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عـز محد ا ال يسعين إال أن أ ،بعد إمتام هذا العمل           
 هعلى أن أمدني بالقوة و الصرب على مواصـلة هذ، جلّو
 جبزيل الشكر و عظيم التقديـرأتقدم  و، او إمتـامه دراسةال

قريب يف إخراج هذا العمل من إىل كل من ساهم من بعيد أو 
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لو غري هذا لكان  :إال قال يف غده ،ال يكتب اإلنسان كتابه يف يومه"    
 ،و لو ترك هذا لكان أفضل ،و لو زيد هذا لكان يستحسن  ،أحسن

و هو دليل على استيالء النقص على مجلة  ،وهذا من أعظم العرب
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تعد مسألة ترقية الصادرات الصناعية غري النفطية واالبتعاد عن األحادية يف التصدير واالنتقال من قطاع تصديري تقليدي إىل 
الدول إىل إدراكها، مما هلا من تأثري مباشر أغلب لتصدير من بني املسائل اهلامة اليت تسعى لقطاع تصديري غري تقليدي يركز على التصنيع 

  .حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية وغري مباشر على
صادراهتا عبارة عن حمروقات، عملت جاهدة  جلاليت تعاني من األحادية يف التصدير بالنظر لكون  على غرار الدول اجلزائرو
إدخال مجلة من السياسات واإلجراءات املالية،  تتضمنالصادرات  قيةصادراهتا وذلك من خالل تسطري إسرتاتيجية لرت ويعبغرض تن

املؤسسات الوطنية على التصدير واخرتاق األسواق  حتفيزإطار مؤسسي ملرافقة و توفريالضريبية، اجلمركية، التجارية، إضافة إىل 
  .الدولية

يف ترقية  عليهاالصادرات تربز ضرورة املراهنة  دفعإدارة اجلودة الشاملة يف  ضطلع بهوبالنظر للدور الذي صارت ت
ه هذ صادرات املؤسسات الصناعية اجلزائرية خارج قطاع احملروقات من خالل برامج تعمل على تأهيل تلك املؤسسات لتطبيق

هذا من  يةدولياجات املستهلكني يف األسواق اليف عملية اإلنتاج املوجه للتصدير ليتوافق مع احت اواعتماده فلسفة اإلداريةال
ترقية الصادرات عملية يتطابق مع املقاييس املطلوبة دوليا اليت تعد من أهم العقبات اليت تواجه من جهة أخرى لو ،جهة

  . الصناعية اجلزائرية خارج قطاع احملروقات
 الصناعية اجلزائرية اتلمؤسسل اإلطارات اإلدارية مدى إدراكجاءت هذه الدراسة للوقوف عند  ،ويف هذا السياق

، وقد أظهرت نتائج الدراسة االستطالعية توفر ألمهية إدارة اجلودة الشاملة يف عملية التصدير املصدرة خارج قطاع احملروقات
ندوات  أمهها تنظيم، لتخرج الدراسة جبملة من التوصيات لعل الشاملة لدى من مشلهم االستبيانمستوى مقبول لثقافة اجلودة 

املصدرة خارج قطاع احملروقات من أجل توضيح  الصناعية اجلزائرية اتلمؤسسل اإلطارات اإلداريةوحلقات عمل موجهة 
مفاهيم اجلودة الشاملة، أساليب حتقيقها وكيفية تعبئة مجيع أفراد املؤسسة حوهلا مع ضرورة اعتبار حتقيق اجلودة الشاملة 

 .عملية مستمرة وشاملة موجهة باحتياجات ورغبات الزبون الداخلي واخلارجي وعلى  املدى البعيد

املصدرة ترقية الصادرات، املؤسسات الصناعية اجلزائرية قيم اجلودة الشاملة، اجلودة، إدارة اجلودة الشاملة،  :حيةالكلمات املفتا
 .خارج احملروقات

 

  
 



 
Abstract: 
The promotion of non-oil industrial exports and the transition from a 

traditional export sector to an export sector focusing on industrialization for 
export are among the important issues that most countries seek to achieve, this has 
an impact on economic and social development goals. 

Algeria, which suffers from monopolies in export, all exports are 
hydrocarbons. It has worked hard to diversify exports through an export 
development strategy that includes a set of fiscal, customs, and trade policies and 
procedures, as well as an institutional framework to accompany and encourage 
national export enterprises. 

Due to the role of the TQM in the payment of exports, it is necessary to adopt 
this philosophy in promoting the exports of Algerian industrial enterprises outside 
the hydrocarbons sector through the programs of institutional qualification to 
implement this philosophy and adopt it in the production process to meet the needs 
of consumers in the international markets. 

This study aims to determine the extent to which the administrative 
frameworks of the Algerian industrial enterprises exported outside the 
hydrocarbons sector are aware of the importance of TQM in export. The results of 
the survey showed that the quality of the TQM is acceptable to those surveyed. 
Quality certification in compared to non-quality enterprises. 

Finally, the study posed a number of recommendations, the most important of 
which are organize of seminars and workshops directed at the administrative 
frameworks of the Algerian industrial enterprises to clarify the concepts of total 
quality, methods of achieving them and how to mobilize all the individuals around 
them. 
 
 

Keywords: Quality, Total Quality Management, Total Quality principles, Export 
developed, Algerian industrial enterprises exporting non-hydrocarbons. 
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  :تمهيد

 األجنيبتعد مسألة التصدير حمورا جوهريا يف رسم السياسات االقتصادية ملختلف الدول ملا تدره من تدفقات للنقد  
تغطية ما حتتاجه اتمعات من سلع وخدمات ضرورية، لذلك جند أن نشاط  إىل باإلضافة ،عملية التنميةحنو الداخل لتمويل 

، ملا تشكله الصادرات من قوة حمركة للنمو اهليكل االقتصادي للدول تنويعوالتصدير حيتل مرتبة هامة يف بناء وتطوير 
ترهن مصري الدول يف حال عدم تنوعها وخلوها لكن وبالقدر الذي تلعبه الصادرات يف تسريع النمو االقتصادي، ، االقتصادي

 ألسواقا رهنيجيعل اقتصادها ما لصادرات، ا جلعلى  روقاتاحملأين هتيمن كما هو حال اجلزائر  من الصادرات املصنعة
أين تراجعت أسعار النفط بشكل كبري وتسببت يف  1986سنة  أزمة، وخري دليل على ذلك البرتول أسعاروتقلبات  الدولية

أين مت وكل هذا راجع إىل النهج الذي تبنته اجلزائر عقب االستقالل  ،احلركة التنموية إعاقةالصادرات وبالتايل حصيلة اخنفاض 
ردات من املادة األولية ووسائل األولوية للقطاع العام والصناعات املصنعة والصناعات الثقيلة خاصة مع اعتماده على الوا منح

وذلك بانتهاج إسرتاتيجية وطنية لرتقية  برتولاإلنتاج بشكل كبري، وهو ما أدى بالدولة اجلزائرية إىل التفكري يف مرحلة ما بعد ال
لبناء اقتصاد متنوع الدولة جاهدة سعت  حيث، التصديرللخروج من قوقعة االقتصاد أحادي الصادرات خارج احملروقات 

جيد طريق مل  ، غري أن هذا التوجه خارج قطاع احملروقاتالصناعية الصادرات  رقيةمن خالل التوجه حنو ت املصادر واملداخيل
إىل أدنى املقومات اليت جتعله قطاعا اسرتاتيجيا، حيث  وافتقاره، خارج احملروقات الصناعيقطاع نظرا هلشاشة ال، النجاح

 أنهيكلية كبرية، السيما  بإصالحاتحظيت الصناعة  األداءم، لكن حرصا على حتسني انطلقت املسرية التصنيعية من العد
ايا الناجتة عن املزمن  الستفادةيستوجبها االندماج يف املنظومة االقتصادية العاملية ل ضرورة أضحتترقية الصادرات الصناعية 

           .        حترير التجارة الدولية

ة، وكذا الدولي األسواق إىلالوصول  يفعلى رفع مقدرة املؤسسات الوطنية  أساسا تمدتع الصناعية الصادرات رقيةت إن
صناعية مالئمة  إسرتاتيجية إىل، لذلك فتنمية الصادرات حتتاج اإلنتاجحتسني نوعية املنتجات واستخدام التقنيات احلديثة يف 

، و يف هذا السياق دوليةواق  الج الوطين يف األسالقدرة التنافسية النوعية للمنت تقوية بغرض التصدير و اإلنتاجتعمل على تنويع 
على الدور املهم لتبين نظام اجلودة الشاملة يف حتقيق طفرة نوعية مهمة الصناعية  ؤسساتاملالعديد من الذي حققته  النجاحؤكد ي

  .و كبرية على مستوى اجلانب التصديري فيها
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  :تتمحور حول السؤال الرئيسي اآلتيالدراسة  فإن إشكاليةعلى ما سبق،  بناء

 اأساسي احمدد إدارة اجلودة الشاملةخارج احملروقات املصدرة الصناعية اجلزائرية  اتلمؤسساإلطارات اإلدارية ل عتربهل ت
  ؟رتقية الصادراتل

 :  هذا و تقتضي معاجلة و حتليل هذه اإلشكالية طرح التساؤالت الفرعية اآلتية

 ؟ املصدرة خارج قطاع احملروقات إىل اجلودةلمؤسسات الصناعية اجلزائرية ل اإلدارية طاراتاإل نظرة فيما تكمن .1

 ؟إدارة اجلودة الشاملة بقيم خارج قطاع احملروقات الصناعية اجلزائرية املصدرة اتلمؤسسل اإلدارية طاراتاإل متلهل  .2

 املستهلك األجنيب؟ بالصناعية اجلزائرية املصدرة خارج قطاع احملروقات  اتاملؤسسما طبيعة عالقة  .3
 

  
  :اآلتية الفرضية الرئيسيةلإلجابة على اإلشكالية  املطروحة، سنعتمد على 

رتقية ل اأساسي احمدد إدارة اجلودة الشاملةاجلزائرية خارج احملروقات  الصناعية اإلطارات اإلدارية للمؤسسات عتربال ت
  .الصادرات

  :اآلتية الفرضيات الفرعيةكما سنعتمد على 
التأكد من  عملية أهناللجودة على  خارج احملروقات الصناعية اجلزائرية املصدرة اتلمؤسسل اإلدارية طاراتاإل نظرت -

 ؛مطابقة املنتج للمواصفات احملددة مسبقا

 لمؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج احملروقات بقيم إدارة اجلودة الشاملة؛اإلدارية ل طاراتال تلم اإل -

ملنتج دون رصد توفري اعلى  األجنيب باملستهلك املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج احملروقاتعالقة قتصر ت -
 .آرائه أو مقرتحاته

  
  

  

  



 
 

  ث

 

 
لى اختيارنا هلذا املوضوع لعدة أسباب ميكن تلخيصها يف كونه أحد أهم املواضيع االقتصادية اليت مازالت تطرح ع وقع        

خارج احملروقات ضعيفة و قليلة التنوع رغم اجلهود اجلزائرية الصناعية  املؤسسات صادراتالساحة الوطنية، حيث مازالت 
إىل عدم األخذ بأسلوب نظام جودة كفء و فعال يف  أساسا ك من وجهة نظرنااليت بذلتها الدولة، منذ عدة سنوات، ويعزى ذل

الصناعية جمال حتديد و تصميم املنتجات املوجهة للتصدير، و هي مشكلة جديرة بالبحث و العناية حتى تكون املنتجات 
 .األسواق الدولية اقاخرتاملهيأة للتصدير على مستوى اجلودة العالية مبا ميكنها من  خارج احملروقات اجلزائرية

  

 
 الصناعية على ضرورة ترقية الصادراتاليوم وأكثر من أي وقت مضى تستمد هذه الدراسة أمهيتها من تزايد التأكيد         

 و ذلك ألن احملروقات،التبعية املزمنة لقطاع خلروج من تيجي يف كيفية ااجلزائرية خارج احملروقات من خالل التفكري االسرتا
ر على هذا القطاع أسفر عن هشاشة االقتصاد الوطين وزيادة خماطر تعرضه ألي اضطرابات تصيب أسواق اجلزائ اعتماد

إىل ، هذا ما يدعو املؤسسات الصناعية اجلزائرية خارج قطاع احملروقات  ي اليوماجلزائراالقتصاد  يشهده، و هو ما احملروقات
على مستوى العديد من الدول اليت كانت تصنف يف خانة الدول األكثر  أسلوب أثبت جدواهعلى  تمادباالعحتضري نفسها 

واليت تتيح للمؤسسات تقديم  اجلودة الشاملةتطبيق فلسفة إدارة على  ا األسلوب مبينوهذ ،افتقارا للموارد الطبيعية والثروات
اعتماد إدارة اجلودة الشاملة إىل فهم أفضل الحتياجات وتوقعات منتجات أكثر اجتذابا للمستهلك من حيث اجلودة، إذ يؤدي 

  . املستهلك
 

 
خارج اجلزائرية  الصناعية املؤسسات  صادراتترقية يف مقاربة اجلودة الشاملة  أمهيةإبراز الدراسة إىل  هتدف هذه        

ا مبا يعزز القدرات التصديرية لالقتصاد الوطين هلاإلعداد على التعبئة و، و العمل هلاحماولة رسم تصور مستقبلي مع احملروقات 
حتقيق املطابقة ملعايري اجلودة والسالمة اليت و تنافسية منتجاته يف األسواق الدولية، حيث يكمن الرهان على املستوى الدويل يف 



 
 

  ج

 

السلع املصدرة إليها، كما يتم اشرتاط شهادات  تطبقها الدول املستوردة وخاصة املتقدمة منها أين يتم فرض شروط فنية على
  .تفيد بإجراء اختبارات معينة على السلع اليت تستوردها واليت ال تطلب عادة من املنتجني احملليني يف الدول النامية

  

 
وعملية إثباهتا ميدانيا، لذلك اعتمدنا  فرضيات الدراسةال بد لكل دراسة علمية من منهج عملي إلحداث انسجام بني 

دقيق التوصيف الالذي يركز على  الوصفي التحليلي، نهجاملجمموعة من املناهج أين اعتمدنا على  لتحليل موضوع حبثنا على
أهم م هذا املنهج يف سرد استخدمت احيث  ،مضامينها والعالقات الرابطة بينها ومن ثم حتليل للظواهر االقتصادية املختلفة

املنهج االستقصائي هبدف التعرف  اعتمدنا ، كمااجلودة الشاملة وفلسفة إدارة الصناعية ية الصادراترتقالتعاريف املرتبطة ب
لمؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج قطاع احملروقات، مببادئ إدارة اجلودة ل اإلدارية طاراتاإلإملام  على درجة

ت املؤسسة، وكذا حماولة الوقوف على الواقع التطبيقي لربامج ة العمل هبا من أجل ترقية صادراالشاملة، ودرجة إدراكهم ألمهي
الذي ينطلق من املعلوم الكتشاف اهول، ومن العام  منهج االستنباطعلى أيضا يف جانب من هذه الدراسة  كما مت، اجلودة هبا

عملية تبين نظام إدارة عرفة املشاكل و العوائق اليت تواجه حماولة محماولة الستشراف املستقبل و هذا من خالل  إىل اخلاص،
اجلودة الشاملة يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج احملروقات كأحد متطلبات بناء إسرتاتيجية ترقية الصادرات 

  .الصناعية خارج احملروقات

املسح املكتيب ألكرب عدد ممكن من املراجع العربية  ل يفتتمث، فيف هذه الدراسة املستخدمةبالنسبة لألدوات و        
لى الوقوف ع أين متواألجنبية منها و كذا الدوريات و امللتقيات الوطنية و الدولية، رسائل املاجستري و أطروحات الدكتوراه، 

كبنك ئر واليت تصدر عن اهليئات الرمسية البيانات املتعلقة بالتصدير يف اجلزاالتقارير ومت االستعانة بما تناولته هذه املراجع، كما 
تشخيص دقيق لواقع التصدير الصناعي خارج احملروقات يف الستخدامها يف ، اجلزائر واملديرية العامة للجمارك اجلزائرية

حيث مت االعتماد يف تصميمه على اخللفية إدارة اجلودة الشاملة،  قيماستبيان، حماوره  جراءإ ، باإلضافة إىل ذلك متاجلزائر
إلطارات ا لعينة منوجه واالنتهاء من االختبارات الالزمة وبعد الضبط النهائي لالستبيان  إلدارة اجلودة الشاملة،النظرية 



 
 

  ح

 

على هبدف الوقوف تنشط يف جمال التصدير  لمؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج قطاع احملروقات واليتل اإلدارية
  . مدى إدراك وإملام هذه الفئة بأمهية وقيم إدارة اجلودة الشاملة يف عملية التصدير

  

  
حسب الصادرات  رقيةإدارة اجلودة الشاملة وت ضمن حقل -مت االطالع عليهااليت -تتمثل أهم الدراسات السابقة        

  :يف اآلتيالرتتيب الزمين لصدورها 
دور اجلودة الشاملة يف تنمية الصادرات املصرية مع التطبيق على قطاع : حتت عنوان" داليا عادل رمضان الزيادي"دراسة  .1

ركزت على اجلودة الشاملة كمدخل لتنمية الصادرات  الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري، )2006( "الغزل والنسيج
هذه الفلسفة اإلدارية، أهدافها اص، من خالل التعريف مببادئ املصرية بشكل عام و صادرات الغزل و النسيج بشكل خ

أدواهتا، كما تطرقت إىل إسرتاتيجية تنمية الصادرات يف مصر و قد ركزت يف هذا اإلطار على السياسة التصديرية بالنسبة و
ل الفرتة املمتدة من لقطاع الغزل و النسيج عناصرها و أهدافها، لتختتمها بدراسة تطبيقية على مستوى هذا القطاع خال

التعرف على نظام اجلودة يف مؤسساته و حتديد باإلضافة إىل ، وهذا ملعرفة املشاكل اليت تواجه القطاع، 2005إىل  1995
  .دور اجلودة الشاملة يف تنمية صادرات القطاع

لنظام إدارة النظرية  تعرضها للخلفيةوبشكل عام فإن هذه الدراسة تلتقي مع موضوع حبثنا يف مجلة من النقاط أبرزها             
،كما ختتلف عنه يف عالقة هذا النظام بإسرتاتيجية تنمية و تطوير الصادرات حتليل طبيعةاجلودة الشاملة، مراحل تطورها و 

يكفي أن يكون توجها متكامال ال  البد التصديرف ،تركز على قطاع معني بلكافة القطاعات ال تشمل عدة نقاط منها أهنا دراسة 
، كما جيب أن يتنوع قطاع التصدير سواء يف السلع اليت يقوم مؤسسات قطاع معني دون اآلخرأو  منفردة أن تسعى إليه مؤسسة

بتصديرها أو يف الدول اليت يصدر إليها حتى ال يكون النشاط االقتصادي الوطين مرهونا بسلعة واحدة أو مبجموعة حمدودة من 
  .حمددةنطقة جغرافية مبالسلع أو 

التنظيم التعاوني و إدارة اجلودة الشاملة بني إسرتاتيجية التغيري و إسرتاتيجية : يف كتابه" كمال محدي أبو اخلري"دراسة. 2
تطورها كما تعرض إىل إسرتاتيجية  مراحلو تطرق فيه الكاتب إىل جذور اإلدارة باجلودة الشاملة، )2010( التصدير



 
 

  خ

 

قد ، ودوليةصديري خيرتق األسواق الحتديات عملية حتويل االقتصاد املصري إىل اقتصاد ت مواجهة التصدير يف مصر ومتطلبات
شدد يف هذا السياق على أن كل منظمة عليها أن تبذل أقصى طاقاهتا البحثية و العلمية لتنفرد مبزيد من اجلودة عن طريق 

التنافسية اليت حتقق اخرتاق األسواق و كسب رضا  جهودها اإلضافية اخلاصة، ليكتسب إنتاجها و خدماهتا مزيدا من املزايا
املستهلكني و العمالء، علما و أن األسواق تتغري باستمرار و هذا يتطلب احلاجة لتبين إسرتاتيجية جديدة تركز على القطاعات 

إحداث التغيري يف ثقافة  على داليت متتلك فيها الدولة ميزة نسبية، تبدأ بالقطاعات اليت حتتل مكانة كبرية يف الصادرات و تستن
املنظمات، و بذلك ستزداد القدرة على زيادة احلصص السوقية بشكل كبري يف األسواق العاملية و سوف يسهل حتديد املواقع يف 

  . تلك األسواق
الشاملة االعتماد على اجلودة  منها إبراز أمهيةوبشكل عام فإن هذه الدراسة تلتقي مع موضوع حبثنا يف مجلة من النقاط 

، كما ختتلف من خالل شرح ماهية اجلودة الشاملة، أساليب حتقيقها وكيفية االلتزام هبا كمدخل اسرتاتيجي لرتقية الصادرات
الرتكيز على إسرتاتيجية التصدير يف مصر والبحث يف متطلبات حتقيق تنويع الصادرات املصرية وهذا عنه يف عدة نقاط منها 

          . منها اليت تناسب حالة االقتصاد املصريرب الرائدة يف هذا اال الستشفاف الدروس دون التعريج على بعض التجا
احملروقات يف اجلزائر  الصناعية خارجترقية الصادرات "بعنوان " حسينة بن يوسف"دراسة .3

)20002010("2012 ،من خالهلا إبراز توجه سياسة ترقية  ةالباحث تحاول الدراسة عبارة عن رسالة ماجستري
أهنا تبقى  تمن قبل الدولة ، واليت الحظاملنتهجة أهم الوسائل واإلجراءات اجلزائرية خارج احملروقات والصناعية درات الصا

ءات إىل أنه وبالرغم من اإلجرا تاليت تعترب ضرورية و مكملة، و  قد توصلا لنقص بعض اجلوانب االقتصادية وغري كافية نظر
اجلزائر للرفع من قيمة الصادرات خارج احملروقات إال أن هذه األخرية بقيت تراوح مكاهنا، و ذلك لكون مجيع  انتهجتهااليت 

  .اإلجراءات ترقيعية
الرتكيز على املتطلبات الضرورية لرتقية عموما، فإن هذه الدراسة تلتقي مع موضوع حبثنا يف عدة نقاط أبرزها و              

عن طريق وضع املستهلك نصب األعني أثناء القيام باإلنتاج من الصادرات خارج احملروقات ومنها نذكر املطابقة ملعايري اجلودة 
 ة أماماملتاح فرصال عدم إبرازيف عدة نقاط منها  هذه الدراسة مع موضوع حبثنا ، كما ختتلفحيث النوع و الكم املطلوب



 
 

  د

 

 ة الزمنية اليت تغطيها كل دراسةالفرتهذا فضال عن  األسواق الدولية خرتاقال رج احملروقاتخااجلزائرية  ةالصناعي الصادرات
  .اجلودة واألنظمة احلديثة يف إدارهتا مع إمهال

  

 
حتتوي خامتة  تسبقهم مقدمة وتليهم ة فصولثالث إىلالدراسة  تقسيم متيف سياق اإلجابة على اإلشكالية املطروحة  

 ترقية الصادراتأسس على  الفصل األولشتمل قد ا، و دراسةوآفاق ال اقرتاحاتعلى أهم النتائج اليت مت التوصل إليها و كذا 
 علىفصل الثاني ال ىحتو؛ هذا فيما االصناعية وأهدافها فضال على التعريج على بعض التجارب الدولية الرائدة يف هذا اال 

الفصل ؛ أما ية للمؤسسات الصناعيةالتصديررفع القدرات ا يف دورهاإلطار النظري والتطبيقي لفلسفة إدارة اجلودة الشاملة و
خالل الفرتة املمتدة خارج احملروقات اجلزائرية الصادرات الصناعية ومؤشرات  لواقعدراسة حتليلية  يف جزء منه تضمنف الثالث

، ويف اليت حتول دون ترقية هذا النوع من الصادرات عوقاتاملعرض ، باإلضافة إىل 2015وإىل غاية سنة  2010من سنة 
لمؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة ل اإلدارية طاراتاإلإجراء دراسة استطالعية لعينة من جزء آخر من هذا الفصل مت 

 إدارة اجلودة الشاملة ومدى االلتزام هبا عمليا، ليختتم هذا الفصلخارج قطاع احملروقات خبصوص األفكار املعربة عن قيم نظام 
يف إطار إدارة اجلودة خارج احملروقات املؤسسات الصناعية اجلزائرية صادرات عملية ترقية تقديم املتطلبات الالزمة لنجاح ب

  .الشاملة
 

 
 اهتللجانب املعريف واألكادميي خبصوص موضوع إدارة اجلودة الشاملة وقدرمن إثراء هذه الدراسة  سهم بهرغم ما قد ت

ا ، إال أهنبصفة عامة واملؤسسات الصناعية اجلزائرية صادرات املؤسسات الصناعية على توفري  فرص لنجاح عملية ترقية
فئة دراسة االستقصائية على ، وهذا نظرا لبعض النقائص املسجلة كاقتصار الاخاصة يف اجلانب التطبيقي هل ةبقى حمدودت

على فهم ما ورد باالستبيان من أفكار، ما جعلها غري شاملة لكل الفئات األخرى  ة، لالعتقاد بعدم قدرةإلدارياإلطارات ا
األطراف الفاعلة يف املؤسسة، على اعتبار أن فلسفة إدارة اجلودة الشاملة ال تستثين أي طرف، مهما كان موقعه يف التنظيم 

  .ته العلمية واملهنيةومؤهال



 
 

  ذ

 

دور اجلودة الشاملة يف قلة املراجع اخلاصة مبوضوع  يف هبذه الدراسةالقيام  أثناءتتمثل الصعوبات اليت واجهتنا هذا و
واألطروحات اليت هي  رسائلامللتقيات والفهي تنحصر يف بعض ااالت ك ن وجدتإ، وصادرات املؤسسات الصناعية ترقية

  .يف واقع األمر قليلة جدا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ضمن هذا الفصلیت     

   ؛رتقية الصادرات الصناعيةل فاهيمياملاإلطار 

 ؛ترقية الصادرات الصناعيةات ــــيـــــآل 

 ترقية الصادرات الصناعية يف جمال الرائدة الدوليةتجارب بعض ال. 
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على حد سواء، باعتبارها الوسيلة اليت ميكن الدول املتقدمة و النامية  جلحتتل الصادرات مكانة هامة يف اقتصاديات 

مبوجبها للدول تصريف فوائض إنتاجها احمللي و توفري النقد األجنيب الالزم لسري عملية التنمية االقتصادية فيها، و تغطية ما 
  .حتتاجه من سلع و خدمات، إضافة إىل دعم سعر الصرف، و التخفيف من أعباء املديونية اخلارجية

النمو االقتصادي و يعرض عملية  يقيد بل ويعرقل دولةالرتكز السلعي يف هيكل صادرات أي احثون على أن يتفق البو   
تنويع بأن  االقتصادية اتتولدت قناعات راسخة لدى واضعي السياسو على هذا األساس  ،إىل اخلطر التنمية االقتصادية

إىل االبتعاد عن تصدير السلع األولية املعروفة بعدم  من الدول حكومات العديد، مما دفع بناء قاعدة تنافسية مفتاح الصادرات
التوازنات املرونة السعرية و الدخلية يف األسواق الدولية، باإلضافة إىل التذبذب احلاد يف أسعارها و ما له من آثار سلبية على 

تشجيع  سياسة اعتمادل الواردات و إحال سياسة، كل هذه العوامل أدت بالدول إىل التخلي تدرجييا عن االقتصادية الكلية
عدم جدواها يف  األوىل السياسة بعد أن أظهرتو هذا  ،قتصاديةرفاهية االالالستدامة معدالت النمو و  الصادرات الصناعية

د حيث كانت تبدأ باحلد من الواردات وتنتهي باسترياد اخلامات واملوا ،صادراتهمتوازن و متنوع يف  قتصادابناء إىل الوصول 
رفع األداء التصديري إىل ترقية الصادرات  سياسةتطمح باملقابل  ،يعرقل عملية التصديراألولية باإلضافة إىل سلع االستهالك مما 

توفري جو يتالءم وحيفز االستثمار غري تضخمية، فضال على حقيقية هم يف توفري بيئة اقتصادية تتميز مبعدالت منو ا، مبا يسللدول
 .ةاالقتصادي تنميةيدفع بذلك  قاطرة الاحمللي واألجنيب و

تقسيم هذا  رتأيناا، ترقية الصادرات الصناعيةأسس اإلملام ب قصدالطرح السابق و  على ضوءمن هذا املنطلق، و   
دداهتا حمو ترقية الصادرات الصناعيةسياسة على اإلطار املفاهيمي ل ألولاملبحث ايشتمل  الفصل إىل ثالثة مباحث،

فيعرج  املبحث الثالث، أما ترقية الصادرات الصناعيةاآلليات املساعدة على بعض  نياملبحث الثا ما يتضمنبيناألساسية، 
         .الصادرات الصناعية رقيةب الدولية الرائدة يف جمال تعلى بعض التجار
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   ترقية الصادرات الصناعيةاإلطار المفاهيمي ل: ولحث األالمب

سواء، و لذلك اهتمت العديد من الة لكل من الدول النامية و املتقدمة على حد ضرورالصادرات تنويع هيكل عد ي
إعطاء هتدف إىل  و ترتكز على جمموعة متكاملة من األساليب و اإلجراءاتاليت  ترقية الصادرات الصناعيةسياسة الدول ب

  .إىل األسواق الدولية للسلع املصدرة ة قويةدفع
  

 
  ترقية الصادرات الصناعيةمفهوم  : الأو 

جمموعة من اإلجراءات و الوسائل املختلفة، اليت :"ابأهن الصناعية الصادرات (*)ترقية" Krouger" "كروجر" يعرف
ترقية  "بد الرزاقحممود حامد ع"ف عرهذا وي ،1"على سلعة واحدة قتصارايتم إتباعها لتحفيز مجيع السلع املصدرة دون 

الدولة، هبدف التأثري على كمية تنفيذ جمموعة من اإلجراءات و الوسائل املختلفة على مستوى :"بأهنا الصناعية الصادرات
 بأن" Blassa" "بالسا"  و يرى ، 2"قيمة صادراهتا، مبا يؤدي إىل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات احمللية يف األسواق العامليةو

تلك اإلسرتاتيجية اليت هتدف إىل زيادة الصادرات من خالل تقديم حوافز سعرية غري متحيزة :"هي صادرات الصناعيةترقية ال
   .3"لصاحل صناعات بدائل الواردات

ترقية الصادرات الصناعية على أهنا الرتكيز بشكل  أساسي على  ميكن تعريفومن خالل التعاريف السابقة     
التسويق يف السوق وهذا جلميع الصناعات اليت تتوفر هلا فرصة تصدير منتجاهتا، ويعين ذلك أن  التصدير للسوق اخلارجية

احمللية حيظى بأمهية أقل، فهي تعتربه املسئول األول عن متويل خطط التنمية على أساس ذاتي، ذلك أن جانبا هاما من 
ال ميكن إشباعه إال باالسترياد من  عادة الستهالكيةاحتياجات التنمية من السلع الوسيطة واالستثمارية، وحتى من السلع ا

  .احتياجات تلك اخلططاخلارج، وال بد من توفري حصيلة جيدة من الصادرات لتمويل 

                                                             
دة و أصلها رقى مبعىن ارتفع (*)   .الرتقية هي النمو و الز

لة ماجستري ارس دراسة حالة املؤسسات الصغرية و املتوسطة،: أثر تنمية الصادرات غري النفطية على النمو االقتصادي يف اجلزائرمصطفى بن ساحة،  1
  .91، ص2010/2011التجارية و علوم التسيري، املركز اجلامعي غرداية، العلوم ، معهد العلوم االقتصادية و يف العلوم االقتصادية

دة الصادرات و دعم التنمية الصناعيةحممود حامد عبد الرزاق،  2   .34، ص2006، القاهرة، مكتبة احلرية للنشر و التوزيع، تكنولوجيا املعلومات و ز
العلوم ، أطروحة دكتوراه دولة يف احلوافز والعوائق: أثر تنمية الصادرات غري النفطية على النمو االقتصادي يف البلدان الناميةوصاف سعيدي،  3

  .41−40ص ص ،2003/2004، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، االقتصادية
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  ترقية الصادرات الصناعية سياسة أهداف: ثانيا
1 :إىل حتقيق ما يأتي ترقية الصادرات الصناعية سياسة ترمي الدول النامية من خالل تطبيق 

لة وهذا يساهم يف تقليل اهلدر والضياع عامأكرب جزء من املوارد املتاحة وأيدي  الصادرات من خالل استخدامتنويع  .1
 هبا فتزداد درجة استخدامها واالنتفاع هبا؛

واليت من املفرتض أن تكون قادرة على منافسة الصناعات املماثلة  احمللية اليت ستحل حمل الوارداتتطوير الصناعات  .2
األمر الذي يفرض زيادة الكفاءة اإلنتاجية لتلك الصناعات مما يتيح هلا تقليل  ،األسواق الدوليةديرها إىل هلا عند تص

التكلفة وحتسني النوعية، ومن جهة أخرى فإنه قد حيدث أحيانا أن تتوسع وتتنوع تلك الصناعات وخيصص جزء منها 
 ؛ للتصدير بعد سد حاجات السوق احمللية

وذلك ألن إجراء جمموعة العمليات التحويلية على اخلامات واملواد احمللية من شأنه  ،كرب لالقتصادتوليد قيمة مضافة أ .3
القيمة املضافة للدخل والناتج احمللي  فيؤدي ذلك بدوره إىل زيادة ،إعطائها قيمة أكرب من قيمتها األولية قبل التصنيع

 اإلمجايل؛

واليت تقضي بدورها تدرجييا على آثار تقسيم العمل  ،ة احللقاتاملساعدة على إقامة الصناعات التصديرية املتكامل .4
الدويل والذي تتخصص مبوجبه الدول النامية يف إنتاج وتصدير املواد اخلام اليت تستفيد منها الدول املتقدمة يف 

 صناعاهتا املختلفة حيث يؤهلها لذلك تقدمها العلمي والتكنولوجي؛

توفري قدر من العمالت األجنبية يفي باسترياد مستلزمات اإلنتاج ختفيف الضغط على موازين املدفوعات و .5
 واالستثمار؛

منو االقتصاد  دعم موقف امليزان التجاري للبلد من خالل زيادة نسبة الصادرات مقارنة بالواردات، األمر الذي يؤثر يف .6
 احمللي؛

                                                             
ن،  - :أنظر  1   ، ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصاديةسياسة التصدير يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصاد املوجه و اإلصالحاتالعريب بوز

  ؛32، ص2000/2001كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
ليلية للتجربة الليبية يف التصنيع للفرتة دراسة نظرية حت: إسرتاتيجية التصنيع يف الدول النامية، مرمي عيسى دمحم مهىن -           

لد اخلامس، العدد  ،1973−2010 راك، األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ا   .95-94ص ص، 2014، 12أما
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، مما يوفر على الدولة بشكل منتظم جنيبدعم عمليات التنمية من خالل احلصيلة اليت تقدمها الصادرات من النقد األ .7
 ؛إال عند الضرورة عدم التوجه إىل االستدانة من اخلارج

من قطاع إنتاج السلع غري القابلة للتبادل التجاري الدويل  فرة حمليا و إعادة ختصيص املوارداستغالل املزايا النسبية املتو .8
 ؛وزيادة القيمة املضافة منها الذي يتميز بارتفاع اإلنتاجيةإىل قطاع التصدير  -الذي يتميز بعدم الكفاءة نسبيا -

إىل  دفقو ذلك ألن االستثمار األجنيب يتو بشكل أساسي يف قطاع الصناعة ة و األجنبي االستثمارات احملليةجذب  .9
 ؛اإلنتاجي الذي يكون فيه العائد أعلى مقارنة بباقي القطاعات األخرىالقطاع 

عن طريق جلب املعرفة الفنية و املعدات  زيادة قدرة املنتج احمللي على منافسة املنتجات األجنبية يف اخلارج .10
 .و بطرق خمتلفة الرأمسالية

 

 
  ترقية الصادرات الصناعيةدوافع  : الأو 

؟ إن اإلجابة ترقية الصادرات الصناعية سياسةملاذا يتزايد إقبال الدول حنو تطبيق : أال وهوسؤال يثار يف هذا اال 
خصوصا  ترقية الصادرات الصناعية سياسةتنامي وانتشار تطبيق اليت أدت إىل على هذا السؤال تقودنا إىل سرد الدوافع 

   1:تاليةإىل األسباب ال ذلك أرجع الكثري من املختصني وقدستوى الدول النامية، على م
فشلها يف حتقيق التنمية يف إحالل الواردات لقد أثبتت إسرتاتيجية  :الواردات  إحالل جيةاتيإستر  عدم جدوى .1

ولية ابتداء من وسائل اإلنتاج من باحلد من الواردات وتنتهي باسترياد اخلامات واملواد األالنامية، ألهنا كانت تبدأ  دولال
يف حتقيق ما كان مرجوا منها  اإلسرتاتيجيةسلع ومنتجات نصف مصنعة إىل سلع االستهالك، وعموما يرجع فشل هذه 

والناجتة عن احلماية مما يعيق عملية التصنيع وحيد من حجم السوق احمللي وجيعل  اإلنتاجلعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف 
السلع املنتجة وارتفاع يف  أسعاريف  اية؛ كما ينتج عن احلماية غالبا ارتفاععتمد يف بقائها على استمرار احلمالصناعات ت

، كما أن معظم السلع املنتجة يف ظل هذه اإلسرتاتيجية هي ، مما يعرقل عملية التصدير ويولد الضغوط التضخميةاألجور

                                                             
  .53-52ص ص، 2005األردن، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية،  ،االقتصاد الصناعي، مدحت القريشي  1
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ع االستهالكي يف غالب األحيان يعتمد على املواد اخلام املستوردة األمر سلع استهالكية كمالية أو شبه كمالية، وأن التصني
وتعميق التبعية للدول الرأمسالية يف جمال السلع الرأمسالية، الذي زاد من تفاقم حدة مشكلة النقص يف العملة الصعبة 

 هيكلها باخنفاض حصة الواردات وبالتايل مل حتقق هذه اإلسرتاتيجية هدفها يف تقليل الواردات بل أحدثت فقط تغيريا يف
 من السلع االستهالكية وزيادة حصة الواردات من السلع الوسيطة والرأمسالية؛

واردهتا من كافة السلع األولية حيث اجتهت الدول الصناعية املتقدمة إىل زيادة النزعة احلمائية أمام  :النزعة الحمائية .2
يف عقد الثمانينات، باإلضافة إىل فرتات الركود العاملي الذي ساد معظم الصناعية، نتيجة لألزمات املالية اليت سادت و

االتفاقية العامة لتحرير غري التعريفية على إثر جناح  واجزو قد اجتهت الدول الصناعية إىل تبين احل الدول الصناعية، هذا
ثريا واضحا منذ منتصف السبعينات و قد أثرت هذه القيود تأ ،يف ختفيض متوسط التعريفات اجلمركيةالتجارة واخلدمات 

 على صادرات الدول النامية؛

و يرجع ذلك بصفة أساسية إىل اجتاه  غري صاحل الدول الناميةيف و هذا  :تدهور معدالت التبادل الدولية .3
 سلع الدوليةالرتفاع الشديد، مقابل اجتاه أسعار الل لدول املتقدمة إىل الدول الناميةأسعار السلع الصناعية اليت تصدرها ا

نظرا ملا حققته الدول الصناعية من  ،الطلب العاملي على املواد األولية جعو هذا نتيجة لرتا باستثناء البرتول إىل االخنفاض
املستخدمة يف إنتاج ) املستوردة(و تكنولوجي، مما ساعدها على ختفيض نسبة اعتمادها على املواد األولية  تقدم علمي

  السلع الصناعية؛

حيث أن السلع الرئيسية من املواد األولية املصدرة تواجه إما منافسة قوية من  :معدل النمو االقتصاديضعف   .4
و إما طلب ضعيف أو تدني يف أسعارها، و بالتايل فإن احلصيلة الضعيفة من العملة الصعبة  ،جانب املنتجات الصناعية

ادي، و بالتايل جيب أن تضمن حصيلة الصادرات قدرا سوف تؤدي يف األخري إىل ضعف واخنفاض يف معدل النمو االقتص
ترقية الصادرات إليه إسرتاتيجية  سعىعملية التنمية، و هو ما تالواردات اليت حتتاجها كافيا من العملة الصعبة لتمويل 

   ؛الصناعية
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و ذلك أن البلد الذي على تصدير سلعة واحدة أ :ةيمن السلع الرئيس  الصادرات  عدم استقرار عائدات .5
   .وما لذلك من أثر على التنمية االقتصادية أسعارها،عدد حمدود من السلع، يتعرض لدرجة أكرب من عدم االستقرار يف 

  ترقية الصادرات الصناعيةمتطلبات  : ثانيا
احملـاور  ، ال بـد أوال مـن إبـراز    ترقيـة الصـادرات الصـناعية    عمليـة اليت ترتكز عليها و األسس توضيح اإلجراءات قبل   

تنمية الصـادرات، و مـا ينبغـي اإلشـارة إليـه      ل توفري األرضية املالئمةاألساسية اليت ينبغي التأثري و العمل عليها بغرض  االتوا
هنا أنه ليس هناك منوذج موحـد صـاحل للتنفيـذ يف كافـة الـدول، و ذلـك بـالنظر الخـتالف الظـروف االقتصـادية، االجتماعيـة،            

ترقيــة بيئــة املناســبة لنجــاح عمليــة  هنالــك جمموعــة مــن الشــروط الالزمــة قصــد هتيئــة ال ن لكــو السياســية والثقافيــة للــدول، 
     1:ومن أمهها ميكن ذكر الصادرات الصناعية

  :االستقرار السياسي و االقتصادي .1

ه، التوجه حنو التصدير من عدمقرار  كبري على ريتأث) الدولية(اخلارجية  وإن للظروف االقتصادية سواء الداخلية أ 
وترتبط هذه الظروف إما حبالة النمو أو الركود االقتصادي للدولة، ففي حالة النمو تدعم حركة التصدير بينما تضعفه يف احلالة 

ل معها من حيث عامهذه احلاالت وغريها كحاالت التضخم والوضعية املالية للدول املت واملصدر يأخذ بعني االعتبارالثانية، 
  .بالعملة الصعبة احتياطها النقديجم حجم ديوهنا اخلارجية، وح

 إذ  ، ة للـدول عامـ لقيود املوازنة ال اإلسرتاتيجيةختضع  أاليتطلب  ترقية الصادرات الصناعية لسياسةإن التطبيق الفعال 

لتعزيـز  الوضـعية املاليـة السـليمة للحكومـة أداة فعالـة       وتعتـرب  ،جيب التقليل من إمكانية التمويل النقدي لتغطيـة العجـز احلكـومي   
حيث  ال يقل عن تأثري الظروف االقتصادية  اكما أن للظروف السياسية تأثري، ترقية الصادرات الصناعيةإسرتاتيجية مصداقية 

بلـد   بلـد االسـترياد و  كـل مـن   لنوعيـة األوضـاع السياسـية القائمـة يف      عالت الدوليـة املختلفـة ومنـها التصـدير ختضـ     عامال تزال امل

                                                             
  :  املوضوع ميكن الرجوع إىلللتفصيل يف  1
جامعة اجلزائر، كلية العلوم  ، ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصاديةدراسة حالة اجلزائر: أثر تطور الصادرات على التنمية االقتصادية، سنةمسرية بوال -

  ؛96-95، ص ص2000/2001االقتصادية و علوم التسيري، 
دراسة حالة –خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراهنة  ترقية الصادرات الصناعيةاخلارجية يف دور حترير التجارة عبد احلميد محشة،  -

  .57، ص 2012/2013علوم التسيري، العلوم التجارية و ، كلية العلوم االقتصادية و بسكرةجامعة  ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، -اجلزائر
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وحتـتم علـى املصـدر بـأن     لـة،  عاماملاملرتبطـة ب ية الداخلية غري املستقرة تضاعف من حجم املخاطر الوضعحيث أن التصدير، 
  .لني من هذا البلد أو بأن يطلب ضمانات أكثرعامل مع رجال األعمال واملتحيجم عن التعام

  :اإلطار المؤسسي .2
املؤسسات و اهليئات املستقلة اليت  على ضرورة خلق و إجياد جمموعة من ترقية الصادرات الصناعية عملية ترتكز  

ختدم و تسهل عملية التصدير؛ سواء ما تعلق منها برتويج املنتجات املوجهة للتصدير، أو ما يتعلق بتمويل الصادرات، أو ما 
خل الدولة تدمع وجوب  ،إخل...يرتبط بتبادل املعلومات التجارية و إقامة املعارض و التعريف باملنتج احمللي يف احملافل الدولية

  :و يتجلى ذلك من خالل، هذه العمليةلتأدية دور واضح يف 
 الصادرات ختطيط:  

يل حتديد اإلمكانيات التصديرية ذلك بإجراء حتليل كامل للموقف التصديري لكل قطاع و أيضا لكل صناعة، و بالتاو 
يعتمد جناح اإلسرتاتيجية على ة، حيث حتديد األولويات السلعية و اجلغرافيانتقاء الصناعات التصديرية الواعدة مع و

اختيار جمموعة من السلع غري التقليدية، و اليت جيب أن يتوافق إنتاجها مع متطلبات األسواق الدولية، كما يتوجب حتليل كل 
سوق من ناحية اجتاهات الطلب، املنافسة، حواجز الدخول، أسعار الصرف ومنافذ التوزيع، و اليت على ضوئها يتم وضع 

  .اجلغرافية السلعية وكذا ولوياتاأل

عموما، إن عملية ختطيط الصادرات تقوم على حتديد، إجياد ثم توطني الصناعات و األنشطة التصديرية ذات املردود 
االقتصادي اجليد و ذات القدرة على تعزيز العالقات التشابكية يف االقتصاد و استغالل ميزات البلد التنافسية، و قد انتهجت 

يد من الدول الصناعية الناشئة يف شرق آسيا أسلوب التخطيط التوجيهي املباشر لقطاع الصادرات فيها، و ذلك بغرض العد
  1:يأتي، و أهم هذه املؤشرات ما  مؤشرات خاصة وهذا عن طريقتنميته و تطويره على أسس متينة 

ؤشر بقسمة حصيلة صادرات السلعة بالعملة األجنبية حيسب هذا امل  :العائد من العمالت األجنبية لوحدة التكلفة احمللية -
  .على تكلفة إنتاج السلعة بالعملة احمللية

                                                             
بكر،   1 ، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد اخلمسون، السنة يثة لتنمية الصادراتاألساليب احلدمصطفى 

  .4-3، ص ص 2006اخلامسة، فيفري 
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حيسب هذا املؤشر بقسمة حصيلة صادرات السلعة بالعملة   :صايف العائد من العمالت األجنبية لوحدة التكلفة احمللية -
سلعة، على تكلفة إنتاج السلعة بالعملة احمللية مطروحا منها قيمة األجنبية، بعد طرح قيمة مستلزمات اإلنتاج املستوردة إلنتاج ال

، فإنه كلما ارتفعت قيمة املؤشرين السابقني كلما ارتفعت السلعة عامو بشكل .مستلزمات اإلنتاج املستوردة بالعملة احمللية
  .املصدرة يف سلم األولويات

  :اليت حتسب بالعالقة اآلتية و :األجنيب املطلوبة للحصول على وحدة من النقد التكلفة -
  

  
  مقدار االستثمار بالعملة احمللية؛:  I :حيث

                C  :تكاليف االنتاج اجلارية بالعملة احمللية؛  
               Xf  :صايف العائد السنوي بالعمالت الصعبة؛  
                T: عدد سنوات استغالل املشروع.  

هذا املؤشر بقسمة تكاليف االستثمار بالعمالت األجنبية على صايف العائد السنوي  حيسب :مؤشر طول فرتة السداد -
  .بالعمالت الصعبة

من اجلدير بالذكر التنبيه إىل أن اعتماد املؤشرات السابقة يعرتيه عدد من اإلشكاليات يف الواقع،  هو كإضافة ملا سبق، فإن      
ت و األسعار احمللية و العاملية يف املدى املتوسط و الطويل، غري أن حساب مثل هذه و اليت من أمهها صعوبة التنبؤ باجتاه النفقا

املؤشرات يعد أمرا ضروريا النتقاء الصناعات و األنشطة التصديرية الواعدة، و بالتايل رسم الربامج و السياسات التحفيزية 
 .1والتوجيهية الرامية إىل تعزيز القدرات التنافسية لالقتصاد الوطين

 
 

  

                                                             
بكر،   1   .4-3، ص صمرجع سبق ذكرهمصطفى 
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   :حتسني مناخ االستثمار -
اليت تسعى إىل التصدير، يلعب حتسني مناخ االستثمار السائد يف الدولة دورا هاما يف جذب االستثمارات األجنبية 

بدءا بتحسني اإلطار القانوني  بالتايل التأثري على أداء الصادرات، و يكون هذا التحسني بإزالة القيود على جماالت االستثمارو
حيث من شأن عدم استقرار التشريعات  أن من وجود قانون موحد خايل من الغموض و يتميز باالستقرار و الشفافية، إذ البد 

تثبط عزمية املستثمرين وتشل املبادرات لديهم، كما أن الغموض والضبابية اليت تتصف هبا القوانني املشرعة يف الدولة غالباً ما 
إال من  يأتيكما البد من أن يضمن احلماية هلم من املخاطر كالتأميم و املصادرة وهذا ال ، تؤدي إىل إرباك املستثمرين وانسحاهبم

خالل ضمان الشفافية يف وضع و تنفيذ السياسات و القوانني و اليت من شأهنا تقليص حالة عدم اليقني واخلطر الذي حييط 
رتبطة باالستثمار و تشجيع االتصال بني اإلدارات العمومية بالقرار االستثماري، كما أهنا تساهم يف تقليص تكلفة املعامالت امل

و القطاع اخلاص، فالشفافية تسمح خبلق مناخ تسوده الثقة بني املستثمرين و السلطات املالية والنقدية العامة، و تكفل هلم حرية 
تعاقدات، وحل النزاعات اليت تنشأ بني حتويل األرباح للخارج، باإلضافة إىل ضرورة وجود نظام قضائي يكفل تنفيذ القوانني و ال

القيام بعملية التقييم الدوري و املستمر آلثار السياسات املتخذة على هذا مع و السلطات العمومية بكفاءة عالية،  املستثمر
وتطهري احمليط  ستثمرينتطور مناخ األعمال لتحديد مدى تطابقها مع معايري املمارسة اجليدة واملتعلقة باملعاملة املنصفة لكل امل

باعتماد احلكم الراشد يف إدارة االقتصاد الوطين واعتماد الشفافية  االقتصادي من البريوقراطية و الرشوة والفساد، و هذا
وضوح و ملمة بكل اجلوانب وك و جعلها تتميز بأكثر شفافية وااللتزام بتطوير قوانني عمل البنباإلضافة إىل  ضمن كافة القطاعات،

 .مع تشجيع القطاع اخلاص تنسجماليت 

  : إزالة عقبات التصدير -

اءات استرياد السلع الوسيطة إجراليت يواجهها املصدرون، مع العمل على تبسيط  راقيلو هذا بالقضاء على الع
ن ، و حتسني األنشطة اليت سوف تزيد مو كذا إجراءات تصدير هذه السلع املستلزمات الالزمة لعملية إنتاج السلع املصدرة،و

حصيلة الصادرات، كما تقوم بتغطية الفجوة بني املوارد املتاحة و املوارد الالزمة هلذه العملية، باإلضافة إىل تقديم املساعدات 
للقطاع اخلاص عن طريق تقديم العديد من اخلدمات بداية من إمداد املصدرين باملعلومات عن الفرص املتاحة يف السوق الدويل 



 
 

11 
 

فضال عن تقديم الدعم للصادرات  تخصصة يف تصميم و تنفيذ برامج التسويق الدويل، هذاو حتى إعطاء مساعدات م
مجركية على السلع الوسيطة الداخلة يف إنتاج سلع التصدير، أو اعدات نقدية أو إعفاءات ضريبية والذي يتخذ شكل مسو

لدعم املصدرين من عرض منتجاهتم يف ميكن هذا ار، وتقديم أشكال أخرى من التسهيالت ملنتجي السلع املخصصة للتصدي
 .بأسعار منخفضة األسواق الدولية

مبا أن عمليات التصدير فعليا حتدث ما بني املؤسسات و ليس ما بني الدول، فقرار التوجه حنو  :تقديم حوافز التصدير -
مركزيا على غرار كوبا،  التصدير من عدمه متوقف على املؤسسة ، باستثناء بعض الدول اليت مازالت اقتصادياهتا مسرية

و يف هذا املضمار  ،فنزويال و غريها من الدول، و من منطلق أن كل مؤسسة جيب أن حتفز حتى تستطيع البدء بالتصدير
رتقية الصادرات تعد سياسة تقديم حوافز ضريبية و مجركية للمصدرين من السياسات الناجحة اليت اتبعتها الدول ل

وافز يف احلد من التضخم و تقليل تكلفة املنتجات املصدرة، و من ثم زيادة قدراهتا على ، حيث تساهم هذه احلالصناعية
 1:وتتضمن هذه السياسة اإلجراءات اآلتية ،األسواق الدوليةاملنافسة يف 

  اإلعفاء من ضريبة الدخل و الضريبة على األرباح الرأمسالية بالنسبة لألنشطة التصديرية؛ 

 ات الصغرية و املتوسطة اليت حتقق أهدافا تصديرية معينة؛اإلعفاء الضرييب للمؤسس 

 تثمارها يف مشاريع موجهة للتصدير؛منح مزايا ضريبية إضافية لألرباح املعاد اس 

  تشجيع ( من املواد األولية، اليت تدخل يف إنتاج سلع موجهة للتصدير، من الرسوم اجلمركيةإعفاء أنواع معينة
 ؛)راالسترياد هبدف إعادة التصدي

  رد الرسوم اجلمركية املسددة عن املواد األولية و املكونات اليت يتم استريادها بغرض استخدامها يف تصنيع بعض
 السلع املوجهة للتصدير؛

 ختفيض رسوم خدمات املوانئ على الصادرات. 

                                                             
  .613ص، 2005نهضة العربية، ، القاهرة، دار ال)مع دراسة التجربة املصرية(نظم متويل وضمان ائتمان الصادرات ، دمحم رأفت شعبان  1
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درات البلد لقضايا هذا و ينبغي عند وضع أي نظام ضرييب مراعاة النظم و قواعد التجارة الدولية، حتى ال تتعرض صا
  .إغراق أو أية قيود قد تضعها يف هذا املأزق

 

  1:و تشتمل هذه اخلدمات على العناصر اآلتية :توفري جمموعة متكاملة من خدمات التصدير -
  للتعرف على احتياجاهتا؛ األسواق الدوليةتوفري دراسات عن 

 بناء نظام للمعلومات التسويقية و التصديرية؛ 

 يم و تطوير املنتجات التصديرية؛إقامة مراكز لتصم 

  تقديم اخلدمات التسويقية من معارض و مراكز خدمة البيع و بعثات تروجيية و اإلعالن عن املنتجات الوطنية يف
 اخلارج؛

  توفري خدمات النقل الداخلي و اخلارجي، بيوت التسويق و مراكز البيع اخلارجية، باإلضافة إىل أنشطة التعبئة
 الرقابة على جودة املنتجات املصدرة؛ التغليف، و كذاو

  تدريب اإلطارات التسويقية على مجيع املراحل و األنشطة التسويقية، و هذا يتطلب إنشاء جهاز للتدريب
 .التسويقي

 

  :وإشهادها  اتجودة المنتج تأكيد .3
، و يتأتى الصادرات الصناعيةترقية اليت ترتكز عليها إسرتاتيجية  املتطلباتهاما من بني متطلبا  اتتعد جودة املنتج  

، األول يتمثل يف إقامة نظم فحص السلع اليت يتم تصديرها من أجل ضمان اجلودة املناسبة لألسواق ثننيذلك من خالل أمرين ا
للجودة أو إقامة ندوات داخلية تأكيد وإشهاد اخلارجية؛ و األمر الثاني هو احلفاظ على مسعة املنتج من خالل وضع نظام 

 .ترويج جلودة السلع وجودة التصميم ومعارض

 

  
  

                                                             
  .54-53ص ، صمرجع سبق ذكره، حممود حامد عبد الرزاق  1
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  :الصناعية التصديرية  المناطق  إنشاء  .4
لة يف بعض الصناعات يف إطار عنقود صناعي و تقديم الدعم هلا لتشجيعها عامو يعين ذلك ربط املؤسسات املتميزة ال

االستثمارات و تشجيع مشاركة هو جذب  معاتمن إنشاء هذه ا ر بغرض التصدير، و يكمن اهلدف على التطوير و االبتكا
االستثمار األجنيب رأس املال األجنيب يف متويل إقامة الصناعات التصديرية الضخمة من خالل إصدار قوانني وأنظمة تشجيع 

العمل على توفري الظروف املالئمة اليت حتتاجها هذه الصناعات كتوفري اخلدمات والعمالة بأسعار منخفضة، اإلعفاءات و
حرية حتويل األرباح للخارج، باإلضافة إىل حتديد مستويات األجور مبا ال يؤدي إىل ارتفاع تكاليف اإلنتاج، و اجلمركيةالضريبية و

  .1و هذا لالستفادة من التكنولوجيا املتطورة و تسويق املنتجات يف اخلارج
 

  :القطاع المالي وتطوره  مرونة .5
يف  أنه  ذدرة البنك املركزي على احلراك، إديئة تلعب دورا يف تقيد قإن ضعف اجلهاز املصريف وتزايد مشكلة القروض الر

إطار سعيه إىل إدارة السياسة النقدية واحملافظة على سالمة اجلهاز املصريف جيد نفسه عاجزا أمام رفع أسعار الفائدة ختوفا من 
لعملة األجنبيـة تـدفع البنـك املركـزي     لا األخري حجم األضرار اليت من املتوقع أن تصيب اجلهاز املصريف، كما أن تزايد ملكية هذ

  .إىل مضاعفة اجلهود من أجل حسن إدارة سعر الصرف وختفيض حجم اآلثار السلبية اليت قد تصيب العملة احمللية
من خالل ، ترقية الصادرات الصناعيةإلسرتاتيجية ومتثل مرونة وعمق القطاع املايل أمهية بالغة للتطبيق السليم والفعال 

النقدية املختلفة بغرض حتفيز الصادرات مع توفري التمويل الالزم املالية و أدوات السياسة  قدام البنك املركزي على استخدامإ
  .مع ضمان توفري اخلدمات البنكية املتكاملة اليت تتطلبها عملية التصدير الصادرات، و من ثم زيادة نتاجياإللدعم القطاع 

 

 
درات، بالشكل الذي يؤدي إىل الصا هيكلإىل تنمية و تنويع مكونات  ترقية الصادرات الصناعيةسياسة تسعى   

مداخيلها و منوها، و هذا على ضوء مجلة من املعامل و اليت تشكل احملددات األساسية هلذه اإلسرتاتيجية، و اليت تعمل  ستقرارا
  .اإلسرتاتيجية املالئمة لكل دولةحتديد لية صياغة و على تسهيل عم

  

                                                             
  .124ص مرجع سبق ذكره، ،أثر تنمية الصادرات غري النفطية على النمو االقتصادي يف البلدان النامية ،سعيدي وصاف  1
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  ترقية الصادرات الصناعيةمحددات  : أوال
  :تايلالك إىل حمددات داخلية و حمددات خارجية ترقية الصادرات الصناعية حمددات تصنيف، ميكن عامبشكل 

  

رتقية الصادرات ل الداخلية ساسيةيعترب اهليكل االقتصادي للدولة من أهم احملددات األ :الهيكل االقتصادي .1
 اإلسرتاتيجية الواجبو هذا بالنظر لكونه مرآة عاكسة هليكل الصادرات فيها، حبيث ختتلف طبيعة و أهداف   ،الصناعية

  .1هذا اهليكلإتباعها تبعا لدرجة تنوع 

و هذا راجع أساسا إىل  تصادي،للهيكل االق معنيمل يتفق االقتصاديون و الباحثون حول حتديد مفهوم  ،و يف هذا السياق
لذا تعددت  ،بعادهواآلراء حول العديد من جوانبه وأ االقتصاد بوصفه علما اجتماعيا خيضع لتعدد األفكارطبيعة علم 

أي جمموع  القتصادي كمرادف ملفهوم املعطياتاهليكل ا إىلالفكر االقتصادي الكالسيكي ينظر التعاريف املقدمة له، ف
  . 2اليت حتيط بالكيان االقتصادي العناصر واخلصائص

                    املالمح جمموعة :"أنهإىل اهليكل االقتصادي على  " J – Tinbergen "االقتصادي اهلولندي  بينما ينظر
 .3"متحيص وتعمق إىلعليه دون احلاجة  نظره عابرة إلقاءميكن مالحظتها مباشرة مبجرد و  اليت يعكسها االقتصاد و اخلصائص

لالقتصاد، غري  عامأو اهليكل اخلارجي ال اإلطارما تعكسه هذه الصفات واملميزات هو  أنو يتضح لنا من خالل هذا التعريف 
اأن ما مت ذكره غري كاف لوصف اهليكل االقتصادي فدراسة اهليكل حتتاج إىل تعمق أكرب ليكون التحليل أكثر دقةً ووضوح 

تؤكد صعوبة وصف )  Tinbergen( اليت ذكرها  هتماماتالالت اهليكلية، فاالكشف عن االختولكي يسهل من عملية ال
  .إليهحمتوى اهليكـل ما مل حيدد اهلـدف من دراسـته و الزاوية اليت ينظر منها 

                                                             
ر املتوقعة على تنافسية الصادرات : النامية صادرات الدولأثر السياسات البيئية على القدرات التنافسية ل، سامية سرحان  1 دراسة لآل

  .57، ص2010/2011و علوم التسيري، و التجارية  كلية العلوم االقتصاديةسطيف،  جامعة  ،يف العلوم االقتصادية رسالة ماجستري ،اجلزائرية
جتارب إصالح  –ية يف ضوء املستجدات الدولية دور االستثمارات األجنبية املباشرة يف تصحيح االختالالت اهليكلحسن هادي صاحل،   2

  .54-53.، ص ص2007اجلامعة املستنصرية، العراق،  ،، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصاديةخمتارة
ت التحول من نظام التخطيط املركزي إىل نظام اقتصاد السوق  ،يداميمحدية شاكر مسلم اإل  3 اجتاهات التغريات اهليكلية يف اقتصاد

  .31، ص2007اجلامعة املستنصرية، العراق،  ، أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم االقتصادية، )2004-1990(ة للمد
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ن مفهوم اهليكل االقتصادي يدل على املنشأ القطاعي للدخل الوطين وعلى التوزيع الوظيفي أب "بيرتسونس واال" ويرى
ومفهوم اهليكل االقتصادي هبذا املعنى يؤكد  ،1لدخل الوطيناملختلفة يف ا اتاعطلة، أي املسامهات النسبية للقامعللقوى ال

على األمهية النسبية لكل عنصر من عناصر البنيان االقتصادي، غري أنه حيصر اهليكل يف صورة عالقة تناسبية بني مكونات 
  .أجزائهخمتلف ص املميزة هلذا اهليكل وطبيعة العالقة بني االقتصاد من دون األخذ بعني االعتبار اخلصائ

فهـو عبـارة عـن نظـام متكامـل مـن العالقـات        من املنظور السابق يتبلور مفهوم اهليكل االقتصادي بشكل أكثر وضوحاً و 
ــائص ال   ــد اخلص ــمح بتحدي ــيت تس ــب ال ــوالنس ــة    عام ــافة إىل إمكاني ــا باإلض ــيف أبعاده ــادية، وتوص ــتغريات االقتص ــؤ ة للم التنب

  .2باجتاهاهتا
جمموعـة  كونـه  نه ال خيرج يف مضمونه عـن  إين يف مفهوم اهليكل االقتصادي، فالتباأسباب بغض النظر عن  وعلى العموم،   

و يعـد  ، خـالل فـرتة زمنيـة معينـة    اخلصائص والعالقات والنسب اليت يتصف هبا اقتصاد ما، واليت تربط بني عناصره األساسية 
مـن  أو أكثر واليت عن طريقها ميكن استيضاح مسار التطور يف جانب ، اقتصادية متعددة ىإذا اشتمل على بنمشوالً  أكثراهليكل 

  .3و حتديد مسبباته التعرف على أوجه اخللل فيه  ووطينجوانب االقتصاد ال
اد يـزداد  صـ قترتكـز السـلعي يف هيكـل صـادرات أي ا    الن إىل أ أشار بعض االقتصـاديني لقد  :الحجم االقتصادي للبلد. 2

قـد تكـون متنوعـة يف    الـيت  الـدول الكـربى يف احلجـم واملسـاحة      عكـس سـاحة،  أيضـا امل  ما صغر احلجم االقتصادي للدولة ولك
 مطلق بل نسـيب ل عامن هذا الأين ن ذلك ال يعأإال ، الذي يسمح هلا بتنويع هيكل صادراهتا من خمتلف السلعو ، الصناعياإلنتاج 

علـى منتجـات   هـا  هنا تتميز بتنوع هيكل صـادراهتا واعتماد أتقدمة ذات املساحة الصغرية إال امل البلدانمن  اًن هنالك كثريأإذ 
 .4يةعالية سواء يف الطلب أو يف اإلنتاج ديناميكيةذات 

                                                             
  .55ص  ،السابقرجع نفس امل حسن هادي صاحل،  1
  .32ص مرجع سبق ذكره، ،محدية شاكر مسلم اإليدامي  2

ن،  3  ت العربيةدمحم موسى خليل العال لتنمية التكاملية العربية  االختالالت اهليكلية يف االقتصاد ، )2001-1994(و مدى معاجلتها 
  .9ص، 2004اجلامعة املستنصرية، العراق،  ، أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم االقتصادية

مية خمتارة، :ات يف ظل منظمة التجارة العامليةأداء الصادر آغا،  أمنيعقبة دمحم نوري   4 يف العلوم  جستريرسالة ما حالة دراسية مقارنة لدول 
  .15-14ص ص ، 2004جامعة املوصل،  كلية اإلدارة و االقتصاد،  ، االقتصادية
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إن مستوى التنمية االقتصادية ألي بلد يرتبط بعالقة عكسـية بدرجـة الرتكـز السـلعي      :مستوى التنمية االقتصـادية. 3
أدى إىل اتسـاع وتنـوع اجلهـاز اإلنتـاجي للدولـة وارتفـاع مرونتـه وكفاءتـه          مرتفعـاً سـتوى  كان هـذا امل إذ كلما  ،الصادراتهليكل 

  .1اإلنتاجية و منو القيمة املضافةيف  دينامكيةالذات  سلع زيادة قدرة البلد على إنتاج وتصديربالتايل و

ى اإلنتاج بالظروف االقتصادية و الطبيعية و غريها باإلضافة يتأثر مستو :مستوى اإلنتاج و معدل نمط االستثمار. 4
إىل املردودية املرتبطة به، كمـا أن معـدل منـط االسـتثمار يسـمح بدراسـة أثـر االسـتثمارات علـى تنميـة الصـادرات واحلـد مـن              

 .2الواردات

لنمـو االقتصـادية لـه األثـر     والـذي يفـوق معـدالت ا    ،من دون شك أن ظاهرة النمو السريع للسـكان  :الضغوط السكانية. 5
من طرف الدولة، حيث تؤدي هذه الظاهرة إىل زيـادة امتصـاص املـوارد االقتصـادية،      تطبيق إسرتاتيجية للتصديرالسليب على 

، وهـذا  )حتقيـق االكتفـاء الـذاتي فقـط    (وذلك عن طريق توجيهها حنو إشباع حاجيات السكان املتزايدة من السلع واخلـدمات  
   .3فائض للتصديرحيول دون حتقيق 

هاماً يف حتديد مالمح اإلسرتاتيجية اليت ينبغي إتباعها لتنمية لعب دوراً ياجلغرايف قد  وقعإن امل :الجغرافي  موقعال. 6
، إذ ليس للمنتجات املشمولة بتقاسم اإلنتاج العاملي أمهية إال يف صادرات البلدان القريبة جغرافياً من إحدى صادرات البلد

عن  اًهمة للبلدان البعيدة جغرافيمن ذلك، فإن هذه املنتجات ال تعترب من الصادرات امل عكساملتقدمة، وعلى ال الدولأسواق 
  .هذه األسواق

  :ق التصديراسو الخصائص المميزة أل. 7
 ، درجة التشابه مع السوق احمللي، اعتياد املستهلكنيو تطوره الطلب املتوقع( األسواق الدوليةإن الظروف اخلاصة ب 

حتدد للدولة فرص التصدير املتاحة أمامها ) األجانب على املنتج و عالمته التجارية، درجة تشابه النظم و اإلجراءات القانونية

                                                             
ن،  1   .71ص  ،مرجع سبق ذكره دمحم موسى خليل العال
  .76ص مرجع سبق ذكره،عبد احلميد محشة،   2
  .73، ص 1999وعات اجلامعية، اجلزء األول، ، اجلزائر، ديوان املطبدروس يف قانون األعمال الدويل: التجارة الدوليةفوزي نعيمي،   3
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جيب رمسها باألسلوب الذي حيقق  ترقية الصادرات الصناعية، لذا فإن إسرتاتيجية لصعوبات و التهديدات اليت تواجههاو ا
  .1اخلارجية ة باملؤسسات املصدرة مع الفرص املتاحة بالسوقالتوافق بني نقاط القوة اخلاص

  :ديناميكية الصادرات. 8
السلع اليت يتزايد الطلب العاملي عليها أو تتزايد حصتها يف الصادرات الدولية، ومن  تعرف السلع الديناميكية على أهنا  

سواق الدولية تقسيم السلع املصدرة حسب بني التحاليل املستخدمة يف التعرف على ديناميكية صادرات الدول يف األ
؛ 2تغري حصة السلع املصدرة يف التجارة العاملية: تغري حصة السلع املصدرة يف إمجايل صادرات القطر، و الثاني: معيارين، األول

ذا كانت إىل أربع جمموعات حبسب ما إ )1اجلدول رقم  أنظر (ومن هذا املنطلق ميكن تبويب أي سلعة مصدرة من قبل أي قطر
  .حصة تلك السلعة يف إمجايل صادرات ذلك البلد تزيد أم تتضاءل وكذلك حبسب ما إذا كان الطلب يزيد عليها أم ال

  مصفوفة األسواق واحلصص: 1اجلدول رقم 
  حصة املنتج يف التجارة العاملية

  حصص املنتج يف إمجايل صادرات القطر
  متناقصة  متزايدة

  )تنافسي( متزايدة
كرب يف سلع تنافسية أ

ديناميكية يزيد الطلب 
  عليها

تنافسية أكرب يف 
سلع يرتاجع عنها 

  الطلب

  

  )غري تنافسي(ة متناقص

  

فقدان التنافسية يف 
  سلع ديناميكية

  

فقدان التنافسية يف 
  سلع غري ديناميكية

، )2000-1990(على الوطن العريب للفرتة إسقاط : التسويق االسرتاتيجي و أمهيته يف مسايرة العوملة االقتصاديةمنري نوري،  :املصدر
  .278، ص2004/2005علوم التسيري، جامعة اجلزائر، العلوم التجارية و صادية، كلية العلوم االقتصادية و أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقت

اخلانتني  ، فإن ديناميكية أي قطر من حيث الصادرات ميكن أن تقيم من خالل كثافةأعاله وبناءا على اجلدول  
حيث تعكسان قدرة ذلك القطر على تصدير سلع يزيد الطلب عليها عامليا وحتويل هيكل صادراته بعيدا عن السلع  الرماديتني،

                                                             
امللتقى الوطين حول اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر و املمارسة  حنو إسرتاتيجية تسويقية فعالة يف جمال التصدير،وصاف سعيدي،   1

  .6، ص2004أفريل  21و  20التسويقية، املركز اجلامعي بشار، يومي 
  .16ص، 2005، سلسلة جسر التنمية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد الرابع، أفريل اخلارجية مؤشرات أداء التجارةحسان خضر،   2
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اليت تقهقر الطلب العاملي عليها؛ و يف املقابل فإن اخلانتني املتبقيتني تعربان عن توجهات غري مالئمة فيما يتعلق بكسب أسواق يف 
  .1يها الطلب العاملي أو تقهقر احلصص بالنسبة لسلع يزيد عليها الطلب العامليسلع يتناقص عل

االت إنتاج تنطوي يف الدخول  لدولةفنجاح ا :نمط اندماج البلدان وموقعها في التقسيم الدولي للعمل. 9
يزيد من العوائد النامجة عن  ،نتاجيةعلى إمكانات كبرية لتوسع الطلب العاملي عليها وتزايد القيمة املضافة والنمو السريع يف اإل

وعلى النقيض من ذلك فإن الرتكيز على تصدير السلع اليت تواجه  ،يعزز دور الصادرات يف النمو االقتصاديواتساع األسواق 
لتجاري نه يفضي إىل تكبد خسائر يف معدالت التبادل اأيعرض عملية النمو إىل اخلطر، إذ كساداً يف الطلب العاملي عليها إمنا 

دودة يف اإلنتاجية ميكن أن يقيد احملمكانات اإل ذاترتكيز على األنشطة الن أىل استنزاف املوارد القابلة لالستثمار كما وإو
 .عملية النمو

  

  :نمو الدخل والطلبمعدل  . 10
هلـا دور   يـة الدخللـب  الطن التباين يف مرونـة  أو، ال من العوامل الرئيسة اليت حتدد الطلبعامن الدخل يشكل أ لوممن املع

املتدنيـة علـى بعـض     يـة الدخلالطلـب  هم يف تباين معدالت النمو لفئات واسعة مـن املنتجـات يف التجـارة العامليـة، فمـثال مرونـة       م
،          ات السـلعية للبلـدان الناميـة   ريف هيكـل الصـاد   هـذه املنتجـات  حصـة   مـن  خنفاض املطـرد االلعبت دوراً يف  غذائيةاملنتجات ال

ن حصـة الغـذاء يف االسـتهالك    أمما يعين  ،على الغذاء دخلهحصة أقل من  إنفاقإىل  املستهلكتجه يلك ألنه مع ارتفاع الدخل ذ و
  .والتجارة العامليني تتجه حنو االخنفاض مع ارتفاع الدخل ما مل ترتفع تكاليف اإلنتاج النسبية

منو الدخل وذلك لعدة أسباب منـها حتـول البلـدان املسـتهلكة     ويف حالة املواد اخلام فإن الطلب ينمو مبعدل أقل سرعة من 
ن أكمـا و ، و بنية وهيكل اقتصادي يستند إىل املنتجات واخلدمات اليت تتطلب قدراً أقـل مـن مـدخالت املـواد اخلـام     حنالرئيسة 

ات ميكـن أن حتـدث زيـادة    االبتكـار  أنمرونة الطلب الدخلية تعكس تأثري ابتكار املنتجات اجلديدة على أمنـاط اإلنفـاق مبعنـى    
وقطـاع   فـراد حادة يف اإلنفاق على فئـات معينـة مـن املنتجـات عنـدما تصـبح املنتجـات اجلديـدة يف متنـاول املسـتهلكني مـن األ           

قـق منـواً أسـرع يف    حتأسـرع وبالتـايل   بشكل إىل األسواق  اتمتع بإمكانية وصول منتجاهتتن املشاريع األكثر ابتكاراً أ أي ،األعمال
                                                             

، أطروحة دكتوراه )2000- 1990(إسقاط على الوطن العريب للفرتة : التسويق االسرتاتيجي و أمهيته يف مسايرة العوملة االقتصاديةمنري نوري،  1 
  .278، ص2004/2005اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  جامعة ، دولة يف العلوم االقتصادية
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اســتخدام بالنمــو االقتصــادي مــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً الواليــات املتحــدة األمريكيــة أن  جنــد يف ذلــك علــى مثــالو ك ،اتالصــادر
تخطـى معـدل منـو الـدخل هبـامش كـبري ممـا أسـفر عـن زيـادة يف           ي يهـا ن الطلب علأحيث  احلديثة منتجات تكنولوجيا املعلومات

   .1حصة هذه املنتجات يف الدخل
  :ات مع واردات األسواق الدوليةتوافق الصادر . 11

يعد توافق صادرات أي دولة مع واردات األسواق الدولية اللبنة األوىل لرفع قدرات الدولة املصدرة على اقتحام هذه 
هلا يف األسواق تعد عنصرا أساسيا لقبو اليت البيئية و اجلودة أمهها االعتباراتالعديد من األسواق، و يشتمل هذا التوافق على 

يأخذ بالطلب املتزايد على السلع اليت جيدها مالئمة من ناحية النوعية، و اليت تتكيف مع املستهلك دولية، حيث أن ال
  .و بالتايل فهي مطلب ضروري يف عملية إنتاج املنتجات املوجهة للتصدير تزايدة باستمراراحتياجاته و متطلباته امل

دون شك ليس هدفا سهل املنال، فإذا مل تعمل املؤسسات املصدرة  إن تلبية حاجات و رغبات املستهلكني يف التصدير
         و اخلارج من حيث اجلودة  على ضرورة تنظيم تسيريها و حتسينه من أجل االستجابة لرغبات الزبائن يف الداخل

، فاملؤسسة املصدرة األسواق الدوليةالتصميم، هذا مما الشك فيه سيولد صعوبات تعرقل عملية وضع املنتجات الوطنية يف و
ة، بأسلوب فعال يسمح األسواق الدوليو اخلدمة مبا يتوافق مع متطلبات  يتعني عليها االهتمام بوضع إسرتاتيجية جتديد املنتج

  .2بكسب ثقة املستهلك
  :إمكانية النفـاذ إلى األسواق الدولية. 12

فعندما تكون  ، توسيع التجارة العاملية ملختلف املنتجاتهماً يفملعب دوراً يإن التباين يف سرعة حترير األسواق ميكن أن 
ال هي اليت تعرتض سبيل النفاذ إىل األسواق فإن التحرير الشامل للتجـارة يف شـكل ختفـيض هـذه التعريفـات       اجلمركية التعريفات

ريـر األسـواق عنـدما يشـتمل     إىل توسع األسواق على خمتلف املنتجات ولكن ميكن أن تظهر اآلثار اإلجيابيـة لتح  يؤدي بالضرورة
تصدير إنتاج وحنو  التوجه دولال ينبغي علىلذلك ، نظام احلصص واإلعانات وغريهاكحترير التجارة على احلواجز غري التعريفية 

 .3اليت تتمتع بفرص الوصول إىل األسواق أي املنتجات اليت تواجه قدراً أقل من احلواجز التعريفية وغري التعريفية السلع
  

                                                             
ن،   1   .66 −65ص ص ، مرجع سبق ذكرهدمحم موسى خليل العال
  .58ص مرجع سبق ذكره،سامية سرحان،   2
ن،   3   .67ص  ،السابقرجع نفس املدمحم موسى خليل العال
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  ترقية الصادرات الصناعيةنجاح   شروط: اثاني
  1:ميكن حصرها يف النقاط اآلتية ترقية الصادرات الصناعية عملية جناح شروطإن أهم 

 حسن اختيار السلع اليت تتمتع الدولة فيها مبيزة نسبية أو تنافسية و يكون عليها طلب عاملي؛ .1

  ت األخرى داخل االقتصاد الوطين؛وجود درجة عالية من التكامل بني القطاع الصناعي و القطاعا .2
ومهـارات عاليـة    ةذات كثافـة تكنولوجيـ   سـلع  قـدرة البلـد علـى إنتـاج وتصـدير     لرفـع   قيام الصناعة على تكنولوجيا مالئمـة  .3

 ؛كبرية يف اإلنتاجية ومنو القيمة املضافة دينامكيةكذا وب العاملي عليها لكبرية يف الط دينامكية متتلك ومتوسطة اليت 

 تغري الطلب على الصادرات؛يؤثر و يؤدي يف الوقت نفسه إىل واق املستهلكني، إذ أن اختالف األذواق أذ دراسة .4

فتح حملافظة على األسواق القائمة ود أمام املنافسة العاملية و الذي يسمح باف اإلنتاج بالكفاءة و اجلودة الالزمني للصمواتصا .5
هناك طلب على هذه املنتجات نظرا إىل رداءة املنتجات باملقارنة  أسواق جديدة، ألنه يف حال اخنفاض اجلودة لن يكون

  .مبثيالهتا األجنبية
   ترقية الصادرات الصناعيةمعوقـات   :ثالثا

هذه اإلسرتاتيجية اليت رصدت هلا الدول النامية حزمة متكاملة من اإلجراءات القانونية املشجعة مجلة من  عرفت
اخلي مرتبط بنظام البلد و جبغرافيته و غريها من اخلصائص الداخلية، ومنها ما هو ، منها ما هو دالصعوبات عند التطبيق

  .وغريها إىل إجراءات احلماية املنتهجة من طرف الدول املتقدمةبصفة أساسية يرجع  خارجي
 

و اليت تؤدي  ،ناميةيف الدول ال ترقية الصادرات الصناعيةهناك العديد من املشكالت اليت تعوق عملية على العموم،            
تقليل جودة املنتجات املصدرة،  أو ،ملا تسببه هذه املشكالت من ارتفاع يف تكلفة الصادرات ،إىل اخنفاض تنافسية الصادرات

  2:ليمن بني تلك املعوقات ما يو

                                                             
حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، العدد  ذات القدرة التنافسية يف مصر، النمط احلايل للصادرات الصناعيةإميان دمحم أمحد،   1

  .30ص، 2007، ربيع 38
، كلية غري منشورةرسالة ماجستري يف االقتصاد  إسرتاتيجية التصنيع املوجه للتصدير وأثرها على التنمية االقتصادية يف األردن،داود دمحم صبح،   2

  .14-12ص ، ص1995العليا، جامعة األردن،  الدراسات
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اع متخلف وقط) قطاع التصدير(اختالل اهليكل االقتصادي وظهور االزدواجية فيه، حيث يظهر قطاع متقدم تكنولوجيا  .1
بشكل جيعل النمو احملقق يف القطاع املتقدم ال تنسحب مثاره على بقية القطاعات، ) احلاجات الداخلية إشباعقطاع (

 وبالتايل ال يتمكن االقتصاد من حتقيق االنطالق؛

تلك اليت تصدرها، تطورا من  أكثرتبعية الدول النامية تكنولوجيا للدول املتقدمة اليت حترص دائما على اعتماد تكنولوجيا  .2
على إقامة صناعات ضعيفة التوليد للقيمة املضافة وكثرية التلويث للبيئة مستفيدة من وفرة  حيث تعمل الشركات الدولية
لة الرخيصة مع عملها على توزيع التكنولوجيا يف شكل حلقات على عدد من الدول، عامالطاقة واملواد األولية واليد ال

  ل النامية إال من حلقة تكنولوجية واحدة؛وبالتايل ال تستفيد الدو

و التخزين، ارتفاع رسوم  ضافة إىل تدني مستوى خدمات الشحناالفتقار إىل البنية األساسية الالزمة للتصدير، باإل .3
 اخلدمات يف املوانئ و املطارات، و كذا تعدد و تعقد اإلجراءات اجلمركية؛

الكامل للطاقة اإلنتاجية للمشروعات باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف املواد ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة االستغالل غري  .4
 الداخلة يف عملية اإلنتاج املعد للتصدير؛

 ؛تاحةنقص املعلومات املتاحة عن الطلب العاملي، و عن األسواق العاملية و فرص التصدير امل .5

فة إىل إحجام بعض البنوك عن قبول االعتمادات عدم توفر املوارد الالزمة لتمويل عمليات التوسع و التطوير، باإلضا .6
 املستندية للمصدرين؛

واليت تفوق معـدل النمـو االقتصـادي هلـا األثـر السـليب علـى تطبيـق إسـرتاتيجية للتصـدير مـن طـرف             الضغوط السكانية  .7
شباع حاجيـات  الدولة، حيث تؤدي هذه الظاهرة إىل زيادة امتصاص املوارد االقتصادية، وذلك عن طريق توجيهها حنو إ

  ؛، وهذا حيول دون حتقيق فائض للتصدير)حتقيق االكتفاء الذاتي فقط(السكان املتزايدة من السلع واخلدمات 

و كيفية رسم اإلنتاج و التصدير، مبا يؤدي إىل غياب  التصديرية نقص املهارات و اخلربات الالزمة إلدارة املشروعات .8
      . التنسيق بني عمليات اإلنتاج و التصدير
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و خاصة الدول املتقدمة على الصادرات، حيث يتم فرض  ستوردةاليت تطبقها الدول امل والسالمة معايري اجلودةتشدد  .9
هذه الدول شهادات تفيد بإجراء اختبارات معينة على من ، كما تشرتط العديد روط فنية على السلع املصدرة إليهاش

 املنتجني احملليني يف الدول النامية؛السلع اليت تستوردها و اليت ال تطلب عادة من 

الرسوم اإلضافية اليت تفرضها الدول املستوردة على املصدرين، و ما يرتتب عليها من ارتفاع التكلفة بالنسبة  .10
للمؤسسات الراغبة يف الدخول إىل السوق، و من أبرز األمثلة على ذلك قيام بعض الدول بفرض رسوم مجركية على واردات 

األمر الذي يرتتب عليه ارتفاع تكلفة السلع املستوردة من وجهة نظر  السلع البديلة املنتجة حمليا حلماية ع من اخلارجبعض السل
 املقيمني يف تلك الدول مما حيد من دخول منتجات الدول النامية إىل أسواق هذه الدول؛  

سواء بصورة مباشرة أو بصورة غري مباشرة، مما يؤدي إىل حكومات الدول األجنبية ملنتجيها احملليني  نحها متماية اليتاحل .11
 .تنافسية الصادرات إىل هذه الدول اخنفاض
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  ترقية الصادرات الصناعيةات ـــــيـــآل: نيالمبحث الثا

إلنتاج أو إىل حزمة متكاملة من اآلليات يف خمتلف ااالت سواء يف جمال ا ترقية الصادرات الصناعية عمليةتاج حت
تقف اليت  العمل على حل خمتلف املشاكل والعقباتاالستثمار أو التسويق، مع العمل على توفري جمموعة من احلوافز للمصدرين و 

  .األسواق الدولية حاجزا أمام توجههم حنو 
 

 
عى للبحث عن مزايا تنافسية يف األسواق الدولية، فقد يعترب التسويق الدويل إطارا مرجعيا مفيدا للمؤسسات اليت تس    

دف يتطلب عدة جهود تبدأ بإعداد حبوث هذا اهلأضحى التصدير العشوائي غري جمد إلجياد مكانة يف أسواق التصدير، فبلوغ 
  .سرتاتيجيات املالئمة لبلوغهحتديد اإل و تنتهي باختيار األسواق املستهدفة، و األسواق الدوليةعن 
  ومبادئه  مفهوم التسويق الدولي: أوال
  :التسويق الدولي  مفهوم .1

قدم العديد من املفكرين و الباحثني تعاريف كثرية للتسويق الدويل و لكنها ختتلف من مفكر آلخر، فالبعض يعرف 
ية للمركز جمموعة اجلهود التسويقية املوجهة إلشباع حاجات املستهلك خارج احلدود اجلغراف:"التسويق الدويل على أنه

الرئيسي للشركة األم، أي يف بيئة تسويقية غري اليت تعمل فيها الشركة املنتجة ألغراض حتقيق األهداف التسويقية املخططة من 
الوسيلة اليت تعمل على توجيه السلع و اخلدمات من املؤسسة :"؛ و البعض اآلخر يعرفه على أنه1"أرباح و مبيعات و غريها

  .2"تهلكني   و املستخدمني للعديد من الدولاملنتجة هلا إىل املس
  :مبادئ التسويق الدولي .2

  3:تاليةال النقاط  املبادئ الكائنة يفأهم يقوم التسويق الدويل على جمموعة من املبادئ املستقاة من التجارة الدولية، و ميكن إمجال 

                                                             
القاهرة، دار قباء للطباعة  آليات تفعيل التسويق الدويل و مناطق التجارة احلرة العربية الكربى،: تسويق الصادرات العربيةفريد النجار،   1

  .32، ص 2002والنشر والتوزيع، 
، امللتقى الوطين حول دويل و دوره يف تنشيط املؤسسة االقتصادية اجلزائريةأمهية التسويق الحمبوب بن محودة و فطيمة بن عبد العزيز،   2

  .2، ص2004أفريل  21و  20اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر و املمارسة التسويقية، املركز اجلامعي بشار، يومي 
لة ال ،إشكالية تسويق الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات، محزة العوادي3 علمية املستقبل االقتصادي، خمرب مستقبل االقتصاد ا

  .164ص، 2014اجلزائري خارج احملروقات، جامعة بومرداس، العدد الثاين، ديسمرب 
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تكلفة إنتاجها حمليا أقل من تكلفة  إذ تتخصص الدولة يف إنتاج املنتجات اليت تكون: التخصص و تقسيم العمل -
 بينما تستورد املنتجات األخرى اليت ال تتمتع مبيزة تنافسية فيها من الدول األجنبية؛ ،استريادها

حيث ال تقوم الدولة بإنتاج املنتجات اليت تكون تكلفة إنتاجها حمليا أقل من تكلفة استريادها  :امليزة التنافسية للمنتج -
مر إىل أبعد من ذلك، حيث ختتار الدولة املنتجات اليت حتقق هلا ميزة تنافسية يف مواجهة فحسب، بل ميتد األ

 ؛األسواق الدوليةاملنتجات املنافسة هلا يف 

اليت هي مكملة  نتج، السعر، التوزيع   و الرتويجخالل عناصره األربعة املتمثلة يف امل من :توازن عناصر املزيج التسويقي -
يعترب املزيج التسويقي متوازنا، إذا تركز االهتمام األساسي للمؤسسة على عنصر واحد و مت  لبعضها البعض، فال

  . إمهال العناصر األخرى
  طبيعة القرارات و الخيارات في األسواق الدولية: ثالثا

  :القرارات المتعلقة باختيار األسواق الدولية  .1
املية و تسويق منتجاهتا فيها، ال بد من اختيار بعضها حبسب نظرا الستحالة قيام أي شركة بدراسة كافة األسواق الع

أمهيتها من ناحية الرحبية و قدرهتا املالية على الدفع و قلة املخاطر و مالءمتها لنشاط الشركة و منتجاهتا، و من بني أهم املعايري 
   1:هناك ثالثة معايري و هي األسواق الدوليةاملستخدمة يف انتقاء 

 و الذي يقيم عن طريق احلجم الكلي للسوق و حصة السوق املرغوب : ب و مردودية السوق للمؤسسةالنشاط املرتق
 حتقيقها و أيضا سعر البيع املمكن حتقيقه؛

 و ميثل هذا املعيار درجة تفتح الدول للمنتجات األجنبية، و يرتبط قياس هذه الدرجة : قابلية الدخول إىل السوق
 خاصة بالواردات؛بوجود أو انعدام وجود عراقيل 

 هذا املعيار بأنه على املؤسسة أن تدرس كافة أنواع املخاطر املرتبطة بدخوهلا للسوق  يقضي: املخاطر املواجهة
اخلارجي سواء كانت خماطر سياسية أو خماطر اقتصادية، و قد أصبح هذا املعيار أحد أهم املعايري املستخدمة يف 

الصادرات،  ض هلذه املخاطر ختتلف حبسب حجم الشركة و حبسب طبيعةاختيار أسواق التصدير، لكن درجة التعر
                                                             

  .175-174، ص ص2007، األردن، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، التسويق الدويلهاين حامد الضمور،   1
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فاملؤسسات الصغرية و املتوسطة تعد أكثر حساسية من الشركات الكبرية ملخاطر األسواق ألن نسبة كبرية من صادراهتا 
  .ترتكز يف عدد قليل من األسواق

  :القرارات المتعلقة بالمنتج  .2
  1 :يارات بشأن املنتجات اليت ستصدرها، و يتعلق األمر بالقرارات اآلتيةتقف املؤسسة املصدرة أمام عدة خ

 التنويع يعين إضافة منتجات أو خدمات جديدة ملا تقدمه املؤسسة حاليا، و تتخذ : قرار تنويع أو تبسيط املنتجات
و قد يكون الدافع  األسواق الدوليةاملؤسسات قرار التنويع ألسباب متعددة كاالستفادة من الفرص التسويقية املتاحة ب

من وراء التنويع هو تقليل خماطر التسويق و اليت حيتمل أن تنجم عن كساد أحد أصناف املنتج، و ينتج عادة عن مثل 
و أحيانا جتد املؤسسة أن عددا حمددا من منتجاهتا احلالية  ،هذه القرارات منو مبيعات املؤسسة و زيادة رحبيتها

، يف حني ال تساهم منتجاهتا األخرى إال بقدر ضئيل يف األسواق الدوليةمن األرباح يف حيقق هلا النصيب األكرب 
 .أرباحها، و يف مثل هذه احلاالت تلجأ املؤسسة إىل عملية احلذف أو التبسيط لتلك املنتجات

 و تعديل أنميط يف هذا السياق حتتاج املؤسسة إىل اختاذ قرار بشأن املفاضلة بني ت: قرار تنميط أو تعديل املنتج
املنتجات، و األمر هنا ال يتعلق بتطبيق توحيد و تنميط حمض و جامد و لكن تسعى املؤسسة إىل سلوك منهج 
التنميط كلما مسحت هلا الظروف بذلك، و انتفت مجيع العوائق اليت حتول دونه، فبالنسبة لبعض السلع و اخلدمات 

د تواجده باخلارج مثلما يقوم بشرائها يف بلده األصل يكون من الضروري االستهالكية اليت قد يقوم املستهلك بشرائها عن
توحيد مواصفات املنتج لالحتفاظ بوالء املستهلك، كما ميكن للشركة أن تقوم بتسويق املنتج برتكيبات خمتلفة 

  .باستخدام نفس االسم

 ال تتشابه العالمة التجارية  أو ذلك هبدف  يتم متييز املنتجات عن طريق أمساء أو رموز أو صور،: قرار متييز املنتجات
مع نظرياهتا من املنتجات املنافسة خاصة تلك اليت ال تتمتع بسمعة طيبة لدى العمالء يف السوق اخلارجي، و تفضل 

                                                             
ستخدام مقاربة التسويق الدويلدفع الصادرات ادمحم براق و دمحم عبيلة،   1 ت مشال إفريقيا، جلزائرية خارج احملروقات  ، جامعة جملة اقتصاد

  .148، ص2006، العدد الرابع، جوان كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيريالشلف،  
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 باملنتج سواء باستخداماته أو جودته ألن ذلك يسهل تذكر العمالء هلا و تعرفهم عليها التجارية اليت هلا ارتباطاألمساء 
  .من بني املنتجات األخرى

  األسواق الدوليةقرارات التسعير في   .3
إن التسعري جزء مالزم و مهم يف نشاط التسويق الدويل، و على املسوق أن يقوم بتحليل عدة عوامل رئيسية عند حتديد 

و املستهلكني، و من بني هذه  السعر يف األسواق األجنبية، باعتبار أن قرارات التسعري تؤثر على جمرى العالقات مع املوزعني
  .1العوامل نذكر مرونة الطلب، طبيعة املنافسة يف السوق، التكلفة و درجة التدخل احلكومي

 

  :خيارات التوزيع في السوق الدولي   .4
  :ميكن هنا التفرقة بني خيارين أساسيني و مها

 ستهدفني سواء املستهلكني النهائيني أو املشرتين و يعين قيام املنتج بتقديم منتجاته إىل العمالء امل :التوزيع املباشر
فبموجب هذه الطريقة  الصناعيني مباشرة دون االعتماد على وسطاء، هبدف حتقيق وفورات يف تكاليف التوزيع،

مل تفضل املؤسسات القيام بعملية التوزيع بنفسها مما يرافق ذلك خماطر كبرية، و يف املقابل ترتبط بعائد حمتمل أكرب، و تعا
يتم اعتماد هذه الطريقة عندما يكون عدد العمالء احملتملني قليال و توزيعاهتم اجلغرافية  لذلك ، 2مباشر مع املستهلكني

  قريبة؛

 و تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على وجود الوسطاء، مبعنى أن عملية توزيع املنتجات ال تتم مباشرة : التوزيع غري املباشر
األصلي، أو  اسواء بشكله ظهرت أمهية استخدام الوسطاء لتوزيع منتجات املؤسسات بني املنتج و العميل، و قد

نتيجة اتساع األسواق اليت توزع فيها تلك املنتجات إضافة إىل صعوبة قيام العديد من املصدرين بإنشاء  املعدل ابشكله
ألن االختيار اخلاطئ قد  معينة، هذا وينبغي اختيار الوسطاء على ضوء أسس األسواق الدوليةفروع لشركاهتم يف 

                                                             
اجلزائرية مع التطبيق على  رتقية الصادرات الصناعيةالتسويق الصناعي كمدخل اسرتاتيجي و تنافسي لعماري مجعي و طارق قندوز،   1

، امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة
  .17، ص2010نوفمرب  9و  8 ، يوميالدول العربية، جامعة الشلف، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

تنة، كلية العلوم حنو تفكري جديد يف إدارة اإلنتاج يف ظل هيمنة التسويق، زكية مقري  2 ، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جامعة 
  .139ص  ،2007/2008االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، 
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السمعة املالية  ،اخلربة و املعرفة اجليدة بأسواق التصريف: ية على املؤسسة، و من أهم هذه األسسيؤدي إىل نتائج سلب
غري املباشر بالوفرة و السرعة النسبية و سهولة  وزيعيتميز أسلوب الت و، 1ةو التجارية الطيبة و الكفاءة اإلدارية والبيعي

مل، حيث يتم توزيع املنتجات املصدرة بسرعة و بدون انتظار تأسيس و إنشاء شبكة توزيع خاصة هبا، كما أن الع
، و رغم حماسن )عجز الزبائن(املستورد األجنيب يتحمل عن الشركة إدارة ومتويل املخزون بانتظام، و خماطر عدم الدفع 

ال يتوجب على الوسيط إعالم الشركة عن املشرتي النهائي هذا األسلوب فإنه يواجه مجلة من االنتقادات منها أنه 
ملنتجاهتا، و بالتايل ال يتمكن املصدر من االنفصال عن الوسيط بدون حتمل خطر خسارة زبائنه، يضاف إىل ذلك 
خماطر أخرى ميكن أن تظهر يف املدى البعيد و هذا عندما يريد املسوق القيام بذلك بنفسه دون وسطاء، و لذلك 

 .2هذه الطريقة يف املراحل األوىل من دخوهلا األسواق الدوليةباعتماد الشركات  يكتفت

 :استراتيجيات التسويق الدولي  .5
يف هذا العنصر سنتطرق إىل أهم اسرتاتيجيات التسويق الدويل التقليدية منها و احلديثة، و اليت يسعى املسوق الدويل 

  .يف األسواق الدولية من خالهلا إىل احتالل مكانة دائمة و مستقرة
 و هي تلك االسرتاتيجيات اليت كانت مستعملة منذ بزوغ التسويق الدويل ، و تعتمد هذه : االسرتاتيجيات التقليدية

احمليطة، و ميكن عرض هذه  االسرتاتيجيات على خصائص املؤسسة الداخلية قبل خصائص السوق الدويل و البيئة
  :االسرتاتيجيات على النحو اآلتي

  

تعترب هذه اإلسرتاتيجية من أقدم االسرتاتيجيات املتبعة يف جمال التسويق الدويل،  :رتاتيجية ختفيض التكاليفإس -
حيث يلجأ املسوق الدويل بقدراته و خبرباته إىل ختفيض تكاليف منتجاته عن طريق البحث عن مصادر املواد 

                                                             
  .141-140، ص ص2007عمان، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، ، التسويق الدويلرضوان احملمود العمر،   1
  .177-176، ص ص2009، عمان، دار املسرية، الطبعة األوىل، التسويق الدويلبديع مجيل قدو،   2
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تساعد على ختفيض السعر و بالتايل رفع قدرة األولية املنخفضة التكاليف أو العمالة الرخيصة، اليت بدورها 
  .1املؤسسة املصدرة على املنافسة العاملية

تعد هذه اإلسرتاتيجية من بني االسرتاتيجيات احلامسة يف تسويق املنتجات املتميزة يف األسواق : إسرتاتيجية اإلعالن -
سة له مبوجب أبعاد هامة تتعلق الدولية، حيث يعترب اإلعالن فعاال عندما يتمايز صنف عن األصناف املناف

  .2باملستهلكني
تنطوي التحالفات الدولية على جمموعة واسعة من العالقات التعاقدية اليت تنشأ بني  :إسرتاتيجية التحالفات الدولية -

الشركات الكبرية، أو بني الشركات الكبرية و الصغرية، أو بني احلكومات و الشركات يف أقطار خمتلفة بشأن مشروع 
اختيار أسلوب التحالفات كشكل من  تمو ي، 3ني لتحقيق هدف اسرتاتيجي حمدد لكل طرف من أطراف العقدمع

  4:أشكال الدخول إىل األسواق الدولية لعدة أسباب
 حيث أن أكرب مشكلة تصادف املؤسسة يف توجهها حنو األسواق الدولية هي  التوزيع ضمن قنوات الشركة احلليفة

 ة توزيع جيدة يف تلك األسواق؛قدرهتا على امتالك شبك

  تدعيم املعرفة بالسوق املراد الدخول إليها ضمن املعلومات املتوفرة لدى الشركة احلليفة، و اليت متكن املؤسسة من
 ربح الوقت و اجلهد لدى تسويقها داخل البلد الذي متلك فيه حتالفا؛

 انا تغطية تكاليف املنتجات اجلديدة لذا فقد يصعب على الشركة مبفردها أحي ،ختفيض التكاليف التسويقية
 ؛تلجأ إىل البحث عن شركاء اسرتاتيجيني

                                                             
ت اجستري يف العلوم االقتصادية،، رسالة مثقافة التسويق الدويل لدى مسريي املؤسسات االقتصاديةإمساعيل جوامع،   1 كلية العلوم نة،  جامعة 

  .141-137، ص ص 2006/2007التسيري، التجارية و علوم  العلوماالقتصادية و 
ت مشال إفريقيا،، التحالف االسرتاتيجي كضرورة للمؤسسات االقتصادية يف ظل العوملةدمحم األمني بن عزة،   2 جامعة الشلف،   جملة اقتصاد

  .40، ص 2004، العدد الثاين، جوان وم التسيريكلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و عل

، القاهرة، إيرتاك للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، -21خيارات القرن –من املنافسة إىل التعاون : التحالفات اإلسرتاتيجيةفريد النجار،  3 
  .14، ص1999

تنة،   ، ، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصاديةريةإسرتاتيجية التصدير يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائمجعي عماري،   4 جامعة 
  .159ص، 2010/2011و علوم التسيري، والعلوم التجارية كلية العلوم االقتصادية 
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 ل مسعة احلليف احمللي للوصول إىل رضا املستهلكغالاست. 

  1:و هناك مجلة من املعايري اليت ينبغي على الشركات أخذها بعني االعتبار عند اختيار شركاء التحالف، هذه املعايري هي
 ميزة تنافسية، إنتاجية أو تكنولوجية أو تسويقية؛ أن يكون لدى كل طرف 

 أن تكون املسامهات املقدمة من أطراف التحالف متوازنة؛ 

 أن يكون هناك توافق بني الشركات املتعاونة على مستوى اإلدارة العليا لكل شركة؛ 

 أن يكون احتمال حتول أحد األطراف إىل منافس قوي يف املستقبل مستبعد أو ضعيف. 

 اتيجيات احلديثةسرتاال:   
، و أيضا التطور اهلائل السواءاملستهلكني احملليني و الدوليني على حد  سلوكيف ظل العوملة و التغريات الكثرية يف 

لتكنولوجيات اإلعالم و االتصال، كلها عوامل دفعت إىل البحث عن اسرتاتيجيات أخرى هلا فعالية أكرب يف التوغل إىل األسواق 
  :ليبني هذه االسرتاتيجيات ما يالعاملية، و من 

  : إسرتاتيجية دفع السوق -
إن اهلدف األساسي ألي إسرتاتيجية تسويقية هو اكتساب ميزة تنافسية، و اليت تنشأ من خالل إرضاء الزبائن بصورة           

ــل ــن          أفضـــــ ــل مـــــ ــرتح كـــــ ــق، اقـــــ ــذا املنطلـــــ ــن هـــــ ــة، مـــــ ــات املنافســـــ ــن املنتجـــــ ــة مـــــ ــل تكلفـــــ ــرع و أقـــــ و أســـــ
"S.Gregory"&"Carpenter","Rashi Glazer ","Kent Nakamoto"       مفهومـا جديـدا للميـزة التنافسـية مـن

اسرتاتيجيات "خالل تطوير اسرتاتيجيات تسويقية تنافسية تعلم و تساعد املستهلكني على معرفة ما يريدون يطلق عليها اسم 
له مع منتَج على منتَج آخـر و فئـة علـى أخـرى،     معا، و وفقا هلا يصبح املستهلك من خالل تراكم املعرفة لديه يفضل ت"دفع السوق

ة، و حيكم على قيمتها وفق أفضليات معينة، ثم خيتار عامحيث يقيم املستهلك املنتجات على أساس بعض األبعاد التنافسية ال
  .2املنتَج الذي يقدم له أقصى منفعة

                                                             
  .40، ص مرجع سبق ذكرهدمحم األمني بن عزة،   1
 حة دكتوراه علوم يف علوم التسيري،، أطرو ء يف اجلزائردراسة حالة جممع صيدال لصناعة الدوا: التسويق و املزا التنافسيةسامية حلول،   2

تنة،  جامع   .258-257، ص ص2007/2008التجارية و علوم التسيري،  العلومكلية العلوم االقتصادية و ة 
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  :إسرتاتيجية االستخبار عن املستهلك و فهم سلوكه -
ويل الذي يرغب يف البقاء يف السوق أو دخول سوق جديدة مطالب بدراسة سلوك املستهلك حول إن املسوق الد         

، القيمة، الكمية املشرتاة(ستهلك يف السوق املنتجات املرغوبة و املقبولة لديه، كما تشمل الدراسة الطريقة اليت يتصرف هبا امل
  ...).صفات و خصائص املنتج، معدل تكرار الشراء،

  1:فإن االستخبار عن املستهلك و فهم سلوكه يكون بإحدى الطرق اآلتيةو عموما،  
 املسح الكمي لألسواق و معرفة كافة التطورات اليت تطرأ على حالة املستهلكني؛ 

 تقسيم املستهلكني إىل فئات نوعية متجانسة؛ 

  تساعد على فهم اليت تهلك و سلوك املساخلاصة باحلصول على املعلومات و التقارير الدورية من مجيع نقاط التوزيع
 .رغباته

  : إسرتاتيجية إعادة التوطني -
ميكن تعريف إعادة التوطني بأنه إعادة النظر يف مواطن متوقع الشركة يف العامل من حيث مواقع اإلنتاج أو التسويق أو حتى 

ع دائرة السيطرة على األسواق مراكز البحث و التطوير، و ذلك رغبة من الشركة يف زيادة فعالية هيكلها التسويقي و توسي
 2:املختلفة؛ هذا و تتمثل أهم أشكال إعادة التوطني يف اآلتي

  

  تبدأ مرحلة التفكري يف إعادة توطني اإلنتاج عندما ال تستطيع املؤسسة ختفيض تكاليف العمالة : توطني اإلنتاجإعادة
 يف موطنها األصلي؛

 

  البريوقراطية اليت تواجهها دارهتا لعدة أسباب قد يكون أمهها توطني إ تلجأ املؤسسة إىل إعادة: توطني اإلدارةإعادة
لة التفضيلية اليت تتلقاها املؤسسة من مناطق أخرى و اليت تكون حافزا عامامل إدارة املؤسسة يف مواطنها األصلية؛

) إلجراءات التسويقيةخرى، سرعة ااخنفاض الضرائب، تكاليف اإلجيار و اخلدمات األ(إداريا لتغيري توطني اإلدارة 
                                                             

اخلزامي، القاهرة، دار ، ترمجة عبد احلكم أمحد قوى التفاعل من املمارسة إىل النظرية املنافسة العاملية و دينامياتروالند كالوري و آخرون،   1
  .136، ص2003الفجر للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، 

  .36، ص2000، عمان، دار الصفاء للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، مبادئ التسويق احلديثدمحم الباشا و آخرون،   2
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فقد جتد املؤسسة نفسها يف حاجة إىل إعادة توطني إدارهتا رغبة منها يف االقرتاب  القرب من أسواق دولية مهمةأو 
 .من سوق دويل حيتل مكانة كبرية ضمن رقم مبيعات املؤسسة و من املهم تقريب اإلدارة منه

  تسويقي مبا يناسب ظروف السوق و املتغريات اجلديدةو ذلك بإعادة توطني املزيج ال :توطني التسويقإعادة.  
 

 
 

على الصادرات  تخفيض قيمة العملةو أثر  مفهوم   :أوال 

ختفيض قيمة العملة عملية ذات طابع تقين هتدف إىل تغيري قيمة العملة بالنسبة إىل معيار مرجعي، سواء كان هذا   
  .ملة صعبة أو سلة من العمالت أو حقوق السحب اخلاصة، و منه إىل مجيع العمالت املختلفةاملعيار ذهبا، أو ع

 

إن ختفيض القيمة اخلارجية للعملة احمللية من شأنه أن يعمل على خفض أسعار السلع املوجهة للتصدير مقومة بالعملة   
  . 1يلة الصادرات بالعملة احملليةاألجنبية، و منه زيادة الطلب اخلارجي على الصادرات، فرتتفع كمية و حص

 

  شروط نجاح تخفيض قيمة العملة في تنمية الصادرات :ثانيا
يتوقف جناح سياسة ختفيض قيمة العملة يف إحداث آثار من شأهنا زيادة حصيلة الصادرات على جمموعة من 

  2:تيالعوامل، هذه العوامل نوردها على النحو اآل
حيث جيب أن يتسم الطلب العاملي على منتجات الدولة بقدر كاف  :دراتمرونة الطلب الخارجي على الصا .1

من املرونة بالنسبة لتخفيض أسعار الصادرات املقيمة بالعملة األجنبية، حبيث يؤدي ختفيض قيمة العملة إىل زيادة الطلب 
 العاملي على املنتجات املصدرة بنسبة أكرب من نسبة التخفيض؛

رات على إثر ختفيض قيمة العملة ال يتحقق إال إذا حيث أن زيادة الصاد: صادراتمرونة العرض الداخلي لل .2
، و مبعنى آخر وجوب أن يتسم العرض احمللي لسلع التصدير بقدر األسواق الدوليةكانت اهلياكل اإلنتاجية احمللية متكيفة مع 

                                                             
، رسالة ماجستري يف العلوم دراسة حالة اجلزائر: و االقتصاديآليات تنمية و تنويع الصادرات خارج احملروقات و أثرها على النمإبراهيم بلقلة،   1

  .99، ص 2008/2009لتسيري، التجارية و علوم ا العلومكلية العلوم االقتصادية و جامعة الشلف،   ،االقتصادية 
ت الدوليةعبد الرمحن يسري أمحد،   2   .267-266ص ص  ،2001، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، االقتصاد
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ي على الصادرات نتيجة اخنفاض قيمة العملة كاف من املرونة، حبيث يستجيب اجلهاز اإلنتاجي لالرتفاع يف الطلب اخلارج
 احمللية؛

مبعنى عدم حدوث ارتفاع يف األسعار احمللية بعد التخفيض، و هذا حتى ال ينعكس هذا  :استقرار األسعار المحلية .3
ل املضاربة أو االرتفاع يف صور ارتفاع ألسعار تكلفة املنتجات احمللية، فعملية التخفيض عادة ما يرافقها عمليات شراء من أج

التخزين، مما يدفع األسعار باجتاه االرتفاع، و بذلك خيتفي األثر السعري يف زيادة صادرات البلد الناشئ عن ختفيض قيمة العملة 
 احمللية، و بالتايل فإن جناح هذه السياسة يف زيادة حصيلة الصادرات مرهون بعدم حدوث ضغوط تضخمية؛

حبيث ينبغي أن ال تقابل سياسة التخفيض بتدابري مماثلة يف  :نفس اإلجراء  عدم اتخاذ الشركاء التجاريين .4
، فقد جيد املنتجون األجانب أنه من العسري عليهم ختفيض املعروض من البلدان األخرى و اليت تنتج سلعا تصديرية مشاهبة

إنتاجهم للتصدير دون أن تلحق هبم خسائر كبرية فيلجأ هؤالء يف هذه الظروف إىل خفض أسعار صادراهتم قصد احملافظة 
ة التخفيض، قصد احملافظة على أسواقهم اخلارجية، مبعنى أن قيام الدول اليت تصدر نفس السلع بإجراء مماثل للدولة صاحب

على أسواقهم اخلارجية، يؤدي إىل إزالة األثر املرتتب عن ختفيض قيمة العملة احمللية، فتفقد بذلك سياسة التخفيض فعاليتها يف 
 .زيادة صادرات هذه الدولة

 

  

درات يف دفع عجلة التنمية االقتصادية ، جلأت العديد من الدول إىل إتباع أمام األمهية املتزايدة للدور الذي تلعبه الصا
سياسة حتفيز و تشجيع الصادرات، و ذلك من خالل إجياد نظام خاص لتمويل الصادرات و ضمان االئتمان اخلاص هبا؛ و ذلك 

الدولية؛ يف شكل يتالءم مع طبيعة هذه  نظرا لكثرة و تنوع املخاطر اليت تعرتض عملية التصدير و اليت حتول دون بلوغ األسواق
  . الصادرات و احتياجات كل من املصدر الوطين و املستورد األجنيب

  تمويل الصادرات: أوال
أدت عالقات التجارة الدولية إىل وجود نوعني من احلاجات املالية املتعارضة بني كل من املصدر و املستورد، 

لى قيمة منتجاته املصدرة فورا و مبجرد إمتام عملية الشحن إىل املستورد األجنيب، فاملصدر بطبيعة احلال يرغب يف احلصول ع
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وذلك حتى ال تتجمد أمواله يف صفقات تصديرية آجلة من ناحية، و من ناحية أخرى فهو حيتاج إىل تغطية نفقاته أثناء فرتات 
فرتة زمنية بعد استالمه للسلعة قصد تصريفها حتى إعداد و جتهيز السلعة حمل التصدير، و بالنسبة للمستورد فهو حيتاج إىل 

يتمكن من جتميع األموال الالزمة لسداد قيمتها؛ و أمام حاجة املصدر إىل السداد الفوري من ناحية، و حاجة املستورد 
  1 :يني ومهاورغبته يف السداد املؤجل، وجدت خمتلف أنواع التسهيالت االئتمانية لتمويل الصادرات، و اليت تتخذ شكلني رئيس

ل الالزم إلعداد و جتهيز السلع عاميقدم هذا التمويل للمصدر، رأس املال الو :تمويل الصادرات قبل الشحن .1
املصدرة و ذلك يف الفرتة الواقعة بني تلقي أمر التوريد اخلارجي إىل وقت شحنها، و عادة ما يقدم هذا التمويل كنسبة مئوية من 

 .عليهاقيمة صفقة التصدير املتعاقد 

لمشروع التصديري يف الفرتة ما بني بغرض توفري السيولة املالية لمينح هذا التمويل : تمويل الصادرات بعد الشحن .2
   .على أساس أن هذا األخري يعاني عجزا ماليا قيامه بشحن البضاعة و حلني سداد حصيلة صادراته من املستورد األجنيب

  ضمان ائتمان الصادرات: ثانيا
 :م ضمان ائتمان الصادراتمفهو  .1

ل عامشكل من أشكال التأمني يقوم بضمان األخطار اليت قد يتعرض هلا املت:"يعرف ضمان ائتمان التصدير بأنه        
االقتصادي يف األسواق الدولية، ويكمن هذا الضمان يف تأمني القرض الذي يقدم للمستورد، حبكم أن غالبية املبادالت التجارية 

يتم تسديدها فورا حتى ولو ليوم واحد، وبالتايل فإهنا تتم بآجل، مما جيعل ضماهنا مهم لتفادي األخطار املمكن  الدولية ال
التأمني الذي يغطي اخلسائر اليت حتدث بسبب :"ضمان ائتمان الصادرات بأنه "طارق مجعة سيف"هذا و يعرف  .2"حدوثها

درها املستورد أو أوضاعه املالية، و تؤدي إىل عدم استالم املصدر األخطار اليت يكون مص( حتقق أحد املخاطر التجارية
املخاطر اليت خترج عن إرادة املستورد ويكون مصدرها سلطات ( و غري التجارية لكامل مستحقاته يف اآلجال املتفق عليها

للقروض املرتبطة  )قطر املستوردالقطر املستورد أو قطر العبور، أو تكون ناجتة عن اضطرابات عامة أو وقائع معينة يشهدها ال
                                                             

  .155، صمرجع سبق ذكرهرأفت شعبان،  دمحم  1
، امللتقى الدويل حول سياسات التمويل وأثرها على التونسية منوذجا cotunace: ضمان ائتمان التصدير يف البلدان الناميةوصاف سعيدي،  2 

ت واملؤسسات نوفمرب  22و   21التجارية وعلوم التسيري، يومي دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، جامعة بسكرة، كلية العلوم االقتصادية و  -االقتصاد
  .2، ص 2006
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يف حالة البيع ) املصدر(بعمليات التصدير فيما بني الدول، و اليت تعيق سداد املشرتي لقيمة البضائع املباعة إليه إىل البائع 
 .1رقم من خالل الشكل  آلية عمل نظام ضمان ائتمان الصادراتو ميكن توضيح . 1"اآلجل

  ضمان ائتمان الصادراتآلية عمل نظام ) : 1(الشكل رقم 

  
  

  :المصدر
: de l’appréciation à la couverture du risque  Crédit managementSéverine Bompas et Yuna Le Gall, 

., 2004, p292 , Edition online Céréfia, Rennesclient dans l’entreprise  
 

 

 :مزايا ضمان ائتمان الصادرات .2
  2:ضمان ائتمان الصادرات يف النقاط اآلتيةميكن إبراز مزايا       

  محاية املصدر من خماطر عدم الدفع يف صفقات التصدير، فعملية البيع إىل اخلارج أكثر خماطرة من البيع يف السوق
احمللي، نتيجة صعوبة احلصول على املعلومات الدقيقة حول املشرتين األجانب، و قدرهتم املالية من جهة، و كذا 

 التأكد، أو عدم اليقني اليت تعيشها العالقات االقتصادية الدولية من جهة أخرى؛حلالة عدم 

  توفري شروط أفضل يف جمال املنافسة مع املنتجات املثيلة يف األسواق الدولية من خالل تقديم شروط دفع ميسرة
 للمستورد؛

 تشجيع التصدير و جلب االستقرار للمؤسسات املصدرة. 
  

                                                             
  .31، ص 2008، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، مينات التجارة اخلارجيةطارق مجعة سيف،   1
يد قدي و وصاف سعيدي،   2 بسكرة، العدد ، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حالة اجلزائر: آليات ضمان االئتمان و تنمية الصادراتعبد ا

  .220، ص2002الثاين، جوان 
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 :ند التصديرعيوب تأمين القرض ع .3
  1:تتلخص عيوب تأمني القرض عند التصدير فيما يأتي

 ألنه قبل إمضاء العقد البائع ملزم بتسليم العقد للمؤمن حتى يتم القبول، و بني تاريخ التسليم  التأخر يف إجناز العقود
 وتاريخ القبول مدة طويلة قد تتسبب يف خسارة الوقت أو على األقل التأخر يف إمتام الصفقة؛

 الصرامة املعتمدة من شركات التأمني يف قانون التعويضات وفق احلادثة أو اخلسارة؛ 

 ارتفاع نسبة األقساط اليت تطلبها شركات التأمني.  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
يد قدي و   1   .221، ص مرجع سبق ذكرهوصاف سعيدي، عبد ا
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  ترقية الصادرات الصناعيةفي مجال  الرائدة يةتجارب الدولبعض ال: لثالمبحث الثا
  

ثرية عرب مراحلها، ترافقت مبحاوالت وجتارب قامت هبا دول تبحث شهدت العالقات االقتصادية الدولية تغريات ك
الصادرات جند رقية ت جمال مركز ريادي يف اال االقتصادي الدويل، ويف نطاق دراسة التجارب الدولية الناجحة يف إجيادعن 

سليمة  إسرتاتيجية هااجهالنتأن هناك عديدا من هذه التجارب اليت حققت جناحا ملحوظا يف رفع مستوى أدائها التصديري 
  .الكوريةالتجربة الصينية والتجربة التجربة اليابانية، تقتصر دراستنا التحليلية على ، ويف هذا اال وجدية

 
ت من خالهلا ليس فقط لنموها االقتصادي السريع ولكن أيضا للطريقة الرائدة اليت أجنز فريدة من نوعهاتعترب اليابان حالة 

 ولأن حتثالثة عقود من الزمن فقط  ، ومع ذلك استطاعت وخاللجح يف ظل ظروف طبيعية غري مالئمةمشروعها التنموي النا
والسلع االستهالكية البسيطة إىل دولة ثرية  يرتكز انتعاشه الصناعي يف إنتاج األجزاء الرخيصةاحلرب نفسها من بلد حطمته 

.األدنى من املوارد الطبيعية احلد مع أهنا تفتقر إىل يف جمال الصناعة التقنية املعقدة  ورائدة على مستوى العامل 
  تطور التجارة الخارجية لليابان  مالمح: أوال

ومت  ،ساهم جناح الصادرات اليابانية يف تعزيز الفائض يف تعامالت البالد الدولية منذ السبعينات من القرن املاضي لقد
وبالفعل ففي منتصف  ،الضخم يف اخلارج مما أدى إىل خلق حصة ضخمة من األرصدة اخلارجية للياباناستثمار هذا الفائض 

خالل الفرتة وقد كان النمو االقتصادي الياباني  ،الثمانينات ارتقت اليابان إىل القمة كأكرب دولة دائنة يف العامل
بليون دوالر إىل  8.30الياباني من  وطينمذهال يف حجمه وسرعته حيث قفز إمجايل الناتج ال) 1975−1984(

توجيه اليابانية اليت تولت  وزارة التجارة الدولية والصناعةوقد كان ل ،1ضعفا 42ي بقفزة بلغت أتريليون دوالر  1.261
 واستخدمت الوزارة سلطتها لضمان ،يف اسرتداد اقتصاد اليابان عافيته بعد احلرب يدور رئيسالتنمية حنو الصناعة الثقيلة 

عملت الوزارة على  ماك ،من خالل قروض بنكية تفضيلية على متويل كافحصول الشركات اخلاصة يف الصناعات املستهدفة 
وكان من أبرز نتائج هذه السياسة  ،ملنع املواجهات املكلفة ضمن تلك القطاعات االقتصادية ذات األولوية العالية نافسةتقييد امل

                                                             
ن دراسة يف حتليل أسباب النهضةعبد هللا بن مجعان الغامدي،  1 لة العلمية، جامعة أسيوط، كلية التجارةاالقتصاد السياسي للتنمية يف اليا العدد  ،، ا

  .105، ص2007مرب الثالث واألربعون، ديس
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من خالل فرض احلكومة لتعريفات مجركية  قطاع األعمال، وتعزيز وضع الشركات الكبريةالصناعية تدعيم عالقات احلكومة ب
عالية حلماية الشركات اليابانية من املنافسة األجنبية، تقليص معدل الضرائب على الشركات احمللية اليت كانت تنافس 

ن القطاعات اإلسرتاتيجية على حصة كبرية مالشركات األجنبية، وفرض قيود نقدية ملنع املستثمرين األجانب من االستيالء 
كما عززت الوزارة القطاع الصناعي من خالل فك االرتباط بني استرياد التقنية واسترياد البضائع األخرى،  ،يف السوق اليابانية

هذا ، ةالوزارة سلطة التفاوض يف أسعار وشروط استرياد التقني 1950 سنةوقد منح قانون رأس املال األجنيب الذي صدر 
واعدة، ولقد كان للتكلفة املنخفضة للتقنية املستوردة الفضل يف الصناعات للرتويج الالعنصر من التحكم يف التقنية مسح للوزارة ب

ساعدها يف  1951 سنةم وزارة التجارة والصناعة الدولية بإنشاء بنك التنمية الياباني ان قيإ، كذلك فريع للصناعةسالنمو ال
اكتمل النظام االقتصادي حيث مت تطبيق  1954 سنةللقطاع اخلاص بتكلفة بسيطة للتنمية طويلة املدى، ويف  الاملتوفري رأس 

تلك السياسة أدت إىل ظهور مبدأ اإلدانة الزائدة ولقد أدى نظام االستدانة فوق الطاقة إىل جانب  ،ثقيلةال الصناعاتسياسة 
واليت قامت " كرييتسو "إىل ظهور جمموعات جتارية ضخمة تسمى  تكاربيق القوانني املناهضة لالحتساهل احلكومة يف تط

يف وجه الشركات الصناعة اليابانية أبواب  وضع تنافسي عاملي وهبذا أغلقت بتخصيص مواردها بصورة فعالة مما جعلها يف
وبني بعضها البعض من جانب  ووزارة التجارة والصناعة الدولية من جانب" كريتسو " بني جمموعات  ة، وتوثقت العالقاألجنبية

من % 83فعلى سبيل املثال  ،آخر عن طريق إصدار األسهم املتداخلة ، وتوفري احلماية من االستيالء األجنيب على شركاهتا
باإلضافة إىل ذلك قدمت احلكومة  ،1بناء السفن ، وإنتاج الفحم: متويل بنك التنمية الياباني دعم الصناعات األساسية مثل 

لشركات حمددة كانت حباجة إىل مساعدة إضافية، ورفعت رسوم االسترياد عن اآلالت املصنعة يف اخلارج  إعاناتية اليابان
اليت كانت ضرورية لتطور الشركات احمللية، واستخدمت عوائد الضرائب العامة لبناء بنية أساسية ضرورية للقطاع اخلاص، 

الشركات اليابانية من خالل منظمة التجارة اليابانية اليت أنشئت سنة عن فرص التصدير املتاحة أمام  كما قدمت معلومات

                                                             
ض، جامعة امللك عبد العزيز،  إصدارات، سلسلة التخطيط االسرتاتيجي للدول، اإلسرتاتيجيةمركز الدراسات   1 حنو جمتمع املعرفة، الر

  .34−33ص ، ص2010، 29 اإلصدار
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كخدمات مكاتب البحوث خدمات أخرى ، هذا باإلضافة إىل  مكتبا هلا على مستوى العامل 80وقامت بإنشاء  1958
  .   1ن اإلنتاج احملليوالدراسات ليكون التصدير وفقا الحتياجات األسواق الفعلية بدال من الرتكيز فقط على تصدير الفائض م

وعلى العموم، ميكن  الوقوف عند التطور احلاصل يف الصادرات اليابانية ورصيد ميزاهنا التجاري من خالل إلقاء نظرة 
  .اآلتيعلى بيانات اجلدول 

ا التجاري خالل الفرتة  :2اجلدول رقم  ن وميزا   )2007 −1980(تطور صادرات اليا
  2007  2006  2005  2001  1991  1980  السنة
  773.11  704.56  654.36  434.66  349.24  145.90  )بليون دوالر( قيمة الصادرات

  73.66  54.75  64.36  26.61  55.62  10.32−  امليزان التجاري
  , Japan Economic Partnership Agreement: -IndiaGeethanjali Nataraj and Ashwani:املصدر

New  University of Pennsylvania's,  arch foundation,er reseobserv ,Gains and Future Prospects
Delhi, February 2014, P16. 

ومن خالل قراءة بيانات اجلدول نالحظ تزايد صادرات اليابان من سنة إىل أخرى، كما أن امليزان التجاري قد حقق 
بليون دوالر، وهو  10.32التجاري عجزا قدره اليت عرف فيها امليزان  1980فائضا طوال الفرتة املدروسة باستثناء سنة 

ما يفسر النجاح الياباني املذهل بعد احلرب العاملية الثانية وهذا بفضل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف الشركات اليابانية 
الكربى يف وجتسيد الثورة التكنولوجية على مستوى مجيع امليادين، وبذلك أصبح اليابان قوة عظمى من ضمن مثانية الدول 

اليابان حيتل املرتبة األوىل من ناحية التنافسية الصناعية إىل أن  2010منظمة اليونيدو اخلاص بسنة العامل، هذا ويشري تقرير 
  .2أ.م.متفوقا على أملانيا والو) الطاقة اإلنتاجية ومستوى جودة السلع املصدرة(

  الصناعية  الصادرات  رقيةعوامل نجاح اليابان في ت: ثانيا
ويف هذا اال ميكن حصر أبرز  ،ناجحا حتتذي به كل الدول اليت تسعى لتنمية اقتصادها اتعترب التجربة اليابانية منوذج

  :العوامل اليت ساعدت على ترقية الصادرات الصناعية اليابانية يف التايل
  

                                                             
  .125−124ص ، صمرجع سبق ذكرهعبد هللا بن مجعان الغامدي،  1

2 Kevin H. Zhang1, China’s Manufacturing Performance and Industrial Competitiveness 
Upgrading International comparison and policy reflection, CESA-RDI Conference on 
Deepening Reform, for China’s Long-Term Growth and Development, Chinese Academy of 
Social Sciences, Beijing, 11–12 December 2014 , P301. 
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  :دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .1
سات الصغرية واملتوسطة، حيث أن املؤسسات الكبرية ما هي إال جتميع هنضتها الصناعية على املؤساليابان قد بنت ل

انتهجت احلكومة اليابانية سياسة استهدفت توفري املساعدات والدعم الالزم وقد ، إلنتاج الصناعات الصغرية واملتوسطة
متويل املشروعات الصغرية هيئة  1953حيث أنشأت سنة  ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطة إدراكا ألمهيتها يف حتقيق التنمية

لدعم هذا النوع من الشركات للدخول يف جمال  %3و %1يرتاوح بني  بغرض توفري قروض طويلة املدى ذات سعر فائدة منخفض
 كما ،مركزا إقليميا لتقديم االستشارات الفنية واملعلومات الالزمة لرفع مستوى أداء العمل 251، كذلك مت إنشاء 1التصدير

شدد على ضرورة القضاء على كل  الذيالقانون األساسي للمشروعات الصغرية واملتوسطة  1963 أصدرت يف عام
ات يف ريقدرهتا على دعم النمو االقتصادي وإحداث تغيلو تشجيعها على التصدير نظرا  العراقيل اليت تواجه هذه املؤسسات

وتوضح اإلحصائيات أنه  ،التحول إىل مؤسسات كبريةمرونتها، باإلضافة إىل قدرهتا على  باملناخ التجاري والتسويقي بسب
سامهت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تغطية احتياجات املؤسسات الكربى بنسبة  )1996-1984(الفرتة  خالل
من  %79نسبة أيضا بمن حاجيات الصناعات اهلندسية، و %76نسبة بمن املستلزمات الصناعية املعدنية، و 72%

 منتجات ريية اليابانية، وتوفمن إمجايل الصادرات الصناع %30كما سامهت بنسبة ،2لكهرومنزليةحاجيات الصناعات ا
  3:على تويف هذا اال جند أن اليابان اعتمد، من صادرات املؤسسات الصناعية اليابانية %20ة تقدر بـ وسيط
 األجزاء املكونة إلنتاجها عن طريق  تشجيع املؤسسات الضخمة لالعتماد على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إنتاج

التعاقد من الباطن أو ما يعرف باملناولة الصناعية، وبالتايل فهي تبيع منتجاهتا إىل املؤسسات األم وليس إىل املستهلك 
  ؛النهائي مباشرة، واملؤسسات األم هي اليت تقدم الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 املتوسطة على اإلنتاج عن طريق تقديم إعفاءات ضريبية وأسعار تفضيلية، وشراء تشجيع املؤسسات الصغرية و
 .منتجاهتا من مؤسسات القطاع احلكومي والقطاع العام بأسعار تدعيميه تفوق أسعارها يف السوق

                                                             
 .157ص  ،2005 مؤسسة شباب اجلامعة،، اإلسكندرية، الصناعات الصغرية ودورها يف التنمية فتحي السيد عبده أبو سيد أمحد، 1
نية يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والدروس املستقاة منها للجزائرالسعيد دراجي،  2 لتنظيم امللتقى الوطين حول إسرتاتيجية ا، التجربة اليا

م تصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، كلية العلوم االق، جامعة ورقلة،  ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  .7، ص 2012 أفريل 19و18أ
 .257ص ،2006 ،ةبراهيمي، الدار اجلامعية اإلاإلسكندرية، إدارة املشروعات الصغرية مدخل بيئي مقارن أمين علي عمر، 3
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  :االهتمام بالجودة .2
 يف بدايةاليابان  Demingساعد وقد ، هو اجلودة األجنبية املشاهبةنتجات املج الياباني عن غريه من يتميز به املنت ما

اجلودة  إدارةالبناء الصناعي واالقتصادي عقب سنوات احلرب العاملية الثانية على النهوض مبنتجاهتا بتطبيق أسس  إعادة
اجلودة  إدارةقت ولقد ال ،أيضا يف ذلك اهود  Juran  الشاملة حتى أصبحت منتجاهتا األفضل جودة يف العامل وقد أسهم

 إخضاعاملة صدى واسعا جدا يف اليابان وتبنتها مجيع املصانع واملعامل حتى أصبحت مطبقة يف مجيع أحناء اليابان كما مت الش
اجلودة الشاملة  إدارةقاسية جدا للكشف عن العيوب التصنيعية وكان من نتائج تبين  الختباراتكل السلع واملنتجات اليابانية 

ألن أي سلعة أو منتج ال خيرج من املصنع إال بعد  ريكية وزيادة الطلب على املنتجات اليابانيةاخنفاض الطلب على املنتجات األم
يف الواليات املتحدة األمريكية أو خارجها نظرا جلودهتا  سواءاختبارات دقيقة للجودة والنوعية مما جعل املستهلك يقبل عليها 

خالل فرتة %20 إىل %4من  األمريكيةت اليابانية يف السوق ارتفاع حصة املنتجا إىلوخلوها من العيوب وقد أدى ذلك 
تكدس املنتجات والسلع األمريكية باملخازن وعزوف املستهلكني عنها ولقد كبد ذلك الشركات واملصانع  إىلقصرية مما أدى 

  .السوق منخروج الكثري منها  إىلاألمريكية خسائر كبرية مما أدى 
  :تيجياالعتماد على التسويق االسترا .3

املتتبع حلركة املنافسة الدولية جيد أن جناح الشركات اليابانية وما وصلت إليه اآلن من قدرات إنتاجية وتصديرية  إن
أن اليابان  " Lazer" قولي يف هذا السياقو، غزت العامل كله مبنتجاهتا هو نتيجة لتبين هذه الشركات للمفهوم احلديث التسويق

 قامت بفهم وتطبيق الفلسفة التسويقية بطريقة شاملة وفعالة، فالبيانات التسويقية للشركات الدول القالئل اليت إحدىهي 
حيث تقوم هذه الشركات بتحديد  ،اليابانية واملطبقة يف الواقع العملي ما هي إال صورة أصلية ملا هو موجود باملراجع العلمية

لية والدولية وتطوير املنتج الذي يفي هبذه االحتياجات والرغبات، احتياجات املستهلك ورغباته بعناية كاملة يف أسواقها احمل
  .مع تصميم املزيج الرتوجيي املناسب لتدعيم املنتج عند تقدميه يف السوق مبا حيقق املنفعة احليازية للمستهلك

   1:ةيتالالإسرتاتيجية اليابان التسويقية عند دخول سوق جديد يف النقاط الرئيسية  " Kotler & Fahey" ويلخص 
 استخدام حبوث التسويق لدراسة احتياجات املستهلك ورغباته؛ 

                                                             
  .377ص ، 2000 ،الطبعة األوىل، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، مدخل التسويق املتقدمحممود جاسم الصميدعي،   1
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  شرائح وقطاعات؛ إىلتقسيم السوق الكلي 

 حتديد قطاع معني من السوق، يتميز بعدم وجود أي نوع من املنافسة؛ 

 تصميم املنتج الذي يفي باحتياجات املستهلكني يف ذلك القطاع؛ 

  ختفيض  إىل باإلضافةومدعم باخلدمات املختلفة اليت يرغبها املستهلك،  الية،عدخول السوق مبنتج متميز، ذو جودة
 ؛لضمان البقاء ومواجهة املنافسةالسعر 

  و تويل الشركات واليت تتوافر لديها القدرة على خدمة األسواق بأعلى كفاءة ممكنة املناسبة،اختيار منافذ التوزيع ،
البيع ، وخاصة يف األسواق اجلديدة ، ألنه ال أمهية للمنتج إن مل يكن املستهلك اليابانية اهتماما متزايدا خلدمات ما بعد 

على دراية بإنشاء مراكز خدمات يف مجيع ّأحناء العامل ، حبيث ميكن إصالح منتجاهتا يف أسرع وقت ممكن ، والحظ 
ية يف السوق األمريكية أكثر كفاءة الكثري من املستهلكني يف أمريكا ، أن نظام اخلدمات املطبق من قبل الشركات اليابان

 وفعالية مما تقدمه الشركات األمريكية نفسها ؛

 ال واملؤثرتقديم املنتج للسوق مدعما باملزيج الرتوجيي الفع. 

 عند منوذجا فريدا خلصائص اإلسرتاتيجية التسويقية اليت تتبناها الشركات اليابانية " Toyota" هذا وتقدم شركة 
ونظرا لسيطرة شركة  ، وكان هدفها دخول سوق السيارات صغرية احلجم بأمريكاوليةاألسواق الددخول 

""Volkswagen  السوق ، أدركت هعلى هذ  Toyota أن جناحها وتفوقها يعتمد على منافسة  Volkswagen  ،
احها، ومن أجل ذلك ستوجب عليها القيام بدراسة إسرتاتيجيتها وأسباب جنفسية عليها وللتوصل إىل ذلك اوحتقيق ميزة تنا

باستئجار وكاالت حبوث التسويق األجنبية من أجل دراسة ميدانية للتعرف على آراء املستهلكني  Toyotaقامت شركة 
، فوجدت أن رغبة املستهلك يف حتسني التدفئة داخل السيارة يف فصل الشتاء، وكذلك "Volkswagen"حول سيارة 

بأخذ هذه  Toyota  ونتيجة هلذه الدراسة، قامتاعاة حجم ولون السيارة، مع مرإجياد مقاعد أكثر خلف السيارة ، 
مع زيادة  للسيارة، امنخفض االرغبات باحلسبان يف تصميم السيارة ، باإلضافة إىل تقديم مزايا تنافسية أخرى، ووضعت سعر
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اخرتاق سوق  " Toyota "وهبذه الطريقة استطاعت  ،اإلنفاق على اإلعالن والرتويج، ومنح عمولة أكثر للموزعني
  .1األمريكية واليات املتحدةالسيارات الصغرية واملتوسطة يف ال

   :2من بني هذه العوامل نذكر: عوامل أخرى .4

  اجلهوي واإلقليمي يف جمال تلبية االستهالك  ناحلضرية مما يضفي طابع التواز قيف القرى واألرياف واملناط الصناعاتتوطني
 ؛يف تلك املناطق عاطلةاملة الاحمللي وتشغيل اليد الع

  والفرص املتاحة للتصدير  األسواق الدوليةإنشاء العديد من املكاتب يف العامل اليت تعمل على توفري املعلومات الالزمة عن
 ؛الصغرية واملتوسطة  لتوضع حتت تصرف أصحاب املؤسسات

 ت، مع وضع عدة معايري لتحديد أولويات خصخصة العديد من الشركات العامة يف جمال السكك احلديدية واالتصاال
 ؛اخلصخصة 

  ولتحقيق تنمية صادراهتا علىكات اليابانية وحتفيز الشر ،1958توفري نظام متكامل لتنمية الصادرات اليابانية منذ عام ،
 ؛ ومن أهم هذه القوانني نظام خصم نفقات التصدير من وعاء الضريبة، ذلك أصدرت اليابان عدة قوانني وتنظيمات

 يفوتتمثل أنشطة هيئة التجارة اخلارجية  ،ئة التجارة اخلارجية اليابانية قيام نظام فعال لرتويج الصادرات عن طريق هي 
املختلفة ،  األسواق الدوليةإعداد البحوث التسويقية للسلع واخلدمات اليابانية يف  ،ظيم املشاركة يف املعارض الدوليةتن

، من خالل مركز املعلومات التابع  األسواق الدوليةتوفري املعلومات التجارية واالقتصادية عن  الرتويج للصادرات اليابانية،
 . األسواق الدوليةإصدار نشرات وكتيبات عن السوق الياباني و  وهلا 

  
  
  
 

                                                             
فلة،   1 نية يفقدور بن  ت مشال إفريقيا، ؟التسويق الدويل ما مدى االستفادة من التجربة اليا ، ثالث، جامعة الشلف، العدد الجملة اقتصاد

  .234−233صص ، 2005ديسمرب 
  .257ص، مرجع سبق ذكره أمين علي عمر،  2
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  التجارة الخارجية للصينمالمح تطور  : أوال

التصديري  األداءاملباشر على تشجيع الصادرات وحتسني  األجنيباإلجيابي لالستثمار  حالة واقعية للتأثري متثل الصني
وعلى اعتبار أن الصادرات مورد أساسي  ،السبعينات مع هناية االنفتاحسياسة  إتباعهالقطاع الصناعات التحويلية منذ 

ن الرتكيز على تصدير املنتجات إعليه فو، زن يف ميزان املدفوعات للتدفقات اخلارجية للدولة وعنصر أساسي لتحقيق التوا
عدم القدرة على معاجلة  إىلتلك الصادرات بسبب التقلب املستمر يف أسعار تلك املنتجات مما يؤدي  إيراداتاألولية يعين تقلب 

 نتقالاال لىعت الصني لخلل ميزان املدفوعات من جهة وعدم االستقرار يف حتقيق معدالت منو مقبولة من جهة أخرى، لذا عم
مرتكزة يف السلع الصناعية ذات القيمة املضافة املرتفعة  إىلمن تصدير املنتجات األولية ذات القيمة املضافة املنخفضة 

التجارة اخلارجية الذي مت وفق  إصالحكان أوهلا ، وعلى مراحل إسرتاتيجية تنمية الصادرات على مجلة من آليات التنفيذ
بدور قوي للدولة يف  1978 سنةالذي بدأت مسرياته  اإلصالحعدة حمطات مرت هبا عملية  برازإبرامج وفرتات متتالية ميكن 

التخطيط للتجارة اخلارجية، وتوفري املوارد الالزمة لالسترياد من خالل التصدير حيث كانت كل أنشطة التجارة اخلارجية 
املصرف املركزي  إىلالتصدير حتول  عائدات كانت و عن تطبيق اخلطة املركزية للدولة، مسئولةشركة فقط ) 12(حمتكرة بــ 

عن وضع خطة الواردات وحتديدها من املواد الغذائية واملواد األولية والسلع  مسئولةبسعر الصرف الرمسي ، كما كانت الدولة 
ير نظام التوجه حنو حترالصني بحيث بدأت  1984 سنةالوسيطة لسد فجوة الطلب احمللي ، واستمرت هذه السياسة حتى 

، تطبيق ال مركزية سعر الصرف وتوفري النقد الالزم لالسترياد ، ام موجه حنو السوق بشكل تدرجيينظ وإتباع، رة اخلارجيةالتجا
املنتجات الصينية أرخص من  أنمستفيدة من إىل منو الصادرات مبعدالت مطردة  ذلكأدى ، وقد اخل ... نظام احلصص  إلغاء

وهو ما  ،1باجلودة املطلوبة ايف هذه القطاعات مصحوب اإلنتاجيةحتسني  إىلهذا االخنفاض يف السعر يعود وهلا املنتجات املماثلة 
  .وايلاملالواردة يف اجلدول  تؤكده األرقام

  
  

                                                             
دراسة : تنمية سلوك االستهالك املسؤول لدى املستهلك اجلزائري يف ظل غزو املنتجات الصينية للسوق اجلزائرية، زكية مقري، آسية شنة  1

لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، استطالعية   .70، ص 2014العدد األول، ديسمرب ، ورقلة، جامعة ا
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  )2013−1980( الصادرات الصينية خالل الفرتةتطور : 3 رقم دولاجل
  بليون دوالر أمريكي: الوحدة

  2013  2010  2005  2000  1995  1990  1985  1980  الــــــــــســــــنـــــــة
  2408.8  1578.4  762.0  249.2  148.8  62.9  27.3  18.1  قيمة الصادرات

   , P20.Op.citWayne M. Morrison ,: المصدر

 وهذا منو الصادرات الصينية والناتج احمللي إىلتنمية الصادرات أدى  إسرتاتيجيةتطبيق  نمن خالل اجلدول نالحظ أ
ثم  ،دوالر بليون 18.1بلغت قيمة الصادرات  اإلصالحبرنامج  تطبيق بداية أي سنتني بعد 1980 دة ففي سنةمبعدالت مطر
  .دوالر بليون 2408.8قيمة  2013 سنةأن بلغت  إىلأخذت بالنمو 

لقيمة ذات ا األوليةحتول يف اهليكل التصديري من املواد اخلام والسلع  الصينية قد رافق منو الصادراتعلى العموم، ل
 أوليةاملنتجات الصناعية ذات القيمة املضافة العالية وميكن بيان آلية حتول الصادرات الصينية من سلع  إىلاملضافة املنخفضة 

  : تيوفق اجلدول اآل) 2013-1980(منتجات صناعية وذلك خالل الفرتة املمتدة  إىل  ومواد خام
  )2013- 1980(فرتة خالل ال )%( هيكل الصادرات الصينية:  4اجلدول رقم 

  2013  2010  2005  2002  2000  1995  1990  1985  1980  البيان
نسبة مسامهة السلع األولية يف 

  %الصادرات
50 51 26  14  10  8  6  5  7  

نسبة مسامهة املنتجات 
  %الصادرات الصناعية يف

50  49  74  86  90  92  94  95  93  

Kevin H. Zhang1, Op.cit, P306.:المصدر 

اجلدول  زيادة حصة الصادرات من السلع واملنتجات املصنعة وتناقص حصة السلع األولية يف هيكل  نالحظ من خاللو
 حصةمن أجل التصدير قد جنحت يف زيادة  اإلنتاجالصادرات الصينية للفرتة املدروسة، وبالتايل ميكن القول أن شبكات 

  .الصادرات من املنتجات الصناعية بالنسبة للصادرات اإلمجالية
  الصناعية  الصادرات  رقيةفي ت  صينعوامل نجاح ال :ياثان

على العموم هناك جمموعة من العوامل اليت ميزت االقتصاد الصيين وأعطته وقود التنمية الفعال للصادرات الصناعية،   
  :يةالتالهذه العوامل ميكن إبرازها يف النقاط 
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  :تنمية االستثمار األجنبي المباشر. 1
اليت ابتكرهتا احلكومة تنمية الصادرات الصينية هو سياسة االستهداف  إسرتاتيجية نفيذ آلياتاحملور األساسي يف ت إن

وقد  ،1على استهداف مناطق جغرافية معينة باإلضافة إىل استهداف رأس املال األجنيب هذه السياسة تنص ،الصينية
ستثمارات األجنبية املباشرة توجه حنو الصني فقد التقارير إىل أن النصيب األكرب من االتشري  إذ إىل حد بعيد جنحت يف ذلك

  2رقم   الشكل(  2014بليون دوالر  سنة  128إىل حوايل  1985بليون دوالر سنة  2ارتفع حجم تلك االستثمارات من 
  .2أ، تايوان، سنغافورة وكوريا اجلنوبية.م.درها من هونغ كونغ، اليابان، الوامص توقد تعدد) ذلك يبني

  )2014−1985(تطور حجم االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة إىل الصني : 2الشكل رقم 
  بليون دوالر: الوحدة

 
  :المصدر

Wayne M. Morrison, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications 
for the United States , Congressional Research Service, USA, October 2015, P15 . 

  :اآلتياالستثمار األجنيب املباشر يف منو الصادرات الصينية وهو ما ميكن الوقوف عليه من خالل اجلدول  وقد ساهمهذا 
  )2006−2000(الصني  يف صادرات االستثمار األجنيب املباشرشركات  نسبة مسامهة: 5 رقم دولاجل

  2006  2005  2000  البيان
  564  444  119  )مليار دوالر( درات شركات االستثمار األجنيبصا

  969  762  249  )مليار دوالر( اإلمجاليةالصادرات الصينية 
)1)/(2(  47.9%  58.3%  58.2%  

جحة يف جمال التصدير، اجلزء األول: التجربة الصينية يف تنمية الصادرات، عبد احلميد رضوان :املصدر ة التجارة اخلارجية، وزار ، سلسلة جتارب دولية 
  .10، ص 2009العدد الثاين، ، اإلمارات

                                                             
جحة يف جمال التصدير، اجلزء األول: الصينية يف تنمية الصادرات التجربة، عبد احلميد رضوان  1 وزارة التجارة ، سلسلة جتارب دولية 

  .8−7ص ص ، 2009العدد الثاين، ، اخلارجية، اإلمارات
2 Wayne M. Morrison, China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications 
for the United States , Congressional Research Service, USA, October 2015, P16. 
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نسبة  2006ومن خالل بيانات اجلدول نالحظ أن صادرات شركات االستثمار األجنيب املباشر بلغت سنة 
  .من الصادرات اإلمجالية للصني %47.9متثل  2000بعدما كانت سنة  58.2%

  :إنشاء ودعم شبكات اإلنتاج للتصدير. 2
نتاج للتصدير السلعي يف قطاعات إقامة شبكات اإلدأبت الصني على  الصناعية تنمية الصادرات إسرتاتيجية سياق يف

سرتاتيجيات بدال من استهداف املناطق اجلغرافية والقطاعات السلعية كافة، عالوة لتكون حمور تنفيذ السياسات واإل معينة
، الرقابة على الصادرات والواردات ، ةاجلمركي األنظمةعر الصرف ، خلارجية من ساللتجارة  عامةالبيئة ال إصالحعلى ذلك 

للمصدرين ومتثلت  اإلنتاجيةزيادة الكفاءة  إىلجمموعة من اآلليات اليت هدفت من خالهلا على احلكومة الصينية  عتمدتلقد او
   1 :هذه اآلليات مبا يأتي

  ؛ العناقيد التصديرية إسرتاتيجيةمن خالل تطبيق  للتصدير اإلنتاجشبكات  إقامة -
  التصدير؛من أجل  لإلنتاجكانت خمصصة  إذاالواردات من السلع الوسيطة من الرسوم اجلمركية  إعفاء -
  ؛لتمويل الصادرات يف صورة عملة حملية أو نقد أجنيب مصرفية  قروضريوفت -
لتحسني اجلودة مما يساعد على  اإلنتاج االعتماد على البحث والتطوير من خالل تطبيق األساليب التكنولوجية احلديثة يف -

  .العامليةزيادة قدرة املنتجات الصينية على املنافسة يف األسواق 
  :عامل الجودة والتكلفة. 3

وقد اخنفاض سعر السلع الصينية وبالتايل القدرة على املنافسة  يفاخنفاض تكلفة األيدي العاملة ووفرهتا لقد ساهم 
ويف سنة  1992الصناعية سنة من ناحية التنافسية  30 املرتبة تحتلجلودة، فالصني ااالهتمام بعنصر ا صاحب ذلك

متفوقة على إيطاليا، فرنسا وبريطانيا هذا من ) 1992مرتبة مقارنة بسنة  23أي بقفزة (احتلت املرتبة السابعة   2010
من املنتجات الصينية الصنع املركز صنفا من املنتجات احتلت سبعة أصناف  22، ومن جهة أخرى جند أنه ومن بني 2جهة

                                                             
ا عثمان صقر علي،  1 جحة يف تنمية صادرا ، جملة جامعة تشرين، العلوم االقتصادية االستفادة منها يف سورية وإمكانيةدراسة حتليلية لتجارب دول 

لد    .215−214، ص ص2014، 1، العدد 36والقانونية، ا
2 Kevin H. Zhang1, Op.cit, P301. 
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ألسرع حاسوب يف العامل قادر على  2010األول عامليا، كما ترتبع الصني على عرش منتجي أجهزة الكمبيوتر بتصنيعها سنة 
  .1تريليون عملية يف الثانية الواحدة 2500إجراء 

 

 
  جية لكوريا الجنوبيةالتجارة الخار مالمح تطور  : أوال

 ،النامية البلدان من للكثري مماثال عشرينال من القرن الستينات خالل اجلنوبية كوريا يف االقتصادي الوضع كانلقد 
خصوصا بعدها خروجها منهكة  فكوريا اجلنوبية كانت يف اخلمسينات من القرن املاضي تعترب من أفقر الدول اآلسيوية

ألن  كنتيجة الختالل امليزان التجاريمزمن ، حيث أن ميزان املدفوعات كان يعاني من عجز اقتصاديا من احلرب الكورية
 تشكل منها 1960 سنة مليون دوالر 32 حوايل  تالصادرا قيمة توكان ،2الصادرات كانت أقل من نصف الواردات

املنتجات الصناعية  مل تتجاوزحني  يف %20 جات الصناعية اخلفيفة تشكل حوايلتنأما نسبة امل %75 األولية حوايل وادامل
  .3من إمجايل الصادرات %5الثقيلة نسبة 

 سنةيف  دوالر ونملي 7715 ربايق ماإىل  الصادرات قيمة جنحت كوريا يف رفع الصعوبات هذه من الرغم علىو

ومعدل منوها  الكوريةالصادرات  طور قيمةت انوضحي 7و  6رقم  دوالنواجل، وحتقيق فائض يف امليزان التجاري 1976
  ).1976−1960( خالل الفرتة

  )1976−1960(خالل الفرتة  اجلنوبية كور صادراتتطور قيمة  :6رقم  دولاجل

  1976  1973  1970  1968  1965  1960  السنة
  7715  3225  835  455  175  86  )مليون دوالر(قيمة الصادرات 

  :المصدر
R.J.Castley, Korea's export growth: an alternative explanation, internet site: 
siteresources.worldbank.org/ecaext/.../06_korea.pdf 

  

                                                             
ضوية ،عبد الرمحان بن سانية  1 جملة الواحات للبحوث والدراسات، ، االقتصاد الصيين منوذجا−اإلقالع االقتصادي واحلاجة إىل قيم 

لد    .369ص ،2015 جوان ،1، العدد 8جامعة غرداية، ا
  .97، صمرجع سبق ذكرهمصطفى بن ساحة،   2
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  )1976−1960(خالل الفرتة  اجلنوبية ونسبتها إىل الناتج كور صادراتتطور معدل منو  :7رقم  دولاجل

  1976−1971  1970−1966  1965−1960  فرتةال
  46  37  45  )%(معدل منو الصادرات 

  PIB )%(  5.6  10.4  8.6معدل منو 
  PIB)%(  3.2  8.6  19.8 يفالصادرات  مسامهة

R.J.Castley, Op.cit.:المصدر 

وتشـري   ،سنويا % 50 حدود وصل إىل اكبري امنو أن صادرات كوريا اجلنوبية حققت بيانات اجلدول يتضح من خاللو
قــد و، للصـادرات  يعـزى   )1971-1976( ة القـومي خـالل الفــرت   النــاتجمـن النمـو يف    20% حــوايل إىل أن  بيانـات اجلـدول  

ــة اعتمـــدت كوريـــا  ــناعة،  اجلنوبيـ ــرة علـــى قطـــاع الصـ ــادرات  بلغـــت الـــذي لإلشـــارة لتحقيـــق هـــذه الطفـ  حصـــته مـــن الصـ

ثمانينـات  وإىل أكثـر مـن ذلـك يف منتصـف ال      ،% 70 منتجات الصناعات اخلفيفةتشكل منها  يف منتصف السبعينات %80
 إال الصادرات، إمجايلمن  % 30نسبة  واألقمشة مشكلةاملنسوجات  ممثلة يف لب سلع التصديركانت أغو وأيضا التسعينات

اليت ت التكنولوجيا منتجا ، باإلضافة إىلسلع جديدة من بينها اآلالت االلكرتونية واحلديد والصلب والسفن ذلك مل مينع بروز أن
السريع بالتنوع والتغري اهليكلي، ومنت مجيع القطاعات الصناعية  اقرتن النمو، ف حتتل موقعا هاما بني صادرات البالد أصبحت

  .1والتنافسية العالية للصناعة الكورية مشرية إىل التنوع االقتصادي بسرعة 

  عوامل نجاح ترقية الصادرات الصناعية الكورية: اثاني
و صناعية عالية وارتفاع ملعدل منو كوريا خالل العقود الثالثة األخرية نقلة تنموية شاملة حمققة معدالت من لقد حققت
 على التجربة الكورية ما يسمى باملعجزة االقتصادية على ني الكورينياالقتصادي إطالق إىلمما أدى  طردة، الصادرات بصورة م

 إىل %17من  اعتمدت كوريا لتحقيق هذه الطفرة على قطاع الصناعة حيث منت حصته من الصادرات، و قد هنر اهلان
ىل أكثر من ذلك يف منتصف التسعينات وقد اقرتن النمو السريع بالتنويع إتصف السبعينات من القرن املاضي ونيف م 80%

 مجيعكوريا ، فقد منت ل اخلارجيةالتجارة  إسرتاتيجيةأن التغريات يف هيكل الصادرات تعكس التغريات يف  إذاهليكلي 

                                                             
لد ، اجتربة كور اجلنوبية التنموية وتشجيع الصادراتنيفني حسني مشت،  1 ، 2007،، العدد األول15لة املصرية للتنمية والتخطيط، ا

  47-48.ص ص
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يف منتصف  % 39 إىليف بداية الستينات  % 15ة املضافة من يف القيم تهاالقطاعات الصناعية بسرعة كما زادت مسامه
  .1التنوع الصناعي إىليف منصف التسعينات مشرية  % 40ىل أكثر من إالسبعينات و

  

  :إعادة الهيكلة االقتصادية .1
 إعادةخطة ) 1965-1953(خالل الفرتة اجلنوبية يف مرحلة مبكرة من تاريخ تطورها االقتصادي تبنت كوريا 

الواردات وعلى وجه اخلصوص يف الصناعات اليت متتاز فيها مبيزة  إحاللنظام احلماية وسياسة  ة اقتصادها واتبعتهيكل
اجللود والصناعات الغذائية ، والصناعات اليت تنتج السلع واملواد ، ة مثل صناعة املالبس، النسيج، صناعة األحذيةنسبي

 عاملةستيعاب أكرب عدد من القوى الصناعات كثيفة العمالة الوريا على ال، وركزت كسيطة األساسية كاالمسنت واألمسدةالو
  .العاطلة عن العمل 

وقد جنحت ..) .املعدنيةواخلامات  الزراعية،املنتجات (كانت أغلب السلع املصدرة سلعا أولية وخالل هذه الفرتة 
يف إرساء ) عمرة ومستلزماهتا من املواد اخلام خاصة للسلع غري امل(حد ما خالل هذه املرحلة  إىلالواردات  إحاللسياسة 

، وذلك بسبب من االعتماد على املواد الزراعية إىل االعتماد على الصناعات املوجهة إىل التصديرللتحول قواعد بناء صناعي 
التوجه للداخل وقد اكتملت سياسة  ،توافر العمالة الرخيصة ، واملواد اخلام والسلع الوسيطة من مصدر حملي هلذه الصناعات 

  . اإلشباعدرجة  إىلكمرحلة أوىل لسياسة التصنيع فيها، ووصل السوق احمللي 
  :التصنيع من أجل التصديرالتركيز على    .2

أو  إنتاجهااليت يعتمد  بتشجيع تصدير السلع ،1962 سنةللتصنيع اليت بدأت  قامت احلكومة يف املرحلة األوىل قدل
ومع تراكم  ،الدوليةومن ثم حققت ميزة نسبية يف التجارة  األجر،مالة غري املاهرة املنخفضة جتميعها اعتمادا كبريا على الع

املزيد من رأس املال واملهارات التكنولوجيا يف االقتصاد وفقدانه مليزة العمالة غري املاهرة املنخفضة األجر انتقلت امليزة النسبية 
  .رة والكثيفة العمالة أو املنتجات كثيفة رأس املال املنتجات القائمة على العمالة املاه إىللكوريا 

                                                             
  .219−218ص ص  مرجع سبق ذكره،عثمان صقر علي،   1
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الطبيعية لكوريا اجلنوبية، واخنفاض  واردبسبب قلة امل لتصديرمن أجل االتصنيع ثم جاءت املرحلة الثانية وهي سياسة 
الواردات،  إحاللة ، وافتقار كوريا للموارد االقتصادية الالزمة لتنفيذ سياسلصغر سوقها احمللي باإلضافةنسبة االدخار فيها 

، سياسة التصنيع املوجه للتصدير إىلالواردات  إحاللمن تطبيق سياسة التصنيع القائم على  ا اجلنوبيةوريكحتولت  وبذلك
التصديرية كثيفة الصناعات يف هذه الفرتة على  أين مت االعتماد )1972-1966( للفرتة وذلك خالل اخلطة االقتصادية الثانية

 طبيقبدأت احلكومة خالل هذه الفرتة بتو، )املنتجات الغذائية واملنسوجات ، األحذية ( ع فيها مبيزة تنافسية تتمتالعمل اليت 
، وهو ما الصادراتوقامت باستصدار تشريعات جديدة لرتويج وتشجيع  ،منو أعلى  إلحرازسياسة التصنيع املوجه للتصدير 

  .1يبية لتشجيع الصناعات املوجهة حنو التصدير توفري تسهيالت متويلية ، وتطبيق حوافز ضر إىلأدى 
على جمموعة  تشجيع الصادراتكوريا اجلنوبية يف سبيل اليت اختذهتا واآلليات  اإلجراءات  وعلى العموم، ميكن تلخيص

     2 :فيما يلي احملاور الرئيسية واليت تتمثل من
 املباشرة للمصدرين، منح القروض البنكية للمنتجني  اناتكاإلعد حنو القطاع التصديري رتأسيس نظام للحوافز لتوجيه املوا

 ، التسهيل يف جمال الرقابة اجلمركية لواردات صناعات التصدير،باإلضافة إىل مزايا ضريبية واملصدرين بأسعار تفضيلية
محاية الصناعات  ،الرسوم اجلمركية املدفوعة على استرياد املواد األولية املستخدمة يف إنتاج سلع تصديرية ورد نسبة من

الرتخيص للمصدرين باالحتفاظ حبصيلة الصادرات من العملة األجنبية لتسوية والناشئة وغري القادرة على املنافسة، 
 .ولقد مسحت سياسات حتفيز الصادرات من  تعزيز صادرات البالد إخل،... اإلنتاجالواردات من مستلزمات 

   ــناعية ــادرات الص ــة الص ــي لتنمي ــار املؤسس ــة       : اإلط ــات الداعم ــن اهليئ ــد م ــاء العدي ــالل إنش ــن خ ــك م ــى ذل ــد جتل لق
ــه       ــق عليـ ــادرات أطلـ ــج الصـ ــص لرتويـ ــاز متخصـ ــاء جهـ ــل يف إنشـ ــيت تتمثـ ــادرات والـ ــة الصـ ــة تنميـ ــة  لعمليـ ــاد تنميـ إحتـ

ــوري  ــارة الكـ ــنة التجـ ــية   1962سـ ــه الرئيسـ ــارج والـــيت كانـــت مـــن أهدافـ ــة باخلـ ــات الكوريـ ــواق املنتجـ ــيع أسـ ، توسـ
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 أخـــــــــــــرى منوطـــــــــــــة برتويـــــــــــــج الصـــــــــــــادرات تتمثـــــــــــــل يف إحتـــــــــــــاد  باإلضـــــــــــــافة إىل مؤسســـــــــــــات

ــ  ــوريني والـــ ــار الكـــ ــم ي ذالتجـــ ــن أهـــ ــاف     مـــ ــارج الكتشـــ ــاريني للخـــ ــثلني التجـــ ــال املمـــ ــية إرســـ ــه األساســـ  وظائفـــ

  .أسواق جديدة ودفع املصدرين إليها، وهناك أيضا الغرفة الكورية للتجارة والصناعة
  ــنيب ــتثمار األج ــجيع االس ــد  :تش ــ  لق ــوري خ ــاد الك ــانى االقتص ــي،    ع ــار احملل ــاض االدخ ــن اخنف ــبعينات م ــرتة الس الل ف

ــل          ــنيب لتموي ــال األج ــدفق رأس امل ــجيع ت ــة إىل تش ــع احلكوم ــا دف ــتثمارات مم ــل االس ــن متوي ــي ع ــل احملل ــز التموي ــايل عج وبالت
 .هذه االستثمارات، وخاصة يف جمال الصناعات كثيفة رأس املال

 تزامنت مع الكساد العاملي الذي سببته األزمة اليت ) 1979- 1973(خالل الفرتة  :إنشاء املناطق الصناعية التصديرية
منافسة شديدة من خالل هذه الفرتة ، وقد واجهت الصناعات اخلفيفة كثيفة العمل 1973النفطية العاملية األوىل يف سنة 

بناء السفن ، صناعة (الصناعات الثقيلة والكيماوية، مثل  إلقامةالرتويج  علىاحلكومة ، مما أجرب الدول النامية األخرى
الصناعات الثقيلة  بإسرتاتيجيةما يسمى  إطاريف ) السيارات والصناعات البرتوكيماوية صناعةاحلديد والفوالذ، 

لذا تقدمت احلكومة بربامج هائلة لالستثمار يف هذه ، والكيماوية ذات الكثافة الرأمسالية والقيمة املضافة العالية
عن طريق اعتماد املراكز الصناعية واملناطق احلرة ية حتقق االكتفاء الذاتي يف هذا اال قاعدة صناع إنشاء والصناعات 

واالتصاالت والطاقة وتشجيع التفاعالت والتغلب على صعوبات  هم يف تقليل تكلفة النقلاأن تس للتصدير اليت من شأهنا
ار عن طريق االستفادة املثلى من أثر التعلم من وفورات احلجم وحتسني روح التنافسية و االبتك واالستفادة التواصل

وضعت احلكومة الكورية مناطق حرة للتصدير الصادرات يف  ، ويف هذا الصددعدة قطاعات التفاعلي واملعارف يف
كانت وزارة البناء مسؤولة عن إعداد املوقع  وقد ،إلنتاج سلع  للتصدير للسماح لشركات أجنبية "إكسان"و "ماسان"

وكان املستثمرون يف هذه املناطق شركات ، عن اإلدارة  املسئولةت وزارة التجارة والصناعة كان تية، يف حنيوالبنية التح
الضريبية وتكاليف االستثمار  اإلعفاءات اجلمركية على الواردات من السلع، فضال عن احلوافز أجنبية استفادت من

 ،ودفع الصادرات الصناعية ،يف منو قطاع التصنيع يف كوريا لعب بناء التجمعات الصناعية دورا رئيسياقد  و ،املنخفضة 
  . الشرقي ، أغلبها يف منطقة العاصمة سيول ويف منطقة اجلنوباوقد مت إنشاء مخسة عشر جممعا صناعي
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  :إعادة الهيكلة الصناعية .3
وقد أدت  ،جيةاملنافسة اخلارعلى االنفتاح و الكورية هيكلة الصناعة إعادةمت ) 1996-1980( الفرتةخالل 

  بوليشالشكل شركات عمالقة تعرف باسم جممع  ظهور رأمسالية صناعية يف إىلخطط التنمية اخلماسية األربع األوىل 
Chaebol  كقاعدة للتصنيع السريع وكسب حصة أكرب من السوق العاملية وتعويض اخلسارة يف أي شركة فرعية من خالل

، و قد التصدير توجه هبا حنوبالصناعة الكورية وت تقيأن تر جمموعة الشيبول عتاستطاأرباح الشركات الفرعية األخرى، و 
  .1%26.4على سبيل املثال نسبة  1977بلغت مسامهة هذا امع من إمجايل صادرات كوريا سنة 

اضطلعت احلكومة بدور نشط يف واملناخ لتنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة  ةسياسات هتيئ كوريا وضعت كما
، حيث أعادت تنظيم الصناعات بصورة كاملة وفق النموذج الياباني الذي جيعل من احلكومة يالصناعالقطاع  ةهيكل ادةإع

كذلك اختذت احلكومة قرارات بتقسيم أكرب ست جمموعات  ، اإلنتاجصاحبة الدور األساسي يف قرارات خفض طاقات 
يع عبء خماطرة القطاع اخلاص على اتمع، ومن جهة أخرى كداللة على وجود حدود لرغبة يف توز 1985 سنةصناعية يف 

اليت  إلجراءاتونتيجة ل، امعات الصناعية الكبرية إىل اليت سجلت خسائرقامت احلكومة بضم بعض الوحدات الصناعية 
بب نقل العمالة من ارتفع حجم النمو يف قطاع الصناعة التحويلية وهذا بسلتحول الصناعي اختذهتا احلكومة الكورية يف جمال ا

  .2أعلى إنتاجيةأنشطة ذات  إىلأقل  إنتاجيةأنشطة ذات 
  :والقدرة التنافسية العالية  تنوع البنود التصديرية .4

عدد البنود  أن، حيث لالقتصاد الكوري بنود التصديريةالتنويع  إىلأسباب الطفرة يف الصادرات أساسا ترجع 
ألف بندا تصديريا  80أكثر من  إىلوقفز  1990 سنةخالل  بند 2697 ىلإ 1970 سنةبند  900 ارتفع منالتصديرية 

تكون قادرة على  األسواق الدوليةن إنه عند تعرض االقتصاد الكوري ألي هزة اقتصادية فإوبالتايل ف ، 2000 سنةخالل 
نتعاش االقتصادي ليعود اال 1997 سنةأزمة و 1980 سنةالكوري وهو ما حدث خالل أزمة  اإلنتاجيالفائض  استيعاب

                                                             
  .218−217ص ص  مرجع سبق ذكره،عثمان صقر علي،   1
  .223−221، ص ص مرجع سبق ذكرهكمال عايشي،    2
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احتلت سنة  فكوريا اجلنوبية وحسب منظمة اليونيدوجهة أخرى  ، ومن 1هذا من  جهةجمددا معتمدا على التجارة اخلارجية 
مرتبة مقارنة برتتيب سنة  11قفزة نوعية بـ  حققت 2010سنة ويف ناحية التنافسية الصناعية عامليا من  15املرتبة  1992
كوريا اجلنوبية وجتدر اإلشارة هنا أن ومنافسة لكل من الواليات املتحدة األمريكية، أملانيا واليابان،  متفوقة على الصني  1992

حتتل املرتبة الثانية عامليا يف صناعة السفن واملرتبة الرابعة يف صناعة النسيج االصطناعي، واملرتبة اخلامسة يف  ايليف الوقت احل
 .2صناعة السيارات

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
، جملة أحباث اهليكل التصديري إىلالطائر اآلسيوية يف السياسة الصناعية اجلديدة يف اجلزائر للتحول دور نظرية اإلوز كمال عايشي،  1

  .224−223، ص ص 2009العدد السادس، ديسمرب جامعة بسكرة، اقتصادية وإدارية، 
2 Kevin H. Zhang1, Op.cit , P301. 
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تلعب دورا  االقتصادية سرتاتيجيات التنميةإ ىحدكإ ترقية الصادرات الصناعية يف ختام هذا الفصل، خنلص إىل أن   

 اخرتاقمن خالل جمموعة من اإلجراءات و الوسائل بغرض متكني صادرات بلد ما من  ية للدولالتصديرتنمية القدرات بارزا يف 
وهذا مير حتما بتطوير القدرات  ،ريف قطاع التصدي ناشطةصديري على مستوى املؤسسات ال، و رفع األداء التدوليةاألسواق ال

  .عامبشكل  والتغيري اهليكلي لالقتصاد اإلنتاجية للمؤسسات التنظيمية و 
حزمة متكاملة من اآلليات يف خمتلف تسخري كل اجلهود املتاحة و توفري إىل  ترقية الصادرات الصناعيةو حتتاج عملية   

و حل خمتلف  جمموعة من احلوافز للمصدرين قديماالت سواء يف جمال اإلنتاج أو االستثمار أو التسويق، مع العمل على تا
يف جمال تنمية الصادرات كوريا اجلنوبية  والصني اليابان،  كل من تجاربف ،ألسواق الدوليةااملشاكل واملخاطر اليت تواجههم يف 

 إسرتاتيجية إطارسياسة تنمية الصادرات يف  ىت جتارية وصناعية ناجحة وأن كل منها تبنسرتاتيجياإ تأهنا اتبع توضح
يف غضون ثالثة عقود انتقلت  وأنظار العامل، حيث  رباتجهذه الوهكذا جذبت  ،لتحقيق النمو االقتصادي والتنميةرشيدة 

  .اعيةصنتصنيفها باعتبارها دوال  إىلهذه البلدان من قائمة أفقر بلدان العامل 

تواجه عددا من املشكالت اليت  الدول الناميةيف  رتقية الصادرات الصناعيةل معينة إسرتاتيجية اعتمادإن عملية   
ق أداءها وتضعف من كفاءة مؤسساهتا مما يؤثر سلبا على قطاع التصدير، و قد تنوعت هذه املشكالت ما بني مشكالت تعي

اليت  باحلواجز التقنيةمشكالت خارجية مرتبطة بني للتصدير، و  ةاملوجه تاداخلية خاصة باخنفاض مستويات جودة املنتج
 امؤسساهتالدول واهتمام تربز ضرورة  هنامن ، نيها احمللييجحلماية منت تفرضها الدول املستوردة على املنتجات املصدرة إليها

 على املستوى الدويلما أرادت تبوء مكانة مرموقة  إذا )الشاملة اجلودة(ظمة احلديثة يف إدارهتا ودة و مسايرة األناجلباملصدرة 
  .ودفع عجلة التنمية االقتصادية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :هذا الفصل حتو      

 ؛جلودة الشاملةدارة ااخللفية النظرية و الفكرية إل 

  ؛ومعوقاهتا إدارة اجلودة الشاملة حتقيقات ـــيــآل 

  ملؤسسات الصناعيةا صادرات رقيةتاجلودة الشاملة يف إدارة  مسامهة. 
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 لتنميةكمحرك ل لدول النامية اليت تعتمدهخاصة بالنسبة ل للتصدير أمهية اقتصادية كبرية يف اقتصاد أي دولة،

ضرورة على املستوى الكلي فحسب،  أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسات ، إذ مل يعد  أيضا  يكتسي التصديركما االقتصادية، 
اإلنتاج و املخزون و ذلك إمنا شرطا لبقاء املؤسسة و استمرارها، حيث يعترب خمرجا أمثال ملا تعانيه الكثري منها من فائض يف و

يف اإلنتاج  املؤسسة توسعيؤدي إىل  حيث املؤسساتشكال من أشكال منو  تصديرعد الة التسويق يف السوق احمللي، كما يحملدودي
 وبالتايل اخنفاض التكلفة املتوسطة للوحدة املنتجة ،واالستفادة من وفورات اإلنتاج الكبري والوصول إىل احلجم األمثل للمشروع

، لكن أقل من أسعار املنتجات املنافسة يف األسواق الدوليةمن شأنه أن يسمح للمؤسسة من تقديم منتجاهتا بأسعار و هو ما 
تميز هبا كظهور و انتشار املنتجات اجلديدة وتنوع الصفات اليت أضحت تو  ا بيئة األعمال الدوليةدهتشهاليت  مع التغرياتو

األمر الذي ، نتيجة هلذه التغريات مل يعد السعر هو احملرك الوحيد لرغبة و سلوك املستهلك ،العروض اإلنتاجية أمام املستهلك
انطلقت منها للعمل يف اليت  ساليباألإعادة النظر يف  وترغب يف االستمرار التصديرجمال اليت تعمل يف املؤسسات على  فرض

تحقيق ل األكثر حداثة األساليبو البحث عن  نذاكاليت كانت تتناسب مع أحوال العصر القائم آو األسواق اخلارجية،
اليت شكلت الوعاء اجلديد  يف مقدمة األفكار" إدارة اجلودة الشاملة"تلبية هلذا املسعى جاء أسلوب و ،التنافسية األسبقيات

 يى االقتصاد احمللمستوالسيما يف ظل تزايد حدة التغريات على  ، املتناسب مع تلك املعطيات و القادر على مواجهتها بفعالية
رفع هم يف اميزة تنافسية مبا يس املؤسسات العاملة يف قطاع التصديرإكساب إىل أساسا  إدارة اجلودة الشاملةوتطمح  ،والعاملي

    .األسواق الدوليةقدرهتا على اخرتاق 
 النسبة للمؤسسات الصناعيةب و إبراز أمهيتها يف التصديرركائز إدارة اجلودة الشاملة اإلملام ب قصد، و تأسيسا على هذا

؛ بينما يشتمل جلودة الشاملة دارةإلالفكرية اخللفية النظرية و  املبحث األوليتضمن  و هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، جزأنا
إدارة  مسامهةعلى إبراز  املبحث الثالث، فيما يقتصر آليات حتقيق اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصناعيةعلى  املبحث الثاني

  .لعدد من الشركات العاملية الرائدة يف جمال صناعتها الصناعية املؤسسات تنمية صادراتودة الشاملة يف اجل
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  لجودة الشاملةدارة االخلفية النظرية و الفكرية إل :األولالمبحث 
  

و وسيلة إلدارة فلسفة إسرتاتيجية  ااملؤسسات، كوهن تسيريعترب إدارة اجلودة الشاملة من أهم االجتاهات احلديثة يف ت
من أمناط التفكري التقليدية إىل أمناط تفكري و ممارسات تتالءم مع كل تغري ميكن  ،خاصة املصدرة منهاالتغيري و نقل املؤسسات 

  .ها و أسواقهاأن ميس نشاط
 

 
 ؤسسات، بعدما تبني دورها الفاعل يف جناح املصدرةاملاهتماما بالغا من طرف املؤسسات  اجلودة الشاملةلقد نالت 

فلسفة ، حيث مكنت من ختفيض التكلفة و حتقيق رضا الزبائن، و بذلك أصبحت على مستوى األسواق الدولية اليابانية
   .املستهدفةاحلالية ويف األسواق  ضمان البقاء و االستمرار قصد  لمؤسساتمطلبا أكثر من ضروري لالشاملة اجلودة 

  

  وإدارة الجودة الشاملة  الجودةريف  اتع :أوال
  :تعريف الجودة. 1

ذلك نظرا شامل موحد هلا، و تعريف  تباينت اجتهادات املهتمني مبوضوع اجلودة يف حماولة إلجياد يف هذا اإلطار
اليت تعين  ،"Qualitas"والذي يعود أصله إىل الكلمة الالتينية  ،ألبعادها املختلفة و جوانبها املتعددة رغم وضوح املصطلح

اجلودة  الذي يرى بأن "Johnson" "جونسن"، و من بني أهم التعاريف املقدمة للجودة جند تعريف 1واإلتقان الدقة
و حتقيق رضاه  ، املعلنة منها و غري املعلنة املنتظرة القدرة على حتقيق رغبات املستهلك بالشكل الذي يتطابق مع توقعاته":هي

  .احتياجات و توقعات الزبائن املنتظرة ن اجلودة تعرب عن التوافق معوحسب هذا التعريف فإ .2"دم إليهعن املنتج الذي يق
ستعمال من طرف اال مة املنتجات للغرض أومالء":اجلودة بأهنا ،"Joseph Juran" "جورانوزيف ج " يعرف و

ن خالل هذا التعريف نستخلص أن اجلودة تعرب عن و م. 3"اليت تليب احتياجاهتم و توقعاهتمالعمالء، و مطابقتها للمواصفات 
                                                             

  .15، ص2002، عمان، دار الصفاء للنشر، الطبعة األوىل، اجلودة يف املنظمات احلديثةن الدرادكة و طارق الشبلي، مأمو   1
ت مشال إفريقياتسيري و ضمان جودة منتجات املؤسسات الصناعية اجلزائريةعاشور مزريق و دمحم غريب،   2 ، جامعة الشلف، ، جملة اقتصاد

  .235، ص2005العدد الثاين، ماي 

عمان، عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع،  ،9001إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات التأهيل لإليزو فواز التميمي و أمحد اخلطيب،  3 
  .14، ص2008الطبعة األوىل، 
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مة فيتمثل يف املالء أما اجلانب الثاني، مطابقة املنتج للمواصفات احملددة مسبقا ، اجلانب األول يتمثل يفجانبني أساسيني
  .للحكم على جودة منتج املؤسسة نساسياومها املعياران األ ،لالستعمال املنتظر من طرف الزبائن

دقة متوقعة تناسب السوق بتكلفة " :بأن اجلودة ،"Edward Deming" "دميينجإدوارد  "اجلودة  رائد يرى و
اجات تيحامن هذا التعريف هو أن اجلودة تعين قدرة املنتج على تلبية  يستنتجو ما  .1"مبعنى مطابقة االحتياجات ،منخفضة

  .السوق بأقل تكلفة ممكنة
نظرا لتناول أبعاد  ،اجلودة يف مفهوم نستشف اختالفا واضحا  لسالفة الذكر،التعاريف ا التمعن يف حمتوىو من خالل 

خمتلفة يف نفس الظاهرة، فمن وجهة نظر املستهلك فإن اجلودة هي القدرة على تلبية رغباته احلالية و املستقبلية، أما من وجهة 
، و انطالقا من ذلك ميكن تعريف مسبقا احملددة فاجلودة تعين مطابقة املنتجات للمعايري و املواصفات ةاملنتج املؤسسة نظر

، مع التصميم الذي وضع قبل إنتاجها طابقو اليت حتقق الت ،اخلصائص الداخلية ملنتجاملواصفات و اجلودة على أهنا جمموعة من 
  .زايدةاملتهلك املستكرب قدر ممكن من رغبات أ و اليت حتمل على عاتقها إشباع

  

  شاملةإدارة الجودة ال  تعريف .2
املنافسة العاملية انتقل اهتمام الباحثني االقتصاديني من النظرة الضيقة للجودة على أهنا جودة املنتوج اشتداد يف ظل 

و عموما فإن  .وظائف املؤسسة يطلق عليها اجلودة الشاملةمشل متتد لتشمل جودة كل نشاطات والنهائي فقط إىل نظرة أ
 "جابلونسكي":فــ ،فقد تعددت التعاريف املقدمة هلا ،إلدارة اجلودة الشاملة مفهوم واحد على وامل يتفق الباحثني

"Jablonski" و القدرات لكل العاملني، لتحسني بتحريك املواهب شكل تعاوني ألداء و إدارة األعمال " :على أهنا يعرفها
االشرتاك يف اإلدارة،  :املؤسسة و هياإلنتاجية و اجلودة بشكل مستمر من خالل املقومات األساسية الثالثة لنجاحها يف 

و نالحظ من هذا التعريف أن إدارة اجلودة الشاملة مفهوم يركز على . 2"التحسني املستمر للعمليات و استخدام فرق العمل
  .هبدف التحسني املستمر للجودة ،عمال من خالل فرق العملاألمشاركة العنصر البشري يف أداء 

                                                             
  .28ص، 2007جامعة ورقلة، العدد اخلامس، ، جملة الباحث إدارة اجلودة الشاملة و األداء املتميز،يوسف بومدين،   1
  .25، ص1996القاهرة، جامعة الزقازيق،  ،املنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية فريد عبد الفتاح زين الدين،  2
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من خالل التطوير  ،عملية حتسني مستمر للجودة" :إدارة اجلودة الشاملة بأهنا "لد براندرونا"و  "ستيفن كوهن" و يرى
ك ذل العمل على إجيادها و تطبيقها يف أي مظهر من مظاهر العمل و ،حتقيق رغبات الزبائن ،واحملافظة على إمكانيات املنظمة

 و ما يستنتج من هذا التعريف أن ،1"ثانيا جات املقدمة لهحتياجات الزبون أوال ثم معرفة مدى رضائه عن املنتمن خالل معرفة ا
 Hellsten"أما ؛ جمموعة من األساليب التنظيمية هدفها تسليم منتج يليب رغبات الزبونعبارة عن إدارة اجلودة الشاملة 

&Klefsjö" ،و األدوات هدفه العام هو  نظام إداري للتغيري املستمر للقيم، التقنيات" :فريى أن إدارة اجلودة الشاملة عبارة عن
فإدارة اجلودة الشاملة حسبه نظام له تقنيات و أدوات تعمل على إحداث و إدارة التغيري ، 2"زيادة رضا املستهلك بأقل تكلفة

  .املستمر يف أي مؤسسة
ز على شكال من أشكال تسيري املنظمة، يرتك" :يعتربها "1994 :9000 اإليزو"املعيار العاملي للجودة  يف حني أن

اجلودة و يعتمد على مشاركة كل فرد، و يصبو إىل التفوق على املدى البعيد بصورة متكن من تلبية احتياجات و متطلبات 
، يتضح أن إدارة اجلودة الشاملة مدخل إسرتاتيجي لتسيري املؤسسات، قائم على حتسني هذا التعريف من خاللو  3"حمددة

  .يف العملية اإلدارية، لتحقيق التميز عن املؤسسات األخرى اجلودة و مشاركة مجيع أفراد التنظيم 
على  ةفلسفة إدارية حديثة قائم بأن إدارة اجلودة الشاملة عبارة عنعلى ضوء التعاريف السالفة الذكر ميكن القول و 

نظم  و ة اإلداريةجيابية جذرية داخل املؤسسة تشمل الفكر، السلوك، القيم التنظيمية، منط القيادتغيريات إ أساس إحداث
املؤسسة للوصول إىل أعلى جودة يف خمرجاهتا و بأقل  أجزاء نظام، و ذلك من أجل حتسني و تطوير كل العملإجراءات أداء 

  .جاهتم و رغباهتم وفق ما يتوقعونهعن طريق إشباع حا ،تكلفة، هبدف حتقيق أعلى درجة من الرضا لدى زبائنها
  
  

                                                             
، 2008، جامعة ورقلة، العدد السادسجملة الباحث،  ،دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة، عبد القادر دبون  1

  .160ص
2 Jonas Hansson, Total Quality Management –aspects of implementation and performance-, 
Stockholm, Lulea university of technology, spring, 2003, p10. 

ي الدويل حول األداء املتميز ، املؤمتر العلماملنطلقات و األسس مع عرض ألهم االسرتاتيجيات احلديثة للتغيري :إدارة التغيريكمال قامسي،   3
  .56، ص2005مارس  9و  8، يومي كلية احلقوق و العلوم االقتصادية  للمنظمات و احلكومات، جامعة ورقلة،
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  دة و إدارة الجودة الشاملةأوجه االختالف بين الجو  :انيثا
رغم ارتباط إدارة اجلودة الشاملة كنظام تسيريي حديث باملفهوم التقليدي للجودة إال أن هناك أوجه اختالف بارزة 

فقط، يف حني يوسع نظام إدارة اجلودة الشاملة مفهوم اجلودة  اإلنتاجيةبينهما ، فاجلودة مرتبطة باملنتج النهائي كمسؤولية العملية 
، و أن جودة املخرجات مسؤولية تتحملها مجيع وظائف داريةشمل جودة األداء يف خمتلف األنشطة الوظيفية و األنظمة اإللي

رضة بالتعرف على أسباهبا مع اأن نظام اجلودة يسعى إىل حل املشكالت الع يضاف لذلكوموارد املؤسسة على حد سواء، 
املقابل جند أن إدارة اجلودة الشاملة ترتكز على التحسني املستمر للعمليات، بهبا، اعتماد األسلوب العقابي مع األفراد املعنيني 

رغم عدم وجود املشكالت مع استخدام أسلوب التشجيع، و حتميل تلك األخطاء عند وقوعها للنظام ال لألفراد، هذا و يرتكز 
و اإلدارة ألهداف املؤسسة، بينما جند أن نظام اجلودة ال نظام إدارة اجلودة الشاملة على أمهية الوالء التنظيمي من قبل العاملني 

اجلودة الشاملة باالعتماد على التخطيط املسبق للجودة كأسلوب وقائي، إال أن نظام  إدارةيويل هذا األمر أية أمهية، كما متتاز 
على تلبية احتياجات  اجلودة يعتمد على ردود األفعال مع استخدام أسلوب التفتيش، يضاف لذلك تركيز نظام اجلودة

املوارد البشرية و الكفاءات باملؤسسة كزبائن  إىلاجلودة الشاملة مفهوم الزبائن  إدارةاملستهلكني وتوقعاهتم، بينما يوسع نظام 
  .1تلبية احتياجات الزبائن اخلارجيني إىلداخليني يؤدي تلبية احتياجاهتم االقتصادية و االجتماعية بشكل مباشر 

  ل تطور إدارة الجودة الشاملةمراح :اثالث
إن نشأة مدخل إدارة اجلودة الشاملة مل يأت دفعة واحدة بل استلزم األمر ردحا من الزمن، و كان نتيجة إلضافات 

و يف هذا السياق متيز أغلب األدبيات اإلدارية بني عملية كبرية على املستويني الفكري و التطبيقي، و ذلك  عرب عدة مراحل، 
  :ل تارخيية، و هيمراح ةأربع
11930-1910( مرحلة فحص الجودة(: اقرتنت هذه الفرتة  و العشرينبداية القرن  معتزامنت هذه املرحلة

 ،الذي كان يهدف إىل الرفع من مستوى الكفاءة اإلنتاجية داخل املصنع عن طريق التخصص "تايلور" لــ اإلدارة العلميةبنظرية 
، و هذا لكون دعا إىل ضرورة الفصل بني وظيفة اإلنتاج و وظيفة التفتيش و قد تقسيمه، تبسيط العمل و ، النمطية،الفحص

                                                             
مدخل اجلودة  :أثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضية،   1

  .194، ص2003/2004جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  ،أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية  ة،واملعرف
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العملية اإلنتاجية قد أصبحت أكثر تعقيدا باإلضافة إىل ازدياد عدد العمال، مما أدى إىل صعوبة السيطرة الدقيقة لرئيس العمال 
بعد  على اكتشاف األخطاء يف املنتجاتحبيث يعمل يش نظام التفت لذا مت استخدام على العمل املنجز من قبل كل عامل،

 .1االنتهاء من تصنيعها و عزل املنتجات غري املطابقة للمعايري

21950-1930( مرحلة مراقبة الجودة(: يف هذه املرحلة مت اعتماد األساليب اإلحصائية ألداء أنشطة
رغم من أن مراقبة اجلودة أكثر تقدما من جمرد الفحص، إال أن التقدم مراقبة اجلودة و التحقق من مطابقة املنتج للمقاييس، وعلى ال

لتحقيق التحسني املستمر،  مما استلزم   ايف إدارة اجلودة جعل االعتماد على مراقبة اجلودة غري كاف، بل و غري مالئم مبفرده
.2االنتقال إىل مرحلة أخرى 

  

31970-1950( مرحلة ضمان الجودة(: و ذلك  ،نتقال من جودة املنتج إىل جودة النظاممت االيف هذه املرحلة
مبنع مسبباته إضافة إىل متابعة وتقييم اجلودة،  الشيء الذي يضمن للمؤسسة احلصول على املستوى األمثل  ملنع وقوع اخلطأ

أكثر مشوال من املراقبة، إذ ة يف كون األخرييتجلى الفرق بني مراقبة اجلودة و ضمان اجلودة  جتدر اإلشارة هنا إىل أن و. 3للجودة
ميتد ألبعد من عمليات  اكما أن نطاقه ،لتأكد من أن متطلبات اجلودة قد مت الوفاء هبالتضمن التخطيط و تشغيل نظم مصممة ت

 ،على مبدأ أساسي اركز على سبل منع االحنرافات و األخطاء بناءو ت ،حيث يشمل باقي وظائف و أنشطة املؤسسة ،اإلنتاج
كشف  علىفقط فيما تركز عملية مراقبة اجلودة هذا بل جيب أن تبنى فيه،  ،و أن اجلودة ال جيب أن تفحص يف املنتجال و هأ

  .     4حدوثهابعد  حنرافات و األخطاءاال
  
  

 

                                                             
  .57، ص 2009عمان، دار الفكر، الطبعة األوىل،  ،إدارة اجلودة الشاملةعواطف إبراهيم احلداد،   1
املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات،  ،أداء منظمي متميز إدارة اجلودة الشاملة مدخل حنوعباس صالح هادي،   2

  .157، ص2005مارس  9و  8جامعة ورقلة، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، يومي 
دي  3 سالة ر  غزل والنسيج،دور إدارة اجلودة الشاملة يف تنمية الصادرات املصرية مع التطبيق على قطاع ال، داليا عادل رمضان الز

  .64ص ، 2006، )مصر(، كلية التجارة، جامعة عني مشس ماجستري يف العلوم التجارية
  .42، ص2009عمان، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،  إدارة اجلودة املعاصرة،دمحم عبد العال النعيمي و آخرون،   4



 
 

62 
 

  :)حتى اآلن1970( مرحلة الجودة الشاملة .4
كل من هبدف التحسني املستمر ل ،وردينالزبائن و املوكذا مت االعتماد على مشاركة مجيع العاملني،  يف هذه املرحلة

و العمل على عدم حدوثها أو  ،من األخطاء "اجلانب الوقائي"جلودة واألداء على املدى البعيد، من خالل الرتكيز الكبري على ا
مراحل  لخصآلتي يا، و اجلدول 1و تطوير إمكاناهتا لتحسني األداء "االستخدام األمثل للموارد البشرية"و على التقليل منها، 

  .تطور إدارة اجلودة الشاملة و مالحمها األساسية 
  

  مراحل تطور إدارة اجلودة الشاملة و مالحمها األساسية :8اجلدول رقم 
  

  

  

  .فحص فين بعد هناية اإلنتاج للتأكد من مطابقة املنتج للمواصفات املوضوعة -  )1930-1910( املرحلة األوىل
  .استخدام العينات اإلحصائية و خرائط الرقابة على اجلودة -  )1950-1930( لة الثانيةاملرح

 

  بداية فكرة الرقابة الشاملة على اجلودة؛ -  )1970-1950( املرحلة الثالثة
  .قضية تكلفة اجلودة و الرتكيز على اإلنتاج بال عيوب -

 

  ليا يف املؤسسات بقضية اجلودة  و ربطها برحبية  املؤسسة؛اهتمام اإلدارة الع -  )وحتى اآلن1970( املرحلة الرابعة
  .إدارة اجلودة الشاملة كفلسفة إسرتاتيجية و سالح تنافسي -

  

جامعة ورقلة، كلية جملة الباحث، ، إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة، عبد الرمحان بن عنرت :املصدر
 .178ص، 2008، 06العدد، العلوم االقتصاديةاحلقوق و 

  

  أهداف إدارة الجودة الشاملة :ارابع
من خالل إدارة اجلودة الشاملة تسعى املؤسسة إىل تقديم سلع ذات جودة عالية و بأقل تكلفة ممكنة، بغية حتسني 

 2:موقعها التنافسي، و بالتايل حتقيق جمموعة من األهداف اليت من أمهها

بالرتكيز على استمرارية التدريب و اكتساب املعرفة و تطبيقها ضمن  :تتنمية الموارد البشرية و الكفـاءا .1
 تثمني القدرات البشرية و الكفاءات األساسية بغية تنمية املزايا التنافسية؛ إىلجماالت العمل املختلفة مبا يؤدي 

                                                             
  .32ص مرجع سبق ذكره،فواز التميمي و أمحد اخلطيب،   1
، مدخل اجلودة و املعرفة: أثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضية،   2

     .196ص  مرجع سبق ذكره،
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 إذفراد املؤسسة، اجلودة مسؤولية مجيع أ أناجلودة الشاملة على  إدارةترتكز  :عناصر المؤسسة  إنتاجيةزيادة   .2
االهتمام بالعمل اجلماعي و  تشجيعه عن طريق حتسيس األفراد العاملني مبسؤولية معاجلة و حل املشاكل  إىلتسعى 

 ؛ التشغيلية واإلنتاجية و حتسني العالقات الوظيفية بينهم

بيعات و اليت تؤدي إىل يعد التحسني املستمر يف اجلودة مؤشرا على زيادة امل :ميزة تنافسيةبناء  تحقيق الربح و   .3
 :، و الشكل اآلتي يوضح ذلكامتالك ميزة تنافسية إىل إضافةزيادة الرحبية و حصة املؤسسة يف السوق 

  اجلودة الشاملة أهداف إدارة : 3 كل رقمالش

  
  .299، ص1995 ع،دار غريب للطباعة و النشر و التوزي القاهرة،، يف عصر املعلومات اإلداريةالسياسات ، علي السلمي :املصدر

 

   
  الجودة الشاملة  إدارةنماذج   :أوال

فلسفة حديثة هلا،  و قد  اجلودة الشاملة يف بلورة املهتمني بإدارة األكادمييني واملهندسني لقد سامهت أفكار عدد من
الواليات املتحدة م العملية يف عدد من الشركات يف كل من اليابان وهتم و جتارهبامن خالل دراس ،استمدوا هذه األفكار

  :نستعرضهم الواحد تلو اآلخر يف اآلتيبرز املفكرين يف هذا اال ، و أاألمريكية
1  ديمينجإدوارد  نموذجEdwards Deming 

املهنية يف الواليات املتحدة  بدأ حياته ،إدارة اجلودة الشاملةفلسفة ) مؤسس(صاحب " دميينج"رائد اجلودة يعترب 
 بناء على طلب احلكومة اليابانية، ملساعدة الثانيةاألمريكية كأستاذ جبامعة نيويورك، سافر لليابان بعد احلرب العاملية 
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مبدأ ميكن  )14( أربعة عشر حتسني اإلنتاجية و اجلودة و قد جنح يف مهمته، و قدم برناجما متكامال يتكون من علىصناعاهتا 
         1:تتمثل يف قيمهذه ال و ،االعتماد عليها يف حتقيق متيز يف جودة املنتجاتلمؤسسات ل

  احلد املستمر من األخطاء و التحسني املستمر يف اجلودة؛ 

 تطوير أهداف ثابتة للمؤسسة من أجل حتسني جودة منتجاهتا؛ 

 ؛جتنب الرتكيز على الكمية يف اإلنتاج فقط بل الكمية و اجلودة معا 

 استخدام الوسائل اإلحصائية يف مراقبة العملية اإلنتاجية و مراقبة اجلودة بدال من االعتماد على التفتيش؛ 

 تكوين عالقة ذات طبيعة مستمرة مع املوردين مبنية على عامل اجلودة األعلى بغض النظر عن أدنى سعر؛ 

 ؛حتسني النظام اإلنتاجي بشكل مستمر  

  و اإلشراف؛ تبين طرق حديثة يف القيادة 

 إزالة اخلوف من التغيري لدى فريق العمل؛ 

 إزالة احلواجز القائمة بني األقسام املختلفة؛ 

 إزالة املعايري الكمية على كاهل العاملني؛ 

 ؛عدم االهتمام فقط بتحقيق األرباح يف املدى القصري 

 رفع احلواجز اليت تقيد األفراد من حتقيق مهارة عالية؛ 

 تدريب العمال على اكتساب املهارات اجلديدة؛تأسيس برنامج ناجح ل 

 السالفة الذكر  قيمبناء اهليكل التنظيمي الذي يدعم تنفيذ ال.       

 ،من اجلودة يؤدي إىل حتقيق مستوى أفضل من اإلنتاجية )متميز(عال يرى بأن حتقيق مستوى  "دميينج"فإن  ،و عموما   
لعملية اإلنتاجية، األول يتمثل يف القضاء على كل األسباب الشائعة ملشاكل دم مدخلني أساسيني ميكن استخدامها لتحسني اقو

                                                             
لدويل حول األداء املتميز للمنظمات ، املؤمتر العلمي امدخل إدارة اجلودة الشاملة كمحدد لألداء املتميز يف املنظماتقويدر عياش،   1

   .224، ص 2005مارس   9و  8واحلكومات، جامعة ورقلة، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، يومي 
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عزل كالتصميم غري اجليد للمنتجات و التدريب غري الكايف للعمال، أما الثاني فهو  ،اجلودة و املتوارثة يف النظام اإلنتاجي
  .1سوء اجلودة مسببات

2  جوزيف جوراننموذجJoseph Juran  

بعملية  وقد اهتم  ،"دميينج"ذين سامهوا يف بناء ثورة اجلودة باليابان بعد األوائل ال ا من املهندسنيحدوا "جوران"يعترب 
  إدارةحتقق   قدم طريقة شاملة 1986و يف سنة  العشرين،اخلمسينيات من القرن   إدارة اجلودة لليابانيني خالل فرتة  قيمتدريب 

  :عمليات هي )3(ثالث اليت تقوم على و  ،2الشاملة  ودةناجحة للجودة أطلق عليها مصطلح ثالثية اجل
 ؛3من خالل حتديد حاجات الزبون ثم وضع برنامج ملستوى اجلودة اليت تطابق تلك احلاجات :ختطيط اجلودة  
 و اليت تعد عملية ضرورية لتحقيق أهداف العملية اإلنتاجية، و كذا احلد من العيوب،  :السيطرة على اجلودة

بأن  "جوران"ى تقييم األداء الفعلي للمنتج و مقارنته باألداء املستهدف، و يف هذا الصدد يرى وذلك بناءا عل
 ؛4من عيوب اجلودة ناجتة عن عوامل تستطيع اإلدارة التحكم فيها 80%

 مبثابة   "جوران"متثل هذه العملية اخلطوة األكثر أمهية يف ثالثية اجلودة الشاملة، حيث اعتربها  :حتسني اجلودة
القلب النابض ألسلوب إدارة اجلودة الشاملة حيث يتم من خالهلا وضع اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتحسني 

   .5يبني هيكل ثالثية اجلودة الشاملة تيجودة املنتج بشكل مستمر، و الشكل البياني اآل
  
  
  
  

                                                             
  .35، ص2003عمان، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل،  ،إدارة اجلودة الشاملة و اإليزومحيد عبد النيب و آخرون،   1
  .36ص مرجع سبق ذكره،ي و أمحد اخلطيب، فواز التميم  2
،  جامعة تبسة ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري  ،إدارة اجلودة الشاملة كأداة لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةهدى بوحنيك،   3

  .29، ص2008/2009التجارية و علوم التسيري،  العلومالعلوم االقتصادية و  كلية
ديداليا عادل رمض  4   .228ص مرجع سبق ذكره، ،ان الز
جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري  ،دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةفلة العيهار،   5

  .12، ص2005/2006
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  ثالثية إدارة اجلودة الشاملة :4 شكل رقمال
  

  
  .68ص ،2005القاهرة، جامعة بنها، ، دليل عصري للجودة و التنافسية:9000ة اجلودة الشاملة و اإليزو إدار ، أمحد سيد مصطفى :املصدر

 
3يليب كروسبينموذج ف"Philip Crosby" : 

بعد أن  ،(*)"ITT" ، بدأ حياته العملية كرئيس لشؤون اجلودة يف شركة1926من مواليد سنة " فيليب كروسيب"
تدرج يف عدة مناصب حتى وصل  ،الذي حقق أعلى مستويات اجلودة بفضله ،للصواريخ "شنبري"ساهم كمهندس يف مشروع 

و من أهم  ،يف املنتجات  "العيوب الصفرية"كان أول من نادى مببدأ قد ، و 1سنة 14ملدة  هشغل الذي إىل منصب نائب املدير
كما  ،عين املطابقة ملتطلبات الزبون مع ضرورة حتسينهاو لكنها ببساطة ت ،أفكاره أن اجلودة ال تعين بالضرورة األفضل و املمتاز

  "كروسيب" متيز؛ و قد 2اليت تنتج حسبه عن سببني مها االفتقار إىل املعرفة و ضعف االنتباهو  بتفادي األخطاءأن اجلودة تتحقق 
  .      3طابق، الوقاية و التكلفةالت :و املتمثلة يف ،"ثوابت اجلودة الشاملة"ــ كغريه من الرواد بصياغة أفكاره فيما يعرف ب

  : "Taguchi" تاغوشينموذج   .4

 ،للهاتف و التلغراف "نيبوي"من خالل عمله يف شركة  ،جناحا كبريا يف حركة اجلودة باليابان "تاغوشي" لقد حقق
مثل  ،ة الكربىعمل مستشارا لعدد من الشركات األمريكي و قد ؛صائية على اجلودةاإلححيث كان عمله يرتكز على السيطرة 

أن  "تاغوشي"يرىيف هذا الصدد اإلنتاجية، و  ةعمليالعلى تطوير السيطرة على جودة  ملساعدهتا" أم. بي. أي" و "فورد"

                                                             
(*) Innovation et Transfert Technologique. 

  .18ص ،2005عمان، دار املسرية للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية،  إدارة اجلودة الشاملة،د، خضري كاظم محو   1
  .46ص مرجع سبق ذكره،عواطف إبراهيم احلداد،   2
  .534ص، 2008عمان، دار اليازوري العلمية،  ،إدارة اإلنتاج و العملياتغسان قاسم داود الالمي و أمرية البيايت،   3

ختطيط اجلودة

السيطرة على 
اجلودة

حتسني اجلودة
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حبيث تكون قوية  ،نه بدال من ذلك ينبغي تصميم املنتجات، و أالضبط املستمر لآلالت لبلوغ جودة مناسبة للمنتج ال يعد فعاال
  . 1داء شاق برغم التباينات على خط اإلنتاجبقدر كاف و حمتملة أل

  

5  فيجنباومنموذج  "Feigenbaum" :  1961أول من طور مفهوم املراقبة الشاملة للجودة سنة  "فيجنباوم" يعترب 
درجة أن مسؤولية اجلودة تقع أساسا و بال قد أوضحو  ،"اجلودة على نطاق الشركة ككل"  :متأثرا باملفهوم الياباني املتمثل يف

  2:يف العناصر اآلتية ميكن إمجاهلا و اليت برز أهم أسس مبدأ املراقبة الشاملة للجودةعاتق إدارة اإلنتاج، كما أ األوىل على
  تصميم فاعل آلالت مزودة بوسائل تلقائية الكتشاف األخطاء؛ -
 ؛جعل كل حمطة عمل نقطة مراقبة اجلودة حلجز أية وحدة معيبة -

 ؛فور االنتهاء منها فحص شامل لكل وحدة منتجة -

 هتيئة معلومات مرتدة سريعة لفريق اإلنتاج املختص عن الوحدات السليمة و املعيبة؛ -

  .تدريب العمال و املشرفني على كيفية قياس اجلودة و مجع و حتليل البيانات لتحديد أسباب العيوب -
  

إدارة اجلودة أسلوب قد أسهمت يف إثراء  ،فكرينهؤالء املنظر  وجهاتن اجتهادات و عالوة عما سبق ميكن القول أ           
   .من خالل معايري و جوائز اجلودة ، و قد جتلى ذلكالشاملة يف جمال اإلنتاج الصناعي بشكل خاص

 الجودة الشاملة جوائزو ر  يمعاي :ثانيا
معايري  إجياد، و إدارة اجلودة الشاملة لقد أسفر االهتمام املعاصر بقضية اجلودة عن نشأة اهتمام دويل عاملي متنام بنظام           

  :وجوائز هلا، و اليت من أمهها
 للجودة  ديمينججائزة   .1

عن طريق االحتاد 1951 جائزة للجودة بامسه عام اليابانيون أسس اليابان الكبري يف تطوير اقتصاد دميينجفضل ل نظرا
اليابانية للحصول  املؤسساتئز اليابانية يف جمال اجلودة اليت تتنافس الياباني للعلماء و املهندسني، و تعد هذه اجلائزة من أهم اجلوا

                                                             
  .40ص مرجع سبق ذكره، و آخرون، عبد النيبمحيد   1

  .19ص ،1998الطبعة الثالثة،  دار الكتب للنشر، القاهرة، ،اخلدمات و الصناعة يف العمليات و اإلنتاج إدارة مصطفى، سيد أمحد 2 



 
 

68 
 

و قد وضع االحتاد الياباني للعلماء و املهندسني جمموعة من  ،1نيل هذه اجلائزةلالسباقة  "تويوتا"عليها، و قد كانت شركة 
  .تي يوضح تلك املعايرياجلدول اآلاليت جيب استيفاؤها من قبل الشركات الطاحمة لنيل اجلائزة و  رياملعاي

  للجودة دميينجمعايري جائزة : 9اجلدول رقم 
  المضمون  المعيار

  ؟هي النتائج اليت حتققت كيف يتم حتديد و نشر السياسات و ما  األهداف و السياسات
  ؟الرقابة على اجلودةهي سبل ترقية التعاون و كيف تسري  كيف يتم حتديد نطاق املسؤولية و السلطة و ما  التنظيم اإلداري للمؤسسة
جة يتم فهم الرقابة على اجلودة أي در إىلمستحقيه و  إىلكيف يتم تعليم الرقابة على اجلودة، و كيف يصل التدريب   التدريب و التعليم املستمر

  ؟اإلحصائية، و كيف يتم االستفادة من أنشطة دوائر الرقابة على اجلودة األساليبو
  ؟خمتلف مواقع املنظمة داخليا و خارجيا، و ما درجة السرعة يف تطبيقها إىلمجع املعلومات و إيصاهلا هي طريقة  ما  نظم املعلومات

، و هل يتم تفسري املشكالت اإلنتاجهل يتم كشف املشكالت احلساسة و حتليلها يف مقابل اجلودة الشاملة و عملية   استخدام طرق علمية يف التحليل
  ؟السليمة باالعتماد على الطرق اإلحصائية

  ؟أنشطة دوائر مراقبة اجلودة يف االستفادة من أساليب الرقابة اإلحصائية و خرائط املراقبة و غريهاما مدى   استخدام نظم الرقابة
  ؟الضرورية للجودة و االعتمادية ثم ختصيصها، يف نفس الوقت فحص نظام تأكيد اجلودة اإلنتاجهل كل عناصر تشغيل   تأكد اجلودة

  هل املنتجات ذات املستوى املطلوب يتم بيعها، و هل هناك حتسينات يف اجلودة، الكمية، التكاليف؟   نتائج و حتليلهاتقويم ال
  ؟األداءالطريقة العلمية يف التفكري و الرغبة يف العمل و  األرباح،هل حتسنت املنظمة ككل يف جمال اجلودة و 

وة و الضعف احلالية و هل مت التخطيط للرقابة على اجلودة و استمرارها على املستوى هل مت التعرف على نقاط الق  وضع اخلطط املستقبلية
  ؟الطويل

نية دميينججائزة ،   9000سلسلة االيزو :اجلودة الشاملة إدارةثالثية كارل جي ثور،   و فرانسيس ماهوين :املصدر لدريج  ،اليا  ،األمريكيةمعايري 
  .108- 104 صص ، 2000الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر و التوزيع، قاهرة، الترمجة عبد احلكم أمحد اخلزامي، 

 

 :جائزة شينجو .2
كل يف  املتواجدة  لشركاتلحد كبري جائزة بالدريج األمريكية إال أن جماهلا أوسع حيث أهنا متنح  إىلتشبه هذه اجلائزة 

اجلودة وإرضاء متلقي  قيمها يف التصنيع و تأكيدها على تطبيق كندا و املكسيك اليت تظهر متيز ،األمريكيةالواليات املتحدة من 
اليابانية، كما  املؤسسات إليهاوفقا هلذه املعاير الواجب حتقيقها أصبحت جائزة شينجو من اجلوائز احملفزة اليت تتطلع اخلدمة، و

                                                             
ض،   1 هيل املنظمات العربية لتطبيق نظام دمحم حسن ر ، 2006 ،اإلداريةية منشورات املنظمة العربية للتنممصر،  ،اجلودة إدارةدليل 

  .95ص
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 .ا، و شركات الصناعات الصغريةتوزع هذه اجلوائز على نوعني من الشركات، شركات الصناعات الكبرية بفروعها و مصانعه
التخلص من و نظم سريعة االستجابة و ةاليابانية يف حتسني عمليات التصنيع و تطبيق فلسف لمؤسساتائزة حمفزا قويا لاجلتعد و

 معايري تي، ويوضح اجلدول اآل1مصادر اهلدر و العيوب يف املنتجات، و ذلك من خالل التحسني املستمر و خفض التكاليف
 .اخلاص هبذه اجلائزة طالتقييم و توزيع النقا

  "شينجو"متطلبات اجلودة وفق معايري  :10 دول رقماجل
  و اجلدولة الشاملة اإلنتاجية إدارةالبنية التحتية و ثقافة: 

 القيادة -

 تفويض السلطة -

  الشراكة -

  
100  
100  
75  

  

275  

 نظم التصنيع و عملياته و اسرتاتيجياته: 

 تيجيتهإسرتارؤية التصنيع و  -

 تكامل عملية التصنيع -

 اإلنتاجتكامل طرق اجلودة و  -

  تكامل العمل و التصنيع -

  
50  

125  

125  

125  

  

425  
  

  اإلنتاجيةتوازن اجلودة و 

 التأكيد على اجلودة -

 اإلنتاجيةحتسني  -

  قي اخلدمةلتم إرضاء -

  
100  

100  

100  

  

300  

  املــــــــجـــمــــــوع              
  

  
  

1000  
نية مع الرتكيز على نظام التوقيت الدقيق ،  روازقيدمحم :املصدر و حماولة االستفادة منه يف إحدى الشركات  JITاإلدارة االقتصادية يف الشركات اليا

تنة، كلية العلوم االقتصادية و  ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري ، اجلزائرية    .53ص ،2007/2008التجارية و علوم التسيري،  العلومجامعة 
  

 : 9000و  معايير اإليز  .3
نتيجة ضغط و ردود الفعل الدويل جراء السيطرة اليابانية على األسواق الدولية، فبعد  لقد كان ظهور سلسلة اإليزو

الواليات املتحدة األمريكية و عددا من سوق و اجلودة يف  اإلنتاجيةاليابانية جناحا متميزا يف جمال  املؤسساتأن حققت 
                                                             

نيةهيديتوشي كاتو و آخرون،   1   .53ص، 1999الدار العربية للعلوم، ، ، ترمجة عبد هللا مكي القروص، بريوتخفا املعجزة اليا
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عامل، أصبح لزاما على تلك الدول باخلصوص الدول الغربية البحث عن تدابري لرفع مستوى اجلودة يف صناعتها، ال عرب األسواق
 .دولة 110 أكثر من تضم يف عضويتها و هي فدرالية هيئات وطنية ISO1 مما مهد لظهور املنظمة الدولية للمقاييس

هي سلسلة من املقاييس واألكثر شهرة يف العامل اليت تعترب  9000 و من ضمن هذه املقاييس جند سلسلة اإليزو
حتدد هذه املقاييس و تصف العناصر الرئيسية املطلوب توافرها ،  1987املكتوبة أصدرهتا املنظمة الدولية للمقاييس سنة

التأكيد ( ات العمالءاجلودة الذي يتعني أن تصممه و تتبناه املنظمة للتأكد من أن منتجاهتا تتوافق مع حاجات أو توقع إدارةيف نظام 
  .)على سالمة النظام الذي يفرز املنتج والقبول العاملي هلذا النظام من جانب العمالء

يف   BSI اليت أصدرهتا هيئة املواصفات الربيطانية BS5750 الربيطانية ةىل املواصفإو يعود أصل هذه املواصفة 
إلصدار مقاييس عاملية تتعلق  باإلعداديل جلنة ختتص تشكإليزو حيث طلبت هذه اهليئة العضو يف منظمة ا 1979 عام

وتلبية للطلب   ISO/TC176 بأساليب تسيري و تأكيد اجلودة، و متت املوافقة على تشكيل هذه اللجنة اليت أطلق عليها
 BS يةو هي مطابقة متاما للمواصفات الربيطان ISO9000 ة الدولية لنظم اجلودةصفاملوا إصدار 1987العاملي مت يف عام

  BS /EN/ ISO9000 لتصبحمت تعديل اسم هذه املواصفة  1994 يف عام ، و ISO9000 و أطلق عليها  5750
من  9000يزو املواصفات القياسية الدولية اإلتتكون و؛ هذا 2هلا األوروبيالبعد  فاءو إض  BS ألصلها الربيطاني مراعاة

  3:بإدارة وتأكيد اجلودة، وهي معيارين خاصني
تتضمن ما جيب أن يكون عليه نظام اجلودة يف املؤسسات اإلنتاجية أو اخلدمية اليت يبدأ : )تعاقدية( 9001 اإليزو -

عنصرا من عناصر اجلودة، وتربز يف هذه املواصفة أمهية  20عملها بالتصميم وينتهي خبدمة ما بعد البيع، وتضم 
 ت بال أخطاء؛التصميم الذي أصبح عنصرا حيويا للزبائن الذين يتطلبون منتجا

 .حتدد املواصفة عناصر ومكونات نظام اجلودة، واملرشد الذي حيدد كيفية إدارة اجلودة): إرشادية( 9004اإليزو  -

ما مستخد 67شركات اليت توظف أكثر من أما خبصوص تكلفة اإليزو فقد أوضحت دراسة بريطانية حديثة أن ال
                                                             

1  International Organization for Standardization. 
  .147، ص1999ر غريب للطباعة و النشر، دا، القاهرة،  ISO 9000جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة ومسري دمحم عبد العزيز،  2 

، 23، جامعة بسكرة، العدداإلنسانية، جملة العلوم متاثل أمتكامل  9000يزو اجلودة الشاملة و اإل إدارةمجال خنشور و خري الدين مجعة،  3 
  .314، ص 2011نوفمرب 
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  .عبارة عن تكلفة عمليات  التقييم إسرتليينجنيه  4500منها  إسرتليينجنيه  7500يكون متوسط التكلفة 
أما التسجيل  أورو، 16000واليت تقدر تكلفتها حبوايل ساعة تدريب  320إن إنشاء نظام االيزو يتطلب حوايل 

أورو، ومراجعة حسابات التكاليف تبلغ  110أورو، كما أن  الشهادة تكلف  510للحصول على الشهادة فتبلغ تكلفته 
 .1أورو 3300للساعة، أما شهادة املراجعة اليت تتم إجباريا كل ثالث سنوات فتقدر تكاليفها حبوايل أورو  140

  

 
 :على النحو اآلتيو عدد من املقومات و اليت نستعرضها  قيماجلودة الشاملة على مجلة من ال إدارةفلسفة  رتكزت

  الجودة الشاملةإدارة    قيم :أوال
جل ، من أجمموعة من الطرق املنظمة وفق إسرتاتيجية شاملة هتدف إىل تعبئة املؤسسة عنإدارة اجلودة الشاملة تعرب 

  2:يأتميكن حصرها فيما ي قيمانطالقا من جمموعة و هذا  ،حتقيق هدفها األمسى املتمثل يف إرضاء العمالء بأقل تكلفة
  

تتضمن العمالء اخلارجيني لتحفيزهم على شراء منتجات املؤسسة، و العمالء حبيث  :التركيز على العميل .1
  .اجلودة املطلوبةالداخليني الذين يتوقف على أدائهم حتقيق مستوى 

  

اليت تعرتض عملية حتسني  ،حيث يتم الرتكيز على إجياد حلول للمشاكل :التركيز على العمليات و النتائج معا .2
  .املنتج تعد مؤشرا على عدم اجلودةفالعيوب اليت تظهر على  ،جودة و نوعية املنتجات

  

تلك اجلهود يف العملية و إشعارهم بأمهية  ،و ذلك من خالل قيام اإلدارة بالثناء على جهود العمال :تدعيم دور العمال .3
   .اإلنتاجية

  

بل تشمل  زبون و العامل فقط،كل من ال ءرضاإ حيث أن إدارة اجلودة الشاملة ال تتوقف عند :إرضاء المساهمين .4
و هذا من خالل تلبية احتياجاهتم الكامنة يف احلصول على عائدات مالية مقبولة على أسهمهم،  املسامهني يف رأمسال املؤسسة

                                                             
، على الشركة اجلزائرية للبناءات املعدنية 5Sحماولة تطبيق طريقة : ات الصغرية و املتوسطة املؤسس أمهية تطبيق أساليب اجلودة يف ،علي يوسفات 1 

لد    .137ص ،2015 جوان ،1، العدد 8جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، ا
ض، دار املريخ للنشر، سرور علي إبراهيم سرو  :تعريب ،تكامل إعادة اهلندسة مع إدارة اجلودة الشاملةجوزيف كيالدا،   2 ، 2004ر، الر

  .91ص
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و على ذلك فإن . كعائد على جودة نظام املؤسسة، إضافة إىل احتياجات غري مالية كالشعور بالفخر بامتالك حصة يف الشركة
دارة اجلودة الشاملة ينادي بتحقيق متبادل الحتياجات كل من املسامهني، العمالء و العاملني على حد سواء، و اليت منهج إ

  .تشكل األبعاد الثالثة إلدارة اجلودة الشاملة
  ؛عن طريق استعمال معايري قياس جودة املنتجات أثناء عملية اإلنتاج و ذلك :تجنب األخطاء قبل وقوعها  .5

  

من خالل الفهم الكامل للعمل و مشكالته و كافة املعلومات اليت  :ع المنهج العلمي في اتخاذ القراراتإتبا .6
     .القرارات  على أساسها تتخذ

العمود الفقري لنظام إدارة اجلودة الشاملة، باعتباره أوىل اجلوانب اليت تظهر  لعنصريشكل هذا ا :التحسين المستمر .7
عدم  وتنطلق عملية التحسني املستمر من مبدأ أساسي متمثل يف أن عدم وجود أخطاء ال يعين. مفيها فعاليات هذا النظا

وجود حاجة للتحسني، حيث أن  مدخل إدارة اجلودة الشاملة ليس جمموعة من الشروط و االلتزامات اليت إذا حققتها 
ه مدخل إداري له نقطة انطالق ، سني، و لكناملؤسسة نقول أهنا وصلت إىل مستوى جودة شاملة، و بالتايل تتوقف عن التح

لكن ليس له نقطة هناية طاملا أن رغبات الزبائن يف التحسني تتزايد باستمرار، و هذا ما يفرض على املؤسسة الصناعية القيام و
  :بعملية التحسني املستمر، و اليت جيب أن ترتكز على احملاور األساسية اآلتية

 التحسني املستمر للجودة لك من خالل البحث بشكل دائم عن أحسن ما حتتويه األسواق من املواد الالزمة للعملية و ذ
 اإلنتاجية، مبا يسمح بتقديم منتجات يف مستوى تطلعات الزبائن؛

  و هو عبارة عن إدخال التحسني املستمر على العميل الداخلي لزيادة  :التحسني املستمر الستثمار العنصر البشري
ؤسسة، و هذا من خالل حتفيزه لتفجري طاقاته و حتسني مستويات العالقات و االتصال الداخلي، و زرع كفاءته داخل امل

 الوالء لدى أفرادها؛

 التحسني املستمر ملستوى التنظيم ز على تنظيم مرن يسمح باإلبداع حيث أن نظام إدارة اجلودة الشاملة مدخل يرتك
  .االبتكار و التطويرو
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اليت ا يف مجلة من املهام والعمليات واجلودة الشاملة أساس إدارةتتمثل مقومات  :ة الجودة الشاملةمقومات إدار  :ثانيا
  .مبثابة وظائف اجلودة ختصونيعتربها امل

عملية التخطيط تتمثل عموما يف حتديد السياسات، األهداف و الوسائل أو اآلليات املناسبة للتنفيذ : ودةـيط الجـطـتخ .1
  :تياملراحل لدائرة اجلودة و املبينة يف الشكل اآل ل بلوغ مستوى اجلودة املرغوب و ذلك من خالل جمموعة منجأو الرقابة من 

ــــــدائ :5 الشكل رقم ــرة اجلــ ـــ   ودةـــ

  
توراه دولة حة دكأطرو  دراسة تطبيقية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، :تفعيل مدخل النظم لتحقيق اجلودة الشاملةفهيمة بديسي،  :املصدر

 .111،  ص2006/2007جامعة قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،  يف العلوم االقتصادية،

 1:هيلعملية ختطيط اجلودة وبني أربع مراحل  منيز السابقو من خالل الشكل 

 تلبيتها من خالل العمل على وضع  إىلالسعي  ج ما، ومنت إىلتبدأ هذه املرحلة بظهور احلاجة : بناء أو تصميم اجلودة
 ؛ حسب مجلة من املقاييس التقنية حتى تتماشى و تلك املتطلبات لمنتجتصاميم ل

 و هنا يتم العمل على التجسيد الفعلي لتلك التصاميم يف الورشات، أين يتم حتضري و توفري ضروريات :حتضري اجلودة
                                                             

توراه دولة يف أطروحة دك دراسة تطبيقية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، :تفعيل مدخل النظم لتحقيق اجلودة الشاملةفهيمة بديسي،   1
  .115ص، 2006/2007جامعة قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،  العلوم االقتصادية،
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 ؛ اإلنتاجيةالعملية 

 فات احملددة يف مرحلة سابقة، ج النهائي و املطابق للمعايري و املواصثل يف مرحلة احلصول على املنتتتمو  :اجلودة إنتاج
  األوىل؛الذي تتوفر فيه القدرة على تلبية احلاجات املعرب عنها يف املرحلة و

 و تتمثل يف تلك بالنسبة للمؤسسة اإلطالقتعترب هذه املرحلة من أصعب املراحل و أمهها على  :احملافظة على اجلودة ،
 .املوافق ملتطلبات الزبون املنتج إيصالاألنشطة اليت تضمن 

التحكم يف اجلودة يعين التحكم يف العمليات، و ذلك من حيث الفهم اجليد لعالقات الرتابط بينها  :التحكم في الجودة .2
مورد داخل و خارج  −مستهلكالعالقة تطوير مع  ستهلكو متطلبات امل وافقمنتجات تتواألداء الصحيح هلا لضمان توفري 

ه، و هنايتها عند ، بالتعرف على احتياجاتاملستهلكاملؤسسة، باعتبار املؤسسة نظاما تكونه شبكة من العمليات بدايتها عند 
 من و تعتمد عملية التحكم يف اجلودة على جمموعة من املؤشرات تعرف مبؤشرات اجلودة و اليت، تلك االحتياجات الزبون بتلبية 

، إن وجدت على االحنرافات قصد التعرف جناز و مقارنتها باألهداف احملددةح باملتابعة الدورية ملستويات اإلشأهنا أن تسم
 .1يوضح بعض األمثلة عن مؤشرات اجلودة تايلالو اجلدول   .من ثم حتديد ااالت اليت تستدعي التحسنيو

  ةودــرات اجلــة عن مؤشــلـأمث :11 اجلدول رقم
  املؤشرات املمكنة  املشاكل املعرب عنها 

  

  احلصول على املعلومات التقنية يف وقت متأخر
 ؛نسبة املالحظات املقدمة بشأن التأخر يف احلصول على املعلومات −
م اليت يتأخر خالهلا وصول املعلومات عن املوعد احملدد −   .عدد األ

  
قصة(إرسال معلومات غري مكتملة    )ملفات 

 ؛)البطء/السرعة(مي املعلومات املطلوبة وترية تقد −
ئق غري املوفرة −   .عدد الشكاوى بشأن الو

 عدد االجتماعات امللغاة؛عدد االجتماعات املؤجلة و  −  عدم احرتام جدولة االجتماعات
خر بدء االجتماعات كل مرة −   .عدد ساعات 

 عدد مرات طلب معلومات إضافية؛ −  عدم وضوح املعلومات
  .أن توضيح املعلومات من حيث التعديل والصياغةعدد املالحظات بش −

  

دي: املصدر دور إدارة اجلودة الشاملة يف تنمية الصادرات املصرية مع التطبيق على قطاع الغزل ، داليا عادل رمضان الز
 .56ص، 2006، )مصر(، كلية التجارة، جامعة عني مشس سالة ماجستري يف العلوم التجاريةر  والنسيج،

                                                             
، القاهرة، مكتبة عني مشس، التصدير وإسرتاتيجيةالتغيري  إسرتاتيجيةالتنظيم التعاوين وإدارة اجلودة الشاملة بني كمال محدي أبو اخلري،   1

 .473، ص 2000
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  :لجودةتحسين ا .3

البحث عن  إىلاجلودة الشاملة التحسني املستمر للجودة، و يتمثل يف جمموع األنشطة اليت هتدف  إدارةمن مقومات 
ول جهود التحسني على عاملني، األ، وتبنى التكلفة قيمةجل التخفيض املستمر يف أمن  إزالتهامواطن الضعف و العمل على 

 أدواتحتسني اجلودة و اليت يطلق عليها تسمية  أدواتفرق عمل ، أما الثاني فيتمثل يف يتمثل يف العنصر البشري املنظم يف شكل 
منهجية متتابعة اخلطوات للمعاينة و تشخيص  إطارتستخدم حسب احلاجة، و هذا يف  إحصائية أدواتمعاجلة املشاكل و هي 

 .االختالالت ثم معاجلتها أوطبيعة املشاكل 

  :ضمان الجودة .4

و اليت تسمح بالتأكد من أن ضمان اجلودة يف التوظيف اجليد و الفعال ملختلف وسائل و آليات املراقبة، تتمثل عملية 
و من بني اآلليات اليت من ، ج املصنع تتوفر فيه كل املواصفات و اخلصائص احملددة مسبقا وفقا حلاجيات و رغبات الزبوناملنت

  1:يأتيشأهنا أن تعمل على ضمان اجلودة ما 

 يم احملكم ملختلف الوظائف من حيث املهام و العالقات مع حتديد املسؤوليات، نظرا للرتابط املوجود بني خمتلف التنظ
 ؛ املكونة للمؤسسة اإلداراتاألقسام و 

  تدريب األفراد العاملني و االهتمام هبم و معاملتهم كشركاء، و تنمية الشعور لديهم باالنتماء و بأمهيتهم و بقدرهتم على
 ؛ اركة الفعلية و الفعالة يف حتقيق هدف اجلودةاملش

 ي يضمن ذبالشكل ال و ذلك جبعل قنوات االتصال مفتوحة تطوير شبكة اتصال يف كل االجتاهات داخل املؤسسة
سهولة و انسيابية يف انتقال املعلومات عرب املستويات التنظيمية املختلفة، و جيعل مهمة تنفيذ العمليات بسيطة و ذات 

 ؛، و كسر احلواجز التنظيمية اليت يضعها االتصال الرمسي، و استبداله باالتصال غري الرمسي و الرمسي املرن فعالية

  نشر ثقافة جودة ترتكز على فكرة اجلودة للكل و بالكل، و يكون هذا عن طريق التحسيس و التعبئة املستمرة جلميع
  . داخل و خارج املؤسسة األفراد

 
                                                             

  .118−117ص ، صمرجع سبق ذكرهفهيمة بديسي،   1
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 و معوقاتها الجودة الشاملةإدارة تحقيق آليات  :ثانيالمبحث ال

 احديث ياإدار امفهوم اكوهن ،إدارة اجلودة الشاملة يف عملياهتا اإلنتاجية قيمرتسيخ لتسعى  اتأصبحت املؤسسلقد 
 و اليت متثل ،مبا يسمح بالتحسني املستمر جلودة املنتج ،من خالل حتريك مواهبه و قدراته ،يؤكد على مشاركة العنصر البشري

من جهة من جهة، و إرضاء زبائنها  للمؤسسة ء أفراد التنظيمشرطا جوهريا لقبول املنتج باألسواق، مما يزيد يف انتماء ووال
  .أخرى

 
  إدارة الجودة الشاملة  راحل تطبيقم :أوال

  :ة مراحل، ميكن إجيازها يف املراحل اآلتيةمتر عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بعد
  

  :مرحلة اإلعداد .1
، على جمموعة من اخلطواتحتتوي ، و من أكثر املراحل أمهية يف عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مرحلة اإلعداد تعترب           

  1:هيو
 ار رغبتها يف تطبيق نظام إدارة اجلودة قر ذه اخلطوة تقوم املؤسسة باختاذيف ه :قرار تطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 ذا املسعى و دراية مبدئية به؛الشاملة، و هنا يتوجب عليها أن يكون لديها اجتاهات إجيابية اجتاه ه

 داخل كان التدريب إدارة اجلودة الشاملة سواء و آلية عمل  قيمتدريب املسريين على و يقصد بذلك : التدريب
 ؛ها أو خارجاملؤسسة 

 ؛يف جمال تبين إدارة اجلودة الشاملة املؤسسة ةحتديد أهداف و رسم سياسو يتجلى ذلك من خالل  :التخطيط 

  و يف هذا الصدد جيب أن يكون ملقي اخلطاب جييد التحدث، و أن يتكلم يف صلب  :اخلطاب االفتتاحيإلقاء
  .موضوع إدارة اجلودة الشاملة

 
 

                                                             
الدويل حول األداء املتميز  العلمي ، املؤمترير األداء اإلداري للمنظماتإدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطو أمحد بن عيشاوي،  - :أنظر  1

  . 511ص، 2005مارس  9و  8، يومي كلية احلقوق و العلوم االقتصادية  للمنظمات و احلكومات، جامعة ورقلة،
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   1:، و ذلك من خالللتخطيط لتنفيذ برنامج إدارة اجلودة الشاملةهذه املرحلة تتم عملية ايف  :مرحلة التحضير .2
 تتوىل هذه اللجنة توجيه برنامج إدارة لو ممثلني على مستوى عا و اليت تضم مدير املؤسسة :جلنة اجلودة تنصيب ،

 اجلودة الشاملة داخل املؤسسة، و اليت من مهامها إزالة العقبات املوجودة بني الكيانات الوظيفية؛

 و الذي غالبا ما يتم اختياره من املستويات اإلدارية العليا، و ال بد من أن تتوفر فيه  :للجودة) منسق(مستشار  عينيت
مببدأ املشاركة يف إجناز األعمال و أن يكون له سجل حافل  مقتنعامجلة من الصفات كأن يكون قادرا على القيادة و 

 ام التنظيمي؛بالنجاحات يف إدخال االبتكار و حتقيق االلتز

 اسرتاتيجيات اجلودة الشاملة اليت تتالءم وظروف اختيار إحدى  و هذا عن طريق: تبين إسرتاتيجية اجلودة املالئمة
 :ذكر أهم االسرتاتيجيات املعتمدة يف اآلتيو هنا ميكن ، اليت تواجهها املؤسسة املنافسة

ى مبوجبها املؤسسة إىل التفرد يف تقديم منتج معني يقصد هبا تلك اإلسرتاتيجية، اليت تسع و :إسرتاتيجية التميز -
للزبائن على مستوى بعض اجلوانب املهمة لديهم مقابل سعر مرتفع، لتحقيق متيز يف السوق أساسه اجلودة العالية 

خلي كاالستخدام األمثل للموارد إال أن جناح هذه اإلسرتاتيجية مرتبط بعدة عوامل، منها ما هو دا ،للمنتج
ت البشرية و تشجيعها على اإلبداع، دعم جهود البحث و التطوير لتحسني جودة املنتج و تنويع الكفاءاو

، انتقاء املوارد األولية و املوارد البشرية الضرورية إلحداث حتسني مستمر يف اجلودة؛ و منها ما ااستخداماهت
نافسني، مدى تنوع استخدامات هو خارجي كإدراك العمالء لفرق القيمة بني منتج املؤسسة مقارنة مبنتج امل

 ؛2املنتج و توافقها مع رغبات املستهلك، و مدى قلة املؤسسات املنافسة املنتهجة لنفس اإلسرتاتيجية

                                                             
  .57، صمرجع سبق ذكره، املنطلقات و األسس مع عرض ألهم االسرتاتيجيات احلديثة للتغيري: إدارة التغيريكمال قامسي،   1
امللتقى الوطين األول حول املؤسسة  ،إدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصاديةدمحم حيضية مساليل،   2

ت املناخ االقتصادي اجلديد، جامعة ورقلة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، يومي    .178، ص2003أفريل  23و  22االقتصادية و  حتد
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لقد أدت حتوالت املنافسة العاملية إىل سعي  :"اإليزو"إسرتاتيجية التأهيل و التوافق مع املواصفات القياسية العاملية  -
اإليزو "لف أنواعها إىل تبين إسرتاتيجية للجودة تؤدي إىل حصوهلا على شهادة املؤسسات االقتصادية مبخت

  . 1املتطابق مع متطلبات إدارة اجلودة الشاملة داريكدليل عاملي على فعالية نظامها اإل "9000
 ةختصيص املوارد الالزمباإلضافة إىل  هتطبيقيتطلب برنامج إدارة اجلودة الشاملة خطة عمل ل: وضع خطة عمل 

  .لذلك
32:أتيما ي ذه املرحلةهتشمل  :مرحلة التقييم  

 إن اهلدف من هذا التقييم هو معرفة مدى وعي و إدراك العاملني بأمهية إدارة اجلودة الشاملة؛ :تقييم العاملني 

  فة هذا التقييم عن طريق املقابالت الشخصية مع العاملني لتحديد الفجوة بني الثقا و يتم :التنظيممستوى تقييم
 التنظيمية احلالية و تلك املرغوب فيها، فيما يتعلق بإدارة اجلودة الشاملة؛

 الزبائن بالنسبة للمنتج أو املنتجات املقدمة من  ما ينتظرههتدف عملية تقييم آراء الزبائن إىل معرفة  :لزبائنا تقييم آراء
  املؤسسة؛

 ودة اجل يف سبيل حتقيق مستوىة اليت تتحملها املؤسسة و هو عبارة عن حتليل للتكاليف املالي :تقييم تكلفة اجلودة
  .املستهدفة

    3:رحلة على اخلطوات اآلتيةهذه املحتتوي :مرحلة التنفيذ .4 

 ؛اختيار من يتوىل التدريب باملؤسسة، و عادة ما يكون متمتعا باخلربة و الدراية بشؤون و قضايا إدارة اجلودة الشاملة 

                                                             
  .88ص مرجع سبق ذكره، ،مصطفى سيد أمحد  1
  .501ص مرجع سبق ذكره، كمال محدي أبو اخلري،  2
، أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة و مواصفات اإليزو يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمالعبد هللا بن منصور و رشيدة أوخبيت،   3

، جامعة سعيدة، كلية العلوم يجيات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسيةامللتقى العلمي الوطين حول اسرتات
  .4-3، ص ص2009نوفمرب  11و  10االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، يومي 
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 اجلماعة  و االتصال  بناء الفرق و ديناميكيةاخلاصة ب ، على اكتساب املعرفة و املهاراتتدريب املدراء و املرؤوسني
 وحل املشاكل؛

 اليت ختص  ،تشكيل فرق العمل لتساهم يف مجع املعلومات و إعطاء االقرتاحات و احللول املمكنة للمشاكل املطروحة
تكون مهاراهتم متممة لبعضها البعض، و الفائدة ملني و فريق العمل عبارة عن جمموعة من األفراد العا ،جمال اجلودة

، من تشكيل الفرق هي اختصار الوقت و اجلهد و الكلفة مقارنة بأساليب العمل الروتينية يف حل املشاكل رجوةامل
  1:يةبعني االعتبار العناصر اآلت ذأخين أالبد  ،وليكون فريق العمل فاعال

فأي زيادة عن هذا العدد  ،و هو العدد املثايل اثين عشر فرداأفراد إىل  ثالثة رتاوح عدد أعضاء الفريق بنيأن ي -
و أي نقصان يف العدد عن  ،يف األعضاء يؤدي إىل التقليل من الوقت املتاح ملشاركة كل عضو يف املناقشات

 ذا لعدم تنوع و تعدد وجهات النظر؛و ه ،احلد املعقول سوف يؤدي إىل التقليل من فاعلية الفريق

 ؛حتديد أهداف الفريق بدقة و وضوح وجوب -

 نشاء فرق العمل؛إعطاء كل الصالحيات املرتبطة باهلدف من إ -

 ة و املعنوية لتعزيز أداء الفريق؛نظام احلوافز املادي وجود -

 ية لألعضاء من خالل وجوب التدريب؛تنمية املهارات الفن -

 أنشئ من أجله الفريق؛ لذيجل حتقيق اهلدف ا، من أألعضاءلضرورة توفر املعلومات الضرورية  -

  .االستقاللية التامة للفريق يف أعماله و قراراته -
فرق حلقات اجلودة، و النوع األول  و فرق حتسني اجلودة :مها تصنف غالبا إىل نوعنيق العمل فرو جيدر الذكر هنا أن 

ة املشاكل املرتبطة جبميع العمليات ملناقشة و معاجلمعارف و مهارات و خربات  ونتلكمي ،عبارة عن جتمع لعدد من األفراد
العمل على خلق جو من الثقة  ، تنمية مهاراهتم،القرار ذاإلنتاجية و اإلدارية، حيث أن وظيفته تتمثل يف تدريب األفراد على اختا

                                                             
ملؤسسةالتدريب الفعال كأداة للتطبيق الناجح لنظم و برامج إبراهيم رزوقي و دمحم خثريي،   1 امللتقى العلمي الوطين حول ، اجلودة الشاملة 

جامعة سعيدة، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية  اسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية،
  .8، ص2009نوفمرب  11و  10وعلوم التسيري، يومي 
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ت املهمة؛ ، و حيتوي كل فريق على رئيس يرأس جلساته و مقررا بدون حماضر حيتفظ بامللفاهمو التعاون و تطوير العالقات بين
و وضع احللول املناسبة  ،موعات صغرية من العمال املتطوعني لتبيان مشاكل العملتشكيل  عبارة عن أما النوع الثاني فهو

تعقد أثناء الدوام  ،ساعات شهريا ثالثلتطوير و حتسني األداء، ترتاوح ساعات اجتماعات حلقات اجلودة بني ساعتني و 
و يدفع تعويضا ماديا مقابل الوقت اإلضايف يف هذه  ،انتهاء الدوام الرمسي يف مؤسسات أخرى الرمسي لبعض املؤسسات و بعد

و كذا احرتام مبادئ احللقة،  و تطوير أداء العمل و لكن األهم هو تبسيط ،بالنسبة لألعضاء عنصرا مهماو هذا يعترب  ،احلالة
  1:يف املتمثلةو

 من حتقيق إجناز أمثل وأسرع؛ لتتمكن )لوظيفة و بنفس املستوى التعليمينفس ا(بني أفراد احللقة  التجانس و التماسك 

 األجر لتحفيز العمال على احلضور؛ و يكون مدفوع ،االجتماع ملدة ساعة يف األسبوع 

 على علم جبميع املشاكل؛ تكون اإلدارةل ،ضرورة وجود قائد للحلقة يكون وسيطا بني أفراد احللقة و بني اإلدارة العليا 

 دميقراطيأسلوب ب احللقةل داخل العم.  
النوعية املعايري و ملعرفة مدى فعالية تطبيق أسلوب حلقات اجلودة يف املؤسسات، مت وضع جمموعة من املعايري الكمية و             

  .12رقم لتقييم احللقة كما يبينه اجلدول 
  معايري تقييم حلقة اجلودة :12اجلدول رقم 

  

  ؛اإلنتاجزيادة حجم  .1
 جناز العمل؛إاحلد من التباطؤ يف  .2

 عدد االجتماعات اليت مل تعقد؛و معدل الغياب .3

 وفورات التكلفة؛ .4

 شكاوي العمالء؛اجلودة و  .5

 عدد حوادث العمل؛و  عدد الرتقيات .6

  .معدل وقت حل املشكلة .7

  حتسني عالقة العمل؛ .1
 دعم اإلدارة العليا؛ .2

 ية متطورة؛طلبات تبين أساليب تقن .3

 احلد من الصراعات بني األفراد؛ .4

 استمرارية وجود احللقة؛ .5

 التحفيز؛ .6

  .التدريب املنهجي .7
 ،يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية 9000املقومات و املعوقات الثقافية لتطبيق نظامي إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو كمال قامسي،  :املصدر

  .45، ص2002/2003املسيلة، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة  يف علوم التسيري،رسالة ماجستري 
                                                             

  .163ص ذكره، مرجع سبق، عبد القادر دبون  1
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يضاف ملا سبق، أنه و رغم التسليم بأمهية أسلوب حلقات اجلودة بالنسبة للمؤسسات الصناعية فيما يتعلق بتحسني            
و هو ما يقلل يف النهاية من فعالية هذا األسلوب بالنسبة للقضايا  هلااجلودة و الرحبية، إال أنه ال يقدم حلوال إسرتاتيجية ملزمة 

  .1اهلامة و املعقدة ذات البعد االسرتاتيجي، األمر الذي يهدد املؤسسات بالزوال
 خيتلفان يف رغم تشاهبهما يف بعض العناصر إال أهنماو أهنما الحظن ،فرق العمل ما، و من خالل العرض السابق لنوعيعمو           

  .13رقم كثري من األمور، حناول تلخيصها يف اجلدول 
  
  

  مقارنة بني فرق حتسني اجلودة و حلقات اجلودة : 13اجلدول رقم 
  

  

  

  غري تطوعية؛ .1
 تدخل يف اهليكل التنظيمي؛ .2

 هتدف الجناز عمل حمدد؛ .3

 جتانس األعضاء من حيث املستوى اإلداري؛ .4

 ؛ةتنفيذي .5

  .كالت الرئيسيةحل املش .6

 تطوعية؛ .1

 خارجة عن اهليكل التنظيمي؛ .2

 معاجلة مشاكل اجلودة وحلها؛ .3

 عدم جتانس األعضاء؛ .4

 استشارية؛ .5

  .حل املشاكل الثانوية .6
  
  

  .64ص، مرجع سبق ذكره حمفوظ أمحد جودة، :املصدر
  

  متطلبات إدارة الجودة الشاملة :ثانيا
 

فعال لتحقيق تطبيق ناجح و ارة اجلودة الشاملة على هتيئة مستلزماهتا الضروريةإد قيممن أجل إرساء تعمل املؤسسات            
إدارة اجلودة اليت تطوق إىل تطبيق  املؤسساتليها هياكل عهلذه الفلسفة، و تعد املتطلبات الواجب حتقيقها األعمدة اليت تستند 

  2:يف هذه املتطلبات تتمثلوالشاملة، 

                                                             
رسالة  ،يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية 9000املقومات و املعوقات الثقافية لتطبيق نظامي إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو كمال قامسي،  1 

  .46ص، 2002/2003جامعة املسيلة، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري،  يف علوم التسيري، ماجستري
 واحلكومات، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات ،املوارد البشرية مصدر األداء املتميز للمنظمات االقتصاديةليندة رقام،   2

  .15، ص2005مارس  9و  8جامعة ورقلة، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، يومي 
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 ؛ أي تغيري داخل املؤسسة نامج إدارة اجلودة الشاملة فاإلدارة العليا هي القاطرة إلحداثدعم و تأييد اإلدارة العليا لرب  
 ؛ العميل نواة كل جمهودات املؤسسةقيق درجة عالية من رضا العمالء، باعتبار حت 

  ؛ إدارة اجلودة الشاملةأسلوب تدريب العاملني على  

 إلنسان املورد الوحيد يف املؤسسة الذي يتمتع مبيزة العقل والقدرة باعتبار ا راراتراد يف عمليات اختاذ القمشاركة األف
   ؛ على التفكري و من ثم اإلبداع و التطوير

 االسرتاتيجيات بني من الشاملة اجلودةالتوجه حنو  عتربي : النشاط يف املرونة و األداء يف الديناميكية 

 احتياجات على و االتصاالت و احلديثة جياالتكنولو على العتمادها نظرا التغري السريعة الديناميكية

 اخلارجية البيئة و السوق لتقلبات مستجيبة مرنة تكون أن املؤسسة من يتطلب ما اذه الزبائن ورغبات

 خالل من السوق يف التنافسي الرتاجع أو اإلنتاجي النشاط تذبذب يف هلا يتسبب أن دون سريع بشكل

 ؛األسعار

 ا مع ما يالئم هذه االحتياجات و احتياجاهتم، والعمل على حتسني و تطوير منتجاهت ضرورة معرفة املؤسسة للزبائن
 .للتعرف على مواصفات اجلودة املطلوبة لزبائناللقاءات املباشرة مع ا عن طريقتغريات البيئة احمليطة، و هذا و

 

 

 
 عن البحث مسريين، و عماال باملؤسسة، الفاعلني على تمحي الشاملة اجلودة ارةإد اعتماد حنو التوجه إن

 مراحل عرب اذك و التنظيمية املستويات كل ضمن استخدامها حماولة و باملشكل، التوجه أساسها عمل طرق

 تقنية خداماست إمكانية مع املنهجيات من العديد تعتمد اجلودة، مشاكل مع التعامل جمال ففي املختلفة، النشاط

مستوى  بلوغو املدروس للمشكل التامة املعاجلة حتى املختلفة املراحل جنازإ يف تساعد تقنيات جمموعة أو معينة
  .ةطلوبامل اجلودة
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 "باريتو"تحليل: أوال
عن نسبة  املسئولةيركز على املشاكل، وفقا هلذا التحليل هناك جمموعة قليلة من العوامل  اأسلوب "باريتو" يعترب حتليل

و تكمن الفكرة يف تصنيف هذه احلاالت وفقا لدرجة ، اخل....كبرية من املشاكل اليت حتدث مثل الشكاوي، املنتجات املعيبة،
وعليه فإن العمل على  من العوامل 20% من املشاكل حتدث نتيجة 80% أن على "باريتو" األمهية، و ينص حتليل

من خالل حتديد  "باريتو" و يتم حتليل، )االختالالت(من اآلثار السلبية  %80من األسباب يؤدي إىل القضاء على  20%
تبعا ألمهية على حدى خالل مدة زمنية معينة، و ترتيب األخطاء  اإلنتاجتكلفة كل نوع من األخطاء املرتكبة أثناء عملية 

   .البيانية األعمدةللظاهرة عن طريق  تكاليف األخطاء املرتكبة يف شكل نسب مئوية؛ و التمثيل البيانيتكاليفها، و صياغة 
  

ريتو: 6 الشكل رقم   حتليل 
 

 
 

 

  .275ص  مرجع سبق ذكره،، فهيمة بديسي :املصدر
 خرائط السبب و النتيجة: ثانيا

  

و تستخدم لتصنيف و تقديم األفكار النامجة عن العصف نسبة إىل مبتكرها،  "شيكاواإي"خرائط اسم يطلق عليهاو   
  :قة تساعد على حل مشاكل املؤسسة، و هناك عدة طرق لرمسها منهاالذهين بطري

حيث توضع املشكلة املراد حتليلها يف األساس، ثم تتفرع منها األسباب : )شجرة األخطاء(خرائط المخاطرة.1
تصرفات اليت الرئيسية، بعدها يتفرع كل فرع رئيسي إىل آخر فرعي، كما ميكن إضافة عدة مستويات يتم يف كل مستوى حتديد ال

100% 
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  .1يتم أخذها بعني االعتبار ملنع هذا السبب من احلدوث
ـــرة األخــجــش: 7 الشكل رقم ــــ   طاءــ

  
مدخل : مساليل حيضية، أثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية :املصدر

  .201ص  كره،مرجع سبق ذ اجلودة واملعرفة، 

 خرائط هيكل السمكة. 2
أسلوب جلمع البيانات و املعلومات و تصنيف اموعات املختلفة من األسباب اليت تؤدي  يهخرائط هيكل السمكة 

 2:ةتيإىل حدوث نتيجة أو ظاهرة غري مرضية، و يتم طبقا للخطوات اآل

 موعات الرئيسية لألسباب املؤدية هل؛)إخل...معلومات ، بيانات، مواد، بشر(اتسمية املشكلة و حتديد ا 

 عملية العصف الذهين لتحديد األسباب الفرعية احملتملة و حذف األسباب اليت ال تسبب املشكلة؛ 

 دراسة األسباب املتبقية و حتديد أكثرها أمهية و اختاذ القرار املالئم ألكثر األسباب اليت هلا عالقة باملشكلة. 

األسباب و العيوب  إىلشكلة يف مكان الرأس ثم يتفرع من العمود الفقري فروع تشري ضمن هذا التخطيط توضع املو
احملتملة، كما ميكن هذا التخطيط من توضيح مدى تأثري املشكالت املختلفة على بعضها البعض، و قد استخدمت هذه األداة 

فية استخدام خرائط هيكل السمكة حلل بشكل واسع كوسيلة تعليمية يف ورشات اجلودة، و فيما يلي شكل منوذجي يوضح كي
  .املشاكل

                                                             
  .391ص ،1998 اإلسكندرية، جامعة مصر،، ختطيط و مراقبة اإلنتاج البكري، سونيا  1
، املعرفةمدخل اجلودة و : مؤسسة االقتصاديةأثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمساليل حيضية،   2

  .201ص مرجع سبق ذكره،
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  خمطط هيكل السمكة: 8 الشكل رقم

  
 ،يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية 9000املقومات و املعوقات الثقافية لتطبيق نظامي إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو كمال قامسي،  :املصدر

  .64ص، مرجع سبق ذكره

اعتمادا على املخطط البياني ميكن ألعضاء فريق اجلودة تشكيل جمموعات أخرى من األسباب ومتثيلها بيانيا، وهذا 
حسب طبيعة املشكل املراد معاجلته حبيث ميكن املخطط ، الفريق من ترتيب األفكار الناجتة عن عملية العصف الذهين، 

  .1ك األسباب اليت تبدو ذات تأثري أكرب يف ظهور املشكلويسهل هلم عملية التفكري مجاعيا من أجل اختيار تل
 (six sigma)السداسي  سيجمامقياس  : لثاثا 

 : ما السداسيجمفهوم مقياس سي .1

خالل  لوصول ألعلى مستويات جودة األداء منل تستند إدارة اجلودة الشاملة إىل مبدأ الوقاية من األخطاء قبل وقوعها
، اإلنتاجاملبدأ استخدام أداة مقبولة لقياس جودة اخلدمات واملنتجات أثناء عملية  هذا  يتطلبو، تقليل نسبة اإلنتاج املعيب

مقياس لدرجة التوزيع الطبيعي الذي تكون مساحة  هو Sigma و بدال من استخدام مثل هذه األدوات بعد وقوع األخطاء
و   (sigma 6)عند )غري الصاحلة( ةباملعي تتقلص إىل ما يقارب الصفر من الوحداتو  (sigma 1)أطرافه واسعة عند

  ).9أنظر الشكل رقم ( املعيب املقبول من قبل املنظمة اإلنتاجهي احلالة املثالية لنسبة 
  
  
  

                                                             
  .274ص  مرجع سبق ذكره،، فهيمة بديسي  1
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  منوذج مقياس ستة سيجما: 9 الشكل رقم

  
  

 

  :املصدر
Aline Berger, Six Sigma : Un échelon en plus dans la productivité?, Dossier technologique des Pays de 
Savoie au site d’internet: 
http://www.thesame-innovation.com/Publi/Fichier/Dossier%206%20sigma%20%2857%29.pdf 

 

ستة سيجما ميكن التعرف على ذلك من خالل الوفورات اليت حتققت يف بعض الشركات  نهجيةموبالنسبة ألمهية تطبيق 
كما مسح  2001 - 1986بليون دوالر خالل الفرتة  16حققت وفورات يف التكلفة قدرت بـ  Motorollaفشركة العاملية 

 1999إىل سنة  1996خالل الفرتة املمتدة من سنة بتحقيق وفورات  General Electricتطبيق هذه املنهجية بشركة 
   .1 بليون دوالر أمريكي 85قدرت بـ 

 

  :السداسي  سيجمامتطلبات مقياس   .2
  2:فيما يلي ما السداسيجسي  مقياس تطلبات تطبيقتتمثل أهم م

                                                             
نية مع الرتكيز على نظام التوقيت الدقيق اإلدارة االقتصادية ، دمحم روازقي 1  ة منه يف إحدى و حماولة االستفاد JITيف الشركات اليا

تنة، كلية العلوم االقتصادية و  غري منشورة،رسالة ماجستري يف علوم التسيري ، الشركات اجلزائرية التجارية و علوم التسيري، العلوم جامعة 
  .74ص، 2007/2008

، 5العدد  جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، جامعة ورقلة، أداة لتحسني إدارة اجلودة الشاملة،كSix sigmaطريقة أمحد بن عيشاوي،  2
  .126، ص2014
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يعد من القرارات  ما السداسيجمقياس سي تفادي التفرد يف قيادة التطبيق و اعتماد مبدأ القيادة اجلماعية ألن تطبيق -
 ؛طويلة األمد للمنظمة فضال عن أهنا ختص خمرجات املنظمة ككل اإلسرتاتيجية

ملييت التخطيط و التطبيق سواء على مستوى اإلسرتاتيجية الشاملة أو على ضرورة حتقيق التكامل و التناسق يف ع -
الشاملة من  اإلسرتاتيجيةالوظيفية، إذ تعد  اإلسرتاتيجيةوحدات األعمال أو على مستوى  إسرتاتيجيةمستوى 

 اإلسرتاتيجيةن وحدات األعمال فهي من اختصاص اإلدارة الوسطى وأخريا فإ إسرتاتيجيةاختصاص اإلدارة العليا و أما 
 ؛ةالثالث اإلسرتاتيجيةالتنسيق بني املستويات  ضعفالوظيفية من اختصاص اإلدارة التنفيذية و ذلك لسد فجوة 

 ؛االهتمام بتقليل الفجوة ما بني أداء املنظمة الفعلي املتمثل جبودة خمرجاهتا و منحنى متطلبات الزبائن -

إذ ال بد من قياس مستوى  ،اصة مبتطلبات الزبائن و السوق يف آن واحدالقدرة على مجع و حتليل املعلومات اخلامتالك  -
الشعور بالرضا لديهم فضال عن دراسة مدى شعورهم بالوالء ملنتجات املنظمة كما ال بد من دراسة ومتابعة أداء 

 .املنافسة األخرى هبدف حتقيق التميز يف منتجاهتم املؤسسات

 الهندسة إعادة: رابعا
 اجلودة، يف امللموس التحسني خالل من التنافسي وضعها على احملافظة إىل املعاصرة املؤسسات هتدف

يف و عمليات،ال و عملال تنظيم إعادة و التطوير و التجديد من بد ال هذا لتحقيق و ،املقدمة دماتاخل و الوقتوكذا 
 اإلدارة عامل يف فعالة قوة يشكل جديدا إداريا مفهوما العمليات بناء أو اهلندسة إعادة عملية تعترب هذا اإلطار

 للوصول املؤسسة لعمليات اجلذري التنظيم إعادة و التفكري إعادة" : أهنا على اهلندسة إعادة تعرف و، 1احلديث

 .2األداء سرعة أو اخلدمة، اجلودة، للتكاليف، بالنسبة سواء األداء مقاييس يف ملموسة حتسينات إىل

 الداخليني العمالء نظر وجهة من العملية هدف حتديد اهلندسة إعادة يهاعل تقوم اليت األسس أهم بني من و

 اإلفصاح ثم من و العميل، احتياجات و توقعات لفهم أولويات وضع هنا الضروري من و، للمؤسس اخلارجيني و

 األهداف خيصأما فيما ، اهلندسة إعادة عملية يف املشاركني مجيع قبل من استيعاهبا ليتم األخرية هذه عن اإلعالنو

                                                             
     .178ص مرجع سبق ذكره،، فلة العيهار  1

          .310ص، 2002اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر،  ،الكلية اجلودة إدارة البكري، سونيا 2 
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 على والقضاء اإلنتاج دورة زمن ختفيض اجلودة، حتسني التكلفة، ختفيض: فهي بلوغها هذا األسلوب إىل سعىي اليت

 األهداف تكون أن وجيب، اإلنتاجية املراحل و العمليات دمج بفضل املرحلية األخطاء عدد ختفيض العيوب،

 مدى على التعرف ميكن حيث كمي بشكل عنها وللتعبري للقياس قابلة العميل نظر وجهة من حتقيقها املطلوب

 .1حتققها

  العصف الذهني: خامسا
التحسني املستمر يف كل  إىلاجلودة الشاملة و اليت هتدف إدارة املستعملة يف  ساليبعترب العصف الذهين من أهم األي

 اإلدارةل العمل، و يف اجتماعات جمالس و حل مشاك ملناقشةااالت، إذ توظف هذه األداة يف اجتماعات حلقات اجلودة 
و اختاذ القرارات  اإلبداعيةالشائعة لتوليد األفكار  األساليبالعصف الذهين من  يعدو  ،لتفعيل خمتلف هياكل املؤسسة

كل  خالقة قد ال يتمكن إبداعيةهبدف اقرتاح أفكار  األفراداستخدام قدرة التفكري اجلماعي لعدد من ": و يعرب عن، اجلماعية
للمجموعة الستنباط اآلراء حبيث يتم ذلك عن طريق  اإلبداعيالتفكري  تشجيع: "كما يعرب عن، 2"منفردا إليهامنهم الوصول 

عرض اهلدف على املشاركني و السماح هلم بإبداء اآلراء و بدون رفض أي رأي أو تنفيذه، و القيام بتسجيل هذه اآلراء ثم 
  .3"و وضع األولويات اخلاصة هبذه اآلراء القيام بتنسيقها و إزالة املتكرر

  4:يةتاآل غاياتو يستهدف هذا األسلوب حتقيق ال
 حلل املشكالت؛ داعيبمتنوعة خالل جلسات التفاعل اجلماعي، مع تنمية املناخ اإل بناء قنوات ابتكار 

 ها فائدة؛توفري مناخ املشاركة الواسعة جلميع الكفاءات بغية جتميع أكرب كمية من األفكار و أغنا 

 بناء قاعدة و منظومة معلومات معرفية غنية باألفكار املبتكرة و الثمينة. 

                                                             
    .417ص مرجع سبق ذكره، مصطفى، دسي أمحد  1

نية، فريد عبد الفتاح زين الدين 2    .139، ص1998 دار الكتب املصرية، القاهرة، حلقات اجلودة، املفهوم و التطبيق، :فن اإلدارة اليا
  .59، ص2000 مركز التمييز لعلوم اإلدارة و احلاسب، القاهرة، إدارة األفراد، سعيد يسن عامر،  3
، املعرفةمدخل اجلودة و : مؤسسة االقتصاديةأثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للحيضية،  مساليل  4

  .199-198 ص ص مرجع سبق ذكره،
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تعادل ثالثة أضعاف ما ينتج  أن أداة العصف الذهين أو إثارة األفكار ينتج عنها أفكار طبيق العمليو قد أوضح الت
يغذي بعضه بعضا باألفكار، كما أن النتائج عن الفرد عندما يفكر مبفرده،و يف جلسات إثارة األفكار جند أن أعضاء الفريق 

.تكون غالبا مزجيا من أفكار العديد من املشاركني 

  المحدد الوقت في اإلنتاج: سادسا
 يعترب إذ املنتجات جودة مستوى حتسني يف املستخدمة ساليباأل أهم من احملدد الوقت يف اإلنتاج نظام عدي

 و قد برزت األفكار األساسية هلا يف الصناعة اليابانيةاجلودة، تحقيقل ضروري وأساسي  متغري التسليم جالآ و وقت
، و مع بداية السبعينات من القرن املاضي حقق جناحا متميزا و انتشارا واسعا يف 1953سنة  وحتديدا من طرف شركة تويوتا

جي مبسط وكفء قادر على على تشغيل نظام إنتا احملدد الوقت يف اإلنتاجتقوم فلسفة و  ،اليابان، و من ثم خارجها
اهلدف من هذا النظام  و، من دون تقديم أو تأخري طلبات املستهلكني يف الوقت الدقيق تلبيةاالستغالل األمثل للموارد متهيدا ل

حني ابتداء من دخول املواد إىل املصنع إىل   اإلنتاجية هو إزالة مجيع العمليات اليت ال تضيف قيمة، و التحسني املستمر للعمليات
  .تسليم املنتج للزبون
بعدة مسات أمهها اإلنتاج حبجم الدفعات الصغرية اليت تليب الطلب املستقر و املتنوع،  احملدد الوقت يف اإلنتاجيتميز نظام 

إىل االستجابة السريعة لطلبات العمالء و كذلك التخفيض يف تكاليف اإلنتاج من خالل ختفيض تكاليف هذا ما يؤدي 
التطبيق العملي لنظام اإلنتاج يف الوقت احملدد يف عدد من الشركات األمريكية  مسحعلى العموم و ،1خزوناالحتفاظ بامل

  2 :بتسجيل النتائج اآلتية
 ؛%83.3بنسبة  ختفيض وقت اإلعداد .1

 ؛%50حتسني اجلودة بنسبة  .2

 ؛%16.7زيادة اإلنتاجية بنسبة  .3

 ؛%33.3حتسني تصميم املنتج بنسبة  .4

                                                             
  .   258-257ص ص ،مرجع سبق ذكره ،اإلنتاج مراقبة و ختطيط البكري، سونيا  1
  .101ص ،مرجع سبق ذكرهدمحم روازقي،   2
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 ؛%14.3سي بـ حتسني املوقع التناف .5

 ؛%50ختفيض املخزون بــ  .6

 ؛%33.3ختفيض فرتات التوريد بــ  .7

  .%66.7تقليل تكلفة البيع بــ  .8
  

  (Kaizen)فـلسفة كايزن: سابعا
 : (Kaizen)مفهوم فـلسفة كايزن .1

يعين و   zenو يعين التغيري أو التحسني، و اجلزء الثاني Kai يابانية تتكون من جزئني اجلزء األول كلمة "كايزن"
اليابانية  املؤسساتلقد عملت ، والتغيري لألفضل أو التحسني اجليدهو  Kaizen األفضل و اجليد، و بالتايل معنى كلمة

الفلسفة يف العديد من  هذه "تويوتا"كمنهج عمل يف إطار برنامج حماربة اهلدر، كما طبقت شركة  "كايزن"مبفاهيم أو فلسفة 
تقوم هذه الفلسفة على مواصلة التطوير مرة تلوى األخرى فكثري من و  .اإلنتاجي املشهورأنشطتها يف حتسني خطها أعماهلا و

اهلدر يف املوارد و إمكانيات  تقليلو اإلنتاجيةأفكار التطوير البسيطة يف العمل تصل يف هناية األمر إىل تطوير و مكاسب كبرية يف 
  .الت العملو جودة العمل، و يشتمل هذا التطوير أو التحسني مجيع جما

فإنه ال بد من االعتماد على مدخل معني تتبعه  فلسفة كايزن حتقيقحتى تنجح اإلدارة يف  :فـلسفة كايزنأدوات   .2
الذي مت  PDCA Cycleة  ال دورهذا او من أهم املداخل املعروفة يف .  اإلدارة املسؤولة عن تنفيذ مشروع التحسني

 لكي يصبح إطارا عاما لنشاطات التحسني املستمر، و اليت أطلق عليها اليابانيون "Deming"رائد اجلودة  تطويره من قبل

  .يف أماكن العمل م ما يعرف بالتاءات اخلمسااستخدإضافة إىل  "دميينجعجلة "
   يركز على أمهية  و )حتسني و مراقبة، تنفيذط، يطخت( دميينجيطلق على هذا املدخل اسم دائرة  :ديمينجدائرة

تعرب الدوائر يف الشكل عن خطوات الطريقة ، و اإلداري يف حلقات متتابعة كما هو موضح يف الشكل أدناهتكامل العمل 
العملية يف التطوير املستمر اليت تتطلب ختطيط التطوير، ثم العمل هبذا التطوير على سبيل التجربة ثم مراجعة التجربة 

بعدها تنفيذ اإلصالح و التطبيق على نطاق واسع، و رمبا تثري لتقوميها و بيان أوجه القوة و الضعف فيها وتصحيحها، و 
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املصطلحات املستخدمة فيما خيص العمل والتنفيذ بعض الغموض، فاألول ينصب على تطبيق التطوير املقرتح يف 
سينات و إدخال حت التخطيط، أما التنفيذ و هو اخلطوة األخرية فريكز على تبين أو قبول التطوير بعد مراجعته و تقوميه

  .1على جوانبه املختلفة ليكون قابال للتعميم
ــــجـــــع:  10 الشكل رقم ــــلــ   دميينجة ـ

  
 .118ص ، مرجع سبق ذكره فهيمة بديسي،: املصدر

   5 التاءات الخمسةS: 

يت ال اءات اخلمسالتنظام  والعديد من الشركات العاملية على غرار بوينغ و جنرال موتورز  اليابانية املؤسساتتستخدم 
: مخس مصطلحات هي وهي مركبة منكمتطلب أويل لتطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة  Takashi Osadaابتكرها 

seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke   التقنني  و تيب، التنظيم، التنميطالتصنيف، الرت :عيناليت تو
مل نظيفا و مرتبا، مما يساعد جعل مكان الع علىجماالت العمل، كما تساعد  هذه الطريقة يف إزالة اهلدر يف كثري منوتساعد 

كل ما حتتويه الورشة أو املكتب من أجل فصل ما هو  بدأ بتصنيف أو فرزي، لتحسني املستمر حمليط العملاظام ن توفري على
ما يتضمن هذه الفئة يتم تعيينه ببطاقة  حيث كل  ضروري لتنفيذ املهام ذات القيمة املضافة عن كل ما هو غري صاحل لالستعمال

بعد ذلك يتم ترتيب األدوات كال يف مكاهنا أخذا بعني االعتبار تكرار مدة استعماهلا حتى يتم ، محراء ليتم إخراجه من العمل

                                                             
  .224، ص2006منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  القاهرة،، إدارة اجلودة الشاملة حمفوظ أمحد جودة،  1
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تغرق وقت حبيث يس مساعدة العامل يف احلصول على كل ما حيتاجه يف الوقت املناسب من الوسائل متكررة االستعمال
وهذا ، يأتي بعد ذلك التنظيف هذا الرتتيب يوفر يف وقت اسرتجاع األشياء و يقلل من هدر الوقت ،رجاعها أقصر فرتة ممكنإ

باستمرار و يف مجيع أماكن  متابعة تطبيق املفاهيم الثالثة األوىلالتنميط على ، ويعمل  يف حالة جيدة مكان العملحتى يصبح 
قنية للتحسني هذا النظام جبعلها عمليات يومية و نظامية، كما أن عنصر التنميط عبارة عن تتقنني تأتي مرحلة أخريا ، والعمل

  .1هاإجناح و تطبيق هذه التقنيةيف  املسؤولون يلعبون دورا كبريااملستمر اجلماعي، و
  ة المرجعيةالمقـارن: ثامنا

 :ظروف نشأة المقـارنة المرجعية .1
كأداة  Xerox  Rankاملتحدة األمريكية يف الثمانينات من طرف شركة ظهر مفهوم املقارنة املرجعية يف الواليات

دفعها للوصول إىل إطارها املرجعي، تركز على طريقة عمل متكونة من مالحظة احمليط واملنافسة، لتحريك املؤسسة، و إدارية
بدراسة  Francis Lowell، عندما قام الصناعي االجنليزي 1810تعود اجلذور التارخيية للمقارنة املرجعية إىل عام و

جناحا يف هذا اال، كانت اليابان أول أفضل األساليب املستخدمة يف معامل الطحني الربيطانية، للوصول إىل أكثر التطبيقات 
وذلك عندما بدأ اليابانيون بزيارة العديد من مبفهومها احلايل  Benchmarking دان اليت طبقت املقارنة املرجعيةالبل

غربية يف بداية اخلمسينات من القرن املاضي إذ استطاعوا استيعاب ما نقلوه من الغرب من خالل جمموعة ضخمة الشركات ال
وبعد تلك العملية بدأت اليابان ما يناسبهم و مالءمته مع ظروفهم،  من التعاقدات للحصول على حق املعرفة مع مراعاة اختيار

ألمر الذي مل مينعها من االستمرار يف تطبيق سياسة املقارنة حتى يقفوا على مدى يف أواخر الستينات بتطوير مبتكراهتا اخلاصة ا
  .2التطور لدى البلدان األخرى املنافسة ليكونوا أكثر تطورا وحيتفظوا مبكان الصدارة يف اإلنتاج الصناعي على وجه اخلصوص

  
  

  
                                                             

1  Christian Hohmann,Guide pratique des 5S pour les managers et les encadrants, L’outil de 
base de la performance , Eyrolles, France, 2006 , P82 

العراق، امعة املستنصرية، اجل، جملة اإلدارة واالقتصاد، املقارنة املرجعية اإلسرتاتيجية يف صناعة االلكرتونياتإيثار عبد اهلادي آل فيحان،  2
  .4-3ص ، ص2005، 54العدد 
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 :مفهوم المقـارنة المرجعية .2
 اليت احلديثة االجتاهات أهم منو هي  للمنافسني أداء بأفضلملنظمة أداء ا ةمقارنقارنة املرجعية  عن امل ربعت

 كيفية فهم على ساعدت و ألداءل املستمر التحسني على تشجع أداة باعتباره وبتطبيقها، هبا املؤسسات اهتمام تزايد

 املؤسسة أداء و املؤسسة أداء بني الفجوة على التعرف و بارزة، مكانة إىل ووصوهلم املتميزين املنافسني أداء

 أفكار من االستفادة هي املقارنة املرجعية عليها عتمدت اليت األساسية الفكرة و  ،الفجوة هذه تقليص وكيفية الرائدة،

هناك العديد من التعاريف للمقارنة املرجعية و، مستمر بشكل املؤسسة أداء لتحسني مماثلة طرق تطبيق وحماولة اآلخرين
هي عملية مستمرة :"وتعرف املقارنة املرجعية على أهنا ،نظر ختتلف عن وجهات النظر األخرىفكل تعريف ينطلق من وجهة 

  .1"لقياس املنتجات، اخلدمات واملمارسات ضد أقوى املنافسني، أو املؤسسات اليت تنظر هلا على أهنا رائدة يف الصناعة
ة بأداء تلك املؤسسات اليت تعترب قائدة يف جمال عملية مستمرة تتم فيها مقارنة أداء املؤسس"عل أهنا   Vasariيعرفهاو

كما تعرف ، 2"نشاطها مع األخذ بعني االعتبار متطلبات الزبائن وحتديد ما جيب حتسينه وعدم االجنرار يف منافسة ال طائل منها
 يف لرائدةا املؤسسة أو العمل جمال نفس يف املنافسة للمؤسسة أداء بأفضل مقارنته و املؤسسة أداء قياس" :بأهنا

 استخدام و املتميز األداء ذات املؤسسة وصول كيفية بتحديد ذلك و املؤسسة، هبا تقوم اليت األنشطة حدأ

  .3"التطبيق و االسرتاتيجيات و األهداف لتحديد كأساس معرفتها يتم اليت املعلومات
 :أهمية المقـارنة المرجعية .3

بصفة عامة، فهو يساعد على قياس  للمؤسساتعية يف تطوير األداء تبني من خالل ما سبق أمهية أسلوب املقارنة املرجي 
وتقييم األداء وحتديد نواحي القصور باملقارنة باآلخرين، للعمل على معاجلتها وحتقيق أداء أفضل كي تتبوأ موقعا رياديا ذلك أن 

ملنافسني حيث أن القدرات الفنية واملالية اليت ستصمد هي تلك اليت متلك دراية جيدة بكل من قدراهتا وقدرات ا املؤسسات

                                                             
جستري يف العلوم االقتصادية، جامعة ما رسالة، حماولة تقييم أدوات التحليل االسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةأمحيده مالكية،  1

  .116، ص2009-2008، ، كلية احلقوق والعلوم االقتصاديةورقلة
، كلية العلوم جامعة اجلزائر، ماجستري يف العلوم التجارية رسالة، حتسني أداء املؤسسة يف ظل إدارة اجلودة الشاملةعبد احلليم مزغيش،  2

  .107، ص2012-2011، االقتصادية وعلوم التسيري
  .381ص مرجع سبق ذكره، ،الكلية اجلودة إدارة البكري، سونيا  3
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والبشرية ال تتيح التفوق على املنافسني دون إسرتاتيجية واضحة عرب عملية مقارنة نظامية مستمرة داخليا وخارجيا عن 
 العملية هذه وجناح كيف نكون األفضل؟: كيف أصبح اآلخرون األفضل؟والثاني: طريق اإلجابة عن سؤالني جوهريني األول

   .الفروقات راجخاست بعد والتنفيذ التشخيص يف والدقة ؤسسةملا يف الداخليةد اجلهو تضافر على أساسا وقفيت
  

 
 ذلكعدد من املعوقات اليت حتول دون بلوغ غالبا تواجه  ي،ستوى العاملاملإدارة اجلودة الشاملة على  قيقإن عملية حت

عمل على إبراز نس لذا تغيريات كبرية على مستوى املنظمة، إحداث أحيانا إدخاهلانظرا لكون هذه الفلسفة تتطلب عملية 
  1:لتايلا أمهها يف

  المعوقـات اإلدارية: أوال
  :تاليةميكن توضيح هذه املعوقات يف النقاط ال

 يتم دون الدعم املستمر للقيادة العليا للمؤسسة، عدم وجود إدارة قوية، فأي تطبيق ناجح إلدارة اجلودة الشاملة ال 
 وهؤالء جيب أن يكونوا قادرين على فهم إدارة اجلودة الشاملة؛

 التغيري املستمر للقيادات اإلدارية مما حيول دون متكنها من السيطرة على برنامج إدارة اجلودة الشاملة؛ 
 ولني على مستوى املنظمة؛و بعض املسئ فق بني الفريق املشرف على اجلودةعدم التوا 

 وجود مقاومة للتغيري لدى العاملني بسبب عدم نشر ثقافة اجلودة؛ 

  إتباع أنظمة و سياسات ال تتوافق مع فلسفة اجلودة الشاملة كسياسة احلوافز الفردية اليت من شأهنا خلق التنافس بني
أخرى فإن املؤسسة اليت ترى أنه من املصلحة األفراد داخل املؤسسة بدل العمل اجلماعي هذا من ناحية، و من ناحية 

 ؛عدم اطالع العمال باسرتاتيجياهتا وخططها، سيرتتب عليه جهل معظم العاملني بالطموح الطويل املدى للمؤسسة
 ضعف املوارد املالية لتطبيق اجلودة الشاملة؛ 

                                                             
صر،   1 من خالل جتربة املؤسسة : كمدخل إلدامة التميز و التنافسية يف منظمات األعمال  اجلودة الشاملة إدارةالزين منصوري و مراد 

جامعة  نافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية،امللتقى الدويل حول املنافسة و االسرتاتيجيات الت ،االقتصادية اجلزائرية
  .9−8صص  ،2010نوفمرب  9- 8 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، ،الشلف
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 عدم حتديد أهداف كل وحدة إدارية وبالتايل تداخل مهام و اختصاص هذه الوحدات؛ 
 عجز اإلدارة الوسطى عن تفهم األدوار اجلديدة. 

  المعوقـات البشرية: ثانيا
  :تربز هذه املعوقات يف اآلتي

 قصور االلتزام من طرف العاملني و اإلداريني مبتطلبات النظام؛ 

 ال؛عدم توفر الكفاءات البشرية املؤهلة يف هذا ا 
 ودة و كيفية ارتباطها بفعالية املؤسسة و كفاءهتا؛الفهم احملدود من طرف املسريين فيما يتعلق بتحسني اجل 

  غياب انتشار مفهوم اجلودة يف كافة مستويات املؤسسة، وعدم قبول العاملني مجيعا مسؤولية املشاركة يف حتقيقها
 وحتمل نتائج القصور فيها؛

 ؛اخللط بني مفهومي جودة املنتج و إدارة اجلودة الشاملة 
 تشكيل فرق عمل كثرية. 

  معوقـات أخرى :ثالثا
  :، من أمهها نذكرتوجد معوقات أخرى خمتلفة اإلداريةإىل املعوقات البشرية واملعوقات  باإلضافة
 األمر الذي  تعجل املؤسسة لتحقيق نتائج سريعةك وقوع تلك املؤسسات يف عدد من األخطاء عند عملية التطبيق

اجلودة الشاملة ، حيث أن مدخل إدارة يفوق قدراهتا مبا تطبيق برنامج اجلودة الشاملة تكثيف جهودها يف إىليؤدي 
 ؛حتى تظهر منه نتائج ملموسةيتطلب بعض الوقت 

  واحد يضمن حتقيق  أسلوباجلودة الشاملة و ليس على النظام ككل و ال يوجد  إدارةالرتكيز على أساليب معينة يف
 املختلفة و املرتابطة معا؛ األجزاءنظام متكامل من  أهنااجلودة الشاملة على  إدارة إىلاجلودة العالية، بل جيب النظر 

  ،جناح اجلودة الشاملة يف مؤسسات عديدة ال يعين بالضرورة و كما هو معلوم أن تقليد جتارب املؤسسات األخرى
قد يصعب توفريها على  مة شروط مسبقة لنجاح هذا األسلوبإمكانية تطبيقها بنجاح يف مجيع املؤسسات، فث
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ال تعين إطالقا أهنا منوذج مثايل أو قابل للنسخ يف مؤسسات أخرى للوصول إىل  رائدةإذ أن التجارب ال املدى القصري،
 ؛  و اخلارجية  الداخلية اظروفه مؤسسة نفس النتائج، فلكل

  ؛لضبط اجلودة اإلحصائية باألساليب اإلملامعدم 

  أوليةاقع، فقد يطبق يف بعض املؤسسات كمرحلة التطبيق الفعلي يف حيز الو إىلالتدريب غري الفعال الذي ال يؤدي 
 لتبين نظام اجلودة الشاملة و ال يعترب بعد ذلك عملية مستمرة تابعة و ضرورية لكل اخلطوات؛

 ؛عدم وجود نظام فعال لالتصاالت و التغذية العكسية 

  ؛ؤسسةو خصوصية املاجلودة الشاملة يتفق  إلدارةاستخدام مناذج جاهزة بدال من ابتكار منوذج 
 ؛عدم وجود ثقافة تنظيمية فاعلة من القيم و السلوكيات املشرتكة للعاملني يف املؤسسة 
 ز السلطةقصور اإلدارة باملشاركة وترك و غياب روح الفريق. 

، لذا يتعني عند اعتماد نظام إدارة اجلودة الشاملة ها و مصادفتها من طرف املؤسساتحدوثبعض املعوقات احملتمل هذه 
جيابيا عن طريق تصميم طرق وقائية و عالجية تضمن فعالية جهد ظهور هذه املعوقات التفاعل معها إ إزاء رة املؤسسةإداعلى 

 .اإلدارينيدرجة مقبولة من املبادرة و حرية التصرف للعاملني و  إتاحةمن خالل  فريق اجلودة
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 صناعيةمؤسسات اللات اصادر رقيةتالجودة الشاملة في إدارة  مساهمة :المبحث الثالث
  

تشري الدراسات االقتصادية إىل أن الرتكيز على اجلودة هي الطريقة الوحيدة الفعالة للنجاح يف نشاط التصدير على 
من خالل اآلثار اليت ترتكها عملية تطبيق هذه  املصدرةاجلودة الشاملة بالنسبة للمؤسسات  مزاياميكن إبراز املدى الطويل، و 

التطرق إىل طبيعة  ، و قبل ذلك ال بد مناملصدرة املؤسسة منتجات و تنافسية التصديري داءاألرية على كل من الفلسفة اإلدا
  .يف هذا اال فضال عن التعريج  على جتارب بعض الشركات العاملية الرائدة العالقة بني اجلودة الشاملة و نشاط التصدير

 
 ;and Oh, 1987; Kumar et al., 1995)  Dwyer (Crosby et al., 1990متاشيا مع األحباث السابقة

نظور الشركة نظر يف نوعية هذه العالقة من ميتم الالذين درسوا نوعية العالقة كما يراها الزبون، سوف  باحثنيو على عكس ال
امل لطبيعة العالقة بني املصدر تقييم شللحصول على  مي بدال من سلوك املستهلكد السلوك التنظياعتمااملصدرة، و بالتايل 

يف السائدة خمتلفة متاما عن تلك األوضاع  األوضاعاملستورد، و هذا يف سياق عاملي يتجاوز احلدود الوطنية أين تكون و
 .1األسواق احمللية سواء من حيث اجلوانب االجتماعية، الثقافية و البيئية

يسعى ستهلك تعد من أكثر أنواع القوى الدافعة للشراء، فاملإذ دائما، ستهلك دة بشكل عام هي ما يفكر فيه املاجلو 
لقد أسهمت اليابان إسهاما فعاال يف تصعيد و ترقية النهوض باجلودة يف ميدان العمليات اإلنتاجية بشكل و ،دوما وراء األجود

اجلودة مكانة بارزة و متميزة يف الصناعة اليابانية، و ميكن القول بأن اليابان هي عام و أنشطة التصدير بشكل خاص، إذ  احتلت 
أول من لفت نظر العامل إىل تطبيق مدخل جديد يف إدارة اجلودة بعد أن عرف هذا األخري مراحل تطور خمتلفة ليصل إىل مفهومه 

 أثبتتقد فالدولية  األسواق إىللتصدير مستدام  أساسيامتطلبا و قد أضحت اليوم الشامل واملتمثل يف إدارة اجلودة الشاملة، 
 األداء أبعادن نوعية العالقة قوية و ذات تأثري ذو داللة على خمتلف أوآخرون   Carmen Lagesنتائج الدراسة اليت قام هبا

جات وتوقعات الحتيا أفضلفهم   إىلالدولية  األسواقاعتماد اجلودة الشاملة عند دخول  أدى إذ، التصديري للمؤسسة
املناسبة اليت تعاجل املشاكل املتعلقة  اإلجراءاتسرتاتيجيات و الذي مسح بتحديد اإل األمراملكلفة  األخطاءاملستهلك و جتنب 

                                                             
1  Carmen Lages & Others, The RELQUAL scale : a measure of relationship quality in export 
market ventures, Journal of business research, vol 58, Elsevier Inc, 2005, pp1041-1042. 
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 أساسفقط على  األسواقميكن حتقيق مبيعات يف تلك  ، أينالعاملية األسواقو اليت حتول دون االستمرار يف  اإلنتاجيةباجلودة و 
 أدتاليت مسحت بتحقيق رضاهم و  هياالستجابة السليمة و السريعة الحتياجات املستهلكني ، فو بسعر معقول نوعية جيدة

  .1للعديد من الشركات الدولية األسواقمكانة دائمة يف  أيضااكتساب حصة سوقية  متنامية و  إىل
اربة اهلدر و إشباع رغبات املستهلك من و األفكار و الفلسفة املستندة إىل اجلودة و املرتكزة على حم قيمإن مجلة ال

خالل برنامج شامل من األدوات و التقنيات و التدريب هو ما يشكل إطار اجلودة الشاملة، و ميكن القول بأن هذه الفلسفة اليت 
واق جتسد ثقافة التعاون و التغيري و التحسني املستمر هي السبب األساسي يف جناح الشركات اليابانية على مستوى األس

رياد املواد األولية و الوقود، إضافية يف است اليفكتالذي يتحمل البلد ذا هفاليابان  الدولية و بذلك تطور االقتصاد الياباني،
إضافية يف نقل منتجاته النهائية آلالف األميال إىل األسواق األمريكية و األوربية و بالرغم من كوهنا ختضع ملعايري أنظمة  فيلاكوت

اليت تعترب من أكثر املعايري تشددا يف العامل تظل أسعاره يف تلك األسواق وية و احلد من التلوث و مواصفات اجلودة السالمة املهن
تنافسية ومنتجاته أكثر اجتذابا للزبون من حيث اجلودة املعولية و األداء، و لعل ما يزيد احلرية و الغرابة هو أن اليابانيني قبل 

سلعهم تقابل باالزدراء يف األسواق الغربية، و كانت ميزهتا الوحيدة لتغطية اجلودة الرديئة تتمثل يف حوايل أربعة عقود فقط كانت 
رخصها يف حني كانت املنتجات الغربية رغم ارتفاع سعرها جتذب الزبائن جبودهتا، أما اآلن فإن املنتجات اليابانية ليست 

  .2هتا العاليةودجب ، بل أهنا جتذب الزبائنرخيصة فقط يف األسواق الغربية
 
 

وفق دراسة ) Arthur D.Little(و فلسفة اجلودة الشاملة، إذ يؤكد خبري اجلودة  قيمعلى  املنظمييعتمد التميز 
أن برامج إدارة اجلودة الشاملة هلا ) بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة قامت هامن% 92(شركة أمريكية  500قام هبا على عينة تضم 

ء دااألجيابية يف مستوى إ آثار إىلالتنافسية، فالقيم اجلوهرية إلدارة اجلودة الشاملة ميكن أن تؤدي  القدرةتأثري ذو داللة على 

                                                             
1 Carmen Lages & Others, Op.cit, pp1046-1047. 

  .43ص ،سبق ذكره رجعمدمحم روازقي،   2
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ا للعمالء، و االرتقاء دة و القيمة اليت تقدمهاجلودة الشاملة يف حتسني مستوى اجلو إدارةتساهم برامج  حيث، 1تميزالدرجة و
وقية و الرحبية و أيضا التكلفة أثر ذلك على كل من احلصة الس نعكسوي، تنمية مهاراهتا التسويقية و التنافسيةبأدائها و

  .2اإلنتاجيةو
  السوقية الحصة و الشاملة الجودة  :أوال

 املستمر التحسني تضمن بذلك هي الشاملة جلودةا دخلمل إنتاجها و عملياهتا يف املتبنية املؤسسات إن

 لدى الثقة يعزز ما هو و، الزبائن احتياجات و برغبات مرتبطة خدمات و منتجات تقديم و منتجاهتا و ألنشطتها

 السلع تقديم يف التميز نتيجة سلعها طاليب توسع و املؤسسة ملنتجات الزبائن والء خيلق مما الزبائن و املستهلكني

  .السوق إمجايل على سيطرهتاأحيانا بسط  و السوقية حصتها توسيع يتيح مما ،تواخلدما
  و التكلفة الشاملة الجودة  :ثانيا

 قدمته الذي احلديث املفهوم لكن املرتفعة، األسعار و العالية ةكلفتلل مرادفا العالية اجلودة كانت السابق يف

 تتحمل عندما خاصة الرديئة لمنتجاتل املرادف هي رتفعةامل التكلفة أن على ينص الذي اليابانية املؤسسات

 التكلفة أما الدوري، و املتكرر الفحص عمليات و جاملنت ألخطاء التصحيحات نتيجة إضافية تكاليف املؤسسة

 األعمال جنازإ من ميكن ما هو و عالية مهارات ذات بشرية قدرات و اجلودة عالية أنشطة و عمليات نتاج فهي األقل

 اجلودة مضمون هو و عالية منتجات ضمان مع التكلفة يقلل و اإلنتاج يزيد مما تكلفة اإلنتاجية الطرق أقل و لبأسه

  .الشاملة

  األرباح و الشاملة الجودة :ثالثا
 هو و معقولة بأسعار استثنائية و عالية جودة اتذ منتجات تقديم تضمن املؤسسة فإن الشاملة اجلودة بإتباع

 التكاليف يف التخفيض نتيجة تكون املقبولة األسعار و املؤسسة، منتجات على إقباهلم و الزبائن ثقة من يزيد ما

 اإلنتاجية قدرهتا من البشرية املهارات رفع بسبب اإلنتاجية طاقتها توسيع و املؤسسة إنتاجية من يزيد ما ذلك

                                                             
، 2003 ،الدار اجلامعية ،، مصرمفاهيم و مناذج تطبيقية :اإلدارة اإلسرتاتيجيةريسي و مجال الدين دمحم املرسي، بت عبد الرمحان إد  1

  .411ص
  .22، ص 2002دار غريب للنشر، ة، ، القاهر مناذج و تقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة :إدارة التميزالسلمي،  يعل  2
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 بني اهلامش ارتفاع نتيجة األرباح زيادة لتايلبا و املبيعات زيادة يف يساهم مما ،التكنولوجيا استعمال و إلداريةاو

 12% على حتوز صناعيةال ؤسساتامل عينة من على متت اليت الدراسة التحليل هذا يعزز و ،اإليرادات و التكاليف

 ذات املؤسسات أما  4% تعادل مردودية تحقق األقل ودةاجل ذات املؤسسات أن تبنيحيث  السوق حصة من

  .1 17.4% إىلوصلت  مردودية تحققف املتوسطة اجلودة
 

اجلودة  املزايا السابقة الذكر من خالل االستشهاد بنتائج التطبيق العملي ألسلوب الوقوف عندميكن  ،على العموم
  :الشركات التالية اليت نذكر منها العامليةمن الشركات  للعديد التصديريةبرفع القدرة  إذ مسح يف القرن العشرين الشاملة
 Xerox" إكسيروكس"شركة  : أوال

واجهت الشركة منافسة من الشركات اليابانية و شركات أمريكية أخرى، بعد  أواسط السبعينات من القرن املاضييف            
، حيث ختطوا منتجاهتا و متيزوا عنها يف كل ت التصوير و معدات النسخآالج بدون نظري هلا يف جمال إنتاسنة  15أن ظلت ملدة 

القيادة من خالل "بوضع برنامج لتحسني اجلودة أطلقت عليه اسم  1984لذلك قامت الشركة سنة  ،من اجلودة و التكلفة
يارها وتدهورها يف السوق لكي توقف اهن ، وهذاإرضاء العميل هو األولوية رقم واحد يف هذه الشركة حيث أن  ،"اجلودة

   2:أتيما يفي إدارة اجلودة الشاملةمن خالل تطبيق أسلوب  احملققةأهم النتائج  قد متثلتو ، العاملي
  

 ؛1989سنة  "مالكومل بالدريج " احلصول على جائزة  .1

 ؛%93زيادة جودة املنتج مبقدار و  %78 بنسبة إنتاجية اآلالتحتسني  .2

اخنفاض أخطاء، و 7أقل من  إىل آلة 100خطأ يف كل  91 ية اإلنتاجية مناألخطاء أثناء العمل اخنفاض .3
 و كذا تكاليف اإلنتاج إىل النصف؛ %137إىل  %360التكاليف النثرية على املنتجات من 

 يف شكاوي العمالء؛ % 90 بـ اخنفاض و %38بنسبة حسب دراسة استطالعية حتسني رضا العمالء  .4

                                                             
جامعة  قتصادية،رسالة ماجستري يف العلوم اال ،الصناعية و تنافسيتها املؤسسةلدعم أداء إسرتاتيجية كاجلودة الشاملة   ،سايح عبد هللا  1

  .102-101، ص ص 2012/2013التجارية و علوم التسيري،  العلوم، كلية العلوم االقتصادية و بسكرة
  .80-79ص ص مرجع سبق ذكره، املنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية،فريد عبد الفتاح زين الدين،   2
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 ؛%40ة حتسني أوقات تسليم املنتج بنسب .5

الصيانة غري يف  %40خنفاض بنسبة و كذا ا %15إىل  %80خنفاض التفتيش على األجزاء الواردة من ا .6
    املخططة؛

 ؛1988 سنة من السوق األمريكية %14اسرتداد حصة سوقية تقارب  .7

 .مع هناية الثمانينات مليون دوالر 415 مليون دوالر إىل 166رتفاع األرباح اإلمجالية من ا .8
 

 IBM  "أم.بي.أي"شركة   :ثانيا
 "ونتوماس واتس" هائيسر تعترب هذه الشركة من الشركات الرائدة يف جمال صناعة الكمبيوتر، و يعود الفضل يف جناحها إىل           

"Thomas Watson "هذه القيم كانت  ؛خدمة العميل و احرتام الفرد و تتمثل هذه القيم يف القيم اليت وضعها من خالل
اجلودة يف الشركة كان هلا عملية حتسني وة الشاملة، دارة اجلودإ للبنة األوىل لتصميم و تنفيذ برنامج حتسني اجلودة يف إطارمبثابة ا
االعتماد على املنتج و تضمنت  الرتكيز على  1983بدأت سنة  مراحل متميزة، حيث مت يف املرحلة األوىل و اليتثالثة 

ز على يكالرت ومت فيها 1985فبدأت سنة  الثانيةمبدأ العيوب الصفرية، أما املرحلة  حلقات اجلودة و فرق حتسني اجلودة و
املقصود ، و )التشغيل(هي حتسني كفاءة و فعالية العمليات  الشركةعلى أن غايات   حيث نصت سياسة اجلودة ،العمليات

اليت  الثالثةويف املرحلة اإلنتاجية، العمليات جناز الصحيح للعمليات من أول مرة من خالل القضاء على العيوب يف اإل هو هنا 
  1:و قد متثلت احملاور األساسية هلذا الربنامج يف اآلتي اجلودة املوجهة من السوقبرنامج مت الرتكيز على  1990سنة بدأت يف 
 ؛ االلتزام التام لإلدارة العليا هبدف حتقيق مستوى عايل جدا من اجلودة .1

الزبون، املورد، االهتمام بالعمليات و االهتمام بالعاملني : ة عملية متكاملة أساسهااجلودة املرغوب هبا هي مبثاب .2
 ؛ )االحرتام، التقدير ، اإلشراك، التكوين(

 ؛ فتح قنوات االتصال و يف كل االجتاهات من أجل توفري املعلومات، األفكار و املقرتحات و حتقيق التعاون و التنسيق .3

  .روح الفريقالعمل اجلماعي و فلسفة تبين  .4

                                                             
  .149−148ص ص مرجع سبق ذكره،، فهيمة بديسي  1
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يف منهجية مظلة الوقاية من املشاكل مع طلب االستشارة من  تمثليت اعتمدت لتجسيد هذه احملاور فتأما املنهجية ال
بع يف الشركة املتاجلودة برنامج قد ترتب على لو إىل جانب العمل وفق قواعد منهجية ستة سيجما ، املختصني يف هذا اال

  1:تيةحتقيق النتائج اآل
 

 مع اختصار زمن الرتكيب إىل الثلث؛ )خطأ يف املليون 3.4( جات جديدة خالية من العيوبمنت .1

 ؛%4إىل  %25خنفاض عمليات إعادة التشغيل من ا .2

 ؛ % 60ختفيض الوقت الكلي لإلنتاج بنسبة  مع %30رتفاع اإلنتاجية بنسبة ا .3

حوايل إىل  2012ل الشركة سنة لتصل مداخي اداتتضاعف معدل منو اإليرزيادة احلصة السوقية للشركة و  .4
 ؛لتصبح التاسعة عامليا من هذا اجلانب ليون دوالر أمريكيم 103

 .)ج بثالثة أضعافزيادة اعتمادية املنت( الءتكوين صورة جيدة عن الشركة يف ذهن العم .5
 

 

 MOTOROLA" موتوروال"شركة   :ثالثا
واحدة من الشركات العاملية القائدة يف جمال  1988سنة  " بالدريجمالكومل"احلاصلة على جائزة "موتوروال"شركة  تعد           

واجهت منافسة شديدة من الشركات كمثيالهتا من الشركات األمريكية لكرتونية، لكن الشركة و املعدات اإل تصنيع األنظمة
، مما أدى إىل ن وجهة نظر الزبائنم حيث أن منتجاهتا مل تكن حتقق املستوى املطلوب ،من القرن املاضي اليابانية يف السبعينات

قيادة سوق ة الشاملة للعودة مرة أخرى إىل تطبيق إدارة اجلود الشركةليابانيني، و على ذلك اختارت صاحل افقدان عمالئها ل
إنتاج وحدات حتقيق  على عملاإلرضاء التام للزبون، و كذا ال ن وضعت هدفا أساسيا هلا وهوااللكرتونيات، و ذلك بعد أ

 لتحسني برنامج تنفيذ يف الشروع كان املسطرة، األهداف بلوغ جلأ من و، التحسني املستمر للجودة و ية من العيوبخال

  2:ةتياآل املراحلمرور ب ذلك و 1986 سنة اجلودة

                                                             
  .81-80ص ص مرجع سبق ذكره، املنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية،فريد عبد الفتاح زين الدين،   1
، دار النهضة العربية، القاهرة، اجلودة الشاملة و ستة سيجما :اجتاهات حديثة يف التخطيط و الرقابة على اجلودة، احملسن عبد دمحم توفيق  2

  .254ص ،2005
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 حيث سيجما ستة منهجية اعتماد "موتوروال" شركة قررت اجلودة حتسني لربنامج تنفيذا  :األوىل املرحلة .1

 تقليل هدف وضع إىل موتوروال القائمني على قاد ما هذا و أفضل منتجات يتوقعون كانوا زبائنال بأن تاكتشف

 تطلب وقد ،مستوياهتا أدنى إىل التكاليف ختفض حتى منتجة وحدة املليون يف خطأ 3.4 مستوى إىل العيوب

 .وماعم اإلدارة وهيئة للقيادة مكثفة تدريبية دورات إجراء سيجما ستة منهجية وفق العمل

 الزمن يف املتمثل و االستغالل، دورة زمن ختفيض هو املرحلة هذه يف املسطر اهلدف كان : الثانية املرحلة .2

 .له تسليمها حلظة و متوفر جمنت خبصوص لطلبيته الزبون تقديم حلظة بني الفاصل

 يريده مبا الزبون مد قطري عن ذلك و الربح، حتقيق حنو موجها العمل كان املرحلة ذهه خالل : الثالثة املرحلة .3

 .يتوقعهو

 وذلك اخلارجيني، املتعاملني مع التعاون و باملشاركة دارةاإل أسلوب اعتماد مت املرحلة هذه يف : الرابعة املرحلة .4

 قبل من وضعت اليت و اجلديدة االكتشافات بأسلوب املعروفة و اجلديدة، سيجما ستة منهجية خالل من

Harry" و" Schoeder" 1:اآلتية النتائج حتقيق اإلجراءات السالفة عن ترتب لقد و، 2000  سنة 

 ؛من أسواق أوربا %21من أسواق أمريكا الشمالية و  %65وصلت إىل  هامة عاملية سوقية حصة -

 ؛2001مقارنة  مببيعات سنة  2005مليون دوالر سنة  10.375زيادة يف املبيعات بــ  -

 إصالح و التفتيش يف تنفق كانت دوالر مليون 962 حوايل توفري و ℅80 بنسبة العيوب ختفيض -

 ؛العيوب
  .2004مليون دوالر سنة  1.532بعدما كانت  2005مليون دوالر سنة  4.578أرباح صافية بلغت  -

  

شركات أخرى: رابعا 

يف هذا  املؤسسة حققت قد و 1981 سنة بالشركة أسلوب اجلودة الشاملة اعتماد مت :  Ford شركة .1
 :يلي اإلطار ما

                                                             
  .250ص، مرجع سبق ذكره، الشبلي طارق و الدرادكة مأمون  1
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 ؛  2013سنة  مليون دوالر 146.917بة رابعة عامليا من ناحية املداخيل السنوية حيث بلغت مرت -

 وحدة ألف 700 و ماليني 5 إىل الواحدة السنة خالل وحدة ألف 700 من املبيعات كمية ارتفاع -
 ؛لربيطانيا %14.6لكندا و %15.9منها يف الواليات املتحدة األمريكية،  15.7%

 ؛%45 إىل التشغيلية العملية يف يحاتالتصل نسبة اخنفاض -

 .دوالر مليون 4.5 مبقدار السنوية التشغيلية التكاليف اخنفاض -

 تبين وراءمن  حققتها اليت للفوائد بالنظر فريدا منوذجا هذه الشركة ربتتع : Hewlett-Packard شركة .2

 1950 من األجزاء تركيب يف احلاصلة األخطاء ختفيض استطاعت حيث ،الشاملة اجلودة إسرتاتيجية

وهوما مسح هلا بأن مداخيل صافية قدرت بــ ، 40%ة بنسب العامل إنتاجية رفعو جزء،  210 إىل جزء
 .IBMلتحتل بذلك املرتبة السابعة عامليا ومتفوقة على شركة   2011مليون دوالر سنة  103.400

 ارتفاع ودة الشاملةعلى إدارة اجل اعتمادها جراءسجلت هذه الشركة  : Wallance Co.Inc ةشرك .3

 ساعة خالل العمالء استفسارات على الرد و أضعاف، بسبعة أرباحها زيادة و 69% إىل مبيعاهتا حجم

  .واحدة
 12تتكون الشركة من  Aciersسوالك هي إحدى الشركات العاملية املنتجة ملادة   : Sollac شركة سوالك .4

 طن سنويا لكن الشركة واجهت الشركة منافسة كبرية من ماليني )10(وحدة إنتاجية بطاقة إمجالية قدرها عشرة 
 Edmand Pachura  من حصتها السوقية، فتوىل %30كربيات الشركات العاملية أدت إىل فقدان نسبة 

ملتزما بتحقيق أفضل النتائج عن طريق اجلودة الشاملة من خالل مشاركة مجيع العمال، حتسني مناهج سوالك رئاسة 
املستعملة واالعتماد على االبتكار و الكفاءات لتخفيض التكاليف و رفع القيمة املضافة  بشكل العمل و الوسائل 

 فكرة 17000مت استغالل منها  فكرة مقرتحة من طرف العمال 22000مستمر، و قد جنم عن هذه السياسة 
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قدرت  1990سنة  يةمكاسب مال قيقحتسني اإلنتاجية و حتهامة نذكر منها نتائج  حققت الشركة من وراء ذلكو
  .1بـأربعة مليارات فرنك فرنسي

 مكن املصدرة املؤسسات يف وتطبيقها اجلودة الشاملة إسرتاتيجية إتباع أن نستنتج السابق عرضال خالل من و

 السوقية حصتها احملافظة على على القدرة هااعطأ و األقل التكلفة و التميز خالل من ملؤسسةا ةتنافسي تعزيز من
 عدم هو املختارة، للشركات التطبيقية التجارب أظهرته ما أن غري، السوق على الكلية السيطرة حتى وبل  وتنميتها

 كان اهلدف أن من فبالرغم ،إتباعه الشاملة اجلودة إدارة تطبيق تنوي اليت للمؤسسة ميكن واحد نظري منوذج وجود

 اذه و خمتلفة، كانت لذلك الوصول كيفية أن إال ة،الشامل اجلودة حتقيق هو و أال املذكورة، الشركات جلميع واحدا
 2:منها نذكر عوامل لعدة راجع

 ؛ التوقعات و الرؤى اختالف 

 ؛ املتوسط و القصري املدى على األهداف تباين 

 ؛ املنافسني و الزبائن حيث من قاسواأل عدم تشابه 

 وغريها الثقافة العمل، أساليب التنظيم، اهلياكل، حيث من خصوصيتها مؤسسة لكل. 

 "Pritchard " الباحثان حددها اليت و املالئمة، الشروط بعض توفر مبدى مرتبط النجاح أن هو عليه املتفق أما
 3:يفيما يل "beckhard " و

 يسمح و األهداف و يتالءم حتى النظام عليه يكون أن جيب ملا الضرورية، اإلدارية اهلياكل استحداث 

 ؛للنظام التصوري أو رتاضياالف النموذج تصميم أي ببلوغها،

 ؛مستوى أدنى إىل مستوى أعلى من الشاملة اجلودة إدارة مقومات و قيمب التام االلتزام ثقافة ترسيخ 

                                                             
1  Jean Brilman , Les meilleures pratiques du management , Paris, édition organisation, 3eme 
édition, 2001, P233.  

  .123ص ،مرجع سبق ذكره، فهيمة بديسي  2
  .84 ص، مرجع سبق ذكره يق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية،املنهج العلمي لتطب ،الدين زين الفتاح عبد فريد  3
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 إطار ضمن إجناحها على العمل و تقبلها على اجلميع حث و ،إجراؤها املقرر التغيريات لشرح آليات وضع 

 ؛التنسيق و التكامل التعاون، على مبين عمل

 العامة اإلسرتاتيجية إطار يف املقررة الربامج و اخلطط لتنفيذ الضرورية البشرية و املادية املوارد ختصيص 

  .املسطرة األهداف حتقيق قصد للمؤسسة
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االستجابة السليمة و السريعة الحتياجات ف، الدولية األسواقشرطا جوهريا لقبول املنتج يف تشكل اجلودة   

ميكن حتقيق مبيعات يف  أين ،األسواقتلك اكتساب حصة سوقية  متنامية يف  إىل تؤديتحقيق رضاهم و ب محستاملستهلكني 
  .نوعية جيدة و بسعر معقول أساسفقط على  األسواقتلك 

ؤسسات املصدرة إدارة اجلودة الشاملة يربز أمهية تبين امل املكلفة األخطاءو جتنب  إن حتقيق تصدير مستدام
 حل العديد من املشاكل املتعلقة باجلودة و اإلنتاجية و اليت حتول دون الولوج أو االستمرار يف ساهم يفي كأسلوب إداري حديث

 إطاراملؤسسات ضرورة انتهاج فلسفة اجلودة الشاملة باعتبارها السبيل الوحيد للتميز يف  أدركتو لقد ، الدولية األسواق
أساس قرار الشراء، وحده لرضا على كل املستويات، فلم يعد السعر ا حتقق  اتحميط تنافسي شديد، من خالل تقديم منتج

  .بل أصبحت اجلودة أهم معيار للمفاضلة بني املنتجات
من خالل تبنيها الوصول إىل  اليت ميكن للمؤسسات قيممن ال متناسقة جمموعةترتكز فلسفة اجلودة الشاملة على و 
فكرون اليابانيون يف حتديد مناذج إلدارة اجلودة الشاملة و اليت سامهت يف رفع قد أسهم العلماء و املو ،ممكنتصديري أفضل أداء 

مستندة يف ذلك على التوجه  على اخرتاق األسواق الدوليةالحقا قدرة الشركات اليابانية و العديد من الشركات العاملية 
إدارة اجلودة الشاملة تطبيق نجح ي، و حتى شاركةاإلدارة باملتحسني املستمر و ، الوقاية من األخطاء قبل وقوعها، الباملستهلك

مقياس ستة سيجما وفلسفة كايزن اعتماد بعض األدوات و التقنيات للوصول إىل اجلودة املطلوبة ك ى املؤسسةعلجيب 
  .على سبيل املثال حلقات اجلودةأسلوب و

يف ترقية  عليهاربز ضرورة املراهنة ضطلع به إدارة اجلودة الشاملة يف دفع الصادرات توبالنظر للدور الذي صارت ت
 اإلطارات اإلدارية مدى إدراكلوقوف عند ة اجلزائرية خارج احملروقات، لكن ذلك يتطلب أوال اصادرات الصناعيال
 .متطلباهتاكذا و أمهية إدارة اجلودة الشاملة يف عملية التصديراملصدرة خارج احملروقات   اجلزائريةالصناعية  اتلمؤسسل

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :هذا الفصل حتو      

  ومعوقات ترقيتها؛) 2015- 2010(للفرتة واقع الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات 

  ؛احملروقاتاستطالعية لعينة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج  دراسة 

  يف إطار إدارة اجلودة الشاملة خارج احملروقات اجلزائرية الصناعية املؤسسات صادراتترقية متطلبات. 
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تعتمد اتمعات يف عاملنا املعاصر على التكامل إلشباع حاجياهتا من السلع، وميثل التبادل الدويل يف أي بلد أحد أهم 

لن يتحقق إال بتطوير اسرتاتيجيات التصدير من خالل منح املتعاملني  ذلكعوامل حتقيق رفاهية األفراد وتطور اتمعات لكن بلوغ 
، وقد أثبتت دوليةومتكينهم من معرفة املستجدات احلديثة يف جمال التجارة ال ارجيةالتوجه لألسواق اخلاالقتصاديني دفعا قويا حنو 

على اقتحام األسواق اخلارجية كان من خالل عمل منهجي  ن تطوير قدراهتام املؤسساتالتجربة يف الكثري من دول العامل أن متكن 
الولوج إىل األسواق العاملية يف ثم سياسات اهلادفة لتطوير قدرات االستثمار داخليا طويل تلتقي فيه الكثري من املعارف واخلربات وال

  .مرحلة ثانية
فلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف العديد من الشركات العاملية ج اليت حققها التطبيق امليداني لبالنظر للنتائويف هذا اإلطار 

وفق أساليب وآليات إدارة اجلودة الشاملة من أجل ضمان ؤسسة الصناعية اجلزائرية املصدرة امل، تربز ضرورة عمل الرائدة
طريق هلا ميكنها من التوجه حنو السوق اخلارجية بعد تشخيص قدرهتا على التوسع يف  يتطلب رسماالستمرار والتطور وهذا 

  . التصدير وحتديد األسواق املمكن التوجه إليها
من ثالثة مباحث  هذا الفصل ويتجزأهذا الفصل كتكملة للدراسة النظرية حول موضوع البحث،  عالوة عما سبق، يأتي

ات اليت تعيق ترقيتها، هذا تطرق املبحث األول منه إىل واقع الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات والوقوف عند العقبي
املؤسسات الصناعية اجلزائرية ب اإلطارات اإلداريةقصائية لعينة من بعرض وحتليل نتائج الدراسة االست ص املبحث الثانيفيما خيت

ألمهية إدارة اجلودة الشاملة يف عملية شكل عملية استفسار عن مدى إدراكهم  املصدرة خارج قطاع احملروقات حيث كان ذلك يف
ختم هذا ام هبا عمليا، ليوعلى مدى االلتز باملفاهيم واألفكار املعربة عن قيم إدارة اجلودة الشاملة، مالتصدير وكذا مدى إملامه

إبراز بعض املتطلبات الضرورية لرتقية صادرات املؤسسات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات اليت من شأهنا ختليص ب الفصل
  .د شبه الكلي على قطاع احملروقاتاالقتصاد اجلزائري من االعتما
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 )2015−2010(للفترة  الجزائرية خارج المحروقاتالصادرات الصناعية  واقع: ولالمبحث األ
  ترقيتها ومعوقات

  

 جمموعة من املؤشرات استعمال الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقاتواقع  عند الوقوفتص هذا املبحث بخي
العقبات اليت تقف عائقا أمام  البحث يف طبيعةكما خيتص ب ،وحتليل وترية منوهاأمهيتها االقتصادية اليت من شأهنا أن تسمح بتفسري 

  .ترقية هذا النوع من الصادرات

2010−2015 

هيكل عرض من خالل  الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات خصائص يف هذا اال ميكن التعرف على
  .خارج احملروقات، وكذا الرتكيبة السلعية اخلاصة هبااجلزائرية  الصناعية الصادرات

  )2015−2010( للفترة  خارج المحروقـات  يةالجزائر   الصادرات  هيكل: أوال
خارج  الصادراتهيكل  من املهم إلقاء نظرة على ،خارج احملروقاتالصناعية للصادرات الرتكيبة السلعية قبل حتليل     

قطاع احملروقات، وميكن إبراز  وبني االقتصاد اجلزائري  الكامن ط الوثيققصد إعطاء فكرة على حجم االرتباإمجاال  احملروقات
  . 14رقم قراءة بيانات اجلدول خالل ذلك من 

 )2015- 2010(لجزائر خالل الفرتة ل ةمجالياإلالصادرات ): 14(اجلدول رقم 
  والر أمريكيمليون د: الوحدة

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ة  35724 58362 63327 70584 71661 56121 الصادرات النفط

 

 الصادرات 
 خارج المحروقات

ة  2062 1634 1050 1152 1227 967 صناع
ة  1 − − − − 3 غیر صناع

 2063 1634 1050 1152 1227 970 المجموع

 37787 59996 64377 71736 72888 57091 إجمالي الصادرات
ة ص ص خ م  اإلجمالي  مننس  %1.7 %1.7 %1.6 %1.6 2.7%  5.3%  

  .168، ص 2016نوفمرب  التطور االقتصادي والنقدي للجزائر،: 2015التقرير السنوي بنك اجلزائر،  :املصدر
du commerce extérieur de  statistiques .Centre Nationale de l’informatique et des statistique

.p16 .http://www.douane.gov.dz/ .: année 2015) l’Algérie (période  
 

خارج الصناعية  صادراتالارتفاع قيمة تركز الصادرات اجلزائرية يف احملروقات و 14رقم  يالحظ من اجلدول و    
، أما من ناحية النسبة )على صعيد الصادرات النفطية دهورهذا التطور يف القيمة كان مصاحبا بت(من سنة إىل أخرى احملروقات
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 2014و 2010املمتدة من سنة فرتة الطوال  %3نسبة  ىمل تتعديف إمجايل الصادرات جد ضعيفة إذ  ة األخريةمسامهن فإ
 فهذا ال يعد مؤشرا إجيابيا ألن مرده هو تدهور حصيلة الصادرات من احملروقات نتيجة 2015سنة  %5وإن تعدت حاجز 

مليون دوالر أمريكي سنة  58362حيث اخنفضت حصيلة الصادرات النفطية من  ،اهنيار سعر النفط يف األسواق الدولية
جلهود املبذولة من قبل الدولة ا املسطر من وراء اهلدف وهو ما يعين أن ،2015مليون دوالر سنة  35724إىل  2014

غياب نسيج صناعي يتماشى  ما ميكن إرجاعه إىلو هذا ، مل جيد طريقه إىل التحقيقخارج احملروقات  اجلزائرية لرتقية الصادرات
ما بني  يف إمجايل الصادرات خارج احملروقاتالصناعية  صادراتال مسامهة ةنسب قد احنصرتتسويق الدويل وبات المع متطل
  .خالل الفرتة املدروسة %5.3و 1.6%
  )2015−2010( وقـاتلمحر الجزائرية خارج ا  الصناعية  للصادرات  ةالسلعي  ركيبةالت: ثانيا
درجة اعتماد صادرات بلد معني على عدد حمدود من السلع، حيث أن قدرة الدول الرتكيبة السلعية للصادرات  توضح    

عرب عادة تو، 1تتوقف على عدد السلع املصدرة و مدى وجود طلب عايل عليهاعلى احملافظة على حصصها يف األسواق الدولية، 
وجود تنوع كبري يف صادرات الدولة، و هو ما يعكس ديناميكية الدولة املصدرة وقدرهتا على املنافسة الدولية؛ و إما على إما عن 

حتماالت منافسته من قبل مصدرين آخرين، و قلة زيادة ا ينوجود تركز كبري لصادرات البلد يف عدد قليل من السلع، و هو ما يع
قدرته على االستجابة للتغريات يف الطلب العاملي إال إذا كانت هلذه السلع خاصيات حمددة، كتمتع املصدر بقدرة احتكارية يف 

  .)2015−2010(يوضح هذه الرتكيبة وتطورها خالل الفرتة  15و اجلدول رقم  ،2األسواق الدولية لتلك السلع
  
  
  
  

                                                             
ن وديع 1 ت العربية، حسن احلاج و دمحم عد املعهد العريب و النمو،  إصدارات عامة، التنمية االقتصادية و التطور التكنولوجي ،التنافسية حتدي االقتصاد

  99، ص2005للتخطيط، الكويت، 
، مرجع سبق )2013-2009(دراسة حتليلية للفرتة : سياسة تنمية الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات ومتطلبات جناحهامحزة العوادي،  2 

  .602ذكره، ص 
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 )2015−2010(اجلزائرية خارج احملروقات  الصناعية الرتكيبة السلعية للصادرات): 15(جلدول رقم ا
 مليون دوالر أمريكي: الوحدة

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
مة مة  %  الق مة  %  الق مة  %  الق مة  %  الق مة  %  الق   %  الق

ة    11.34  234  19.77  323  38.48  404  27.34  315  28.93  355  32.58  315  مواد غذائ

  5.14  106  6.73  110  10.38  109  14.58  168  13.12  161  9.72  94   مواد خام

منتجات نصف 
  ةمصنع

498  51.50  660  53.80  618  53.65  492  46.86  1173  71.79  1693  82.10  

معدات 
ة    صناع

30  3.10  35  2.85  32  2.78  29  2.75  17  1.04  18  0.87  

سلع 
ة    استهالك

30  3.10  16  1.30  19  1.65  16  1.53  11  0.67  11  0.55  

  100  2062  100  1634  100  1050  100  1152  100  1227  100  967  المجموع

  .170ص  ،مرجع سبق ذكرهبنك اجلزائر،  . :املصدر
.6p1 .cit.Op .Centre Nationale de l’informatique et des statistique 

  

ة أصناف ختتلف نسبها من مخسترتكب من  خارج احملروقاتالصناعية اجلزائرية  صادراتيتبني لنا أن المن خالل اجلدول 
أن املنتجات نصف املصنعة حتتل  يالحظ و يف هذا الصددإال أهنا تبقى نفسها من سنة ألخرى من حيث الرتكيبة، صنف آلخر 

يف املتوسط من إمجايل الصادرات الصناعية  %50 تفوقالصدارة من حيث املنتجات املصدرة خارج احملروقات وذلك بنسبة 
، و املنتجات اليت حيتويها هذا الصنف تتمثل أساسا ، و هو أمر طبيعي حبكم اعتماد اجلزائر على احملروقاتطوال الفرتة املدروسة

و قد عرفت املنتجات ،  يوم، الورق، األمونياك و اهليل، الزيوت و مشتقاهتايف املنتجات احلديدية و االلكرتونية، البالستيك، املطاط
 دوالرمليون 1693إىل ما قيمته  2010سنة   والرمليون د  498نصف املصنعة انتعاشا ملحوظا، حيث انتقلت قيمتها من 

هذا  ، و السبب راجع إىل ارتباط2013مليون دوالر سنة  492وصل إىل  ااخنفاضا مفاجئ تشهدبعد أن  2015 سنة
حصيلة املنتجات نصف املصنعة املصدرة  الوثيق بصادرات احملروقات فكلما ازدادت هذه األخرية ازدادت معها الصنف

مما يكشف عن عجز كبري  ملواد نصف املصنعة تظل جد هامشية و على هذا األساس فإن الصادرات الفعلية من ا العكس أيضا،و
  .يف النسيج الصناعي اجلزائري

قد ، و متتاز باجلودةجند املواد الغذائية اليت تضم بالدرجة األوىل العجائن الغذائية، السكر و املاء و اليتو يف املرتبة الثانية 
حتسنا كبريا يف حصيلة الصادرات من هذه املنتجات حيث كانت القيمة  2015باستثناء سنة  املدروسة عرفت  خالل الفرتة
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ما  2014لتبلغ سنة  %32.58 بنسبة مسامهة يف جمموع الصادرات، والرمليون د 315تقدر بـ  2010املصدرة يف سنة 
  .سجلة هلا مقارنة بالسنوات األخرىلتسجل بذلك أكرب القيم امل %19.77 مسامهة بلغت بنسبة والرمليون د 323قيمته 

خالل الفرتة املدروسة بني املواد اخلام بالرغم من عدم االستقرار الذي شهدته يف حصيلتها السنوية   لثو تأتي يف املركز الثا
وهو ما يبني عدم قدرة اجلزائر على احملافظة على حصتها يف األسواق العاملية  االرتفاع تارة و االخنفاض تارة أخرى و بنسب متفاوتة

ه املرتبة مل هذه املواد على الفوسفات، الزنك و النحاس، و سبب احتالهلا هلذت، و تشللسلع اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية ظاهرة 
، يعود إىل ما تتوفر عليه اجلزائر من ثروة طبيعية معدنية و اليت ميكن أن تساهم أكثر يف الرفع من حصيلة الصادرات خارج احملروقات

مليون  94مبا قيمته  2010تطورا ملموسا حيث قدرت حصيلتها يف سنة   ا الصنفهذ لو استغلت بشكل مثلوي، و لقد عرف
 106 ما مقداره  2015 سنة تلك السنة، وقد بلغل الصناعية خارج احملروقات صادراتالمن  % 9.72نسبة  مشكال والرد

   .والرمليون د
الصناعية و املتمثلة أساسا يف التجهيزات و الوسائل املستعملة يف ميدان البناء،  عداتأما يف املرتبة الرابعة فنجد امل

  سنةمليون دوالر  35 اخنفاضا تدرجييا من  هذه الفئة سجلت الصدديف هذا و ،الصحة، امليكانيك و األشغال العمومية
من الصادرات  %0.87مليون دوالر مع نسبة مسامهة بلغت  18إىل  2015حصيلتها سنة وصلت  إىل أن  2010

  .الصناعية خارج احملروقات لتلك السنة
من إمجايل الصادرات  %2املرتبة اخلامسة بنسبة مسامهة يف حدود  االستهالكية غري الغذائية هذا فيما احتلت السلع

، و قد عرفت قيمتها ...الصناعية خارج قطاع احملروقات، و تضم يف تركيبتها مواد التنظيف، منتجات التجميل، األدوية و الورق
 2015سنة  والرمليون د 11إىل  2010سنة والر مليون د 30 من إذ انتقلت قيمتها %50 نسبة فاقاخنفاضا كبريا 

 2010 سنيتبني الصناعية خارج قطاع احملروقات  من إمجايل الصادرات % 0.55إىل  % 3.1 بنسب مسامهة منو
  .2015و

الصادرات الصناعية خارج احملروقات  ترقية سياسةال ميكن اجلزم بأن هناك تطورا إجيابيا ملموسا بعد تطبيق  ،يف األخري
هامشية وتركز الصادرات الصناعية خارج عن كشف تالنسب املسجلة ف ،قاعدة املنتجات املصدرة عصعيد توسيعلى 
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و على هذا األساس فإن الصادرات الصناعية خارج احملروقات ليست متأتية من شرحية من املنتجات،  يلقل يف عددروقات احمل
ورغم ذلك مثة آفاق واعدة للصادرات ، كما أهنا ال حتتوي على سلع ذات قيمة مضافة عالية الصناعية نتجاتواسعة من امل

لكن يبقى املشكل يف تطوير اإلمكانيات و بذل جمهودات أكرب لتحسني مردودية الفروع  ،الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات
إلعطاء باإلضافة إىل إدخال الكثري من اإلصالحات املالية الصناعية و استغالل أفضل للموارد املتاحة سواء الطبيعية منها أو 

    .1دفعة قوية للصادرات الصناعية خارج قطاع احملروقات
  

20102015 
الدولة على االسترياد من جهة، كما أهنا تعكس بشكل قوي  ستطاعةالقدرة التصديرية من أهم العوامل احملددة التعد 

 أداءإمكانات صناعاهتا التصديرية على مؤشرات  تقييم الدول يف عتمد ذا تهل، طبيعة اهليكل االقتصادي للدولة من جهة أخرى
لى حالة اجلزائر مع إسقاطها عشائعة االستخدام  سنتعرض يف هذا العنصر إىل أهم املؤشرات ، و  على العمومالصادرات
  .الصادرات الصناعية خارج قطاع احملروقات وبالتحديد

  :مؤشر الميزة النسبية الظاهرة .1
 طرح حاصل بقسمة املؤشر هذا وحيسب للصادرات التنافسية القدرة لقياس استعماال املؤشرات أكثر املؤشر هذا يعترب

 على السلع، من متجانسة جمموعة أو السلعة لنفس الواردات قيمة من السلع من متجانسة جمموعة أو معينة لسلعة الصادرات قيمة
 من متجانسة جمموعة أو السلعة لنفس الواردات قيمة من السلع من متجانسة جمموعة أو معينة لسلعة الصادرات قيمة مجع حاصل

    2:ذا املؤشر بالعالقة اآلتيةتكتب الصيغة الرياضية هلو ،السلع
  

  ؛لسلعة معينة أو جمموعة متجانسة من السلع قيمة الصادرات : xi: حيث
  mi  :أو جمموعة متجانسة من السلع قيمة الواردات لنفس السلعة.  

                                                             
جملة أحباث اقتصادية  ،)20102015(خارج احملروقات خالل الفرتة  إشكالية ترقية الصادرات الصناعية اجلزائرية، محزة العوادي ومجال خنشور 1 

  .159، ص2016، جوان 19وإدارية، جامعة بسكرة، العدد 
لد الثاين، العدد الثاين، فيفري، التنوع احملقق يف االقتصاد السعوديزين العابدين عبد هللا بري،   2 ض، ا   .361، ص2002، دورية اإلدارة العامة، الر
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 القيمة املؤشر يأخذ و ،ظاهرة نسبية ميزة هناك كانت كلما الصحيح، الواحد تساوي أو من أكرب املؤشر قيمة كانت كلما و 
تي اآل اجلدول و ،صادرات وجود عدم حالة يف) 1-( القيمة  املؤشر يأخذ بالعكس و صفرا، الواردات قيمة تكون حينما) 1(+

  .)2015−2010(خالل الفرتة  إمجاال احملروقات خارج اجلزائرية لصادرات الصناعيةاخلاص با املؤشر هذا قيم يوضح

 )2015-2010(خارج احملروقات خالل الفرتة  للصادرات الصناعية املزا النسبية الظاهرة مؤشر): 16(اجلدول رقم 
2015 2014 2013 2012 2011 2010  

 صادرات ص خ م  967  1227  1152  1050  1634  2062

 واردات ص خ م  37732  44059  47058  51298  55362  50838

 RCAمؤشر 0.95- 0.94- 0.95- 0.96- 0.94- 0.92-

  .170ص  ،مرجع سبق ذكرهبنك اجلزائر، : املصدر

يشري على مدى سنوات الدراسة إىل قيم   الظاهرة النسبية املزايا مؤشر قيمة أن يالحظ) 16( رقم اجلدول خالل من و
فس مما يعين أن الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات ال تتمتع بأدنى ميزة مقارنة بالواردات من ن) 1-(سلبية قريبة من 

ومنه  الوطنيةطلب املنتجات ية على املستوى احمللي غلب على طلب املنتجات األجنب، مبعنى أن املنتجات بل تكاد تكون منعدمة
لعدة أسباب أبرزها أن  القاعدة الصناعية يف اجلزائر واليت مت ، و  هذا راجع الوطنيةاملنتجات املستوردة تتفوق على املنتجات 

ات، و مل تكن متخصصة وفق القدرات التكنولوجية و البشرية تشييدها يف بداية السبعينيات كانت مشتتة على كل القطاع
ي تنتج املتوفرة، حيث أهنا كانت يف الغالب تتبع أسلوب عقود املفتاح يف اليد، األمر الذي جعلها بعد سنوات من التطور العامل

رات ذات التكنولوجيا العالية ال نظرا الستخدامها التكنولوجيا القاعدية فنسبة الصاد خردةكعامليا  الكثري منها صنفمنتجات ي
 اخلصخصة، كما أن عملية  أعلى بكثري يف الدول ااورة من جمموع الصادرات، باملقابل هذه النسبة %1يف اجلزائر  تتجاوز

كان باإلمكان دعمهما بقرارات  وقدإعادة اهليكلة الصناعية أخذت وقتا طويال جدا مما جعلها عبئا ثقيال على كاهل الدولة، و
   .1متطورة تكنولوجياإىل إجياد قطاعات صناعية سياسية ناجعة من شأهنا أن تؤدي 

                                                             
، كلية 2قسنطينةيف علوم التسيري، جامعة  دكتوراه علوم أطروحة، إشكالية حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر لزهر العابد،  1

  .303−302، ص ص2013−2012العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، 
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بني الصادرات و الواردات  بشدةو الذي يعرب عن وضع غري متكافئ  أما إذا عدنا إىل حتليل مؤشر املزايا النسبية احملققة  
و هو ما  ،)2015- 2010(خالل الفرتة  الرتكيبة السلعية للواردات الصناعيةدراسة من  خالل  أمشل و أعمق ميكننا تقديم  حتليل

  :آلتياجلدول ا ميكن رصده يف 
  

  )2015-2010(الرتكيبة السلعية للواردات الصناعية اجلزائرية خالل الفرتة ): 17(دول رقم اجل
 مليون دوالر أمريكي: الوحدة

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
مة مة  %  الق مة  %  الق مة  %  الق مة  %  الق مة  %  الق   %  الق

مواد 
ة    غذائ

5696  15.10  9261  21.02  8483  18.03  9013  17.57  10550  19.07  9314  18.32  

  3.05  1551  3.27  1812  3.38  1732  3.67  1729  3.80  1676  3.51  1325   مواد خام

منتجات 
نصف 
  ةمصنع

9494  25.16  10047  22.80  9994  21.24  10642  20.74  12301  22.21  11982  23.57  

معدات 
ة    صناع

14690  38.93  15091  34.25  12793  27.19  15233  29.70  18115  32.72  17046  33.53  

سلع 
ة   استهالك

5629  14.92  6890  15.65  9400  19.97  10539  20.54  9864  17.82  8597  16.91  

  4.62  2348  4.91  2720  8.07  4139  9.90  4659  2.48  1094  2.38  898   طاقة

  100  50838  100  55362  100  51298  100  47058  100  44059  100  37732  المجموع

  .170ص  ،مرجع سبق ذكرهبنك اجلزائر، : المصدر
6p1 .cit.Op .Centre Nationale de l’informatique et des statistique 

االرتفاع ، و هذا 2015باستثناء سنة لجزائر من سنة إىل أخرى الصناعية لواردات البيانات اجلدول إىل تزايد  وتشري
التضخم  تراجع أساسا إىل عجز اهليكل الصناعي اجلزائري عن تلبية احتياجات السوق احمللي هذا من جهة، و ارتفاع معدال

األرقام املرصودة يف اجلدول أن  بنيو ت ،رىمن جهة أخوانعكاسات دخول اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوربي حيز التنفيذ  ةالعاملي
 املصنعة فقد، أما املنتجات نصف 2015سنة  %33.53األوىل حبصة قدرها واردات املعدات الصناعية تشغل املرتبة 

وعلى العموم ميكن القول بأن ، املرتبة الثانية ذلك، و احتلت ب2015من إمجايل الواردات لسنة  %23.57 حصتها بلغت
الواردات  إمجايلالصناعية يفسر بشكل واضح سبب ارتفاع املعدات االرتفاع املعترب للواردات من املنتجات نصف املصنعة و 

سنة  %18.32اليت حتتل املرتبة الثالثة اخنفاضا يف معدل منوها ليصل إىل  الواردات من املواد الغذائيةشهدت  باملقابل، اجلزائرية
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 5629من غذائية ال السلع االستهالكية غريو مرتبة رابعة تزايدت واردات  %16.91هذا من جهة، وحبصة قدرها  2015
سجلت واردات الطاقة اليت تشغل  باملقابل، من جهة أخرى 2015سنة  مليون دوالر 8597إىل  2010مليون دوالر سنة 

مليون  2348إىل  2010مليون دوالر سنة  898ارتفاعا من  %4.62 بنسبة املرتبة اخلامسة يف هيكل الواردات اجلزائرية
     .2015 دوالر سنة

  القدرة على التصديرمؤشر  : ثانيا
كبري على اخلارج، العتماد االكان ذلك دليال على  ة جزءا كبريا من إنتاجها للتصديركلما خصصت الدولكما هو معلوم أنه   

، فقد ترتفع هذه النسبة احمللي اإلمجايل التفسريات امليكانيكية الرتفاع نسبة الصادرات إىل الناتجغري أنه جيب االحتياط ضد 
أيضا يف تلك الظروف اليت تريد فيها الدولة احلصول على النقد األجنيب الضروري السترياد السلع االستثمارية و التقنية الالزمة 

على املدى البعيد، فالعربة هنا هي بنمط استخدام حصيلة الصادرات، و مثة دي االقتصاإلقامة قاعدة إنتاجية متهد الستقالهلا 
  .1و خاصة إذا ما كانت هذه الصادرات مواد أولية أو منتجات صناعية احتياط آخر يتعلق بنوعية الصادرات

مسامهة بني ت اليت )18(اجلدول رقم على بيانات عتماد االو باإلسقاط على حالة اجلزائر ميكن  ،على العموم
  .)2015-2010(خالل الفرتة  خارج احملروقات يف الناتج الداخلي اخلام للجزائر الصناعات

  خالل الفرتة خارج احملروقات يف الناتج الداخلي اخلام للجزائر الصناعاتمسامهة ): 18(اجلدول رقم 
)2010 -2015( 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ار (إجمالي الناتج الداخلي )دجمل  11991.6 14526.6 16115.4 16569.3 17205.1 16591.9 

 
ع  توز
PIB 

حسب 
  القطاعات

ت خارج المحروقاتاصناع  617.4 663.8 728.6 765.5 837 900.9 
 3134.3 4657.8 4968 5536.4 5242.1 4180.4 محروقات

 12149 10471.9 9689.89 8772.9 7766.1 6446.4 قطاعات أخر 
على الواردات رسوم  747.7 854.6 1077.5 1235.9 1238.4 1308.6 

%4.86 4.6% 4.5% 4.6% 5.1%  الناتج إجمالي ÷ص خ م   5.40%  

 .170ص  ،مرجع سبق ذكرهبنك اجلزائر، : املصدر

                                                             
  .94، ص مرجع سبق ذكرهإبراهيم بلقلة،   1
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تجاوز تمدى ضعف قدرة اجلزائر على التصدير الصناعي خارج قطاع احملروقات حيث مل  الحظنمن خالل اجلدول و
طوال الفرتة  من الناتج الداخلي اخلام %5سقف  مسامهة الصناعات خارج قطاع احملروقات يف الناتج احمللي الداخلينسبة  

إىل إمجايل  خارج احملروقاتالصناعية  صادراتالتدني نسبة يف  ما يتجلىهذا ، و2015 و 2010يت املدروسة باستثناء سن
  .الصادرات

  االقتصادي على الخارج  )االنفتاح( درجة االنكشاف: ثالثا
تربز أمهية هذا املؤشر يف إبراز مدى مسامهة التجارة اخلارجية يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل، و بتعبري آخر فإنه يوضح   

دولة على الظروف السائدة يف أسواق التصدير واالسترياد هلذه الدولة، هذا و يشري ارتفاع  مدى اعتماد النشاط االقتصادي ألي
املؤشر إىل عمق اعتماد اقتصاد الدولة على األسواق اخلارجية لتصريف منتجاته و احلصول على احتياجاته من سلع و خدمات، 

سعار العاملية و السياسات املالية، االقتصادية و التجارية و من ثم إىل مدى حساسية االقتصاد احمللي للمتغريات اخلارجية كاأل
للشركاء التجاريني و االتفاقات و التكتالت االقتصادية و األحداث و األزمات العاملية، و ميكن قياس درجة االنكشاف 

    1:االقتصادي على اخلارج وفق الصيغة اآلتية
  

  .الناتج احمللي اإلمجايل: Yقيمة الواردات، : Mقيمة الصادرات، : X: حيث

إىل غاية  2010خالل الفرتة املمتدة من سنة  للجزائر خارج احملروقات يف اال الصناعييوضح قيم هذا املؤشر  اآلتيو اجلدول 
  .2015سنة 

ال الصناعي خارج احملروقات مؤشر درجة االنكشاف االقتصادي للجزائر على اخلارج): 19(اجلدول رقم   يف ا
)2010 -2015(  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ة صاد رات صناع

خارج المحروقات 
ار(  )دج مل

 

1134.22 
 

 

1502.67 
 

1695.12 
 

1598.97 
 

1373.70 
 

2741.76 

ة  واردات صناع
ار(   )دج مل

4425.71  5395.79  69243.88  78118.06  4780.07  5263.97  

                                                             
، مرجع سبق )2013-2009(دراسة حتليلية للفرتة : سياسة تنمية الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات ومتطلبات جناحهاالعوادي،  محزة 1 

  .607ذكره، ص
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إجمالي الناتج 
ار دج(الداخلي   )مل

11991.6  14526.6  16115.4  16569.3  17205.1  16591.9  

شاف  درجة االن
  )%(االقتصاد 

%37.85 %38.17 %44 %48.11 28.58%  31.65%  

ت من إعداد الباحث: املصدر  .2015بنك اجلزائر لسنة  تقرير بناء على بيا

و هذا بسبب تزايد  2013سنة إىل  2010تزايد بشكل تدرجيي من سنة أنه  يالحظتتبع مسار املؤشر  و من خالل
إىل ما  املؤشر و قد وصل، خارج احملروقاتالصناعية  الواردات اجلزائرية وبدرجة أقل التحسن احلاصل على مستوى الصادرات

 % 31.65و   % 28.58أين وصل إىل  2015و 2014 قبل االهنيار املفاجئ له يف سنيت 2013سنة  %48.11نسبته 
إىل ضعف نسيب لدرجة انفتاح اجلزائر على املؤشر  على العموم تشري قيمةو  ،الكبري لواردات اجلزائرنتيجة لالخنفاض على التوايل 

العامل اخلارجي يف جمال التجارة خارج احملروقات و ذلك راجع باألساس إىل أن الناتج احمللي مكون بصفة كبرية من الصادرات 
ر احملروقات فإن االقتصاد اجلزائري يكون يف حالة تأثر كبرية جدا خاصة أنه النفطية،  مما يعين أنه يف حالة حدوث أي خلل يف أسعا

و أن الكثري من الدول صوصا ميكن االعتماد عليها يف الوقت الراهن لتغطية حاجيات اجلزائر على املدى املتوسط خ ال توجد بدائل
االعتماد على طاقات بديلة، و هو ما يدعو اجلزائر إىل التفكري بدأت تأخذ احتياطاهتا يف جمال الطاقة األحفورية، وبدأت فعليا يف 

بشكل جدي يف رفع درجة االنفتاح االقتصادي فيما يتعلق بالصناعات خارج قطاع احملروقات و االعتماد التدرجيي على الطاقات 
  .املتجددة

20132015 
الوقوف على مدى اعتماد اجلزائر على  هواحملروقات  جخار الصناعيةصادرات الحتليل الرتكز اجلغرايف ألبرز إن الغرض من 

دولة واحدة أو عدد قليل من الدول يف تصريف السلع اليت تصدرها، فإذا تعدى نصيب تلك الدولة أو الدول يف جمموع الصادرات 
شراء الدول ممارسة ضغوطات على اجلزائر باالمتناع عن تلك حدود األمان أصبحت اجلزائر يف تبعية، حيث ميكن لتلك الدولة أو 

صادراهتا، مما قد يتسبب يف كساد السلع أو تلفها و خاصة إذا كانت سلعا استهالكية، و ذلك قد يكون لغرض اقتصادي مثل التأثري 
التوزيع اجلغرايف للصادرات مبعرفة مدى  يسمحعلى األسعار، أو ألغراض أخرى قد تكون هلا أبعاد و خلفيات سياسية، هذا و 

ية احملصلة من جراء العمليات التصديرية، مما يتيح للدولة هامشا للمناورة يف اختيار مورديها و االستفادة تنوع سلة العمالت األجنب
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صادرات ال ركزتإلقاء نظرة على ميكن و، 1أيضا من تغريات بورصة العمالت، أو على األقل تفادي اخلسائر اليت قد تنجر عنها
     :اآلتي اجلدول من خالل )2015 −2013(الفرتة خالل حسب املناطق اجلغرافية اجلزائرية خارج احملروقات الصناعية 

  

  )2015- 2013(اجلزائرية خارج احملروقات خالل الفرتة الصناعية للصادرات اجلغرايف  كزالرت  ):20(اجلدول رقم 
  

  

  2015  2014  2013  المنطقة
مة  ملیون (الق

  )دوالر
ة مة   (%)النس ملیون (الق

  )دوالر
ة مة   (%)النس ملیون (الق

  )دوالر
ة   (%)النس

  68.28  25801  64.20  40378  63.53  41277  االتحاد األوري
 دول منظمة التعاون االقتصاد

  )خارج االتحاد األوري(
12210  18.79  10344  16.45  5428  14.36  

ة أخر    0.10  37  0.02  98  0.08  52  دول أور
ة ا الجنو   4.17  1575  5.06  3183  4.94  3211  دول أمر

ة   6.78  2562  8.05  5060  7.23  4697  دول آسیو
  1.66  628  1.03  648  1.23  797  دول المشرق العري
  4.25  1607  4.87  3065  4.06  2639  دول المغرب العري

ا ق   0.24  92  0.17  110  0.14  91  دول إفر

    7p1 .Op.cit. .statistiqueCentre Nationale de l’informatique et des.:المصدر

وهذا حبكم القرب  تتجه حنو دول االحتاد األوربي خارج احملروقات يةاجلزائر يتبني أن غالبية الصادرات من خالل اجلدولو
طوال الفرتة املدروسة املرتبة األوىل هذه الدول حيث احتلت  املربمة معه،تفاقية اجلغرايف والروابط التارخيية و أيضا كمحصلة لال

، ثم تأتي 2014عن سنة  %4 فاقت بنسبة رتفعةم %68.28 قدرت بـ بنسبةو  2015سنة  مليون دوالر 25801بقيمة و
يها دول آسيا و أمريكا الالتينية، تل، %14.36بنسبة  )خارج االحتاد األوربي( بعد ذلك دول منظمة التعاون االقتصادي

و إن كانت يف حتسن ملحوظ من سنة إىل  خاصة دول اجلوارالتوجه حنو األسواق العربية  درجة يف نسبة متواضعةباملقابل جند و
، رغم التشابه الكبري يف العادات االستهالكية و الثقافية و كذا تزايد فرص تفعيل السوق العربية خالل الفرتة املدروسة أخرى

أن الدول اإلفريقية تأتي يف ذيل الدول املستقطبة للصادرات اجلزائرية شأهنا شأن الدول  يالحظو يف اجلهة املقابلة  ،املشرتكة
من إمجايل الصادرات اجلزائرية نصف نقطة مئوية من اجلزائر  إفريقيااألوربية اليت ال تنتمي إىل االحتاد، إذ ال تتعدى نسبة واردات 

                                                             
 العلومكلية العلوم االقتصادية و ،  قسنطينة، جامعة القتصاديةعلوم االرسالة ماجستري يف  ،حالة اجلزائر: التخصص الدويل بني النظرية و الواقعنوال عبابسة،   1

  .231-230، ص ص2008/2009التجارية و علوم التسيري، 
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ة بالنسبة للمنتجات يف تلك التقارب اجلغرايف بينها و بني اجلزائر من جهة، و تدني مستوى اجلودة املطلوب بالرغم منخارج احملروقات 
  .1الدول

 

ترقية الصادرات تزخر اجلزائر بإمكانيات هائلة تؤهلها لتبوء مكانة مرموقة ضمن دول املنطقة، و رغم فرص جناح عملية 
  :تايليف ال هاميكن إمجال أبرز اليتو عوقاتن هذه العملية تواجه عددا من املإال أ، الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات

  يقو   نسيج صناعيغياب   :أوال
الصناعي اجلزائري يواجه العديد من املشاكل اليت تقف عائقا أمام تنويع و ترقية منتجاته ووصوهلا إىل األسواق إن القطاع 

  : تايلال الدولية، و هو ما يتجلى من خالل
، %6ال تتعدى إذ  اإلمجايل الداخليتج انمتواضعة يف ال خارج احملروقات الصناعةال تزال مسامهة  حيث: داءضعف األ .1

حيث بلغت نسبة املسامهة لقطاع الصناعة  واخلدمات فالحة، البناء واألشغال العموميةال قطاعات بعد األخريةوتأتي يف املرتبة 
، إضافة 2%5.4مليار دينار نسبة  16591.9والذي بلغت قيمته  2015خارج احملروقات يف الناتج الداخلي اإلمجايل لسنة 

أن تنتج سلعا إسرتاتيجية تسمح هلا بالتموقع يف األسواق صناعة اجلزائرية خارج احملروقات الإىل هذا الضعف الكمي مل تستطع 
، حتى يف تلك الصناعات اليت زاولتها منذ فرتة طويلة بداية انطالق العملية التنموية، إذ مل تستطيع التخصص بشكل مستدام الدولية

يزة، بل احنصر تطور هذه الصناعات بتطور االستغالل السوق احمللية، أي هبا و إنتاجها بكميات كبرية و أذواق متطورة و جودة متم
توجه للداخل و هكذا اضطرت الصناعة احمللية ألن تكون حبيسة السوق الذي تعمل له و حمدودة حسب الطلب املتيسر داخل 

تصديرية بقيت رهينة السوق حدوده، حماولة لفرض نفسها على املستهلك يف ظل الدعم الذي حتظى به، حتى بعض الصناعات ال
لك مستفيدة غري متجرئة على الذهاب أبعد من ذالذي تعمل له وتصارع فيه، ألجل بقائها باالكتفاء بالتواجد يف السوق الوطنية، 

                                                             
 مرجع سبق ذكره، ص ،)20102015(إشكالية ترقية الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات خالل الفرتة محزة العوادي ومجال خنشور،  1 

  .161-160ص
  .154 ، ص2016نوفمرب ، 2015التقرير السنوي ، النقدي للجزائرالتطور االقتصادي و  نك اجلزائر،ب  2
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تطويره كما ن لديها احلافز لزيادة إنتاجها وغالبا من بعض االتفاقيات الثنائية أو الدخول إىل األسواق غري الواعدة، وبالتايل مل يتكو
  .1نوعاو
   :القدرة على املنافسة يف األسواق الدوليةعدم  .2

لقد نشأت الصناعة اجلزائرية ضمن أسوار من احلماية املطلقة أو شبه املطلقة، واحنصر عملها بشكل أساسي لتلبية الطلب 
جعلها تتأقلم مع السوق الداخلية من  يااحمللي ضمن السياسات الصناعية السابقة، وعملها يف ظل هذه الظروف لفرتة طويلة نسب

مما دفعها  داخل السوق ، أجنيبحيث نوعية اإلنتاج و أذواق املستهلكني، باإلضافة إىل االطمئنان إىل عدم منافستها من أي منتوج 
   .القدرة على التعامل مع األسواق اخلارجية بذلك فقدلتالحقا إىل عدم االهتمام بتطوير املنتج و حتسني نوعيته 

تمتع هبا القطاع العام الصناعي مل حتقق اهلدف و الغاية اليت وجدت من أجلها، بل كانت النتائج عكس يإن أسوار احلماية اليت 
 حبيث وصل إىل مرحلة يعاني فيها من مشاكل عديدة أبرزها  ما أريد و كانت نتائجها السلبية أكرب على القطاع الصناعي العمومي

بعدم توافق مواصفات منتجاهتا مع بشكل عام خارج احملروقات تتميز الصناعة اجلزائرية  ، إذ2 ةنتجتدني مواصفات السلع امل
 املعايري الدولية املتعلقة باجلودة و البيئة، و هذا راجع إىل غياب ثقافة اإلبداع و االبتكار داخل املؤسسات نظرا لعدم توفر التحفيز

و تعود رداءة اجلودة ضعف ميزانية البحث و التطوير فضال على أمناط اإلدارة املتسلطة،  املادي و املعنوي يف املؤسسة باإلضافة إىل
إىل أسباب عديدة خاصة منها املرتبطة بطبيعة اجلهاز اإلنتاجي الذي يهيمن عليه القطاع العام هذا من ناحية، و من ناحية أخرى 

، فإنه يف بداية النشاط تكون منتجاته متتاز بنوع من اجلودة و االرتفاع جند أن القطاع اخلاص حبكم أن أهدافه منحصرة يف الربح السريع
النسيب يف السعر، و لكن بعد طرحه للمنتج يف السوق و مع بداية ظهور الطلب عليه من طرف املستهلكني،  يعمل املنتجون على الرفع 

بغية تلبية الطلب املتزايد بل و العمل على اإلنقاص أو من الكمية املنتجة و املعروضة دون إعطاء األمهية الضرورية لعنصر اجلودة 
احلذف من املكونات اليت تدخل يف تركيبة املنتج مما يؤثر سلبا على النوعية، هذا فضال على أن القطاع اخلاص يتميز مبحدودية اخلربة 

                                                             
لة العلمية املستقبل االقتصادي ،إسرتاتيجية تنمية الصادرات الصناعية اجلزائرية يف ضوء االندماج يف النظام التجاري العاملي ،عبود زرقني  1 جامعة  ،ا

  .123ص ،2014 ديسمرب ،ينالثا العدد ،بومرداس
خمرب  ،جملة دراسات يف االقتصاد، التجارة واملالية، الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات بني العوائق واآلفاق املستقبلية تنمية، العواديمحزة   2

  .192ص ،2015، العدد الرابع، ديسمرب 3جامعة اجلزائر  ،الصناعات التقليدية
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إىل تراجع و تدني اجلودة يف املنتجات لعدم  يف اإلنتاج و التسويق خارج السوق الداخلية و خاصة حمدودية املوارد املالية اليت تؤدي
  .1التمكن من احلصول على أفضل التكنولوجيات احلديثة

كلفة منتجاهتا عن مثيالهتا يف السوق العاملية وحتى املنتجات املشاهبة هلا تارتفاع من الصناعة اجلزائرية كما تعاني أيضا 
يشكل عقبة صعبة أمام وصوهلا إىل األسواق اخلارجية ،بل وحتى املنافسة يف يف الدول النامية، ومنها الدول العربية ، وهذا ما 

  2:سوقها الداخلية، وتعود التكلفة املرتفعة للمنتجات الصناعية اجلزائرية إىل عدة أسباب أمهها
التمكن من استخدام كامل الطاقات اإلنتاجية املتاحة، حيث تصل نسبة االستخدام إىل أقل من النصف يف بعض  عدم -

 ؛املؤسسات الصناعية

 ؛خاصة يف القطاع العامم غري مالئمة للمؤسسات الصناعية اختيار أحجا -

 ؛لمقارنة باألجور أين تنتشر ظاهرة الوكالة بني العما اإلنتاجية الضعيفة للعمالة  -

 .االرتفاع املصطنع يف أسعار بعض املواد األولية الداخلية يف العملية الصناعية نتيجة السياسة السعرية -

قيام الدولة بتشجيع القطاع الصناعي اخلاص احمللي و إعطائه دورا كبريا أدى إىل كسر احتكار القطاع  أن يضاف ملا سبق
وأدى إىل عجزه عن الوقوف أمام املنافسة يف السوق  العمومي للسوق و أدخله يف منافسة مل يكن مهيئا هلا، مما ساهم يف تفاقم مشاكله

   .الداخلية والسوق اخلارجية على حد السواء
اليت وجدت أن  "حداد و الضمور"مبا توصلت إليه بعض الدراسات كدراسة  ميكن االستشهادو لتأكيد النقاط السابقة 

من الشركات اجلزائرية املصدرة تنسحب من األسواق الدولية اليت تكون فيها نسبة املنافسة عالية، و يرجع ذلك إىل أن  58.5%
 التكيف مشكل كما أهنا تواجه، 3اجلزائرية ال متلك اخلربة الكافية املؤسساتأن  كما املنتجات اجلزائرية غري مؤهلة للمنافسة،

 األسواق عن الالزمة الدراسات غياب ظل يف خصوصا األجنيب السوق مع القصري املدى يف التسويق و اإلنتاج لنظم اهليكلي
                                                             

، 2002 العدد التاسع، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية،  جملة الباحث، جامعة ورقلة،، يف اجلزائرتنمية الصادرات و النمو االقتصادي سعيدي وصاف،   1
   .14- 13ص ص

  ،3جامعة اجلزائر  رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ،)2010-2000(ترقية الصادرات الصناعية خارج احملروقات يف اجلزائر  ،حسينة بن يوسف 2 
  .122ص ،2011/2012 ،ية وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصاد

  .112، صمرجع سبق ذكرهحسينة بن يوسف،   3
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عن انعدام دراسات السوق، خاصة منها الدراسة هذا ناهيك  التصديرية، و التسويقية للمعلومات نظام وجود عدم و اخلارجية
ألذواق املستهلكني، إذ يتم اإلنتاج بصفة عشوائية حسب املتوفر من املواد و دون خطة  رقابية خاصة على مراحل اإلنتاج و بالتايل 

ائي ودون انتهاج سياسة استنزاف املوارد املالية دون دراسات و كذا دون معرفة إمكانيات إيصال هذا املنتج إىل املستهلك النه
 املؤسسات معظم فإن" نافلة بن.ق" فحسب اجلزائرية، املؤسسات لدى االسرتاتيجي النظر قصرعن ، فضال 1تسويقية واضحة

 باقي أما للتسويق، مديرية على تتوفر ال و% 85.7 بنسبة جتارية مديرية لديها مؤسسة 28اليت مشلها االستبيان واملقدر عددها بــ 
 امتالك رغم هذا و تقليدي تسري منط وفق تعمل زالت ال مؤسساتنا أن على يدل هذا و للتسويق، مبصلحة فقط فتكتفي املؤسسات

 تقسيماهتا يف االعتبار بعني تأخذ ال إذن فهي ،2التسويقية النشاطات تصميم و ألداء مؤهلني ألفراد العينة مؤسسات من% 92.9
حيث  ،3فقط االقتصادية التظاهرات إطار يف دولية أسواق عن بالبحث تكتفي لكنها و البداية، منذ صديرللت إسرتاتيجية بناء

  .4اجلزائرية يف املعارض الدولية بغرض تعريف عمالء األسواق اخلارجية مبنتجاهتا املؤسساتمن  %60.4تشرتك 
  واألشغال العمومية  تركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الخدمات: انيثا

حجر الزاوية يف عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية للدول بالنظر ملردودها  املتوسطة و الصغرية املؤسسات تعترب
و ما حتققه من  ،اإلجيابي على االقتصاد و دورها الرائد يف توفري فرص عمل جديدة و حتقيق زيادة متنامية يف حجم االستثمار

 أسلوب أو نشاطال تعديل أو تغيري على ةقدرال إذ ميتلك هذا النوع من املؤسساتات تعظيم للقيمة املضافة و زيادة حجم املبيع
 ديناميكية من به تتمتع ملا نظرا الكبرية املؤسسات من أكرب بدرجةو هذا  السريعة، التحوالت مسايرة على تساعدها عملال

جبانب قدراهتا  ،احلديث االقتصادي النظام يفرضها الذي املستمرة للتطورات تستجيب منتجات ابتكار خالل من ،وسرعة
الصادرات وتوفري النقد األجنيب والتخفيف من حدة العجز ترقية واملسامهة بشكل فاعل يف  اهلائلة على اخرتاق األسواق الدولية

منها، لرتسخ خاصة النامية  املدفوعات لدى الكثري من الدول وازينيف ميزان املدفوعات، بل أهنا سامهت يف حتقيق فائض يف م
                                                             

  .5ص، مرجع سبق ذكرهمجعي عماري و طارق قندوز،   1
ت جملة ،املصدرة اجلزائرية ملؤسسات الدويل التسوبق حبوث واقع فلة، بن قدور  2  الثاين، السداسي السابع، العدد الشلف، جامعة إفريقيا، مشال اقتصاد

  .211ص ،2009
  .131، ص مرجع سبق ذكرهدمحم براق و دمحم عبيلة،  3

لد  اجلامعة األردنية، ، دراسات العلوم اإلدارية،العوامل احملددة لألداء التصديري للشركاتنور اهلدى حداد و هاين الضمور،   4 ، 2011، 2، العدد 38ا
  .585ص
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مبحدودية التأثريات اإلجيابية للمؤسسات كبرية احلجم يف دفع االقتصاديات بذلك قناعة تامة لدى صانعي السياسات االقتصادية 
إىل مسامهة متواضعة املصرح هبا تشري األرقام يف اجلزائر  و بصورة مطردة خصوصا فيما يتعلق برفع املستوى التصديري للدول،

من إمجايل الصادرات خارج احملروقات % 2نسبة املسامهة  ىحيث مل تتعد ؛الصغرية و املتوسطة يف قطاع الصادراتللمؤسسات 
الفيتنام مثال تساهم املؤسسات الصغرية في ف ،بدول نامية أخرىمقارنتها  مت ما إذاخاصة ، و هي نسبة ضئيلة جدا  2010سنة 

اجلزائرية  املؤسسات الصغرية و املتوسطةال تتعدى نسبة  ومن جهة أخرى، ن جهةهذا م %20 نسبةو املتوسطة يف قطاع التصدير ب
املؤسسات الصغرية  متثلباملقابل يف فرنسا و من جمموع املؤسسات اجلزائرية اليت تنشط يف جمال التصدير %0.1املصدرة 

  .1يف البلد من العدد اإلمجايل للمؤسسات املصدرة %94ما نسبته واملتوسطة املتوجهة حنو التصدير 
وإىل غاية  2010واجلدول التايل يوضح التوزيع القطاعي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية خالل الفرتة املمتدة من سنة 

  .2015سنة 
  )2015-2010( اجلزائرية لمؤسسات الصغرية واملتوسطةل القطاعي عيتوز ال ):21(رقم  دولاجل

  السنوات
  

  القطاع

2010  2011  2012  2013  2014  2015  
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  63.66  456373  50.68  251629  49.76  228592  48.57  204049  47.52  186157  46.75  172653   خدمات

  23.52  168557  32.15  159775  32.85  150910  33.85  142222  34.65  135752  35.14  129762   بناء وأشغال

  11.67  83701  15.72  78108  15.90  73037  16.07  67517  16.31  63890  16.58  61228  صناعة

  0.78  5626  1.01  5038  1  4616  1.02  4277  1.02  4006  1.03  3806   فالحة

  0.37  2639  0.49  2439  0.49  2259  0.49  2052  0.5  1956  00.50  1870  طاقة 

  100  716896  100  496989  100  459414  100  420117  100  391761  100  369319  المجموع

ت املعلومات اإلحصائية لوزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار :ملصدرا ، )16ص  20رقم (،  )15ص  19رقم ( نشر
      ).  12ص  28رقم (، )12ص  26رقم (، )14ص  24رقم (، )14ص  22رقم (

 يرتكز جلها يف قطاعاجلزائرية ياملؤسسات الصغرية واملتوسطة  نالحظ أن ومن خالل قراءة بيانات اجلدول أعاله   
القرار يف الدولة  يمتخذ هو ما جيعلو، تيح هلا تقديم إنتاج قابل للتصدير يف األسواق الدوليةيال  وهو األمر الذي، البناءاخلدمات و

أمام حتد ضخم  يدفعهم إىل اختاذ مجلة من التدابري اجلادة للدفع يف اجتاه تشجيع إنشاء املؤسسات ذات التوجه التصديري  اجلزائرية 

                                                             
  .195مرجع سبق ذكره، ص، الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات بني العوائق واآلفاق املستقبلية تنمية، محزة العوادي  1
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يف قطاع الصناعة و العمل على تأهيل وتطوير املوجود منها، وتوفري كل ما من شأنه أن ميدها ويوسع قاعدة تواجدها يف األسواق 
  .1الدولية والوقوف يف وجه املنافسة األجنبية

  األعمالبيئة  معوقـات  : ثالثا
باألسواق الدولية، رغم الدعم احلكومي الكبري الذي  لقد فشلت الصادرات الصناعية اجلزائرية غري النفطية يف التموقع    

إصدار القرارات التشريعية وجه هلا مثل برنامج اإلصالحات الرامية إىل رفع القدرات التصديرية للمؤسسات الصناعية، و 
من حني إىل آخر  إذ هناك العديد من النصوص التشريعية الصادرة، والتنظيمية دون التطبيق امليداني يف جمال ترقية الصادرات

خاصة اليت ختص اجلانب التمويلي و التأميين باإلضافة إىل سهر الدولة على حل املشاكل بالتعديالت املتكررة ملختلف النصوص 
 القانونية و التنظيمية كلما استدعى األمر ذلك مثلما جنده يف النظام الضرييب اجلمركي لتحفيز املؤسسات على التصدير إال أن الواقع ال

إذ تبقى حربا على ورق يف أغلب األحيان وإن طبقت فيكون ، يظهر التطبيقات امليدانية ملثل هذه اإلجراءات و التدابري املتخذة
  .2ذلك بصورة جزئية ال تليب الرغبات و ال تصل إىل الطموحات املرجوة

الصادر عن البنك الدويل اجلزائر يف  2011لسنة "Doing Business"باإلضافة ملا سبق، صنف تقرير بيئة األعمال  
، وتشري البيانات إىل فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية ذي سبقهحيث سجلت خسارة بأربعة مراتب مقارنة بالعام ال 127املرتبة 

 1300وز تأخر اجلزائر مقارنة بتونس واملغرب فيما خيص سياسة ترقية الصادرات فتكلفة التصدير لكل حاوية يف اجلزائر تتجا
أما بالنسبة للشركات الراغبة  ،3دوالر على التوايل يف كل من املغرب وتونس 700دوالر و 600دوالر أمريكي يف حني ال تتعدى 

وهي مؤشرات  يف التصدير فهي ال تزال تواجه بريوقراطية كبرية، فيجب عليها ملء مثانية وثائق، واالنتظار ملدة سبعة عشر يوما
تبني أن املصدرين هم أقل  التجارة اخلارجيةالوطنية لرتقية وكالة الفإن بيانات  و عالوة على ذلك، بدول اجلوار سلبية إذا ما قورنت

                                                             
جملة اإلسرتاتيجية والتنمية، ، حنو صياغة إسرتاتيجية متكاملة لتنمية صادرات املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية مجال خنشور و محزة العوادي،  1

  .18ص ،2014، العدد السابع، جويلية جامعة مستغامن
  .115-114ص ص ،مرجع سبق ذكره ،حسينة بن يوسف  2
  .298−297ص ص ،مرجع سبق ذكرهلزهر العابد،   3
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وميكن تفسري هذا  ، 2008 سنةمصدر  450باملقابل بلغ عددهم  2010 سنةمصدر  350يتجاوز عددهم  عددا، إذ مل
  .1االخنفاض احلاد يف عدد املصدرين إىل ارتفاع معدل وفيات املؤسسات اجلزائرية خاصة الصغرية واملتوسطة منها

 يف ملشرتياته الزبون دفع عدمخطر  يف أساسا التجارية عوقاتامل مصادر تتمثل :الثقـافيةو   التجارية  معوقـاتال: ارابع
 الدفع عدم خطر وخيتلف عليها، املتفق اآلجال يف مستحقاهتا لكامل املؤسسة استالم عدم إىل ؤديهو ما ي و اآلجل، البيع حالة

 املصنعة نصف املنتجاتوكذا  األولية، باملواد التموين نقص يضاف إىل ذلك مشكل املنطقة، حسب كذلك و القطاعات حسب
 متويل يف عليها االعتماد ميكن ال اليت و التصدير جمال يف احملققة النسب ضآلة، هذا ناهيك عن أسعارها ارتفاع و املستوردة
 اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات من جمموعة على "نافلة بن .ق" فوفقا لدراسة ،الصعبة بالعملة املؤسسة نشاطات
 مؤسسة 19 منها احلجم متوسطة مؤسسة 20 و صغرية مؤسسات 8 إىل احلجم حسب موزعة مؤسسة 28 عددها و املصدرة

 البناء مواد احلديد، صناعة البالستيك، و الطاقة األمساك، صيد الغذائية، املنتجات: هي قطاعات 07 إىل منتمية و خاصة
 قطاعات ثالث إىل تنتمي) العينة مفردات من% 50 أي( مؤسسة 14 العينة ضمت وقد اجللود، وصناعة النسيج والسرياميك،

 آنفا، املذكورة األوىل الثالث بالقطاعات األمر يتعلق و احملروقات خارج اجلزائر صادرات يف مسامهة األكثر تعترب من بني القطاعات
 على يدل الذي األمر مبيعاهتا، إمجايل من% 20 و%  11 بني للخارج مبيعاهتا ترتاوح العينة مؤسسات من مؤسسة 16 جند كما

 هذه عدد يف إمنا و مبيعات من حتققه فيما يكمن ال املشكل فإن ذلك رغم و التصدير، نتيجة األخرية هذه أعمال أرقام تواضع
 األسواق عن الكافية والبيانات املعلومات نياجلزائرياملصدرين  امتالك عدم فضال علىهذا   ؛2ضئيال يبقى الذي املؤسسات

 جدوى أو املتاحة للفرص همإدراك عدم عنه يرتتب مما رشيدة، اقتصادية أسس على تصديرال قرار اختاذ من ممتكنه اليت الدولية
 2011سنة  "هاني الضمور"و "نور اهلدى حداد" الباحثان هبا قام  دراسة وحسب السياق هذا يف و ،3النشاط تنويع أو التوسع

تواجه صعوبة يف احلصول على معلومات عن  هامن %66تبني أن  )مؤسسة 200( من املؤسسات اجلزائرية املصدرة عينةعلى 
                                                             

1 Sultana DAOUD, Structuration Sectorielle Et Contribution Des Pme Algériennes Au Commerce 
Extérieur, colloque international Evaluation des effets des programmes d'investissements publics 
(2001−2014) sur l’emploi, l’investissement et la croissance économique, université Setif1, 11et 12 
mars 2013, P13. 

التجارية وعلوم  العلومالتسيري، جامعة تلمسان، كلية العلوم االقتصادية و ، رسالة ماجستري يف علوم تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطةعبد هللا بن محو، 2
  .208، ص2010التسيري، 

  .180ص، مرجع سبق ذكره ،إشكالية تسويق الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات، محزة العوادي  3
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 ارتفاعمن ؤسسات شكو املن حيث التخزين، النقل والشحن إذ تنقص الدعم اللوجيسيت م على عالوة هذا ،اخلارجيةاألسواق 
 بالتايل و التسويقية التكاليف ارتفاع عنه يرتتب والذي لذلك، املخصصة التصدير دعم خدمات عجز و الدويل النقل تكاليف
 عدم و للتصدير املوجهة اخلطوط نقص الرحالت، برامج انتظام عدم التصدير؛ عملية من حتقيقه املمكن الربح هامش اخنفاض

 انعدام و املؤسسات داخل التصدير بوظيفة تتكفل اليت اهلياكل غياب  فقط؛ التصديرية للعمليات املوانئ أرصفة بعض ختصيص
 بعد ما خلدمات مصلحة وضع دون قهاحتقي ميكن ال فالصادرات البيع، بعد ما خدمات و اخلصوصي الطابع ذات التوزيع قنوات

 املؤسساتمن  %64.3أن  "حداد والضمور"دراسة  وجدتو قد  ،املؤسسة خارج من أو املصدرة املؤسسة قبل من تقدم البيع
ليس لديه عالقات مع موزعني خارجيني  اجلزائرية تعتمد يف توزيع منتجاهتا على مؤسسات حملية جزائرية وذلك لكون البعض منها

  .1والبعض اآلخر بسبب التكلفة اإلضافية اليت ستقوم الشركة بدفعها يف حال االعتماد على موزعني خارجيني
 الثقايف التباين و املستهلكني أذواق يف االختالف و التباين عن النامجة املخاطر هي وأما فيما خيص املعوقات الثقافية 

  .2ةالدولي املعامالت يف القرار صنع و املعلومات تدفق على تؤثر اليت و األجنيب، و احمللي السوق بني واملعرفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .585، صمرجع سبق ذكرهنور اهلدى حداد و هاين الضمور،   1
  .188، صمرجع سبق ذكره محو،عبد هللا بن   2
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  دراسة استطالعية لعينة من المؤسسات الصناعية : ثانيالمبحث ال
  الجزائرية المصدرة خارج المحروقات

  

هذا املبحث عرض وحتليل نتائج الدراسة االستقصائية لعينة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج قطاع يتناول 
باألفكار املعربة عن قيم إدارة اجلودة الشاملة  القائمني على املؤسسات إملام احملروقات حيث كان ذلك يف شكل عملية استفسار عن مدى 

  .و مدى االلتزام هبا عمليا عملية التصديريف ا ومستوى اإلدراك ألمهية األخذ هب
 

  االستبيان: أوال
هبدف مجع البيانات الالزمة لالستدالل على مستوى ثقافة اجلودة الشاملة لدى مسريي املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة 
خارج قطاع احملروقات، مت تصميم واختبار أداة الدراسة واملتمثلة يف االستبيان الذي يتكون من استفسار عن تطبيق املؤسسات حمل 

من خالل سؤال حول املوضوع واستفسار عن درجة املوافقة على األفكار املعربة عن بعض القيم الثقافية إلدارة  الدراسة نظام إدارة اجلودة
وقد كان سلم القياس  Likertاجلودة الشاملة، ومن أجل قياس درجة إملام املسريين باألفكار اليت تضمنها االستبيان، مت استخدام مقياس 

  :كما يلي
  نقاط 3): موافق بدرجة متوسطة(حمايد   نقاط 4: موافق  نقطة 1: غري موافق بشدة

    نقاط 5: موافق بشدة  نقاط 2: غري موافق
جلمع البيانات املطلوبة، مت إخضاعه الختبار الصدق،  وبعد االنتهاء من التصميم األويل لالستبيان، وبغرض التأكد من مالءمته

باعتماد أسلوب االختبار القبلي، حيث عرض على ثالثة حمكمني، لقياس درجة صالحيته إلجراء الدراسة االستطالعي، وقد مت األخذ 
تغريات املطروحة للدراسة، أجري وقصد التحقق من االتساق الداخلي حملتوى املات اليت أبداها احملكمون، بعني االعتبار كل املالحظ

  . اختبار ألفا كرونباخ لقياس الثبات واجلدول التايل يوضح معامالت مقياس الثبات ألفا كرونباخ
  معامالت مقياس الثبات ألفا كرونباخ: 22اجلدول رقم 

  قيمة معامل الثبات  عدد الفقرات  احملور
  0.701  7  نظرة املؤسسة إىل اجلودة

  0.887  26  الطبقة املشرفة اجتاهات

ملستهلك األجنيب   0.792  11  التوجه 

  0.674  6  أمهية إدارة اجلودة الشاملة يف ترقية الصادرات

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر
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نتائج االختبار إىل  ، وتشري0.887و  0.701ومن خالل اجلدول السابق جند أن معامالت هذا املقياس ترتاوح بني  
ارتفاع درجة االتساق الداخلي بني األفكار اليت يتضمنها كل حمور من حماور االستبيان، وهذا يدل على متتعها بدرجة ثبات عالية، 

  . 000.6حيث أن قيم كل املعامالت أعلى من النسبة املقبولة والبالغة 
  مجتمع الدراسة وعينتها: ثانيا

ستقصائية توفر بعض املعطيات اإلحصائية املتمثلة أساسا يف جمتمع الدراسة، ويتمثل هذا اتمع يتطلب إجناز الدراسة اال
يف اإلطارات اإلدارية للمؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج احملروقات واملنتشرة عرب الرتاب الوطين واليت تنشط يف العديد 

احملني إىل غاية  ا على دليل املؤسسات اجلزائرية املصدرة ومؤسسة اعتماد 214من ااالت وقد قدر عددها بــ 
31/12/2015. 

تتمثل عينة الدراسة يف جمموعة من اإلطارات اإلدارية باملؤسسات املختارة بطريقة عشوائية من جمتمع الدراسة، ولقد 
استمارة  107د مت توزيع من جمتمع الدراسة، هذا وق %50مؤسسة متثل   107: حدد حجم عينة الدراسة من املؤسسات بـ

  .استبيان على املسئولني عن عملية التصدير يف كل مؤسسة من املؤسسات املعنية
ختتص املؤسسات املختارة يف تصدير املنتجات نصف املصنعة، املواد االستهالكية واللتان حتتالن املرتبتني األوىل والثانية 

  .املصدرة خارج احملروقات مثلما سبق اإلشارة إليه على التوايل يف هيكل الصادرات الصناعية اجلزائرية
 %89.71واليت متثل  استمارة 96، اسرتجع خالهلا 2017إىل أفريل  2016استغرقت الدراسة سنة تقريبا من جوان 
يبني جمتمع  23استمارات لعدم استيفائها متطلبات الدراسة، واجلدول رقم  4من جمموع االستمارات املرسلة وقد مت استبعاد 

  .الدراسة وعينتها وعدد املستجبني
  جمتمع الدراسة وعينتها: 23اجلدول رقم 

  

ت   عدد االستمارات الصاحلة  عدد االستمارات املسرتجعة  عدد االستمارات املوزعة  عدد املؤسسات  الوال
  26  28  34  83  اجلزائر

  2  2  2  4  تيبازة

  3  3  3  6  بومرداس

  0  0  1  1  املدية

  4  4  5  12  البليدة

  1  1  1  1  البويرة
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  3  3  3  6  تيزي وزو

  1  1  1  1  عني الدفلى

  2  2  2  4  متنراست

  2  2  2  5  غرداية

  1  1  1  1  الوادي

  2  2  2  3  ميلة

  1  1  1  1  ورقلة

  5  5  5  12  جباية

  3  3  3  8  جيجل

  2  2  2  4  سكيكدة

  1  1  1  3  عنابة

  4  4  4  8  قسنطينة

  1  1  1  2  بسكرة

  1  1  1  2  تنة

  1  1  1  1  املسيلة

  2  2  2  4  برج بوعريريج

  2  3  3  7  سطيف

  2  2  2  5  قاملة

  1  1  1  1  سوق أهراس

  1  1  1  1  تبسة

  1  1  1  2  الطارف

  2  2  2  4  مستغامن

  6  7  10  21  وهران

  3  3  3  5  تلمسان

  0  0  1  1  معسكر

  1  1  1  1  غليزان

  1  1  1  1  تيارت

  1  1  1  2  سيدي بلعباس

  1  1  1  1  عني تيموشنت

موع   92  96  107  214  ا

  2015مت إعداد هذا اجلدول بناء على دليل املؤسسات اجلزائرية املصدرة لسنة  :املصدر
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غالبية املؤسسات الصناعية املصدرة خارج احملروقات ترتكز يف واليات الشمال ويعزى من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن 
  .يف التكاليف ذلك إىل القرب من املوانئ األمر الذي يسمح بتحقيق وفورات

  خصائص عينة الدراسة  :ثالثا
اشتملت عينة الدراسة كما هي ملخصة يف اجلدول أدناه على جمموعة من اخلصائص، كحجم املؤسسة، سنة التأسيس، 

  .عدد العمال، سنوات اخلربة يف التصدير وامتالك شهادة للجودة
  خصائص عينة الدراسة: 24 اجلدول رقم

  النسبة املئوية  التكرار  الفئات  السمات
  

  سنة التأسيس
  8.69  08  1999قبل سنة 

  42.39  39  2009إىل  2000من سنة 

  48.91  45  وما بعدها 2010من سنة 

  
  

  املستوى التعليمي

  00.00  00  دون مستوى

  00.00  00  ابتدائي

  00.00  00  متوسط

  42.39  39  نوي

  57.61  53  جامعي

  
  حجم املؤسسة

  00.00  00  صغرية

  03.26  03  متوسطة

  96.74  89  كبرية

  
  سنوات اخلربة يف التصدير

  

  33.70  32  سنوات 3أقل من 

  51.08  46  سنوات 9إىل  4من 

  15.22  14  سنوات فما فوق 10

  
  امتالك شهادة للجودة

  

  14.13  13  حاصلة على شهادة

  85.87  79  غري حاصلة على شهادة

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر
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تأسس بعد سنة  % 91.20املؤسسات اليت مشلتها الدراسة  يةمن خالل بيانات اجلدول السابق جند بأن أغلب
، وذلك يعود إىل الوضع االقتصادي الصعب الذي مرت به اجلزائر يف فرتة سنوات التسعينات، هذا وجند ما يعادل 2000
من املؤسسات املتعاونة هي مؤسسات  % 96.74من العينة املدروسة ميتلكون مستوى جامعي، كما نالحظ أن  57.61%

أي ما نسبته (مؤسسة فقط  14كبرية احلجم مما يوضح ضآلة توجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة حنو التصدير، كما أن 
مؤسسة فقط من جمموع املؤسسات املتعاونة  13بق أن سنوات، يضاف ملا س 10تتجاوز خربهتا يف جمال التصدير ) 15.22%

  . حديثة النشأة املؤسساتمتلك شهادة للجودة ويعود سبب ذلك إىل أن أغلب 
 

لقد تطلب حتليل ومناقشة النتائج استخدام أدوات اإلحصاء الوصفي واملتمثلة يف الوسط احلسابي و االحنراف 
باإلضافة إىل معامل االختالف بغرض التعرف على مستوى االختالف بني اإلجابات املقدمة من طرف فئة إطارات املعياري، 

وإعطاء داللة عامة عند مناقشة  سسات غري احلاصلة على الشهادة،وفئة إطارات املؤ اجلودةاملؤسسات احلاصلة على شهادة 
غري موافق بشدة، غري موافق، حمايد، موافق، ( اخلماسي الذي يعرب عن اخليارات "ليكارت"مقياس  استخدمناومبا أننا النتائج، 

 "ليكارت"، ولتحديد طول خاليا مقياس هو متغري ترتييب، واألرقام اليت تدخل يف الربنامج تعرب عن أوزان اإلجابات) موافق بشدة
514، مت حساب املدى)احلدود الدنيا والعليا( اخلماسي  ثم تقسيمه على عدد اخلاليا)

5
48.0 ( ثم إضافة هذه القيمة إىل ،

  :تيسيتم تفسري النتائج حسب اجلدول اآلأقل قيمة يف املقياس وهي الواحد الصحيح وذلك لتحديد احلد األعلى للخلية، وعليه 
ت األسئلة وداللتها: 25اجلدول رقم  إجا  

ت   مستوى القبول  االجتاه  املتوسط احلسايب املرجح لإلجا

1.79إىل  1من   ضعيف جدا غري موافق بشدة 
2.59إىل  1.80من   ضعيف غري موافق 
3.39إىل  2.60من   متوسط حمايد 
4.19إىل  3.40من   مرتفع موافق 

5إىل  4.20من  دامرتفع ج موافق بشدة   
ض، خوارزم العلمية، الطبعة األوىل، مقدمة يف االحصاء الوصفي واالستداليل ،حسن عبد الفتاح عز :املصدر   .540، ص2007، الر
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  .وفيما يلي عرض حتليل ومناقشة نتائج إجابات من مشلهم  االستبيان
  الحاصلة على شهادة الجودةالمؤسسات غير  تحليل نتائج  : أوال

حمل الدراسة  غري احلاصلة على شهادة االستجابة لإلطارات املسرية للمؤسسات  نتائج 29إىل  26تتضمن اجلداول من 
  :، وذلك خبصوص األفكار املعربة عن قيم إدارة اجلودة الشاملة وميكن عرض النتائج املتحصل عليها حسب كل حمور كاآلتياجلودة

  :المؤسسة إلى الجودة  محور نظرة. 1
  :تايلميكن عرض النتائج اخلاصة هبذا احملور يف اجلدول ال

لفقرات حمور ومعامل االختالف التكرارات والنسب املئوية،الوسط احلسايب واالحنراف املعياري : 26اجلدول رقم 
   - فئة املؤسسات غري احلاصلة على شهادة اجلودة- نظرة املؤسسة إىل اجلودة

  

  الفقرات
ت، التكرار، النسب، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف واالجتاه   اإلجا

  املقياس
موافق 
  بشدة

  حمايد  موافق
  غري

  موافق

  غري
موافق 
  بشدة

  

املتوسط 
  احلسايب

  

االحنراف 
  املعياري

  

معامل 
  االختالف

  
  االجتاه

م املؤسسة بتطوير نظام ت. 1
ا   .اجلودة 

  05  11  23  26  14  التكرار
  موافق  0.3259  1.118  3.43

  6.33  13.92  29.11  32.91  17.72 %النسبة

تعترب املؤسسة أن اجلودة . 2
العالية تتحقق مبجرد احلصول على 

  .إحدى شهادات اجلودة

  07  13  20  25  13  التكرار

  حمايد  0.3367  1.128  3.35
  8.86  16.45  25.32  31.65  16.45  %النسبة

متلك املؤسسة سياسة واضحة . 3
  .للجودة على مستوى التنظيم

  11  27  21  13  09  التكرار
  حمايد  0.3365  1.077  3.20

  13.92  34.18  26.58  16.45  11.39  %النسبة

يتوافق نظام إدارة اجلودة . 4
املطبق حاليا على مستوى املؤسسة 

  .اجلودةومراقبة 

  07  15  21  28  10  التكرار

  حمايد  0.2780  0.937  3.37
  8.86  18.99  26.58  35.44  12.66  %النسبة

توجد يف املؤسسة مصلحة . 5
خاصة تشرف على عملية القياس 

  .ومراقبة اجلودة

  12  23  23  14  07  التكرار

  حمايد 0.3793  1.100  2.90
  15.19  29.11  29.11  17.72  8.86  %النسبة

تلتزم اإلدارة بتحقيق أعلى . 6
  .درجات اجلودة

  12  13  21  25  08  التكرار
  حمايد  0.3830  1.149  3.00

  15.19  16.45  26.58  31.65  10.13  %النسبة

هناك انتشار ملفهوم اجلودة يف  . 7
ملؤسسة ت    .كافة املستو

  06  22  17  24  10  التكرار
  حمايد  0.3429  1.070  3.12

  7.60  27.84  21.52  30.38  12.66  % النسبة

  حمايد  0.3403  1.0827  3.1957  املعدل

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر
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وترتيب كل فقرة من الفقرات اخلاصة  االختالفاملعياري ومعامل  واالحنرافالوسط احلسابي  26يتضمن اجلدول رقم 
معظم فقرات مقابلة الجتاه حمايد  ،حيث جاءتاجلزائرية املصدرة خارج احملروقات إىل اجلودةؤسسة الصناعية املحور نظرة مب

وتبني أن املؤسسة اجلزائرية هتتم بتطوير نظام اجلودة اخلاص هبا، و لكن بقية فقرات البعد  موافق اجتاهتقابل  اليت 1 الفقرة رقم ماعدا 
ممن مشلهم االستبيان  يقرون عدم امتالك مؤسساهتم  %51يتبني أن  ط حيث جاءت مقابلة الجتاه حمايد ويف مستوى قبول متوس

سياسة واضحة ومكتوبة للجودة، بينما مل تتخطى نسبة الذين يقرون بوجود سياسة واضحة ومكتوبة للجودة يف مؤسساهتم 
يثة النشأة وبالتايل مل  يدرك ورمبا يرجع ضعف هذه النسبة نوعا ما إىل كون أغلب  املؤسسات اليت مشلها االستبيان حد 20%

ممن مشلهم االستبيان يعتربون أن اجلودة العالية  تتحقق مبجرد  %70القائمون عليها أمهية هذا العنصر بعد، كما أن أزيد من 
أن حصول مؤسستهم على شهادة اجلودة غري كاف للقول بأن مستويات  %30احلصول على إحدى الشهادات ، بينما اعترب حوايل 

دة احملققة يف املؤسسة  عالية  مما يدل على قناعة هذه الفئة أن الشهادات ما هي إال تشجيع ملنتوج املؤسسة على احرتامه اجلو
فقط من الذين  %17.8ملواصفات اجلودة هذه األخرية ال تتحقق إال من خالل امليدان، هذا واتضح من خالل نتائج اإلجابات أن 

بوجود انتشار ملفهوم اجلودة يف كافة املستويات  %44خاصة لقياس ومراقبة اجلودة، فيما أقر مشلهم االستبيان  ميلكون مصلحة 
  .باملؤسسة

: له وسط حسابي يقدر بـ ؤسسة الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج احملروقات إىل اجلودةاملحمور نظرة إن  ،عموما
 اتفاقمما يعين  %50هذه النسبة أقل من 0.3403قدر بـ اختالف، ومعامل 1.0827معياري  واحنراف 3.1957

جندها عند مستوى  25اجلدول رقم إجابات عينة الدراسة، وإذا ما مت مقارنة قيمة الوسط احلسابي هلذا البعد بالقيم املوجودة يف 
ولكن ليس  اجلودة عنصرل هتماماال نوعا من حمل الدراسة تويل املؤسسات، هذا ما جيعلنا نقول أن قبول متوسطوتقابل مستوى  حمايد

  .بالقدر الكايف
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  :محور اتجاهات الطبقة المشرفة بخصوص إدارة الجودة الشاملة.2
  :تايلميكن عرض النتائج اخلاصة هبذا احملور يف اجلدول ال

لفقرات حمور ومعامل االختالف التكرارات والنسب املئوية،الوسط احلسايب واالحنراف املعياري : 27اجلدول رقم 
  - فئة املؤسسات غري احلاصلة على شهادة اجلودة-اجتاهات الطبقة املشرفة

  
  الفقرات

ت، التكرار، النسب، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف واالجتاه   اإلجا

  املقياس
موافق 
  بشدةً 

  حمايد  موافق
  غري

  موافق

  غري
موافق 
  بشدة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

معامل 
  االختالف

  االجتاه

اإلدارة العليا هي املعين األول . 1
  .جلودة الشاملة

  05  11  13  36  14  التكرار
  موافق  0.2412  0.907  3.76

  6.33  13.92  16.45  45.57  17.72 %النسبة

قناعة القيادة ترتجم يف شكل . 2
توفري الدعم املادي (التزام كلي 

  )واملعنوي

  07  13  12  33  14  التكرار

  موافق  0.3061  1.099  3.59
  8.86  16.45  15.19  41.77  17.72  %النسبة

يقع على عاتق اإلدارة . 3
  .مسؤولية نشر ثقافة اجلودة

  06  08  19  27  19  التكرار
  موافق  0.2631  1.00  3.80

  7.60  10.13  24.05  34.18  24.05  %النسبة

أجرت املؤسسة تغيريات يف . 4
لتتوافق مع نظام عمليات اإلنتاج 

  .إدارة اجلودة الشاملة

  18  22  17  14  10  التكرار

  غري موافق  0.4897  1.239  2.53
  22.78  27.84  21.52  17.72  12.66  %النسبة

تقع على عاتق اإلدارة مهمة . 5
مج إدارة  تعبئة اجلميع حول بر
اجلودة الشاملة من خالل اإلقناع 

  .والتحفيز

  06  10  20  29  14  التكرار

  موافق  0.2717  0.981  3.61
  7.60  12.66  25.32  36.71  17.72  %النسبة

جناح نظام . 6 اإلدارة ملتزمة 
  .إدارة اجلودة مبواصفات عاملية

  06  27  19  15  12  التكرار
  حمايد  0.3070  1.041  3.39

  7.60  34.18  24.05  18.99 15.19  %النسبة

تطبق املؤسسة منهج متطور . 7
واالجتاهات احلديثة يف  يتماشى

  .جمال إدارة اجلودة

  06  22  17  24  10  التكرار
  حمايد  0.3429  1.070  3.12

  7.60  27.84  21.52  30.38  12.66 %النسبة

ملؤسسة . 8 يتسم التسيري 
لالمركزية وإشراك العاملني يف 

  . اختاذ بعض القرارات

  06  17  20  26  10  التكرار
  حمايد  0.3129  1.017  3.25

  7.60  21.52  25.32  32.91  12.66  %النسبة

املناخ التنظيمي يف املؤسسة . 9
مهيأ يف جممله واملعلومات تسري يف  

  .كل االجتاهات

  05  15  23  24  12  التكرار
  حمايد  0.2905  0.979  3.37

  6.33  18.99  29.11  30.38  15.19  %النسبة

تويل املؤسسة تدريب . 10
أمهية قصوى  وتكوين املورد البشري

حية مفاهيم اجلودة الشاملة   .من 

  08  34  16  21  00  التكرار
  حمايد  0.2934  0.939  3.20

  10.13  43.04  20.25  26.58  00  %النسبة



  
  

137 
 

حتسني اجلودة يعين البحث . 11
الدائم عن االختالالت واملشاكل 

  .والقضاء عليها

  08  15  23  22  11  التكرار
  حمايد  0.3173  1.009  3.18

  10.13  18.99  29.11  27.84  13.92  %النسبة

التحسني املستمر يقوم على . 12
املراقبة املتواصلة والشاملة 
الكتشاف االختالالت يف الوقت 

  .املناسب ومعاجلتها

  10  17  23  18  11  التكرار

  حمايد  0.4003  1.157  2.89
  12.66  21.52  29.11  22.78  13.92  %النسبة

جناح عملية التحسني . 13
املستمر يعتمد على العمل 

فرق التحسني أو (اجلماعي املنظم 
  ).حلقات اجلودة

  07  11  21  28  12  التكرار

  موافق  0.2973  1.026  3.45
  8.86  13.92  36.58  35.44  15.19  %النسبة

هناك اخنفاض يف معدل . 14
عمليات التدخل ما بعد البيع 

  .على منتوج املؤسسة

  07  17  19  28  08  التكرار
3.18  1.O14  0.3188  حمايد  

  8.86  21.52  24.05  35.44  10.13 %النسبة

أصبح منتوج املؤسسة خال . 15
  .من العيوب

  08  22  21  19  09  التكرار
  حمايد  0.3665  1.063  2.90

  10.13  27.84  26.58  24.05  11.39  %النسبة

ساهم اهتمام املؤسسة مببدأ .16
التحسني املستمر املطبق على 

  .املنتوج يف رفع حصتها السوقية

  07  16  21  26  09  التكرار

  حمايد  0.3187  1.020  3.20
  8.86  20.25  26.58  32.91  11.39  %النسبة

تعمل املؤسسة على حتسني . 17
ا   .جودة منتجا

  00  12  15  28  24  التكرار
  موافق  0.2381  0.948  3.98

  00  15.19  18.99  35.44  30.38  %النسبة

يتوافق منتج املؤسسة مع . 18
  .املعايري الدولية املطلوبة

  06  14  19  30  10  التكرار
  حمايد  0.2893  0.981  3.39

  7.60  17.72  24.05  37.79  12.66  %النسبة

تواجه املؤسسة وضعية مالية . 19
  .صعبة

  10  14  26  20  09  التكرار
  حمايد  0.359  1.077  3.00

  12.66  17.72  32.91  25.32  11.39  %النسبة

تفتقر املؤسسة لإلطارات . 20
  .املؤهلة واملدربة على إدارة اجلودة

  10  10  20  28  11  التكرار
  موافق  0.2992  1.140  3.81

  12.66  12.66  25.32  35.44  13.92  %النسبة

يوجد خلط بني مفهومي . 21
جودة املنتج وإدارة اجلودة 

  .الشاملة

  00  08  15  38  18  التكرار
  موافق  0.1686  0.678  4.02

  00  10.13  18.99  48.10  22.78 %النسبة

تعاين املؤسسة من غياب . 22
نظام للقياس املبين على األساليب 

  .اإلحصائية

  05  07  09  35  23  التكرار
  موافق  0.1897  0.793  4.18

  6.33  8.86  11.39  44.30  29.11  %النسبة

دارة . 23 ال يهتم أفراد املؤسسة 
  .اجلودة الشاملة

  06  11  21  20  11  التكرار
  موافق  0.2710  0.946  3.49

  7.60  13.92  26.58  25.32  13.92  %النسبة

عدم توافق بني الفريق  هناك. 24
املشرف على اجلودة وبعض 

  .املسئولني على مستوى املؤسسة

  11  27  21  13  09  التكرار

  حمايد  0.3365  1.077  3.20
  13.92  34.18  26.58  16.45  11.39  %النسبة
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تركز املؤسسة على أساليب . 25
  .معينة يف إدارة اجلودة الشاملة

  07  15  21  28  10  التكرار
  حمايد  0.2780  0.937  3.37

  8.86  18.99  26.58  35.44  12.66  %النسبة

هناك تداخل يف املهام . 26
واالختصاصات بني الوحدات 

عدم حتديد أهداف كل وحدة (
  ).إدارية

  12  23  23  14  07  التكرار

  حمايد 0.3793  1.100  2.90
  15.19  29.11  29.11  17.72  8.86  %النسبة

  حمايد  0.3105  1.0483  3.3753  املعدل

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر

وترتيب كل عبارة من العبارات  االختالفاملعياري ومعامل  واالحنرافالوسط احلسابي  27 يتضمن اجلدول رقم
معظم الفقرات مقابلة الجتاه موافق  حيث جاءت بثقافة املؤسسات خبصوص إدارة اجلودة الشاملة والعقبات اليت تواجههااخلاصة 
، حتسني جودة منتجاهتاة تعمل على حمل الدراس املؤسسات أي أن موافق اجتاهوهي تقابل  ،املرتبة األوىل 17 الفقرة رقمأين حتتل 

تفتقر ويف مستوى قبول مرتفع على أن املؤسسات اليت مشلها االستبيان  )23 - 1،2،3،5،20(كذلك األمر بالنسبة للفقرات و
لإلطارات املؤهلة إلدارة اجلودة الشاملة باإلضافة إىل غياب انتشار مفهوم اجلودة الشاملة يف كافة املستويات باملؤسسة ووجود 

فجاءت مقابلة الجتاه حمايد حيث ال تلتزم اإلدارة بإجناح نظام  6، أما الفقرة رقم خلط بني مفهومي جودة املنتج و اجلودة الشاملة 
وهذا ما يؤكد غياب وعي العينة بأن تبين نظام إداري للجودة يتوافق مع نظام اجلودة الشاملة عملية  دة مبواصفات عامليةإدارة اجلو

فجاءت مقابلة لالجتاه غري  4، أما الفقرة رقم إسرتاتيجية تتبنى وتوجه من قبل اإلدارة اليت يقع عليها عبء إجناح هذا املسعى
ق مع فلسفة إدارة اجلودة الشاملة، أما الفقرات ملستجوبة  أي تغيريات يف عمليات اإلنتاج لتتوافموافق حيث مل حتدث املؤسسات ا

فجاءت مقابلة الجتاه حمايد ويف مستوى قبول متوسط على أن املؤسسات   13،21،22،23وباستثناء الفقرة  26إىل  6من 
ستمر بالرغم من أن عامل التدريب الفعال حيتل املرتبة األوىل من حمل الدراسة ال تويل االهتمام الكايف ملبدأ التحسني والتدريب امل

اصر حيث األمهية بني العوامل احملددة لتطوير نظام إدارة اجلودة مبا يتوافق مع نظام إدارة اجلودة الشاملة ، بل وأسبقيتها على باقي العن
لنظام التدريب باملؤسسة، ويبني اجلدول السابق أن نسبة  يف هذا الشأن، وهو ما يتطلب توجيه املزيد من الدعم املادي والتنظيمي

من الذين مشلهم االستبيان  ال هتتم  بتدريب وتكوين املورد البشري من ناحية املفاهيم املرتبطة بتطبيق نظام  %49كبرية تقدر بــ 
  .ة تزيد من معارفه وقدراتهاجلودة الشاملة  مما يعين أن املورد البشري يف هذه املؤسسات مل يستفد من برامج تدريبي
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ومن خالل هذه النتائج يتبني أن درجة املوافقة على فقرات اجتاهات الطبقة املشرفة باملؤسسات غري احلاصلة على شهادة 
فالنتائج احملصل عليها تظهر ترددا يف قبول األفكار املعربة عن قيم إدارة  اجلودة حنو إدارة اجلودة الشاملة ليست معتربة بالقدر الكايف،

اجلودة الشاملة وضعفا يف اجتاهات الطبقة املشرفة لكثري من املؤسسات اليت مشلها االستبيان حنو هذه الفلسفة، وهذا ما يعطي 
تطوير وترقية جودة منتوج املؤسسة وأدائها، فبالرغم من انطباعا بعدم اإلدراك اجليد ملدى أمهية عنصر مشاركة األفراد العاملني يف 

األمهية املؤكدة للعنصر البشري العامل ولدوره القيادي يف تطوير قدرات املؤسسة إال أن النتائج ال تدل على إدراك من مشلهم 
، إال أهنا قد تعكس الصورة االستبيان هلذه األمهية، فهذه النتائج وعلى حمدوديتها من حيث حجم عينة البحث ومفردات العينة

احلقيقية ملستوى اإلدراك احملدود للدور القيادي للقائمني على املؤسسات غري احلاصلة على شهادة للجودة يف هتيئة كافة الشروط 
  .الالزمة لبلوغ هدف اجلودة الشاملة

 واحنراف 3.3753:وسط حسابي يقدر بـ حمور ثقافة املؤسسات خبصوص إدارة اجلودة الشاملة لهعموما فإن 
مما يعين اتفاق إجابات عينة الدراسة، وإذا ما مت مقارنة قيمة   0.3105: قدر بـ  اختالف، ومعامل 1.0483: معياري قدر بـ

من مشلهم ، هذا ما جيعلنا نقول أن متوسطجندها عند مستوى قبول  25اجلدول رقم الوسط احلسابي بالقيم املوجودة يف 
        .وهذا بالنسبة للمؤسسات غري احلاصلة على شهادة اجلودة إلدارة اجلودة الشاملة مهيةاأليولون  االستبيان

  :محور التوجه بالمستهلك األجنبي. 3
  :تايلميكن عرض النتائج اخلاصة هبذا احملور يف اجلدول ال

لفقرات حمور ومعامل االختالف التكرارات والنسب املئوية،الوسط احلسايب واالحنراف املعياري : 28اجلدول رقم 
ملستهلك األجنيب   -فئة املؤسسات غري احلاصلة على شهادة اجلودة-التوجه 

  
  الفقرات

ت، التكرار، النسب، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف واالجتاه   اإلجا
موافق   املقياس

  بشدة
غري   حمايد  موافق

  موافق
غري موافق 

  بشدة
 املتوسط
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

معامل 
  االختالف

  االجتاه

خذ املؤسسة بعني االعتبار . 1
عند تعبئة وتغليف املنتوج سهولة 

  .استخدامه من قبل املستهلك

  00  08  09  29  33  التكرار

4.43  0.671  0.1514  
موافق 
  00  10.13  11.39  36.71  41.77  %النسبة  بشدة

شكاوي تقوم املؤسسة برصد . 2
املستهلكني ومعاجلتها يف فرتة 

  .قصرية

  00  30  28  12  09  التكرار

  حمايد  0.3368  0.923  2.74
  00  37.97  35.44  15.19  11.39  %النسبة

  موافق  0.2581  0.857  3.32  00  12  28  25  14  التكرارهدف املؤسسة هو إرضاء . 3
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  00  15.19  35.44  31.65  17.72  %النسبة  .املستهلك األجنيب

التعرف على رغبات املستهلك .4
وعلى رأيه يف املنتوج يكون من 

  .خالل االتصال به واالستماع له

  05  10  30  13  21  التكرار

  حمايد  0.2915  0.968  3.32
  6.33  12.66  37.97  16.45  26.58  %النسبة

املستهلك األجنيب يف  يشارك. 5
حتديد مواصفات املنتج املقدم هلم 

  .من طرف املؤسسة

  09  19  24  16  11  التكرار

3.15  1.205  
0.3825  

  
  حمايد

  11.39  24.05  30.38  20.25  13.92  %النسبة

تشجع السياسة احلالية . 6
للمؤسسة املستهلك على تقدمي 
آرائه ومقرتحاته لتحسني جودة 

  .املنتوج

  05  13  18  31  12  التكرار

  موافق  0.2661  0.945  3.55
  6.33  16.45  22.78  39.24  15.19  %النسبة

مكان املؤسسة ترمجة مطالب . 7
ئن على أرض الواقع   .الز

  06  00  12  33  28  التكرار
4.20  0.945  0.225  

  
موافق 
  بشدة

  7.60  00  15.19  41.77  35.44  %النسبة

املؤسسة إلنشاء مراكز  تسعى. 8
خدمات ما بعد البيع يف الدول 

  . اليت تصدر إليها

  05  12  13  30  19  التكرار
  موافق  0.2654  1.014  3.82

  6.33  15.19  16.45  37.97  24.05  %النسبة

تقوم املؤسسة بتسليم املنتوج . 9
  . للمستهلك يف اآلجال احملددة

  07  15  17  24  16  التكرار
  موافق  0.3397  1.172  3.45

  8.86  18.99  21.52  30.38  20.25  %النسبة

تعتمد املؤسسة على . 10
موزعيها يف اخلارج لتقدمي خدمة 

  .ما بعد البيع للمستهلك

  07  08  13  26  25  التكرار
  موافق  0.3331  1.326  3.98

  8.86  10.13  16.45  32.91  31.65  %النسبة

تنتهي عالقة املؤسسة . 11
  .ملستهلك مبجرد تسليم املنتوج

  17  18  19  13  12  التكرار
  حمايد  0.5041  1.326  2.63

  21.52  22.78  24.05  16.45  15.19  %النسبة

  موافق  0.2696  0.9460  3.508  املعدل

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر

كانت  ورفقرات، جند معظم  فقرات هذا احمللوباعتماد الرتتيب على أساس الوسط احلسابي ل 28اجلدول رقم من خالل 
 أخذ املتضمنة 1م الفقرة رق  فقرات اجتاه موافق بشدة جند يف أول ترتيبأين ، وموافق بشدة موافقالجتاه حمايد، متوسطاهتا مقابلة 

األمر الذي يبني وجود اهتمام  املنتوج سهولة استخدامه من قبل املستهلك األجنيباملؤسسة بعني االعتبار عند تعبئة وتغليف 
 7املؤسسات اليت مشلها االستبيان باملستهلك وحماولة جعله وفيا ملنتوج املؤسسة وهو مؤشر إجيابي ونفس الشيء للفقرة رقم 

 6،8،9، 3سب الزبائن، بينما جاءت الفقرات وهو ما من شأنه ك "بإمكان املؤسسة ترمجة مطالب الزبائن على أرض الواقع"

مقابلة لالجتاه موافق وتدل على أن املؤسسات املعنية هتدف إىل إرضاء املستهلك األجنيب من خالل تسليم منتجاهتا يف  10و
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الفقرات املتبقية مقابلة اآلجال احملددة، كما أهنا تفتح اال له لتقديم آرائه ومقرتحاته لتحسني جودة املنتوج، هذا فيما جاءت نتائج 
الجتاه حمايد خبصوص مشاركة املستهلك األجنيب يف حتديد مواصفات منتوج املؤسسة ومدى استمرارية عالقة املؤسسة 

ممن مشلهم االستبيان  %49و هو أمر سليب، ويف هذا الصدد من مشاهدة اجلدول أعاله يتضح أن باملستهلك بعد تسليم املنتوج  
قة مع املستهلك األجنيب تنتهي مبجرد استالمه املنتج، كما أن هناك إمجاع على أن املستهلك األجنيب ال حيدد يعتربون أن العال

مسبقا خصائص املنتج وهو ما يوضح أن هذه املؤسسات ال تقوم بإجراء دراسة لسلوك مستهلكي منتجاهتا يف الدول اليت تصدر 
يعطي انطباعا بأن ثقافة االهتمام باملستهلك األجنيب مل ترتسخ بعد يف أذهان إليها للتعرف على احتياجاهتم ورغباهتم وهذا ما 

بعض مسريي املؤسسات غري احلاصلة على شهادة اجلودة ، فبالرغم من األمهية البالغة ملبدأ التوجه باملستهلك إال أن إدراكها ال يزال 
وهذا بالنسبة للمؤسسات غري احلاصلة على شهادة  ائجحمدودا وأحيانا منعدما لدى عدد من مفردات العينة كما تظهره النت

  .اجلودة
، 0.9460 معياري احنرافو 3.508 :له متوسط حسابي يقدر بـ حمور التوجه باملستهلك األجنيبفإن  ،عمومعلى ال

إجابات عينة الدراسة، وإذا ما مت مقارنة قيمة  اتفاقمما يعين  %50هذه النسبة أقل من  0.2696ومعامل اختالف قدر بـ 
  . موافق جندها عند مستوى 25رقم  املتوسط احلسابي هلذا احملور بالقيم املوجودة يف اجلدول 

  :أهمية إدارة الجودة الشاملة في ترقية الصادراتمحور   .4
  :ميكن عرض النتائج اخلاصة هبذا احملور يف اجلدول اآلتي

لفقرات حمور ومعامل االختالف التكرارات، النسب املئوية، الوسط احلسايب، االحنراف املعياري : 29اجلدول رقم 
  -فئة املؤسسات غري احلاصلة على شهادة اجلودة-  أمهية اجلودة الشاملة يف ترقية الصادرات

  
  الفقرات

ت، التكرار، النسب، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل    االختالف واالجتاهاإلجا

  املقياس
موافق 
  بشدة

  حمايد  موافق
  غري

  موافق

  غري
موافق 
  بشدة

  
املتوسط 
  احلسايب

  
االحنراف 
  املعياري

  
معامل 

  االختالف

  
  االجتاه

تساهم إدارة اجلودة الشاملة يف . 1
  .ختفيض التكلفة واألخطاء

  08  15  23  22  11  التكرار
  حمايد  0.3173  1.009  3.18

  10.13  18.99  29.11  27.84  13.92 %النسبة

يسمح تطبيق إدارة اجلودة . 2
الشاملة برفع مستوى جودة املنتج 

  .املوجه للتصدير

  05  10  30  13  21  التكرار

  حمايد  0.2915  0.968  3.32
  6.33  12.66  37.97  16.45  26.58  %النسبة

  حمايد  0.3665  1.063  2.90  08  22  21  19  09  التكراريسهم تطبيق إدارة اجلودة . 3
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الشاملة يف رفع احلصة السوقية 
ح دة األر   .وز

  10.13  27.84  26.58  24.05  11.39  %النسبة

تساعد إدارة اجلودة الشاملة . 4
على تكوين صورة جيدة عن 
املؤسسة يف ذهن املستهلك 

  .األجنيب

  05  15  23  24  12  التكرار

  حمايد  0.2905  0.979  3.37
  6.33  18.99  29.11  30.38  15.19  %النسبة

تعمل إدارة اجلودة الشاملة . 5
على ختفيض زمن تسليم املنتج 

  .للمستهلك األجنيب

  10  17  23  18  11  التكرار

  حمايد  0.4003  1.157  2.89
  12.66  21.52  29.11  22.78  13.92  %النسبة

إدارة اجلودة املؤسسة  عتربت. 6
الشاملة حمدد أساسي لرتقية 

ا   .صادرا

  05  15  23  24  12  التكرار

  حمايد  0.2905  0.979  3.37
  6.33  18.99  29.11  30.38  15.19  %النسبة

  حمايد  0.3261  1.0342  3.1716  املعدل

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر

وترتيب كل عبارة من العبارات اخلاصة  االختالفاملعياري ومعامل  واالحنرافالوسط احلسابي  أعالهيتضمن اجلدول 
 الرابعة والسادسة تنيالفقرأين حتتل  حمايدالفقرات مقابلة الجتاه  جل حيث جاءت يف ترقية الصادراتإدارة اجلودة الشاملة  بأمهية

تساعد إدارة اجلودة الشاملة  اعتربوا أنة حمل الدراس املؤسسات ممن مشلهم االستبيان يف %45جند أزيد من  نأي ،املرتبة األوىل
بأن إدارة اجلودة الشاملة حمدد أساسي لرتقية  اعتربوا كماعلى تكوين صورة جيدة عن املؤسسة يف ذهن املستهلك األجنيب 

  .صادراهتا
 اختالف، ومعامل 1.0342: معياري قدر بـ واحنراف 3.1716:وسط حسابي يقدر بـ له الرابعور احملعموما فإن 

اجلدول رقم مما يعين اتفاق إجابات عينة الدراسة، وإذا ما مت مقارنة قيمة الوسط احلسابي بالقيم املوجودة يف    0.3261: قدر بـ 
ملؤسسات غري با اإلطارات اإلداريةمن  من مشلهم االستبيان، هذا ما جيعلنا نقول أن متوسطجندها عند مستوى قبول  25

  . يف ترقية الصادرات الصناعية ولكن ليس بالقدر الكايف إدارة اجلودة الشاملةبأمهية  يدركون احلاصلة على شهادة اجلودة
  

  لمؤسسات الحاصلة على شهادة الجودةتحليل نتائج ل: ثانيا  
حمل الدراسة  احلاصلة على للمؤسسات  اإلطارات اإلداريةإجابات  نتائج )33، 32، 31، 30(تتضمن اجلداول 

  .املعربة عن قيم إدارة اجلودة الشاملة لكل حمور ، وذلك خبصوص األفكارشهادة اجلودة
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  :محور نظرة المؤسسة إلى الجودة. 1
  :ميكن عرض النتائج اخلاصة هبذا احملور يف اجلدول اآلتي

لفقرات حمور ومعامل االختالف ، النسب املئوية، الوسط احلسايب، االحنراف املعياري التكرارات: 30اجلدول رقم 
  -فئة املؤسسات احلاصلة على شهادة اجلودة- نظرة املؤسسة إىل اجلودة 

  
  الفقرات

ت، التكرار، النسب، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف واالجتاه   اإلجا

  املقياس
موافق 
  بشدة

  حمايد  موافق
  غري

  موافق

  غري
موافق 
  بشدة

  
املتوسط 
  احلسايب

  
 االحنراف
  املعياري

  
معامل 

  االختالف

  
  االجتاه

تم املؤسسة بتطوير نظام . 1
ا   .اجلودة 

  1  1  4  5  2  التكرار
  موافق  0.2992  1.140  3.81

  7.69  7.69  30.77  38.46  15.38 %النسبة

تعترب املؤسسة أن اجلودة . 2
العالية تتحقق مبجرد احلصول على 

  .إحدى شهادات اجلودة

  1  4  4  2  2  التكرار

  حمايد  0.3187  1.020  3.20
  7.69  30.77  30.77  15.38  15.38  %النسبة

متلك املؤسسة سياسة واضحة . 3
  .للجودة على مستوى التنظيم

  0  2  1  5  5  التكرار
  موافق  0.2381  0.948  3.98

  0  15.38  7.69  38.46  38.46  %النسبة

يتوافق نظام إدارة اجلودة . 4
املؤسسة املطبق حاليا على مستوى 

  .ومراقبة اجلودة

  0  1  3  6  3  التكرار

  موافق  0.1686  0.678  4.02
  0  7.69  23.08  46.15  23.08  %النسبة

توجد يف املؤسسة مصلحة . 5
خاصة تشرف على عملية القياس 

  .ومراقبة اجلودة

  1  1  1  6  4  التكرار

  موافق  0.1897  0.793  4.18
  7.69  7.69  7.69  46.15  30.77  %النسبة

تلتزم اإلدارة بتحقيق أعلى . 6
  .درجات اجلودة

  1  3  3  4  2  التكرار
  موافق  0.2710  0.946  3.49

  7.69  23.08  23.08  30.77  15.38  %النسبة

هناك انتشار ملفهوم اجلودة يف  . 7
ملؤسسة ت    .كافة املستو

  0  2  5  4  2  التكرار
  0  15.38  38.46  30.77  15.38  % النسبة  حمايد  0.3429  1.077  3.14

  موافق  0.2556  0.9431  3.6885  املعدل

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر

ومن خالل استعراض النتائج يف اجلدول نالحظ أن اجتاهات العينة إجيابية حنو الفقرات املتعلقة بقيم إدارة اجلودة الشاملة، 
، حيث يقع مستوى التوجه يف موافق وقد تبني أن 3احلسابية أكرب من متوسط أداة القياس، اليت تساوي  وذلك ألن متوسطاهتا

هي أكثر الفقرات موافقة كون متوسطها توجد يف املؤسسة مصلحة خاصة تشرف على عملية القياس ومراقبة اجلودة : الفقرة
 ااهتمامتويل مرتفع أي أن املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة  احلسابي هو األعلى بني باقي املتوسطات ومستوى التوجه فيها 
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أقل الفقرات موافقة مبتوسط حسابي هناك انتشار ملفهوم اجلودة يف كافة املستويات باملؤسسة : بينما الفقرة ،عنصر اجلودةل اكبري
  .حيث مستوى التوجه فيه متوسط 3.14  قدره

ممن مشلهم االستبيان  يقرون بامتالك مؤسساهتم سياسة واضحة ومكتوبة  %63 حوايلأن  من خالل النتائج يتبنيو
 %46مصلحة خاصة لقياس ومراقبة اجلودة، فيما أقر  تتوفر مؤسساهتم علىمن الذين مشلهم االستبيان  %94، وأن للجودة

ممن مشلهم االستبيان يعتربون أن اجلودة العالية  ال   %37 حوايل ، كما أنبوجود انتشار ملفهوم اجلودة يف كافة املستويات باملؤسسة 
تتحقق مبجرد احلصول على إحدى الشهادات ،  مما يدل على قناعة هذه الفئة أن الشهادات ما هي إال تشجيع ملنتوج املؤسسة على 

  .تتحقق إال من خالل امليدان احرتامه ملواصفات اجلودة العالية هذه األخرية ال
: له وسط حسابي يقدر بـ ؤسسة الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج احملروقات إىل اجلودةاملرة حمور نظعموما فإن 

 اتفاقمما يعين  %50هذه النسبة أقل من  0.2255 قدر بـ اختالف، ومعامل 0.657معياري  واحنراف 4.1075
جندها عند  25اجلدول رقم املوجودة يف  إجابات عينة  الدراسة، وإذا ما مت مقارنة قيمة الوسط احلسابي هلذا البعد بالقيم

أمهية تويل  واحلاصلة على شهادة اجلودة حمل الدراسة املؤسسات، هذا ما جيعلنا نقول أن قبول مرتفعوتقابل مستوى مقبول مستوى 
  .عنصر اجلودةل معتربة 

  :محور اتجاهات الطبقة المشرفة بخصوص إدارة الجودة الشاملة. 2
  :اخلاصة هبذا احملور يف اجلدول اآلتيميكن عرض النتائج 

لفقرات حمور ومعامل االختالف التكرارات والنسب املئوية،الوسط احلسايب واالحنراف املعياري : 31اجلدول رقم 
  -فئة املؤسسات احلاصلة على شهادة اجلودة-اجتاهات الطبقة املشرفة

  
  الفقرات

ت، التكرار، النسب، املتوسط احلسايب،    االحنراف املعياري، معامل االختالف واالجتاهاإلجا

  املقياس
موافق 
  بشدةً 

  حمايد  موافق
  غري

  موافق

  غري
موافق 
  بشدة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

معامل 
  االختالف

  االجتاه

اإلدارة العليا هي املعين األول . 1
  .جلودة الشاملة

  0  01  01  4  7  التكرار
4.43  0.671  0.1514  

 موافق
  0  7.69  7.69  30.77  53.85 %النسبة  بشدة

قناعة القيادة ترتجم يف شكل . 2
توفري الدعم املادي (التزام كلي 

  )واملعنوي

  0  05  02  04  02  التكرار

  موافق  0.2659  0.923  3.47
  0  38.46  15.38  30.77  15.38  %النسبة

  موافق  0.2581  0.857  3.32  0  2  5  4  2  التكراريقع على عاتق اإلدارة . 3
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  0  15.38  38.46  30.77  15.38  %النسبة  .مسؤولية نشر ثقافة اجلودة

أجرت املؤسسة تغيريات يف . 4
عمليات اإلنتاج لتتوافق مع نظام 

  .إدارة اجلودة الشاملة

  1  1  5  2  4  التكرار

  حمايد  0.2915  0.968  3.32
  7.69  7.69  38.46  15.38  30.77  %النسبة

على عاتق اإلدارة مهمة تقع . 5
مج إدارة  تعبئة اجلميع حول بر
اجلودة الشاملة من خالل اإلقناع 

  .والتحفيز

  1  3  4  3  2  التكرار

3.15  1.205  
0.3825  

  
  حمايد

  7.69  23.08  30.77  23.08  9.9  %النسبة

جناح نظام . 6 اإلدارة ملتزمة 
  .إدارة اجلودة مبواصفات عاملية

  0  0  2  6  5  التكرار
4.20  0.945  0.225  

موافق 
  0  0  15.38  46.15 38.46  %النسبة  بشدة

تطبق املؤسسة منهج متطور . 7
يتماشى واالجتاهات احلديثة يف 

  .جمال إدارة اجلودة

  2  2  3  4  2  التكرار
  حمايد  0.3367  1.128  3.35

  15.38  15.38  23.08  30.77  15.38 %النسبة

ملؤسسة  يتسم. 8 التسيري 
لالمركزية وإشراك العاملني يف 

  . اختاذ بعض القرارات

  3  3  3  2  2  التكرار
  حمايد  0.3365  1.077  3.20

  23.08  23.08  23.08  15.38  15.38  %النسبة

املناخ التنظيمي يف املؤسسة . 9
مهيأ يف جممله واملعلومات تسري يف  

  .كل االجتاهات

  1  2  2  4  4  التكرار
  موافق  0.3331  1.326  3.98

  7.69  15.38  15.38  30.77  30.77  %النسبة

تويل املؤسسة تدريب . 10
وتكوين املورد البشري أمهية قصوى 

حية مفاهيم اجلودة الشاملة   .من 

  3  4  3  2  1  التكرار
  حمايد  0.5041  1.326  2.63

  23.08  30.77  23.08  15.38  7.69  %النسبة

حتسني اجلودة يعين البحث . 11
الدائم عن االختالالت واملشاكل 

  .والقضاء عليها

  1  1  4  4  3  التكرار
  موافق  0.3259  1.118  3.43

  7.69  7.69  30.77  30.77  23.08  %النسبة

التحسني املستمر يقوم على . 12
املراقبة املتواصلة والشاملة لضمان 

يف الوقت  اكتشاف االختالالت
  .املناسب ومعاجلتها

  1  2  2  5  3  التكرار

  موافق  0.2654  1.014  3.82
  7.69  15.38  15.38  38.46  23.08  %النسبة

جناح عملية التحسني . 13
املستمر يعتمد على العمل 

فرق التحسني أو (اجلماعي املنظم 
  ).حلقات اجلودة

  1  2  3  4  3  التكرار

  موافق  0.3397  1.172  3.45
  7.69  15.38  23.08  30.77  23.08  %النسبة

هناك اخنفاض يف معدل . 14
عمليات التدخل ما بعد البيع 

  .على منتوج املؤسسة

  2  2  3  5  1  التكرار
  حمايد  0.2780  0.937  3.37

  15.38  15.38  23.08  38.46  7.69 %النسبة

أصبح منتوج املؤسسة خال . 15
  .من العيوب

  2  4  4  2  1  التكرار
  حمايد 0.3793  1.100  2.90

  15.6  30.77  30.77  15.38  7.69  %النسبة
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ساهم اهتمام املؤسسة مببدأ .16
التحسني املستمر املطبق على 

  .املنتوج يف رفع حصتها السوقية

  3  2  3  4  1  التكرار

  حمايد  0.3830  1.149  3.00
  23.08  15.38  23.08  30.77  7.69  %النسبة

تعمل املؤسسة على حتسني . 17
ا   .جودة منتجا

  1  2  3  5  2  التكرار
  موافق  0.2661  0.945  3.55

  7.69  15.38  23.08  38.46  15.38  %النسبة

يتوافق منتج املؤسسة مع . 18
  .املعايري الدولية املطلوبة

  1  4  3  4  1  التكرار
  حمايد  0.3429  1.070  3.12

  7.69  30.77  23.08  30.77  7.69  %النسبة

تواجه املؤسسة وضعية مالية . 19
  .صعبة

  1  2  2  5  2  التكرار
  موافق  0.3061  1.099  3.59

  7.69  15.38  15.38  38.46  15.38  %النسبة

تفتقر املؤسسة لإلطارات . 20
  .املؤهلة واملدربة على إدارة اجلودة

  1  1  3  4  3  التكرار
  موافق  0.2631  1.00  3.80

  7.69  7.69  23.08  30.77  23.08  %النسبة

يوجد خلط بني مفهومي . 21
جودة املنتج وإدارة اجلودة 

  .الشاملة

  0  1  2  7  3  التكرار
  موافق  0.1686  0.678  4.02

  0  7.69  15.38  53.85  23.08 %النسبة

تعاين املؤسسة من غياب . 22
نظام للقياس املبين على األساليب 

  .اإلحصائية

  1  1  1  6  4  التكرار
  موافق  0.1897  0.793  4.18

  7.69  7.69  7.69  46.15  30.77  %النسبة

دارة . 23 ال يهتم أفراد املؤسسة 
  .اجلودة الشاملة

  1  2  3  5  2  التكرار
  موافق  0.2710  0.946  3.49

  7.69  15.38  23.08  38.46  15.38  %النسبة

عدم توافق بني الفريق  هناك. 24
املشرف على اجلودة وبعض 

  .املسئولني على مستوى املؤسسة

  2  4  4  2  1  التكرار
3.20  
  

1.077  
  

0.3365  
  

  حمايد
  15.38  30.77  30.77  15.38  7.69  %النسبة  

تركز املؤسسة على أساليب . 25
  .معينة يف إدارة اجلودة الشاملة

  0  3  5  4  1  التكرار
  حمايد  0.2780  0.937  3.37

  0  23.08  38.46  30.77  7.69  %النسبة

هناك تداخل يف املهام . 26
واالختصاصات بني الوحدات 

عدم حتديد أهداف كل وحدة (
  ).إدارية

  2  4  4  2  1  التكرار

  
2.90  

  
1.100  

  
0.3793  

  
  15.38  30.77  30.77  15.38  7.69  %النسبة  حمايد

  موافق  0.2796  0.97058  3.4707  املعدل

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر

البيانات املمثلة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات  مفردات العينة يف املؤسسات احلاصلة على  31اجلدول رقم ويظهر 
قيم الوسط احلسابي شهادة اجلودة، وذلك بشأن مدى املوافقة على األفكار املعربة عن قيم إدارة اجلودة الشاملة  وقد جاءت 

رة اجلودة الشاملة كانت كلها أكرب من قيمة املتوسط، ما عدا تلك إلجابات مفردات العينة خبصوص األفكار املعربة عن قيم إدا
وعموما فإن القيم تقع ضمن اال  4،5،7،8،10،14،15،16،18،24،25،26املتعلقة باإلجابات عن الفقرات 
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 موافق اجتاهوهي تقابل  ،املرتبة األوىل  6 الفقرة رقموحتتل ) معظم الفقرات مقابلة الجتاه موافق(بشدة على احلياد ، موافق وموافق 
اإلدراك الواسع للدور الذي  ، مما يدل علىبإجناح نظام إدارة اجلودة مبواصفات عامليةة تلتزم حمل الدراس املؤسسات أي أنبشدة 

مشلها  جيب أن يلعبه املسري، مهما كان موقعه، من أجل هتيئة الظروف املناسبة لرتقية األداء وبلوغ مستوى التميز يف املؤسسات اليت
  .االستبيان

ما تظهره النتائج املسجلة عموما، هو امليل حنو قبول األفكار املعربة عن قيم إدارة اجلودة الشاملة، غري أن ما يالحظ هو 
وجود حاالت للرتدد يف تقبل األفكار وبنسب معتربة نوعا ما، نظرا لعدم عدم تقبل بعض املسريين، ممن مشلهم االستبيان، لفكرة أن 

دة من يقع عليها العبء األكرب يف إجناح مسار إدارة اجلودة الشاملة من خالل اإلقناع والتحفيز، ويضاف ملا سبق أن نتائج القيا
إجابات من مشلهم االستبيان من املؤسسات احلاصلة على شهادة للجودة بينت وجود بعض العقبات اليت تعرقل تطبيق فلسفة 

املؤهلة واملدربة على إدارة اجلودة، وجود  نها الوضعية املالية الصعبة، االفتقار لإلطاراتإدارة اجلودة الشاملة يف مؤسساهتم وم
خلط بني مفهومي جودة املنتج وإدارة اجلودة الشاملة، غياب نظام للقياس املبين على األساليب اإلحصائية باإلضافة إىل عدم 

تدريب وتكوين املورد  يف عملية تويل  إرجاعه إىل كون املؤسسات الوهذا ما ميكن  اهتمام أفراد املؤسسة بإدارة اجلودة الشاملة
بالرغم من أن عامل التدريب الفعال  10فاهيم اجلودة الشاملة حسبما توضحه نتائج اإلجابات على الفقرة رقم ملالبشري أمهية 

حيتل املرتبة األوىل من حيث األمهية بني العوامل احملددة لتطوير نظام إدارة اجلودة مبا يتوافق مع نظام إدارة اجلودة الشاملة ، بل 
التدريب باملؤسسة،  وأسبقيتها على باقي العناصر يف هذا الشأن، وهو ما يتطلب توجيه املزيد من الدعم املادي والتنظيمي لنظام

من الذين مشلهم االستبيان  ال هتتم  بتدريب وتكوين املورد البشري من ناحية  %51ويبني اجلدول السابق أن نسبة كبرية تقدر بــ 
من  املفاهيم املرتبطة بتطبيق نظام اجلودة الشاملة  مما يعين أن املورد البشري يف هذه املؤسسات مل يستفد من برامج تدريبية تزيد

وهذا ما يعطي انطباعا بعدم اإلدراك اجليد ملدى أمهية عنصر ، معارفه وقدراته خاصة مبفاهيم وفلسفة إدارة اجلودة الشاملة
مشاركة األفراد العاملني يف تطوير وترقية جودة منتوج املؤسسة وأدائها، فبالرغم من األمهية املؤكدة للعنصر البشري العامل ولدوره 

قدرات املؤسسة إال أن النتائج ال تدل على إدراك من مشلهم االستبيان هلذه األمهية، فهذه النتائج وعلى حمدوديتها  القيادي يف تطوير
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من حيث حجم عينة البحث ومفردات العينة، إال أهنا قد تعكس الصورة احلقيقية ملستوى اإلدراك احملدود للدور القيادي للقائمني 
  .للجودة يف هتيئة كافة الشروط الالزمة لبلوغ هدف اجلودة الشاملةعلى املؤسسات احلاصلة على شهادة 

 واحنراف 3.4707:وسط حسابي يقدر بـ حمور ثقافة املؤسسات خبصوص إدارة اجلودة الشاملة لهعموما فإن 
 مقارنة مما يعين اتفاق إجابات عينة الدراسة، وإذا ما مت   0.2796: قدر بـ  اختالف، ومعامل 0.97058: معياري قدر بـ

من مشلهم ، هذا ما جيعلنا نقول أن مرتفعجندها عند مستوى قبول  25اجلدول رقم قيمة الوسط احلسابي بالقيم املوجودة يف 
  .وهذا بالنسبة للمؤسسات احلاصلة على شهادة اجلودة، إلدارة اجلودة الشاملةمعتربة يولون أمهية  االستبيان

  :محور التوجه بالمستهلك األجنبي.3
  :ميكن عرض النتائج اخلاصة هبذا احملور يف اجلدول اآلتي

 لفقرات حمورومعامل االختالف التكرارات والنسب املئوية، الوسط احلسايب واالحنراف املعياري : 32اجلدول رقم 
ملستهلك األجنيب   -فئة املؤسسات احلاصلة على شهادة اجلودة-التوجه 

  
  الفقرات

ت، التكرار، النسب،    املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف واالجتاهاإلجا
موافق   املقياس

  بشدة
غري   حمايد  موافق

  موافق
غري موافق 

  بشدة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

معامل 
  االختالف

  االجتاه

خذ املؤسسة بعني االعتبار . 1
سهولة  عند تعبئة وتغليف املنتوج

  .استخدامه من قبل املستهلك

  1  2  3  5  2  التكرار

  موافق  0.2973  1.026  3.45
  7.69  15.38  23.08  38.46  15.38  %النسبة

تقوم املؤسسة برصد شكاوي . 2
املستهلكني ومعاجلتها يف فرتة 

  .قصرية

  2  3  5  2  1  التكرار

  حمايد  0.3365  1.077  3.20
  15.38  23.08  38.46  15.38  7.69  %النسبة

هدف املؤسسة هو إرضاء . 3
  .املستهلك األجنيب

  1  2  3  4  3  التكرار
  موافق  0.2710  0.946  3.49

  7.69  15.38  23.08  30.77  23.08  %النسبة

التعرف على رغبات املستهلك .4
وعلى رأيه يف املنتوج يكون من 

  .خالل االتصال به واالستماع له

  1  3  5  3  1  التكرار

  حمايد  0.2780  0.937  3.37
  7.69  23.08  38.46  23.08  7.69  %النسبة

يشارك املستهلك األجنيب يف . 5
حتديد مواصفات املنتج املقدم هلم 

  .من طرف املؤسسة

  2  4  4  2  1  التكرار

  حمايد 0.3793  1.100  2.90
  15.38  30.77  30.77  15.38  7.69  %النسبة

تشجع السياسة احلالية . 6
للمؤسسة املستهلك على تقدمي 
آرائه ومقرتحاته لتحسني جودة 

  .املنتوج

  1  2  2  6  2  التكرار

  موافق  0.2412  0.907  3.76
  7.69  15.38  15.38  46.15  15.38  %النسبة
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مكان املؤسسة ترمجة مطالب . 7
ئن على أرض الواقع   .الز

  1  1  3  5  3  التكرار
  موافق  0.2631  1.00  3.80

  7.69  7.69  23.08  38.46  23.08  %النسبة

تسعى املؤسسة إلنشاء مراكز . 8
خدمات ما بعد البيع يف الدول 

  . اليت تصدر إليها

  1  2  3  5  2  التكرار
  موافق  0.3061  1.099  3.59

  7.69  15.38  23.08  38.46  15.38  %النسبة

 تقوم املؤسسة بتسليم املنتوج. 9
  . للمستهلك يف اآلجال احملددة

  3.20  2  4  4  2  1  التكرار
  

1.077  
  

0.3365  
  

  حمايد
  15.38  30.77  30.77  15.38  7.69  %النسبة  

تعتمد املؤسسة على . 10
موزعيها يف اخلارج لتقدمي خدمة 

  .ما بعد البيع للمستهلك

  1  2  3  5  2  التكرار
  موافق  0.2717  0.981  3.61

  7.69  15.38  23.08  38.46  15.38  %النسبة

تنتهي عالقة املؤسسة . 11
  .ملستهلك مبجرد تسليم املنتوج

  1  3  5  2  2  التكرار
  حمايد  0.3070  1.041  3.39

  7.69  23.08  38.46  15.38  15.38  %النسبة

  موافق  0.2963  1.01736  3.4327  املعدل

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر

كانت  ورفقرات، جند معظم  فقرات هذا احمللوباعتماد الرتتيب على أساس الوسط احلسابي ل 32من خالل اجلدول رقم 
تشجع السياسة احلالية  ": 6م الفقرة رقفقرات اجتاه موافق  جند يف أول ترتيبأين موافق، الجتاه حمايد ومتوسطاهتا مقابلة 

، األمر الذي يبني وجود اهتمام املؤسسات اليت مشلها "للمؤسسة املستهلك على تقديم آرائه ومقرتحاته لتحسني جودة املنتوج
تسعى املؤسسة إلنشاء  :" 8االستبيان باملستهلك وحماولة جعله وفيا ملنتوج املؤسسة وهو مؤشر إجيابي ونفس الشيء للفقرة رقم 

 11و 4،5،9، 2وهو ما من شأنه كسب الزبائن، بينما جاءت الفقرات " خدمات ما بعد البيع يف الدول اليت تصدر إليهامراكز 
 مقابلة لالجتاه حمايد وتدل على أن املؤسسات املعنية ال تسلم منتجاهتا بالضرورة يف اآلجال احملددة للمستهلك األجنيب، كما أن

و هو أمر سليب، ويف قديم آرائه ومقرتحاته لتحسني جودة املنتوج، و حتديد مواصفات منتوج املؤسسة ال تفتح اال له لت الكثري منها
هذا الصدد من مشاهدة اجلدول أعاله يتضح أن هناك إمجاع على أن املستهلك األجنيب ال حيدد مسبقا خصائص املنتج وهو ما 

ؤسسات احلاصلة على شهادة رتسخ بعد يف أذهان بعض مسريي املت يعطي انطباعا بأن ثقافة االهتمام باملستهلك األجنيب مل 
، فبالرغم من األمهية البالغة ملبدأ التوجه باملستهلك إال أن إدراكها ال يزال حمدودا لدى عدد من مفردات العينة كما تظهره اجلودة
  .النتائج
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 معياري واحنراف 3.4327:له متوسط حسابي يقدر بـ حمور التوجه باملستهلك األجنيبفإن  ،عمومعلى ال
إجابات عينة الدراسة، وإذا ما مت  اتفاقمما يعين  %50هذه النسبة أقل من  0.2963ومعامل اختالف قدر بـ  1.01736

  . موافق جندها عند مستوى 25اجلدول رقم مقارنة قيمة املتوسط احلسابي هلذا احملور بالقيم املوجودة يف 
ناء على البيانات احملصل عليها كإجابات ملفردات العينة، عن األفكار الدالة على مبدأ إن املؤشرات اإلحصائية احملسوبة ب

وهذا بالنسبة  التوجه باملستهلك األجنيب تعكس ميال عاما حنو قبول املبدأ، حيث تظهر النتائج درجة مقبولة للموافقة على األفكار
  .للمؤسسات احلاصلة على شهادة اجلودة

  :الجودة الشاملة في ترقية الصادراتأهمية إدارة  محور  . 4
  :ميكن عرض النتائج اخلاصة هبذا احملور يف اجلدول اآلتي

لفقرات حمور ومعامل االختالف التكرارات، النسب املئوية، الوسط احلسايب، االحنراف املعياري : 33اجلدول رقم 
  - لة على شهادة اجلودةفئة املؤسسات احلاص- الصناعية أمهية اجلودة الشاملة يف ترقية الصادرات

  
  الفقرات

ت، التكرار، النسب، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االختالف واالجتاه   اإلجا

  املقياس
موافق 
  بشدة

  حمايد  موافق
  غري

  موافق

  غري
موافق 
  بشدة

  

املتوسط 
  احلسايب

  

االحنراف 
  املعياري

  

معامل 
  االختالف

  
  االجتاه

اجلودة الشاملة يف تساهم إدارة . 1
  .ختفيض التكلفة واألخطاء

  1  2  3  5  2  التكرار
  موافق  0.2661  0.945  3.55

  7.69  15.38  23.08  38.46  15.38 %النسبة

يسمح تطبيق إدارة اجلودة . 2
الشاملة برفع مستوى جودة املنتج 

  .املوجه للتصدير

  1  1  3  4  3  التكرار

  موافق  0.2631  1.00  3.80
  7.69  7.69  23.08  30.77  23.08  %النسبة

يسهم تطبيق اجلودة الشاملة . 3
ح   .يف رفع احلصة السوقية و األر

  1  2  2  5  2  التكرار
  موافق  0.3061  1.099  3.59

  7.69  15.38  15.38  38.46  15.38  %النسبة

تساعد اجلودة الشاملة على . 4
تكوين صورة جيدة عن املؤسسة 

  .األجنيبيف ذهن املستهلك 

  1  1  4  4  3  التكرار

  موافق  0.3259  1.118  3.43
  7.69  7.69  30.77  30.77  23.08  %النسبة

إدارة اجلودة الشاملة  تساعد. 5
على ختفيض زمن تسليم املنتج 

  .للمستهلك األجنيب

  1  2  3  4  3  التكرار

  موافق  0.3397  1.172  3.45
  7.69  15.38  23.08  30.77  23.08  %النسبة

اجلودة الشاملة املؤسسة  عتربت. 6
ا   .حمدد أساسي لرتقية صادرا

  1  1  1  6  4  التكرار
  7.69  7.69  7.69  46.15  30.77  % النسبة  موافق  0.1897  0.793  4.18

  موافق  0.2785  1.0211  3.666  املعدل

مج بناء على خمرجات مت إعداد هذا اجلدول : املصدر   .SPSSبر
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وترتيب كل عبارة من العبارات  االختالفاملعياري ومعامل  واالحنرافالوسط احلسابي  33رقم يتضمن اجلدول 
الفقرات مقابلة  جل حيث جاءت يف ترقية الصادرات الصناعيةإدارة اجلودة الشاملة أمهية بثقافة املؤسسات خبصوص اخلاصة 

 له وأمهيتها يف ترقية الصادرات الصناعية ارة اجلودة الشاملةحمور إدعموما إن ، واملرتبة األوىل 6 الفقرة رقمالجتاه موافق أين حتتل 
مما يعين    0.2785: قدر بـ  اختالف، ومعامل 1.0211: معياري قدر بـ واحنراف 3.6666: وسط حسابي يقدر بـ

جندها عند مستوى  25اجلدول رقم اتفاق إجابات عينة الدراسة، وإذا ما مت مقارنة قيمة الوسط احلسابي بالقيم املوجودة يف 
  .يف ترقية الصادرات الصناعية مهية إدارة اجلودة الشاملةأ يدركون من مشلهم االستبيان، هذا ما جيعلنا نقول أن مرتفعقبول 

  

، قبوال واستيعابا لألفكار املعربة عن قيم إدارة اجلودة الشاملة قصائيةعلى العموم، لقد أظهرت نتائج الدراسة االست
اليت مشلها االستبيان لديهم مستوى مقبول لثقافة اجلودة الشاملة ولو  اإلطارات اإلداريةيتها يف التصدير، وهذا ما يدل على أن وأمه

يف املؤسسات احلاصلة على شهادة اجلودة، وهذه النتائج تنفي الفرضية الرئيسية  اإلطارات اإلداريةأن هذا املستوى هو أعلى لدى 
حمددا  إدارة اجلودة الشاملة عتربت اجلزائرية خارج احملروقاتالصناعية  اإلطارات اإلدارية للمؤسسات ما يعين أنللدراسة واملتمثلة 

  .أساسيا لرتقية الصادرات
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  خارج المحروقاتالجزائرية الصناعية المؤسسات صادرات ترقية  متطلبات: لثالمبحث الثا
   في إطار إدارة الجودة الشاملة

الصناعية اجلزائرية خارج  املؤسسات صادراترتقية لضرورية الاملتطلبات أهم إبراز  بحثسنحاول من خالل هذا امل  
  .يف إطار تبين فلسفة إدارة اجلودة الشاملة قطاع احملروقات

 
   و تطويرها  تنويع القـاعدة الصناعية: أوال

وتطوير التكنولوجيا املستخدمة مبعنى قيام  الوطيناإلنتاجي  يكلهلع يف ايإحداث تنوعلى رقية الصادرات ت عملية توقفت
قاعدة تكنولوجية متقدمة  علىهيكل إنتاجي مركب يؤدي إىل اتساع هيكل الصادرات باإلضافة إىل استناد صناعات التصدير 

، و ال يتأتى ذلك إال من خالل إعادة هيكلة العاملية و ذات قوة تنافسية عاليةتصبح هذه الصناعات أكثر قدرة على غزو األسواق ل
الصناعة الوطنية و التحول من تصدير املواد األولية إىل تصنيع تلك املواد حتى آخر درجة تصنيع ممكنة، مع رفع درجة الرتابط 

ير البنية التحتية لقطاع الصناعة، و ذلك بإعطاء األولويات كما أن تطوير الصناعة يستلزم االهتمام أوال بتطو ،الرأسي بني الصناعات
بتكلفة معقولة للمناطق و التجمعات الصناعية، كما  )وغريها... حمطات معاجلة املياهكهرباء، ماء، وقود، (يف تزويد اخلدمات 

شاريعهم الصناعية يف مناطق ال تتوفر ميكن منح بعض احلوافز و التشجيع للمستثمرين الذين يدفعون تكاليف جتهيز البنية التحتية مل
  .1فيها مرافق البنية التحتية

ؤسسات الصناعية تطوير الصناعة إىل التوجه حنو زيادة حجم املصانع، و ليس تبعثرها من خالل االندماج بني املحيتاج و
و جيب أن يسري ،  و تكاليف أقلفات و جودة عاليتنير و االبتكار بشكل أسهل مما جيعل اإلنتاج احمللي مبواصحتى تستطيع التطو

جنبا إىل جنب مع تطوير القوى البشرية العاملة  يف القطاع، ويتم ذلك من خالل زيادة  خارج احملروقات تطوير القطاع الصناعي
اإلنتاج اءة العاملني يف رفع كفل و حتسني برامج التدريب و التأهيل و توجيهها إىل خدمة القطاعات الصناعيةوافز الرواتب و احل

  .احمللي جاملنتملا يف ذلك من أمهية بالغة يف حتسني جودة  الصناعي
 قد أصبح من الضروري تنويع اهليكل الصناعي و رفع كفاءته و ذلك من خالل إعداد برامج لتشجيع و دعم الصناعة،ل

تركز على الصناعات القادرة على النمو و االنطالق و املنافسة يف األسواق اخلارجية  ضمن إطار عمل إسرتاتيجية صناعية
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لكي يتسنى زيادة القدرة وقومات التصنيعية املتوفرة حمليا، معتمدة على كفاءهتا و تكاليفها الرخيصة، اليت ميكنها االستفادة من امل
رتاتيجيات إنتاج قادرة على املنافسة، وخاصة يف جمال املنتجات ذات التنافسية للصناعة اجلزائرية، فإنه من املناسب اعتماد اس

القيمة املضافة العالية اليت تتميز هبا اجلزائر مع ضرورة املواءمة ما بني الصناعات ذات الكثافة يف استخدام عنصر العمل وتلك كثيفة 
  .ة التنافسية مبا يساعد على زيادة الناتج احمللي اإلمجايلرأس املال، وكذلك املوازنة بني زيادة اإلنتاج ومنو الطلب، وزيادة القدر

ولتحقيق هذا االنتقال ال بد من انتهاج وإتباع إسرتاتيجية انتقالية تعتمد على ترمجة اخليارات واخلطط اليت يتم تبنيها من قبل 
العمالة، رأس املال، (ملدخالت اإلنتاج ، إضافة إىل حتسني الكفاءة التشغيلية باالستغالل األمثل إىل عمل فوري ومنتج املؤسسات

 املؤسساتهبدف الوصول إىل منتج عايل اجلودة وبأقل تكلفة ممكنة، وبالتايل فإن من شأن ...) املواد اخلام، الطاقة واملعرفة
  .1العاملة يف قطاعات ذات قيمة مضافة عالية واليت تتمتع بكفاءة عالية أن تكون رائدة يف املنافسة

  خارج قطاع المحروقـات  االستثمار الصناعي  تشجيع: ثانيا
   2:إجراءات عديدة  أمهها إىل خارج قطاع احملروقات الصناعية عملية تنمية و جذب االستثماراتحتتاج 
 ؛الرتويج لفرص االستثمار الصناعي يف السياسة احلكومية لالستثمار  .1

وحدات خدمة املستثمر الصناعي، تقوم بتقديم املشورة الفنية و إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية و الفنية،  إنشاء .2
 ؛ودراسات السوق، و توفري املعلومات عن موردي اآلالت و املعدات و املواد األولية

  ؛وضع خارطة استثمارية للمواد األولية املتوفرة حمليا  .3

  : ت اآلتية تشجيع االستثمار يف ااال .4
 ؛الصناعات اليت تعتمد على املواد اخلام الوطنية 

 ؛الصناعات التحويلية الزراعية الصغرية و املتوسطة يف الريف و املناطق النائية 

 إنشاء حاضنات للصناعات التحويلية الصغرية و املتوسطة. 
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ص  ،مرجع سبق ذكره ،)2012−2008(وسبل ترقيتها خالل الفرتة الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات  واقع، محزة العوادي 2 

  .518−517ص



  
  

154 
 

الرقي و التقدم ليس بامتالك الثروات وإمنا بامتالك التجربة اليابانية أن معيار توضح و يف هذا الصدد  :تأهيل املورد البشري .5
اإلنسان القادر على التغيري و التحول من حال إىل حال أفضل و القادر على االستثمار األمثل إلمكانياته وللموارد 

عني أمام كل يتلذا ويف اجلزائر يعد نظام التعليم الرمسي من أهم خمرجات العمالة املاهرة  ، 1واستغالهلا استغالال أمثال
عمل على تأهيل العنصر البشري وتطوير قدراته من خالل تكوينه بالشكل الذي اليت يفرضها اقتصاد املعرفة ال املعطيات

و ذلك من خالل إعداد  ،يسمح بتعزيز أداء االقتصاد و استخدام تكنولوجيات اإلعالم و التحكم يف التقنيات احلديثة
تشجيع ة لألميني الراغبني يف التعلم، وتقديم حوافز اجتماعي لىاملوارد البشرية فضال عالربامج املتعلقة بتكوين و تدريب 

، حيث أن وعصرنة القطاع الصناعي الرتمجة و تطوير سياسات التعليم و ربط اجلامعة مبا يتالءم مع متطلبات سوق العمل
أسواق قنيات التصدير  وإىل سوء املعرفة بتسبب عجز اجلهاز اإلنتاجي يف اجلزائر  عن توفري عرض قابل للتصدير يعود 

تطوير ف، 2التجارة اخلارجية و الذي يعد عائقا البد من جتاوزه ، و ذلك من خالل تكوين إطارات متخصصة يف هذا اال
 و يف هذا اإلطار جند أن الصناعة اجلزائرية تعاني من ،عنصر مشجع المتصاص التكنولوجيات العامل البشري يشكل

نظام تكوين ال فضال على وجود  جمال التأطري الصناعي سواء على مستوى التسيري و التحكم يف التكنولوجياتعجز يف 
   3:العمل على يتعنيتكفل مبختلف املتطلبات يف القطاع و قصد الات العاملني املؤهلني يف الصناعة، يستجيب بفعالية ملتطلب

  خالل استحداث مدارس التكوين للمهندسني و التقنيني تكثيف العرض يف جمال التكوين املؤهل السيما من
 مني يف القطاعات الصناعية الكربى؛السا

 و إدراج  ،تثمني رأس املال البشري من خالل سياسات األجور و الظروف االجتماعية للعمل و اإلطار املعيشي
اليت يتعني عليها دعم و ترقية  عة و هذا بتدخل السلطات العموميةاإلبداع أمر ضروري ال مناص منه لتطوير الصنا

سياسة موجهة حنو ترقية التقنيات استنادا إىل نظام وطين لإلبداع مثل ما هو ساري يف العديد من الدول، 
 ج الداخلي اخلام للبحث و التنمية؛من النات %46كالواليات املتحدة األمريكية اليت ختصص نسبة 
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جامعة ، دراسة حتليلية تقييمية، جملة العلوم االقتصادية، دور مناخ االستثمار يف دعم و ترقية تنافسية االقتصاد الوطين اجلزائريالشريف رحيان و ملياء هوام،   2

لد البصرة،    .48-47، ص ص2013نيسان  ،32، العدد 8ا
  .147−146ص ص مرجع سبق ذكره،، حسينة بن يوسف  3



  
  

155 
 

 فة إىل إنشاء وكالة اإلضاجل تعليم مهين موجه حنو املهن اخلاصة،بالتكنولوجي من أ لتعليم و التمهنيإنشاء مراكز ل
لرتقية التجديد الصناعي و وضع جهاز تشريعي ينظم تثمني األفكار و تروجيها يف السوق، و جتنيد الوسائل 

امة صندوق العمومية وتقديم مساعدات خاصة الدعم املايل املباشر لكل مشروع تنموي منوذجي من خالل إق
 .لتمويل وإجراءات حتفيزية أخرىلمستقل 

و املتمثلة أساسا  ويشتمل ذلك على املرافق اليت تقدم خمتلف أنواع اخلدمات: توفري البنية التحتية و تطوير اهلياكل القاعدية .6
ملياه، الكهرباء، و تدفق السلع و اخلدمات و املعلومات و األشخاص كشبكة الطرق الكربى، ا ةاهلياكل املرتبطة حبرك يف

  . 1عمليات التصديراملوانئ واملطارات خلدمة   ،املواصالت السلكية و الالسلكية، وسائل االتصاالت، املواقع الصناعية

  لتصديرا مساعدة علىتوفير البيئة ال: ثالثا
إسرتاتيجية واضحة سمح بتكوين يصاحل لتطوير عمليات التصدير  حميطإجياد  للتصدير ناسبامل املناختوفري  يتطلب    

   2:تطلب القيام باخلطوات التاليةي ذلكأن  يرى الباحثالصادرات ورتقية ل
  : في مجال تخطيط الصادرات .1

لتشجيع  حقيقية من بني املعوقات اليت تواجه ترقية الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج قطاع احملروقات غياب خطة وطنية
هذا النوع من الصادرات ذات مدى زمين معني، و من ثم مل توضع أهداف حمددة، و أن التصدير يتم من  خالل ما يتوفر من فوائض 
اإلنتاج بعد سد حاجة السوق احمللي، و من هنا تكمن أمهية وجود سياسة وطنية حمددة املعامل و األهداف، فهي املدخل الصحيح 

ترقية الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج  موضوعوة ، و مما هو جدير بالذكر أنه حينما يتم التطرق إىل لتحقيق األهداف املرج
قطاع احملروقات، فإن القصد منها ليس تأكيد أن يكون هدفها قصري األجل من خالل بعض السياسات اليت متس بعض ااالت 

ئتمانية أو محاية مجركية، و إمنا املقصود هنا باإلسرتاتيجية أن تكون اإلنتاجية، مثال عن طريق إعفاءات مجركية أو تسهيالت ا
يف هذا اال جيب التشديد على إجياد إسرتاتيجية طويلة قتصادي و التشابكات القائمة بينه، وشاملة لكافة قطاعات النشاط اال

الفائض من اإلنتاج الذي يتذبذب من سنة إىل  املدى تقوم على تصدير اإلنتاج املوجه و املعد خصيصا للتصدير، و ليس على تصدير
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ن مل يتوقف هنائيا يف بعض السنوات، و يف هذا الصدد جيب االستفادة من جتارب الدول األخرى، و أقرب مثال على ذلك إأخرى 
  .جتارب دول آسيا

الصادرات  نويعإىل تتتسع اجلهود الالزمة إلعداد اإلسرتاتيجية الصناعية اليت تؤدي : في مجال منظومة التصدير. 2
املسئولة عن القطاعات الصناعية و التجارة  كذا اهليئاتلكافة اجلهات واهليئات اليت هلا عالقة بعملية الصناعة و التصدير و

ر خدماهتا للمؤسسات املصدرة، وتوف الصادرات، كهيئة مستقلة ذاتية التمويل تقدمرتقية إنشاء مراكز لوهنا البد من ، اخلارجية
األسواق وأمناط االستهالك فيها، باإلضافة إىل ، والتغريات املستمرة يف احتياجات املتاحة املعلومات الكافية حول فرص التصدير

  .1احمللية ذات القدرة التصديرية املؤسساتتقديم خدمات مواكبة ملراحل تطور 
  : في مجال الترويج للصادرات .3

، و جيب أن يتوىل تنفيذ محالت تسويق الصادرات الصادراتترقية املعوقات أمام يعد االهتمام بالتسويق اخلارجي من أهم 
وتوجد جمموعة من السياسات اليت اتبعتها  ،ميكن االستعانة بشركات تسويق متخصصة للقيام هبذا الدور أشخاص ذوي خربة  و

  2:صادراهتا منهارتويج الدول ل
 حتى يتم جتنب تعدد طرق و أنظمة تسجيل املشروعات و يتم التعامل به : بناء قاعدة رقم وطين للمشروعات التصديرية

الفعلية العاملة بقطاع  املؤسساتلدى مجيع اجلهات، حيث يتيح توافر مثل هذه القاعدة دقة أكرب يف معرفة طبيعة و عدد 
 .معني من قطاعات التصدير

 خلاصة و إجراء األحباث ا طط تسويقية متكاملةت على تنفيذ ختعمل هذه الوكاال: إنشاء وكاالت ترويج الصادرات
كما تقوم بتوفري املعلومات الالزمة للمصدرين عن طريق التعاون مع وزارة اخلارجية حتى بالتسويق و تشجيع الصادرات، 

النشرات راكز املعلومات الدولية و االعتماد على مبو إجراء االتصاالت سواق، يتم مجع املعلومات التجارية عن بعض األ
الصناعية باإلضافة إىل  املؤسساتطبع و توزيع هذه املعلومات على املصدرين و واألحباث املتخصصة، باإلضافة إىل 

توفري مطبوعات تساعد املصدرين يف الرتويج ملنتجاهتم من خالل االستفادة من جتارب ناجحة ملصدرين آخرين سواء من 
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كاالت بعقد مؤمترات و ورش عمل من أجل تقييم أنشطة ترويج الصادرات، الدولة نفسها أو من خارجها، تقوم هذه الو
 للمصدرين ؛ تنظيم حلقات نقاشو

 احمللية على إقامة مكاتب  املؤسساتو ذلك من خالل تشجيع : إنشاء املكاتب التجارية و املعارض الدائمة أو املؤقتة
التوسع يف تنظيم معارض جتارية دائمة أو دورية ملساعدة  باإلضافة إىل ،جتارية هلا باخلارج من أجل الرتويج ملنتجاهتا

املصدرين يف الرتويج ملنتجاهتم، و يتم اختيار املشروعات اليت تتميز بارتفاع جودة منتجاهتا باإلضافة إىل قدرهتا على 
رة على تنفيذ عقود التصدير للمشاركة يف املعارض الدولية مع استبعاد املشروعات األخرى، و ذلك لضمان القد

 املنافسة؛

 الصندوق بتمويل برامج و أنشطة التسويق اخلارجي للمصدرين مثل دراسة فتح  هذا خيتص: إنشاء صندوق للتسويق
املصدر املبتدئ ك إىل فئاتأسواق جديدة و إقامة معارض و الدعاية خارج البالد و يتم تقسيم املستفيدين من الصندوق 

 املثال؛على سبيل  واملصدر املتوسط و الكبري

 باإلضافة إىل توفري من خالل مواقع إلكرتونية خاصة إتاحة مجيع املعلومات اخلاصة بفرص التصدير أمام املصدرين ،
 املختلفة يف جمال عمل الشركة على هذه املواقع؛ املؤسساتتقارير عن أنشطة 

  تلك التنسيق مع الشركة الوطنية للمعارض والشركات املنظمة للمعارض اخلارجية لتسهيل مشاركات الصناعيني يف
 املعارض ؛

 العمل على وجود بعثات جتارية دائمة يف األسواق العاملية الكربى؛ 

 إقامة الندوات املتعلقة بأساليب ومتطلبات التصدير؛ 

 سسات اجلزائرية املنتجة وشركات دولية مسوقةوضع برنامج لتطوير الشراكات بني املؤ. 
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  : في مجال تمويل الصادرات .4

لذا جيب توفري التمويل و االئتمان املناسب كأحد  إن العملية التصديرية ذات طبيعة خاصة يف استخدام أنشطة االئتمان
و تتمثل ، احمللية أو العملة األجنبية يف الداخل أو اخلارجالشروط األساسية لنجاح التوجه التصديري، و قد يقدم االئتمان بالعملة 

  1:صادراهتا يف توفري التمويل الالزم للمصدرين من خالل عدة آليات منهارتقية أهم السياسات اليت تتبعها الدول ل
الالزمة لتنفيذ تاج توفري قروض ميسرة للمصدرين و متنح هذه القروض للمصدرين لشراء املواد اخلام و مستلزمات اإلن −

 عقود التصدير؛

 لتوسع يف اإلنتاج؛تقدم هذه القروض ملساعدة املشروعات املوجهة للتصدير على ا: منح القروض متوسطة األجل −

 .تقدم هذه القروض للتوسع يف الصادرات من السلع الرأمسالية و التكنولوجية: القروض طويلة األجلتقديم  −

خيفف وجود هيئات لتأمني الصادرات من حالة عدم اليقني املقرتنة بولوج املصدرين األسواق  :في مجال التأمين .5
أثناء العملية التصديرية، و اليت ال تشملها نظم التأمني التجارية و السياسية وغريها احملتملة املخاطر  اخلارجية وما يعرتضهم من

إدارة هذا  ىو ما يسمى بنظام تأمني القرض عند التصدير، حبيث تشرف علاألخرى، تقوم الدولة بإنشاء نظام لتأمني الصادرات، أ
التجارية، و الكوارث الطبيعية إىل غري وهبدف تأمني املؤسسات املصدرة من املخاطر السياسية النظام مؤسسات متخصصة  

صغرية و املتوسطة، تتمثل يف ذلك من أخطار التصدير، و يتم وضع تسهيالت خاصة بالنسبة للتأمني على صادرات املؤسسات ال
نسبة أقساط صغرية و مدة تعويض قصرية و نسبة تأمني مرتفعة، و هذا ما جيعل املؤسسات املعنية بالتصدير تتشجع القتحام 

  .األسواق اخلارجية
على تتأثر الكفاءة التصديرية والقدرة التنافسية للصادرات بقدرة أجهزة الدولة  :السياسة الضريبية والجمركية  .6

ختليص الصادرات من املؤثرات السلبية اليت تنجم عن التدخل اإلداري، حيث تؤثر هذه السياسات على تكلفة اإلنتاج يف 
ويعتمد تطوير قطاع التصدير على  ،2القطاعات التصديرية املختلفة وتتمثل هذه السياسات يف السياسات الضريبية واجلمركية

بإلغاء بعض أو مجيع الضرائب والرسوم على اآلالت واملعدات الرأمسالية املستوردة تطوير النظام الضرييب والنظام اجلمركي وذلك 
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ة يف تركيب على السلع اليت يتم تصديرها أو على تلك املواد املستوردة  الداخل منح التخفيضات الضريبيةإلنتاج سلع التصدير أو 
سلع مبيزة تنافسية يف األسواق الدولية، ففي اليابان مثال مت تلك المما يؤدي إىل خفض تكلفة اإلنتاج و متتع  وإنتاج السلع التصديرية

األسواق اخلارجية لبعض السلع التصديرية، مع معاملة بعض املصروفات املنفقة باخلارج ترقية وضع نظام ضرييب يتمثل يف احتياطي 
  .1ملة اخلسائر معا
  : جانب النقـل و التوزيع  .7

بعيدا عن العملية اإلنتاجية جيب توفري اهلياكل الضرورية من طرق، موانئ، مطارات و وسائل نقل عمومية و خاصة مكيفة 
و كذلك توفري مساحات مالئمة للتخزين كمستودعات خاصة يف املطارات  ،حسب احلاجة لنقل خمتلف السلع دون اإلضرار هبا

ا توفري معدات املناولة من رافعات ذوإقامة ما يعرف باملوانئ اجلافة اهلادفة لتخفيف عبء اكتظاظ أرصفة املوانئ باحلاويات و ك
سلع أو املواد سريعة التلف ملا ام خاصة للبدرجة عالية من االهتم ىظمع طبيعة التغليف الذي جيب أن حيوعربات خمصصة تتالءم 

لك  الضرورية لتسيري أفضل لنقاط العبور املختلفة، حيث يسمح ذلك من تأثري على تقليل اخلسائر و التكاليف اإلضافية غريلذ
ة و تفادي باحرتام مواعيد الشحن و التسليم خاصة للمواد سريعة التلف حسب العقود املربمة مع الزبائن يف األسواق اخلارجي

كما تقوم بعض الدول بتقديم املساعدات التعويضات و اخلسائر املادية واملعنوية النامجة عن خمالفة شروط و مواعيد التسليم، 
ملشاركة يف للمؤسسات املصدرة يف جمال نقل و توزيع السلعة املراد تصديرها، بتحمل الدولة لنسبة من مصاريف النقل و التوزيع وا

  .2، مما جيعل املنتجات املصدرة تتمتع مبيزة تنافسية عند دخوهلا لألسواق الدوليةيةاملعارض الدول
  توسيع الحيز الجغرافي للصادرات: رابعا

األمر الذي مل  اجلزائرية خارج احملروقات أسواقا حمدودة ومل تعرف أي تنوع ملموس الصناعية ن للصادراتأ لومكما هو مع
 فعلية، لذا فإن بناء إسرتاتيجية الصادرات وساهم يف نقص اهتمام املؤسسات بالعملية التصديرية هذا الصنف من يعمل على ترقية

حتى ال يكون النشاط االقتصادي الوطين مرهونا مبنطقة لصادرات ذه اجيب أن يأخذ بنظر االعتبار توسيع النطاق اجلغرايف هل
؛ وهو ما تعول عليه اجلزائر حال كن هلذه الصادرات النفاذ إليهامن خالل البحث عن أسواق جديدة ميجغرافية حمددة ويكون ذلك 
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 يرى الباحثو  ؛)سويسرا، النرويج وأيسلندا(إمتامها اتفاقات التبادل احلر مع بعض الدول األعضاء يف اجلمعية األوربية للتبادل احلر 
الذي يسمح بتنميط املنتجات بدل تعديلها وفق االحتياجات املختلفة لكل  حبكم التقارب الثقايف(أن التوجه حنو األسواق العربية 

باإلضافة إىل  الذي ميكن من حتقيق وفورات يف تكاليف عملية التصدير حبكم التقارب اجلغرايف( اإلفريقيةاألسواق  كذاو) سوق
اعية اجلزائرية خارج قطاع احملروقات، و على الصادرات الصنرتقية ميثل السبيل املمكن ل )اخنفاض حدة املنافسة يف هذه األسواق

  1:ىالعربية علخارج احملروقات إىل األسواق  اجلزائرية  الصناعية املؤسسات صادراتيعتمد تنشيط و تعزيز  العموم
 ؛التخطيط االسرتاتيجي لتحقيق التكامل االقتصادي العربي  .1

 ؛اإلسراع بتطبيق نظم تسهيالت التجارة و النقل و اجلمارك   .2

 نقاط العبورحركة السلع عرب  لتنشيط و تسهيل تدفقات نشأ العربية التفصيلية للسلعاالنتهاء من إعداد قواعد امل  .3
 ؛اجلمركية 

البيئة التمكينية لتحقيق التبادل  توفريتعزيز القدرات التنافسية للكيانات االقتصادية بتخفيض التكاليف على السلع و  .4
 ؛التجاري الفعال 

ناسبة و تسهيل اإلجراءات مني على الصادرات لزيادة الدعم و توفري التسهيالت املصرفية املأالت التمويل وبرامج تفعيل   .5
 ؛البينية

مع  املشرتكة يف املنطقة، العربية وإقامة املشروعاتتوفري التشريعات اخلاصة خبلق املناخ اجلاذب لتوطني رؤوس األموال  .6
اليت تؤدي إىل والرتويج لالستثمار يف كافة األنشطة االقتصادية االرتكازية  ىالتشديد على دور احلكومات يف هتيئة البن

  .تفعيل التجارة العربية البنية 
خارج اجلزائرية  الصناعية املؤسسات صادراتو جماال واعدا لأما فيما خيص األسواق اإلفريقية اليت تعد أسواقا تقليدية 

 مستهلك، مليون 800 عن يقل ال ما هبا يتوقع حيث املرتقبني الزبائن من الكبري باحلجم تتميز األسواق هذه أن إذ ،قطاع احملروقات
وهو األمر  و ميكن دخوهلا بشكل أيسر من أية سوق أخرى اإلفريقية الدول تكتالت من الكثري تتبناها مجركية حوافز على تتوافر كما
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 املؤسسات لتفعيل صادراتو ،إفريقياالذي تسعى إليه اجلزائر وتأمل إبرام اتفاقات مع دول االحتاد االقتصادي و النقدي لغرب 
  1:بأن ذلك ميكن حتقيقه من خالل يرى الباحثالصناعية اجلزائرية خارج احملروقات إىل هذه األسواق 

التعاون و التنسيق بني وزارة التجارة و الصناعة، و بني مراكز البحوث، لتحديد املنتجات ذات امليزات التنافسية،  .1
 ؛للعمل على تنميتها و جتويدها لتكون أساسا لصادراتنا 

 ؛حنو الدول اإلفريقية للتصديرزيادة حوافز االستثمار للمشروعات اليت تعمل على توجيه إنتاجها  .2

و الصناعة ووزارة اخلارجية من جهة، و بني املنظمات الغري حكومية من جهة  ةة مشرتكة بني وزارة التجارإنشاء آلي .3
 ؛اإلفريقية إىل األسواق الصادراتأخرى لتنمية 

 ،لى حاجات و توقعات العمالء بكل سوق من األسواقعالوقوف  و الفرص التصديرية يف الدول اإلفريقية لتنقيب عنا .4
املشروعات الصغرية و املتوسطة بكافة املعلومات املتعلقة هبا، و إعداد دراسات السوق  املصدرين خاصة زويدوت

 ؛سوقكل عن حجم الطلب و خصائص املنتجات املطلوبة يف 

الفرص املواتية لقطاع املشروعات الصغرية و املتوسطة لدخول األسواق اإلفريقية و بعض الصناعات، اليت قد  منح .5
 ؛اجللديةا الصناعات يكون أمهه

جهد ضرورة بذل ، مع يف خمتلف الدول اإلفريقية احلرص على التواجد املستمر يف املعارض الدولية املتخصصة .6
 ؛إعالمي متميز، و ذلك بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري باخلارج 

  .توفري خمازن باألسواق الواعدة مع وجوب يف إفريقيا ومصاحل خدمات ما بعد البيع إنشاء شركات للتسويق .7
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   :على هذا املستوى ينبغي العمل على

  الصغيرة والمتوسطة الصناعات  تدويل: أوال
اليت تنتج  الصغرية واملتوسطةمن الصناعات  عددتتمثل اخلطوة األساسية يف حفز وتشجيع الصادرات الصناعية يف إجياد 

مع ضرورة  حتى إن كانت توجد أسواق حملية رئيسية منذ البداية بدال من الرتكيز على صناعات إحالل الواردات ألجل التصدير
يعمل على  ةديثاحلأصبح اجتاه السياسات الصناعية  ، فقدوضع جدول زمين لرفع اإلنتاجية يف الصناعات التصديرية املستهدفة

التحول من الرتكيز املطلق على السوق الداخلي لتصريف املنتجات الصناعية، إىل االهتمام بتصدير السلع املصنعة حتى يف املراحل 
حتى إن كان من عقبات منو اإلنتاج الصناعي صغر حجم املشروعات بسبب ضيق السوق احمللي،  و املبكرة للتنمية الصناعية
وتتمثل اخلطوة التالية يف ضرورة رسم السياسة هذا  ،تصديري يتمثل يف متكينها من جتاوز هذه العقبةحيث أن دور النشاط ال

  .1التجارية املالئمة اليت تكفل تنمية وتشجيع وحفز الصادرات الصناعية
  إقـامة المناطق الصناعية التصديرية: ثانيا

احلل األجنع يف ختصص  يكمنال ميكن لكل دولة أن تنتج كل شيء وأن تنافس يف كل شيء، و لقد بينت التجربة العملية أنه 
دولة من دول العامل يف إنتاج سلعة أو جمموعة سلع ال ميكن جماراهتا نظراً المتالكها ميزة نسبية أو تنافسية فيها، من خالل االعتماد  كل

ومن هنا  ،أكثر عندما تعمل املشاريع الصغرية و املتوسطة يف أماكن متقاربة العالقات التعاونية واألداء املشرتك الذي يظهر على
قاسم الصناعية اليت تسمح باالستفادة من عوامل التكتل اليت حيققها املوقع املشرتك و وفرة العمالة و ت ناطقتتجلى أمهية امل

املناطق الصناعية بعد بروز جتارب ناجحة يف فرتة السبعينيات والثمانينيات من القرن بوقد تزايد االهتمام العاملي ، التكنولوجيا
الصغرية واملتوسطة، حيث  املؤسساتامليالدي املاضي، وذلك بفضل ازدهار عدد من القطاعات الصناعية اليت تسودها 

من اقتحام األسواق العاملية وحتقيق الريادة يف تلك اليت تعمل يف اال نفسه يف مواقع حمددة، ومكنها هذا التجمع  املؤسساتجتمعت 
  .الصناعة
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 املناطق ودعم إنشاء على الدول الناشئة عملت التصديرية الصناعية مناطقلل واالجتماعية االقتصادية لألمهية نظراو
احمللي حيث تساهم بنسبة ففي اهلند تلعب الصناعات الصغرية و املتوسطة احلجم دورا كبريا يف دعم االقتصاد  ،بقوة الصناعية

األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة اليونيدو  إلحصــاءات منظمــة ووفقا،  من الصادرات %35من اإلنتاج الصناعي و  40%
لوادي السليكون وقد  كون النموذج األولتل ت اخترييتال باجنالورومن بينها  ، ةصناعــي منطقة 400فيوجــد يف اهلنــد حنــو 

  .1يف أن تصبح اهلند ثالث أكرب مصـدر للربجميـات بعـد الواليات املتحدة واليابان ت سامه
 أقطاب من العديد لبزوغ األساسية النواة تعترب اليت 1999 سنة احمللية اإلنتاج أنظمة ببناء البداية كانت ويف فرنسا

 احمللية اإلنتاجية األنظمة تنمية مشروع إطالق عن باإلعالن األقاليم وهتيئة للتخطيط الفرنسية املفوضية قامت عندما التنافسية
 بلغ حيث منها العديد إنشاء مت إذ فرنسا، يف التنافسية أقطاب سياسة إىل االنتقال فرص احمللي اإلنتاج أنظمة هيأت لقدو ،املوجودة

، الفرنسي الرتاب كامل عرب تتوزع و متنوعة أنشطة يف تتخصص عنقودا 71 املنتهجة السياسة هذه عن املنبثقة العناقيد عدد
 املؤسسات تنافسية وتطوير تدعيم إىل الدافعة القوى مبثابة كانت التنافسية، وأقطاب احمللي اإلنتاج أنظمة أن بالذكر واجلدير
 لغزو حقيقية إمكانات بتوفري فقد مسحت ذلك من األكثر بل تكاليفها، وختفيض إنتاجيتها وزيادة الفرنسية واملتوسطة الصغرية

لجزائر فنسجل تأخرا بشأن جتسيد سياسة املناطق الصناعية التصديرية بالرغم من وجود األطراف ل وبالنسبة.الدولية األسواق
  . 2األساسية إلنشائها، من مؤسسات ومراكز البحث واجلامعات إال أن جهود احلكومة الرامية إىل إنشائها تبقى حمدودة جدا

  على أنشطة البحث و التطوير  للمؤسسات  تركيز الدعم المالي: ثالثا
 ظل يف السيما مستدامة تنافسية مزايا اكتساب على يساعدها إذ عام، بشكل املؤسسات ومنو لنجاح مفتاح االبتكار يعد

 الذي قدمته والتطوير البحث قروض على ضرييبالولقد ساهم الدعم  الدولية، األسواق مستوى على الشرسة املنافسة تفرضه ما
 الضرائب بتخفيض السماح طريق عن املبتكرة للمؤسسات التنافسية القدرة وتنمية حتفيز على سبيل املثال يف الفرنسية احلكومة

  .)35 رقم اجلدول الحظ( والتطوير البحث على اإلنفاق من  %30 بنسبة
                                                             

معات الصناعية يف رفع القدرات التصديرية للمؤسسات الصغرية ، محزة العوادي :للتفصيل يف املوضوع ميكن االستعانة بـ 1 مسامهة إسرتاتيجية ا
هيل املناطق الصناعية يف اجلزائر كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية الصادرات  :الوطين ىامللتق،  جتارب دولية خمتارة :واملتوسطة

  .2015أكتوبر  1920 ،، جامعة قاملةالواقع، اآلفاق والتجارب الناجحة: خارج احملروقات
  .305، صمرجع سبق ذكره لزهر العابد،  2
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 والتطوير البحث روضقب اخلاص الضرييب اإلعفاء من املستفيدةالفرنسية  املؤسسات عدد تطور :35 رقم اجلدول
  2009و 2005بني سنيت 

  2005  2009  
       والتطوير لبحث املتعلق الضرييب اإلعفاء من املستفيدة املؤسسات عدد

  9982  4407  )عامل 250 إىل 0( توسطةم غرية وص ؤسساتم
  75  56  ) عامل 5000 من أكثر( احلجم كبرية مؤسسات

      )وروأ مليون( اإلعفاءات املبلغ
  1407  445   توسطةم غرية وص ؤسساتم

  1497  143   احلجم كبرية مؤسسات
      )وروأ مليون( لإلعفاءات املتوسط املبلغ

  0.14  0.1   توسطةم غرية وص ؤسساتم
  20  2.55   احلجم كبرية مؤسسات

 .241، ص مرجع سبق ذكره، شوقي جباري و محزة العوادي:  املصدر

 بالقروض اخلاص الضرييب اإلعفاء من املستفيدة واملتوسطة الصغرية املؤسسات عدد أنجند  اجلدول بيانات خالل من و  
 جلميع املخصص اإلمجايل املبلغ أما ،2009و2005 سنيت بني %105.3 بنسبة تزايد قد والتطوير البحث حنو املوجهة

 من األكرب اجلزء الفرنسية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تشكلهذا و، %120.5 بنسبة فتزايد واملتوسطة الصغرية املؤسسات
 أملانيا سيما ال األوربي االحتاد دولمنها  جغرافية مناطق عدة علىا صادراهت تتوزع و ،%94 بنسبة تقدر بـ املصدرة املؤسسات

 اجلغرايف القرب إىل ذلك إرجاع ميكن و الفرنسية، املتوسطة و الصغرية املؤسسات لصادرات زبون كأهم األوىل املرتبة يف تأتياليت 
 أمهيتها حسب تتكون الفرنسية املتوسطة و الصغرية املؤسسات صادرات فإن العموم، على األسواق، تلك إىل النفاذ سهولة وأيضا

 وسائل فالحية، منتجات مكررة، نفطية منتجات ميكانيكية، و الكرتونية معدات نفطية، الغري الصناعية املنتجات من النسبية
  .1الكهرباء و الطاقة منتجات و النقل

                                                             
 جملة املستنصرية، قراءات يف جتربة تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة الفرنسية أسرار النجاح و الدروس املستفادة، شوقي جباري و محزة العوادي  1

  .241، ص 2013، 44العراق، العدد /للدراسات العربية و الدولية 



  
  

165 
 

اليوم حمور عملية التنمية االقتصادية  اخلاصالصناعي ميثل القطاع : الخاص  الصناعي  تعزيز دور القطاع: رابعا
كبرية تؤهله للقيام بدور ريادي يف شتى ااالت االقتصادية  وإمكاناتنظرا إىل ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا  للدول واالجتماعية
  1 :على مستويات خمتلفة، نذكر منها مثالو النتائج اليت حتققت يف بعض الدولولعل هناك مجلة من االجيابيات و، واالجتماعية

رحبية املشروع، هلذا  يعترب مستوى التكاليف بصفة عامة من املؤشرات اجليدة يف حتديد: على مستوى ختفيض التكاليف .1
 اإلمكان؛تعمل اخلصخصة على ختفيض التكاليف يف املؤسسات املخصخصة قدر 

متاشيا مع نظرية املستهلك الذي يريد سلعا ذات جودة عالية وأسعار : على مستوى حتسني نوعية املنتجات واخلدمات .2
منتجاهتا املقدمة إىل املستهلك، منخفضة، فإن املؤسسات املخصخصة تعمل جاهدة على حتسني نوعية خدماهتا و
       .يقرر النجاح أو االنسحابكما أن الوسط التنافسي يرغمها على تقديم أفضل ما عندها وبأسعار معقولة، وهذا ما 

اخلاص من خالل إبراز مكانته الصناعي ويف اجلزائر جتتمع مجلة من األهداف املالية واالقتصادية لغرض تفعيل القطاع 
وميكن إمجال أهم السبل الكفيلة بزيادة فاعلية هذا القطاع والرفع من وأمهيته يف دفع الصادرات الصناعية خارج احملروقات 

  2:من خالل ما يأتيصادراته 
املستحدثة فيها ضرورة بقاء املؤسسات اجلزائرية اخلاصة على اطالع شامل حول األسواق اخلارجية ملواكبة التطورات  .1

 وحماولة االستقرار يف تلك األسواق حتى ال تتعرض منتجاهتا للمنافسة احلادة والتخلف التكنولوجي؛

 تكييف، تعبئة وتغليف السلع املعدة للتصدير من طرف اخلواص حبسب وسيلة النقل املستخدمة؛ .2

تقديم منتوج يتحلى جبميع املواصفات  لقطاع اخلاص تأخذ على عاتقها مهمةإنشاء هيئة على مستوى مجيع مؤسسات ا .3
العاملية، كما تقوم بإعادة النظر يف سياسة  األسواقومقاييس اجلودة اليت تتوافر يف املنتوجات املنافسة املوجودة يف 

 أنالتسعري جلعل املنتوج ال يتأثر بالتكاليف النامجة عن استخدام اجلودة، من دون ان ننسى املساعدات املالية اليت جيب 
 تقدمها املؤسسات املصرفية؛

                                                             
لدول الناميةعبد الرزاق موالي خلضر وشعيب بونوة،   1 ، جملة الباحث، جامعة ورقلة، العدد السابع، حالة اجلزائر: دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية 

  .143، ص 2009−2010
ة لوحدت اسادرامركز ، ية عربيةدقتصاث احبو، وتطوير القطاع اخلاص كآلية لرتقية التجارة اخلارجية اجلزائرية خارج احملروقاتدعم سفيان بن عبد العزيز،   2
  .191−189ص ص، 2013 ربيع -، شتاء62و 61ان دلعدوت، ابري، لعربيةا
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 إجياد برنامج تصدير فعال خيدم املؤسسة االقتصادية اخلاصة من خالل تنمية صادراهتا على املدى الطويل؛ .4

ترقية القطاع  إىل أساساتأسيس وكاالت جتارية تقوم مبا تقوم به املمثليات التجارية والدبلوماسية، واليت هتدف  .5
 التصديري اجلزائري للخواص؛

 ف القانون التجاري مبا خيدم مصاحل املصدرين اخلواص ويساعدهم على اقتحام األسواق اخلارجية؛تكيي .6

إجياد قانون موحد يعلو مجيع القوانني والتشريعات الوطنية، وينظم مجيع املعامالت التجارية واالستثمارية الدولية، مبا  .7
 يساهم يف استقطاب االستثمار األجنيب ويشجع االستثمار اخلاص؛

جيب على الدولة أن تقوم مبتابعات مالية مستمرة للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، وكذلك تغطية املخاطر من جهة،  .8
 ووضع تسهيالت للبنوك من أجل مساندة املصدرين اخلواص ووصوهلم للهدف املرغوب فيه من جهة أخرى؛

ع اخلاص من خالل ختفيض أسعار الفائدة بالنسبة تسهيل آليات العمل بني البنوك واملؤسسات املصدرة النشطة يف القطا .9
 إىل التمويل املوجه للتصدير مع متديد آجال تسديد القروض املمنوحة له؛

تنسيق عمل البنوك وشركات التأمني يف جمال التصدير من أجل ختفيض عبء التمويل على املصدرين اخلواص وكذا .10
 ؛...التأمني، البحث والرتويج

 جبائي مالئم ومشجع لتطوير القطاع التصديري؛إقامة نظام . 11

العمل على تسريع اإلجراءات اجلمركية وختفيفها قدر املستطاع لدى استرياد املواد األولية املعدة لإلنتاج أو تصدير .12
  .السلع إىل اخلارج، خاصة ملسريي القطاعات النشطة يف جمال اخلصخصة

 

 
  :من هذه الزاوية حتتاج إسرتاتيجية ترقية الصادرات الصناعية اجلزائرية إىل توافر العناصر اآلتية

  إرساء معالم الذكاء االقتصادي: أوال
الذكاء ب يقصد و ،والدولية احمللية باألسواق املتعلقة املعلومات على للحصول فعالة أداةالذكاء االقتصادي  عتربي

 إىل يهدف للحكم هنج" : عن عبارة بأنه بفرنسا االقتصادي للذكاء األعلى املسئول" Alain Juille" حسب االقتصادي
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 املعلومة أمن يتعلق أن وميكن ،املؤسساتو االقتصاد وأمن تنافسية حيقق الذي بالشكل ،اإلسرتاتيجية املعلومات على السيطرة
 احمللية للمنتجات اإلنتاجية واملخططات األساليب وقرصنة االقتصادية اجلوسسة أشكال مجيع خالل من االقتصاد حبماية

 املؤسسة بيئة يف املتواجدة األطراف جبميع املتعلقة املعلومات كافة وإجياد بالبحث االقتصادي الذكاء يهتم وعليه، "والدولية
 ظل يف السيما ألهدافها، املؤسسة قيحتق خيدم ملا وفقا احمليط على والتأثري القرار اختاذ يتم حتى مالئمة بطريقة واستخدامها

 االقتصادية الدراسات يف الصدارة حيتل االقتصادي الذكاء موضوع جعل مما ، الفارق تشكل املعلومة أصبحت أين املعرفة اقتصاد
 من املعلومات محاية وكذا املناسب التوقيت يف القرار واختاذ والدقيقة الصحيحة املعلومات على احلصول يف أساسيا عنصرا لكونه

  .املنافسني هتديدات
 يف باألخص النظام هذا من فرنساو  اليابان و األمريكية املتحدة الواليات أمثال املتقدمة الدول من الكثري استفادت ولقد

 يف القرار صناع إجبار ضرورة تربز لذا املفهوم، هذا لتطبيق األوىل اخلطوات يف تزال ال فهي اجلزائر أما ،املصدرة املؤسسات دعم
 باملعلومات اجليد التحكم خالل من واملؤسسات لالقتصاد واألمن التنافسية القدرة تعزيز إىل الرامية اجلهود تكثيف بغرض الدولة

 السريع النقل لتحقيق مواتية بيئة تأمنيو املعلومات تكنولوجيا يف حتكمها يضمن مبا ،البشرية املوارد وتدريب وتأهيل اإلسرتاتيجية
  .1للمعرفة والسلس

  تبني فـلسفة التسويق التصديري: ثانيا
لك إىل وجود معطيات املطلوبة كما و نوعا، إذ يتعدى ذإن اقتحام األسواق األجنبية ال يقوم فقط على مدى توفر السلع 

ج التسويق الدويل، حيث يسمح بالتعرف على السوق احلصول عليها من خالل اعتماد منهأخرى عن األسواق الدولية و اليت ميكن 
لتقدير الطلب و العمل على إشباعه، باإلضافة إىل  األذواقاملستهدف عن طريق توفري معلومات حول عدد املستهلكني، و معرفة 

لسلع ز على اوجيب الرتكي ،لتعويض النقص نتجات املماثلة للمنتجات الوطنيةملامتركز د البحوث التسويقية ملعرفة مدى اعتما
املنافسة من حيث األسعار للقيام بتحديد سعر مناسب و الذي جيب أن يكون يف حدود أقل أو مساوي ألسعار املنافسني إلغراء 

                                                             
، املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية يف إطار التسويق الدويلمتطلبات صياغة إسرتاتيجية متكاملة لتنمية صادرات  مجال خنشور و محزة العوادي، 1

  .190، ص2016العراق، العدد اخلامس، كانون الثاين، / جملة كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة النجف
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ا دراسة توقيت تقديم السلع للسوق حسب املواسم و كذ ،ملصدرة بدال من سلع املنافساملستورد لإلقبال على السلع الوطنية ا
  .1املختلفة اليت تعطي القيمة احلقيقية للسلعة والفرتات

ويف  ،سـيما يف املرحلـة احلاليـة   الضـرورة حتميـة   يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية لقد أصبح تبين فلسفة التسويق الدويل 
  2:هذا الصدد ترجع أسباب غياب تطبيق تقنيات التسويق التصديري يف املؤسسات الوطنية إىل

  جبدوى املفهوم التسويقي يف حتسني األداء التنافسي؛ املسئولني اقتناععدم 

 وكيفية تطبيقها يف غضون العوملة؛ الدويل عدم املعرفة بتقنيات التسويق 

 نقص وغياب املختصني يف جمال التسويق الدويل؛ 

 االت عن الوظيفة التجارية والبيعخاطئ للتسويق حيث يعرب عنه يف كثري من احل استعمال.  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .47- 45، ص ص2007، اللبنانيةالدار املصرية  ،القاهرة ،التسويق الدويل يف ظل عوملة األسواق ،عادل املهدي  1
  .388–387، ص صمرجع سبق ذكرهمنري نوري،   2
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يف  بعيدة املدىحقيقية غياب اسرتاتيجيات  يعاني االقتصاد اجلزائري من تبعية مزمنة لقطاع احملروقات و هذا راجع إىل

، و لقد تبني من خالل استقراء اإلحصائيات و البيانات الصادرة عن اهليئات الرمسية يف  جمال ترقية الصادرات خارج احملروقات
لك فرصا أفضل للتوسع و التوغل يف األسواق الدولية يتعني متاجلزائرية خارج قطاع احملروقات الصناعية اجلزائر أن الصادرات 

لصعوبات يتعني مواجهتها و التغلب عليها، و هو ما يتطلب من استغالهلا بشكل أمثل، كما أن هذا التوجه يضع أمامها مجلة من ا
كي متنحها ميزة تنافسية هامة جتعل فرصتها يف تلقي طلبات  االهتمام جبودة منتجاهتا و مواصفاهتا املؤسسات الصناعية اجلزائرية

تسهل عملية اخرتاق ميزة تنافسية بذل أقصى طاقاهتا البحثية ليكتسب إنتاجها  من األسواق الدولية عالية جدا، هذا فضال عن
  .األسواق الدولية و كسب رضا املستهلكني

نتائج الدراسة االستقصائية اهلادفة إىل التعرف على مستوى ثقافة اجلودة الشاملة لدى مسريي أظهرت  ويف هذا اإلطار
رة اجلودة الشاملة ل دون تطبيق إداوعلى طبيعة املعوقات اليت حتو احملروقات،املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج 

التفاوت بني مفردات عينة توفر مستوى مقبول لثقافة اجلودة الشاملة لدى من مشلهم االستبيان، مع وجود درجة من والعمل بقيمها، 
ة، ولقد عن وجود بعض املعوقات اليت حتول دون التطبيق امليداني  إلدارة اجلودة الشامل الدراسةكشفت نتائج الدراسة، كما 

من حيث السلوك والتصرف، القيم واملعتقدات والعالقات  املؤهلغري ات املعرب عنها يف العنصر البشري تركزت أغلب املعوق
الرمسية وغري الرمسية، حيث أن بلوغ هدف اجلودة الشاملة يتطلب بناء ثقافة تنظيمية تقوم على فكرة التحسني املستمر لتلبية 

د على العمل اجلماعي املنسق واملنظم ضمن فرق اجلودة، مع انتهاج أساليب الدعم عن طريق التحفيز حاجيات الزبون، باالعتما
وتنمية القدرات والكفاءات بالتدريب، شرط أن يتم هذا يف إطار رؤية مستقبلية حمددة وواضحة تنطلق من تقييم واقعي 

ئدة باملؤسسة لتحديد مدى إجيابيتها، وذلك من حيث قدرهتا وموضوعي لألوضاع احلالية، خاصة تلك املتعلقة بنوع الثقافة السا
  .املناخ املناسب لنجاح مسار اجلودة الشاملةتوفري على 
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 رقيةا أن ت، أصبح واضحتستند على حرية التبادل التجاري واليت ت االقتصادية اليت يشهدها العامليف ظل التطورا
سرتاتيجيات املناسبة إن مل نقل أفضلها من احملروقات وتنويعها هي أحد اإلرج خا اجلزائرية الصناعيةاملؤسسات صادرات 

 كدإحالل الواردات، وقد أ سياسةعانت اجلزائر من اآلثار السلبية لأجل التخلص من التبعية املزمنة للمحروقات، وهذا بعد أن 
الصادرات يف دفع التنمية  ياسة ترقيةسأمهية على معظم املفكرين االقتصاديني وكذلك العديد من الدراسات التطبيقية 

  .االقتصادية مبعدالت عالية
الصادرات، واليت تعرب عن جمموعة اإلجراءات واألدوات اليت ترفع من تنافسية املنتج املصدر يف السوق  رقيةت عمليةإن 

 االقتصادية اليت شرع فيها منذحات اإلصال رغمكلمة من معنى، الالوجود يف اجلزائر مبا تعنيه  إىلالعاملي، مل تعرف طريقها 
للصادرات  تقديم التحفيزات املناسبة إىلجمموعة من السياسات، هدفت باألساس  من خالل من القرن املاضي التسعينيات

و على صعيد املؤسسات استحدثت جمموعة من  ،ية واملالية واجلمركية واجلبائيةويف شتى ااالت التجار خارج احملروقات
وإجراء  الدوليةبتنظيم املعارض وتوفري املعلومات عن األسواق  الدوليةاألسواق  إىلا ما خيتص مبرافقة املصدر اهليئات، منه

يت قد تنجم التصدير، وأخرى تتكفل بتغطية خماطر التصدير ال اتدراسات السوق، ومنها ما خيتص بتقديم الدعم املايل لعملي
خارج الصناعي قطاع يف الوقت الذي يعرف فيه ال ،حملروقاتبا مرتبطا ي مازالاجلزائر االقتصاد لكنمن جراء عوامل خمتلفة، 

الصناعية املؤسسات صادرات ترقية ما جيعل ، نتاج احمللي اإلمجايل متواضعةحيث تبقى مسامهته يف اإل ااحملروقات تقهقر
توى التأهيلي للكثري من املسضعف  لعدة أسباب منهاخارج احملروقات وتنميتها حتد كبري لالقتصاد اجلزائري، وهذا 

تنافسي  موقفيضعها يف  مما تلك املؤسسات جودة منتجات ينعكس سلبا على مستوىمن شأنه أن ، وهذا ما املؤسسات
هو ضرورة إعادة  الصناعية اجلزائرية خارج قطاع احملروقات ، والسبيل الوحيد لرتقية الصادراتالدولية يف األسواق ضعيف

على كافة املستويات ودون استثناء مع الرتكيز على تبين فلسفة إدارة اجلودة التأهيل التنافسي للمنظومة اإلنتاجية الوطنية 
  .الشاملة يف املؤسسات املصدرة

  
  :اآلتية النقاط يف أمهها إجياز ميكن اليت النتائج من العديد إىل الدراسة خلصت
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 للمشاريع الالزم التمويل توفري ،العملة قيمة ختفيض منها اآلليات من حزمة على الصادرات ترقيةعملية  تعتمد 
 توفري على لتحفيز املشاريع هلذه كتمويل املقدم االئتمان وتأمني، وبعدها الشحن عملية قبل وذلك التصديرية والنشاطات

 الضريبة احلوافز منح فضال عنهذا  ،الدويل التسويق حبوث باإلضافة إىل، خماطر دون للمصدرين التمويل من املزيد
  ؛الصادراترقية ت و تنويع على العمل شأهنا من كآليات اإلجراءات من وغريها، واجلمركية

 النجاحدور وأمهية اجلودة يف بلوغ ذلك  يف ترقية وتنويع صادراهتا اجلنوبية وكوريا اليابانالصني وجناح أظهرت عوامل  لقد 
 تصدير نسب وتراجع، الصناعية املنتجات تصدير نسب بتطور الدول هذه صادرات عن املعطياتأين توحي 

 ؛ األولية املنتجات

  كرست السياسة التنموية يف اجلزائر عملية تدعيم املؤسسة الكبرية بالوسائل املادية واملالية من خالل خمتلف برامج
كانت على هامش هذه اإلصالح اليت مست القطاع العام رغم العجز، يف موازاة ذلك فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

األمثل للصناعة اجلزائرية من معضلة االرتباط الوثيق باحملروقات استنادا  تشكل يف الواقع املخرجبالرغم من كوهنا  الربامج
 ؛جتارب الدول املتقدمة والناشئة على حد السواء يف هذا اال  إىل

  ،يعاني القطاع الصناعي خارج احملروقات من صعوبات على الصعيد االقتصادي، التنظيمي، املؤسسي والتمويين
ضعف جهود البحث والتطوير  إىلد املتاحة من النواحي املادية، البشرية واملالية، باإلضافة ووجود سوء استغالل للموار

فضال على اآلثار السلبية املرتتبة عن اتفاق الشراكة املربم مع االحتاد األوروبي بفعل التفكيك التدرجيي للحقوق اجلمركية 
العالية ديدة، تتسم فيها املنتجات األوربية باجلودة للصادرات األوروبية مما جيعل املنتجات الوطنية يف منافسة ش

 ؛واألسعار املنخفضة نسبيا

  األشغال املؤسسات الصغرية واملتوسطة توجه بشكل مباشر حنو قطاعات البناء منولقد الحظنا من خالل الدراسة أن ،
تكلفة كبرية يف الواردات  يشكلوالذي  قطاع الصناعة التحويلية التوجه حنو واخلدمات، مع ضعف كبري يف العمومية

هذه املؤسسات إلحالل الواردات ألجل اكتساب التنافسية املناسبة لدخول وقد كان من املفروض أن توجه اجلزائرية، 
 ؛األسواق الدولية يف مرحلة قادمة
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 إدارية ن إطارات لثقافة اجلودة الشاملة لدى من مشلتهم الدراسة م أظهرت نتائج االستبيان على العموم مستوى مقبوال
 جلودةاحلاصلة على شهادة ا، ولو أن هذا املستوى هو أعلى لدى مسريي املؤسسات للمؤسسات املمثلة لعينة الدراسة

  مقارنة باملؤسسات اليت ال متلك شهادة للجودة؛

    ؤسسات يف امل وجود معوقات حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملةلقد تبني من خالل الدراسة االستطالعية
، ومن هذه املعوقات ما هو مرتبط بالذهنيات والسلوكيات، ومنها ما الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج قطاع احملروقات

  .واملوارد املالية إلمكانيات البشريةهو مرتبط با
 

  
 

، توصلنا إىل نتائج خاصة باحلكم على مدى صحة ثالثةبعد معاجلتنا و حتليلنا ملختلف جوانب املوضوع يف فصوله ال           
الفرضية الرئيسية و الفرضيات الفرعية، فبالنسبة للفرضية الرئيسية، فإن الدراسة قد أكدت عدم صحة هذه الفرضية مجلة 

ودة الشاملة أمهية إدارة اجلتدرك  واليت مشلتها الدراسة اجلزائرية خارج احملروقاتاملؤسسات الصناعية و تفصيال، إذ أن 
أظهرت قبوال واستيعابا لألفكار املعربة عن قيم  نتائج الدراسة االستطالعية حيث أن ،كمحدد أساسي لرتقية صادراهتا

يف املؤسسات احلاصلة على  اإلطارات اإلداريةإدارة اجلودة الشاملة وأمهيتها يف التصدير، ولو أن هذا املستوى هو أعلى لدى 
  .شهادة اجلودة

 اإلدارية طاراتاإلحيث أن صحتها، عدم قد كشفت  ستطالعيةوبالنسبة للفرضية الفرعية األوىل، فإن الدراسة اال           
لمؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج احملروقات ال ينظرون إىل اجلودة على أهنا عملية التأكد من مطابقة املنتج ل

تبني أن ، حيث  عنصر اجلودةل أمهية معتربة تويل املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة   أن للمواصفات احملددة مسبقا فقط بل
ممن مشلهم االستبيان من املؤسسات  %49و   من املؤسسات احلاصلة على شهادة اجلودة ممن مشلهم االستبيان %63 حوايل

ممن مشلهم االستبيان   %37 حوايل أن يقرون بامتالك مؤسساهتم سياسة واضحة ومكتوبة للجودة، كما غري احلاصلة
  .جرد احلصول على إحدى الشهاداتيعتربون أن اجلودة العالية  ال تتحقق مب
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لمؤسسات الصناعية اجلزائرية ل اإلدارية طاراتاإلفقد أظهرت الدراسة أن  نيةالثا الفرعية أما فيما خيص الفرضية
فاملؤسسة الصناعية ، الشيء الذي يثبت عدم صحة هذه الفرضية ، الشاملةاملصدرة خارج احملروقات تلم بقيم إدارة اجلودة 

حنو قبول األفكار املعربة عن قيم إدارة اجلودة  حتمل اجتاهات إجيابيةما تظهره النتائج املسجلة حسب و اجلزائرية املصدرة
  .الشاملة

عالقة املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة خارج احملروقات أن  واليت تنص على ثالثةوبالنسبة للفرضية الفرعية ال
النتائج تدل حيث باملستهلك األجنيب تقتصر على توفري املنتج دون رصد آرائه أو مقرتحاته فقد مت  كشف عدم صحتها 

اآلجال احملددة، كما على أن املؤسسات املعنية هتدف إىل إرضاء املستهلك األجنيب من خالل تسليم منتجاهتا يف املسجلة 
األمر الذي يبني وجود اهتمام املؤسسات اليت مشلها االستبيان  أهنا تفتح اال له لتقديم آرائه ومقرتحاته لتحسني جودة املنتوج،

يد فتح اال له لتقديم آرائه ومقرتحاته لتحسني جودة املنتوج، و حتدمن خالل باملستهلك وحماولة جعله وفيا ملنتوج املؤسسة 
  .مواصفات منتوج املؤسسة

    
، ترقية الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقاتمن أجل  توصياتنه ميكن تقديم إبناء على نتائج الدراسة ف

النحو ، و ذلك على على صادرات املؤسسة الصناعية اجلزائرية لتطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملةضمان حتقيق أثر اجيابي و
  :  تايلال
  اعتماد إسرتاتيجية متكاملة قائمة على تشجيع االستثمار احمللي ودعمه، باعتبار أن االستثمار خارج قطاع احملروقات

بذل املزيد من اهودات بغرض تنمية الصادرات الصناعية مع يعد الواقي من الصدمات اليت تتعرض هلا سوق النفط، 
إعطائها األمهية الالزمة يف  مل يتما أو هودات أبعاد أخرى مت إمهاهلا كليول هذه اخارج احملروقات، شريطة أن تتنا

 السياسات السابقة؛

  دعم خمتلف مبادرات الشراكة مع املستثمر األجنيب يف إطار يضمن نقل اخلربة والتكنولوجيا، وذلك بغرض ترقية جودة
 ؛  األسواق الدوليةيف  اوحتسني صورهت ةالوطني اتاملنتج
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  ضرورة التعريف الواسع واملستمر باملؤسسات واملنتجات الوطنية من خالل التظاهرات التجارية والعلمية وإعداد دليل
إدخال سياسات تعنى مبحاولة تنميط املنتج احمللي أو تكييفه  إىلاالهتمام جبودة املنتج والتغليف إضافة مع  ،وطين حمني

 وإنشاء خمابر اجلودة والتحاليل ذات إمكانيات ومواصفات عاملية؛ الدوليةيف األسواق  املستهلكنيليتوافق ورغبات 

 التسويق من العوامل  لكون خارج احملروقات بالنظر املؤسسات الصناعية صادراتالتسويق الدويل لرتقية االهتمام ب
 األعمال؛األساسية لتحقيق موقف تنافسي متميز يف بيئة 

  إعطاء تأهيل املورد البشري املتخصص أمهية أكرب ضمن سياسة التعليم والتكوين، باعتباره يشكل حجر الزاوية لرتقية
 األنشطة تنمية جمال يف التدريب بعنصر االهتمام ضرورةمع  والوصول إىل حتقيق اجلودة الشاملة املنتجات الوطنيةجودة 

 ؛وتنويعها احملروقات خارج الصادرات قيةلرت مؤثر و فعال نظام لبناء صاخا اهتماما إعطائها و، التصديري التوجه ذات

 تطوير التقنية اليت تتدخل يف تغيري هياكل اإلنتاج والتجارة  إىلنشطة البحث والتطوير اليت هتدف توفري الدعم املايل أل
 بتمويل يتعلق فيما بوظيفتها بالقيامهودات ا من املزيد بذل على التجارية البنوك حثالعاملي وعلى الصعيد  الدولية

 يتعلق فيما املالئم وغري الكايف تطورها عدم هو التجارية البنوك منها تعاني اليت األساسية املشكلة ألن وذلك، الصادرات
 للمصدرين ؛ املقدمة االئتمانية التسهيالت وحجم بشكل

 ربط بني املصدرين اجلزائريني الصناعي خارج احملروقات لل توفري شبكة متكاملة من املعلومات حول نشاط التصدير
 القيام برسم سياسة تصديرية بناء ، وبالتايلهبا ومستوى جودة املنتجاتواألسواق العاملية ومعرفة اجتاهات املنافسة 

 املتوفرة؛على جمموع املعلومات 

 اعي من دائرة التخلف، خاصة يف كل من فرع العمل على االقتداء بتجارب الدول اليت استطاعت اخلروج بقطاعها الصن
 ؛ الصناعة الغذائية والصناعة النسيجية أين تتوفر اجلزائر على إمكانيات وطاقات معتربة

 اليت  دراساتوتكوين األعوان املكلفني بالقيام بالعملية التصديرية، وإجراء ال يف املشاركات يف املعارض الدوليةتكث
 ؛ الدوليةالوصول باملنتج احمللي لألسواق  إىلضمن خمتلف اخلطط اهلادفة البحث عن أسواق جديدة  إىلهتدف 
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  من خالل برنامج تأهيل املؤسسات، منح مساعدات للمؤسسات الصناعية تقديم الدعم املادي واملعنوي  الدولةعلى
 ؛ جهودها إلصالح أوضاعها الداخلية وبإمكانياهتا اخلاصة، شرط أن تكثف املؤسسات املعنية من لتطبيق اإليزو 

 وهذا من خالل التوجيه وتشجيع أساليب اإلعالن يف املؤسسات جيب العمل على تغيري الذهنيات والسلوكات السلبية ،
تهاد يف والكشف عن األخطاء فور حدوثها وحماولة معاجلتها يف وقتها، مع العمل على غرس ثقافة الرقابة الذاتية واالج

 أداء املهام دون أخطاء؛

 من أجل شرح ماهية اجلودة الشاملة، املؤسسات الصناعية اجلزائريةطارات ات عمل موجهة إلندوات وحلق تنظيم ،
 ؛أفراد املؤسسة حوهلا أساليب حتقيقها، وكيفية االلتزام بربامج اجلودة وتعبئة مجيع

  خارج احملروقات وضع املستهلك نصب األعني أثناء القيام باإلنتاج يتعني على املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة
ورضاه يكون اهلدف األمسى هلده العملية، حيث جيب القيام بدراسة مسبقة لرغبات و حاجات املستهلك يف األسواق 

  .اإلنتاجاملستهدفة من حيث النوع و الكم املطلوب، و جعل رضا املستهلك احملرك األساسي يف كل مرحلة من مراحل 
  
حات ذات الصلة باملوضوع، تربز العديد من املواضيع اليت حتتاج إىل املزيد من قرتالنتائج اليت توصلنا إليها و امل بعد عرض          

  :، وهي البحث و التأصيل، لذا نقرتح على الباحثني مجلة من املواضيع اليت قد تشكل نواة ألحباث علمية يف املستقبل
  إشكالية تصميم و وضع نظام إداري للجودة يتوافق مع نظام إدارة اجلودة الشاملة من جهة؛ و يتوافق مع خصوصيات

  البيئة التنظيمية للمؤسسة الصناعية اجلزائرية املصدرة من جهة أخرى؛
  على ه و مدى تأثري" 9000 اإليزو"تقييم بعض جتارب املؤسسات الصناعية اجلزائرية اليت خاضت غمار نظام

 مستوى أدائها التصديري؛

  و إرضـاء املسـتهلك   يف املؤسسـة الصـناعية اجلزائريـة املصـدرة     إشكالية إحداث توازن بني ختفيض تكاليف اإلنتاج
  .األجنيب
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 .2009، عمان، دار املسرية، الطبعة األوىل، التسويق الدويلبديع مجيل قدو،  -

دار القاهرة، ، ستة سيجمااجلودة الشاملة و: ةعلى اجلوداجتاهات حديثة يف التخطيط و الرقابة ، احملسن عبد حممد توفيق -
 .2005النهضة العربية، 

 ،الدار اجلامعية ،، مصرمفاهيم و مناذج تطبيقية: اإلدارة اإلسرتاتيجيةثابت عبد الرمحان إدريسي و مجال الدين حممد املرسي،  -
2003. 

ور علي إبراهيم سرور، الرياض، دار املريخ للنشر، سر: تعريب ،تكامل إعادة اهلندسة مع إدارة اجلودة الشاملةجوزيف كيالدا،  -
2004. 

 .2003التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، مؤسسة الوراق للنشر و ،إدارة اجلودة الشاملة و اإليزومحيد عبد النيب و آخرون،  -

 .2007، ، الرياض، خوارزم العلمية، الطبعة األوىلمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليل ،حسن عبد الفتاح عز -

 .2005التوزيع، الطبعة الثانية، عمان، دار املسرية للنشر و إدارة اجلودة الشاملة،خضري كاظم محود،  -

 .2007، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، التسويق الدويلرضوان احملمود العمر،  -

، ترمجة عبد احلكم أمحد اخلزامي، سة إىل النظريةاملنافسة العاملية و ديناميات قوى التفاعل من املمارروالند كالوري و آخرون،  -
 .2003القاهرة، دار الفجر للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، 

 .2000مركز التمييز لعلوم اإلدارة و احلاسب،  القاهرة، إدارة األفراد، عامر، سعيد يس -
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دار غريب للطباعة و النشر، ، لقاهرة، ا ISO 9000جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة ومسري حممد عبد العزيز،  -
1999. 

  .2002الدار اجلامعية للنشر،  اإلسكندرية،  ،الكلية اجلودة إدارة البكري، سونيا -

  .1998 جامعة اإلسكندرية، مصر،، مراقبة اإلنتاجختطيط و البكري، سونيا -

 .2008، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، تأمينات التجارة اخلارجيةطارق مجعة سيف،  -

 .2007، اللبنانيةالدار املصرية  ،القاهرة ،التسويق الدويل يف ظل عوملة األسواق ،عادل املهدي -

 .2001، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، االقتصاديات الدوليةعبد الرمحن يسري أمحد،  -

 .1997اجلامعية للنشر، ، الدار اإلسكندرية، رؤية مستقبلية: التنافسية و تغري قواعد اللعبةقحف،  أبوعبد السالم  -

 .2002دار غريب للنشر، ة، ، القاهرمناذج و تقنيات اإلدارة يف عصر املعرفة: إدارة التميزالسلمي،  يعل -

 .1995 دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع،ة، القاهر، يف عصر املعلومات اإلداريةالسياسات ، علي السلمي -

 .2009عمان، دار الفكر، الطبعة األوىل،  ،لةإدارة اجلودة الشامعواطف إبراهيم احلداد،  -

 .2008عمان، دار اليازوري العلمية،  ،إدارة اإلنتاج و العملياتغسان قاسم داود الالمي و أمرية البياتي،  -

 .2005، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، الصناعات الصغرية ودورها يف التنميةفتحي السيد عبده أبو سيد أمحد،  -

معايري بالدريج  ،جائزة دمينج اليابانية،  9000يزوسلسلة اإل :اجلودة الشاملة إدارةثالثية كارل جي ثور،  و ونيفرانسيس ماه -
 .2000دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  ترمجة عبد احلكم أمحد اخلزامي، القاهرة، ،األمريكية

، القاهرة، إيرتاك للنشر و التوزيع، الطبعة - 21خيارات القرن –لتعاون من املنافسة إىل ا: التحالفات اإلسرتاتيجيةفريد النجار،  -
 .1999األوىل، 

القاهرة، دار قباء  آليات تفعيل التسويق الدويل و مناطق التجارة احلرة العربية الكربى،: تسويق الصادرات العربيةفريد النجار،  -
 .2002للطباعة والنشر والتوزيع، 

القاهرة، جامعة الزقازيق،  ،املنهج العلمي لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات العربية ،فريد عبد الفتاح زين الدين -
1996. 

 .1998دار الكتب املصرية،  القاهرة، حلقات اجلودة، املفهوم و التطبيق، :فن اإلدارة اليابانية، فريد عبد الفتاح زين الدين -
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عمان، عامل الكتب احلديث للنشر  ،9001املة و متطلبات التأهيل لإليزو إدارة اجلودة الشفواز التميمي و أمحد اخلطيب،  -
 .2008التوزيع، الطبعة األوىل، و

 .1999، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزء األول، دروس يف قانون األعمال الدويل: التجارة الدوليةفوزي نعيمي،  -

، القاهرة، مكتبة عني التصدير وإسرتاتيجيةالتغيري  إسرتاتيجيةجلودة الشاملة بني التنظيم التعاوني وإدارة اكمال محدي أبو اخلري،  -
 .2000مشس، 

 .2002، عمان، دار الصفاء للنشر، الطبعة األوىل، اجلودة يف املنظمات احلديثةمأمون الدرادكة و طارق الشبلي،  -

 .2006لعربية للتنمية اإلدارية، منشورات املنظمة ا القاهرة،، إدارة اجلودة الشاملة حمفوظ أمحد جودة، -

 .2000، عمان، دار الصفاء للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، مبادئ التسويق احلديثحممد الباشا و آخرون،  -

 ،اإلداريةمنشورات املنظمة العربية للتنمية مصر،  ،اجلودة إدارةدليل تأهيل املنظمات العربية لتطبيق نظام حممد حسن رياض،  -
2006. 

 .2005، القاهرة، دار النهضة العربية، )مع دراسة التجربة املصرية(نظم متويل وضمان ائتمان الصادرات رأفت شعبان، حممد  -

 .2009عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  إدارة اجلودة املعاصرة،حممد عبد العال النعيمي و آخرون،  -

 .2000ان، دار زهران للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ، عممدخل التسويق املتقدمحممود جاسم الصميدعي،  -

التوزيع، ، مكتبة احلرية للنشر و، القاهرةدعم التنمية الصناعيةيا املعلومات وزيادة الصادرات وتكنولوجحممود حامد عبد الرزاق،  -
2006. 

 .2005األردن، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية،  ،االقتصاد الصناعيمدحت القريشي،  -

 .2007، األردن، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة، التسويق الدويلاني حامد الضمور، ه -

 .1999الدار العربية للعلوم، ، بريوتترمجة عبد ا مكي القروص، ، خفايا املعجزة اليابانيةهيديتوشي كاتو و آخرون،  -
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 :البحوث الجامعية - 2
 

 :الدكتوراه  أطروحات -2-1
  

، أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، املتوسطة اجلزائريةتصدير يف املؤسسات الصغرية وية الإسرتاتيجمجعي عماري،  -
 .2010/2011علوم التسيري، التجارية و العلومجامعة باتنة، كلية العلوم االقتصادية و 

تخطيط املركزي إىل نظام اقتصاد اجتاهات التغريات اهليكلية يف اقتصاديات التحول من نظام ال ،محدية شاكر مسلم اإليدامي -
 .2007اجلامعة املستنصرية، العراق،  ،أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم االقتصادية ، )2004- 1990(السوق للمدة 

جامعة باتنة، كلية  ،حة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، أطروحنو تفكري جديد يف إدارة اإلنتاج يف ظل هيمنة التسويقكية مقري، ز -
 .2007/2008علوم التسيري، التجارية و العلوموم االقتصادية والعل

حة دكتوراه علوم يف علوم ، أطرودراسة حالة جممع صيدال لصناعة الدواء يف اجلزائر: التسويق و املزايا التنافسيةسامية حلول،  -
 .2007/2008التجارية و علوم التسيري،  العلومجامعة باتنة، كلية العلوم االقتصادية و  ،التسيري

مدخل : أثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية و تنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةمساليل حيضية،  -
جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  ،أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية  اجلودة واملعرفة،

2003/2004. 

أطروحة دكتوراه  دراسة تطبيقية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية،: تفعيل مدخل النظم لتحقيق اجلودة الشاملةبديسي، فهيمة  -
 .2006/2007التجارية و علوم التسيري،  العلومجامعة قسنطينة، كلية العلوم االقتصادية و ،دولة يف العلوم االقتصادية 

يف علوم التسيري  دكتوراه علوم أطروحة، نافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرإشكالية حتسني القدرة الت لزهر العابد، -
 .2013−2012التجارية وعلوم التسيري، العلوم ، كلية العلوم االقتصادية و 2قسنطينةجامعة  ،

- 1994(ية التكاملية العربية االختالالت اهليكلية يف االقتصاديات العربية و مدى معاجلتها بالتنمحممد موسى خليل العاليان،  -
  .2004اجلامعة املستنصرية، العراق،  ،، أطروحة دكتوراه فلسفة يف العلوم االقتصادية )2001

، )2000- 1990(إسقاط على الوطن العربي للفرتة : التسويق االسرتاتيجي و أمهيته يف مسايرة العوملة االقتصاديةمنري نوري،  -
 .2004/2005جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،  ، القتصاديةأطروحة دكتوراه دولة يف العلوم ا
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 :رسائل الماجستير -2-2
لة ، رسادراسة حالة اجلزائر: آليات تنمية و تنويع الصادرات خارج احملروقات و أثرها على النمو االقتصاديإبراهيم بلقلة،  -

 .2008/2009التجارية و علوم التسيري،  العلوم، كلية العلوم االقتصادية وجامعة الشلف ،ماجستري يف العلوم االقتصادية

ماجستري يف العلوم  رسالة، حماولة تقييم أدوات التحليل االسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطةأمحيده مالكية،  -
 .2009-2008، ، كلية احلقوق والعلوم االقتصاديةجامعة ورقلة، االقتصادية

جامعة  ،ة ماجستري يف العلوم االقتصادية، رسالثقافة التسويق الدويل لدى مسريي املؤسسات االقتصاديةامع، إمساعيل جو -
 .2006/2007التجارية و علوم التسيري،  العلومباتنة، كلية العلوم االقتصادية و 

 ، الة ماجستري يف العلوم االقتصادية، رسسياسة التصدير يف اجلزائر خالل مرحلة االقتصاد املوجه و اإلصالحاتالعربي بوزيان،  -
 .2000/2001كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 –دور االستثمارات األجنبية املباشرة يف تصحيح االختالالت اهليكلية يف ضوء املستجدات الدولية حسن هادي صاحل،  -
 .2007اجلامعة املستنصرية، العراق،  ،دية ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصاجتارب إصالح خمتارة

وم رسالة ماجستري يف العل ،)2010- 2000(ترقية الصادرات الصناعية خارج احملروقات يف اجلزائر  ،حسينة بن يوسف -
 .2011/2012 ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،3جامعة اجلزائر  ،االقتصادية

رسالة  اجلودة الشاملة يف تنمية الصادرات املصرية مع التطبيق على قطاع الغزل والنسيج،دور إدارة ، يداليا عادل رمضان الزياد -
 .2006، )مصر(عني مشس جامعة كلية التجارة، ماجستري يف العلوم التجارية ، 

يف االقتصاد رسالة ماجستري  إسرتاتيجية التصنيع املوجه للتصدير وأثرها على التنمية االقتصادية يف األردن،داود حممد صبح،  -
 .1995جامعة األردن، كلية الدراسات العليا،  ،

دراسة لآلثار املتوقعة على تنافسية : أثر السياسات البيئية على القدرات التنافسية لصادرات الدول الناميةسامية سرحان،  -
التجارية و علوم العلوم ادية و جامعة سطيف، كلية العلوم االقتص ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية الصادرات اجلزائرية،

 .2010/2011التسيري، 

جامعة  ، ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصاديةدراسة حالة اجلزائر: أثر تطور الصادرات على التنمية االقتصاديةمسرية بوالسنة،  -
 .2000/2001اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، 
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التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات الصناعية خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراهنة دور حترير عبد احلميد محشة،  -
و علوم التجارية  العلومو جامعة بسكرة، كلية العلوم االقتصادية  ، ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية- دراسة حالة اجلزائر–

 .2012/2013التسيري، 

، كلية جامعة اجلزائر، ماجستري يف العلوم التجارية رسالة، اء املؤسسة يف ظل إدارة اجلودة الشاملةحتسني أدعبد احلليم مزغيش،  -
 .2012-2011، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

جامعة تلمسان، كلية العلوم  التسيري،، رسالة ماجستري يف علوم تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطةعبد ا بن محو،  -
 .2010التجارية وعلوم التسيري،  العلومو  االقتصادية

- رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية  ،اجلودة الشاملة كإسرتاتيجية لدعم أداء املؤسسة الصناعية و تنافسيتها سايح، عبد ا، 
 .2012/2013التجارية و علوم التسيري، العلوم جامعة بسكرة، كلية العلوم االقتصادية و 

رسالة  حالة دراسية مقارنة لدول نامية خمتارة، :ات يف ظل منظمة التجارة العامليةأداء الصادرآغا،  منيأعقبة حممد نوري  -
 .2004جامعة املوصل،  كلية اإلدارة و االقتصاد، ،يف العلوم االقتصادية  ماجستري

جامعة اجلزائر، كلية العلوم  ،تسيريرسالة ماجستري يف علوم ال ،دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةفلة العيهار،  -
 .2005/2006االقتصادية و علوم التسيري، 

 ،يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية 9000املقومات و املعوقات الثقافية لتطبيق نظامي إدارة اجلودة الشاملة و اإليزو كمال قامسي،  -
 .2002/2003ادية والعلوم التجارية و علوم التسيري، جامعة املسيلة، كلية العلوم االقتص ،يف علوم التسيريرسالة ماجستري 

وحماولة االستفادة منه يف  JITاإلدارة االقتصادية يف الشركات اليابانية مع الرتكيز على نظام التوقيت الدقيق ، حممد روازقي -
و علوم التجارية  العلومو ة جامعة باتنة، كلية العلوم االقتصادي ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري ، إحدى الشركات اجلزائرية

 .2007/2008التسيري، 

دراسة حالة املؤسسات الصغرية و : أثر تنمية الصادرات غري النفطية على النمو االقتصادي يف اجلزائرمصطفى بن ساحة،  -
، املركز اجلامعي غرداية، التجارية و علوم التسيريالعلوم معهد العلوم االقتصادية و ،رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية  املتوسطة،

2010/2011. 
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، كلية قسنطينةجامعة  ،القتصاديةعلوم االرسالة ماجستري يف  ،حالة اجلزائر: التخصص الدويل بني النظرية و الواقعنوال عبابسة،  -
 .2008/2009التجارية و علوم التسيري، العلوم  العلوم االقتصادية و

 ،رسالة ماجستري يف علوم التسيري ،لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية إدارة اجلودة الشاملة كأداةهدى بوحنيك،  -
 .2008/2009علوم التسيري، التجارية وتبسة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  جامعة

 

 :العلمية  الدوريات -3
  

 سات اجلزائرية، جامعة ورقلة،جملة أداء املؤس كأداة لتحسني إدارة اجلودة الشاملة، Six sigmaطريقة أمحد بن عيشاوي،  -

 .2014، 5العدد 

، دراسة حتليلية تقييمية، دور مناخ االستثمار يف دعم و ترقية تنافسية االقتصاد الوطين اجلزائريالشريف رحيان و ملياء هوام،  -
 .2013، نيسان 32العدد  ،8الد جامعة البصرة،  جملة العلوم االقتصادية،

امعة اجل، جملة اإلدارة واالقتصاد، املقارنة املرجعية اإلسرتاتيجية يف صناعة االلكرتونيات، إيثار عبد اهلادي آل فيحان -
 .2005، 54العدد العراق، املستنصرية، 

حبوث اقتصادية عربية، مركز دراسات  النمط احلايل للصادرات الصناعية ذات القدرة التنافسية يف مصر،إميان حممد أمحد،  -
 .2007، ربيع 38العدد  الوحدة العربية، بريوت،

متطلبات صياغة إسرتاتيجية متكاملة لتنمية صادرات املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية  مجال خنشور و محزة العوادي، -
 .2016العراق، العدد اخلامس، كانون الثاني، / جملة كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة النجف، يف إطار التسويق الدويل

جملة ، حنو إرساء إسرتاتيجية متكاملة لتنمية صادرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية محزة العوادي،مجال خنشور و  -
 .2014ديسمرب ، 2، العدد 7الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، الد 

جملة ، ة واملتوسطة اجلزائريةحنو صياغة إسرتاتيجية متكاملة لتنمية صادرات املؤسسات الصغري مجال خنشور و محزة العوادي، -
 .2014اإلسرتاتيجية والتنمية، جامعة مستغامن، العدد السابع، جويلية 

، جامعة بسكرة، اإلنسانية، جملة العلوم متاثل أمتكامل  9000يزو اجلودة الشاملة و اإل إدارةمجال خنشور و خري الدين مجعة،  -
 .2011، نوفمرب 23العدد
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، سلسلة جسر التنمية، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد الرابع، أفريل تجارة اخلارجيةمؤشرات أداء الحسان خضر،  -
2005. 

إصدارات عامة، التنمية االقتصادية والتطور  ،التنافسية حتدي االقتصاديات العربية، حسن احلاج و حممد عدنان وديع -
 .2005و النمو، املعهد العربي للتخطيط، الكويت،  التكنولوجي

 ،الة العلمية املستقبل االقتصادي ،إشكالية تسويق الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج قطاع احملروقات ،زة العواديمح -
 .2014 ديسمرب ،نيالثا العدد ،جامعة بومرداس

إشكالية ترقية الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات خالل الفرتة ، محزة العوادي ومجال خنشور -
)20101520(،  2016، جوان 19جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، العدد. 

جملة دراسات يف االقتصاد، ، الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات بني العوائق واآلفاق املستقبلية تنمية، محزة العوادي -
 .2015، ديسمرب ابعر، العدد ال3جامعة اجلزائر ،خمرب الصناعات التقليدية ،التجارة واملالية

دراسة حتليلية للفرتة : سياسة تنمية الصادرات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات ومتطلبات جناحها، محزة العوادي -
)20092013(،  لد2016، جوان 1، العدد 9جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، ا. 

جملة ، )2012−2008(وسبل ترقيتها خالل الفرتة رية خارج احملروقات الصادرات الصناعية اجلزائ واقع، محزة العوادي -
 .2015العدد الثالث عشر، ديسمرب ، حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية

: تنمية سلوك االستهالك املسؤول لدى املستهلك اجلزائري يف ظل غزو املنتجات الصينية للسوق اجلزائرية، زكية مقري، آسية شنة -
 .2014العدد األول، ديسمرب ، ورقلة، جامعة الة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، دراسة استطالعية

، دورية اإلدارة العامة، الرياض، الد الثاني، العدد الثاني، فيفري التنوع احملقق يف االقتصاد السعوديزين العابدين عبد ا بري،  -
2002. 

  .2002 ،ولالعدد األ جملة الباحث، جامعة ورقلة،، النمو االقتصادي يف اجلزائر تنمية الصادرات وسعيدي وصاف،  -

ية دقتصاث احبو، دعم وتطوير القطاع اخلاص كآلية لرتقية التجارة اخلارجية اجلزائرية خارج احملروقاتسفيان بن عبد العزيز،  -
 .2013 ربيع-، شتاء62و 61ان دلعدوت، ابري، لعربيةة الوحدت اسادرامركز ، عربية
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، جملة أداء تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح وخماطر الفشلشوقي جباري و محزة العوادي،  -
 .2013املؤسسات اجلزائرية، جامعة ورقلة، العدد الرابع، ديسمرب 

رنسية أسرار النجاح و الدروس قراءات يف جتربة تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة الف، شوقي جباري و محزة العوادي -
 .2013، 44العراق، العدد /جملة املستنصرية للدراسات العربية و الدولية ، املستفادة

، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، تسيري و ضمان جودة منتجات املؤسسات الصناعية اجلزائريةعاشور مزريق و حممد غربي،  -
 .2005جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي 

وزارة ، سلسلة جتارب دولية ناجحة يف جمال التصدير، اجلزء األول: التجربة الصينية يف تنمية الصادرات، احلميد رضوانعبد  -
 .2009العدد الثاني، ، التجارة اخلارجية، اإلمارات

، 06العددلة، جامعة ورقجملة الباحث، ، إدارة اجلودة الشاملة كتوجه تنافسي يف املنظمات املعاصرة، عبد الرمحان بن عنرت -
2008. 

جملة الواحات للبحوث ، االقتصاد الصيين منوذجا−اإلقالع االقتصادي واحلاجة إىل قيم هنضوية عبد الرمحان بن سانية، -
 .2015جوان ، 1، العدد 8والدراسات، جامعة غرداية، الد 

، جملة الباحث، حالة اجلزائر: الدول الناميةدور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية بعبد الرزاق موالي خلضر وشعيب بونوة،  -
 .2010−2009جامعة ورقلة، العدد السابع، 

، جامعة ورقلة، العدد السادسجملة الباحث،  ،دور مداخل التكيف التكنولوجي يف إدارة التغري يف املؤسسة، عبد القادر دبون -
2008. 

، الة العلمية، جامعة يابان دراسة يف حتليل أسباب النهضةاالقتصاد السياسي للتنمية يف العبد ا بن مجعان الغامدي،  -
 .2007العدد الثالث واألربعون، ديسمرب  ،أسيوط، كلية التجارة

، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حالة اجلزائر: آليات ضمان االئتمان و تنمية الصادراتعبد ايد قدي و وصاف سعيدي،  -
 .2002بسكرة، العدد الثاني، جوان 

الة العلمية  ،إسرتاتيجية تنمية الصادرات الصناعية اجلزائرية يف ضوء االندماج يف النظام التجاري العاملي ،عبود زرقني -
 .2014 ديسمرب ،نيالثا العدد ،جامعة بومرداس ،املستقبل االقتصادي
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، جملة جامعة فادة منها يف سوريةاالست وإمكانيةدراسة حتليلية لتجارب دول ناجحة يف تنمية صادراهتا عثمان صقر علي،  -
 .2014، 1، العدد 36تشرين، العلوم االقتصادية والقانونية، الد 

على الشركة اجلزائرية  5Sحماولة تطبيق طريقة : أمهية تطبيق أساليب اجلودة يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة  علي يوسفات، -
 .2015 جوان ،1، العدد 8، جامعة غرداية، الد جملة الواحات للبحوث والدراسات، للبناءات املعدنية

، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشلف، ما مدى االستفادة من التجربة اليابانية يف التسويق الدويل؟قدور بن نافلة،  -
 .2005العدد الثالث، ديسمرب 

 العدد الشلف، جامعة إفريقيا، مشال اقتصاديات جملة ،املصدرة اجلزائرية باملؤسسات الدويل التسوبق حبوث واقع نافلة، بن قدور -
 .2009 الثاني، السداسي السابع،

، جملة اهليكل التصديري إىلدور نظرية اإلوز الطائر اآلسيوية يف السياسة الصناعية اجلديدة يف اجلزائر للتحول كمال عايشي،  -
 .2009العدد السادس، ديسمرب جامعة بسكرة، أحباث اقتصادية وإدارية، 

جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، ، التحالف االسرتاتيجي كضرورة للمؤسسات االقتصادية يف ظل العوملةحممد األمني بن عزة،  -
 .2005جامعة الشلف، العدد الثاني، ماي 

يات مشال ، جملة اقتصاددفع الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات باستخدام مقاربة التسويق الدويلحممد براق و حممد عبيلة،  -
 .2006إفريقيا، جامعة الشلف، العدد الرابع، جوان 

 .2010 ،منالثا العدد ،جامعة ورقلة ،جملة الباحث ،إسرتاتيجية الصناعات املصنعة والصناعة اجلزائرية ،حممد زوزي -

مللك عبد العزيز، حنو جمتمع املعرفة، جامعة ا إصدارات، سلسلة التخطيط االسرتاتيجي للدول، اإلسرتاتيجيةمركز الدراسات  -
 .2010، 29 اإلصدارالرياض، 

سبتمرب مصر، جملس الوزراء، قطاع الدراسات التنموية،  جتارب دولية يف تنمية الصادرات،مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار،  -
2004. 

ة يف التصنيع للفرتة دراسة نظرية حتليلية للتجربة الليبي: إسرتاتيجية التصنيع يف الدول النامية، مريم عيسى حممد مهنى -
 .2014، 12أماباراك، األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الد اخلامس، العدد  ،1973−2010
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، سلسلة جسر التنمية، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد اخلمسون، األساليب احلديثة لتنمية الصادراتمصطفى بابكر،  -
 .2006السنة اخلامسة، فيفري 

الد اجلامعة األردنية، ، دراسات العلوم اإلدارية، العوامل احملددة لألداء التصديري للشركاتنور اهلدى حداد و هاني الضمور،  -
 .2011، 2، العدد 38

 ، العدد15لة املصرية للتنمية والتخطيط، الد ، اجتربة كوريا اجلنوبية التنموية وتشجيع الصادراتنيفني حسني مشت،  -
 .2007األول، 

 .2007جامعة ورقلة، العدد اخلامس، ، جملة الباحث إدارة اجلودة الشاملة و األداء املتميز،يوسف بومدين،  -
 

 :العلمية  المؤتمرات و الملتقيات - 4
  :المؤتمرات - 1- 4
حول األداء املتميز الدويل  العلمي ، املؤمترإدارة اجلودة الشاملة مدخل لتطوير األداء اإلداري للمنظماتأمحد بن عيشاوي،  -

 .2005مارس  9و  8، يومي كلية احلقوق و العلوم االقتصادية للمنظمات و احلكومات، جامعة ورقلة،

املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات  ،إدارة اجلودة الشاملة مدخل حنو أداء منظمي متميزعباس صالح هادي،  -
 .2005مارس  9و  8ق و العلوم االقتصادية، يومي واحلكومات، جامعة ورقلة، كلية احلقو

، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات مدخل إدارة اجلودة الشاملة كمحدد لألداء املتميز يف املنظماتقويدر عياش،  -
 .2005مارس   9و  8واحلكومات، جامعة ورقلة، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، يومي 

، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املنطلقات و األسس مع عرض ألهم االسرتاتيجيات احلديثة للتغيري: إدارة التغيريي، كمال قامس -
 .2005مارس  9و  8، يومي كلية احلقوق و العلوم االقتصادية املتميز للمنظمات و احلكومات، جامعة ورقلة،

 املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظمات ،للمنظمات االقتصادية املوارد البشرية مصدر األداء املتميزليندة رقام،  -

 .2005مارس  9و  8واحلكومات، جامعة ورقلة، كلية احلقوق و العلوم االقتصادية، يومي 
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  :الملتقيات  - 2- 4
، امللتقى العلمي الشاملة باملؤسسةالتدريب الفعال كأداة للتطبيق الناجح لنظم و برامج اجلودة إبراهيم رزوقي و حممد خثريي،  -

الوطين حول اسرتاتيجيات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية، جامعة سعيدة، كلية العلوم 
 .2009نوفمرب  11و  10االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيري، يومي 

من خالل جتربة : كمدخل إلدامة التميز و التنافسية يف منظمات األعمال  الشاملةاجلودة  إدارةالزين منصوري و مراد ناصر،  -
امللتقى الدويل حول املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع  ،املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

 .2010نوفمرب  9-8م التجارية وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية و العلو، جامعة الشلف احملروقات يف الدول العربية،

، امللتقى الوطين حول التجربة اليابانية يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والدروس املستقاة منها للجزائرالسعيد دراجي،  -
أيام وم االقتصادية، كلية احلقوق و العلإسرتاتيجية التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، جامعة ورقلة، 

 .2012 أفريل 19و18

مشروع باجنالور ومشروع ( التصديرية الصناعية للمناطق الرائدة الدولية التجارب بعض يف قراءة، محزة العوادي وعبد ا جامع -
ر، جامعة االستثمارات األجنبية املباشرة ومستقبل املناطق احلرة للتصدي :اخلامس الدويل ىامللتق، )وادي سينوس منوذجني

 .2016ماي  2526 ،بومرداس

جتارب  :مسامهة إسرتاتيجية امعات الصناعية يف رفع القدرات التصديرية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، محزة العوادي -
وترقية تأهيل املناطق الصناعية يف اجلزائر كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  :الوطين ىامللتق،  دولية خمتارة

 .2015أكتوبر  1920 ،الواقع، اآلفاق والتجارب الناجحة، جامعة قاملة: الصادرات خارج احملروقات

أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة و مواصفات اإليزو يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات عبد ا بن منصور و رشيدة أوخبيت،  -
يات التدريب يف ظل إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية، جامعة ، امللتقى العلمي الوطين حول اسرتاتيجاألعمال

 .2009نوفمرب  11و  10سعيدة، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري، يومي 

اجلزائرية مع  التسويق الصناعي كمدخل اسرتاتيجي و تنافسي لرتقية الصادرات الصناعيةعماري مجعي و طارق قندوز،  -
، امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات التطبيق على املؤسسات الصغرية و املتوسطة
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 9و  8 الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم التسيري، يومي
 .2010نوفمرب 

، امللتقى الوطين أمهية التسويق الدويل و دوره يف تنشيط املؤسسة االقتصادية اجلزائريةحمبوب بن محودة و فطيمة بن عبد العزيز،  -
 .2004أفريل  21و  20حول اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر و املمارسة التسويقية، املركز اجلامعي بشار، يومي 

امللتقى الوطين األول حول  ،الشاملة مدخل لتطوير امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية إدارة اجلودةحممد حيضية مساليل،  -
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  مارةست

اجلودة الشاملة كمحدد أساسي لرتقية صادرات : جيري الباحث دراسة بعنوان  
آراء املؤسسات الصناعية اجلزائرية خارج احملروقات، هلذا الغرض مت إعداد هذه االستمارة لسرب 

خارج قطاع احملروقات بعض املؤسسات الصناعية اجلزائرية املصدرة ب فئة من اإلطارات اإلدارية
  .يف مؤسساهتم الصادراتعن موضوع اجلودة الشاملة وأمهيتها يف ترقية 

  

يف خانة اإلجابة املقرتحة وهذا مبا يتفق ووجهة ) X(نرجو من سيادتكم وضع عالمة   
علما بأن الغاية من إجراء هذه الدراسة علمية حبتة وسوف يتم التعامل مع إجابتكم وفقا  نظركم

، شكرا على مية والسرية، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلميلقواعد األمانة والنزاهة العل
  . تعاونكم مسبقا
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