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مقدمة:
بالنظر إذل التحوالت و التطورات اليت شهدىا العادل و الزال يشهدىا خاصة يف اصتاين
االقتصادي ,من حترر التجارة اطتارجية ,ظاىرة العوظتة ...إخل .كلها عوامل أدت إذل زيادة حدة اظتنافسة
و حتول احمليط من مستقر إذل ػتيط غَت مستقر ,هبذا استوجب على اظتؤسسات من أجل البقاء تتبٌت
اسًتاتيجيات ظتواجهة اظتنافسة باالعتماد على اليقظة مبختلف أنواعها.
تعترب » " « la Caatالتعاونيـة اصتزائريـة لتأميـن النقـل" إحدى اظتؤسسات اصتزائرية اليت تعيش ىذه
األوضاع.
يف ظل ىذه الظروف ,ما ىي االسًتاتيجيات اليت تتبناىا ىذه اظتؤسسة من أجل االستجابة ظتتطلبات
زبائنها و من أجل حتقيق موقع تنافسي جيد و اضتفاظ عليـو؟
لإلجابة على ىذه اإلشكالية اظتطروحة مت االعتماد على فرضيتُت:
 -0إن االعتماد على التقارب االسًتاتيجي ضرورة للتوصل إذل حتقيق األىداف يف ظل احمليط
اصتديد؛
 -0تعترب التجزئة االسًتاتيجية مسلك للتحكم يف الزبائن و يف احملافظة على اضتصة السوقية.
و تكمن أمهية ىذا البحث يف كون أنو شتح لنا بالقيام بدراسة اظتوجود يف أحد مؤسساتنا اصتزائرية ,و
التعرف على بعض اظتشاكل اليت تعيق تطبيق اسًتاجتياهتا.
و قم مت تقسيم البحث إذل فصلُت ,حيث مت تقدمي يف الفصل األول عموميات حول التسويق ومراحل
وظيفة التسويق » .« la démarche
أما يف الفصل الثاين خصص لدراسة حالة و اليت تضمنت تقدمي اظتؤسسة (نشأهتا ,و تطورىا ,نشاطاتو,
ىيكلها التنظيمي).
مث عرض لوظيفة التسويق داخل ىذه اظتؤسسة من إظهار االسًتاتيجيات التسويقية اليت تتبناىا ظتواجهة
اظتنافسة.

عموميات حول التسويق:
 -1-Iتعريف التسويق:
قدمت عدة تعاريف للتسويق نذكر منها:
 تعريف »  :« BARTELSالتسويق ىو تلك العمليات اليت تشبع هبا اظتؤسسة رغباتاظتستهلكيـن.
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 تعريف »  :« KOTLER & DUBOISالتسويق ىو اظتيكانيزم االقتصادي و االجتماعي الذييشبع رغبات و متطلبات األفراد و اصتماعات عن طريق خلق و تبادل اظتنتجات و تركيبات
أخرى للقيم للمستقبل.
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 -تعريف »  :« WEBSTERالتسويق ىو العملية أو الوظيفة اليت تتكيف هبا اظتؤسسة مع احمليط.
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 تعريف »  :« BENOUNالتسويق ىو السَتورة (اظتراحل) اليت دتثل يف اكتشاف و حتليلاظتتطلبات الظاىرية و الباطنية للمجتمع هبدف تصور و تشغيل سياسة متكيفة تستجيب ظتا
يطلبو أو جزء منو.

4

كما ميكن تقدمي تعريف نوع ما شامل ,وضعتو اصتمعية األمريكية للتسويق  AMAو خيص بالقبول من
طرف أغلب اظتهتمُت بالتسويق:
"التسويق ىو تنفيذ ؼتتلف أنشطة اظتؤسسة اليت هتدف إذل توجيو تدفق السلع و اطتدمات من اظتنتج إذل
اظتستهلك".
دتر وظيفة التسويق على ستسة مراحل:
 -2-Iمراحل وظيفة التسويق ):(la démarche
 -1-2-Iالبحث :ىو نقطة بدء كل عملية التسويق ,حيث أن التسويق الفعال يقوم على غتهودات
البحث و يستلزم حتضَت تنبؤات (خاصة مالية) ,كما يسمح البحث مبعرفة احتياجات الزبائن,
تفضيالهتم ,واالختالفات بينها حسب الفئات (ينقسم غتموع الزبائن حسب السن ,اصتنس ,اظتداخيل.)...
R.Barters, «marketing theory and metatheory » ; irwin, 1970, P 07.

1

P. Kotler & B. Dubois, « marketing management » ; publi- union ; Paris ; 10ème édition ; 2000 ; P 40.

2

F.Wzbster, « social aspercts of marketing » ,prentice hall, 1974, P 13.

3

M. Benoun, « marketing, savoir et savoir- faire », Economica, Paris, 2ème édition, 1991 ; P 05.
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 -1-2-Iالتسويق االستراتيجي :التجزئة ,االستهداف ,التموقع
يتم حتديد أو التعرف على جتزئة السوق (أجزائو) من خالل اظترحلة األوذل (البحث) و على
اظتؤسسة حتديد اصتزء الذي ستنشط فيو وذلك بتحليل مؤىالهتا و إمكانياهتا باظتقارنة مع شروط جناح
كل جزء ,مث يتم دتييز العرض يف اصتزء اظتستهدف وذلك إلعطائو موقع تنافسي يف السوق وخصوصية
يف نفس (روح) الزبون.
 -3-2-Iالتسويق التكتيكي » ( « tactiqueالمزيج التسويقي)
يظهر موقع اظتؤسسة يف السوق من خالل اظتزيج التسويقي و اظتتمثل يف العناصر التالية:
 اظتنتـوج :وىو ما تنتجو اظتؤسسة إنطالقاً من مدخالت معينة و بأشكال و أبعاد معينة لالستعمال
الوحيد أو لعدة استعماالت من طرف اظتستهلك إلشباع رغبة أو عدة رغبات (موجهة لالستهالك
النهائي أو الوسيطي) وقد تكون سلعة أو خدمة.
 السعـر :يتعلق حتديد السلعة بصفة كبَتة بنوعية اظتنتوج و بقدرتو على سد اضتاجة و بطريقة تصريفو
فهو ميثل القيمة اليت تربط الزبون باظتنتج.
 التوزيـع :تقوم اظتؤسسة باختيار قناة التسويق اظتالئمة لتصريف منتوجاهتا ,و ىي الطريق اليت تسلكو
السلعة من اظتنتـج إذل اظتستعمل .وىذا مبراعاة غتموعة من العوامل منها :اظتقدرة اظتالية ,نوع السلعة و
طبيعتو...
 الًتويـج :يبدأ ترويج اظتنتوج أوالً بإعطاء معلومات عنو حىت يتعرف عليو اظتستهلك عن طريق
اإلعالن و اإلشهار مث تستعمل اظتؤسسة أساليب مثل :ترقية اظتبيعات عن طريق خصم نسبة من
مبلغ عند الشراء كمية معينة أو مبنح ىدايا أو تقدمي خدمات ما بعد البيع مغرية...
 التشغيـل (التنفيـذ) :يف ىذه اظترحلة تقوم اظتؤسسة بتنفيذ عمليات اإلنتاج ,التسعَت ,التوزيع,
والًتويج ,و ىنا رتيع مصاحل أو وظائف اظتؤسسة معينة منها :وظيفة الشراء ,اإلنتاج ,التسويق,
اظتبيعات ,اظتوارد البشرية ,اإلمداد ,اظتالية و احملاسبة.
 اظتراقبة :يف آخر مرحلة من مراحل وظيفة التسويق ,و تتمثل يف القيام مبتابعة رد فعل السوق ,تقييم
النتائج ,و القيام بالعمليات التصحيحية لتحسُت األداء.

 -IIدراسة حالـة :التسويـق في
 -1-IIتقديم مؤسسة » :« la CAAT
 -1-1-IIنشأتها و تطورها:
ظهرت مؤسسة »  « la CAATعند إعادة ىيكلة قطاع التأمينات يف أفريل  1985أين كان قطاع
التأمينات يتميز باحتكار من طرف الدولة و ختصص الشركــات و بالتالـي ختصصت »  « la CAATإذل
مؤسسة عمومية اقتصادية  EPEو ذات أسهم  SPAيف أكتوبر  ,1989و هبذا قررت اصتمعية العامة
للمسامهُت يف  1989/12/24رفع التخصص و جتسيد االنفتاح على األسواق و دخول la CAAT
اظتنافسة.
كان رقم أعمال مؤسسة »  « la CAATيف سنة  1986أي بعد سنـة من انطالق نشاطها يقـدر بـ 399
مليون دينار ,و يف سنة  1990تضاعفت إذل  714مليون دينار ,و بعد عشرية من انطالق نشاطها ,أي
يف سنة  1995أين كان يتميز سوق التأمينات باحتكار القلة ,حققت »  « la CAATرقم أعمال قدر
بأكثر من ثالث ماليَت دينار ,و هبذا احتلت اظترتبة الثالثة حبصة سوقية  %23من سوق التأمينات.
 -2-1-IIمهمة و نشاطات » :« la CAAT
بصفة عامة تتمثل نشاطات ىذه اظتؤسسة فيما يلي:
 التأمُت ضد األخطار اظتختلفة؛ تعويض الزبائن يف حالة وقوع اطتطر؛ تشغيل اظتدخرات الالزمة لتمويل التطور االقتصادي الوطٍت؛ اظتسامهة يف تطور النظام اظتارل بصفة خاصة و االقتصاد بصفة عامة؛حتقيق ىذه النشاطات يتطلب من اظتؤسسة األخذ بالتوجيهات التالية:
 العرض ,يكون لتغطية اظتخاطر؛ التحسيس اظتستمر لنوعية اطتدمات اظتقدمة للزبائن ,خاصة االستعمال التكنولوجيات اصتديدةللمعلومات و ذلك لتسهيل اظتعلومات؛
 الكفاءة و الفعالية يف تسيَت العقود؛» « la CAAT

 -إمكانية الرفع و التحكم يف التوازن اظتارل؛

و من ىنا نستنتج أن مهمة مؤسسة »  « la CAATىي  ":دعم النمو االقتصادي و ذلك حبماية
اظتؤسسات و األفراد من األخطار اليت ميكن تأمينها عن طريق تقدمي خدمات ذات نوعية و بسعر
جيد".
 -3-1-IIأهداف المؤسسة:
تتمثل أىداف اظتؤسسة »  « la CAATيف:
 البحث عن الربح و حتسُت مستوى اظتردودية؛ تنويع حافظة اظتنتجات (خدمات)؛ زتاية موقع القيادة عتا يف سوق التأمُت ضد ؼتاطر النقل؛ حتسُت اضتصص السوقية؛ حتسُت و حتديث تسيَت و تطوير اظتوارد البشرية؛ خلق مناصب عمل بتطوير الشبكة التجارية؛ -ضمان نوعية جيدة للخدمات اظتقدمة للزبائن و بسعر جيد.

هيكل المديرية العامة:

الرئيس اظتدير العـام
مديـر الفـرع

إدارة التخطيط و اإلعالم
اآلرل و التنظيم
إدارة التسويـق

مفتـش عـام

إدارة اظتـراجعـة
مديـر عـام نائـب

إدارة
تأمُت
النقل

إدارة
إعادة
التأمُت

إدارة
السيارات
األخطار
البسيطة
وتامُت
األشخاص

إدارة
األخطار
الصناعية

إدارة
اظتوارد
البشرية
واحملاسبة

إدارة
اظتالية
واحملاسبة

إداة
اإلشراف
على
الوسائل

يتوزع ىيكل مؤسسة »  « la CAATكما يلي:
 اظتديرية العامة و اليت تشمل اإلدارات اظتركزية؛ الفروع؛ الشبكة التجارية؛ اظتفتشيات اصتهوية.بالنسبة للفروع للمؤسسة ستة فروع :ثالثة باصتزائر ,واحدة بوىران ,واحدة بعنابة ,و األخَتة بقسنطينة,
و دور الفروع يتمثل يف دتثيل اظتؤسسة يف قطاعات النشاط و تطبيق الربامج اظتقدمة عتا.
أما الشبكة التجارية فهي تتكون من  66وكالة إدارية10 ,مكاتب لالكتتاب (اظتسامهة) اظتباشر و
.(Agent généraux d’assurances) AGA
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اظتفتشيات اصتهوية ثالث( :وسط ,شرق ,غرب) ,و ىي حتت إشراف اظتفتش العام يف اظتديرية العامة,
و لديها مفتش جهوي ,و ىي ىيكلة ال مركزية للمراقبة تقوم مبهام التفتيش حتت سلطة اظتفتش العام.
 -2-IIالتسويق في مؤسسة » :« la CAAT
 -1-2-IIالهيكل التنظيمي إلدارة التسويق:
إدارة التسـويـق

إدارة فرعية لإلتصال

إدارة فرعية للشبكة

مصلحة الدراسات اطتاصة
باالتصال

مصلحة متابعة احملفظة

مصلحة اإلشهـار

مصلحة اإلشراف على قوة
البيع

إدارة فرعية للدراسات
التجارية
مصلحة الدراسات التجارية

مصلحة الزبائن

إدارة التسويق:
تنظيم ىذه اإلدارة مركزي أي حتت إشراف اظتديرية العامة ,نشاطها يتمثل يف غتموع اظتهام
اظتتعلقة بتطور اظتؤسسة ,متابعة الشبكة ,الزبائن ,منتجات التأمُت ,و السياسة التجارية بصفة عامة,
غتزأة إذل ثالث إدارات فرعية :الدراسات التجارية ,الشبكة ,االتصال.

أ -إدارة الفرعية للدراسات التجارية :مكلفة بـ:
 وضع مراقبة اسًتاتيجية التسويق؛ وضع نظام معلومات تسويقي؛ اضتصول على اظتعلومات اطتارجية و الداخلية اظتفيدة حول السوق ,اظتنافسة ,الشبكات,اظتنتجات ,اطتدمات ,و معلومات عامة حول احمليط.

*

 حتديد احتياجات الزبائن ,دراسة السلوكات و التصرفات و اضتوافز وضعها يف ملف الزبائن؛ دراسة و تصميم اظتنتجات اصتديدة ,حتسُت اظتنتجات اضتالية هبدف اإلخالص للزبون؛ دراسة مدى فعالية اإلشهار؛ سياسة التسعَت؛ اظتسامهة يف مراقبة الشبكات و األىداف اظتوجهة عتا.مصلحة الدراسات التجارية:
 اظتشاركة يف الوضع و اظتراقبة؛ حتضَت و تنفيذ دراسات التسويق؛ جتميع و توزيع الوثائق و اظتعلومات اظترتبطة بسوق التأمينات و ػتيط اظتؤسسة؛ حتضَت ملفات تصميم و انطالق اظتنتجات اصتديدة ,حتسُت اظتنتجات اضتالية؛ اظتشاركة يف دراسة األسعار و يف وضع العقود؛ -متابعة تنفيذ و حتقيق األىداف.

* مصلحة الزبائن:
 اظتشاركة يف وضع و مراقبة اسًتاتيجية التسويق؛ حتديد احتياجات الزبائن؛ دراسة و حبث يف سلوكات و ػتفزات الزبائن؛ وضع ,تسيَت و جتديد ملف الزبون؛ -التعامل يف اعتياكل األخرى يف اظتؤسسة اليت عتا عقد مع الزبائن؛

ب -اإلدارة الفرعية للشبكة :مكلفة مبا يلي:
 تصحيح و اختيار سياسة التوزيع؛ اقًتاح نظام للشبكة ,سياسة التوظيف قوة البيع و سياسة اظتكافآت؛ وضع نظام حتفيز ,مراقبة و تقييم للشبكة مع متابعة و توجيهو؛ اإلشراف ,النصح ,اظتتابعة ,التكوين ,و التزويد باظتعلومات للشبكة؛ حتسُت النوعية وكمية اإلنتاج؛ -مراقبة نشاط الشبكة و األىداف اظترفقة عتا.



مصلحة متابعة الحافظة:
-



اظتشاركة يف وضع و مراقبة اسًتاتيجية التسويق؛
اظتشاركة يف وضع متابعة لوحة القيادة للمؤسسة؛
اظتشاركة يف وضع و متابعة سياسة اضتافظة للمؤسسة؛
متابعة غتموع النتائج احملققة من قبل الشبكة؛
اظتشاركة يف مراقبة نشاط الشبكة و األىداف اظتسندة إليها.

مصلحة اإلشراف على قوة البيع:
-

اظتشاركة يف وضع و مراقبة اسًتاتيجية التسويق؛
اظتشاركة يف تصميم و اختيار سياسة التوزيع و تنظيم الشبكة؛
اظتشاركة يف تصميم سياسة توظيف قوة البيع و سياسة اظتكافآت؛
اظتشاركة يف وضع نظام حتفيز ,مراقبة و تقييم الشبكة؛
اظتسامهة يف اإلشراف ,النصح ,اظتتابعة و التكوين و تزويد الشبكة باظتعلومات؛

 -اظتساعدة على حتسُت النوعية و كمية اإلنتاج و اطتدمات.

ج -اإلدارة الفرعية لإلتصال :مكلفة مبا يلي:
-

تصميم و اختيار سياسة االتصال للمؤسسة؛
وضع ميزانيات اإلشهار؛
اختيار وكاالت اإلشهار و مراقبة النوعية و اطتدمات؛
اختيار وسائل الًتقية؛

 تصميم وثائق االتصال؛ تصميم اجملالت لشبكة الزبائن؛ القيام بسياسة التمويل لغرض اإلشهار ) ,(sponsoringإقامة اظتعارض.

مصلحة الدراسات الخاصة باالتصال:

-

اظتشاركة يف تصميم و اختيار سياسة االتصال للمؤسسة؛
اظتشاركة يف اختيار اظترافق اإلشهارية و سياسات الًتقية؛
اظتسامهة يف تصميم وثائق االتصال؛
اظتسامهة يف تصميم اجملالت لشبكات الزبائن؛

 اظتشاركة يف تطوير االتصال الداخلي للمؤسسة؛ -تقييم ذتن العمليات اإلشهارية و مردود كل عملية إشهارية.



مصلحة اإلشهار:

 وضع و متابعة ميزانيات اإلشهار؛ اختيار وكاالت اإلشهار و مراقبة نوعية خدماهتم؛ القيام بسياسة التمويل لغرض اإلشهار ) (sponsoringو إقامة اظتعارض. -2-2-IIمراحل التسويق في مؤسسة » :« la Caat
نقطة االنطالق يف ىذه اظتؤسسة يف دراسة احتياجات و انتظارات اظتستهلكُت ,مث تقسيم وجتزئة
السوق ,و بعد ذلك حتديد األىداف ,الواجب حتقيقها.
و يكمن ىدف وظيفة التسويق يف التوجو حنو حتسُت نوعية اطتدمات وذلك للمحافظة على صورة
اظتؤسسة ,وىذا يتعلق أساساً بتغيَت سياسة التعويضات و ىذا بوضع برنامج تصفية اظتلفات اظتنكوبُت و
منو ختفيض ؼتزون اظتلفات إذل مستوى مقبول .ىذا اعتدف يتحقق بالقيام بـ:
 تسهيل إجراءات التعويض بوضع دليل للتسيَت يوجو للمكلفُت للمنكوبُت و لتكوينهم؛ حتسُت النظام اظتتبع؛ حتديد األىداف بدقة؛ متابعة عمليات التصفية مع الشركات األخرى. -3-2-IIالمزيج التسويقي لمؤسسة » :« la CAAT
غتموع األىداف احملققة يتطلب وضع ؼتطط للتسويق يتضمن برنامج النشاط ,الذي يتضمن
اظتنتوج ,التوزيع ,الًتويج ,و السعر.
 -1اظتنتـوج :تقوم اسًتاتيجية تطويره على:
 توضيح و إظهار خصوصيات و إجيابيات منتجات la CAAT؛ الًتكيز على جانب تقدمي اظتنتوج و إلبداع فيو مع رغبات الزبائن؛ تبٍت منتجات خاصة جبزء من السوق. -2التوزيـع:
البيع يف غتال الـتأمينات ,ىو عرض خدمة يف السوق ,تأخذ شكل منتوج يدعى "الضمـان" و
ىو للحيطة من كل خطر حتققو غَت أكيد ,و الثمن اظتسًتجع متعلق حبدوث اطتطر اظتؤمن عليو ,سياسة
التوزيع و البيع تتمثل يف االستمرار يف التكفل بتطور شبكة اظتؤسسة.

لتوزيع ىذه اظتنتجات و اطتدمات la CAAT ,تعتمد على قناة قصَتة و اليت تسمح بـ:
 مراقبة جيدة للمنتجات و اطتدمات؛ أحسن اتصال مع السوق؛ أحسن نشر للمنتجات على اظتستوى الوطٍت؛سياسة البيع يف اظتؤسسة تتضمن أيضاً تكوين الشبكة و تنشيطها خاصة اللجوء إذل أشكال أخرى
للتحفيز (مراجعة خصائص األداء اضتارل) .و للتطور و النمو  la CAATبتقريب شبكة التوزيع من
الزبائن و تقدمي أحسن اطتدمات (تعويضات وصلت يف سنة  1999إذل  02مليار دينار).
باإلضافة إذل أهنا انتقلت من  77 – 10وكالة مباشرة ,و شبكة مكملة من األعوان العامة ) (44موزعة
على الًتاب الوطٍت.
 -3الًتويـج (االتصال):
تركز سياسة الًتويج يف مؤسسة  la CAATعلى اإلشهار بالصورة اظتنشورة على الصحافة ...و
طرق أخرى مثل اظتنشورات ,دتويل حصص تلفزيونية و نشاطات ثقافية و رياضية  ... sponsoringودتثل
مصاريف اإلشهار  %1من رقم األعمال ,كما تطبق اإلشهار اصتماعي و الذي تقوم بو مؤسسة la Caat
مع اظتؤسسات األخرى ,ذات نفس اظتهمة "التأمينـات" وذلك هبدف التحسيس بالوقاية واضتيطة.
 -4السعـر:
ككل مؤسسات التأمُت سعر اظتنتوج و اطتدمة اظتقدمة ػتدد من طرف وزارة اظتالية ,وعموماً
أسعار  la CAATحتدد وفق الثنائية (تعويـض ,قـرار) ,مبعٌت تضع جدول األسعار باألخذ بعُت االعتبار
نوع اطتطر و الضرر اظتلحق و كذلك توقعات الزبائن.
 -4-2-IIاالستراتيجيات الموضوعة لمواجهة المنافسة:
ختتلف اسًتاتيجيات مواجهة اظتنافسة حسب الوضعية التنافسية لشركة التأمُت ,بالنسبة لشركة
 la CAATجند:
 -1القيادة بالتكاليف و التميز:
تتميز اسًتاتيجية القيادة بالتكاليف بـ:
 البحث عن القيمة :بفضل سياسة الوفاء للزبائن ,يرتفع عدد العقود اظتربمة؛ البحث عن زبائن جدد عن طريق تقنيات جديدة للتوزيع؛ -التحكم يف اظتصاريف العامة؛

 التحكم يف مصاريف التعويضات.أما اسًتاتيجية التمييز تكون بـ:
 دتيز اطتدمة و النوعية و االستماع للزبائن و ػتاولة حتقيق رغباهتم؛ التميز يف إدارة األفراد شخصياً أو رتاعياً وىذا باإلشراف و التشجيع على اطتلق و األداء اصتيدو حتمل اظتسؤولية.
 -2اسًتاتيجية التنويع:
تستعمل اظتؤسسة  la CAATمزيج تسويقي خاص بكل جزء من السوق ,اعتدف من ىذه
االسًتاتيجية ىو تنويع حافظة اظتؤسسة وىذا ما يسمح بـ:
 تعويض ؼترجات و خسائر اضتافظة؛ تلبية طلب اظتؤمن عليهم؛ نشر نتيجة التوزيع؛ اضتصول على جزء أكرب من الزبائن؛ -التحكم يف الطلب على التأمُت.

الخاتمة:
تعترب التجزئة االسًتاتيجية أحد أىم االسًتاتيجيات التسويقية اليت تتبناىا اظتؤسسات ,ذلك أنو
من اظتستحيل أن تستجيب اظتؤسسة لكل احتياجات السوق ,فانشغاعتا يف غتال نشاط ػتدد ميكننا من
معرفة زبائنها.
فمن خالل القيام بدراسة حالة ,استنتجنا أن »  « la CAATتنشط يف غتال النقل و من أجل مواجهة
اظتنافسة تطبق كل من:
 اسًتاتيجية قيادة التكلفة (ليس ىناك من ينتج اطتدمة بتكلفة أقل؛
 اسًتاتيجية التمييز :دتييز اطتدمة عن اظتنافسُت ,و دتييز العنصر البشري العامل هبا باعتباره العنصر
اظتنتج و الفعال يف حتقيق األداء اصتيد؛
 إضافة إذل اسًتاتيجية التنويع ,أي تنويع يف حافظة نشاطات (نقل بري ,حبري ,جوي) و ىذا من
أجل مواجهة أو التقليل من األخطار اليت ميكن أن حتدث.
و من بُت اظتشاكل اليت تعيقها يف بناء اسًتاتيجياهتا جند:



نقص اظتعلومات و ىذا لعدم وجود ىيئات وطنية تزود اظتؤسسات باظتعلومات؛
صعوبة القيام بالتشخيص االسًتاتيجي وىذا لعد توفر بيئة عمل مالئمة يف اصتزائر إضافة إذل
الشفافية اليت تسود اجملتمع.
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