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قوبع خيرة:الدكتورة   

جامعة مستغامن /  ب حماضرة أستاذة  

دباحي يمينةالدكتورة   

جامعة مستغامن /  ب أستاذة حماضرة  

الدكتورة سليمان عائشة

جامعة مستغامن/ ب   أستاذة حماضرة     

:عنوان المداخلة   

–المطاحن الكبرى الظهرة دراسة حالة مؤسسة -اإلبداع التنظيمي كمدخل لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة

 مستغانم

عماهلا أدي املنظمات ؤ ت أنذ مل يعد كافياإ،دارة املعاصرةإلهم املتطلبات الرئيسية يف اأحد اإلبداع  أ :الملخص

�Ƣđ�Ä®ƚȇ�Ǯ،بالطرق التقليدية ǳǀǧلذا فاملنظمات اليت تبغي النجاح ال تقف عند  ،حيانىل الفشل يف كثري من األإ

،ويف هذا اإلطار يهدف هذا البحث بداع واالبتكار والتغيري مسات مميزة هلامنا يكون اإلوإ،فاعليةحدود الكفاءة وال

.اىل تبيان امهية االبداع التنظيمي يف حتقيق املؤسسة مليزة تنافسية دائمة تضمن هلا البقاء واالستمرارية

اإلبداع، االبداع التنظيمي،امليزة التنافسية :الكلمات المفتاحية
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:مقدمة

التعدد و التغري يف   Â��ƢēƢȇƾŢÂ�ƨŭȂǠǳ¦��ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â جمال العلم تغريات متسارعة يف  تشهد البيئة االقتصادية

ن حتسن أاملنظمات  وجب على أهذا ما ، وشديدة التنافسية سواق غري مستقرةأطلبات الزبائن ، والعمل يف 

،وذلك نواعه أبداع بشىت وهذا ماجعل املنظمات تتجه حنو اإل، ستمراريةوحتقيق البقاء واإل التنافسجل ألدائها أ

.بإتباع أساليب وإسرتاتيجيات من أجل تدعيم اإلبداع ملواجهة املنافسني  

:مماسبق ميكن طرح االشكالية التالية  

أن يساهم في تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسة الظهرة؟لالبداع التنظيمي كيف يمكن   

:أهمية البحث

أمهية بالغة بالنسبة للمنظمة اليت تعتمد عليهما خصوصا بعد   وامليزة التنافسية موضوع  اإلبداع التنظيمييكتسب 

التطور السريع لإلقتصاد وحتوله من إقتصاد صناعي إىل إقتصاد معرفة، لذا تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها من 

السيطرة خالل تطرقها ملوضوع حيوي يساعد املنظمات يف تعزيز مكانتها ودورها وقيمتها يف البيئة اليت تعمل فيها و 

ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǗƢǌǻÂ�ƢēƢȈǴǸǟ�ȄǴǟ.

إن أمهية البحث تتجلى يف حمورين أوهلما نظري إذ حاولنا تأطري اإلسهامات املعرفية ذات الصلة بالعالقة بني       

أما البعد التطبيقي هو حماولتنا إسقاط النظري على الواقع وذلك  بتحليل  وامليزة التنافسية اإلبداع االتنظيمي

مبستغامن وذلك " الظهرة"يف مؤسسة املطاحن الكربى   التنظيمي يف حتقيق امليزة التنافسية يص دور اإلبداعوتشخ

.إلبداع  مع حتليل الوضعية التنافسية للمؤسسةواقع ابتسليط الضوء   

:تقسيم البحث  

:ملعاجلة هذه االشكالية قمنا بتقسيم البحث اىل ثالثة حماور رئيسية تتمثل يف   

اإلبداع التنظيمي:المحور األول           

الميزة التنافسية واالبداع التنظيمي  :المحور الثاني           

االبداع التنظيمي في مؤسسة الظهرواقع :المحور الثالث          



.2018جانفي  18، 17، مؤتمر االبداع و االبتكار المؤتمر العلمي األول للكلیة اإلماراتیة الكندیة الجامعیة 

االبداع التنظيمي:المحور األول  

االبداع:أوال  

جديدة حول املنتجات اخلدمات،التجهيزات طرق إلبداع يف إدخال شيئ جديد وخمتلف ،قد يكون أفكار يتمثال

1.التصنيع ،أوطرق إتصال ،وأشكال تنظيم جديدة

مبادرة وقدرة الفرد يف التخلص من السياق العادي للتفكري ،وإتباع منط جديد   كما يعترب االبداع على انه

3"عملية االتيان جبديد"كما عرف اإلبداع على أنه 2.للتفكري

التنظيمياالبداع :ثانيا  

 تعريف االبداع التنظيمي

بأنه ليس حدثا فرديا مستقال أو مفهوما أو فكرة جديدة أو حدوث ابتكار ) Myers et Marquis(عرفه 

بشيء جديد و إمنا هو عملية شاملة و متكاملة تتضمن جمموعة مرتبطة من األنظمة و العمليات الفرعية داخل 

4.املنظمة

ممارسة القدرة على حل املشكالت بطرق "،االبداع بانه )مبيك(عرفه خرباء مركز اخلربات املهنية لالدارة        

5".أصلية ومفيدة

من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن اإلبدع التنظيمي هو خلق و إجياد أفكار جديدة ،قد تكون أسلوبا 

.ؤسسة يف خلق القيمةجديدا يف العمل ،أومنتوجا تستفيد منه امل  

1
Pau champseur,l’innovation dans les entreprises, institut national de la statistique et des études économiques,

statistique publique N67,France,2002,p5.

2حممد حسن حممد محادات،السلوك التنظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات التربوية ،دار احلامد للنشر،األردن،2008،ص305.

3اسامة خريي،ادارة االبداع واالبتكارات،دار الراية للنشر والتوزيع، االردن،2012،ص:40.

، دار وائل للنشر، االردن ،2004، ص10 4مامون ندمي عكروش ، سهري ندمي عكروش ، تطوير المنتجات الجديدة

،مركز اخلربات املهنية لالدارة(مبيك)،القاهرة ،الطبعة. 5خرباء مركز اخلربات املهنية لالدارة (مبيك)،منهج المهارات القيادية،تنمية الفكر االبداعي للقيادات االدارية

58،ص2003الثالثة،
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  :خصائص االبداع التنظيمي

6:يتميز اإلبداع التنظيمي بعدة خصائص  تتمثل يف

  .اإلبداع التنظيمي يعين التمايز وهو اإلتيان مباهو خمتلف ومتميز املنافسني  - 1

  ).جزئي أو كلي(اإلبداع ميثل اجلديد- 2

  .اإلبداع هو القدرة على إكتشاف الفرص- 3

  خصائص المنظمة المبدعة 

7: تتسم املنظمات املبدعة مبجموعة من السمات تتمثل يف

  .غرس وتنمية رسالة حمددة للمنظمة - 1

إعطاء االولوية  لتنمية وتطوير القدرات االبداعية لدى العاملني وحتفيزهم  وتشجيعهم على االبداع وخلق - 2

  .افكار جديدة

  بذل جهود يف التنمية والتطوير- 3

  .التغيري والتجديد واالبداع -  4

  .تنمية الثقة -  5

  .تشجيع العمل اجلماعي وتكوين فرق العمل- 6

  .دعم فكرة االبداع والتجديد- 7

.االتصال اجليد بني العاملني - 8  

االبداع التنظيمي والميزة التنافسية:المحور الثاني   

  أهمية اإلبداع و حاجة المنظمة إليه

ȂǇ��©ȏƢĐ¦�ŕǋ�Ŀ�Ǯ¦ ¦���يف العصر احلايلاملنظمات تعرفها بيئةاليت  التغريات املتسارعة يف ظل  ǳ̄Â كانت ظروف

ومواكبتها وذلك بتبنيها  املتغريات التاقلم مع هذهعلى املنظمات ،يتوجب سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية 

لإلبداع أمهية كبري مهما كان املنظمات،   ةحتمية ضروريبذلك أصبح التغيري  واستمراريتها، ضمن بقاءهااالبداع،لكي ت

كما تظهر أمهية .  حبيث يعترب التغيري عملية إبداعية . أحد وسائل التجديد و التغيري نوعه،حيث يعترباإلبداع التنظيمي

6بالل خلف السكارنة،الريادة ،وإدارة منظمات األعمال،دار املسرية للنشر،األردن،2008،ص48.

7حممد عواد الزيادات،اتجاهاتمعاصرةفيادارةالمعرفة،دارصفاءللنشروالتوزيع،عمان،الطبعةاالوىل،2008،ص:361- 362 
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بني االهداف املسطرة والنتائج احملققة املرتبك باداء اإلبداع و احلاجة إليه عندما يدرك متخذو القرار يف املنظمة أن هناك 

تبىن األفكار اإلبداعية، و  ومنه جيب عل املنظمة خلق و، حديثةأساليب  متطورة وتبين طرق   جيربهم على مما  ها 

  .استخدامها كأداة للتغيري و التطوير لتحسني أداء املنظمة و حتقيق أهدافها 

:8إلبداع نذكر ما يليمن أهم أسباب حاجة املنظمات ل

1-�Ƣē ƢǨǯ�Ǟǧ°Â�ƨǸǜǼǸǴǳ�̈ǄȈǸŭ¦�©ƢǷƾŬ¦�ŉƾǬƫ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�Ʈ ȈƷ���̈ŚƦǯ�ƨȈŷ¢�ƢŮ�ƨǟƾƦŭ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�À¤

 .وإنتاجيتها

 .تساعد يف تطوير وحتديث املنظمات احلكومية وتزويدها باألساليب احلديثة-2    

رة نابعة من خصوصيتنا ومتطلباتنا دون السري خلف نظم منقولة احلاجة املستمرة إىل نظم وأساليب إدارية مبتك- 3   

  . من اآلخرين وخالية من اإلضافة واإلبداع والتكييف

  .مسايرة اجتاهات الدولة يف ظل العوملة واالجتاه حنو اتقاد السوق- 4   

  :تحسين اداء المؤسسة  االبداع و

.والتطوير ،وهذا مايؤدي إىل التحسني والرفع من أدائها ن تبين االبداع يف املؤسسة يؤدي اىل التغيري والتحسنيإ

يعمل اإلبداع على ترسيخ العمل اجلماعي بني أفراد املؤسسة أي تنشيط :حتسني التنظيم اإلداري يف املؤسسة - 

بالتغيري يف االنتاج ،وذلك باالنتقال من كما يسمح اإلبداع . القدرات اإلبداعية  فرق العمل وتشجيع وحتفيز 

.وذلك من خالل تقدمي منتجات متميزة وترضي الزبون، النتاج الوفري اىل االنتاج حسب متطلبات ورغبات الزبائن

  :تدعيم تنافسية المؤسسة  االبداع و

املتغري والشديد  إكتساب مزايا تنافسية تعزز مركزها التنافسي يف السوق إن تبين املؤسسة لالبداع يساعدها على 

سرعة تقدميها  ،من خالل حتسني جودة املنتجات و تقليص التكاليف أي ختفيض األسعار  و هذا  .التنافسية

 اجات و رغبات املستهلكني من خالل جتديدتلبيةحباإلضافة إىل . للمنتجات اجلديدة و تغيري العمليات اإلنتاجية

36 ر شيد غياط،أمساء زدوري،تنمية وتدعيم اإلبداع  في المنظماتاملتقى العلمي الدويل: اإلبداع والتغيري التنظيمي يف املنظمات احلديثة،دراسة وجتارب وطنية ودولية 

،البليدة  2011ماي 
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ودعم سني صورة املؤسسة حتوكل هذا من اجل ،  االساليب والعمليات االنتاجيةتطوير  وكذلكاملنتجات  وتطوير 

.مكانتها وحصتها السوقية

واقع االبداع في مؤسسة الظهرة مستغانم الجزائر:ثالثا  

مجموعة متيجيالمطاحن الكبرى فرع من :اوال   

Ņ¦Ȃŭ¦�ǲǰǌǳ¦�Ŀ�ƨǼȈƦǷ�̧Âǂǧ�ƨǠƦǇ�Ƕǔƫ�ȆǿÂ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨȈǟƢǼǐǳ¦�©ƢǟȂǸĐ¦�Ƕǿ¦�ƾƷ¦�ȆƴȈƬǷ�ƨǟȂǸů�ǲưŤ

.فروع مجموعة متيجي  

إعتمادا على وثائق املؤسسة باحثاتمن إعداد ال:املصدر  

 عالمات المجمع

املوايل يوضح ذلكوالشكل .بنني ،سفينة سرقال: تتمثل عالمات جممع متيجي يف ثالثة عالمات هي 

عالمات جممع متيجي):2- 5(الشكل رقم  

باإلعتماد على وثائق املؤسسة اتمن إعداد الباحث:املصدر  

 شركة النقل

MTM
مجموعة 

متیجي

ميناء -الوكالة املغاربية

مستغامن
معمل التافنة للنشاء مغنية

معسكر–مطاحن الشرفة   

PROMOMET

العموميةلألشغال 

ECHANTAL

غليزان

املطاحن الكربى الظهرة 

مستغامن

ǞǸĐ¦�©ƢǷȐǟ

Safina

Bnine ceregal
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 المطاحن الكبرى الظهرة مستغانم

وظفت وسائل بشرية  وتقنية هامة  جعلتها اليوم من بني ,كقطب هام يف الصناعة الغذائية   تعترب املؤسسة

، �ȆƴȈƬǷ�ǞǸĐ2002تأسست من طرف املدير العام  ،حيثاملطاحن يف اجلزائراكرب 

�ŐƬǠƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ دج3959.660.000رأمساهلا االجتماعي بأسهم يبلغ حالياشركة ذات.  

هي بصدد التحضري للحصول على شهادة  ،1725،وشهادة االيزو 9001/2008متحصلة على شهادة االيزو 

ISO22000املرتبط باألمن والنظافة.  

مصادر االفكار االبداعية     :ثانيا  

:خالل جمموعة من املصادر تتمثل يف ان  مؤسسة الظهرة حتصل على االفكار االبداعية من   

:طلبات السوق-1

ان طلبات السوق الغذائي  يف هذه االونة االخرية يف تطور متمر ،وهذا راجع للتطور التكنولوجي الذي ساهم يف 

تعمل جاهدة من اجل " الظهرة"اغراق االسواق مبنتجات متنوعة وذات جودة عالية ، فبالتايل املؤسة حمل الدراسة 

ƢȀǼƟƢƥ±�©ƢƦǣ°�ƨȈƦǴƫ�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�ŕƷ��ƢȀǴǸǟ�Ƥحتسني ȈǳƢǇ¦�ǂȇȂǘƫÂ�ƢēƢƴƬǼǷ�.

:المستهلك-2

�ÄÂƢǰǌǳ¦��¾Ȑƻ�ǺǷ�Â¦��ǶēƢƦǣ°Â�śǰǴȀƬǈŭ¦�©ƢƳƢȈƬƷ¦�ƾȇƾŢ�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�Ǯ ǳǀƥÂ�¼¦ȂǇȏ¦�ƨƦǫ¦ǂǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ

ǶȀƟ¦°¦Â�ǶēƢƷ¦ŗǫ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Â¦��ǺƟƢƥǄǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ǶȀȈƫƢƬƫ�Ŗǳ¦.

:العمال-3  

.لديهم عالقة مباشرة مع الزبائن باالخص الذين

:المنافسون-4  

�Ʈ ȈŞ��ǶēƢƴƬǼǷ�ǪȇȂǈƬǳ�ƨǷƾƼƬǈŭ¦�Ƥ ȈǳƢǇȏ¦Â�ÀȂǈǧƢǼŭ¦�ƢȀǷƾǬȇ�Ŗǳ¦�©ƢƴƬǼŭ¦�ǞƦƬƫÂ�ƨƦǫ¦ǂǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǶƬȇÂ

.تقوم باحضار املنتجات وحتليلها يف املخرب مث مقارنتها مع منتوجها من حيث املكونات ،الغالف اجلودةوالنوعية

:موردونال-5

ويتمذلكمنخاللتقدميمحسناجتديدة،وذاتنوعيةجيدة
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:مركز البحوث-6  

  اخلاصة باملخرب 14000حيث حتصلت على شهادة اجلودة .من خالل البحوث اليت تتم على مستوى املؤسسة 

أساليب تدعيم العملية االبداعية

:دفع عجلة االبداع نذكر منهاتستعمل املؤسسسة حمل الدراسة جمموعة من املقومات االدارية من اجل   

:المكافات-1  

ان املكافآىت ضرورية بالنسبة جلميع العمال دون استثناء،حيث لديها أمهية يف جذب وحتفيز واالحتفاظ بالعاملني 

املكافآت املباشرة،واملنافع الثانوية،فهذه األخرية تتمثل :9ومنيز بني نوعني من املكافآت تتمثل يف.املؤهلني واملبدعني

يف تزويد العمال بوسائل احلماية املرتبطة مبشاكل الصحة والسالمة املهنية واحلوادث واصابات العمل ،باالضافة اىل 

أما املكافآت املباشرة فتتمثل يف .السكن الوظيفي،العمرة،مبالغ مالية يف مناسبات معينة:اخلدمات االجتماعية مثل

ƫ�Ŗǳ¦Â��ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǲŰ�ƨǈǇƚŭƢƥ�©ƢǔȇȂǠƬǳ¦�¿Ƣǜǻ�¿Ƣǜǻ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƨǈǇƚŭ¦�» ƾē�Ʈ ȈƷ�°ȂƳ¢Â¢�Ƥ ƫ¦Â°�ǲǰǌƥ�Ǟǧƾ

املكافأت املباشرة اىل تشجيع ودفع العاملني اىل املزيد من التحسني املستمر ألدائهم،واحلفاظ على الكفاءات 

.باملؤسسة

:التكوين-2  

من الضروري اختيار ترتبط زيادة القدات التنافسية يف املؤسسة مبدى االهتمام عمليات التكوين يف املؤسسة ،ف

الربامج التكوينية ،فمن الضروري  اذا اختيار تلك الربامج بعناية سواء من حيث املضمون ،او من حيث اطبيعة 

��ǺȇȂǰƬǳ¦�ǺǯƢǷ¦Â���śǻȂǰŭ¦�°ƢȈƬƻ¦�À¦�ƢǸǯ��śǯ°Ƣǌŭ¦�ƨǠȈƦǗÂ�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�ƢēƢȀƳȂƫÂ�ƨǈǇƚŭ¦�» ¦ƾǿ¦�ǞǷ�ƨǫȐǠǳ¦

ƢǨǯ�Ǟǧ°�Â�̈®ƢȇǄƥ�ǶƬē�̈ǂȀǜǳ¦�ƨǈǇƚǷ�ÀƢǧ�ƢǬƥƢǇ�ƢǼǫǂǘƫ�ƢǸǯÂ ¦©�.ج التكوينيةهو االخر يؤثر على جناح تلك الربام

ومهارات  عماهلا عن طريق اعتمادها  عل  التكوين الداخلي واخلارجي ،حبيث حترص على اختيار الربامج  

.ين املناسبةالتكوينية  املتناسبة مع اهداف وامكانيات املؤسسة ،كما حترص على اختيار املكونني ومراكز التكو 

:اإلتصال-3

�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǶȀƟƢǘǟ¦Â�ǶēƢƷŗǬǷÂ��ǶȀƟ¦°Ƙƥ� ȏ®Ȑǳ�¾ƢǸǠǴǳ�ƨȇǂū¦�½ǂƫ�ń¦�ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�śȇ°¦®ȏ¦�ǒ Ǡƥ�ȄǠǈȇ

�śƥ�°Ƣǰǧȏ¦Â�©ƢǷȂǴǠŭ¦�Ǫǧƾƫ�ǲȈȀǈƬǳ�ƪ ǻ¦ŗǻȏ¦�ƨǰƦǋ�¾Ƣƻ®Ƣƥ�ƨǈǇƚŭ¦�ƪ ǷƢǫ�Ʈ ȈƷ��ǶŮƢǸǟ¦�¿ƢŤȏ�ƢĔÂƾȇǂȇ

.ئل اإلتصال احلديثة ،كما أن اإلتصال املباشر مع الزبائن يساهم يف توليد األفكاراالقسام املختلفة ،وتوفري وسا

.مقابلة مع نائب مدير املوارد البشرية للمؤسسة
9



.2018جانفي  18، 17، مؤتمر االبداع و االبتكار المؤتمر العلمي األول للكلیة اإلماراتیة الكندیة الجامعیة 

:فرق العمل-4

يؤثر تكوين فرق العمل على االبداع من خالل تكوين فرق عمل حتتوي على اعضاء خمتلفني يف املهارات  

حيث .سؤولية وااللتزام يف العملواخلربات والشفافية يف تبادل وانتقال املعلومات واالتصاالت بينهم وكذلك امل

تعتمد املؤسسة يف نشاطها على فرق العمل يف خمتلف املستويات،كلجنة القيادة ، فرق املراقبة،والعمل بفرق  

 متناوبة

:الهيكل التنظيمي -5

اهليكل التنظيمي اخلاص باملؤسسة مرن حبيث يسهل التعامل معه ويشجع على حرية التفكري ووضوح املهام  

.واالدوار   

:التخصص الوظيفي-6

.إن املؤسسة مهتمة باالبداع وذلك من خالل ختصيص قسم خاص بالبحث والتطوير ضمن اهليكل التنظيمي  

هتمامات المؤسسة في مجال اإلبداعا:ثالثا  

اهتمام مؤسسة املطاحن الكربى الظهرة  مبجال االبداع يف تزايد مستمر خصوصا يف ظل التطورات السريعة ان 

:اليت يشهدها العامل جعلها تسعى جاهدة من أجل

.التكوين املستمر للمهارات وتنمية القدرات من أجل ضمان ترقية البحث والتطوير  

.تطوير منتجات جديدة حتسني طرق التصنيع احلالية  

.حتسني طرق التسيري وذلك بادخال نظم تسيريية جديدة  

.ادخال تكنولوجيا جديدة   

.تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة يف األسواق الدولية،واخرتاق أسواق دولية جديدة

:االبداعات المحققة في المؤسسة-  

.في مؤسسة المطاحن الكبرى لظهرة"   10Sap" م المعلوماتانظ

لكي  ،  2012يف سنة "  Sap"باستخدام نظم معلومات متطورة "املطاحن الكربى لظهرة" قامت مؤسسة     

  .تواكب التغريات التكنولوجية واالقتصادية احلاصلة

10
Sap :" (Systhéme d’Aplication Product)
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"Sap "وو ه ،  م معلومات تطبيقات ملعاجلة البياناتانظ ǆ ȈȇƢǬŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ǲǷƢǰƬǷ�ƲǷƢǻǂƥ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ� تسمح

املوارد  ،التسويق ،التموين ،اإلنتاج، املالية ،احملاسبة (مبعاجلة جمموعة من الوظائف داخل املؤسسة 

  .واملالية للمؤسسة اإلداريةأي أنه يوفر حلول عملية وتقنية يف الوظائف  ،)اخل .......البشرية

د تبني لنا أن أهم أهداف استخدام فق ،ومن خالل املقبالت اليت أجريناها مع مسؤويل بعض املصاحل واملوظفني

 :تتمثل يف ما يلي"Sap" املؤسسة لنظم املعلومات 

  االطالع املباشر عليه؛ إىلمراقبة نشاط املؤسسة دون اللجوء  - 

  احلرص على اجناز األعمال اليومية يف الوقت احملدد هلا؛ - 

  صورة جيدة للمؤسسة؛ إعطاء - 

  الصائبة يف الوقت املناسب؛ اتاإلسرتاتيجيةاختاذ القرار - 

  حتقيق التكامل و التنسيق بني خمتلف الوظائف؛- 

تسهيل تنفيذ العملّيات ؛-

  ختفيض التكاليف وزيادة األرباحاإلنتاجية و حتسني - 

:ابداع خاص بالمنتوج  

�ŚȈǤƬǳ¦�ƢǷ¢���ń¦�Ǯ ȈƬǇȐƦǳ¦�ǺǷ�» ȐǤǳ¦�ŚȈǤƫ�Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄Â��ƢēƢƴƬǼǷ�ǞȈŦ�ǂȇȂǘƬƥ�ƨǈǇƚŭ¦�ƪ ǷƢǫ ات األخرى

:متثلت يف   

تطوير الكسكس         :1الشكل رقم:                   الكسكس 

تغيير جذري في المكونات                                       

اتمن إعداد الباحث: المصدر   

حيث قامت املؤسسة مبجموعة من الدراسات ومقارنة منتوجها مبنتجات املنافسني ،وقامت بتغيري جذري 

. 2013يف مكونات الكسكس ليصبح ذو جودة عالية سنة   

.خلق أنواع جديدة من الفرينة وذات جودة عالية : الفرينة  

.تغيري الغالف وااللوان جلذب الزبائن-   

.كغ1غ،500:خمتلفة  طرح منتجات بأحجام-   

الكسكس المطور الكسكس العادي 
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الجنوب الغرب 

5%

باملئة ،مث تليها الوسط واملقدرة 

.2014و

والكميات المباعة للمؤسسة

رقم األعمال دج 

2014لسنة 

1388486500

8000000

292200000

، مؤتمر االبداع و االبتكار المؤتمر العلمي األول للكلیة اإلماراتیة الكندیة الجامعیة 

2017لسنة  نسبة المبيعات للمؤسسة

الغرب  الوسط  الشرق

15% 20% 60%

وثائق خاصة باملؤسسة

نسبة مبيعات المؤسسة

اتمن اعداد الباحث

60نالحظ ان منطقة الشرق حتتل الصدارة يف نسبة املبيعات واملقدرة ب 

.باملئة5باملئة مث منطقة اجلنوب بنسبة  15باملئة مث الشرق بنسبة 

2013وفيمايلي الكمية املباعة ورقم األعمال حسب كل منتوج خالل سنيت 

والكميات المباعة للمؤسسةال متطور رقم االع

رقم األعمال دج 

لسنة 

رقم األعمال دج 

2013لسنة 

الكمية المباعة 

القنطار خالل 

2014

المباعةالقنطار 

2013

1388486500 11229591800 569636 516584

8000000 7750000 3200

292200000 239000000 11100

57%

14%

24%

5%

المؤتمر العلمي األول للكلیة اإلماراتیة الكندیة الجامعیة 

نسبة المبيعات-

المناطق 

النسبة

وثائق خاصة باملؤسسة:املصدر

من اعداد الباحث:املصدر

نالحظ ان منطقة الشرق حتتل الصدارة يف نسبة املبيعات واملقدرة ب 

باملئة مث الشرق بنسبة 25ب

وفيمايلي الكمية املباعة ورقم األعمال حسب كل منتوج خالل سنيت 

الكمية 

المباعةالقنطار 

2013خالل 

المنتوج

516584 الدقيق بكل أنواعه

3100 حمسنات سفينة 

كغ10

9000 غ 125(اخلمارة 

)غ500

الغرب

الشرق

الوسط

الجنوب
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984000000 823200000 115000 96000 الكسكس 

كغ1املطور

156000000 00 18000 00 الكسكس املطور 

غ500

2828686500 12299541800 716936 624684 ¸ȂǸĐ¦

.وثائق  املؤسسة اعتمادا على اتمن اعداد الباحث:املصدر  

من خالل اجلدول نالحظ أن رقم األعمال وكمية املبيعات اخلاصة بكل منتوج متغرية حيث إرتفعت يف        

.وذلك يعود لعرش تشكيلة مطورة من املنتجات 2013مقارنة عن  2014سنة   

2017الحصة السوقية للمؤسسة خالل سنة  

الخمارة السميد الدقيق الكسكس نوع المنتوج

%3 %10 %20 %15 احلصة السوقية

.وثائق  املؤسسة: املصدر  

اجلدول نالحظ أن احلصة السوقية للملؤسسة ختتلف من منتوج إىل أخل ف الدقيق هو يف املرتبة األوىل بنسبة  

باملئة 3باملئة ،وأخريا اخلمارة ب  15باملئة و السميد ب 15باملئة تليها الكسكس ب 20  

:إختراق األسواق الدولية

مؤسسة الظهرة إقتحام األسواق الدولية وذلك بتصدير الكسكس العادي واملطور واجلدول املوايل مؤخرا قامت 

 يوضح أهم الدول اليت تصدر هلا املؤسسة

 أهم الدول التي تصدر لها المؤسسة

الدول التي تصدر لها المؤسسة نوع المنتوج

العربي،الواليات المتحدة فرنسا،دول الخليج

األمريكية

املطورالكسكس 

،البنين،بوركينافاسوجنوب إفريقيا الكسكس العادي

.املصلحة التجارية:املصدر

من خالل اجلدول نالحظ أن املؤسسة تصدر منتوجها إىل جممعة من الدول  فمثال فرنسا يوجد فرع تابع 

MTI .للمؤسسة يقوم بتوزيع املنتوج
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:ميزة التنافسية للمؤسسةال  

:د إىل مايليو للمؤسسة يف جودة املنتوج ،وذلك يعتتمثل امليزة التنافسية   

. 9001/2000اإلنتاج وفق معايري االيزو -   

:جودة المتنوج على حسب رغبات الزبائن-

تقدم اليوم املطاحن الكربى للظهرة لزبائنها منتوجات تستجيب ملتطلبات . بفضل سياسة بيئية مطورة بعنايةوذلك 

من اقتناء .ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�̈°ƢȀŭ¦�ǂȀǜƫÂ�ƨȈƟ¦ǀǤǳ¦�©¦ǄȈǸŭ¦��ȆƳȂǳȂȈƦǳ¦�ǂȀǜ¾العصر يف جمال األمن الغذائي وامل

القمح إىل تعبئة الدقيق والسميد، ختضع عملية التحويل ملراقبة صارمة لكي نعطي للمستهلك منتوج ذو جودة 

الكربى للظهرة واالستحسان  مسعى اإلتقان هذا يفسر االفتتان الذي تتلقاه منتوجات املطاحن. عالية حترتم البيئة

.الكبري لدى احملرتفني و اجلمهور العريض  

:السعر التنافسي   

تكلفة (مث عملية اإلنتاج ) تكلفة الشراء(تتبع املؤسسة عند تسعري سلعها طريقة التكاليف منذ دخول املواد األولية 

Ƭǳ¦�ǂǠǇ�ƪ) اإلنتاج ƦǈƷ�ƾǫ�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ�ƨǨǴƬű�Ǧ ȇ°ƢǐǸǯ�ƨǼȈǠǷ�ƨƦǈǻ�Ǧ ȈǔƫÂ�ƶƥǂǳ¦�Ǌ ǷƢǿ�Ǧ Ȉǔǻ�Ľ��ƨǨǴǰ

�ǞȈƥ�ǂǠǇ�ƪ ƳǂƼƬǇ¦�ƾǫ�ÀȂǰƫ�ǽƾǼǟÂ��ƨǈǇƚǸǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨǨǴǰƫ�ƢĔȂǰǳ�¿ȂǇǂǳ¦�ƨǧƢǓ¤�ǞǷ�ǾȈǧ�§Ȃǣǂŭ¦

مسؤولية حترير السعر يف املؤسسة تعود إىل جملس اإلدارة فهذا األخري عن طريق أجهزته وتقنياته  حيث أن.السلعة

الذي تقوم بتحديده مديرية التجارة، اليت تكون على علم بكل العمليات  يقوم باملوافقة أو عدم املوافقة على السعر

اإلنتاجية منذ دخول املواد األولية حىت السلعة النهائية، وهذا باالستعانة بآراء وتوجيهات املديريات واملصانع 

Đ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ƢǻƢȈƦǳ¦Â�©ƢȈǘǠŠ�Ƣǿ®ÂǄƫ�Ŗǳ¦�ƨƦǇƢƄ¦Â�ƨȈǳƢŭ¦�ƨȇǂȇƾǷ�ƨǏƢƻÂ�Ãǂƻȋ¦���ƨǨǴǰƬǳ¦�ǂǠǇ�ȐưǷ�¾Ƣ

كما يقوم أيضا جملس اإلدارة بأخذ بعني االعتبار منافسي املؤسسة والذين يتمثلون يف مجيع املؤسسات املنتجة 

.لنفس املنتوجات، وذلك عند وضعه العسر املناسب لبيع السلعة

: ملادة األولية  ذات جودة عاليةا-   

املوارد البشرية ذات الكفاءة العالية-   
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.يف املنتوج وطرق حل املشاكل إلبداع-   

:الدراسة الجيدة والدائمة للسوق-

حيث تقوم املؤسسة جبلب منتجات املنافسني وتضعها يف أكياس بيضاء ،وتقوم بتحليلها ومقارنتها مع منتوجهم 

ات ،وتقوم برتتيبها،على حسب اجلودة وكذلك تالحظ الفرق بينها وبني املنتجات املنافسة من حيث املكون

ƨǼǇ�ƨǈǇƚŭ¦�ƢēǂƳ¢�ƨǇ¦°®�ĿÂ��̈®ȂŪ¦Â���������2013،2014،2015  فالرتتيب  بالنسبة للكسكس  

 ترتيب المؤسسة مقارنة بالمنافسين

الترتيب السنة 

عمر بن عمر ،سيم ،ماما ،سفينة 2013

عمر بن عمر،سفينة،الحارة،سيم،ماما 2014

سفينة،عمر بن عمر ،الحارة،سيم 2015

سفينة،عمر بن عمر ،الحارة،سيم 2016

،الحارة،سيمعمر بن عمر سفينة، 2017

مصلحة اجلودة:املصدر   

كان حيتل املررتبة الرابعة مقارنة مع املنافسني ،ويف عان   2013من اجلدول نالحظ أن كسكس سفينة خالل 

إنتقل  2015عادي إىل مطور،ويف إنتقل إىل املرتبة الثانية ،ويعود السبب إىل تطوير املنتوج من كسكس 2014

.2016،2017واملنتوج،وحافظ على مرتبته االوىل يف إىل املرتبة األوىل ،وهذا يعود إىل تطوير الغالف

:خاتمة  

�̧ ¦ƾƥȍ¦Â�Ǟǫ¦Â�ǲȈǴƸƬƥ�Ǯ ǳ̄Â�ņƢǤƬǈŠ�̈ǂȀǜǳ¦�ÃŐǰǳ¦�ǺƷƢǘŭ¦�ƨǈǇƚǷ�Ŀ�Ƣđ�ƢǼǸǫ�Ŗǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ

من اجل حتقيق امليزة التنافسيةتدعيم العملية اإلبداعية بدى إهتمام املؤسسة ميف املؤسسة و   

من خالل ماسبق توصلنا إىل      

وعي املؤسسة بأمهية اإلبداع  يف حتقيق البقاء واالستمرارية -   

SAGE Sap املؤسسة تعتمد على برناجمني من أجل تسيري املؤسسة مها -   
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ة لتدعيم وتطوير االبداع من خالل توفري وسائل االتصال املناسبة وفرق العمل  تسعىى اىل توفري الظروف املالئم - 

.كل هذا من أجل حتقيق ميزة تنافسية دائمة عن طريق اجلودة وإرضاء الزبون  

.تسعى املؤسسة إىل مواكبة التطورات احلاصلة وذلك من خالل الدراسة الدائمة للسوق -   

ملؤسسة نتيجة إلختالف ثقافة األفراد ،وعدم وعيهم بأمهية توليد األفكار عراقيل تواجه االبداع يف ا دةتوجد ع-- 

.والعمل اجلماعي  
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