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تستند فلسفة التسويق على اشباع حاجات ادلستهلكني و رغباهتم احلالية، و احملتملة اليت تتسم              
بل اهنا تتطور باستمرار  بالتعدد و التجدد يف الوقت و مادمت حاجات ادلستهلكني ليست ساكنة يف استمرار ،

تطور االنسان و تطور الظروف البيئة االجتماعية و االقتصادية، ذلدا سعى التسويق اىل الكشف عن حاجات 
ادلستهلكني الغري مشبعة، و من مث زلاولة البحث عن الطرق الكفيلة باشباعها من خالل عناصر ادلزيج التسويقي 

التوزيع و يعترب التوزيع حلقة الوصل ادلباشرة بني ادلؤسسة و زليطها اخلارجي ربعة : ادلنتج، التسعري، الًتويج، اال
 )موزعني، موردين، مستهلكني( .

حتقيق  فعال و ادلستمر مع ادلؤسسات و اىلهتدف كل ادلؤسسات ايا كان نوعها اىل حتقيق االتصال ال            
ين و على كافة ادلستويات يعد التوزيع من الوظائف االتصال الفعال و ادلستمر مع ادلؤسسات و االفراد االخر 

االساسية للتسويق، و يرى خرباء التسويق ان التوزيع ميثل نصف التسويق، الن السلع و اخلدمات ادلنتجة بشكل 
بطريقة تلقائية بل البد ان تتحرك من خالل  بسعر منخفض ال تتدفق من ادلنتجني اىل ادلستهلكنيجيد و ادلسعرة 

توزيع اليت يتحقق من خالذلا و هبا دلك االتصال ادلطلوب يف تزويد ادلؤسسات و رلموع ادلستهلكني مبا منافد لل
يرغبونو، او حيتاجونو من سلع و خدمات يف الوقت و ادلكان ادلناسب و بالتشكيلة ادلناسبة، و ختتلف منافد 

 .نوع ادلنتج ادلطلوب توزيعوالتوزيع حسب 

 ت امرا سهال و ميسرا مابني اماكنساىم يف جعل تصريف ادلنتجا شيءالتوزيع ذا كان ا          
االنتاج)ادلؤسسة(و اماكن االستهالك)مستهلك هنائي او مستعمل صناعي(يف الوقت ادلناسب و بادلكان و 

حتقيق عن  ادلسئولةبالشكل ادلالئمني،فان اول ما يتبادر للذىن ىو ان ادلؤسسات التسويقية)وسطاء التوزيع(ىي 
ذلك و رمبا ابعد منو،و من ادلعروف يف ادبيات التسويق ان االداة الرابطة بني ادلنتجني و السوق ادلستهدف و اليت 

التسويق و ىي رلموعة ادلؤسسات او االفراد الذين  تتكون من عدد معني من الوسطاء تسمى بقنوات التوزيع،او
ادلنتجني إىل  ئف الضرورية ادلرتبطة بعملية تدفق ادلنتجات منمسؤولية القيام مبجموعة من الوظا تقع على عاتقهم

التسويقية تطوير وتوسيع ادلنتجات عن طريق  العمالء يف السوق أو األسواق ادلستهدفة وان أىم أىداف القناة
من السوق الذي تتعامل معو عن طريق قنوات التوزيع ورفع كفاءة  توصيلها بأسواق جديدة وحتسني حصة ادلؤسسة

 .هباادلؤسسة التصميم اجليد ذلا حىت تؤدي الدور ادلنوط  بأعمالىذه القنوات اليت جيب على القائمني  التوزيع
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التسويق او ادلخازن و امنا ميتد ليشمل عملية ايصال و توزيع  بإداراتفالتوزيع ليس نشاطا فقط زلصور  هبذاو 
ن التوزيع من وجهة نظر التسويق احلديث يتمثل يف عليو فا أخرىاليت تدخل يف عمليات التصنيع لسلع ادلواد 

عمليات ايصال السلع بالكميات و االوضاع ادلناسبة للمستهلكني النهائني ذلا يف االسواق ادلستهدفة، و ينظر اىل 
التوزيع فقط، بل تعداده اىل القدرة التنافسية منافد التوزيع اليوم قبل من اي وقت مضى على اهنا ال تقوم بدور 

 مؤسسة من خالل ميزة تواجد و حضور ادلنتجات يف مجيع القطاعات السوقية مقارنة بادلنافسني.لل

 االشكالية : (1

 ، تظهر معامل االشكالية اليت نعاجلها يف تساؤل اجلوىري التايل :ذكرهيف ضوء ما تقدم و بناءا على ماسبق 

 ؟ ىل إلسًتاجتية التوزيع عالقة يف دعم القدرة التنافسية  -

 وتندرج من خالل ىذا السؤال الرئيسي طرح أسئلة فرعية التالية: 
 ما مفهوم التوزيع و ماىي وظائفو، اىدافو و امهيتو ؟ -
 ما مفهوم القناة التوزيعية و انواع القنوات التوزيعية، ؟ -
 ما مفهوم االسًتاجتية التوزيعية و مزاياىا، كيفية اختيار اسًتاجتية و انواعها؟ -
 سية؟زلددات القدرة التنافما ىي دعائم و  -
 اليت تتبعها مؤسسة "سونطراك"؟ماىي اسًتاجية التوزيع  -

 الدراسة : فرضيات (2

 إلثراء ادلوضوع زلل الدراسة قمنا بصياغة عّدة فرضيات نراىا أكثر اإلجابات احتمااًل لألسئلة ادلطروحة.

ادلستهلكني بصفة فعالة ىدف ادلؤسسة من عملية التوزيع ىو الوصول إىل حتقيق رغبات وحاجات  -

 ومستمرة.

لتحقيق ادلؤسسة لغايتها من وراء التوزيع وىي حتقيق ادليزة التنافسية وجب عليها اختيار قنوات توزيع،  -

 ومندويب بيع قادرين على ذلك.
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تـحديـد وختطيط اسًتاجتيات ادليزة التنافسية أمر يسهل على مندويب البيع عملهم ويبني للمؤسسة  -

 وجهتها.

 أهداف البحث:  (3

 أي موضوع ىو الوصول إىل أىداف معينة فإن ىذه الدراسة هتدف إىل حتقيق رلموعة من العناصر أمهها:
 إبراز دور التوزيع و اسًتاجتية التوزيع . -
 الوصول اىل االسًتاجتيات اليت حتقق ادليزة التنافسية . -
 . SONATRACHنية الوط ادلؤسسةزلاولة إسقاط الدراسة التطبيقية على حالة  -
 أهمية البحث: (4

بة ادلؤسسة للتطورات والتغريات احلاصلة يف بيئتها ويف ظل ادلنافسة الشديدة وتأثري التكنولوجيا، يتوجب كموا 
 والتجاوب التنبؤ كيفية اذل ددحت اليت السوق معطيات فهم من كنهادت توزيعية اسًتاتيجية صياغةعلى ادلؤسسة 

، سطرةادل دافىاأل على للحصول ا التسويقيةىجهودو توجي إمكانيةيل وبالتا التنافسية ةلتحقيق ادليز  ترياللتغ
 واحملافظة على قدرهتا التنافسية و دلك بـ لتعزيز مكانتها يف السوقة ياالسًتاجتية التوزيعمفهوم  تبينوذلك ب

التعرف على زلددات ، و مكانتوئفو و فيما تكمن امهيتو مفهوم التوزيع يف التسويق،و معرفة كل من اشكالو و وظا
 ، مفهوم ادليزة التنافسية و مصادرىا و اسس بناءىا.ادلؤسسةاختيار قنوات التوزيع و كل قنوات التوزيع يف 

 أسباب إختيار الموضوع: (5

 :وضوع ألسباب موضوعية وأخرى ذاتيةإخًتنا ىذا ادل
 األسباب الموضوعية: 5-1
يوم مل يعد مبقدور ادلؤسسة الصمود واحلفاظ على مكانتها السوقية بنفس  يف واقع إشتد فيو ادلنافسة يوم بعد-

 كان عليها تبين طرق ووسائل جديدة من بينها التكنولوجيات احلديثة. الطريقة واألفكار التقليدية،
أصبح موضوع التوزيع و اسًتاجتيتو دورا يف تنافسية ادلؤسسة مواضيع حبث ونقاش يف األوساط العامة -

 ور العام" واألوساط اخلاصة "الباحثني وادلختصني""اجلمه
 وفرىا للمؤسسات من اجل زيادة قدرهتا التنافسية وضمان إستمراريتها.ي الذي التحديات اليت يفرضها التوزيع-
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 األسباب الذاتية: 5-2
أكثر على أبعاد أصبح مفهوم التوزيع و اسًتاجتيتو وادلزايا ادلوجهة إليو واقع معاشا شلا دفعنا إىل التعرف -

 ادلوضوع والذي يعترب أقوى أسباب صلاح اغلب ادلؤسسات العادلية.
يق االىتمام بكل شيئ حيقق لنا ميزة تسو يف رلال ال ادليول الشخصي للميزة التنافسية بصفتنا كباحثني-

 تنافسية. 
 :منهج المستخدمال (6

 البحث ألدوات بالنسبة أما احلالة، دراسة ومنهج التحليلي نهجوادل الوصفي نهجادل على دراستنا يف اعتمدنا
 :على فيعتمد
 والدوريات ؤلفاتادل تلفسل على باالطالع والبيانات علوماتادل مجع يتم النظري: بالجانب يتعلق فيما-

 .وضوعبادل الصلة ذات نتًت االن شبكة على مواقع دخول إىل إضافة ، العربية واألجنبية واألحباث
دلعرفة اسًتاجتية  سونطراكبطرح اسئلة على مدير و موظفي مؤسسة  وذلكالتطبيقي:  بالجانب يتعلق فيما -

 التوزبع اليت تستعملها لتحقيق ادليزة التنافسية .
 خطة البحث: (7

 : يلالتا النحو على فصول ثالثة إىل الدراسة ذهى تقسيم مت عتمدة،ادل وفرضيات و البحث إشكالية على بناء
 مت التطرق إىل مفاىيم حول التوزيع ، قنوات التوزيع و اسًتاجتية التوزيع. الفصل األول:-
 مت التطرق إىل ادلنافسة والتنافسية وخلق ادليزة التنافسية وكيفية إسهام اسًتاجتية التوزيع. الفصل الثاني:-
 خصص يف دراسة ميدانية دلؤسسة سونطراك. الفصل الثالث:-
 صعوبات البحث: (8

 :منها وصعوبات الباحث عوائق يواجو علمي، وحبث دراسة ككل
 مراجع فنجد األجنبية، باللغة الكتب مثل مفيدا مضموهنا يكون ال وجدت وإن العربية، باللغة راجعادل قلة -

 تربط مراجعصلد  ما قل ولكنالتنافسية وادليزة التنافسية  عن أخرى ومراجعالتوزيع و اسًتاجتية التوزيع عن  تتحدث
 ادلوضوعني.بني 

 ادلؤسسة زلل الدراسة. قلة البيانات حول-
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 تمهيد:
انعكس التطور الذي شهده العادل خاصة بعد احلرب العادلية الثانية يف اجملال التكنولوجي على كفاءة           

شلا أدى إذل ، طاقتها اإلنتاجيةمن خالل زيادة قدرهتا على رفع  ادلنشآت الصناعية يف إشباع احلاجات اإلنسانية
اإلنتاج بشكل كبَت حبيث فاق حاجات السوق. وهبذا وجدت ادلشروعات نفسها أمام ضرورة تركيز  حجم  زيادة

اىتمامها على كيفية تصريف منتجاهتا والبحث عن إمكانية فتح أسواق جديدة داخلية وخارجية من أجل توزيع 
وازن بُت العرض والطلب. ومن ىنا بدأ االىتمام بالتوزيع كأداة أساسية عن احلاجة وربقيق الت اإلنتاج الفائض

 النهائي بأكرب قدر من الكفاءة والفعالية.  لتصريف منتجات ادلؤسسات وإيصاذلا للمستهلك
السعر ، ادلزيج التسويقي إذل جانب السلعة عناصر من الوظائف األساسية للتسويق وأحد يعترب التوزيع          

وؽلثل احللقة اليت تسمح بانسياب وتدفق السلع واخلدمات من ادلنتج إذل ادلستهلك النهائي ووضعها يف ، يجوالًتو 
ذباىو ويف الوقت ادلناسب. غَت أن فعالية وظيفة التوزيع تتطلب ضرورة التفهم التام ذلذه الوظيفة  ادلكان مناسب

لى تسهيل تدفق السلع واخلدمات من أيدي واعتبارىا جهدا ينطوي ع، وعدم اقتصارىا على إجراءات البيع
متضمنة البحوث التسويقية اليت تكشف عن حاجات ورغبات وميول ، منتجيها إذل ادلستهلكُت النهائيُت

ادلستهلكُت اجلديدة وتساعد على مجع ادلعلومات الضرورية الزباذ القرارات وإعداد السياسات التوزيعية دبا يكفل 
 احليازية للمنتوج. ادلكانية و، الزمنيةربقيق ادلنافع 

 :مباحثثالثة  التوزيع يف ىذا الفصل ستقدم يف إلسًتاذبيةو على ىذا األساس فإن دراستنا           

  :مفاىيم عامة حول التوزيعالمبحث األول. 
  :قنوات التوزيعالمبحث الثاني. 
  : عموميات حول اسًتاذبية التوزيعالمبحث الثالث. 
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 : مفاهيم عامة حول التوزيع ولاألالمبحث 
 .احملتملُت للمستهلكُت متاحة ادلنتجات جلعلو وذلك التسويق إلدارة احليوية الوظائف أحد التوزيع يعد          

 .للتوزيع زلدد تعريف إلعطاء كبَتة أعلية وأولوا اجملال يف وادلختصون الباحثون اىتم وقد
 

 التوزيع مفهوم:  ولاألالمطلب 
 :للتوزيع تعاريف بعض إذل يلي فيما سنتطرق          

 أجل من أخرى منظمات إذل باللجوء أو وحده ادلنتج هبا يقوم اليت الوظائف رلموعة" :أنو على التوزيع فيعرف 
  1ادلستعملُت حلاجات ادلوافقة والكميات وبالشكل الوقت ادلكان، يف النهائي ادلستهلك إذل النهائي ادلنتج نقل

    "2للمستهلكُت حلول إغلاد أجل من وخدمات منتجات من تتشكل عروض باقات ؼللق" :أنو على ويعرف
 االنتهاء بعد اخلدمات و السلع انسياب على تعمل اليت األنشطة رلموعة عن عبارة" انو على التوزيع يعرف كما
 للخدمات ادلقدمُت الوسطاء من بعدد مرورا أو مباشرة بطريقة الزبون إذل وصوذلا غاية إذل و اإلنتاج عمليات من

  "3للزبائن الكافية و الالزمة
 عليو فيجب ادلنتج، استعمال بقيمة ادلتعلقة العمليات رلموعة" :أنو صلد للتوزيع آخر تعريف ويف           

  "4وادلشًتي ادلنتج بُت ادلوجودين واإلدراك القيمة ادلكان، ،الوقت يف قات الفرو تقليص ()التوزيع
 السلع بانتقال تسمح اليت والعمليات الوسائل رلموعة" :يعتربىا الذي التعريف التوزيع وظيفة تعاريف ومن 

 :إذل العمليات ىذه وتنقسم النهائيُت ادلستعملُت إذل ادلؤسسة من واخلدمات
 هبا يقوم واليت ادلستهلك إذل ادلنتج من واخلدمات السلع ملكية نقل عن عبارة وىو :التجاري التوزيع 

 .التجزئة ذبار أو اجلملة ذبار) مؤسسات أو (ادلؤسسة يف البيع قوى أفرادا يكونوا أن ؽلكن الذين ادلوزعون

                                                 
1 - Marc Vendercammen, "Marketing: l'essentiel pour comprendre, décider et agir", Deboeck, , France, 2006, p 384. 

 
2 - Marc dupuis," Innovation dans la distribution" : les paradoxes de la prospecté", Revue Française du marketing , N° 

188,2003, P66. 

 

 جامعة التجارية، العلوم و التسيَت علوم االقتصادية العلوم التسيَت،كلية علوم فرع دكتوراه رسالةاالسالمية " التجارية التطبيقات منظور من التسويقي "المزيج، ابراىيم بلحيمر - 3
 .171،ص 2005، 3اجلزائر 

4 - Marc Vender Cammen et Nelly Jorpin, Permet, La distribution, deBoeck, Belgique, 1ere édition, 2002, p28. 
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 النقل وسائل طريق عن ادلستهلكُت وإذل ادلادية بصورهتا ادلنتجات انتقال عملية يشمل :المادي التوزيع 
  "1والتخزين

 إليها سنتطرق اليت) التوزيع) قنوات وى أساسي بعد أو ركن شملي  التوزيع لوظيفة التعاريف من سبق شلا وادلالحظ
 .التوزيع مكونات يوضح ادلوارل والشكل 2القادم ادلطلب يف التفصيل من بشيء

 مكونات نظام التوزيع (1)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 ص ، 2008 ،األردن، اليازوردي ،دار متكامل دبنظور التوزيع ،إدارة الصميدعي جاسم زلمود :المصدر
 
 

                                                 
5 Denis Lindon et F. Jallat, Marketing : études, moyens d'actions et strategies ,Dunod, France, 5 eme édition, 2005, P 157 

. 
  177،ص  2005األوذل، ،الطبعة الدولية ،مصر حورس ،مؤسسة التسويق" "مبادئالصَتيف ، زلمد  2

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  
 .النقلوظيفة ـ  قنوات التوزيع المباشر.                                    -          
 وظيفة التخزين.ـ           قنوات التوزيع الغير المباشر.                     -          

 المناولة.ـ                                                               

 التوزيع المادي

 التوزيع

 قنوات )منافد( التوزيع 
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 منافع و وظائف التوزيع. الثاني: المطلب
 

  منافع التوزيع. ولاألالفرع : 
 يف العملية التسويقية اليت هتدف إذل إرضاء ادلستهلك من خالل إشباع التوزيع زلورا رئيسيا يعترب -         

  القيمة اليت تضاف للسلعة أو اخلدمة تلك  بادلنفعة يقصد. حاجاتو ورغباتو شلا يؤدي إذل خلق منافع سلتلفة لديو
 :وأىم ىذه ادلنافع، ادلستهلك يشعر بالرضى من ربققها وذبعل

 المنفعة الشكلية:  (1

تتولد  مثال معينا،ال أو وضعا عندما تأخذ شك يف السلعة أو اخلدمة وىي القيمة اليت يدركها ادلستهلكـ           
تناسب حاجات ادلستهلكُت أو ادلنفعة اليت تتولد  يف عبوات صغَتة وضعها ذبزئة ادلنتجات و ادلنفعة الشكلية من

 طحنو. عن النب بعد
  منفعة الحيازة والتملك: (2

النوع من  اىذ ،اخلدمةيقصد هبا القيمة اليت يدركها ادلستهلك نتيجة حيازتو وملكيتو للسلعة أو  -             
 ادلنافع يدل على انتهاء صفقة البيع وامتالك السلعة وحرية استخدامها قانونيا من قبل ادلالك اجلديد.

 المنفعة الزمانية:  (3
يقصد هبا القيمة اليت يدركها ادلستهلك يف السلعة أو اخلدمة نتيجة توفرىا يف الوقت الذي يطلبها  -            

د ال غلد نفس الذي غلد الرغبة يف الشراء اآلن ق كفادلستهل التخزين،ادلنفعة من خالل عملية  فيو. تتحقق ىذه
 لذا غلب االحتفاظ بالسلعة وتوفَتىا يف الوقت ادلناسب الذي تظهر فيو احلاجة إليها.  ، الرغبة يف وقت آخر

 المنفعة المكانية:  (4

يف ادلكان  ادلستهلك يف السلعة أو اخلدمة نتيجة توفرىابادلنفعة ادلكانية القيمة اليت يدركها  يقصد -
فبعض السلع مثال تتميز خبصوصية معينة لدى ادلستهلك حبيث ، فيو الذي يتوقع أن غلدىا 1ادلناسب

 .2وبالتارل غلب توفَتىا يف األماكن ادلناسبة اليت توفر ذلا اخلصوصية ادلطلوبة يشعر باحلرج عند طلبها
 
 
 

                                                 
 .230-229 ،ص ،2002، عمان )األردن(  ،دار وائل للنشر، الطبعة األوذل  "أصول التسويق " رائف توفيق ،ناجي معال  1
2
 .247،ص  ،2002 ،اإلسكندرية ،اجلامعية الدار "التسويق إدارة" زلمد فريد الصحن 
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  وظائف التوزيع الثاني:الفرع. 

يؤدي التوزيع عدد من الوظائف ادلتخصصة بالنسبة لكل من ادلنتج أو ادلستهلك وتتمثل ىذه  -            
 الوظائف فيما يلي:

 الـبحـث عـن الـزبـائن:  (1
وضع التوزيع يف إطار منظم وىذا بالبيع يف ادلكان والوقت ادلناسب للمستهلك أين غلد ما يريده ويبحث  أي 

 عنو، حيث ليس على ادلنتج القيام بالبحث عن الزبائن إذا كان ال يقوم بعملية التوزيع وإظلا ىي من وظائف ادلوزع.
نية للسلع وىذا بواسطة الوسائل ادلعتمدة يف ذلك يساعد النقل على ربقيق ادلنفعة ادلكا وظـيفـة الـنقـل: (2

 :1وادلتمثلة يف
 ."السكك احلديدية "القطارات 
 .النقل ادلائي 
 .النقل بالسيارات 
 .النقل اجلوي 
 .النقل باألنابيب 

وبطبيعة احلال فإن ىذه الوسائل إما أن تكون ملكاً للمؤسسة أو تقوم باستئجارىا ويعود اختيار أفضل            
 :2لة لنقل منتجات ادلؤسسة وإيصاذلا للزبائن على عدة عوامل أعلهاوسي
 طـبيـعـة الـسـلع: -2-1

فإن أحسن وسيلة لنقلها ىي  ادلنخفضإن السلع اليت تكون مواد أولية ذات احلجم الكبَت، والسعر           
 أما السلع اليت يكون حجمها كبَت ومكوناهتا ،البحريالنقل ادلائي أو النقل 

خطَتة ومؤثرة على سالمة وأمن البيئة مثل النفط فإهنا تنقل عن طريق األنابيب، وعن طريق النقل ادلائي 
 ...... وىكذا.".البحر"

 
 

                                                 
1
 151، ص1811، عمان، األردن، سنة 1، مؤسسة ادلعارل للنشر والتوزيع، ط"االذباىات احلديثة يف إدارة ادلنشآت التسويقية "زلمد إبراىيم عبيدات، ىاين محود الضمور،   

2
 .911، ص9111، دار زىران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة " إسًتايتيجات التسويق"بشَت العالق، قحطان العبدرل، سعد غالب ياسُت،   
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 الوقت الالزم لنقل المنتجات من نقطة الشحن إلى نقطة التسليم: -2-2
ذلك يتطلب وسيلة نقل سريعة إذا كانت الطلبات اليت يطلبها الزبائن تتسم بطابع السرعة، فإن  -         

والعكس صحيح، ويتم االستعانة بوسائل نقل بطيئة مثل السكك احلديدية والباخرات يف حالة ما إذا كان للوقت 
 دور ثانوي يف ذلك.

 ثـمـن الـسلـعـة: -2-3 
ي، تكون أفضل إن وسائل النقل السريعة وادلضمونة واليت ربقق درجة عالية من األمان مثل النقل اجلو  -         

بكثَت من الوسائل األخرى يف حالة ما إذا كانت السلع ادلراد نقلها عالية القيمة وغالية الثمن مثل الذىب 
 واجملوىرات واآلالت اإللكًتونية الدقيقة، ولكن بشرط أن يتم تسليمها إذل مستحقيها يف الوقت وادلكان احملددين.

 إمـكـانـات الـمـشروع الـمادية: -2-4
إن ادلؤسسات اليت تتوفر على إمكانات مادية زلدودة وغَت كافية، فإهنا تلجأ إذل أرخص الوسائل يف  -         

نقل منتجاهتا، وبالتارل تكون غَت قادرة على امتالك أسطول نقل خاص هبا، وعلى العكس فإن ادلؤسسات ذات 
اهتا لألسواق ادلستهدفة لقابلة الطلب، وىذا اإلمكانات ادلادية الضخمة تستطيع السيطرة والتحكم يف إيصال منتج

 بواسطة األسطول الكبَت للنقل الذي سبتلكو يف الغالب.
كما توجد عوامل أخرى غَت العوامل السابقة الذكر، واليت تتيح للمؤسسة فرص اختيار وسائل النقل  -         

 مثل: التكلفة، القدرة االستيعابية ذلذه الوسائل............إخل
 وظـيـفـة الـتخـزيـن: (3

إذ يعمل التخزين  1منفعة الوفرة" "التخزين ىو الوظيفة التسويقية لالحتفاظ بادلنتجات، وىو يؤكد على          
على ربقيق ادلنفعة الزمنية للسلع، وىذا باحملافظة عليها حلُت وقت احلاجة إليها، كما يعمل على صيانتها ومحايتها 

 من احلوادث واألخطار اليت من ادلمكن أن تتعرض ذلا.
 :2ومن األسباب اليت تؤدي بادلؤسسة إذل االحتفاظ بادلخزون ىو ربقيق ما يلي

 
 

                                                 

édition, Paris,  ème», economica, 8 Le Marketing une Approche Managériale « Carthly, William, D.Perrault, JrE.Jereure Mc  
1

1986, p455. 
 

2
 .941كره، صد زلمد ابراىيم عبيدات، ىاين حامد الضمور، مرجع سبق  
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  ازن بُت مواعيد اإلنتاج واالستخدام للسلع ادلختلفة.ربقيق التو 
  لغرض احلماية من تقلبات األسعار أو زيادهتا حيث تقوم بعض ادلنشآت بشراء كميات كبَتة وزبزهنا

 عندما تتوقع ارتفاع األسعار يف ادلستقبل.
  استالم ادلواد أو من أجل التغلب على الظروف الطارئة والتقلبات غَت ادلتوقعة يف الطلب كالتأخَت يف

 ارتفاع يف الطلب بشكل مفاجئ.
 .لتحقيق االستخدام االقتصادي جلميع اإلمكانات ادلادية والبشرية ادلتاحة للمؤسسة 
 .......من أجل زيادة ادلنفعة الشكلية لبعض أنواع السلع كاألخشاب وادلوز 
 اجات الزبائن من ادلواد األولية أو تقوم إدارة التخزين بازباذ رلموعة من القرارات اليت تضمن تغطية احتي

 :(3)السلع النهائية يف األوقات ووفقاً لكميات مناسبة وبأقل تكلفة شلكنة، حيث تتمثل ىذه القرارات يف

 " من ادلخزون الواجب االحتفاظ بو.حد األمانقرارات تتعلق بتحديد احلد األدىن " -
قرارات تتعلق بتحديد فًتة إعادة الطلب لكل صنف من األصناف الواجب االحتفاظ هبا، ودبا يضمن ربقيق  -

 رضا العمالء يف أوقات توريد منتظمة.
 قرارات تتعلق بتحديد الكمية االقتصادية "كمية الطلب ادلثلى" دبا يضمن ربقيق اذلدف العام للمشروع. -
 .رغبة ادلستهلكم بتقسيم الـسلع مـن كميـات كـبَتة إلـى كميات صغَتة حسب يـقو  وظـيفـة تـقسيم الـسلـع: - 

إن ادلنتج ال ينتظر حىت تباع السلعة للمستهلك النهائي ليحصل على األموال ولكن يبيعها  وظـيفـة الـتمويـل: -
 إذل ادلوزع.

ىذا من خالل وضع أسعار بعض يلعب التوزيع دورًا إعالميًا وإخباريًا للمستهلكُت و  وظـيفـة اإلعــالم: -
 األنشطة الًتوغلية واإلشهار يف مكان البيع.

توجد بعض الوظائف ال يستطيع ادلنتج القيام هبا فلهذا فإن ادلوزع ىو الذي يتكفل  وظـيفـة تـقديـم الخدمات: -
 السلع.هبا مثل: خدمات ما بعد البيع، تركيب ادلنتجات، عرض 
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 و اهداف التوزيع. أهميةالمطلب الثالث : 
  التوزيعأهمية  األول:الفرع. 

تظهر لنا أعلية إسًتاذبية التوزيع من خالل تأثَتىا على بقية عناصر ادلزيج التسويقي من جهة،و من جهة           
أخرى ػلقق عنصري ادلنفعة ادلكانية و الزمنية الن توفر ادلنتج يف ادلكان و الزمان ادلناسبُت يساىم يف إصلاح 
اإلسًتاتيجية التوزيعية و يؤثر على مستوى األرباح و ادلبيعات ألنو يساىم يف إصلاح اإلسًتاتيجية التوزيعية و يؤثر 

 على مستوى األرباح و ادلبيعات ألنو يساىم يف التأثَت على الكلف.
عبة اليت تواجو إذل إن تصميم و إدارة النظام التوزيعي من ادلهمات الص ( STANTO 989) وقد أشار           

 أعلية التوزيع من خالل األدوار تظهر كما  1اإلدارة نظرا للطبيعة ادليكانيكية ذليكل التوزيع و ميِلو ضلو التغيَت.
 اإلغلابية اليت يلعبها بالنسبة لكل من ادلنتج وادلستهلك.

 تكمن أعلية التوزيع بالنسبة للمنتج فيما يلي:للمنتج:  أهمية التوزيع بالنسبة 1-1
 يف ادلخازن. ومنع تكدسها  ادلنتجات بتصريف  يسمح التوزيع 
 وبالتارل يسمح  ،التنظيم والتحكم اجليد يف الطلب اإلنتاجية طابع يضفي التوزيع على العملية

 بتوفَت ادلنتجات على مدار السنة.

 فأي  ،ببعضها البعض التسويقي ادلًتابطة يساعد على ربقيق الكفاءة يف أداء باقي عناصر ادلزيج
 .خلل يف أداء وظيفة التوزيع يؤثر حتما على فاعلية باقي العناصر

 يف تقنيات البيع ويساىم يف زبفيض التكاليف. يساعد التوزيع على التحكم 
 يف إبقاء الصلة قائمة ودائمة بُت ادلؤسسة وزبائنها. التوزيع لو دورا بارزا 
 على تسويقو.اخلدمات الضرورية اليت تساعد  يضيف التوزيع للمنتوج 
 اخللف. تتدفق من خالل أجزائو ادلوارد وادلعلومات إذل األمام وإذل نشاط   التوزيع 

 
 
 
 

                                                 

    245ـ  244ـ مرجع سابق الذكر ص  "إستراتجية التسويق"زلمد جاسم زلمد الصميدعي،كتاب 1
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 للمستهلك فيما يلي: أعلية التوزيع بالنسبة تكمن للمستهلك: أهمية التوزيع بالنسبة2-1- 
 ادلنافع ذبعل ىذه ، الشكلية واحليازية ،الزمانية ،كل من ادلنفعة ادلكانية يساعد التوزيع على خلق

 أكثر إقباال ووفاءا للمؤسسة. ادلستهلك
  يف إنشاء ثقافة استهالكية جديدة تتماشى مع  ويساىم ادلعيشييسمح باالرتقاء بادلستوى

 احلياة اليومية للمستهلك. متطلبات
 1على اتصال دائم بادلنتج التوزيع يبقي ادلستهلك. 
 تليب حاجاتو ورغباتو .على السلعة اليت  ربقيق إمكانية حصول ادلستهلك  

 الفرع الثاني : اهداف التوزيع. 

 2تتمثل اىداف التوزيع يف ما يلي ــ           
 )يف وقت حدوث الطلب عليها و يف أماكن الطلب و باألسعار و  توفَت ادلنتج )سلع و خدمات

 النوعيات ادلطلوبة.
  ادلستهلكون بالكميات ادلطلوبة من ادلنتجات يف ربقيق ادلنفعة الزما نية و ادلكانية وذلك من خالل ذبهيز

 الزمان و ادلكان ادلناسب.
  ربقيق ادلنفعة احليازة من خالل انتقال ملكية ادلنتجات من البائع إذل ادلشًتي من خالل منافذ أو قنوات

 التوزيع.
 فاءة و فعالة و تقليل التكاليف التسويقية و خاصة التوزيعية منها من خالل اعتماد إسًتاذبية توزيعية ك

خاصة فيما يتعلق بالنقل و اخلزن،األمر الذي يساعد على خفض أسعار ادلنتجات شلا يؤدي إذل زيادة 
 ادلبيعات خاصة ادلنتجات ذات احلساسية العالية لألسعار.

 .)خلق الثقة و االستقرار النفسي لدى ادلستهلكُت من خالل ضمان استمرار تدفق )السلع واخلدمات 
 ة بُت ادلنظمة و مستهلكيها من خالل االتصال ادلباشر و غَت ادلباشر الذي يتم يف قنوات إدامة الصل

التوزيع و الذي يسهم يف التعرف على وجهات و أراء ادلستهلكُت دلنتجات ادلنظمة و الذي ؽلثل تغذية 
ثل رافد ؽلد عكسية ؼلدم يف تعديل سلتلف األنشطة التسويقية ذلا.إن ىذه ادلعلومات ضرورية و مهمة و سب

                                                 
 تنافسـية ادلؤسسـات "ورقـة حبثيـة قـدمت بأعمـال ادللتقـى الـدورل حـول ,فـي الجزائـر" ," التوزيـع كـاداة للمقاربـة التسـويقية لرفـع تنافسـية المإلسسـة اإلنتا يـةبوخـاوة، عطـوي عبـد القـادر إمساعيـل - 1

 .7 ،ص ، 2002أكتوبر  30 -29، بسكرةجامعة زلمد خيضر ، "االقتصادية وربوالت احمليط
 31ـ  30ص ، 2008الطبعة العربية  ،جامعة الزيتونة األردنية،منظور متكامل"إدارة التوزيع"ـ زلمود جاسم الصميدعي،كتاب2 
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ادلنظمة دبا ربتاجو من معلومات تساعد على تعديل أو تغَت بعض األنشطة اليت قد يشوهبا بعض اخللل 
 أو االختناق.

 . االحتفاظ دبستوى زبزين جيد و ذلك جملارات التغَتات اليت قد ربدث بالطلب على سلتلف ادلنتجات 
 يصال ادلنتجات )سلع و خدمات(إذل اكرب عدد الوصول إذل ما يسمى دبستوى الكفاية االجتماعية يف إ

 شلكن من ادلستهلكُت على اختالف من طظهم اجلغرافية،أي تقليل البعد اجلغرايف.
 .احملافظة على احلصة السوقية من خالل هتيئة ادلنتجات يف كل األسواق 
 .رلاهبة ادلنافسة و الصمود أمامها 
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 التوزيع.قنوات  الثاني:المبحث 
 تمهيد:

عندما تعقدت وظائف التسويق ظهرت مشكلة جديدة . و ىي اختيار قنوات التوزيع " التسويق " و           
و عندما كانت ادلشكلة أمام رجال األعمال يف السابق ىي ادلشكلة  األخَتة.اليت دل تظهر أعليتها إال يف الفًتات 

تيار قنوات التوزيع أو منافذ التوزيع اىتماما يذكر من جانب رجال دل يلق اخ سواىا،اإلنتاجية أو الفنية دون 
  األسواق.و لكن بسبب التغيَت ادلستمر يف منشآت التسويق و كذلك التغيَت يف حجم  األعمال.
 .: مفهوم القناة التوزيعية  ولاألالمطلب 
و يسهمون يف ربويل  رلموعة من ادلنظمات أو األفراد الذين يشاركون «بأهنا  عرفت قناة التوزيع -            

النهائيُت أو إذل منظمات ملكية السلع أو اخلدمات و ذلك يف يف حركت تدفقها من ادلنتجُت إذل ادلستهلكُت 
  »األعمال

عرفت قناة التوزيع أيضا أهنا رلموعة من ادلنظمات أو األفراد الذين يشاركون و يسهمون يف  كما -            
ربويل ملكية السلع أو اخلدمات وذلك يف حركت تدفقها من ادلنتجُت إذل ادلستهلكُت النهائيُت أو منظمات 

 1األعمال.
ق فيها البًتول أو الغاز. فهي بادلثل ذبعل عملية و ؽلكن مقارنة قناة التوزيع بتلك األنابيب اليت ليتدف -            

  شلكنة.تدفق السلع و اخلدمات إذل ادلستهلكُت عملية 
رلموعة مًتابطة من الوسطاء الذين يتولون القيام باألنشطة  يقصد بقناة التوزيع أو القناة التسويقية " كما-            

 2ادلتضمنة ربريك السلعة من مكان إنتاجها إذل أماكن استهالكها "
عرف كوتلر القناة التوزيعية كما يلي "يسمي القناة التوزيعية دبجموعة ادلتدخلُت الذين يتحملون و ايضا  -            

اليت تقوم بتمرير منتوج من مرحلتها اإلنتاجية إذل مرحلتو االستهالكية مع األخذ بعُت أنشطة التوزيع دبعٌت األنشطة 
 3االعتبار إن اختيار قناة توزيعية يعترب من أىم القرارات التسويقية"

 

 

                                                 
 305، ص 2004رمل اإلسكندرية، مصر، "التسويق"إمساعيل السيد كتاب 1
 55ص  ،1998طبعة اتيجي"ر أصول التسويق مدخل است "ناجي معالء ، رائف توفيق ، كتاب  2

, edition , paris , France . 200 , p publi inionKotler et susois ,   3 
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 .محددات اختيار قنوات التوزيع الثاني:المطلب 
إذا كان العميل ىو احملور ادلركزي للمؤسسة فان قناهتا التوزيعية غلب أن ربدد على ضوء النماذج السلوكية ذلذا           

العميل . لذا فان طبيعة السوق ػلب أن تكون ادلفتاح الذي يؤثر يف اختيار ادلؤسسة لقناهتا التوزيعية .لذلك يتم ىذا 
، و الوسطاء وعدد العمالء . وحجم السوق ناة كالسوق وطبيعة ادلنتجعلى القاالختيار على أساس ادلتغَتات ادلؤثرة 

 وحىت ادلؤسسة بذاهتا وفيما يلي نسرد شرح ذلذه االعتبارات و احملددات :
 1:االعتبارات الخاصة بالسوق (1

،وسلوك الشراء نقطة البداية ادلنطقية يف اختيار القناة التوزيعية ىي األخذ باحلسبان حاجات،وىيكل ــ          
 ، وذلك حىت تكون ىذه القناة فاعلة و ربقق أىدافها بكفاءة وكفاية.لألسواق ادلستهدفة

 ومتغَتات السوق ادلؤثرة يف االختيار ىي: 
 نوع السوق: -1-1

دبا أن السلوك الشرائي للمستهلكُت النهائيُت زبتلف عنو يف حالة ادلشًتي الصناعي فانو من الطبيعي  ــ          
 استخدام قنوات تسويق سلتلفة خلدمة كال الطرفُت.

 حجم السوق: -1-2
إذا كان حجم السوق صغَتا فان ذلك ال يتطلب استخدام وسطاء أو حلقة توزيعية طويلة ، أما إذا كان  ــ          

 السوق كبَتا فان ذلك يتطلب استخدام وسطاء .
 حجم الطلبية : -1-3

منتجو ادلواد الغذائية ؽليلون لالتصال مباشر مع زلالت التجزئة كبَتة احلجم، و اليت تشًتي بكميات قليلة ؽلكن 
 استخدام ذبار اجلملة أو إي وسيط آخر.

 التمركز الجغرافي للسوق: -1-4
يف حالة السلع إن سبركز العمالء يف منطقة واحدة ؽلكن االتصال هبم مباشرة عن طريق رجال البيع خاصة       

  الصناعية و العكس كلما كان العمالء منتشرين جغرافيا فانو باإلمكان استخدام الوسطاء .
 
  

                                                 
 . 48،ص 1999اجلامعة األردنية ،دار وائل للنشر عمان،الطبعة األوذل  " إدارة قنوات التوزيع"ىاين حامد الضمور ، كتاب 1
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 عادات الشراء:  -1-5
  الشراء.تتأثر مسالك التوزيع برغبات وعادات ادلستهلك الشرائية و مدى استعدادىم لبذل اجلهود يف       
 عدد العمالء المحتملين:  -1-6

فادلنتج الذي يتعامل مع عدد قليل من العمالء احملتملُت ادلستهلك النهائي أو ادلشًتي الصناعي. ؽليل الستخدام       
 رجال البيع لديو للبيع مباشرة إذل العمالء ولكن مع العدد الكبَت ؽلكن استخدام الوسطاء.

 1االعتبارات الخاصة بالسلعة:(2
 و تتمثل يف:      
 السلعة : حجم ووزن وقيمة  -2-1

حجم ووزن السلعة يؤثران على تكاليف الشخص و النقل،وبالتارل على سعر البيع لذلك يفضل ادلنتج       
 ادلستهلك القصَت إذا زاد وزن السلعة.

 سعر السلعة :  -2-2
يع طول سلك التوزيع يرفع من سعر بيع السلعة للمستهلك و ىذا ما يدفع ادلنتج إذل اختيار مسالك التوز       

 القصَتة. و ينطبق ذلك على السلعة الصناعية باىظة الثمن، فان منتجي مثل ىذه السلعة ؼلتارون اقصر ادلسالك 
 السلع المنتجة حسب الطلب: -2-3

عندما تنتج سلعة لتلبية طلب مسبق فانو من احملتمل أن توزع مباشرة إذل ادلستعمل الصناعي أو ادلستهلك       
 تهالك الواسع تنتج بكميات اليت يطلبها ادلستهلك النهائي.النهائي أما ذات االس

 2االعتبارات الخاصة بالمشرع:(3
 تتمثل يف:       
 الحجم:  -3-1

أن يتصل دبن يرغب من الوسطاء و تكون عنده احلرية  يتميز ادلشروع الكبَت بإمكانيات مالية إدارية يستطيع هبا      
 الصغَت.اكرب يف اختيار مسالك التوزيع اليت يريدىا و عادة مسالك التوزيع للمشروع الكبَت اقصر منها للمشروع 

 
 

                                                 
 296م  ص  1973النهضة العربية ،بَتوت ،التسويقية الحديثة ","االدارة صاحل الشناوي،كتاب 1
 49ص ، 2008الطبعة الثانية    التوزيع مدخل لو يستي دولي" "الكنعاين إبراىيمخليل  /امحد شاكر العسكري 2
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 الشهرة: -3-2
الذي يتمتع بشهرة و عالقات حسنة يكون اقدر على اختيار مسالك التوزيع اليت يرغب فيها لالتصال  ادلشروع      

 بالوسطاء الذين يريدىم من ادلشروعات الغَت ادلعرفة.

 الوضعية المالية :  -3-3
سبويل عمليات إيصال السلعة إذل ادلستهلك فيلجا يذلك  ادلشروع الذي يتمتع بإمكانيات مالية كبَتة يستطيع      

 إذل استعمال األسلوب ادلباشر.
 الرقابة على المسالك التوزيع:  -3-4

إذا أراد ادلنتج مراقبة مسالك التوزيع فانو ؼلتار اقصرىا ولو تطلب ذلك تكاليف كبَتة حرصا منو لنيل جهود       
 اب من ادلستهلكُت ومعرفة رغباهتم.تروغلية لزيادة مبيعاتو وكذلك االقًت 

 الخبرة و القدرة اإلدارية: -3-5
إذا كانت اإلدارة على خربة بالتسويق فإهنا تقوم ببعض العمليات التسويقية بنفسها إما ادلشروعات اليت تنقصها       

دلشروع سلعة جديدة أو اخلربة التسويقية فإهنا تظهر إذل االعتماد على الوسطاء ونالحظ ذلك خاصة يف حالة دخول ا
يف حالة فتح سوق جديدة فانو يعتمد على الوسطاء حىت يكتسب اخلربة الكافية اليت سبكنو من االعتماد على نفسو 

 .أو التقليل من الوسطاء الذين يستخدمهم
  1االعتبارات الخاصة بالوسطاء: (4

 تتمثل يف:      
 الخدمات المقدمة من الوسطاء:  -4-1
الن ادلنتج ال يستطيع تقدؽلها أو ردبا ألهنا غَت  لو،ؼلتار الوسيط الذي يستطيع تقدًن خدمات تسويقية  فادلنتج   

 رلدية اقتصاديا بالنسبة لو.
 توفر الوسيط المرغوب: -4-2

وذلك إما الن ىذا الوسيط يتعامل مع ادلنافسُت ذلذا  فالوسيط ادلرغوب من قبل ادلنتج قد ال يكون موجودا،      
 ادلنتج وان ىذا الوسيط ال يستطيع اجملازفة بإضافة خط منتجات جديد.

 

                                                 
 .51ص  ،مرجع سابق الذكر ،ىاين الضمور 1
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 االعتبارات المتعلقة بالمنافسة:  (5

 إن إعداد إسًتاتيجية تسويقية شاملة للمؤسسة يتطلب معرفة إسًتاتيجية ادلنافسة إن دراسة النظام التوزيعي        
للمؤسسات أمر ضروري عند اختيار القناة ادلالئمة حيث ؽلكن للمؤسسة من ربديد نقاط القوة و الضعف يف نظامها 

 التوزيعي ونظام ادلنافسُت ، وىذا حفاظا على مركزىا يف السوق و ربقيق أىدافها التسويقية .
 1االعتبارات الخاصة بالبيئة:(6

 تتمثل يف:        
 المنافسين:  خصائص -6-1

فاختيار قناة التوزيع يتأثر حلد ما خبصائص ادلنافسُت فادلنتج القوي ؽلكن أن ينافس منافذ توزيع أخرى تقوم       
 تقريبا ببيع السلعة نفسها أو رباول استخدام قنوات تسويقية سلالفة دلنافسيها و ربقق ذلا أىداف أفضل.

 عوامل اقتصادية: -6-2
وف االقتصادية تتسم بالكساد،فان ادلنتجُت ستكزن لديهم الرغبة يف توصيل منتجاهتم إذل عندما تكون ظر       

 السوق بصورة اقتصادية و ىذا يعٍت استخدام قنوات قصَتة.

  التشريعات و السياسات الحكومية: -6-3
و منعا لو يف بعض الدول تفرض سياسات معينة على ادلنتجُت عند توزيع سلع معينة خوفا من االحتكار أ      
، كما قد سبنعها من اختيار قنواهتا التوزيعية كاالشًتاط مثال أن يكون احمللي او ألسباب صحية أو أمنية السوق

 التصدير لألسواق اخلارجية عن طرق مكاتب حكومية فقط .....
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  .: انواع قنوات التوزيع لثالمطلب الثا
ادلؤسسة سياستُت لتوزيع و تصريف منتجاهتا و يتم ذلك إما عن طريق التوزيع ادلباشر أو غَت ادلباشر  تستخدم          

 وىذا حىت يتمكن من ضمان تدفق السلعة يف الوقت و ادلكان ادلناسبُت.
 قنوات التوزيع المباشرة: (1

ادلشًتي الصناعي و ذلك دون االعتماد يستخدمها ادلنتج لالتصال بادلستهلك النهائي أو  اليت ىي الطريقة          
، فادلنتج قطاع اخلدمات مثل اخلدمات الصحية، البنوكوال يفوتٍت الذكر بان التوزيع صلده شائعا يف  أخرى.على أطراف 

 1يتصل بادلستهلك سواء كان مستهلكا هنائيا او مستهلكا صناعيا 
 طرق التوزيع المباشرة بالنسبة للسلع االستهالكية : -1-1

 2يستخدم ادلنتج يف التوزيع ادلباشر بالنسبة للسلع االستهالكية إحدى الطرق التالية:          
 .البيع من خالل متاجر ذبزئة تابعة لو 
 .البيع عن طريق الطواف على منازل ادلستهلكُت النهائيُت 
 .البيع بالربيد العادي و االلكًتوين 
 .البيع عن طريق اذلاتف 
 .البيع اآلرل 

 إن نشرح بعض الطرق التي يتبعها المنتج:ويمكن 
 طواف ر ال البيع: (1

يعترب رجال البيع الطرف الرئيسي يف ىذه الطريقة حيث تتمثل مهمتهم يف الطواف بالسلع أو عينات على           
غَت أن يف ىذه احلالة ينبغي على رجال البيع بدل  ،جة إذل فتح زلالت يف إمكان ثابتةمواقع ادلستهلكُت دون احلا

 جهود كبَتة لقاء إقناع ادلستهلكُت بالسلعة مقابل حصولو على عمولة .
  رقعتها.الطريقة غَت شلكنة بالنسبة للشركات الكبَتة الراغبة يف توسع 
  .عدم توفر رجال البيع األكفاء 
 لى طلبات كبَتة .....ارتفاع التكاليف وقلة قدرة رجال البيع يف احلصول ع 

 
                                                 

 .562ص ، 1998ادلفاىيم و االسًتاتيجيات ، اإلسكندرية ، مصر ، طبعة "التسويق" زلمد فريد الصحن كتاب  1
  254،ص2000"الطبعة األوذل،مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع عمان األردن ، أسس التسويقزلمد آمُت السيد علي كتاب " 2
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 متا ر التجزئة يملكها المنتجون :  (2
يقوم ادلنتجون بفتح متاجر لبيع منتجاهتم  مباشرة إذل ادلستهلك وقد يستعُت خبدمات الوسطاء لصعوبة فتح           

 متاجر يف أماكن متعددة يف األسواق .
 البيع المباشر: (3

عن طريق قبول الطلبات من ادلستهلك مباشر عن طريق الربيد أو اذلاتف أو الفاكس ىادفة بذلك إذل  يتم           
خدمة ادلستهلك دون ربمل مشقة القيام بالتسويق مع االستفادة من خصم معُت أو إتباع سياسة التقسيط)انظر ذلك يف 

 .شكل(
 البيع اآللي: (4
ىذه الطريقة يستخدم اإلمكانيات اآللية ويضعها يف األماكن العامة وأماكن تواجد ادلستهلكُت مقابل ذلك  يف          

 يقوم ادلستهلك بوضع القطع النقدية للحصول على السلعة.
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 ستهالكيةالمباشرة في توزيع السلع االالطرق  (12)شكل
 
 
 
 

 منتجو السلع االستهالكية

 متا ر
 يملكها 
 المنتج

 البيع 
 بالبريد

 الطواف على
 منازل

 المستهلكين

 البيع
 بالتلفون

 البيع
 اآللي

 المستهلكون الصناعيون
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 _ طرق التوزيع المباشرة بالنسبة للسلع الصناعية:2_1
 يعتمد توزيع السلع الصناعية إذل ادلشًتي الصناعي بطريقتُت علا:          
  المعارض المتخصصة:عن طريق 
  يعتمد ادلنتج الصناعي يف ىذه الطريقة على تنظيم معارض متخصصة لعرض منتجاتو ادلختلفة سواء كان ذلك

 على ادلستوى احمللي أو على ادلستوى العادلي)يضم عدد كبَت من الدول(.
 :عن طريق مندوبي البيع 
 لى يف ىذه الطريقة يتم استخدام مندوبـي البيع الذين ينوبون عن ادلنتج الصناعي و ذلك بقيامهم بالطواف ع

، وىذه الطريقة ربتاجا إذل مندوبـي البيع أكفاء ؽلتلكون معلومات كافية عن األسواق مشًتي السلع الصناعية
 السلع اليت يتعاملون هبا.

 
 
 
 
 
 
 

 صناعيةباشرة في توزيع السلع الالطرق الم (13)شكل
 
 
 
 
 
 

 

 منتجو السلع الصناعية

 المعارض المتخصصة بي البيعمندو 

 المشترون الصناعيون
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 قنوات التوزيع الغير المباشرة:(2
 1قنوات التوزيع الغير المباشرة بالنسبة للسلع االستهالكية:  -2-1

للسلع االستهالكية رلموعة من القنوات التوزيعية غَت ادلباشرة،تتالءم و السلع ادلرغوب يف توزيعها ، فهي زبتلف           
 باختالف طبيعة السلع واحلجم ادلرغوب يف توزيعو،إذ ظليز ثالث قنوات ىي:

 .أوال: قناة ذات ثالثة مراحل
ط العتماد ىذه القناة أن تكون القدرة لتاجر التجزئة للشراء من ادلنتج إذل تاجر التجزئة إذل ادلستهلك، يشًت           

 بكميات ضخمة، إذ تصل السلعة إذل ادلستهلك النهائي من ادلنتج دبرورىا عن وسيط واحد ىو تاجر التجزئة.
 .ثانيا: قناة ذات أربعة مراحل

جلملة الذين بدورىم يبيعوهنا إذل ذبار التجزئة يطلق عليها القناة التقليدية، حيث يقوم ادلنتج بيعو سلعو إذل ذبار ا         
 ومن مث إذل ادلستهلك النهائي، فيمكن اعتبارىا كبديل للقناة األوذل 

 .ثالثا: قناة ذات خمسة مراحل
إذل ادلستهلك تعتمد ىذه القناة من طرف ادلنظمات -إذل تاجر التجزئة-إذل تاجر اجلملة–إذل الوكيل–من ادلنتج          
 ذات اإلنتاج الكبَت كما يتضح يف الشكل التارل: الضخمة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قنوات التوزيع غير المباشرة للسلع االستهالكية (14)شكل 
  

                                                 
 . 289، ص1996عمان ، األردن ، الطبعة دار زىران للنشر و التوزيع  "مبادئ التسويق"عمر وصفي عقيلي و آخرون ، كتاب  1

 منتجو السلع االستهالكية

 وكيل

 تا ر الجملة

 تا ر التجزئة

 المستهلكون النهائيون
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 مباشرة بالنسبة للسلع الصناعية: قنوات التوزيع الغير -2-2
 للسلع الصناعية قنوات توزيع خاصة هبا تتناسب مع طبيعة ىذه السلع .

 أوال: قناة ذات ثالثة مراحل
 يستخدم ادلنتج الصناعي وكيل البيع أو وكيل ادلنتج للوصول إذل ادلشًتين الصناعيُت           

 ثانيا:قناة ذات أربع مراحل
يف بعض الصناعات تستدعي الضرورة إلضافة طرف آخر و ىو ادلوزع الصناعي إضافة لوجود الوكيل للوصول           

 للمشًتين الصناعيُت انظر إذل الشكل التارل:
 
 
 
 
 
 
 

      
 للسلع الصناعية قنوات التوزيع غير المباشرة (15) شكل

 1كما يو د قنوات أخرى نذكرها:
 ؽلكن تقسيم ىذه القنوات التوزيعية إذل أربع قنوات وىذا بًتمجة عدد األعضاء ادلكونُت ذلا :          

 .أوال:قناة مباشرة
القيمة كبيع يالءم ىذا ادلنفذ يف حالة السلع سريعة التلف،كما يتعامل يف حالة السلع ادلرتفعة الثمن و           

السيارات و ادلالبس...، ىذا بالنسبة للسلع االستهالكية،أما يف حالة السلع الصناعية فيستعمل ىذا ادلنفذ خاصة 
يف السلع الكبَتة احلجم و ادلرتفعة الثمن،حيث مرورىا بأكثر من وسيط يؤدي إذل زيادة ىامش الربح و بالتارل 

 زيادة سعر ادلنتج.

                                                 
 398،399ص،2002، األردن ،الطبعة األوذل  " مبادئ التسويق"زلمد صاحل ادلؤذن، كتاب 1

 لصناعيةمنتجو السلع ا

 وكيل

 موزع صناعي

 المشترون الصناعيون



 ماهية استراتجية التوزيع                           الفصل األول                                                 

 

 

25 

 ع مباشرةقنوات التوزي (1) دول 
 وبعــي مــزايــــا
  معرفة احتياجات ادلستهلكُت ادلستهدفُت 
 .تقدًن جد سريع للمنتجات اجلديد 
 .خدمات بالبطاقة للزبائن 
 .ربح جزئي من ىامش الربح الوسطاء 
 .)ادلقصون)سعر تنافسي 

 .التخزين بكمية كبَتة 
 .تنظيم و تسيَت جد صعب للبائعُت 
 .سعة مالية مهمة 
  زلدودة للمؤسسة.عرض منتجات 

 
Source : ouvrage précèdent page 265 

يكون البدء غالباً عن طريق تصريح الزبون بتقدًن ادلنتجات بتكاليف مناسبة و ادلتمثل يف إبعاد الوسطاء           
 و ينحصر ىذا النشاط يف ادلنتجات القالحية و ىذا وفق شعار من ادلنتجُت إذل ادلستهلكُت.

و بطول سلتلف فإنشاء حلقة توزيع متفرعة و متنوعة تسمح  قناةمجيع احلاالت ادلنتج يستعمل أكثر من  و يف
 بالوصول إذل تقسيم ادلشًتين حسب عادات الشراء ادلختلفة أو وضع قنوات تنافسية.

 .ثانيا:قناة قصيرة
ىذا ادلنفذ يف حالة السلع ذات االستهالك الواسع النطاق و اليت تتمتع بادلرونة يف  يفضل استخدام          

الطلب كاجلرائد و األلبان...،و تتخذ ىذه الطريقة البيع ادلباشر لتاجر التجزئة حيث يعترب كحلقة وصل بُت ادلنتج 
 و ادلستهلك النهائي.
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 قنوات التوزيع القصيرة (12) دول 
 الـعــيــوب الـمـــزايـــا

 اقتصاد ىامش الربح لتجار اجلملة  تكاليف ادلبيعات جد مرتفعة 
 التعاونية اجليدة مع ذبار التجزئة  تعسر ذبـار التجزئة ادلتمثل يف نقص السيولة ادلالية 
 ربويل اخلطر لعدم الوالء  مردودية مشكوك فيها لبعض ذبار التجزئة 
  وادلنتجات اخلاصةحسن خدمات ما بعد البيع  زبزين جد مهم 
 أحسن معرفة بالسوق   ضرورة اإلسهام الًتوغلي ضلو ادلستهلكُت 
 الوالء مأمن يف حالة وجود حق االمتياز   مساعدة يف التسيَت ومساعدة التقنية يف حالة وجود

 حق االمتياز
  تطور سريع لشهوة العالمة واإلنشاء اجلغرايف يف

 حالة وجود حق االمتياز 
 

 
Source: Yves fiman et les autres ouvrage précédent, p264 

 
مبيعات  ،الوسيط بُت ادلنتج وتاجر التجزئةحالة ادلبيعات اليت ال ربتاج إذل  (12)يوضح ىذا اجلدول 

تاجر التجزئة زلصورة، فهناك مبيعات عن طريق حق االمتياز، وىناك مبيعات عن طريق موزعُت متخصصُت يف 
 ن ادلنتجات، خط واحد من اإلنتاج.نوع واحد م

 .ثالثا:قناة طويلة تقليدية
يطلق ادلختصون يف التسويق على ىذا ادلنفذ التقليدي الكالسيكي،غذ يشمل على وسيطُت بُت ادلنتج           

 و ادلستهلك النهائي و علا تاجر اجلملة و تاجر التجزئة،أما يف حالة السلع اإلنتاجية تشمل على وسيطُت علا
الوسيط الوكيل و ادلوزع الصناعي،و ىذا النوع من أطول منافذ التوزيع للسلع اإلنتاجية و تصبح ىذه القناة أصعب 

 و أكثر تعقيدا كلما زاد عدد الوسطاء.
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 قناة توزيع طويلة (13) دول 
 عــيــوب مـــزايــــا

 نقص يف فريق ادلبيعات   خطورة إنشاء عكسي للسوق ادلستهدف 
 جغرافية مكثفة تغطية  فقدان االتصال بتجار التجزئة 
 تنظيم ادلبيعات بفضل زبزين الوسطاء للمنتجات  عدم وفاء ذبار اجلملة 
 مرونة سبويل اإلنتاج  التبعية إزاء ذبار اجلملة 
  اطلفاض تكاليف التسعَت والنقل  ارتفاع األسعار وىامش الربح 
  إرسال مباشر لبعض ذبار التجزئة 
   ترويج ادلنتجات بالقرب من تاجر التجزئة  ضرورة

 وتاجر اجلملة
 

Source: Yves fimon, Podrick Joffer, OPTC, p264. 

يوضح اجلدول أعاله أىم ادلزايا والعيوب عند استعمال قنوات التوزيع الطويلة أي االعتماد على عدد كبَت 
 من الوسطاء.

 :رابعا:قناة طويلة حديثة
 تتكون من عدة أنواع و ىي :          

ىي نوع من التجارة ادلدرلة و ىي مؤسسة ذبارية للبيع بالتجزئة حيث مساحة البيع اليت أ( المحالت الكبرى:
 ؽلتلكها تكون كبَتة و مفتوحة للمستهلكُت.

اد ىي زلالت للبيع بالتجزئة اليت تقدم تشكيلة عريضة لكنها أقل عمق بالنسبة للمو ب( المحالت الشعبية:
 االستهالكية و بأسعار سلتلفة.

ىي رلموعة مكونة من عدد كبَت من نقاط البيع الصغَتة حيث يركز فيها  ـ( محالت ذات الفروع المتعددة:
 على بيع ادلواد الغذائية.

رأمساذلا متغَت،حيث هتتم بتموين األمثل حسب متطلبات أعضائها أو ادلستهلكُت د( تعاونيات المستهلكين:
 ثلُت للمنظمة.الذين ىم شل

البيع بادلراسلة:وىي طريقة للبيع بدون مقابلة بُت البائع و ادلشًتي،حيث يتم عن طريق ادلراسلة أو اإلشهار ه( 
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 ادلباشر بتقدًن السلع من خالل اإلعالن عنها بالفهرس،الرسالة...
تصال مع ادلنتج و بالتارل ىي ىيئة التمركز طلبيات عدد معُت من احملالت تنفذىا مباشرة باالو( مراكز الشراء:

 يقوم بتعويض تاجر اجلملة يف ادلنفذ.
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 .المبحث الثالث : عموميات حول استراتجية التوزيع
 :تمهيد

 من أقل تعقيدا مهمة ىي للمؤسسة توزيعية إسًتاتيجية تصميم مشكلة أن األوذل الوىلة من الذىن إذل يتبادر قد
 والتطورات راجع للتغيَتات وذلك ذلك، عكس يظهر الواقع لكن .مثال الًتويج خطة أو ادلنتجات، مشكلة
 من يتم مدروس علمي دلنهج زبضع عملية معقدة، توزيعية إسًتاتيجية رسم من ذبعل واليت ادلؤسسة بيئة يف حلاصلة
 الصياغة أجل من االعتبار بعُت أخذىا الواجب بأىم احملددات واإلدلام اإلسًتاتيجية ىذه إذل احلاجة ربديد  خالل

 احلصري الشامل، التوزيع إسًتاتيجية :ىي التوزيع يف رئيسية ثالث إسًتاتيجيات وىناك .اإلسًتاتيجية ذلذه السليمة
 .ادلبحث ىذا يف سنوضحها عليها لالعتماد معينة وشروط وعيوب منها مزايا لكل واالنتقائي،

 
 .مزاياهايف استراتجية التوزيع و : تعر  ولاألالمطلب 

  تـعـريـف اإلسـتراتيجـية ولاألالفرع :. 

يعد تعريف اإلسًتاتيجية قدؽلًا يف الفكر البشري ،حيث كلمة إسًتاتيجية اشتقت من كلمة يونانية            
Stratégie  اليت تعٍت علم اجلنرال Stratégiesوكان يقتصر ىذا ادلصطلح على اجلانب العسكري واليت نعٍت هبا، 

فن قيـادة احلرب وتوجيهها ،إاّل أن االىتمام العملي هبا خارج إطار احلروب واجلنراالت دل يظهر إاّل من خالل 
األربعُت سنة ادلاضية ،وأخذ ادلشهد العادلي يكشف عن أسلوب جديد يف اإلدارة يعرف اإلسًتاتيجية على أهنا 

التنظيم الزباذ القرار على أعلى ادلستويات اإلدارية يف رلموعة القرارات اذلامة ادلشتقة من عملية إدارية عالية 
 ادلؤسسة، ومن ىذا صلد أنو ىناك عدة تعاريف لإلسًتاتيجية  نذكر منها ما يلي:

 السوق يف منتج وضع كيفية زبص اختيارات رلموع" أهنا على التوزيع إسًتاتيجية تعريف ؽلكن          
من  ؽلكن اليت التوزيع قنوات باختيار أساسا ترتبط اليت والقرارات السياسات أهنا على كذلك وتعرف          

 "1بنجاح ادلؤسسة منتجات توزيع خالذلا
مة" كما يؤكد على أن اإلسًتاتيجية ىي : اا: "فن بناء مزايا تنافسية مستدعلى أهن Porterكما يراىا          

 .2البيئة""خلق ادلواءمة بُت أنشطة ادلنظمة والتكيف مع 

                                                 
 .389،  1999األردن، والتوزيع، للنشر ادلسَتة دار "،اإلدارة مبادئ "الشماع، حسن أمحد خليل1 
 .15، ص2000للنشر، عمان، ، دار وائل  "اإلدارة اإلستراتيجية"فالح حسن احلسيٍت  2
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اإلسًتاتيجية على أهنا: "عملية ازباذ القرارات ادلستمرة بناءًا على معلومات   Peter Druckenوعرف           
شلكنة عن مستقبل ىذه القرارات وآثارىا يف ادلستقبل، وتنظيم اجملهودات الالزمة ذلذه القرارات وقياس النتائج يف 

 ية ادلرتدة".ضوء التوقعات عن طريق توافر نظام للتغذ
يعرفها على أهنا: "األنشطة واخلطط اليت تقررىا ادلنظمة على ادلدى البعيد، دبا    Andrewsوصلد          

يضمن التقاء أىداف ادلنظمة مع رسالتها، والتقاء رسالتها مع البيئة احمليطة هبا بطريقة فعالة وذات كفاءة عالية يف 
 ".1ذات الوقت
ىي: "تنطوي على ربديد األىداف طويلة األجل دلشروع معُت،  Crawlerاإلسًتاتيجية كما يراىا           

وربديد اإلجراءات واألنشطة اخلاصة بتخصيص ادلوارد الالزمة أو الوحدات اإلنتاجية وتنويع أو إنشاء خطوط 
وشاملة تربط بُت ادلزايا جديدة لإلنتاج لتحقيق رلموعة زلددة، واإلسًتاتيجية ىي: "خطة موحدة ومتكاملة 

التنافسية للمنظمة وربديات البيئة اليت مت تصميمها للتأكد من ربقيق األىداف األساسية للمنظمة من خالل 
 ".2تنفيذىا اجليد بواسطة ادلنظمة

 ية تعكس رغبة طويلة ادلدى لتحقيقومن خالل ىذه التعاريف صلد أن اإلسًتاتيجية ىي رؤيا مستقبل          
 داف واستخدام ادلوارد.األى

كما ؽلكن تعريفها على أهنا تشَت إذل اخلطة العامة اليت تتحرك فيها اإلدارة لتحقيق األىداف األساسية           
فاإلسًتاتيجية وفق النظرة احلديثة تعرب عن التصرفات أو القرارات اليت تتخذىا اإلدارة لتحقيق الرضا  للمؤسسة،

للعمالء وتدعيم وربسُت حصتها ومكانتها السوقية وربقيق أىدافها التنظيمية، كما أنو مع تعقد البيئة وعدم 
التوافق مع بيئتها ومن مث التأكيد على النمو  استقرارىا أصبحت اإلسًتاتيجية أداة لإلدارة يتم عن طريقها ربقيق

 واالستقرار يف األجل الطويل.
 ادلنتج تعٌت بإيصال فهي التسويقي، ادلزيج اسًتاتيجيات باقي عن زبتلف ال التوزيع إسًتاتيجية فإن وعليو          

 اليت القرارات من رلموعةخالل  من ذلك ويتم أىدافها، ادلؤسسة خالذلا من ربقق جيدة بطريقة ادلستهلكُت إذل
 بكيفية يتعلق ما كل يف مالئم األىداف( بشكل ذلك )ربقيق تضمن توزيعية قنوات شبكة اختيار خالذلا من يتم

 .التوزيعية اإلسًتاتيجية تنفيذ وآليات القنوات اختيار
 

                                                 
1
 2230، ص2002، 2001، مطابع الوالء احلديثة، الطبعة األوذل، " اإلدارة اإلستراتيجية"مجل الدين مرسي /ثابت عبد الرمحان إدريس 

 

  2 W.Gleck and R.Janch, Business Policy and Strategic Management, 4th ed, Anckland, Megrgin Mill Int,1984, p8 
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  مـزايـا اإلسـتراتيجـية الثاني:الفرع. 

 أن لإلسًتاتيجية عدة مزايا نذكر منها ما يلي: صلد           
 .توفر أسلوب متميز لتشكيل وخلق ادلستقبل 
  تساعد اإلسًتاتيجية على ابتكار أنشطة فريدة وتشكيل منتجات ذات قيمة عالية للمستهلك والعمل على

 االستمرار يف التمييز والتميز.
 اإلطار الشامل والكامل للمنظمة واليت من خالذلا يتم ربقيق األىداف الرئيسية للمنظمة ككل، وبصورة  توفر

 واضحة مع الربط بُت تاريخ ادلنظمة ومستقبلها.
 .محاية ادلزايا التنافسية عن طريق دعم كل األنشطة والتنسيق بينها ودعم بعضها البعض 
 ادلالية، التكنولوجية وجوانب القوة اليت سبيز ادلنظمة يف ظل  البشرية، ربقيق أفضل درجة شلكنة الستغالل ادلوارد

 ادلتغَتات اليت تعمل فيها.
  ازباذ قرارات زلكمة مبنية على معطيات ومعلومات الواقع وذات عالقة بعمل ادلؤسسة ومنتجاهتا وأسواقها

 سواء احلالية أو ادلرتقبة.
 واخلارجية وكذلك مواجهة ادلشاكل وحاالت عدم التأكد. التعامل مع ادلتغَتات الداخلية 
  تقوم بتقدًن بدائل التصرف وىذا من أجل عالج مظاىر اخللل، وكذلك تساعد يف عملية ادلفاضلة بُت

وزيادة على ذلك فإهنا ربدد إسًتاتيجيات ادلؤسسة عن طريق تشكيلة منتجاهتا  سلتلف البدائل اإلسًتاتيجية،
 وتلبية حاجات ورغبات ادلستهلكُت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ماهية استراتجية التوزيع                           الفصل األول                                                 

 

 

32 

 .كيفية اختيارها المطلب الثاني : الحا ة الى استراتجية التوزيع و  
 التوزيع إستراتيجية بناء إلى : الحا ةولاأل الفرع: 

 إسًتاتيجية لبناء فاحلاجة أسباب لعدة يكون تعديلها أو توزيعية إسًتاتيجية بناء إذل اللجوء فإن عادة          
  :1يلي ما القرار ىذا إذل ادلؤسسة يقود ما أىم ومن ادلنظمة، بتوجهات مرتبط توزيعية
 بالتنوع تتسم اجلديدة ادلنتجات من رلموعة أو جديد منتج تطوير ضلو االذباه. 
 جغرافيا متباعدة أسواق مع التعامل أو القائمة ادلنتجات لنفس جديدة أسواق دخول ضلو االذباه. 
 تسعَتية إسًتاتيجية باعتماد يتعلق فيما وخاصة التسويقي مزغلها يف جوىرية تعديالت إجراء ضلو االذباه 

 .احلالية التوزيع بقنوات النظر إعادة يتطلب الذي األمر ادلنظمة منتجات أسعار زبفيض على تركز جديدة
 الثقافية ،االجتماعية االقتصادية عواملها بعض يف ربدث قد اليت البيئية بالتغَتات اخلاص االذباه، ، 

 .اخل ... لتكنولوجيةا

 ربتم للمؤسسة التوزيعية اإلسًتاتيجية على تأثَت ذلا )بيئية( وخارجية داخلية عوامل ىناك فإن وعليو             
 ذلذه ومالئمة تكيفا أكثر وجعلو التنظيمي بنائها ىيكلة إذل يؤدي شلا تعديلها أو جديدة إسًتاتيجية بناء إما عليها

 استجابة أكثر ذبعلها الذي بالشكل التوزيعية نظمها بناء ادلؤسسة فتحاول األعمال، بيئة يف احلاصلة التطورات
 الطبيعة لكن باستمرار تغيَتىا غلب ال اليت ادلوضوعات من التوزيع إسًتاتيجية أن ورغم .التسويقي العمل دلتطلبات

 مع ليتوافق تعديلو أو فيو التغيَت فيلزم التوزيعي النظام على آثارىا تنعكس عوامل لعدة نتيجة للبيئة الديناميكية
 .اجلديدة البيئية الظروف

 بعُت األخذ ومع اخلطوات من رلموعة طريق عن ،بل عرضية بطريقة اإلسًتاتيجية ىذه بناء يتم وال             
 أسس على ذلك يف ادلؤسسة وتستند .اإلسًتاتيجية ىذه على مباشر تأثَت ذلا اليت احملددات من عدد االعتبار
 النقاط ،ربديد السوق يف الطلب وكمية ادلستهلكُت حاجات منها نذكر متغَتات لعدة سليمة وتقديرات علمية

 .اخل ... للمستهلكُت ادلنتجات إليصال الالزمة التوزيعية
 
 
 

                                                 
1

 110ص ، 2008األردن،  اليازوردي، دار  "متكامل بمنظور التوزيع إدارة "الصميدعي جاسم زلمود 
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  التوزيع إستراتيجية اختيار كيفية  الثاني:الفرع 

 القرارات بُت عليو ،بل ادلنتج قبل من قنوات عدة أو قناة اختيار فقط ليس التوزيع إسًتاتيجية اختيار ويتضمن
 اإلسًتاتيجية القرارات التفاعالت رلموعة باحلسبان األخذ "interactions" ومجلة ادلستوى ىذا على ادلأخوذة
 أو قناة اختيار رلرد وليس توزيعية إسًتاتيجية بوضع تقوم أن ادلنتجة ادلؤسسة على أنو بذلك ويقصد .1 للشركة
 .التوزيع إسًتاتيجية اختيار كيفية يوضح ادلوارل ،والشكل بيع منفذ

 التوزيع إستراتيجية اختيار (06) :رقم الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 االعتبار بعُت باألخذ ادلسطرة العامة األىداف و ادلؤسسة رسالة من التوزيعية اإلسًتاتيجية تصميم ينطلق 

                                                 
1

 352ص ، 2003 األردن الوائل، دار "التسويق مبادئ" العمر احملمد رضوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 الرقبة و التصحيح                                                
 

 ئةيتحليل الب
 و امكانيات الشركة

 رسالة المإلسسة
 اهداف العامة
 يعاهداف التوز 

 ومن متماسكة إستراتيجية تحديد
 التوزيع إستراتيجية ضمنها

 متماسك تسويقي مزيج تحديد
 ضمنها من إستراتيجية خطة
 للتوزيع اإلستراتيجية الخطة

 تنفيد الخطة
 الكفاءة المنتظرة        =          

 نتائج الكفاءة المحققة
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 منها تشتق اليت و عامة اسًتاتيجية ربديد من لتتمكن اخلارجية، بيئتها تأثَت مدى و ادلؤسسة إمكانيات
 دعت إذا الالزمة التصحيحات إدخال يتم و النتائج ربلل ،وبعدىا لتنفيذىا الالزمة اخلطة و التوزيعية اإلسًتاتيجية

 . ذلك إذل الضرورة
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 و مراحل اعدادها. التوزيع إستراتيجية المطلب الثالث : المحددات
  محددات استراتجية التوزيع . ولاألالفرع : 

 :يلي كما نعرضها التوزيع إلسًتاتيجية اذلامة احملددات بعض ىناك أن السابق الشكل من نستخلص         
 :االستراتيجي التفكير :أوال

 الشركات تعمل فقد ادلمارسات من كثَت يف اسًتاتيجي تفكَت ذلا يكون أن ادلؤسسة على فإن نرى كما          
 قصَت التفكَت ىذا ومثل هبا، اخلاصة التوزيع قناة أداء لتحسُت األجل قصَتة واحللول احلوافز بعض استخدام على

 االسًتاتيجي التفكَت تطبيق ىو شركة ألي التوزيع قناة أداء لتحسُت األمثل فاحلل احللول أفضل ىو يعد ال األجل
 عضو رلرد وليس شريك أنو على القناة أعضاء من عضو أي إذل النظر يتطلب التفكَت ىذا ومثل األجل، طويل

 أهنم إقناعهم على والعمل القناة داخل معهم العاملُت ادلوزعُت إذل أوال يسوقوا الشركة بدأن ال فادلنتجُت القناة، يف
 اليابانية السوق إذل الدخول يف صلاحا سامسونج شركة حققت ولقد .1منتجاهتم تسويق يف كربى أعلية ذلم شركاء
 بدل وذلك اليابانية السوق يف منتجاهتا لتوزيع األقسام متاجر بعض مع األمد طويلة عقود بعمل قامت حيث

 رباول عندما للغاية ىاما مفهوما يعد االسًتاتيجي التفكَت مفهوم أن والواقع .اجلملة ذبار بعض مع التعامل
  2العادلية أو الدولية األسواق إذل الدخول ادلنتجة الشركات

 :للمإلسسة العامة األهداف مراعاة :ثانيا
 مهنة أساس على واحملددة التوزيع رلال يف الشركة أىداف ربديد غلب التوزيع إسًتاتيجية وضع قبل          

 وغلب األخرى الشركات اسًتاتيجيات عن سلتلف بشكل التوزيعية اسًتاتيجياهتا تصيغ شركة فكل الشركة، ورسالة
 زيادة مثل لتحقيقها الشركة تسعى اليت specific objectives احملددة األىداف تلك مراعاة التسويق مدير على

 واستنباط باختيار الشركة تقوم العامة األىداف ىذه خالل ومن .3العام خالل % 3 بنسبة السوق حصة
 ما، منطقة أو سوق تغطية :التوزيع بإسًتاتيجية ادلتعلقة خاص وبشكل التسويق بإسًتاتيجية اخلاصة األىداف
 ،(ادلنتج على ربتوي اليت ادلتاجر عدد مع مقارنة العالمة على ربتوي اليت ادلخازن عدد) العددي التوزيع أىداف
 .اخل... البيع ومنفذ القناة ورحبية األعمال رقم مستوى

 

                                                 
 352ص ذكره، سبق مرجع العمر، احملمد رضوان 1
 317ص ، 2004مصر، اجلامعية، الدار "التسويق" السيد إمساعيل 2
 352 ص ذكره، سبق مرجع العمر، احملمد رضوان 3
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 :التسويقي للنظام متكاملة مرا عة :ثالثا
 النظام مراجعة أن باعتبار ككل التسويقي للنظام متكاملة مراجعة على التوزيع إسًتاتيجية تصميم يرتكز          
 ، سلتلفة توزيعية قنوات خالل من ادلستهلك إذل ادلؤسسة تصل أن الضروري من حيث معقدة عملية التسويقي

 وإسًتاتيجية التوزيع قناة وألن 1ككل التسويقية باإلسًتاتيجية مرتبطا ذلك كل يكون أن على سلتلفة ألوقات ووفقا
 األخَتة وىذه التسويقية لإلسًتاتيجية ككل نظام من جزء التوزيع
 األىداف خلدمة البعض بعضها مع متكاملة تكون أن بد ال أىدافها فإن للمؤسسة العامة اإلسًتاتيجية من منبثقة
 واليت واالسًتاتيجيات األىداف ووضع التخطيط بناء عماد ىو االسًتاتيجي التفكَت أن ذلك .للمؤسسة العامة

 األىداف مجيع أن يعٍت وىذا ادلنظمة، يف لبعض بعضها ومكمال ومتناغمة منسجمة مجيعها تكون أن يفًتض
 .واالسًتاتيجيات األىداف اشتقاق يف األساس ىي العليا واالسًتاتيجيات

  مــراحـل إعـداد اإلستـراتيـجـية. الثاني:الفرع 

ىناك اختالف وتباين بُت سلتلف الكتاب والباحثُت يف وضع مراحل إعداد أو صياغة إسًتاتيجية ادلؤسسة، 
وبعد إطالعنا على عدة مراجع ؽلكننا أن نأخذ ادلنهج  حيث ال يوجد منهج موحد وواضح إلعداد اإلسًتاتيجية،

 التارل إلعداد اإلسًتاتيجية.
 .: مرحلة وضع اإلستراتيجية1مــرحـلـة -

بيئة اخلارجية دبا ربتويو وتتضمن ىذه ادلرحبة دراسة البيئة الداخلية دبا توفره من جوانب قوة وضعف وال          
ذبميع وربليل ادلعلومات وىذه الدراسة لتحديد وربليل العناصر اإلسًتاتيجية يف كيلهما و  وهتديدات، من فرص
للتخطيط اإلسًتاتيجي، كما صلد أن ىذه ادلرحلة تشمل على جوانب أخرى ككيفية توزيع ادلوارد ورلال  الضرورية

أو تكوين مؤسسات األعمال اجلديد اليت  ؽلكن للمؤسسة الدخول فيها، أو التكامل مع مؤسسات أخرى 
 مشًتكة.

 : تنفيذ اإلستراتيجية.2مــرحـلـة  -
 يف مرحلة التنفيذ يتطلب القيام دبجموعة اخلطوات التالية: 
  االحتواء على ىيكل تنظيمي مناسب ومالئم وىذا ما يتطلب وضع الربامج التنفيذية ووضع ادلوازنات

 اخلاصة بكل برنامج تنفيذي.
    .غلب أن تتالءم وتتناسب اإلسًتاتيجيات مع السياسات التنظيمية احلالية للمؤسسة 

                                                 
1
 .443ص  ذكره، سيق احلميد، مرجع عبد أسعد طلعت 
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  تالؤم وتناسب تنفيذ اإلسًتاتيجية مع سلتلف النظم اليت تعتمد عليها ادلؤسسة، على سبيل ادلثال: نظام
 األجور، نظام ادلعلومات، نظام الرقابة.........إخل.

 : تقييم اإلستراتيجية.3مـرحــلـة 
فبعد أن تقوم بتحديد اإلسًتاتيجية وتنفيذىا نأيت إذل عملية تقييم اإلسًتاتيجية فهي تعترب آخر مرحلة            

وىذا راجع لتنوع أساليب  من مراحل إعداد اإلسًتاتيجية، وتعترب من التحديات الرئيسية اليت تواجو إدارة ادلؤسسة
 .النوع ادلالئموالتقييم الذي يؤدي إذل صعوبة اختيار  الرقابة
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 خالصة الفصل :
وكما توجو  ،لك ال يقل أعلية عن نشاط إنتاجهامن ادلؤكد أن نشاط تسويق السلعة وإيصاذلا إذل ادلسته          
ألن صلاح  ،يضا بدراسة طرق التوزيع وأساليبوفإن العناية تزداد أ ،دراسة النشاط اإلنتاجي وأساليبو العناية إذل

بل يعتمد أيضا على السياسات التوزيعية ادلتبعة  ،للمنتجات فحسبادلؤسسة دل يعد يتوقف على النواحي الفنية 
    اليت غلب أن تنطوي على أفضل كيفيات إيصال ادلنتجات إذل ادلكان ادلناسب ويف الوقت ادلناسب.

السعر  ،ادلزيج التسويقي إذل جانب السلعة عناصر  من الوظائف األساسية للتسويق وأحد يعترب التوزيع          
والًتويج وؽلثل احللقة اليت تسمح بانسياب وتدفق السلع واخلدمات من ادلنتج إذل ادلستهلك النهائي أو ادلشًتي 

 اليت يطلبها وبأقل التكاليف. الصناعي يف ادلكان الذي يريده ويف الوقت ادلناسب لو وبالكميات
و  ،اجو ادلسؤولُت يف إدارات التسويقالتوزيعي من القرارات اذلامة اليت تو  القرارات ادلتعلقة بالنشاط وتعترب          

ويف ىذا  ،ادلنتجات إذل األسواق ادلستهدفة لتوصيل  تتضمن ىذه القرارات قرار اختيار طريقة التوزيع ادلناسبة
لكُت أو يعتمد على منشآت التوزيع أو ما يسمى منتجاتو مباشرة إذل ادلسته اإلطار قد ؼلتار ادلنتج إما توزيع

إذل  بالوصول  باإلضافة إذل القرارات ادلتعلقة بكيفية تصميم قناة التوزيع اليت تسمح للمنتج .بالوسطاء التسويقيُت
 سوقو بكفاءة عالية.

 قناة التوزيع لو وكل عضو يف ،غَت متشاهبة ذبمعها أىداف مشًتكةؽلثل نظام التوزيع ائتالف جملموعات           
مسؤوليات وواجبات و دور زلدد يقوم بو. ويكمن دور ادلنتج يف التنسيق بُت أداء سلتلف األعضاء والعمل على 

غَت أن ىذا  ،صاحل وأىداف مشًتكة بكفاءة عاليةجعلهم يتعاونون معو ليكونوا فريق واحد يعمل لتحقيق م
مستويات التوزيع وتفهم سلتلف اجلوانب السلوكية داخل يتطلب منو تدارس شكل العالقات بُت كل مستوى من 

 القناة . 
وقد مت تطويرىا كنوع من  ،ة فعالية قنوات التوزيع وكفاءهتاتعد نظم التوزيع ادلتكاملة زلاولة لتحسُت درج          

النمو واالستمرارية يف  ،ة ىامة تساعد ادلؤسسة على البقاءاالستجابة للتغَتات اليت حدثت يف ظروف السوق وكأدا
 زليط يتميز بالتغَت السريعة وحاالت عدم اليقُت وادلفاجأة. 
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 تمهيد:

شلا الشك فيو أف احمليط مل يكن أكثر خطرا وال هتديدا شلا ىو عليو يف الوقت احلاضر وذلك نتيجة           
ظهور شلارسات جديدة  ،ٖترير األسواؽ بروز الدور ادلتميز لنظاـ ادلعلومات ،لتسارع وتَتة  التطور التكنولوجي

االٕتاه ضلو األسواؽ العادلية  ،لتعاوف بُت الشركات العمالقةتزايد التحالفات االسًتاتيجية واتفاقات ا ،للمنظمات
 ... والعديد من التغَتات األخرى اليت أدت إىل زيادة حدة ادلنافسة العادلية وتعدد أشكاذلا.

ألف ادلنافسة  ،ىي ضرورة بناء مركز تنافسي متميزت أصبحت ادلؤسسات أماـ حتمية يف ظل ىذه التغَتا          
األداة الكونية أصبحت حقيقة واقعية فرضت منطق ٖتقيق التنافسية و إال الزواؿ. وأصبح التوجو اإلسًتاتيجي ىو 

  طويل.واستمرارىا وٖتقيق فعالية أدائها على ادلدى الزمٍت األساسية لبقاء ادلنظمات 

ويف إطار سعي ادلؤسسة ضلو ٖتقيق مركز تنافسي متميز يف أسواقها، وجب عليها أف تتحرؾ وفقا لرؤية           
االستمرارية  ،ا والبحث عن كيفيات ٖتقيق البقاءمتكاملة وواضحة ومنهج سليم لتعظيم االستفادة من إمكانياهت

قو من نتائج يرتبط ٔتدى قدرهتا على إدارة وتصميم األمر كذلك فإف مصَت ادلؤسسة  وما قد ٖتق وماداـ ،والتطور
نظاـ توزيع فعاؿ، على اعتبار أف التوزيع ىو األداة األساسية اليت تربط ادلؤسسة ٔتحيطها والسبيل األساسي 

 لتحقيق رضى زبائنها ومن مث ؽلكنها تعزيز قدرهتا التنافسية وسبق منافسيها والتميز عنهم. 

و قسمنا ىدا  الؿ ىذا الفصل على توضيح دور التوزيع يف تعزيز تنافسية ادلؤسسةوعليو، سنركز خ          
 الفصل اىل ثالثة مباحث :

 التنافسية ادليزة حوؿ أساسية مفاىيم :األول المبحث . 
 مصادر ادليزة التنافسية و اسسها العامة : المبحث الثاني . 
  لتحقيق ادليزة التنافسية : االسًتإتيات التنافسية و دور التوزيعالمبحث الثالث. 
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   التنافسية الميزة حول أساسية مفاهيم :األول المبحث

 ثورة أفرزتو ما جانب إىل االقتصاديات عرفتو الذي السريع التطور مع ظهورىا تالـز ظاىرة تعد ادلنافسة          
 ٚتيع ذلك يف مستخدمة واالبتكار اإلبداع على كبَتة قدرة ادلؤسسات أكسب ىذا كل وادلعلومات االتصاالت

 يتطلب ذلك ٖتقيق وأف للمنافسُت والتصدي ادلواجهة على أكرب وقدرة أعلى تنافسية بضماف الكفيلة الوسائل
  تؤىلها اليت التنافسية للمزايا امتالكها ضرورة ومنو ادلهمة بادلواقع لالحتفاظ ألدائها ادلستمرين والتميز التحسُت

  .لذلك
 التنافسية. بادليزة ادلتعلقة ادلفاىيم دلختلف التطرؽ ادلبحث ىذا خالؿ من سنحاوؿ          
 .التنافسية الميزة حول يفتعار  :األول المطلب

 وقد األعماؿ واقتصاديات اإلسًتاتيجية اإلدارة رلايل من كل يف ىامة مكانة التنافسية ادليزة مفهـو يشغل          
 االسًتاتيجيات مفهـو  Porterقدـ  حيث ادلاضي القرف من الثمانينات مطلع مع واضح بشكل ادلفهـو برز ىذا
 اليت الصناعة يف ذلا التنافسي ادلركز ىو األعماؿ منظمات لنجاح واحملدد األىم العامل أف إىل وأشار " ، التنافسية

 .ادلنافسة شدة زيادة بسبب ادلفاىيم ىذه أعلية برزت وقدر ،1"فيها تعمل
 التنافسية الميزة تعريف .أوال

 من رلموعة استعراض سنحاوؿ التنافسية بُت الكتاب و الباحثُت ، للميزة التعريفات تباينت لقد          
 التعاريف جملموعة من الباحثُت لنخلص اىل تعريف عاـ ذلدا ادلصطلح

 سوؽ يتجوػ  منتج بثنائية معرؼ رلاؿ ضمن ادلميزة الفرص خصائصعلى اهنا  Igor Ansoff  يعرفها          
 2قوية تنافسية وضعية للمؤسسة ؽلنح والذي للتسويق قابل دلنتج للنمو فهي هتدؼ بصفة خاصة

  اليت تناولت الدراسات أغلب عليها ركز أساسية فكرة على يشتمل Ansoffطرؼ  من ادلقدـ التعريف ىذا إف
 تقود واليت بادلنافسُت مقارنة السوؽ يف جيد تنافسي موقع وإحداث خلق يف تتمثل حيث ،التنافسية ادليزة موضوع

 .متفوؽ اقتصادي أداء إىل
 معدؿ يكوف عندما تنافسية ميزة على تستحوذ ادلؤسسة أف" نقوؿ جونز وجاريث ىيل شارؿ حسب          

 3".الصناعة يف السائد ادلتوسط من أعلى رْتها
                                                           

 1
 2002،  2العذد  ، 8المجلذ ،البصائز مجلة ،"األردنیة الغذائیة الصناعات شزكات في میذانیة دراسة " التنافسیة المیزة على وأثره اإلبداعي السلوك "،الخشالي إیاد التمیمي؛ شاكز

2 Thomas Fritz, The Competitive Advantage Period and the Industry Advantage Period: Assessing the 

Sustainability and Determinants of Superior Economic Performance, Gabler Edition Wissenschaft, 1st ed, 2008, 

P.10. 

  183ص ،  2008الرياض،  .ادلريخ، دار بسيوين، علي إمساعيل ادلتعاؿ؛ عبد سيد أٛتد زلمد :ترٚتة "متكامل مدخل اإلستراتيجية اإلدارة "جونز جاريث يل؛ھ شارؿ3 
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 تكوف أرباح ٖتقيق على ادلؤسسة قدرة ٔتدى ترتبط التنافسية ادليزة أف ٔتعٌت الرْتية معيار على التعريف ىذا يركز
 .نسبيا طويلة زمنية ولفًتة معينة صناعة يف األرباح متوسط من أعلى عادة

 بتعظيم ذلا يسمح تنافسي منتج عرض من ادلؤسسة ٘تكنت إذا ما حالة يف احملققة يعرفها اخر على اهنا "ادلنفعة
 1".رْتيتها

 يف ٕتعلها اليت اإلسًتاتيجيات وتطبيق صياغة على ادلنظمة قدرة ىي":بكر أبو زلمود مصطفى يعرفها          
 األفضل االستغالؿ خالؿ من تتحقق واليت النشاط نفس يف والعاملة األخرى للمؤسسات بالنسبة أفضل مركز

 هبا تتمتع اليت وغَتىا وادلعرفة والكفاءات القدرات إىل باإلضافة التنظيمية وادلادية، الفنية وادلوارد لإلمكانيات
 2."التنافسية إسًتاتيجيتها وتطبيق تصميم من ٘تكنها واليت ادلنظمة

 اعتمادىا جراء ٖتققو الذي للمؤسسة التفوؽ عنصر أو ميزة" أهنا على التنافسية ادليزة خليل يعرؼ و          
 اجلودة إسًتاتيجية ٖتقيق بالتايل و التميز إسًتاتيجية أو األقل التكلفة ميزة بتحقيق سواء معينة، تنافسية إسًتاتيجية

 3 "األعلى
 ٖتقيق للمؤسسة ؽلكن إذ التنافس إسًتاتيجية وىو أال التنافسية ادليزة مصادر من مصدر على كزير  التعريف ىذا إف

 التكلفة ميزة ٖتقيق وبالتايل التكاليف خفض خالؿ من إما معينة تنافس إلسًتاتيجية اتباعها حالة يف تنافسية ميزة
 .ادلتفوقة اجلودة ميزة ادلنتج وٖتقيق ٘تييز خالؿ من أو األقل

 أو تعرضها اليت ادلنتجات يف منافسيها على التفوؽ واحدة دلؤسسة ؽلنح شيء كل"تعرؼ ايضا           
 4 "تقدمها اليت اخلدمات

 ذلذا وفقا التنافسية للميزة كمصدر للتنافس العامة اإلسًتاتيجيات الذي ركز على السابق التعريف عكس على
 منافسيها؛ على التفوؽ للمؤسسة ؽلنح أف ؽلكن ما كل تشمل فهي متعددة التنافسية ادليزة مصادر أف صلد التعريف

أف  للمؤسسة ؽلكن اليت و ادلؤسسة عليها تتوفر اليت وادلوارد ادلهارات رلموعة مثل العوامل سلتلف ٔتعٌت اف تشمل
 ا ٘تثل نقطة قوة تتسم هبا ادلؤسسة دوف منافسيها.ذ، وهبكفاءة أكثر بطريق خالذلا من الغَتتنافس 

                                                           
1 Charlene Rowena van Zyl, Intellectual Capital and Marketing Strategy Intersect for Increased Sustainable Competitive Advantage, 

Magister In Stratégique Management, Faculté of Management, Université of Johannesburg, May/2006, P.19. 

 14، 13ص  / 2004 2003مصر اإلسكندرية اجلامعية، الدار "ألتنافسية الميزة لتحقيق مدخل البشرية الموارد "بكر أبو زلمود مصطفى 2 
 21ص  2003اجلديدة  ،الدار اجلامعية االسكندرية ، "التنافس استراتيجيات تنفيذ و تكوين :االستيراتيجية االدارة"، خليل نبيل مرسي3 

4
 Andrew Pearson, "The Stratégistes Choice: Compétitive Strategy and the question of how to compete", UBS Unique Business Strategies, 

http://www.slideshare.net/Alistercrowe/competitive-strategy- 4076947, 13 May 2010, P.1 
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 ٗتلقها لزبائنها أف ادلؤسسة استطاعت اليت القيمة من أساسا التنافسية ادليزة تنشأ" Porter (5=<9)بالنسبة لػ 
 تعوض يف ادلنتج متفردة منافع بتقدًن أو متساوية ٔتنافع للمنافسُت بالنسبة أقل أسعار شكل تأخذ أف ؽلكن حيث
 1"ادلفروضة السعرية الزيادة

 عليها احلكم ؽلكن التنافسية ادليزة أف القيمة ٔتعٌت خلق معيار على Porterبو  جاء الذي التعريف يركز          
 منتجات القتناء مستعدا غلعلو شلا القيمة ىذه يدرؾ أف غلب الذي للعميل مضافة قيمة من ٖتققو ما اعتمادا على

ضرورة  على التأكيد مع السعر يف الزيادة تعوض احملققة ادلنافع مادامت أكثر الدفع األمر تطلب لو حىت ادلؤسسة
 وكلما اخلدمة أو ادلنتج لذلك ادلستهلك يوليها اليت القيمة من أقل يكوف أف غلب ادلؤسسة تفرضو الذي السعر أف

 .كثَتة أمامها ادلتاحة التسعَت خيارات كانت كلما زبائنها عيوف يف ادلؤسسة ٗتلقها اليت القيمة تعاظمت
 اقتصادية قيمة خلق على قادرة كانت إذا تنافسية ميزة ٘تتلك ادلؤسسة أف" فَتى Barney (600:)اما           
 ". 2سوؽ ادلنتج يف ٖتقيقها ادلنافسُت أقرب مقدور يف أكرب ليس

استعملو  الذي التعبَت نفس استعمل وقد التنافسية ادليزة جوىر على يركز التعريف ىذا أف Barneyيرى 
Porter (5=<9) االقتصادية القيمة ٔتفهـو يرتبط الدقيق فمعناه أساسيو نقطة ناحية من ؼلتلف أنو يرى أنو الإ 

 ادلدركة ادلنافع بُت اختالؼ ىناؾ يكوف ْتيث وخدمات سلع بتقدًن ادلؤسسة تقـو عندما األخَتة ىذه وتنشأ"
  3".للمؤسسة االقتصادية والتكلفة للعمالء احملققة
 :التعريف ىذا حوذلا يتمحور بارزة نقاط عدة ىناؾ
 لدفعو استعداد على ادلستهلك يكوف ما أو احملققة ادلنافع بُت االختالؼ عن القيمة يعرب مفهـو أف ىو  

 أخرى. جهة من االقتصادية والتكلفة جهة من
 ادلؤسسة؛ دلنتجات ادلستهلك يوليها اليت القيمة أي ادلدركة ادلنافع على الًتكيز  
 اليت اإلنتاج عوامل ٖتويل بواسطة القيمة ٗتلق ادلؤسسة أف ٔتعٌت أكرب فعالية يستلـز أكرب قيمة ٖتقيق أف  
 من للمستهلك أكرب قيمة ٗتلق أف مثال للمؤسسة ؽلكن وبالتايل للمستهلك قيمة ؽلثل منتج إىل التكلفة ٘تثلها
 .التكلفة ٗتفيض خالؿ
  4:بااليت توصف التنافسية ادليزة أف نستخلص أف ؽلكن

                                                           
1 Porter ME, Compétitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance, New York, The Free Press, 1985, P.19. 

 
2 Jay B. Barney, Delwing N. Clark, Resource based theory creating and sustaining competitive advantage, Oxford university press, New 
York, 2007, P.24. 
3 Idem. 

 .64،ص  2008،  الطبعة االوىلاالردف،، عماف التوزيع، و للنشر اثراء "االعمال منظمات في المعرفية االدارة استراتيجيات" حسن حسُت عجالف 4 
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 مطلقة ليست و بادلقارنة ٖتقق أي اهنا نسبية  
 ادلنافسُت على األفضلية و التفوؽ ٖتقيق إىل اهنا تؤدي .  
 ذلا قيمة ٖتقق ادلؤسسة داخل من اهنا تنبع .  
 كالعلا أو لزبائنها تقدمو ما قيمة يف أو ألنشطتها ادلنظمة أداء كفاءة يف اهنا تنعكس .  
 ٕتديدىا و تطويرىا يتم عندما بسرعة تزوؿ ال و طويلة لفًتة اهنا تتحقق. 

 المستدامة: التنافسية الميزة إلى التنافسية الميزة من .ثانيا
فادلؤسسات  إذا1 إسًتاتيجي ىدفا أصبحت التنافسية ادليزة بأف Porter & Day (5=<8)من  كل يرى          

 ادليزة " مصطلح ظهر وبالتايل الطويل ادلدى على عوائد ٖتقيق لتضمن استمراريتها على احملافظة ٖتدي تواجو
 ."ادلستدامة التنافسية

  الميزة التنافسية المستدامة: -
هتدؼ اإلسًتاتيجية إىل ٖتقيق مركز يف السوؽ تستطيع ادلؤسسة أف ٖتقق من خاللو ىامش  أالو ىي           

، و يف عامل اليـو فإف الفًتة افظة على ذلك ادلركز لفًتة طويلةربح أعلى من منافسيها فقط بل تستطيع أيضا احمل
طورات التكنولوجية السريعة و الزمنية الطويلة قد تكوف قصَت للغاية و خاصة يف حالة الصناعات ادلتسمة بالت

مراجعات  يًتتب على ذلك أنو تبعا لسرعة التغَت اليت ٘تيز سوقا ما سوؼ ٖتتاج ادلؤسسات إىل إجراء 
 . 2إسًتاتيجية على فًتات متكررة بشكل مالئم

 معدؿ على احلفاظ على قادرة تكوف عندما مستدامة تنافسية ميزة ادلؤسسة ٘تتلك" وجونز ىيل حسب          
 يرتبط ادلستدامة التنافسية ادليزة مفهـو فإف وعليو 3".السنوات من عدد مدار على ادلتوسط ذلك من أعلى رْتية
 .نسبيا طويلة لفًتة عليها واحملافظة عوائد ٖتقيق على ادلؤسسة بقدرة

 ذلا إسًتاتيجية تسمح تطبيق من ٘تكنت إذا مستدامة تنافسية ميزة ٘تتلك ادلؤسسة أف نقوؿ" Barneyحسب  أما
 ىذه قدرة عدـ مع تطبيقها احملتملُت أو احلاليُت ادلتنافسُت مقدور يف ليس الوقت نفس و يف قيمة ٓتلق

 4".اإلسًتاتيجيات ىذه من العوائد نفس ٖتقيق على ادلؤسسات

                                                           
1 Nicole P. Hoffman, " An Examination of the Sustainable Competitive Advantage Concept: Past, Present, and Future", Academy of 

Marketing Science Review , http://www.amsreview.org/articles/hoffman04-2000.pdf, P.6 
 30ص، 2008 ،الطيعة االوىل ،مصر ،رلموعة النيل العرية القاىرة"االدارة االستراتجية"  ترٚتة عال اٛتد اصالح ،فليب سادلر 2
 

 18 .ص سابق، مرجع جونز، جاريث يل؛ھ شارؿ  3
4. Nicole P. Hoffman, Ibid, P.6. 
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 على عوائد بتحقيق يرتبط ادلستدامة التنافسية ادليزة مفهـو فإف Barneyبو  جاء الذي للتعريف وفقا          
 من حالة ٖتقيق– متفردة قيمة خلق من ادلؤسسة ٘تكن إسًتاتيجية تطبيق خالؿ من ذلك ويتم ادلدى الطويل

 .اإلسًتاتيجيات ىذه من العوائد نفس ٖتقيق احملتملُت أو احلاليُت ادلنافسُت ٔتقدور ليس -التميز
 .طويلة نسبيا لفًتة عليها واحملافظة اجليدة، النتائج ٖتقيق على ادلؤسسة قدرة تعكس ادلستدامة التنافسية فادليزة إذا

 :التالية النقاط استخراج يمكن سبق ما إلى استنادا
 على  القدرة يتطلب ذلك وأف للعميل مضافة قيمة ٖتقيق على ادلؤسسة قدرة تعكس التنافسية ادليزة أف

زيادة  ذلا تضمن ٘تيزىا، تؤكد إسًتاتيجية تبٍت خالؿ من ادلنافسُت من أكرب بفعالية احتياجاتو تلبية
 أعلى؛ رْتية ٖتقيق من ٘تكنها السوقية حصتها

 استغالذلا؛ على والعمل والقدرات وادلهارات ادلوارد من رلموعة توفر تتطلب 
 التميز؛ من حالة ٖتقيق تعكس 
 عليها احملافظة ٖتدي تواجو فادلؤسسات االستدامة. 
 1:في تتمثل المزايا من مجموعة التنافسية تحقق الميزة وعليه
 أعلى رْتية ٖتقيق اهنا ٘تكن ادلؤسسة، 
 أكرب؛ سوقية حصة ٖتقيق من ٘تكنها كما  
 ؛ادىناىم  يف ادلؤسسة مسعة وٖتسُت وتدعيم الزبائن والء ضماف 
 ادلؤسسة. واستمرار بقاء ضماف 
 :2تتضمن و التنافسية الميزة تحكم التي القواعد من مجموعة هناك أن ـ كما
 ؛جاذبية أكثر خدمات/ منتجات تقدًن على الًتكيز 
 ؛هتا احتياجا تليب للعمالء متفوقة قيمة خلق و مالئم سعر ٖتقيق 
 ادلؤسسة؛ اىتماـ زلور الزبوف جعل  
 ادلنافسُت من وجاذبية تفوقا أكثر خدمات تقدًن على الًتكيز.  

 

 

                                                           
1 Charlene Rowena van Zyl, op cit, P.19. 
2
 Idem. 
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  :1أهمية الميزة التنافسية الثاني:المطلب 

التجارة العادلية، ٖتديًا كبَتًا وخطرًا زلتماًل  النظاـ االقتصادي العادلي اجلديد، ادلتمثل بتحرير قيوديوفر           
وٓتاصة تلك ادلوجودة يف الدوؿ النامية. إال أف ىذا النظاـ يف الوقت ذاتو  لدوؿ العامل، أو باألحرى شركاتو،

االستفادة ما  . فأعلية التنافسية تكمن يف تعظيمللبلداف النامية كذلك، إف أمكن االستفادة منو يشكل فرصة،
ويشَت تقرير التنافسية العادلي إىل أف الدوؿ  .أمكن من ادلميزات اليت يوفرىا االقتصاد العادلي والتقليل من سلبياتو

مفهـو التنافسية من الدوؿ الكبَتة، حيث تعطي التنافسية الشركات يف  الصغَتة أكثر قدرة على االستفادة من
ىذا القوؿ أـ  فرصة للخروج من زلدودية السوؽ الصغَت إىل رحابة السوؽ العادلي. وسواًء اتفقنا مع لدوؿ الصغَتةا

 .حتميات القرف احلادي والعشرين ال، فإنو ال بد يف هناية ادلطاؼ من مواجهة ىذا النظاـ، بصفتو إحدى
تتنافس وليست الدوؿ، وعليو فإف الشركات اليت  احلاضر الشركات ىي اليت ومن ادلعلـو أنو ويف الوقت          

بالنظر إىل أنو و كما  تنافسية عالية، تكوف قادرة على ادلهمة يف رفع مستوى معيشة أفراد دوذلا ٘تلك قدرات
بنجاح الشركات العاملة فيها وقدرهتا على  أشارت تقارير دولية، أف مستوى معيشة دولة ما يرتبط بشكل كبَت

االستثمار األجنيب ادلباشر 'ففي العقود األخَتة كانت التجارة  الدولية من خالؿ التصدير أو اقتحاـ األسواؽ
 األجنيب ادلباشر يف العامل ينمواف بشكل أسرع من ظلو الناتج العادلي. العادلية واالستثمار

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
1

 http://www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=183   ، ادلوقع على االنًتنيتمفهوم التنافس او التنافسية في مجال االعمال 

 
 

http://www.iraqism.com/vb/showthread.php?t=183
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 أنواع الميزة التنافسية الثالث:المطلب 
 ميزة تنافسية داخلية وميزة تنافسية خارجية من ادلزايا التنافسية علا: ىناؾ نوعُت          

 
  الميزة التنافسية الداخلية: : أوال

تكوف ادليزة التنافسية داخلية عندما تكتسب ادلؤسسة األفضلية بتحكمها يف تكاليف اإلنتاج وإدارة           
فاإلنتاجية اجليدة تعطي للمؤسسة مردودية حسنة وتزيد من طاقاهتا على مواجهة التخفيض يف  وتسيَت ادلنتوج،

 األسعار ادلفروضة من طرؼ السوؽ أو ادلنافسُت.
فاإلسًتاتيجية اليت تبٌت على ادليزة التنافسية الداخلية تعترب إسًتاتيجية السيطرة عن طريق التكاليف،           

قدرة ادلؤسسة على تصميم، تصنيع وتسويق ادلنتج  « إكتساب ميزة التكلفة األقل واليت تعػٍتوبالتايل على ادلؤسسة 
ومن أجل احليازة على  . 1»بأقل تكلفة مقارنة مع ادلؤسسات ادلنافسة شلا يؤدي يف النهاية إىل ٖتقيق أرباح أكرب

 ال تتمكن ادلؤسسة من إكتساب ميزة  «ميزة التكلفة األقل يتم اإلستناد إىل مراقبة عوامل تطور التكاليف، و
وتكوف  . »2 التكلفة األقل إال إذا توصلت إىل التحكم اجليد يف ىذه العوامل مقارنة بادلنافسُت اآلخرين

 : عملية مراقبة عوامل تطور التكاليف كما يلي
 : مراقبة الحجم (5

يف تشكيلة ادلنتجات، احليازة على وسائل إنتاج جديدة،التوسيع يف السوؽ أو   ؽلكن كل من التوسيع           
نشاط تسويقي مكثف من ٗتفيض التكاليف، غَت أف احلجم الذي ػلكم التكاليف ؼلتلف من نشاط آلخر ومن 

را يف األنشطة األخرى احلجم غلب أال ػلدث تدىو  اقتصادياتمنطقة ألخرى وٕتدر اإلشارة إىل أف البحث عن 
 ومنو توخي التوازف يف عملية البحث ىذه.

 : مراقبة التعلم (6
ينتج التعلم من اجلهود ادلبذولة وادلتواصلة من طرؼ اإلطارات وادلستخدمُت على حد السواء، لذلك ال            

طة ادلنتجة للقيمة، ويف يقتصر تركيز التكاليف على اليد العاملة فحسب بل يتعداه ليشمل بعض اجلوانب واألنش
ىذا الصدد يكوف ادلسَتوف مطالبوف بتحسُت التعلم وٖتديد أىدافو حيث تتم مقارنة درجة التعلم بُت التجهيزات 

 وادلناطق مث مقابلتها بادلعايَت ادلعموؿ هبا يف القطاع.
  : مراقبة الروابط (7

د تعرفها على الروابط ادلوجودة بُت األنشطة تتمكن ادلؤسسة من ٖتسُت موقعها يف ميداف التكاليف عن          
الدقيق دلكونات  االختيارادلنتجة من جهة مث العمل على إستغالذلا من جهة أخرى، فمثال التكلفة اليت تنجم عن 

                                                           
1
 84 ، ص1998  ،مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر" الميزة التنافسية في مجال األعمال"نبيل مرسي خليل   

2
 .124، ص2001 ،27 ، العدد22أفاؽ إقتصادية، اجمللد "الحادي والعشرين  مجاالت وإستراتيجيات المنافسة في القرن"أٛتد سيد مصطفى   
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ادلنتج تؤدي إىل ٗتفيض تكلفة تفتيش ادلنتجات التامة كما تقـو ادلؤسسة بالتنسيق مع ادلوردين وقنوات التوزيع من 
 األرباح الناٚتة عن ىذه الروابط معهم. اقتساـتغالؿ الروابط ادلوجودة، لكن يف ادلقابل عليها أجل إس

 : مراقبة العوامل التأسيسية (8
احلكومية، كما ؽلكنها أيضا أف تؤثر  تستطيع ادلؤسسة أف تؤثر على العوامل التأسيسية مثل ادلقاييس          

 ضاغطة.التقنُت عن طريق وساطة ٚتاعات  على
 : مراقبة الرزنامة (9
 احتالذلاتستحوذ ادلؤسسات السباقة إىل بعض القطاعات على ميزة التكلفة األقل ويرجع ذلك إىل            

ميزة  امتالؾألحسن ادلواقع، توظيف أحسن ادلستخدمُت كما تتعامل مع موردين يستمتعوف باخلربة ْتيث صلد أف 
التكلفة يف أغلب القطاعات يكوف من نصيب من ينشط أوال، أما يف بقية القطاعات األخرى ينبغي الًتيث 

إما لكوف التكنولوجيا ادلستخدمة سريعة التغَت وبالتايل يدخل ادلنتظروف إىل القطاع بتكنولوجيا جديدة  واالنتظار
نقاط القوة والضعف لديهم  واكتشاؼؾ ادلنافسُت ينافسوف هبا ادلنافسوف السابقوف، وإما لغرض دراسة سلو 

 التنافسية السائدة. وبعدىا الدخوؿ إىل القطاع بأكثر معرفة لألوضاع
 : مراقبة التموضع (:

بالنسبة للموردين  ويكوف دلختلف األنشطة سواء كاف ىذا التموضع ؼلص األنشطة فيما بينها أو          
عناصر عديدة مثل مستوى األجور، فعالية اإلمداد وسهولة الوصوؿ إىل والزبائن، ْتيث يكوف التأثَت على 

 ادلوردين، وصلد أف ادلؤسسة اليت ٗتتار أحسن ادلواضع يكوف بإمكاهنا إمتالؾ ميزة مهمة عن طريق التكاليف.
 : وىناؾ بعض األخطاء غلب تفاديها للحيازة على ميزة التكلفة األقل وتتمثل يف

 نشطة ادلتعلقة بالتصنيع و إعلاؿ األنشطة الصغَتة أو األنشطة غَت ادلباشرة.الًتكيز على تكلفة األ 
 .إعلاؿ أنشطة التموين واإلدراؾ اخلاطئ لعوامل تطور التكاليف 
  الروابط وهتديد التميز. استغالؿغياب 

 : الميزة التنافسية الخارجية : ثانيا
تكوف ادليزة التنافسية خارجية عندما ؽلكن تقدًن منتوج ذو نوعية متميزة، واليت تنشئ قيمة للمشًتي إما           

عن طريق ٗتفيض تكاليف اإلستعماؿ أو عن طريق ٖتسُت أداء اإلستعماؿ، وىذا ما يعطي للمؤسسة قوى أكرب 
وصلد أف اإلسًتاتيجية ادلبنية على أساس  يف السوؽ ْتيث تتمكن من فرض أسعار أعلى مقارنة بادلنافسُت اآلخرين.

فهم ادلصادر احملتملة لتمييز ادلنتج  « ادليزة التنافسية اخلارجية تكوف إسًتاتيجية التميز، من ىنا يصبح من الضروري
ومن أجل احليازة  .» 1من خالؿ أنشطة حلقة القيمة وتوظيف قدرات وكفاءات ادلؤسسة لتحقيق جوانب التميز

 : إىل عوامل التفرد التالية االستنادم على التميز يت

                                                           
1
 . 84،85 مرجع سبق ذكره، ص "الميزة التنافسية في مجال األعمال" نبيل مرسي خليل   
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:تستند ادلؤسسة إىل عدة مقاييس ؽلكن أف تكوف العامل ادلسيطر يف تفردىا وتتمثل ىذه  المقاييس التقديرية (5
 : ادلقاييس التقديرية فيما يلي

 القروض، التوزيع، اإلصالحات(. خصائص وكفاءة ادلنتوجات ادلعروضة ، اخلدمات ادلقدمة( 
  ادلعلومات ادلتعلقة ٔتعاجلة الطلبيات(. وزلتوى النشاط )مستوى نفقات اإلشهار(النشاطكثافة( 
 .ادلستوى التكنولوجي ادلستعمل يف النشاط 
 .جودة وسائل اإلنتاج ادلسخرة للنشاط وادلعلومات ادلعتمدة عليها يف مراقبة النشاط 
 .اإلجراءات اليت ٖتكم عمل ادلستخدمُت يف النشاط 

إف خاصية التفرد ؽلكن أف تنتج من خالؿ الروابط بُت األنشطة أو عن طريق الروابط مع ادلوردين  : الروابط (6
 : وقنوات التوزيع وؽلكن تفسَت ىذه الروابط فيما يلي

 لتلبية حاجيات الزبائن البد من وجود تنسيق بُت األنشطة ادلرتبطة فيما : الروابط بين األنشطة 
 ليست زلددة باإلمداد اخلارجي فحسب بل أيضا بالسرعة يف معاجلة الطلبياتبينها، فمثال أجاؿ التسليم 

 .طلباهتموتردد الباعة ألخذ 
 لتلبية حاجيات الزبائن أيضا بشكل جيد، البد من التنسيق اجليد مع ادلوردين،  : الروابط مع الموردين

باألدوات األساسية يف تصنيع  إذ أنو باإلمكاف تقليص مدة تطوير ظلوذج جديد إذا قبل ادلوردوف التجهيز
القطع اجلديدة، إىل غاية إنتهاء ادلؤسسة من عملية تصميم ٕتهيزات تصنيع النموذج اجلديد، وهبذا 

 تتمكن ادلؤسسة من ٘تييز منتوجاهتا.
 وؽلكن ذلذه الروابط أف تساىم يف تفرد ادلؤسسة إما من خالؿ التنسيق مع  : الروابط مع قنوات التوزيع

األفضل لألنشطة ادلشًتكة بُت ادلؤسسة وىذه األخَتة مثال تكوين  االستغالؿت، أو من خالؿ ىذه القنوا
 .اخليف قنوات التوزيع... االستثماراتموزعُت، ٘تويل 

فمثال صلد أف ادلؤسسة  النشاطؽلكن أف ترتبط خاصية التفرد دلؤسسة ما بتاريخ شروعها يف شلارسة  : الرزنامة (7
ميزة التميز ذلذا ادلنتج، ويف ادلقابل  اكتسابصورة معينة للمنتج يكوف بإمكاهنا  استعماؿاليت كانت سباقة إىل 

 التكنولوجيا األكثر حداثة. استعماؿتقتضي بعض القطاعات التأخر عن الدخوؿ ْتيث تستفيد من 
ادلؤسسة من احلصوؿ على خاصية التفرد، فمثال ؽلكن إف حسن إختيار موضع األنشطة ؽلكن  : التموضع (8

 لبنك ٕتاري أف ػلصل على أحسن ادلواقع لوكاالتو وموزعاتو األوتوماتيكية اخلاصة باألوراؽ النقدية.
ؽلكن خلاصية التفرد أف تنتج عن شلارسة التعلم بصفة جيدة، إذ أف اجلودة الثابتة يف العملية اإلنتاجية  : التعلم (9

 بشكل شامل بإمكانو أف يؤدي إىل ٘تيز متواصل. امتالكولمها فالتعلم الذي ؽلكن ؽلكن تع
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جديدة  تسمح درجة التكامل باحلصوؿ على خاصية التفرد حيث يتم ذلك بوساطة ضم أنشطة : التكامل(:
األنشطة اليت  منتجة للقيمة، كانت ٘تارس من قبل ادلوردين أو قنوات التوزيع فهي تتيح الفرصة دلراقبة نتائج

 ٔتقدورىا أف تكوف مصدرا للتميز.
وبعد عرض سلتلف العناصر األساسية للتميز البد من اإلشارة إىل نقطة أساسية وىي تكلفة التميز، فأي 
مؤسسة تسعى للحصوؿ على خاصية التفرد ٗتصص مبالغ كبَتة فمثال من أجل تقدًن مساعدات تقنية غلب 

أكرب قدر من ادلواد  اؿاستعمتوظيف مستخدمُت سلتصُت إضافيُت، ومن أجل إنتاج منتجات أكثر قوة البد من 
وتكلفة التميز ٗتتلف من مؤسسة  األولية أو تكوف ذات سعر مرتفع مقارنة مع تلك اليت يستعملها بقية ادلنافسوف.

التكاليف، وىذا يعٍت أف تكلفة التميز ترتبط بعوامل  عوامل تطور إتاهألخرى وىذا الختالؼ موقع ادلؤسسات 
خالؿ عملية البحث عن خػاصية التميز، ؽلكن لبعض  ر باآلخػر، ومنتطور التكاليف وكالعلا يؤثر ويتأث

سوء فهم العوامل ادلتعلقة باحليازة على خاصية التميز أو  ادلؤسسات أف تقع يف بعض األخطاء الناٚتة عن
سعر إضايف مرتفع باإلضافة إىل عدـ معرفة تكلفة   التميز ادلفرط، : يلي تكاليفها وتتمثل ىذه األخطاء فيما

 .1التميز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 100 صمرجع سبق ذكره، "الميزة التنافسية في مجال األعمال"نبيل مرسي خليل  .د  
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 مصادر الميزة التنافسية و اسسها العامة : المبحث الثاني

 تمهيد:

فادليزة التنافسية ىي ذلك ادلفهـو اإلسًتاتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي النسيب اجليد وادلستمر           
دلؤسسة ما إزاء منافسيها، ْتيث يتجلى يف شكل تقدًن منتجات ذات خصائص متفردة يكوف معها العميل 

قػل. وهبذا ادلعٌت تعترب تطوير مستعدا لدفع أكثر أو تقدًن منتجات ال تقل قيمة عن منتجات ادلنافسُت وبأسعار أ
ادليزة التنافسية ىدفا اسًتاتيجيا تسعى لتحقيق ادلؤسسة االقتصادية من خالؿ االداء ادلتميز للموارد الداخلية، 

ضمن سلتلف انظمة، واسًتاتيجيات، وانشطة، وعمليات ادلؤسسة،  ،ذات ادلعرفة الكامنةوالكفاءات االسًتاتيجية 
 .تكاليف وٖتسُت اجلودة، ، وريادة السوؽ، وتعظيم الرْتية على ادلدى الطويلٔتا يؤدي اىل ٗتفيض ال

 المطلب االول : مصادر الميزة التنافسية: 

 ؽلكن التمييز بُت ثالث مصادر للميزة التنافسية: التفكَت االسًتاتيجي، اإلطار الوطٍت ومدخل ادلوارد.

 التفكير االستراتيجي: (5

تستند ادلؤسسات على اسًتاتيجية معينة للتنافس هبدؼ ٖتقيق أسبقية على منافسيها من خالؿ احليازة 
على ميزة أو مزايا تنافسية، وتعرؼ االسًتاتيجية على أهنا تلك القرارات اذليكلية اليت تتخذىا ادلؤسسة لتحقيق 

اسًتاتيجيات  "M. Porter". وصنف أىداؼ دقيقة، واليت يتوقف على درجة ٖتقيقها صلاح أو فشل ادلؤسسة
 التنافس إىل ثالث أصناؼ:

 هتدؼ ىذه االسًتاتيجية إىل ٖتقيق تكلفة أقل بادلقارنة مع ادلنافسُت، ومن  1:إستراتيجية قيادة التكلفة
آثار منحٌت التعلم واخلربة  –بُت الدوافع اليت تشجع ادلؤسسة على تطبيقها ىي: توافر اقتصاديات احلجم 

وجود فرص مشجعة على ٗتفيض التكلفة وٖتسُت الكفاءة وكذا سوؽ مكوف من مشًتين واعُت ٘تاماً  –
 لسعر.با

                                                           
 118-115، ص 1998مركز االسكندرية، مصر، "الميزة التنافسية في مجال األعمال" نبيل مرسي خليل،  1
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 :ؽلكن للمؤسسة أف ٘تيز منتجاهتا عن ادلؤسسات ادلنافسة من خالؿ  1إستراتيجية التميز واالختالف
توفَت قطع الغيار، اجلودة  شلتازةتقدًن تشكيالت سلتلفة للمنتج، مسات خاصة بادلنتج، تقدًن خدمة 

يدة، وتتزايد درجات صلاح ادلتميزة، الريادة التكنولوجية، مدى واسع من اخلدمات ادلقدمة، السمعة اجل
 ىذه االسًتاتيجية بزيادة ٘تتع ادلؤسسات بادلهارات والكفاءات اليت يصعب على ادلنافسُت زلاكاهتا.

 هتدؼ ىذه االسًتاتيجية إىل بناء ميزة تنافسية والوصوؿ إىل مواقع  2:إستراتيجية التركيز أو التخصص
معينة من ادلستهلكُت، أو بالًتكيز على  أفضل يف السوؽ، من خالؿ إشباع حاجات خاصة جملموعة

 سوؽ جغرايف زلدود أو الًتكيز على استخدامات معينة للمنتج )شرػلة زلددة من العمالء(.

 3 اإلطار الوطني:  (6

إّف اإلطار الوطٍت اجليد للمؤسسات يتيح ذلا القدرة على احليازة على ميزة أو مزايا تنافسية، لذلك صلد 
متفوقة ورائدة يف قطاع نشاطها عن بعض ادلؤسسات يف الدوؿ األخرى. ْتيث ٘تلك ادلؤسسات بعض الدوؿ 

الدولة عوامل اإلنتاج الضرورية للصناعة وادلمثلة يف ادلوارد البشرية، الفيزيائية، ادلعرفية، ادلالية والبنية التحتية، فاحليازة 
وتشكل ىذه العناصر نظامًا قائمًا بذاتو،  ، قوية احليازة على ميزة تنافسية على ىذه العوامل يلعب دورًا مهمًا يف

ومن نتائجو إطار وطٍت زلفز ومدعم لربوز مزايا تنافسية للصناعات الوطنية، وبالتايل يصبح اإلطار الوطٍت منشأ 
 دلزايا تنافسية ؽلكن تدويلها.

 4 مدخل الموارد: (7

يث أف حيازة ىذه األخَتة باجلودة يتطلب ٕتسيد االسًتاتيجية ادلوارد والكفاءات الضرورية لذلك، ْت
 ادلطلوبة وحسن استغالذلا يضمن لنا وبشكل كبَت صلاح االسًتاتيجية، وؽلكن التمييز بُت ادلوارد التالية: 

 تصنف إىل ثالث أنواع: الموارد الملموسة:  (ا

 ذلا تأثَت بالغ على جودة ادلنتجات، لذا غلب على ادلؤسسة أف ٖتسن اختيار مورديها  :المواد األولية
 والتفاوض على أسعارىا وجودهتا.

                                                           
 .120-118نفس ادلرجع السابق، ص   1
 .124-121نفس ادلرجع السابق، ص   2
 .61،  ص2000جامعة العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت،  "الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية: مصادرها، تنميتها و تطويرها"،عمار بوشناؼ،   3
 .48عمار بوشناؼ، نفس ادلرجع السابق، ص   4
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 تعترب من أىم أصوؿ ادلؤسسة واليت ٖتقق القيمة ادلضافة النإتة عن ٖتويل ادلواد األولية  :معدات اإلنتاج
إىل منتجات، لذا غلب على ادلؤسسة ضماف سالمتها، تشغيها وصيانتها، هبدؼ ٖتقيق فعاليتها ألطوؿ 

 وقت شلكن.
 :اؽ أكرب كفتح تسمح ٓتلق منتجات جديدة وطرحها يف السوؽ أو توسيعها يف نط الموارد المالية

قنوات جديدة للتوزيع، لذا غلب على ادلؤسسة أف ٖتقق صحتها ادلالية باستمرار وٖتافظ عليها هبدؼ 
 تعزيز موقفها التنافسي وتطويره على ادلدى البعيد.

 ظليز فيها ما يلي:الموارد غير الملموسة:  (ب

 اجلودة، واليت تشَت إىل قدرة تسعى ادلؤسسات إىل ٖتقيق حصص سوقية عالية باإلعتماد على  :ةالجود
ادلنتج أو اخلدمة على الوفاء بتوقعات ادلستهلك أو تزيد عنها وتستند ادلؤسسة إىل مفهـو اجلودة الشاملة  

 كسالح اسًتاتيجي للحيازة على مزايا تنافسية ودخوؿ السوؽ الدولية، وكذا كسب ثقة ادلتعاملُت.
 دلوارد الداخلية القادرة على إنشاء ادليزة التنافسية ْتيث إف العامل التكنولوجي من أىم ا :التكنولوجيا

يستمد أعليتو من مدى تأثَته على ادليزة التنافسية، وعلى ادلؤسسة اختيار التكنولوجيا ادلناسبة ذلا واليت 
 ٕتعلها يف موضع أسبقية على منافسيها.

 ويقظة دائمُت ذلذه البيئة  يف ظل بيئة تنافسية، غلب على ادلؤسسة أف تكوف يف استماع :المعلومات
ْتيث تلعب ادلعلومات دورًا مهمًا ألهنا تشكل مصدرًا الكتشاؼ خطط ادلنافسُت وٖتركاهتم وكذا 

 متغَتات األسواؽ شلا يسمح للمؤسسة باٗتاذ القرارات الصائبة يف الوقت ادلناسب.
 شاط ادلؤسسة ْتيث تستمدىا تتضمن ادلعلومات التقنية والعلمية وادلعارؼ اجلديدة اخلاصة بن :المعرفة

ىذه األخَتة من مراكز البحث مثاًل، كما ؽلكن أف تنتجها من خالؿ حل مشاكلها التنظيمية واإلنتاجية، 
 وتساىم ادلعرفة يف إثراء القدرات اإلبداعية بشكل مستمر شلا يسمح ٓتلق مزايا تنافسية حامسة.

 التنظيم  اإلنتاجقارنة مع ادلنافسُت يف رلاالت أي الدرجة الراقية من اإلتقاف م :معرفة كيفية العمل
والتسويق، وبالتايل اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية فريدة. وتستمد ىذه ادلعرفة من التجربة ادلكتسبة 
واجلهود ادلركزة وادلوجهة إىل ادلهن الرئيسية للمؤسسة، وعليو غلب على ادلؤسسة احملافظة عليو وأف ٖتوؿ 

 دوف تسريب أو تسويق معلومات عنو  للمؤسسات ادلنافسة.
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تعترب الكفاءات أصل من أصوؿ ادلؤسسة، ألهنا ذات طبيعة تراكمية، وىي صعبة التقليد من قبل الكفاءات:  (جـ
 .ادلنافسُت

 ندة لمصطلح الكفاءاتت: يبين بعض التعاريف المس(;)شكل رقم
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 ال ٘تثل رلموع شهادات

 

"serieyex" 

ىي رلموعة من ادلعارؼ ومعرفة 
 كيفية العمل ومعرفة الذات

"Rome" 

 ما هي

 !الكفاءة ؟

معرفة كيفية التصرف أو إبداء ردة 

 فعل مقبولة

"Le Boterf" 

معرفة استعماؿ ادلعارؼ وادلهارات 
 دلواجهة مشكل ما

"Mandor" 

 مجموعة معارف ثابتة

 

Montmollin"" 

 هو إجراء إلبداء ردة فعل

 

"Minvielle et Voquin" 
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 وتصنف الكفاءات إىل صنفُت:

 ٘تثل حلقة فصل بُت اخلصائص الفردية وادلهارات ادلتحصل عليها من أجل األداء  1:الكفاءات الفردية
 ، ومن بُت اخلصائص ادلرجعية للكفاءات الفردية: "Leboyer"احلسن دلهاـ مهنية زلددة 

           أف يكوف الفرد حيوياً، يقـو ٔتا غلب القياـ بو، سريع التعلم، ؽللك فكرة اٗتاذ القرار، قيادة األتباع، ينشئ          
الوقوؼ يف وجو مثَتي ادلشاكل، متجو ضلو العمل اجلماعي، يوظف مساعدين مهرة، يبٍت  اجلو ادلناسب للتطور،

عالقات جيدة مع اآلخرين، إنساين وحساس، حاـز وواقعي، يوفق بُت عملو وحياتو الشخصية، يعرؼ نقاط 
ات الفردية وؽلكن للمؤسسة احليازة على الكفاء، ة مرْتة، يتصرؼ ٔترونةضعفو وقوتو، غلعل األشخاص يف وضعي

باالستناد إىل معايَت موضوعية ودقيقة يف عملية التوظيف وكذا تكوين األفراد بشكل يتماشى مع ادلناصب اليت 
 يشغلوهنا حيث ينتظر منهم مردودية أكرب.

 تدعى أيضاً بالكفاءات ادلتميزة أو القدرات، وتعرؼ على أهنا تلك  2:الكفاءات الجماعية أو المحورية
ة عن تظافر وتداخل بُت رلموعة من أنشطة ادلؤسسة حيث تسمح ىذه الكفاءات بإنشاء ادلهارات الناٚت

 "J.Larregle"موارد جديدة للمؤسسة فهي ال ٖتل زلل ادلوارد، بل تسمح بتطورىا وتراكمها. 

كما تعرؼ أيضا على أهنا تركيبة أو رلموعة من ادلهارات الفائقة، األصوؿ ادللموسة أو غَت ادللموسة ذات 
الطابع اخلاص، التكنولوجيات فائقة ادلستوى، الروتينيات )التصرفات ادلنتظمة( واليت تشكل يف رلملها 
أساسًا جيدًا وقاعدة لطاقات ادلنظمة على التنافس ومن مث ٖتقيق ميزة تنافسية متواصلة يف رلاؿ األعماؿ 

 بيل مرسي خليل""ن)أو نشاط( معُت، واذلدؼ منها ٖتقيق مركز قيادة أو ريادة للمؤسسة. 

 تدعى زلورية ألنو يتوقف عليها بقاء ادلؤسسة، تطورىا أو انسحاهبا، وغلب أف تتوفر فيها اخلصائص التالية:

 .تتيح الوصوؿ إىل عدة أنواع من األسواؽ 
 .تساىم بشكل معترب يف قيمة ادلنتج النهائي ادللحوظ من قبل الزبوف 
 .يصعب تقليدىا من قبل ادلنافسُت 

                                                           
 .58-57عمار بوشناؼ، نفس ادلرجع السابق، ص   1
 . 61-59نفس ادلرجع السابق، ص   2



 الميزة التنافسيةالفصل الثاني :                                              دور استراتجية التوزيع في تحقيق 
 

 
55 

طالبة بتجديد وتطوير كفاءاهتا احملورية من خالؿ القدرات الديناميكية اليت تتمتع هبا، وتطوير فادلؤسسة م
 ىذه األخَتة )القدرات الديناميكية( على ادلدى البعيد، واليت تصنف إىل أربع أصناؼ:

  التعلم تنمية، توصيل وتبادؿ ادلعلومات أو ادلعرفة بُت أعضاء ادلنظمة )رأس ادلاؿ البشري للمنظمة(، و
 القائم على ٕتارب ادلؤسسة.

 .اإلبداع الذي يستعمل الكفاءات احملورية احلالية من أجل إنشاء كفاءات جديدة 
 .اكتشاؼ العالقات ادلوجودة بُت الكفاءات وكيفية تطورىا عرب الزمن 
 .احلفاظ على الكفاءات احملورية اليت غلب أف تبقى ملك للمؤسسة، واحليلولة دوف تدىورىا 

إف هتاوف ادلؤسسة يف االستثمار يف ادلوارد والكفاءات يؤدي هبا إىل تقادـ ىذه األخَتة وبالتايل            
تراجع موقعها التنافسي، وظليز فرقًا بُت تقادـ أو تآكل ادلوارد والكفاءات، ْتيث تتقادـ ادلوارد عند استعماذلا 

ألفراد، فإذا مل يسمح ذلم بإظهار كفاءاهتم يف حُت تتقادـ الكفاءات عند عدـ استعماذلا ألف مصدرىا ا
 ومهاراهتم، فإف ىذه الكفاءات وادلهارات ستضمحل.

هتدؼ ادلؤسسة للحيازة على ميزة تنافسية أكثر قوة، لذا تضفي نوعًا من الضبابية على الكفاءات            
على ادلنافسُت تقليد وزلاكاة ىذه وادلوارد اليت أدت إىل ىذه ادليزة واليت تدعى "بالسبب ادلبهم"، شلا يصعب 

 الكفاءات وادلوارد، ومن مث صعوبة تقليد ىذه ادليزة.

 ويكُمن الفرؽ بُت الكفاءات احملورية وغَت احملورية يف كوف الكفاءات احملورية تتميز بػ:

 .خلق القيمة أو ادلنفعة األساسية ادلباشرة للعميل 
 عن ادلنافسُت أي أهنا فريدة وأفضل من اليت ؽللكها ادلنافسوف. ٘تيزىا 

يف ظل تزايد االىتماـ بادلنافسة ادلعتمدة على الكفاءات أو القدرات،  ظاهرة المنظمات الساعية نحو التعلم: د(
ظمة ٔتفردىا برزت إىل حيز الوجود نظرية جديدة تفًتض أف ادلعرفة ىي ادلصدر األساسي للثروات سواءاً بالنسبة دلن

 .(Ducker)أو لدولة من الدوؿ 

ْتيث تعد ىذه النظرية من ادلوضوعات احلديثة يف رلاؿ اإلدارة حيث يهدؼ إىل بناء منظمات ساعية ضلو 
التعلم. كما ظهر يف رلاؿ التصنيع مفهـو الكفاءات ادلعتمدة على ادلعرفة، أي ضرورة اكتساب ادلؤسسات 

حقيق عمليات التصنيع على ادلستوى العادلي، والقدرة على تنفيذ معرفتها الفنية للقدرات والسعي ضلو ادلعرفة لت
بشكل أفضل من الشركات ادلنافسة، والعمل على تنمية معارفها من خالؿ اختيار أفضل للعناصر البشرية واحملافظة 

رفة"، أي إظهار مدى على مستوى مرتفع من التعليم والتدريب الفٍت ادلستمر، وبالتايل ظهر مصطلح "مصنع ادلع
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إذف  ،(Roth)أعلية احلصوؿ على الكفاءات ادلرتبطة بادلعرفة لرفع األداء وٖتقيق الوفورات يف منظمات األعماؿ 
  1مصنع ادلعرفة ىو منظمة ساعية ضلو التعلم وتعد ادلعرفة من أحد نوإتها األساسية.

العامل الكتساب ادلعرفة واستيعاهبا وتنميتها ومن أىم التوجهات اجلديدة ذلذه النظرية ىو دفع الفرد أو 
بنفسو، مث وضعها حيز التطبيق، ذلذا الغرض يعتمد الفرد على التشخيص الذايت لكفاءتو ومهاراتو لتحديد الوسائل 

 ولكي يتحقق ىذا غلب توفر الشروط التالية:، سبة اليت تساعده على كسب ادلعرفةادلنا

 2ٖتمل األخطاء، الثقة يف النفس، مستوى معُت من الطاقة.تقبل التغيَت، القدرة على        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .37نبيل مرسي خليل، نفس ادلرجع السابق، ص   1

2  Cancetta Lanciaux, "compétitivité et employabilité", revue personnel, ANDCP édition, Paris, Mais 2000, N°409, P 59. 
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 التنافسية و ركائزها الميزة لبناء العامة المطلب الثاني : األسس

 التنافسية. الميزة لبناء العامة الفرع االول : األسس 

 و التحديث ، ، اجلودة الكفاءة : ىي و عليها احملافظة و التنافسية ادليزة بناء على تساعد اليت عوامل أربعة توجد
 1: للمؤسسة أهنا تتيح كما ، للكفاءات نتاج ىي األربعة العوامل ىذه و ، للمستهلك االستجابة

 . تكلفتها ىياكل ٗتفيض، للمستهلك أكثر مدركة قيمة خلق بالتايل ، ادلعروضة منتجاهتا ٘تييز

 تأثَت لو فكل عامل ، األربعة العوامل بُت عالقة توجد انو كما ، التنافسية للميزة بناء أسس تعترب فهذه العوامل
 و اجلودة و الكفاءة أف يدعم ؽلكن التحديث أف كما ، الكفاءة إىل تؤدي أف ؽلكن اجلودة فمثال األخر على

 :ذلك يوضح ادلوايل الشكل و ، للمستهلكُت االستجابة

 .: االسس العامة لبناء الميزة التنافسية(>) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 204ػ 203ص  2008، السعودية العربية ادلملكة ادلريخ للنشر، ،دار مراجعة و تعريب  "متكامل مدخل اإلستراتيجية اإلدارة" جونز شارلزىل وجارديث 1

 الجودة

 

 الكفاءة

 التحديث

 الميزة التنافسية

 التكلفة المنخفظة

االستجابة 
 للمستهلك
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 : الكفاءة1)

 سلرجات ادلستخدمة إلنتاج ادلدخالت بكمية تقاس و ادلتاحة للموارد األمثل االستغالؿ يف الكفاءة تتجسد 
 من لإلنتاج األساسية ىي العوامل فادلدخالت ، سلرجات إىل ادلدخالت لتحويل أداة ادلؤسسة ،باعتبار زلددة
 .اخلدمات و السلع يف تتمثل ادلخرجات أما ،.. األرض و العاملة

 األكثر و ادلكونُت معينة، سلرجات إلنتاج ادلطلوبة ادلدخالت مقدار قل كلما كفاءة أكثر ادلؤسسة كانت فكلما
 إنتاجية و عامل لكل بادلخرجات بالنسبة تقاس اليت ، العامل إنتاجية : علا ادلؤسسات اغلب يف للكفاءة أعلية
 تستحوذ كانت إذا باالطلفاض تتميز تكاليفها فادلؤسسة ، وحدة لكل بالنسبة ٔتخرجات تقاس اليت ادلاؿ رأس
 يقتضي الكفاءة ٖتقيق أف إال ، تنافسية مزايا ذلا ببناء يسمح شلا ، ٔتنافسيها مقارنة عالية إنتاجية كفاءة على

 . ادلختلفة الوظائف بُت وثيق تعاوف ٖتقيق على و القدرة ادلؤسسة مستوى على النطاؽ واسع التزاما

 : الجودة 2) 

 ، معُت صفات منتج يف اكرب قيمة ذو انو ادلستهلكوف يدرؾ عندما ، جودة ذو انو اخلدمة أو ادلنتج عن يقاؿ
 منتجات ىناؾ أف ؽلكن نقوؿ كما صفات، رلموعة ىو منتج فأي منافسة، منتجات يف الصفات بنفس مقارنة
 ادلؤسسات اىتماـ زاد ، ادلتعاقبة و التطورات السريعة للتغَتات نتيجة و ، اجلودة فقَتة أخرى و عالية جودة ذات
 أصبحت بل ، ادلستهلك لسلوؾ احملرؾ العامل السعر مل يعد إذ ، رضاىم على احلرص و ادلستهلكُت رغبات بتلبية

 يف ترغب اليت ادلؤسسات على اوجب ما ىذا ، عليها احلصوؿ اليت يسعى القيمة و األوؿ االىتماـ ىي اجلودة
 فرصة ادلؤسسة ؽلنح اجلودة خالؿ من السمعة فتدعيم ، عالية جودة ذات تصنع منتجات إف ادلنافسة يف البقاء
 من و الكفاءة يزيد و يدعم العيوب من خلوىا و اإلنتاجية العملية سالمة على العمل أف كما ،عايل سعر فرض

 من ٖتسُت العمليات إىل باإلضافة اجلديدة تكنولوجيات باستخداـ اجلودة ٖتقيق يتم و ، التكاليف مث ٗتفيض
 . اجليد التدريب و األفضل التسيَت خالؿ

  :التحديث 3) 

 ٕتديد و ٕتديد ادلنتج : التجديد من رئيسياف نوعاف ىناؾ أف كما عمليات أو منتجات ٕتديد عملية ىي
 ادلوجودة ادلنتجات أو إكساب ، ٘تاما جديدة منتجات ابتكار و تطويره على العمل ىو ادلنتج فتجديد ، العمليات

 ذلك أمثلة من و ادلنتجات إلنتاج تطوير عمليات يشمل فهو ات العملي ٖتديث أما ، متميزة صفات السوؽ يف
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 يف ٘تثل و السيارات لتصنيع مرف إنتاج نظاـ إىل القدًن نظاـ اإلنتاج طورت اليت " تويوتا" شركة بو قامت ما نذكر
 يزةم  على تستحوذ تويوتا جعل شلا العمالة إنتاجية رفع إىل أدى شلا ادلعدات ادلعقدة لًتكيب ـ الالز ٗتفيض
 البنائية األسس أىم ؽلثل العمليات و ادلنتجات ٕتديد أف القوؿ ؽلكن بذلك و ، على التكلفة تعتمد تنافسية

 . للميزة التنافسية

 التنافسية بناء ادلزايا يف الرئيسية ادلصادر أىم من – الشاملة اجلودة مرتكزات كأحد– ادلستمر التحسُت يعترب و
 إىل التكلفة بتخفيض شلا يسمح ادلنافسوف إليها يفتقر قيمة ادلؤسسة عمليات و للمنتجات التحديث ؽلنح ،إذ

 األجزاء عدد بتقليل ادلنتج تصنيع خالؿ تسهيل من ادلستمر التحسُت ٖتقيق للمؤسسة ؽلكن ،و منهم اقل مستوى
 تستطيع كما ، العامل إنتاجية مستوى رفع على شلا يساعد األجزاء لتجميع الالـز الوقت بتخفيض أو ، لو ادلكونة
 ميزة يعطيها ما وىو التصنيع عمليات تطوير يف رائدة ّتعلها كفاءة ادلؤسسة رفع التطوير و البحث وظيفة

 .تنافسية

 : للمستهلكين االستجابة 4) 

 على قادرة ىذه األخَتة تكوف أف غلب ذلك يتم لكي و للمستهلكُت استجابة ٖتقيق ىو ىدفها مؤسسة كل
 ٖتقيق على ادلؤسسة ، فمثال عمل عمالئها حاجات إشباع و ٖتديد يف ادلنافسُت، من أفضل بشكل ادلهاـ أداء

 متميزة استجابة ٖتقيق من ؽلكنها متفوؽ ٕتديد و ادلتفوقة اجلودة

 1.للمستهلكُت

 

 

 

 

 

                                                           
 299ص ، ذكره سبق ،مرجع جونز جارديث شارلزىل و 1
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 1الفرع الثاني : الركائز االساسية للتنافسية  

الضرورية اليت  إخل(…تتمثل الركائز االساسية  يف رلموع الكفاءات )التنظيمية، التسيَتية،والتكنولوجية،
 ٘تكنها من ٖتقيق أىدافها،وؽلكن عرضها كما يلي:

 :الماليةأوال: التنافسية 
إف معرفة ذلك يتم بواسطة القياـ بالتحليل ادلايل ألنشطة ادلؤسسة من خالؿ النسب ادلالية احملققة 

 ومقارنتها بنسب منافسيها يف نفس القطاع. وىناؾ بعض النسب شائعة اإلستعماؿ مثل:
 ة رأس ادلاؿ الدائم ) األمواؿ الدائمة/األصوؿ ادلتداولة(نسب 
 )نسبة اإلستقاللية ادلالية )األمواؿ اخلاصة/الديوف 
 )نسبة قدرة التسديد )اذلامش اإلٚتايل للتمويل الذايت/ ادلصاريف ادلالية 
 )نسبة ادلردودية )األرباح/األمواؿ اخلاصة 

 : ثانيا: التنافسية التجارية
إف القدرة التنافسية يف اجملاؿ التجاري ٘تكن ادلؤسسة  من ٖتديد وضعيتها يف القطاعات السوقية إٕتاه 

 منافسيها ادلباشرين، ويتم من خالؿ عدة مؤشرات منها على سبيل ادلثاؿ:
 .وضعية منتجاهتا يف السوؽ، من خالؿ الًتكيز على اجلودة والنوعية 
 ة وفاء مستهلكيها، وتعاملها مع زبائنها، وسعة حفيظة شهرهتا التجارية اليت تتمثل يف درج

 إخل.…منتجاهتا ونوعيتها، وفعالية سياستها اإلتصالية اإلشهارية،
  التوسع اجلغرايف الذي يتم من خالؿ فعالية قنواهتا التوزيعية، وقوهتا البيعية، اخلدمات ادلقدمة بعد

 إخل.…عملية البيع،
 :التقنيةثالثا: التنافسية 

تتمثل يف قدرة ادلؤسسة يف التحكم يف األساليب التقنية ادلرتبطة يف إنتاج منتوجات ذات جودة عالية           
وبأقل تكلفة شلكنة.وإف ذلك يتحتم عليها أف تساير التطور التقٍت، مع وجود تنسيق زلكم بُت سلتلف مراحل 

ٔتختلف األنشطة، وأخذ سلتلف القوى سَتورة اإلنتاج.كما أف درجة تأىيل العماؿ، وتوفر جو يشجع على القياـ 
 الداخلية واخلارجية بعُت اإلعتبار، شلا يدعم قدرهتا التنافسية التقنية.

 
 

                                                           
 -مداخلة مقدمة اىل ادللتقى الوطٍت االوؿ حوؿ االقتصاد  اجلزائري يف االلفية الثالثة،  "تنافسية المؤسسات الوطنية في ظل التحوالت االقتصادية"كربالي بغداد  1

 .11-10البليدة، اجلزائر، ص – 2002مػػػػاي   22
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 رابعا: التنافسية التنظيمية والتسييرية :
يتعلق األمر يف تنظيمها لوظائفها بدرجة تسمح ذلا بتحقيق أىدافها بصورة فعالة.إف ذلك يتوقف على           

طة، وطبيعة التنظيم والقرارات، ودرجة اإلندماج.أما قدرهتا التسيَتية تتضح من خالؿ كفاءة مسَتىا، نوعية األنش
وعالقتهم بادلرؤوسُت.إف مصدر التنافسية التسيَتية تتعلق بالقيم اليت يتميز هبا مسؤويل ادلؤسسات، حيث ٘تس 

وادلعرؼ ادلتحصل عيها من طبيعة التكوين الصفات اليت يتحلوا هبا، و اليت تتولد من خالؿ التجارب السابقة، 
 والتمهُت.
إف ٖتديد القدرة التنافسية الكلية للمؤسسة يتمثل يف ٖتليل سلتلف أنواع القدرات التنافسية ادلشار إليها           

يت أعاله، ومقارنتها بأىم منافسيها ادلباشرين.إف تنافسية ادلؤسسة تكمن بصفة عامة يف التحكم يف التكاليف ال
تشمل رلموع ما تتحملو من تكاليف إبتداء من عملية التموين مرورا بعملية اإلنتاج وإنتهاء بوضع ادلنتوج يف 

 متناوؿ ادلستهلك النهائي أو ادلستعمل الصناعي.
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 المطلب الثالث : العوامل المؤثرة على الميزة التنافيبة و معايير الحكم على جودتها

  : التنافسية الميزة على المؤثرة العواملالفرع االول  

اإلنتاجية والتسويقية  اإلبداعية و القدرات أبرزىا بُت ومن األعلية يف متعددة ،ومتفاوتة بعوامل التنافسية ادليزة تتأثر
 1يلي فيما إليها ،نتطرؽ

 :اإلبداعية القدرات (5

األوقات،فإهنا  كل ويف الرغبات ، ٚتيع يرضي نتج ـ تقدًن واستطاعتها ادلنظمة بإمكاف ليس أنو طادلا          
ورغبات  أذواؽ تغَت مسايرة من تتمكن منتجتها حىت ومواصفات خصائص يف تغَتات إحداث إىل مضطرة

 :يلي ما على أساسا تعتمد العملية وىذه السوؽ ، من معتربة حصة على واحلصوؿ ادلستهلكُت ،

 حوؿ ما )ادلستهلكُت( الزبائن وأراء شكاوي إىل ادلتوقع ،واالستماع و احلايل الطلب دلعرفة السوؽ دراسة 
 .ادلعرفة أساسو فعاؿ معلومات نظاـ بوجود إال ذلك يأيت ال منتج ،و من ادلنظمة تقدمو

 مقبوؿ  ىو تكنولوجيا ،وما شلكن ىو ما بُت تقاطع نقطة اإلبداع باعتبار للمنظمة التكنولوجية اخلربة
 .واقتصاديا اجتماعيا

ٖتسُت  إىل يتعداىا وغَتىا ،بل جديدة تجاتم من تقدًن على يقتصر ال اإلبداع دور فإف القوؿ وؽلكننا          
ادلعاناة  وسالمة ،وٗتفيف كفاءة وأكثر أسرع بأخرى اإلنتاج وسائل واستبداؿ اإلنتاجية ، ادلنتجات ،وزيادة جودة

  .اخل  ...العماؿ عن

 

 

 

 

                                                           
 مارس 8-  9أياـ  ،واحلكومات للمنظمات ادلتميز األداء حوؿ الثاين الدويل للمؤ٘تر تقدـ هبا ورقة ، متميز منظمي أداء ضلو مدخل "الشاملة الجودة إدارة"عباس صالح ىادي1 

 158 ،ص ورقلة جامعة ، 2005
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 : اإلنتاجية القدرات (6

 .اجلودة ،واإلنتاجية وعلا مهمُت عنصرين تعٍت اإلنتاجية القدرة إف       

اجلمعية  تعرفها ورغباتو ،حيث حاجاتو تلبية على قدرة ادلنتج يف تتمثل ادلستهلك نظر يف وىي : الجودة (ا
 اإلشباع لرغبات قدرهتا على يف تؤثر اليت اخلدمة أو السلعة وخصائص مظاىر رلمل " على اهنا للجودة الربيطانية
 ."مفًتضة أو زلدودة

 .لو ادلرافقة باخلدمات مكوناتو ،وكذلك من النإتة ٓتصائصو مرتبطة ادلنتج فجودة وبالتايل

 :يلي ما ادلعاصرة ادلنظمات يف اجلودة إدارة مرتكزات أىم بُت ومن

 الزبائن ورغبات حاجات دلعرفة وٖتليلها ادلعلومات ٚتع. 
 بادلنتج يتعلق فيما الزبائن يطلبها اليت ادلواصفات لتحقيق اإلبداع. 
 وبالسعر وادلكاف الوقت يف وتسليمها ادلطلوبة وادلواصفات تتوافق سلعة إنتاج طريق عن الزبائن إرضاء 

 ادلناسب.
 الرياضيةبالنسبة  عنها ويعرب مواردىا استخداـ يف ادلنظمة كفاءة مدى لقياس معيارا اإلنتاجية تعترب  :اإلنتاجية (بـ

 أهنا الرئيسية للمنظمة ،كما األىداؼ أىم بُت من يعترب اإلنتاجية رفع فإف ٙتة ادلدخالت ،ومن على للمخرجات
 .ٔتنافسيها مقارنة ادلنظمة كفاءة لقياس رئيسيا معيارا

 :التسويقية القدرات (7

عن  معلومات من توفره يلـز ٔتاالتنافسية،  قدرهتا مرتكزات أحد ادلنظمة يف التسويق وظيفة تشكل          
ْتوث  خالؿ من وذلك وتقلباتو، اخلارجي احمليط تغَتات عن وكذا وتطلعاهتم، ادلستهلكُت ورغبات حاجات

 :ادلستهلك سلوؾ السوؽ، وٖتليل التسويق دراسة

أف  وؽلكنللخدمات ، أو للسلع التسويقية بادلشاكل ادلتعلقة البيانات وٖتليل ّتمع تعٌت :التسويق بحوث ا(
 التسويقي "ادلنتج ،السعر ،التوزيع ،الًتويج"  ادلزيج من عنصر بأي ادلشاكل ىذه تتعلق

 :من بكل اخلاصة البيانات وٖتليل هتتم ّتمع :السوق دراسة بـ(

 .ادلنظمة تقدمها اليت للخدمة أو للسلعة احلاليُت ،وادلتوقعُت ادلشًتيُت -
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 .اخل ...،وسياساهتمادلنافسُت ،منتجاهتم ،أسعارىم  -

 .نشاط ادلنظمة على ذلك خصوصا ،وانعكاس االقتصاد ،والتسويق بشؤوف الصلة ذات والتشريعات القوانُت -

 .اخل ...توزيعو ،التضخم ،البطالة وكيفية القومي االقتصادية ،الدخل البيئة -

 .اخل ...عادات ،وتقاليد ،وديانات من االجتماعي الواقع -

ودوافع  أسباب دلعرفة بادلستهلكُت اخلاصة البيانات وٖتليل ٚتع يتضمن والذي :المستهلك سلوك تحليل جـ(
 على أف القدرة األحواؿ ،اعتبارا أحسن ويف ادلتطلبات ىذه توفَت على االستهالكية ،للعمل وعاداهتم لديهم الشراء
 .ادلستدامة التنافسية ادليزة ركائز أكرب تعد الزبائن إرضاء

 . الترصد على القدرات (8

 أجل زليطها ،وىذا من يف غلري دلا والدائمة ادلستمرة ادلتابعة منها يتطلب للمنظمة التنافسية ادليزة على احملافظة إف
 فرصا الستثمارىا ،أو إما تشكل ٖتدث ،واليت سوؼ اليت الواقعة ،أو والتطورات التغَتات طبيعة وفهم معرفة

 ووضعها ادلعلومات ،ومعاجلتها وٗتزينها ّتمع يتعلق فيما ادلتاحة الوسائل ٚتيع باعتمادىا لتجنبها ،وذلك هتديدات
 عملية أف تأخذ غلب و اإلسًتاتيجية ،كما التصحيحية القرارات اٗتاذ يف هبا الستغالذلا ادلعنيُت تصرؼ ٖتت

عماؿ  فيها من واخلارجية الداخلية العناصر ٚتيع وػلوي ادلنظمة فعاليات ٚتيع يضم شامال مسارا ىذه الًتصد
 .ومستمرا دائما يكوف أف اخل، وغلب  ...وزبائن ،ومنافسُت وموردين 
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  معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية:  الثاني:الفرع 

 تتحدد بثالث ظروؼ، ىي: 

 1 مصدر الميزة:  (5

 ظليز بُت نوعُت من ادلزايا وفقاً ذلذا ادلعيار:

منخفضة: تعتمد على التكلفة األقل لقوة العمل وادلواد اخلاـ، وىي سهلة التقليد نسبيًا من قبل مزايا تنافسية  ا(
 ادلنافسُت.

مزايا تنافسية مرتفعة: تستند إىل ٘تيز ادلنتج أو اخلدمة، السمعة الطيبة أو العالمة التجارية، العالقات الوطيدة  بـ(
 رات عالية ادلستوى مثل تدريب العماؿ.بالعمالء، وتتطلب ىذه ادلزايا توافر مهارات وقد

 2 عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المؤسسة: (6

إّف اعتماد ادلؤسسة على ميزة تنافسية واحدة يعرضها إىل خطر سهولة تقليدىا من قبل ادلنافسُت، لذا 
 يستحسن تعدد مصادر ادليزة التنافسية لكي تصعب على ادلنافسُت تقليدىا.

  التطوير والتجديد المستمر في الميزة: درجة التحسين، (7

تقـو ادلؤسسات ٓتلق مزايا جديدة وبشكل أسرع لتفادي قياـ ادلؤسسات ادلنافسة بتقليد أو زلاكاة ميزهتا 
، كما غلب على ادلؤسسة أف تقـو بتقييم مستمر 3التنافسية احلالية، لذا تتجو خللق مزايا تنافسية من ادلرتبة ادلرتفعة

ألداء ميزهتا التنافسية ومدى سدادىا باالستناد على ادلعايَت السائدة يف القطاع، كما ؽلكنها إثراء ىذه ادلعايَت 
هبدؼ التقييم الصائب ذلا ومعرفة مدى صلاعتها، وبالتايل اٗتاذ القرار يف االحتفاظ هبا أو التخلي عنها يف حالة 

 هنا ال ٖتقق ىديف التفوؽ على ادلنافس والوفورات اإلقتصادية.أ

 

 
                                                           

1  M. Porter, "Avantage concurrentiel des Nations", Inter Edition, 1993, p  199-200.                      
 .100-99، ص 1998مركز االسكندرية، مصر،  "الميزة التنافسية في مجال األعمال"نبيل مرسي خليل،  2
 .100نفس ادلرجع السابق، ص   3
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 .االستراتجيات التنافسية و دور التوزيع لتحقيق الميزة التنافسية:  لثثاالمبحث ال

  تمهيد :

فأصبح ذلا ىيئات و إدارات و اليت بدورىا  لقد أصبحت التنافسية يف وقتنا ادلعاصر أمرا ال مفر منو،          

٘تتلك سياسات و إسًتاتيجيات و مؤشرات، و أصبح تأثَتىا واضح على ادلؤسسات اليت ٖتتاج إىل النمو، كما 

تؤثر على احلكومات اليت ترغب يف رفع مستويات معيشة أفرادىا و وضع إطار يساعد مؤسساهتا إلكتساب 

 ادلؤسسات األجنبية.قدرات تنافسية تؤىلها دلنافسة 

 التنافسية الميزة محددات مطلب االول : 

 أستحدث لذي و M. Porter  إليو تطرؽ ما خالؿ من للتنافسية الداعم احلكومي الدور دلس ؽلكن          
 ىذه األنشطة، من وغَتىا للصناعة التنافسية ادليزة تفسر اليت احملددات من العديد تضمن منهجا متكامال

 واجلزء ، فيو التحكم ؽلكن العوامل ىذه من فجزء ، العادلية ادلنافسة يف زلفزة للنجاح أو معوقة إما تكوف احملددات
 .فيو التحكم يصعب و الدولة بيئة خارج يقع األخر

وانطالقا من ذلك حدد مايكل بورتر أربع ركائز للنظاـ التنافسي القومي اليت ساعلت يف صياغة ادلناخ          
 1الصناعي ألداء الشركات وىي: 

 أوال: أوضاع عوامل االنتاج ومدى توفرها: 

عية والبنية ادلوارد الطبيوتتمثل يف ادلدخالت الالزمة يف صناعة ما مثل العمالة واالراضي الصاحلة للزراعة و         
 وتنقسم ىذه العوامل اىل:  ،االساسية وراس ادلاؿ

 

 
                                                           

اطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية،جامعة  "امكانية ترقية صادرات الصناعة الجزائرية في ظل المتغيرات العالمية مع التطبيق على الصناعات التحويلية"كماؿ عايشي    1
 .271-270، ص2005/2006باتنة،
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 : وىي اليت ؽلكن توارثها مثل ادلوارد الطبيعية.عوامل اساسية ا(

وىي اليت تكتسب من خالؿ استثمارات مستمرة يف كل من رأس ادلاؿ البشري وادلادي مثل  :عوامل متقدمة بـ(
 البنية التحتية لالتصاالت احلديثة او معهد ْتثي جامعي قيادي.

 والعوامل اليت ٖتتاجها الصناعة احلديثة ال تتوارث بل تنشأ عن طريق االبداع.

 ثانيا: اوضاع الطلب المحلي: 

ىا يف خلق ادليزة التنافسية وأىم مسات الطلب احمللي يف ىيكلو وحجم وظلط النمو ومدى تدويلو، تقـو بدور         
ويعٍت ذلك درجة تعقيده وتشعبو وتوقعو للطلب العادلي، حيث أف الطلب احمللي يسبق التوقعات ادلستقبلية للطلب 

 يجياهتا االنتاجية والتسويقية.العادلي، وبالتايل يسهم يف اعطاء رؤية للمؤسسات الستخدامها يف اسًتات

 ثالثا: الصناعات المتصلة والمدعمة: 

واليت يتم انشاؤىا عن طريق التكنولوجيات ادلشًتكة وقنوات التوزيع وادلهارات والعمالء، وىذه توفر            
 ادلكونات بطريقة سريعة وكفأة واقتصادية، وبالتايل تسهم يف رفع مستوى االبتكار.   
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 اإلستراتيجية التنافسية  الثاني:المطلب 

 : التنافس إستراتجية مفهوم

 عن ومستمرة متواصلة ميزة ٖتقيق إىل تؤدي اليت التصرفات من متكاملة رلموعة اهنأ على التنافس اسًتاجية تعرؼ

 . ادلنافسُت

 1ىي: أساسية مكونات ثالث خالؿ من تتحدد وىي

 ادلؤسسة تتبعها اليت التنافسية اإلسًتإتيات يف وتتجلى : التنافس طريقة. 
 وادلنافسُت األسواؽ ، التنافس ميداف اختيار وتتضمن : التنافس حلبة 
 التنافسية ادليزة أساس تعترب واليت ادلنظمة لدى ادلتوفرة وادلهارات األصوؿ ويشمل :التنافس أساس 

 2: ىي اسًتإتيات ثالث بُت التمييز وؽلكن

 بورتر" ثالث إسًتاتيجيات للتنافس بغرض ٖتقيق أداء أفضل على بقية ادلنافسُت يف القطاع.و لقد إقًتح "

 :و مفاده ىذه اإلسًتاتيجية اإلنتاج بأقل تكلفة شلكنة يف القطاع، و ىذا  إستراتيجية قيادة التكلفة
لتكلفة و تزامنا توفَتا لعديد من الدوافع و احلوافز لتحقيق ذلك، كوجود فرص مشجعة على ٗتفيض ا

ٖتسُت الكفاءة يف السوؽ شلكنة من مشًتين واعُت ٘تاما باألسعار. وذلذه اإلسًتاتيجية عدة مزايا 
 جذابة للمؤسسات ادلنتجة بأقل تكلفة من بينها: 

 إكتساب موقع أفضل من حيث ادلنافسة على أساس السعر. -

 ى ٗتفيض األسعار. التمتع ْتصانة ضد الزبائن األقوياء حيث ال ؽلكنهم ادلساومة عل -

الكفاءة تسمح ذلا يف ٖتديد السعر و ٖتقيق  اعتباراتاألمن من ادلوردين األقوياء خاصة يف حالة ما إذا كانت  -
 ىامش ربح معُت دلواجهة الضغوط إرتفاع أسعار ادلداخالت اذلامة و احلرجة.

 ادلنافس اجلديد.إحتالؿ موقع تنافسي شلتاز ؽلكن من ٗتفيض السعر دلواجهة أي ىجـو من  -

                                                           
 79 ص، 1998طبعة ،الدار االسكندارية "الميزة التنافسية في مجال االعمال"نبيل مرسي خليل  1
 .2004ادلدرسة العليا للتجارة  رسالة دكتوراه، "دراسة حول إستراتجية المؤسسة العمومية اإلقتصادية في محيط تنافسي"لعالوي عمور 2
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 إستخداـ ٗتفيضات السعر كسالح ضد السلع البديلة واليت قد تتمتع بأسعار جذابة. 

 :ٔتعٌت ٘تيز ادلنتوج ادلعروض بطريقة أو بأخرى، عن بقية خدمات مساعدة ادلستهلك  إستراتيجية التميز
س تقدًن  قيمة أو على أساس التفوؽ الفٍت، اجلودة، تقدًن خدمات مساعدة للمستهلك أو على أسا

أكرب للمستهلك بواسطة ىذا ادلنتوج نظَت ادلبلغ ادلدفوع، و ؽلكن القوؿ بأف إسًتاتيجية التميز ٖتقق مزايا 
 أكرب يف ظل عدة مواقف منها:

 موقف تقدير ادلستهلكُت قيمة إختالفات يف ادلنتوج أو اخلدمة، و درجة ٘تيزه عن غَته من ادلنتجات. -

 توافقها مع حاجات ادلستهلك. تعدد إستخدمات ادلنتوج و -

 :اليت يقصد هبا الًتكيز على نسبية زلدودة من السوؽ بدال من تغطية السوؽ ككل  إستراتيجة التركيز
للوصوؿ إىل أفضل موقف فيو، و يتم ٖتقيق ادليزة التنافسية يف ظل ىذه اإلسًتاتيجية إما بتميز ادلنتوج 

دؼ يف ظل ىذه اإلسًتاتيجية، أو من خالؿ بشكل أفضل يشجع حاجات القطاع السوقي ادلسته
تكاليف أقل للمنتوج ادلقدـ ذلذا القطاع السوقي، أو بالتميز و التكلفة األقل معا، و ٖتقق ادليزة النإتة 

 عن إستخداـ إسًتاتيجية الًتكيز أو التخصص يف احلاالت التالية:

 لفة أو يستخدموف ادلنتوج بطرؽ سلتلفة.وجود رلموعات سلتلفة و متميزة يف ادلشًتين شلن ذلم حاجات سلت -

 عدـ زلاولة أي منافس أخر التخصص يف نفس القطاع السوقي ادلستهدؼ. -

 قطاع سوقي معُت و زلدود.بتغطية  علىكفاية موارد ادلؤسسة عدـ   -

 تفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبَت من حيث احلجم و معدؿ النمو و الرْتية. -

 اإلسًتإتية العامة للتنافس. استخداـوفيما يلي جدوؿ يبُت متطلبات 
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 اإلستراتجيات التنافسية. استخدام: (8) الجدول رقم

 المتطلبات التنظيمية المتطلبات من حيث المهارة و المادة اإلستراتجية
قيادة 

 التكلفة
إستثمار رأمسايل مستمر وإمكانية توفَت رأس  -

 ادلاؿ.
 .مهارات ىندسية و فنية -
 على اليد العاملة.إشراؼ مكثف و كفؤ  -
تصميم ادلنتجات على النحو الذي يسهل  -

 العملية.
 نظاـ توزيع دور كلفة منخفضة . -

 رقابة شديدة على التكلفة. -
 تقارير دورية وتفضيلية تتعلق بالرقابة -
 ىيكلة  ذات مسؤوليات زلددة. -
حوافز تعتمد على حجم ادلبيعات  -

 احملققة.

 قدرات و مهارات تسويقية عالية. - التميز
 مواصفات شليزة يف ادلنتوج. -
 اإلبتكار و التطور. -
 قدرات عالية يف اجملاؿ البحوث. -
شهرة ادلؤسسة يف اجملاؿ الزيادة يف اجلودة أو  -

 التكنولوجيا.
 قنوات توزيع فعالة وتعاوف قوي مع الوسطاء.  -

تنسيق قوي بُت الوظائف وخاصة  -
 البحوث و تطوير والتسويق. 

 مية.مقاييس وحوافز ذاتية أو غَت ك -
جذب عمالة ذات مهارات عالية  -

ومبدعة إضافة على العلماء 
 الباحثُت.

 
مزيج من السياسات ادلشار إليها و موجهة إىل قطاع  - الًتكيز

 السوؽ ادلعُت.
مزيج من السياسات ادلشار إليها أعاله  -

 وموجهة إىل قطاع السوؽ ادلعُت.
 

ثابت عبد الرٛتاف إدريس. اإلدارة اإلسًتإتية: مفاىيم وظلاذج تطبيقية، الطبعة األوىل الدار اجلامعية  :المصدر
 .2002اإلسكندرية 
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 والشكل ادلوايل يوضح مكونات إسًتاتيجية التنافس

 : مكونات إستراتجية التنافس(9)الشكل رقم

 

  

  

 

 

      

       

  

 

 -28 -الميزة التنافسية في مجال األعمال ص –المصدر: نبيل مرسي خليل 

 

 

 

 

 

 

 الطرق التي تتنافس بها:

 إستراتجية المنتج 
 الموقع إستراتجية 
 مصادر التوريد إستراتجية 
 التسعير إستراتجية 

 

 

 أين التنافس:

 إختيار السوق 
 اختيار التنافس 

 ميزة تنافسية متواصلة 

أساس التنافس: األصول و 

 المهارات
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 مساهمة التوزيع  في تحقيق بعض عوامل التنافسية.  الثالث:المطلب 
 

يف الوقت احلاضر نادرا ما تتفرد ادلؤسسة يف خدمة قطاع سوقي معُت، فالواقع  يشَت إىل أف ىناؾ منافسة       
م من بُت ادلؤسسات لالستحواذ على أكرب حصة شلكنة من السوؽ واحلفاظ على الزبائن احلاليُت وضماف والئه

خالؿ ٖتقيق أفضل استجابة حلاجاهتم ورغباهتم. ويف ظل ادلنافسة الشديدة من ادلهم بالنسبة للمؤسسة ٖتديد 
نقاط القوة والضعف لديها والفرص وادلخاطر احمليطة هبا للتمكن من مواجهة ادلنافسُت وٖتقيق مزايا متفردة، ويعد 

يف تزويد ادلؤسسة بالوسيلة اليت  يها، دلا لو من دور بالغ األعليةالتوزيع إحدى النقاط األساسية اليت غلب الًتكيز عل
٘تكنها من ٖتديد أفضل كيفية للوصوؿ إىل األسواؽ ادلستهدفة وتوسيع حصتها السوقية واالتصاؿ بزبائنها وكسب 

 . 1ثقتهم وضماف والءىم، ومن مث ؽلكنها ضماف مكانة متميزة يف السوؽ

إف توفَت عوامل أو متطلبات التنافسية يؤدي إىل ٖتقيق التميز والتفوؽ على ادلنافسُت، وؽلكن حصر أىم       
ىذه ادلتطلبات يف: الكفاءة، الديناميكية، الليونة، سبق احمليط واليت من  خالذلا سيتم توضيح دور توزيع يف ٖتقيق 

 بعض عوامل التنافسية.

 اوال:التوزيع والكفاءة.

 نتاج سلرجات معينة، وذلك يعٍت أفإف أبسط قياس للكفاءة يتمثل يف مقدار ادلدخالت ادلطلوبة إل      

الكفاءة = ادلخرجات/ ادلدخالت. وكلما كانت الشركة أكثر كفاءة كلما قل مقدار ادلدخالت ادلطلوبة إلنتاج  ــ
ساعة عمل لتجميع سيارة واحدة، أما شركة  03سلرجات معينة. وعلى سبيل ادلثاؿ شركة جنراؿ موتورز ٗتصص 

ساعة، بافًتاض وجود عناصر أخرى متساوية يف الشركتُت مثال معدالت  82 فورد فإف نفس العمل يتطلب منها
 . 2األجور فإننا نستطيع القوؿ أف فورد ٘تتلك ىيكل تكلفة أقل وبذلك فإف فورد تعترب أكثر كفاءة

رصة التوصل إىل خلق قيمة متفوقة ٘تيز منتجاهتا وٖتقق  إصلازات ىامة على  إف الكفاءة ادلميزة هتيئ للشركة ف
ٖتقيق معدالت ربح تتجاوز ادلعدالت الوسيطية  صعيد خفض التكاليف  مقارنة ٔتنافسيها ، كما أهنا ٘تكنها من

                                                           
 .45ص ،2002 ،األردف،عماف  ،مكتبة احلامد للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل "مدخل كمي وتحليلي ،االستراتيجية التسويقية "زلمود جاسم الصميدعي - 1

 .197ص ،2001 ،السعودية ،دار ادلريخ للنشر ،زلمد سيد أٛتد عبد ادلتعاؿ،ترٚتة رفاعي زلمد رفاعي "اإلدارة االستراتيجية"شارلز وجايث جونز 2
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العمليات للمجاؿ الصناعي، وعلى سبيل ادلثاؿ شركة تويوتا تستحوذ على كفاءات متميزة يف رلاؿ التطوير و 
، وقد ساعدىا ذلك على ٖتقيق الكفاءة ادلتفوقة واجلودة اللذاف الصناعية وتعترب الرائدة يف كثَت من تقنيات التصنيع

وؽلكن ٖتقيق الكفاءة أيضا يف رلاؿ التوزيع،  ؽلثالف القاعدة األساسية للمزايا التنافسية يف رلاؿ صناعة السيارات.
ثر عمليات توزيع كفاءة يف الواليات ادلتحدة يف رلاؿ ٕتارة التجزئة، فقد حيث تستحوذ شركة ووؿ مارت على أك

٘تكنت من خالؿ التحكم اجليد يف عملية انتقاؿ البضائع من ادلوردين مرورا بادلخازف مث ادلتاجر وانتهاءا إىل 
الذي   JAT) (وذلك من خالؿ تطبق نظاـ  ادلستهلكُت من االستغناء عن احلاجة إىل االحتفاظ ٔتخزوف كبَت

باإلضافة إىل ساعدىا على احلفاظ على نفس مستوى اخلدمة مقابل ربع االستثمار يف ادلخزوف مقارنة ٔتنافسيها. 
ذلك تقـو شركة ووؿ مارت ٔتتابعة مبيعات الوحدات الفردية عن كثب وغالبا ما ال تبقى بضائع غَت مرغوبة فيها 

 . 1النفقات وزيادة قدرهتا على توفَت ادلزيج ادلناسب من ادلنتجات لزبائنهايف سلازهنا، األمر الذي أدى إىل اطلفاض 

وهبذا صلد أف دور التوزيع يف رلاؿ ٖتقيق الكفاءة ال يقل أعلية عن باقي وظائف ادلؤسسة، فإذا مت أداء           
أكرب على ٖتقيق ميزة  وظائفو بكفاءة عالية فسيؤدي حتما إىل اطلفاض التكاليف، األمر الذي يًتتب عليو قدرة

تنافسية على أساس السيطرة على التكاليف. فإذا أخذنا يف االعتبار مثال تكاليف وظيفة النقل والتخزين اللذاف 
 ؽلثالف نسبة ىامة من إٚتايل التكاليف فإف ٗتفيض ولو بسيط يف ىذه التكاليف يؤثر على رْتية ادلؤسسة. 

ؽلكن ٖتقيق الكفاءة يف النقل باعتماد أنسب الوسائل اليت ٖتقق أفضل خدمة ويف نفس الوقت تكلف         
مبالغ منخفضة نسبيا، ويف ىذا اإلطار ؽلكن أف تقـو ادلؤسسة بادلوازنة بُت مستوى اخلدمة ادلطلوبة ومستوى 

 ٖتقق أىدافها وأىداؼ عمالئها. أما التكاليف ادلًتتبة عن وسيلة النقل ادلختارة للحصوؿ على أفضل توليفة اليت
 ، الذي) (JATبالنسبة لتحقيق الكفاءة يف التخزين ؽلكن أف يتم مثال من خالؿ تطبيق نظاـ التخزين اللحظي 

التخلص من جزء كبَت من  تقـو مبادئو األساسية على ٗتفيض تكاليف التخزين إىل أدىن حد، من خالؿ
دلخازف وصيانة ادلخزوف. وقد ٘تكنت شركة فورد من خالؿ تطبيق ىذا النظاـ التكاليف الثابتة اخلاصة باستئجار ا

 .بليوف دوالر 7منذ بداية الثمانينات من توفر حوايل 

 

 
                                                           

 .211-210، نفس ادلرجع، ص. شارلز وجايث جونز 1
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 ثانيا:التوزيع والديناميكية.

 الديناميكي يف رلاؿ التوزيع إذا ما نظرنا إىل دورة حياة ادلنتوج اليت تعد ؽلكن تفهم مدى احلاجة إىل األداء      
توقعها خالؿ ىذه  الشائعة اليت تستخدـ لوصف الظروؼ التنافسية ادلختلفة اليت ؽلكن أحد ادلفاىيم التسويقية

الدورة ومن مث اٗتاذ اإلجراءات ادلناسبة دلواجهة ادلنافسة واحلصوؿ على أكرب حصة سوقية. ترجع أعلية مفهـو دورة 
كل مرحلة من مراحل ىذه الدورة وبالتايل فإف عملية التوزيع   يتغَت يف حياة ادلنتوج إىل أف ىيكل ادلزيج التسويقي

 بالتبعية لذلك كما يلي: تتغَت

البد أف يكوف مستوى األداء يف رلاؿ التوزيع مرتفعا ويوافقو  يف ادلراحل األوىل لتقدًن السلعة اجلديدة للسوؽ -1
ادلخزوف الذي يسمح بتقدًن خدمة سريعة  ظلوذج التوزيع االنتقائي. تتطلب ىذه ادلرحلة توافر احلجم الكايف من

بو  ادلنتوج ؽلكن أف يهدـ كل اجلهود التسويقية ادلبذولة لتعريف ادلستهلكُت وتنفيذ الطلبيات بدقة، ألف عدـ توافر
بسبب صغر حجم الشحنات وعدـ  وإقناعهم بشرائو. تتميز ىذه ادلرحلة بارتفاع التكاليف ادلرتبطة بوظيفة التوزيع

إىل تقدًن مستوى مرتفع من األداء، وتعترب من أخطر ادلراحل بسبب ضعف حجم  لبيات واحلاجةانتظاـ الط
 ادلبيعات باإلضافة إىل أف ادلنتوج يكوف مهدد بالزواؿ.

 القبوؿ وبذلك يكوف االٕتاه ضلو تغطية أكرب جزء شلكن يف مرحلة النمو يكوف ادلنتج قد لقي قدر معُت من -2
الرقابة على  من السوؽ شلا يؤدي إىل ٖتقيق أكرب قدر شلكن من الرْتية. وخالؿ ىذه ادلرحلة من الضروري إحكاـ

إدارة التوزيع ادلادي هبدؼ تقليص التكاليف الكلية ومن مث تقدًن منتجات بأسعار منخفضة نسبيا للتميز عن 
 ادلنافسُت.

وتدور   ادلنتوج خطر ظهور عدد كبَت من ادلنتجات البديلة. يف مرحلة النضج تزداد حدة ادلنافسة حيث يواجو -3
 ادلقدمة للعمالء كأساس لتحقيق التمييز. ادلنافسة عادة حوؿ السعر كما يتم الًتكيز على خدمات التوزيع

 القياـ باٗتاذ قرار التوقف عن يًتاجع حجم ادلبيعات بدرجة كبَتة ويكوف على إدارة ادلشروع يف مرحلة التقادـ -4 
ىذه ادلرحلة ضلو ٕتنب سلاطر عدـ تصريف ادلنتوج أكثر من اىتمامها  اإلنتاج. ويتجو اىتماـ إدارة التوزيع يف

 ٔتعدالت التكلفة.
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ادلنتجات حيث تتغَت وتتعدد  من العرض السابق تظهر لنا مدى أعلية ديناميكية األداء يف رلاؿ توزيع   
ادلنافسة، و تباعا لذلك يتغَت األساس الذي تعتمده ادلؤسسة  ةاسًتاتيجيات التوزيع وفقا لظروؼ السوؽ وطبيع

 .1للتميز عن منافسيها

 ثالثا : التوزيع والليونة. 

ادلؤسسات خطر التقلبات السريعة للمحيط وبروز حاالت عدـ التأكد، التعقيد  وادلفاجئة اليت  تواجو       
على ادلؤسسة التوقع لتغَتاتو، وىذا فرض عليها أصبحت ٘تثل السمات الغالبة للمحيط، حيث أصبح من الصعب 

إف تغَتات  ضرورة العمل على رفع قدرهتا على التكيف السريع كضرورة حتمية وعملية لتحقيق البقاء واالستمرارية.
جعلت ادلؤسسة تدرؾ بأف األحداث ادلفاجئة ستزيد من حاجتها إىل ٖتقيق الليونة من أجل تسهيل إغلاد  احمليط

لسريعة للوضعيات غَت ادلتوقعة وضماف مركز تنافسي يسمح ذلا بالبقاء والتطور يف زليط يتميز ٔتنافسة التسويات ا
شديدة. وبذلك تعترب الليونة نوع من العقلنة ظهرت نتيجة لعدـ قدرة ادلؤسسات على التحكم والتوقع بتغَتات 

ستعداد للتغيَت بغية االندماج يف احمليط و اال« زليطها بسبب مواجهتها لوضعيات عدـ اليقُت، وؽلكن تعرفها بأهنا
 . »2القدرة على التكيف ٖتت قيدي عدـ اليقُت واالستعجاؿ« كما تعرؼ أيضا بأهنا   »زيادة  إمكانية االستمرار

إف االستجابة السريعة لتطورات وتغَتات احمليط تعترب من العوامل األساسية احملددة لقدرة ادلشروع التنافسية،       
وتتأثر إىل حد كبَت ٔتستوى أداء إدارة التوزيع الذي يساىم بدوف شك يف رفع درجة ليونة ادلنظمة من خالؿ زيادة 

ت السوؽ ادلستهدفة، وذلك من خالؿ أداء مهاـ التوزيع بكفاءة قدرهتا على االستجابة السريعة حلاجات ومتطلبا
عالية كاإلعداد السريع للطلبيات وٕتهيز األوامر، كفاءة نظم االتصاالت ادلتعلقة بأوامر الشراء، ٗتفيض زمن دورة 
طلب العميل، كفاءة وسائل النقل والشحن ادلستخدمة، توفَت تشكيالت متنوعة من ادلنتجات، ٖتقيق أفضل 
التناسب...، شلا يؤدي إىل زيادة قدرة ادلؤسسة على االستجابة والتكيف السريع ويضمن بقاؤىا وإستمراريتها وىذا 

 . 3ىو التحدي احلقيقي الذي يواجهها

 

                                                           
 .87 -85ص ،1997 ،اإلسكندرية ،اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع مكتبة "اإلمداد إدارة "هناؿ فريد مصطفى 1

 
2 - L.Guery et autres " flexibilité et transformation du travail ; le cas de France télécom",  www.travail.gouv.fr. 
 

 .45ص ،2002 ،اإلسكندرية ،الدار اجلامعية "التفكَت اإلسًتاتيجي منهج تطبيقي"و اخروف ٚتاؿ الدين زلمد ادلرسى - 3
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 رابعا: التوزيع وسبق التغيرات.

ز هبا، أصبح بقاء يف ظل التقلبات اليت عرفها احمليط يف العشريتُت األخَتتُت و تسارع التطورات اليت ٘تي      
 .ادلؤسسة واستمرارىا مرىونا بالسرعة يف سبق التغَتات عوضا عن االنتظار ورد الفعل بقصد التأقلم والتكيف

وؽلكن للمؤسسة زيادة قدرهتا على سبق تغَتات احمليط من خالؿ تبٍت أنظمة توزيع متطورة، تستجيب للمتطلبات 
ظمة التوزيع تقدما تلك اليت تستخدـ التقنيات احلديثة اليت تربط احلالية وٕتاري تطورات احمليط، ومن أكثر أن

االتصاالت باألقمار الصناعية، واحلاسبات اليت تستقبل الرسائل الصوتية وادلرئية، فضال عن الربرليات اليت ترتكز 
ودة  يف  على الذكاء االصطناعي. ومن بُت الشركات اليت برعت يف ىذا اجملاؿ شركة أويت آر اكسبَتيس ادلوج

كنساس، وىي شركة تعمل يف رلاؿ الشحن، وقد قامت بتشغيل عملياهتا كما لو كانت شبكة كمبيوتر عمالقة 
لتنسيق وتوجيو عمل الشاحنات إلصلاز مهامها بكفاءة عالية. واستخدمت إىل جانب ذلك بررليات تقليدية 

ذه الشركة ىامش ربح مرتفع ويف نفس دلتابعة سلتلف التنقالت انطالقا من مواقع الشاحنات، وهبذا حققت ى
 .1الوقت حافظت على أسعارىا التنافسية

اليت  Travelers Groupويف نفس اإلطار وهبدؼ البقاء والتطور يف زليط متقلب وسريع التغَت قامت شركة       
كانت من أكرب   اليت  Citicorpتعمل يف رلاؿ التأمُت، واألعماؿ ادلصرفية االستثمارية باالندماج مع شركة

مصارؼ العامل. من األىداؼ ادلعلنة ذلذا الدمج ىو ٘تكُت كل من الشركتُت من سبق تغَتات احمليط، وتوزيع 
منتجاهتا إىل زبائنها يف سلتلف مناطق العامل من خالؿ استثمار قنوات التوزيع العائدة للشركتُت لتحقيق احلد 

على خلق قيمة أكرب للزبوف من خالؿ تقدًن أعلى مستوى األقصى من اخًتاؽ أسواؽ العامل بأسره والعمل 
شبكة توزيع من ادلصارؼ الفرعية تقريبا يف ٚتيع أضلاء العامل،  Citicorpخدمات وبأقل التكاليف. لدى شركة 

 وكيل يبيعوف بوالص التأمُت 500000وكيل تأمُت و  0000>مسسار،  Travelers Group 50000 ولدى شركة 
 ؽ. يف سلتلف األسوا

بأننا سوؼ ننجح بسبب  " نعتقد  Travelersادلستشار العاـ لشركة  Charles.O.Princeقاؿ السيد       
قنوات التوزيع اذلائلة لشركتنا  جودة منتجاتنا وخدماتنا واسعة النطاؽ وأسعارنا التنافسية، وبسبب اتساع مدى

وإبداعية ىذه القنوات. فادلنتجات ادلالية ادلصنعة يف األقساـ ادلختلفة من شركتنا سوؼ توزع عرب رلاؿ واسع من 

                                                           
 .449ص ،2001 ،الرياض ،دار ادلريخ للنشر ،زلمد سيد أٛتد عبد ادلتعاؿ ،ترٚتة رفاعى زلمد رفاعى "المعاصرة اإلدارة "دافيل راتشماف وآخرين  1
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األساليب، بدءا من اإلنًتنت إىل مواضع ادلكاتب الفرعية يف مائة بلد يف سلتلف أضلاء العامل حىت اخلدمة البيتية 
 الفردية".

ذا ادلثاؿ األعلية االسًتاتيجية لقنوات التوزيع، ودورىا يف رلاراة سلتلف التطورات احلاصلة يف احمليط وحىت يوضح ى
 .1سبقها من خالؿ تبٍت أحدث التقنيات واألساليب ادلتطورة شلا يساىم يف ٖتقيق ميزة تنافسية مستمرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الطبعة  ،الرياض  مكتبة العبيكاف ،ترٚتة إبراىيم ػلِت الشهايب ،كلية كيلوغ للدراسات العليا تبحث يف التسويق " تصميم قنوات التسويق وإدارتها"  و اخروف يت. كوفالف آف - 1

 .395 -394ص، 2002 ،األوىل
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 :خالصة الفصل
 

يعد ىنالك أدىن شك بأف التنافسية ٘تثل اليـو وسيلة ضرورية لبقاء ادلؤسسة واستمرارىا يف ظل  مل 
 التطور، التغَت والتعقد ادلتزايد للظواىر االقتصادية بصفة عامة وادلنافسة بصفة خاصة. 

ا ٖتديد نقاط القوة ويف إطار سعي ادلؤسسة للتكيف واالستجابة دلختلف تغَتات احمليط من ادلهم بالنسبة ذل      
والضعف لديها والفرص وادلخاطر احمليطة هبا لتتمكن من تبٍت أنسب االسًتاتيجيات اليت تضمن ذلا مواجهة 
سلتلف القوى التنافسية. غَت أف قدرة ادلؤسسة على البقاء واالستمرارية يتوقف على ادليزة التنافسية اليت ٘تتلكها، 

ديها اليت ٘تيزىا عن منافسيها، ويف ىذا اإلطار ظهر مدخلُت أساسيُت ساعلا وترتبط ىذه ادليزة ٔتصادر التفرد ل
بشكل كبَت يف ٖتديد مصادر إنشاء ادليزة اليت ٘تنح ادلؤسسة التفوؽ التنافسي، أحدعلا يعتمد على سلسلة القيم و 

 اآلخر على ادلقاربة ادلبنية على ادلوارد وادلهارات .

سية للمؤسسة ٔتدى قدرهتا على إنشاء القيمة لزبائنها من خالؿ االستجابة دلختلف يرتبط ٖتقيق ادليزة التناف      
حاجاهتم ومتطلباهتم. ويساىم التوزيع يف إنشاء ىذه القيمة من خالؿ اخلدمات اليت يقدمها وادلنافع اليت ػلققها 

اخلدمة متوافرة يف ادلكاف والزماف ادلناسبُت للزبوف ادلتمثلة يف ادلنفعة ادلكانية، الزمانية، احليازية، اليت ٕتعل ادلنتج أو 
 وبالكميات ادلطلوبة.

يعد التوزيع أحد النقاط األساسية اليت غلب على ادلؤسسة الًتكيز عليها، باعتبار أنو السبيل األساسي لربط       
األعلية يف ٘تيزىا عن  ادلؤسسة ٔتحيطها وٖتقيق إمكانية الوصوؿ إىل زبائنها ادلستهدفُت، باإلضافة إىل دوره  البالغ

منافسيها من خالؿ مساعلتو يف ٖتقيق بعض عوامل أو متطلبات التنافسية ادلتمثلة يف الكفاءة، الديناميكية، الليونة 
 وسبق التغَتات. 
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 تمهيد :

تعترب اسًتاتيجية التوزيع من أىم اسًتاتيجيات اؼبزيج التسويقي إذل جانب اسًتاتيجية اؼبنتج،اسًتاتيجية          
التسعَت و الًتويج و عنصر التوزيع يف حد ذاتو يبكن تقسيمو إذل عنصريُت أساسيُت نبا القنوات التوزيعية و التوزيع 

ليت يتزايد الطلب عليها من طرف اؼبستهلكُت لكوهنا منتجات اؼبادي، كما تعترب اؼبنتجات البًتولية من اؼبنتجات ا
اسًتاتيجية و بالتارل على اؼبؤسسات اؼبهتمة بتسويق ىذه اؼبنتجات أن هتتم بعنصر التوزيع و تعمل على اهباد 

ة تتميز اإلسًتاتيجية اؼبناسبة لتوزيع منتجاهتا البًتولية بالفعالية اؼبطلوبة، و ىذا لكوهنا تزاول نشاطها يف بيئ
باؼبنافسة، خاصة بعد انفتاح السوق الوطٍت أمام مؤسسات ذات خربة عاؼبية سواء كانت بًتولية أو غَت بًتولية، و 
يف حبثنا ىذا حاولنا االجابة على اشكالية الدراسة تتمثل يف "كيف يتم توزيع اؼبنتجات البًتولية على اؼبستوى 

 عال للمنتجات البًتولية"احمللي، و ما ىي متطلبات بناء توزيع مادي ف

 و لقد قسمنا ىدا الفصل الى ثالثة مباحث :

 احملروقات تسويق و لنقل الوطنية اؼبؤسسة حول عامة نظرة :األول المبحث. 
  : بطاقة فنية عن مركب المبحث الثانيGP1/Z. 
  : التوزيع و اؼبنافسة يف مؤسسة سونطراكالمبحث الثالث. 
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 المحروقات تسويق و لنقل الوطنية المؤسسة حول عامة نظرة :األول المبحث
 تمهيد: 

 لذلك متينة، اقتصادية قاعدة إنشاء عن البحث ىو األساسي و الوحيد اؽبدف أصبح اعبزائر استقلت أن بعد
 و ػبدماهتا توجيهو و اقتصادىا على اعبزائر تسيطر أن و اؼبستعمر خلفها اليت التبعية من التحرر مبن البد كان

 التنمية أىداف ػبدمة األمثل الوجو على احملروقات صناعة أنبها كان اليت و الثقيلة الصناعات خصوصا
 .للبالد االقتصادية

 ذلك ربقق و تسويقها، و البًتولية الصناعة لتشجيع مالئمة ظروف خبلق لذلك اؼبناسبة اإلجراءات فازبذت
  ''احملروقات تسويق و لنقل الوطنية الشركة'' بإنشاء

 :سوناطراك تطورو  نشأة :األول المطلب
 1ول : نشاة سونطراك الفرع األ 
 السيادة اسًتجاع من البد كان حيث االستقالل بعد اعبزائر أنشأهتا اليت اؼبؤسسات أول من سوناطراك تعترب

 الشركات ؿبل ربل أن قادرة عملية و اقتصادية بأداة تتزود أن عليها البد كان لذا احملروقات، على الكاملة
 :ىي مراحل بعدة اؼبرحلة ىذه مرت قد و بالدنا، يف الغازية و البًتولية االحتياطات استغالل ميدان يف األجنبية

 :األولى المرحلة 1-

 وصاية ربت كانت 1963ديسمرب  31اؼبؤرخ يف  63 ـ 491رقم  رئاسي دبرسوم سوناطراك شركة أنشأت          
 يف اإلدارة من نابعا اختيارا كان اؼبؤسسة ىذه بو أحيطت الذي والنشاط البًتوكيماوية، الصناعة و الطاقة وزارة
 اليت التسويق و النقل دبهمة ؽبا يعهد دل اؼبنشئ اؼبرسوم لكن و احملروقات، لصناعة اؼبميزة اإلدارة سوناطراك جعل

 بُت يربط الذي و البًتول أنابيب خط تسيَت ىي ؽبا أوكلت اليت اؼبهمة كانت فقد .األجنبية السيطرة ربت كانت
 طبعا سوناطراك و اعبزائر حققتو صناعي إقباز أول يعترب الذي و أرزيو ميناء و اغبمراء حوض و التخزين مركز
 صالحياهتا وسعت 1966كلم. و ابتداءا من  805طوؽبا حوارل يصل  %100ملك ؽبا  البًتول لنقل قناة وأول

 اإلطار ىذا يف و 1966سبتمرب  22يف  الصادر 296ـ66رقم  بفضل اؼبرسوم احملروقات قطاع نشاطات كافة لتشمل
  :يلي دبا تقوم كانت

                                                           
 د البشريةمصلحة ادارة اؼبوار  "سونطراك"من وثائق اؼبؤسسة   1
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 منها اؼبشتقة اؼبواد و احملروقات غبقول التجاري و الصناعي االستثمار و بالتنقيب اؼبتعلقة العمليات كافة تنفيذ -
 .استغالؽبا جانب إذل
 .احملروقات سبويل و معاعبة -
البًت  الصناعة تشجيع و تسويق سيما ال و للمحروقات الصناعية اؼبعاعبة مصانع و منشآت امتالك و إنشاء -

 بعض حبيازة اليت االلتزامات االعتبار بعُت آخذين خارجو، أو الوطن داخل سواء اؼبشتقة، اؼبواد و وكيماوية
 .األجنبية الشركات

 :التأميم مرحلة :الثانية المرحلة 2-
 تسويقها عملية حىت احملروقات عن التنقيب من بدءا القطاع ىذا ميادين كافة يف ىائال تطورا سوناطراك عرفت
 إال تتغَت دل و تتأكد دل سوناطراك أنبية أن غَت التمويل، ، البًتوكيماوية التصفية، النقل اإلنتاج، و بالبحث مرورا

 الكامل االسًتجاع عملية تعزيز على تعمل سوناطراك و التاريخ ذلك منذ و .1971فيفري  24يف  احملروقات بتأميم
 .احمللية الطاقوية اغباجات لتسد القطاع، هبذا اػباصة التكنولوجيا يف التحكم و الغازية و البًتولية للثروات

 يف االستغالل ووسائل أجهزة تطوير و التنقيب و البحث يف مكثفة نشاطات سوناطراك عرفت ىذا يومنا إذل و
 .اؼبعاعبة و التمييع و اػبام لتكرير اؼبصانع بناء و التسويق و النقل و اإلنتاج

 و الغاز، و البًتول من األجنبية الشركات فوائد من األقل على %51تتلقى  و سبلك أصبحت التأميمات بعد
 .فبكنة درجة أكرب إذل الوطنية احملروقات قيمة من الرفع يف دبهمتها القيام على قادرة أصبحت بالتارل
 : سوناطراك شركة نشاطات تطور الفرع الثاني: 

 قطاع وبتلو الذي اؼبعترب اغبيز إذل نسبة ىذا و ىامة، تطورات إنشائها منذ سوناطراك شركة شهدت          
 االقتصاد تطوير يف اسًتاتيجيا دورا يلعب القطاع كون إذل بالنظر احمللية التنمية ـبططات ـبتلف يف احملروقات

 بُت يربط أنبوب أول إقباز و الذايت التسيَت مرحلة خالل الشركة حققتها اليت الكربى االنتصارات فبعد، الوطٍت
 حيث األجنبية، الشركات إبعاد و احملروقات تأميم بعد الذىيب عصرىا سوناطراك شهدت أرزيو، و اغبمراء حوض
 .اعبزائر يف الغازية و البًتولية للصناعة احتكارىا بعد اجملال (التخطيط)آنذاك اؼبنتج و االقتصادي النمط ؽبا فسح

 بالتصدير؛ اؼبرتبطة التجهيزات أنبوب يار دج لبناءلم 3.4 م(1970م ـ 1966) التمهيدي اؼبخطط ؽبا فخصص
 خطوط ثالث على بناءا و األول الرباعي اؼبخطط تصادف اليت و (1973ــ  1970)بُت  ما اؼبمتدة الفًتة أما

 شركة اكتشفت كما أرزيو، يف التصفية و للتمييع مركب أول إنشاء مت سكيكدة يف الغازي التمييع لورشة
 مليار دج . 1.5تقارب  استثمار قيمة اؼبرحلة ىذه يف خصصت و جديدة بًتولية حقول سوناطراك
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 الضخمة اإلقبازات إذل بالنظر ىامة جد مرحلة لسوناطراك بالنسبة (1977ــ  1974)بُت  ما اؼبمتدة اؼبرحلة تعترب و
ميار دج لالستغالل  62ذلك  أجل من خصص حيث اعبزائرية، البًتولية للصناعة مفخرة تعترب اليت و احملققة
 .البًتوكيماوي للتمويل صناعية مشاريع يف البدء و الغاز سبييع مركبات بناء و الرمل، حاسي

 تطوير مثل اعبارية الربامج إلسبام كمرحلة كانت سوناطراك حياة من (1984ــ  1980) من اؼبمتدة اؼبرحلة أما
 يتلقيان اللتان البًتوكيمياء من اعبيدة الربامج و البًتولية اػبدمات و االستغالل مؤسسات ذبهيز الغاز، حقول

 مليار دج. 14وحدنبا 
 دعم و النمو يف لالستمرار ضروري كإجراء اؽبيكلة إعادة عملية سوناطراك شهدت اعبزائرية، اؼبؤسسات كباقي و

 سوناطراك دبساعدة ـبتصة مؤسسات عدة بإنشاء العملية سبت قد و االجتماعي، و االقتصادي التطور إسًتاتيجية
 :يلي ما نذكر اؼبؤسسات ىذه بُت من و نشاطها يف

 التوزيع(  و نفطال )التصفية :إنتاجية مؤسسات،ENIP  بيًتوكيمياوي( ،  (مصنعENPC مصنع( 
 األظبدة(. ) مصنعASMIDAL( ،  اؼبطاط و البالستيك

 اإلنجاز: و تحقيق مؤسسات ENGTR( ،  الكربى البًتولية ) األعمالENGCB و مدنية )ىندسة 
 عمارات( ، )القنوات(.

 ةمصلحي مؤسسات :ENAGEO )جيوفيزياء( ،)   ENAFOR & ENTPو التنقيب( ،  اغبفر
ENCP  (اآلبار يف مصاحل(  ،ENEP البًتولية ،  ؽبندسةاCERHYD احملروقات( أحباث )مركز 

 الرمل،  حاسي سكيكدة، أرزيو،: يف منها كل يقع و :الصناعية المناطق في التسيير مؤسسات 
 .مسعود حاسي

 .التمييع و احملروقات إنتاج و البحث يف دبهمتها الداخلي الصعيد على سوناطراك ربتفظ و
 من تستفيد بأن الفرصة ؽبا أتيحت حيث اإلهبابية، باآلثار سبيزت فقد اؼبؤسسات استقالل بعد ما مرحلة أما

 سنة أبرمتو الذي كاالتفاق ذبزئة اؼبخاطر، و التكنولوجي و اؼبارل اعبانب من خاصة أجنبية مؤسسات مع الشراكة
 جزء على اغبصول صالحية األخَتة ؽبذه الذي يعطي و اؼبشًتك لالستغالل '' أركو ''األمريكية الشركة مع 1984 

 .العقد ىذا تطبيق من ابتدءا دوالر مليون 300 ب يقدر دبتوسط اإلنتاج من
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  :التنظيمي ىيكلهاو تعريف مؤسسة سونطراك   : تانيالمطلب ال
 ول : تعريف مؤسسة سونطراك.الفرع األ 

توظف أكثر من طراك ىي مؤسسة وطنية بًتولية وغازية تعمل على نقل وتسويق احملروقات.  سونا             
 موظفا من إطارات وعمال. 60000

وىي اآلن يف وضعية تسمح ؽبا بتحسُت مكانتها  491ـ  63دبقتضى مرسوم  1963ديسمرب  31أنشئت بتاريخ 
 عاؼبيا وىذا راجع إذل:

 منها غاز طبيعي. %70أنبية احتياطاهتا الطاقوية  -

 طاقتها إلنتاج احملروقات السائلة والغازية. -

 شركات النفطية األوذل عاؼبيا. (10)طاقتها التكنولوجية والتسيَتية فهي مصنفة ضمن العشر  -

 طراك نشاطها كبو مهام إسًتاتيجية منها: توجو مؤسسة سونا

اؼبسانبة ، عمليات التسويق، فصل الغازات، سبييع الغاز الطبيعي ونقلو، تنمية حقول استغالؽبا، ـ البحث والتنقيب
 والشراكة الفوقية والتحتية غبرفها.والتجميع 

 :وؼبؤسسة سونطراك رمز خاص هبا 
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 سوناطراك لمجمع التنظيمي الفرع الثاني : الهيكل: 

 و مؤسسة باألسهم إذل سوناطراك حولت 11/20/1998اؼبؤرخ يف  98/48رقم  الرئاسي اؼبرسوم بعد              
وظيفية كلها  7ىياكل عملية و  5ىيكل منها  12و  عامة إدارة على ربتوي للمؤسسة جديدة ىيكلة تشكيل قرر

 .العام اؼبدير رئيس نائب إشراف ربت
 :ىي و العام اؼبدير الرئيس مع مباشرة مرتبطة مصاحل من تتكون و  :العامة اإلدارة1) 

 ،الداخلي األمن قسم التوجيو، و الفحص عبنة عام، أمُت التنفيذية، اللجنة
 :من تتكون 1:العملية الهياكل2) 
 :   AMONTاالستغالل  و اإلنتاج مديرية ا (

 
 استغالل و التنمية إسًتاتيجية و سياسة تطبيق على بالعمل مكلفة العام، اؼبدير الرئيس نائب إشراف ربت ىي و

 :يلي فيما مهامها تتلخص و الغاز و البًتول
 تطوير جديدة، تكنولوجيات تطوير و احملروقات تنمية و البحث العمليات، اؼبعطيات، مراقبة االكتشاف، -

 اعبمعيات. و البناء و اؽبندسة التنقيب، و اإلنتاج البًتولية، اؽبندسة
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مصلحة الصيانة. GP1/Zمركب  "سونطراك"من وثائق اؼبؤسسة   1



 "سونطراكمؤسسة "دراسة حالة                 الفصل الثالث :                                      
 

 
85 

 :  TRC األنابيب عبر النقل مديرية  ب(

 
 و احملروقات نقل إسًتاتيجية و سياسة تطبيق على بالعمل مكلفة العام، اؼبدير الرئيس نائب إشراف ربت ىي و

 :يلي فيما مهامها تتمثل
 التطوير. و الدراسات القنوات، و اؼبركبات صيانة اؼبينائية، اؼبركبات و احملروقات نقل منشآت استغالل -
 AVAL:التكرير و التمييع مديرية  ج(

 
 استغالل و التنمية إسًتاتيجية و سياسة تطبيق على بالعمل مكلفة العام، اؼبدير الرئيس نائب إشراف ربت ىي و 

 :يلي فيما مهامها تتلخص و الغاز و البًتول
 اعبديدة. التكنولوجيات ، تنمية و الدراسات البًتول، تكرير  GPL البًتورل الغاز تفريق الطبيعي، الغاز ـ سبييع
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 COM:التسويق  مديرية (د

 
 و الداخلي التسويق إسًتاتيجية و سياسة تطبيق على بالعمل مكلفة العام، اؼبدير الرئيس نائب إشراف ربت ىي و

 :بـ هتتم و للمحروقات اػبارجي
 التسويق GAZوالغاز الطبيعي GPL البًتورل الغاز سبييع اؼبصفاة، اؼبنتوجات اػبام، للبًتول اػبارجي التسويق -

 الصناعي، الغاز مثل أخرى منتوجات و بًتوكيماوية منتوجات و الطبيعي الغاز و اؼبكررة للمنتوجات الداخلي
 .للمحروقات البحري التسويق

 و هتتم بـ : SIHCالدولية  القابضة الشركة (ه
 و اؼبالية احملافظ تسيَت دوليا، اؼبؤسسة تنمية يف العملية النشاطات تنسيق الدولية، التعاونية النشاطات متابعةــ 

 يف التصرف اجملموعة، إسًتاتيجيات و سياسات تطبيق و ذبهيز الدولية، النشاطات معلومات اػبارجية، اؼبسانبات
 .العملية النشاطات مساندة و اؼبهنية اػبربة
 :الوظيفية الهياكل3) 

 :مركزية مديريات ثالث و اجملموعة لتنسيق مديريات أربع على تتكون و
 RHC: اتصال و بشرية موارد -المجموعة تنسيق مديرية -أ -
 :بـ هتتم و تطبيقها مراقبة و البشرية اؼبوارد ؾبال يف سياسات بتطبيق مكلف مساعد عام مدير إشراف ربت ىي و

 اؼبشاريع مساندة للمستخدمُت، اإلداري التسيَت البشرية، اؼبوارد اتصال التحسُت، و التكوين البشرية، اؼبوارد
 .اجملموعة معلومات اؼبؤسسة،
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 SPE: المستقبلي التخطيط إستراتيجية -المجموعة تنسيق مديرية -ب -
 عملها تطور و الطويل و اؼبتوسط اؼبدى يف التنمية إسًتاتيجيات بتطبيق مكلف تنفيذي مدير إشراف ربت ىي و
 :يف مهامها تتلخص و

 اؼبستندات، دراسة اؼبعلومات، تكنولوجيات و اآلرل اإلعالم معاعبة االقتصادية، الدراسات اؼبستقبلي، التخطيط
 .اؼبؤسسة مشاريع مساندة الكاملة، األعمال و التامة اؼبشاريع تقدير

 FIN: المالية المجموعة تنسيق مديرية -ج
 إجراءات تنسيق و التمويل ؾبال يف إسًتاتيجيات و سياسات بتطبيق مكلف تنفيذي مدير إشراف ربت ىي و

 :بـ هتتم و احملاسبة و التمويل
 اؼبدعمة اؼبيزانية للمؤسسة، االجتماعي النشاط ميزانية اؼبيزانية، اػبزينة، و اعبباية التمويلية، اؽبندسة و التمويل

 اؼبؤسسة، مشاريع مساندة التأمينات، احملاسبية، اؽبياكل ؿباسبة تنسيق و مراقبة العملية، تسيَت مراقبة للمجموعة،
 .اؼبؤسسة معلومات صبع
 ACT: المركزية النشاطات -المجموعة تنسيق مديرية -د -

 اؼبطابقة و التسيَتسياسات  و التطوير و بالتنمية مكلف تنفيذي مدير إشراف ربت موضوعة اؼبديرية ىذه
 :يف مهامها تتلخص و لإلمكانيات

 إسًتاتيجية و االتصال االجتماعية، اػبدمات للمقر، اؼبركزية احملاسبة ،(العامة الوسائل و التموين)اؼبقر )تسيَت
 اجملمع. معلومات صبع اؼبؤسسة، مشاريع مساندة العمومية، اؼبساندة العمومية، العالقات الصورة،

 ADG:الحسابات(  المركزية )تدقيق المديرية - ه 
 ؾبال يف اجملمع تنسيق بسياسات مكلف مركزي مدير إشراف ربت موضوعة اؼبديرية ىذه

 :يلي دبا هتتم و تطبيقها مراقبة و اغبسابات تدقيق
 معلومات صبع االتصاالت، معايَت و اإلجراءات مراقبة اإلسًتاتيجي، التسيَت مراقبة اجملموعة، تدقيق تسيَت سياسة

 .اجملموعة
 JUR : المفاوضات( و القضائية المركزية )الشؤون المديرية -و
 و تطبيقها، مراقبة و القانونية الوسائل انسجام و تنسيق و بتطبيق مكلف مركزي مدير إشراف ربت ىي و

 :يف مهامها تتلخص
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 اؼبخازن تسيَت و إنشاء اؼبقر، نزاعات و بالتجارة اػباصة الداخلية النزاعات معاعبة الدولية، النزاعات معاعبة
 اجملموعة؛ معلومات صبع اؼبؤسسة، مشاريع مساندة اجملموعة، فبتلكات تسوية و القانوين االستكشاف الداخلية،

 HSE: البيئة( و األمن و المركزية )الصحة المديرية -ي  
 مراقبة و اؼبعيشة مستوى و األمن و البيئة ؾبال يف سياسات بتطبيق مكلف مركزي مدير إشراف ربت ىي و

 : بـ اؼبديرية هتتم و تطبيقها
 مشاريع مساندة اعبديدة، التكنولوجيا حول اؼبعلومات تدعيم اؼبعيشة، مبط و البيئي اجملال يف اإلجراءات إعداد

 .اؼبؤسسة معلومات صبع اؼبؤسسة،
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 .منتجاتها البترولية  و سوناطراك أىدافالمطلب الثالث : 

 المؤسسة  أىدافول : الفرع األ

 أو اعبزائر يف سواء السابعة يف اؼبادة 1998فيفري  11يف  اؼبؤرخ 48ـ98 :رقم الرئاسي اؼبرسوم حسب الشركة هتدف
 :إذل خارجها

 واستغالؽبا عنها والبحث احملروقات عن التنقيب -
 .وتسيَتىا شحنها وزبزينها، احملروقات نقل شبكات تطوير -
 .الغازية احملروقات وتقومي ومعاعبة الطبيعي الغاز سبييع -
 .وتكريرىا احملروقات ربويل -
 .احملروقات تسويق -
 . جزائرية شركة مع خارجها أو ، اعبزائر يف اؼبشًتكة األعمال أشكال ـبتلف إمباء -
 إنشاؤىا سيتم أو موجودة يف شركة اؼبنقولة القيم كل على اؼبال رأس يف االشًتاك أسهم، حقيبة على اغبيازة -
 .اعبزائر يف أو اػبارج يف
 .والبعيد اؼبتوسط األمدين على باحملروقات البالد سبوين -
 وتقويبها. وترقيتها للطاقة األخرى اؼبصادر كل دراسة -
 .لسوناطراك منو فائدة يًتتب أن يبكن عمل وكل احملروقات بصناعة مباشرة عالقة لو نشاط كل تطوير -
 الفرع الثاني : انواع منتجات مؤسسة سونطراك. 

و ىي أنواع، فنجد البنزين و  اؼبنتجات البًتولية ىي اؼبنتجات الناذبة عن عملية تكرير البًتول اػبام،             
 1أصبح جملتمع اغبارل يعتربىا من الضروريات.كما أن ؽبذه اؼبنتجات استعماالت متعددة حيث    اؼبازوت ...اخل،

و يتم اغبصول على اؼبنتجات البًتولية الصاغبة لالستخدام النافع، عن طرق تقطَت الزيت اػبام، و ىي عملية 
ال تعطي سوى نسبة معينة من كل منتج، غَت أن النسب الناذبة عن عملية التقطَت كثَتا ما زبتلف عن مبط 

لبًتولية يف السوق اليت زبدمها مصايف التكرير، و من مث تكون النتيجة وجود عجز يف الطلب على اؼبنتجات ا
اؼبنتجات اؼبطلوبة، و وجود فائض يف بعض اؼبنتجات األخرى لكن بفضل التقنيات اعبديدة و التطور 

                                                           
  1 رضوان نساعد" فعالية توزيع المنتجات البترولية في المؤسسة االقتصادية" مذكرة ماجستَت، جامعة البليدة، عام 2007، ص  148؛
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عليها التكنولوجي، أدخلت العديد من التغَتات على اؼبقطرات البًتولية حبيث صارت تقًتب من مبط الطلب 
 و من بُت اؼبنتجات البًتولية ما يلي :

  :يعترب الغاز الطبيعي مصدرا ىاما لتوليد الطاقة اغبرارية ؼبا يبتاز بو من طاقة حرارية عالية و  الغاز الطبيعي
 ىو ينافس أنواع الوقود األخرى، وذالك لسهولة استعمالو و خلوه من اؼبلوثات.

 :ًتولية من تقطَت البًتول، و تدخل كمذيبات لكثَت من اؼبنتجات تنتج االيثَتات الب االيثر البترولي
 الكيميائية و الدىانات و اؼبواد الالصقة و غَتىا.

 :ىو عبارة عن مزيج ىيدروكربونات متطايرة، و يتم اغبصول عن اعبازولُت من عمليات التكرير  الجازولين
 م.التكسَت ....إخل، و يعترب اعبازولُت أىم مكونات النفط اػبا

 :يوجد يف شكل غاز كربيتيد اؽبيدروجُت مصاحبا للغازات الطبيعية اليت ترافق إنتاج النفط، و   الكبريت
كذلك على شكل مركبات ـبتلفة مذابة يف الزيت اػبام او اؼبنتجات البًتولية و ىذه بذورىا تعاجل 

يدروجُت من الغازات الطبيعية باؽبيدروجُت لتحويلها إذل غاز الكربيت اؼبتطاير، يلي ذلك فصل كربيتيد اؽب
 .بامتصاصو السوائل الكيميائية، و تسخُت ىذا السائل إذل درجات حرارة معينة

 :االسفلت( ينتج كمواد متخلفة بعد عملييت التقطَت الفراغي للمازوت و استخالص زيوت  الزفت(
 زوجة.التزييت باؼبذيبات، و ىو عبارة عن مادة سوداء مبنية اللون داكنة، شديدة الل

 :تنتج زيوت التزييت بانتزاع االسفلت و الصمغ و الشوائب األخرى من زيت  زيوت التزييت و الشحوم
الوقود الثقيل ،أما الشحوم فتنتج بتغليط زيوت التزييت دبزجها دبواد مغلظة كالصابون و الصلصال و غَتىا 

 من اؼبنتجات البًتولية اؼبتعددة اؼبعروفة و اؼبتداولة.
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 GP1/Zالمبحث الثاني : بطاقة فنية عن مركب 
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GP1/Z تمييع الغاز البترولي تعريف مركبول : المطلب األ
1 

نظرا ألنبية الغاز الطبيعي كثروة طبيعية تعتمد عليها الصادرات اعبزائرية عبلب العملة الصعبة والزيادة يف ميزان 
اليومية، قررت اؼبؤسسة األم سوناطراك إنشاء مركبا صناعيا يقوم اؼبدفوعات باإلضافة الستخدامو الواسع يف اغبياة 

اآلتية من مصادر ـبتلفة مثل حاسي الرمل، عُت  GPLبفصل غاز الربوبان والبوتان من اؼبزيج أو خليط الغازات 
 أميناس.

 مليون طن توجو إذل السوق الوطٍت واػبارجي )الدورل(. 7.2يعاجل اؼبركب حوارل 

 لمحة تاريخية:(1

م وذلك بعد إمضاء 1984سبتمرب  02ىو آخر مركب أنشئ يف ؾبمع اؼبنطقة الصناعية أرزيو يف  GP1/Zكب مر 
 عقد مع الشركة اليابانية... من أجل بناء مركب صناعي وظيفتو فصل غاز البوتان والرب وبان.

 :بطاقة تقنية (2

 مرسى اغبجاج. الموقع:

 ىكتار. 180 المساحة:

 الربوبان والبوتان.فصل غاز  الهدف:

 غاز الربوبان والبوتان. المنتوجات:

 وحدات. 9 عدد وحدات اإلنتاج:

 : مميزات التقنية (3

 :2المنتجات-1

 غاز الربوبان.

                                                           
 "سونطراك"من وثائق اؼبؤسسة   1
 مصلحة االنتاج  GP1/Zمركب  "سونطراك"من وثائق اؼبؤسسة   2
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 غاز البوتان.

 يقوم فرع فصل الغاز الطبيعي بإنتاج نوعُت أساسيُت من اؼبنتوجات وىي:

 اسمو المنتوج
C3H2 

C4H10 
 بروبان
 بوتان

 GP1/Z: منتوجات المركب  (5)الجدول 

 :طاقة التخزين-2

 للواحد. 3م7000خزانات للربوبان بسعة  3-

 للواحد. 3م7000خزانات للبوتان بسعة  5-

 للواحد. 3م 500خزانات دائرية لتخزين مزيج الربوبان والبوتان بسعة  4-

 .GAZOLINEخزان دائري الشكل )كرة( لتخزين الغازولُت  1-

تصدر اؼبنتجات إذل عدة دول يف القارة األوروبية كإيطاليا وإسبانيا وحىت غلى المنتوجات: اتجاه تصدير  -3
 دول من القارة األمريكية مثل الشيلي.

 مصدر التموين:-4

 الغاز الطبيعي اؼبستخرج من حاسي رمل، عُت أميناس.

هنا متكاملة ومًتابطة فيما بينها والستمرار نشاط اؼبركب فإنو يتكون من عدة دوائر لكل منها دور خاص هبا إال أ
 ويبكن تقسيم ىذه الدوائر حسب وظائفها إذل:

 : تقوم هبا كل من مديرية اؼبالية، اؼبديرية التقنية ومديرية األمن.وظيفة المراقبة ا(

 تقوم هبا كل من مديرية الصيانة، مديرية التموين ومديرية اإلنتاج. وظيفة االستغالل: بـ(
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تقوم هبا كل من مديرية اإلدارة والشؤون االجتماعية، مديرية اؼبستخدمُت ومدير اؼبوارد  التسيير:وظيفة  جـ(
 البشرية.
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GP1/Zالمطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للمركب 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GP1/Z:الهيكل التنظيمي لفرع  (10)الشكل 

                                                           
 مصلحة التخزين.  GP1/Zمركب "سونطراك"من وثائق اؼبؤسسة   1

 قسم اإلعالم اآللي

 األمن الداخلي

القسم 

 التقني

 اإلدارة

 سكرتارية

 قسم التخطيط

قسم 

 األمن

 دائرة

 التموين 

 

 الموارد قسم

 البشرية

 نائب مدير العمال

 قسم

 األعمال

 الجديدة

 عالقات العمل

قسم 

 المالية

دائرة 

 التحليل

اإلدارة 

 والعمليات
 إمكانيات

 قسم التحليل )العمل(

دائرة 

 اإلنتاج
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 :المطلب الثالث: مختلف ىيئات المركب 

 أوال: الهيئات المختصة بوظيفة المراقبة:

 
 :الهيكل التنظيمي لقسم األمن -1-1

 

 

 

 

 

 

 

 :الهيكل التنظيمي لقسم األمن (11)الشكل 

 ىذا القسم وبتوي على خدشُت.

قسم الوقاية: يسخر كل الوسائل الضرورية لديو لسَت العمل على أحسن وجو وبأمان ومن أجل ذلك  -1-1-1
 يعتمد على فرعُت نبا: 

 رئيس قسم األمن

 السكرتاريا

 قسم الوقاية

 قسم التدخل

 فرع المراتبة التوعيةفرع التنشيط 
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 كل العمال بوسائل األمن عن طريق منشورات، رسائل وإعالن.   مهمتو إعالم وربسيس فرع التنشيط )التوعية(:

 : تتضمن مفتشُت لألمن لتوفَت األمن أثناء إقباز ـبتلف األعمال.فرع المراقبة

 وكل األعمال هبب أن سبر على قسم الصيانة ليمنحها رخصة عمل.

 : ىذا القسم يتدخل يف أي وقت من خالل فرعُت: قسم التدخل 1-1-2

يهتم بكل ما ىبص وسائل الصيانة )األمن( التأكد من توفر الوسائل الالزمة لكل تدخل ومتابعتها  الوسائل:فرع 
 يف حالة الصيانة.

: ىذا الفرع يتدخل يف حالة الطوارئ )مثل اغبرائق(. ؽبا قاعة مراقبة يبكنو من التدخل عن بعد كمالو فرع التدخل
 وسائل تدخل خاصة بو.

رؤساء  (04)ساعة مسَتة من طرف أربع  (24)فرق من خالل أربع وعشرين  (04)ى أربعة ىذا الفرع وبتوي عل
 .31ؾبهزين جيدا للتدخل يف أي وقت رقمهم الداخلي ىو 

فيديوىات لتسجيل أية أحداث،  (06)كمَتات مراقبة مع ستة   4قاعة اؼبراقبة )األمان( ىذه القاعة ربتوي على 
 بعد ويف أية غبظة إضافة إذل وسائل أخرى مثل الشاحنات. ربتوي على وسائل رقمية للتدخل عن

: مهمتها مراقبة دخول وخروج أشخاص والسيارات من وإذل مراكب سواءا كانت من مصلحة الحراسة 1-1-3
 أعمال أو زوار كما تسهر على تطبيق القانون الداخلي للمركب.

 : ىي مصلحة مكلفة دبا يلي: مصلحة التنظيم 1-1-4

  تطبيق إجراءات العمل.السهر على 
 .ضمان مكتب اإلعالم وكذلك ؾبلس اؼبديرية 
 .العمل مع صبيع اؽبيئات للمركب 
 .ضمان نظام قيادة الوحدة 
 .القيام بدراسات يف ميدان التنظيم والنظام واإلجراءات اؼبرتبطة بالنشاط 
 وكلية حول اؼبخططات السياسية اؼبتعلقة بدوائر اؼبركب واػباضعة ؼبتوافقة اؼبديرية. القيام دبراجعات جزئية 
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 القسم التقني: 2ـ1

ىو تابعة ىرميا إذل اإلدارة الفنية للمجمع وىو دبثابة نبزة وصل بُت الداخل واػبارج مهمتو الرئيسية ىي دراسة 
اؼبعدات واؼبرافق وبعد ذلك اؼبنتجات النهائية. تتكون مشاريع الًتكيب، تركيب ورصد معايَت األداء ومراقبة جودة 

 ( أقسام: 4ىذه الدائرة من أربع )

: يسهر على ىذا القسم ؾبموعة مهندسُت ملزمُت باحًتام قواعد العمل، والعمل على ـ قسم الدراسات 1
 عايَت األداء.تصحيح وتصليح األخطاء أو األعطاب اؼبوجودة على مستوى اؼبنشآت وىم مسؤولون على تطبيق م

 وىؤالء اؼبهندسون ىم مهندسو عمليات، مهندسو أجهزة، مهندسون ميكانيكيون وكهربائيون. 

يعمل على صبع اؼبعلومات، دراستها وربليلها ووضع التقارير الشهرية  GP1/Zقسم الدراسات ىو غطاء للمركب 
 والسنوية.

ن أجل ضباية صبيع اآلالت وضمان االستخدام يعمل على التفتيش عن اؼبعدات التقنية م ـ قسم التفتيش: 2
 األمثل ؽبا.

ىو نظام رقمي للمراقبة والطلبات. يسهر على متابعة التقنيات  ـ قسم مراقبة التوزيع )وحدة الرقميات(: 3
والتكنولوجيا اعبديدة من أجل السَت اعبيد، ويتكفل بالصيانة يف حالة وجود مشكل. وىو مسؤول عن نظام 

ز، السيطرة على التسرب، ربليل غاز البًتول اؼبسال، البيئة والتنمية اؼبستدامة، ) نظام إغالق الكشف عن الغا
 عاجل (، كما تدير مرافق األمن يف حالة حدوث مشاكل.

 إن سيطرة فريق الرقمية ونظام األوامر ىو الوحيد الذي يبكنو الوصول إذل صبيع غرف التحكم باجملمع.

 مكلف ىذا القسم دبراقبة اؼبنتوج النهائي ) الربوبان والبوتان ( وكذا مراقبة حركتو داخل اؼبركب.ـ قسم المخبر:  4

 مهمات ىي: 3ؽبذا القسم 

 مراقبة الغاز. األولى:

 مراقبة اؼباء أو التحكم يف اؼبياه. الثانية:
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 .السيطرة على النفط الثالثة:

ن السنة وهبب اؼبوافقة عليها من قبل قسم اإلنتاج تتم ىذه الرقابة وفق خطة سنوية وضعت يف وقت سابق م
 وىناك ثالث أنواع من التحليالت: 

 ـ اؼبسح اؼبقرر: مربؾبة مسبقا.

 ـ ربليل ـبطط لو: والتحليالت اليت تتم برؾبتها وتطبيقها من قبل قسم اإلنتاج.

يبلك جهاز قياس لذلك هبب  ـ ربليل خاص: وبتاج إذل مساعدة خارجية مثل ربليل الزئبق يف الغاز فاجملمع ال
 مناشدة وكالة أخرى.

 التحاليل اليت ذبري على مستوى اؼبخرب ىي:

 .التحليل اللوين للغاز 
 .حساب الكثافة 
 .ضغط البخار النسيب 
 .اؼبخلفات اؼبتطايرة 
 .احتواء اؼباء 
 .اختبار تآكل قطع النحاس 
 .تقدير مستوى الزيت 
 .ربليل اؼبياه من اغبموضة والتلوث 
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 الهيكل التنظيمي للقسم التقني:

 

 

 

 

 

 

 

 : الهيكل التنظيمي للقسم التقني (12)الشكل 

 قسم المالية والقانون: 3ـ 1

 قسم اؼبالية مكلف بـ :

 كل العمليات اؼبالية والقانونية داخل اؼبركب.  ـ متابعة

 ـ إعطاء معلومات التسيَت.

 ـ متابعة اؼبيزانية.

 خدمات: (04)ـ ىذا القسم وبتوي على أربعة 

يبكن تسيَت ؿباسبة اؼبشًتيات احمللية واػبارجية غباجيات اؼبركب. كما يسَت ـ خدمة المحاسبة العامة:  1ـ  3ـ  1
 فروع (03)الث اؼبعاشات ووبتوي على ث

: مهمتو صبع العمليات احملاسبية اليومية، إحصاء ومراقبة اؼبعاشات الدفعات اؼبسبقة القسم المركزي .1
 ومسئولة على إقباز تقييم شهري وسنوي.

 رئيس القسم التقني

وحدة 

 الرقميات

 وحدة التفتيش وحدة المخبر

 السكرتارية

 وحدة الدراسات
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 : يهتم دبعاعبة فواتَت اؼبمولُت احملليُت واألجانب وذبهيز عمليات الدفع.قسم التمويل .2
 مهمتو إحصاء االستثمارات من منقوالت وعقارات. :قسم االستثمارات .3

: مهمتو تسيَت أموال اؼبركب كما يدفع تكاليف سعر العمل، تكاليف طبية وىو مصلحة الخزينة 1-3-2
 يتكون من قسمُت:

 : يكمن دور ىذا القسم يف القيام بكل العمليات بالعملة الصعبة باإلضافة إذل أنو يتعامل مع البنوك.قسم البنك

: يكمن اختصاصو يف التعامل بالعملة الوطنية أي الدينار فقط كما أنو يقوم بتسيَت السيولة الصندوق قسم
 النقدية للمركب.

 : ينقسم إذل قسمُت: مصلحة اإلعالم اآللي )المعلوماتية( 1-3-3

 : يقوم ىذا القسم بتحليل تكاليف وحساباهتا اليومية الشهرية والسنوية.قسم تحليل التكاليف .1

 : يقوم حبساب وإعداد اؼبيزانية السنوية ووضع اؼبيزانيتُت االفتتاحية واػبتامية لكل سنة.قسم الميزانية

:  دورىا مراقبة العقود اؼبمضاة مع العمال، اؼبؤسسات العامة أو اػباصة مصلحة الشؤون القانونية 1-3-4
يسهر على السَت اغبسن للمركب يف حدود  األخرى ومدى احًتام الطرف اآلخر اللتزاماتو احملددة يف العقد كما

 القانون.

 :الهيئات المكلفة بوظيفة االستغالل-2

 : ىذه الدائرة مكلفة دبا يلي: دائرة اإلنتاج 2-1

 .استغالل منشآت اؼبركب التابعة لقسم اإلنتاج 
 .استغالل وحدات اإلنتاج استغالال فعاال 
 وىي  إلنتاج وفقا للمخططات اؼبوضوعة من أجل ذلكاؼبشاركة يف الربؾبة الشهرية والسنوية لعمليات ا

 تتكون من ثالثة مصاحل:
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 مصلحة التخطيط والبرمجة: -أ

 ىي مصلحة مكلفة دبا يلي: 

 .ربضَت تقديرات اإلنتاج 
 .مراقبة حصيلة اإلنتاج 
 .ربليل االختالالت اغباصلة يف عملية اإلنتاج 

ىذه الوحدة توفر الطاقة الضرورية لنشاط اؼبركب مثل الكهرباء، اؼباء اؼبقطر  :مصلحة منافع ) النشاط (-ب
 واؽبواء اؼبضغوط.

ىي مصلحة مكلفة باالستغالل وحل كل اؼبشاكل والصعوبات اؼبتعلقة  مصلحة اإلنتاج )المعالجة(: 1 –ب 
 وىي تعترب مصلحة ىامة للمركب، كل وحدة إنتاج ربتوي على:

 قسم التحويل إذل غاز.  -
 قسم فصل الغازات. -
 قسم التربيد -
 قسم تسخُت الزيت. -

 دائرة الصيانة:  2-ب

 تقوم ىذه الدائرة باألعمال التالية:

 .تطبيق نظام الصيانة الوقائية من أجل السَت اغبسن والدائم ألجهزة اؼبركب 
 .تنشيط وتطوير طرق الصيانة 
 واؼبراقبة والبحث عن األعطال وصيانتها. التفتيش 

 تتكون ىذه الدائرة من اؼبصاحل التالية:
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 : يتمثل دور ىذه اؼبصلحة فيما يلي:مصلحة المناىج - أ
 .تسهيل عمل الورشات 
 .مراقبة ومعاينة كل اإلصالحات 
 .القيام بكل األشغال اليت تطلب من طرف باقي دوائر اؼبركب 
 أعمال الصيانة.تسيَت اؼبستخدمُت القائمُت ب 
 .ضمان عمل التجهيزات اإلسًتاتيجية باالنتظام 
 .تسيَت كل اآلالت اؼبتحركة باؼبركب 

 : يتمثل دورىا يف القيام بأعمال اؼبيكانيك والنحاسة واغبدادة.مصلحة الميكانيك والنحاسة-ب

 لديها مهام رئيسية ىيدائرة التموين: 

 .سبوين اؼبركب 
  الغيار لدائرة الصيانة ولبعض اؽبيئات األخرى.توفَت اؼبوارد األولية وقطع 
 .ربقيق تراجع اإلنتاج 
 .تطوير نظام التموين 
 .متابعة تنفيذ الربامج اؼبهمة جملموعة اؽبيئات 
  كما تعمل أيضا على دراسة وتقدير اؼبشًتيات لعدم الوقوع يف انقطاع اؼبخزون وتلبية كل متطلبات

اسب وبأقل التكاليف وىي تتكون همة نوعيا وكما يف الوقت اؼبناؼبركب واؼبوارد واؼبنتجات اعباىزة اؼب
 مصلحتُت: مصلحة الشراء ومصلحة تسيَت اؼبخزون. من
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 :  الهيكل التنظيمي لدائرة التموين

 

  

 

 

 

 

 

 : الهيكل التنظيمي لقسم التموين (13)الشكل 

ىذه اؼبصلحة تضمن شراء قطع الغيار اؼبطلوبة وزبتص دبختلف أشكال التوريد وىي  :مصلحة الشراء - أ
 مقسمة إذل ثالثة أقسام:

: يقوم بدراسة السوق احمللي واػبارجي واختيار أحسن اؼبوردين ودراسة العروض اؼبمنوحة كما قسم الشراء 1-أ
 يهتم بالشراء.

 :قسم التخطيط: يقوم باإلجراءات التالية 2-أ

 بال الفاتورة الشرائية.استق -
 متابعة أعمال الشراء. -
 إعداد التطورات. -

 :قسم العبور: يهتم باإلجراءات التالية

 .عملية دفع اؼبصاريف بالصكوك 
 .عمليات التحويالت واإلجراءات اعبمركية 

 قسم التموين

 السكرتاريا

 مصلحة المشتريات مصلحة تسيير المخزون 

 قسم 

 الترميز 

 قسم 

 التحليل 

 قسم 

 المخزون 

 قسم 

 الشراء )السوق( 

 قسم 

 التخطيط 

 قسم 

 العبور 

 قسم 

 العبور 

 قسم 

 العبور 
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 .مراقبة السلع قبل دخوؽبا إذل اؼبخازن 

( 03طع الغيار وزبزينهم وتنقسم إذل ثالثة )مصلحة تسيَت اؼبخزون: مكلفة بتسيَت ومتابعة إجراءات وصول ق
 أقسام:

 : بعد استقبال قطع الغيار يقوم اؼبسئولُت يف اؼبخزون عن وضع رموز لقطع الغيار.قسم الترميز -1
 :قسم التحليل -2
 :مكلف بتسيَت ومتابعة إجراءات وصول قطع الغيار وزبزينها وتوزيعها. قسم المخزن -3
 : دائرة اإلنتاج -4

 :الهيكل التنظيمي لدائرة اإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 : الهيكل التنظيمي لدائرة اإلنتاج (14)الشكل 

 دائرة اإلنتاج:

األول على ىذه اؼبصلحة حيث يقوم بإعداد وضبط اإلسًتاتيجيات ومراقبة   يعترب اؼبسؤولـ مسؤول المصلحة:  1
 كل الوحدات اؼبوجودة داخل ىذه اؼبصلحة.

 تقوم بأمانة اؼبصلحة واستالم الوثائق وإعداد عمل اإلدارة وبرؾبة اؼبواعيد.ـ السكرتارية ) األمانة (:  2

 دائرة اإلنتاج

 السكرتاريا

مهندس معالجة 

 المياه

 مراقبة الربح

مصلحة 

 التخيطط

 مصلحة المنفعة  مصلحة اإلنتاج
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ليل اؼبياه اؼبختلفة اؼبوجودة يف الغاز الطبيعي اؼبميع يعترب اؼبسؤول عن مراقبة وربـ مهندس معالجة المياه:  3
(GNL). 

 ىم مهندسون مسؤولون على األشخاص الذين يعملون بالتناوب ولديهم أوقات عمل ؿبدودة.ـ مراقبة الربح:  4

 تقوم بالعمليات اغبسابية يوميا لإلنتاج.ـ مصلحة التخطيط والبرمجة:  5

األشخاص اؼبوجودين يف ىذه اؼبنطقة وعلى اؼبنشآت الصناعية اؼبوجودة  ىي اؼبسؤولة عنـ مصلحة المنفعة:  6
 هبذه اؼبنطقة.

 .(06)رئيس ىذه اؼبصلحة مسؤول عن وحدات اإلنتاج الستة ـ مصلحة اإلنتاج:  7

وعرض اؽبياكل التنظيمية ؼبختلف   GP1Zبعد تقدمي مؤسسة سونا طراك والفرع اؼبسؤول عن فصل الغازات  
 أقسام وفروع اؼبركب وكذلك قسم اإلنتاج نتعرض اآلن لدراسة اؼبزيج التسويقي يف اؼبؤسسة. 
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 الثالث : التوزيع و المنافسة في مؤسسة سونطراك المبحث
السلع و اػبدمات من اؼبنتج اذل اؼبستهلك أو اؼبستعمل  على أنو النشاط الذي يساعد على إنسياب          

بكفاءة، لذلك يعترب ىذا التوزيع نظام معقد يتطلب استثمارات مالية كبَتة، و على اؼبؤسسة االقتصادية أن ربدد 
 الدور اإلسًتاتيجي الذي يبكن أن يلعبو التوزيع يف قباح خططها التسويقية.

 في المؤسسة و سائل نقل المنتجات . ول : استراتجية الوزيعالمطلب األ
 ول : توزيع المنتجات البترولية .الفرع األ 

وبتاج التوزيع للمنتجات البًتولية إذل زبطيط نظام توزيع يعمل على تلبية و ربقيق أىداف اؼبؤسسة، فهو           
دءا فبا هبب القيام بو قبل يعترب من أحدث و أىم األنشطة يف اؼبؤسسة، بسبب مشولية و استمرار اغباجة إليو ب

نضج السلع و حىت إيصاؽبا للمستهلكُت، كما أن االىتمام اؼبتزايد للمؤسسات اؼبهتمة بتسويق اؼبنتجات البًتولية، 
جعلها تقوم بدراسة كل ما يتعلق خبصائص ىذه اؼبنتجات، ؿباولة بذلك بناء و تصميم مبوذج لنظام توزيعها 

 :مكونات النموذجو يبُت الشكل التارل  اؼبادي
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 للمنتجات البترولية موذج تشغيل نظام توزيعيمثل ن:  (15)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمكانيات الداخلية

 تسهيالت  –* أفراد/خبرات 

 أخرى -حقوق  –* أموال 

 

 

 

 األىداف و السياسات 

 * عامة وخاصة 

 * قصيرة و طويلة

 ل* األج

 

 

 

 

 االحتياجات

 السوقية البترولية

*  محلية و 

 خارجية 

* زيت و غاز و 

 منتجات

 *حاليا و مستقبال 

* توزيع جغرافي 

 مفصل 

 

وير النظم تط

  البديلة للتوزيع

 العناصر 

 األساسية 

          نظام التوزيع

 

 النتائج

 

 

 تائج

 

 

 

 

 القيود الخارجية               

 سياسية            –تكنولوجية  –* اقتصادية 

                    أخرى            –* قانونية 

تحليالت 

التكاليف 

 المقارنة

االطار 
 العام

المقارنة و 
 راالختيا

برنامج 
  العمل

تشغيل 
 النظام 
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 البترولية.سائل التوزيع للمنتجات طرق و و الفرع الثاني : 
إن عملية توزيع اؼبنتجات البًتولية ربتاج إذل وسائل نقل متنوعة، و ىذا من أجل توزيع ىذه اؼبنتجات           

بدقة و شفافية، و لعل النقل البحري و النقل بواسطة األنابيب يعترب من أىم الوسائل لنقل ىذه اؼبنتجات، ؽبذا 
 ل التعريف التارل:سنحاول التعرض ؼباىية ىذه الوسائل من خال

إن التكلفة العالية لنقل اؼبنتجات البًتولية ىي السبب الرئيسي الذي يدفع اؼبنتج إذل  اختيار اؼبكان اؼبناسب، 
فاؼبؤسسة االقتصادية تعمل على استعمال وسيلة النقل اليت تؤمن فيها سلعتها و زبفض بواسطتها نفقة نقلها و 

البتعاد عن أسباب تأخَت الشحن و ؽبذا تقوم اؼبؤسسة بوضع قواعد و أسس تعمل على سرعة االستالم و كيفية ا
 :معينة تعتمد عليها يف اختيار وسيلة النقل اؼبالئمة، و تتمثل ىذه األسس يف

 ن نقطة االنتاج إذل نقطة التصريفالوقت الالزم  لنقل اؼبنتجات م. 
 عامل التكلفة. 
 مالئمة عمليات الشحن و التفريغ  مدى. 
 على وسيلة النقل  و درجة األمان إمكانية االعتماد. 

إن وسائل نقل اؼبنتجات البًتولية ىي نفسها الوسائل اؼبستعملة يف نقل اؼبنتجات األخرى إال أنو تعترب كل من 
الناقالت و األنابيب نبا أىم وسائل نقل البًتول و منتجاتو و ىناك عدد آخر من وسائل النقل، الذي يكمل 

 .ذي تقوم بو الناقالت و األنابيبالعمل ال
 انواع وسائل النقل : -

 بعد فصل الغازات يتم نقل اؼبنتوج للخارج )الدول األخرى( عرب نوعُت من النواقل ىي: 

 (pipe)ـ النقل باألنابيب:  1
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اللذان يفضالن ىذا النوع من النقل كونو سهل مع امتالك  إذل "إيطاليا" و "إسبانيا" تنقل منتجاهتا عرب االنابيب
 اؼبنتوج عبميع عناصره األساسية مع زبفيض يف التكاليف وىي ـبصصة للغاز الطبيعي فقط.

ببجاية لتحميل احملروقات يف مرسى ببجاية قصد ربميل وشحن ناقالت  offshoreوقد مت تدشُت مركز ربميل 
طن يف الظروف اؼبناخية الصعبة. وىذا هبدف تعزيز اإلسًتاتيجية الوطنية  350.000بًتولية ذات ضبولة تفوق 

 مليون برميل يوميا.  2إذل  1.4اعبديدة لتسويق احملروقات السائلة من 

لتهيئة ىياكل  Sea-lineوقد ازبذت عدة إجراءات مسجلة باقباز ىياكل فباثلة يف منطقة أرزيو وسكيكدة باثنُت 
مليون طن موظفة من قبل سونا طراك منجزة من  2.4التخزينية لكل واحدة منهما لتصبح النقل وتوسيع الطاقة 

 طن/ساعة. 150.000. ىذا التجهيز حبمولة قدرىا FMCقبل ىيئة 

 ـ النقل بالبواخر: 2

 
أصبحت للجزائر مكانة عظمى ومرموقة يف تصدير احملروقات حيث أنو دل تكن يف حوزهتا إمكانيات ووسائل كبَتة 

بواخر ـبتلفة اغبمولة  7إلقباز عمليات النقل، لكن مع مرور الزمن وربسن وضعية اعبزائر أصبح لديها اآلن 
عناصر كثَتة وثقيلة ولذلك أصبح ينتزع منو واغبجم، وىي ـبصصة لنقل الغاز الطبيعي اؼبميع الذي وبتوي على 

م1 العنصر اؼبهم وىو الطاقة ألنو ال يوجد بواخر كبَتة اغبمولة وؽبذا ىي اليت تتحكم يف السعر. حيث أن
3

غاز  
م 600= فبيع 

 غاز طبيعي. 3

اندونيسيا والواليات لدينا ؾبموعة من الدول اليت تستعمل البواخر لنقل الغاز وىي: فرنسا، بلجيكا، تركيا، اقبلًتا، 
 اؼبتحدة األمريكية. 

م 125.000أربعة بواخر لنقل الغاز وىي كبَتة حيث تقدر ضبولة الواحدة منها  (04)وللجزائر 
3
 وىي: 
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 .العريب بن مهيدي 
 .عبان رمضان 
 .البشَت الشيهاين 
  .ديدوش مراد                 

م 135.000وباخرتُت ذات ضبولة 
3
 وىي:  

  نسومر.اللة فاطمة 
 .أرزيوباك 

ونظرا لتطور شركة سونا طراك وربسن وضعها اؼبارل و االقتصادي فقد عززت أسطوؽبا دبيناء أرزيو بباخرة أخرى 
أطلق عليها اسم "رأس اؼباء" إضافة إذل قاطرة ـبتصة يف أعارل البحار، وقد استوردت قبل ذلك ستة قاطرات، 

 شبانية قاطرات. (08)ليصل العدد إذل 

 يزت القاطرة األخَتة عن سابقاهتا بقوة سبكنها من اإلحبار عرب سواحل دول البحر األبيض اؼبتوسط.وقد سب

اؼبؤسسة هبذا تسعى لضمان خدمة النوعية باؼبيناء خاصة توفَت األمن للبواخر باؼبيناء أو بعرض البحر، مع العلم 
باؼبيناء الغازي لبطيوة بعد  ( M1) 1ركز الشحن أمأنو كان للقاطرات دبيناء أرزيو دورا يف إطباد اغبريق الذي شب دب

 ( منها يف وقت قياسي.06تدخل ستة )

باالشًتاك مع شركتُت  SNTM-HYROCكما مت اقتناء باخرة خاصة بنقل اؼبيثان من طرف سونا طراك وفروعها 
اعبزائرنييون غاز ؽبيئة كما أنو ستنشأ شركة مشًتكة تسمى  Mitsui Osk Lines (MOL) , Itochuيابانيتُت 

م 145.000النقل تقسم حصص رأظباؽبا بالتساوي على اؼبسانبُت األربعة مهمتها اقتناء باخرة ذات ضبولة 
3

وقد  
، القتناء بالشراكة (Bergesen)أقدمت سونا طراك على إمضاء إتفاق ثاين مع ؾبهز السفن النروهبي ـ برجيزن ـ 

لنقل غاز اؼبيثان. ىذا االتفاق يتوقف على اقتناء باؼبلكية اؼبشًتكة وحبصص متساوية للباخرة ذات ضبولة  ميثانية
م 138.000

 سنة ابتداء من تاريخ التسليم. (20)وتستأجر لسونا طراك مدة عشرين  3
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 فيما يلي اسم البواخر وسعة ضبولتها: 

 اسم الباخرة سعة اغبمولة
 مهيديالعريب بن  3م 125.000
 عبان رمضان 3م 125.000
 البشَت الشيهاين 3م 125.000
 ديدوش مراد 3م 125.000
 اللة فاطمة نسومر 3م 135.000
 أرزيوباك 3م 135.000

 رأس اؼباء /
 باخرة ميثانية 3م 145.000

 طراك وسعة حموالتها: أسماء بواخر سون(6)الجدول 

 اؽبدف من ىذا كلو ىو:

 ذبديد األسطول البحري. ؿباولة 
 خدمة النوعية.ـ 
 .ضمان األمن للبواخر 

 ـ النقل بالشاحنات: 3

 
كما أن اؼبركب يقوم بتوزيع الغاز على اؼبستوى الوطٍت بواسطة شاحنات ذات صهاريج تعمل على إيصال الغاز 

 إذل ؿبطات الوقود.
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  : للمنتجات البترولية.إستراتيجية التوزيع الفرع الثالث 
إن الغاية من التوزيع ىي خلق مستوى من التوازن بُت االحتياجات السوقية و بُت اإلمكانيات اؼبتاحة            

للمؤسسة اؼبسوقة للمنتجات البًتولية، و ىذا يتم يف بيئة معينة تتدفق دبوجبو اؼبنتجات البًتولية من اؼبؤسسات إذل 
ول التعرض يف ىذا اؼببحث إذل ماىية التوزيع اؼبادي ـبتلف نقاط استالمو من طرف العمالء، و سوف كبا

للمنتجات البًتولية مث وسائل التوزيع اؼبادي للمنتجات البًتولية و يلي ىذا عملية عناصر التوزيع اؼبادي للمنتجات 
 .البًتولية

لذا سوف نقوم بالتعرض ألىم  تعتمد اؼبقاطعة على سياسات توزيعية يف عملية تسويق منتجاهتا البًتولية،      
 ىذه السياسات اؼبعتمدة من طرف اؼبقاطعة.

من خاللو يتسٌت للمؤسسة اشباع رغبة عمالئها انطالقا من نقاط البيع التابعة ؽبا، و عليو البيع الشخصي:  -1
 يبكن ربليل ىذه اؼبهمة إذل:

 البيع للمؤسسات: -2
و يف ىذه اغبالة تتوذل اؼبقاطعة ضمان تدفق اؼبنتجات البًتولية للمؤسسة االقتصادية أو االدارية اليت تربط        

دبؤسسة نفطال من خالل عقود سبوين قابلة للتجديد تتوذل مؤسسة نفطال دبوجبو توفَت حاجات ىذه اؼبؤسسة 
 من األنواع اؼبختلفة للمنتجات البًتولية.

 تهلكين النهائيين:البيع للمس -3
و يتم ذلك من خالل ؿبطات التوزيع التابعة للمؤسسة و اليت توفر ألصحاب السيارات اػباصة أو       

 الشاحنات أو غَتىا من الوقود، الزيوت و اؼبطاط حسب اغباجة.

 التوزيع عن طريق الوسطاء:-4

و تعتمد فيها اؼبؤسسة على البيع من خالل احملطات التابعة للوسطاء و اليت تظهر من خالل ما يسمى       
 ؿبطات بيع منتجات سونطراك و ىم:

 و ىو الذي تكون فيو ملكية احملطة للمؤسسة و التسيَت للخواص.   (:gestion libre) التسيَت اغبر-
: و ىو الذي يكون فيو احملطة ملك للخواص و التسيَت  (Les points de vantagree نقاط البيع اؼبرخصة ) -

 كذلك و تربطو باؼبؤسسة عقود ذبارية. 
 الوسيط العادي: و ىو الذي تكون فيو احملطة للخواص و التسيَت للخواص  -
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 التخزين:

 
اؼبنتجات البًتولية فاؼبؤسسة تعطي اىتماما كبَتا لعنصر التخزين و ؽبذا  بسبب ؾبموعة اػبصائص اليت تتميز هبا

خصصت يف مؤسسة سونطراك ارزو ـبازن تتناسب مع طبيعة اؼبنتجات من أجل توزيع فعال يف اؼبؤسسة لكي 
 مراكز التخزين و قدرة زبزينها فوتضمن قيام عملية التموين على أحسن وجو، أما 

 ين:مالحظات فيما يخص التخز 
قبل خروج اؼبنتجات البًتولية من مراكز االنتاج أو التخزين هبب أوال القيام دبعاينة ىذه اؼبنتجات إن كانت  -

تتناسب مع اؼبعايَت الدولية أو ال أي تكون جاىزة لالستعمال و ذلك من خالل ربليلو يف ـبابر من طرف 
 .أخصائيُت

نفاذ اػبزان األول و قبل اللجوء الستعمال اػبزان التارل هبب أن تكون ىناك وثيقة كشف  عند قروب -
التحاليل بأن اؼبنتج جاىز لالستعمال و بعد ذلك يقوم بتحرير كشف التحويل الذي وبتوي على الكمية و 

 .النوعية
 ات ليس ىناك مدة معينة الستمرار اؼبخزون فبقائو أو استمراره يكون حبسب الطلب -
القدرة االنتاجية دل تعد تكفي صبيع االحتياجات فهي يف ثبات نسيب مقارنة مع االستهالك الذي ىو يف تزايد  -

 مستمر و ىذا يولد مشكل خطَت بالنسبة لنشاط التوزيع.
 .الفرع الرابع : أىمية التوزيع في شركة سونطراك 

 _خلق الكثَت من فرص التوظيف حيث ان وجود نشاط تسويقي بشركة نفطال تعُت عمال يف عدة ؾباالت ـبتلفة

 _ يساعد الشركة على تصريف منتجاهتا نظرا غبساسية اؼبنتوجات.
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 _يوفر اؼبوارد الطاقوية يف الزمان و اؼبكان اؼبناسب للعمالء و كذا لفروعها التابعة عرب قنوات التوزيع.

  بنقل اؼبوارد الطاقوية و ىبزهنا . _يقوم

 _يسهل على العمالء على معرفة كافة اػبصائص اؼبتعلقة باؼبنتوج الطاقوي.

 _يساعد الشركة على بيع منتجاهتا ألكرب عدد فبكن من اؼبستهلكُت.
 .الفرع الخامس : وظائف التوزيع في شركة سونطراك 

 داخل ادارة التوزيع و الدوائر االخرى داخل شركة "نفطال".ربديد االىداف العامة و الفرعية ؼبختلف االقسام 
 _تصميم و تنفيذ كافة الدراسات اؼبرتبطة باؼبستهلكُت او اؼبنافسُت و الظروف الصناعية بشكل دوري و منتظم.

 _اجراء اختبارات لألسواق اعبديدة هبدف التعرف على مشاعر اؼبستهلكُت احملتملُت حوؽبا.
سُت مع ربديد و تطوير الطرق و السياسات اؼبناسبة للتسعَت اؼبتوافقة مع اىداف الشركة من _ربليل اسعار اؼبناف

 جهة و مع امكانيات و توقعات اؼبستهلكُت من جهة اخرى.
 _البحث عن رجال البيع اؼبؤىلُت و العمل على اختيار و تصميم ـبتلف برامج اغبوافز .

عها ؼبعاعبة مشاكل توزيعية تعاين منها بعض اعبهات و االقسام _ذبميع و ربليل و تفسَت البيانات اليت يتم صب
 داخل اؼبؤسسة و بطريقة تكاملية و بالتنسيق مع االقسام االخرى يف شركة "سونطراك".

 "سونطراكقنوات التوزيع و أىميتها في مؤسسة " : المطلب الثاني

 قناة توزيع المنتجات البترولية . ول :الفرع األ 
ىي تركيب و تتابع اؼبؤسسات اليت تتحرك من خالل واحد أو أكثر من التدفقات التسويقية، و تشمل ىذه 
التدفقات اغبيازة اؼبادية و اؼبلكية و الًتويج و أوامر الشراء و اؼبخاطرة...اخل،و اؼبنتج البًتورل البد أن ينتقل ماديا 

ة من زاويتُت : زاوية بعدىا الرأسي و زاوية بعدىا األفقي، حيث بوسائل النقل اؼبختلفة،و ؽبذا يبكن النظر إذل القنا
تعد اختيار أن الرأس يعكس تتابع اغبلقات اؼبتتالية فيها أما البعد األفقي يوضح تعدد اؼبكونات يف كل حلقة.

كثرة على قنوات التوزيع منتجات شركة نفطال من اىم اؼبراحل التسويقية للشركة و من اجل سبرير منتجاهتا تعتمد ب
وسطاء يتولون االنشطة اؼبتعلقة بتحريك اؼبنتجات ونظرا غبساسية منتوجات الشركة فهي تقوم بدراسة دقيقة من 

 اجل اختيار القناة التوزيعية اؼبالئمة .
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  : القناة التوزيعية في شركة سونطراك . معايير اختيارالفرع الثاني 
 الن احملروقات حساسة جدا و اغلبيتها سريعة االلتهاب. نوع اؼبنتوج الطاقوي 
 .حجم اؼبنتوج 
 .حجم الطلبية 
 .حجم السوق 
 .موقع اؼبستهلك 
 .نوع الوسطاء 

  : واع قنوات التوزيع في شركة سونطراك.انالفرع الثالث 
 _قنوات توزيع مباشرة:

للتوزيع و اؼبستهلكُت اي ان ىذه القنوات قصَتة االمتداد و ىذا خاص  سونطراك تكون العالقة مباشرة بُت وحدة
 كغ و الزفت اي:35ببعض اؼبنتوجات اؼبتمثلة يف منتوج اؼبطاط و منتوج غاز الربوبان ذو اغبمولة 

 اؼبستهلك النهائي سونطراك مؤسسة    
 _قنوات توزيع غير مباشرة:

 للتوزيع و اؼبستهلكُت حيث ىناك قنوات توزيعية طويلة و معقدة.سونطراك تكون العالقة غَت مباشرة بُت وحدة 
 :قنوات توزيعية طويلة 

للتوزيع و مستهلكي منتوجاهتا اؼبسوقة عن طريق وسيط سبثلو نقاط البيع و ذلك سونطراك تربط العالقة بُت وحدة 
 بالنسبة للمواد التالية:
 ا(الوقود و الزيوت:

 نقاط البيع                              اؼبستهلك                          سونطراك  مؤسسة  
 GPLب(غاز البترول المميع:

 مركز اؼبأل                     نقاط البيع                   اؼبستهلك                   سونطراك  _مؤسسة
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  : ىمية قنوات التوزيع.أالفرع الرابع 

 _ربقيق اؼبنفعة.

 عدد عمليات االتصال يف شركة "نفطال"._تقليص 

 _تعميق العالقة بُت الشركة و زبائنها.

 _اؼبعرفة و اؼبعلومات.

 ـ تقييم سياسة التوزيع المتبعة:

 ال يبكن تفضيل طريقة على أخرى فاؼبادة اؼبنقولة واذباه النقل يفرضان اختيار طريقة النقل.

ففي حالة نقل مادة الغاز الطبيعي هبب استعمال النقل باألنابيب لتخفيض تكلفة النقل فبا ينعكس على البفاض 
أسعار البيع، أما النقل بالبواخر واليت تعتمدىا اؼبؤسسة يف حالة نقل الغاز الطبيعي اؼبميع، فللمؤسسة أسطول نقل 

 ضخم.
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 في مؤسسة سونطراك  الثالث : دراسة المنافسة طلبالم

 المحلية.ول : المنافسة الفرع األ 

ال توجد اي منافسة هتدد مؤسسة سونطراك على اؼبستوى الداخلي للدولة حيث ان مؤسسة سونطراك ربتكر 
 االقتصاد الدورل و ال يوجد مؤسسة تشبها يف االنتاج اي ان اؼبؤسسة ال تسعى لتحقيق اؼبيزة التنافسية ؼبنتجاهتا .

  االجنبية.الفرع الثاني : المنافسة 

أصبحت اعبزائر من الثالث دول األوائل عاؼبيا يف إنتاج الغاز وذلك حبسب النوعية فهو يعترب أفضل منتوج بالنسبة 
 للدول األخرى وللجزائر منافسُت نذكر منهم:

دولة رباول إظهار مدى كل ،  فنزويال، مصر، أندنوسيا، اؼبملكة العربية السعودية، النرويج، روسيا، قطر -
 جودة منتجاهتا.

ويف ىذا الصدد عبأت سونا طراك إذل إعادة تأىيل اؼبنشآت الغازية والبًتولية الواقعة يف اؼبنطقة الصناعية           
أرزيو فقد وقعت سونا طراك عقدا مع ؾبموعة شال الربيطانية من أجل دراسة تأىيل اؼبنشآت البًتولية والغازية، 

ا العقد على ىامش فعاليات أسبوع الطاقة يف اعبزائر الذي احتضنتو وىران. وقعو من اعبانب اعبزائري توقيع ىذ
جملموعة سونا طراك ومدير   " AVALالسيد بكار قدور مدير قسم فصل وسبييع الغاز يف فرع نشاطات اؼبصب"

 حبضور الرئيس اؼبدير العام جملموعة سونا طراك والسفَت الربيطاين يف اعبزائر. "شال" فرع

شهرا إلقباز دراسات تقنية إلعادة تأىيل  15وامتد ؼبدة  2008يتضمن العقد الذي انطلق يف جانفي           
ز دراسة قصد توفَت وسائل منشآت التخزين يف اؼبنطقة الصناعية ألرزيو وربديد مناىج تثمُت وترقية استغالؽبا واقبا

شحن الغاز الطبيعي اؼبميع يف عرض البحر لتمكن سونا طراك ومتعامليها من مضاعفة إنتاجها وصادراهتا بعد 
 دخول ـبتلف اؼبنشآت اعباري اقبازىا يف الصحراء يف مرحلة اإلنتاج.

اؼبمتد من بٍت صاف إذل أؼبَتيا اإلسبانية،  كما مت توقيع عقد امتياز الستغالل أنبوب الغاز "ماء الغاز"          
وقع ىذا العقد السيد شواطي مدير وكالة الضبط لقطاع البًتول ومدير ؾبموعة "ميد غاز" الذي تعهد باحًتام كل 

 سنة خاصة باألمن واحًتام البيئة واحمليط. 53بنود عقد االمتياز الذي يبتد على مدى
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ن اعبزائر سبلك من اؼبؤىالت ما هبعلها تتصدر سوق البحر األبيض فقد صرح الدكتور عبد اغبفيظ فغورل بأ
 .2015من الغاز الطبيعي سنة 3مليار م 85اؼبتوسط وأهنم يف صدد رفع حجم اإلنتاج إذل 

 قامت اعبزائر جبلب التكنولوجيا اعبديدة من أجل ضمان اعبودة ؼبنتجاهتا وضباية البيئة.
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 :الفصلخالصة 
دبا أن النشاط التسويقي أصبح من األنشطة اليت ؽبا مكانة مهمة، فعلى اؼبؤسسة اليت تقوم        

بتسويق اؼبنتجات البًتولية أن تقوم بتصميم اسًتاتيجية تسويقية ذات أسس و مبادئ تساعدىا يف 
اليت تتمثل القيام بعملها التسويقي على أحسن وجو، و إن عملية ربديد اؼبنطلقات االسًتاتيجية و 

أساسا يف ربديد األىداف العامة، السياسات اغباكمة و كذا اؼبقًتبات الفكرية شرط أساسي يف 
انطالق أي نشاط، كما أن ربليل ؿبيط أو ما يعرف بالبيئة اليت يزاول فيها النشاط التسويقي ؽبذه 

و احمليط سواء كانت بيئة اؼبنتجات لو أبعاده اػباصة لذا على اؼبؤسسات أن تقوم بتحليل ىذه البيئة أ
 عامة  أو بيئة خاصة.

تستخدم مؤسسة "سونطراك" اسًتاذبية توزيعية على حسب كل منتج بًتورل و ليس لديها ميزة        
 تنافسية الهنا ربتكر االقتصاد الدورل.
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 خاتمة:

من خالل  عملنا ىذا  و الذي تطرقنا فيو إىل أحد أىم عناصر ادلزيج التسويقي و ىو التوزيع و دور          

مرموقة داخل معظم ادلؤسسات اسرتاجتيتو يف حتقيق ادليزة التنافسية، فكما ىو معروف أصبح التسويق حيتل مكانة 

و الشركات على اختالف أنواعها  ومن مث عناصرىا ىذا ادلزيج، الذي ال يقل أي عنصر منو على باقي العناصر 

أمهية، إذا تسعى وظيفة التسويق إىل زيادة حصة ادلؤسسة يف السوق و زيادة رضا ادلتعاملني معها من خالل تقدًن 

اجات ادلستهلكني من جهة، و يتيح بعض ادلزايا التنافسية للمؤسسة من جهة مزيج تسويقي متكامل يقابل احتي

إىل جانب باقي عناصر ادلزيج التسويقي األخرى دورا بالغ  و اسرتاجتيتو أخرى، و يف ىذا اإلطار يلعب التوزيع

ثر بشكل كبري تأتحقيق ميزة تنافسية  تاألمهية يف توفري السلع و اخلدمات للمستهلكني على اختالف شرائحهم ف

بطريقة توزيعها و إيصاذلا إىل ادلستهلكني ادلستهدفني يف أحسن الظروف و أصلح السبل من خالل قنوات التوزيع 

ادلناسبة و رجال البيع القادرين على القيام مبهامهم على أكمل وجو و على التعامل مع ادلستهلك بطريقة جتذبو 

 غين عن ادلنتجات ادلنافسة بصورة هنائية.إىل ادلؤسسة و تكسب والءه بدرجة جتعلو يست

و يف األخري ديكن أن نستخلص من خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع النتائج و التوصيات اخلاصة باجلزء  
 النظري و التطبيقي كما يلي:    

 :الجانب النظري-1
 من خالل الدراسة والتحليل النظري دلوضوع البحث أمكن لنا اخلروج بالنتائج التالية:

 
  يعمل التوزيع على حتقيق غاياتو ادلثلى و ادلتمثلة و ادلتمثلة يف اصلاح العملية التسويقية.كما ان النشاط

التوزيعي ىو نشاط متخصص ىدفو ايصال ادلنتجات من ادلنتج)ادلورد(اىل ادلستهلك النهائي )ادلستعمل( 
لك و بالتايل ضمان االستمرارية و يف الوقت و ادلكان و بالشكل و السعر ادلناسبني و ىذا ارضاء ادلسته

 ذلك من خالل حتقيق ادلنافع ادلتمثلة يف ادلنفعة الزمنية ، ادلنفعة ادلكانية ، ادلنفعة احليازية.
  تتم عملية ايصال ادلنتجات من ادلنتج اىل ادلستهلك من خالل قنوات التوزيع ، و اليت تتكون عموما من

 بطني فيما بينهم ارتباطا مصلحيا.افراد )مؤسسات( )منتج،وسطاء،مستهلك(مرت
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 ن عدم ادارة قنوات التوزيع بالشكل ادلناسب قد ينتج عن صراعات بني اعضاء القناة )و ذلك لتضارب إ
 ادلصاحل بينهم(شلا يؤدي اىل عدم حتقيق االىداف ادلرجوة.

 مزايا عديدة دتكن ادلؤسسة من حتسني تنافسيتها واحملافظة على مكانتها السوقية. توفر االسرتاجتية التوزيع 
  ازداد االىتمام يف السنوات األخرية يف موضوع التنافسية وسبل تطويرىا اىل ان مفهوم التنافسية على

 .مستوى الدول ليس كمفهومها على مستوى ادلؤسسة 

 ضمان حتقيق ادلؤسسة. تساىم اسرتاجتية التوزيع يف 

  تتفاعل ادلؤسسة مع زبائنها و تليب ذلم طلباهتم. 
 راك باختيار القناة التوزيعية حسب ادلنتوج البرتويل.طتقوم مؤسسة سون 

  ال توجد ميزة تنافسية واضحة دلؤسسة سونطراك. 

 الجانب التطبيقي : - 2
 المشاكل التي تعاني منها المؤسسة:ا(

 تعاين ادلؤسسة من عدة مشاكل فيما خيص التوزيع منها :    
مصفاة حاسي مسعود صغرية و قددية ال تكفي مجيع احتياجات ادلنطقة شلا يودي بادلؤسسة إىل جلب  -

 ادلنتجات من مصايف التكرير ادلوجودة يف الشمال؛
ون إىل حده األدىن و ىذا بالنسبة لكل من البعد اجلغرايف دلصادر ادلنتجات البرتولية شلا يؤدي الستنزاف ادلخز  -

 الوقود ادلمتاز و الوقود بدون رصاص، ألن مصفاة حاسي مسعود ال تنتج ىاتني ادلنتجني؛
يؤدي هبا لالستعانة باخلواص  امكانيات النقل ادلتوفرة لدى مؤسسة نفطال ال تليب مجيع احتياجات التوزيع شلا -

 "S.N.T.Rو الشركة الوطنية للنقل "
أثناء قيام الشاحنات بتعبئة الوقود من مصادر الشحن تواجو العديد من ادلشاكل من بينها وجود االكتظاظ  -

 الكبري للشاحنات من ادلناطق األخرى شلا يؤدي هبا لالنتظار لوقت طويل؛
 نقص أو انعدام وجود ادلنتجات يف مصادر التموين أتناء عملية الشحن؛ -
 نقص زلطات توزيع ادلنتجات البرتولية خاصة يف اجلنوب شلا يؤدي إىل االكتظاظ يف ىذه احملطات. -
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 :أدوات الدراسة بـ(
لقد وضعت العلوم االنسانية على غرار العلوم الطبيعية وسائل من أجل تفحص الواقع مبجرد حتديد         

البحث بصفة هنائية جيب االنتقال إىل تنظيم عملية مجع ادلعطيات الضرورية للتحقق، ذلذا صلد أن أدوات الدراسة 
و متنوعة و لقد حاولنا استخدام البعض منها  ادلستخدمة بغرض احلصول على ادلعلومة من ميدان الواقع متعددة

 نذكر منها:
  المقابلة 

هبدف احلصول على معلومات ذات مصداقية و موثوقية، جلأنا غلى االستعانة ببعض ادلقابالت مع اطارات  
و تتمثل ادلقابلة يف حوار قائم بادلقابلة بني الشخص أو رلموعة من األشخاص هبدف احلصول على  ادلؤسسة،

معلومات متعلقة مبوضوع معني، و يطلق عليها التحقيق بواسطة ادلقابلة فهي عبارة عن حتقيق تعرض خالذلا على 
 الفرد أو أكثر لألسئلة زلضرا سلفا.

نا هبا من أخذ صورة عامة عن واقع وظيفة التوزيع يف ادلؤسسة و و لقد مكنت ادلقابالت اليت قم       
الصعوبات و ادلشاكل اليت تواجههم، حيث عملنا على مقابلة العديد من االطارات و العاملني يف سلتلف مصاحل 

 ادلؤسسة.
 :الوثائق 
ا عالقة بالنشاط حيث مت االطالع على سلتلف وثائق الداخلية ادلعمول هبا يف ادلؤسسة و اليت ذل        

التسويقي، كما اعتمدنا يف دراستنا على جتميع و حتليل ادلعطيات الواردة يف الوثائق ادلتوفرة لدى ادلؤسسة و ذلك 
هبدف االستفادة منها و استخدامها يف النسب و الرسومات البيانية ألجل أن يكون التحليل أكثر داللة، و  

خالل تصفح موقع مؤسسة نفطال على ويب، اليت أعطتنا فكرة عن كذلك مت اللجوء إىل االنرتنت  و ىدا من 
 ادلؤسسة و أىم منتجاهتا و أشياء أخرى.

 اإلقترحات والتوصيات:-3
من خالل الدراسة والنتائج ادلتوصل إليها أمكن الوصول إىل عدد اقرتاحات وتوصيات اليت من شأهنا العمل 

 حقيق ادليزة التنافسية :على اختيار االسرتاجتية التوزيعية ادلالئمة لت
 .توفري عمال متخصصني يف رلال التسويق 
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  اليت خيتاروىا و  توزيع و انواع القنوات التوزيعيةبضرورة ال "سونطراك"ضرورة توعية افراد مؤسسة
على التعاون و التنسيق و اجلهود و احرتام كل التعليمات اليت دتليها االدارة من خالل تشجيعهم 

 التكوين،حتسينا لرصيدىم العلمي يف ىذا اجملال و جتسيده يف ادليدان.دورات التوعية و 
  تفعيل دور االفراد من خالل حتفيزىم ليس ماديا فحسب،بل معنويا على وجو اخلصوص،دلا لو من

اثر مباشر او غري مباشر على اداء االفراد يف القيام مبهامهم،ىذا التحفيز من خالل الفرص ،االدالء 
كهم يف اختاذ القرارات و حتسيسهم مبدى امهية ادائهم على مستقبل ادلؤسسة و بآرائهم و اشرا 

 تطويرىا.
  منح اولوية التوزيع و اختيار قنوات التوزيع ألىل االختصاص و االىتمام باإلطارات اجلدد،و فتح

 اجملال لتجسيد معارفهم و تطويرىا ، وذلك ضمن اعطاء نفس جديد دلؤسستنا.
 وجو للطرق احلديثة لتوزيع ادلوارد الطاقوية و اليت تسمح بنجاح النشاط جيب على ادلؤسسة الت

 التسويقي للموارد الطاقوية.
 .اعطاء االمهية الكربى للتوزيع احملروقات ألنو ىو سبب اصلاح العملية البيعية 
 .اعادة تكوين سلتصني يف عمليات التوزيع حسب الوضع االقتصادي العامل الراىن 
 التوزيعية البديلة . وضع االسرتاجتيات 
 ن ادلنتوج البرتويل جد خطري و فعال وزيعية ادلالئمة حسب ادلنتوج الاختيار القناة الت. 

 أفاق الدراسة:-3
نظرا حلدود الدراسة اليت يفرضها منهج البحث العلمي، نرى ان ىناك الكثري من اجلوانب ادلتصلة مبوضوع 

 كدراسة مستقبلية، نذكر منها:  الدراسة مل نتمكن من تغطيتها وتصلح دلواضيع
 . دور الرتويج لتحقيق ادليزة التنافسية 
 ادلزيج التسويقي للموارد الطاقوية.  
 .فعالية التسعري يف حتقيق ادليزة التنافسية 
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