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دعــــــــــــــــاء 
سبحـان اهللا واحلمـد هللا عـدد خلقـه ورضـى نفسـه وزينـة عرشـه وميـراد كلماتـه احلمـد هللا محـدا 

 كثيـرا مبـارك
 احلمـد هللا الـذي ال الـه إال هـو احلـي القيـوم

احلمـد هللا الـذي يسمـع دبيـب النملـة السـوداء حتـت الصخـرة الصمـاء فـي الليلـة 
الظلمـاءاحلمـد لـك يـا مـن مسـع جنـوى يونـس فـي بطـن احلـوت جنـاهاحلمـد لـك يـا مـن مسـع 

 شكــوى 
 أيـوب إذ نـاداه فكشـف عنـه الوسـب، وجنـاه ورحـم إمساعيـل وفـداه

 احلمـد هللا يـا مـن خلقتنـي فحسنـت خلقـي ورزقتنـي احللـم
  والعلـم والعقـل والنجـاحأفضـل الصـالة والسـالم علـى مجيـع
  أنبيـاء اهللا ورسلـه وعلـى خامتتهـم خيـر األنـام حممـد النبـي

  واإلمـام ونـور اإلسـالم )صلى اهللا عليه وسلم(
 خيـر الصـالة والسـالم علـى املظلـل بالغمـام حممـد النبـي 
 والفـارس اهلمـام اهلـادي لإلسـالم وعلـى صحابتـه األخيـار 

 الركـع السجـود األبــرار والتابعيـن الصغـار منهــم
  والكبـار التقـاة األحـرار إلـى يــوم مــا منــه فـــرار
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تشكــــــــــــــر 
 احلمد هللا كثريا نشكره عز وجل على نعميت العلم واإلميان كما نصلي ونسلم 

 على رسوله الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم وبعد :
 أتقدم جبزيل الشكر وعظيم التقدير إىل :

 األستاذ  :بوطغان عبدالرزاق حممد لتفضله على اإلشراف على هذا البحث 
 فكان يل نعم املعلم الناصح الصبور .

 إىل أساتذيت الذين سأنال شرف مناقشتهم لبحثي هذا  ,فلهم الشكر والعرفان .
 إىل كل عمال مؤسسة تكرير السكر  ,وإىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد 

 يف إجناز هذا البحث .
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داءـــــــــــــــــإه  

أهدي ثمرة هذا العمل إلى أعز ما املك في الدنيا ،إلى كل من في الوجود بعد اهللا 

 ورسوله إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى أمي الغالية .

إلى من كلله اهللا بالهبة والوقار.....إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل 

 إسمه بكل  افتخار إلى أبي العزيز 

إلى من عرفت معهم معنى الحياة أخواتي فاطمة ،فتحية ،أتمنى لها النجاح في 

 البكالوريا .

وإخوتي أحمد وتوفيق وزوجاتهم الحاجة وأمينة، وإلى الشموع الصغيرة التي تنير 

 البيت محمد أمين و فاطمة الزهراء 

وإلى صديقات العمر بختة التي كانت سند في الدراسة ،هدى ،مليكة ،أمال ،وإلى 

 صديق الدراسة جياللي وإلى كل األصدقاء بدون استثناء.....
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 الملخص 

إن معظم املؤسسات االقتصادية متارس أعماهلا يف ظل بيئة عمل تتميز باملنافسة الشديدة والتغري املستمر يف 

الظروف احمليطة �ا وخاصة تغري ظروف السوق ورغبات الزبائن  ,لذلك ينبغي على املؤسسة االقتصادية اليت 

تسعى للوصول إىل الريادة بتطوير الصناعات الغذائية من خالل االبتكار واإلبداع يف طرق اإلنتاج والتسويق 

هلذه األخرية وكذلك حتسني وتطوير نوعية منتجا�ا وكذا ترقية عالما�ا التجارية  ,فهذا سوف يساهم يف 

إجياد وخلق الثروة واألرباح وإنشاء القيمة اليت يرغبها الزبون والسبيل الفعال خللق ميزة تنافسية مستدامة 

 تساعد على البقاء يف األسواق.

 الكلمات املفتاحية  :تطوير الصناعات الغذائية  ,امليزة التنافسية  ,التنافسية .
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فلقد أصبحت ، ونتيجة ملا تفرضه العوملة من حترير املبادالت اخلارجية وانفتاح األسواق ، اليوم أكثر من ذي قبل 

يف املنافسة والتطور  املؤسسات عرضة للخطر إن مل تواكب التغريات اليت تشهدها البيئة االقتصادية من تزايد كبري

حيث أضحى من الضروري على املؤسسات الطاحمة الستمرار نشاطها أن تعمل على ، السريع يف التكنولوجيا 

ا التنافسية بشكل يضمن هلا البقاء والنمو وأن تشجع العاملني على البحث والتطوير إلنتاج  خلق وتنمية قدرا

ن الغري الثابتة وتوقعاته وسلوكه االستهالكي الشديد  املتذبذب سلع جديدة أو سلع حمسنة إلرضاء رغبات الزبو 

ولكي تبقى املؤسسات يف حلبة التنافس البد هلا أن تعتمد على التجديد والذي يعد أحد أهم الركائز لبناء ميزة 

  .تنافسية طويلة املدى

السلسلة من مجيع االجتاهات ،  وتبدو الصناعات الغذائية على رأس األولويات يف هذا اجملال كنقطة انطالق حيرك

حيث أصبحت هنا املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي أهم املؤسسات عددا و أداءا خاصة بعد خوصصة 

  .املؤسسات الكبرية وجتزئتها إىل مؤسسات صغرية ومتوسطة 

تسويق هلذه فتطوير املؤسسات للصناعات الغذائية ال يكون إال بتطوير االبتكار واإلبداع يف طرق اإلنتاج وال

ا التجارية لضمان مكانتها يف  ا من ناحية اجلودة والسعر وكذا ترقية عالما األخرية وكذلك حتسني نوعية منتجا

األسواق احمللية والعاملية يف ظل املنافسة الشرسة اليت تواجهها اقتصاديات الدول السائرة يف طريق النمو أمام الدول 

  .املتطورة

  :اإلشكالية 

  :ية قطاع الصناعات الغذائية اخرتنا هدا املوضوع الذي سنحاول عربه اإلجابة على اإلشكالية التاليةنظرا ألمه

  كيف حتقق امليزة التنافسية يف  منتجات االستهالك الواسع؟  

  :وتندرج حتت هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية نطرحها يف النقاط التالية

  بامليزة التنافسية وإجياد سبل حتقيقها؟ ما هي  أهم املفاهيم النظرية املتعلقة -

  ما هي أهم الصعوبات اليت يعاين منها قطاع الصناعات الغذائية؟ -

  ما مدى مسامهة الصناعات الغذائية يف حتقيق امليزة التنافسية؟ -
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  :وبعد طرح التساؤالت واتضاح  إشكالية البحث قدمنا بعض الفرضيات اليت تكون منطلقا هلذا البحث كالتايل

  .صناعة املطاحن واحلليب والسكر والزيوت هلا دور كبري يف حتقيق امليزة التنافسية -

  .توجد معوقات حتد من فعالية الصناعات الغذائية -

  .يوجد عدة سياسات ملعاجلة العراقيل اليت تعوق إمكانية الصناعات الغذائية يف حتقيق امليزة التنافسية -

  :أمهية الدراسة

    :ث من خالل ما يليتأيت أمهية البح

  .معرفة السبل لتفادي اشتداد املنافسة بسبب املنتجات البديلة اليت تغطي السوق* 

، الدقيق ، احلبوب ( تعترب اجلزائر من بني البلدان اليت تعاين من تبعيتها اخلارجية يف الصناعات الغذائية مثل * 

  ).السكر، احلليب ومشتقاته 

  :أهداف الدراسة

منتجات ، صناعات غذائية ، واملتمثلة يف  ميزة تنافسية : يح كل املفاهيم املتعلقة باملوضوع العمل على توض

  .االستهالك واسع 

  .حتديد الدور الذي تلعبه الصناعات الغذائية يف حتقيق امليزة التنافسية   -

       . إ براز  أبعاد  قطاع الصناعات الغذائية للمشاركة يف حل مشاكل القطاعات األخرى   -

  .         الرتكيز على إعطاء الصناعات الغذائية أمهية ميدانية أكثر منها نظرية  -

  :أسباب اختيار املوضوع

إن سبب اختيار املوضوع يرجع إىل قلة املراجع والدراسات احلديثة املتخصصة يف جمال قطاع الصناعات الغذائية  -

  .وخاصة باللغة العربية

  :حدود الدراسة 
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  :الوصول إىل أهداف البحث مت وضع احلدود اآلتية واليت تنحصر يف بسبب 

تركيز فرع الصناعات الغذائية على إظهار اإلحصائيات والتطورات اليت تتعلق مبخرجات الصناعات الغذائية * 

  .واملتمثلة يف السلع الغذائية ذات االستهالك الواسع

  .تنافسية حماولة الربط بني الصناعات الغذائية وامليزة ال* 

  :منهج الدراسة 

  .يف حبثنا هذا قمنا باستخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يستقي معطياته من  الدراسة امليدانية

  :خطة الدراسة 

  ).فصالن نظريان وفصل تطبيقي ( مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالث فصول 

  امليزة التنافسية تنميتها ‘ تنافسية وتضمن عموميات حول ال، االسرتاتيجيات التنافسية : الفصل األول

  .وتطويرها

  امليزة التنافسية ، خطوات إدارة املنتجات ، إدارة املنتجات وتتناول أمهية إدارة املنتجات : الفصل الثاين

  .ف ي الصناعات الغذائية 

  سي دراسة ميدانية ملعمل تكرير السكر من خالل موضوع كيفية حتقيق امليزة التناف: الفصل الثالث

، أهداف املؤسسة ، وتضمن هذا الفصل حملة تارخيية عن املؤسسة ، للمنتجات ذات االستهالك الواسع 

  . واقع اجلودة وتأثريها على املؤسسة
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 :مقدمة الفصل األول

تشهد الساحة العاملية تغريات جذرية هلا أثار اقتصادية على العامل بصفة عامة وعلى الدول املتخلفة بشكل 

 خاص، حيث أصبح النظام العاملي يتميز حبركته السريعة اليت تتابع فيها التغريات مبعدالت فائقة السرعة.

فعلى الصعيد اإلقتصادي هناك اجتاه حنو عوملة اإلقتصاد مع حترير األسواق العاملية وتعزيز اإلستثمارات اخلارجية 

وظهور ثورة املعلومات التكنولوجية كمحرك رئيسي للعوملة اإلقتصادية بفضل طبيعتها التطورية ودورها يف زيادة 

التنافسية واليت تنطوي على كل ما يضفي على اإلنتاج السلعي طابع العاملية مما يزيد من قيمة املنافسة، ذا ما يدفع 

إدارة املؤسسات والدول إىل اختاذ الرتتيبات الالزمة ملواجهة مثل هذه التحديات وذلك من خالل امتالك ميزة 

تنافسية حقيقية حىت تضمن املؤسسات قدر�ا على املنافسة والدخول إىل الساحة بشكل قوي وتؤمن كذلك 

 البقاء ضمن مجاعات املنافسني والنمو اإلقتصادي.

وألمهية كل من املنافسة وامليزة التنفسية وتأثريها على املؤسسة بشكل عام وعلى جودة املنتوج بشكل خاص 

 وحتسينها من أجل التأكد من أ�ا تليب مجيع احتياجات املستهلك وشد انتباهه أكثر.
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 المبحث األول  :عموميات حول التنافسية  

كل مؤسسة تسعى دوما إىل االختالف والتميز عن اآلخرين، وذلك من خالل وضع إسرتاتيجية تنافسية حمكمة 

متكنها من حتقيق أهدافهاوهذا ما يؤدي �ا إىل احلصول على ميزة تنافسية، وهذا ما سنتطرق إليه يف املطالب 

 التالية:

 التنافسية واسرتاتيجيا�ا، أنواع التنافسية، حتليل القوى التنافسية

 المطلب األول  :التنافسية واستراتيجياتها

( مفهوم التنافسية :1  

لقد أدى حترير التجارة الدولية وفتح األسواقأمام املنتجات األجنبيةإىل جعل التنافسية أمرا حتميا أمام مراكز اإلنتاج 

 واخلدمات، إذ تعترب التنافسية التحدي الرئيسي الذي يواجه املؤسسات املعاصرة.

فأهم ما مييز النشاط االقتصادي يف الوقت احلاضر هو وقوعها حتت هاجس التنافس على الصعيد العاملي، خاصة 

1مع تالشي احلواجز اجلمركية وظهور متطلبات اجلودة العاملية.  

ويقصد بالتنافسية القدرة على مواجهة القوى املضادة يف األسواق واليت تقلل يف نصيب الشركة من السوق احمللي 

2أو العاملي، ويرتتب عن التنافسية الوصول إىل مركز تنافسي ما.  

                                                           
101،ص2001 .د .علي السلمي، إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية،دار غريب للنشر ، القاهرة، 1 

 10،ص2000.د.فريد النجار،املنافسة والرتويج التطبيقي :آليات الشركات لتحسني املراكز التنافسية، مؤسسة شباب اجلامعة للنشر، اإلسكندرية،2
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وتعرفأيضا على أ�ا :القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق األهدافمن رحبية واستقرار ومنو وتوسع 

وابتكار وجتديد، وتسعى الشركات ورجال األعمال بصفة مستمرة إىل حتسني املراكز التنافسية بشكل دوري نظرا 

3الستمرار تأثري املتغريات العاملية واحمللية.  

كما تعرف املنافسة بأ�ا  :احملرك األول القتصاد السوق، وامليكانيزم التام لتنظيم االقتصاد والديناميكية اليت ميكن 

4من خالهلا حتقيق أقصى ربح ممكن يف ظل أقصى حرية.  

5ويف تعريف أخر املنافسة هي العملية اليت حتدد زيادة مدى العمل وكثافة العمل وإنتاجية العمل.  

( االستراتجيات التنافسية :2  

6 -أنواع االسرتاجتيات التنافسية  :تتمثل أنواع االسرتاجتيات اليت تعتمد عليها يف ظل املنافسة ما يلي :  

 أوال /إستراتيجية الرائد :

إن يف السوق كل مؤسسة رائدة تبادر بتقدمي منتجات جديدة وتغري األسعار، وهي تتميز بإتباعها لنظام واسع 

للتوزيع كما نقدم احلمالت اإلعالنية والرتوجيية بشكل عام واسع، حيث حتاول باقي املؤسسات األخرى منافستها 

وذلك من خالل طرح نفس املنتج يف السوق وحىت تتجنب املؤسسة الرائدة املنافسة من التغري وحتتفظ مبكانتها يف 

7السوق ال بد هلا إتباع بعض االسرتاتيجيات الفرعية.  

                                                           
20د.فريد النجار،املنافسة والرتويج التطبيقي :آليات الشركات لتحسني املراكز التنافسية،مرجع سبق ذكره، ص . 3 

239،ص1998 .حممد فريد الصحن وعبد حممد املصري،إدارةاألعمال،الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية، 4 
20.د.فريد النجار، مرجع سبق ذكره، ص 5 

 44،ص2002 .عمار بوشناف،امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستار،علوم التسيري،جامعة اجلزائر،6
45 .عمار بوشناف، مرجع نفسه، ص 7 
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مع األخذ بعني االعتبار رخصتها يف السوق، كما تقوم جبذب مستعملني جدد حيث  -رفع الطلب األولي :

أ�م مل تكن هلم معرفة مسبقة باملنتج، ولذلك حىت تنمي الطلب على منتجا�ا فهي تسعى إىل تصور أوإجياد 

 استعماالت جديدة للمنتج باإلضافةإىل رفع مستوى االستعمال من خالل إقناع املستهلك بشراء املنتج.

وذلك بدراسة منافسيها ومعرفة نقاط ضعفهم واالستفادة منها، إذ أناملؤسسة الرائدة   -حماية حصة السوق :

تقوم دائما بتجديد منتجا�ا وتنويع أشكاهلا للمحافظة على مكانتها السوقية،وهناك ستة اسرتاتيجيات اليت تدافع 

 �ا املؤسسة الرائدة على مكانتها وهي :

  -الدفاع عن املوقع بواسطة تكثيف املنتجات.

  -الدفاع الوقائي عن طريق البدء بالقيام ببعض اخلطوات لتفادي الدخول املفاجئ للمنافسني.

  -الدفاع الوقائي حيث تبدأ املؤسسة بطرح منتجا�ا اجلديدة يف السوق قبل القيام املنافسني بذلك.

  -اهلجوم املضاد وتقوم به املؤسسة عندما يتمكن منافس ما من أخذ مكانة يف السوق.

  -الدفاع املتحرك وهو عندما تواجه املؤسسة حادة فإ�ا تقوم باالنتقال من نشاطها السابق إىل نشاطها اجلديد.

 -االنسحاب االسرتاتيجي عندما ال تستطيع املؤسسة مواجهة املنافسة فلذا تقوم باالنسحاب من القطاعات غري 

 املهمة وحتتفظ بالقطاعات املهمة.

للتمكني من الزيادة أو الرفع من أرباحها عن طريق توفري منتج جديد وذو نوعية وجودة  -توزيع حصة السوق :

 عالية وسعر معقول.
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 ثانيا/إستراتيجية المتحدي :

كل مؤسسة حتتل املرتبة الثانية والثالثة والرابعة يف السوق تكون يف وضعية املتحدي، حيث أ�ا تقوم باختبار 

والذي يتمثل يف رفع حصة السوق على حساب املنافسني اآلخرين باستعمال عدة طرق منها مهامجة الرائد النتزاع 

قسط من حصته، أو مبهامجة املنافسني هلم نفس املستوى معهم وحماولة إقصائهم ، أو اهلجوم يف أية ثغرة يف قطاع 

 معني حيث يكون املنافس من خالله ضعيفا فيه.

8وميكن مواجهة املنافسني من خالل االسرتاتيجيات التالية :  

تقوم املؤسسة املتحدية بعرض نفس املنتج الذي ينتجه الرائد لكن بسعر أقل. -إستراتيجية التحقيق :  

  من خالل إدخال منتج يتميز جبودة مرتفعة. -إستراتيجية البحث عن الرفاهية :

 :تقوم املؤسسة املتحدية مبهامجة املؤسسة الرائدة معتمدة يف ذلك على تنويع  -إستراتيجية تنوع المنتجات 

 الذواق باإلضافةإىل تصاميم املنتجات املعروفة.

  حتسني اخلدمات وتقدميها للزبون. -إستراتيجية تحسين الخدمة :

قيام املؤسسة املتحدية بإصدارأنظمة جديدة للبيع قصد تنمية  -إستراتيجية االبتكار في النموذج التوزيع:

 وتطوير حصتها يف السوق.

 من هاخالل طريقة متكنن  تقوم املؤسسة املتحدية بتخفيض تكاليف اإلنتاجم -إستراتيجية تقليص التكاليف :

 ختفيض األسعار، ويتم ذلك بفضل التموين اجليد وكذا اقتصاديات اليد العاملة.

                                                           
46 .عمار بوشناف ، مرجع سبق ذكره، ص 8 
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 املؤسسة املتحدية يكون بإمكا�ازيادة حصتها السوقية عن طريق التفوق  -إستراتيجيه االستثمار في اإلشهار :

ا خيص جمال االستثمار يف اإلشهار.معلى املؤسسة الرائدة يف  

التابع : ثالثا /إستراتيجية  

تار اهلجوم على املؤسسة الرائدة وإمكانيات ردود أفعاهلا،  تخوضعية املتحدي اليف بعض املؤسسات اليت تكون 

أن تتابع اتلجأ كل مؤسسة إىل احلفاظ على وضعيتها يف السوق باحلفاظ على زبائنها ووالءهم هلا، كما عليه

 حركات السوق وكل الظواهر والتغريات اجلديدة ملساير�ا مع وضعيتها.

المتخصص : رابعا /إستراتيجية  

صغرية من السوق إذا كانت تتخصص يف جمال أو نشاط  حصةهناك جمموعة من املؤسسات تسعى للحصول على

 معني، وتقوم بتوجيه جهود ما إليه عن طريق تعرف املنتج وكل عناصر املزيج التسويقي للزبائن.

9وحىت حتقق أي مؤسسة النجاح يف ختصصها ، جيب أن تتميز باخلصائص التالية:  

جم كاف بالنسبة للقدرة الشرائية.ح -أن تكون ذو   

  -أن يكون على طاقة كبرية.

 المطلب الثاني :أنواع التنافسية 

 تصنف التنافسية إىل:

  -التنافسية حبسب املوضوع  :وتتضمن تنافسية املنتج وتنافسية املؤسسة

                                                           
49 .عمار بوشناف ، مرجع سبق ذكره ، ص 9 
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10 *تنافسية المنتج :  

تعترب شرطا الزما لتنافسية املؤسسة لكنه ليس كاف، وكثريا ما يعتمد على سعر التكلفة كمعيار وحيد لتقومي 

تنافسية منتج معني وبعد ذلك أمر مضلال، باعتبار أن هناك معايري أخرى قد تكون داللة كاجلودة وخدمات ما 

 بعد البيع وعليه جيب اختيار معايري متكن من التعرف الدقيق على وضعية املنتج يف السوق يف وقت معني.

المؤسسة:  *تنافسية  

ويتم تقوميها على مستوى امشل من تلك املتعلقة باملنتج، فالتقومي املايل هلذا األخري يتم باالستناد اىل اهلامش الذي 

ينتجه، أما تنافسية املؤسسة فيتم تقوميها اخذين بعني االعتبار هوامش كل املنتجات من جهة األعباءاإلمجالية 

إذا قامت هذه ى وجند من بينها النفقات العامة نفقات البحث والتطوير واملصاريف املالية، ومن جهة أخر

 املصاريف والنفقات واهلوامش واستمر ذلك مدة أطول من ذلك إالإذا حققت قيمة مضافة يف كل مستويا�ا.

  *التنافسية وفق الزمن :

 وتتمثل يف التنافسية امللحوظة والقدرة التنافسية

تعتمد على النتائج االجيابية احملققة خالل دورة حماسبية غري انه جيب أن ال نتفاءل بشأن  -التنافسية الملحوظة:

هذه النتائج لكو�ا قد تنجم عن فرصة عابرة يف السوق أو عن ظروف جعلت املؤسسة يف وضعية احتكارية، 

 فالنتائج االجيابية يف املدى القصري قد ال تكون كذلك يف املدى الطويل.

وتعد مبثابة عامل هام يف حتديد مدى جناح أو فشل مؤسسة ما فهي تعرب عن جوانب التفوق  *القدرة التنافسية :

والتميز واليت حتقق للمؤسسة ميزة تنافسية، حيث ختتص بالفرصة املستقبلية وبنظرة طويلة املدى والقدرة التنافسية 

                                                           
 141،ص1،2005.علي حسن الزغيب،نظم املعلومات اإلسرتاتيجية )مدخل اسرتاتيجي(،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،األردن،ط10
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تستند إىل جمموعة من املعايري والسبل الضرورية اليت تبقي املؤسسة صامدة وسط بينة مضطربة ومن أمثال هذه 

11السبل اجلودة، السعر، مييز السلعة أو اخلدمة، املرونة وأخريا الوقت.  

  المطلب الثالث  :تحليل القوى التنافسية

تنشط املؤسسات يف بيئة تتميز بالتغري املستمر ينبغي معرفة مكونا�ا الرئيسية واجتاها�ا املستقبلية حىت ميكن التأثري 

12فيها وحتديد أثارها السلبية.  

لتنافسية واإلملام بكل ما من شأنه لوحىت تتمكن املؤسسة من البقاء املتوقع يف السوق، فهي مطالبة باملعرفة الدقيقة 

أن يساهم يف تشكيلها ، حيث مل تعد تواجه منافسني ينشطون يف نفس قطاع نشاطها فحسب، بل تعددت إىل 

 فئات Porter مساومة املؤسسة، واقتطاع جانب من أرباحها، ويف هذا السياق يعرض أخرى بإمكا�اقوى 

املنافسني وهي كالتايل  :

 -تهديدات الداخلين الجدد :

حيمل الداخلون اجلدد إىل القطاع قدرات جديدة ال ميكن جتاهلها حيث تكون هلم الرغبة يف اقتحام حصص 

السوق، وهذا ما قد خيلق قواعد جديدة ويغري من الوضعية اليت حتتلها املؤسسات ويتمثل هذا التأثري يف اخنفاض 

هوامش الربح الذي يشجع على األسعارأو االرتفاع يف التكاليف وحتدد درجة خطورة الداخلون اجلدد من خالل 

نوعية حواجز الدخول اليت يفرضها قطاع النشاط، وبناءا على ذلك هناك ستة عوامل كربى تشكل حواجز 

الدخول وهي كاأليت  :

 -اقتصاديات السوق احلجم .

                                                           
142 .علي حسن الزعيب، مرجع سبق ذكره، ص 11 

46-44 .د.عمار بوشناف،امليزة التنافسية يف املؤسسة اإلقتصادية ،مرجع سبق ذكره،ص 12 
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 -متيز املنتج .

 -اإلحتياج إىل رأس املال .

 -تكاليف التبديل .

 -الوصول إىل قنوات التوزيع .

 -السياسة احلكومية .

 -شدة التنافس  :

عتماد على خطط التسعى املؤسسات املوجودة يف نفس القطاع أن تتحصل على موقع متميز يف السوق وهذا با

مبنية على املنافسة من خالل األسعار، اإلشهار، إطالق منتج جديد، حتسني اخلدمات والضمانات املالئمة 

إىل بذل اجلهود للرد على هذه العمليات .فعهمدت، حيث س13للزبون وهلذه العمليات أثار مهمة على املنافسني

 -تهديدات المنتجات البديلة  :

تتزايد أمهية املنتجات البديلة كقوة تنافسية مؤثرة يف صناعة ما، كلما اقرتب سعرها وما تؤديه من سعر وظائف 

املنتجات احلالية املوجودة يف السوق، وقد تكون وضعية القطاع إزاء املنتجات البديلة مرتبطة بعمليات مجاعية، 

فمثال إذا مل تتمكن العملية اإلشهارية املعتمدة من قبل مؤسسة واحدة للحفاظ على وضعية القطاع إزاء املنتجات 

البديلة .

أما املنتجات اليت جيب أن تكون حمل مراقبة فهي تلك اليت يتجه تطورها حنو حتسني العالقة، اجلودة، السعر، 

ع من قبل القطاعات أين تكون هناك الرحبية مرتفعة .صنمقارنة بتلك املنتجات اليت ت
                                                           

78-77،ص1996 .نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال،مركز اإلسكندرية  ,جامعة اإلسكندرية  ,مصر  13 
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 -قوة تفاوض الزبائن  :

إن تأثري الزبائن على املؤسسة يتمثل يف قدر�م على التفاوض يف تدنية األسعار ورفع النوعية والتنويع يف اخلدمات، 

األمر الذي يكون له تأثري على مردودية املؤسسة ويكون التأثرييف احلاالت التالية  :

 جتمع املشرتين يف عملية الشراء -

 أمهية املنتوج بالنسبة للمشرتين وتوفرهم على املعلومات الكاملة. -

 سهولة احلصول على املنتجات املطلوبة وخاصة اليت تتسم بالنمطية. -

 ارتباطهم باملستهلكني مباشرة جتعلهم يف مركز قوة. -

 -قوة تفاوض الموردين  :

  يتمثل يف �ديد املوردين ومؤسسات القطاع وبالتايل على مردود يتهم، وذلك بتحكمهم يف أسعار املواد األولية

أو نصف مصنعة وزيادة على ذلك فرضهم لشروط بيع معينة أو امتالكهم احلق يف بعض األنشطة التسويقية 

كالتوزيع مثال وميكن أن يكون للموردين القدرة على التأثري يف احلاالت التالية   :

 عندما يكون العرض مركزا. -

 عدم وجود منتجات احاللية تنافس املنتجات اليت يتعامل �ا املوردون. -

 املنتجات اليت يف حوزة املوردين ضرورية لقيام املؤسسة مبهامها. -

 ضعف أجهزة التعليم و التثقيف. -

 عدم االهتمام بالبحث والتطوير -
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14 .Source : Michael porter- choix stratégiques et concurrence éd.économica-paris.1982.p04 

 

تهديدات الداخلون 
 الجدد

قوة تفاوض 
 الموردين

قوة تفاوض  شدة التنافس
 الزبائن

تهديد المنتجات 
 البديلة
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المبحث الثاني  :الميزة التنافسية 

تسعى املؤسسة دائما إىل التقدم على منافسيها وذلك من خالل وضع إسرتاتيجية تنافسية حمكمة متكنها من 

حتقيق أهدافها، وهذا ما ينشأ عنه ميزة تنافسية واليت من خالهلا تستطيع املؤسسة أن حتدد املركز الريادي بالنسبة 

ملنافسيها ونظرا ملا حتمله امليزة التنافسية من أمهية سنتطرق إليه من خالل املطالب التالية  :مفهوم امليزة التنافسية، 

حمددات امليزة التنافسية، أنواع امليزة التنافسية .

المطلب األول  :مفهوم الميزة التنافسية 

تعرف امليزة التنافسية على أ�ا  :املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء 

تزيد عما يقدمه املنافسون، ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا 

 15االختالف والتميز حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمه اآلخرون.

كما تعرف امليزة التنافسية أيضا على أ�ا :ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم حتقيقه يف حالة إتباعهاإلسرتاتيجية 

 16معينة للتنافس.

 قدرة املنظمة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل بالنسبة وتعرف أيضا على أنها :

للمنظمات األخرى العاملة يف نفس النشاط، وتتحقق امليزة التنافسية من خالل االستغالل األفضللإلمكانيات 

واملوارد الفنية واملادية واملالية والتنظيمية و املعلوماتية باإلضافةإىل القدرات والكفاءات وغريها من اإلمكانيات اليت 

                                                           
104.د .علي السلمي،مرجع سبق ذكره،ص 15 

37 .د.نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره،ـص 16 
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تتمتع �ا املنظمة واليت متكنها من تصميم وتطبيق اسرتاتيجيا�ا التنافسية، ويرتبط حتقيق امليزة التنافسية ببعدين 

 17أساسيني مها القيمة املدركة لدى العميل وقدرة املنظمة على حتقيق التميز.

 ما ختتص به املؤسسة دون غريها، ومبا يعطي قيمة مضافة إىل العمالء بشكل يزيد أو خيتلف وتعرف على أنها :

و تقدمي أعما يقدمه املنافسون يف  السوق، حيث ميكن أن تقدم املؤسسة جمموعة من املنافع أكثر من املنافس 

 18قل.أنفس املنافس بسعر 

 قوة دافعة أو قيمة أساسية تتمتع �ا املؤسسة وتؤثر �ا على سلوك الزبائن كما تعرف أيضا على أنها :

 19واملستهلكني يف إطار تعاملهم مع املؤسسة.

 بعض ة جمموعة اخلصائص أو الصفات اليت يتصف �ا املنتوج أو العالمة ، واليت تعطي للمؤسسوتعرف كذلك :

 20التفوق والسمو مقارنة مبنافسيها.

نفراد املؤسسة خباصية أو إمن خالل التعاريف السابقة والمقدمة للميزة التنافسية يمكن القول عليها أنها :

جمموعة من اخلصائص اليت متيز منتجا�ا عن منتجات منافسيها، حبيث تعمل على حتسني الوضعية التنافسية 

للمؤسسة اجتاه منافسيها .

 21وميكن للميزة التنافسية أن تتميز وتتصف باخلصائص التالية :

 -أ�ا نسبية أي حتقق باملقارنة وليس باملطلق .

                                                           
8،ص2002 .معايل فهمي حيدر، نظام املعلومات:مدخل لتحقيق امليزة التنافسية،الدر اجلامعية للنشر،القاهرة، 17 

190،ص2002.طلعت اسعد عبد ا�يد، التسويق الفعال،كيف تواجه القرن احلادي والعشرين،املتحدة لإلعالن،العدد اخلامس،مصر، 18 
.كمال رزيق ومسد ورفارس :مفهوم التنافسية،امللتقى الدويل األول حول التنافسية املؤسسات وحتوالت احمليط،قسم علوم التسيري،جامعة حممد 19

 105،ص2002 أكتوبر،30،29خيضر،بسكرة،
20.j.jaques lambin : le marketing stratégigue,2eme Edition,paris,1993,p2009 

138،ص1،2005.حسن علي الزغيب،نظم املعلومات اإلسرتاتيجية:مدخل اسرتاتيجي،دار وائل للنشر والتوزيع،األردن،ط 21 
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 -أ�ا تؤدي إىل حتقيق التفوق واألفضلية على املنافسني .

 -أ�ا تنبع من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا .

 -أ�ا تنعكس يف كفاءة أداء املؤسسة يف أنشطتها .

أو يف قيمة ما تقدم للمشرتين أو كليهما .

المطلب الثاني  :محددات الميزة التنافسية 

تتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل عنصرين أساسيينهما  :

أ -حجم الميزة التنافسية  :

يتوقف ضمان استمرار امليزة التنافسية على قدرة املؤسسة على احلفاظ عليها يف وجه املنافسة اليت تواجهها، وكلما 

كرب يف حماكا�ا أو القضاء عليها .أكرب كلما القت املؤسسات املنافسة صعوبة أكان حجم هذه امليزة 

ومتلك كل ميزة تنافسية دورة حياة كما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجات اجلديدة إذ تبدأ مبرحلة التقدمي أو 

النمو السريع،مث تليها مرحلة التبين من قبل املؤسسات املنافسة مث مرحلة الركود يف حالة قيام املنافسني بتقليد 

وحماكاة امليزة التنافسية وحماولة التفوق عليها وأخريا تظهر مرحلة الضرورة، أي احلاجة إىل تطوير هذه امليزة من 

خالل ختفيض التكلفة أو تدعيم متيز املنتج، مما يدفع املؤسسة إىل جتديد أو حتسني امليزة احلالية أو تقدمي ميزة 

 22كرب للعميل، ويوضح الشكل التايل دورة حياة امليزة التنافسية.أتنافسية جديدة حتقق قيمة 

 

                                                           
87 .نبيل مرسي خليل،امليزة التنافسية يف جمال األعمال،مرجع سبق ذكره،ص 22 
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 : دورة حياة الميزة التنافسية  IIالشكل رقم 

 (   حجم امليزة 1(ميزة تنافسية )2ميزة تنافسية )

                                                                                                   التنافسية

 

 

    التقدمي                            التبين  الضرورة      التقليد املرحلة 

ب -نطاق التنافس باعتباره السوق المستهدف 

يتمثل يف مدى اتساع أنشطة عمليات املؤسسة اليت تساهم يف حتقيق مزايا تنافسية وذلك بتحقيق وفورات يف 

التكلفة مقارنة باملنافسني ، كاإلستفادة من تقدمي تسهيالت إنتاج مشرتكة،خربة فنية واحدة، استخدام نفس منافذ 

التوزيع خلدمة قطاعات سوقية، أو مناطق، أو صناعات خمتلفة، مما يساهم يف حتقيق اقتصاديات املدى )احلجم( 

وخدمته بأقل تكلفة معني كما ميكن أيضا للنطاق الضيق حتقيق ميزة تنافسية من خالل الرتكيز على قطاع سوقي 

 23أو تقدمي منتج مميز له.

 

 

 

                                                           
88ـ87 .نبيل مرسي خليل،مرجع سبق ذكره،ص  23 
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المطلبالثالث:أنواع الميزة التنافسية 

 24هناك نوعني من امليزة التنافسية مها:

 -التكلفة األقل  :

كرب من منافسيها وحتقيق املؤسسة هذا النوع من امليزة التنافسية أبالضغط على التكاليف وأدائها لوظائفها بكفاءة 

كفاءة  ,رخص املواد األولية، االستغالل األفضل للطاقات اإلنتاجيةأمن خالل تلك التكنولوجيا األكثر تطورا، 

فعالية نظم اإلنتاج ونظم الصيانة وكفاءة فعالية عمليات النقل والتخزين . ,العمليات التسويقية 

  -تميز المنتج :

التميز يف السلعة واخلدمة املقدمة سواءا على مستوى اجلودة، اإلبداع التكنولوجي أو خدمات ما بعد البيع .

وتستطيع املؤسسة حتقيق هذا النوع من امليزة التنافسية من خالل التميز يف نوعية وجود املواد األولية، التميز يف 

أساليب البيع وإمكانية احلصول على السلعة من أي مكان ويف أي وقت، التميز يف طريقة منح السلعة .

 

 

 

 

 
                                                           
08 .معايل فهمي حيدر، مرجع سبق ذكره،ص 24 
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المبحث الثالث  :تنمية وتطوير الميزة التنافسية 

 سبل جديدة وأفضل للمنافسة، واكتشافتقوم املؤسسات بتنمية وتطوير مزايا تنافسية جديدة من خالل إدراك

وذلك بواسطة ابتكار حتسينات وتطورات مستمرة يف التكنولوجيا يف املنتج يف أساليب التسويق، ويف أساليب 

العمليات اإلنتاجية، واليت ال تتم إال باستخدام البحث والتطوير وتنمية القدرات اإلبداعية ومهارات األفراد .

وهذا ما سنتطرق إليه يف املطالب التالية  :

مراحل تطور امليزة التنافسية، مصادر امليزة التنافسية وأسباب تطورها، عوامل جناح بناء وتأكيد امليزة التنافسية 

للمؤسسة 

 25المطلب األول  :مراحل تطور الميزة التنافسية

إن كل مرحلة ختتلف يف خصائصها ودورها من دولة إلىأخرى وليس من الضروري أن متر من خالل هذه املراحل 

وبنفس ترتيبها، إذ متثل املراحل الثالث األوىل فرتة االرتقاء املتوايل )املتصاعد( للمزايا التنافسية أما املرحلة الرابعة 

فهي مرحلة تفسري إلىاالحنرافأو اهلبوط يف النهاية .

 

   

  

 

                                                           
 .مها حممد مصطفى الشال،بناء القدرة التنافسية للصناعة املصرية يف ظل املتغريات العاملية اجلديدة،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم 25

 17-16-15،ص2002اإلدارية،القاهرة،

مرحلة الدفع من 

خالل العوامل 

 اإلنتاجية

مرحلة الدفع من 

 خالل اإلستثمار

مرحلة الدفع من 

 خالل اإلبتكار

مرحلة الدفع من 

 خالل الثورة
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أوال  :مرحلة الدفع من خالل العوامل اإلنتاجية 

 و اإلنتاج األساسيةيف هذه املرحلة تستند مجيع الصناعات الناجحة دوليا يف تنافسينها وبشكل منفرد على عوامل 

تتضاءل يف هذه املرحلة أمهية احملددات األخرى للميزة التنافسية .

ولكن االعتماد على عوامل اإلنتاج فقط جيعل من امليزة التنافسية ميزة هشة ميكن فقدا�ا بسرعة أي تكون غري 

 26مستقرة.

ثانيا  :مرحلة الدفع من خالل االستثمار 

هذه املرحلة مبنية على رغبة وقدرة الدولة يف االستثمار بشكل متواصل وهي باالستثمار بالتسهيالت اإلنتاجية 

احلديثة والتطور التقين .

ويف هذه املرحلة كذلك ال يقتصر األمر على تطبيق التقنيات بل يتم إجراء حتسينات عليها، وتأيت املزايا التنافسية 

من توافر عوامل اإلنتاجباإلضافةإلىإسرتاتيجية الوحدة االقتصادية واهليكل وطبيعة التنافس يف السوق احمللي، 

وكذلك ال يكون الطلب احمللي على درجة عالية من التعقيد، وال تكون الصناعات املرتبطة و املساندة متطورة إىل 

حد كبري وتتصف هذه املرحلة غي الغالب بزيادة يف املستوى التوظيفي وارتفاع معدالت األجورأوأسعار 

املدخالت .

وتتسم امليزة التنافسية يف هذه املرحلة بأ�ا أكثر استقرارا أو تقدما عنه يف املرحلة األوىل .

ثالثا  :مرحلة الدفع من خالل االبتكار 

يف هذه املرحلة تتفاعل كافة حمددات امليزة التنافسية بشكل ديناميكي وتكون موجودة يف مدى واسع من 

الصناعات اليت تتنافس يف السوق العاملية بنجاح ويكون طلب املستهلك أكثر تعقيدا بسبب ارتفاع مستوى 

الدخول الفردية وارتفاع مستوى التعليم والرغبة املتزايدة يف احلصول على الرفاهية وهنا يبدأ تكوين جتمعات صناعية 

األكثر املرتبطة واملساندة ذات املستوى العاملي اليت تتنافس دوليا يف إجراء الصناعات من خالل تطوير الصناعات 

متايزا .

                                                           
 18-17- 16 .مها حممد مصطفى ,مرجع سبق ذكره،26
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وهنا يصبح اقتصاد الدولة اقل عرضة للتقلبات االقتصادية واألحداث اخلارجية وقد توصلت العديد من الدول 

املتقدمة كربيطانيا وأمريكاوالسويد إىل هذه املرحلة، وما زالت بعيدة املنال على اغلب الدول النامية .

رابعا  :مرحلة الدفع من خالل الثورة 

يتم االخنفاض يف هذه املرحلة، حيث يصبح االقتصاد مدفوعا بالرتاكم السابق للثورة ويصبح اقل حكرا على توليد 

ثورة جديدة، وتبدأ الشركات يف فقدان امليزة التنافسية من خالل عدة أشكال منها حصار املنافسة وعمليات 

االبتكار وفقدان املوظفني لدوافع النجاح وتركيز السياسات احلكومية على إعادة توزيع الدخل بدال من توليدها، 

وهنا تبدأ شركات الدولة يف فقدان امليزة التنافسية لصاحل الشركات األجنبية .

ونستخلص من عرض هذه املراحل التنافسية انه البد من ضرورة سعي الدول عامة و الدول النامية خاصة إىل 

العمل على االنتقال التدرجيي عرب مراحل منو للميزة التنافسية واىل اختاذ السياسات واإلجراءات الكفيلة بدعم امليزة 

التنافسية اليت تعتمد على عوامل اإلنتاج يف املقام األول، نظرا ملا تتسم به هذه امليزة من طبيعة هشة، غري مستقرة 

تعرض حتقيق النمو يف امليزة التنافسية واالجتاه إىل املراحل األخرى اليت تتضمن ميزة أكثر استقرارا ومنوا، وتواجه 

الدول النامية يف حتقيق ذلك ضرورة تنمية حمددات امليزة التنافسية .

المطلب الثاني  :مصادر الميزة التنافسية وأسباب تطويرها 

 تعترب مصادر امليزة التنافسية متعددة نذكر أمهها  : -مصادر الميزة التنافسية :1

االنفجار املتزايد يف عدد املؤسسات والذي صاحبه انفجار تنافسي على املستوى الوطين والعاملي  *اإلبتكار :

أدىإىل تصاعد اهتمام املؤسسات باالبتكار والرتكيز عليه إىل درجة اعتباره احلد األدىن يف األسبقيات التنافسية إىل 

جانب التكلفة واجلودة، وأصبحت هذه القدرة مصدرا متجددا للميزة التنافسية والظروف التنافسية مل يعد االبتكار 

مقتصرا على املؤسسات الكبرية أي التقدم املفاجئ الذي يغري قطاع السوق واملنتج، بل يتعدى إىل املؤسسات 

 27املتوسطة والصغرية واليت تنظر إىل  االبتكار مبفهوم التحسني.

                                                           
 .سامل عطية فاطمة ،وآخرون،إدارة اجلودة الشاملة لزيادة تنافسية املؤسسات،مذكرة خترج  ماجستري علوم التسيري ختصص إدارة أعمال ، 27

 21،ص2007شلف،
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جة ركاب جديدة الرحالت البعيدة املدى ادر BRITICH AIRWAYمثال يف قطاع اخلدمات استحدثت شركة 

أمستها املسافر العاملي اجلديد وتأيت اخلدمة يف تلبية حاجات رجل األعمال الباحث عن وفرة يف كلفة السعر آو 

السائح الباحث عن نسخة اكرب واستقاللية أكثر مما حيصل عليه يف الدرجة السياحية العادية .

إدارة اخلدمات ميزة تنافسية أكثرأمهية مما كان عليه يف السابق،  وإدارة اإلنتاج أ يعترب الوقت سواءا يف  *الزمن :

    فالوصول إلىالزبون أسرع من املنافسني ميثل ميزة تنافسية ميكن حتديد امليزات التنافسية على أساس الوقت

 28كاآليت :

 -ختفيض زمن تقدمي املنتجات إلىاألسواق ويتحقق ذلك من خالل اختصار زمن دورة حياة املنتج .

 -ختفيض زمن دورة التضيع للمنتجات .

 -ختفيض زمن دورة للزبون .

 -االلتزام جبداول زمنية حمددة وثابتة كتسليم املكونات الداخلية يف عملية التضييع .

فوقت معني نعيش حتما  ,ة لتسليم املكونات الداخلية برو رصيد اخلأإذا كانت املعرفة هي حصيلة  *المعرفة :

حالة "انفجار املعرفة "حيث أصبحت هذه األخريةاألكثرأمهية يف خلق امليزة التنافسية  .

ويف ظروف التطور السريع يف األسواق والتكنولوجيا واملنافسني، فان املؤسسات الناجحة هي اليت ختلق بشكل 

منسق املعرفة اجلديدة وجتسدها يف تكنولوجيا وأساليب وسلع وخدمات جديدة وتتميز املؤسسات اليت تتنافس 

 أنواع  :3على أساليب املعرفة إىل 

 -مؤسسات نشاطها األساس هو خلق املعرفة مثل مراكز البحث والتطوير، شركات تصميم الربجميات .

  -مؤسسات تستلزم تقدمي اخلدمة فيها معرفة كثرية مثل املستشفيات  ,اجلامعات .

 -مؤسسات حباجة إىل املعرفة بشكل متزايد لتطوير اخلدمات للمحافظة على الزبائن مثل البنوك، اخلطوط اجلوية .

                                                           
 21 .سامل عطية فاطمة ،وآخرون،مرجع سبق ذكره،ص28
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إىل  األمر لكن حصول املؤسسة على ميزة تنافسية ال يكفي، فيجب احملافظة عليها وتنميتها وتطويرها كلما دعى

ذلك .

 29 -أسباب تطور الميزة التنافسية :2

 ميكن للتغري التكنولوجي أن خيلق فرصا جديدة يف جماالت عديدة، تصميم املنتج  *ظهور تكنولوجيا جديدة :

باستعمال اإلعالماآليل، طرق التسوية العصرية عرب االنرتنيت أو ما يسمى التسويق االلكرتوين .

خر مرحلة من دورة احلياة امليزة التنافسية .آوتظهر حالة املؤسسة إىل تقدمي تكنولوجيا جديدة عند 

من اجل ختفيض التكلفة أو تدعيم املنتج ومن املرحلة األخرية تبدأ املؤسسة يف جتديد و تطوير وحتسني امليزة 

كرب للزبون .أالتنافسية احلالية أو تقدمي تنافسية جديدة وحتقيق قيمة 

 عندما يقوم الزبائن بتنمية حاجات جديدة لديهم أو تغيري  -ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغييرها :

أولويات احلاجات فعن احلاجات مثال :هذه احلالة حيدث تعديل يف ميزة تنافسية جديدة .

 عادة ما تتأثر امليزة التنافسية يف حالة حدوث تغريات جوهرية يف تكاليف  -تغيير تكاليف المداخالت :

املدخالت مثل  :اليد العاملة، املواد األولية، اآلالت، ....إخل 

 تتمثل هذه املتغريات أساسا يف طبيعة القيود احلكومية يف جماالت مواصفات  -التغيير في القيود الحكومية :

املنتج ، محاية البيئة من التلوث، قيود الدول إلىاألسواق  .

المطلب الثالث  :عوامل نجاح ، بناء وتأكيد الميزة التنافسية للمؤسسة 

تعترب امليزة التنافسية نظاما متكامال يضم جمموعة متكاملة من القدرات اليت تعرب عن جوانب خمتلفة من منظومة 

وحيقق االستثمار االجيايب لتلك القدرات التنافسية املتكاملة تفوق للمنظمة التسويقي والعمل اإلنتاجي،اإلداري، 

مسح تاملنظمة على منافسيها منخالل خلق الفرص اجلديدة يف السوق والريادة يف استغالهلا باجيابية قبل أن

                                                           
.60 .عمار بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص 29 
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للمنافسني القدرة على الدخول فيها، وكذلك اخرتاق جمال تنافسي جديد مبنافسة شركات كانت حتتل املركز 

 30.التنافسية األقوىاألقوى فيه، واإلسهام يف تكوين الصورة املستقبلية للمنظمة من خالل السعي الحتالل املراكز 

ؤسسة على توافق العوامل التالية  :للمويتوقف بناء وتعزيز امليزات التنافسية 

 -حتسني جودة املوارد املستخدمة يف حتقيق املنتج وتعظيم عائدها .

 -تطوير وتفعيل العمليات من خالل استعمال األساليباإلدارية احلديثة، كإعادة اهلندسة، إدارة اجلودة الشاملة، 

والتحسني املستمر يف األداء .

 -اختاذ االسرتاتيجيات املالئمة ملواجهة املنافسني يف ظل البيئة التنافسية للمؤسسة، سواء باختاذ إسرتاتيجية 

 جمال املنافسة بالرتكيز على جمال معني من القطاع .يرو تغيأالتحالف معهم أو االلتحام باملوردين، 

 -خلق وتنمية أسواق جديدة مل تكن موجودة من قبل، مما مينح املؤسسة األسبقية يف االستثمار فيها والتمتع مبركز 

تنافسي منفرد فيها، وكذا البقاء أطول فرتة ممكنة قبل دخول املنافسني هذه األسواق .

و سعره، بل االعتماد على مجيع طاقات وقدرات اإلدارة أ -عدم اقتصار جهود املنافسة على جودة املنتج 

للوصول بطريقة أكثر سرعة وفاعلية األسواقوإرضاء العمالء .

 -التنسيق والتكامل بني كافة األنشطة والفعاليات اليت تقوم �ا املؤسسة بدءا من تصميم املنتج أو اخلدمة ووصوال 

إىل اخلدمات ما بعد البيع .

دف التصدي لقدرة حماكاة املنافسني به -ضرورة ابتكار وتطوير ميزات تنافسية جديدة وتوظيفها بطريقة فعالة 

مليز�ا التنافسية احلالية .

قل وقت ممكن، باعتبار الوقت عامل رئيسي للتنافس واستثمار أ -تركيز جهود بناء وتنمية امليزات التنافسية يف 

عامل الوقت إلبداع ميزات جديدة والوصول �ا إىل السوق قبل املنافسني .

                                                           
107علي السلمي،إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية،مرجع سبق ذكره،ص .30 
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 -تنطلق جهود بناء وتعزيز امليزات التنافسية من دراسة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة لرصد الفرص 

والتهديدات، ونقاط القوة والضعف، واليت على ضوئها يتم وضع اخلطط اإلسرتاتيجية لبناء وتعزيز امليزات التنافسية 

جبدارة وفعالية على كافة املستويات، وكذا توظيفها يف القيادات اإلدارية الفعالة والواعية .

على املؤسسة أن تدرك طبيعة امليزة التنافسية اليت متتلكها واليت متكنها من التصدي حلدة املنافسة وللحيازة على 

مركز تنافسي قوي يف السوق، وهذا ال يكتمل إالإذا تعرفت املؤسسة على مصادر ميز�ا حىت تبقي عليها نوعا من 

الضبابية والغموض بغية جعل حماكا�ا من قبل املنافسني مسألة صعبة  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصــــل األول                               :اإلستراتيجيــات التنافسيـــة
 

 27 

خاتمة الفصل األول  :

يؤثر مستوى التطور التكنولوجي من الناحية التقنية واملعلوماتية على العمليات اإلنتاجية واإلدارية يف املؤسسة 

اإلقتصادية وعلى جودة منتجا�ا وخدما�ا .

حيث مل يسبق إن شهد العامل تسارعا يف التطور التكنولوجي كالذي حيدث حاليا والذي أدى إىل اخرتاق مجيع 

أوجه احلياة العصرية، وهذا ما جعل املستهلك يتطلع دائما حنو األفضل واألجود، ذلك بتعدد مصادر امليزة 

التنافسية منها ما هو تكنولوجي، تنظيمي، ...، إخل وكذلك هذه العناصر تساهم يف حتقيق اجلودة املطلوبة 

  عالقة وثيقة مع العمالء.للمنتجات وخلق
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 : مقدمة الفصل الثاني

مجيع املؤسسات على اختالف األنشطة اليت متارسها )صناعية، خدمية( تعمل باستمرار على تطوير منتجا�ا 

القائمة أو تقدمي منتجات جديدة لكي تتمكن من مواكبة التغريات والتطورات احلاصلة يف البيئة احمليطة سواء على 

صعيد األسواق وأذواق وحاجات الزبائن واألمناط االستهالكية والتكنولوجيا، وهذا ال ميكن أن يتم إال من خالل 

إجراء التعديالت والتحسينات على خطوط منتجا�ا من خالل تطويرها وإضافة خصائص جديدة هلا تزيد من 

املنافع اليت حيصل عليها الزبائن أو إضافة منتجات جديدة تليب احتياجات األسواق وحتقق النمو اإلستمرار والبقاء 

 يف تلك األسواق وحتقيق األهداف البيعية والرحبية.
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 المبحث األول  :أهمية إدارة المنتجات

إن مهام إدارة املنتجات متثل عصب دميومة املؤسسة يف األسواق وقدر�ا على االستجابة على متطلباته والتفوق 

على املنافسني سواءا من خالل تطوير املنتجات القائمة أو تقدمي منتجات جديدة ويف هذا املبحث سوف نتطرق 

 إىل املطالب التالية  :مفهوم إدارة املنتجات، أهدافإدارة املنتجات، خطوات عملية إدارة املنتجات.

المطلب األول  :مفهوم إدارة المنتجات 

 -إدارة املنتجات هي اجلهة املسؤولة عن حتديد مميزات املنتج اليت متيزه عن منتجات املنافسني أي حتديد خصائص 

املنتج والفوائد اليت حتققها للزبون ومتيزه عن املنتوجات األخرى يف السوق ,وهي أيضا تتضمن تشكيلة واسعة من 

األنشطةاإلدارية تبدأ من وقت إجياد فكرة جديدة ملنتج جديد لتزويد الدعم يف النهاية إلىاإلنتاج وتقدميه للسوق، 

وشراء الزبون له، وكذلك تطوير منتجات وإضافة خصائص أو منافع جديدة جتعلها قادرة على تلبية حاجات 

 31الزبون، وجما�ة املنافسة.

 -ميكن تعريفها من منظور تسويقي بأ�ا تلك اإلجراءات املرتبطة بوضع وحتليل  ,وتنظيم، وختطيط، وتنفيذ 

والتحكم باملنتجات احلالية واملعدلة وخصوصا اجلديدة منها ومبا يشبع حاجات ورغبات املستهلكني احلاليني 

 32واحملتملني من جهة وحيقق أهداف املؤسسات املعنية من جهة أخرى.

 33 -جمموعة األنشطةاإلدارية الالزمة لتصميم وتشغيل والرقابة على العملية التحويلية.

                                                           
 31،ص2011،عمان،1.حممد جاسم الصميدعي،د.ردينة عثمان يوسف،إدارة املنتجات،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،ط31

29،ص2004، األردن،2.حممد إبراهيم عبيدات،"تطوير املنتجات اجلديدة )مدخل سلوكي("،دار وائل للنشر ،ط 32 
14،ص1999.حممد توفيق ماضي، إدارة النتاج والعمليات،مصر، اإلسكندرية،الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، 33 
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 -السياسة املتعلقة بصنع القرار اإلداري يف جمال وظيفة إدارةاإلنتاج .

 34وتعين الفعاليات املتعلقة باحلصول على عوامل اإلنتاج واستخدامها لغرض صناعة بضاعة أوتقدمي خدمة معينة.

ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ أنإدارةاإلنتاج  :

 *أ�ا عملية صنع القرارات املتعلقة بتصميم نظام العمليات وتشغيلها لتحقيق هدف معني .

 *أ�ا عملية التوجيه والسيطرة على نظام العمليات يف ظروف البيئة الداخلية واخلارجية لتحقيق هدف معني .

 *أ�ا عملية التخطيط والتنظيم للعمليات )سواء كانت إنتاجيةأو خدماتية( والرقابة عليها لتحقيق أهداف 

املؤسسة، واليت ترتكز على ثالثة مداخل  :مدخل الوظائف، مدخل القرارات، مدخل النظم، واليت من خالهلا 

ترقى املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل جانبني مها   :

 -التكامل بني املداخل إلعطاء مرونة عالية لإلدارة .1

 -كو�ا وظيفة إسرتاتيجية تتعلق بالتصميم والتشغيل وفق منظور اسرتاتيجي .2

المطلب الثاني  :أهداف إدارة المنتجات 

إن لكل إدارةأهدافا تسعى لتحقيقها فبدون وجود هذه األهداف ال يوجد لدى هذه اإلدارةأي نشاط ألن مجيع 

األنشطة توجه من األهداف اليت متثل املوجه ودليل العمل ألي نشاط، ومن الطبيعي أن ختتلف هذه األهداف من 

منظمة ألخرى ومن إدارةألخرى، ومنها إدارة املنتجات باعتبارها اإلدارة اليت تسعى لتقدمي أفضل املنتجات  اليت 

 ومن هذه األهداف جند :35حتقق للزبائن اإلشباع والرضا وختلق الوالء للمنظمة ومنتجا�ا

                                                           
 34 22،ص2001،عمان،دار الصفاء للنشر والتوزيع،1.خضري كاظم حممود ،هايل يعقوب فاخوري،إدارة اإلنتاج والعمليات،ط

27-26.د.حممد جاسم الصميدعي و د.ردينة عثمان يوسف، مرجع سبق ذكره،ص 35 
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 إنتاج منتجات تتالءم مع مؤشرات وحاجات الزبائن. -

 دراسة األسواق لتحديد حاجات ورغبات الزبائن. -

 تطوير املنتجات وفقا ملؤشرات طلب وأذواق الزبائن. -

التخطيط ملنتجات جديدة تواكب احلركة املستمرة يف البيئة احمليطة، ومنها االجتماعية واالقتصادية،  -

 التكنولوجية والثقافية.

 الزيادة يف احلصة السوقية من خالل تقدمي منتجاتأفضل واحملافظة عليها. -

 مواكبة التطور يف تقدمي املنتجات من قبل املنافسني والصمود أمامهم. -

 الوصول إلىاألسواق املستهدفة من خالل توفري املنتجات. -

 اخرتاق األسواق من تنمية وتطوير منتجات ذات قاعدة تنافسية قوية. -

 حتقيق أهداف رحبية من ما تقدمه من منتجات تليب حاجات ورغبات الزبائن. -

 خلق صورة اجيابية عن املنظمة من خالل التمايز يف املنتجات املقدمة. -

 تطوير خطط اإلنتاج من خالل : -

 توسيع مزيج املنتجات بإضافةأصنافأوأشكاألو منتجات جديدة أو تطوير ما هو قائم من منتجات. •

 حتديد خط املنتج أو املنتجات. •

حتديث خطوط املنتجات  . •

االبتكار واإلبداع والتميز يف إنتاج املنتجات . -

تسهيل عمل إدارة التسويق واملبيعات . -

التنبؤ باملبيعات املتوقعة للمنتجات املقدمة . -
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تقدير حجم التكاليف واإلنفاق على خطوط اإلنتاج وعمليات التعدين والتطوير وإضافة املنتجات  -

اجلديدة .

تطوير مهارات وخربات العاملني على عملية اإلنتاج . -

 االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية. -

 اإلدارات األخرى للمنظمة.التنسيق والتكامل مع  -

الثالث :خطوات عملية إدارة المنتجات  المطلب

إنإدارة املنتجات باعتبارها إحدىاإلدارات ذات التأثري الكبري على عمل املنظمة، لذا فإن هناك العديد من اخلطوات 

اليت جيب إتباعها من أجل اإلطالع مبهامها على الوجه األكمل، وإن هذه اخلطوات تصلح ألية منظمة أوإدارة 

ترغب يف النجاح والتفوق، وهي خطوات متعاقبة ومتسلسلة وهي امتداد ملا هو حمدد يف اإلدارة العليا وإدارة 

التسويق، وهذه اخلطوات موضحة كما هي  :

 -تحديد األهداف العامة بناءا على التحليل االستراتيجي  :1

كما هو معروف بالفكر االسرتاتيجي فإن حتديد األهداف العامة للمنظمة هي من مسؤولية اإلدارة العليا فيها، 

وإن هذا التحديد يتم وفقا لرسالة أو مهمة املنظمة، فمثال مهمة منظمة األعماإلنتاج املنتجات وتوفريها لألسواق 

املستهدفة، فإن مثل هذه املهمة هي اليت حتدد ماهي األهداف العامة الواجب الوصول إليها من حيث نوع 

املنتجات، كمية املبيعات، األرباح، حجم التوسع على مستوى السوق الداخلية أواألسواق اخلارجية وغريها .
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إناألهداف العامة اليت يتم حتديدها ضمن هذا املستوى من اإلدارة تتصف بكو�ا أهدافا طويلة األجل )عشر 

سنوات فما فوق(، ويتم وضعها اعتمادا على التخطيط االسرتاتيجي للمنظمة وهي األسلوب السائد يف التخطيط 

يف الوقت احلايل .

 -األهداف الخاصة باإلدارة الوسطى )إدارة التسويق الصناعي( : 2

تتوىل إدارة املنتجات باعتبارها إحدىاإلداراتالوسطى يف املنظمة عملية التخطيط ألنشطتها وحتديد األهداف 

الواجب حتقيقها هلذه اإلدارة .يتصف التخطيط يف هذا املستوى التنظيمي بكونه ختطيطا متوسط أو قصري املدى 

)أقل من ثالث سنوات(، مع ذلك فإن دور التخطيط إلنشاء مصنع أو شراء معدات رأمسالية تتصف بكو�ا 

أطول بكثري مما هو للتخطيط حلاجات الزبون واملنتجات القائمة، وإن التخطيط للمنتجات القياسية يقع ضمن 

التخطيط املتوسط املدى،ولكن باإلمكانأن يكون األجل القصري )عام واحد أو أقل( وفقا لنوعية املنتج والسوق 

وكذلك نوع التخطيط املعتمد من قبل إدارة املنتجات والتنفيذ .

 -التعرف على المشاكل والمعوقات  :3

وفق هذه اخلطوة يتم تشخيص وحتديد املشاكل اليت تواجه عملية التنفيذ، مثل املوارد الداخلة يف صناعة املنتج، 

عدم إيفاءا�هزينأو حدوث عطل يف الرتكيبات، اخنفاض حجم املبيعات، وإيرادات املبيعات، اخنفاض احلصة 

السوقية والرحبية، مدى جناح املنتجات املقدمة .مث حماولة حصر إبعاد تلك املشاكل وتأثريا�ا ومن مث وضع 

 الالزمة ملعاجلتها .اإلجراءات التصحيحية

 -تحديد جميع البدائل الممكنة من أجل حل المشاكل :4
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حتاول إدارة املنتجات أن تضع عددا من البدائل ملواجهة وحل املشاكل اليت تواجه عملية حتقيق األهداف، وحتاول 

هذه اإلدارةأن ختتار البديل األحسن من بني البدائل املتوفرة ,وأن البديل املختار هو ذلك البديل العملي واملرغوب 

و ا�دي والذي يساعد على حل املشكلة بأقل تكلفة ووقت، وأن يكون ضمن إمكانياتإدارة املنتجات وقابل 

للتطبيق، ففي حالة عدم وجود طلب يف سوق ما فإ�ا تبحث عن أسواقأخرى، ويف حالة عدم وفاء ا�هز بالعقود 

املربمة فإ�ا سوف تبحث عن جمهزين أكثر التزاما ووفاءا بالوعود وغريها .

 : (Cout etBénéficie) -تحليل التكاليف والفوائد 5

إن عملية صنع القرار هي اخلطوة التالية واليت تتم باستخدام �ج عقالين، وتقوم على أساس حتليل التكاليف 

 بالنسبة ألي بديل من القرارات املزمع اختاذها، وبالتايل فإنه البد أن يتم املوازنة بني التكاليف املتوقع (CB)واملنافع 

حتملها �ذا القرار أو ذاك، وبني املنافع أو الفوائد املتوقع احلصول عليها من هذا القرار، وإن هذه املوازنة على 

الرغم من أمهيتها إال أ�ا ال جيب أن تكون احلكم النهائي على القرار املتخذ، بل جيب أن يتم التحقق من أن 

القرار ممكن التنفيذ ويؤدي إىل حل املشكلة حال جذريا أو أنه ال حيل .

 -اتخاذ القرار  :6

القرارات اليت تتخذها إدارة املنتجات قرارات عقالنية تستند على قاعدة واسعة من املعلومات واليت متكنها من 

إجراء املوازنة املطلوبة ما بني التكاليف واملنافع و إمكانيةتطبيق هذا القرار على الواقع إالأن هناك بعض االعتبارات 

اليت قد تدخل وتؤثر على طبيعة القرار وخاصة يف الظروف االستثنائية واليت تتطلب السرعة يف اختاذ القرار حىت إذا 

كان على حساب املوازنة بني التكاليف واملنافع، فمثال املعاملة باملثل قد يكون القرار هذا غري عقالين ولكن 

تضطر اإلدارة الختاذ، أو عدم وفاء املورد يف جتهيز املنظمة مبا حيتاجه من مواد إلدامة عملية اإلنتامجما جيعل 
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املنظمة تبحث سريعا عن مورد آخر قد يكون ذو كلفة أعلى لكنها مضطرة لذلك حىت ال يتوقف اإلنتاج مما 

ينعكس على جداول تقدمي املنتجات اجلديدة األسواق .

 -وضع خطة التنفيذ  :7

إنأي قرار يبقى دون فائدة ويبقى حربا على ورق إذا مل ينقل إىل الواقع التنفيذي، أيأن يتم توجيه العاملني للقيام 

بعملية التنفيذ والقيام باألعمال املكلفني �ا، لذلك تقوم اإلدارة بتكليف العاملني وكال حسب موقعه يف اهليكل 

التنظيمي واملهام املوكلة إليه ومن هنا جيب على اإلدارة اختيار العاملني اجليدين وذوي الكفاءة ممن لديهم 

االستعداد للتنفيذ وفق اخلطة املوضوعة مع األخذ بعني االعتبار التفاوت يف القدرات لدى األفراد .

 -بناء التنظيم  :8

إن بناء هيكل إسرتاتيجية املنتجات البد أن يتبع بإسرتاتيجية العمل التنفيذي ذات الصلة، إن بناء إسرتاتيجية 

العمل التنفيذي يتطلب البحث يف مسألة حتديد العاملني، اللذين يتحملون مسؤولية التنفيذ  ...وعليه فإن هناك 

عدة قرارات الواجب األخذ �ا منها  :

 عدد األفراد الواجب جتنيدهم)تعيينهم(. •

من هم األفراد الذين حتتاجهم إدارة املنتجات، وما هي خصائصهم من حيث مستوى التعليم  •

 والتأهيل العلمي، اخلربة واملعرفة، املالمح الشخصية والسلوكية  ...اخل.

 وضع املعايري اخلاصة باالختبار والتعيني. •

وضع الربامج التدريبية الالزمة لتأهيل هؤالء األفراد . •

 -التحفيز )الدافع(، التحكم، التوجه  :9
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أحد املفاهيم املعروفة يف أدبياتاإلدارة، واملنهج املتبع ضمن هذا املفهوم هو تشجيع أعضاء الفريق من العاملني 

للعمل وفق أهداف حمددة البد من الوصول إليها، وبعد ذلك يتم تقييم األنشطة املنفذة دوريا، وإن الكثري من 

 36العلماء واخلرباء يف السلوك التنظيمي قد اقرتحوا إتباع أحد النظريات التالية ضمن اإلدارةباألهداف.

 Herzbergنظرية العامل املزدوج لـ  •

 Vroomنظرية التوقع لـ  •

 Mcclellandنظرية دوافع اإلجناز لـ  •

 Maslowنظرية تسلسل احلاجات لـ  •

إن مسألة حتفيز القوى العامة له أثر بالغ يف دفع وتأثري العمل واألداء العايل والكفاءة ,إن منهج العمل بفريق 

واحد يساعد على االجناز األفضل مع التأكيد على أن كل عضو من الفريق سوف حياسب على األهداف احملددة 

هلذا الفريق، مثل هذا املنهج يساعد على تكامل جهود فريق العمل وحتفيزهم باملضي باالجتاه الصحيح، ويف نفس 

الوقت يزيد من قدرة اإلدارة على التحكم والتوجيه للعاملني حنو األهداف املستهدفة .

 -قبل البدء بالتسويق الكامل  :10

تتضمن هذه اخلطوة كافة اإلجراءات الواجب اختاذها الختيار السلع واخلدمات اجلديدة قبل القيام بالتسويق 

التجاري هلا، فقد تقوم إدارة املنتجات والتسويق بعدة خطوات جتريبية ملنتجا�ا )كاختياراألسعار، خصائص 

املنتجات، شروط االئتمان، قنوات التوزيع املزمع نشاؤها، احلمالت الرتوجيية للمنتجات(، وإن مثل هذه 

االختيارات مهمة أل�ا تقيس ردود فعل املشرتين أو املستخدمني، وكذلك املنافسني، وهذه الردود تساهم يف إعادة 

النظر يف عناصر املزيج التسويقي ومزيج املنتجات الذي يشكل نقاط الضعف يف تقبل املنتجات يف السوق .

                                                           
90 .مرجع سبق ذكره ،ص 36 
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 -التسويق :11

إن البدء بتسويق املنتجات يتطلب مايلي  :

 -حتديد القطاعات السوقية واحتياجا�ا وحماولة تلبية تلك االحتياجات .

 -توقع كمية الطلب وكمية األرباح .

 -استغالل الفرص التسويقية يف هذه القطاعات السوقية .

 -مواجهة املنافسني عن طريق حتديد نقاط القوة والضعف لديهم وحماولة التعامل معهم على ضوئها .

 -حتديد القنوات التوزيعية الوسطية )وكالء، جتار، مساسرة ...( هل لديهم االستعداد للتعامل مع املنظمة وتوزيع 

منتجا�ا .

 37 -خلق التكامل بينأنشطة التسويق واإلنتاج من الناحية التخطيطية والتسويقية على األقل يف األجل القصري.

 -المراجعة والمتابعة  :12

تتمثل إدارة كافةاألنشطة التسويقية والفنية، واستخدام نظام املراقبة اإلدارية )اإلشراف( وال بد منها للتحقق من أن 

التنفيذ يسري باجتاه األهداف املخطط هلا، ويف نفس الوقت فإن عملية املراجعة واملتابعة تضمن تشخيص 

االحنرافات أو املشاكل واملعوقات اليت حتول دون الوصول إلىاألهداف احملددة يف التخطيط، سواء كانت هذه 

أهدافا عامة أوأهدافا على مستوى إدارة املنتجات أو الوحدات التشغيلية 
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            اإلدارة العليا
Top management 

(TM) 
 
 

           اإلدارة الوسطى   
Middle Management 

(MM) 

 

 

 

 اإلدارة التشغيلية
Opération Management 

(OM) 
 

 

 

 تحليل التكاليف والمنافع

 اتخاذ القرار

 وضع خطة التنفيذ

 بناء التنظيم

 التحفيز، التوجيه، التحكم

 قبل البدء بالتسويق الكامل

 التسويق

 المراجعة والمتابعة

 تحديد األهداف العامة بناءا على التحليل

 األهداف الخاصة باإلدارة الوسطى

 التعرف على المشاكل والمعوقات

 تحديد البدائل الممكنة من أجل حل المشاكل
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المبحث الثاني  :مفاهيم عامة حول الصناعات الغذائية 

حد أهم قطاعات الصناعات التحويلية اهلامة ومن الدعائم األساسية لتكوين البعد أتعد الصناعات الغذائية 

كرب قدر من االكتفاء أ، وتعمل على حتقيق لإلنسان تساهم يف تأمني الغذاء أ�ااالقتصادي االسرتاتيجي، حيث 

 39الذايت يف املنتجات الغذائية.

 املطالب التالية  :تعريف الصناعات الغذائية، قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر، إىلويف هذا املبحث سنتطرق 

أمهية الصناعات الغذائية يف االقتصاد الوطين .

المطلب األول  :تعريف الصناعات الغذائية 

 : أ�اتعرف الصناعات الغذائية على 

                                                           
 .إنعام قرشي،الصناعات الغذائية بدولة األمارات بين الواقع وتحقيق األمن الغذائي،مجلة آفاق اقتصادية مجلد 

17،ص109،2007،عدد28 39 
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 التطبيق العملي للعمل والتكنولوجيا �دف إعداد وتصنيع وحفظ وتسويق املواد الغذائية  -التعريف األول :

باستخدام نتائج وأسس العلوم األخرى يف تصنيع األغذية لزيادة عمرها التخزيين واحملافظة على قيمتها الغذائية 

 40وجود�ا.

 العلم الذي يبحث يف تصنيع اخلامات النباتية واحليوانية الزائدة عن االستهالك الطازج،  -التعريف الثاني :

فظها من الفساد أطول مدة ممكنة الستخدامها يف مواسم غري بحوحتويلها إىل صور أخرى من املنتجات الغذائية 

مواسم ظهورها، أو الستهالكها يف أماكن غري أماكن إنتاجها، حبيث تبقى صاحلة االستعمال من الوجهة الصحية 

 41واحليوية.

 هي الفرع الصناعي الذي يقوم بتحويل اخلامات الزراعية وفقا ملواصفات حمددة هلذا تعمل  -التعريف الثالث :

 متاشيا مع الشروط اجليدة للمستهلك اليت يفرضها لالستعمالهذه الصناعات على بقاء املنتجات الغذائية صاحلة 

 42التطور احلضاري.

 جمموع املؤسسات اليت �تم أساسا بتحويل املواد الزراعية باملعىن العام من أجل االستهالك  -التعريف الرابع :

 43الغذائي النهائي وهي تعد جزءا هاما من النظام الغذائي الذي يضم بدوره النشاطات املصنفة عادة يف الزراعة.

 علم الصناعات الغذائية عبارة عن املفاهيم النظرية والتطبيقات العلمية اليت تبحث عن مجيع التعريف الخامس :

 44االعتبارات املتعلقة بالغذاء يف جماالت إنتاجه وختزينه وتسويقه وتوزيعه يف املراحل النهائية.

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن التطرق إىل جانبني  :
                                                           

13،ص2000.أيمن سليمان مزاهرة،الصناعات الغذائية،جامعة البلقان التطبيقية،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، 40 
04،ص1997.عز الدين فراج،الصناعات الغذائية في المصانع والمنازل والمدارس، دار الفكر العربي،القاهرة، 41 

2012،ص1985ون عبد الكرمي،جغرافيا الغذاء يف اجلزائر،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر، .عي 42 
43.Laa en Algérie :entre  Mourad Boukalla et Ahmed Bouaita : évolutions récentes dans le secteur des 
dynamismes et pesanteurs,cahhiers du cread n°61,37éme trimestre,2002,p5-29. 

 12،ص1،1975،ج2 .حامد عبد اهللا جاسم،الصناعات الغذائية، جامعة بغداد،ط44
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تشمل املواد النظرية والتطبيقية على الغذاء حتت مراحل متعددة ختتلف ظروف إحداها عن الجانب األول :

األخرى، فالظروف اليت يتعرض هلا الغذاء أثناء معامالت التصنيع ختتلف عن ظروف التسويق والتوزيع 

واالستهالك .

 يشمل خصائص املواد الغذائية وعالقتها بالتصنيع والناحية الصحية اليت تؤخذ يف االعتبار عالقة الجانب الثاني :

الغذاء بالعوامل املؤثرة من إنتاج املواد اخلام ككمية األمطار املتساقطة ونوعية الرتبة  ...اخل .

 45ويبحث علم الصناعات الغذائية يف جماالت خمتلفة ونذكر بعض هذه  ا�االت :

 -يبحث علم الصناعات الغذائية يف الوسائل املتعددة واليت ميكن بواسطتها حفظ األغذية بشكل دائم أو مؤقت، 

 والتجفيف .بيلعوذلك باستعمال احلرارة سواءا كانت منخفضة أو مرتفعة كافية لعملية التعقيم والت

 -يبحث كذلك يف طرق استخالص منتجات غذائية ذات تركيز أعلى من صورة املادة اخلام، كالسكر مثال فهو 

يستخرج من إعادةاملادة اخلام وهي القصب والبنجر السكري، واستخراج الزيتون والدهون من اخلامات احليوانية 

والنباتية .

 -يشمل علم الصناعات الغذائية مكونات الغذاء وكافة التغريات اليت تطرأ يف عمليات التصنيع املختلفة .

 -هناك جماالت أخرى تدخل ضمن اختصاصات الصناعات الغذائية، من جهة محاية املستهلك ومن جهة أخرى 

تتطرق للصناعة، لكن دراساتنا مقتصرة على الصناعات الغذائية ذات االستهالك الواسع وباألخص صناعة الزيوت 

واحلليب والسكر والقمح لدول العامل بصفة عامة وللمجتمع اجلزائري بصفة خاصة .

المطلب الثاني  :قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر 

                                                           
13،14 .حامد عبد اهللا جاسم،مرجع سبق ذكره،ص 45 
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تضم الصناعات الغذائية جمموعة واسعة من املنتجات الغذائية، وقد شهد تذبذبا من سنة إلىأخرى من حيث منو 

اإلنتاج، وهذا من خالل الصعوبات اليت يواجهها وباخلصوص القطاع العام، وعدم قدرته على التكيف مع احمليط 

اجلديد، أين فسح ا�ال يف خمتلف الفروع إىل القطاع اخلاص عن طريق املؤسسات املتوسطة ليربز أكثر ويتبوأ 

مكانة خاصة يف االقتصاد الوطين، وميكن الوقوف على أهم النشاطات املكونة للصناعات الغذائية يف اجلزائر املبينة 

كاآليت  :

 

 

 

احلليب 
ومشتقاته 

الزيوت السكريات املواد الغذائية الطحني املصربات املشروبات 
والدهون 

اجلنب 
ياوورت 

مواد حليبية 

شراب الليمون 
شراب غازي 

الصودا 
العصري 

شراب غري 
كحويل 

مياه معدنية 
كوكتال 

مشروباتأخرى 

الطماطم 
اهلريسة 
السمك 
اخلضر 
الزيتون 

املصربات 

الدقيق 
الطحني 

الدقيقاالصطناعي 
القهوة 

علب خليط 

العجائن 
الغذائية 

عطور غذائية 
خضر 
فواكه 
التمور 

الشكوالطة 
السكريات 

حلويات 
حلويات 

جافة 
)بسكويت( 

الزيوت 
خروب 

ولب 
الزيتون 

زيت 
الزيتون 

اخلل 

املصدر  :وزارة الصناعة، تقرير خاص بالثالثي األول 
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 ( ميكن التعرف إلىأهم الفروع املمثلة للصناعات الغذائية وهي كالتايل :04من خالل اجلدول رقم )

  -فرع المطاحن :1

يضم فرع املطاحن السلع الناجتة عن عملية طحن احلبوب من طرف مطاحن متخصصة 

(Semoulerie,Minoterie) وينتج عن هذه العملية مواد نصف مصنعة تستعمل كمدخالت لعمالياتإنتاج مواد ، 

موجهة لالستهالك النهائي وذلك بتحويل القمح الصلب واللني من اجل احلصول على سلعة السميد والفرينة، 

  عن طريق مخسة مؤسسات جهوية وهي :1993واستمرت سيطرة القطاع العام على فرع املطاحن حىت 

 الرياض سطيف ؛ -

 الرياض اجلزائر ؛ -

 الرياض قسنطينة ؛ -

 الرياض تيارت ؛ -

 الرياض سيدي بلعباس. -
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 مت إجناز العديد من 1997 و 1993 بدأ القطاع اخلاص االستثمار يف هذا الفرع وبني سنيت 1993بعد سنة 

 74املؤسسات التابعة للقطاع اخلاص، حيث أصبح عدد املؤسسات املتخصصة يف عملية التحويل األويل للحبوب 

 طن سنويا من 2.750.000وحدة تابعة للقطاعني العام واخلاص، فكانت قدرة اإلنتاج هلذه الوحدات تقدر حبوايل 

 46 طن سنويا من مادة الفرينة.1.500.000السميد و 

عرف هذا األخري تطورا من حيث اإلنتاج يف القطاع اخلاص نظرا التزايد عدد الوحدات اليت مت إنشاؤها خالل 

 ، مما أدىإىل زيادة كبرية من حيث كمية التحويل، مقارنة بالقطاع العام احملتكر من طرف 2004-1997الفرتة 

مؤسسة الرياض، وميكن الوقوف على هذا التطور من خالل معرفة عدد الوحدات اخلاصة باملطاحن عرب الرتاب 

 مطحنة موزعة عرب 350 مطحنة، بينما القطاع اخلاص عددها بلغ 80الوطين، أما بالنسبة للقطاع العام فهناك 

 الرتاب الوطين.

إن تدهور اإلنتاج يف القطاع العام للسميد والفرينة من طرف مؤسسة الرياض اليت تواجه مشاكل ومعوقات حيث 

 47تشهد منافسة قوية من قبل مؤسسات القطاع اخلاص، سواء من حيث عددها أو طاقتها اإلنتاجية.

  -فرع الزيوت :2

تضم جمموعة الزيوت اليت يتم استخالصها من البذور الزيتية سواء كان بطريقة تقليدية )عن طريق العصر 

امليكانيكي( أو بطرق صناعية )واليت تستخدم فيها املذيبات الكيماوية كاهلكسان(، أما يف اجلزائر فقد شهد إنتاج 

 SociétéNationaleDesCorpsGras (SNCGالزيوت منذ السبعينات احتكار املؤسسة الوطنية للمواد الدمسة )

 .Sogediaمث تكفلت بذلك مؤسسة 

                                                           
46 .Réseau Maghrébin D’étude Économique, Les Industries Agro-alimentaires DansLes Pays Du 
Maghreb,Collect : On étudessecloreilles ,Algérie,1998,p115. 

 .وزارة الصناعة، حسب معلومات من الوزارة47
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 (ENCG)أين أوكلت املهمة إىل الشركة الوطنية للمواد الدمسة 1982حىت سنة 

EntrepriseNationaleDesCorpsGras وقد متيز هذا الفرع هو اآلخر بضعف املنتوج والذي ال يغطي سوى ،

 تطورا ملحوظا، Cevital ، ورغم هذا فإن القطاع اخلاص شهد عن طريق مؤسسة %8حاجيات البالد بنسبة 

 500.000 مقدار (2004-1995)فسعة حتويله وإنتاجه للزيت الصناعي بلغت متوسط معدل سنوي خالل الفرتة 

 طن يف السنة ، وهذا 320.000ألف طن باملقابل فإن القطاع اخلاص سجل نفس الفرتة متوسط معدل إنتاج قدره 

ما بني دور املؤسسة اخلاصة يف متوين حاجيات السوق الوطنية رغم العجز املسجل، رغم الطلب املتزايد على هذه 

املادة إالأن املؤسسات العامة أو اخلاصة مل تتمكن من تغطية هذا العجز، تاركة بذلك ا�ال للسلع األجنبية 

 48املستوردة، ويرجع هذا حسب اعتقادنا إىل ندرة املادة األولية وارتفاع تكاليفها يف السوق العاملية.

  -فرع الحليب ومشتقاته :3

 من خالل التشجيعات اليت منحتها ,(2004-1995)عرف تطورا ملحوظا بالنسبة للقطاع اخلص خالل الفرتة 

 مصنعا للحليب ومشتقاته، وهذا 22 وحدة عرب الرتاب الوطين إىل جانب 1000الدولة هلذا الفرع، حيث مت إنشاء

 مصنعا بسعة يقدر معدهلا 18 مليار/لرت يف السنة، لكن يبقى القطاع العام واملشكل من 0,9بطاقة إنتاج قدرها 

مليار/لرت يف السنة، إالإن مسامهة كال القطاعني مل تكن يف املستوى 1,5 مبقدار (2004-1995)خالل، الفرتة 

 املطلوب بالنظر للطموحات واألهداف املسطرة من قبل السلطات.

 لرت/مواطن، 100وتعترب اجلزائر من أكرب بلدان املغرب العريب من حيث استهالك احلليب والذي بقدر معدل 

 .2006 لرت يف تونس، حسب تقرير وزارة الفالحة لسنة 75 لرت يف املغرب و 80مقابل 

                                                           
 .فوزي عبد الرزاق،األمهية االقتصادية واالجتماعية للصناعات الغذائية وعالقتها بالقطاع الفالحي، -دراسة حالة اجلزائر -،أطروحة دكتوراه،جامعة 48

 197،ص2007اجلزائر،
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 من احتياجات السوق الوطنية، ورغم الدعم الذي تقدمه الدولة % 38كما أن اإلنتاج الوطين ال يغطي سوى 

 دج للرت فإن سياسة حتديد السعر يف هذا ا�ال يؤثر سلبا على إقبال املستثمرين بسبب التكلفة 5واملتمثل يف 

 دج فقط، وهي تعترب غري 5 دج للرت، فإن صاحب املصنع يقدر رحبه بـ 20 بـ  :2001املرتفعة واليت قدرت سنة 

 49جمدية بالنسبة للمستثمرين.

 

  -فرع السكر :4

 السكري والشمندر canne à sucreيتعلق هذا الفرع باملنتج الذي يستخلص منه السكر أي قصب السكر 

Bettrave Sucre.والذي مير بعمليات عديدة لتعطي يف األخري السكر األبيض ،  

يعترب السكر من فروع الصناعات الغذائية اليت تتطلب أمواال ضخمة لالستثمار إىل جانب ذلك هناك خماطر 

استثمارية أخرى متعلقة باملنتوج، كون املادة األولية ال تتوفر يف اجلزائر وختضع إىل إجراءات السوق العاملية، 

-1995) حيث وصل معدل إنتاجها خالل لفرتة Cevitalواملؤسسة اخلاصة اليت تنشط يف هذا ا�ال هي مؤسسة 

 مناطق يف اجلزائر )اجلزائر العاصمة، جباية، عنابة( وهذه 03 طن سنويا، وهي موزعة على 500.000إىل(2004

الوحدات خمتصة يف حتويل السكر، ورغم هذا فإن معدل إنتاجها يفوق معدل إنتاج القطاع العمومي والذي وصل 

 ، BLanky و  Enasucre طن سنويا، وهذا من طرف مؤسسني عموميني مها 240.000يف نفس الفرتة إىل 

 مع %25 طن سنويا والعجز املقدر هلذا املنتوج 74.000وبالنسبة لطاقة اإلنتاج للقطاعني اخلاص والعام تصل إىل 

  طن سنويا.% 8العلم أن استهالك السكر يف اجلزائر يتزايد مبعدل قدره 

                                                           
 198.فوزي عبد الرزاق،أطروحة دكتوراه،مرجع سبق ذكره،ص49
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وهذا ما يؤدي إىل صعوبة تغطية االحتياجات الوطنية خالل السنوات املقبلة، باإلضافة إىل االضطرابات والتغريات 

اليت تعرفها املواد األولية هلذه السلعة يف السوق العاملية، ونسبة مسامهة املنتوج احمللي من املواد األولية هلذه السلعة 

 وهذا له انعكاس خطري على مؤسسات الصناعات الغذائية مع العلم أن هناك مركبا جزائريا %0يف اجلزائر متثل 

جديدا لتحويل السكر تقوم جمموعة برحال الصناعية اخلاصة باجنازه مبنطقة وهران، وتصل القدرة اإلنتاجية حوايل 

 50 حسب تصريح رئيس ا�مع.2007 ألف طن سنويا، ويدخل عملية اإلنتاج يف غضون سنة 400

 

 : -فرع المشروبات الغازية والمعدنية 5

يهتم هذا الفرع باإلنتاج وتوزيع املشروبات الغازية وغري الغازية حيث عرفت تطورا ملحوظا خاصة يف سنوات 

 مليون لرت 60التسعينات وذلك نظرا لتزايد الطلب احمللي، فبعد أن كان الطلب على املياه املعدنية يقدر بأقل من 

، أما فيما خيص املشروبات الغازية فقدر الطلب احمللي عليها يف 2004 مليار لرت يف 1,5 فأصبح يقدر بـ 1980يف 

 مليون لرت، مما أدى إىل تقلص يف عدد ا�معات العمومية وإقبال كبري من املستثمرين اخلواص 750 بـ 2004سنة 

 وبلغت عدد الوحدات 51 من سوق املشروبات،% 95سواء كانوا حمليني أو أجانب حيث وصلت نسبة تغطيتهم 

 52 يف القطاع اخلاص بـ :2004يف سنة 

 وحدة للمياه املعدنية؛35 -

  وحدة إلنتاج املشروبات الغازية؛235 -

  وحدة إلنتاج العصري؛44 -

                                                           
 .199.فوزي عبد الرزاق،أطروحة دكتوراه، مرجع سبق ذكره،ص50
 .147،ص2005.طرشي حممد،،الدور التنموي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،حالة الصناعات الغذائية،مذكرة ماجيسرت.حسيبة بن بوعلي،الشلف،51

.166.فوزي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره،ص 52 
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  وحدة لصناعة القارورات مبختلف أنواعها.800 -

أهم املؤسسات اخلاصة اليت تنشط عرب الرتاب الوطين، وهي تضمن تغطية كاملة الحتياجات السوق ، تتمثل يف  :

(LALA KHDIDJA, MOUZAIA, MESSERGHIN, IFRI) هذا فيما خيص املياه املعدنية، أما املشروبات 

الغازية، حيث متكنت مؤسستا محود و إفري من اقتحام األسواق األوروبية وبالضبط فرنسا واسبانيا، وهذا يعترب 

عامال حمفزا و مشجعا لقدرة املنتوج على منافسة املؤسسات األجنبية بفضل تطوير وسائل اإلنتاج، وكذلك 

 53استعمال املعايري واملواصفات العاملية.

  -فرع مصبرات الطماطم :6

 %40يهتم هذا الفرع بعملية تصبري الطماطم، ورغم التحسن الذي تعرفه زراعة الطماطم إال أن هذا املنتوج يغطي 

، هذا 54(2000 - 1995) خالل الفرتة % 60إىل متوسط قدره (1989- 1985)من الطلب احمللي خالل فرتة 

التحسن يرجع إىل زيادة املساحة املزروعة وخاصة  بعد جلوء الفالحني إىل البيوت البالستيكية أو االستثمار يف  

 الصحراء وبالضبط يف والية أدرار.

 المطلب الثالث  :أهمية الصناعات الغذائية في االقتصاد الوطني

تعد الصناعات الغذائية من بني القطاعات اإلسرتاتيجية احلساسة واألكثر حيوية وديناميكية يف االقتصاد الوطين، 

فهي تشارك يف تكوين الثروة للدولة وكذلك يف توفري الغذاء الذي أصبح يتميز بفاتورة باهضة الثمن، ومن أبرز ما 

 يتأثر به االقتصاد الوطين.

                                                           
200 .فوزي عبد الرزاق، أطروحة دكتوراه، مرجع سبق ذكره، ص 53 

 .2002 .ا�لس الوطين   االقتصادي  واإلجتماعي،مشروع تقرير من أجل سياسة لتطوير املؤسسات الصغرية واملوسطة يف اجلزائر، الدورة العشرين، جوان54
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 55يعود االهتمام احلكومي املتزايد اجتاه هذا القطاع احليوي لعدة أسباب منها:

  ألن هذا القطاع ميثل األمن الغذائي للوطن، واليت ال ميكن حاليا لدولة مثل اجلزائر بلوغها يف هذه

 الظروف احمللية والدولية كاالكتفاء الذايت.

  145أي تقريبا )%31,5أما فيما خيص أمهية الصناعات الغذائية يف قطاع الصناعة فقط فهي متثل تقريبا 

  من القيمة املضافة للصناعة.(مليار دينار

  ألن مشاركة قطاع الصناعات الغذائية يف القيمة املضافة لالقتصاد الوطين مهمة جدا، مبقدار ما يعادل

  من القيمة املضافة خارج قطاع احملروقات.%38,5 مليار دينار أي ما ميثل 627

  ارتفاع الفاتورة الغذائية اليت تستمر يف التزايد يف قيمتها اخلاصة، حيتم على الدولة وضع إسرتاتيجية تنافسية

للرفع يف أداء املؤسسات الغذائية احمللية كما و نوعا، من أجل اخلفض من عبء الواردات وحتقيق التوازن 

 من الواردات الصناعية الكلية، وتتكون % 28يف ميزان املدفوعات، كما أن فرع الصناعات الغذائية ميثل 

 هذه الواردات غالبا من املنتجات ذات االستهالك الواسع مثل القمح، السكر والزيت  .

 

 

 

 

 

                                                           
.املاحي ثريا،إسرتاتيجية املنافسة واإلبداع يف املؤسسات الصناعات الغذائية يف اجلزائر بني الواقع واملأمول، امللتقى الرابع حول املنافسة واإلسرتاتيجيات التنافسية 55

 .03،ص2010للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية،جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،نوفمرب 
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 المبحث الثالث  :دور الصناعات الغذائية في تحقيق الميزة التنافسية

يعترب قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات احلساسة يف االقتصاد الوطين نظرا للدور الذي يلعبه يف سد 

حاجيات املواطنني من السلع واملواد الغذائية، و باألخص الضرورية منها أي ذات االستهالك الواسع، وألمهية هذا 

 القطاع أدىإىل اشتداد املنافسة بني املؤسسات والبحث عن حتقيق كل مؤسسة بالتميز عن األخرى.

 المطلب األول  :المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية

 يواجه فرع الصناعات الغذائية كغريه من فروع الصناعة األخرى عدة عراقيل نذكر أمهها :

  -المدخالت الزراعية :1

لعل املشكلة املتعلقة مبدى توافر املستلزمات األولية للصناعات الغذائية حمليا من أهم املشاكل اليت تواجه 

الصناعات الغذائية يف اجلزائر، حيث أ�ا مرتبطة بالدرجة األوىل بقطاع الزراعة واإلنتاج الزراعي، وقد اعتمدت 

الصناعات الغذائية يف مراحل تطورها األوىل على املنتجات الزراعية الداخلية )مثل فرع صناعة السكر والذي كان 
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يعتمد على الشمندر السكري للمنتج حمليا( ولكنها حتولت تدرجييا إىل استرياد معظمها من اخلارج سواء يف صورة 

 56مواد الوليةأو يف شكل سلع نصف مصنعة مثل احلليب ا�فف واملركز، الزيوت النباتية غري املكررة.

  -تقنيات اإلنتاج:2

تعتمد معظم الصناعات الغذائية يف اجلزائر على استثمارات صغرية ومتوسطة احلجم باستثناء بعض الصناعات 

الغذائية األساسية كالزيوت، ونتيجة للتطورات االقتصادية والتكنولوجية احلديثة يف الصناعات الغذائية تعددت 

أمناط اإلنتاج و التكنولوجيا املستعملة وتقنيات اإلنتاج متعددة منها التقليدية البسيطة مرورا بالتقنيات النصف 

 آليةواألمثلة على ذلك عديدة :

 صناعة اخلبز واحللويات يتم استعمال اآلالت املتطورة. -

صناعة احلليب ومشتقاته اليت تشمل حلقا�ا التقنية جممل العمليات الصناعية وحىت وسائل التعبئة  -

 والتغليف.

إال أن معظم الوحدات التصنيعية الغذائية يف اجلزائر ما زالت تعتمد الوسائل واآلالت متوسطة احلداثة وال ميكن 

تصنيفها يف كفة الصناعات املؤهلة للمنافسة نظرا لبعض الثغرات اليت تشو�ا على أغلبية عمليات اإلنتاج من 

 اإلدارة حىت اليد العاملة مرورا بالعمليات املتممة من صيانة وتغليف وختزين وتسويق.

 من جمموع املؤسسات اليت %95ومعظم املؤسسات الناشطة يف هذا الفرع هي مؤسسات صغرية حيث متثل نسبة 

 57تنشط يف فرع الصناعات الغذائية يف اجلزائر.

   -فعاليات البحث والتطوير :3
                                                           

56 .Ministère de l’industrie et de la promotion des l’investissements, les industrie agroalimentaires 
sen Algérie, aout 2009,p04 

150 .حممد طرشي،مرجع سبق ذكره،ص 57 
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بالرغم من األمهية اليت حتتلها عامليا عمليات البحث والتطوير وما تؤديه من زيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية 

للصناعات الغذائية، إال أن هذه النشاطات بقيت مهمشة يف اجلزائر وذلك بسبب غياب احلوافز احلكومية 

 والسوقية وقلة اخلربات.

 

 

   -المنافسة الضارة :4

ظهور حتالفات مع الشركات األجنبية العمالقة، واليت تفرض عادة استعمال مدخالت تؤمنها هذه الشركات، سواء 

 58عن طريق إنتاجها اخلاص أو عن طريق أساليب تعاقدية مركزية توفر أفضل السلع بأدىن السعار.

 المطلب الثاني  :الميزة التنافسية في الصناعات الغذائية

 أ -المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية :

احمليط ال ميثل فقط خمزون من األحداث الناشئة بقدر ما يشكل حقل التطورات املستقبلية يف هذا اإلطار يرى كل 

"إن املؤسسة اليت تستمع لزبائنها فقط ال حتكم على نفسها والتابع G.HAMA et PRAHALAD.C.Kمن 

 59الدائم فحسب، بل تتغاضى أيضا عن التساؤل حول هويتهم الدقيقة  ...فزبائن اليوم ليسو حتما زبائن الغد"

 الفرع األول  :البيئة التنافسية

                                                           
150 .حممد طرشي، مرجع سبق ذكره، ص 58 

173،ص2004.سويسي عبد الوهاب،الفعالية التنظيمية،حتديد احملتوى والقياس باستعمال أسلوب لوحة القيادة،دكتوراه،جامعة اجلزائر، 59 
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تعد البيئة حمل اهتمام املؤسسات االقتصادية باعتبارها مصدر التهديدات والفرص يف آن واحد، حيث أ�ا متثل 

 60بشكل واسع كل ما حييط بنقطة مركزية واملقصود هنا املؤسسة.

 

 

 

 الفرع الثاني :نماذج لمحددات القدرة التنافسية

   -نموذج بورتر لتحديد القدرة التنافسية :1

 يف حتليل القدرة التنافسية من املستوى اجلزئي، أي املؤسسة هي وحدة التحليل األساسية وأن Porterينطلق 

الشركات وليس الدول هي اليت تتنافس يف صناعة ما، وتستمد تنافسيتها بعد ذلك من تنافسية شركائها 

 والصناعات مرتبطة .

 تعترب كل من عوامل اإلنتاج كأحد حمددات القدرة التنافسية :

يتوقف فقط على جمرد وفرة عناصر اإلنتاج منخفضة التكلفة وعالية اجلودة، بل على الكفاءة استخدام هذه 

العوامل )العمل ، رأس املال، املوارد الطبيعية، املوارد البشرية، البنية التحتية، مصادر املعرفة، املناخ، املوقع اجلغرايف، 

...). 

                                                           
إدارة منظمات  الزين،اإلبداع كمدخل الكتساب ميزة تنافسية مستدامة يف منظمات األعمال،ملتقى .بن نذير نصر الدين،منصوري60

 3،عمان،األردن ،ص2009/أفريل 27/29األعمال:التحديات العاملية املعاصرة،
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ما دامت عوامل اإلنتاج تتصف باملرونة والتجدد بسبب أثر التقدم التكنولوجي العلمي، فإن احملافظة على القدرة 

 التنافسية تتوقف على مدى استمرارية اإلنتقاء ملراحل اإلنتاج وتطويرها.

 الطلب المحلي كأحد محددات القدرة التنافسية :

تدفع أمهية عنصر الطلب احمللي كأحد حمددات القدرة التنافسية املؤسسة ضرورة دراسة خصائص الطلب احمللي 

ونوعيته ومدى تقدمه وسرعة تشبعه وقدرته على أن يعكس األذواق العاملية، فوجود طلب أكثر تطورا عقد أو 

 سريع التشبع ويتفق مع متطلبات السوق العاملي كثريا ما يدفع على التجديد والتطور الذي هو جوهر التنافسية.

 إسرتاتيجية املؤسسة وأهدافها وسيادة املنافسة احمللية :

يشمل هذا احملدد أهداف املؤسسة القائمة واسرتاتيجيا�ا وطرق التنظيم واإلدارة فيها، كما يتضمن هذا احملدد 

الدور اهلام الذي تلعبه املنافسة يف السوق احمللي يف صناعة القدرة التنافسية للمؤسسة، إذ تدفع املنافسة احمللية 

املؤسسات على البحث عن صور املنافسة غري السعرية، من خالل التجديد وتطوير ورفع مستوى الكفاءة وجودة 

 61املنتوج، ومن مث فنجاح املؤسسة لتنافس حمليا يؤهلها للولوج إلىاألسواق الدولية.

  : Lallنموذج

حسب هذا النموذج القدرة التنافسية الوطنية ال يعين فقط أن تكون منتجا منخفض التكلفة ولكن أيضاأن يكون 

 قادرا على املنافسة يف األنشطة اليت تعزز النمو املستدام لإلرادات.

                                                           
61. m.porter-l’avantage concurentiel.des rations –intendition.1993.p15 
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" الدليل القاطع على قدرة صناعية ألمة، هو القدرة التنافسية لشركات التصنيع يف السوق 62ويذكر أيضا أن

 الدولية ."وتشمل هذه الشركات الصناعات التالية :

 -الصناعات التقليدية  :الصناعة الغذائية واملشروبات والتبغ، املنسوجات واملالبس واملنتجات الورقية واخلشبية 

 وغريهم ممن تتطلب مستوى التأهيل منخفض.

األنشطة اليت تتطلب مستوى عال من التأهيل يف جماالت املعرفة املواد الكيميائية واملنتجات البرتولية واملعادن 

 األساسية، معدات النقل واآلالت.

 : Brinckmanنموذج

 63على املوقع التنافسي للزراعة وتتمحور حول حمددات وطنية ودولية.Brinckmanتقوم هذه الدراسة لـ 

حسب هذا النموذج، القدرة التنافسية هي نتيجة جمموعة عوامل وطنية )حملية( ودولية على املستوى الوطين 

ختصيص موارد، التكنولوجيا، خصائص املنتج، اقتصاديات احلجم، تكلفة التسويق والنقل، التنظيم الضرييب 

 وسياسة التبادل، وكلهم يعتربون العوامل احملددة للتنافسية الصناعة او املؤسسة.

 ب -دور الصناعات الغذائية في تحقيق الميزة التنافسية :

تعرف الصناعة الغذائية حتوالت عميقة على املستوى العاملي، ويكمن سر تطور هذه الصناعات يف التطوير 

 التكنولوجي والتزايد الدميغرايف وعوملة االقتصاد ، اليت تعترب جماال جيدا ملواجهة سوق عاملي من املستهلكني.

                                                           
62.saadounrabia,privatisation des entreprise en algerie : analyse dévoloppement,thèsededoctoraten 
science économiques,université lumière lyon2,France,souten le 20/04/2012,p260  
63.l.lachaal,la compétitive :conceptions,définitionse applications cahiers CIHEAM,2001,p31. 
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ورغم كل الصعوبات املوجودة واليت تواجه هذه املؤسسات إال أ�ا ال زالت حمل طلب، وكذلك طبيعة السوق 

 64الوطنية اليت تتميز بطلب متزايد على السلع الغذائية وباخلصوص ذات اإلستهالك الواسع.

وسوف حناول تسليط الضوء على التحديات ودوافع الشراكة اليت تواجه املؤسسات املتوسطة والصغرية يف قطاع 

 الصناعات الغذائية.

من أهم دوافع الشراكة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرع الصناعات الغذائية صعوبة الظروف االقتصادية 

ونتيجة احمليط الذي تنشط فيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة عامة ويف فرع الصناعات الغذائية بصفة خاصة 

ويف ظل حترير السوق واالنفتاح االقتصادي الذي تعرفه البالد جعل السوق الوطنية تتشبع بالسلع الغذائية 

املستوردة على خمتلف أنواعها، وعدم قدرة هذه املؤسسات على املنافسة جعل أصحا�ا يتجهون للتفكري والبحث 

يف شراكة مع األجانب، وهذا من أجل احملافظة على وجودها وخوفا من زواهلا قصد اإلستفادة من اخلربات 

 األجنبية ومواصلة مسرية النمو وميكن حصر أهم دوافع الشراكة يف النقاط التالية :

 -احملافظة على وسائل اإلنتاج وجعلها يف نفس مستوى املنافسة وكذا اإلستفادة من اجلانب التنظيمي واإلدارة 

 والذي تعترب فيه الدول املتقدمة رائدة يف هذا ا�ال.

  -احملافظة على احلصص يف السوق و مواجهة املنافسني اجلدد.

  -ضمان متويل للمشاريع اجلديدة اليت تتطلبها السوق الوطنية إىل جانب حتديث وسائل اإلنتاج املوجودة.

 65ومن بني فروع الصناعات الغذائية اليت بدأت يف العمل �ذا األسلو�ي :

 أوال  :فرع الحبوب :

                                                           
165-164 .فوزي عبد الرزاق،أطروحة دكتوراه،مرجع سبق ذكره، ص  64 

65 . news de l’agro alimentaire en algérien plus de débouche 07/11/2002. 
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حيث مت إنشاء مؤسسة تركييب ومعاينة التجهيزات املتعلقة باملطاحن وهذا مع متعاملني سويسريني وإطاليني هلم من 

 من أجل LESAFFREهذه اخلربة يف هذا ا�ال وهذا مبدينة جباية هناك بروتوكول تعاون مع الشريك الفرنسي 

 إنشاء مؤسسة خمتلطة اإلنتاج للخمرية باجلزائر العاصمة.

 ثانيا  :فرع السكر

، والذي مت CEIVALهناك مشروع لتكرير إنتاج السكر األبيض مبدينة جباية مع متعاملني برازيليني ومؤسسة 

اختيار املكان إلنشائه، حيث سيستقطب يدا عاملة كبرية حسب تصريح الشريك، كما سيغطي السوق الوطنية 

باالحتياجات املمكنة، واليت تعرف عجزا كبريا هلذه املادة، ÷حبيث تغطي تقريبا عن طريق االسترياد مع العلم أن 

  طن سنويا.%08استهالك السكر يف اجلزائر يتزايد مبعدل 

 واقع مميزات املنافسة يف مؤسسات الصناعة الغذائية اجلزائريةيتميز قطاع الصناعات الغذائية يف اجلزائر 

 66مبا يلي:

 -التباعد يف قنوات التوزيع )عدد كبري من احملالت التجارية للبيع على مساحات صغرية تنشط بكل حرية(، ذلك 

 يفتح ا�ال أمام املضاربة يف مؤسسات الصناعات الغذائية.

غياب العالمات التجارية للموزعني يف السوق هذا ما يثبت ان هناك ضعف على مستوى القاعدة هلذا النظام او 

 الشبكة.

                                                           
.د.عبد الرحمن مبتول،أستاذ جامعي في إدارة األعمال اإلستراتيجية خبير دولي  :هيكل الواردات الغذائية وآفاتها، مقال في مجلة 66

 .2010المغرب اليومي، 
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الفروع للصناعات الغذائية تعرف ضعفا على مستوى قمة شبكة هذا النظام، حيث أن املواد االستهالكية اليت 

تدخل يف إنتاج هذه املنتجات معظمها مستوردة أي أن هناك تبعية للخارج يف قمة القطاع خاصة فيما خيص 

 املعدات لعملية التحويل هلذه الصناعة.

املنافسة بني مؤسسات الصناعات الغذائية مقتصرة على القطاع اخلاص اليت بدورها مطالبة أن تكون يف مستوى 

املنافسة للمنتجات األجنبية املماثلة هلا ذات اجلودة العالية، أما بالنسبة للقطاع العام فإنه تراجع بصورة كبرية 

 مقارنة باملؤسسات اخلاصة.

على املستوى التنظيمي هناك غياب لتأطري حقيقي وفعلي من طرف السلطات لتوجيه ودعم املنافسة هلذه 

 املؤسسات على مستوى األسواق.

 

 

 

 

 خاتمة الفصل الثاني :

من بني التحديات اليت تواجه املؤسسات االقتصادية يف الوقت احلايل مدى قدر�ا على التأقلم مع التقنيات وعلى 

مسايرة التحوالت اليت يشهدها العامل من حولنا؟، لعل ابرز هذه التحوالت ظاهرة العوملة مبا حتمله يف أفكار 

 وممارسات هلا أثار مباشرة وغري مباشرة على كل االقتصاديات وعلى اجتاهات التجارة الدولية.
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فاملؤسسة اليت ال تدرك حقيقة جماراة التطورات احلاصلة يف رغبات زبائنها أو سياسات منافسيها سيكون مآهلا 

 اخلروج من السباق التنافسي أو الزوال و االندثار.

فالصناعات الغذائية هي خليط من األنشطة املختلفة فهي تعترب دورا هاما وحيويا يف االقتصاد الوطين،ألنه يعمل 

 على حتقيق النمو الصناعي  .
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الفصل الثالث  :مقدمة   

إن لكل مؤسسة مهام ووظائف مهما كان نوعها واملؤسسة اإلنتاجية تلعب دورا هاما وكبريا بالنسبة لإلقتصاد 

الوطين خاصة إن منتوجها أساسي بالنسبة للمستهلك خاصة أن اجلزائر تسعى إىل الرقي والتطور االقتصادي 

وخاصة باملرور باملرحلة االنتقالية من نظام اقتصادي موجه إىل اقتصاد السوق كان الزما على مجيع املؤسسات 

 الوطنية أن تتأقلم مع هذه التغريات وأن حتقق الفعالية يف مهامها حىت تصل إىل التنمية اليت تصبوا إليها .

 وسوف حناول إجراء مقارنة بني ماهو نظري وما تعيشه املؤسسات من واقع عملي تفرضه املستنجدات 

.وحدة مستغامن –االقتصادية وستقوم بدراسة حالة شركة رام سكر   
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 المبحث األول  :تقديم المؤسسة :

 سنتعرض من خالل هذا املبحث إىل نبذة تارخيية عن املؤسسة موضوع الدراسة و أهدافها وهيكلها التنظيمي

 المطلب األول  :نبذة تاريخية عن المؤسسة ومراحل تطورها

 نبذة تاريخية عن المؤسسة     : -1

القرار األحادي رقم CAB/49مبقتضى املرسوم الوزاري رقم 16/05/1967أنشأ فرع مستغامن لتكرير السكر بتاريخ 

69/355/155Di هواري بومدين رمحه – من طرف رئيس اجلمهورية انذاك1970ووضع حجر األساس فيها سنة 

 فيدال كاسرتو -مبعية مدير الوحدة "بوشنتوف"، ومن بني اإلجنازات الإلقتصادية يف اجلزائر –اهللا -ورئيس كوبا 

وكانت تشمل عدة  72/45م بصدور املرسوم الوزاري رقم 1972 نوفمرب 09إجناز شركة تكرير السكر بتاريخ 

 قطاعات إسرتاتيجية هي :

  -قطاع خاص بالسكر.

  -قطاع خاص باحلبوب الصلبة واملواد الدمسة.

  -قطاع خاص باملشروبات التعليب.

 هكتار، حدد موقعها مبستغامن -طريق 11م مساحته 1974 أوت 18انطلقت العملية اإلنتاجية �ا بتاريخ 

  كلم غربا.2مزغران -جنوب طريق وهران، تبعد عن بلدية مستغامن حبوايل 

مت إجناز الوحدة من طرف الشركتان الفرنسية واإليطالية، تأخذ الشركة تسمية املؤسسة العمومية اإلقتصادية "شركة 

 دج حسب 16.400.000.000ذات األسهم"، "شركة تكرير السكر مبستغامن"، ويبلغ رأس مال الشركة حوايل 

املادة الثالثة من نظامها القانوين، وميكن حتويال على أي مكان أخر مبوجب قرار من اجلمعية العامة العادية خارج 

 سنة ابتداءا من 99الوالية وبقرار من جملس اإلدارة ويؤخذ داخل الوالية نفسها حسب املادة الرابعة وتستمر ملدة 

تاريخ قيدها يف السجل التجاري وميكن متديدها، كما ميكن حلها مسبقا طبقا ألحكام القانون التجاري وقانو�ا 

 األساسي حسب املادة اخلامسة.

  بالتنسيق مع اإلدارة املركزية.BADRتتعامل املؤسسة مع البنك اجلزائري للتنمية الريفية 
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 ابيض  السكر-سكربقايا كغ 1كغ سكر -2وحسب املادة الثانية يأخذ إنتاجالسكر يف أشكال خمتلفة -:سكر قالب 

 .كغ2 –سكر قطعة معلب كغ1 -سكر مبلور عادي كغ –سكر رطب50مبلور 

م وصلت 2001 هناك تعديل وزاري فاستقلت كل مؤسسة لوحدها وحسب إحصائيات كانم2000 فيفري 02يف 

 القدرة اإلنتاجية للمؤسسة إىل :

 طن يف اليوم.330معاجلة السكر األمحر تقدر بـ 

  طن يف اليوم.300منتوج السكر األبيض تقدر بـ 

  طن يف اليوم.100منتوج السكر قطعة تقدر بـ 

  طن يف اليوم.10 كغ يقدر بـ 50منتوج السكر مبلور يف أكياس حجم 

ونظرا لصعوبة التمرين باملواد األولية )السكر األمحر( اليت تستورد بأكملها من اخلارج وبسبب الوضعية املالية 

للشركة اليت ال متتلك القدرة على متويل ذا�ا أصبح من الواضح ضرورة البحث عن شريك ميول الشركة باملادة 

 األولية حىت ميكنها من العمل واإلنتاج ويعطيها فرصة النهوض.

م نظرا لتخلي الدولة عن الدعم املايل للمادة 2001أصبحت املؤسسة تتعامل مع القطاع اخلاص بداية من سنة 

 واملتعامل الثاين فقد كان مع املؤسسة شرفاوي للتجارة LICاألولية، تعاملت املؤسسة مع شركات حللف التجارة 

م بدأ التعامل مع شريك جديد وهو السيد )برحال 2008 ومع بداية CEVITALأما املتعامل الثالث فهو شركة 

 قادة( الذي اصبحت الشركة ملكا له أي تابعة للقطاع اخلاص.
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 : مراحل تطور المؤسسة-2

 "وذلك ابتداءا من سنة ONACOيف بداية األمر كانت تقدم خدمات للديوان الوطين لتوزيع املواد الغذائية "

1974. 

 ، ويف ظل النظام الرأمسايل اعتمدت املؤسسة سياسة التمويل الذايت، وبذلك أصحبت حرة.1978يف سنة 

إىل يومنا هذا غريت املؤسسة من طبيعة نشاطها، حبيث ختلت املؤسسة عن شراء املادة األولية 2001ومنذ سنة 

)السكر اخلام(، وعمليات التوزيع، وأصبح يقدم هلا هذه املادة من طرف رجال األعمال، وما على املؤسسة سوى 

 اإلنتاج فقط.

 ، وبعد ذلك مؤسسة شرفاوي LTCأما فيما خيص املتعاملون فكانت تتعامل يف السابق مع شركة خللف التجارة 

، قدم OUESTIPORT، أما املتعامل احلايل فهو شركة CEVITAL، مث شركة  BLONYللتجارة، ليلية مؤسسة 

 ملف إىل املؤسسة األم بعد قرار الدولة خبصوص الشركة وهو اآلن بصدد الدراسة يف انتظار املوافقة احمللية.

 المطلب الثاني  :أهداف المؤسسة ونظام عملها

 : -أهداف المؤسسة1

 تسعى الشركة إىل حتقيق عدة أهداف منها :

 استثمار وتسيري نشاطات إنتاج السكر وكل النشاطات الصناعية األخرى. -

 ضمان متوين لتتمكن من حتقيق املخططات املتعددة فيما خيص اإلنتاج. -

 ضمان بيع بضاعتها يف إطار األهداف املسطرة والتدابري املتخذة من قبل احلكومة فيما خيص التسويق. -
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 تنظيم وتطوير هياكل كل الصيانة حبيث ترتفع مردودية اإلنتاج. -

العمل على اإلستفادة من التكنولوجية واألساليب احلديثة يف العمل مما يسهل عمليات اإلنتاج و التسيري  -

 من خالل عمليات التدريب والتنمية.

 حتسني الوضع التنافسي عن طريق حتديد اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة من أجل البقاء. -

 رفع رقم اعماهلا بواسطة توسيع نشاطها. -

  الذي يعترب مبثابة التأشرية للوصول إىل األسواق اخلارجية.I.S.Oاحلصول على شهادة  -

 حتقيق رضا املستهلكني بدراسة ميوال�م وسلوكا�م. -

 : نظام العمل-2

سا، لذلك فإن 24سا/24عامل منهم عمال دائمون ومؤقتون، نظام العمل يف الشركة هو 248توظف الشركة 

  ساعات قانونية وتكون فرتات العمل بالتناوب كالتايل :8العمال مقسمني اىل أربع أفواج كل فوج يعمل 

 فريق يعمل من السادسة صباحا إىل الثانية زواال. -

 فريق يعمل من الثانية زواال إىل العاشرة ليال. -

 فريق يعمل من العاشرة ليال إىل السادسة صباحا. -

أما الفوج الرابع فيكون يف حالة راحة هكذا يكون العمل طوال أيام األسبوع دون توقف إذا توفرت املادة  -

 األولية .
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  المطلب الثالث  :البنية التنظيمية لمؤسسة تكرير السكر:

 وتتمثل يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة من أقسام ومصاحل مبينة يف الشكل األيت :

  الهيكل التنظيمي لمؤسسة تكرير السكر بمستغانم 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 املصدر  :إدارة وحدة تكرير السكر

 التدخالت
 و الرقابة

 

لمخازنا مكتب  
مينالمستخد  

 المحاسبة

 والمالية
 تحاليل
 ومراقبة

 

مصلحة 
الميكانيك 

 والكهرباء
 

 مصلحة

 التصنيع

مكتب 
 التكوين

 الخزينة

 مصلحة

اإلدارة 
 والمالية

 المديرية العامة

 األمانة

والماليةةمديرية اإلدار مديرية التجارة  مديرية اإلستغالل 

 مصلحة

 النظافة
 واألمن

 مصلحة

 التموين

 والبيع

 قسم

 المحاسبة

 اإلدارية

 مصلحة

 المخابر

 مصلحة

 الصيانة

 مصلحة

 اإلنتاج
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يعترب اهليكل التنظيمي للمؤسسة اإلطار الذي مبقتضاه يتم رسم سلوك مجيع األفراد داخل املنظمة دون األخذ 

 بعني االعتبار ملواقعهم التنظيمية ومنه فإن اهليكل التنظيمي هو وسيلة لتجميع األنشطة وحتديد العالقات الوظيفية.

 على رأس الشركة املديرية العامة تسري وتنظم برفقة األمانة ما يلي :

  وتتفرع إىل ثالث مصاحل : -مديرية التجارة :

  تعتمد بشكل كبري على األمن الداخلي وتنظم جمموعة من الفرق متناوبة. -مصلحة النظافة واألمن :

  وهي خاصة بتموين وتسويق املنتج. -مصلحة البيع والتموين :

  وتتفرع إىل : -مديرية اإلدارة والمالية :

  وتتكون من : -المصلحة اإلدارية :

 الذي تتمثل صالحياته يف التنصيب، وكافة املواضيع اإلدارية، اإلجازات، اإلنتقال  -مكتب المستخدمين :

 والرتقية والساعات اإلضافية واملكافآت.

  يهتم بتكوين العمال وتدريبهم على العمل. -مكتب التكوين :

  وتنقسم إىل : -قسم المحاسبة اإلدارية :

  وتتم فيها عملية احملاسبة بصفة عامة. -المحاسبة المالية :

  واليت تتفرع إىل : -مديرية اإلستغالل :
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 ويتم فيها معاينة عينات من السكر األمحر كما يقوم املخربون باملتابعة املستمرة ومراقبة  -مصلحة المخابر :

 وحتليل السكر.

 وهي املسؤولة عن ضمان عملية اإلنتاج بصيانة التجهيزات وقطع الغيار لآلالت يف حالة  -مصلحة الصيانة :

 تعطل أيآلة.

  وتضم مصلحة التصنيع اليت تقوم باملراحل التالية : -مصلحة اإلنتاج:

  وتشمل عدة عمليات هي :التطهير :

  + عصري التقنية مع السكر اخلام.EGOUT R3 خلط كمية من عصري العجني املتكون من عصري  -التعجين :

 عزل بلورات السكر عن العصري بعد عملية الفصل مير العصري إىل اخلزان والسكر املنقى ميرر إىل خملط  -التقنية :

 شبه اإلذابة.

  درجة مئوية.75 تتم يف خملط التذويب بـ  -شبه اإلذابة :

  -اإلذابة  :وهي متممة للمراحل السابقة.

  يتم مترير السائل السكري عرب غربال وذلك لعزل املواد مثل  :احلبوب، القهوة، القمح. -الغربلة :

 -التكليس  :تتميز بإدماج حليب اجلري إىل خزان التكليس أين يضاف إليه العصري الذي حتصلنا عليه من مراحل 

 اإلذابة لعزل الشوائب واألمالح املعدنية.

 .co2 يضاف اىل احمللول السكري  -الكربنة :
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 -البلورة  :من خالل هذا القطاع حنصل على البلورات السكرية حيث تنتقل إىل املرحلة الصلبة من خالل العبور 

مبرحلة الطبخ واحلصول على كتلة ناضجة يتم إيقاف عملية الطبخ بسكر الفراغ حىت مترر كتلة العجني ليتم فصلها 

 بني نوعني من املنتجات :

  -املنتجات العالية  :وهي سكر مبلور يشحن إىل ورشات التكيف ويستخلص منه سكر قطع.

املنتجات املنخفضة  :تتمثل يف تكرير ونقل السكر الذي يباع ويستعمل يف صناعة اخلمرية الكيميائية واملشوربات 

 الكحولية، ومواد التحميل

 المبحث الثاني  :واقع الجودة وتأثيرها على المؤسسة

 SORA –SUCREالمطلب األول  :تأثير تطبيق مواصفات الجودة على شركة 

يتعلق التسيري اجلودة الفعال واجليد على مستوى املؤسسة أثاراجابية تتمثل فيما يلي  :

 التسيري الفعال للجودة من منع وجود ظواهر األسواق والضياع والتبذير ختفيض تكاليف التصنيع  =يكمن دور

 لالموال، ان جودة املنتوجات تعكس ظاهرة احرتام معايري ومقياس اجلودة.

زيادة حجم اإلنتاج واإلنتاجية .مقياس اجلودة يعترب كحافز للمؤسسة على زيادة اإلنتاج  واإلنتاجية كما نعلم ان 

 اجلودة مؤشر فاصل يف السوق يف ظل املنافسة احمللية والدولية.

إحرتام املواعيد  :تظهر أمهية السري الفعال اجلودة باحلرص على توفري حجم اإلنتاج يف الوقت احملدد واحرتام موعد 

 التسليم.
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التحسني يف مستوى املردودية  :إن مستوى اجلودة املطلوب الوصول اليه حافز للعمال من أجل التحسني يف 

 مستوى املردودية.

زيادة حجم املبيعات وزيادة الرحبية  :إن مستوى االداء الفعلي يف اجلودة يساهم يف رفع حجم كمية املبيعات 

 وبالتايل تزداد الرحبية يف ظل املنافسة .
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 المطلب الثاني  :جودة الوظائف والتكنولوجيا

تتميز املؤسسة بتواجد موارد بشرية ذات كفاءة لكنها ينقصها التكوين والتدريب، ألن العمال متأثرين بأفكار 

املنهج اإلشرتاكي، حبيث املؤسسة ال تقوم بإرسال بعثات اىل اخلارج لكسب اخلربة والشهادات لكو�ا غري قادرة 

 على حتمل املصاريف.

تفي بتوظيف يد عاملة حملية وختتلف العقود املتعامل �ا من ستة اشهر اىل سنة حيث ان املؤسسة تتعامل مع 

 مكتب التوظيف.

أما فيما خيص التكنولوجيا املتبعة فهي جد قدمية تعود اىل سنوات السبعينيات، حيث مل يتم جتديد االالت 

واملعدات منذ ذلك العهد، وهذا ما يفسر اخنفاض مردودية العامل، إذا حتدثنا عن جودة املنهج البد من احلديث 

 عن جودة املؤسسة اوال.

على املؤسسة ان تقوم بدور املنشط الذي احلافز اجلماعي للمؤسسة، والسهر على تكوين اعضاء احللقة والسري 

احلسن ملختلف الدورات وارتباطها مع اهليكل التنظيمي هلا، حيث تقوم مبتابعة مدى حتقيق املتفق عليه يف حتقيق 

االهداف عن طريقة املراقبة املستمرة ملستوى اجلودة، على املؤسسة اإلهتمام باإلبداع والتكوير من أجل مسايرة 

 التغريات مع مكافأة أصحاب و أعضاء ذوي األفكار اإلبداعية.
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لقد ساهم هذا الفصل يف تطبيق موضوع البحث يف مؤسسة تكرير السكر ، وقد متت الفصل الثالث :اتمة خ

يف البحث حول مسامهة صناعة السكر يف حتقيق امليزة التنافسية، حيث  االجابة عن األسئلة اليت مت طرحها

أوضحت هذه النتائج إىل عدم امتالك املؤسسة لبعض احملددات واملقومات اليت تعمل على إجياد امليزة التنافسية يف 

هذه  يف هذه الصناعة، ويف حماولة البحث عن األسباب ضعف املؤسسة تتمثل يف كون املؤسسة حتولت من 

 القطاع العام إىل اخلاص
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من بني التحديات الكربى اليت تواجه املؤسسات االقتصادية يف الوقت احلايل مدى قدر�ا على التأقلم مع التقلبات 

 وعلى مسايرة التحوالت اليت يشهدها العامل من حولنا .

فالصناعات الغذائية تعترب خليطا من األنشطة املختلفة اليت توفر املواد األولية كي تقوم بالتحويل والتعليب  ,وتضمن 

أخريا التوزيع للمنتج النهائي  ,ويلعب هذا القطاع دورا هاما وحيويا يف االقتصاد الوطين  ,ألنه يعمل عل حتقيق النمو 

 الصناعي .

وبعد االنتهاء من عرض وتقدمي اجلوانب النظرية والتطبيقية ملوضوع الدراسة الذي تناول  "كيفية حتقيق امليزة التنافسية 

للمنتجات ذات االستهالك الواسع  "ودراسة احلالة اليت كانت بشركة تكرير السكر  ,فإنه سيتم يف مايلي االنتقال إىل 

عرض أهم النتائج اليت مت الوصول إليها من خالل اجلانب النظري والتطبيقي هلده الدراسة وهذا على ضوء اإلجابة 

 على اإلشكالية والتحقق من صحة الفرضيات املقدمة  :

 *صناعة املطاحن واحلليب والزيوت والسكر ، ميكن أن يكون هلا دور كبري يف حتقيق امليزة التنافسية  ,أثبتت هذه 

 الفرضية صحتها.

  *أثبتت الدراسة تأثر الصناعات الغذائية بقلة املواد األولية للمنتجات ذات االستهالك الواسع وارتفاع أسعارها العاملية.

 *مت إثبات الفرضية الثالثة اليت عنوا�ا  :يوجد عدة سياسات ملعاجلة العراقيل اليت تعوق إمكانية الصناعات الغذائية يف 

حتقيق امليزة التنافسية  ,واملتمثلة يف اإلمكانيات الصناعية والزراعية للرقي بالصناعات الغذائية يف اجلزائر من أجل 

 املسامهة يف حتقيق امليزة التنافسية .

 نتائج الدراسة  :

إن التطرق هلذا املوضوع مل يكن ممكنا إال من خالل حتديد خمتلف املفاهيم املتعلقة بالصناعات الغذائية وكيفية حتقيق 

 امليزة التنافسية ,مما ميكننا من التعمق أكثر يف املوضوع واخلروج بالنتائج التالية  :

 -تسعى مجيع املؤسسات إىل االختالف والتميز عن اآلخرين بوضع إسرتاتيجية تنافسية حمكمة متكنها من حتقيق 
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 أهدافها .

  -التنافسية تعين القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق األهداف من رحبية واستقرار ومنو وتوسع .

 -أصبح االستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط لفرع الصناعات الغذائية يف تطور مستمر  ,وخاصة 

 يف السنوات األخرية وذلك نظرا إلدراك املتعاملني االقتصاديني أمهية هذا الفرع نظرا حلجم السوق اجلزائري .

 -امليزة التنافسية هي امتالك املؤسسة ما مييزها ويضمن هلا مكانتها بني املؤسسات األخرى يف السوق وذلك إذا 

 استطاعت أن تكيف منتجا�ا وفقا حلاجات ورغبات الزبائن .

 ثانيا من اجلانب امليداين  :

 من خالل عرض اجلانب امليداين اتضح ما يلي  :

  *إمهال وظيفة التسويق يف املؤسسة .

  *ال تستطيع املؤسسة حتقيق ميزة تنافسية من أجل تغطية العجز .

 التوصيات واالقرتاحات  :

  -وجوب االهتمام بوظيفة التسويق أكثر .

  -وجوب االهتمام باملوارد البشرية وذلك بتقدمي مكافآت كتحفيز من أجل الزيادة يف اإلنتاج .

  -وجوب املؤسسة البحث والتطوير من أجل حتسني وضعيتها وجعلها يف مستوى املؤسسات املنافسة والناجحة .
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 آفاق الدراسة  :

  -مكانة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضمن الصناعات الغذائية يف اجلزائر .

  -ميكن التخصص يف دراسة أحد املواد ذات االستهالك الواسع .
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