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  : الفصـل الرابـع 
   مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرةدراسـة میدانیـة ب

– EN.I.CA. Biskra–  
إن تبني المؤسسات الوطنیة لفلسـفة الجـودة الشاملة واعتمادها على مواصفات اإلیـزو بغرض تعزیـز 

جمیع  یها إلى جانـب، یعد أمرا في غـایة األهمیة وقضیة تهم كل فـرد فا على المنافـسة محـلیا وعالمیـاقدرته
سیما مع إعالن الجـزائـر انضمامها لمنظمة التجـارة العالمیـة واتفاقـیات الشراكة ، الاألطـراف والمتعاملین معها

تحـدیـد درجـة  یةمكانإى الرغم من ذلك فإنه من الصعوبة األورومتوسطیة، والتعـاون العـربي المشتـرك، وعل
اإلیزو في تنافـسیة المؤسسة لقلة بل النعـدام بعض اإلحصائیـات خاصة على  تأثیـر الجـودة الشاملة ومقاییـس

مستـوى القطاع، ومع ذلك ثمة بعض المؤشـرات التي اعتمدنا علیها بعد معرفة واقع الجودة في المؤسسة 
ا ما سـوف بسكـرة كعـینة للدراسـة، وهـذبالكوابـل  صناعة واآللیات التي تسمح بإرساء هذه الفلسـفة في مؤسـسة

  .نتنـاوله في هـذا الفـصل
  -ENICA.Biskra– مؤسسة صناعة الكوابلالتعـریف  ب: المبحـث األول

من أجل الوقـوف أكثر على ما تم عرضه في الجـزء النظـري كمنطـلق لدراسـتنا هذه والتي توخـینا من 
– مؤسسة صناعة الكوابلیـة بخـاللها اإلجـابة على إشكـالیة بحـثنا، ارتأینا أن نقـوم بدراسـة میدان

ENICA.Biskra - بسكـرة كعینة من المؤسسات الوطـنیة عمومـیة كانت أو خـاصة، العـتقادنا أن جمیعـها ب
تشـترك في حـد أدنى من المشـاكل  ال سـیما المتعلقة منها بمقـدرتها على المنافـسة في ظل محـیط اقل ما یقـال 

مقـدرة، إلى جانب أهمیـة المؤسـسة محـل الدراسـة ومكانتها في النسیـج عنه انه ال یـرحم من یفقـد هذه ال
مما  2000إصـدار  9001واإلیـزو  1994إصـدار  9002االقتصادي فإنها قد تحـصلت على شهـادة اإلیزو 

  . یساعـدنا في اإلجـابة على إشكـالیة بحـثنا
  .تقـدیـم عـام للمؤسـسة: المطـلب األول

عـیة متینة في إطار إستراتیجـیة التنمیة المنتهجـة غـداة االستقـالل وبغـرض خلـق إلرساء قاعـدة صنا
الصناعـة الكهـربائیة واإللكـترونیة، ولتلبیـة احـتیاجـات السـوق الوطـنیة أسـست المؤسـسة الوطـنیة لصناعـة 

  21ادر بتـاریخ الصـ 69/83بقـرار رقـم ) SONELEC(وتركـیب األجـهزة الكهربائیـة واإللكترونیة 
  .أوكـلت لها مهـمة بعـث صناعـة كهـربائیـة إلكتـرونیة محلـیة  1969أكـتوبر

درة في نهایة العـشریة وفي إطـار إعـادة تنظیـم االقـتصاد الوطـني المنبثـق عن مخـتلف القـرارات الصـا
تعـلق بإعـادة هیكـلة الم 1980أكتوبر  04الصادر بتاریخ  80/242، وطبـقا للمرسـوم رقم 1980- 1970

 ةالمؤسـسات العمـومیة االقـتصادیة تجـزأت المؤسـسة الوطـنیة لصنـاعة وتركـیب األجـهزة الكهربائیـة واإللكتـرونی
  :إلى عدـة مؤسـسات نذكـرها فـیما یلي 1982في نهـایة سنـة ) الشـركة األم(

  المؤسـسة الوطـنیة لصنـاعة األجـهزة اإللكتـرونیة)E.N.I.E ( بتاریخ  83/320بموجب المرسوم
 .ومقـرها بسیـدي بلعـباس 23/10/1983
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  المؤسـسة الوطـنیة للصناعـات الكهرومنـزلیة)E.N.I.E.M ( جانفي  01في 83/19بمرسوم
  .، ومقـرها بتیـزي وزو1983

  المؤسـسة الوطـنیة للصناعات اإللكتـروتقـنیة)E.N.E.L ( جـانفي 01في  83/18المرسـوم رقـم
 ).العـاصمة(ومقـرها ببلكـور  1983

   المؤسـسة الوطـنیة لصناعـة البطـاریات)E.N.I.P.E.C ( جـانفي 01في  83/22وفقـا للمرسوم
 .، ومقـرها بسطـیف1982

  المؤسـسة الوطـنیة لالتصـال)E.N.T.C  ( جانـفي 01الصـادر بتاریـخ  83/23طبقا للمرسـوم
 . ومقـرها بتلمسـان 1983

  طـنیة للمصـاعـد المؤسـسة الو)E.N.A.S.C ( ومقـرها  1983جانفي  01في 83/17بمرسوم
 .بالعاصـمة

  مؤسـسة توزیـع العـتاد الكهـربائي)E.D.I.M.E.L ( ومقرها بالعاصمة 83/21بمرسـوم. 

 المؤسـسة الوطـنیة لصنـاعة الكوابـل )E.N.I.CAB ( ومقـرها بالعاصمـة،  83/20بمرسـوم رقـم
 :وهي 83/27وحـدات إنتاجـیة ألحقـت بها بموجـب مرسوم وتشـرف على ثـالث 

وحـدة جـسر قسنطـینة بالقـبة والمخـتصة بصنـاعـة الكوابـل واألسـالك الكهربائیـة ذات الضغـط  -
  .طن سنـویا 26000المنخـفض والمتوسـط ، بطـاقـة إنتاجـیة قـدرها 

ـل واألسـالك الهاتفـیة، وتبـلغ طاقـتها وحـدة واد السـمار بالحـراش وهي مخـتصة في صناعـة الكواب -
 .طن سنـویا 55000اإلنتاجـیة 

، المتوسـط أنواعـها، ذات الضغـط المرتفـع وحـدة بسكـرة والتي تنتـج الكوابـل الكهربائیـة بشتى -
 ).كلم125362(طن سنـویا، أي ما یعـادل  28600والمنخـفض وتبلـغ طاقـتها اإلنتاجـیة 

وحـدة بسكـرة بموجـب مرسـوم وزارة التخـطیط والتنمـیة  الكوابل الكهربائیة مؤسسة صناعةانبثـقت 
، والذي ینـص على تحـویل إنشـاء هذه 1977فیفـري02، الصـادرة بتاریـخ IE.DGPDI/119: الصناعیـة رقـم

رمـت وإلنجـاز هذه الوحـدة أب 61410901المؤسـسة من مدینـة عـین تموشـنت إلى مدینـة بسكـرة تحـت رقم
  :عقـد مع عـدة مؤسـسات أجـنبیة ووطـنیة منـها 34آنذاك حـوالي  SONELECمؤسـسة 
- SKET :  من ألمانیـا تكـفلت بدراسـة وتجـهیز المشـروع باآلالت والمعـدات وتكـوین الیـد العامـلة

  .المحلـیة بألمـانیـا
- INVEST-IMPORT  : تتكـفل  07/03/1979من یوغسالفیا سابقا وفقا للعقد المبرم بتاریخ

 .هـذه المؤسـسة بتـركـیب اآلالت 

- SOGELERG : من فرنـسا اهـتمت بدراسـة أشغـال الهندسـة المدنیـة. 

  :أما العقـود التي أبرمـت مع المؤسـسات الوطـنیة فكـانـت مع
- GENISIDER  :تكـفلت بأشغـال الهندسـة المدنیـة. 
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- BATIMETAL  :اهـتمت بالهیاكـل الحـدیـدیـة. 

- ENITEL  : أسنـدت لها مهمـة تجـهیـز الوحـدة باإلنـارة. 

-  ENP  :أوكـلت لها مهمـة الدهـن والطـالء. 

بالعاصمة سنة ) المؤسسة الوطنیة لصناعة الكوابل(هـذا وقـد انفصـلت وحـدة بسكـرة عن المؤسـسة األم 
  .EN.I.CA.Biskraمؤسسة صناعة الكوابل ، لتصبح 1998

هكـتار 42لدراسـة غـرب مدینـة بسكـرة في المنطقـة الصناعـیة وتتـربع على مسـاحة تقـع المؤسـسة محـل ا
عامـل حـسب  1052، ومبـاني إداریـة ومخـازن ، ویشتغـل بها رشات إنتـاجهكـتار معـطاة في شكل و 16منها 

وینقـسمون  منهم یشتغلون بصفة مباشـرة أو غـیر مباشـرة في اإلنتـاج ،% 77حـولي  31/12/2002تعـداد 
  :إلى

  .إطـار 64 -
 .أعـوان تحـكم 248 -

 .أعـوان تنفـیذ 720 -

إن إنجـاز هذه المؤسـسة مكن من إدخـال التكـنولوجـیا الحـدیثـة والمتطـورة في صناعـة الكوابـل الكهربائیـة 
د هـذه بشتى أنواعـها، مما سمـح لها بتطـویـر وترقـیة منتجـاتها، كما عملـت على تخـفیض نسـبة استیـرا

یحـددها الزبـون إذا والكمیات التي مواصفـات الوحـسب  أنواع عدیدة من الكوابل المنتجـات السـیما وأنها تنتـج 
  .ما توفـرت المواد الضـروریة

 P.V.C )Polyvinyle de ،تستعـمل المؤسـسة النحـاس واأللمنیـوم كمـواد ناقـلة للتیـار الكهربائي

Chlorure( وP.R.C (Polyéthylène Réticulé Chimiquement)   

كالمواد الكیمیـائیة ( ، باإلضـافة إلى مواد استهالكـیةكمواد أولیـة أساسـیة للعـزل )الّطبشور( La CRAIEو
، خـشب لصناعـة البكـرات الخـشـبیة، إلى جـانب ال)Gasoil، مـواد طاقـویة مثـل P.V.Cالمستعـملة لتحضـیر 

  .الخ...رومـواد أخـرى كقطـع الغـیا
  :تتعـامل المؤسـسة مع عـدة موردیـن أجـانـب نذكـر منـهم

 .وتستـورد منها المؤسـسة النحـاس: التركـیة  SARCO VSANشـركة  -

 .والنحاس وتسـتورد المؤسـسة منها األلمـنیـوم: اإلسبـانیـة  MARCRICHشـركة  -

 .ممنها األلمـنیـو المؤسسة ستـورد تو : البحرینیة MIDALCABLEشـركة  -

 .P.V.C ،P.R.C  ،P.R.Sوتـزود المؤسـسة بمـادة : البلجـیكیة  BOREALISشـركة  -

 .والطبشور P.V.Cوتـزود المؤسـسة بمـادة : الفـرنسـیة  PLASCORBشـركة  -

 .P.V.Cوتـزود المؤسـسة بمـادة : التركـیة  TEKFENشـركة  -

 .وتـزود المؤسـسة بمـادة الخـشـب: بسكـیكـدة   ENABشـركة  -

 )La Craie(تـزود المؤسـسة بمادة الطبـشور : بالخـروب  ENGكة شـر  -
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 .P.V.Cوتـزود المؤسـسة بمادة النحـاس و: مؤسـسة الكـوابل بالقـبة  -

 .وتستورد المؤسسة منها الخشب: النمسا -

: نوع من الكـوابل حـسب الطـلب صنـفت في عـدة مجـموعات هي  800تخـتص المؤسـسة في إنتـاج 
الكوابـل غـیر معـزولة ) INDUSTRIEL(، الكوابل الصناعیة ) DOMESTIQUE(نزلـیة الكـوابل الم

)CUIVRE NU ( ، كوابل الضغـط المرتفـع ، كوابل الضغـط المتوسـط كوابل التوزیـع ، الكوابـل الهوائیـة
  .الكوابـل الفوالذیـة ، كوابـل ألمیلیـك 

لـد ، الظفـر، العـزل ، اللـف والتغلیف حتى تصبـح في الق: یمـر إنتـاج هذه الكوابـل بعـدة مراحـل هي 
  .شكـلها النهـائي والمعـد للتسـویـق

  : عادة ما تتعـامل المؤسـسة في تسـویق منتجـاتها مع عـدة زبائـن نذكـر أهمهم 
  .وهي الزبـون الرئیـس) : SONELGAZ(المؤسـسة الوطـنیة للكهـرباء والغـاز  -
 ).KAHRIF(ت الكهـربائیـة المؤسـسة الوطـنیة للخـدما -

 ).EDIMEL(المؤسـسة الوطـنیة لتوزیـع العـتاد الكهـربائي  -

 ).EDID(المؤسـسة الوالئیـة لتوزیـع األجهـزة الكهـرومنـزلیة  -

 .المؤسـسات الخـاصة -

  .كما تصـدر المؤسـسة منتجـاتها إلى بعض الدول العربیة واألوروبیة 
 :ویتشكـل من) 01(موضـح في الملحـق رقـم  أما الهیكـل التنظـیمي للمؤسـسة فهو

ومهمتها اإلشـراف على مخـتلف األقـسام الرئیـسیة التي تتفـرع عنها ویتـوالها المدیـر : المدیـریة العـامة 
العـام الذي یعمـل على ضمـان حـسن التنسـیق بین المدیـریات والدوائـر والمصالح التابعة لهذه المـدیـریة 

  :ساعـدینم 04بمسـاعـدة 
ویهـتم بالجوانب القانونیة داخـل المؤسـسة : مسـاعـد الرئیـس المكـلف بالشـؤون القانونـیة والنـزاعـات  -

  .وخـارجها
ویشـرف على الخـدمات التي تقـوم بها المؤسـسة في إطـار شبكـة : رئیـس مشـروع المعلوماتیـة  -

 .المعلوماتیـة ، وأجهـزة اإلعـالم اآللي

ویشـرف على سیـر العمـل المحاسبي بالمؤسـسة : ـس المكـلف بمراقـبة الحـسابات مساعـد الرئی -
 .ومراقـبته

ویشـرف على مهمة اإلشـهار والمصادقـة على ضمان النوعـیة : مساعـد الرئیـس المكلف باإلشـهار  -
 .الجـیدة للمنتـوج

  :تنـدرج ضمن المدیـریة العـامة أربع مـدیریات تتمثـل في
 :وتتفـرع منها الدوائـر التالیـة : ة التقـنیة المدیـری. 1

  :التي تشـرف على إنتـاج الكوابـل وتضـم المصالح التالیـة: دائـرة إنتـاج الكـوابل 
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  مصلحـة تخـطیط اإلنتـاج.  
  مصلحـة العـزلPRC .  
 مصلحـة القـلد والظفـر.  
  مصلحـة العـزل والتغـلیفPVC.  
  مصلحـة التجـمیع والتغـلیفPVC.  

  :التي تشـرف على صیـانة تجهـیزات المؤسـسة ، وتضم المصالح التالیة: ئـرة الصیـانة دا
  وتشـرف على الصیـانة العالجـیة والوقائـیة لألجهـزة المیكانیكـیة مثل : مصلحـة الصیانة المیكـانیكـیة

  .قطـع الغـیار
  ئیة لألجهزة الكهربائیـةوتشـرف على الصیانة العالجیة والوقا: مصلحـة الصیـانة الكهربائیـة.  
 مصلحـة صیـانة عـتاد النقـل والتكـییف.  
 مصلحـة المناهـج والمراقـبة التنظـیمیة.  

  :وتضم المصـالح التالـیة: دائـرة إنتـاج الملحقـات 
  مصلحـة إنتـاج حـبیـباتPVC.  
 مصلحـة صنـع البكـرات واالسترجـاع. 

 مصلحـة المنافـع. 

  :التي تشـرف على جـانب جـودة المنتجـات وتضم المصـالح التالیـة : ان النوعـیة ائـرة التكـنولوجـیا وضمـد
 مصلحـة التكـنولوجـیا.  
 مصلحـة المخـابـر. 

 مصلحـة التجـارب.  
وتهتـم بإجـراءات الجـانـب المـالي والمحـاسـبي للمؤسـسة ، ویضـم : مدیـریة المالیـة والمحـاسبـة  .2

 : الدوائـر التالیـة 

  :وتشـرف على متابعـة حركة األمـوال ووضـع المیزانیات التقـدیریـة وتضـم : لمالیـة والمیـزانیـة ائـرة اد
 مصلحـة المالیـة.  
 مصلحـة المیـزانیـة. 

  :وتتكـون مـن : دائـرة المحاسـبة     
 مصلحـة المحـاسـبة العـامة.  
 مصلحـة المحاسـبة التحـلیـلیة. 

 :ضم هذه المدیریة الدوائر التالیة ت: المدیـریة التقـنیة التجـاریة  .3

  :وتتكـون مـن: دائـرة تسـییـر المنتـوج النهـائي  -
 مصلحـة تسـییـر الكـوابل.  
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 مصلحـة تسـییـر إنتـاج الملحقـات. 

  :وتضـم المصالح التالیـة : دائـرة التسـویـق   -
 مصلحـة البیـع.  
 مصلحـة التسـویـق.  
 :لتمویـن بالمؤسـسة وتتكـون من دائـرة الشـراء التي تضـم وتشـرف على وظـیفة ا :مـدیـریة الشـراء  .4

 مصلحـة التمویـن والعـبور.  
 مصلحـة تسـییـر مخـزون قطـع الغـیار. 

 مصلحـة تسـییـر مخـزون المـواد األولیـة. 

وهي التي تشـرف على كل المهام المتعلـقة بشؤون الموارد : مدیـریة المـوارد البشـریة والوسـائـل  .5
  :یة بالمؤسـسة ، وتأمیـن محـیط العـمل ، وتوفـیر وسـائـل النقـل وتضمالبشـر 

  :المتكـونة من : دائـرة المستخـدمیـن والتكـویـن -
 مصلحـة المستخـدمیـن  
 مصلحـة التكوین والخـدمات االجـتماعیة. 

  :باإلضافة إلى مصلحـتي
 الوقـایة واألمـن.  
 الوسـائل العـامة. 

  
  لمؤسـسة لیة االقـتصادیة األهـم: المطـلب الثـاني

تعـتبر واحـدة من بین المؤسـسات الوطـنیة الهامـة نظـرا لألهمیة االقـتصادیة  -ENICAB-إن مؤسـسة
 -ENICAB-فإنـشاء مؤسـسة . التي تتمـیز بها ، ویتضـح ذلك من خـالل األهـداف التي أنشـأت من أجـلها

  :جـاء لتحقـیق جملة من األهـداف أهمـها
  .احـتیاجات السـوق الوطـنیة من الكوابل الكهربائـیةتلـبیة  -
 .إمكانیـة تـوزیع المنتجـات الوطـنیة من الكوابل الكهربائیـة في السوق العالمیـة -

 .القضـاء على البطـالة بتشغـیل عـدد كبیـر من العـمال -

 .إدخال التكـنولوجیا الحـدیثة والمتطـورة في صناعـة الكوابـل  -

 .قـتصاد الوطني تدعـیم هیكـل اال -

 .تخـفیف نسـبة استـراد الكوابل من السـوق الخـارجیة ، والقضاء على التبعیة االقتصادیة -

 .المساهـمة في جلـب العملـة الصعبـة -

 .تحسین صورة المنتجات الوطنیة في السوق العالمیة -

 . تزوید الدول اإلفریقیة وخاصة دول المغرب العربي باحتیاجاتها من الكوابل -
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السـیما  األخـرى،ذه األهـداف جعـلت المؤسـسة تكتـسي أهمیـة بالغـة بالنسـبة للمؤسـسات الوطـنیة إن ه
التي تعـتبر شـرط الدخـول ) ISO9001:2000 (و) ISO9002:1994(بعد حصولها على شهـادتي اإلیزو 

وسنتعـرف على ذلك  الوطـنیة،سـوق وكذا تؤهـلها لتعـزیـز قـدرتها ومكـانتها التنافـسیة في ال العالمـیة،لألسـواق 
  .أكـثر الحـقا

 -                     واقـع وآلیـات الجـودة الشـاملة بمؤسـسة صناعة الكوابـل : المبحـث الثـاني
EN.I.CA.Biskra -  

ا في تحـسین وضعیتها التنافـسیة أمام منافسیها الحالیین والمحتملین، تسعى المؤسسات للعمل  ّ رغـبة منه
جذب أكبر عدد ممكن من الزبائن والمستهلكـین، عن طریق تضمین مبـادئ الجـودة في جمیع المهام  على

والعملیات لتشمل جمیع وظائفها ومجاالت نشاطاتها، وعلى الرغم من أن المؤسـسة محل الدراسة لم تتبنى بعـد 
حـقیق مستـوى مقـبول من الجـودة في هذه الفلسـفة كخـیار استراتیجي، ومع ذلك فإنها تسعى وبكل إمكانیـاتها لت

بعض الجوانـب خـاصة بعد حـصولها على شهادة المقـایـسة العـالمیة، هذا ما دفعـنا للوقـوف على واقـع الجـودة 
في المؤسـسة ومن ثم یمكننا تحـدیـد شـروط وآلیـات إرسـاء فلسـفة الجـودة الشـاملة ضمن مخـتلف وظائـف 

  .M.PORTERن الوظـائف الرئیـسة والثانـویة حـسـب تصنیف المؤسـسة بالتمـییـز بی
  واقـع الجـودة الشـاملة بالوظـائف الرئیسـة للمؤسـسة: المطلـب األول 

بالتركـیز أوال على  ENICABسنحـاول من خـالل هذا المطلـب التعـرف على واقـع الجـودة بمؤسـسة 
متمثلة في التمویـن واإلنتـاج والتسویـق، باعـتبارها المسـاهم واقـع الجـودة في أداء الوظـائف الرئیـسة لها وال

  .اإلشـارة إلیها ، كما سبقM. Porterالرئیـس في خـلق القـیمة وتحـقیـق التمیـز تنافـسیا حـسب 
 تعتبـر وظیفة التموین أول وظـیفة رئیـسة تقوم بها المؤسسة وتشرف علیها مدیریة : وظیـفة التمـویـن

ي تتمثـل مهامها في إعـداد المخـططات السنـویة لتموین المؤسسة من مختلف المواد األولیة وقطع الشـراء، والت
الغیار وملحقات ذلك، مراقبة ومتابعة عملیة التموین وتقییمها، هذا وتتكـون وظیـفة التمویـن من عـدة نشـاطـات 

  :أهمها
ة في كل المهام المتعلقة بعملیة شـراء یتمثل نشـاط الشـراء في المؤسسة محل الدراس: نشـاط الشـراء .أ 

 PRCالمواد األولیـة واالستهالكیة أهمها النحاس األلمنیـوم، الخشب، الطبشـور، قـطع الغـیار، الزیـوت، مادة 
(Polyéthylène Réticulé Chimiquement)،  مادةPVC(Polyvinyle de Chlorure) 

،(Polyéthylène Réticulé en Sélènes) PRS . 

ص المؤسـسة على تحقیق الجودة في أداء كل المهام المتعلقة بنشاط الشراء منذ تحدید االحتیاجات تحر 
من المواد مرورا باختیار الموردین إلى غایة اتخاذ قرارات الشراء، ثم إبرام العقود، من أجل ضمان السـیر 

  :الحـسن لهذا النشـاط من خالل حرصها على القـیام باإلجـراءات التالیـة
یتم من خـالل هـذه المهمة تحـدیـد االحـتیاجـات : تحـدیـد احـتیاجـات المؤسـسة من المـواد األولیـة -1

الفـعلیة تحـدیـدا دقـیقا وواضحا من مخـتلف أصناف المـواد بمعـیة كل من مصلحـتي تخـطیط اإلنتـاج والبیـع، 
ـیث الكمیة والنوعـیة في مصلحـة التكـنولوجـیا ثم ألن هذه األخـیرة تستقـبل طلبـات الزبائـن لیتم دراسـتها من ح
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تضع تقدیراتها من مختلف المنتجات، وتقـوم مصلحة اإلنتـاج بوضع البرنامـج الذي یسمح بإنتـاج وتحـقیق هذه 
التقـدیرات، ثم یتم تحـدیـد االحـتیاجات الخاصة بالمكـونات الداخـلیة في تركیبة المنتـوج ثم القیام بتجـمیع هذه 

  .االحـتیاجات الصافـیة مع األخـذ بعـین االعـتبار حـالة المخـزون
وإلضفاء التنافـس بین الموردیـن ومـن أجـل الحصـول على أفضل : إجـراء مناقـصة وطـنیة ودولیـة -2

العـروض یجـرى إجـراء مناقصات وطـنیة ودولیـة تحـدد فیها المؤسـسة طبیـعة المـادة األولیـة أو قطع الغیار، 
 .كمیتها، وشـروط التـوریدو 

انطـالقا من جـداول عـروض الموردیـن یتم اخـتیار أفـضل العروض من  :اخـتیار أفضـل الموردیـن -3
بین مجموع العروض التي تتلقـاها المؤسـسة ردا على المناقـصة التي أجـرتها، ویستند هذا اإلجـراء بناءا على 

 :المعاییـر التالیـة

  مـواد األولیـة وذات الجـودة العـالیة والتي تحـقق المتطـلبات التكـنولوجـیة ضمان الحـصول أفضل ال
  .والمواصفات المحـددة

  الحـصول على خـدمات من المـورد. 

  احـتـرام مـدة التسـلیـم. 

  ضمـان أقـل األسعـار، وأحـسن طـریقـة للتسـدیـد. 

تي تخـتلف إجـراءاتها حـسـب مصـدر المـادة وتتمثـل في تنـفیذ عـملیة الشـراء ال: تنفـیـذ الطلـبیـة  -4
 .المشـتراة

المقصـود بمتابعة الطلـبیة التأكـد من مـدى احـترام المـورد لما هـو مخـطط في : الطلـبیة متابعـة -5
عـملیة الشـراء، حـیث تقـوم مصلحـة العـبور بالتأكـد من دخـول المـادة المشـتراة إلى الموقـع المتـفق عـلیه، وفي 

 .وقـت المحـددال

 . تحـرص المؤسسة على أن یتم تسـلیم المواد المطلوبة في أحـسن الظروف  :تسلـیم المـواد -6

أي استقـبال المـادة األولیـة المشـتراة ومعاینتها من حیث الكمیـة والنوعـیة من : استقـبال المـواد -7
 .طـرف فـرع االستقـبال التابع لمصلحـة تسـییر المخزون

ویقصد بذلك تقـییم موردي المؤسـسة عند نهـایة كل سـنة من حـیث استیفـائهم : وردینتقـییـم المـ -8
 ).یتم ذلك تماشیا مع شروط نظـام اإلیزو المتبـع بالمؤسـسة(للشـروط المطـلوبة 

یتمثـل نشـاط النقـل في جمیـع إجـراءات المتعلقة بنقـل المـادة األولیـة المشتـراة ، والتي : نشــاط النقـل .ب 
تخـتلف حـسب مصدرها محـلي أو خارجي، كما أنها تخـضع للمراقـبة لضمـان نقـل ووصـول المـواد 
بالكمیة والنوعیة وفي المكان والزمان المحـدد، مع العـلم أن نقـل المـواد یتم عن طـریق وسـائل 

 .المؤسـسة أو للمـورد نفـسه

ى تحـقیق الجـودة في كل المهام المتعـلقة ضمن نشـاط التخـزین تسعى المؤسسة إل: نشـاط التخـزیـن .ج 
باستـالم وحـفظ وتخـزین المواد األولیـة واالستهالكـیة وقطـع الغـیار  مع العـلم أن المؤسـسة تحـتوي 
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على مخـزن رئیـس وأربع مخـازن ثانـویة یتم تخـزین فیها هذه المـواد حـسب تنـظیم معـین وفقا 
ا ، بعـد التأكـد من مطابقـتها للمواصفـات بفحـص عـینات في للمسـاحات المخـصصة لكل نـوع منه

المخـبر الكـیمیائي لبعض المواد التي تتطـلب مثل هـذا التحـلیـل والفحـص ، وتظهـر النتیجـة في مدة 
، في الحالة ) 02أنظـر الملحـق رقـم (ساعة حسـب ما هو مـدون في محضـر التجـارب  48أقصـاها 

تیجـة الفحـص إیجـابیة یتم إعـداد وصـل دخـول هذه المواد للمخازن، وبعد دخول التي تكـون فیها ن
المواد األولیـة إلى المخـازن یتم التأكـد من كمیتها من خـالل البطـاقة الموضوعة علیها لیتـم إعـداد 

التي تكـون ، أما في الحـالة الثانیـة و )03أنظـر الملحـق رقـم (وصل المصادقـة على الكمیة المشتـراة 
فیها نتائـج التحـلیل المخبري سلبیـة ، یتم إعـداد وصل عـدم الصالحیة لكي تعـاد للمـورد ، كما أن 
المؤسـسة تسـعى ألن تخـضع المواد للرقـابة والمتابـعة المسـتمرة حـرصا على سـالمة المـواد المخـزنة 

لف  ّ  .من التـ

رص المؤسـسة على ضمـان تزویـد الورشات اإلنتاجـیة من خـالل هذه النشـاط تح :نشـاط المنـاولـة  .د 
بالمواد األولیـة الالزمة بالكـمیة والنوعـیة وفي المكـان والزمـان المناسـبین خـاصة إذا تعـلق األمر 

وهـذا النـوع من المخـزون یتطـلب تحـضیر  بمخـزون التحـضیر عـند بعض المؤسـسات الصناعیة
عـداد مسـبق قـبل دخـوله  الورشـات  مثـل المواد التي تحـتاج إلى إزالـة الصـدأ وبعض الشـوائب أو وإ

تلك التي تحـتاج إلى تنـقـیة وغـیر ذلك ، إن األمر یتعلق هنا باتخاذ كل اإلجـراءات والتدابیـر التي 
 .أن تساعـد على ضمـان تزویـد الورشات باألصناف الالزمـة من شـأنها

حریصة على تحـقـیق درجـة عالیـة من الجـودة في وظیـفة التمـوین مما سبـق نالحـظ أن المؤسسة 
مهـامها، ویظهر ذلك من خالل مجـموعة إجـراءات وتدابیـر تتعلق باختیار أحـسن و  بمخـتلف نشاطـاتها

الموردین، بالحصول على أجود المواد األولیة، بالرقابة الصارمة على مخـتلف المهام كإجـراءات فحص 
لمواد األولیة قبل دخـولها للمخـازن للتأكـد من مطابقـتها للمواصفات والمعاییـر المحـددة، وعلى عـینات من ا

الرغم من كل هذه  اإلجـراءات وهذا الحرص إّال أن ذلك ال یمنـع وجـود بعض العراقـیل والمصاعـب التي 
حقیق الجودة الشاملة في المؤسسة تحـیل دون الوصـول إلى الجـودة الكاملة في هـذه الوظیفة وبالتالي تعیق ت

  :من بین هذه العراقیل نذكر
 تتوفـر فیهم الشـروط المطـلوبة، وهذا ما جـعلها ـسة مع عـدد محـدود من الموردیـن، الذین عـامل المؤستت

الذي أشـرنا تتأثـر في قـراراتها بالقـدرة التفـاوضیـة للموردیـن باعتبـارها قـوة تنافـسیة تهـدد المؤسـسة على النحو 
  .إلیه فیما سبـق
  في تتعرض المؤسـسة لمنافـسة في سـوق المـواد األولیـة من طـرف المؤسـسات األخـرى المنافـسة

 وأالتعامل  مع الموردین والمنتجة للكوابل الكهربائیة سواء الخارجیة منها، وخاصة في مصر واألردن، 
 .بسطـیف SOFAFEمثل مؤسسة : المحلیة
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 ما تعـاني المؤسـسة من تأخـر في وصـول المـواد األولیـة رغم حرصها الشـدیـد على  انفي بعض األحی
، وهذا ما جعلها توفر احتیاطي من مخزون األمان یغطي مدة ذلك ألن انعكاسـاته ستكـون سلبیـةعدم حصول 

 .قدرها ثالثة أشهر

 نقص المسـاحة المخـصصة للتخـزیـن. 

 عـتمادها على المشـتریات األجـنبیة لنـدرة المواد األولیة في األسـواق تعـاني المؤسـسة في نشاطها من ا
من المشـتریات اإلجـمالیة، % 90أو ألنها غیر مطـابقة للمـواصفات، حـیث تفـوق مشتریاتها نسـبة /المحـلیة، و

  :وهذا ما یوضحه الجدول الموالي
  
  
  

  دج 610: الوحـدة      نسـبة المشتـریات المحلیة واألجنبیة   ): IV - 01(جـدول 

  البیـانات
  2002سنـة   2001سنـة   2000سنـة 

  %  المبـلغ  %  المبـلغ  %  المبـلغ
  91.44  2404.99  92.30  1914.27  89.83  1357.89  المشتـریات األجـنبیة
  08.56 224.89 07.70 159.52  10.17  153.68  المشـتریات المحـلیة
  100  2629.88  100  2073.79  100  1511.57  المجـموع

 .مصلحة المحاسبة: المصدر

إن اعتماد المؤسـسة على المشـتریات األجـنبیة تعد من بین المشـاكل المهمة التي تعـاني منها ألن ذلك 
سیـزیـد من تبعیتها أمام موردیها، باإلضافة الرتفاع تكالیف المواد وبالتالي تكالیف اإلنتاج وهذا ما یعیق 

  .یلي تفصیل لمشتریات المؤسسة ألهم المواد األولیة المحلیة واألجنبیةوفي ما . قدرتها على المنافسة
-2000المحلیة واألجنبیة من المواد األولیة خالل السنوات  أهم مشتریات المؤسسة): IV - 02(جـدول 

  دج 610: الوحـدة                                                         2002
  2002  2001  2000  البیانات

  النحاس
  625  587  335  األجنبیة

  /  3.3  /  المحلیة

  األلمنیوم
  1046  540  435  األجنبیة

  /  /  /  المحلیة

  الخشب
  34  42  52  األجنبیة

  30.34  4.46  0.93  المحلیة
PVC    89.5  49.4  98.7  األجنبیة  
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  65.8  46.32  86.18  المحلیة
  .مصلحة المحاسبة: المصدر 

لمؤسسة تلجأ إلى المشتریات األجنبیة خاصة فیما یتعلق بالنحاس نالحظ من خالل الجدول أن ا
 .واأللمنیوم لعدم توفر ها محلیا

 إن عملیة اإلنتاج في المؤسـسة محل الدراسة تقوم على عملیة تحویل المواد األولیة : وظیـفـة اإلنتـاج
ئي، كما تقوم بتحویل مادة ومواد أخرى إلى كوابل جاهزة لالستعمال النها PVC,PRCاأللمنیوم و من النحاس 

في إنتاج  ENICABالخشب إلى بكرات لیلف علیها الكابل حتى یصبح جاهزا للتسویق، تختص مؤسسة 
نوع وذلك حسب طلبات الزبائـن ووفقـا للمواصفـات  800كل أنواع الكوابل الكهربائیة التي یصل عددها 

 :العالمیـة التـالیـة
 (Norme Internationale) IEC 
 (Norme Allemande) VDE 
 (Norme Française) NFC 

  :إن هذه الكوابـل الكهربائیـة تنـدرج في العـائالت التالیـة
تستخدم في المباني والمنازل وتصنع من مادة النحاس :  )Domestique( الكـوابل المنـزلیة .1

  .نوعا 35ویضم هذا النوع ) فولط 270 - 250(ویتراوح ضغطها ما بین  PRCومعزولة بمادة 
) فولط1000-600(نوعا، ویتـراوح ضغطها ما بین 70وتضم ): Industriel( الكـوابل الصناعـیة .2

وكوابل  PVCوتصنع من مادة النحاس واأللمنیوم، وتنقسم إلى نوعین كوابل صناعیة معزولة بمادة 
 .PRCصناعیة معزولة بمادة 

النحاس ویقدر ضغطها بـ  أنواع، تصنع من 10وتضم ): Cuivre nu( الكـوابل غـیر المعـزولة .3
 فولط 220000

نوع، وتصنع من مادة النحـاس أو األلمنیـوم  70ویبلـغ عـددها : كـوابل ذات ضغـط متوسـط .4
 -1000(ویستخـدم في نقـل تیـار كهـربائي من محـول إلى محـول آخـر یتـراوح ضغـطه ما بیـن 

 ).فولط 30000

 .فولط 30000یفوق ضغطها وهي الكوابل التي : كـوابل الضغـط المرتفـع .5

 .نوع 15ویبلغ عددها : كـوابل التـوزیع  .6

 ).Torsades(: الكـوابل الهـوائیـة .7

 .)Alu Acier( الكـوابل الفـوالذیة .8

 .)ALmélec( كـوابل ألمیلیـك .9

ة كما تقوم المؤسـسة بإنتـاج الملحـقات المتمـثلة في البكـرات الخـشبیة بأحجـام مخـتلفة، وكذا حـبیبات الماد
، وهي عـبارة عن مادة أولیـة للصناعات البالسـتیكیة التي شـرعت في PVC (Compound PVC)العـازلة 



  -EN.I.CA.Biskra–دراسة ميدانية بمؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة  :              الفصل الرابع

 135

الكوابـل غـیر اإلنتاج المعـیب أي ( إنتـاجها في إطـار توسـیع استثـماراتها، وكذا استـرجاع الفضـالت الصناعـیة
  ).المطـابقة للمواصفـات

اط اإلنتـاج تسـعى المؤسـسة باتخاذ كل التدابیر الالزمة والتي من أجل ضمان الجـودة الكاملة في نشـ
  :من شأنها ضمان تحـقیق الجودة في كل مرحلة یمر علیها المنتوج، وهذه المراحل هي

وهي مرحـلة تقلیـص قطـر سلك النحـاس أو األلمنیوم عن طریـق  ):Tréfilage(مرحـلة القـلد  .1
اله بعد ذلك إلى مصلحـة التجـارب، حیث تتكفل هذه المصلحة بمدى تمـدیـده، حـسب نوع الكابل، لیتم إرسـ

الخ كما یتم إرسـال عـینة إلى المراقـبة ...مطابقـته للمواصفات المطلـوبة من حیث القطـر، الوزن، النوعیة 
دد، االستطـالة، الفیـزیائیة والكیمیـائیة لفحـص الخـصائص الكیمـیائیة والفیزیائیة والمیكـانیكیة له من حـیث  التمـ

ـوت عدم المطـابقة یعـزل نهائیا وتوضـع علیه بطاقـة حـمراء بالخ  في حـالة ث...الصـالبة، المقـاومة الكهـربائیة 
وهذا في حالة عـدم القـدرة على إصالحـه، أما إذا أمكـن إصالحـه توضـع علیه بطـاقة ) 04أنظر الملحق رقم (

 ).05أنظـر الملحـق رقم (صفـراء 

وهي عملیـة جـمع عـدد معـین من األسـالك الناتجة عن المرحـلة ): Câblage(رحـلة الظفـر م .2
األولى للحـصول على كابل غـیر معـزول ، لیتم مراقـبته وقـیاس قطـره ووزنـه في مصلحـة التجـارب، وفقا 

علیـها نفـس االخـتبـارات السـابقـة مرة للمعـاییـر الدولیـة، مع إرسال عینة للمراقبة الفـیزیائیة والكهربائیـة لتجـرى 
 .أخـرى 

 أو  PVCأو  PRCوهي عملیـة عـزل الكابل بمـادة أولیـة بالستیكـیة ): Isolage(مـرحـلة العـزل  .3

PRS حـسب نـوع الكابل المطـلوب، وتتم مراقـبة الجـودة كما یلـي: 

لمعرفة قطـرها ومقطعها مع العلم  یتم فحـصها مباشـرة بعد العـزل:  PRCرقـابة العوازل بواسـطة  . أ
أنه تتم مراقـبة متزامنة مع عملیة العـزل من طرف العامـل نفـسه، أو بواسـطة منبه كهـربائي، بغـرض 
إصالح الخـطأ في حـینه، ثم ترسـل عـینة إلى المخبر الفیزیائي والكیمیائي لفحص العـازل فیـزیائـیا وكیـمیائیا 

والتأكـد من ) Réticulation(ستـطالة، المقاومة ودرجـة تشـابك المواد المكـونة له لتحـدیـد درجـة التمـدد اال
كل هذه اإلجراءات تدون في محـضر توضـح فیه نتائـج الرقـابة، یرسـل للجهـات  .مطابقـته للحـدود المعـیاریة

  .المعـینة
مصلحـة التجـارب من یتم فحـصها من قـبل : PVC أو  PRSبالنسـبة لمراقـبة العوازل بواسـطة  . ب

حـیث نوعیة األسـالك والمقطع ، باإلضافة إلى المراقـبة المتزامنـة لعـملیة العزل التي تتم من طرف العـامل 
المباشـر، أو بواسـطة منبه كهـربائي لإلنـذار بوجود عیوب أو أخطاء وفي الحـالة التي تكون فیها نتیـجة 

، تدون فیه كل )Fiche de non conformité(حضر عدم المطابقة المراقـبة غـیر إیجـابیة یتـم إعـداد م
مع العـلم أنه بعـد عمـلیة العزل یتم لف الكابل المعزول ) 06أنظر الملحق رقم (المالحظات ونتائج المراقبة 

  .في بكرات، مرفوقا ببطاقة موضحا علیها المعلومات المتعـلقة به
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وفي هذه المرحلة تتم مراقـبة عملـیة لف الشـریط  ):Ecrannage(مرحـلة الـواقي الكهـربـائي  .4
 .الخ...العـازل كـواقي كهـربائي من حیث سمكـه ونوعـه وخصائصه

تتم المراقبة أثنـاء كل عملیـة تجـمیع الكوابـل المعـزولة  )Assemblage(مرحـلة التجـمیع والظـفـر  .5
 .الخ...حـسب نوع كل الكـابل من حـیث القطـر والسـمك

وتتمثل المراقبة بغرض ضمان سـد الفراغات بین الكوابل ): Gaine Bourrage(الحـشـو  مرحـلة .6
 .للحصول على شكل دائري متجـانس PVCالمجمعة المعـزولة، بواسطة مادة بیضاء 

في هذه المرحـلة تتم عملـیة تغـلیف الكـابل المعـزول ): Armure(مرحـلة الـواقي المیكـانیـكي  .7
نیكي تتمثـل مهمتـه في حمایـة الكابل من المؤثـرات الخـارجـیة على أن یراقـب سمك ونوعیة بواسـطة واقي میكـا

 .الخ...الواقي وجودة التغلیف في حد ذاتها

تعـتبر آخـر مرحـلة، ویتم فیها تغـلیف ): Gaine Extérieure(مرحـلة وضـع الغـالف الخـارجي  .8
رة لحـمایة الـواقي المیكـانیكي من الصـدأ والمؤثـرات األرضـیة، ولفـه على البكـ  PVCالكـابل بمادة عـازلة مثـل

على أن تتم مراقـبته من حـیث المظـهر الخـارجي، الملمـس القطـر، السمـك والمقـطع، وتوضـع على المنتـوج 
 .النهـائي بطـاقة توضـح كل البیـانـات المتعـلقة به

نة مع المراحـل اإلنتاجـیة یتم إرسـال المنتـوج المتحـصل علیـه بعـد المـرور بهذه المراحـل الرقـابیة والمتزام
  :بغرض المراقـبة النهائیـة حـسب نوعـه إما إلى

جراء مراقبة نهائـیة لكل : فـرع مراقـبة الكـوابل المنـزلـیة . أ أین یتم فحـص الكـوابل المنزلیة، وإ
الخ، وتسجـیل المالحظات على بطاقـة ...لشدةعناصر المراحل السـابقة بما فـیها السمك، القـطر المقاومة، ا

وبعـدها توضـح نتائـج الفحص في ) في حالة الكوابل الملفوفة على البكرات) (07أنظر الملحق رقم (خاصة 
أنظر الملحق رقم ( Bordereau De Livraison Pour Produits Finisبیان تسلیم المنتـوج النهـائي 

  .المحاسبة والتوزیع ومصلحة تسـییـر المنتـوج وتوجـه نسخـة منه إلى مصلحة). 08
تجـري علیها نفـس إجـراءات : وكـوابل الضغـط المتوسـط 1kvفـرع مراقـبة الكـوابل ذات ضغـط  . ب

الرقـابة التي تمت في النوع السـابق، ولكن ضمن أجهـزة مخـتلفة  وتوضح نتائج الرقـابة في بطـاقـات خـاصة 
 Bordereau De Livraisonم إعـداد بیـان الكابل الملفوف على بكرات ، یت)10و 09أنظر الملحقین (

pour câble tourets وتوضح علیه كل البیانات المتعـلقة بالكابل  )11أنظـر الملحـق رقم(النوعـین  لكال ،
 .التوزیـع ونسخـة یحـتفظ بهاومصلحة  وترسل نسخـة منه إلى مصلحـة المحـاسبة

هو أن عملیـة الرقـابة لكل هـذه المراحـل اإلنتاجـیة، تتكفل بها  دائـرة اإلنتـاج وكذا ما تجـدر اإلشـارة إلیه 
  :دائـرة التكـنولوجیا وضمـان النوعـیة كل حسب مجاالته، كما أنها تتـم في الورشات التالیـة

و ، وتتم فیها عملیـة تقـلیص قطـر النحـاس أعامـل 169وتضم   H2ورشـة القـلد والضفـر ورمزها -1
األلمنیـوم إلى أقطار مخـتلفة باستخـدام مجـموعة من اآلالت، ثم القـیام بلـف أو ضفـر مجـموعة من األسالك 
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المتمـاثلة األقـطار للحـصول على كابل واحـد، لذلك فإن هذه الورشـة تعـد أهم الورشات في المؤسـسة ألن 
 .جـمیع أنواع الكوابل تمـر علـیها

عامل، تعمل هذه الورشة على عزل  53وتضم حوالي  H5ورمـزها  PRCورشـة العـزل بواسـطة  -2
 .، ویتم ذلك وفقـا لبرمجـة إللكترونیة PRCالكوابل باستخدام مادة بالستیكیة تسمى 

ضمن هاتین الورشتین یتم ) H3/H4(ورمزهما  PVCورشـتي العـزل والتجـمیع والتغـلیف بواسـطة  -3
عن بعضها باستخـدام مادة الطباشیر، كما تتم هنا أیضا عملیـة تغـلیف تجـمیع الكوابـل المتشـابهة وعـزلها 

 .عـامـل76الكوابل ، یشتغـل بهما حوالي 

عـامل  بحیث تقوم  110وتضم حـوالي  H6ورشـة التجـمیع ووضـع الغـالف الخـارجي ورمـزها  -4
 .بتجـمیع وتغلیف الكوابل ووضعها في بكـرات خـشبیة لكي تكـون قابلة للتسـویق

 .مركز المراقبة ویقوم بمراقبة جمیع الكوابل المنتجة قبل تسویقها باستخدام آالت خـاصة -5

  .مخـتلف ورشات التصـنیع بالمؤسـسةوالشكـل التالي یبیـن 
  
  
  
  
  
  
  
 

  :هذا باإلضافة إلى ورشات إنتـاج الملحقـات وتتمثـل في
 .یوجه للبیع مباشرة الذي یستعمل كعازل أو) Centre de mélange P.V.C(مركز الخلط  -6

 .الفضالت عورشـة صنـع البكرات واالستـرجاع ویتـم فیها إنتـاج البكـرات، استرجا  -7

 ).كهـرباء، غـاز، بخـار، هـواء مضغـوط(ورشـة المنـافـع  -8

إن جمیـع مراحـل العملیـة اإلنتاجـیة یجب أن تخـضع لشـروط ومقاییـس الجـودة من خـالل إجـراءات 
امنـة لكل مرحلة، أي رقـابة قـبل وأثنـاء وبعـد العملیـة اإلنتاجـیة، وعلى الرغم من هذه الرقـابة المتز 

  :بالنسبة لهذه  الوظـیفة ككل نذكـر منها  مشاكلاإلجراءات إّال أن ذلك ال یمنـع حـدوث بعض ال
المشاكـل العالئقیة بین مختلف الوظائف األخرى مثل بعض الصعوبات التي تحصل مع وظیفة  -1

 .أو النقص في تزویـد بالمواد األولیة الالزمة/تمویـن كالتأخـیر وال

 ).مشاكل مع نشـاط التسویق(انحرافات بین ما هو مخطط وما هو منجز، بسبب إدراج طلـبیات  -2

 .تعطـل بعـض اآلالت بسـبب سـوء الصیـانة، وبالتـالي تأخیـر في اإلنتـاج -3

 .غـیاب العمـال عن العـمل -4

H2 

H3 

H5 

H4 
H6 

CE مـركـز المـراقبـة  

 مصلحة إنتاج الكوابل: المصدر 

 وابل الكهـربائیة بالمؤسـسةورشات إنتـاج الك:    )IV- 01(الشكل رقم 
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یة حـیث تعـاني المؤسـسة من وجـود فضـالت صناعـیة ناتجـة عن بعـض الفضـالت الصنـاعـ -5
 .األخطـاء وعـدم التحـكم في العمـلیة اإلنتـاج

فهذه المشـاكل تحـول دون تحـقـیق جـودة كـاملة في جمیع نشـاطـات وظیـفة اإلنتـاج بالمؤسـسة مما یعـیق 
 .ن االعـتبارتحـقیـق الجـودة الشـاملة لذا البـد أن تأخـذها بعـی

  تشـرف المدیریة التقـنیة التجـاریة بالمؤسسة بجمیع هیئاتها على جمیـع مهام نشـاط : وظیـفة التسـویـق
التسـویق، حیث تتولى اإلشـراف على كامل النشـاطات التجـاریة كمتابعـة ومعالجة شكـاوي واقتـراحات ودراسـة 

  :ليطلبیات الزبائـن عـادة ما تقـسم على النحو التا
وهي تشمل طلبیات جمیع المؤسسات التي تتعامل معها المؤسسة والتي : الطـلبیات الكـبیرة الحجـم .1

من نسـبة المبیعـات ككل مثل شـركة سونلغاز % 80تشكـل مشتـریاتها من منتجـات المؤسـسة حوالي 
)SONELGAZ( كهریف ،)KAHRIF( كهراكیب ،)KAHRAKIB( ا بالجزائر العاصمة، وتتعامل معه

المؤسـسة بصفة دائمة من خـالل عقـود تجـریها معها، بعد إعـداد برنامـج سنـوي لحجـم طلبیات هذه 
المؤسـسات، حیث یتم اإلعـداد لهذا البرنامـج نهایة كل سـنة  على أن یدرس حجم الطلبیة، ونوعـیتها، وفـترة 

اإلنتاج، دائرة الشراء، ومدیریة المالیة  تحـقیقها، بمساعدة دائرة التكنولوجیا وضمان النوعیة ومصلحة تخطیط
والمحاسـبة، كل حسب اختصاصه ومجال عمله فبالنسبة لدائرة التكنولوجیا وضمان النوعیة تدرس نوع الكابل 
مكانیة صنعه بالمؤسسة أما مصلحة تخطیط اإلنتاج فتضع برنامجها اإلنتـاجي بعد تدارس ذلك مع دائرة  وإ

مكانیـة توفر ال مواد األولیة الالزمـة لهذه الطلبیات، وتشـرف مدیـریة المحاسـبة والمالیـة على إعـداد الشـراء، وإ
المیـزانیة وهكذا وبعد تدارس الطلبیات مع كل الجهات یتم إعـداد خطة سنـویة، أخذا بعـین االعـتبار 

 .الخـصائص والمواصفات المطـلوبة من طـرف كل الزبـون

الطلبیات التي تصل من طرف بعض المقـاولین الخـواص  أو تجـار وهي  :الطـلبیات صغـیرة الحـجم .2
على ویتم التحضیر لهذه المبیعات،  من مبیعـات المؤسـسة% 10ـریاتهم الجـملة، والذیـن ال تتجـاوز نسبة مشت

 .أساس توقعات فقط

مؤسـسات وتتمثـل في العـقود الخارجیة التي تبـرمها المؤسـسة مع بعض ال :الطـلبیات الخـارجـیة .3
األجـنبیة ولو أنها محـدودة، فقد تعـاقـدت مع مؤسـسات من دول مخـتلفة مثـل سـوریا، دبي، تشیكوسلـوفاكیا، 

، العـراق رغم أنها توقـفت بسـبب الحـرب إّال أن المؤسـسة تحـاول إعـادة عالقـتها معها بعد )ABIBI(إیطـالیا 
اتصـاالت، وتوطیـد عالقـاتها مع الخـارج، والتعریف بمنتجـاتها من نهایـة الحـرب، كما تحـاول إجـراء محـادثات و 

 .خـالل اإلشهـار وحضـور المعارض الدولیـة في كل من سـوریا، األردن وفـرنـسا

وتتمثل في الطلبیات التي تصل للمؤسـسة تبـاعا حـیث تقـوم مصلحة التسـویق  :طلـبیات طـارئـة  .4
ى دائـرة اإلنتـاج، لتقوم بدراستها بنفـس طریقـة دراسة طلبات األنواع بدراسـة هذه الطلبـات، وعرضـها عل

 . السابقة، من حیث إمكانیة تحقیقها، دون التأثیر على سیر عمل الطلبات األخرى
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أما بالنسبة للتسهـیالت المقـدمة لكل هؤالء الزبائـن، فتكون حـسب درجـة أهمیـة كل منهم ووفـائه 
وق، وتتمثل هذه التسهـیالت في تخـفیض األسعـار، أو تقـدیم الطـلبیة في اآلجـال للمؤسـسة، ووزنه في السـ

  .المحـددة
تحـاول المؤسـسة تحـقیـق الجـودة الكـاملة في جمیـع المهـام المتعـلقة بنشـاط التسـویق من خـالل تحـقـیق 

  :بسـیاسات المزیـج التسـویقي كما یلي یسمى الجـودة في ما
ل المؤسـسة التعریف بمنتجاتها من خـالل مشاركتها في المعـارض الدولیـة والوطنیة، تحاو : اإلشـهار . أ

التي تعرف بمنتجـات ) CD(الخ، وكذا استعمال األقراص المضغوطة...وخاصة في سوریا، األردن، فرنسا
قع والمجالت، كما خصصت المؤسـسة موا) Les Catalogues(المؤسـسة، وأشـرطة الفیـدیو والكاتالوجات 

عبر شبكة اإلنتـرنت ، كما یمكنها استقبال مالحظات وشكاوي الزبائن عبر بریدها اإللكتروني التالي 
Enicab@wissal.dz،  كما تحاول المؤسـسة جـذب الزبـائن عن طریـق تحـقـیق الجـودة في منتجـاتها بتوفـر
 .منتجـات بمظهـر مالئم 

أنه ال توجـد جهة مسـؤولة تشرف  ENICABؤسـسة ولكن ما یؤخذ على عملیة اإلشهار والترویج بم
على ذلك، أو أفـراد مخـتصین للقـیام بهذه المهـمة، وكذا محدودیة وسائـل اإلعـالم التي ال یمكـن أن تصـل إلى 

  .جـمیع الزبائـن
 الدولیة من خـالل إبـرام عقـود، أو تقـدیم عـروض المشـاركة في قویتم التوزیـع في السـو: التوزیـع . ب

 .المناقـصات الدولـیة مثـل عـقـود التصـدیـر

أما بالنسـبة للسـوق الوطنیة فیتم ذلك عن طریق موزعـین للجملة، تقـوم المؤسـسة باخـتیارهم عن طریـق 
، والذي یتضمن مجمـوعة من الشـروط البد من )Les Quotidiens Nationaux(إعـالن تنشـره في الجـریـدة 

  :ثـل فيتوفـرها في الموزع وتتم
 وتتمثـل في تحـقیق بعض الشروط كالوثائـق التي البد من توفـرها كالسجل التجـاري،  :الشـروط العـامة

وفي منطقة تجـاریة،  2م 200شهادة التأمین، حساب بنكي، إلى جانب محل تجـاري خـاص ذو مسـاحة تفـوق 
حـسن (ت الكهربائـیة، وأن یكون موثـوقا به وأن تكون له خـبـرة أكثـر من خـمس سنـوات في نشـاط بیع المنتجـا

  ).األخـالق
  كأن یكون الموزع قادر على بیع وترقـیة منتوج  :الشـروط الخـاصةENICAB  ،في السوق الوطـنیة

كما یشتـرط أن یكون الموزع قادرا على توزیـع  دینار جزائري سنویا، ملیون 100ربح  وأن یحقق على األقل
یوما، وأن تكـون طریقـة دفعه عن طریـق الشـیك، وفي حـالة ما إذا لم یحـترم  45ا السـلعة في مدة أقصـاه

 : الموزع فـترة الدفـع یمكن إحالتـه للقضـاء، وفي المقـابل البد على المؤسـسة أن توفـر له الشـروط التالیة

  قـدم له التكـوین الالزم ُ   ).ولكن المؤسـسة لم تقـم بذلك لحـد اآلن(أن ی
  اإلشهـاریة الخاصة بالمؤسسة مثل دم له الوثائـق التقـنیة و أن تقـles catalogues. 

   عن عملیة التوزیع اح العائدةمن األربـ% 10أن یستفـیـد بنسـبة. 

mailto:Enicab@wissal.dz
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خـنشلة أم البواقي،  تمتـلك المؤسـسة إحـدى عـشـر مـوزع في كل من الجـزائـر، قسنطـینة، بومـرداس
الوادي، حـاسي مسعـود، واآلن المؤسـسة في بصـدد إجـراء اتفاقـیات مع بجـایة، باتنـة، سطیف، بسكـرة، 

موزعـین في كل من تلمسـان ووهـران، كما أنها قامت بفـسخ العقـد مع موزع باتنـة ألنه لم یحتـرم تاریخ 
، ألنه یحترم الشروط المتفق علیها، وخاصة فیما االستحـقاق، أما أحسـن موزع للمؤسـسة هو موزع سطیف

  .یتعلق بتاریخ االستحقاق
المالحـظ أن المؤسـسة شـدیـدة الحـرص على اخـتیار أحـسن الموزعـین لضمان توزیع منتجـاتها على 
أحـسن وجه، ولكن ما یؤخـذ على المؤسـسة هنا أنه ال توجـد جهـات موزعة للخـارج، رغـم أنها تقـوم بالتصـدیر 

  )ABIBI(یطالیا لكل من العـراق، تركـیا، تشیكوسلوفاكیا، إ
بالنسبة لعملیة تحـدیـد األسعـار فإنها تتم انطـالقا من المقـارنة مع أسعـار  ):التسعـیر(األسعـار . ج

المنافـسین اآلخـرین، ثم إجراء مقارنة بین أسعار المؤسـسة، وهذه األسعار وتحدید نسب زیادتها أو نقصانها 
عداد تقریر عن ذلك وانطالقا من هذا التقـریر، وكذا سعـر التكلفة،  ،)12لحق رقم أنظر الم(بالنسبة إلیها، وإ

واألسـعار السائـدة في السـوق الدولیة، یتم تحـدید سعـر البیع، إّال أن المؤسـسة قد تقوم بتخـفیض أسعـارها 
كبـر یوم كوسـیلة لجـذب أ 45لبعض الزبائـن المهمین، أو إعطـائهم فرصة لتسـدیـد لمدة أقصـاها % 10بنسـبة 

عـدد منهم، وحتى إن كانـت أسعـارها مرتفـعة في السـوق، فإن ذلك لن یؤثـر على مستـوى مبیعـاتها باعـتبارها 
 .منفـردة ومحتكـرة لكوابل الضغط المتوسط فهي تلجأ لرفع األسعار لبعض الزبائن، وخفضها آلخـرین

تسـییر المنتـوج النهائي التي تتمثـل تشـرف على هذه العمـلیة مصلحة  :تسـییـر المنتـوج النهـائي. د
مهمتها في استقبال المنتوج النهائي من ورشات اإلنتاج والحرص على تخـزینه وترتیبه حـسب النـوع والشكـل، 
شـرط أن یكون المنتوج مقـبوال عـند وصـوله إلى المخـازن بالتأكـد من صحة المعـلومات الموجـودة بوصل 

 ).Bon d’entrer(الدخـول 

لى العموم فوظیـفة التسـویق وانطـالقا مما سبـق لم ترتـقي للمستـوى المطـلوب من الجـودة رغـم جهـود ع
  :المؤسـسة لتحـقیـق الجودة، وذلك لوجود بعض المشـاكل والعراقـیل التي تعـیقها نذكـر منها

 عـدم توفـر وسـائل وأماكـن الئقـة الستقـبال أعـداد كبیـرة من الزبـائـن. 

 توفـر فاكـس بمصلحـة البیـع، لكي یصل الطـلب من الزبون إلى المصلحة البـد أن یصـل أوال إلى  عدم
 .المـدیـر العـام، أو إلى مدیـر المالیـة والمحاسـبة

 عـدم وجـود جهة أو أفـراد مكلفـین باإلشهـار. 

  ما تعـتمد على زبائنها ضعـف الدراسـات التي تقوم بها المؤسـسة حول السـوق ومنافـسیها، فهي كثیـرا
في استـقاء المعلـومات حول منافـسیها كاألسعـار مثال، والسـبب في ذلك یعـود لعدم وجـود مكـتب أو أشخـاص 

 .مكلفـین بدراسـة السـوق

عـداد تقـاریر  لقد قامت المؤسـسة بوضع سجـل لالقتراحـات ولشكـاوى الزبائـن، كما تقوم بصبـر لآلراء وإ
اكتـشاف اإلیجابیـات وتدعـیمها، والسلـبیات وتفـادیها ومحـاولة إیجاد حـلول لها، وكمثال على  عن ذلك من أجل
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لعـینة تتكـون ) 13أنظر الملحق رقم( 2003ي جویلیة ذلك نورد نتـائج  صبـر اآلراء الذي قامـت به المؤسـسة ف
  :یما یليوتتلخـص النتائـج ف% 45زبون  أي نسـبة  51زبـون فقـط من بیـن  23من 

  :اإلیجابیـات   . أ
من حیث المعاملة،  من المستجـوبین یشـیدون بحـسن االستقـبال% 91إن نسـبة :  استقـبال الزبائـن .1

 . رغم عدم توفر أماكن وسائل استقبال مالئمة

% 96وتبلغ نسـبة الزبائن الذیـن یعـتبرون أن منتجـات المؤسـسة ذات جـودة عالـیة :  جـودة المنتـوج .2
. 

من الزبائـن  یعتبرون أن تعبـئة % 74إن نسـبة ): Conditionnement câbles( ئة الكوابلتعـب .3
 .المؤسـسة للكوابل في البكرات یتم بطـریقة جـیدة 

، من الزبائن لیسـت لدیهم شكـاوي فیما یخـص منتجـات المؤسـسة% 91أن نسـبة : شكـاوي الزبائـن .4
 .زبائنها وهذا ما یعكس الصورة الحسنة للمؤسسة لدى 

 :السـلبیات  . ب

الذین لدیهم لدیهم من % 35 توجد نسبة معتبرة من الزبائن تقارب الـ: االستـشاراتالـرد على  .1
غیر واضحة وغیر مقبولة، وهذا ما یؤثر على سمعة  مبأن اإلجابة عن شكاویهشكاوي یرون 

  .المؤسسة في السوق
أن إجراءات وظروف تسلیم المنتوج من الزبائن المستجوبین % 18ترى نسبة حیث :  زمن الشحن .2

 .غیر مناسبة مما یؤدي إلى تأخر في تسلیمه

تشكل طریقـة وكیفـیة استقـبال المكالمـات الهاتفـیة للزبائـن دورا هامـا في  :الزبائـناستقـبال مكالمات  .3
% 34وترى نسـبة  المؤسـسة،وتعكـس إلى حـد ما ثقـافة االتصـال في  ،الزبـائنحـسن التعـامل مع 

لطلبیاتهم واستفساراتهم تتم بطریقة غیر من الزبائـن المستوجـبین أن طـریقـة استقـبال المكـالمات 
 . ، وهي نسبة كبیرة تؤثر على سمعة المؤسسة في السوقمرضیة

  :لذا وتبـعا لهذه النقائـص یقـدم هـؤالء الزبائـن االقـتراحـات التـالیـة
 .بیـع وتسـییـر المنتـوجإقـامة شبكـة اتصـال بین مصلحـة ال .1

 .توسـیع  شـبكة التوزیـع في الشـرق أي نقـاط البیـع .2

 .المعالجة السـریعة الستـشارات وشكـاوي الزبائـن .3

 ).أي بعـد مدة(الدفـع ألجـل : مع الزبائن مثلالت اهتسـ .4

لجودة في فالمالحظ أن وظیـفة التسـویق الزالـت تعـاني من بعض النقائص التي تمنعها من تحـقیـق ا
جمیـع نشاطـاتها، وعملیـاتها، ورغـم تحـقیـقها للعـدیـد من المزایا التي تسمح لها بالسیطرة على السوق الوطنیة 

  .على األقل أمام منافسیها المحلیین، وهذا ما أظهرته نتائج سبـر اآلراء
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وفـر على بعض شـروط تت) التموین، اإلنتاج، والتسویق(وعلى العموم فإن الوظائف الرئیسـة للمؤسـسة 
ومقـومات الجـودة والتي ستساهم من دون شك في إرسـاء آلیات الجـودة الشـاملة في المؤسـسة، إّال أن هناك 
بعض النقائـص والمشـاكل التي تعـیقها دون تحـقـیق مسـتوى أفضل من الجـودة، لذا البد على المؤسـسة إدخـال 

قـیق جـودة شـاملة، دون أن تهـمل النشـاطات والوظـائف الثانـویة بعض التحـسـینات على هذه الوظـائف لتحـ
  .التي سنتطـرق لواقـع الجـودة بها في المطـلب المـوالي

  واقـع الجـودة الشـاملة بالوظـائـف الثانـویة للمؤسـسة: المطـلـب الثـاني
نما یشتـمل أیضا إن تحـقـیق الجـودة الشـاملة بالمؤسـسة، ال ینحصر على الوظائف الرئیسـة ل ها فقـط وإ

، لذا M. PORTER، باعـتبارها هي األخرى مصدر لخلق القـیمة حـسب ) الداعـمة(الوظـائف الثانویة 
  . سنحـاول معـرفة واقـع الجـودة ضمـن هذه الوظـائف

 ان تندرج هذه الوظیفة ضمن المهام التي تقوم بها دائرة التكنولوجیا وضم: وظیـفـة البحـث والتطـویـر
  :النوعـیة، التي تعطي االهـتمام الكبیـر للجـودة من خـالل المصالح المتكونة منها كما یلي

من خـالل مهام هذه المصلحة تتم إعـداد شهادة قـبول المـواد األولیة انطـالقا من : مصلحـة المخـابـر .أ 
ت كما تقوم بمراقـبة المنتجات عـینة لالخـتبار التي تقـوم المصلحة بفحـصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفا

، وباإلضافـة إلى مهمـة )الخ...كهـرباء زیـوت ،مـاء(نصـف المصنعة والتامـة الصنـع، وكذا مراقـبة المنافـع 
  .PVCبحث وتطویر كیفـیات جـدیـدة مثل كیفـیات خـلط مـادة 

ام الموكلة لهذه تهدف المؤسـسة لتحقیق مستویات الجودة من خالل المه :مصلحـة التكـنولوجـیا .ب 
من حـیث المواصفـات، ) شـراء آالت جـدیـدة(المصلحة منها على وجـه الخصوص متابعة ملفـات االسـتثمار 

الخ ، باإلضافة إلى التأكد من صالحـیة إنتـاج أنـواع جـدیـدة من المنتجـات، وكذا اإلشـراف على ...النوعـیة 
 .فحص ومعایـرة أجهـزة المراقـبة والقیاس

تحقق هذه المصلحة الجودة من خالل عملیة مراقـبة المنتوج نصف المصنـع، : حـة التجـاربمصل .ج 
 . وكذا المراقـبة النهائیة للمنتوج من خالل التجارب التي تجریها لقـبوله أو رفـضه 

نالحـظ أن مجمل مهـام هذه الوظـیفة كانت بغـرض حـرص المؤسـسة على تحقـیق الجـودة الكـاملة سـواء 
المنتجـات أو آالت اإلنتـاج، أو آالت الرقـابة والفحص، أو البحـث وتطـویر المنتجـات التي تعـتبر من  في

التحسین المستمر النشـاطات المهمة التي تقـوم بها في إطـار تطویـر منتجـات المؤسـسة، بهدف تحقـیق 
یة التي تتم على مسـتوى المخـابر من الریـادة في مجـال صناعـة الكـوابل، وذلك من خـالل األبحـاث العلمـو 

  :طرف إطارات متخـصصة، ومن بین ما حـقـقته المؤسـسة في مجـال البحـث والتطـویـر نجـد 
تكـون أقـل تكالیـف، نذكر على سبیل المثـال كل  PVCالبحـث عن كیفـیات جدیـدة للمادة العـازلة  .1

 ).M5،M3 )2003، وخلیـط الغـالف  I4،I2من خلـیط العـزل 

ألغـراض ( 2001سنة  PVC K 70بـ  PVC K65البحـث عن مقادیـر بدیـلة، مثل استبـدال  .2
 ).اقتصـادیة
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 :قامت المؤسسة بعدة دراسات وبحوث حیث أنها: في إطار التحسین المستمر .3

 :المتمثلة في كوابل االستعماالت الخاصة: مثلكوابـل جدیـدة أنتجت  . أ

  .)Câbles résistants aux hydrocardures( كوابل مقاومة الهیدروكربونات -
  ). Câbles à étanchéité longitudinaleِ( طولیاسیالن الماء  لمنعكوابل  -

  :تتعلق بـ) تقد أنجز الكوابل ذج انم(دراسات قاربت من النهایة تجري . ب
- Câbles de commande. 

 ).AGS )Câbles Nus H.T en AGSضغط مرتفع من مادة كوابل غیر معزولة ذات  -

 ).PVC )Câbles souples PVCكوابل مرنة  -

  ).Câbles industriels en Aluminum(منیوم كوابل صناعیة من األل -
  :مثل إنتاج: في طور إنجاز مشاریع جدیدة. ج
كوابل ثنائیة الوظیفة لنقل الطاقة الكهربائیة واالتصاالت في نفس الوقت مثل األلیاف  -

 ).◌ِ OPGW )Câbles de garde et fibre de verreالبصریة 

 ).Câbles résistants aux flammes(كوابل لمقاومة انتقال االشتعال إلى كامل الكابل  -

 ).Câbles sans halogènes(كوابل بدون مولدات الملح  -

 ).Câbles élastomères(كوابل اصطناعیة مطاطیة  -

  .كوابل لمنع إفراز غازات سامة -
ي مجال البحـث والتطویر رغـبة منها في تحقـیق رضا المالحـظ أن المؤسـسة تحـاول بـذل الجهـود ف

  :وتحقیق األهداف التالیةالزبـون، 
  .إیجاد حلول لمشاكل الزبائن -
 .تقلیص التكالیف -

  .توسیع تشكیلة المنتجات مثل إنتاج األلیاف البصریة -
  :إّال أن المشاكـل التي تعـیق مهام دائـرة التكـنولوجیا وضمان النوعـیة نذكـر منها

إْذ تحـرص هذه المصلحة على شـراء مـواد أولیة بأقل التكالیـف، : كل مع مصلحة الشـراءمشا .1
 .وبالتالي إهمال عنصر الجـودة من أول مرحـلة وهي التمـوین

ظهور بعض األخطـاء بعـد فـوات األوان، بسـبب تهـرب العمـال من : مشاكـل مع مصلحـة اإلنتـاج  .2
 .تحـمل األخـطاء التي ارتكـبوها، أو اإلبـالغ عـنها فـور وقـوعها

 .نقص اإلمكـانیـات والوسـائل الالزمة للبحـث والتطـویـر .3

اء مبـادئ الجـودة هـذه المشـاكل البد أن نأخـذها بعـین االعـتبار، لكي ال تؤثـر على مجهـودات إرسـ
  .الشـاملة
 بغرض تحقیق الجودة فإن المؤسسة حریصة على صیانة آالتها ومعداتها بطریقتین: وظیفة الصیانة:  
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یعـد هذا النوع من الصیانة أكثر أهمیة، ألنها تتكفل بمراقـبة واكتـشاف األخـطاء قـبل  :صیـانـة وقـائیـة . أ
 .ة إّال أن فعالـیتها أكـبروقوعـها، وعلى الرغم من أن تكـالیفها كـبیر 

  .أما هذا النوع من الصیـانة فیـهتم بتصلیـح اآلالت بعد حدوث العطب: صیـانـة عـالجـیة . ب
إعـداد مخـططات سنـویة وأسبوعـیة للرقـابة على قوم بالتي ت دائـرة الصیـانةتشـرف على هذه الوظیـفة 

واإلشـراف على الصیـانة العالجـیة والوقائـیة  آالت اإلنتـاج، وضع قوانیـن خـاصة لتشغـیل بعـض اآلالت
  . لألجهـزة، اآلالت، وسائـل الشحـن

والمالحظ أن المؤسـسة تهتم كثیـرا بوظـیفة الصیانة لضمان السیـر الحـسن للعملـیة اإلنتاجـیة، ولكنها 
  : تعـاني من بعـض المشـاكل مثـل

 .ء إلى استیرادها من الخارجمحلیا حیث یتم اللجو  عدم توفـر قطع الغـیار الالزمة -1

 .نقص األفـراد المؤهلیـن في مجـال الصیـانة -2

  تسعى المؤسسة لتحقیق الجودة من خالل المهام الموكلة لمدیریة الموارد  :وظیفـة المـوارد البشـریـة
ل البشریة والوسائل والتي تتلخص مهامها في تطبیق السیـاسة العامة للمـوارد البشـریة بالتنسـیق مع ك

النشـاطات المرتبطة بهذه الوظـیفة، التكفـل بإجـراءات التقـاعـد والنفقـات والضمان االجـتماعي ألفـراد المؤسـسة، 
) الخ...هدایا، عمرة(وكل الجوانب المتعـلقة بالترقـیة، العطـل، التكـوین األجـور، وكذا الخـدمات االجتماعیة 

د حـسب احتیاجات المؤسسة ، سنحاول التركیز على النقاط التالیة وكذا اإلشـراف على اخـتیار وتوظـیف األفـرا
  : في وظیفة الموارد البشـریة

بالمؤسـسة شبكـة لألجـور، یتم وضعها عن طریق التفـاوض وبالتنسیق مع مندوبي : تحـدیـد األجـور .1
الذي تـواله، العمـال والنقـابة، حیث تقـوم بتحـدیـد أجـرة كل عامل حـسب صعوبة وتأهیـل المنصـب 

متغـیرة مثل  معاییرثابتة مثل األجـر القـاعدي و  لمعاییروحـسب حضـوره، فتحـدیـد األجـر یخـضع 
  .عالوات المردود الجماعي والفردي

تبعا لألسـباب التالیـة، إعـادة هیكلة الوظـائف،  ENICABتتم الترقـیة في مؤسـسة : ترقـیة العـمال .2
 .، أو تبعا لخبـرته وأقدمـیته في العـملأو اعتبارها كمكـافآت للعامـل

لها سنویا بتقـدیم جملة من الخدمات االجتماعیة التي یتم تمویتقوم المؤسسة : الخـدمات االجـتماعیة .3
من كتلة األجور، ومن بین الخدمات المقدمة  في إطار عملیة التحفیز العمـرة، % 02بنسـبة 
 .الخ...الهـدایا

في حالة تحـصله على تقـییم إیجـابي من % 15دة نسـبة دخل الفـرد بنسـبة من بین آلیات التحـفیز زیا
طرف المسـؤول المباشـر له، أو تقـدیم عـالوات شهـریة على مستـوى القـسم، أو عـالوات سنـویة على مستـوى 

  .حسـب مستـوى أرباح المؤسـسة% 15المؤسـسة  تقـدر بنسـبة 
مؤسسة كان التكوین عبارة عن تأهـیل ، حیث تم التعاقـد مع في بدایة تأسیس ال: تكـوین األفـراد .4

من أجل تأهیل العمال للعمل على آالت ومعدات هذه الشركة ، ولكن  SKET IMPORTشـركة 
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أصبح تركیـز  وإلى غایة یومنا هذا خاصة في ظل الحصول على شهادة اإلیز  1998وبعد سنة 
تسـییـر المعـارف ، وتسـییـر (تابعـتها من خالل المؤسـسة ینصب على كیفـیة تسـییر المهارات وم

 :، ولهذا الغرض فقـد تم إعـداد مخـطط یتشكل من مجـموعة إجـراءات تتضمـن النقـاط التالیـة)األفـراد

 وتتمثـل فیما یلي  :الهـدف من تسـییـر المهـارات .أ 

  . طة التكوینالقضاء على الفوارق واالنحرافات بین معارف الفرد ومتطلبات المنصب  بواس -1
 .تطبیـق المعـارف  -2

 . وقـدراته في العمل تحقـیق الجـودة في المهـام التي یؤدیها الفـرد كل حـسب إمكانیاته -3

 .یطبـق هذا البرنامج على كافة أفراد المؤسـسة كل حسب مجال عمله: مجـال تطـبیـقه .ب 

جات التكـویـن في أول شهر من یتم إعـداد برامـج تكویـنیة انطالقا من احتیا: إنشـاء مخـطط تكـویني .ج 
آخـر ثالثي للسـنة من طرف جـمیع الهیئـات التابعة لمدیریة الموارد البشـریة، یتم إعداده من طرف رئیـس 

ویرفـع للجهات العلیا لدراسـته والموافقـة علیه مـرورا برئیـس المصلحة، ثم مدیـر دائـرة ) موقـع العـمل(الورشـة 
 .وأخـیرا المدیـر العـام تكـوین،المستخـدمین وال

 .ویتم ذلك تحت إشراف دائـرة المستخـدمین والتكـوین :تنفـیـذ المخـطط ومتابعـته .د 

یتم تقـییم التكـوین من طرف رئیـس الورشـة، والمسـؤول على المصلحـة، للتأكـد  :تقـییـم التكـویـن  .ه 
 .تنفـیذییـن وشهـر بالنسـبة ألعـوان التحكممن فعالیـة تكوین األفـراد، خـالل خمـسة عـشر یوما بالنسـبة  لل

یتم مراجعـة مدى تطبیـق الفـرد الذي خضع للتكوین للمعارف التي : مراجـعة اكتـساب المهـارات  .و 
اكتـسبها من خـالل البرنامج التكـویني، من طرف المسـؤول المباشـر على الفـرد، لیتأكـد من أن هـذا األخـیر 

 .ـالیةیؤدي ما علیه من مهام بفع

المهـارات  وكل هذه اإلجراءات تكون موضحة في وثیـقة عامة یطلـق علیها اإلجـراء العـام لتسـییـر
  ).14أنظـر الملحـق رقـم(

لیتم تعـدیله  1999ما تجـدر اإلشـارة إلیه هو أن إجـراء تسـییـر المهـارات تمّ اعـتماده انطـالقا من سـنة 
  .اإلیزو، كدلیـل على حـرص المؤسـسة واهتمـامها بالفـرد والمعـارف بعـد حـصول المؤسـسة على  2001في 

 :یتلـقى الفـرد الذي تم توظیـفه تكـوین : كیفـیة التعـامل مع العـمال الجـدد .ز 

حول المنصب الذي سیتـواله الفرد باإلضـافة إلى  SAVOIRنظـري حـول المعـارف النظـریة الهامـة  -1
ویتم ذلك في مدرسة  لتلقي المهـارات الالزمة SAVOIR-FAIRE) تدریـب(تكویـن تطـبیقي 

 .للتكوین بالمؤسسة أو تربصات خارج المؤسسة

 .في مجـال قـواعـد الصحـة وأمـن العـمل -2

حول نظـام الجـودة المطبـق بالمؤسـسة، ومتطلبـاته بالنسـبة للوظیفة التي یشـغلها الفـرد  یشـرف على  -3
 .على نظام الجودة بالمؤسسةهذا النـوع من التكـوین المسؤول 
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المالحظ أن المؤسـسة تحرص على االهـتمام بتنمـیة مهـارات األفـراد ومعـارفهم خـاصة في مجـاالت 
  :تحـسین الجودة، إّال أنها تعاني من بعض النقـائص في وظیـفة األفـراد وتتمـثل في

 .رة على اإلجراءات القانونیةاعتماد الهیئات المسؤولة على تسییر الموارد البشریة بدرجـة كبیـ -1

انعـدام وسـائل الترفـیه والراحـة مثل األماكـن الخاصة ألوقـات الراحـة وهي المـدة الزمنـیة الفاصلة  -2
بین الفـترة الصباحـیة والمسـائیة، وعدم توفـیر مطعـم  والذْي تم غلقـه بعد إعادة هیكـلة المؤسـسة 

 .ـنیة بمسـافـات بعیدة علما أن المؤسسة تبعد عن المناطق السك

االعتمـاد على وسائـل كتابیـة في عملیـة االتصـال أكـثر من االعـتماد على االجـتماعات لتمـریر  -3
 .الخ...القـرارات واألوامـر

على العـموم فالمؤسـسة ورغم جهودها في مجال تسـییـر األفـراد وتسـییـر المعـارف مازالت تعـاني من 
  .ؤخـذ بعـین االعـتبار لضمـان الجـودة في األداء نقـائص، لذا البد أن ت

 تعد وظیـفة الوقـایة واألمـن من أهم الوظـائف في المؤسـسة والتي تحرص : وظیفـة الوقـایة واألمـن
علیها بشكـل أسـاسي، وقد أوكلت هذه الوظیفة لمصلحـة الوقـایة واألمـن التابعة لمدیـریة الموارد البشـریة 

  :ي تقوم من خـاللها بمجموعة من المهـاموالوسـائل، والت
 .التدخـالت السـریعة في حـالة حـوادث العـمل -1

 . مراقـبة تأثیر استعمال المواد األولیة والتي یحتمل أن تكون لها أضرار على العمال -2

الحرص على سـالمة األفـراد من الفضـالت الصناعـیة والغـازات والزیـوت واألسمـدة السـامة، لذلك  -3
 .خـصیص مساحـات خـاصة لرمي الفضـالتتم ت

 .متابعـة عملیـة صیـانة اآلالت، تجـنبا لحـدوث بعض الحـوادث واألضـرار -4

 .الحـرص على أمـن المؤسـسة بواسـطة أعـوان لألمـن -5

 .متـابعة حـوادث العـمل وملفـات البـیئـة -6

 .تسجـیـل وتحـلیـل الحـوادث والبحث عن أسبـابها ومعالجـتها -7

، واألیام الضائـعة 2002إلى  2000یوضح نسـبة تطـور حـوادث العمـل منذ سنـة ) IV-03(والجدول 
  .بسـبب هذه الحـوادث ودرجـة الخطـورة الناجـمة عـنها

  2002-2000تطور عـدد حـوادث العمل خـالل السنـوات ): IV - 03(جـدول  
  2002  2001  2000  البیان

  127  159  190  عدد حوادث العمل
  663  712  892  لضائعةاألیام ا

  0,38  0,38  0,51  الخطورة  نسبة
  مصلحـة الوقـایة واألمـن: مصدرال

أي سنـة قـبل  2002 – 2000حـوادث العـمل عبر السنـوات عدد نالحظ من خـالل الجـدول تناقـص 
لناتجـة حصول المؤسسة على اإلیزو وسنة بعد حصولها علیه، مما أدى النخفاض في عدد األیـام الضائـعة وا
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خطـورة  نسبةعن حـوادث العـمل نتیجـة لإلجراءات الوقائیة التي تحرص المؤسسة على تنفیذها، ولذلك نجد أن 
سبب هذه اإلجراءات والتدخالت السریعة إلى جانب ب في السنوات األخیرةبمعدالت مقبولة ـت الحـوادث قلّ هذه 

% 38إلى  2000سنة % 51یث انخفضت من نسبة ح %100إْذ أنها لم تتجاوز نسبة ، توفر وسائل الوقایة
  ). 15أنظر الملحق رقم (، 2002، 2001سنتي 

  
  

  : مع العلم أن نسبة الخطورة تحسب بالعالقة التالیة
  J.P ( ×10 3(یام الضائعة األعدد                  

 ـــــــــــــــــ= ) T.G(نسبة الخطورة 

  )N.H.T(عدد ساعات العمل                
  :أن نسبة الخطورة المتحصل علیها بواسطة هذه العالقة تكونحیث 

  0,50و   0: إذا كانت محصورة بینمقبولة.  
  0,99و  0,51غیر مقبول إذا كانت محصورة بین. 

  1خطر إذا تجاوزت. 

كما أنه من مهـام هذه الوظـیفة اتخـاذ كل اإلجـراءات الضـروریة لحمـایة البیـئة من التلوث الناتج عن 
، )نتائـج التجـارب الكیـمیائیة كالزیـوت السـامة(، والفضـالت السـائلة )PRS،PRC(الفضـالت الصـلبة رمي 

  ).، الطبـشورPVC(انتـشار الغـازات السـامة، واألسمـدة 
على العموم نالحظ أن وظیـفة الوقـایة واألمـن تحظى بعنـایة كـبیـرة من طرف المؤسـسة كل اإلجـراءات 

منیة تخضع لشـروط الرقـابة والجـودة، إّال أنها تعـاني من مشكلة تصریف الفضالت والمواد ألن الوقـائیة واأل
  . مفتـشیة البیـئة تمنع ذلك حـفاظا على سـالمة المحـیط

ا،ومما سبـق نسـتنتج أن مسـتوى الجـودة في المؤسـسة  بفضل المجهـودات  الكـبیرة  قد عرف تحسنً
الجـودة الكاملة في جمیع وظائفها األساسیة والداعمة، ولما ال تحـقیق الجـودة وحرصها الشدید على تحقـیق 

الشاملة لوال أنها تعاني من بعض النقائص والمشاكل التي تحول دون قدرتها على تحقیق الجـودة الشـاملة، لذا 
مسـاعـدة على كان لزاما علیها أن تقوم بإدخال بعض التحـسینات من خالل تحقیق مجموعة من اآللیـات ال

  .تحقـیق ذلك كما سنـرى في المطـلب المـوالي
   آلیـات الجـودة الشـاملة بالمؤسـسة: المطـلـب الثـالـث

تحـاول المؤسـسة وفي إطار تعـزیـز قدرتها التنافـسیة اعـتماد بعض اآللیـات التي تسـاعدها على تحقـیق 
في إدخال مجموعة من  التحسـینات الالزمة والتي ، تتمثل ة تشـمل جمیع نشـاطاتها ووظائفهاجـودة شـامل

  :سنتعـرف علیها من خـالل هذا المطـلب 
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لقد أولت المؤسـسة اهتمامها كـبیرا بتحـسین وظائفها الرئیـسة التموین، اإلنتـاج، التسـویق باعتبارها 
  : موعة اآللیات الالزمة نذكر أهمهامصدرا مهما لتحقـیق التمیـز التنافسي من خالل مج

  تتمثل إجـراءات وآلیـات التحـسین فیما یلي: التمـویـن لوظـیـفةبالنسـبة:  

واستغالل المعارف البشـریة من ، )مثل وسائل الشحن والنقل(البحث عن أحسن الوسائل المادیة  -1
 .ة كبیرة في سعـر تكـلفة المنتـوجأجل تقلیـص تكالیف المواد ألنها تشكـل نسـب

 .توجـیه ومراقبة جودة جمیع نشـاطات وظیـفة التموین تنسیـق العمل إلى جـانب -2

الحـرص على وصول المواد في وقـتها المحدد ومحاولة تخـفیف ضغـط الموردین وتطویـر وسـائل  -3
 .الشحـن الخاصة بها 

باإلضافـة إلى ) الدائـم(التخـطیط العلمي و المحكم لكمیة المواد األولیـة بالنسبـة للمخزون العملي  -4
 .)مخـزون األمـان(االحـتیاط ـزون مخ

 .البحـث عن أحـسن طـرق االحـتفاظ بالمخـزون -5

 .الخ...تنسـیق العمل بشكـل دائـم مع الوظـائف األخـرى اإلنتـاج، التسـویق  -6

عملیة اتخـاذ القـرار في جمیع المهام ال سیما المتعلقة منها بعملـیة الشـراء، حیث قررت تسریع  -7
اء المواد األولیـة المستـوردة وأوكـلت هذه العملـیة إلطاریـن متـخصصین المؤسسة إلغـاء مصلحة شـر 
 .بدال من مصلحة بكاملها 

الحرص على رقـابة المواد األولیـة قـبل وصولها إلى المخـزن وبعـده لضمان تحقـیق جـودة اإلنتـاج  -8
 .من أول مرحـلة دون أي تأخـیر

 .ـز التعـامل مع أحـسنهمهـر لتركیالقـیام بعملیـة تقـییم الموردین كل ستـة أش -9

 .ضمان التطبیق والتحـسین المستمر لمبـادئ نظـام الجـودة المطبـق بالمؤسـسة -10

  ن بالنسبة لهذه الوظیفة فیما یليتتمثل إجراءات وآلیـات التحـسی :لوظـیـفة اإلنتـاجبالنسـبة: 

توج تحـت التصنیع والرقـابة على الرقابة على المن(الرقـابة على جمیـع مراحل العملیة اإلنتاجـیة  -1
  ).المنتـوج النهائي

 . بقا لمواصفـات الجـودة العالمیـةإنتاج الكـوابل ط -2

 .العمل دون الحصول على منتوجات غیر مطابقة -3

الحرص على تنسـیق عالقات العمل مع مختلف هیئات اإلنتاج فیما بینها من جهة والهیئات  -4
 .صیانة والتكنولوجیا وضمان النوعیةاألخـرى خاصة التمویـن والتسـویق وال

توثیق إجراءات اإلنتـاج وكیـفیة التعـامل مع اآللة، في محاولة لضمان عدم توقـف العملیة اإلنتاجـیة  -5
 ).نشـر المعـارف(في حالة غـیاب أحـد العـمال 

صة العمل على استرجاع الفضـالت أي المنتجات غـیر المطابقـة للمواصفـات باالستفادة منها خا -6
عـادة بیعها  .النحـاس واأللمنیـوم وكذا بعض األدوات البالستیكـیة وإ
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جعـل رضا الزبـون هو الهـدف األول للعملیـة اإلنتاجـیة أي الحـرص على أن یكون اإلنتـاج على  -7
 .أسـاس الجـودة ال على أسـاس الكمیـات

 .احتـرام مبـادئ وأسالیـب نظام إدارة الجـودة المطبـق بالمؤسـسة -8

 فإن اآللیـات الضروریة للتحـسین وتحقـیق الجـودة هيالتسـویـق  لوظیـفةالنسـبة ب: 

 .لزیادة حجم المبیعات البحـث عـن كیفـیة التعـامل مع أكبر عـدد ممكن من الزبـائن -1

شبـاع حاجـاتهم  -2  .الحرص على إرضـاء الزبـائـن وتـلبیة رغباتهم وإ

 .ت وضمـانات للزبـائنترقـیة وتحـسین المبیعـات، وتقـدیم خـدما -3

 .تقـدیم الخـدمة وتسـلیم المنتوج للزبـون في الوقـت المناسـب  -4

 .إقـامة شبكـة اتصال بین مصلحـة البیع ومصلحـة تسـییـر المخـزون -5

تقـدیم تسهـیالت للزبائن المهمین كتخـفیض األسعـار من أجـل ضمان الوالء والوفاء للمنتوج   -6
 .باشـروترقـیـة وسائـل االتصال الم

التنسـیق مع مخـتلف الوظائف خـاصة األساسـیة منها ، ولما ال إقـامة شبكـة معلـومات داخـلیة  -7
INTRANET  للعمـل على سهـولة تـداول وتنقـل المعلومات والمعـارف ضمـانا لجـودة المهـام والعملیـات
 . المترابطـة بینها 

 .لتحسـین نشـاطاتهاأخذ بعـین االعـتبار اقـتراحات وشكـاوي الزبائـن  -8

مع مصالح الجمارك لفحص عینات من المنتجـات المستوردة لمنع دخول الكوابل غیر  التعامل -9
 . المطابقة للمواصفات العالمیة إلى الوطن لمواجهة منافـسة المنتجـات الخـارجیة

 .االهتمام أكثر بإجراءات دراسة السوق -10

 .لحـة إلى دائـرة أو مدیـریةإعـادة هیكـلة هیئـة التسـویق وترقـیتها من مص -11

توسیـع شبكـة التوزیـع نحو الخـارج خـاصة الكوابل الهوائیـة وكوابـل الضغـط المتوسـط بأسعـار  -12
 .تنافـسیة

إن هذه اآللیات تعـد ضـروریة إلقامة مبادئ الجودة الشاملة، على الرغم من أن جمیع هذه الوظائف 
سـین المستمر لنظام الجـودة المطبق بالمؤسـسة باعتـماد المبـادئ تعمل على ضمان المتابعة والتطـبیق والتح

  . واألسـالیب التي یقـوم علیها هذا النظـام
بما أن الوظائف الثانویة أو الداعمة لها دور في إرساء فلسـفة الجـودة الشـاملة في المؤسـسة فإنه البد 

  .من توفـیر بعض اآللیات الضروریة 
  ـث والتطـویـر لوظیـفة البحبالنسـبة:  
عقـد اتفاقـیات شـراكه مع مؤسـسات ومخـابر البحـث لتطـویر منتجات المؤسسة وتقلـیص كمیة  -1

 .  المـواد المستعملة في اإلنتـاج ، والبحـث عن أنواع جدیدة لكوابل
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إعطاء هذه الوظـیفة أهـمیة ومكانة أكـبر في المؤسـسة، تماشـیا مع األهـداف الرئیـسة لبرامج  -2
 .سین الجـودةتحـ

یجـاد الحـلول للمشـاكل التكنولوجـیة  -3 التنسـیق الجـید للعمل مع مختلف الهیئات والوظـائف األخـرى وإ
 .للتصنـیع السـیما مشكـلة الفضـالت الصناعـیة

 .تسـییـر ومراجـعة ومعـایرة أجهـزة المراقـبة والقـیاس -4

 .ة في جمیع المهـامتطویر والبحـث عن أفضـل الطـرق لتطـبیق مبـادئ الجـود -5

 .التحسـین المستـمر في أداء مهام هذه الوظیفة -6

  لوظـیـفة الصیـانـةبالنسـبة :  
  .زیادة عدد األفـراد المشـرفین على الصیـانة -1
 .وضع مخـططات تكوینیة لتأهـیل وتكوین هؤالء األفـراد من خالل ملتقیات ودورات -2

 .ااستغـالل خـبرات ومعـارف األفـراد ونقلها ونشـره -3

تنسـیق عالقـات العـمل بین وظیفـة الصیـانة ومخـتلف الوظائـف األخـرى في المؤسسة ال سـیما  -4
 .وظیفة الشـراء للحصول على قطع غیار مطابقة لمواصفات الجودة

 .القـیام بتنظـیم رقـابي إلجـراءات الصیـانة -5

 .سةالمتابعة والتحـسین المسـتمر لمبـادئ نظـام الجـودة المطبـق بالمؤسـ -6

  أصبـح الیـوم المورد البشـري یشـكل رأسمـال وأصـل من أصول لوظـیفة المـوارد البشـریة بالنسـبة
المؤسـسة وأسـاس تحقـیق التمیـز والنجاح، لذلك فـإنه من الضـروري توفـیر مجموعـة من اآللیـات لتحـسـین 

 :وتحقـیق الجـودة الشـاملة في المؤسـسة وذلك عـن طـریق 

ـمیع األفـراد في المؤسـسة كل حـسب موقعه بضرورة تطویـر وتغـییر أسلـوب العمـل تماشـیا إقـناع ج -1
جـراءات فلسـفة إدارة الجـودة الشـاملة   .وإ

 .التحـسین الدائم والمستمر لقدرات األفـراد وتشجـیع لمهاراتهم الفردیة والجماعیة -2

 .نتحفـیز األفـراد تجـنبا الستـقطابهم من طـرف المنافـسی -3

 .تحـسین وضعـیة النشـاطات االجـتماعیة -4

استعمال أفضل وسائـل االتصال لشـرح وتفـسیـر إجـراءات وتعـلیمات الصحـة واألمـن لجمیـع أفـراد  -5
 .المؤسـسة

 .التطـبیق والمتابعـة والتحسـین المستمـر لمبـادئ نظـام الجـودة المطـبق بالمؤسـسة -6

  تحـسـین وتحقـیق الجـودة فیما یلي تمثـل آلیـاتتلوظیـفة الوقـایة واألمـن بالنسـبة: 

اتخـاذ كل اإلجـراءات الوقائیـة واألمنیـة لحفـظ سـالمة األفـراد من مخلفـات العملیـة اإلنتاجـیة من  -1
الفضالت الصناعـیة والعـمل على التخـلص منها كاستغاللها في تعـبید الطـرقات وبالتـالي حل مشكـل التلـوث 

 .البـیئي
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یـر قـدرات ومهـارات األفـراد كإجـراء دورات تكوینیـة ألعوان األمن خاصة باألمن وسـالمة العمل تطو  -2
 .بمساعـدة الحمایة المدنیـة والتـدریب على الحـوادث الفجائیة

اتخـاذ كل اإلجـراءات الوقائیـة واألمنیة التي من شأنها المسـاعدة على تطـبیـق مبـادئ نظـام الجـودة  -3
 .الشـاملة

مما سبق نسـتنتج أن جـمیع وظائـف المؤسـسة تشتـرك في نقـطة التحـسـین المتمـثلة في اعتمـاد وتطـبیق 
إجـراءات ومبـادئ نظام الجـودة المعـتمد من طـرف المؤسـسة ، في كـافة وظـائف المؤسـسة والتي سمحت لها 

، حیث أن كل هذه )ISO9001  2000:  (و) ISO9002 1994:  (بالحصول على شهـادة اإلیـزو 
اإلجـراءات التحسـینیة ساهـمت بشكـل مباشـر أو غیر مباشـر في تحـسین تنافـسیة المؤسـسة وهذا ما سنتطـرق 

  .إلیه في المبحـث الموالي
  أثـر حـصول المؤسـسة على شهـادة اإلیزو في قـدرتها التنافـسیة: المبحـث الثـالـث

ـریة األخـیرة إلى نیـل شهـادة اإلیزو رغـبة منها في تعـزیـز لقد سعـت المؤسسات الجـزائـریة في العش
رضاء زبائـنها ، السیما وأن البعـض منها یشـترط حصـول هذه  قـدرتها التنافـسیة، وتحـسین صورتها وإ
المؤسـسات على شهـادة اإلیزو إلبقـاء وتطویـر أشكـال التعـامل معها ، كما أن حصولها على شهـادة اإلیزو 

من أهم المؤسـسات السباقـة لذلك  ENICABر الیوم أسـاس التنافـس في السوق العالمي وتعد مؤسـسة یعـتب
إصدار ( ISO 9001وشهـادة ) 1994Versionإصدار ( ISO 9002إْذ تحصلت على كل من شهـادة 

2000Version  (ـرض أوال والتي سنحاول أن نبین كیف ساهمت في تحسـین قـدراتها التنافـسیة بعد أن نستع
  . إجراءات الحصول علـیها

  إجـراءات الحـصـول على شهـادة اإلیـزو: المطـلب األول
من بین المؤسسات الجـزائریة الرائدة في الحصول على شهادة اإلیزو وذلك  ENICABتعد مؤسـسة 

رغبة ) 2000إصدار ( ISO 9001، وشهادة )1994إصدار ( ISO 9002بتحصلها على كل من شهـادة 
في إرسـاء مبـادئ الجـودة الشـاملة، تحـقیـقا لرضـا زبـائنها سواء داخل أو خارج الوطن، وبالتـالي تعـزیـز  منها

والتي خولتها  ،ها المؤسـسةتقـدرتها التنافـسیة، ولكن ثمة مجـموعة من اإلجراءات والمراحل التي اعتمد
  .الحصـول على هـذه الشهـادات نستعـرضها فیما یلي 

لقد قـدرت مـدة الحصول على هذه الشهـادة ثـالث سنـوات بدأت : ISO 9002لشهـادة بالنسـبة 
 A.F.A.Q )(Associationبالتفكـیر في الحصول علیها والتسجـیل لدى الجمعـیة الفرنسـیة لضمان الجـودة 

Français Assurance Qualité  1998المانحـة لهذا النـوع من الشهـادات وذلك في سبتمبـر من سـنة 
وذلك رغـبة منها في تجـسید مبـادئ الجـودة على كامـل وظـائف المؤسـسة، وتحقـیقا لرغـبات زبائنـها الذین 

، خاصة المؤسـسات إلبقـاء التعـامل معها وتطـویره یشتـرط بعضهم حصـولها على هذا النـوع من الشـهادات،
د تم اخـتیار هذا النـوع بالـذات ألنه ، وقـKAHRIFو  SONELGAZالكبـرى منها والمهمة مثـل مؤسـسة 
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، وألنه ال یشـترط وال یحـتوي على مواصفـات الجـودة في ISO 9004 ، وISO 9003أشمـل من النوعـین 
  .وظـیفة البحـث والتطـویر والذي ال تتوفـر المؤسـسة علیه في ذلك الوقـت
بفـرنسا  SERVIQUALفي مؤسسة بعد ذلك تم اخـتیار جهة مسـؤولة على تكوین المؤسسة والمتمثلة 

، التي قامـت بتقـییم نظام المؤسـسة واقـتراح برنامج للتكـوین واالتفاق علیه في فیفـري 1998في أكـتوبر 
وقد كانت مـدة التكـوین  2000واستمـر إلى غایة دیسـمبر  1999، لیتم االنطالق في تطبیقه في ماي 1999

ـل یتم فیها المراقبة والتقییم الدوري للمؤسـسة، وقد بلغ عـدد اإلطـارات ثالثـین یوما مقـسمة على ثمـاني مراح
  .إطـار، الذیـن قامـوا بنقـل معـارفهم ومهـاراتهم إلى بـاقي عـمال المؤسـسة 41المستفـیدة من هذا التكـوین 

تخاذ تم ا 2001جـوان  01وفي  A.F.A.Qلقـد تم تقـییم مـدى تطـبیق المؤسـسة للشهـادة من طـرف 
أنظر الملحـق (E.N.I.CABلمؤسسة ) ISO 9002 :Version1994(قـرار بموجـبة یتم منح شهادة 

فرنـك فـرنسي،  15.000,00، مع العـلم أن التكـالیف الكـلیة للحصـول على هذه الشهـادة قـدرت بمبـلغ )16رقم
  .یـن متتالییـنمقـسمة على التقـییم األول لمنـح الشهـادة وكذا تكـالیف المتـابعة لعام

فقـد صـادف الحصـول علـیها تجـدید شهـادة ) 2000إصـدار ( ISO 9001بالنسـبة لشهـادة أما 
)ISO9002 : Version1994( 2003، حـیث قامت المؤسـسة بتجـدیـد طـلب تغـیر هذه الشهادة في ماي ،

كاالتصـال الداخـلي والخـارجي، حـیث تم إدخـال تعـدیـالت على الشهـادة السـابقة بإضافة بعـض العـناصر 
وقـد ) كما تمت اإلشـارة إلیه سـابقا(، والنظـرة العمـلیة للنشـاطات والمراحـل )االهـتمام أكـثر به(واالستماع للزبون 

شهادة  منح ، لیتم إصدار قـرار2003في أكتوبر A.F.A.Q تم تقـییم تطـبیق مبـادئ هذه الشهـادة من طرف 
مع العـلم  ،)17أنظر الملحق رقم ( 2003نوفمبـر  17في  ENICABلمؤسـسة ) ISO9001 :2000(اإلیزو

  :ألف أورو ومقـسمة كما یلي 20أن التكـالیف الكلـیة للحصـول على هـذه الشهـادة، قـدرت بـمبـلغ 
  .آالف أورو 10وقـدرت تكالـیف التقـییم بـ : تكالیـف التقـییـم .1
 .آالف أورو 05د عام من التقییم األول وتقدر بمبلغ التي تمت بع: تكالیف المتابعة األولى .2

تمـت بعـد مـرور سنـة كامـلة من أجـراء المتابـعة األولى وقـدرت تكالیـف : تكالیـف المتابعـة الثانیـة .3
 .آالف أورو 05إجـراء هذه العملـیة بمبـلغ 

مراقب داخـلي  12ة من طرف مع العلم أن المؤسسة تقوم بمراقـبة داخـلیة تتزامن مع المراقبة الخارجی
  .یعمـلون تحـت إشـراف المسـؤول عن مراقـبة تسـییـر الجـودة

تقـدم وثائـق عـامة  A.F.A.Qأما بالنسـبة لكیـفیة تطـبیق هذه الموصفات فالمؤسـسة المانحة للشـهادة 
إشـراف قـسـم  بترجـمتها إلى إجراءات عملـیة تحـت ENICABعن شـروط ومبادئ الشهـادة ، قامت مؤسـسة 

مراقـبة تسـییـر الجـودة الذي تتمثـل مهمته في مراقبة وتنسـیق سیـر العمل ضمن كل وظائـف المؤسـسة، في 
الشـراء، اإلنتاج، والتسویق، وكذا الوظائف  :مثل ةیإطار نظام الجـودة المتبع بالتركـیز على الوظـائف الرئیس

  الخ  ...المساعدة مثل الموارد البشـریة والصیانة
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 MAQ 2002( (Manuel(في إطـار نظام اإلیـزو تم إعـداد ما یسمى بدلـیل ضمـان الجـودة 

Assurance Qualité) والذي یتضمن متطلبـات التحـكم في نظـام الجـودة، ویحـدد مسؤولیـات كل فـرد في ،
سـسة احـترام كل المعاییـر المؤسـسة ضمن هذا النظـام، من أجل التطـبیق الجـید لهذه المواصفـات تحاول المؤ 

المنصوص علیها ضمن هذا الدلیل ، ولكن اصطـدم بمجموعة من المشاكل أهمها مشكل تأقـلم أفـراد المؤسـسة 
، إّال )ISO 9002 :1994(مع الشـروط والمبـادئ الجـدیدة لنظـام الجـودة خاصة أثناء تطـبیق مبـادئ شهـادة 

نظرا لتأقـلم أفـراد ) ISO 9001 :2000(ـبة للحصول على شهـادة أن هذا المشكـل كان أقـل حـدة بالنس
  .المؤسـسة مع اإلجراءات إْذ أنها كانـت عبـارة عن إدخال لبعض التعـدیالت فقـط لإلجـراءات السابقـة 

 ISO(باإلضافـة إلى شهـادات اإلیـزو السـابقة، فقـد تحصـلت المؤسـسة أیضا على شهـادات األشخاص 

، وقد منحـت )AUDITEUR(ي تثبـت أهلیـة هـؤالء األشخـاص للقـیام بعملیـة التدقـیق والمراقبة الت )10011
رة التكـنولوجـیا وضمـان النوعـیة ، ئهذه الشهـادة لكل من المسـؤول على قـسم تسـییـر الجـودة  والمسـؤول على دا

نظرا للعـنایة  )ISO14000(ارة البیـئة هـذا وتطمـح المؤسـسة في المستقـبل للحصـول على شهـادة نظـام إد
  .الكـبیرة التي تولیـها المؤسـسة لهـذا الجـانب 

  
  

  أهمیـة حصول المؤسـسة على شهـادة اإلیـزو في قـدرتها التنافـسیة: المطلب الثـاني
لقد استطاعت المؤسـسة نتیجـة حـصولها على شهادات اإلیزو أن تحسن من أدائها في العـدید من 

ت والتي ساهمت بدورها في تعـزیز مكـانة وقـدرتها على المنافـسة على األقـل بالنسـبة لمنافـسیها المجاال
التقـلیدین في السوق الوطنیة ، هذا التحـسن والذي یمكن أن نالحظه من خالل العدید من المؤشرات والتي 

، والبعض اآلخـر  2002ا لسنة استقـینا البعض منها من التقـریر السنوي الذي أعـدته المؤسسة عن نشاطه
  :من وثائـق المؤسـسة، یمكن تلخـیص هـذه المؤشـرات فیما یلي
  .2002، 2000مع العلم أن جمیع المعطیات مدروسة ما بین الفترة 

  
  
  
  
  
  
  

 دج 610:الوحدة    حصول المؤسسة  بعض مؤشرات التسییر قبل وبعدتطور  :)IV- 04(الجدول رقم
                                           طن                                )2002-2000( على اإلیزو

  البیـانات قـبل اإلیـزو بعـد اإلیـزو التغـییـر نسـبة التغـییر
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 راداتـموع اإلیـمج 2809.43 4150.17 1340.74 47.72%

 مالـم األعـرق 2668 3842 1174 44.00%

 بل الضریبةـأرباح ق 186.93 355.32 168.39 90.08%

 لیةـات المحـالمبیع 2453.98 3526.33 1072.35 43.70%

 یةـالمبیعات الخارج 214.02 315.67 101.65 47.50%

 یمة المضـافةـالق 832 1493 661 79.45%

 االستغـاللة ـنتیج 151.37 531.13 379.76 250.88%

 كمیة اإلنتاج المباع بالطن 10474.2 16579 6104.82 58.28%

 كمیة اإلنتاج بالطن 12156.1 17100 4943.89 40.67%

 لیةـریات المحـالمشت 153.68 224.89 71.21 46.34%

 ارجیةـریات الخـالمشت 1357.89 2404.99 1047.1 77.11%

 یةـالت الصناعـالفض 82.18 58.39 23.79- 28.95%-

  الطـالبة من وثائـق المؤسـسة إعـداد: المصدر 
تمكنت المؤسسة من بیـع وتصـدیر كمیات معتبرة : زیادة مبیعـات المؤسـسة نحـو الخـارج .1

نحو األسواق العـالمیة نـظرًا ألن منتجـاتها تطـابق مواصفـات الجـودة العـالمیة وهذا دلیل على أن منتجـات 
كما أن لها القـدرة على مواجـهة منتجـات منافـسیها في  المؤسـسة تلقى قـبول لدى المستهلكـین األجـانب،

األسـواق العالمـیة السیما مؤسسة صناعـة الكوابل باألردن  والجـدول التالي یبیـن تطـور صـادراتها من بعض 
 .أنـواع الكـوابل

بمقـارنة صـادرات المؤسـسة قـبل وبعـد اإلیـزو یتضح أنها حـققت زیادة في مبیعـاتها الخـارجـیة 
، على الرغم من أن وهي نسـبة مقـبولة 47.50%، أي تحـسن في صادراتها بنسـبة دج 101.65610xبمبـلغ

مالها، بحیث تتمثـل صادراتها إلى جانـب الكوابل من رقم أع 08.22%إجـمالي صادراتها ال تشكل سوى 
الكهـربائیة، البكـرات الخـشبیة والفضـالت الصناعیة باإلضافـة إلى ذلك نسجـل أیضا تحـسن في مبیعـاتها 

، ما 44%دج، أي بنسـبة  610x1174وهذا ما أدى إلى زیـادة في رقـم أعـمالها بمبـلغ ، 43.70%الداخـلیة
  . لمؤسـسة لها القـدرة على مواجـهة منافـسیها نظـرا لجـودة منتجـاتهایعني أن منتجـات ا

  دج 610: الوحدة              )2002-2000(نسبة الصادرات قـبل وبعـد اإلیزو): IV - 05(الجدول 

  البیـانـات
  التغـییـر  بـعـد اإلیـزو  قـبـل اإلیـزو

  %  المبلغ  %  المبلغ  %  المبلغ
 %43.70 1072.35  91.78  3526.33  91.97  2453.98  المبیعات المحلیة

 %47.50 101.65  08.22  315.67  08.03  214.02  )صادرات(لخارجیةاالمبیعات 

 %44.00 1174  100  3842  100  2668  إجمالي رقم األعمال

 مصلحة المحاسبة: المصدر
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صة بعد وخا مبیعاتهالقد سجلت المؤسسة ارتفاعا في : المؤسـسةمبیعات زیـادة في  .2
، ویعود ذلك إلى ارتفاع في حجم وقـیمة مبیعاتها من جمیع أنواع المنتجات بنسبة حصولها على شهـادة اإلیزو

حیث سجلت المؤسسة   ALU ACIERDOMESTIQUE MOYEN TENSIONل خاصة كواب %58.29
 :     ة یمكن تلخیصها في الجدول التاليارتفاعا في الكمیات المباع

 طن: الوحدة ) 2002-2000(تطور حجم المبیعات من عائالت الكوابل قـبل وبعد اإلیزو): IV - 06(الجدول 

  التغـیـر %  التغـیـر  بعـد اإلیـزو  قـبل اإلیـزو  األنـواع
CUIVRE NU 15.21  21  5.79 38.07% 

ALU ACIER  97.66  362  264.34 270.67% 

ALMELEC  852.60  1064  211.4 24.79% 

DOMESTIQUE  1495.37  2805  1309.63 87.58% 

TORSADES  3231.02  4806  1574.98 48.75% 

MOYEN TENSION  2808.35  4904  2095.65 74.62% 

INDUSTRIEL  1973.73  2617  643.27 32.59% 

 %58.29 6105.06  16579  10474.18  المجموع

 مصلحة المحاسبة: المصدر

 %41.16، أدى بدوره الرتفـاع في قـیمتها بنسـبة %58.29إن االرتفـاع المسجـل في كـمیة المبیعـات 
  :، وهو ما یوضحه الجـدول التـاليوهذا االرتفـاع نالحـظه في جـمیع األنواع

  )2002-2000(تطور قـیمة مبیعات من عائالت الكوابل قـبل وبعـد اإلیزو): IV - 07(الجدول 
 دج 610: الوحدة                                                                                  

  التغـیـر %  التغـیـر  بـعد اإلیـزو  قـبل اإلیـزو  األنـواع
CUIVRE NU 04.65  04.85  00.20 %4.30 

ALU ACIER  13.21  57.63  44.42 336.26% 

ALMELEC  256.01  351.92  95.91 37.46% 

DOMESTIQUE  230.73  428.14  197.41 85.56% 

TORSADES  292.04  1209.11  917.07 314.02% 

MOYEN TENSION  745.14  995.50  250.36 33.60% 
INDUSTRIEL  385.94  496.18  110.24 28.56% 

 %41.16 1616.61  3543.33  2327.72  المجموع
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 مصلحـة المحـاسـبة: المصـدر

یتضح أن المؤسـسة قد حقـقت تطـور ملحـوظ في مبیعاتها من حیث الحجم والقیمة في جمیـع أنواع 
بحیث تمكـنت من تحقـیق مبیعـات من هـذین TORSADES و ALU ACIERالكوابـل، السیما من النوع 

دج على الترتیـب نتیجة لتوزیع كمیـات كبیرة من النوعین  917070000دج و 44420000النوعـین بلغـت 
طن، وهذه الزیادة تشكـل النسبة األكـبر من إجمالي المبیعات وهذا دلیل على 1574.98طن و264.34بلغـت 

  .تحـسن مستـوى مبیعاتها بعد حصولها على شهادة اإلیزو
سـاهم ـسة على شهـادة اإلیزو إن حـصول المؤس: زیادة حـصة المؤسـسة في السـوق الوطـنیة .3

تحـسـین صورتها وسمعـتها في السـوق الوطنـیة وكـسب ثقـة العـدیـد من الزبائـن والمستهلكـین، مما یعزز أكـثر في 
حصـتها في السوق الوطنیة، وحـسب التقـریـر السنـوي الذي أعـدته المؤسـسة عن نتائـج نشـاطها الصنـاعي والتجـاري 

من احـتیاجات السوق  52.73% 80%د تمكنـت بعد حصولها على شهـادة اإلیـزو أن تغطي نسـبة فقـ 2002لسنـة 
من احـتیاجات  %50الوطنیة من الكوابل الصناعـیة بما فـیها الكوابل الهوائیـة، واستطاعت أیضا أن تغـطي نسـبة 

، األمر الذي یعني CABELمؤسسة القـبة أمام تراجـع منافـسیها خاصة  )1(،السـوق الوطـنیة من الكوابـل المنـزلیة
 أفضـلیة تنافـسیة وقـدرة أفـضل على المنافـسة مقارنة بمنافـسیها ، والجـدول التـالي یبین نصیب أو حصة مؤسـسة

E.N.I.CA.BISKRA  في السـوق الوطـنیة بعد حصولها على اإلیزو في بعض وأهم الكوابل الكهـربائیة
 .CABELمؤسـسة  مقـارنة بأهم منافـسیها وهي

 

 2002مقارنة بین حصة المؤسسة وأهم منافسیها في مختلف أنواع الكوابل : )IV - 08(الجدول رقم 
 حصة كل منتوج

 موعـالمج
CABEL ENICAB المؤسـسات 

CABEL ENICAB  ـوابــلـواع الكـأن 106رقم األعمال  106رقم األعمال 

 كوابل صناعیة 285 220 505 56.44% 43.56%
 كوابل الضغط المتوسط 260 190 450 57.78% 42.22%
 الكوابل الھوائیـة 3142 3090 6232 50.42% 49.58%
 الكوابل المنـزلیـــة 70 70 140 50.00% 50.00%
 الكوابل العـادیـة 120 150 270 44.44% 55.56%
 كوابل أخرى 3173 2600 5773 54.96% 45.04%
 المجمــوع 7050 6320 13370 52.73% 47.27%

إعـداد الطـالبة من وثائـق المؤسـسة: المصدر 
لقد سجـلت المؤسـسة زیـادة جـد معـتبرة في األرباح بلغـت نسـبة الزیـادة : الصافیة زیـادة األربـاح .4
وقد بلغـت هذه  9002، وخـاصة بعد الحصول على الشهادة األولى لإلیزو مقارنة باألرباح السابقة 82.58%

دج كما هو مبین في جـداول حـسابات النتائج للمؤسـسة، والجـدول  154,357,373.36الضبـط الزیـادة ب
          .التـالي یوضـح ذلك

                                                
1 - E.N.I.CA.BISKRA : Rapport annuel de gestion , Mars 2002 ,PF 4. 
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  )2002-2000(لمؤسـسة قـبل وبعـد اإلیـزوالصافیة لرباح األ: )IV - 09(الجدول 
 دج 610: الوحدة                                                                                  

 التغـیـر % التغـیـر بعـد اإلیـزو  قـبل اإلیـزو البیـانـات

 %82.58 154.35 341.28 186.93 صافيال الربـح

  مصلحة المحاسبة: المصدر
لقد أدى حـصول المؤسـسة على شهـادة اإلیـزو إلى زیـادة وفـاء زبائنها ومستوى : وفـاء الزبائـن .5

ا وأن هـذه المؤسـسات هي التي تشـترط حـصول المؤسـسة على شـهادة اإلیـزو، وأهمها تعـامالتهم معها، ال سیم
والجـدول التالي یبیـن تطور مستوى تعامالت المؤسسة مع أهم  باعتبارها زبون أساسـي، KAHRIFمؤسـسة 

ئـن في منتجات زبائنها قبل وبعد حصولها على شهادة اإلیزو، وهذا التطور یعكس إلى حد ما ثقـة هؤالء الزبا
ویعـززها، كما أن المؤسـسة كانـت كثیـرا ما تأخـذ بعـین االعـتبار اقتـراحات وشكـاوي الزبائـن، من ة المؤسـس

أجل تحقـیق التحـسـین المستمر اعـتمادا على مبدأ االستمـاع للزبـون، وهو مبدأ تقوم علیه شهادة 
)ISO9001 :VERSION 2000( خاصة الزبائـن األجـانب على  آخـرون، كما نسجل دخـول زبائـن

إلى جانـب ) ABIBI(تشیكوسلـوفاكیا، إیطـالیا  ،دبي ،تركـیا :المسـتوى العالمي نتیجـة لجـودة المنتجات مثل
والجدول التالي یبین قیمة مبیعات المؤسسة  .KAHRAKIBكابال و وزبائن محلیین مثل العـراق وسـوریا،

 : 2002، 2000ألهم زبائنها خالل سنتي 

  ) 2002- 2000(د اإلیزوـبعقـبل و زبائن العات ألهم ـمبیالیمة ـتطور ق): IV - 10( الجدول
 دج 610: الوحدة                                                                                     

 % التغــیـر  % 2002 % 2000  الزبـائن

   -0.64 9 - %36.65 1408 53  1417  سونلغاز
 98  453  %23.82 915 17.3  462  كهریف

 8.33  5.33 %1.80 69.33 2.4  64  كابال

 47.5  101.67 %8.22 315.67 8.02  214  الصادرات

 140  663 %29.52 1134 17.65  471  نو آخر  زبائن

 44  1174 %100 3842 100  2668  المجموع

 إعـداد الطالـبة من وثائـق المؤسـسة:  المصـدر

دج أي مـا یعـادل  6 10×  1174بوضح لنا زیادة حجم تعامالت المؤسسة مـع الزبـائن بقیمـة فالجدول 
ة والـذي یعـود سـببه لعـدم حاجـ ،في نسـبة التعامـل مـع سـونلغازطفیف جدا  رغم تسجیلها انخفاض ،%44     نسبة 
  .حاجاتهاباقي من السنوات الماضیة یفي بألن لدیها مخزون  لكمیة كبیرة من الكوابل ةالمؤسسهذه 

مح لها بتحقـیق معـدالت س إن حصول المؤسـسة على شهـادة اإلیـزو: زیـادة حـجـم اإلنتـاج .6
مرتفعـة في حجـم اإلنتـاج نتیجـة لزیـادة في حجـم الطلـب على منتجـاتها  فحـسب التقـریـر السنـوي لنـشاط 
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طن من مخـتلف  17100تم إنتـاج فإن البرنامـج اإلنتـاجي عـرف تحـسنا، بحـیث  2002المؤسـسة لسـنة 
، وهذه الزیادة في حجم اإلنتـاج شملـت جمیـع PVCطن من حـبیبـات  4939بكـرة خـشبیة و 14172الكوابـل و

مع العلم أننا لم ندرس تطور - يأنـواع عائـالت الكوابـل وهـذه بعض منها حـسب ما یوضحـه الجـدول التـال
 :-2002ألنه لم یتم إنتاجه سنة  ALU ACIERحجم إنتاج كوابل من نوع 

  )2002-2000(تطـور حجـم اإلنتـاج من عائـالت الكوابل قـبـل وبـعد اإلیـزو:  )IV- 11( الجـدول
 طن: الوحدة                                                                                      

  التغـیـر %  التغــیـر  ـزواإلی بعـد اإلیـزو قبل  ـواع المنتجـاتأنّ 
CUIVRE NU 13.13 42 28.87 219.88% 
DOMESTIQUE 1588.95 3539 1950.05 122.73% 
ALMELEC 913.98 1343 429.02 46.94% 
TORSADES 3121.03 4773 1651.97 52.93% 
MOYEN TENSION 3689.69 4879 1189.31 32.23% 
INDUSTRIEL 2459.14 2524 64.86 2.64% 

 %45.09 5314.08 17100 11785.92  مجموعال

  مصلحة المحاسبة:  المصـدر
طن 5314.08ـادة حجم اإلنتاج بحوالي نالحظ أنه بعد حصول المؤسسة على شهادة اإلیزو هناك زی

نظرا لزیادة الكوابل غیر المعزولة من مختلف األنواع بدرجة كبیرة الكوابل المنـزلیة و  45%أو ما یعادل نسـبة 
  .ب على هذین النوعـین خـاصة بعد إخـضاع إنتاجـهما لمقاییس اإلیزوالطـل

 الحصول على شهادة نفـس الشيء بالنسـبة إلنتـاج البكـرات حـیث سجـلت المؤسـسة ارتفـاعا خـاصة بعد
في في تحـسین كفـاءة العملیة اإلنتاجـیة  ISO9000اإلیزو، مما یدل على أهمیـة اعـتماد مبـادئ إدارة الجـودة 

  :صنـاعة البكـرات، وهذا ما یوضحـه الجـدول التـالي
  )2002-2000(تطـور الكمیـة المنتجـة من البكـرات قـبل وبعـد اإلیـزو): IV- 12(الجدول 

  )قطعة: (الوحدة                                                                                               
التغـیر %   اتانـالبی قـبـل اإلیـزو بـعـد اإلیـزو لتغـیـرا

 المصنعة راتـالبك 8915 14172 5257 58.97%

  الملحـقاتإنتاج دائـرة : المصـدر
كما أن الزیادة في عدد البكرات المنتجة كان أیضا بسبب الزیادة في حجم اإلنتاج، أما فیما یتعلق 

من ما تم إنتاجـه قـبل  %20طن وهو ما یقـارب نسبة  825رتفاع  بمقدار سجل افقد  P.V.Cبإنتاج حـبیبات 
  :، وهذا ما یوضحه الجـدول التالياإلیزو شهادة حصـول المؤسـسة على
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                )         2002-200( قـبل وبعـد اإلیـزو P.V.Cتطور الكـمیة المنتجـة من حبیبات ): IV - 13(الجدول 
 )طن(الوحدة                                                                                              

  التغـیر %  التغـیر  بعـد اإلیـزو  قـبل اإلیـزو  البیـانـات
 P.V.C  4114  4939  825  %20.05حـبیبات مـادة 

 دائرة إنتاج الملحقات: المصدر

ج الكوابـل نتیجـة اعتمـادها إن تحكم المؤسسة في إنتـا: انخـفاض الفـضالت الصنـاعـیة .7
خـضاعها لمواصفـات اإلیـزو واإلجـراءات الصارمة التي تنص علیها لوائح العمل، أدى إلى انخـفاض في  وإ

بعد حصول المؤسسة % 2.74نسبة الفضالت الناتجـة عن استخـدام المواد األولیـة في إنتـاج الكـوابل إلى 
، وهذا ما یوضحه قبل حصولها على هذه الشهادة% 4.30 ، بدال من2001دة اإلیزو في سنة على شها

  :الجدول التالي
  )2002-2000( قبل وبعد اإلیزوتغـیر نسـبة الفضالت الصناعیة ): IV - 14(الجدول 

  ـد اإلیزوعبـ  قـبـل اإلیزو  البیـانات
  17100  12151.1  )طن(الكمیة المواد المستعملة 

  469.235  522.49  )طن(كمیة الفضالت الصناعیة 
  %2.74   %4.29  (%)نسبة الفضالت 

  .إعـداد الطالبـة باالعتماد على وثائـق دائرة التكـنولوجیا وضمان النوعیة: المصدر
من خـالل هذا الجدول وبمقارنة بسیطة للفضالت الصناعیة قبل وبعـد الحصول على اإلیزو یتضح أن 

وهي نسـبة معـتبرة إذا % 01.55اإلیزو هي  بعـد% 02.74قبـل اإلیزو إلى % 04.30نسبة االنخفاض من 
ما قـورنت بالكمیـات المستـعملة من المـواد، بحـیث أن التخفیض في كمیة المواد األولیـة نتیجـة حصـول 

  طن  17100x  1.55%  =266.05المؤسـسة على اإلیـزو سیكون 
  .تكـلفة اإلنتـاج من 90%وهي كمیة كبیـرة خاصـة إذا اعـتبرنا أن تكـلفة المـواد تشكـل 

د ولكن وعلى الرغم من التحـسن الملحوظ في نسبة الفضالت الصناعـیة، إال أن المؤسسة قد أبرمت عق
مبیعات ، وهذا إلى حد ما یعتبر استرجاع للتكالیف والجدول التالي یبین مع تركیا لبیع مثل هذه الفضالت

  .بّقى من مخزون السنوات السابقةالمؤسسة من هذه الفضالت الصناعیة التي یدخل ضمنها ما ت
  مبیعـات المؤسـسة من الفضالت الصناعیة قـبل وبعـد اإلیـزو:  )IV - 15(الجـدول رقم

                                                                                     )2000 -2002(  

 بـعـد اإلیـزو قـبـل اإلیـزو  البیـانات

 159.77 142.08 دج)610(عـاتقیمـة المبی

 1428 1333.11 )طن(كمیــة المبیعـات
  مصلحـة المحـاسـبة: المصـدر 
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، حـیث عـرفت نسـبة الفضـالت الصناعیة الناتجة عن  P.V.Cنفس المالحظة بالنسـبة إلنتاج حـبیبات 
ة على اإلیزو ، بعد حصول المؤسس% 0.25قـبل اإلیزو إلى % 0.54إنتاج  هذه الحبیبات انخـفاض من 

 ، والجدول التالي یوضح ذلك P.V.Cوهذا ما یدل على تحكمها في إنتاج حبیبات 

  .اإلیزو قبل وبعد P.V.Cتغـیر نسبة الفضالت من إنتاج حبیبات ): IV - 16(الجدول 
)2000-2002(  

  بـعـد اإلیـزو  قـبـل اإلیـزو  البیـانات
  4939.31  4113.66  )طن(الكمیة المنتجة 

  12.144  22.25  )طن(فضالت كمیة ال
 %0.25  %0.54  (%)نسبة الفضالت 

  .إعـداد الطالبـة باالعتماد على وثائـق دائرة التكـنولوجیا وضمان النوعیة: المصدر
إن حصول المؤسسة على شهادة اإلیزو ساهم في انخفاض : انخـفاض في تكـالیـف المـواد .8

بعض المواد مثل عدا لى انخفاض أسعارها في السوق الدولیة باإلضافة إتكالیـف المـواد من مخـتلف األنواع 
 .أسعار أهم المواد األولیة قبل وبعد اإلیزوالجدول التالي یبین و الخـشب 

 
  
  
  
  
  
  
 

  طن/دج 610:  الوحـدة .2002، 2000 خالل سنتي أسعار شراء أهم المواد األولیة) : IV - 17(الجدول رقم

 3م/دج  610                                                                                                      

  التغیر  بعد ایزو  قبل اإلیزو  البیانات
  -  0.04  0.14  0.18  النحاس
  -  0.02  0.15  0.17  األلمنیوم

  - 0.028  0.054  0.082  البالستیك 
  0  0.012  0.012  )3م/دج 610( الخشب

  .بةمصلحة المحاس: المصدر
  .2002-2000أما الجدول التالي فیبین تغیر تكلفة المواد األولیة خالل الفترة 
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  .)2002- 2000(تغـیر تكـلفة المـواد خـالل الفـترة ) : IV - 18(الجدول رقم
  دج 610الكمیة بالطـن      التكـلفة :      الوحـدة                                                     

           2000 ةـسن 2001 ةـسن  2002 ةـسن
  السنوات

 الكمیة التكلفة الطن تكلفة األولیة المواد
 تكلفة
 الطن

 الكمیة التكلفة الطن تكلفة الكمیة التكلفة

 النحاس 16.66  289.2 17.36 39.39 568.7 14.44 38.75 543.8 14.03

 نیوماأللم 30.41 524.3 17.24 34.97 594.2 16.99 78.36 1201 15.33

 البالستیك 24.76 186 07.51 18.28 107.9 05.90 27.72 163.4 05.89

  الخشب 30 38.62 01.29 45.5 54.77 01.20 45.78 62.28 1.360
  .إعـداد الطـالبة استنـادا على وثـائق المؤسـسة : المصـدر 

یق الجودة في یمكن تبیـان أثر حصول المؤسـسة على مواصفات اإلیزو وحرصها الشـدیـد على تحـق
جـمیع المهام والعملیات المتعـلقة بالمـواد مما أدى إلى تخـفیض تكالیف المواد على الرغم من الزیـادة في 
استهـالك المواد وهذا طبیـعي نظـرا للزیـادة في حجم اإلنتـاج على نحو ما سوف نتنـاوله في نقـاط الحـقة، 

ة قـبل حصول المؤسسة على شهـادة اإلیزو وبعـد حصولها علیها والجدول التالي یبیـن تكالیف المـواد األساسی
دج وخاصة فیما  610×  320.42فیضات المحققة في تكالیف المواد بقیمة مقدارها وكـذلك الوفورات والتخ

دج  610× 149.67دج و 610× 129.04یخص مادتي النحاس واأللیمنیوم، حیث سجلت انخفاض قدره 
  .على التوالي

  
  
  
  

                 )2002- 2000( التخفیضات في التكالیف الوحدویة قـبل وبعـد اإلیزو) : IV - 19(رقم الجدول 
  دج 610: الوحدة                                                                                 

  المـواد قبـل بـعـد یرـالتغ  التخفـیض
  اسـنحال  17.36 14.03 3.33-  129.04-
 األلمنیوم   17.24 15.33 1.91-  149.67-

 البالستیك  7.51 5.89 1.62-  44.91-

 الخشب  1.29 1.36 0.07  3.2
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 التخـفیـضات في تكالیـف الـمواد مجمـوع  - 320.42
  إعداد الطالبة من وثائق المؤسـسة: المصدر 

  .التغیر x 2002الكمیة المستهلكة من المادة األولیة سنة= التخفیض: مالحظة
في  المؤسسة تمكنت من تحقـیق اقتصاد في نفقات شراء المواد نتیجة حصولها على شهادة اإلیزوف

، وبالتالي زیادة في الهامش على التكالیف اإلنتاج، وهذا بدوره ساهم في تخفیض تكالیف معظم المواد الرئیسة
  .ومنه القدرة على المنافسة

القـیمة المضافة في المؤـسسة ارتفـاعا بلغ نسـبة  لقد عرفـت: زیـادة القـیمة المضـافة .9
  .خاصة بعد الحصول على شهـادة اإلیزو األولى، وهذا ما یوضحـه الجدول التالي% 79.44

 دج 610 الوحدة 2002-2000قـبل وبعـد اإلیـزوتطـور القیمة المضافة ): IV - 20(الجـدول

  لتغـیرا %  التغـیر  بعـد اإلیـزو  قـبل اإلیـزو  البیـانـات
 %79.44  661  1493  832  القیمة المضافة

  مصلحة المحاسبة: المصدر 
نتیجـة هي  دج 661x 610إن الزیـادة التي حـققتها المؤسـسة في القـیمة المضافـة والمقـدرة بمبـلغ 

جانـب لإلجـراءات التي اتخـذتها لتحـسین من أدائـها، والخاضـعة في أسـاسها لمبـدأ اإلیـزو  والتي تعكـس 
الكـفاءة في استخـدام المـوارد المتاحـة، بحـیث تتمكـن المؤسسة من إنتاج كمیـات تفـوق قیمـتها المحاسـبیة قـیمة 

 .الموارد المستعـملة كاستهـالك وسیـط

، كان له العدید من ISO9001 :2000و ISO9002 :1994إن حصول المؤسسة على شهـادة 
المؤسـسة وعلى تحقـیق العـدید من المزایا التي ساعـدت بشكل مباشـر أو غـیر النتائـج واآلثار اإلیجـابیة على 

مباشـر في تحـسین قـدرتها على المنافسـة، لذا سنحـاول معـرفة ذلك غیـر إن تحـدید مدى تأثیر حصول 
فر المؤسسة على شهادة اإلیـزو في تعـزیز قدرتها على مواجهة منافـسیها أمر صعب، السیما وأنه لم تتو 

معطیات عن القطاع، إال أن النتائج الواردة في التقریر السنوي لنتائج النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسة 
 :یمكن أن یعكس تأثیر ذلك على تنافسیة المؤسسة وهذه النتائج هي

 .بعـد اإلیزو 60.26%قـبل اإلیزو إلى  67.11%انخـفاض في معدل استهالك المواد من  .1

تم تمویلها ) ملیون دینار125(تثمارات مهمة بعـد حصـولها على شهادة اإلیزوأنجـزت المؤسـسة اس .2
 .بالكـامل من طـرف المؤسـسة وهذا دلیل على تحسن الوضعیة المالیة للمؤسسة

تمكـنت المؤسـسة نتیجـة لإلجـراءات التي اتخـذتها مباشـرة بعد حـصولها على شهـادة اإلیـزو من  .3
 اإلیـزو  قـبل MWT/Tonne 1441اقـة الالزمـة في العملیـة اإلنتاجیة  من تخـفیض في معدل استهالك الط

 .بعـد اإلیـزو MWT/Tonne 1223 إلى 

وهذا من  2002ملیون دینار سنة  1.62فـرد ارتفعـت إلى  172تكـالیف التكـوین والتي شملـت  .4
 .أجل تكویـن األفـراد في مجاالت ضمان الجـودة 
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 .قة المؤسسة بشركائها االجـتماعـیینتحـسن ملحوظ في طبیعة عال .5

 .المؤسسة من تحـسین مستـوى أدائها بفضل اإلجـراءات الرقابیـة على الجـودة تمكن .6

إعادة هیكلة وتنظیم العمل بالمؤسـسة وتجنب العـشوائیة بتحـدید مهام ومسؤولیات كل فـرد في  .7
 .لیـل الجـودةالمؤسـسة لتحقیق الجودة في المهام التي یتوالها انطـالقا من د

استغـالل أمثل للمهارات الفـردیة والجماعـیة ونشـر المعارف الناتجـة عن مستـوى الممارسـات  .8
Savoir-faire  من خـالل اإلجـراءات التي اتخـذتها بغـرض تـدوین كیفـیة أداء المهام ضمن مخـتلف

مما یتیـح إمكانیـة إحـالل عـامل محـل  النشـاطات والوظـائف، وكل األعـمال التي یقـوم بها الفـرد بالمؤسـسة
 .آخـر

 . تخـفیض نسـبة األخـطاء والعـیوب في العملیة اإلنتاجـیة .9

في تحقـیق مبادئ النظـام المعـتمد،  هتخـفیض نسـبة الغـیابات نظرا إلحـساس كل فـرد بمسـؤولیـات .10
بعـد % 05من إلى أقل ) 1998-1997(قـبل اإلیـزو أي خـالل الفترة % 07حیث انخفـضت هذه النسـبة من 

أنظر (، باإلضافة لتخـفیض نسبة حـوادث العمل )2002-2001(، أي خـالل الفـترة حـصولها على اإلیـزو
وكل ذلك یعني تحقـیق معـدالت مرتفعـة من اإلنتاجیة وبالتالي قدرة أفضل على المنافـسة ) IV-2الجدول 

 . مقارنة بمنافـسیها

د المؤسـسة في صناع .11 ـة كوابـل الضغـط المتوسـط وكوابل التوزیـع في السـوق الوطنیة، وبالتالي تفـرّ
 .عدم وجود منافـسین داخلـیین إّال في مجال صناعة الكوابـل المنزلیـة والصناعـیة

تمیـز المؤسـسة في السـوق بحصولها على شهـادة اإلیزو، ماعـدا منافـس واحـد فقـط وهو مؤسـسة  .12
CABELتها تعـد أقـل جـودة من منتجـات ، إّال أن منتجـاENICAB حـسب الزبائـن في سبـر اآلراء. 

  .تمیـزها بجـودة منتجـاتها ومطابقـتها للمواصفـات العـالمیة .13
عطـاء بعض التسهیـالت للزبـون للتسـدیـد لمـدة أقصـاها%10تخـفیض األسعـار بنسـبة  .14  45 ، وإ

 .من الزبائن یـوم، مما یساعـد على جلـب وكـسب ثقـة العـدید

إن كل المؤشرات السابـقة الذكر تمكن المؤسـسة من التمیـز في السـوق، وتعـزز قـدرتها التنافسیة 
وحصتها في السـوق، وجلب العـدید من الزبائن، وهذا نتیجـة حصولها على شهادة اإلیـزو 

)ISO9002 :1994(و)ISO9001 :2000( على مثـل ، وهذا ما یفرض على المؤسسات ضرورة الحصول
هذه الشهادات، والعـمل وفقا لمواصـفات اإلیزو، ومن ثم العمل على التحسین المستمر في جمیع المهام 
والوظائف والبحث عن تحـقیق الجودة في كل النشاطات، ولما ال تحقـیق الجودة الشاملة، لما لها من دور 

  .فـعال في بناء مزایا تنافـسیة


