخفيض األسعار وتتضمن عوائق الخروج األكثر 

 ؛ن بعض األصول متخصصة جدا وبالتالي قد تجد املؤسسة صعوبة في التخلص منهاأ 

  قف دفعها للعمال في حالة تو  مالية صحية يجب ويضاتتع كإعانات والتكاليف الثابتة العالية للخروج

 ؛املؤسسة عن العمل

 بحيث ال يرغب مالك املؤسسة أو العمال في الخروج من الصناعة  ،االرتباط العاطفي بصناعه معينه

   .ألسباب عاطفيه أو بسبب الكبرياء

 تملينحتهديد املنافسين امل :ثانيا

في  الصناعة، لكنها لديها القدرة إذا ما رغبت حاليا فيتنافس  ال التياملنافسون املحتملون هم املؤسسات 

سات اعتبار أنه كلما زاد عدد املؤس الحالية علىدخول منافسين محتملين يمثل تهديد لربحيه املؤسسات  ذلك. إن
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احية من ن السوق،حصتها من  القائمة حمايةاألمر أصعب على املؤسسات  صناعة معينة أصبحالتي تنشط في 

 عائدات وتحقيقأسعارها  من رفعالحالية  ذلك املؤسسات جدد أمكنانخفض خطر دخول منافسين  أخرى كلما

 .أكبر

 :1األخيرة في الدخول وتتمثل هذهعوائق  وارتفاعإن خطر دخول منافسين محتملين هو دالة لصعوبة 

نمي الوالء و يمكن لهذه األخيرة أن ت: ويتمثل في تفضيل املستهلكين منتجات املؤسسات الحالية، الوالء للماركة-أ

 ... .ةخدمات متفوق، على الجودة التأكيدمستمرة ملنتجاتها،  بعمليات تحديثالقيام  اإلعالن،للعالمة من خالل 

 من الحصة السوقية املؤسسات. القتطاع جزء الداخلين الجدد علىأصعب  للعالمة يجعل األمر إن تنمية الوالء

 أساسية:: وتنشأ من ثالث مصادر مزايا التكلفة املطلقة-ب 

 ...؛محصلة خبرات سابقة أو براءات االختراع قد تكون عمليات إنتاج متفوقة  -

 ؛ إدارية...(، مهارات عمالة)اإلنتاج تتطلبها عمليه  مدخالت معينةالتحكم في  -

 ؛إمكانيه توفير مواد أرخص -

القوة  يضعف شأنه أنتكلفة منخفض من  الصناعة لهيكلفي إن امتالك املؤسسات التي تنشط حاليا  -

 للداخلين الجدد.  التنافسية

بها مزايا التكلفة النسبية التي تؤدي إلى التخفيض في هيكل تكلفة املؤسسة نتيجة  : يقصدالحجماقتصاديات -ج  

 اإلنتاج بأحجام كبيرة وتتضمن مصادر اقتصاديات الحجم:

 نمطيه؛ض التكلفة نتيجة اإلنتاج على نطاق واسع وملنتجات اخفان -

 .. املواد الخام وأجزاء مكونات كبيره الحجماملشتريات منالخصومات على  -

التحول اال ألجل م ويتكلفجهدا  وقتا ويبذلتنشا هذه التكلفة عندما يقض ي املستهلك  :املستهلكتكاليف تحول -د

لتي ا ارتفعت التكاليفوبذلك كلما  .مؤسسة جديدة منتجات تقدمهاالتي تقدمها مؤسسة قائمة إلى  للمنتجات

  املؤسسة الجديدة كلما ارتفعت عوائق الدخول. استهالك منتجاتيتحمل املستهلك للتحول إلى 

كانت املؤسسات في صناعة ما تتمتع بحماية قانونية ونظامية فإن خطر  إذا الحكومية: واألنظمةاللوائح  -هــ 

كثر أتنخفض حدة املنافسة وهذا ما يسمح بتحقيق معدالت أرباح  وبالكدخول منافسين محتملين سوف يتقلص 

 .الصناعة والعكس في

                                                           
 .331-302ل، جاريث جونز، مرجع سابق، ص شارل هي 1
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ذلك بو  ،ذلك ترتبة علىمما سبق نستنتج أنه كلما ارتفعت عوائق دخول منافسين محتملين كلما تدنت املخاطر امل

 .زادت معدالت األرباح التي يمكن تحقيقها في الصناعة

 والعمالءثالثا: القوة التفاوضية للموردين 

يمكن للموردين ممارسة قوتهم التفاوضية على مؤسسات القطاع من خالل رفع األسعار أو من خالل تخفيض 

ة القطاع على مردودي أن تؤثرالتفاوضية للموردين يمكن فالقوة  املشتراة، وبالتاليو الخدمات أنوعية املنتجات 

 .الذي ال يكون قادرا على تغطية التكاليف من خالل األسعار

مية كل منهم في السوق، األه مثل: وضعيةهي دالة ملجموعة من الخصائص  والعمالءإن القوة التفاوضية للموردين 

 .1القطاعمن إجمالي مشتريات أو مبيعات  املبيعات و النسبية للمشتريات

 :2التاليةو يكون املوردون في موضع قوة إذا توفرت فيهم الشروط 

ا هؤالء املوردون أكثر تمركز  وكانمن املؤسسات عدد قليل إذا كانت سوق التوريد مسيطر عليها من قبل  -

 ؛الذي سيباع له هذا املنتج من القطاع

املؤسسات تكاليف تحول مرتفعة إذا ما تحولت  ملدة أو متميزة أو أن تتحإذا كانت منتجات املوردين منفر  -

 ؛إلى منتجات موردين آخرين

 ؛للقطاعإذا كان املوردون غير مضطرين ملقاومة املنتجات األخرى عند بيع منتجهم  -

مدخالتهم الخاصة  واستخداماألمام بدخول صناعة عمالئهم  نحوإذا كان للموردين القدرة على التكامل  -

 ؛لتصنيع املنتجات، حيث يمكنها منافسة منتجات املؤسسات الحالية في الصناعة

وردين ال بمعنى أن أرباح امل ،ال تمثل الصناعة التي تنتمي إليها املؤسسات املشترية زبونا مهما للموردين -

 تتأثر بمشتريات املؤسسات في صناعة معينة.

 مثل:من الخصائص  دالة ملجموعةقوتهم التفاوضية هي  وأن ،على املؤسسات يمكن للعمالء أن يمارسوا ضغوطا

العمالء أكثر قوة في  ويكون  .األهمية النسبية للمشتريات من إجمالي مشتريات القطاع السوق،وضعية كل منهم في 

 :3الحاالت التالية

تكاليف  ،أسعار السوق الحقيقية الطلب،في حالة ما إذا كان العمالء يملكون معلومات حول أحوال  -

 املوردين؛

 ؛للسعريكونون أكثر حساسية  وبذلكعندما يقوم العمالء بشراء كميات كبيرة  -

ول بإمكانهم الحص العمالء أنحيث يدرك  متميزة،إذا كانت مشترياتهم من منتجات القطاع نمطية أو غير  -

 ؛على املنتجات من موردين آخرين

 ؛قليلةإذا كانت أرباح العمالء  -

                                                           
1Porter M. E, “how competitive forces shape strategy” Harvard business review, March-April 1979, P.140. 
2Idem. 
3Ibid, P.140-141. 



 امليزة التنافسية في املؤسسة                                                                                                      األول                         الفصل 

 

21 

 

 ؛إذا كان منتج القطاع ال يؤثر على نوعية املنتجات أو الخدمات الخاصة بالزبون  -

لى املنتجات للحصول ع وتصنيعإذا كان العمالء القدرة على التكامل نحو الخلف بدخول صناعة عمالئهم  -

 .احتياجاتهم

إنجاز  تمد عليهم بنسبة كبيرة فييكون املوردون أو العمالء أكثر قوة و بذلك يشكلون تهديدا للمؤسسة عندما تع

األعمال و ال يعتمدون عليها في ذلك و العكس من ذلك بحيث يقل تهديدهم إذا كانوا يعتمدون عليها في إنجاز 

 .أعمالهم

 رابعا: تهديد املنتجات البديلة 

تتمثل املنتجات البديلة في تلك املنتجات التي تعرضها مؤسسات في صناعة أخرى بإمكانها إشباع حاجات مماثلة 

سة ملنتجات املؤس ودقيقةللمستهلك، إن هذه القوة يمكن أن تؤثر على ربحية الصناعة إذ أن وجود بدائل قوية 

 حيتها. بر ثم تتأثر  ومنسة في صناعة ما يؤثر على السعر الذي تفرضه املؤس ،يشكل تهديدا تنافسيا قويا

 :1بورتر فإن املنتجات التي ينبغي على مؤسسات القطاع مراقبتها أكثر حسب

 ؛التحسن مقارنة بمنتج الصناعة املعنية السعر األداء نحواملنتجات التي يتجه فيها  -

 .تتمتع بأرباح عالية القطاعات التيمنتجات  -

أن تفاعل هذه القوى يؤثر على الربحية داخل الصناعة و أن الحصول على  بناء على ما سبق ذكره يمكن القول 

 ميزة تنافسية يحدد االستجابة الفعالة ملتطلبات هذه الصناعة.

 سلسلة القيمة و امليزة التنافسية  الثاني:املطلب 

أن املؤسسة يمكن اعتبارها سلسلة من األنشطة التي  إلى (The value chain)سلسلة القيمة يرجع مفهوم               

امليزة ف التنافسية إذا أخذنا املؤسسة ككلتهدف إلى تحويل املدخالت إلى مخرجات، و أنه من الصعب فهم امليزة 

هم ابحيث أن كل نشاط تقوم به يمكن أن يس املؤسسة؛التنافسية تنشأ عن مجموعة من األنشطة التي تقوم بها 

و عليه فإن فهم مصادر امليزة التنافسية يتم من  2وضعيتها من حيث التكاليف أو خلق قاعدة تمييزيةفي تحسين 

 .خالل تفحص كل األنشطة التي تقوم بها املؤسسة و الوسيلة األساسية للوصول إلى ذلك هي سلسلة القيمة

 وبحيثإلى سلسلة النشاطات التي تؤديها  للنظر (Systématique)يمكن تعريفها على أنها طريقة نظامية 

يشير مصطلح  وعليه3للميزة التي تحققها الشركة عن منافسيها واملحتملةيمكن من خاللها فهم املصادر الحالية 

إلى اعتبار املؤسسة سلسلة من األنشطة التي تهدف إلى تحويل املدخالت إلى مخرجات تكون ذات  القيمةسلسلة 

 ك.قيمة في عيون املستهل

                                                           
1 Porter ME, How competitive forces shape strategy, op cit, P.142. 
2 Porter, M E, competitive advantage - creating and sustaining superior performance, op cit, P.33. 
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لسلة ساألدوار واألهداف التي تطمح  إن العالقة بين سلسلة القيمة وامليزة التنافسية تتضح من خالل      

 : 1وذلك على النحو التالي ،إلى تحقيقها القيمة

 ؛يمكن من ورائها خلق قيمه ملنتجاتها/ خدماتها األنشطة التيتمثل املؤسسة على أنها مجموعة من  -

 افسية؛التنتسمح بمعرفه نقاط القوة ونقاط الضعف في املؤسسة وبالتالي معرفه مصادر امليزة  -

 ؛تحديد درجة التكامل والتنسيق الداخلي بين األنشطة -

 ؛آخر تكلفة نشاطالتعرف على الروابط التي توضح تأثير أسلوب أداء أحد األنشطة على  -

 شطةبين األن واألنماطخالل تغيير العالقات التوصل إلى تحسين وتطوير األوضاع والتناسق من  -

 داخل املؤسسة. 

 .: سلسلة القيمة10رقمالشكل 

 

Source: Porter ME, Competitive Advantage The Free Press, New York, 1985, P. – Creating and 

Sustaining Superior Performance, P.37. 

                                                           
ات التنافسية يعبدهللا بلوناس، بوزيدي لمجد، طرق بناء المزايا التنافسية: مدخل حلقة القيمة، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتيج 1

 .38، ص:8030نوفمبر  30-9للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، 
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 نشطةمن األ وعدد تنش ئ قيمة للعمالءتتكون سلسله القيمة للمؤسسة من عدد من األنشطة الرئيسية والتي 

 .الداعمة املتصلة بذلك

 األساسية: أوال: األنشطة

ويتم تقييم هذه   1تقديمها للمشتري  وحتىتؤدي إلى التشكيل املادي للمنتج  األنشطة التيوتتمثل في مجموعه   

اإلمدادات  ،52: الشكل رقموتشمل حسب  .األنشطة بهدف التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف فيها

 .الخدمات و املبيعات التسويق اإلمدادات الخارجيةالعمليات )اإلنتاج(،  الداخلية،

 :2وفي ما يلي شرح عام لكل نشاط من األنشطة األساسية  

على  ابةوالرقاملرتبطة باالستالم والتخزين  واألصول والتكاليف  وتشمل األنشطة الداخلية:اإلمدادات  -أ

ة تقييم هذه األنشطة لتحديد نقاط القو  ويتم ،والعناصر االستهالكيةاملخزون من املواد األولية واألجزاء 

 فيها.ونقاط الضعف 

التصميم، كفي شكلها النهائي  األنشطة املتصلة بتحويل املدخالت إلى منتجات تشملاإلنتاج(: العملية ) -ب

 على الجودة... والرقابةالتغليف، صيانة املعدات، االختبارات  التجميع

بعمليات التوزيع املادي للمنتج وبناء شبكة من  األنشطة املرتبطةكل  وتشمل الخارجية:اإلمدادات  -ت

 وتنميتها. واملوزعيناملتعاملين 

أنشطة الدعاية والترويج وبحوث السوق وتخطيطها بين معنى كل األنشطة  وتشملوالتسويق: املبيعات  -ث

 الزبون.السلعة من املؤسسة إلى  وحيازةالتي تساعد على نقل   

في األنشطة املرتبطة بتقديم خدمات لدعم قيمة املنتج وتشمل الخدمات التركيب، توفير  : تمثلالخدمات -ج

 واستعالماتهم...ى املشترين شكاو  واإلصالح، تلقىقطاع الغيار، الصيانة 

 األنشطة الداعمة  ثانيا:

اسية القيام باألنشطة األس وتسهل التي تدعماألنشطة  فتتمثل فيأما بالنسبة إلى األنشطة الداعمة، 

 . 3التكنولوجي املشتريات البشرية، التطويرالبنية األساسية للمؤسسة، إدارة املوارد  :وتشمل

تمويل، التضم العديد من األنشطة املرتبطة باإلدارة العامة، املحاسبة،  للمؤسسة:البنية األساسية  -أ

األساسية تعمل على الدعم  أنشطة البنيةالجودة.... كباقي األنشطة الداعمة فإن  التخطيط، مراقبة

 الكامل لكل سلسله القيمة واألنشطة األساسية.

                                                           
1Porter, M E, competitive advantage - creating and sustaining superior performance, op cit, P.38. 
2 Ibid, P.39-40. 
3Ibid, P.41-43. 
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وأنشطه  االستخدام، التدريب والتطوير ن،التعيي: تتعلق باألنشطة التي تتضمن تسيير املوارد البشرية -ب

تدعيم لى ع ككل، وتعملإن أنشطة املوارد البشرية تتغلغل عبر سلسلة القيمة  املهارات.العمالة وتطوير 

 األساسية واألنشطة الداعمة في حد ذاتها. األنشطة

 عمليات، تطويرلاتصميم  املنتج، تحسينتطوير  املتصلة ببحوثتتضمن األنشطة التطوير التكنولوجي:  -ت

 برامج الحاسوب ونظم االتصال.

 سواء كانت مواد أوليه أو خدمات شراءها،إلى وظيفة الحصول على املدخالت املطلوب  تشير املشتريات: -ث

 شراء.سلسلة ككل ألنها تدعم كل نشاط في حالة  الوظيفة عبرأو آالت وتتغلغل هذه 

تنافسية يرتبط بقدرتها على  تحقيق املؤسسة مليزة أن Porterيرى  القيمة،تقديمه ملفهوم سلسلة  في إطار

ري وتسمح مميزة التي تخلق قيمة للمشت األنشطة بطريقهأو أداء  من املنافسين،أداء األنشطة املطلوبة بتكلفة أقل 

 .1تنافس ي جيد في السوق  بعرض سعرللمؤسسة 

الضعف في أنشطة املؤسسة لتحديث  وجوانبالقيمة يمكن من دراسة جوانب القوة  لسلةس إن نموذج

 هلألنشطة ومعرف ودقيقجيد داخلي ، من خالل تحليل ميزات تنافسيههمة في بناء اقدرة كل نشاط على املس

 الوتجدر اإلشارة إلى أن بناء ميزات تنافسيه  .تطورها من ناحية التكلفة وكذا من ناحية طبيعة القيمة املضافة

 يرتكز أيضا على التنسيق والترابط مع مختلف األطراف املؤسسة بلي ألنشطة الداخل على التحليلفقط  يرتكز

  التي تتعامل معها املؤسسة كاملوردين والعمالء.

 التنافسية  الثالث: االستراتيجياتاملطلب 

 هذه، Porterن التصنيف الشائع بين الباحثين حول البدائل اإلستراتيجية العامة للتنافس هو الذي قدمه إ         

 .51رقم االستراتيجيات موضحة بالشكل 

رف على أنها مجموعة متكاملة من التصرفات التي تسمح للمؤسسة بخلق مواقع هجومية أو دفاعية في تع        

تمكن هذه االستراتيجيات املؤسسة من التنافس بفعالية  وبالتالي2ستثمار متفوق اثم تحقيق عائد  ومنصناعة ما 

سميت بالعامة نظرا إلمكانية تطبيقها من قبل كل املؤسسات  وقد من املتوسط،وائد أعلى ع وتحقيقفي الصناعة 

 بغض النظر عن طبيعة نشاطها.

 :3بـــن االستراتيجيات العامة للمتنافس ترتبط إ        

 ؛أو أن املؤسسة تستهدف قطاع سوقي معين ككل،كانت السوق املستهدفة تركز على الصناعة  إذافيما  -

املنتجات  تتبع ميزة مرتبطة بتمييز أو املنخفضة،كانت املؤسسة تتبع ميزة مرتبطة بالتكاليف  إذافيما  -

 وجودتها.

                                                           
1Porter, M E, competitive advantage - creating and sustaining superior performance, op cit, P.53. 
2Andrew Person, op cit, P.01. 
3Gerard Garibaldi, Analyse Stratégique, Edition d’organisation Groupe Eyrolles, Paris, 1èmeéd, 2008, P.54.   
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 للتنافس:يمكن التمييز بين أربع استراتيجيات عامة  وبذلك

 ؛إستراتيجية قيادة التكلفة -

 ؛إستراتيجية التمايز -

 ؛إستراتيجية التركيز على التكلفة -

 .تمايزاستراتيجية التركيز على ال -

 

 االستراتيجيات العامة للتنافس :14رقم الشكل                                  

 

Source: Porter ME, Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance, The 

Free Press, New York, 1985, P.12. 

وأن  ،للميزة التنافسية هما الريادة بالتكلفة أو التمايزيؤكد هذا التصنيف على أن هناك مصدرين فقط 

 في: وتتمثلفقط ثالث استراتيجيات عامة لتحقيق امليزة التنافسية  Porterللتنافس، يعرفاستراتيجيات عامة 

 ؛إستراتيجية قيادة التكلفة -

 ؛إستراتيجية التمايز -

 .إستراتيجية التركيز -
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  COST LEADERSHIP  STRATEGYأوال إستراتيجية قيادة التكلفة 

تبحث إستراتيجية الريادة بالتكلفة عن تحقيق موقع املنتج األقل تكلفة في الصناعة ككل بتقديم منتجات ذات 

و من ثم تسمح للمؤسسة بوضع أسعار بيع مقارنة باملنافسين مما يؤدي الى زيادة حجم مبيعاتها و  أقل،تكلفة 

ؤسسة و بالتالي فهي إستراتيجية تستهدف حصول امل أكبر،تحقيق أرباح حصتها السوقية و تحقيق أرباح السوقية و 

على وضعية تسيطر من خاللها على مجال التنافس عن طريق تحقيق تكاليف انتاج أقل من تكاليف املنافسين 

 داخل القطاع.

يا أمام أنها تشكل حاجزا دفاع املزايا تعتبرتبني هذه اإلستراتيجية من قبل املؤسسة يوفر لها مجموعة من  إن        

حاول املنافسون تخفيض تكاليفهم بطريقة غير كفؤة فسيكون ذلك على حساب األرباح  فإذا املنافسين،أقوى 

فضل املنافسون البقاء على وضعهم الحالي فلن يتمكنوا من  إذاأما في حالة ما  السوق،خروجهم من  وبالتالي

بية األمر الذي ينعكس على مستوى األسعار الذي ينعكس سلبا على الكمية املنافسة بسبب ارتفاع تكاليفهم النس

 املطلوبة من منتجاتهم.

حماية املستهلك لتخفيض  جمعياتكانت هناك ضغوط على املؤسسات مثال من قبل  إذاأما في حالة ما  -

ان تبني ف وبالتاليعلى املؤسسة كون تكاليفها منخفضة  ومطالباألسعار فلن تكون هناك أي ضغوطات 

 هذه اإلستراتيجية يشكل حاجز دفاعيا أمام القوة التفاوضية للمستهلكين.

مرونة  أن تبنيها يوفر إذ للموردين،هذه اإلستراتيجية يشكل حاجز دفاعي أمام القوة التفاوضية  إن نجاح -

ادة في يحالة ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج حيث تمكن املؤسسة من تعويض الز  املؤسسة فيكافية لدى 

 مدخالت اإلنتاج من خالل خفض التكاليف في األنشطة األخرى. أسعار

أية محاولة لدخول السوق من قبل منافسين جدد خاصة  أمامكما تشكل هذه اإلستراتيجية حاجزا قويا  -

 فتحقيق عندهم،من تكلفة الدخول  وترفعهؤالء  أمامباعتمادها القتصاديات الحجم ستضع حواجز 

كما ان االنطالق بحجم ضعيف لن يسمح  كبيرة، ومصاريفيتطلب استثمارات ضخمة الحجم الكبير 

 للمؤسسة الجديدة بالصمود أمام أسعار القطاع.

كما تعمل هذه اإلستراتيجية على حماية املؤسسة من خطر وجود السلع البديلة التي يمكن أن تنافس  -

 إنماو منتجاتها فالتهديد يكمن في أن هذه املنتجات ال تحوز فقط على نفس خصائص املنتج املراد تعويضه 

ة مؤسسة صعبا في مواجهأيضا في قدرتها على املنافسة السعرية أي على مستوى التكاليف و هو ما سيكون 

 تعتمد على هذه اإلستراتيجية.

تكاليف الكفيلة بتخفيض ال واالجراءاتنجاح هذه اإلستراتيجية تبني املؤسسة ملجموعة من السياسات  ويتطلب

 مثل:

 توفير وسائل اإلنتاج املناسبة لتحقيق اقتصاديات الحجم -

 االستغالل األمثل للموارد -

 كاليف األقلاالستثمار في املناطق ذات الت -
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 التركيز على التحسين اإلنتاجية -

 التركيز على منحنى الخبرة للمحافظة على التكاليف املنخفضة -

 العمل على الحصول على مصادر التموين املناسبة بمعنى تحقيق مزايا سعرية من املوردين -

 فهي إستراتيجية تتطلب مالحقة مستمرة للتكلفة بهدف تقليصها. وعليه -

هناك بعض املخاطر التي قد تتعرض لها هذه اإلستراتيجية مثل التغير التكنولوجي الذي يلغي  ال أنإ         

كما  ألقل،اأو أن يقوم املنافسون بتقليد السياسات التي تتبعها املؤسسة لتحقيق التكلفة  القديمة،االستثمارات 

 التركيز على التكلفة. واإلنتاجية بسببيمكن للمؤسسة املتغيرات األخرى كاملتغيرات التسويقية 

 أسعاربالقول فان تبني إستراتيجية الريادة بالتكلفة يعني قدرة املؤسسة على تقديم منتجات / خدمات  وخالصة

لها  مما يسمح للمؤسسة بتحقيق بعض املزايا اذ تتيح املنخفضة،بيع أقل مقارنة باملنافسين نتيجة للتكاليف 

مع منع دخول منافسين جدد كما تسمح بتقليل مخاطر  األسعار،حروب القدرة على مواجهة املنافسين في حالة 

املنتجات البديلة و على اعتبار أن أكثر ما يرتبط بتخفيض التكلفة هو السعر فهي تسمح بتسويق املنتجات وبالتالي 

تطلب يأن نجاح هذه اإلستراتيجية يتطلب مالحقة مستمرة للتكلفة بهدف تقليصها كما  تنافسية وتحقيق ميزة 

 األمر األخذ بعين االعتبار للمخاطر املرتبطة بها.

  Differentiation strategieالتمايز ثانيا إستراتيجية 

 املؤسسات  وخدماتعن منتجات  وفريدةمتميزة  وخدماتتهدف هذه اإلستراتيجية الى تقديم منتجات 

يزات ابراز املنتج من خالل توفير م للمؤسسة،يكون هذا التمييز على أساس تعزيز الصورة الذهنية  املنافسة،وقد

 استغالل نشاطات في سلسلة القيمة. الخدمة،وكذاكالجودة أو  وخصائص

 فسون يقدمه املتنا مختلفة عماتقديم سلعة أو خدمة  إلىيمكن تعريفها أيضا على أنها إستراتيجية تهدف 

 أكثر من اهتمامه بالسعر. والجودةالذي يهتم بالتميز  املستهلك، واحتياجاتلتتناسب رغبات 

افسوها متميزة أو فريدة عما يقدمه من وخدماتترتكز إستراتيجية التمايز على تقديم املؤسسة ملنتجات  وبالتالي

ة تلبيو على أنها ذات أهمية من قبل املستهلكين تتناسب ورغباتهم  والخدماتعلى أن يتم النظر الى هذه املنتجات 

حقيق التميز عن طريق التركيز على بعض الجوانب املهمة لدى املستهلكين مقابل سعر زائد ت ويمكن احتياجاتهم،

 العالمة الرائدة........ ،السمعة الجيدة البيع،خدمات ما بعد  املنتج،هذه الجوانب تتجلى في تصميم 

 نافسية نسبية وضعية تهو الشأن لسابقتها تهدف من خالل ميزة التميز الى خلق  وكماهذه اإلستراتيجية  إن تبني

 مالئمة في مواجهة القوى التنافسية األخرى في السوق.

فتطبيقها يعني زيادة توجه املستهلكين لشراء منتجات املؤسسة مع انخفاض الحساسية اتجاه السعر  -

 مما يعني زيادة أرباحها. ضغوط منافسيهاستجد نفسها محصنة من  وبالتاليبسبب التميز 
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احتياجات املستهلكين من خالل تميز املنتج  إشباعتمكنت املؤسسة من  إذاحالة ما  وفيمن ناحية أخرى  -

السوق أضف الى ذلك التكاليف الكبيرة  إلىفان ذلك سيشكل عائقا أمام محاولة دخول منافسين جدد 

 األولية ذات الجودة العالية ...... واملوادالتي يتطلبها التميز كالبحوث العميقة 

قوة أمام القوة التفاوضية للمستهلكين على اعتبار انه ال توجد منتجات تتمتع بنفس  كما تعتبر مصدر -

مميزات وخصائص منتجات املؤسسة من حيث الجودة أو الخدمات املقدمة أو الخصائص الفنية ....... 

 لتتم املقارنة بينها خاصة بالنسبة للمستهلكين األقل حساسية للسعر.

ة للموردين فان الهوامش املرتفعة املحققة من تطبيق هذه اإلستراتيجية من أما بالنسبة للقوة التفاوضي -

ل األعباء أسوأ الحاالت يمكن لها تحمي وفيشأنه أن يجعل املؤسسة في وضعية تنافسية مقبولة ملفاوضتهم 

 على جزء من األرباح.

تهلك بالدرجة والء املس بالنسبة لتهديد املنتجات البديلة فان إستراتيجية التمايز تبنى على أساس كسب -

كانت املنتجات البديلة تحقق نفس  إذاولى لذلك سوف يحد من درجة هذا التهديد الذي لن يتحقق اال األ 

 مماثلة أو أقل. وبأسعارخصائص املنتجات 

رتكز في فهي ت قوي،بناء على ما سبق فان إستراتيجية التمايز تسمح للمؤسسة بالحصول على مركز تنافس ي 

لى كسب والء املستهلك األمر الذي يعمل على تخفيف الحساسية اتجاه السعر خاصة في ظل مقارنة األساس ع

رين اثنين أن استمرارية التميز مرتبط بأم إليهلكن ما تجدر اإلشارة  األخرى،املستهلك ملنتج املؤسسة مع املؤسسات 

 هما:

 املستهلك.ضرورة إدراك القيمة من قبل  -

 تقليدها.عدم إمكانية املنافسين  -

 porterسب والناتجة ح فيها،عند انتهاج املؤسسات لهذه اإلستراتيجية فان هناك بعض األخطاء التي يمكن أن تقع 

 األخطاء:بين أهم هذه  ومن تكلفتها،من الفهم الخاطئ للعوامل األساسية للتميز أو 

 ميزمتفرد ال يعني بالضرورة أنه مت ش يءفالحقيقة أن الوصول الى  قيمة:التفرد أو الوحدانية ليس له دوما  -

من تخفيض تكاليف الزبون أو تحسين األداء  تمكنت املؤسسةو الوحدانية ال تؤدي الى التمايز إال إذا 

التمايز األكثر إقناعا ينتج في أغلب األحيان من مصادر القيمة التي يمكن  وأنيجب أن يدركه الزبون  والذي

أفضل اختبار لقيمة التميز  وأن القياس، وصعبةن أو من مصادر مهمة قياسها أو إدراكها من قبل الزبو 

 يكمن في قدرة املؤسسة في الحصول على فائض سعري عند بيع منتجاتها.

لم تتمكن املؤسسة من فهم اآلليات أو امليكانيزمات التي يمكن من خاللها  إذافي حالة ما  فيه:التمايز املبالغ  -

انت جودة ففي حالة ما إذا ك فيه،من قبل الزبون يمكن أن تتمايز بشكل مبالغ املدركة  على القيمةالتأثير 

املنتجات او مستوى الخدمات املقدمة يفوق احتياجات الزبائن على سبيل املثال فاملؤسسة سوف تكون 

 أقل. وبسعرمعرضة للمنافسة بمنتجات ذات نوعية أفضل 
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 منتج متميز قد يؤدي الى ارتفاع األسعار بشكل كبيرإن تركيز املؤسسة على تقديم  فائض السعر:ارتفاع  -

 منتجاتو بين منتجاتها  السعري الكبيرمما يعني عدم قدرتها على كسب والء املستهلك في ظل الفارق 

باإلضافة إلى ذلك فاملؤسسة التي تتبنى هذه اإلستراتيجية تقوم بأنشطة مكلفة جدا  املنافسة،املؤسسات 

لم تستطع املحافظة على مستوى تكاليف قريب من مستوى  وإذا سعار،األ تنعكس بشكل كبير على 

تكاليف قريب من مستوى تكاليف املنافسين فانه من املمكن أن يصبح فائض السعر غير قابل للحفاظ 

 عليه.

 تتمثل في:أما بالنسبة ألهم الجوانب التي يجب التركيز عليها لتحقيق التميز 

بما أن استمرارية التميز مرتبط بإدراك القيمة من قبل العميل فان أولى متطلبات هذه اإلستراتيجية هي  -

 .إشباعها  الرغبات التي لم يتم وفهمتحليل االحتياجات 

 املنتجات.أن تكون للمؤسسة القدرة على تطوير  -

 لتوزيع،اقدرات تسويقية عالية بمعنى أن نجاح التميز وتحقيق ميزة تنافسية يتطلب توفر قدرات كقدرات  -

 الترويج. وقدرات

 التطوير. و اإلبداعالتركيز على  -

 .والتطوير.البحث  على اإلنفاق -

دة عما يقدمه يالقول فان تبني إستراتيجية التمايز يعني قدرة املؤسسة على تقديم منتجات متميزة وفر  وخالصة

يجية يسمح تبني هذه اإلسترات إن املستهلكين.من قبل  وفريدةعلى أنها مميزة  إليها يتم النظر أنعلى  املنافسون،

ب التركيز نجاحها يتطل وأن األخرى،للمؤسسة بخلق وضعية تنافسية نسبية مالئمة في مواجهة القوى التنافسية 

طلب األمر كما يت ،إشباعهاالرغبات املراد  وفهمعلى بعض جوانب التميز خاصة فيما يتعلق بتحليل االحتياجات 

 األخذ بعين االعتبار للمخاطر املرتبطة بها.

 للتنافس  FOCUS STRATEGYإستراتيجية التركيز  ثالثا:

ال تختلف هذه اإلستراتيجية تماما عن االستراتيجيتين السابقتين اذ تستند الى تضييق املج التركيز،هي إستراتيجية 

ال من التعامل ئات بديباختيار تجزئة أو مجموعة من التجز  تنتهجها تقومفاملؤسسة التي  الصناعة،التنافس ي ضمن 

الى  تسعى املؤسسات إذ معين،ي فهي تركز على خدمة فئة معينة من العمالء أو قطاع سوق وعليه ككل،مع السوق 

قل من أ وتكلفةاالستفادة من ميزة تنافسية في قطاع السوق املستهدف بواسطة تقديم منتجات ذات أسعار 

 املواصفات أو خدمة العمالء أو كألهما معا. الجودة،أو منتجات متميزة من حيث  املنافسين،

 مستويين:كنتيجة لذلك تتحقق امليزة التنافسية على 

ستوى األول يتعلق بتحقيق ميزة التكاليف األدنى الناجمة عن تركيز النشاط بشكل يتحقق معه تدنية امل -

 حد ممكن. أدنيالتكلفة عن طريق عوامل تطور التكلفة الى 
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املستوى الثاني فيتعلق بتمييز املنتج ضمن األجزاء املستهدفة بشكل أفضل تستثمر فيه عوامل تفرد  وأما -

 سب مع هذا التركيز.املنتجات بما يتنا

 باقيو كألهما يرتكزان على فوارق القيمة التي تخلقها املؤسسة لزبائنها ما بين األجزاء املستهدفة من قبل املؤسسة 

وتعمل هذه اإلستراتيجية على كسب امليزة التنافسية من خالل تلبية احتياجات استثنائية  الصناعة،أجزاء 

 قبل املؤسسات التي تعتمد على خدمة السوق بالكامل.أهملت من  والتيملجموعة من الزبائن 

تقوم هذه اإلستراتيجية على اعتقاد بأن التركيز على خدمة جزء معين من السوق يشكل كفاءة دفاعية أكثر من 

بمعنى أن املؤسسة ال تستطيع تحقيق التميز في الكلفة أو ميزة املنتج في حالة خدمة السوق  بالكامل،خدمة السوق 

من القوى  ماية سوقيةحركزت على أهداف سوقية معينة مما يعني تمتع املؤسسة ب إذا أنه باستطاعتها ذلك ككل اال

 رورة دراسة السوق املستهدف بعناية.ضالتنافسية مع 

 اإلستراتيجية:من مخاطر تطبيق هذه 

 .تضييع األرباح نتيجة عدم خدمة شرائح سوقية أكثر وبالتاليعدم االستفادة من وفورات الحجم الكبير  -

القطاع السوقي للمؤسسة مما يؤثر على األرباح خاصة مع عدم وضوح الفرق  إلىإمكانية اتجاه املنافسين  -

 التي تعمل على خدمة جزء من السوق. واملؤسسة

جملة من  ة تأخذ فيه املؤسساتمما سبق فان هذا النوع من االستراتيجيات يتطلب اختيار السوق املستهدف بعناي

احتماالت النمو ...... و غالبا ما يرتبط بحجم ، مدى قوة القوى التنافسية،العوامل بعين االعتبار كالربحية 

 ،بحيث تدرك هذه األخيرة أنها ال تمتلك املوارد الكافية التي تتيح لها املجابهة على مستوى السوق ككل،املؤسسة 

ت الصغيرة و املتوسطة التي ال تستطيع منافسة املؤسسات الكبيرة في السوق وبالتالي وعليه قد يناسب املؤسسا

  تركز جهودها على خدمة قطاع معين يصعب على املؤسسات العالقة خدمته بكفاءة أو تتجاهله نظرا لصغره

 .وعدم أهميته بالنسبة اليها بسبب تواجد أسواق أكبر تحقق لها مداخيل أكثر

ة نموذج قوى املنافسة يعكس وجه ،سلسلة القيمة ،ممثال في االستراتيجيات العامة للتنافس  Porterإن نموذج 

والكشف  ،نظر تأخذ في االعتبار العديد من العوامل و املتغيرات التي تسمح بتفسير املزايا التنافسية للمؤسسة

وبالرغم من  ،نشطة الداخلية املختلفةإلى الترابط بين األ باإلضافة ،عن مختلف التأثيرات الهيكلية للصناعة عليها

إال أنها واجهت العديد من االنتقادات لعل أهمها التركيز  ،في فهم امليزة التنافسية Porterالهامة ألعمال  املساهمة

كشف عنها  والتي ،على املحيط الخارجي في خلق التفوق و إهمال تأثير القدرات الداخلية للمؤسسة في تحقيق ذلك

 كر االستراتيجي من جهة و التغيرات البيئية املتسارعة من جهة أخرى.التطور الف
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 الفصل:خالصة 

 

التطرق م حيث ت التنافسية،لقد جاء هذا الفصل من الدراسة كمحاولة لفهم العناصر األساسية املتعلقة بامليزة 

تحدي فاملنافسة تعكس حالة من ال التنافسية،لى بعض املفاهيم األساسية التي لها عالقة بامليزة إبداية في ال

أما التنافسية فتتعلق بقدرات املؤسسة التي تسمح لها  النشاط،والصراع القائم بين املؤسسات ضمن قطاع 

ائص التي توفر و الخصأامليزة التنافسية فتتمثل في السمات  أما جيد،باملجابهة في السوق وتحقيق موقع تنافس ي 

 السوق.تنافسا قويا مدعما في 

 ة، واملحدداتالتنافسيأنواع امليزة  إلىالتطرق من خالل املبحث الثاني  التنافسية،وقصد التوسع في فهم امليزة 

 تحديدات رئيسية. أربعامليزة التنافسية والذي يمكن بتفاعل  الرئيسية لبناء

ي نموذج سية ممثال فهم االتجاهات الفكرية التي ساهمت في تفسير مصادر امليزة التنافألى إبعدها تم التطرق 

أيه لخما عاملين حسب ر  إلىنموذج قوى املنافسة ب فيعر  لى تأكيد اللوجستيك في إطار ماإاللوجستيك، وتخلص 

تأشير على مردودية املؤسسة وميزتها التنافسية، يتمثل العامل األول في جاذبية قطاع النشاط بينما يتمثل العامل 

الثاني في الوضعية التنافسية النسبية للمؤسسة اتجاه منافسيها و بالرغم من املساهمة الهامة اإلعمال 

نها واجهت العديد من االنتقادات لعل أهمها التركيز على املحيط الخارجي أ الإاللوجستيك في فهم امليزة التنافسية 

 .في خلق التفوق وإهمال تأثير القدرات الداخلية للمؤسسة



 سمير
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 تمهيد:

" والتي تعني   Logistikosإغريقي "  Logisticsموجود في حياتنا اليومية منذ القدم وأصل كلمة   كاللوجيستيإن 

calculation and reasoning  في  لوجستيك، بدأت كلمة " ¹من املنظور الرياض ي  واالستنتاجأي فن الحساب "

لوجيستي  –تكتيكي  –قطاعات ) إستراتيجي  53حينما تم تقسيم الجيش إلى  4121وذلك عام  43الظهور في القرن 

العشرين   فن تحريك الجيوش أما في القرن اللوجستيك بـتكتيكات صغيرة( وفي تلك الفترة كان تعريف  –هندس ي  –

كبير و سريع لتحريك الجيوش و إمدادها وبذلك عادت  و بالتحديد خالل الحرب العاملية الثانية كان هناك طلب

 الجيش األمريكي. عنداللوجستيات إلى الظهور  مرة أخرى  وبشدة و باألخص 

و ما إن وضعت الحرب أوزارها حتى بدأت تظهر دراسات تهدف إلى تطبيق اللوجستيات في مجال األعمال وخاصة 

و الذي أدى إلى ،1958لواليات املتحدة األمريكية في عام بعد الكساد الشديد الذي تعرضت له الشركات في ا

انكماش في األرباح بشكل ملحوظ مما أدى إلى البحث عن بعض النظم التي تساعد على التحكم في التكلفة وتعمل 

 تخفيضها.على 

 

 ماهية اإلمداد األول:املبحث 

 وأنواعه أهدافه ،أهميتهاإلمداد، مفهوم  األول:املطلب 

 اللوجستيكمفهوم  -0

لقد رأى كتاب إدارة األعمال تطـوير مصـطلح اإلمـداد وتطبيقـه فـي املجـاالت االقتصـادية، واعتباره فنا من         

فنون إدارة األعمال ذو األثر االقتصادي البـالغ. حيـث لـم يكـن هنـاك اتفـاق كامل على مفهوم اإلمداد بين الخبراء، 

ـداد تغيـر مـع تغيـر بيئـة األعمال والتنمية الصناعية. وفيمـا يلـي سـنورد بعـض مفـاهيم كما أن محتـوى ومفهـوم اإلم

 1اللوجسـتيك حسـب التطـور التاريخي ومن بينها ما يلي: 

 األمريكية للتسويقبطة الرا 1:التعريف”"MarketingAmericanAssociation  ومناولةحركة : "4311سنة 

التوزيع  أنشطة على ركزالتعريف  اإن هذ".االستعمالاالستهالك أو نقطة اإلنتاج إلى نقطة  منالبضائع 

 . املادي فقط

 الخاصة العمليةتلك  هو ، "اللوجستيك4313االعمال اللوجستية بالو. م. أ. سنة  إدارةمجلس  2:التعريف 

مات ذلك والسلع النهائية واملعلو  للموارد الخام، التدفق والتخزين الكفء والفعال رقابةبتخطيط   تنفيذ، 
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مع  باملقارنة.1"إرضاء العمالء  متطلبات تحقيقاالستهالك بغرض مكان إلى  اإلنتاج مكانمن ذات العالقة 

 حديدت الخدمة املقدمة للعمالء، توقعات السوق وهي:  اللوجستيةفي املهام توسع  هناك، التعريف السابق

 مواقع املصانع واملستودعات.

  10التعريف:Magee تقنية مراقبة وإدارة تدفقات املوارد واملنتجات من مصدر التموين إلى  4311، سنة "

فقات المواد تد تحريكة ـات للمراقبـالتقنيمن  مجموعة جستيكاللو Mageeر ـاعتب "،نقطة االستهالك

 من االستهالكط نقاج إلى نتاات اإلحدو من و جهة منج نتااإلمراكز ى ـإلين وـدر التممصا منوالمنتجات 

 .أخرى جهة 

  ادي ـالمع ـوطني إلدارة التوزيـس الـالمجل:14التعريفNCPDM بين  التكاملمصطلح يصف ، "4343نة ـس

، امـللمواد الخل دفق الفعاـة التـاقبمرذ وـالتنفي، يطـالتخطبهدف  وذلكاألنشطة  أكثر( من أو)اثنين 

 هذه تشمل أن ويمكن كستهالاال نقطةى ـأ إلـالمنشئية من نقطة النها اتـنعة والمنتجـالمصف ـالنص

 املتعلقة بالتوزيع، مراقبة املخزون، االتصاالت،بالطلب التنبؤ، الءـة للعمـة المقدمـالخدمنوع على  األنشطة

، ازنـانع والمخـاقع المصمويد تحد ،البيع وقطع الغياربعد  ماة ـم، خدوإعداد الطلبياتالمواد مناولة 

لك كذالفعلي للسلع ول والنقل النق، تنظيم التفاوض، المعادةئع اـة البضـلج، معافـالتغلي، تياترـالمش

هذا  أن ضوحبو أن نرى يمكننا 1962)سنة)بق السا  NCPDMمع تعريف نةلمقاربا".ازنـوالمخين زـالتخ

ين وـالتميف التعر ذاه يشملذلك إلى باإلضافة ، )والرقابةالتخطيط (إدارة ك جستيكاللويعتبر التعريف 

 .وإعادة التدوير

  15التعريف:Stoneالحصول  من حيث كيفيةالحاجات  ، فقد عرف اللوجستيك بأنه: "علم وفن يحدد

 ".عليها وتوزيعها واالحتفاظ بها في حالة جاهزة للتشغيل

  10التعريف:Heskett James حركة وتنسيق العرض والطلب في تسهل األنشطة التي  إدارة" 4341، سنة

 ".الزمانية املنفعة املكانية وخلق 

  وتنظيم األنشطة إدارة ، "اللوجستيك هو فن وعلم 4314ك سنة جستياللوهندسة  جمعية:18التعريف

 التوريد )التموين( وصيانة الدعم لخدمة األهداف والتنبؤاتسيلة التقنية املتعلقة باملتطلبات وتصميم و 

تقنية التحكم في الحركة املادية  جستيك هواللو، "4311سنة  Pacheet J. colin: 51والعمليات". التعريف 

في الوقت  أن تكون إلى تميل البحث عن تزامن الوتيرة داخل سلسلة العمليات التي  إلىسعيا لتدفقات السلع 

 الختناقات". او  التعطالتلتفادي  وذلك"JIT"املحدد

  12التعريف :Nultyet Ratliff  عبارة عن مجموعة من األنشطة املتعلقة بــــ: هو  جستيكاللو"، 4331سنة

 النقل مهام اللوجستيكويشمل .  جستيكاللوفي سلسلة  لعـوالسوتسليم القطع حركة، تخزين اكتساب، 

 ".والتسويق نتاجباإل مرتبط وإدارة املواد واملخزون، وهو ، التخزين، التوزيع

  01التعريف:Aslog ، لجودة التكلفة وا من حيثاألقل  علىأن توفر   الوظيفة التي تهدف إلىهو اللوجستيك

نتجات عمليات حركات املتحديد جميع إلى ر ييش يوجد الطلب. وهوحيث  املكان والزمان إلىاملطلوبة، املنتج 
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ورحالت  النقل، إعداد الطلبيات، املناولة، املخزون إدارة، املشتريات، املخازن موقع املصانع،  مثل

 ".التسليم

إعادة تدوير و  البيعبعد خدمات ما على يحتوي ال  ولكنه، 1972سنة NCPDMتعريف يف التعر هذايشبه 

 املنتجات.

  00التعريف:Logistics (IL) of Institute رداملوايد تحد فعلهو  للوجستيك: "اللوجستيكتعريفين اقترح 

بعرف سلسلة التوريد  وبعدها".اإلدارة االستراتيجية لسالسل التوريدهو أو اللوجستيك "الوقتمع مرور 

 ينوـلتماقد تحتوي على أنشطة ، األحداث إلرضاء الزبائنتسلسل التوريد هي سلسلة على النحو التالي: "

 جستيكاللو وهنا".ااالعالم اآللي وتكنولوجيين زـالتخ، املرتبط بهال والنق النفاياتإدارة يع، التوز، جنتااإل

 .إعادة التدوير واالعالم اآلليين، زـالتخـل، النقيع، التوز، جنتاإلااإلدارة اإلستراتيجية ألنشطة التموين هو 

  جستيك اللوإدارة مجلس :09التعريفCouncil Logistics Management (CLM) :جزءهو  "اللوجستيك  

 أنشطةى ـعل الرقابة، التنفيذ وسائل، التخطيط عملياتيغطي  وهو، ادمداإلسلسلة  أنشطةمن 

أ ـالمنشمن نقطة ذات العالقة  والبيانات واملعلوماتالمواد ، تخزين وادـللمل اـالفع االنسيابجستيك، اللو

 أننجد  يفالتعرهذا في ".رضاهمكسب أو االستهالك ألغراض توليد القناعة لدى الزبائن طة قنى ـإل

ى ـعلز يالترك، مع وادـالمانسيابية الرقابة والسيطرة لرفع كفاءة  و والتنفيذالتخطيط يشمل  جستيكاللو

 . املعلومات والبيانات

  00التعريف:The Logistics Institurel (TLI)عبارة عن مجموعة من الوظائف املرتبطة هو  " اللوجستيك

نة لمقاربا".املوردين والعمالءبين ) معلوماتية ونقدية، مادية تدفقاتواألموال( بتدفقات السلع، املعلومات 

 .والتدفقات املاليةاملعلومات على تدفق  بشكل واضح تؤكد من التعاريف غيرهامع 

 :اللوجستيك وأهدافأهمية  -9

 :أهميةاللوجستيك9-0

إن االهتمام الجاد باألنشطة اللوجستية في منظمات األعمـال لـم يظهـر إال عنـدما بـدأت تكلفتـه في التضخم             

ق امليزة ي وتحقيريـق نحـو تـدعيم املركز التنافس بشكل ملحوظ، وعندما أيقنت اإلدارة فـي هـذه املنظمـات أن الط

ة اللوجستيك تعود لعد وأهميةالتنافسية وزيادة األرباح إنمـا يبـدأ مـن خـالل خدمـة العمـالء وخفض التكاليف. 

 منها:أسباب نذكر 

 رة إلىبالضرو التكاليف و هذا ما يؤدي  تدنية واعتبارات التكلفة العالية: تؤدي إدارة اإلمداد إلى تخفيض  -4

 1االستثمار.تحسين ربحية املنظمة و بالتالي العائد على 
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إن االتجـاه نحـو العوملـة فـي الصـناعة وكـذلك االهتمـام بالتسويق الدولي أصبح  :والتوزيعطو ل خطوط اإلمداد  -3

ـة أعمـال داخل كل منظم يعتمد إلـى حـد كبيـر علـى األداء اللوجسـتي، لهـذا تزايـد االهتمـام باألنشطة اللوجستية

وخاصـة تلـك الشـركات متعـددة الجنسـيات أو الشركات كبيرة الحجم التي ال يقتصـر إنتاجهـا علـى األسـواق 

 1الطويل.ذلـك بسـبب تكلفـة خطوط اإلمداد والتوزيع  املحليـة و

اللوجستيك مهم لإلستراتيجية: تبذل الشركات وقتـا طـويال وجهـدا كبيـرا فـي سـبيل إيجـاد السبل التي يمكن أن  -2

ملنتجـات ا التكلفة( أسعارتميز منتجاتهـا عـن غيرهـا مـن املنافسـين. أي إن إسـتراتيجية التمـايز وخاصة في 

ل اللوجستية من حيث التكلفة وخدمة العمـالء، فالشـركات إلـى حـد كبيـر علـى األداء الجيـد لألعمـا تتوقـف)

التـي نجحـت فـي إدراك التميـز فـي الخدمة اللوجستية تكو ن قادرة علـى بنـاء ميـزة تفضـيلية مقارنـة بالشـركات 

 2املنافسـة لهـا، وتساعد املنظمة على التوسع في السوق وزيادة حصتها السوقية وربحية املؤسسة. 

تيك يضيف قيمة ذات داللة للعميل: مما الشـك فيـه أن أي سـلعة أو خدمـة ال تتمتـع إال بقيمة قليلة اللوجس -1

هودا عندما تبذل املنظمة ج لكـن عندما ال تكون متاحة للعمالء املحتملـين فـي الوقـت واملكـان املناسـبين. و

متميـزة فـي سـبيل تـوفير هـذه املنتجـات أو الخـدمات لعمالئهـا الحاليين واملحتملين في الوقت واملكـان املناسـبين 

مـن خـالل تجهيـز الطلبـات واملعلومـات والتخزين والنقل وغيرها فإن ذلك سوف يزيد من القيمـة املضـافة إلـى 

لنسـبة للعمالء. فرضا العميل يتوقف بصفة أساسية على االطمئنـان إلـى تـوفير املنتجـات مـن هـذه الخـدمات با

 3خـالل انسيابها وتدفقها بواسطة األنشطة اللوجستية املختلفة. 

جاهز، التزايد رغبة العمالء في الحصول على اسـتجابة مناسـبة وسـريعة: إن نجـاح سالسـل األكـل السريع أو  -3

لبات للمنازل، انتشار ماكينـات الصـرف اآللـي، واإلقبـال علـى استعمال االنترنيت والبريد الط توصيل

لع من الس رغباتهم احتياجاتهم وااللكتروني في السنوات األخيـرة جعـل العمـالء يتوقعـون الحصـول على 

ة فـي التصنيع اآللي، واملرون أنظمة املعلومات، وعمليات والخدمات في وقت قصـير.إضـافة إلـى ذلـك فـإن تطـور 

الحجم الكبير، وكـذلك التسـويق ذو  اإلنتـاج والتنمـيط، سـاعد املنظمـات على إتباع ما يعرف باإلنتاج ذو

الحجـم الكبيـر. وفـي ظـل كل هذا أصبحت األنشطة اللوجستية تمثل أهمية خاصة والتـي تجسـدت فـي تسـهيل 

لسوق من خالل السـرعة فـي تـوفير السـلع والخـدمات التـي تتفـق مـع االسـتجابة السريعة للعمالء في ا

 4احتياجاتهم ورغباتهم، والتي تعتمد على تدفق املعلومات والتعبئة والنقل والتخزين وغيرها.

 

 :أهداف اللوجستيك 9-9

تبذل املنظمات وقتا طويال و جهدا كبيرا في إيجاد السبل التي يمكن أن تميز منتجاتها عن غيرها من املنافسين، أي 

أن إستراتيجية التميز وخاصة في التكلفة تتوقف إلى حد كبير على كفاءة و أداء أنشطة اإلمداد من حيث التكلفة 

، و بلغة األحرف فإن أنشطة اإلمداد يمكن أن تساعد 4ء  و أيضا على فعالية هذه األنشطة من حيث خدمة العمال

                                                           
 .33، ص 2003/2002، رمص :سكندريةاإلمعية، الدار الجا، المادي يعوالتوزاد مداإل:جستيةاللول إدارة األعما يمقدمة فيس، إدرحمن عبد الرثابت 13

 .25مرجع سابق، ص  إدريس،ثابت عبد الرحمن 2
 25صالسابق،  املرجع نفس3

 37.مرجع سبق ذكره. صاللوجستيات واملفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل 4
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املنظمة على التوسع في السوق  و زيادة حصتها و بالتالي رفع مردوديتها مع خلق القيمة بالنسبة للعمالء و موردي 

يمة ق  املنظمة و هذه القيمة يمكن التعبير عنها من زاويتين هما الوقت و املكان فاملنتجات و الخدمات تكون  بدون 

 أو ليس لها قيمة إال إذا أصبحت في متناول  العمالء من حيث الوقت و املكان الذي يحقق رغبتهم. 

 :1األهداف التي تسعى أنشطة اإلمداد لتحقيقها فيما يلي تلخيص أهم ويمكن

 ل في أي شغيتخفيض تكاليف أنشطة اإلمداد : تشكل تكاليف أنشطة اإلمداد جزءا كبيرا من تكاليف الت

تكلفة أنشطة اإلمداد و تسعى إلى ترشيدها على النحو الذي  بعناصربدأت تم  دارة منظمة، لذلك فإن اإل 

يساعد على ترشيد التكاليف الكلية و بالتالي زيادة الربحية و من بعض الوسائل التي تستخدمها املنظمات 

لتخفيض أنشطة اإلمداد ما يسمى بعملية التبسيط مثل الحد من عدد املخازن  غير الضرورية، التقليل 

ملية به و التشغيل و اإلنتاج و كذلك ع االحتفاظخزون و رأس املال املستثمر فيه و تكلفة من مستويات امل

الشحن للعمالء و االلتزام بمواعيد التسليم، بشرط أال يكون  لهذه العمليات آثار عكسية على مستوى  

 خدمة العمالء. 

  ذلكو تتمثل القيمة االقتصادية للتخزين في خلق املنفعة الزمانية  واالستهالك:تحقيق املوائمة بين اإلنتاج 

وظيفة اإلمداد تمثل إضافة لقيمة  أخرى فإنالطلب عليه و من ناحية  السوق وقتبتوفير املنتج في 

املنتجات من خالل خلق املنفعة املكانية، أي إتاحة املنتج في أماكن بخالف أماكن اإلنتاج و حيث يوجد 

التعبئة تساعد على تسهيل النقل و التخزين و املناولة و من ثم إضافة  أخرى فإنو من ناحية  الطلب عليه

 متمثلة في الحفاظ على شكله و حمايته. أخرى للمنتجقيمة 

  ثم من و مستوى الطلبالعمالء سيؤثر بشكل مباشر على  مستوى خدمةإن  العمالء:تحسين خدمة 

 لتنافسية األساسية أمام املنظمة. خلق امليزة ا وبالتاليحجم املبيعات 

  إن اإلدارة الفعالة ألنشطة اإلمداد يمكن أن تساعد على تحقيق استقرار  األسعار:تحقيق االستقرار في

األسعار فإذا زاد املعروض من سلعة ما فعلى املنتجين القيام بتخزين كميات كبيرة من هذا املنتج إلى أن 

 استقرار أسعار املنتجات. بالتالي و والطلبيتحقق التوازن بين العرض 

  يضوتخفيجب أن تعمل اإلدارة الفعالة ألنشطة اإلمداد على السرعة في التسليم  النقل:زيادة كفاءة 

 من خالل:   وذلكتكلفة النقل 

 اختيار وسيلة النقل املناسبة.  -

 .ملواعيد التسليم واملناسبةلجدولة املوضوعية ا -

 وسائل النقل.  واستئجاراملفاضلة بين اعتبارات امتالك  -

 أفضل العروض.  للحصول علىاملفاوضات مع مؤسسات النقل  -

                                                           
 .45.ص3551 اإلسكندرية.، الدار الجامعية للنشر، اإلمداد و التوزيع املادي-ثابث عبد الرحمن إدريس. مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية1
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م أكبر ونشاط مستمر ودائ مردودية  على أهداف معينة تسعى املؤسسة بواسطتها إلى بلوغ  ينطوي اإلمدادكما 

 1التالي:على النحو 

تي من بأقل تكلفة لتناسب الحاجة ال الحصول عليهايقصد بالجودة تلك النوعية التي يجب  الجودة املناسبة: -4

من  ينمستوى مع الحصول علىأجلها يتم الشراء بمعنى أن مفهوم الجودة هنا مرتبطة بمالئمة ومدى إمكانية 

حيث تمارس وظيفة اإلمداد رقابة إيجابية على الجودة والتكلفة الخاصة باملواد  توفيرها،املواد املطلوب 

 .األولية

قيمة االحتماالت للتكاليف عند املورد فيما يتعلق بإنتاج الصنف املطلوب شراؤه )تكاليف  املناسب:السعر -2

األجور، أعباء التصنيع واألعباء العامة( ويمكن تعريفه بأنه تلك القيمة التي يمكن التصفية بها مقابل الشراء أو 

 وامل هي: توفير االحتياجات املطلوبة وهذه القيمة في الواقع مرتبطة بكثير من الع

 النماذج وقوانين األسعار. -

تنشر البورصات في األسواق املحلية والدولية أسعار بعض السلع  البورصات:النشرات التي تصدرها  -

مثل)البترول، القطن ويعتمد عليها ملعرفة أسعار هذه األنواع، ورتب كل نوع، وتكون كمية الشراء كبيرة 

 .مما يجعل حجم الصفقات كبيرا(

املعلومات السعرية كما تقوم املؤسسات  الحصول علىمن املصادر الهامة في  بيع: يعتبرونالمندوبي  -

 بتزويد مندوبيها بسلطة املعلومات أو االرتباط بأسعار مع مندوبي املؤسسات املشترية. 

تحديد الكمية املناسبة يحكمها العديد من العوامل منها طبيعة املواد املشتراة  الشراء بالكميات املناسبة:-3

وطبيعة اإلنتاج، الظروف االقتصادية واتجاهات العرض والطلب، إمكانيات التخزين املتوفرة والتسهيالت 

 الخاصة به، تكلفتي الطلب والتخزين والظروف املالية للمؤسسة. 

صد به الوقت الذي يتم فيه توريد املستلزمات فيه وأال يتناسب مع احتياجات يق الشراء في الوقت املناسب:-4

 اإلدارة الطالبة والذي يضمن عدم تعطيل اإلنتاج.

تعتبر عملية اختيار املورد املناسب من الخطوات األكثر أهمية، حيث تتطلب تحليل  : املناسباختيار املورد -5

لكشف ا املعلومات التي سبق جمعها عن املوردين، لذلك فإن التحليل ينصب على األسلوب الذي يمكن من خالله

 .عن أهم الخصائص التي تتصف بها كل من هذه املصادر

 يمكن أن نذكر ما يلي:  باإلضافة إلى األهداف السالفة الذكر 

  أو مـا يسـمى بإدارة  ومخرجـات(مـدخالت )والخارجـة تحقيق أفضل تنسيق بين التدفقات الداخلـة

 تجنب االختناقات واألعطال   -التدفقات 

                                                           
لغواطي إيمان، فعالية وظيفة اإلمداد في املؤسسات اإلنتاجية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في علوم التسيير عوالي مسعودة و 1

 31 ص، 3551-3554الجامعية  السنة -املدية  –تخصص مالية، املركز الجامعي 
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  خلق القيمة للزبون واملساهمين وكل أطراف املصلحة مع  -تحقيق التدفق األمثل للعمليات

 املؤسسة  

  أصفار  53تحقيق ما يسمى بـ(les cinq 0 )1  :2والتي تتمثل في 

لفة فـي التك وفـورات وصفر مخزون: تقليل ما أمكن من املخزون يـؤدي إلـى تخفـيض التكـاليف،  -

 الناتجة عن ذلك.  

 صفر آجال: تقليل الزمن املستغرق في دورة الطلب مما يؤدي إلى خدمة جيدة للعمالء.   -

عـن طريـق اسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة مثـل الفـاكس، االنترنيـت، االنترانت، صـفر أوراق:  -

الحاسب اآللي، الكمبيوتر كـل هـذا يقلـص مـن اسـتخدام األوراق، وكـذلك يزيد من سرعة ، الهاتف

 االستجابة.  

ة حقيـق خدمصفر أخطاء: عدم وجود أخطاء في املنتج يعني الـتخلص مـن املـردودات وبالتـالي ت -

 جيدة للعمالء وتخفيض التكاليف.  

صفر تعطل: يجب أن تكون الصيانة قبل وقـ وع العطـل ولـيس عنـد حدوثـه. وهـذا يسـمى بالصيانة  -

 الوقائية.  

كذلك يهدف اللوجستيك إلى توفير: املنـتج الصـحيح، بالكميـة الصـحيحة، بالحالـة الصـحيحة، في املكان الصحيح، 

 الصحيح، للعميل الصحيح وبالتكلفة الصحيحة.  في الوقت 

 

 :أنواع اللوجستيك - 0

 3وأهدافها:حسب اختالف طبيعتها  وهذايمكن التفريق بين عدة أنواع مختلفة للوجستيك 

 

 :(Logistique d’approvisionnement)لوجستيك التموين -0

 اإلنتاجية. واملراكزمح هذا اإلمداد بتوفير املواد األولية الالزمة ألنشطة املصانع يس            

 :(Logistique d’approvisionnement général)   العام التموين  لوجستيك -9

 اتواإلدارات)مستلزميسمح هذا اإلمداد بجلب املواد املختلفة الالزمة ألنشطة املؤسسات الخدمية 

 املكاتب مثال(  

 :(Logistique de productionاإلنتاج) لوجستيك -0

 اإلنتاج.  وتخطيطالضرورية لعملية اإلنتاج  واملركباتيهتم بجلب مختلف املواد 

 : (Logistique de distribution) لوجستيك التوزيع -4

                                                           
1 0 Stock, 0 Délie, 0 Papier 0 Défaut, 0 Panne.   

ة، ملعبد العزيز بن قيراط، أداء وجودة الخدمات اللوجستية ودورها في خلق القيمة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير، جامعة قا2

 11ص 2009/2010السنة الجامعية 
31 Yves Primor. Logistique–production-distribution-soutien.3é Edition. DUNOD, Paris. 2003.page04  
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ما في محالت البيع ذلك إ ويتممن قبل املوزعين  والسلعيتعلق بإمداد املستهلكين النهائيين باحتياجاتهم من املواد  

 . الشخصية أو األسواق التجارية الكبيرة

 : (Logistique militaire)وجستيك العسكري لال -5

 الحربي للجنود في ميادين املعارك والعتاد املؤوناتيهتم بتوفير 

 : (Logistique de soutien)الدعم لوجستيك  -0

ميدان الطيران، الطاقة،  أخرى مثل:أنه امتد إلى ميادين  العسكري غيرظهر هذا النوع في امليدان 

 الصناعة، ...

 أجل استمرار عمل أي نظام معقد.  ضروري منبتنظيم كل ما هو  ويقوم

 : (service après vente après vente)بعد البيع خدمة لوجستيك نشاط -8

ستوى ميتمثل في أن هذا النشاط يتم على  بينهمافرق يقترب مفهوم هذا اإلمداد من اإلمداد الداعم غير أن هناك 

 . غالبا" إدارة الخدمات "لتشير إلى قيادة هذا النشاط وتستعملبيع املنتجات  األسواق

 المطلب الثاني: اللوجستيك العكسي

 تعريف اللوجستيك العكس ي - 0

يركز على إدارة املواد التي تغطي كافة الوظائف من األول: عادة ما يتم تعريف اللوجستيك في اتجاهين، االتجاه 

املادة الخام إلى اإلنتاج في املصنع، واالتجاه الثاني: يشمل حركة املنتجات من املصنع إلى العميل  الحصول على

ة للوجستيك فهو يتعامل مع املناولة والتخزين وحرك اتجاها ثالثااللوجستيك العكس ي ليضيف  النهائي. ويأتي

املستهلك إلى املنتج أو للمورد وتتضمن عودة الوحدات املعيبة والحاويات أو  عكسيا منالتي تتدفق  املواد

العكس ي باسم لوجستيك املسؤولية البيئية لكونه يساعد على إعادة تصنيع  أيضا للوجستيكالصناديق. ويشار 

 يساهم في خفض التكاليف. االخ( مموالعبوات... )الزجاجاتاملواد 

تعريف اللوجستيك تم  ، حيث 4331سنة  Rogers -Lembkeet من  كل تعريف هو األكثر شيوعا والتعريف

امة الصنع  والتاملنتجات تحت الصنع  ،والرقابة على املوارد الخام ،التنفيذ ،عملية التخطيط" :  على أنهالعكس ي 

ضمان االستخدام الفعال  معقيمة  خلقواستئناف  هدفواملعلومات من منطقة االستخدام إلى نقطة املنشأ، ب

بواسطتها قبول  يتمالتي  العملية ، على أنه " 3555في سنة   Dowlt shahi،ويعرفه "البيئة  علىللموارد  وتأثيراتها 

لتصرف ا أوتدويرها، تجديدها إلعادة ك ستهالاالاملصنع منتجات معيبة بصورة منتظمة أو أجزاء مرسلة من نقطة 

 بق.السايف التعر ماإلى حد يشبه  يفالتعر. هذا "فيها

 التخطيط، التنفيذ ورقابة األداء:  عن: عمليةسبق، اللوجستيك العكس ي عبارة  مما 

 الخام.في استخدام املواد  -

 .املخزون، اإلنتاج واملنتجات النهائية -

 املورد.إدارة سلسلة املعلومات من العميل إلى  -
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 اللوجستيك العكس ي  مجاالت - 9

ليف عدة خيارات منها تفادي تغ وعموما توجدتختلف تصرفات املشروعات املختلفة اتجاه اللوجستيك العكس ي 

أو ربما من خالل التكامل األمامي مع  املنتجات وذلك عن طريق نقلها أو استعمال الحاويات التي يمكن عودتها

 األمثل هو يكون الحللعبوات وربما التوقعات العكسية أو تعبئة املنتجات قرب األسواق وإعادة تصميم ا

تجميع العبوات وإعادتها للمورد أو إرسالها  أخرى مثلخيارات  يكون هناكاستخدام توليفة من هذه الخيارات وقد 

 إلى مركز إصالح إلعادة استخدامها 

في االعتبار  اللوجستيك العكس يأو التبرع بها إلى جمعية خيرية أو تحويلها إلى خردة وبيعها. والحقيقة أن أخذ تكلفة 

يؤدي إلى تغيير بعض القرارات مثل اختيار املورد، طريقة التغليف والتعبئة، بدائل اإلنتاج واملناولة والتخزين  قد

والنقل إذ تشير الدراسات إلى أن التغليف الذي يمكن إعادته في الصناعة يمثل إستراتيجية لوجستية مربحة ، بيد 

وجود عيوب مالية ترتبط بتلك اإلستراتيجية فالدراسات التي أجريت في كل من هولندا وأملانيا أن هناك دليل على 

أوضحت ضرورة وجود بنية أساسية مستقلة للوجستيك العكس ي مما يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل، كما تبين أن 

 استخدام الحاويات التي يمكن إعادتها أثرها إيجابيا  على البيئة .

دى الدراسات األملانية أن الرحالت املتعددة للحاويات تخفض االحتياج إلى الطاقة واملياه والتلوث إذ أفصحت إح

كما أن تكلفتها تتوقف على تكلفة دورة حياتها وليس فقط على تكلفة اللوجستيك العكس ي، إذ يجب أن تؤخذ في 

 اسية الالزمة لدعم الحاويات التي يمكنالحسبان الرحلة الكاملة للحاوية وعدد الرحالت املستخدمة والبنية األس

 . إعادتها

 : مراحل اإلمداد العكس ي.15الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .12ص ، مرجع سابق، العزيز بن قيراطعبد  :املصدر

 اختياراملنتجاملتاح

 إعادةاالستخدام

  

 التجديد التصليح

 إعادةاالستخدام
 إعادةتشكيلاملنتج

 اللوجستيكالعكسي

 االسترجاع

 إعادةالتدوير

 فناءاملنتج

 توزيعاملنتج
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 ملبحث الثاني: العملية اللوجستية في املؤسسةا

 املطلب األول: املدخالت اللوجستية

 غير ملموسة: ومواردتنقسم املدخالت اللوجستية إلى موارد ملموسة 

 وتشمل كل من املواد األولية، معدات اإلنتاج واملوارد املالية. :امللموسةأوال: املوارد 

لها تأثير بالغ على جودة املنتجات، لذا يجب على املؤسسة أن تحسن اختيار مورديها  األولية:املواد  -4

 والتفاوض على أسعارها وجودتها. 

التي تحقق القيمة املضافة الناتجة عن تحويل املواد  أصول املؤسسةتعتبر من أهم  اإلنتاج:معدات  -3

طول أل األولية إلى املنتجات، لذا يجب على املؤسسة ضمان سالمتها، تشغيلها وصيانتها بهدف تحقيق فعالياتها 

 ممكن. وقت

توسيعها في نطاق أكبر كفتح قنوات  السوق أوبخلق منتجات جديدة وطرحها في  حتسم املالية: املوارد -3

جديدة للتوزيع، لذا يجب على املؤسسة أن تحقق صحتها املالية باستمرار وتحافظ عليها بهدف تعزيز 

 موقفها التنافس ي وتطويره على املدى البعيد. 

 

 ما يلي:   موتض امللموسة:املوارد غير  ثانيا:

إن العامل التكنولوجي من أهم املوارد الداخلية القادرة على إنشاء امليزة التنافسية، بحيث يستمد  التكنولوجيا: -4

أهميته من مدى تأثيره على امليزة التنافسية وعلى املؤسسة اختيار التكنولوجيا املناسبة لها والتي تجعلها في موضع 

 أسبقية على منافسيها. 

، بحيث ئةلهذه البياستماع ويقظة دائمين  تكون فيفي ظل بيئة تنافسية يجب على املؤسسة أن  املعلومات: -3

تلعب املعلومات دورا مهما ألنها تشكل مصدر الكتشاف خطط املنافسين، وتحركاتهم وكذا متغيرات األسواق مما 

 يسمح للمؤسسة من اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت املناسب. 

املعلومات التقنية والعلمية واملعارف الجديدة الخاصة بنشاط املؤسسة بحيث تستمدها هذه  تتضمن املعرفة: -2

من مراكز البحث مثال، كما يمكن أن تنتجها من خالل حل مشاكلها التنظيمية واإلنتاجية وتساهم األخيرة 

 ة. املعرفة في إثراء القدرات اإلبداعية بشكل مستمر مما يسمح بخلق مزايا تنافسية حاسم

 

 .الكفاءات ثالثا:

ألنها ذات طبيعة تراكمية من جهة وصعبة التقليد من قبل املنافسين  أصول املؤسسةتعتبر الكفاءات أصل من 

البشرية اآلن تعد أهم ميزة تنافسية للمؤسسات وهذا  دالبشري. فاملوار ألنها تمس العنصر  أخرى وهذامن جهة 

 إلمكانية تحقيقها مزايا تنافسية من خالل قوة عاملة أكثر كفاءة والتزام ومهارة. 
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 لب الثاني: املخرجات اللوجستيةاملط

 

 في:تتمثل املخرجات اللوجستية 

 رةهذه األخيتسعى املؤسسات إلى تحقيق حصص سوقية عالية باالعتماد على الجودة، وتتحقق  الجودة: -4

حتى تلك التي و  الزبون املعلنةعندما تنجح املؤسسة في تصميم وتنفيذ وتقديم منتج يشبع حاجات وتوقعات 

قومات ماد على امللم يفصح عنها، ويمكن للمؤسسة أن تحقق ميزة أو مزايا تنافسية عن طريق الجودة باالعت

 : 1التالية

 استلهام حاجات وتوقعات العمالء كأساس لتصميم املنتجات وكافة وظائف ونظم الشركة.  -أ

 جعل الجودة على رأس أولويات اإلدارة العليا.  -ب

 تنجح في األداء املتميز القائم على االبتكار.  قوى عاملةاختيار وتدريب وحفز  -ت

 تصميم سليم للمنتجات وتنفيذ سليم للتصميمات.  -ث

 تطوير عالقات إستراتيجية مع املوردين.  -ج

تبني فلسفة تأكيد الجودة املنسجمة مع مبدأ الجودة من املنبع، واألداء السليم من املرة األولى  -ح

 . همراقبة الجودة التي تنحصر في التحقيق من وجود الخطأ أو االنحراف بعد وقوعبدال من فلسفة 

 تبني مفهوم التحسين املستمر تحت مظلة إدارة الجودة الشاملة. -خ

 تطلب األمر. املرن كلماالتزود بتجهيزات فاعلة تيهئ مقومات اإلنتاج  -د

 املنفعة: -9

كانت املنفعة  فإن الخدمة،وهي القيمة أو املنفعة امللموسة التي يسعى العمالء إلى الحصول عليها عند شراء املنتج أو 

ت توقعاته كان وإنالتي سيحصل عليها العميل من املنتج أعلى من توقعاته فسيحقق حالة من الرض ى عن املنتج، 

 2أعلى من الفائدة الفعلية للمنتج فقد يشعر بخيبة نتيجة لذلك.

 أنواع أهمها: واملنفعة               

 توفرهاو الذي يحتاجونها فيه  الزبائن في الوقت ورغباتاملنفعة الزمانية: هي عملية تلبية حاجات  -

 في الوقت املناسب.

الضبط بالزبائن في املكان الذي يريدونها فيه  ورغباتاملنفعة املكانية: هي عملية إشباع حاجات  -

 تكبد عناء البحث عنها. دون 

 املبحث الثالث: أهمية اللوجستيك في خلق امليزة التنافسية.

 جودة كمحدد لتنافسية املؤسسةاملطلب األول: ال

أيضا جودة العمليات باإلضافة إلى جودة األمور  وتعنيكما يدركها الزبون  والخدمةإن الجودة تعني جودة املنتج 

 به. تتأثر وتؤثر على املنتج  والتياملتعلقة بالبيئة 

                                                           
 368-367ص   2001سعيد ياسين عامر، اإلدارة و تحديات التغيير،دار الكتب، اإلسكندرية، مصر   - 1

 . 59، ص 1990-51العدد و الصناعة الجزائرية "، مجلس املقياس  والنوعيةسعيد أوكيل: " مشاكل الجودة  -2
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 ماهية الجودة -0

ذا " للداللة على نفس املعنى وتعتقد ه والجودةعند التطرق إلى املنتوج عادة ما تستعمل كلمة " النوعية 

لى مخـتلفة لنفس املنتوج أو للتعرف ع على أحجامخلط بين املفهومين ألن النوعية يمكن أن تستعمل للداللة 

ركيبة أو لونه أو شكله
ً
كلمة الجودة ألنها أكثر دقة كما هي في قاموس  استعمالوقد فضلنا 4مصدر املنتوج أو الت

 1.ة العالية من النوعية أو القيمةأكسفورد تعني الدرج

وهي تمثل مجموعة السمات والخواص للمنتوج التي تحدد مدى املالئمة لتحقيق الغرض الذي أتيح من 

رغبات املستهلك املتوقعة التي تعتبر املواصفات القياسية املحدد األساس ي للجودة والتي تشكل أعمدة  ليلبيأجله 

أساسية تقوم عليها جودة اإلنتاج وجودة الخدمات ومن خالل هذه األعمدة األساسية يمكن إحداث عمليات 

اجة لجودة على انها تلبية حالتطوير املطلوبة لتلبية الغرض الذي يستعمل فيه منتوج معين، كذلك عرفت ا

 2.الرغبة املقصودة

 أهم املختصين على أنها:   عرف الجودةهذا وقد 

 (. 1956أرماند فيجنوم للعميل )الرضا التام  -

 . (1979)كروس ياملطابقة مع املتطلبات  -

 (.1983العيوب )جوارن مميزات املنتوج املطلوبة من قبل العميل ورغبات  احترام -

 les meilleurs pratiques duفقد عرف الجودة في كتابه     Jean Dill Manوحسب  -

managementنظره كسالح إستراتيجي  تعتبر فيأربعة مستويات للجودة التي  خالل تحديده

 ( الذي يمثل مستويات الجودة4للمؤسسة كما هو موضح في الجدول )

  

                                                           
 .71، ص 2000و الطباعة، عمان  والتوزيعحضير كاظم محمود: " إدارة الجودة الشاملة "، دار النشر  -1

 .337، ص 1997" تطورات التكنولوجيا و اإلدارة الصناعية "، دار الجامعات، اإلسكندرية ،صالح،الشتواني  -21
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 ( : مستويات الجودة19الجدول رقم )  

 املستوى األول  املستوى الثاني  املستوى الثالث  املستوى الرابع 

 إدارة قيمة املستهلك

 الوسائل  استعمال

 القياس. 

  وتحليل قيمة

 املستهلك. 

  من اجل مراقبة

 .املنافسة

 تقسيم 

املشروعات ووضع 

املؤسسات في 

تطور  نفس اتجاه

 السوق.

  باالستثمارالقيام. 

منظور الجودة والقيمة من 

 .واملنافسةقسو لا

  التقرب أكثر من

 املستهلكين

  املنافسين.عوضا عن 

  تحليل قيمة املستهلك

  .بالنسبة للمنافسة

  توجيه السوق 

 

 

 

 

 .إشباع رضا املستهلكين

 التقرب من 

 املستهلك. 

  تحديد حاجيات

 ومتطلبات

 املستهلك. 

  توجيه املستهلك

 . نحو املنتجات

 

 : جودة النطاق

  التطابق مع

 التميزات 

  إنتاج جيد من

 أول دفعة. 

 تخفيض اإلصالح  

  والنقابات 

 

 

 .84ضير كاظم محمود، " إدارة الجودة الشاملة "، مرجع سبق ذكره، ص خ املصدر:

 نالحظ أن هذه التعريفات تتفق فيما بينها فيما يلي: 

  الجودة هي مدى التوافق مع حاجيات وتوقعات املستهلك؛  (4

 ؛واحتياجاتهالقدرة على مطابقة العميل   (9

 للمنتوج؛الجودة ال تنشأ من العدم من العالمة من املنتج امللموس والعميل أو املستهلك النهائي  (2

 الجودة من خلق املنتوج من العيوب واألخطاء وبالتالي املطابقة مع املواصفات؛  (1

منه  ستنجنكما نالحظ أيضا جميع التعاريف السابقة لم تتناول الجانب املالي كذكر التكاليف أو السعر وهذا  (3

 جاتهواحتياهو الحصول على منتوج يتوافق مع متطلباته  العميل أو املستهلك األول و األخير اهتمامأن 

موعة من مج املنتوج تتوفر فيه وخاصة يوفر له خدمة جيدة، كذلك فإن املستعمل أو املستهلك يتوقع أن
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ودة الذي صنع املنتوج من أجله إضافة إلى ج االستعمالاملعايير التي تتأثر بدورها بعدة عوامل أخرى من بينها 

 1:التصميم وجودة التصنيع

 : بالنسبة لجودة التصميم -

وعية مختلفتين أي بن يمكن للمنتوجين أن يكونا موجهتين لنفس الغرض لكن مصممين بطريقتين

خر أي آ أجله منتوجللغرض الذي أنتج من  االستجابةتصميم مختلفة ففي هذه الحالة قدرة كل واحد منها على 

أن جودة التصميم تظهر في خصائص كل منتوج وتتأثر بدراسات السوق التي على أساسها تم تصميمه واملعدات 

 ير. واآلالت املستعملة وبكفاءة وظيفية للبحث والتطو 

 : بالنسبة لجودة التصنيع -

فيقصد بها درجة تطابق املنتوجات لخصائص ومميزات الجودة املحددة التي تتأثر بأساليب وتقنيات 

 املستعملة، درجة كفاءة العمال وأساليب الفحص. اإلنتاج، املواد

 جهود بتظافر مرهون  اإلنتاجي العمل مستوى  على تحقيقـــــه املطلــــوب الجودة مستــــوى  تحديــــد  إن

 الصناعية: املؤسسة في التالية الوظائف

 التسويق؛وظيفة  -

 والتطوير؛وظيفة البحث  -

 التموين؛وظيفة  -

 اإلنتاج؛وظيفة  -

 ؛وظيفة السيطرة على الجودة -

 البيع.وظيفة الخدمات ما بعد  -

 أهمية تطبيق الجودة - 2

مستوى متطلبات الزبائن، أدركت املنظمات أن بإمكانها أن تجعل من الجودة مصدرا  ارتفاعمع تزايد املنافسة، ومع 

لقدرتها التنافسية، فال شك أن تحقيق الجودة هو علم يراود جميع املنظمات، ذلك أن الجودة لم تعد ترفا أو 

 رئيسية:الجودة هامة لثالثة أطراف  له وتعدال بديل  التزامهو  عنه وإنمامكن التغاض ي اختيارا ي

 املنظمة:  -أوال

 2املنتجات والخدمات بالنسبة للمنظمة في النقاط التالية:   أهمية جودةوتظهر   

                                                           

 التجاريةلعلوم االقتصادية كلية ااملاجستير، شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة ة، رسال«ISO 9000العاملية الجودة معايير نصيرة، " سلسلة لكبير دانيا1

 .45ص ،3553،مستغانمالتسيير،جامعة  علومالتسيير تخصص  علومو 

 .334ص ، 4333،، عمان54طللنشر،  حامد ردا، األعمال ملنظمة الحديثة حسن علي،" اإلدارة2
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 / الصورة العامة وسمعة املنظمة في األسواق: 0

، تخفيض مشاركتها التجارية في األسواق تدمير املنظمةلالزم للجودة قد يؤدي إلى تخصيص االهتمام افعدم  

 والعاملية وعدم رضا عمالئها على منتجاتها.املحلية 

 / درجة الثقة في منتجاتها: 9

إن سوء تصميم املنتجات قد يؤدي إلى وقوع حوادث ملستعملي هذه املنتجات، مما يتسبب في املسائلة             

 القانونية للمنظمة، كوقوع حادث سيارة بسبب سوء تصميم أو تصنع نظام املكابح.

 اإلنتاجية:/ مستوى 0

باإلضافة  ،جودة البيئة للمنتجات تؤثر سلبا على أإلنتاجية وذلك من خالل إنتاج سلعة معينة غير قابلة للتسويق

 تكاليف اإلصالح. إلى 
 

 / التكلفة:4

باإلضافة  والعيوب، زيـادة املرفوضاتفاملستوى الضعيف للجودة يؤدي إلى زيادة تكاليف املنظمـة، وذلك مـن خالل 

 . املؤسسات املنافسةإلى منتجات  وانصرافهمإلى تكلفة فقدان العمال 
 

 / زيادة األرباح والحصة السوقية:5

يؤدي  ما وهذا مستوى منتجاتها العمالء، علىزيادة رضا  تساهم الجودة في رفع الحصة السوقية للمنظمة من خالل

 إلى زيادة أرباحها.

 

 العمالء:  -ثانيا

يتوقف قرار الشراء على مستوى جودة املنتج أو الخدمة املقدمة للزبون والذي يكون مستعدا لدفع ثمن مرتفع    

 ية الجودة بالنسبة للعمالء من خالل العنصرين التاليين: هط أن يكون ذا جودة جيدة وتتضح أهلقاء منتج ما شر 

 

 الرضا:/ 1

ات جودة ذ وتقوم بتسويقهافال يمكن ألي صناعة أن تدوم أو تستمر إال إذا كانت املنتجات التي تقدمها 

 . واحتياجاتهمجيدة وترض ي رغبات العمالء 

 :الوفاء/ 2

 جيدزبون  اكتساببالزبون موجـودا مسبقـا وضـمان وفـائه يكلـف خمـس مرات أقل من  االحتفاظإن 

 . واحتياجاتهموفاء الزبائن ال يتحقق إال من خالل تقديم السلع والخدمات التي تلبي رغباتهم  فضمان
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 العمال: -ثالثا

القرار  خاذعلى اتإن تطبيق منظور الجودة في املنظمة ينمي روح املسؤولية لدى األفراد وذلك من خالل تشجيعهم  

وعلى تطوير كفاءاتهم الجماعية، فمنهج الجودة يعد بمثابة العامل املثالي لكل تغيير إيجابي في املنظمة فاألداء 

الجيد ينتج عن كفاءة العاملين في املنظمة وقدراتهم وخبراتهم الجماعية، وكذلك تكاليف جهود الجميع بهدف 

 جودة بالنسبة للعمال األوجه التالية: تحقيق الجودة املطلوبة للمنتجات وتتخذ أهمية ال

 :فرد / دعم نشاط كل 1

هاما لرفع فعالية األداء وذلك من خالل تحسين ظروف العمل مما يساهم في  إن تحسين جودة العمل يعد

 اإلنتاجية، ورفع مستوى الجودة.  تحسين أداء كل فرد في املنظمة، وبالتالي تحسين

 / املساهمة في تنسيق عملية التسيير: 2

 التصالاإن سياسة الجودة تقترح أسلوب جديد للعمل في املنشآت الحديثة واملتمثلة في تطوير شبكات  

 من خالل عالقة املورد، العميل الداخلي، واملشاركة في حل مشاكل العمل.  األقساممخـتلف  األفقي بين

 أهداف الجودة:  - 0 

 1:وجتهي نظر وهماألهداف الجودة 

 

 ؛ة نظر العميل " رغبات العميلهأهداف الجودة من وج" 

 أهداف الجودة من وجهة نظر املؤسسة أو الشركة أو املصنع أو مقدم الخدمة . 

 الجودة من وجهة نظر العميل " رغبات العميل:"   أهداف -0.0

إن للعميل رغبات وتوقعات في املنتج أو الخدمة التي يتلقاها والتي تمثل في النهاية ما يريده من مفهوم   -

 أهدافها يمكن أن نسميها بأهداف الجودة بالنسبة للعميل وهي:  الجودة ومن

 العميل؛  اشتراهكفاءة تؤدي الغرض الذي من أجله  منتج ذو -

 "؛سعر مناسبة السعر إلمكانيات العميل " أقل -

 خدمات ما بعد البيع وتوافر قطع الغيار؛  -

 املنتج؛الثقة في  -

                                                           
 

 املوقع: على ،كأهداف الجودة خطاب، مجدي 4

and.technique.qualitycontrol/posts/147709922051163 http:// www.facebook.com/ science  : 32/54/3535،يوم االطالع . 
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 توافر الضمان على املنتج " فترة الضمان" ؛  -

  عليه؛توافر املنتج في األسواق وسهولة الحصول  -

 بين العميل واملؤسسة أو الشركة أو مقدم الخدمة.  اتصالتوافر قنوات  -

 

 الشركة أو املصنع أو مقدم الخدمة: أهداف الجودة من وجهة نظر املؤسسة أو  -9.0

 

 العميل؛تحقيق رغبات العميل وتلبية مطالبه، بل الوصول إلى مرحلة إبهار  -

 الخدمة؛خفض تكاليف اإلنتاج وتحقيق سعر منافس للمنتج أو  -

 املنتجات؛خلق طلب جديد من  -

 املطلوبة؛زيادة اإلنتاج للسلع باملواصفات  -

 اإلدارة؛ فيواألنظمة التحسين املستمر للجودة  -

 ؛ والبقاءتحقيق القدرة للمؤسسة أو الشركة على املنافسة  -

 من املعلومات املوجودة في السوق واملتعلقة بمنتجات املؤسسة؛  االستفادة -

 بمهارات العامين وقدراتهم؛  االرتقاء -

 ؛ خلق مجال للمنافسة بين املؤسسات في السوق املحلي والخارجي -

 

 للزبون  واملكانيةاملنفعة الزمانية  الثاني:املطلب 

 تعريف الزبون  -0

بالبحث  يقوم الذي الفرد ذلك هو"  1)عبيدات( عرفه فلقد لزبون ا إلى تطرقت التي التعاريف من العديد هنالك

 "العائلي. استخدامه أو الخاص الستخدامه شراؤها و ما خدمة أو سلعة  عن

املستخدم النهائي لخدمات املنظمة، وتتأثر قراراته بعوامل داخلية مثل فقد عرفت العميل "هو )الجنابي(، أما

الشخصية واملعتقدات واألساليب والدوافع والذاكرة، وبعوامل خارجية مثل املوارد وتأثيرات العائلة وجماعات 

 أو منظمات"
ً
 2.التفضيل واألصدقاء، وقد يكون الزبائن أفرادا

اع إشبذلك الشخص الذي يقتني البضاعة أو يشتر ي بهدف  العميل )بأنه( 90: ص9114)البكري، في حين يعرف

 املادية والنفسية أو ألفراد عائلته(.  حاجاته

 :رضا الزبون  -9

يعد رضا الزبون من األهداف األساسية التي تسعى كل مؤسسة إلى تحقيقها و تم تعريف رضا الزبون بأنه )درجة 

 .7)صHall&John),1997ورغباته( إدراك الزبون ملدى فاعلية املنظمة في تقديم املنتوجات التي تلبي حاجاته 

                                                           
 .1999االردن,-عمان  ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،الشراء والتخزين ادارة ،عبيداتسليمان 1

 .21: ص3551الجنابي مفهوم العميل ،2
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 )هو ذلك الشعور الذي يوحي للزبون السرور أو عدم السرور الذي ينتج عند مقارنة أداء املنتوج 
ً
وعرف أيضا

 1(  Kotler.)(الزبون املالحظ مع توقعات 

 2السامرائي() أهمها خطوات رئيسة ثالثيتكون رضا الزبون من 

حتملين منهم أو امل سواء الحاليينيتوجب على املسوقين أن يكونوا على اتصال دائم بالعمالء : فهم حاجات العمالء

 ليتسنى لهم معرفة العوامل التي تحدد السلوك الشرائي لهؤالء الزبائن، إذ يعد فهم العميل واإلملام بحاجاته

 من أكثر األمور أهمية للمنظمة. ورغباته

تتمثل هذه الخطوة بالطرق واألساليب التي يستعملها املسوقين لتعقب آراء العمالء عن  :للعمالءلتغذية املرتدة ا

 .Reactiveاملنظمة ملعرفة مدى تلبيتها لتوقعاتهم، ويمكن للمنظمة القيام بذلك من خالل طريق االستجابة

األخيرة لتحقيق الرضا تتمثل بقيام املنظمة بإنشاء برنامج خاص لقياس رضا العمالء  ةالخطو  :املستمرالقياس 

 "  Customer Satisfaction Matrices "( CSM )كنظام
ً
الذي يقدم إجراء لتتبع رضا العمالء طوال الوقت بدال

 من معرفة مدى تحسين أداء املنظمة في وقت معين. 

 كيفية تحقيق رضا الزبون -0

 3)العبيدي( ،نقاط يمكن من خاللها تحقيق رضا الزبون أهمها ما يلي هنالك عدة

إشراك العميل في مناقشة خطط الجودة وطرق تطويرها وتخصيص مكافأة مجزية لكل مقترح من  -4

 مقترحاتهم الذي يحقق نتائج إيجابية. 

 على نشاطاتها والطلب منهم تقديم مقترحاتهم لتطويرها.  دعوة الزبائن لزيارة املنظمة وإطالعهم -3

 تقديم هدايا رمزية للزبائن في املناسبات الرسمية وبطاقات تهنئة بعبارات تنم على اإلقدام والتقدير.  -2

 إلى آرائهم ومقترحاتهم.  -1
ً
 زيارة العمالء املهمين بين الحين واألخر لالستماع ميدانيا

ا منتوج املنظمة ملرة واحدة ولم يكرروا عملية الشراء ثانية للوقوف على متابعة الزبائن الذين اشترو -3

 السبب. 

العاملين بمجال التسويق والترويج لإلعالنات فيها تركيز  اعتمادإشعار الزبائن بأهميتهم من خالل  -1

 واضح على أهمية الزبائن. 

 

 

 

                                                           
1 KOTLER Philip « American Marketing Management»,2000, P.40 

 14ص-34: ص3553السامرائي أهمية تطبيق الريادة والتميز في تحسين مستوى رضا العميل، 21
 40:ص 3551الجودة الشاملة في ادارة عالقات العمالء، إلدارةالعبيدي الدور االستراتيجي  هاشم فوزي دباش3
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 خالصة الفصل

يمكن القول بأن اللوجستيك وظيفة إستراتيجية تعمل على  الفصل،من خالل ما تم التطرق إليه في هذا 

كما أن  مانيةالز  ووذلك من خالل جملة من املنافع املكانية  املستهلك،املنتج للعميل أو  وإيصالتحقيق الجودة 

 والتي يحتاج إليها بها،أنشطة اإلمداد تضيف قيمة للمنتجات من خالل تقديم جملة من الخدمات الخاصة 

يعد عامال  يضا،أفقيام املؤسسة بتقديم املنتج في الوقت املناسب واملكان املناسب وبالسعر املناسب  املستهلك،

 السوق.مركز تنافس ي في  وتحقيقالحجم مهما في تحقيق وفورات 
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 :عامة خاتمة

 

علق وذلك ملعالجة مشكلة أساسية تتتمحور موضوع البحث حول دور العملية اللوجستية في خلق امليزة  التنافسية، 

قتصاد السوق   ال بمدى مساهمة اللوجستيك في إعطاء تنافسية للمؤسسات في ظل االنفتاح على املنافسة، واالنتقال

وخدمة لطبيعة املوضوع وبعد التفصيل في الجوانب النظرية للبحث، التي تم من خاللها تحديد ماهية التنافسية 

لى جانب وأنواعه، إأهدافه لتحديد ماهية اللوجستيك، أهميته، االنتقالاملؤثرة فيها، تم  وأسبابها ومختلف القوى 

مكونات العملية اللوجستية عالقته بمختلف الوظائف باملؤسسة،  باإلضافة إلى محاولة إبراز الدور الذي يلعبه 

 .ضمنها كأحد العوامل التي يمكن اعتمادها كمدخل للتنافسية وجستيكللا

 من خالل ما سبق نستطيع تأكيد الفرضيتين:             

صحيحة حيث تقوم العملية اللوجستية على أساس مدخالت ومخرجات تختلفان من حيث  الفرضية األولى:

املركبات، حيث تشمل املدخالت على املوارد البشرية واملالية واملعلوماتية وكدا املعدات وغيرها في حين تضم املخرجات 

 ة الزمانية واملكانية للزبون وكدا تحقيق امليزة التنافسية.املنفع

فهي صحيحة، حيث أصبحت العملية اللوجستية ومن خاللها اللوجستيك مدخال هاما للمؤسسة  الفرضية الثانية:

 يساهم في تنمية ميزتها التنافسية من خالل تحقيق املنفعة الزمانية واملكانية للزبون. أنمن شانه 

 من الجانب النظري وذلك على النحو املوالي: استخالصهديم مجموعة من النتائج على ضوء ما تم كما يمكن تق

املفهوم الحديث لإلمداد يبرز تعقد نشاطاته وصعوبة التحكم فيها، كما تحتاج إدارة اإلمداد إلى كفاءات  -

 صادواالقتؤسسات وهو من أهم النشاطات التي تدعم التنافسية في امل السالسل،بدورها في هذه  واعية

 .الوطني على حد سواء

يعمل اإلمداد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خالل تحقيق جملة من املنافع الزمانية واملكانية  -

كما تضيف أنشطة اإلمداد قيمة ملنتجات املؤسسة من خالل تقديم جملة من  للمؤسسة،والشكلية 

 الخدمات املتعلقة بهذه املنتجات والتي يحتاج إليها العمالء.

أداة مهمة تساعد املؤسسة على تحقيق أهدافها والتي من  مراحلها،يعد بناء اإلستراتيجية مرورا بمختلف  -

لف مصادرها وتعتبر امليزة التنافسية التي تخت منه،لسوق وزيادة حصتها بينها تدعيم املركز التنافس ي لها في ا

 .واحدا من أهم عوامل تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق  وتتنوع،

 ي،باعتبارهوإستراتيجيعد اللوجستيك أحد مصادر تحقيق امليزة التنافسية إذا ما تم تخطيطه بشكل سليم  -

وقد تم تحديد دوره في مختلف اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسة،  التبادل،نظام يخدم كل أطراف 

 للمؤسسة.سالح قوي لدعم املركز التنافس ي  فاللوجستيك يعتبر
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 ملخص:

بإدراكها لحجم إمكانياتها والعمل على تعزيزها من خالل تثمين  منافسيها، ال يكون إالإن نجاح املؤسسة في مواجهة 

ق، إذن املؤسسة في السو  أهمية اللوجستيك فيخلق تنافسيةهنا تظهر  منو ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي. 

اإلمداد  هااستعمالاملنافسة أن ترتقي بقدراتها التنظيمية و أساليب  مضمارمن أجل البقاء في كل مؤسسة على 

 .   ك.اللوجستيني تيجية تباإستر و للمؤسسة اإلستراتيجية التنافسية  متواز بينكوظيفة أساسية في إطار تخطيط 

 وكذا امليزة التنافسية للوصول إلى اآلليات التي   اللوجستيكوعلى هذا األساس تناولت هذه الدراسة مختلف جوانب  

 للمؤسسة. دوره في تحقيق ميزة تنافسية اللوجستيك لتبرز خاللها يعمل من

 .ةامليزة التنافسياللوجستيك، امليزة التنافسية، العملية اللوجستية، تحقيق الكلمات املفتاحية: 

 

Summary: 

The success of the institution in facing its competitors can only be achieved by realizing the size 

of its potential and working to enhance it by evaluating what is positive and addressing the negative. 

From here, the importance of logistics appears in creating the competitiveness of the organization 

in the market. Therefore, in order to remain in the midst of competition, each organization must 

upgrade its organizational capabilities and methods of using supply as a basic function within the 

framework of a balanced planning between the institution’s competitive strategy and the strategy 

of adopting logistics. 

 On this basis, this study dealt with the various aspects of logistics as well as the competitive 

advantage to access the mechanisms through which logistics works, to highlight its role in 

achieving a competitive advantage for the organization. 

Keywords: logistics, competitive advantage, logistics operation, achieving competitive advantage. 

 

 

 


