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* نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا في إنجاز هاته المذكرة وأعاننا عليها بالصبر
الذي هو مفتاح كل األعمال.
*و أتقدم بكل كلمات الشكر والعرف ان وأسمى عبارات اإلحترام والتقدير إلى
األستاذ الف اضل :فرحاتي عمر
* كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الف اضل":عاشور عبد الكريم" الذي
تكرم و تحمل عناء توجيهي و تقديمه لي اإلرشادات الالزمة إلتمام هذا العمل.
* و أشكر كل أساتذة العلوم السياسية الذين كانو سببا في نجاحنا هذا
* إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع

الحمد هلل الذي وفقنا ليذا ولـ نكف لنصؿ إليو لو ال فضؿ اهلل عمينا أما بعد

فإلى مف نزلت في حقّيـ اآليتيف الكريمتيف في قولو تعالى

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يبمغن عندك الكبر أحدىما أو كالىما
 وقضى ربك أالّ تعبدوا إالّ إياه وبالوالدين إحسانا إما
ّ
ِ
الرحمة وقل
فال تقل ليما أف وال تنيرىما وقل ليما قوال كريما واخفض ليما جناح ال ّذل من ّ
رب ارحميما كما ربياني صغي ار { اإلسراء }33 – 32
ّ
أىدي ىذا العمؿ المتواضع إلى أغمى ما أممؾ في الوجود أبي حفظو اهلل وأمي العزيزة....
المّذاف سي ار وتعبا عمى تعميمي في إتماـ ىذا العمؿ مف قريب أو مف بعيد...
والى أفراد أسرتي اإلخوة و األخوات :أحمد خمدوف منى و دنيا و نجوى ومريـ و خاصة
العزيزة ''سعاد'' التي سيرت معي في إتماـ ىذا العمؿ المتواضع...
والى كافة األصدقاء واألحباب كؿ بإسمو خاصة ماستر  2دفعة  2015/2014و إلى كؿ
مف ساعدني في إتماـ ىذا العمؿ و خاصة أخص بالذكر :أميرة ,زىرة ,رتيبة ,كما ال يفوتني
أف أىدي ىذا العمؿ إلى :زميمي في الدراسة بف عيسى م ارد و نورة عاممة في مكتبة اإلقتصاد
و ميمود عامؿ في مكتبة الحقوؽ و العموـ السياسية المذيف ساىموا بشكؿ كبير في إنيائي العمؿ
في الوقت المحدد .كما أىدي ىذا العمؿ إلى أساتذتي الكراـ وأسرة الجامعة
وفي األخير أرجوا مف اهلل تعالى أف يجعؿ عممي ىذا نفعا يستفيد منو جميع الطمبة المقبميف
التخرج.
عمى
ّ

خطة الدراسة
مقدمة
الفصل األول:اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة
المبحث األول :إدارة الجودة الشاممة دراسة مفاىيمية.
المطمب األوؿ :مفيوـ و نشأة إدارة الجودة الشاممة.
المطمب الثاني :متطمبات و مراحؿ تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة
المطمب الثالث :رواد إدارة الجودة الشاممة و أىـ إسياماتيـ.
المطمب الرابع :معايير اإليزو و عبلقتيا بإدارة الجودة الشاممة.

المبحث الثاني :المداخل النظرية المفسرة لوظيفة إدارة الجودة الشاممة في تحقيق
التنمية اإلقتصادية.
المطمب األوؿ :مدخؿ الميزة التنافسية.
المطمب الثاني :مدخؿ رضا العميؿ.
المطمب الثالث :مدخؿ تنمية المورد البشري.
المبحث الثالث :مقاربة مفاىيمية لمتنمية اإلقتصادية.
المطمب األوؿ :مفيوـ التنمية االقتصادية و تطورىا.
المطمب الثاني :عناصر و أىداؼ التنمية اإلقتصادية.
المطمب الثالث :متطمبات و مراحؿ التنمية اإلقتصادية.
المطمب الرابع :إستراتيجيات التنمية اإلقتصادية.

خالصة الفصل.

الفصل الثاني :معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنمية اإلقتصادية
في الجزائر.
المبحث األول :مؤشرات التنمية االقتصادية.
المطمب األوؿ :اإلصبلحات االقتصادية و دعـ التنمية.
المطمب الثاني :محددات التنمية االقتصادية.
المطمب الثالث :اإلىتماـ بإدارة الجودة الشاممة لتدعيـ سياسة اإلصبلحات
اإلقتصادية .

المبحث الثاني :تطبيق المعايير الرقابية إلدارة الجودة عمى التنمية االقتصادية
في الجزائر.
المطمب األوؿ :تطور عممية الرقابة عمى الجودة.
المطمب الثاني :أجيزة الرقابة عؿ الجودة.
المطمب الثالث :دور الرقابة عمى الجودة في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية.

المبحث الثالث :دور تطبيق معايير جودة الموارد البشرية في تحقيق التنمية

االقتصادية.

المطمب األوؿ :دور معيار تحسيف األداء المستداـ في تحقيؽ التنمية
اإلقتصادية في المؤسسات الجزائرية.
المطمب الثاني :دور معيار حماية المستيمؾ في تحسيف المؤشرات
اإلقتصادية.

المبحث الرابع :تقييم تطبيقات معايير إدارة الجودة الشاممة في تنمية االقتصاد الجزائري

.

المطمب األوؿ :واقع تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة و تحقيقيا لمتنمية اإلقتصادية.
المطمب الثاني :تحديات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجزائر لتحقيؽ التنمية اإلقتصادية.
المطمب الثالث :مقومات التنمية اإلقتصادية الجزائرية في ظؿ إعتماد مقاربة
الجودة الشاممة.
خالصة الفصل
الخاتمة

مقدمة
شيد العالـ مع بداية األلفية الثالثة تغيرات سريعة و متبلحقة و عميقة في آثارىا و توجيات نتيجة لظيور
العولمة التي إنبثؽ عنيا ظيور العديد مف االتجاىات و المداخؿ اإلدارية الحديثة التي تسعى إاللتطوير
اإلداري و تحسيف أساليب و طرؽ العمؿ بالمنظمات العامة منيا و الخاصة و يعد تطبيؽ ىذه االتجاىات و
المداخؿ في غاية األىمية كونيا تؤدي إلى االرتقاء بمعدالت األداء و الجودة،و رفع كفاءة الخدمات المقدمة
مف طرؼ المنظمات.
و يعد مدخؿ إدارة الجودة الشاممة أحد ىذه المداخؿ و التي تحتؿ مكانة متميزة في الفمسفة اإلدارية
المعاصرة لممنظمات الوطنية و العالمية،في ظؿ التغيرات المحيطة بعمؿ المنظمات أبرزىا:األخذ بآليات
السوؽ و تطبيؽ النظاـ الرأسمالي الحر مما يؤدي إلى زيادة المنافسة.
و لقد استدعى التغير السريع في المبادئ االقتصادية و االجتماعية و كذا التطور المتسارع في
التكنولوجيا،و البنية السكانية عالميا و التميز المؤسسي إلى تبني إدارة الجودة الشاممة و مدى فعاليتيا مف
أجؿ الوصوؿ إلى أفضؿ ممكف،و باعتبار أف الجزائر واحدة مف الدوؿ التي وعت بأىمية إدارة الجودة
الشاممة ؼ ترشيد سياساتيا لتحقيؽ تنمية اقتصادية و تحسيف أداء مؤسساتيا بعد انفتاحيا عمى السوؽ
الخارجية و التحوؿ مف االقتصاد الموجو إلى االقتصاد الحر.لذلؾ أصبحت المؤسسات الجزائرية أماـ حتمية
التغيير و المضي في إستراتيجية بعيدة المدى لترقية القطاعات االقتصادية لموصوؿ إلى التنمية االقتصادية.
 أىمية الدراسة:
أىمية عممية :تستمد أىمية البحث مف أىمية الموضوع المتناوؿ كوف موضوع إدارة الجودة الشاممة مف أىـ
المداخؿ اإل دارية الحديثة و الذي يحضى باىتماـ بال مف طرؼ الفبلسفة و المفكريف الذيف يحاولوف إيجاد
أساليب جديدة لمتطوير اإلداري.

أ

مقدمة
أىمية عممية:وتكمف أىمية الدراسة مف الناحية العممية في أىمية دور إدارة الجودة الشاممة و مساىمتيا
في الرفع مف أداء المنظمات و حفظ بقائيا و استمرارىا بشكؿ عاـ،حيث أف االقتصاد الجزائري بوجو عاـ و
المؤسسات االقتصادية بوجو خاص بحاجة إلى مدخؿ و مناىج معاصرة تحقؽ لو مستويات عالية مف األداء
عمى المستوى التنظيمي و البشري و ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ تنمية اقتصادية شاممة مواكبة لمتطورات و المواجية
لمتحديات.

 أىداف الدراسة:
نسعى مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى إبراز كيفية تحقيؽ تنمية إقتصادية باالعتماد عمى أسموب إدارة
الجودة الشاممة ،واعتماد ىذه األخيرة كوسيمة تستطيع مف خبلليا المؤسسات أف تواكب كافة التحديات
المتعمقة بالتنمية اإلقتصادية  ،فالغرض مف ىذه الدراسة تحقيؽ جممة مف األىداؼ نوردىا فيمايمي:
 تسميط الضوء عمى موضوع الجودة الشاممة كفمسفة إستراتيجية تعتمدىا المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ التنمية
اإلقتصادية.
 إبراز مختمؼ المفاىيـ المتعمقة بالتنمية اإلقتصادية  ،وتبياف قدرتيا عمى إكساب المؤسسات اإلقتصادية مكانة
لمواجية كافة التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ،مع إبراز أىمية إدارة الجودة الشاممة الراىنة.
 محاولة تشخيص واقع تطبيؽ إستراتيجية الجودة الشاممة في المؤسسات الجزائرية  ،وتبياف أساليب ذلؾ حتى
تمكنيا مف تحقيؽ تنمية إقتصادية.
 التوصؿ إلى بعض النتائج و التوصيات التي مف شأنيا المساىمة في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية في الجزائر
مف خبلؿ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة.
 أسباب اختيار الموضوع:
ب

مقدمة
_ أسباب موضوعية:
 اإلىتماـ العالمي المتزايد بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة.
 تشخيص واقع إستراتيجية الجودة الشاممة في الجزائر ،ومدى اعتمادىا مف طرؼ مؤسساتيا مف أجؿ تحقيؽ
تنمية إقتصادية.
_ أسباب ذاتية:
 الفضوؿ الشخصى لمبحث في ىذا الموضوع دوف غيره وحداثتو في ميداف البحث العممي بالجزائر.
 اليقيف الشخصي بأىمية الموضوع وتأثيره عمى تنمية المؤسسات ومواكبتيا لمختمؼ التحديات وتقمبات
المحيط اإلقتصادي واالجتماعي والبيئي.
_

إشكاليةالدراسة :إنطبلقا مف المعطيات المقدمة أصبحت إدارة الجودة الشاممة مطمبا ممحا ألي مؤسسة

تسعى إلى البقاء الدائـ و اكتساب قدرة تنافسية مف ضمنيا المؤسسات الجزائرية التي تسعى ىي األخرى إلى
بناء إستراتيجية التي تمكنيا مف استخداـ أساليب إدارة الجودة الشاممة بيدؼ الوصوؿ إلى تنمية اقتصادية.
بناء عمى ما سبؽ فإف إشكالية البحث تمحورت حوؿ :كيف تساىم إدارة الجودة الشاممة في تحقيق التنمية
اإلقتصادية في الجزائر؟
_ و مف خبلؿ اإلشكالية يمكف أف يتفرع عنيا عدة أسئمة فرعية:


ما ىو دور إدارة الجودة الشاممة في تعزيز التنمية اإلقتصادية؟

 ما مدى تحقيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة لمتنمية اإلقتصادية في الجزائر؟
 فرضيات الدراسة:
عمى ضوء اإلشكالية و التساؤالت الفرعية برزت عدة فرضيات تمثؿ إجابات أولية لمتساؤالت
الفرعية:
ج

مقدمة
 إف اإلستخداـ المتكامؿ إلدارة الجودة الشاممة يؤدي إلى المساىمة اإليجابية في تحقيؽ التنمية
اإلقتصادية.
 يؤدي تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة إلى الرفع مف مؤشرات التنمية اإلقتصادية في الجزائر.
 عدـ تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة يساىـ في ضعؼ المؤشرات اإلقتصادية في الجزائر.
 الدراسات السابقة:
سنعرض أىـ الد ارسات التي ليا عبلقة مباشرة و غير مباشرة مع موضوعنا و ىي كاآلتي:
دراسة بعنوان":أىمية الجودة الشاممة و مواصفات اإليزو في تنافسية المؤسسة-دراسة حالة:مؤسسة
صناعة الكوابل بسكرة ,-ENICAB-عاللي مميكة,رسالة ماجستير  ,كمية الحقوق و العموم اإلقتصادية ,
جامعة محمد خيضر بسكرة :2004 ,ىدفت ىذه الدراسة إلى تبياف الجودة الشاممة و مواصفات اإليزو و
أىمية كؿ منيما في تحسيف قدرة المؤسسات عمى مواجية منافسييا ,خاصة في ظؿ العولمة اإلقتصادية و
تحرير التجارة الخارجية الدولية ,حيث زادت حدة المنافسة مما جعؿ صعوبة البقاء .لمتأكد مف ذلؾ مف خبلؿ
تطبيؽ الجانب النظري عمى أحد أىـ المؤسسات الجزائرية لصناعة الكوابؿ ببسكرة .حيث توصمت الدراسة
التطبيقية إلى أف ىذه المؤسسة بعد تبنييا ألسس إدارة الجودة الشاممة و حصوليا عمى شيادة
اإليزو9000إصدار ,2000جنت فوائد كثيرة أبرزىا :اإلتجاه المتزايد لمزبائف نحو التعامؿ معيا,زيادة عائداتيا
و حصتيا السوقية ,إرتفاع حجـ إنتاجيا ,زيادة القيمة المضافة,إنخفاض تكاليؼ المواد األولية ,تحسيف
اإلنتاجية و فتح المجاؿ لمدخوؿ األسواؽ العالمية ,إضافة إلى اإلعتراؼ العالمي.
 دراسة بعنوان":إدارة الجودة الشاممة ( )T.Q.Mفي المؤسسات الفندقية في الجزائر" ,أحمد بن عيشاوي,
أطروحة دكتوراه ,كمية العموم اإلقتصادية بجامعة الجزائر .2008 ,عممت ىذه الدراسة عمى إستعراض أىـ
األسس النظرية و التطبيقية التي يرتكز عمييا مفيوـ إدارة الجودة الشاممة كنموذج تسييري متكامؿ يحث عمى
د

مقدمة
إتقاف األعماؿ بدقة و يسعى إلى تحسيف الجودة باستمرار ,و ىدفت أيضا ىذه الدراسة إلى اإلطبلع عمى
واقع و مستوى مبلئمة العناصر البيئية التي ليا تأثير عمى تطبيؽ مفيوـ إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات
الفندقية في الجزائر توصمت الدراسة التطبيقية إلى أف المنيجية المناسبة لتطبيؽ مفيوـ إدارة الجودة الشاممة
في المؤسسات الفندقية في الجزائر تتحقؽ مف خبلؿ تحديد مجموعة مف العناصر القادرة عمى إزالة األسباب
المؤدية إلى حدوث تمؾ المعوقات ,التي تحوؿ دوف التكفؿ البلزـ بتطبيؽ ىذا المسار ,حيث تمثمت ىذه
العناصر في ضرورة التحكـ في ميارات و تقنيات التسيير و إتقاف تطبيقاتو الذي يعد األرضية الصمبة و
القاعدة المتينة التي يشترطيا بناء مشروع إدارة الجودة الشاممة و ذلؾ مف خبلؿ تدريب و تحفيز المورد
البشري بيذه المؤسسات و إعداده الجيد لمقياـ بيذه المياـ ,ثـ ضرورة التركيز عؿ البعد اإلستراتيجي في
تسيير ىذه المؤسسات التي مكنيا مف تحديد صورتيا المستقبمية وسط التحوالت السريعة لئلقتصاد المحمي و
الدولي و بالتالي بناء أىدافيا اإلستراتيجية التي تضمف ليا البقاء و اإلستمرار و التفوؽ.
 دراسة بعنوان":جودة الخدمات و أثرىا عمى رضا العمالء"-دراسة حالة:دراسة ميدانية في المؤسسة
المينائية لسكيكدة,"-بعنان نور الدين ,رسالة ماجستير ,كمية العموم اإلقتصادية و عموم التسيير و العموم
التجارية ,جامعة محمد بوضيافالمسيمة .2007,ىدفت ىذه الدراسة إلى معالجة و تقديـ إطار نظري يحدد
و يعرؼ مختمؼ المفاىيـ المتعمقة بالجودة باعتبارىا مدخؿ إداري حديث و قد ركزت بصورة أساسية عمى
جودة الخدمات مف حيث مؤشرات و نماذج نقسميا باإلضافة إلى التطرؽ إلى نظاـ اإلصغاء لمعميؿ كمصدر
لمعرفة حاجات و توقعات العمبلء الذي بدر و يمكف مف تحديد األنشطة التي تؤدي إلى إرضاء العمبلء ,و
توصمت الدراسة الميدانية بالمؤسسة المينائية لسكيكدة عمى أف تقييـ العمبلء لجودة الخدمات مف خبلؿ
المؤشرات الخاصة بالتقييـ تختمؼ مف عميؿ آلخر كما أف جودة الخدمة تعمؿ عمى تحقيؽ رضا العميؿ.

ه

مقدمة
 دراسة بعنوان":إدارة الجودة الشاممة و دورىا في بناء الشركات" ,عبد العزيز عبد العال زكي عبد
العال,تحت إشراف المركز اإلستشرافي البريطاني,أطروحة دكتوراه غير منشورة ,قسم التعميم عن بعد
اإلشراف الدراسي بالجامعة اإلفتراضية الدولية,المممكة المتحدة ,2010,ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ
عمى عمـ إدارة الجودة الشاممة و مكوناتو و تطبيقاتو و تطور مفاىيـ الجودة باإلضافة إلى دراسة نظاـ اإليزو
مف كؿ جوانبو و التعرؼ عمى أىـ متطمباتو  ,و بينت الدراسة أىمية المراجعة الداخمية عمى الجودة و إبراز
مختمؼ جوائز إدارة الجودة الشاممة و دورىا في نشر عمـ الجودة ,كما ىدفت أيضا إلى دراسة تنظيـ إدارة
الجودة و كيفية إنشاء و تكويف قسـ إدارة الجودة الشاممة و دراسة نظاـ تحميؿ المخاطر و نقاط التحكـ
الحرجة و سبلمة األغذية’ ,كما ىدفت الدراسة التطبيقية إلى التعرؼ عمى دور إدارة الجودة الشاممة في
بعض الشركات في القطاعيف العاـ و الخاص و الكشؼ عف مدى تبني تمؾ الشركات لممفاىيـ الحديثة و
إيمانيا العميؽ بما تقدمو مف مياـ فعالة.
 منيجية الدراسة:
في إطار القياـ بمعالجة إشكالية الجودة الشاممة و دورىا في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية في الجزائر،
وتحديد اآلليات البلزمة لذلؾ وبيدؼ إختبار صحة الفرضيات المقترحة إستخدمنا في بحثنا ىذا المنيج
الوصفي بغرض إستنباط ووصؼ المفاىيـ واألسس المكونة لئلطار النظري ليذا الموضوع ،أي أف ىذا
المنيج يوفر بيانات مفصمة عف الواقع الفعمي لمظاىرة أو موضوع الدراسة
 .باإلضافة إلى المنيج الوصفي تـ اإلستعانة ببعض المقتربات:
 المقترب القانوني) :(légal approcheاستخدـ ىذا المقترب مف خبلؿ الرجوع إلى النصوص القانونية
الخاصة بالجودة والمحددة لدورىا ،و وظائفيا ،و أيضا ترتيب المسؤوليات فييا بيدؼ معرفة مدى التطابؽ
بيف التنفيذ مف طرؼ الجيات الفاعمة والقاعدة القانونية،و طبيعة العبلقة فيما بيف ىذه الجيات .عنيا .
و

مقدمة
 المقترب المؤسسي) :(institutionnel approcheينظر ىذا المقترب إلدارة الجودة الشاممة عمى أنيا نتاج
المؤسسات التي تستطيع أف تؤثر بشكؿ كبير في العممية التنموية ،و لقد تـ االعتماد عميو في دراستنا بيدؼ
التعرؼ عمى كيفية تطبيؽ.مبادئ الجودة الشاممة داخؿ المؤسسات الجزائرية ,ومعرفة تكوينيا و مراحؿ
تطورىا ،و وسائؿ عمميا ،و التنظيـ الداخمي ليا،و توزيع األدوار فييا .و يكمف الغرض األساسي مف وراء
ذلؾ في اكتساب قدرة عمى تحديد فاعميتيا ،و قوة تأثيرىا ،و طبيعة التفاعبلت القائمة بينيا.
 المقترب النظمي:يفترض ىذا المقترب اف النظاـ ىو عبارة عف مجموعة مف األنساؽ موجودة في بيئة تتفاعؿ
فيما بينيا,و قد تـ إعتماد ىذا المقترب في دراسة إدارة الجودة الشاممة باعتبارىا نظاـ يضـ مجموعة مف
المكونات ,كالييكؿ التنظيمي و المسؤوليات و العمميات و الموارد لتنفيذ إدارة الجودة الشاممة.و أف ىذه
المكونات تتفاعؿ فيما بينيا و يؤثر بعضيا في اآلخر مف خبلؿ النظاـ ككؿ ,كما أف إزالة أي مكوف مف
النظاـ يؤدي إلى تغير كؿ األشياء ,و أف ىذا النظاـ يجب أف يطبؽ و يتفاعؿ مع كؿ العمميات في المنظمة.
و أف يبدا مف تحديد متطمبات العميؿ و ينتيي مع تحقيؽ رضاه ,و أف تصنيؼ األنشطة ليذا النظاـ يمكف
أف يتـ بصور عدة.
 تقسيم الدراسة:
مف أجؿ عرض الموضوع بطريقة منظمة و حتى نتمكف مف اإلجابة عمى اإلشكالية ,قمنا بتقسيـ الدراسة إلى
مقدمة و فصميف و خاتمة.
تناولنا في الفصؿ األوؿ تحميؿ األسس الفكرية والنظرية التي ترتكز عمييا مفاىيـ كؿ مف إدارة الجودة
الشاممة و التنمية اإلقتصادية .مف خبلؿ التعرض إلى النشأة وتطور المفيوميف  ،ثـ التطرؽ إلى أىـ أسس
تطبيقيما ومراحميما األساسية وكيفية تنظيـ إدارة الجودة الشاممة مف خبلؿ ذكر مداخميا ,فضبلعف إبراز أىـ

ز

مقدمة
إستراتيجيات التي تقوـ عمييا التنمية اإلقتصادية  ،مع محاولة توضيح العبلقة التي تربط بيف الجودة الشاممة
ومواصفات

اإليزو.

كما تطرقنا في الفصؿ الثاني إلى معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنمية اإلقتصادية و التي نسعى
مف خبللو إلى معرفة إلى أي مدى يمكف تطبيؽ الجودة الشاممة بما يضمف تحقيؽ تنمية إقتصادية مستدامة
بحيث تطرقنا إلى اإلصبلحات اإلقتصادية في الجزائر منذ اإلستقبلؿ مع إبراز بعض المؤشرات اإلقتصادية
الحالية فضبل عف تناوؿ اإلىتماـ بإدارة الجودة الشاممة مف طرؼ المؤسسات و الحكومة الجزائرية في إطار
اإلصبلحات المتبعة ,ليتعمؽ المبحث الثاني و الثالث في معايير إدارة الجودة الشاممة و كيفية الرقابة عمييا
لينتيي الفصؿ بعرض التحديات التي تواجو المؤسسات الجزائرية في تطبيقيا لمعايير إدارة الجودة
الشاممة و وفي األخير تـ توضيح نتائج الدراسة المتعمقة بالجانبيف النظري والتطبيقي مرفقة بتوصيات مف
شأنا أ ف تجسد خطوة ؿ دراسة ىذا الموضوع ـ ف جوانب أخرى متعددة.
 مصطمحات الدراسة:
الجودة :تلبيت حاجياث وتىقعاث العميل المعقىلت
إدارة الجودة الشاممة:ىي مدخؿ شمولي لتحسيف األداء و الفعالية و الوضع التنافسي ألي مؤسسة بصفة
مستمرة و ذلؾ مف خبلؿ تخطيط و تنظيـ و تحسيف كؿ األنشطة و عبر إشراؾ كؿ العامميف في كافة
المستويات اإلدارية في تحقيؽ الجودة.
اإليزو:9000عبارة عف سمسمة مف المواصفات القياسية إلدارة الجودة الشاممة أصدرتيا المنظمة العالمية
لممواصفات القياسية تحدد المتطمبات التي يشترط توفرىا في نظاـ إدارة الجودة في المنشأة حتى يمكف ليا
تحقيؽ متطمبات العمبلء و إرضاءىـ.

ح

مقدمة
الرقابة عمى الجودة:ىو االستخداـ االنسب لبلساليب و االنشطة لتحقيؽ وتحسيف جودة المنتج و التي تمكف
اساسا في دقة المواصفات و حسف التصميـ لممنتج بناءا عمى المواصفات المحددة مسبقا ،مع الفحص
الدوري لتحديد المطابقة و مراجعة االستخداـ فاالستغبلؿ التاـ ليذه االنشطة يوفر افضؿ منتج او خدمة
لمعميؿ باقؿ تكمفة مع ضرورة االستمرار في تحسيف الجودة
التنمية اإلقتصادية:ىي العممية التي مف خبلليا نحاوؿ زيادة متوسط نصيب الفرد مف إجماؿ الناتج القومي
خبلؿ فترة زمنية محددة وذلؾ مف خبلؿ رفع متوسط إنتاجية الفرد واستخداـ الموارد المتاحة لزيادة اإلنتاج
خبلؿ تمؾ الفترة

ط

الفصل الثاني:
اإلطار المف اهيمي و
النظري للدراسة

الفصل األول:

اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة

تمييد:
أصبحت إدارة الجودة الشاممة عامبل ميـ لنجاح المنظمات والحكومات باعتبارىا األسموب األمثؿ
لتحسيف الكفاءة التنظيمية ىذا ماجعؿ مفيوـ إدارة الجودة الشاممة يستحوذ عمى اىتماـ مختمؼ الفبلسفة
والمفكريف واألكاديمييف مف خبلؿ نشر عدد كبير مف المقاالت في مجاؿ الجودة مف جية وتطبيقيا في
جميع الجوانب التجارية والصناعية فضبل عف الجوانب السياسية واالجتماعية ..الخ بحيث أصبحت
الجودة احد اإلستراتيجيات االكثر اىمية المطبقة عمى مستوى المنظمات ألنيا تؤدي إلى تحسيف في
نوعية منتجاتيا وخدماتيا لممنافسة.
في السوؽ العالمية اآلخذه في التوسع وامتبلؾ الميزة التنافسية لموصوؿ إلى تحقيؽ التنمية اإلقتصادية .
ولذلؾ سوؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ الى االطار المفاىيمي إلدارة الجودة الشاممة والتنمية االقتصادية
باإلضافة إلى مداخؿ الجودة الشاممة .
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الفصل األول:
المبحث األول :إدارة الجودة الشاممة دراسة مفاىيمية

يعد مفيوـ إدارة الجودة الشاممة مف اكثر المفاىيـ الحديثة التي حضيت باىتماـ كبير مف طرؼ المفكريف
والباحثيف في حقوؿ المعارؼ اإلدارية التي تسعى الى التطوير والتحسيف المستمريف في االداء واإلنتاج في
مختمؼ المنظمات مف خبلؿ استخداـ مجموعة مف الوسائؿ واألدوات واتباع مراحؿ معينة وبيذا الصدد سيتـ
تخصيص ىذا المبحث لتعريؼ إدارة الجودة الشاممة ونشأتيا وتحديد مراحميا وروادىا ومعاييرىا .
المطمب األول :مفيوم ونشأة إدارة الجودة الشاممة
أوال-مفيوم الجودة:QALITY
يرجع مفيوـ الجودة إلى الكممة اليونانية  QALITASو تعني طبيعة الشخص أو طبيعة الشخص أو
طبيعة الشيء ودرجة الصبلبة ,وقديما كانت تعني الدقة واإلتقاف مف خبلؿ قياميـ بتصنيع اآلثار التاريخية
والدينية مف تماثيؿ وقبلع وقصور ألغراض التفاخر بيا أو الستخداميا ألغراض الحماية

1

ويعرفيا  :Websberأنيا مصطمح عاـ قابؿ لمتطبيؽ عمى أية صفة أو خاصية منفردة أو شاممة.
قاموس
Oxford

 ويعرفيا قاموس

:أنيا درجة التميز واألفضمية.

2

 أما اشتقاؽ الجودة في المغة العربية ىو (:ج و د) وىو أصؿ يدؿ عمى التسمح بالشيء وكثرة العطاء ،
والجواد:السخي  ،وقيؿ ىو الذي يعطي ببل مسألة الصيانة لآلخر مف ذؿ السؤاؿ  ،ومف إشتقاقاتو :الجيد ضد
السيئ والرديء ،وجاد الشيء يجود جودة وجودة :صار جيدا

3

 -1مدحت أبو النصر,أساسيات إدارة الجودة الشاممة .القاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع ،2008.ص .62
-2رعد عبد اهلل الطائي ,عيسى قدادة .إدارة الجودة الشاممة ,األردف:دار اليازوري,2008,ص.29
 -3فداء محمود حامد ,إدارة الجودة الشاممة ،عماف :دار البداية ناشروف وموزعوف ،2011 ،ص.27
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الفصل األول:

أجود  ،وجاد عممو يجود
وقد جاد جود وأجاد :أتى بالجيد مف القوؿ او الفعؿ ويقاؿ أجاد فبلف في عممو و ْ
جودة ويقاؿ عمى الشيء جيد ،وجاد الفرس :أي صار رائعا يجود ج ػػودة

1

 أما المعنى اإلصطبلحي لمجودة فقد تعددت أشكالو وتنوعت تعاريفو وىذا حسب تعدد المداخؿ ووجيات النظر
في كؿ بحث .
 تعرفيا ىيئة المواصفات الدولية لمتقييس( :)isoالجودة ىي الدرجة التي تشبع فييا الحاجات والتوقعات
الظاىرية والضمنية مف خبلؿ جممة مف الخصائص الرئيسية المحددة مسبقا ,وتؤكد المواصفة عمى ضرورة
تحديد تمؾ الحاجات و التوقعات و كيفية إشباعيا.
 المبلحظ مف ىذا التعريؼ ىو إعتبار الجودة كمقياس لمعرفة مدى تمبية حاجيات الزبائف ومتطمباتيـ,فالجودة ىنا تعني المطابقة لممواصفات وترجمة لحاجات الزبوف وتطمعاتو

2

 تعرفيا ىيئة المواصفات البريطانية عمى أنيا":مجموعة مف الصفات ومبلمح وخواص المنتج والخدمة بما
يرضي ويشبع اإلحتياجات الممحة و الضرورية" .

3

 والجودة ىي أداة عممية معينة إنتاجية كانت اـ خدمية وفقا لمعايير محددة سمفا تمثؿ اعمى مستوى لرضى
المستيمؾ أو متمقي الخدمة او المستفيد منيا بمعنى اف الجودة ىي مجموعة الخصائص المكونة لمسمع او
الخدمات المقدمة التي تحدد مدى إحتياجات الزبوف.
 تعرفيا الجمعية األمريكية لضبط الجودة(,)ASQCو المنظمة األوروبية لضبط الجودة( )EOQCبأنيا
المجموع الكمي لمخصائص و المزايا التي تؤثر في قدرة المنتج أو الخدمة عمى تمبية حاجات معينة.
-1فداء محمود حامد ,مرجع نفسو.
-2محمد عبد اهلل العزاوي ,إدارة الجودة الشاممة ,عماف :دار اليازوري ،2005،ص.15
 -3مدحت أبو النصر ,مرجع سابؽ ,ص.63.
-4محمدعبدهللاالعزاوي,المرجعنفسه,ص .54,51
12

4

اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة

الفصل األول:

 تعرفيا الجمعية الفرنسية لمتقنييف( :)AFNORضمف المواصفات القياسية الدولية –االيزو 9000-طبعة
 2000عمى أنيا ":قدرة مجموعة مف الخصائص والمميزات الجوىرية عمى إرضاء المتطمبات المعمنة أو
الضمنية لمجموعة مف العمبلء"

1

 مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتضح بأف الجودة التتجسد في الخصائص فقط و إنما في قدرة ىذه الخصائصوالمميزات عمى إشباع وارضاء الحاجات المعمنة والضمنية لمعمبلء.
 وحسب معيار()8402Isoالصادر سنة  1986والذي جاء لتحديد وتوضيح المفردات الخاصة بالجودة
عرؼ الجودة عمى أنيا ":مجموع الخصائص والصفات لمسمعة او الخدمة التي تمنحيا القدرة عمى إرضاء
إحتياجات الزبائف الظاىرية أو الخفية"

2

 ويعرفيا معيد الجودة الفدرالي األمريكي بأنيا العمؿ الصحيح وبشكؿ صحيح مف المرة األولى مع اإلعتماد
عمى تقييـ المستفيد في معرفة مدى تحسف األداء.

3

 وقد كاف لرواد الجودة رأييـ في مفيوميـ وذلؾ في مايمي :
 عرفيا":feignbaun:ىي مركب كمي لخصائص المنتج و خدمة التسويؽ و اليندسة و التصنيع وصيانة
المنتجات مف أجؿ تمبية توقعات العمبلء". 4

 -1نور الديف بوعناف" ،جودة الخدمات وأثرىا عمى رضا العمبلء دراسة ميدانية لمؤسسة المينائية لسكيكدة"  (.رسالة ماجستر
غير منشورة)جامعة محمد بوضياؼ مسيمة  ،كمية عمـ االقتصاد وعموـ التسيير  ،قسـ عموـ التسيير  ،2007/2006 ،ص .3
-2حامد فداء محمود ،مرجع سابؽ،

ص 56

-3ميدي بف صالح السامرائي،إدارة الجودة الشاممة في القطاعيف اإلنتاجي والخدمي ،عماف :دار

جرير،2006،ص .28

-ali abdullah hussein al-amri;"the total quality managment practices in yemeni public universities"; ) the degree of

4

master of science technology managment and business( ; university tun hussein on malazia ; 2012 ; p15.
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الفصل األول:

 عرفيا جوراف" : juranالمبلئمة لبلستعماؿ" 1ويقصد بذلؾ اف يكوف مستخدـ السمعة أو الخدمة قادر عمى
اإلعتماد عمييا في إنجاز مايريده منيا .
 عرفيا كروسبي  : krousbyالمطابقة لممواصفات" .

2

 عرفيا ivan:الجودة ىي تمبية توقعات العميؿ أو ما يفوؽ عمييا.
 عرفيا ميت از  :أف الجودة ىي مبلئمة السمعة أو الخدمة لتمبية االستعماؿ المقصود منو كما يطمبو العمؿ .
 عرفيا فيشر :الجودة مفيوـ مجرد يعني أشياء مختمفة لؤلفراد المختمفيف .وأنيا في مجاؿ األعماؿ و الصناعة
تعني كـ يكوف األداء أو خصائص معينة ممتازة خصوصا عند مقارنتيا مع معيار موضوع مف قبؿ العميؿ
أو المنظـ.

3

 ووفقا لػ :إدوارد ديمن  :الجودة ىي عممية تحسيف الجودة المستمر نحو درجة يمكف التنبؤ بيا مف التوحيد
واالعتمادية و التي تيدؼ الى اشباع حاجات المستيمؾ الحاضر و المستقبؿ.

4

 مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف أف نستنج أف الجودة ىي مجموعة الخصائص و المميزات المرتبطة
بالمنتج أو الخدمة الى جانب الخصائص المتعمقة بالعممية اإلنتاجية و التسويقية و العمميات و األفراد و التي
ليا القدرة عمى تمبية حاجات و توقعات العمبلء  ،باإلضافة الى أف ىذه التعاريؼ كميا تركز عمى نقطة واحدة
رغـ االختبلؼ في وجيات النظر وىي تحديد و تنمية متطمبات الزبائف .

-mohamed adel mohamed samy mohsen, "the introduction of a total quality managment culture in hotels". )Degree

1

of doctor(;university of wales instilute ; gardiff ; u k under supervision ; gardiff school of managment ; 2009,p13.
2

- Bhupendra ratha ; "total quality managment" ; lecture school of library: 5 and information science, deir ahila

university ; indro

-3رعد عبد اهلل الطائي ،مرجع سابؽ،

ص .29
4

- vidhu shekhar jha ; himanshu . joshi ; rebevance of total quality managment or busininess excellence strategy

i mplementation for enterprise resource planning (erp) _ aconceptual study ;; page web consultè : http : //
www.india_total .com / btoday / 20000107 / plus 6 html ; sen on: /13-12-2014
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 التعريؼ االجرائي لمجودة  :ىو مفيوـ لو معالـ متعددة و مختمفة بحيث تعني التميز و اإلتقاف في العمؿ
وىي كذلؾ القدرة عمى مطابقة المنتج أو الخدمة لممقاييس و الموصفات المعموؿ بيا مف أجؿ تمبية حاجيات
الزبائف.
ثانيا :مفيوم الجودة الشاممةtotal quality:
الجودة الشاممة ىي جودة كؿ شيء ,أي الجودة في كؿ عناصر و مكونات المنظمة ,و مف ىذا المنطمؽ
تأخذ طابع الشمولية و ذلؾ ألف كؿ ما تحتويو المنظمة يشترؾ في تحديد ما يقدـ لممستيمؾ و بالتالي تحقيؽ
رضاه وعدـ رضاه 1بحيث إنتقؿ اىتماـ الباحثيف اإلقتصادييف خاصة في ظؿ المنافسة العالمية مف النظرة
الضيقة لمجودة عمى أنيا جودة المنتج النيائي فقط الى نظرة أشمؿ,حيث تشمؿ جودة كؿ النشاطات و
الوظائؼ و مياـ المؤسسة و مواردىا,بحيث تعرؼ عمى انيا تميز السمعة او الخدمة في تمبية كافة مطالب
الزبوف و توقعاتو مثؿ:حسف المعاممة,السعر,الوفرة,الخدمات االضافية ,تقديـ السمعة في الوقت المطموب.
 يعرفيا  : royal mailبأنيا الطريقة أو الوسيمة الشاممة لمعمؿ التي تشجع العامميف عمى العمؿ ضمف فريؽ
واحد مما يعمؿ عمى خمؽ قيمة مضافة إلشباع حاجات المستيمكيف.

2

ثالثا:مفيوم إدارة الجودة الشاممة :toutal quality managment
لقد ساىمت التغيرات اإلقتصادية و التكنولوجيا الناتجة عف عولمة السوؽ  ،و زيادة حدة المنافسة بيف
المؤسسات الى تغيير نظرة ىذه األخيرة مف التركيز عمى جودة مواصفات السمعة أو الخدمة فقط الى نظرة

1

 -عمي السممي  ،ادارة الجودة الشاممة و متطمبات التأىؿ لئليزو ، 9000دار الغريب لمطباعة والنشر  ،1995 ،ص .11

:-2عبد الحميد برحومة ،شريؼ مراد ",الجودة الشاممة و مواصفات االيزو كأداة لتفعيؿ تنافسية المؤسسة االقتصادية" ,مجمة
أبحاث اقتصادية و إدارية,العدد
15
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أشمؿ و أوسع تركز عمى جودة كؿ عمميات و أنشطة و مراحؿ العمؿ بالمؤسسة باعتمادىا لما يسمى
بالجودة الشاممة .
مف أجؿ تحقيؽ أقصى إشباع لمزبائف و المستيمكيف ،و لكف تحقيقيا و تجسيدىا في المؤسسة يتطمب تنسيؽ
و توجيو لكؿ الجيود مف خبلؿ ما يسمى بإدارة الجودة الشاممة. 1
وىناؾ تعاريؼ عديدة إلدارة الجودة الشاممة مف أىميا ما يمي :
 يعرفيا معيد اإلدارة بمندف :أسموب لئلدارة يعطي كؿ شخص في المؤسسة المسؤولية عف تقديـ الجودة لمعميؿ
النيائي  ،و تنظر إدارة الجودة الشاممة إلى كؿ عمؿ في المؤسسة عمى أنو عممية تمثؿ طرؼ في عبلقة
عميؿ أو مورد مع العممية التالية  ،ويتمثؿ اليدؼ في كؿ مرحمة في تحديد و تمبية متطمبات العميؿ مف أجؿ
زيادة رضا العميؿ النيائي بأقؿ تكمفة ممكنة.2
 تعرفيا منظمة اإليزو  :مدخؿ اداري يركز عمى الجودة و يعتمد عمى مشاركة جميع أفراد المنظمة لموصوؿ
إلى النجاح طويؿ األمد مف خبلؿ تحقيؽ رضا الزبوف  ،وتحقيؽ المنفعة لجميع أفراد المنظمة و المجتمع. 3
 عرؼ المعيد الجودة الفيدرالي األمريكي ادارة الجودة الشاممة بأنيا " القياـ بالعمؿ الصحيح بشكؿ صحيح و
مف أوؿ وىمة مع االعتماد عمى تقييـ العميؿ في معرفة مدى تحسف األداء .
 وعرفتيا و ازرة الدفاع األمريكية بأنيا" :عمؿ الشيء الصحيح صحيحا مف أوؿ وىمة ,و التطوير المستمر ,مع
تحقيؽ إرضاء العمبلء دائما.

4

 وعرفتيا الجمعية األمريكية لمراقبة النوعية مف خبلؿ مفيوميو :
1عبد الحميد برحومة ,نفس المرجع  ،ص.132 .
 -2لعمى بوكميش  ,إدارة الجودة الشاممة إيزو, 9000عماف :دار البداية،2011 ،ص.
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3

:ISO8402 :1994 .Quality Managment and Quality assurance-vocabulary p17

-4سناف الموسوي,مفاىيـ إدارية معاصرة:نظرة عامة :نظرة عامة,عماف:مؤسسة الوراؽ,2002,ص.23.
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أ -السمات المقترنة بالسمع أو الخدمات التي توضح قابمية تمؾ السمع أو الخدمات عمى تحقيؽ رضا
المستيمؾ واشباع حاجاتو
ب -القابمية عمى خمو تمؾ السمع أو الخدمات مف العيوب.
 عرؼ المكتب القومي لمتنمية االقتصادية ببريطانيا )  (NEDOإدارة الجودة الشاممة بأنيا " الوفاء
لمتطمبات السوؽ مف حيث التصميـ و األداء الجيد و خدمات ما بعد البيع.
 وعرفتيا ىيئة البريد البريطانية عمى أنيا طريقة شاممة لمعمؿ تنتشر في المؤسسة ككؿ ،تسمح لجميع
العامميف ,كأفراد و فرؽ عمؿ ,بإضافة قيمة لمعمؿ ,و تمبية حاجات العمبلء بصفة مستمرة.
 ووفقا لممعيار البريطاني( ) BS5750فإف ادارة الجودة الشاممة ىي:فمسفة االدارة و ممارسات المؤسسة
التي تيدؼ الى استخداـ الموارد البشرية و المادية المتاحة لممؤسسة بالطريقة االكثر فاعمية النجاز أىدافيا.1


و قد تـ تناوؿ مفيوـ ادارة الجودة الشاممة مف طرؼ العديد مف المفكريف أىميـ:



أوكبلند :حيث عرفيا بأنيا مدخؿ لتحسيف القدرة التنافسية ووسيمة لمتخطيط و تنظيـ وفيـ نشاطات

المنظمة و أىدافيا مف خبلؿ اشراؾ كؿ فرد في كؿ مستوى مف اجؿ حثيـ عمى العمؿ بفاعمية و مرونة
لموصوؿ إلى رضاء الزبوف و إشباع رغباتو. 2

1صبلح الديف حسيف السيسي ،تطبيؽ المعايير العالمية في إدارة الشركات إستراتيجية المنظمة في ظؿ ادارة الجودة الشاممة
،مصر:دار الكتاب لمنشر,2011،

ص .38,37.
2

-Kasongo clement, Moono Michael," Factores that lead to a successful TQM implementation :a case study on the

zambian tourism industry". Degree programme in business managment.)serveces and customer Relationship
managment.lourea university of aplied sciences.2010 ( .p8
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 و بالنسبة لممفكر" جوزيؼ جابمونسكي":فإنو يعتبر ادارة الجودة الشاممة بمثابة شكؿ تعاوني ألداء
األعماؿ،يعتمد عمى القدرات المشتركة لكؿ مف اإلدارة و العامميف بيدؼ تحسيف الجودة و زيادة اإلنتاجية
بصفة مستمرة مف خبلؿ فرؽ العمؿ.
• أما العالـ األمريكي" كايزف" kaizenيعرؼ ادارة الجودة الشاممة بأنيا تتمثؿ في احتراـ العميؿ و العمؿ عمى
إرضائو و إشباع رغباتو المعمنة والمفترضة مف خبلؿ تقديـ خدمات ذات نوعية عالية في الوقت المبلئـ
بيدؼ تقميص معدالت شكاوي العمبلء و التطوير المستمر في الخدمات.

1

 وعرفيا  w.Edward Deming :بأنيا الطريقة إلدارة المنظمة ,تيدؼ إلى تحقيؽ التعارؼ و المشاركة
المستمرة مف العامميف بالمنظمة مف أجؿ تحسيف السمعة أو الخدمة و األنشطة التي تحقؽ رضا العمبلء و
سعادة العامميف و متطمبات المجتمع.
 تعريؼ joseph juran:ادارة الجودة الشاممة عممية إدارية تقوـ بيا المنظمة بشكؿ تعاوني إلنجاز األعماؿ
مف خبلؿ االستفادة مف القدرات الخاصة بكؿ مف اإلدارة و العامميف لتحسيف الجودة,و زيادة اإلنتاجية بشكؿ
مستمر,عف طريؽ فرؽ العمؿ و باالسترشاد بالمعمومات الدقيقة لمتخمص مف كؿ أعماؿ اليدر في المنظمة,و
تستطيع أي منظمة تحقيؽ أىدافيا إذا قاـ كؿ شخص فييا بعممو عمى أكفأ وجو.

2

-1عمار بوحوش,نظريات اإلدارة الحديثة في القرف العشريف,بيروت:دار الغرب اإلسبلمي,2006.ص.99,98.
-2مدحت محمد أبو النصر ,إدارة منظمات المجتمع المدني دراسة في الجمعيات األىمية مف منظور التمكيف و الشراكة والشفافية
و المساءلة و القيادة و التطوع و التشبيؾ و الجودة,عماف:إيتراؾ لمنشر و التوزيع,2007,ص.316.
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 عرفيا " :Feigenboumبأنيا نظاـ فاعؿ لتكامؿ تطوير الجودة و إدامتيا و تحسينيا لممجموعات المختمفة
في منظمة ما و ذلؾ ألجؿ تمكيف اإلنتاج و الخدمة لتكوف في أحسف المستويات االقتصادية التي تسمح
بالوصوؿ إلى رضا الكامؿ لمزبوف".1
 عرؼ Edward sallisإدارة الجودة الشاممة في كتابو":الجودة الشاممة في التعميـ "أنيا عبارة عف فمسفة و
منيجية عمى حد سواء و ىي منيج أو مدخؿ يساعد المؤسسات عمى إدارة التغيير ووضع جداوؿ أعماليا
الخاصة لمتعامؿ مع عدد كبير مف الضغوط الخارجية الجديدة,و الجودة الشاممة ليس معناىا أف إلت ازـ اإلدارة
بقواعدىا سينتج عنيا بالضرورة جودة تامة و كاممة و أف األىداؼ ستحقؽ بيف عشية و ضحاىا,بؿ ىي
عممية مستمرة تتغير بتغير األوضاع الجديدة و التأقمـ معيا.
 كما يضيؼ  sallisأف إدارة الجودة الشاممة ىي مقترب عممي واستراتيجي إلدارة المنظمة التي تركز عمىعمبلئيا و تسعى دائما الى التميز,و إدارة الجودة الشاممة ليست مجموعة مف الشعارات بؿ ىو أسموب
منيجي يسعى إلى تحقيؽ مستويات مناسبة مف الجودة بطريقة منسقة التي تمبي أو تتجاوز احتياجات و
رغبات الزبائف,ويمكف النظر إلييا عمى أنيا فمسفة التحسيف المستمر الذي يمكف تحقيقو مف خبلؿ رضا
الزبوف مف جية و االىتماـ بالموظفيف و العماؿ مف جية ثانية,مف خبلؿ االبتكار و اإلبداع المستمريف مف
طرفيـ مع االبتعاد عف النفعية و نشر الثقة بيف القائد و المرؤوسيف عف طريؽ تفويض الق اررات إلعطاء
مردودية أكثر و تقديـ خدمات ذات جودة عالية .2
 و يمكف تعريؼ إدارة الجودة الشاممة عمى أساس الكممات التي يتكوف منيا المصطمح كما يمي:
 إدارة:تخطيط و تنظيـ و توجيو و مراقبة كافة النشاطات المتعمقة بتطبيؽ الجودة ,كما يتضمف ذلؾ دعـنشاطات الجودة و توفير الموارد البلزمة.
 -1ميدي السامرائي ،مرجع سابؽ ،ص. 35.
-Sallis Edward ; total quality managment in education ; london : kogan page ; 3rd ; 2002 ; p3
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 الجودة:تمبية متطمبات العميؿ و توقعاتو 1بحيث يكوف المنتوج في تصميمو موائـ لبلستعماؿ. الشاممة:مشاركة و اندماج كافة العامميف بالمنظمة,و بالتالي إجراء التنسيؽ الفعاؿ بيف العامميف لحؿ مشاكؿالجودة وإلجراء التحسينات المستمرة.2
 ومف خبلؿ ىذه التعاريؼ نبلحظ أنيا رغـ اختبلفيا و تعددىا إال أف في مجمميا تؤدي الى معنى واحد و
ىدؼ وحيد.و بالتالي نستخمص أف :إدارة الجودة الشاممة ىي فمسفة إدارية تيدؼ إلى تسخير الموارد المادية
و البشرية لممنظمة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا المتمثمة في إشباع رغبات العمبلء الحالية و المستقبمية,و ادارة
الجودة الشاممة ىي منيج حديث قائـ عمى مبدأ المشاركة الجماعية بيف العامميف و الرؤساء لبعث الثقة و
الوالء لممنظمة بيدؼ تقديـ خدمات متميزة تمبي رغبات الزبوف"
مف خبلؿ التطرؽ التعاريؼ الجودة و الجودة الشاممة و ادارة الجودة الشاممة نبلحظ أف كؿ مفيوـ يركز
عمى نقطة معينة تشكؿ في المجمؿ تسمسبل ىرميا لعممية الجودة و ذلؾ كاآلتي:
 الجودة:ىي إرضاء لتوقعات العمبلء باستمرار. الجودة الشاممة:ىو تحقيؽ الجودة بتكمفة منخفضة. إدارة الجودة الشاممة:ىو تحقيؽ الجودة الشاممة مف خبلؿ مشاركة الجميع .3ثانيا:نشأة و تطور إدارة الجودة الشاممة

-1أحمد محفوظ جودة,ادارة الجودة الشاممة:مفاىيـ وتطبيقات،عماف:دار

وائؿ،2004،ص .23.

-2محمد عبد الوىاب العزاوي،إدارة الجودة الشاممة:مدخؿ إستراتيجي تطبيقي،عماف:دار إثراء لمنشر والتوزيع ، 2010 ،
ص30,29.


3

; (- Alejandro munos casos ;" total quality managment :quality.cultur.leadership and motivation" ;)degree master

politecnico di milano ;corso di lourea magistral in ingeneria gestionale ;dibartinonto d ingegne
gistional ;2011 ,p17 ,18
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مرت فمسفة إدارة الجودة الشاممة بمراحؿ متعددة منذ العصور القديمة و حتى الوقت الحاضر،و يمكف
اإلشارة الييا عمى النحو التالي:
 .1مرحمة العصور القديمة:تعود جذور االىتماـ بالجودة الى سبعة آالؼ عاـ،حيث اىتـ المصريوف القدامى بيا
مف خبلؿ النقوش الفرعونية ،و قد ظير ذلؾ مف خبلؿ الرسـ الموجود عمى المعابد الذي أظير صور لقاطع
حجر ينفذ وفقا لطمب عممية بينما يقوـ مفتش الجودة بالتحقيؽ المستمر مف سبلمة و دقة التنفيذ وفقا لممعايير
الموضوعة 1كما وجدت إدارة الجودة الشاممة في حضارة بابؿ حيف وضع الممؾ" حمورابي"الئحة جزاءات
لحاالت االىماؿ و القصور في أداء العمؿ و نقشت ىذه البلئحة عمى مسمة شييرة أطمؽ عمييا"مسمة
حمورابي" الذي يوجد نموذجيا األصمي في متحؼ الموفر بباريس

2

 وفي عصر صدر اإلسبلـ ومنذ بزوغ فجره عمى البشرية زاد التأكيد عمى الجودة،حيث كاف الرسوؿ الكريـ"صمى اهلل عميو و سمـ" بحث عمى اإلىتماـ بجودة األداء و الذي تؤكده األحاديث النبوية الشريفة ومنيا قولو
"صمى اهلل عميو وسمـ""( :مف عمؿ منكـ عمبل فميتقنو ")3بحيث تعد جودة العمؿ واتقانو في كؿ شؤوف الحياة
أساسا مف أساسيات ديننا الحنيؼ إذ ورد األمر بذلؾ في كتاب اهلل تعالى،حيف اعتبر سبحانو صفتي الحفظ و

العمـ أساس لنجاح العامؿ في عممو و سبب لجودة العمؿ و إتقانو قاؿ تعالى"(:قاؿ اجعمني عمى خزائف
األرض إني حفيظ عميـ) سورة يوسؼ. /55/
 -وأورد سبحانو في آية أخرى أىمية التحمي بصفتي القوة و األمانة في كؿ ما يسند إليو مف عمؿ  ،قاؿ

تعالى("قالت إحداىما يأبت استأجره إف خير مف استأجرت القوي األميف)سورة القصص./26/
و مدار كؿ ىذه الصفات يدور حوؿ إحساف العمؿ و إجادتو،إف العائد ليس بكثرة العمؿ بقدر ما ىو
-1مأموف سميماف الدرادكة  ,إدارة الجودة الشاممة و خدمة العمبلء,عماف:دار الصفاء لمنشر، 2005ص.51.50.
-2رافدة عمر الحريري,القيادة و إدارة الجودة في التعميـ العالي ,عماف:دار الثقافة ، 2010،ص48.
-3عواطؼ إبراىيـ حداد,إدارة الجودة الشاممة,عماف:دار الفكر ناشروف وموزعوف،2009 ،
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بحسنو...قاؿ تعالى(الذي خمؽ الموت و الحياة ليبموكـ أيكـ أحسف عمبل و ىو العزيز الغفور) سورة
الممؾ./2/

1

 -وىناؾ آيات أخرى في القرآف الكريـ ورد فييا معنى الجودة في العمؿ نذكر منيا:

 سورة التوبة عمى سبيؿ المثاؿ في قولو تعالى (و قؿ اعممو فسيرى اهلل عممكـ و رسولو و والمؤمنوف) سورةالتوبة/510 /

2

 -كما قاؿ سبحانو (:إنا ال نضيع أجر مف أحسف عمبل( سورة الكيؼ./30/

3

 كما ورد في سورة الزلزلة في قولو تعالى (:فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة خي ار يره ومف يعمؿ مثقاؿ ذرة ش ار يره)سورة الزلزلة8,7/

./

4

 .2الجودة في العصر الحديث:لقد تطور مفيوـ إدارة الجودة الشاممة نتيجة المستحدثات و االكتشافات المتسارعة
و الثورة المعموماتية و تراكـ التقنيات الحديثة و تتابع تطوراتيا،مما جعؿ مفيوـ إدارة الجودة الشاممة يمر
بأربعة مراحؿ تضـ كؿ مرحمة ما تسبقيا و تمد لما تمييا بشكؿ منسجـ تحققو وحدة اليدؼ وتتمخص ىذه
المراحؿ كاألتي:5
 المرحمة األولى :الفحص inspection :تقتصر ىذه المرحمة إجراءات الفحص و التفتيش الستبعاد المعيب
دوف التعرؼ عمى أسبابو لمنع تك ارره  ،و ما داـ الخطأ قد وقع بالفعؿ،فإف عمى الفحص واستبعاده.

-1أحمد محمود عبد الفتاح .إدارة الجودة الشاممة ,القاىرة:المجموعة العربية لمتدريب و النشر ، 2012،ص13،12
-2اآليةرقم()155منسورةالتوبة .
-3اآليةرقم()05منسورةالكهف .
4

-اآليةرقم()8/7منسورةالزلزلة .

5رافدة عمر الحريري  ،مرجع
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 المرحمة الثانية:رقابة الجودة quality control:تيدؼ ىذه المرحمة إلى رقابة عمميات التصميـ و التصنيع
اعتمادا عمى البيانات الناتجة مف عمميات الفحص النيائية لممخرجات و التي تعرؼ بالتغذية الراجعة لمنظاـ
بكؿ عناصره ووظائفو.
 المرحمة الثالثة :ضمان الجودة  :quality assurance:يتحوؿ مفيوـ الجودة في ىذه المرحمة الى مفيوـ
منع وقوع األخطاء و الذي يطمؽ عميو أيضا-مفيوـ األخطاء الصفرية-و ذلؾ لتأكيد الجودة في كؿ
المستويات و لدى كؿ العامميف بالمؤسسة.1
 المرحمة الرابعة :اإلدارة الجودة اإلستراتيجية  stratégie quality managment:و كانت بداية التسعينات
حيف دخمت التجارة العالمية في حالة منافسة شديدة بيف الشركات لكسب حصص أكبر مف السوؽ،وال سيما
الشركات اليابانية،وقد اعتمدت شركة(( ((IBMإدارة الجودة اإلستراتيجية لمواجية التقدـ و الزحؼ الياباني و
نفذت المعايير اآلتية:
 إرضاء المستفيد و تمبية ما يريده الجودة مسؤولية الجميع مف قمة اليرـ التنظيمي حتى قاعدتو المطموب تحقيؽ الجودة في كؿ شيء.2إف إدارة الجودة اإلستراتيجية تركز عمى أف الجودة و إرضاء المستيمؾ ىي األساس الذي تقوـ عميو
إستراتيجيات المؤسسات العالمية في الوقت الحاضر.
 المرحمة الخامسة :إدارة الجودة الشاممة total quality managment:لقد تطورت مفاىيـ الجودة أو
النوعية عمى مر العصور مف مفيوـ نوعية المنتج النيائي الى مفيوـ نظاـ الجودة الشاممة التي يرمز
-1رافدة عمر الحريري ,مرجع نفسو.
-2مهدي السامرائي  ،مرجع سابؽ،ص.47.


23

الفصل األول:

اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة

ليا)(TQMو تسمى أيضا:إدارة الجودة الكمية،نظاـ الجودة الشاممة،إدارة النوعية الكمية،إدارة النوعية
الشاممة.وظير ىذا المفيوـ لمجودة مع بداية الثمانينات مف القرف الماضي و ما زاؿ مستم ار ليومنا ىذا،و
جاءت ىذه المرحمة كحوصمة لممراحؿ التي مر بيا تطور مفيوـ الجودة و الرقابة عمييا،حيث تجسد مفيوـ
الجودة في نيج إداري متكامؿ قاـ بتطوير المفيوـ الكبلسيكي لئلدارة ليتماشى مع التوجييات الحديثة التي
تؤكد عمى تحقيؽ الجودة العالية لكسب رضا العميؿ،و مما يساعد عمى إنتشار ىذا النيج اإلداري الحديث
خسارة المؤسسات األمريكية و األوروبية لجزء مف حصصيا في األسواؽ العالمية و المحمية لصالح
المؤسسات اليابانية التي ركزت إىتماميا عمى مسألة الجودة كجسر تعبر مف خبللو لؤلسواؽ العالمية وصوال
إلى رضا العميؿ .1و الشكؿ التالي يوضح المراحؿ التي تعرض تطور مفيوـ إدارة الجودة الشاممة

 -1عمي عبد اهلل  ،لخضر مداح"،إدارة الجودة الشاممة أساس التحسيف و التطوير في مؤسسات التعميـ العالي"،الممتقى الوطني
الرابع لمبيداغوجيا بعنواف:ضماف جودة التعميـ العالي-المبررات و المتطمبات،-جامعة محمد خيضر.بسكرة،كمية العموـ اإلنسانية و
االجتماعية،قسـ عمـ االجتماع،2008،ص.35.
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الشكل رقم( :)02يوضح مراحل تطور إدارة الجودة الشاممة

TQMادارة الجودة الشاممة
ضماف الجودة
التحسيف المستمر
رقابة الجودة
Detectionاستعاب المعيب

الفحص

Sallis Edward, Total Quality Management In Éducation, London : Kogan Page ,3rd, 2002, P18

• ويمكف القوؿ أف إدارة الجودة الشاممة خطت خطوات بعيدة عما كانت عميو في اإلدارات التقميدية بحيث توجد
فروقات عديدة بينيما نوجز أىميا في الجدوؿ التالي:
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الجدول رقم(:)01يوضح الفرق بين اإلدارة التقميدية و إدارة الجودة الشاممة
اإلدارة التقميدية

إدارة الجودة الشاممة

مجال المقارنة
اليدؼ الكمي

تعظيـ العائد عمى االستثمار

تحقيؽ الرضا و السعادة لدى العمبلء

التخطيط

تركيز عمى المدى القصير

تكامل و توازن بين المدى القصير و

أسموب العمؿ

فردي

)جماعي ،تعاوني(فرؽ العمؿ

المسؤولية

شخصية ،جزئية

جماعية ،شمولية

القيادة اإلدارية

سمطوية و إصدار األوامر

ديمقراطية قائمة عمى المشاركة

السمطة

مركزية

المركزية و تأكيد عمى تفويض السمطة

التحفيز

)مادي( الفرد رجؿ اقتصادي

مادي و معنوي بآف واحد

ىدؼ الرقابة

كشؼ األخطاء و محاسبة المسؤوؿ مف

كشؼ األخطاء بتحديد األسباب

الطويل

خبلؿ اإلشراؼ المصيؽ
ىدؼ اإلنتاج

التكمفة و كمية االنتاج بالدرجة األولى

ووصؼ العبلج و تنمية الرقابة الذاتية
الجودة العالية

المصدر:محمد حسيف الوادي و آخروف،إدارة الجودة الشاممة في منظمات األعماؿ بيف النظرية و التطبيؽ،عماف:دار و
مكتبة الحامد لمنشر التوزيع ،2012 ،ص.35 ،34.
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المطمب الثاني:متطمبات و مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة
أوال:متطمبات إدارة الجودة الشاممة
إف تطبيؽ منيجية إدارة الجودة الشاممة يتطمب توفر مناخ مبلئـ لمتطبيؽ ومف أىـ المتطمبات التي ينبغي
توفرىا عند البدء بتطبيؽ منيجية إدارة الجودة الشاممة :
 دعـ االدارة العميا:مف الضروري إقناع االدارة أوال و قبؿ كؿ شيء بضرورة تطبيؽ منيجية إدارة الجودة
الشاممة،و ذلؾ حتى يكوف لدييا االستعداد لدعـ التغييرات التي ستحدث في المنظمة
 التركيز عمى العميؿ:إف اليدؼ األساسي مف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ىو إرضاء العميؿ و
إسعاده،وبالتالي إقناع االدارة و العامميف بالتوجو نحو العميؿ مطمب أساسي،و باإلضافة الى ذلؾ فعمى االدارة
أف توفر قاعدة بيانات كبيرة عف العمبلء واحتياجاتيـ و أف تفعؿ مف نظاـ التغذية العكسية
 التعاوف و روح الفريؽ:ينبغي توفر مناخ التعاوف و روح الفريؽ و العمؿ الجماعي بيف العامميف في المنظمة و
ذلؾ ألف تطبيؽ منيجية إدارة الجودة الشاممة يعتمد أساسا عمى فرؽ العمؿ

1

 ممارسة النمط القيادي المناسب:إف أكثر األنماط القيادية مناسبة لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ىو النمط
الديمقراطي و الذي يسمح بمشاركة العامميف في وضع األىداؼ و اتخاذ القرار و التوسع في تفويض
الصبلحيات،أما النمط الدكتاتوري أو األوتوقراطي،و الذي يعتمد عمى االتصاؿ مف أعمى الى أسفؿ فقط و
عمى فرض األوامر و التعميمات,فيو ال يناسب المنيجية الجديدة.
 فعالية نظاـ االتصاالت:مف الضروري أف يكوف ىنالؾ نظاما فعاال لبلتصاالت باتجاىيف سواء بيف الرئيس و
المرؤوس أو داخؿ المنظمة و خارجيا،و ينبغي أف يكوف نظاـ االتصاؿ قادر عمى إيصاؿ المعمومات الدقيقة
عف إنجازات العامميف و إببلغ مرؤوسييـ بمضمونيا في أقرب وقت.
 -1محمد محفوظ جودة ،مرجع سابؽ،
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ثانيا:مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة
حدد" جوزيؼ جابمونسكي"في خمس مراحؿ ضرورية لمتطبيؽ الناجح إلدارة الجودة الشاممة في أي منظمة،و
ىذه المراحؿ ىي:
 )1المرحمة التحضيرية:تعتبر ىذه المرحمة مف أكثر المراحؿ أىمية في عممية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة،و
تكمف أىمية ىذه المرحمة باألساس في تحديد مدى االستفادة المتوقعة مف تطبيؽ ىذا المدخؿ االداري مقارنة
بالتكمفة المتوقعة ،ثـ عمميات التدريب في ىذه المرحمة نجد أف المديريف التنفيذييف يقوموف بإعادة صياغة
رسالة المؤسسة ووضع أىدافيا المستقبمية بما يتماشى و منيج الجودة و التحسيف المستمر،واعداد السياسة
التي تدعـ بشكؿ مباشر الخطة االستراتيجية بالمؤسسة.
مرحمة التخطيط:يتـ في ىذه المرحمة وضع الخطة التفصيمية مف خبلؿ إعداد إستراتيجية دقيقة

)2

لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة،و يتـ في ىذه المرحمة اختيار أعضاء المجمس االستشاري و منسؽ الجودة،1يقوـ
المجمس بمراجعة و تحميؿ و تحسيف العمميات داخؿ المؤسسة وتتمثؿ مسؤوليتو األساسية في إزالة العقبات
الموجودة بيف الكيانات الوظيفية داخؿ المؤسسة،و تسييؿ االتصاؿ إلظيار التأييد و التغمب عمى المقاومة
التي ستواجييا حتما فرؽ العمؿ،أما فيما يتعمؽ بمنسؽ الجودة فيو شخص يتـ انتقاؤه سواء مف الخريطة
التنظيمية الحالية لممؤسسة أو مف خارجيا بحيث يجب أف تتوفر فيو سمات قيادية كأف يكوف قدوة،ذا
مصداقية،لو سجؿ حافؿ باالبتكارات و االلتزاـ التنظيمي .
 )3مرحمة التقييم:يتـ في ىذه المرحمة الوقوؼ عمى واقع أداء المنظمة بشكؿ عاـ و العمؿ عمى تقييمو و
دراسة مدى الحاجة لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة و جدوى ذلؾ،وتتـ عممية التقييـ مف خبلؿ االجابة عمى
التساؤالت التالية:-ماىي األىداؼ التي تسعى المنظمة الى تحقيقيا؟
 -1أحمد يوسؼ دوديف،إدارة الجودة الشاممة  ،األكاديميوف لمنشر و التوزيع،2014،ص.89,88.
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 ماىي االجراءات التي يجب عمى المنظمة اتباعيا لتحقيؽ ىذه األىداؼ؟ماىي المداخؿ المطبقة حاليا بالمنظمة و التي تستيدؼ تحسيف األداء؟ ماىي الفوائد التي يمكف تحقيقيا مف وراء1؟ )4مرحمة التنفيذ:يتـ في ىذه المرحمة تنفيذ الخطة المتفؽ عمييا مف أجؿ تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة،ويتـ
التركيز أثناء ىذه المرحمة عمى عممية التدريب المستمر و كذلؾ التحسيف المستمر
 )5مرحمة المراجعة:يتـ في ىذه المرحمة مراجعة نتائج التنفيذ و التأكيد مف درجة تحقيؽ األىداؼ المسطرة
مسبقا،و البحث عف نقاط الضعؼ و االنحرافات إليجاد حموؿ ليا و العمؿ عمى تفادييا مستقببل،و يتـ ذلؾ
مف خبلؿ لقاء موسع يشمؿ المسؤولية مف مختمؼ إدارات و أقساـ المنظمة و كذلؾ الزبائف و
المورديف،لممشاركة في عممية التحسيف المستمر ولمتباحث و تبادؿ المشورة حوؿ كيفية تفادي األخطاء و
تجنب العيوب التي ظيرت أثناء مرحمة التنفيذ.2
المطمب الثالث:رواد إدارة الجودة الشامم ّة
ىناؾ العديد مف العمماء و الباحثيف الذيف كاف ليـ دور فعاال و بصمات مميزة عمى تطور مفيوـ إدارة الجودة
الشاممة،مف بيف ىؤالء العمماء و الباحثيف:
أوال :w.Edward Deming:ىو مستشار أمريكي حاصؿ عمى درجة دكتوراه في الرياضيات و الفيزياء ،و
يمقب بأبي ثورة الجودة الشاممة،كاف نشاطو في مجاؿ الجودة حيث يعتبر مف الذيف كانت ليـ إسيامات مميزة

 -1لعمى بوكميش  ،مرجع سابؽ  ،ص.137 ،136.
-2لعمى بوكميش ,نفس المرجع ،ص.138 .
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في مجاؿ الضبط اإلحصائي لمعمميات و قد اعترؼ اليابانيوف بفضؿ" ديمن "في الجودة في الياباف،حيث قمده
اإلمبراطور"ىيروىيتو"عاـ 1960وساما رفيعا تكريما لدوره في ىذا المجاؿ.1
• بنيت فمسفة" ديمن "عمى ضرورة التزاـ المنظمة بتطبيؽ مبادئو األربعة عشر المعروفة و التي يمكف تمخيصيا
كما يمي:
 )1خمؽ الغرض مف تحسيف المنتج أو الخدمة بيدؼ تحقيؽ التنافسية
 )2اعتماد فمسفة جديدة داخؿ المؤسسة
 )3توقؼ االعتماد عمى التفتيش لتحقيؽ الجودة
 )4توقؼ تقييـ األنشطة عمى أساس السعر فقط
 )5العمؿ المستمر عمى تحسيف نظاـ االنتاج و الخدمات و بالتالي خفض التكاليؼ باستمرار
 )6إيجاد طرؽ حديثة لمتدريب عمى أداء العامميف
 )7إيجاد طرؽ جديدة في اإلشراؼ عمى العماؿ
 )8طرد الخوؼ مف نفوس العامميف،حتى يتسنى لمجميع االبداع بما يعود بالنفع عمى المؤسسة
 )9كسر الحواجز بيف االدارات و االقساـ التنظيمية و العمؿ كفريؽ واحد
)10التخمص مف الشعارات و التركيز عمى كيفية العمؿ
 )11القضاء عمى معايير العمؿ التي تفرض حصصا عددية عمى العامميف في المؤسسة،و

استعماؿ

طرؽ إحصائية في عممية التحسيف المستمر لمجودة و االنتاجية
 )12التشجيع عمى البراعة في العمؿ عند تقييـ األداء ،وليذا يشعر العامؿ بالفخر و االعتزاز بما حققو
لممؤسسة
1

 )13إيجاد برنامج قوي لمتعميـ و تحسيف الذات لكؿ فرد داخؿ المنظمة
-1أحمد محفوظ جودة ،مرجع سابؽ ،ص.
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)14العمؿ عمى تحقيؽ المبادئ الثبلثة عشر السابقة و متابعتيا مسؤولية الجميع إلنجاز التحوالت
البلزمة في المنظمة.
• كما وضع" ديمن "مصطمح"دائرة الجودة"،و كاف ييدؼ مف ىذه الدائرة الربط بيف المنتج و بيف حاجات
المستيمؾ ضمف حدود الموارد المتاحة في جميع أقساـ المنظمة،ألف العمؿ المنسؽ بيف ىذه األقساـ سيكوف
كفيبل بإشباع حاجات المستيمؾ و تبدأ دائرة ديمن ب:
• التخطيط لممنتج:باالعتماد عمى بحوث السوؽ التي اشتقت مف المستيمؾ الخارجي و رغبتو في المنتج
المطموب
• الفحص:لمتأكد مف مطابقة المنتج لمخطة و ذلؾ عف طريؽ التنفيذ الفعمي ليذه الخطة ،و بعد الفحص و
التنفيذ تأتي عممية التدقيؽ مع المتطمبات األساسية،ومف ثـ بدء االنتاج لمسمع و الخدمات ،و يوضح الشكؿ
التالي" دائرة ديمن "2

إعمؿ

ط

نفذ

خطط

دقؽ
Source : Maruis popa, "Method and techniques of quality managment for ICI Audit processe", journal of mobile,
Embedded and distributed Systems, vol : III, no : 3, 2011, p105

-Vill Tuomi, "quality managment in public sector : what kind of quality managment There is and how It is

1

implemented-som cases form universities academic libraries and health care services between the years 2000-2010",
selection of articles, acta wasaensia, university of vaasa.Finland, faculty of technology département of prod
ction, 2012, p4

-2محمد عوض الترتوري،إدارة الجودة الشاممة في المكتبات و مراكز المعمومات الجامعية،عماف:دار حامد،2008،ص.37.
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• في األخير نقوؿ أف فمسفة" ديمن "تؤكد وضع مفيوـ الجودة في إطار إنساني،كما يرى أنو عندما تصبح القوى
العاممة في المصنع ممتزمة بكامؿ إرادتيا عمى إتقاف العمؿ عمى أحسف وجو،و تكوف لدييا عممية إدارية
سميمة يتـ مف خبلليا األداء،فإف الجودة ستكوف نتيجة طبيعية .1
ثانيا:جوزيف جورانjoseph juran:
يعتبر الباحث األمريكي" جوراف"مف أكبر الشخصيات التي ساىمت في تطوير إدارة الجودة الشاممة منذ
الحرب العالمية الثانية،وقد منحو االمبراطور الياباني آنذاؾ وساما،تقدي ار إلسياماتو الفاعمة في ىذا
المجاؿ،وفي الحقيقة أنو لعب دو ار كبي ار في تدريب اليابانييف عمى مبادئ الجودة الشاممة منذ الخمسينيات مف
القرف الماضي،و كاف لو دور ممحوظ في نجاح برامج الجودة خبلؿ ىذه الفترة.
لقد تميز" جوراف"بدعوتو لمتركيز عمى الرقابة و تحويميا إلى وسيمة لئلنغماس في العمؿ و تحقيؽ الجودة .
إذ يرى أف النوعية تعني مواصفات المنتج التي تشبع حاجات المستيمكيف و تناؿ رضاىـ
وقد اشتير" جوراف"خاصة بالخطوات التالية لتحسيف الجودة:
• تجنب االعتماد عمى الشعارات البراقة.
• وضع أىداؼ واضحة لمتحسيف.
• وضع إجراءات انسياب العمؿ و التنظيـ لموصوؿ الى األىداؼ المنشودة.
• توفير التدريب لرفع مستوى األداء.
• العمؿ معا لحؿ المشاكؿ.
• التبمي عف التقدـ في األداء.

-1رافدة عمر الحريري ،مرجع سابؽ ،ص .55.
 -2عمار بوحوش ,مرجع سابؽ,ص.108.
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• ترسيخ ثقافة االقرار و االعتراؼ
• تعزيز نتائج التغذية المسترجعة.
• حفظ السجبلت جودة
• تسجيؿ التحسيف السنوي .

1

باإلضافة الى أف" جوراف"وضع فمسفتو فيما يخص الجودة عمى شكؿ ما يسمى بثبلثية الجودة حيث أف إدارة
الجودة تشمؿ عمى أف ثبلثة مراحؿ أو عمميات ىي
• تخطيط الجودةquality planning
• السيطرة عمى الجودةquality control
• تحسيف الجودةquality improvement

ويبيف الشكؿ أدناه ثبلثية" جوراف:

الشكل رقم(:)04يوضح ثالثية جوران
تخطيط الجودة

السيطرةعلىالجودة

تحسيف الجودة

الجودة
المصدر :محمد عمي عبد الستار ،تطبيقات في إدارة الجودة الشاممة ،عماف:دار المسيرة ، 2008،ص.25 .

ثالثا  :فيميب كروسبيphilip crosby:
 -1عمار بوحوش ,مرجع سابؽ,ص.109.
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أمضى" كروسبي "38سنة يعمؿ في مجاؿ الجودة،و قد ألؼ العديد مف الكتب المعروفة في الجودة،منيا
"الجودة المجانية"و" جودة ببل دموع".و يعد" كروسبي"مف أبرز عمماء ادارة الجودة الذيف نادو بالعيب أو التمؼ
الصفري،و لو مؤلفات عديدة في ىذا االتجاه مف أىميا":الجودة الخالية مف العيوب و اشترؾ في تدريب
العديد مف العمماء عمى المعرفة بالجودة لوسائؿ التحسيف المستمر 1و لقد وضع" كروسبي "14خطوة في
برنامج تحسيف الجودة و ىي كاآلتي :
 )1إبداع االدارة مع التشديد عمى الوقاية مف المعيب و التزاميا بتحسيف الجودة
 )2إيجاد فرؽ تحسيف الجودة تتكوف مف ممثميف مف كؿ قسـ داخؿ المؤسسة
 )3إيجاد مقاييس لمجودة لضبط أية مشاكؿ محتممة في عممية تحسيف النشاط
 )4تحديد تكمفة تقييـ الجودة مف خبلؿ الرقابة الدقيقة .
 )5زيادة مستوى االدراؾ لمجودة مف خبلؿ تشجيع النقاش حوليا و االىتماـ بتحسينيا
)6اتخاذ االجراءات التصحيحية البلزمة لممشاكؿ الموجودة في الخطوات السابقة
 )7تشكيؿ لجنة لبرنامج" خمو المنتج مف المعيب
)8اإلشراؼ عمى تدريب كؿ اإلدارييف مف اجؿ فيـ البرنامج وقدرتيـ عمى شرحو
 )9تخصيص يوـ" خمو المنتج مف العيوب"لتعريؼ كؿ الموظفيف بوجود إدارة الجودة داخؿ المنظمة
)10تحديد أىداؼ األفراد و الجماعات داخؿ المؤسسة لتحسيف الجودة
1ػ محمد عوض الترتوري ،مرجع سابؽ،ص.76,75.
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)11تشجيع الموظفيف عمى إببلغ االدارة عف أية صعوبات تواجييـ عند إنجاز أىداؼ تحسيف الجودة
)12تقدير تحقيقي إلنجازات العامميف داخؿ المنظمة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تحسيف الجودة
)13تشكيؿ مجالس لمجودة تمتقي بشكؿ دوري مف أجؿ وضع المعمومات و األفكار
 )14كرر ذلؾ باستمرار لمتأكد أف برامج تحسيف الجودة ال تنتيي أبدا.

1

رابعا:كورو إشكاواkaoru Ishikawa :
يطمؽ عمى" إشكاوا "'لقب أبو حمقات الجودة و قد أصدر كتابا بعنواف "مرشد الرقابة إلى الرقابة عمى
الجودة و مف األفكار األساسية التي أسيـ بيا نذكر:
 )1يرى" إشكاوا"أف المسؤولية عف جودة المنتج في الشركات األمريكية تنحصر في عدد محدود مف طاقـ اإلدارة،
بينما في الياباف فإف كؿ المديريف مسؤوليف عف الجودة و ممتزموف بيا.
 )2إقترح إشيكاوا تحميؿ عظمة السمكة و التي تستخدـ لتتبع شكاوي العمبلء عف الجودة و تحديد مصادر الخطأ
و القصور.

2

 وقد استخدمت ىذه األداة بشكؿ واسع كوسيمة تعميمية في ورش الجودة و كبداية لمناقشة أسباب مشكبلتالجودة مف قبؿ المديريف،و تساعد في توضيح مدى تأثير المشكبلت المختمفة عمى بعضيا البعض،كما
تساعد الموظفيف في فيـ العبلقات التي البد مف مراقبتيا لتحسيف الجودة و يتطمب استخداـ ىذا األسموب
تحديد الموضوع المراد تحميمو،ثـ يتـ رسـ ىيكؿ لظير سمكة ذي عظمات مختمفة،ليتـ بعدىا دراسة كؿ
القضايا المثارة و األفكار حوليا عمى التوالي مف خبلؿ وضع كؿ قضية عمى عظمة مف عظمات السمكة و

- Kristine DAYNES, Quality is free the art of making quality
certain, web page consultè:www.freequality.org/documents/training/Quality%2520free.ppt ;sen on :4-1-2015.

-2مأموف سميماف الدرادكة ,مرجع سابؽ,
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يتـ اإلستمرار بذلؾ حتى يتـ وضع جميع القضايا عمى رسـ ظير السمكة و تساعد بالتالي عمى تكويف
مجموعات لمنقاش و تحفيز عممية إثارة األفكار.
و يوضح الشكؿ التالي الرسـ البياني ألسموب تحميؿ (عظمة السمكة)
الشكل رقم( :)05يوضح أسموب عظمة السمكة.
موارد بشرية

مواد خاـ

الموضوع
.

موارد بشرية

مواد خاـ

المصدر :مأموف سميماف الدرادكة،نفس المرجع ,ص.59.

• إف ما ورد مف إسيامات و أفكار عف إدارة الجودة الشاممة توضح مدى أىميتيا بالنسبة إلى الفكر اإلداري
بحيث كؿ مفكر ركز عمى نقطة معينة مكممة لؤلفكار السابقة ليشكؿ في األخير كبل متكامبل.و في الجدوؿ
التالي سيتـ مقارنة بيف أفكار رواد األوائؿ إلدارة الجودة الشاممة.
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الجدول رقم( :)02يوضح مقارنة أفكار إدارة الجودة الشاممة بين الرواد األوائل في ىذا المجال.
الرواد
تعرف الجودة

CROSBY

DEMING

JURAN

التطابق مع المتطمبات

درجة محسوبة ومتوقعة من

المالئمة

النمطية بتكمفة مقبولة و مناسبة

لالستخدام

لمسوق

درجة مسؤولية االدارة

الشمولية عن الجودة

مسؤولة عن 94%من
مشاكل الجودة

أقل من 20%من
مشاكل الجودة ترجع
الى العاممين

األداء

مبدأ الالخطأ ZERO

المعايير،الحوافز

DEFECTS

لمجودة العديد من المقاييس
،أىمية استخدام األساليب و

تجنب حمالت
الضغط عمى العاممين

االدوات االحصائية لقياس األداء من أجل شعار( افعل
في كل المجاالت

المدخل العام

المنع و ليس التفتيش

تقميل االنحرافات بإتباعمبدأ التحسين المستمر

األفضل)

أىمية العامل
االنساني

قمل من االعتماد عمىكثافة التفتيش

الييكل العام

14خطوة إلرساء قواعد
تحسين الجودة
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لمجودة

عمميات الرقابة
اإلحصائية

استبعاد األدوات اإلحصائية
التي تعمل عمى قبول مستويات

أىمية استخدام األدوات
االحصائية لمرقابة عمى الجودة

متعددة من الجودة

التوجو باستخدام
األدوات و العمميات
االحصائية و لكن مع
الحذر من اتباعيا
دون تحميميا المناسب

أساسيات
التحسين المستمر

البدء بالعممية و ليس
النظر الى البرنامج بأكممو

التحسين المستمر لتخفيض
االنحرافات
التوقف عن وضع األىداف
دون وسائل تحقيقيا

مدخل فرقالعمل وفقا
لممشروعات
األسموب األمثللوضع األىداف

فرق
العمل

يتحقق التحسن المستمرمن خالل فرق العمل
الجودة تتحقق من خاللاإلجماع

تكمفة الجودة

االىتمام بتكمفة عدمالمطابقة لممعايير
حينئذ تكون الجودة دون

38

ضرورة مشاركة العاممينفي صنع القرار

مدخل حمقات وسالسل الجودة

كسر الحواجز بين األقسامو االدارات

ال يجب وضع حدود أليتكمفة تتعمق بالجودة
-ضرورة سريان مبدأ

ىناك تكمفةلمجودة
-يجب أن تكون
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التحسين المستمر

تكمفة

ىناك حدود لتكمفة
الجودة

الشراء و
استالم المنتجات

تحديد المتطمبات-المورد جزء من عمل

يعتبر التفتيش مرحمةمتأخرة لتدارك األخطاء

ضرورةاستخدام البحث
الموثق وال يجب النظر

المنظمة

الى المشكمة بنظرة
واحدة بل متعددة

االعتماد عمى
مورد جديد

نعم

نعم

ال،حيث يقضي
عمى الميزات المترتبة
عمى سيادة المنافسة

المصدر :عبد العظيـ حمدي,المنيج العممي إلدارة الجودة الشاممة ،االسكندرية :الدار الجامعية لمنشر ،2007،ص.20.
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المطمب الرابع:معايير اإليزو و عالقتيا بإدارة الجودة الشاممة
أوال:تعريف اإليزو :تعني كممة  isoلتعادؿ أو التساوي و التشابو"و ىي كممة مشتقة مف أصؿ يوناني )(isos
مستنبطة مف فكرة عدـ االختبلؼ أو التعادؿ  ،و تستخدـ الحروؼ البلتينية الثبلثة لمداللة عمى المنظمة
الدولية لممقاييس  international organizations for standardizaitionsو لتمييز جميع المواصفات
القياسية الدولية التي تصدر عنيا،و المنظمة الدولية لممقاييس(  )ionalىي منظمة عالمية ال تسعى لمربح
،مقرىا جنيؼ بسويسرا،و تضـ في عضويتيا ممثميف عف ىيئات مواصفات القياسية الوطنية في
)(120دولة،و ىي تقوـ بتنظيـ الجيود الرامية الى تطوير المواصفات القياسية لممنتجات و ألنظمة الجودة
)(9000isoو ألنظمة البيئة) (1400isoو المواصفات القياسية ليست إلزامية أي أنو ليس لممنظمة أي
سمطة تجبر الدوؿ األعضاء عمى تطبيقيا1و يتمثؿ دور المنظمة الدولية لممقاييس )( iso 9000في:إصدار
مواصفات دولية موحدة سواء كانت فنية تخص السمع و الخدمات،أو مواصفات تنظـ اإلدارة.ىذا باإلضافة
الى أنيا تعمؿ عمى رفع المستويات القياسية ووضع المعايير و األسس و اإلختبارات و منح الشيادات
المتعمقة بيا مف أجؿ تشجيع تجارة السمع و الخدمات عمى مستوى عالمي في شتى المجاالت.2

 -1الخطيب أحمد،إدارة الجودة الشاممة:تطبيقات تربوية،إربد:عالـ الكتب الحديث،2006،ص.28 .
 -2شاكر مجيد سوسف،الزيادات محمد عواد،إدارة الجودة الشاممة تطبيقات في الصناعة التعميـ،عماف:دار الصفاء لمنشر و
التوزيع،2007،ص .139.
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 و بناءا عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ المنظمة الدولية لممواصفات القياسية االيزو()i s o 14ooعمى أنيا":منظمة ميمتيا إصدار المواصفات القياسية الدولية و توحيد المواصفات في المجاالت المتعددة
عمى المستوى العالمي ،حتى تساعد عمى سيولة التبادؿ التجاري في السمع و الخدمات ،و تطوير التعاوف
بيف دوؿ العالـ"
ثانيا:معايير االيزو:
ىناؾ العديد مف المعايير التي مف المفترض عمى المنظمات أف تتبناىا لتحقيؽ أىدافيا عمى المدى البعيد و
ىي:
 مشاركة العاممين:لقد أكدت المؤشرات الكمية و اإلحصائية الى أف) (85 %مف المشاكؿ المرتبطة بالجودة
سببيا الرئيسي المواد األولية و التشغيمية،و لذا فقد بات مف المسمـ بو عمميا اشتراؾ العامميف،و منحيـ حؽ
التصرؼ في اتخاذ القرار مف شأنو أف يحقؽ األبعاد المستيدفة لتقميص تمؾ المشاكؿ،و مما الشؾ فيو أف
اليابانييف استطاعوا أف يحققوا تفوقا ممموسا مف خبلؿ اعتمادىـ أسموب المشاركة الكاممة لمعامميف،إذ أف ىذا
المنطمؽ مف شأنو أف يعد أحد المرتكزات الرئيسية التي ينبغي أف يعتمد عند تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة،إذ
إف إطبلؽ الفعاليات و تشجيع االبتكار و االبداع،و خمؽ البرامج التدريبية و التطويرية و التحفيزية و زرع
روح المشاركة الذاتية،و تدعيـ روح الفريؽ الواحد،يعد حالة أساسية في ترصيف البناء التنظيمي،و تحقيؽ
األىداؼ المثمى لممنظمة.
 التدريب و التعميم:إف المساىمة في التطوير تعد مف األنشطة األساسية التي يعتمدىا نظاـ إدارة الجودة
الشاممة،ال سيما وأف مساىمة العامميف و منحيـ حؽ التصرؼ في اتخاذ الق اررات المتعمقة باألداء،و كؿ مف
خبلؿ مسؤوليتو وعممو تجعؿ سبؿ التطوير و المساىمة فيو حالة عممية،إضافة لتطوير اإلمكانيات و
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الميارات مف خبلؿ التعميـ المستمر و الدورات التدريبية و التطويرية حالة أساسية تتطمبيا المنظمات المختمفة
مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا بكفاءة و فاعمية.1
 استخدام طرق و أساليب إحصائية في ضبط الجودة:إف الق اررات المرتبطة بالجودة تعد مف الق اررات
االستراتيجية،و لذا فإف القيادة االدارية تمعب دو ار أساسيا في دعـ و تنشيط حركة القائميف في األداء
التشغيمي ,و تمعب القيادة دو ار فاعبل في ىذا الخصوص،والسيما إذا ركزت القيادة االدارية في المنظمة عمى
اعتماد األساليب العممية في إنجاز األداء،ومف أكثر األساليب العممية شيوعا و استخداما في ادارة الجودة
الشاممة و ىي:األساليب االحصائية في ضبط الجودة و التي تعد مف أكثر السبؿ الكفيمة بالتحسيف و التطوير
 اتخاذ القرار عمى أساس من الحقائق:إف الق اررات الفعالة تركز ليس فقط عمى جمع البيانات بؿ تحميميا،
ووضع االستنتاجات في خدمة متخذي القرار.

2

 التخطيط االستراتيجي:إف وضع خطة شاممة تعتمد رؤيا و رسالة و أىداؼ واسعة يمكف مف صياغة
االستراتيجية،و مف ثـ تسيؿ وضع السياسات و البرامج في ضوء تحميؿ معمؽ لمبيئة الداخمية و الخارجية
باعتماد تحميؿ نقاط القوة و الضعؼ في البيئة الداخمية و الفرص و المخاطر في البيئة الخارجية لغرض
وضع الخطط الشاممة بالشكؿ الذي يوفر قابمية دعـ لمميزة التنافسية لممنظمة.

 -1فالح شجاع فالح العتيبي"،مدى االلتزاـ بتطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة و أثرىا عمى مستوى أداء الموارد البشرية-دراسة
تطبيقية عمى إدارة الموارد البشرية في الحرس الوطني"(.مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير) ،جامعة الشرؽ األوسط ،كمية
األعماؿ،قسـ إدارة األعماؿ،2010،ص،ص.31-27.


 -2البيبلوي حسف حسيف و آخروف،الجودة الشاممة في التعميـ:مؤشرات تميز و معايير االعتماد،عماف:دار المسيرة لمنشر و
التوزيع،ص.29 .
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 التركيز عمى الزبون:الزبوف ىو الموجو في إدارة الجودة الشاممة،و ىنا ال تقتصر كممة عمى الزبوف الخارجي
الذي يحدد جودة المنتج،1بؿ تمتد كممة الزبوف الداخمي الذي يساعد في تحديد جودة األفراد و العمميات و بيئة
العمؿ،لكونيـ األطراؼ الذيف يقوموف بإنتاج المنتج،و يشكؿ إىتماـ االدارة العميا بالزبوف الداخمي بوصفو الفرد
الذي يعتمد عمى مخرجات العامميف االخريف في األقساـ األخرى في المنظمة ضرورة مف ضروريات عمؿ
الجودة الشاممة،ألف عدـ االىتماـ بالزبوف و اغفاؿ االدارة العميا لو و عدـ وصوؿ التغذية العكسية لو عف
العمميات و نتائج األعماؿ التي يقوـ بيا يشكؿ عوائؽ كبيرة تقؼ أماـ تحقيؽ رضاه.
 التحسين المستمر:يعرؼ بأنو عبارة عف عممية تركز عمى منع حدوث األخطاء أو االختبلؼ في مستوى و
أسموب تقديـ الخدمة،و القضاء عمى مسببات األخطاء و االختبلفات مسبقا.و يشمؿ التحسيف المستمر كبل
مف التحسيف االضافي و التحسيف المعرفي االبداعي الجديد بوصفيا جزء مف العمميات اليومية و لجميع
وحدات العمؿ في المنظمة و إف التحسيف المستمر في ظؿ إدارة الجودة الشاممة يتجمى في قدرة التنظيـ عمى
تصميـ و تطبيؽ نظاـ إبداعي يحقؽ باستمرار رضا تاـ لمزبوف مف خبلؿ السعي المتواصؿ لموصوؿ الى
األداء األمثؿ.

2

 منع األخطاء قبل وقوعوا:مف أىـ معايير إدارة الجودة الشاممة ىو تحسيف الخدمات و المنتجات و زيادة
االنتاجية،و مف أىـ وسائميا الحد مف األخطاء و إعادة األعماؿ و االىدار،و ذلؾ بالوقاية منيا قبؿ حدوثيا
عف طريؽ الفحص و المراجعة و التحميؿ و إيجاد الحموؿ.

3

 -1محمد عبد الوىاب العزاوي،إدارة الجودة الشاممة ،مرجع سابؽ ،ص.30.

2

 -لعمى بوكميش،مرجع سابؽ،ص.91.

 -3أحمد يوسؼ دوديف،مرجع سابؽ،ص.24.
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 القيادة الفعالة :القيادة الفعالة ىي عممية ابتكار الرؤية البعيدة،و صياغة األىداؼ ووضع االستراتيجيات و
تحقيؽ التعاوف،و التأثير في اآلخريف،و استنياض اليمـ لمعمؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ،و القيادة ضمف
مفيوـ إدارة الجودة الشاممة تعني القدرة عمى حث األفراد و تشجيعيـ في أف تكوف لدييـ الرغبة و القدرة عمى
إنجاز األىداؼ.

1

ثالثا:عالقة إدارة الجودة الشاممة باإليزو:
يمكف القوؿ أف اإليزو يمثؿ نظاما لمجودة يقوـ عمى مواصفات موثقة و يركز عمى أساس مطابقة ىذه
المواصفة،في حيف أف إدارة الجودة الشاممة تمثؿ إدارة الجودة مف منظور شامؿ ،حيث تغطي و تيتـ بتحقيؽ
الجودة في جميع مجاالت المؤسسة،فيما نظاماف متكامبلف و ليس متعارضاف،و إف تطبيؽ إدارة الجودة
الشاممة في المؤسسات يختمؼ مف مؤسسة الى أخرى و كذلؾ مف بمد الى آخر،بينما تطبيؽ إحدى سمسمة
اإليزو ىي مواصفة محددة مف قبؿ المنظمة العالمية لمقياس و المواصفات،حيث يكوف التطبيؽ وفؽ قواعد
إرشادية محددة تساعد في تطبيؽ اإليزو و لذلؾ فإف الحصوؿ عمى شيادة اإليزو يعتبر دليبل المتبلؾ
المؤسسة نظاـ جودة موثؽ يمكف االعتماد عميو في تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة،باإلضافة الى أف إدارة
الجودة الشاممة ىي أبعد مف مواصفة أنظمة الجودة و أف ىذه األخيرة ىي باألساس لموصوؿ الى إدارة الجودة
الشاممة،بعبارة أخرى‘ ف المؤسسات الحاصمة عمى شيادة الجودة ) )iso9000تستطيع تبني فمسفة إدارة
الجودة الشاممة مف خبلؿ التركيز عمى المستيمؾ و مشاركة العامميف و التحسيف المستمر.

-1برىاف الديف حسيف السامرائي".دور القيادة في تطبيؽ أسس و مبادئ إدارىة الجودة الشاممة(دراسة تطبيقية عمى مصنع
رأس الخيمة)"( .مذكرة ماجستير غير منشورة) ,األكاديمية العربية البريطانية لمتعميـ العالي ,قسـ إدارة األعماؿ,2012 ,

ص .28.
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و عند التدقيؽ في مدخؿ إدارة الجودة الشاممة نجد بيف طياتو مواصفات اإليزو،فالمؤسسة يمكف ليا
الحصوؿ عمى شيادة اإليزو بدوف استكماؿ الجودة الشاممة،و ىكذا يتضح بأف إدارة الجودة الشاممة أوسع مف
اإليزو و أف تحقيؽ متطمبات اإليزو ىو خطوة أو جزء عمى الطريؽ نحو إدارة الجودة الشاممة.

1

 -و نوضح في الجدوؿ التالي المقارنة ما بيف إدارة الجودة الشاممة و اإليزو:

 -1أحمد عمماوي "،دور الثقافة التنظيمية في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة
المؤسسة االقتصادية العمومية"الجزائرية لصناعة األنابيب غرداية"(،مذكرة الماجستير غير منشورة) ،جامعة قاصدي
مرباح.ورقمة،كمية العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ التسيير،قسـ العموـ االقتصادية ،2010،ص.37.،36.
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الجدوؿ رقـ(:)3المقارنة بيف إدارة الجودة الشاممة.
إدارة الجودة الشاممة
تيتـ و تركز عمى الزبوف بشكؿ كبير

اإليزو
ليس ضروريا أف تكوف موجية لمزبوف

موجية بفمسفة وأدوات و أساليب شاممة

موجية باإلجراءات التشغيمية لمنظاـ الفني

التحسيف و التطوير المستمر أحد المحاور

التحسيف و التطوير غير وارد ،فالمعايير

األساسية في فمسفة المؤسسة
تشمؿ جميع األقساـ و االدارات و الوحدات
و المستويات التنظيمية
يتولى مسؤوليتيا كؿ فرد في المؤسسة و

محددة ليس بالضرورة عمى مستوى المؤسسة ككؿ
يمكف تطبيقيا عمى أقساـ أو إدارات محددة
بإجراءات و طرؽ العمؿ
يتولى مسؤوليتيا قسـ أو إدارة مراقبة الجودة

ليس إدارة أو قسـ
تحتاج الى إحداث تغيير شامؿ في المفاىيـ
و النظـ و مراحؿ التشغيؿ

قد ال يتطمب إجراء تعديبلت جوىرية في
األوضاع الحالية

المصدر:محمد عبد الوىاب العزاوي ، ،مرجع سابؽ،ص.81،80.
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المبحث الثاني:المداخل النظرية المفسرة لوظيفة إدارة الجودة الشاممة في تحقيق التنمية االقتصادية:
تعتبر إدارة الجودة الشاممة مف أىـ العوامؿ التي تسمح لممنظمات و الدوؿ و الحكومات مف تحسيف
أداءىا لمواجية المنافسة التي تعرفيا األسواؽ،ومف خبلؿ ىذه التغيرات يظير دور إدارة الجودة الشاممة
بالسماح لممؤسسة بتحقيؽ التوازف و البقاء في ظؿ المنافسة حيث بفضميا تحقؽ مستوى عالي مف الجودة،كما
أف االىتماـ بمبادئ إدارة الجودة الشاممة في استراتيجيات المنظمات و الحكومات يمكنيا في المدى الطويؿ
مف تحقيؽ أداء و مردودية جيدة و بصفة مستمرة عمى مستوى المنظمة و تحقيؽ التنمية االقتصادية عمى
مستوى الدوؿ و الحكومات،و يمكف دراسة وظيفة إدارة الجودة الشاممة في تحقيقيا لمتنمية االقتصادية مف
خبلؿ المداخؿ المفسرة ليا و ىذا ما يتناولو المبحث الثالث المنقسـ بدوره إلى ثبلث مطالب.
المطمب األول:مدخل الميزة التنافسية :
مازالت التحوالت السريعة و المتشابكة لممناخ االقتصادي الجديد تفرض عمى المؤسسات االقتصادية
ضرورة تطبيؽ أنظمة التسيير الفعالة،و اعتماد استراتيجيات مبلئمة لمتحديات التنافسية المتزايدة ،و تعد إدارة
الجودة الشاممة أحد أىـ تمؾ األنظمة التي يؤدي تطبيقيا إلى امتبلؾ و تطوير ميزة تنافسية مستدامة،ذلؾ أف
االلتزاـ االستراتيجي بمبادئ و مرتكزات إدارة الجودة الشاممة يساىـ بالضرورة في تحسيف فرصة المؤسسة
االقتصادية عمى التكيؼ االيجابي مع تحديات المناخ االقتصادي الجديد،و يمثؿ امتبلؾ و تطوير الميزة
التنافسية الشديدة لممناخ االقتصادي الجديد،إذ ينظر لمميزة التنافسية عمى أنيا"قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ
حاجات المستيمؾ،أو القيمة التي يتمنى الحصوؿ عمييا مف المنتج،مثؿ الجودة العالية.

1

 و بالتالي فيي استثمار لمجموعة األصوؿ المالية و البشرية و التكنولوجية بيدؼ:إنتاج قيمة لمعمبلء تمبي احتياجاتيـ-1يحضية سمبللي" ,إدارة الجودة الشاممة مدخؿ لتطوير الميزة التنافسية لممؤسسة اإلقتصادية ,ممتقى وطني األوؿ

حوؿ:المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ اإلقتصادي الجديد",جامعة ورقمة23-22,أفريؿ,2003ص.173.
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 -التميز عف المنافسيف.

 وقد اختمؼ المختصوف في إعطاء تعريؼ موحد ليا غير أف أغمبيـ اتفقوا عمى أف مفيوميا يطبؽ عمىمستوى المؤسسة ووفقا لذلؾ يمكف استعراض التعاريؼ التالية:
 تعريؼ":بورتر":يرى أف الميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصؿ المؤسسة إلى اكتشاؼ طرائؽ جديدة أكثر فعالية
مف تمؾ المستعممة مف قبؿ المنافسيف،و يكوف بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاؼ ميدانيا،أي بمجرد إحداث عممية
إبداع بمفيومو الواسع.
 تعريؼ"نبيل مرسي خميؿ"يعرفيا عمى أنيا ميزة أو عنصر تفوؽ لممؤسسة يتـ تحقيقو في حالة اتباعيا
إلستراتيجية معينة في التنافس.

1

 مساىمة إدارة الجودة الشاممة في تحقيؽ التنمية االقتصادية مف خبلؿ مدخؿ الميزة التنافسية:
تعد الجودة أىـ أىـ األسمحة التنافسية لممؤسسات و الحكومات،و مصدر تفوقيا و تميزىا تنافسيا باعتبارىا
عامؿ جذب العديد مف الزبائف و الوسيمة الناجحة لتمبية حاجاتيـ و رغباتيـ،بتوفير مجموعة مف الخصائص
و المواصفات في المنتجات المقدمة إلييـ،و بما أف الجودة ىي المحور و األساس الذي تقوـ عميو الجودة
الشاممة باعتبار أف ىذه األخيرة ىي تعميـ لمجودة عمى كامؿ عمميات و نشاطات المؤسسة.
فإننا نستنتج إنطبلقا مف ذلؾ أىمية الجودة الشاممة في تعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة،و ذلؾ باالستناد إلى
فرضية أف أىمية الجزء تستمزـ بالضرورة أىمية الكؿ

2

و ىذا ما سيتـ إثباتو فيما يمي :
-1عبد الفتاح بوخمخـ  ،عائشة مصباح "،دور اليقظة االستراتيجية في تنمية الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية"،الممتقى
الدولي الرابع حوؿ:المنافسة و االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدوؿ
العربية،ص.3,2.
 -2عمي السممي ,مرجع
48

سابؽ,ص .11

الفصل األول:

اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة

 )1العالقة بين الجودة و حصة المؤسسة من في السوق:لقد أثبتت الدراسات أف تحسيف جودة سمع و خدمات
المؤسسات ،يسمح ليا بالبيع بأسعار مرتفعة و رفع حصتيا في السوؽ و يساىـ في زيادة أرباحيا ،و ىذا ما
يوضحو الشكؿ التالي:
الشكل رقم(:)06يوضح العالقة بين الجودة و حصة المؤسسة في السوق

تحسينالجودة

رفعالحصة
السوقية

تحسينصورةالجودة

رفــــع االســــعــــار

تخفيض التكاليف (آثار
الحجم)

رفـــــعاألربــاح
المصدر:حميد قروي,ميمود وعيؿ",أىمية الجودة الشاممة و مواصفات اإليزو isoفي تنافسية المؤسسة",الممتقى الدولي الرابع
حوؿ:المنافسة و اإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدوؿ العربية,ص.2.

 )2العالقة بين الجودة و التكاليف:أثبتت العديد مف الدراسات أف البلجودة ىي المسؤولية عف إرتفاع التكاليؼ،إذ
أف ليا آثار مباشرة عمى التكاليؼ مف حيث:الفحص،الرقابة،الفضبلت،تراجع الزبائف،االصبلحات و
التعويضات الناتجة عنيا،و مف ثـ المساىمة في تخفيض التكاليؼ الكمية لممؤسسة،و ىو ما ينعكس إيجابا
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عمى أرباحيا

الشكل رقم :)07(:يوضح طبيعة العالقة بين تحسين الجودة و تكاليف المؤسسة.

تحسينالجودة

تخفيض
التكاليفغير
المباشرة

زيــادة
تخفيضالتكاليفالمباشرة

االنتاجية

لالجودة

تخفيضتكاليف
الخدمات

تخفيضتكاليف
االنتاج

زيــــادةاألربــاح
المصدر :حميد قروي,ميمود وعيؿ,نفس المرجع,ص.3.

 )3العالقة بين الجودة و األرباح:تساىـ الجودة في الرفع مف مردودية نشاطات المؤسسة،و زيادة إنتاجيتيا،و
بالتالي تخفيض التكاليؼ،كما تساىـ في كسب رضا ووفاء الزبائف المستيمكيف،و زيادة أرباحيا .
 -و يمكف إجماؿ دور إدارة الجودة الشاممة في تنمية المزايا التنافسية مف خبلؿ الشكؿ التالي:
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الشكل رقم(:)08يوضح دور إدارة الجودة الشاممة في تنمية المزايا التنافسية.

تخفيض شكاوي

زيادة األرباح

الزبائف

زيادة رضا
الزبوف

زيادة االبتكارات

تعزيز القدرة
التنافسية لممؤسسة

تحسيف االتصاؿ
و التعاوف

زيادة االنتاجية
و الحصة السوقية

تخفيض التكاليؼ
المصدر :عبد الحميد برحومة ،مراد شريؼ،مرجع

سابؽ،ص .154.

 و تبيف مف ىذه المزايا أف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مف شأنو أف يساعد المؤسسة عمى تحسيف مركزىا
التنافسي في السوؽ و زيادة قدرتيا التنافسية،واذ نظرنا إلى األىداؼ التي تسعى إدارة الجودة الشاممة
لتحقيقيا نجد معظميا يصب في دائرة بناء و تنمية المزايا التنافسية لممؤسسة لتفعيؿ قدراتيا عمى مواجية
تطورات السوؽ المحمية و الدولية بما يعود بالنفع عمى المؤسسة و عمى الدولة ككؿ.
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المطمب الثاني:مدخل رضا الزبون
أصبحت المنظمة تيدؼ إلى تحقيؽ والء العمبلء مف خبلؿ تجاوز توقعاتيـ و إبيارىـ ليذا السبب تسعى
المنظمات إلى ضماف جودة منتجاتيا و تقديـ مستوى جيد لخدماتيا إلرضاء و تمبية إحتياجات عمبلئيا،إذ
تمثؿ الجودة الجيدة و المستوى العالي لمخدمات عامميف أساسييف في تحقيؽ رضا العمبلء حيث أصبح ىذا
يتجز مف المنظمة و بيده تحديد مصيرىا إذ يمثؿ سبلحا تنافسيا فعاال ال تستطيع ضماف
أ
األخير جزعا ال
بقائيا في ظؿ عدـ وجوده،بحيث يعتبر رضا العميؿ كمعيار لمجودة الذي مف خبللو يمكف لممنظمات و
الحكومات تحقيؽ النمو و الزيادة في األرباح.
 ويعرؼ كؿ مف""hawardو" " shethالرضا":بأنو الحالة العقمية لئلنساف التي يشعر بيا عندما يحصؿعمى مكافأة كافية مقابؿ التضحية بالنقود و المجيود".1
 أما العميل:فيو الطرؼ المستفيد مف السمع و الخدمات التي تقدميا المنظمة و عمية يجب تحديد احتياجاتو ورغباتو الحالية و المستقبمية لمعمؿ عمى إشباعيا،حيث يشير أحد الباحثيف بضرورة أف تكوف حاجاتو و رغباتو
الحالية و المستقبمية ىي التي تدفع و تحرؾ كافة األنشطة داخؿ المنظمة2و يمكف تصنيؼ العميؿ إجماال
إلى نوعيف رئيسييف كالتالي:
 .1العميل الداخمي :ىـ األفراد الذيف ينتموف داخميا إلى المنظمة و يتأثروف باألنشطة و الق اررات و المنتجات و
الخدمات التي تقدميا،إف العنصر البشري يطمؽ عميو في ظؿ إدارة الجودة الشاممة العميؿ الداخمي لمداللة

 -1عائشة مصطفى المتياوي  ،سموؾ المستيمؾ:المفاىيـ و االستراتيجيات ،القاىرة:مكتبة عيف الشمس،ط،1992،2ص.120.
 -2لعمى بوكميش ،مرجع سابؽ ،ص.85.
52

الفصل األول:

اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة

عمى مدى أىميتو فيي تركز عمى ضرورة استثماره بشكؿ جيد باعتباره أىـ رأس الماؿ لممنظمة مف خبلؿ
زرع الوالء و االنتماء.1
 .2العميل الخارجي :فيو العميؿ الذي يكوف موقعو خارج المنظمة و يقوـ بشراء المنتج،أو لديو الرغبة في
شرائو،و يصنؼ العمبلء الخارجييف إلى نوعيف في ىذا المجاؿ ىما:
المشتري الصناعي :ىو الفرد أو الجية التي تقوـ بشراء المنتج ليس مف أجؿ استيبلكو بؿ الستخدامو في



عممية انتاج منتج آخر.
و يشير ىذا التعريؼ إلى أف المشتري الصناعي قد يكوف فردا كما في الورش الصناعية الصغيرة التي
يمتمكيا فرد،و قد يكوف منظمة صناعية أو خدماتية أو غيرىا.
 المستيمك النيائي :ىو الذي يشتري المنتج بقصد االستعماؿ أو االستيبلؾ،سواء استعمميا بنفسو أو
اشتراىا لغيره لكي يستعمميا،و تركز نشاطات التسويؽ ىنا عمى متخذ قرار الشراء أكثر مف تركيزىا عمى
مستخدـ المنتج،أما في إدارة الجودة الشاممة فيتـ التركيز أساسا عمى حاجات و رغبات المستخدـ األخير
لممنتج حيث تسعى إدارة الجودة الشاممة إلى تمبية ىذه الحاجات و الرغبات ليتـ الوصوؿ إلى رضا
المستيمؾ.
إف المفيوـ الشامؿ لمعميؿ يستند إلى االىتماـ بالعميؿ الداخمي و الخارجي عمى حد سواء فتحقيؽ الجودة أماـ
العميؿ الخارجي يعتمد بشكؿ كبير عمى تحقيقيا عند العميؿ الداخمي إف االستماع إلى العميؿ و االىتماـ بما
يقوؿ مف األمور الضرورية لنجاح أي منظمة في تحقيؽ أىدافيا.

2

 -1نادية اليادي ،محمد عبد الكريـ ،االدارة لبيتر دراكر،القاىرة:الدار الدولية لمنشر و التوزيع،1996،ص.111.
 -2أحمد يوسؼ دوديف ,مرجع سابؽ,ص.110
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كما تعتبر الجودة توجيا إلزاميا و إداريا فرضو الواقع االقتصادي أماـ كؿ المؤسسات الطموحة الراغبة
في االستمرار و البقاء في بيئة إقتصادية تؤمف بضرورة الجودة في كؿ ما تقدمو لتتمكف مف الريادة و التميز
و كسب رضا العمبلء حيث يعتبر ىذا األخير ركيزة مف الركائز األساسية التي تقوـ عمييا إدارة الجودة
الشاممة بحيث اعتبر" جوراف"بأف رضا العميؿ يعد أم ار ىاما لنجاح تطبيؽ برنامج إدارة الجودة الشاممة في
المنظمات.

1

و ليذا تسعى المنظمات و الحكومات إلى تحقيؽ رضا العمبلء بالتعرؼ عمى احتياجاتو و العمؿ عمى تمبيتيا
و السعي إلضافة بعض الخصائص المبدعة التي ال يتوقع العميؿ وجودىا عند اقتناءه لممنتج أو الخدمة
فيسبب وجودىا شعور عاؿ بالرضا بما يضمف اإلحتفاظ بالزبائف الحالييف و جذب زبائف جدد ,و بناءا عميو
فإنو كمما كانت عبلقة المؤسسة بزبائنيا قوية كمما كاف ذلؾ مكسب و تميز يساعدىا عمى مجابية كؿ
من افسييا

و

ىذا

يجعميا

تحقؽ

عوائد

و

أرباح

و

نموا

إقتصاديا

كبير ا

2

كما يتطمب مدخؿ رضا العمبلء بحوث تسويقية لدراسة خصائص العمبلء و فئاتيـ و أدواتيـ و حاجاتيـ
المعمنة و غير المعمنة،الحالية و المستقبمية،كما يتطمب أيضا إجراء دراسات مستفيضة عف المنظمات
المنافسة باستمرار مف أجؿ تحديد نقاط القوة و الضعؼ لدييا3و بناءا عميو فإنو كمما كانت عبلقة المؤسسة
بزبائنيا قوية كمما كاف ذلؾ مكسب و تميز يساعدىا عمى مجابية كؿ منافسييا و ىذا يجعميا تحقؽ الربحية
و الزيادة في معدالت النمو

4

-1لعمى بوكميش ,مرجع سابؽ,ص.86.
 -2بف جروة حكيـ"،أثر إستخداـ أبعاد تسويؽ العبلقات في تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة-دراسة حالة مؤسسة اتصاالت
الجزائر فرع ورقمة"،مجمة الباحث،العدد،2012،11ص.179.
 -3جودة محفوظ أحمد ،مرجع سابؽ ،ص.123.
-4حكيـ بف جروة ,المرجع السابؽ ,ص.179.
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و مف ىنا يمكف استنتاج أف رضا العميؿ مدخؿ ميـ تعتمده إدارة الجودة الشاممة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا
المتمثمة في تحقيؽ أكبر العوائد و الوصوؿ إلى التنمية االقتصادية و ذلؾ مف خبلؿ إستغبلؿ الفرص المتمثمة
في ضماف و استمرار تحسيف جودة الخدمات التي تحقؽ بالضرورة رضا العمبلء مع الحفاظ عمييـ و كسب
والئيـ،و تجنب التيديدات المتمثمة في معرفة نقاط قوة وضعؼ المؤسسات المنافسة،بحيث نجد أف ضماف
جودة الخدمات و السمع المقدمة الحالية و المستقبمية يضمف رضا الزبوف و االحتفاظ بو مما يجعؿ الطمب
عمى ىذه السمع و الخدمات كبير جدا و ىذا ما يحقؽ أرباح و مردودية عالية عمى مستوى كؿ مؤسسة مف
مؤسسات الدولة العامة منيا و الخاصة،ونجد أف معرفة نقاط قوة و ضعؼ المؤسسات األخرى المنافسة في
السوؽ الدولية يضمف لممؤسسات مف إكتساب الميزة التنافسية و الحفاظ عمييا مف خبلؿ التفوؽ و التميز
عمى المنافسيف كؿ ىذه العوامؿ مف شأنيا تحقيؽ تنمية إقتصادية عمى مستوى المؤسسات و عمى مستوى
الحكومات و الدولة ككؿ.

1

المطمب الثالث:مدخل تنمية و تكوين المورد البشري
أصبح المورد البشري مؤخ ار أىـ مورد مف بيف موارد المنظمة,كما أف إدارة و تسيير الموارد البشرية
أصبحت تمثؿ ميمة و مسؤولية صعبة,ىذا ألف تحقيؽ المنظمة ألىدافيا وعمى رأسيـ رفع اإلنتاجية و تحسف
أدائيا مرتبط بشكؿ كبير برفع إنتاجية و تحسيف أداء األفراد العامميف بيا,و لبموغ ىذه الغاية يتطمب مف إدارة
المنظمة العمؿ عمى تنمية قدرات و ميارات و مواىب األفراد و كذا خمؽ مناخ و الجو المبلئميف لئلبداع



 -1حكيـ بف جروة ,المرجع نفسو.
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البشري ىذا ما يستدعي القياـ بتغيير في خصائصيـ و قدراتيـ و مياراتيـ و ثقافتيـ,و تدعيـ ىذه العممية
بتوفير مجموعة مف العوامؿ أىميا:الحوافز,القيادة اإلدارية الفعالة و العبلقات السميمة و اإلتصاؿ في
اإلتجاىيف و كذا إدخاؿ أساليب حديثة تتمثؿ في إدارة الجودة الشاممة.
وفي ىذا المطمب سنحاوؿ معرفة مدى إىتماـ إدارة الجودة الشاممة بتنمية الموارد البشرية مف أجؿ تحقيؽ
التنمية اإلقتصادية.
– وتعرؼ تنمية الموارد البشرية بأنيا":إعداد العنصر البشري إعدادا صحيحا بما يتفؽ و احتياجات المجتمع,
عمى أساس أنو بزيادة معرفة و قدرة اإلنساف يزداد ويتطور استغبللو لممواد الطبيعة ,فضبل عف زيادة طاقاتو
وجيوده
 و يقصد بتنمية الموارد البشرية زيادة المعرفة و القدرات و الميارات لمقوى العاممة و القادرة عمى العمؿ فيجميع المجاالت و التي يتـ انتقائيا و اختيارىا في ضوء ما يجري مف اختبارات مختمف ة
تنمية الموارد البشرية بتعبير إقتصادي كما يميJ.Daum ; elviss stephens:و يعرؼ كؿ

1

.

مف"

"تنمية الموارد البشرية يمكف أف توصؼ بأنيا تراكـ رأس الماؿ البشري وأنيا استثمار فعاؿ لتحقيؽ التنمية
االقتصادية.
وتعتبر إدارة الجودة الشاممة المورد البشري و تنميتو مف أىـ متطمبات نجاح أي منظمة بحيث تطمؽ عمى
العنصر البشري الذي يعمؿ داخؿ المنظمة بمصطمح"العميؿ الداخمي"لمداللة عمى أىميتو,فيي تركز و إلى حد
كبير عمى ضرورة تأىيمو بشكؿ جيد مف خبلؿ تمكينو مف إتخاذ القرار و تنمية قدراتو و مياراتو وىذا يتحقؽ
مف خبلؿ إتباع أساليب.

2

 -1بارؾ نعيمة "،تنمية الموارد البشرية و أىميتيا في تحسيف اإلنتاجية و تحقيؽ الميزة التنافسية" ،مجمة اقتصاديات شماؿ
إفريقيا ،العدد السابع ,ص.276.275.

 -2محمد عبد الوىاب العزاوي ,مرجع سابؽ,ص.37.
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يعرؼ التدريب عمى أنو عممية تعمـ تتضمف إكتساب ميارات و مفاىيـ و قواعد لزيادة و تحسيف

أداء الفرد .و تقع المسؤولية االولى لتدريب الفرد الجديد عامة عمى المدير المباشر لمفرد ,و في بعض
األحياف تفوض مسؤولية التدريب إلى عامؿ مف العماؿ ,أو فرد مف األفراد القدامى ذو الخبرة .

1

ينظر لمتدريب وفؽ إدارة الجودة الشاممة عمى أنو وسيمة لتنمية إمكانات األفراد كؿ ضمف وظيفتو بما يحقؽ
اإلنجاز األمثؿ,و التدريب يحتؿ أىمية متميزة ألنو سمسمة مف األنشطة المنظمة المصممة لتعزيز معرفة
األفراد ما يتصؿ بوظائفيـ و مياراتيـ و فيـ تحفيزاتيـ,و اإلدارة تشجع أفرادىا و ترفع ميا ارتيـ التقنية و تزيد
مف خبرتيـ التخصصية باستمرار و نتيجة ذلؾ األفراد يتفوقوف في أداء وظائفيـ,فالتدريب و التطوير المستمر
يرفع مف مستوى قابميتيـ عمى أداء تمؾ الوظائؼ.

2

 التحفيز:يمكف تعريؼ التحفيز بأنو دفع األفراد عمة تنفيذ المطموب منيـ بشكؿ جيد و مقبوؿ عف طريؽ بث
الحماس فيو و تشجيعيـ بالوسائؿ المختمفة و ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة,فالتحفيز يعمؿ عمى خمؽ
و ضماف مشاركة فعالة لؤلفراد إلنجاح برنامج الجودة الشاممة الذي يسعى بدوره إلى تحقيؽ أىداؼ المؤسسة
المتمثمة في النمو و الزيادة في األرباح.

3

 و يكتسي التحفيز أىمية كبيرة و ذلؾ مف خبلؿ النتائج المحققة عند تطبيقو و التي تشمؿ: -تحسيف نواتج العمؿ في شكؿ كميات إنتاج و جودة منتجات.

 -1راوية محمد محسف ,محمد سعيد سمطاف ,الموارد البشرية-تنمية المديريف-تقييـ األداء ,المتغيرات البيئية-تعويضات األفراد,
مصر:دار التعميـ العالي ,2014 ,ص.160.
 -2محمد عبد الوىاب العزاوي ,مرجع نفسو,ص.38.
 -3رشيد مناصرية ",أىمية الكفاءات البشرية في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة-دراسة حالة مؤسسة سونطراؾ حاسي
مسعود,الجزائر ,-مجمة الباحث.العدد.11ص.196.
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الفصل األول:
 -تخفيض الفاقد في العمؿ و منو تخفيض التكمفة.

 إشباع إحتياجات العامميف بشتى أنواعيا خصوصا ما يسمى التقدير و اإلحتراـ. شعور العامميف بروح العدالة داخؿ المؤسسة. جذب العامميف إلى المؤسسة و زيادة روح الوالء و اإلنتماء. تنمية روح التعاوف بيف العامميف و تنمية روح الفريؽ و التضامف. -تحسيف صورة المؤسسة أماـ المجتمع.

1

 و في األخير يمكف القوؿ أف ثروة المجتمع الحقيقية تكمف أساسا في قدرات مواطنيو و مدى إدراكيـ و
قدراتيـ العممية و التكنولوجية,األمر الذي يدفع المجتمع إلى وضع مسألة تنمية الموارد البشرية في مقدمة
أولوياتو أثناء القياـ بعممية التخطيط ,و ذلؾ باعتبارىا مف أىـ العوامؿ التي تساىـ في اإلسراع بعممية التنمية
اإلقت صادية الشاممة,و مثاال عمى ذلؾ ما خمفتو الحرب العالمية عمى الصرح اإلقتصادي لمعظـ دوؿ أوروبا
توقع العدد مف اإلقتصادييف أف إعادة بناء ىذه الدوؿ سيأخذ وقتا طويبل,إال أف دىشتيـ كانت كبيرة عندما
وجدوا أف الفترة الفعمية التي إستغرقتيا عممية البناء كانت أقؿ بكثير مما توقعوه,حيث أنيـ ركزوا عمى رأس
الماؿ البشري في عممية البناء ,بحيث اعتبرو أف الزيادة في الرأس الماؿ المادي ال تأتي ثمارىا في التنمية
اإلقتصادية إذا لـ تتـ زيادة الخبرات و المعرفة بنفس المعدؿ عمى األقؿ.

2

 -1رشيد مناصرية,مرجع نفسو .
-2فيصلحسونة,إدارةالمواردالبشرية,عمان:دارأسامة,7557,ص.770,777.
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المبحث الثالث:مقاربة مفاىيمية لمتنمية االقتصادية
يعتبر موضوع التنمية االقتصادية مف المواضيع الحديثة نسبيا في عمـ االقتصاد،إذ بدأ االىتماـ بيا
بصورة جادة في الحرب العالمية الثانية،و ىذا نتيجة لما أصاب العالـ مف تغيرات سريعة،كاف أىميا تزايد
حركات التحرر الوطني مف ناحية،و زيادة المد االشتراكي مف ناحية ثانية،باإلضافة الى انتشار الوعي لدى
الشعوب المتحررة بضرورة المحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة بالتالي أصبحت دراسة التنمية االقتصادية و مشاكميا
تحتؿ الصدارة في فروع الفكر االقتصادي العالمي باعتبارىا الوسيمة التي تستطيع مف خبلليا الدوؿ مواجية
عوامؿ التخمؼ،وفي ىذا المبحث سنحاوؿ إعطاء صورة واضحة عف التنمية االقتصادية مف خبلؿ عرض
أىـ المفاىيـ المختمفة حوليا و تبياف أىدافيا و مراحميا.
المطمب األول:مفيوم التنمية االقتصادية و تطورىا
تعرؼ التنمية لغويا:بأنيا النماء أي اإلزدياد التدريجي,يقاؿ نما الماؿ و نما الزرع نموا أي تراكـ و كثر ,و
يستخدـ إصطبلح التنمية عادة بمعنى الزيادة في المستويات اإلقتصادية و اإلجتماعية و غيرىا .

1

 وقد برز مفيوـ التنمية منذ الحرب العالمية الثانية،فخبلؿ عقدي األربعينيات و الخمسينيات كاف ينظرلمتنمية عمى أنيا ارتفاع مستوى دخؿ األفراد حيث أنيا كانت مرادفا لمفيوـ النمو االقتصادي،فالسياسات
المطبقة في ىذه الفترة تبنت طرؽ مختمفة قصد الوصوؿ إلى زيادة معدالت النمو و تعظيـ المدخرات و القدرة
الصناعية،2و خبلؿ عقد الستينات كانت تعني قدرة االقتصاد الوطني عمى تحقيؽ زيادة سنوية في الناتج
-1إبراىيـ حسيف العسؿ ,التنمية في الفكر اإلسبلمي مفاىيـ -عطاءات-معوقات-أساليب  ,بيروت :مجد المؤسسة الجامعية
لمدراسات و النشر و التوزيع,2006,ص.23.
-2منصور محمد الزيف ،تشجيع اإلستثمار و أثره عمى التنمية اإلقتصادية،عماف:دار الراية ،2012،ص.83 .
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الفصل األول:

الوطني بحيث يكوف أعمى مف معدؿ زيادة السكاف،وفي مرحمة الحقة أصبحت التنمية تعني النيوض الشامؿ
بالمجتمع بأسره مف خبلؿ إشباع الحاجات األساسية الى جانب النمو االقتصادي.
وىكذا تحوؿ مفيوـ التنمية مف النمو االقتصادي الى الحد مف التفاوت في الدخؿ و تحقيؽ العدالة في
توزيع الدخؿ و إزالة الفقر و توسيع فرص العمؿ و إشباع الحاجات األساسية الى جانب النمو االقتصادي و
أدى ذلؾ الى قياـ عدد متزايد مف االقتصادييف و صانعي السياسات إلى التخمي عف التأكيد و التركيز عمى
نمو الناتج القومي و التوجو نحو معالجة الفقر و توزيع الدخؿ و معالجة البطالة ضمف اقتصاد يستمر في
النمو،و أدرؾ العديد مف المفكريف بأف التنمية ليست قضية اقتصادية فحسب بؿ ىي مرتبطة باألفكار
السياسية و شكؿ الحكومة و دور الجماىير في

المجتمع.

1

 فقد طرحت العديد مف التعاريؼ حوؿ التنمية بصفة عامة و التنمية اإلقتصادية بصفة خاصة مف قبؿالمفكريف و الكتاب اإلقتصادييف الذيف حاولوا اإللماـ بمختمؼ جوانب التنمية و مف أىـ ىذه التعاريؼ نذكر:
 التنمية ىي العممية التي بمقتضاىا يجري اإلنتقاؿ مف حالة التخمؼ إلى حالة التقدـ و يصاحب ذلؾ العديدمف المتغيرات الجذرية و الجوىرية في البنياف اإلقتصادي.
-

والتنمية بمفيوميا الواسع ىي رفع مستداـ لممجتمع ككؿ و لمنظاـ االجتماعي نحو حياة إنسانية أفضؿ

2



 -1جابر أحمد بسيوني ،محمد محمود ميدلي ،التنمية االقتصادية:مفاىيـ-نظريات-تطبيقات،االسكندرية:دار الوفاء لدنيا النشر
و الطباعة،2012،ص. 45.
 -2صميحة مقاوسي،ىند جمعوني "،االقتصاد الجزائري:قراءات حديثة في التنمية"،ممتقى وطني حوؿ مقاربات نظرية حديثة
لدراسة التنمية االقتصادية،جامعة الحاج لخضر-باتنة،-كمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير ،2010،ص.3 .
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الفصل األول:

 و تعرؼ التنمية باعتبارىا مناظرة لمحرية بأنيا عممية توسيع الحريات الحقيقية لمبشر،الفرص االجتماعية والحقوؽ السياسية التي يتمتعوف بيا خدمة لرفاىيتيـ

1

 و مف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف استنتاج تعريؼ شامؿ لمتنمية" بأنيا عممية واعية تمتاز بطوؿ المدة،تكوفشاممة لكؿ األبعاد االقتصادية و االجتماعية و السياسية و التكنولوجية،الثقافية ،اإلعبلمية و البيئية ،حيث أف
مف مميزاتيا أنيا تشكؿ اجتماعا ديناميكيا يساعد المجتمع ككؿ بمعطياتو و مؤسساتو عمى اكتساب قدرات
معرفية جديدة تتيح لو قدرات إنتاجية متزايدة تمكف كؿ أفراده مف تحسيف مستواىـ المعيشي و شروط حياتيـ

2

 و يرى الدكتور عبد المنعـ شوقي بأف التنمية"ىي العممية التي تبذؿ بقصد ووفؽ سياسة عامة إلحداثتطور و تنظيـ إجتماعي و إقتصادي لمناس و بيئاتيـ ,سواء كانو في مجتمعات محمية أـ إقميمية أو قومية
باإلعتماد عمى المجيودات الحكومية و األىمية المنسقة ,عمى أف يكتسب كؿ منيما قدرة أكبر عمى مواجية
مشكبلت المجتمع نتيجة ليذه العمميات.

3

أما بالنسبة لتعريؼ التنمية االقتصادية فقد تباينت و اختمفت اآلراء حوؿ صياغة تعريؼ واضح ليا باختبلؼ
المنظورات

المتعددة:

 -1عبد القادر يختار،عبد الرحماف عبد القادر" ،دور الحكـ الراشد في تحقيؽ التنمية االقتصادية" ،المؤتمر العالمي الثامف
لبلقتصاد و التمويؿ اإلسبلمي بعنواف:النـ المستداـ و التنمية االقتصادية الشاممة مف المنظور اإلسبلمي،الدوحة :18-19
ديسمبر ،2011ص.4.
 -2مبروؾ رايس ،عبد الحؽ رايس"،تحقيؽ تنمية إقتصادية مف خبلؿ تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تجربة الحكومة
الجزائرية في":مخطط النشاط لترقية العمؿ و مكافحة البطالة"،الممتقى الوطني حوؿ:واقع وآفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،جامعة الوادي ،كمية العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ التسيير5-6 ،
ماي،2013ص3.
-3إبراىيـ حسيف العسؿ ,مرجع سابؽ,ص.24,25.
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الفصل األول:

 التنمية االقتصادية من المنظور الوضعي:ىناؾ عدة تعاريؼ نذكر منيا :
إف التنمية االقتصادية ىي عممية يرتفع بموجبيا الدخؿ القومي الحقيقي خبلؿ فترة مف الزمف"و يتضمف ىذا
التعريؼ العاـ ثبلث مؤشرات أساسية ىي:استم اررية و حركية عممية التنمية و استغراقيا لفترة طويمة مف
الزمف نسبيا و انعكاسيا في ارتفاع متواصؿ لمدخؿ القومي الحقيقي.
 و يقصد بالتنمية االقتصادية في البمداف النامية" أنيا تمؾ العممية التي تستيدؼ تحقيؽ تغيير ثوري وجذري شامؿ و مخطط في العبلقات االقتصادية القائمة في القاعدة االقتصادية و البنى الفوقية في ىيكؿ
االقتصاد الوطني المشوه و في التركيب الطبقي لممجتمع.و ىي عممية إقامة بناء اقتصاد وطني متوازف و
ديناميكي متطور باستمرار،وىي عممية تعتمد عمى اإلمكانيات و القدرات الفعمية و الكامنة في االقتصاد و
المجتمع المعيف و تفيد مف العبلقات االقتصادية الدولية الى أقصى حد ممكف عممية تستند الى دور الدولة
القيادي و قطاعيا االقتصادي المييمف عمى العممية االقتصادية والى المشاركة الديمقراطية لمجماىير الشعبية
الواسعة في عممية تغيير منشودة

1

 و قد عرؼ كؿ مف" تودارو و سميث" التنمية اإلقتصادية":بأنيا العممية التي يتـ فييا زيادة الدخؿ الحقيقيزيادة تراكمية و سريعة و مستمرة عبر فترة مف الزمف بحيث تكوف ىذه الزيادة أكبر مف معدؿ نمو السكاف مع
توفير الخدمات االنتاجية و االجتماعية و حماية الموارد المتجددة مف التموث و الحفاظ عمى الموارد الغير
متجددة مف النضوب".2

 -1حبيب كاظـ ،مفيوـ التنمية االقتصادية:النظرية االقتصادية ،األردف:دار الفارابي لمنشر و التوزيع [،د.د.ف]،ص.8.


 -2عصاـ عمر مندور،التنمية االقتصادية و االجتماعية و التغيير الييكمي في الدوؿ العربية-منيج،النظرية،القياس-
،االسكندرية:دار التعميـ الجامعي،2011،ص.28.
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 ويرى"محمد عبد العزيز عجيمة"أف التنمية االقتصادية ىي العممية التي مف خبلليا تحقؽ زيادة في متوسطنصيب الفرد مف الدخؿ عمى مدار الزمف،و التي تحدث مف خبلؿ التغيرات في كؿ مف ىيكؿ االنتاج و
نوعية السمع و الخدمات المنتجة،إضافة الى إحداث تغير ىيكؿ توزيع الدخؿ لصالح الفقراء.

1

 ومف خبلؿ ىذه التعاريؼ نبلحظ أنيا ركزت في مفيوميا لمتنمية االقتصادية عمى الجانب المادي الكمي وكيفية تحقيؽ أكبر ربح ممكف.
 مفيوم التنمية االقتصادية من المنظور اإلسالمي:عكس المنظور الوضعي فقد ركز المنظور اإلسبلمي عمى
اإلنساف بدال مف المادة و تحديدا ركز عمى اإلنساف األخبلقي و ليس الرجؿ اإلقتصادي,بحيث تعرؼ التنمية
اإلقتصادية مف المنظور اإلسبلمي":بأنيا العممية التي يتـ بموجبيا إستخداـ كؿ الموجودات أو المخموقات في
ىذا الكوف مف ثروات طبيعية ووسائؿ عممية حديثة و طاقات بشرية مف أجؿ تنمية جوانب االنساف الروحية
و الخمقية و المادية و بصورة متوازنة مف غير إفراط أو تفريط في جانب مف ىذه الجوانب عمى حساب جانب
آخر حتى نستطيع توزيع الناتج بما يحقؽ حد الكفاية المتناسب مع حجـ ىذا الناتج لجميع أفراد المجتمع و
تقميؿ نسب التفاوت المادي بيف فئات المجتمع.

2

وتعرؼ التنمية اإلقتصادية مف ىذا المنظور كذلؾ:بأنيا العمؿ في االنتاج بكافة العناصر التي تؤدي الىعمارة األرض التي استخمؼ اهلل االنساف في عمارتيا،كما تشمؿ تسييؿ جمب الرزؽ عمى الناس ،و العدالة

-1محمد عبد العزيز عجيمة ,إيماف عطية ناصؼ ,التنمية اإلقتصادية دراسة نظرية و تطبيقية ,القاىرة:الدار
الجامعية,2003,ص.37.
-2الطيب داودي ,اإلستراتيجية الذاتية لتمويؿ التنمية اإلقتصادية ,عماف:دار الثقافة لمنشر و التوزيع,2012 ,ص.144,143.
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الفصل األول:

في توزيع نتائج عممية النمو"و ىناؾ مف عرفيا"بأنيا زيادة الدخؿ القومي الحقيقي لممجتمع عمى مدى مف
الزمف بشكؿ يسمح لو بالتطور و متابعة االرتقاء.

1

 و قد ورد في القرآف الكريـ معاني عديدة لمتنمية االقتصادية نذكر منيا:

ِ
ار يُرِس ِؿ السَّماء عَمَيْكُـ ِّم ْدر ا ِ
ِ
يف َويَ ْجعَؿ
لقولو تعالى(.فَقُمْ ُار َويُمْد ْدكُـْ ِبأَمْ َواؿ َوبَن َ
ت اسْتَغْف ُروا َرَّبكُـْ ِإَّنوُ كَ َ
اف غََّف ًا ْ
ًَ
َ
ار).
جَّنات َويَ ْجعَؿ َّلكُـْ أَنْيَ ًا
َّلكُـْ َ

2

ِ
ِ ِ
الموُ مثَبلً قَريَةً كَانَ ْ ِ
ت ِبأَنْعِـ َّ
ب َّ
الم ِو
ض َر َ
و قولو تعالىَ (:و َت آَمنَةً مُطْمَئَّنةً يَأْتييَا ِرْزقُيَا َرغَداً م ْف كُ ِّؿ مَكَاف فَكَفَ َر ْ ُ
َ ْ
ِ
َّ ِ
وف) .سورة النحؿ./112/:
صنَعُ َ
اس الْجُوِع َوالْ َخ ْوؼ ِبمَا كَانُوا يَ ْ
فَأَ َذاقَيَا الموُ لبَ َ

3

 مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف التنمية االقتصادية تختمؼ في كؿ مف المنظور الوضعي الذي ينظر الى
أف التنمية االقتصادية ىي عممية بمقتضاىا االنتقاؿ مف حالة التخمؼ الى حالة التقدـ و ىذا بإحداث تغييرات
جذرية و جوىرية في الييكؿ االقتصادي،أما المنظور اإلسبلمي الذي ينظر الى التنمية االقتصادية عمى أنيا
عممية حضارية لكونيا تشمؿ عمى مختمؼ أوجو النشاط في المجتمع بما يحقؽ رفاىية المجتمع و كرامتو و
تطوير كفاءتو.
 لقد تبيف لنا مف خبلؿ التعاريؼ المختمفة بأف مفيوـ التنمية ليس ثابتا و مستق ار و متفقا عمية مف طرؼ
المختصيف ,فكؿ يتناولو مف زاويتو ,و ينظر إليو إنطبلقا مف اإليديولوجية الحاكمة لفكره و إختصاصو ,ففي
حيف رآه اإلقتصاديوف الرأسماليوف و اإلشتراكيوف إزديادا في الناتج القومي و زيادة في دخؿ الفرد ,و إف
 -1زياد جبلؿ الدماغ،الصكوؾ االسبلمية و دورىا في التنمية االقتصادية،عماف:دار الثقافة،لمنشر و
التوزيع.،2012،ص.144,143.
 -2اآلية رقـ( )12-11مف سورة نوح.
-3اآلية رقـ( )112مف سورة
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إختمفت سبؿ اإلنماء اإلقتصادي و القانوف الحاكـ لو ,ذىب اإلجتماعيوف إلى أنو وسيمة لتمكيف اإلنساف مف
تحقيؽ نموه و بموغ غاية وجوده و تحقيؽ قدر أكبر مف الرفاه ,و تأميف مستوى أرفع لنمط حياتو و بالتحديد
اإلجتماعي منو و الصحي و التعميمي و الخدماتي.

1

المطمب الثاني:عناصر و أىداف التنمية االقتصادية
أوال:عناصر التنمية االقتصادية:تنطوي عممية التنمية عمى عدة عناصر تشمؿ مايمي:
 الشمولية:التنمية ال ترتبط فقط بالجوانب االقتصادية بؿ تمتد الى الجوانب األخرى االجتماعية و
الثقافية و السياسية و األخبلقية كما تتضمف التحديث.
 االستمرارية:التنمية تكوف طويمة األجؿ ألف الزيادة في متوسط الدخؿ الحقيقي ال تتأثر بالدورات
االقتصادية ،وال تكوف نتيجة ليا و تستمر لمدة طويمة عف طريؽ التفاعؿ بيف الطمب عمى السمع و
الخدمات ،و العرض الخاص بيا إلرساء قواعد التوازف االقتصادي.2
 العدالة:تعني حدوث تحسيف في توزيع الدخؿ لصالح الطبقات الفقيرة أي التخفيؼ مف ظاىرة الفقر و
تحسيف نوعية السمع و الخدمات المقدمة لؤلفراد بحيث تضمف حصوليـ عمى حد أدنى مف الدخؿ
الحقيقي في صورة عينية كدعـ الغذاء األساسي و تحسيف العناية الصحية و دعـ التعميـ.

 -1إبراىيـ حسيف العسؿ ,مرجع سابؽ,ص.26.
 -2بوزيد سايح "،دور الحكـ الراشد في تحقيؽ التنمية المستدامة بالدوؿ العربية-حالة الجزائر" (،-مذكرة لنيؿ شيادة الدكتوراه)،
جامعة أبي بكر بمقايد-تممساف،-كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسيير و العموـ التجارية،قسـ عموـ التسيير،2013،ص.
26.27
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 تغير ىيكل االنتاج:و ىذا لضماف توسيع الطاقة االنتاجية بطريقة تراكمية ألف عدد كبير مف البمداف
النامية تتخصص في إنتاج المواد األولية كالمنتجات الزراعية و إىماؿ القطاع الصناعي،مما يدفعيا
إلى استيراد احتياجاتيا الصناعية مف الخارج و ىذا يعني التبعية االقتصادية لمدوؿ المتقدمة.
 ديمومة التنمية:و ىو ما يطمؽ عميو"التنمية المستدامة"فاألجياؿ الحاضرة في استخداميا لمبيئة و الموارد
الطبيعية عمييا أال تتجاىؿ حقوؽ األجياؿ القادمة عندما تقوـ بإشباع حاجاتيا يجب مراعاة مايمي :
 ضرورة استحداث تكنولوجيا نظيفة ال تدمر البيئة تجنب المشروعات و األنظمة التي تؤدي الى تبديد الموارد. -االىتماـ باإلنساف ألف العنصر البشري القادر عمى تحقيؽ استم اررية التنمية.

1

ثانيا:أىداف التنمية االقتصادية:
لمتنمية االقتصادية أىداؼ عديدة تدور كميا حوؿ الرفع مف مستوى معيشة السكاف و توفير أسباب الحياة
الكريمة ليـ،و يصعب عمى المرء أف يحدد أىداؼ معينة في ىذا المجاؿ،نظ ار الختبلؼ ظروؼ كؿ دولة،إال
أنو مع ذلؾ يمكف إبراز بعض األىداؼ األساسية التي يجب أف تتبمور في الخطة العامة لمتنمية االقتصادية:
 زيادة الدخل الوطني:تعتبر زيادة الدخؿ القومي مف أوؿ أىداؼ التنمية االقتصادية عمى اإلطبلؽ،و ذلؾ مف
خبلؿ إتاحة الفرص لمحصوؿ عمى احتياجاتيـ األساسية مف مأكؿ و ممبس و حماي ة

2

و ىذا راجع الى الدافع الحقيقي لمتنمية و المتمثؿ في الفقر،وانخفاض مستوى المعيشة،باإلضافة الى زيادة
عدد السكاف غير المتماشية مع النمو االقتصادي.

 -1بوزيد السايح ,مرجع نفسو.
 -2كامؿ بكري’ التنمية اإلقتصادية ,بيروت :دار النيضة العربية,1986 ,ص.17,16.
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 رفع مستوى المعيشة:يعتبر تحقيؽ مستوى مرتفع لممعيشة مف بيف األىداؼ اليامة التي تسعى التنمية
االقتصادية الى تحقيقيا في الدوؿ المتخمفة اقتصاديا،و ذلؾ أنو مف المتعذر تحقيؽ الضروريات المادية
لمحياة ،فالتنمية اإلقتصادية ليست مجرد وسيمة لزيادة الدخؿ القومي فحسب،و إنما ىي أيضا وسيمة لرفع
مستوى المعيشة.
 تقميل التفاوت في الدخل و الثروات:فانخفاض مستوى متوسط دخؿ الفرد مف الدخؿ الوطني،ينتج عنو فوارؽ
كبيرة في الدخؿ و الثروات،إذ ستحوز طائفة صغيرة مف أفراد المجتمع عمى أغمب ثرواتو و دخمو الوطني،و
مثؿ ىذا التفاوت في توزيع الثروات يؤدي الى إصابة المجتمع عمى بعدة أضرار،كمما كبر ذلؾ الجزء المعطؿ
مف رأس الماؿ في المجتمع.
 تعديل التركيب النسبي لالقتصاد الوطني:في الدوؿ النامية يغمب القطاع الزراعي عمى البنياف االقتصادي،و
عمى ىذا الجانب،و عمى القائميف بعممية التنمية االقتصادية تخصيص نسبة معتبرة مف موارد الدولة لمنيوض
بالصناعة،سواء كاف ذلؾ بإنشاء صناعات جديدة أو بالتوسيع في الصناعات القائمة.

1

المطمب الثالث:متطمبات و مراحل التنمية االقتصادية
أوال:متطمبات التنمية االقتصادية:إف التنمية االقتصادية تتطمب العديد مف المستمزمات الضرورية إلنجاز
مياميا و التي تمثؿ:
 تراكم رأس المال (capital accumulation):يؤكد جميع االقتصادييف عمى األىمية الكبيرة لتراكـ رأس
الماؿ في تحقيؽ التنمية،و يتـ تحقيؽ التراكـ في رأس الماؿ مف خبلؿ عممية االستثمار و التي تستمزـ توفر
حجـ مناسب مف المدخرات الحقيقة،بحيث يتـ مف خبلليا توفير الموارد ألغراض االستثمار،بدال مف توجيييا
نحو مجاالت االستيبلؾ،واف جوىر تراكـ رأس الماؿ يكمف في حقيقة أنو يعزز مف طاقة الدولة عمى إنتاج

-1كاملبكري,مرجعنفسه .
67

اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة

الفصل األول:

السمع ،و ويمكنو مف تحقيؽ معدالت عالية مف النمو،و يمكف تعريؼ رأس الماؿ بأنو ثروة تستخدـ في إنتاج
المزيد مف الثروة ،ويعتبر رأس الماؿ أحد أىـ عناصر االنتاج و النمو الى جانب عنصر العمؿ.
 الموارد البشرية:إف الموارد البشرية تعني القدرات و المواىب و الميارات و المعرفة لدى األفراد و التي تدخؿ
كمستمزـ في العممية االنتاجية،و تمعب الموارد البشرية دو ار ميما جدا في عممية التنمية،حيث أف االنساف ىو
غاية التنمية و ىو وسيمتيا في نفس الوقت،و تتوزع الموارد البشرية بيف مجموعتيف:


األولى:ىي مجموعة عرض العمؿ،و التي تتضمف إعداد العامميف و يطمؽ عمييا العمؿ المادي.



الثانية:تعمؿ عمى تنظيـ و تشغيؿ العمؿ،و ىؤالء ىـ المدراء و المنظموف،و يطمؽ عمييا القدرات اإلدارية.
وقد منح"شومبيتر"ليذه المجموعة دو ار كبي ار لتحقيؽ التنمية إذ يرى أف المنظـ ىو الذي يدرؾ الفرص لتحقيؽ
وسائؿ و طرؽ جديدة لئلنتاج إلنتاج منتجات جديدة أو تطويرىا و في كؿ ىذه النشاطات فإف المنظـ يتحمؿ
مخاطر كبيرة لموصوؿ الى اليدؼ الذي سطره.



1

الموارد ألطبيعية)  : (Natural ressourcesتعرؼ الموارد الطبيعية بأنيا العناصر األصمية التي تمثؿ
ىبات األرض الطبيعية،و األمـ المتحدة مف جيتيا تعرؼ الموارد الطبيعية بأنيا أي شيء يجده االنساف في
بيئتو الطبيعية و التي يتمكف مف أف ينتفع بيا،فالموارد الطبيعية توفر قاعدة لمتنمية و خصوصا في المرحمة
األولية لمتنمية،إذا تـ استغبلليا بشكؿ مناسب،كمما ازدادت الموارد الطبيعية في البمد و تـ استغبلليا بشكؿ
جيد كمما كاف ذلؾ حاف از و عامبل مساعدا عمى النمو و التطور،إال أف الموارد الطبيعية ال يمكف أف تعتبر
قيدا عمى التنمية.

2

 -1جابر أحمد بسيوني ،محمد محمود ميدلي ،مرجع سابؽ،ص
 -2جابر أحمد بسيوني ،محمد محمود ميدلي ،مرجع نفسو.
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التكنولوجيا و التقدم التكنولوجي :التكنولوجيا تعني باختصار معرفة كيفية القياـ باإلنتاج و ىذه المعرفة
الفنية تستند عمى المعرفة العممية و بعبارة أخرى و أوسع فإف التكنولوجيا تمثؿ المعرفة العممية التي تستند
عمى التجارب و عمى النظرية العممية التي ترفع مف قدرة المجتمع عمى تطوير أساليب أداء العمميات
االنتاجية و التوصؿ الى أساليب جديدة أفضؿ بالنسبة لممجتمع.

1

و التقدـ التكنولوجي ميزة مف مزايا الدوؿ المتقدمة و عميو فإف تحقيؽ التنمية االقتصادية يتطمب حصوؿ تقدـ
و تغير تكنولوجي مف أجؿ توسيع الطاقات االنتاجية وتشغيميا بشكؿ أفضؿ،و قد تركز التطور التكنولوجي
منذ الثورة الصناعية في عدد قميؿ مف الدوؿ و بدأت الدوؿ النامية منذ حصوليا عمى استقبلليا السياسي
تبذؿ مساعييا الكتساب التكنولوجيا الحديثة بيدؼ رفع مستوى االنتاج و منو الدخؿ فالمستوى المعيشي الى
أف ىناؾ فرؽ بيف موقفي انتاج التكنولوجيا و استيرادىا،فالموقؼ األوؿ يولد الزيادة و االستقبللية و
التحكـ،أما الموقؼ الثاني فعمى العكس فيو يحتـ التبعية بكؿ أشكاليا.
 و لمتنمية متطمبات تتعمؽ بالخطط التنموية منيا:

يجب أف توضع أىداؼ التنمية بشكؿ يحدد المتطمبات ذات األولوية القصوى في االقتصاد الوطني
بحيث يتـ تنفيذ ىذه األولويات قبؿ غيرىا.




يجب أف تصاغ األىداؼ بشكؿ يعمؿ عمى استغبلؿ كافة عناصر االنتاج المتاحة بشكؿ فعاؿ .
يجب أال تتعارض أىداؼ الخطط التنموية في القطاعات االقتصادية مع بعضيا البعض.

2

ثانيا:مراحل التنمية االقتصادية:
يمكف أف نمخص مراحؿ التنمية االقتصادية في المراحؿ التالية:
 -1عمي جدوع الشرفات،التنمية االقتصادية في العالـ العربي-الواقع..العوائؽ..سبؿ النيوض ،-األردف:دار جميس الزماف لمنشر
و التوزيع ، 2010،ص.

 .13,12

-2عمي جدوع الشرافات.مرجع نفسو.
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 المرحمة األولى:تتميز بضرورة الشروع في إقامة اليياكؿ و توفير الميارات الفنية األساسية،لذلؾ البد مف
التركيز في ىذه المرحمة عمى إعداد االطارات الفنية و إقامة اليياكؿ االقتصادية و التنظيمات االجتماعية و
السياسية ضمف إطار إقتصادي موجو نحو تحقيؽ التنمية السريعة.
 المرحمة الثانية:تركز عمى زيادة رأس الماؿ و االستثمار في إنشاء الطرؽ و المواصبلت و مشروعات الري
و السدود و محطات توليد الطاقات الكيربائية...الخ.و قد بتطمب تحقيؽ تمؾ االستعانة بالقروض األجنبية
سواء مف المنظمات الدولية أو باالتفاقيات مع بعض األقطار.
 المرحمة الثالثة:تتميز بتبني برامج معينة لمتصنيع و تطوير القطاع الزراعي،و قد نجد معظـ االقطار النامية
نفسيا عاجزة عف توفير العمبلت الصعبة البلزمة لتمويؿ ىذه البرامج،مما يحتـ ضرورة تعبئة مواردىا الداخمية
نحو اإلستثمارات خاصة في الصناعات التصديرية التي تعتبر المصدر األساسي لمحصوؿ عمى العمبلت
الصعبة.


المرحمة الرابعة:تتميز بزيادة الصادرات المحمية بصورة كبيرة بحيث يتـ االعتماد بدرجة كبيرة عمى إيرادات
التصدير في مواجية متطمبات التنمية و تمويؿ نسبة كبيرة مف الواردات عمى أسس تجارية.

1

المطمب الرابع:إستراتيجيات التنمية االقتصادية:
إف أحد العوامؿ األساسية إلحداث التنمية تتمثؿ في ضرورة تجميع المدخرات المحمية مف أجؿ توليد كمية
كبيرة مف االستثمارات االنتاجية خاصة في القطاعي الصناعي بزيادة معدؿ النمو االقتصادي كما يتطمب
األمر ضرورة توافر الظروؼ االجتماعية و الثقافية المبلئمة لعممية التقدـ االقتصادي،و تواجينا في ىذا

 -1إسماعيؿ عميرة" ،دور المؤسسة العسكرية في التنمية االقتصادية لممجتمع الجزائري"(،مذكرة ماجستير غير منشورة) ،جامعة
الجزائر ،كمية العموـ االنسانية و اإلجتماعية ،قسـ عمـ اإلجتماع ، 2009،ص.40.
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الصدد مشكمة اختيار استراتيجية مبلئمة لمتنمية االقتصادية تعمؿ عمى تعبئة الموارد المحمية و زيادة قوة
اإلنتاج بيدؼ تحقيؽ اشباع متزايد لحاجات األفراد مف السمع و الخدمات.و مف ىذه اإلستراتيجيات نذكر:
 )1إستراتجية النمو المتوازن :تعود ىذه االستراتيجية لبلقتصادي"نيركسو "الذي ركز في ىذه االستراتيجية عمى
ضرورة تحقيؽ قدر مف التوازف بيف القطاع الصناعي و القطاع الزراعي بحيث ال يؤدي تخمؼ القطاع
الزراعي الى وجود عقبات أماـ نمو القطاع الصناعي.ويرى"نيركسو"أف القياـ بعدد كبير مف الصناعات
االستيبلكية يجب أف يستيدؼ التركيز عمى انتاج السمع االستيبلكية البلزمة إلشباع حاجات السوؽ المحمية
أوال و ليس بغرض التصدير عمى األقؿ في المراحؿ األولى.أي يستيدؼ تحقيؽ االكتفاء الذاتي المحمي.1و
ذلؾ نظ ار لمعقبات التي تواجو التصنيع لمسوؽ الخارجي في الببلد النامية.واستراتيجية"نيركسو "لمنمو المتوازف
تستيدؼ تحقيؽ توازف أفقي بيف الصناعات الرأسمالية إذ يرى"نيركسو"أف الصناعات التي تشمؿ البرنامج
االستثماري لمتنمية يجب أف تنصب عمى الصناعات الغذائية أما الصناعات الثقيمة فيجب تأجيميا في
المراحؿ األولى لمتنمية معمبل ذلؾ بأف ظروؼ البمداف النامية ال تسمح بإقامة مثؿ ىذه الصناعات في
المراحؿ األولى لمتنمية.
و يرى"نيركسو"ضرورة االعتماد عمى الموارد المحمية في توفير الموارد المالية البلزمة لتنفيذ البرنامج
االستثماري الضخـ في استراتيجية النمو المتوازف،و يمقي الشؾ حوؿ جدوى االعتماد عمى االستثمارات
األجنبية و التجارة الخارجية لمدوؿ النامية والتي تتحوؿ شروط التبادؿ فييا لغير صالحيا،و يرى أف توفير
الموارد المحمية ينبغي أف يأتي مف موارد القطاع الزراعي،ليتوافر بذلؾ قدر كبير مف التمويؿ المحمي البلزـ
لتمبية حاجة صناعات البرنامج االستثماري و مشروعاتو.وعموما ركزت ىذه االستراتيجية عمى أىمية رأس
الماؿ االجتماعي و عدـ قابميتو لمتجزئة و تكامؿ الطمب و أىمية السياسة االدخارية،و لقد وجيت عدة
 -1ىشاـ محمود اإلقداحي،التنمية االجتماعية و السياسية في الدوؿ النامية،االسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة،2012،ص.

ص .166-163
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انتقادات إلى إستراتيجية النمو المتوازف خاصة مف طرؼ المفكر"ىيرشماف"الذي اعتبرىا استراتيجية غير
واقعية ألنيا تتطمب موارد ضخمة لتنفيذ برنامجيا،و ىذا غير متوفر في البمداف النامية و المتخمفة،و اقترح
استراتيجية أخرى قد تمكف الدوؿ المتخمفة مف التحوؿ مف دائرة الركود االقتصادي الى مرحمة النمو
االقتصادي الذاتي.

1

 )2إستراتيجية النمو الغير متوازن:وضعت استراتيجية النمو غير المتوازف عمى أساس النقد المقدـ إلى
إستراتيجية النمو المتوازف،أيف يؤكد"ألبرت ىيرشماف أف النمو االقتصادي الذي حققتو الدوؿ المتقدمة إنما قد
تحقؽ انطبلقا مف بعض قطاعات االقتصاد الوطني،مما أدى إلى دفع قطاعات االقتصاد الوطني األخرى
إلى تحقيؽ النمو اإلقتصادي ،لذا فإف النمو االقتصادي حسب"ىيرشمان"يتحقؽ في بداية المطاؼ في عدد
مف القطاعات األساسية،بحيث يؤدي نمو ىذه القطاعات إلى إحداث تأثيرات تدفع القطاعات األخرى إلى
النمو سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،الطريقة المباشرة تكوف بزيادة طمب القطاعات األساسية عمى
منتجات القطاعات

األخرى.

2

أما الطريقة الغير مباشرة فتتمثؿ في زيادة دخوؿ األفراد نتيجة االستثمار في عديد مف القطاعات و بالتالي
زيادة في طمب السمع االستيبلكية،وىكذا فإف التنمية االقتصادية وفؽ استراتيجية النمو الغير المتوازف تحدث
عمى شكؿ مراحؿ متتابعة مف االستثمار تنقؿ االقتصاد العمومي الى حالة مف عدـ التوازف،فكؿ مرحمة مف
ىذه المراحؿ ترتبت عمى اختبلؿ في توازف سابؽ عمييا و تؤدي بدورىا الى اختبلؿ جديد في التوازف بدفع
االقتصاد القومي إلى مرحمة أخرى إلى األماـ.
-1ىشاـ محمود اإلقداحي ,مرجع نفسو.
-2بغداد كربالي ,محمد حمداني ",إستراتيجية و سياسات التنمية المستدامة في ظؿ التحوالت اإلقتصادية و التكنولوجية
بالجزائر" ,مجمة عموـ إنسانية ,العدد,2010,45:ص.13.
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و يرى مؤيدي استراتيجية النمو الغير المتوازف أنيا واقعية في سياساتيا اإلنمائية و تتوافؽ مع الموارد المتاحة
لدى غالبية الدوؿ النامية و ذلؾ لفاعميتيا في التغمب عمى العجز في اتخاذ ق اررات االستثمار التي تفتقر إليو
ىذه العوامؿ،كما أنيا تقتصد في حجـ االستثمارات البلزمة لتحقيؽ برامجيا اإلنمائية و مف ثـ فإف تحقيؽ
التنمية يتطمب فقط توفير الموارد البلزمة لمقياـ باالستثمار في عديد مف القطاعات اإلنمائية.
و لقد تعرضت استراتيجية النمو الغير متوازف الى بعض االنتقادات منيا:
 أف بعض االقتصادييف يروف أف ىذه االستراتيجية تتـ بصفة أساسية عف طريؽ-المبادأة الفردية في إقامةاالستثمارات-التي تصحح اختبلؿ توازف سابؽ و تؤدي بدورىا إلى اختبلؼ مرحمة جديدة في التوازف يؤدي
إلى إقامة استثمارات جديدة.و ميما يكف األمر بالنسبة إلستراتيجية
التنمية التي تختارىا الدوؿ النامية فبل شؾ أف استراتيجية التنمية المبلئمة ىي تمؾ التي تساعد عمى كسر
حواجز التخمؼ و االنتقاؿ باقتصاديات تمؾ الدوؿ إلى مرحمة النمو اإلقتصادي

 -1ىشاـ محمود اإلقداحي ,مرجع
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الفصل األول:

اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة
خالصة الفصل

كخبلصة ليذا الفصؿ نقوؿ أف إدارة الجودة الشاممة ىي أسموب جديد تعتمده المنظمات و الحكومات
لمتطوير و التحسيف المستمر في أداء العامميف و ىيكؿ المنظمة و كذا طرؽ العمؿ بيدؼ تحقيؽ اإلشباع
الحدي لمزبوف و تحقيؽ أىداؼ المنظمة المسطرة المتمثمة في البقاء و اإلستم اررية  ,فضبل عف تحقيؽ أىداؼ
الحكومات المتمثمة في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية.بحيث تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى أىـ مفاىيـ الجودة
الشاممة و التنمية اإلقتصادية و بينا العبلقة بينيما مف خبلؿ مداخؿ إدارة الجودة الشاممة ,و التي تعتبر
الوسيط بينيما أي األدوات و الوسائؿ التي تحقؽ الجودة الشاممة بيا التنمية اإلقتصادية.
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معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنميية اإلقتصادة

تمييد:
تعتبر الجودة في أبسط صورىا ىي إمداد المستيمؾ بما يحتاجو مف سمع و خدمات ذات خصائص
وسمات معينة تفي بمتطمباتو في الوقت الذي يريده و بالسعر الذي يبلئمو  ,و ييتـ المجتمع بحماية
مستيمكيو مف خبلؿ تشريعات تتعمؽ بالصحة العامة و األمف و السبلمة و تؤكد تمؾ التشريعات عمى أىمية
مطابقة المنتج أو السمعة لمعايير تحددىا المواصفات  ,و تعتبر المواصفات و معايير إدارة الجودة الشاممة و
أنظمة ضبط الجودة مرتكز أساسي في التنمية الصناعية و اإلقتصادية لممجتمع  ,فمقد أصبحت الدوؿ
المتقدمة تتحكـ في الحركة التجارية مف خبلؿ نظاـ إقتصادي أساسو اإلنتاج األفضؿ جودة و األقؿ تكمفة ,
و بالتالي األ كثر منافسة و تعتمد في تحقيؽ ذلؾ بشكؿ أساسي عمى اإللتزاـ بتطبيؽ مواصفات و معايير
إدارة الجودة الشاممة و أنظمة الضبط المتكامؿ لجودة المنتجات  ,و ترجع أىمية تطبيؽ معايير الجودة
العالمية إلى أنيا تساعد عمى نفاذ المنتجات إلى األسواؽ العالمية و يعني تطبيؽ ىذه المعايير بالنسبة لمزبائف
الثقة لئلرتقاء بالمؤسسات إلى المستوى الدولي إلنتاج بضائع بجودة مقبولة,و تعني بالنسبة لممورديف قدرتيـ
عمى تقديـ الدليؿ لعمبلئيـ عمى إتباعيـ النظاـ السميـ الذي يكفؿ جودة األداء  ,و في الجزائر ال يزاؿ
إقتصادىا الوطني يعاني مف مشكمة تدني في مستوى جودة المنتجات و الخدمات  ,فمف الضروري رفع
مستوى المواصفات في جودة المنتجات و الخدمات الجزائرية حتى تحافظ عمى أسواقيا المحمية و األجنبية
لتتمكف مف إيجاد و دعـ برامج التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية الشاممة.
و بناءا عمى ما سبؽ سنحاوؿ في ىذا الفصؿ معرفة محددات معايير الجودة المطبقة في الجزائر و كيؼ
حاولت تحقيؽ التنمية اإلقتصادية.
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المبحث األول:واقع اإلقتصاد الجزائري.
يشيد العالـ العديد مف التحوالت اإلقتصادية عمى مستوى كؿ مف النظـ اإلقتصادية و اإليديولوجية مما
فرض عمى الدوؿ النامية في تبني السياسات اإلصبلحية و إستراتيجيات التنمية الرامية إلى إعادة تأىيؿ
ىيكمة إقتصادياتيا و تييئة البيئة اإلستثمارية الداعمة لقدرتيا التنافسية في إقتصاد عالمي مفتوح أماـ التجارة
و تدفقات رؤوس األمواؿ .و الجزائر بصفتيا دولة نامية تسعى إلى تحقيؽ تنمية إقتصادية مستدامة وكسب
مقومات و إمكانات بيدؼ مواجية المنافسة العالمية  ،مف خبلؿ السعي إلى اكتساب مزايا تنافسية أساسيا
التكنولوجيا وجودة الكفاءات البشرية القادرة عمى اإلبداع واإلبتكار  ،وجودة الخدمات و السمع  ،و لمعرفة
وضعية اإلقتصاد الجزائري  ،سواء مف خبلؿ إصبلحاتو اإلقتصادية أو مؤشرات التنمية اإلقتصادية و ىذا ما
سوؼ يتناولو المطالب الموالية.
المطمب األول:اإلصالحات اإلقتصادية و دعم التنمية
بعد االستقبلؿ قامت الدولة الجزائرية بإعادة النظر عمى جميع المنظومات ومنيا المنظومة اإلقتصادية ،
التي تأثرت كثي ار بالنيج الذي ا نتيجتو الدولة الجزائرية غداة االستقبلؿ أال وىو النيج االشتراكي  ،كرد فعؿ
عف النيج الذي كاف مطبقا خبلؿ الفترة االستعمارية  ،الذي لـ ييتـ بإنشاء المؤسسات العمومية التي تعتبر
محور العممية االقتصادية  ،التي عرفت جممة مف المراحؿ :
 أوؿ مرحمة عرفتيا المؤسسة االقتصادية ىي مرحمة التسيير الذاتي  ،ونظ ار لممشاكؿ و الصعوبات التيواجيت المؤسسة  ،مف غياب سياسة واضحة المعالـ ونموذج اداري يعمؿ عمى تسيير الشؤوف المتعمقة بيا ،
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الفصل الثاني:

وغياب االطار البشري المؤىؿ بسبب احتكار المعمريف الفرنسييف ألىـ الوظائؼ االدارية و التسييرية ،
فطغت عمييا الفوضى و اإلضطرابات  .1وعميو تـ التغيير
 فجاءت المرحمة الثانية مف اإلصبلح وىي مرحمة التسيير اإلشتراكي  ،بصدور ميثاؽ التسيير االشتراكيلسنة  ، 1971الذي نص عمى عممية التحوؿ نحو اإلشتراكية 2حيث يسمح لمعماؿ بالمشاركة في التسيير مف
خبلؿ إنتخاب ممثميف عنيـ في الجمعية العامة و المجاف الدائمة  ،و في مجمس االدارة  ،وتبمورت استراتجية
الدولة مف خبلؿ المخططات التنموية التي اعتمدتيا الدولة و ىي كاألتي :
 المخطط الثالثي التجريبي األول (  : ) 1969 – 1967كاف اليدؼ مف ىذا المخطط يتمثؿ في خمؽ
الشروط األساسية البلزمة لمتصحيح في البمد  ،وتحقيؽ التكامؿ بيف الصناعة الصمب و الصناعات
الميكانيكية و الكيربائية و الكيميائية  ،وذلؾ لتقرير إستقبلؿ األمة السياسي و االقتصادي وتحقيؽ العمالة
الكاممة بحموؿ سنة .1980

3

 المخطط الرباعي األول (  :) 1973 _ 1970ركز ىذا المخطط  ،الذي تطمب  30مميار دينار جزائري ،
عمى مسائؿ إجتماعية و إقتصادية  ،مثؿ البطالة وسوء التشغيؿ وتمثؿ ىدفو الشامؿ في ترسيخ مستمزمات
التنمية المستقمة  ،وتأكيد ضرورة التقدـ الصناعي  ،ثـ إف ىذا المخطط شمؿ كؿ القطاعات اإلقتصادية.
 المخطط الرباعي الثاني (  : ) 1977 _ 1974استيدؼ ىذا المخطط تنمية االقتصاد الوطني  ،وركز
عمى االستثمارات الضخمة .

 -1الطيب الداودي "،تقييـ إعادة ىيكمة المؤسسة اإلقتصادية العمومية الجزائرية" ,مجمة المفكر ،العدد:الثالث  ,فيفري, 2008
ص.154-134.



-2الطيب الداودي  ,مرجع نفسو.
-3ناصر يوسؼ  ,دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة دراسة مقارنة بالجزائر و ماليزيا ,بيروت:مركز دراسات الوحدة
العربية,2010,ص .208,207.
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 المخطط الخماسي األول (  : ) 1984 _ 1980تميز ىذا المخطط بإعادة النظر في االقتصاد الوطني ،
وتغيير ىياكمو التي تأسست في المرحمة السابقة  ،وقد استيدؼ أيضا تحسيف األداء االنتاجي  ،و التكثيؼ
مف قطاعات االستثمار  ،واىتـ ىذا المخطط أيضا بالقطاعات غير النفطية  ،مثؿ الصناعة الخفيفة  ،ليدؼ
تطوير االنتاج وتوسيع طاقاتو.
 المخطط الخماسي الثاني (  : ) 1989 _ 1985ىدؼ ىذا المخطط الى تحويؿ المزارع العمومية
االشتراكية الى مستثمرات جماعية  ،فتـ منح ما يقرب مف أربعيف ىكتا ار ألكثر مف ثبلثة فبلحيف يقوموف
بزراعة األرض  ،ومف ثـ يدفعوف لمدولة أقساطا معينة كؿ سنة مقابؿ تأجير األرض و السمؼ التي حصموا
عمييا لشراء المعدات الزراعية

1

لكف بعد ىذه المخططات وجد االقتصاد الجزائري نفسو حبيس عدة

اضطرابات مثؿ انخفاض معدؿ نمو االقتصاد  ،وانخفاض معدالت االستثمار  ،وانخفاض حجـ الواردات ،
وتقمص مناصب العمؿ و التصاعد المستمر لمعدؿ التضخـ  ،وانطبلقا مف ىذه الظروؼ كاف ال بد مف
اعتماد اصبلحات وبرامج اقتصادية جديدة ومكمؿ لما سبقو لمس االقتصاد الجزائري بصفة عامة  ،و
المؤسسات العامة بصفة خاصة وتمثمت ىذه اإلصبلحات و البرامج في:

2

أوال :برامج التثبيت االقتصادي ( :) 1995 _ 1989
تميزت السنوات األخيرة مف عقد الثمانينات بتفاقـ أزمة المديونية في الجزائر  ،فقد تطورت ديونيا
الخارجية فبمغت أكثر مف  %34مميار دوالر  ،كما استمر التزايد الكبير لمعدالت خدمة الديف التي أصبحت
تمتيـ أكثر مف  %80مف حصيمة الصادرات مما أدى إلى تعثر الجزائر في تسديد ديونيا وأعبائيا لذا اتجيت
إلى إعادة جدولة ديونيا.
-1ناصر يوسؼ  ,مرجع نفسو.



-2الشيخ الداودي ",اإلصبلحات اإلقتصادية في الجزائر و إشكالية البحث عف كفاءة المؤسسات العامة" ,مجمة جامعة دمشؽ
لمعموـ اإلقتصادية و القانونية  ،المجمد , 26العدد الثاني  ,2009 ,ص.283-255.
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واشترط الدائنوف ضرورة التوصؿ إلى إتفاؽ مع صندوؽ النقد الدولي كشرط مسبؽ ألي تفاوض تـ
التوقيع عمى عدة برامج تخص اإلصبلح اإلقتصادي بيدؼ القضاء عمى اإلختبلالت اإلقتصادية الداخمية و
الخارجية واعادة تخصيص الموارد اإلقتصادية لرفع كفاءة اإلقتصاد الجزائري وتحريره باالعتماد عمى آليات
السوؽ و الحد مف دور الدولة في الحياة اإلقتصادية واعتمدت الحكومة برنامجا موسعا لئلصبلحات تدعـ
بإتفاقيتيف إحتياطيتيف وقعا مع صندوؽ النقد الدولي  ,األولى في ( , )1990 – 1989و الثانية في
( ) 1992-1990إضافة إلى إتفاؽ ثالث وقع عاـ 1994

1

و تسمى ىذه اإلتفاقيات ببرامج التثبيت

اإلقتصادي األوؿ و الثاني و الثالث و نمخصيـ فيما يمي:
 -1برنامج التثبيت اإلقتصادي األول(:)1990-1989
كانت لمجزائر عبلقات مع الصندوؽ النقد الدولي منذ بداية الثمانينات مما أدى إلى وجود مجموعة مف
اإلتفاقيات بينيما,بعضيا نفذ جزئيا و البعض اآلخر لـ ينفذ حتى إب ارـ ىذا اإلتفاؽ أو البرنامج الذي ناؿ حظو
مف التطبيؽ,في ضوء األزمة اإلقتصادية الحادة التي واجيت الجزائر في نياية الثمانينات و مع توقؼ منح
القروض و المساعدات اإلقتصادية الجديدة لمجزائر,و إصرار الجيات المانحة ليذه القروض عمى التوصؿ
إلى إتفاؽ مع الييئات المالية الدولية أدى بالجزائر إلى المجوء إلى ىيئة صندوؽ النقد الدولي حاممة رسالة
النية و الرضوخ لممبادئ العامة لمصندوؽ نتيجة زيادة المديونية الخارجية مع أف أىداؼ و محتوى اإلتفاؽ
يرمي إلى تطبيؽ شرطية الصندوؽ مف صرامة في تطبيؽ السياسة النقدية و تخفيض سعر الصرؼ و قيمة
الدينار و الفتح التدريجي لؤلسواؽ المالية الدولية و عميو تـ صدور قانوف النقد و القرض,بحيث تحصمت

-1عمي بطاىر" ,سياسات التحرير و اإلصبلح اإلقتصادي في الجزائر" مجمة إقتصاديات شماؿ إفريقيا ,العدد األوؿ  ,الشمؼ:
(د.ت.ف) ,
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الجزائر بموجبو عمى قرض بقيمة  401مميوف دوالر في إطار التمويؿ التعويضي الطارئ لمتخفيؼ مف عبئ
المديونية و خدمتيا,و تكوف فترة إستحقاقيا بيف ثبلث إلى خمس سنوات  ,و كاف ذلؾ تحت الشروط التالية:

1

 تطبيؽ األسعار الحقيقية عمى السمع و الخدمات و ذلؾ برفع الدعـ التدريجي عمى المواد المدعمة و مفخبلؿ قانوف المالية 1990تراجعت الجزائر عف دعـ القروض الموجية لممؤسسات العمومية و إدخاؿ بعض
التعديبلت عمى القانوف التجاري و خاصة فيما يخص السجؿ التجاري,إستحداث اإلطار القانوني لممؤسسات
المتوسطة و الصغيرة  ,إصدار بعض األحكاـ الجبائية,إعتماد الوكبلء لدى مصالح الجمارؾ و منح رخص
اإلستيراد لممتعامميف الخواص و ىذا مف شأنو أف يميد لمتحرير التدريجي لمتجارة الخارجية.
 إجراء تغييرات ىيكمية في مجاؿ السياسة النقدية و ذلؾ بصدور قانوف النقد القرض الذي يرمي إلىالتخمص مف ميمة التمويؿ المباشر لممؤسسات العمومية و فتح الفضاء الجزائري إلى إعتماد المؤسسات
المالية األجنبية كما أف ىذا القانوف ييدؼ إلى الحد مف توسع القرض الداخمي و العمؿ عمى جمب الموارد
اإلدخارية و عدـ المجوء إلى إصدار النقد و ذلؾ لمتخفيؼ مف معدؿ التضخـ حيث تـ تحرير أسعار الفائدة
الدائنة و المدينة بنسبة 20بالمئة و رفع سعر إعادة الخصـ مع إنشاء سوؽ مشتركة بيف البنوؾ.
 السماح بإنشاء بنوؾ تجارية أجنبية منافسة تنشط وفؽ قوانيف جزائرية -2برنامج التثبيت اإلقتصادي الثاني (:)1992 -1991
لـ تكف فترة اإلتفاؽ كافية مف أجؿ إستقرار اإلقتصاد الجزائري ,لذلؾ طمبت الجزائر إتفاقا ثانيا لمتثبيت كنية
لتنفيذ المزيد مف االصبلحات الفعمية بتطبيؽ العديد مف القوانيف واإلجراءات ومنيا:
 -إصالح المنظومة المالية :مف خبلؿ إنشاء بورصة الجزائر في جويمية  1990وكيفية التداوؿ فييا.

 -1مدني بف شيرة  ,اإلصبلح اإلقتصادي و سياسة التشغيؿ-التجربة الجزائرية , -عماف:دار حامد , 2008 ,

ص.132-130.
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الفصل الثاني:

 إصالح النظام الضريبي :مف خبلؿ تصحيح الكثير مف الرسوـ عمى الخدمات العامة و الرسوـالجمركية و تبسيط قيود اإلستيراد ، 1بتعويض الرسـ الوحيد عمى اإلنتاج ( )TUGPو تأدية الخدمات
( )TUGPSبالرسـ عمى القيمة المضافة ( , )TVAو فرض ضريبة تصاعدية عمى الدخؿ ( , )IRGو
الضريبة عمى أرباح الشركات ( , )IBSكوسائؿ ميمة لتحقيؽ العدالة اإلجتماعية و إعادة توزيع الدخوؿ,و
كاف ذلؾ بدء مف سنة.1991
 تخفيض قيمة الصرؼ و إعادة اإلعتبار لمدينار الجزائري. تحرير التجارة الخارجية و كذلؾ الداخمية و العمؿ عمى رفع صادرات النفط. تشجيع أنواع اإلدخار و تخفيض مف اإلستيبلؾ. لقد تمخض عف ىذه اإلصبلحات النتائج التالية:
 إرتفاع عجز ميزانية الدولة إلى %9,2مف الناتج المحمي اإلجمالي سنة,1993رغـ تطبيقيا لسياسةالتقشؼ و الحد مف الطمب اإلجمالي و تقييد الواردات  ,و إرتفاع نسبة اإلستثمار الحكومي مف % 6عاـ
 1991إلى % 8عاـ .1994
 إنتقاؿ المديونية الخارجية مف  26,859إلى  28,25مميار دوالر بيف سنو  1989و 1991بسببإرتفاع خدمة الديف الخرجي إلى حوالي  8,16مميار دوالر لنفس الفترة باستيبلؾ أكثر مف  %80مف قيمة
الصادرات.
 إنخفاض التضخـ مف%32عاـ1992إلى 20,8سنة. 1993 -النمو الحقيقي لئلقتصاد بم  % 2سنة.1993

2

–3برنامج التثبيت االقتصادي الثالث(:)1995-1994
 -1مدني بف شيرة ,نفس المرجع ,ص.133.
-2مدني بف شيرة  ,مرجع
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تمثمت االوضاع االقتصادية و اإلجتماعية قبؿ  1994في بموغ مجموع الديوف الخارجية في نياية 1993
مقداره  250مميار دوالر ,أما خدمة الديف (مبم خدمة الديف /قيمة الصادرات) وصمت إلى %82,2و كاف
إلرتفاع حجـ المديونية الخارجية و انخفاض قيمة إيرادات الصادرات (المحروقات) أثر مباشر عمى إحتياطات
الصرؼ بالعممة الصعبة  ,حيث قدرت في نياية سنة  1993بحوالي  1,5مميار دوالر  ,و قدر معدؿ
التضخـ سنة  1993ب  , % 20,5أما عجز الميزانية فبم  % 8,7مف إجمالي الناتج المحمي اإلجمالي
و مف الجانب اإلجتماعي سجؿ معدؿ البطالة ما يقارب  %25مف القوة العاممة (1,5مميوف عاطؿ) و نتيجة
ليذه األوضاع لجأت الجزائر إلى صندوؽ النقد الدولي و اإلستنجاد بو مف أجؿ إستعادة النمو التصاعدي و
التحكـ في البطالة و التضخـ و تحسيف فعالية الشبكة اإلجتماعية  ,و يتضمف ىذا البرنامج:
 تسريع عممية تحرير األسعار و توسيعيا لممواد القاعدية(األدوية,المياه الصالحة لمشرب) مع إستمرار الدعـخبلؿ فترة البرنامج لثبلث منتجات :فرينة ,السميد ,الحميب.

1

 تخفيض سعر صرؼ الدينار في أفريؿ 1994بنسبة  %40,17في انتظار الوصوؿ إلى مرحمة التحويؿالكامؿ لمدينار.
 ضغط عجز الميزانية إلي%3,مف الناتج المحمي الخاـ خبلؿ فترة البرنامج,و ىذا عف طريؽ ضغط نفقاتالتوظيؼ,تجميد األجور،ضغط التحويبلت اإلجتماعية و اإلعانات الممنوحة لممؤسسات العمومية .
 تحرير التجارة الخارجية. في األخير نقوؿ أف جيود اإلصبلح تبمورت في سنة  1986و تسارعت في سنة 1995بحيث استطاعت
ىذه اإلصبلحات مف تحقيؽ إستقرار التوازنات الكمية و عودة النمو اإليجابي  ،إال أف الجانب السمبي يتعمؽ
بتدىور الجوانب النقدية  ،و ىو ما يؤكد عمى ضرورة وجود برامج لمحماية اإلجتماعية تساعد عمى محاربة
 -1عيسى بف ناصر",اآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية لبرامج التكييؼ و التعديؿ في الجزائر"  ,مجمة العموـ اإلجتماعية و

اإلنسانية  ,العدد , 7:ديسمبر , 2002
82

ص .125.

الفصل الثاني:

معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنميية اإلقتصادة

الفقر و البطالة و عمى تحقيؽ التنمية البشرية  ,و مف جية أخرى و رغـ اإلصبلحات المنتيجة لـ تكف في
المستوى المطموب نتيجة غياب مناخ األعماؿ المناسب .

1

ثانيا:برنامج التعديل الييكمي(:)1998-1995
إستكماال إلتفاؽ التثبيت اإلقتصادي حصمت الجزائر عمى قرض قيمتو  1169مميوف دوالر ,مما
أعطى مؤش ار إيجابيا لدائني الجزائر,أدى إلى إعادة جدولة  16مميار دوالر خبلؿ الفترة الممتدة مف عاـ
( )1998-1995بعد المفاوضات التي تمت مع نادي باريس و نادي لندف.

2

 إف موافقة المؤسسات المالية الدولية عمى تقديـ المساعدة المالية في إطار برامج التثبيت و التعديؿ الييكميكاف مقابؿ إلتزاـ السمطات الجزائرية بمجموعة مف اإلصبلحات و التي تتمخص في:
 تحرير األسعار :أدت سياسة الدعـ التي طبقتيا الجزائر إلى المساىمة في تعميؽ عجز الموازنة العامة  ,و
إلى تراكـ المخزونات بغرض المضاربة و بالتالي ظيور األسواؽ الموازية و إنتشار ظاىرة تيريب السمع
المدعمة إلى البمداف المجاورة,ليذا أقدمت السمطات عمى تحرير أسعار السمع و الخدمات,و تحرير عمميات
التسويؽ و التوزيع  ,و قامت بتقميص تدريجي لمدعـ بإحداث زيادات كبيرة في أسعار المنتجات و المشتقات
البترولية و أسعار خدمات المرافؽ العامة المدعمة لتصؿ إلى أسعارىا الفعمية.
 السياسة المالية :بيدؼ تخفيض عجز الموازنة تـ ضغط اإلنفاؽ العاـ بتخفيض القيمة الحقيقية لمرواتب و
األجور بتأجيؿ الزيادة المرتقبة فييا و المقدرة ب %12,5:مع نياية  , 1994كما خفضت عدد التعيينات
-1حاكمي بوحفص " ,اإلصبلحات و النمو اإلقتصادي في شماؿ إفريقيا دراسة مقارنة بيف الجزائر-المغرب-تونس"  ,مجمة
إقتصاديات شماؿ إفريقيا ,العدد:السابع  ,ص.13.
-2حمزة بف حافظ " ,دور اإلصبلحات اإلقتصادية في تفعيؿ اإلستثمار األجنبي المباشر-دراسة حالة الجزائر, "2008-1989
(مذكرة ماجستير غير منشورة )  ,جامعة منتوري قسنطينة  ,كمية العموـ اإلقتصادية و عموـ التسيير ,مدرسة الدكتوراه تسيير و
المناجمنت , 2011,
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الجديدة في الوظائؼ الحكومية  ,إستكماال لسياسة رفع الدعـ عمى السمع و الخدمات  ،أما مف جانب
اإليرادات  ،فقد إعتمدت برامج إصبلحية لمنظاـ الضريبي ىدفت إلى تحديثو و تطوير اإلدارة الضريبية
لتفادي التيرب الضريبي  ,ففي مطمع عاـ  1991تـ إعتماد الرسـ عمى القيمة المضافة و الضريبة عمى
الدخؿ اإلجمالي  ,و الضريبة عمى أرباح الشركات.
 السياسة النقدية :ىدؼ قانوف النقد و القرض  10-90لعاـ  1990إلى تقميص اآلثار السمبية لممالية العامة
عمى التوازنات النقدية  ,بتدعيـ إستقبللية المصرؼ المركزي ، 1كما تـ تفعيؿ أدوات السياسة النقدية الموجودة
مف قبؿ (إعادة الخصـ و اإلحتياطي القانوني) و إعتماد أدوات أخرى كعمميات السوؽ المفتوحة و السماح
بإنشاء مصارؼ خاصة محمية و أجنبية و بيدؼ تسييؿ عمميات الخصخصة التي باشرتيا الحكومة و
إستحداث أساليب جديدة لتعبئة المدخرات فقد تـ إصدار مرسوـ تشريعي  93-10و الخاص بإنشاء سوؽ
لؤلوراؽ المالية  ,ليتحقؽ ذلؾ عاـ  1998إذ قامت شركة سونطراؾ بإصدار سندات عمى مستوى بورصة
الجزائر ,و التي عرفت إنظماـ شركات أخرى كرياض سطيؼ و فندؽ األوراسي و شركة صيدؿ.
 تحرير التجارة الخارجية :بيدؼ زيادة درجة اإلنفتاح عمى العالـ الخارجي  ،تـ تحرير الواردات بتخفيض
التعريفة الجمركية مف  %60إلى  %45بيف سنوات  1994و  1997و تـ إلغاء العديد مف القيود المعيقة
لعممية اإلستيراد كتمؾ الخاصة بتحديد القيمة المالية لقروض اإلستيراد أو قائمة السمع الممنوعة مف اإلستيراد.
و في إطار تحرير الصادرات فقد أصبحت كؿ المنتجات قابمة لمتصدير باستثناء تمؾ المواد ذات القيمة
التاريخية و األثرية  ,كما تـ إنشاء بعض الييئات كالصندوؽ الخاص بترقية الصادرات  ،و الشركة الجزائرية
لمتأميف و ضماف الصادرات لتشجيع الصادرات إستكماال لسياسة تخفيض قيمة الدينار الجزائر ,كما تـ
ترخيص المدفوعات األخرى كنفقات التداوي و الدراسة بالخارج  ,و سفريات األعماؿ  ,و سفريات األعماؿ و
تحويؿ األجور.
-1حمزة بف حافظ ,نفس المرجع,
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 إصالح المؤسسات العامة و الخصخصة :إنصبت اإلصبلحات المتعمقة بالمؤسسات العامة عمى إعادة
ىيكمتيا مف النواحي التشريعية و اإلدارية  ،بإعطائيا اإلستقبللية المالية و اإلدارية و تحسيف أدائيا مف خبلؿ
تحرير أسعار منتجاتيا و معالجة ديونيا تجاه الجياز المصرفي إستعدادا لخصخصتيا  ،و بالفعؿ فقد تـ
الشروع في أوؿ برنامج لمخصخصة بمساعدة البنؾ الدولي في عاـ  1996و الذي مس أكثر مف 800
مؤسسة عمومية بنياية  , 1998و برنامج ثاف في أواخر  1997و الذي خص كبريات المؤسسات العامة
لمفترة ( )1999-1998و نتيجة لمختمؼ العراقيؿ السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية  ,فقد عرؼ مسار
الخصخصة تباطؤ مما استمزـ إصدار األمر رقـ  04-01المؤرخ في  20نوفمبر 2001المتعمؽ بتنظيـ و
تسيير و خصخصة المؤسسات العامة إستكماال لبرنامج الخصخصة لمبنؾ الدولي.

1

ثالثا:برنامج اإلنعاش اإلقتصادي(:)2014-2001
إف المتتبع لؤلوضاع اإلقتصادية التي تشيدىا الجزائر منذ بداية العقد األوؿ مف القرف الحالي يدرؾ أف
الببلد بصدد خوض ت جربة تنموية جديدة تختمؼ عف تمؾ التي طبقت سابقا،ىذه السياسة التي يمكف تسميتيا
بسياسة اإلنعاش اإلقتصادي ذات التوجو "الكينزي" تيدؼ أساسا إلى رفع معدؿ النمو اإلقتصادي عف طريؽ
زيادة حجـ اإلنفاؽ الحكومي اإلستثماري  ,وقد تـ تجسيد ىذه السياسة مف خبلؿ تنفيذ ثبلث برامج تنموية
نوجزىا في اآلتي:
-1برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي(:)2004-2001
إف برنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي الذي خصص لو  525مميار دج وجو أساسا لمعمميات و المشاريع
الخاصة بدعـ المؤسسات و النشاطات اإلنتاجية و الفبلحة,تقوية الخدمات العمومية في مجاالت كبرى :الري
النقؿ  ,اليياكؿ القاعدية  ,تحسيف اإلطار المعيشي لمسكاف,دعـ التنمية المحمية و تنمية الموارد البشرية.

 -1حمزة بف حافظ  ,مرجع نفسو.
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تزامنت ىذه العمميات مع سمسمة مف اإلجراءات الخاصة باإلصبلحات المؤسساتية و دعـ اإلنعاش
اإلقتصادي إلى أربع برامج رئيسية كؿ برنامج يخص قطاع رئيسي معيف و كؿ قطاع رئيسي يتكوف مف
قطاعات فرعية.بحيث أف:

1

 أف قطاع األشغاؿ الكبرى و اليياكؿ القاعدية قد حضى بأكبر نسبة مف إجمالي المبال المخصصةلمبرنامج حيث استفاد ببرنامج خاص يقدر ب 210,5:مميار دج عمى مدى أربع سنوات أي ما يعادؿ
 %40,1مف إجمالي المبم المخصص الحاصؿ في ىذا القطاع نتيجة التأثيرات كؿ مف األزمة اإلقتصادية
التي شيدتيا الببلد منذ سنة  1986و اإلصبلحات اإلقتصادية التي طبقت في فترة التسعينات مف القرف
العشريف و التي أجبرت الحكومة عمى تقميص حجـ اإلنفاؽ الحكومي الموجو لئلستثمار بغية إستعادة التوازف
المالي لمموازنة العامة,كما أف دعـ ىذا القطاع سيساىـ في إنعاش المؤسسات اإلنتاجية الوطنية مف خبلؿ
توسيع مجاؿ نشاطيا مما يؤدي إلى توفير مناصب عمؿ جديدة و بالتالي تقميص نسبة البطالة  ,و سيساىـ
اإلستثمار في مجاؿ اليياكؿ القاعدية في توفير الظروؼ المبلئمة لئلستثمار ,و بالتالي رفع معدالت
اإلستثمار المحمية و األجنبية
 كما بمغت نسبة المبال المخصصة لقطاع التنمية المحمية و البشرية  %38,8مف إجمالي المبمالمخصص لمبرنامج  ,يعد ذلؾ مؤشر عمى سعي الحكومة لتحقيؽ أىداؼ البرنامج المتمثمة في تحقيؽ التوازف
الجيوي بيف مناطؽ الوطف و تحسيف اإلطار المعيشي لممواطف خاصة في المناطؽ الريفية المعزولة  ,كما
سيؤدي دعـ الموارد البشرية إلى رفع معدالت التنمية البشرية و بالتالي تخفيض نسبة الفقر بيف أفراد
المجتمع.

 -1نبيؿ بوفميح " ,دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة" , "2010-2000مجمة

أبحاث إقتصادية و إدارية  ,العدد:الثاني عشر  ,ديسمبر , 2012ص.266-244.
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 أما قطاع الفبلحة و الصيد البحري فمـ ينؿ إال مبمغا  65,4مميار دج أي ما يعادؿ نسبة  %12,4مفإجمالي المبم المخصص لمبرنامج  ,يعود ذلؾ إلى أف ىذا القطاع قد استفاد مف برنامج خاص إبتداءا مف
سنة  2000البرنامج الوطني لمتنمية الفبلحية " "PNDAو ىو برنامج مستقؿ عف برنامج دعـ اإلنعاش
اإلقتصادي  ,و بالتالي فإف المبم المخصص ليذا القطاع ضمف برنامج اإلنعاش يعتبر بمثابة دعـ لمبرنامج
السابؽ.
 فيما يخص المبم المخصص لمبرنامج وجو أساسا لتمويؿ اإلجراءات و السياسات المصاحبة ليذا البرنامجالتي تيدؼ إلى دعـ و ترقية القدرة التنافسية لممؤسسات الوطنية العامة و الخاصة.

1

 أما فيما يخص التوزيع السنوي لبرنامج دعـ اإلنعاش اإلقتصادي فيبلحظ أنو تركز أساسا في سنوات 2003,2002,2001بقيمة  205,4مميار دج  185,9 ,مميار دج  113,2 ,مميار دج عمى التوالي أي
بنسبة %21,76 , %35,4 , %39,12:قيمة المبم المخصص لمبرنامج في حيف أف سنة  2004لـ
تحضى إال ب 20,5:مميار دج أي بنسبة  %3,9مف حجـ المبم المرصود لمبرنامج.
لقد خرجت الجزائر بسبلـ مف ىذه التجربة إذ أف التوازنات اإلقتصادية الكمية قد إسترجعت و حققت الجزائر
في سنة  2003بنسبة نمو قدره  %6,8و إحتياطات صرؼ قدرىا  %32,9مميار دوالر في زيادة مستمرة ,
و بالمقابؿ فإف ديوف الجزائر الخارجية قد إنخفضت مف  28,3مميار دوالر إلى  22مميار دوالر كما تقمصت
الديوف العمومية الداخمية لمدولة مف  1059مميار دج في سنة  1999إلى  911مميار دج في سنة . 2003
 و لـ يقاؿ إف ىذا البرنامج يشمؿ كؿ المشاكؿ العالقة المسجمة في مختمؼ المجاالت و لكف مف الطبيعيجدا أنو مف شأف ىذا البرنامج أف يخفؼ مف اإلنعكاسات الفاسدة ألزمة عميقة و يخمؽ الظروؼ المبلئمة
إلستراتيجية حقيقية لمتنمية المستدامة.

2

 -1نبيؿ بوفميح  ,نفس المرجع  ,ص.254,253.
 -2نبيؿ بوفميح  ,مرجع نفسو.
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 -2برنامج التكميمي لدعم اإلنعاش اإلقتصادي (:)2009-2005
ركزت الحكومة الجزائرية بعد اإلنتخابات الرئاسية  8أفريؿ  2004عمى مواصمة مجيود إنعاش النمو
و تكثيفو في جميع قطاعات النشاط و مرافقة أداة اإلنتاج الوطنية الموجودة في تحوليا الحتمي لتكوف مستعدة
لئلنفتاح عمى اإلقتصاد العالمي و مف ىذه اإلصبلحات نذكر:
 تحسين اإلستثمار و ضبطو :مف خبلؿ التعديبلت التشريعية و التنظيمية التي سبؽ إجرائيا أو الواجب
إستكماليا في إطار التحضير لشراكة فعمية مع اإلتحاد األوروبي و اإلنظماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة  ,و
كذا قانوف اإلستثمارات الذي تمت مراجعتو لتوفير إطار قانوني مبلئـ لترقية اإلستثمار  ,كما تسير الحكومة
دائما عمى تحسيف جيودىا لجمب اإلستثمار و الشراكة األجنبية  ,باإلضافة إلى تسوية مسألة العقار خاصة
العقار الصناعي الذي غالبا ما يشار إليو عمى أنو عائؽ أماـ ترقية اإلستثمار ,أما بالنسبة لمعقار الفبلحي
فإف الحكومة تقترح ضمف ىذا البرنامج تشريعا يؤسس نظاـ اإلمتياز الذي سيضبط بكيفية واضحة حقوؽ
مانح و صاحب اإلمتياز وواجبات كؿ منيما  ,كما ستفتح الحكومة في ظؿ التشاور ورشة التشريع
المخصص لؤلراضي الرعوية.
 مكافحة اإلقتصاد الغير رسمي :إف تطوير اإلستثمار يتطمب إحتراـ جميع المتعامميف قواعد الشفافية و
المقاييس و القوانيف  ,غير أنو ينبغي أف نبلحظ أف ظيور إقتصاد السوؽ في ببلدنا مؤخ ار صاحبتو ظواىر
طفيمية و ضارة عقدت الحكومة العزـ عمى محاربتيا و تعزـ الحكومة دعـ مكافحة اإلقتصاد الغير رسمي
الذي صار مصدر ريع مرده إلى الغش يعرقؿ تطوير اإلستثمار و يعرض المؤسسات العمومية و الخاصة
التي تمارس نشاطيا في ظؿ إحتراـ القوانيف.

1

 -1كريـ رزماف " ,التنمية المستدامة في الجزائر مف خبلؿ برنامج اإلنعاش اإلقتصادي , "2009-2001مجمة أبحاث
إقتصادية و إدارية  ,العدد:السابع  ,جواف , 2010ص.223-190.
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 عصرنة المنظومة المالية :إف عصرنة المنظومة المالية ورشة مفتوحة ينبغي إستكماليا في الوقت الحاضر
عمى ضوء الظروؼ اإلقتصادية الكمية المبلئمة أكثر و في سياؽ المسار الشامؿ لئلصبلحات الذي يتحكـ
في نجاحيا و ستحقؽ الحكومة األىداؼ التالية:
 إستكماؿ عصرنة أدوات و أنظمة الدفع الجارية حاليا. تحسيف إدارة البنوؾ و المؤسسات العمومية لمتأميف بما في ذلؾ عف طريؽ الترقية النشيطة لمشراكة. تعزيز سوؽ رؤوس األمواؿ و ضبطيا الفعاؿ سواء تعمؽ األمر بالفروع أو المنتجات مف أجؿ حشدمكثؼ لمموارد الداخمية لتطوير اإلستثمار و تسيير فعاؿ لؤلصوؿ المالية.
 التطوير المؤسساتي لمقطاع المالي ال سيما مف خبلؿ إقامة صندوؽ ضماف القروض لفائدة المؤسساتالصغيرة و المتوسطة و صناديؽ اإلستثمارات األخرى.
 التطوير المنظـ لمموارد البشرية في القطاع المالي سواء تعمؽ األمر بالبرنامج أو بالمؤسسات السيمامف أجؿ التحكـ في الميف الجديدة  ,و أخي ار إنعاش البورصة و تطويرىا.
 إف برنامج اإلنعاش اإلقتصادي ( )2009-2005برنامج إلتزمت بو الجزائر و اعتبر أداة مرافقة لئلصبلحات
الييكمية التي التزمت بيا ببلدنا قصد إنشاء محيط مبلئـ الندماجو في إقتصاد عالمي  ,و تميز ىذا البرنامج
بإنعاش مكثؼ لمتنمية في شتى المجاالت و تجسد ذلؾ في إنجازات عديدة نذكر منيا:
 دعـ النشاطات اإلنتاجية. إنجاز البنى التحتية مف أجؿ إستقرار و رجوع السكاف إلى المناطؽ الريفية. -المشاريع المرتبطة بالطرؽ السريعة و الوالئية و البمدية,تطيير المياه  ,و المحيط  ,السكف

1

-1نبيؿ بوفميح " ,دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في فترة" ,"2010-2000مجمة
األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية و اإلنسانية "  ,العدد , 2013 , 9:ص.53-42.
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 و في األخير يمكف أف نقوؿ أف ىذا البرنامج قد إستجاب لحاجات ممموسة معبر عنيا بمشاريع رامية إلى
تنمية مستدامة في كامؿ التراب الوطني ,و في إطار مواصمة و تكثيؼ ىذا المسار قد تـ وضع و مباشرة
برنامج خماسي تكميمي لدعـ النمو لمفترة .2015-2014
 -3البرنامج الخماسي( :)2014-2010إف المبم المخصص لمبرنامج الخماسي يقدر ب21214:
مميار دينار جزائري و مف القطاعات المستفيدة مف البرنامج الخماسي نذكر:
 قطاع التنمية المحمية و البشرية:إستفاد مف برنامج خاص  9903مميار دينار جزائري,ما يمثؿ نسبة %45,42مف إجمالي البرنامج.
 قطاع األشغاؿ العمومية و اليياكؿ القاعدية:يقدر المبم المخصص لو  8400مميار دج,ما يمثؿ نسبة %38,52مف إجمالي البرنامج.
 -و تـ تقسيـ ىذا البرنامج إلى ثبلث برامج فرعية يمكف توضيحيا فيمايمي:
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المبالغ

%

المخصصة

لمبرنامج
 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان:
_ السكن.

3700

_ التربية ,التعميم العالي و التكوين الميني

1898

_ الصحة.

619

_ تحسين وسائل و خدمات اإلدارات العمومية.

1800

_ باقي القطاعات.

1886

 برنامج تطوير اليياكل القاعدية:
_ قطاع األشغال العمومية و النقل.
_ قطاع المياه.

2000

_ قطاع التييئة العمرانية.

500

_ الفالحة و التنمية الريفية.

45,42
%

8400
5900

 برنامج دعم التنمية اإلقتصادية.
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38,52
%
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16,5

الفصل الثاني:

معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنميية اإلقتصادة

_ دعم القطاع الصناعي العمومي.

2000

_ دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

500

%

جدول رقم( :)05يوضح التوزيع القطاعي لمبرنامج الخماسي .2014-2010
المصدر :نبيؿ بوفميح  ,مرجع سابؽ  ,ص.53-42.

 عموما يمكف القوؿ أف التوزيع القطاعي لمبرنامج السابؽ الذكر يعكس رغبة الحكومة في استيداؼ أىـ
القطاعات التي تؤثر بصورة مباشرة في معدالت النمو اإلقتصادي و مستويات التشغيؿ.
 و في األخير نقوؿ أف حرص السمطات عمى تنفيذ برنامج اإلنعاش اإلقتصادي لـ يرافقو نفس الحرص فيما
يخص تنفيذ و إكماؿ مسار اإلصبلحات اإلقتصادية الذي شرع فيو خبلؿ فترة التسعينات مف القرف العشريف
حيث سجمت معظـ العمميات الخاصة باإلصبلح اإلقتصادي تباطؤ إف لـ نقؿ توقفا خبلؿ نفس الفترة مما
أدى إلى تقميؿ فعالية ىذه السياسة,إذ أف زيادة اإلنفاؽ الحكومي المخصص لمتجييز في ظؿ ظروؼ
إقتصادية تتسـ بنقص كفاءة و فعالية القطاع الصناعي و عدـ مسايرة المنظومة المصرفية و األجيزة اإلدارية
الحكومية لمتطورات اإلقتصادية سيؤدي حتما إلى التقميؿ مف النتائج المترتبة عف ىذا اإلنفاؽ.
رابعا:إصالحات الجيل الثاني في الجزائر:
منذ بداية التسعينات شرعت الجزائر في تطبيؽ مجموعة مف اإلصبلحات اإلقتصادية المدعومة مف
طرؼ المؤسسات المالية الدولية و التي تمثؿ الجيؿ األوؿ مف اإلصبلحات لكف عمى الرغـ مف إستعادة
التوازنات اإلقتصادية الكمية لـ تتوصؿ ىذه اإلصبلحات إلى نتائج المرجوة,حيث كانت متواضعة فيما يتعمؽ
بالنمو و سمبية عمى المستوى اإلجتماعي,و رغـ اإلنتعاش المحقؽ مؤخ ار و الذي ساعد عمى إعتماد برامج
تنموية ضخمة,و يأتي تحدي التنمية الرئيسي لمببلد المتمثؿ في تنويع اإلقتصاد الوطني الذي ال يزاؿ يطرح
مشكبل.
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و لدعـ إصبلحات الجيؿ األوؿ و البرامج التنموية تحقيؽ التنويع المطموب تبرز أىمية الجيؿ الثاني مف
اإلصبلحات اإلقتصادية في الجزائر و التي يمكف تمخيصيا في اآلتي:
-1تحسين الترتيبات التنظيمية لممارسة أنشطة األعمال:ضمف مسعى تحسيف مناخ األعماؿ إتخذت
السمطات العمومية الترتيبات البلزمة لتوفير المناخ المناسب لؤلعماؿ بغية التخفيؼ مف اإلجراءات اإلدارية ,
و في ىذا اإلطار تـ تعديؿ األمر 1-03المؤرخ في  20أوت  2001باألمر  08-06المؤرخ في  15جويمية
 2006و كذا تعديؿ النصوص القانونية المنظمة لموكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار بغية اإلمتثاؿ لممعايير و
الممارسات العالمية.

1

وقد تعزز الدور اإلستراتيجي لممجمس الوطني لئلستثمار ( )CNIالمتمثمة ميامو األساسية في متابعة
إنفاذ القانوف في مجاؿ تنمية اإلستثمار ,األمر الذي أدى إلى تواصؿ الجيود التي تبذليا الدولة في مجاؿ
تحسيف مناخ اإلستثمار.
باإلضافة إلى أف الجزائر قامت بأربع إصبلحات عمى مستوى :إستخراج تراخيص البناء  ,تسجيؿ
الممكية,دفع الضرائب,إنفاذ العقود و ذلؾ مف خبلؿ تحسيف إدارة إستخراج تراخيص البناء بسف القانوف الذي
ينص عمى معالجة البناء الغير مرخص في الببلد فضبل عف تعزيز آليات اإلنفاذ,و تخفيض تكمفة تسجيؿ
الممكية مف خبلؿ تخفيض رسوـ الشير و التوثيؽ بنسبة  %0,4مف قيمة العقار و كذلؾ تخفيض أسعار
الضرائب مف بينيا ضريبة أرباح الشركات مف  %25إلى %19باإلضافة إلى زيادة كفاءة عمؿ المحاكـ مف
خبلؿ بدء سرياف القانوف الجديد لئلجراءات المدنية في أفريؿ  2009و الذي ينص عمى التحكيـ غير
اإللزامي و الوساطة.
-1إيماف زويف " ,دور الجيؿ الثاني مف اإلصبلحات اإلقتصادية في تحقيؽ التنمية-دراسة حالة الجزائر( , "-مذكرة
ماجستير)  ,جامعة منتوري قسنطينة  ,كمية العموـ اإلقتصادية و عموـ التسيير ,قسـ عموـ اإلقتصادية , 2011 ,
ص .133,132.
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-2محاربة الفساد:تمثمت أىـ جيود السمطات العمومية الرامية إلى الوقاية مف الفساد فيمايمي:
 تصديؽ الجزائر عمى اإلتفاقيات الدولية المتعمقة بالوقاية مف الفساد و مكافحتو  ,منيا اإلتفاقية اإلفريقية
لموقاية و مكافحة الفساد(ديسمبر )2003و صادقت عمى إتفاقية األمـ المتحدة ضد الفساد(أوت  )2004كما
صادقت عمى إتفاقية األمـ المتحدة ضد الجريمة المنظمة.
 إصدار القانوف رقـ 1-06المؤررخ في  20فيفري  2006المتعمؽ بالوقاية مف الفساد و مكافحتو و الذي
ييدؼ إلى:

1

 تعزيز النزاىة و المسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعيف العاـ و الخاص. تسييؿ و دعـ التعاوف الدولي و المساعدة التقنية مف أجؿ الوقاية مف الفساد و مكافحتو بما في ذلؾإستيراد الموجودات.
 إصدار النصوص التنفيذية لمقانوف رقـ:01-06و يتعمؽ األمر بالمراسيـ الرئاسية رقـ(-414/06-413
 )06-415/06المؤرخة في  22نوفمبر  2006و المحددة عمى التوالي - :تشكيمة و تنظيـ و كيفات سير
الييئة الوطنية لموقاية مف الفساد و مكافحتو.
 تسييؿ الحصوؿ عمى العقار الصناعي :تـ إتخاذ تدابير و إجراءات تشريعية و تنظيمية بغرض حؿ مشكؿ
العقار باعتباره يشكؿ العقبة الرئيسية التي تعترض طريؽ اإلستثمار نذكر منيا:
 إنشاء الوكالة الوطنية لموساطة و الضبط العقاري. تشكيؿ لجنة المساعدة عمى إختيار المواقع و ترقية اإلستثمار و ضبط العقاري تحديد شروط و كيفيات منح اإلمتياز عمى األراضي التابعة لؤلمبلؾ الخاصة بالدولة و الموجيةإلنجاز مشاريع إستثمارية.

2

 -1إيماف زويف ,نفس المرجع ,ص136.

-2إيمان زويف  ,نفس المرجع  ,ص.138.
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 إتخاذ تدابير جديدة فيما يخص العقار الموجو لئلستثمار تسييؿ الحصوؿ عمى التمويؿ:مف الجيود المبذولة لتسييؿ حصوؿ الشركات الجزائرية عمى التمويؿ-:تعزيز
حوافز البنوؾ لئلقراض مف خبلؿ ثبلث أنواع مف اإلجراءات:
 زيادة إنتاجية المصرؼ الجزائرية مف خبلؿ تحديثيا. تمويؿ الضمانات المطموبة مف طرؼ البنوؾ. رفع مسوى الشركات الجزائرية. تسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات و المنافسة:يمكف تمخيص أىـ الجيود التي بذلت مؤخ ار في ىذا المجاؿ
فيمايمي:
أ -فيما يخص عدم كفاية المعمومات الصادرة عن الشركات :تـ القياـ بمايمي:
 تحسيف الشفافية حسابات الشركات باعتماد المركزية النشر القانوني لحساب الشركات و المؤسساتالمالية لكي يتسنى لمشركات المعنية القياـ بيذا الواجب عمى مستوى تواجدىا.
 إدخاؿ نظاـ محاسبي و مالي جديد يعتمد عمى المعايير الدولية لمتقارير إف المالية ( , )IFRSومعايير المحاسبة الدولية ()IAS
ب -فيما يخص تطوير المنافسة :فإف التشريعات الجديدة التي تمت المصادقة عمييا في  4ماي
 , 2008تمنح مجمس المنافسة صبلحيات واسعة في مجاؿ الصفقات العمومية و ضبط السوؽ و ىي تكرس
منع كؿ أشكاؿ التفرد لتفادي إحتكار السوؽ مف طرؼ متعامؿ إقتصادي واحد  ,كما أنيا تحدد العبلقة
الوظيفية بيف المجمس المذكور و مختمؼ سمطات الضبط القطاعية.
 محاربة الفقر:عممت الجزائر عمى محاربة الفقر و تحسيف مؤشرات التنمية البشرية مف خبلؿ مقاربة الحماية
اإلجتماعية عمى ثبلث محاور:
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 أىمية المساعدات و التحويبلت اإلجتماعية لمدولة. الحفاظ عمى نظاـ الضماف اإلجتماعي و تعزيزه. -خمؽ فرص عمؿ مف خبلؿ أجيزة التشغيؿ لبلنتظار و خمؽ النشاط.

1

المطمب الثاني :محددات التنمية اإلقتصادية في الجزائر
تمكنت الجزائر تدريجيا مف إستعادة مؤشراتيا اإلقتصادية الكمية منذ تطبيقيا لبرامج اإلصبلح
اإلقتص ادي التي أممتيا عمييا المؤسسات النقدية و المالية الدولية,عمى الرغـ مف أف ىناؾ الكثير مما يمكف
قولو بخصوص نتائج اإلصبلحات اإلقتصادية في الجزائر و كذا وضعية اإلقتصاد الوطني الحالية,فثمة
حقيقة ال يمكف إغفاليا و ىي أف معطياتيا تبقى غير بدوف داللة إعتبا ار لمطابع الخاص لئلقتصاد الجزائري
الذي بقي أسير مورد مالي وحيد و ىو عائدات المحروقات مما جعمو يتأثر بتقمبات أسعار النفط في األسواؽ
العالمية  ,و عميو سنحاوؿ التعرض لواقع اإلقتصاد الجزائري مف خبلؿ تحميؿ المؤشرات اإلقتصادية الداخمية
و الخارجية في الفترة مابيف.
 مؤشرات صندوق النقد الدولي:
في إختتاـ مشاورات المجمس التنفيذي لصندوؽ النقد الدولي مع الجزائر في األوؿ مف ديسمبر
 2014خمص إلى:
 تحسف نشاط اإلقتصاد الجزائري في عاـ  , 2014حيث يتوقع أف يصؿ نمو إجمالي الناتج المحميالحقيقي إلى  %4بعد أف بم  %2,8في عاـ  , 2013و مف المتوقع أف يحقؽ قطاع الييدروكربونات توسعا
لممرة األولى منذ ثماني سنوات,بينما يظؿ النمو داعما في القطاع غير الييدروكربونات  ,أما معدؿ التضخـ
فقد شيد إنخفاضا حادا إلى  2,1و ىو ما يرجع في جانب منو إلى تشديد السياسة النقدية.

-1إيماف زويف ,نفس المرجع  ,ص.146 .
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 و ال تزاؿ الجزائر تتمتع بيوامش وقائية كبيرة في حساباتيا الخارجية و ماليتيا العامة  ,و لكف ىناؾمخاطر متزايدة عمى إستقرار إقتصادىا الكمي,فمف المتوقع أف تسجؿ عج از في حسابيا الجاري ألوؿ مرة منذ
قرابة  15سنة  ,و أف يتسع العجز عمى المدى المتوسط مع تأثر الصادرات بارتفاع اإلنفاؽ العاـ

1

و تتسـ قاعدة الصادرات في الجزائر بافتقارىا إلى التنوع  ,كما يواجو اإلستثمار األجنبي المباشر معوقات
ناجمة عف قيود الممكية.
_ و مف المتوقع أف يرتفع عجز المالية العامة إلى أكثر مف %7بسبب انخفاض اإليرادات في قطاع
الييدروكربونات ,و الزيادة الحادة في النفقات الرأسمالية  ,و إستمرار المستوى المرتفع لمنفقات الجارية,و تحقؽ
القطاعات غير الييدروكربونية إيرادات أقؿ مف المستوى الممكف كما أف فاتورة األجور مرتفعة و تكمفة الدعـ
و التحويبلت باىضة  ,إذ تصؿ نحو %26إجمالي الناتج المحمي,و مف المتوقع أف تنخفض وفرات المالية
العامة لمعاـ الثاني عمى التوالي.
 و قد وضع خبراء صندوؽ النقد الدولي بالتعاوف مع السمطات الجزائرية تقديرات و مؤشرات إقتصاديةكمية مختارة مف  2013إلى  2015و ىي كاآلتي:

 -1المجمس التنفيذي لصندوؽ النقد الدولي ,تقرير يتعمؽ ب ":مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لعاـ 11 , "2014
ديسمبر  ,2014ص.4.
97

الفصل الثاني:

معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنميية اإلقتصادة

الجدول رقم(:)06تقديرات و مؤشرات إقتصادية مختارة لفترة ()2015-2013
2014

2013

2015

 الناتج:

_ إجمالي الناتج المحمي الحقيقي غير

7,1

5,5

5,0

الييدروكربوني
الناتج المحمي)

_ معدؿ البطالة ()%

9,8

( %مف إجمالي

 توظيف العمالة:

10,7

_

 األسعار:
_ أسعار المستيمكيف (نياية الفترة)

1,1

5,6

4,0

_ أسعار المستيمكيف (متوسط الفترة)

3,3

3,0

4,0

( %من إجمالي الناتج المحمي )

_ إجمالي الناتج المحمي الحقيقي.

2,8

4,0

3,9

 الموارد العامة:

_ الييدروكربونات

22,2

19,4

17,1

_ النفقات و صافي اإلقراض.

37,4

40,5

41,3

_ رصيد الموازنة

1,5

7.0

9,5

_ الرصيد األولي غير الييدروكربوني

33,5

36,6

35,1

_ مجموع الديف الحكومي

8,5

8,8

9,0

(التغيير السنوي كنسبة مئوية)
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_ اإليرادات

35,9

33,5

31,8
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 القطاع النقدي:

_ سرعة تداوؿ النقود بمعناىا الواسع

1,4

1,3

1,2

المحمي)

_ النقود بمعناىا الواسع

8,4

14,5

9,0

(من إجمالي الناتج

_ اإلئتماف المقدـ لئلقتصاد

19,9

21,7

12,0

ميزان المدفوعات :
10,3

_ صادرات السمع الييدروكربونية (بالدوالر

7,2

15,4

األمريكي)

مجموع صادرات السمع
_ واردات السمع

6,6

5,0

0,9

_ الحساب الجاري

0,4

4,0

7,7

_ اإلستثمار األجنبي المباشر

0,9

0,7

0,7

صادرات السمع)

السمع

 سعر الصرف:
_ سعر الصرؼ الفعمي الحقيقي(-2005
)100

103,6

_

_

79,4

_

_

_ العممة المحمية لكؿ دوالر أمريكي
 قطاع النفط و الغاز:
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_ مجموع صادرات منتجات النفط و الغاز

63,3

58,8

49,8

_ إنتاج الييدروكربونات

137,0

137,5

139,3

( %من مجموع

_صادرات

الييدروكربونية(%

مف

98,4

97,5

96,8
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_ متوسط سعر الصادرات النفط الخاـ

109,5

104,1

89,3

3,4

14,5

14,5

_ متوسط سعر صادرات الييدروكربونات
 اإلستثمار و اإلدخار:

34,6

39,8

 -غير حكومي

32,2

25,9

 -إجمالي المدخرات القومية

35,0

32,1

 -إجمالي الناتج المحمي اإلسمي

209

208

_ إجمالي تكويف رأس الماؿ منو:

المصدر:المجمس التنفيذي لصندوؽ النقد الدولي ,نفس المرجع ,ص.5.

 مؤشرات التجارة الخارجية:
 سجمت التجارة الخارجية لمجزائر في جانفي:2015 بم إجمالي حجـ الواردات  4,31مميار دوالر حيث سجؿ إنخفاضا بنسبة  %5,19مقارنة معإنجازات عاـ .2014
 و بم الحجـ الكمي لمصادرات  4,79مميار دوالر بانخفاض  %11,13مقارنة بعاـ  2014مما أدىإلى عجز الميزاف التجاري بنسبة  483مميوف دوالر أمريكي ,و مف ىنا جاءت نسبة إستيراد و تصدير
 %111لشير جانفي  2015مقابؿ  %119في الفترة نفسيا مف .2014
الجدول رقم( :)07تطور التجارة الخارجية لفترة 2015- 2014
جانفي2015
دوالر

100

دينار

جانفي2014
دوالر

دينار
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-5,19

4310

384358

4546

355135

الواردات

-11,13

4793

427454

5393

421160

الصادرات

483

43096

847

111%

الميزاف التجاري
119%

%نسبة التغطية

Source : ministre des finances direction gènèrale des douanes, statistiques du commerce escterieur de l’Algérie
(période moi de janvier2015,

 و يمكف تفري معطيات الجدوؿ رقـ()07مف خبلؿ الشكؿ البياني التالي:

الشكل رقم(:)09تطور التجارة الخارجية لفترة()2015-2014
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Source : ministre des finances direction gènèrale des douanes, statistiques du commerce escterieur de l’Algérie
(période moi de janvier2015,

 الصادرات:
أما بالنسبة لصادرات الجزائر فتمثؿ الييدروكربونات الجزء األكبر مف الصادرات بنسبة  %95,51مف
إجمالي حجـ الصادرات  ,حيث كانت في عاـ  2014تقدر ب 5,16:مميار دوالر أمريكي,أما في عاـ
 2015فقدرت ب 4,53:مميار دوالر أي بانخفاض  %12,23مف حجـ الصادرات.
 بينما الصادرات الغير نفطية ال تزاؿ نسبيا ضعيفة ,حيث تمثؿ  %5,49فقط مف إجمالي حجـالصادرات  ,و تظير بزيادة قدرىا  13,36مقارنة بشير جانفي  , 2014حيث زادت مف  232عاـ 2014
إلى  263مميوف دوالر أمريكي في .2015
بعد السمع الييدروكربونية التي تتصدر صادرات الجزائر تمييا المواد الغذائية التي تقدر حصتياب%0,13:

 الواردات:
 سجمت واردات الجزائر إنخفاضا بنسبة  %5,12في عاـ  2015مقارنة بعاـ  , 2014باإلضافة إلىتسجيؿ نقصاف في واردات المنتجات الغذائية بنسبة ,%6,49و السمع الغذائية اإلستيبلكية بنسبة ,%8,91
و كذلؾ إنخفاض في سمع أدوات اإلنتاج بنسبة  %-13,8و عمى عكس المنتجات األخرى,نبلحظ زيادة في
السمع الرأسمالية بنسبة  %5,68و ىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي:
الجدول رقم(:)08تطور واردات الجزائر
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جانفي2015

جانفي2014

المنتجات

-6,49

22,04

1002

السمع الغذائية

-13,80

29,65

1348

سمع مخصصة ألداوات اإلنتاج

5,68

31,76

1444

سمع التجييز

-8,91

16,54

752

السمع اإلستيبلكية غير الغذائية

-5,19

100

4546

المجموع

Source : ministre des finances direction gènèrale des douanes, statistiques du commerce escterieur de l’Algérie

 أىم زبائن الجزائر:
تتوزع صادرات الجزائر عمى المناطؽ اإلقتصادية الخارجية و المتمثمة في أغمبيا في المحروقات التي ما
تزاؿ تتصدر أىـ مبيعات الجزائر نحو الخارج  ,مع بقاء الصادرات خارج المحروقات ميمشة  ,و يمكف
توضيح توزيع صادرات الجزائر عمى المناطؽ اإلقتصادية الخارجية في الجدوؿ التالي:

الجدول رقم( :)9يوضح أىم زبائن الجزائر سنة .2015
جانفي2015_2014

نسبة%

القيمة

أىـ الزبائف

_

19,88

953

كوريا الجنوبية

-22,96

14,15

678

إسبانيا

-37,55

13,60

652

إيطاليا

40,06

9,56

458

بريطانيا
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-39,08

8,55

410

فرنسا

-9,45

6,20

297

الو.ـ.أ

50,00

4,26

204

تركيا

-7,22

3,76

180

بمجيكا

5,93

2,61

125

المغرب

-67,04

2,32

111

35,40

2,17

104

البرتغاؿ
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20,00
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1,27

61

كندا

39,59
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مف خبلؿ قراءتنا لمعطيات الجدوؿ أعبله نبلحظ أف تصنيؼ صادرات الجزائر حسب المناطؽ
اإلقتصادية تصدرتيا كوريا الجنوبية بمبم  953أي بنسبة  %19,88مف إجمالي الصادرات  ,ثـ تمييا
إسبانيا بمبم  678أي بنسبة  14,15و عمى غير العادة جاءت الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة
السادسة ضمف قائمة أىـ زبائف الجزائر بعدما كانت تتصدر ىذه القائمة في عاـ  , 2012و المرتبة الخامسة
سنة .2013
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كذلؾ نبلحظ في ىذا الجدوؿ أنو ألوؿ مرة تتصدر كوريا الجنوبية قائمة أىـ زبائف الجزائر  ,و استحوذ
اإلتحاد األوروبي عمى أكبر نسبة مف الصادرات التي أغمبيا يتمثؿ في النفط.
 مف خبلؿ دراستنا لئلقتصاد الجزائري و تحميؿ الكثير مف المؤشرات نبلحظ أنو رغـ التحسف في معدالت نمو
اإلقتصاد إال أنو ما زاؿ يصنؼ ضمف البمداف ذات المؤشرات اإلقتصادية الضعيفة و ىو ما يحتـ إجراء
مختمؼ اإلصبلحات الضرورية بدوف تأجيؿ.
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المطمب الثالث :اإلىتمام بإدارة الجودة الشاممة لتدعيم سياسة اإلصالحات في الجزائر
لـ تكف الجودة مف إىتمامات صانعي القرار و ال مسيري المؤسسات الجزائرية ,فمنذ اإلستقبلؿ و حتى
الثمانينات كاف اإلىتماـ موجيا نحو الكـ و ىذا مف أجؿ مواجية اإلحتياجات المتزايدة لممجتمع و في كؿ
الم جاالت ,و قد كانت المؤسسات الجزائرية منذ اإلستقبلؿ تتمتع بحماية الدولة و لـ تكف تواجو أشكاؿ
المنافسة أو حاالت عدـ قبوؿ منتجاتيا,غير أف الوضع تغير,حيث بدأ اإلىتماـ بالجودة تدعيما لسياسة
اإلصبلحات اإلقتصادية و تجمى ذلؾ مف خبلؿ إعبلف و ازرة الصناعة الثقيمة لمتحضير لمدخوؿ في الجودة ,و
إعبلف سنة 1988سنة الجودة ,وحتى سنة  1989كاف تأطير ميداف الجودة مسي ار ببعض أحكاـ قانوف
العقوبات خاصة الباب الرابع المعنوف ب":الغش في البيع و التدليس في المواد الغذائية و الطبية" و قد بقي
ىذا غير عممي في غياب النصوص الخاصة بالجودة و مراقبتيا و قمع الغش,و تجب اإلشارة أنو تـ
اإلنتظار إلى غاية  1989لسد الفراغ القانوني بنشر القانوف رقـ 2/89المؤرخ في  07فيفري  1989المتعمؽ
بالقواعد العامة لتأطير و حماية المستيمكيف و الذي تطمب تنفيذ القانوف رقـ 39/90المؤرخ في  30جانفي
 1990المتعمؽ بمراقبة الجودة و قمع الغش.
 و بتحرير التجارة الخارجية لـ تسمح النقائص المسجمة في التنظيـ الساري لمراقبة الجودة و المطابقة وقمع الغش بالقياـ بدورىا بشكؿ كمي بوقؼ المتاجرة بمواد مستوردة غير مطابقة ,و بغرض تكييؼ اإلطار
التنظيمي مع الظروؼ اإلقتصادية الجديدة تمت صياغة المرسوـ رقـ 354/96المؤرخ في  19أكتوبر 1996
و الذي ييدؼ إلى تحديد إجراءات مراقبة المنتجات قبؿ قبوليا عمى التراب الوطني.

1

 -1عمراوي سمية",دور إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة اإلقتصادية لممحافظة عمى البيئة-دراسة حالة مركب
الممح.الوطاية.بسكرة" (,مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير),جامعة محمد خيضر بسكرة  ,قسـ العموـ اإلقتصادية , 2009 ,
ص.190,189
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 و في ظؿ ىذه المعطيات بات مف الضروري عمى الجزائر اإلىتماـ بعامؿ الجودة التي أضحتالتحدي األكبر الذي يواجو المؤسسات الجزائرية الخاصة منيا و العمومية في تحقيقيا لمنمو وذلؾ مف خبلؿ
عدة وسائؿ أىميا المطابقة مع متطمبات سمسمة المقاييس الدولية و الحصوؿ عمى الشيادات الدولية
لئلعتراؼ بصبلحية منتجات المؤسسات دوليا ألف ذلؾ بمثابة جواز سفر لمنتجاتيا التصديرية التي لـ تعبر
الحدود إلى األسواؽ العالمية ,ومف الجيود المبذولة في ىذا الشأف نذكر مايمي:
 )1إنشاء المعيد الوطني لمتقييس(:)IANORالذي أنشأ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  68-98عاـ , 1998
و ىو الييئة الممثمة لمجزائر و كعضو في المنظمة العالمية لمتقييس( ,)ISOو لو حؽ منح شيادة مطابقة
المنتوج فقط .
فيذا المعيد يرافؽ المؤسسات الجزائرية طواؿ مسيرتيا لتطبيؽ نظاـ تسيير الجودة مف خبلؿ تكويف
أفرادىا و تقديـ اإلرشادات البلزمة و التدقيؽ األولي ليا كما تدعـ الدولة ىذه المؤسسات ماديا لمحصوؿ عمى
الشيادة.

1

 و يقوـ المعيد بتنفيذ السياسة الوطنية لمتقييس  ,و بيذه الصفة يكمؼ بمايمي:السير عمى إعداد المواصفات الوطنية بالتنسيؽ مع مختمؼ القطاعات.إنجاز الدراسات و البحوث و إجراء التحقيقات العمومية في مجاؿ التقييس. تحديد اإلحتياجات الوطنية في مجاؿ التقييس. السير عمى تنفيذ البرنامج الوطني لمتقييس.-ضماف توزيع المعمومات المتعمقة بالتقييس.

1

-1إلياـ يحياوي",الجودة كمدخؿ لتحسيف األداء اإلنتاجي لممؤسسات الصناعية الجزائرية-دراسة حالة بشركة اإلسمنت
عيف التوتة(باتنة)" ,مجمة الباحث ,العدد , 2007,5:ص.60-45.
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 تسيير نقطة اإلعبلـ المتعمقة بالعوائؽ التقنية لمتجارة. ضماف تمثيؿ الجزائر في الييئات الدولية و الجيوية لمتقييس ,التي تكوف طرفا فييا. و قد تضمف برنامج التقييس مايمي:
 التكوين :و أىـ ما تـ في ىذا اإلطار نذكر:تكويف  94مدقؽ داخمي ضمف مشروع األمـ المتحدة
لمتطوير( )PNUPسنة  ,2003و تكويف  18شخص في إدارة و تأكيد الجودة في المخابر بيدؼ اإلعتماد
وفؽ معيار اإليزو ( )ISO CET17025ضمف مشروع التعاوف الجزائري اإلنمائي سنة  , 2004و تكويف
أشخاص في حاالت مختمفة في إطار مشروع (.)euromed-qualitè
 التحسين و اإلتصال :و ذلؾ بعقد الندوات الجيوية و تخصيص أياـ دراسية حوؿ التقييس و الممكية
الصناعية  ,و إنشاء مؤسسة مياميا التحسيس و اإلعبلـ بأىمية التقييس و المطابقة و اإلعتماد في مجاالت
الزراعة الغذائية  ,الصحة  ,الفبلحة,و قد عقدت ىذه المؤسسة عشر ندوات لمتحسيس و اإلعبلـ إلى غاية
.2004
 الجائزة الجزائرية لمجودة :أنشأت ىذه الجاىزة مف طرؼ و ازرة الصناعة بموجب القرار التنفيذي رقـ 05/02
بتاريخ  6جانفي , 2002و ىي جائزة مفتوحة لكؿ القطاعات العمومية و الخاصة لمكافأة النتائج المثالية
التي تـ التوصؿ إلييا في كؿ نشاطات المؤسسة مف خبلؿ إعتماد الجودة .و الترشح ليذه الجائزة يتـ عف
طريؽ معايير ناتجة عف مقاييس الجودة المعروفة في أكبر الجوائز العالمية لمجودة  ,و يشارؾ في المنافسة

 -1الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ,مرسوـ تنفيذي رقـ  05/464مؤرخ في  6ديسمبر  , 2005يتعمؽ بتنظيـ
التقييس و سيره  .الجريدة الرسمية  ,االعدد  , 80الصادرة في  11ديسمبر .2005
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لمحصوؿ عمى ىذه الجائزة المؤسسات المؤىمة التي شرعت في مسعى الجودة ,و تمنح ىذه الجائزة سنويا يوـ
اإلحتفاؿ باليوـ الوطني لمتقييس الموافؽ ؿ 19ديسمبر مف كؿ سنة.

1

 إصدار قانوف متعمؽ بالتقييس:القانوف المتعمؽ بالتقييس في الجزائر صدر تحت رقـ ,04/04يوـ  23جويمية
 ,2004و أىـ ما جاء بو ىو توضيح المفاىيـ المتعمقة بالتقييس,المواصفة ,إجراءات تقييـ المطابقة,اإلشياد
عمى المطابقة,و تحديد مياـ الييئة الوطنية لمتقييس.
كما وضح ىذا القانوف أىداؼ التقييس المتمثمة في:تحسيف الجودة لمسمع و الخدمات و نقؿ التكنولوجيا.التخفيؼ مف العوائؽ التقنية لمتجارة و عدـ التمييز.إشراؾ األطراؼ المعنية في التقييس و إحتراـ مبدأ الشفافية. تجنب التداخؿ و اإلزدواجية في أعماؿ التقييس. التشجيع عمى اإلعتراؼ المتبادؿ بالموائح الفنية و المواصفات و إجراءات التقييـ.إقتصاد حماية البيئة و تحقيؽ األىداؼ المشروعة. )2برنامج المساعدة عمى التأىيل :لتأىيؿ المؤسسات بادرت السمطات العمومية الجزائرية إلى ترقية إعتماد و
إستعماؿ المعايير المتعددة إلى جانب التمويؿ المالي لممؤسسات التي تريد الحصوؿ عمى نظاـ الجودة,عمى
أف تقوـ المؤسسات بعدة أنشطة عف طريؽ و ازرة الصناعة و المتمثمة فيمايمي:
 وضع لجنة لمتابعة التأىيؿ بقرار وزاري رقـ  08المؤرخ في  7أوت .2001

 -1منصوري الزيف ,ناصر مراد",إدارة الجودة الشاممة كمدخؿ إلدامة التميز و التنافسية في منظمات األعماؿ مف خبلؿ
تجربة المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية" ,ممتقى دولي حوؿ:المنافسة و اإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع
المحروقات في الدوؿ العربية  ,جامعة سعد دحمب البميدة  ,ص.15.
109

الفصل الثاني:

معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنميية اإلقتصادة

 توفير دفتر مبلحظات إلنتقاء المؤسسات و المعيار الوحيد في ذلؾ أف تكوف المؤسسة التي طمبت التأىيؿ
مؤسسة إلنتاج السمع و الخدمات و تطمب التأىيؿ مف مكتب تختاره حسب القائمة التي وضعتيا الو ازرة.
إتفاقية التمويؿ و التي تتضمف  %50مف تكمفة العقد تتحمميا و ازرة الصناعة عمى شرط أف التتعدى
تكمفتو ثبلث مبلييف دينار,و  %50مف تكمفة التأىيؿ تتحمميا الو ازرة حسب نفس اإلتفاقية.

1

 )3المجمس الوطني لمتقييس(:)CNNيعد المجمس الوطني لمتقييس جيا از لئلستشارة و النصح في ميداف
التقييس يدعى"المجمس الوطني لمتقييس",و يكمؼ باقتراح عناصر السياسة الوطنية لمتقييس ,و بيذه
الصفة,يكمؼ المجمس الوطني لمتقييس بما يأتي:
إقتراح اإلستراتيجيات و التدابير الكفيمة بتطوير النظاـ الوطني لمتقييس و ترقيتو.تحديد األىداؼ المتوسطة و البعيدة المدى في مجاؿ التقييس.دراسة مشاريع البرامج الوطنية لمتقييس المعروضة عميو إلبداء الرأي.-متابعة البرامج الوطنية لمتقييس و تقييـ

تطبيقيا)1(.

و يقدـ رئيس المجمس الوطني لمتقييس حصيمة نشاطاتو في آخر كؿ سنة إلى رئيس الحكومة.يعيف أعضاء المجمس الوطني لمتقييس لمدة ثبلث( )3سنوات قابمة لمتجديد بناء عمى إقتراح مف السمطةو الجمعية التي ينتموف إلييا بحكـ كفاءاتيـ.
و في حالة إنقطاع عضوية أحد األعضاء ألي سبب كاف,يخمفو عضو جديد إلى غاية إنقضاء مدةالعضوية.
 يجتمع المجمس في دورات عادية مرتيف( )2في السنة بناء عمى إستدعاء رئيسو ,و يمكف لممجمس أفيجتمع في دورات غير عادية ,زيادة عف الدورات العادية.
- 1منصوري الزيف ,ناصر مراد  ,المرجع نفسو.

-2المادة  3مف المرسوـ التنفيذي رقـ  , 464/5مرجع سابؽ.
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 وفي األخير نقوؿ أف الجزائر بذلت جيودا مف أجؿ تأىيؿ مؤسساتيا مف خبلؿ نظاـ إدارة الجودةالشاممة بإنشاء العديد مف الييئات و األجيزة المتخصصة في الجودة و التقييس ,لكف ىذا الجيد يسير بوتيرة
بطيئة عكس الدوؿ األخرى  ,ولنجاح تطبيؽ الجودة وجب مشاركة جميع األفراد عمى إعتبار أف الجودة ىي
مسؤولية الجميع مع إلتزاـ اإلدارة بنشر ثقافة الجودة داخؿ المؤسسة .

المبحث الثاني:تطبيق المعايير الرقابية إلدارة الجودة الشاممة لتحقيق التنمية اإلقتصادية
في الجزائر
يشيد اإلقتصاد الجزائري تحوالت و تغييرات عديدة إثر إنظماـ الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية
الذي نتج عنو فتح أبواب التنافس لممتعامميف اإلقتصادييف في ظؿ تحرير التجارة الخارجية و تزايد كميات
المنتجات المعروضة في األسواؽ و تزايد ظاىرة اإلستيبلؾ .و أماـ ىذه التداعيات عممت الجزائر عمى وضع
نظاـ لمراقبة المنتوجات التي تعرض عمى المستيمؾ مف أجؿ التأكد مف جودتيا و مف مطابقتيا لممواصفات,
حيث تمثؿ عممية الرقابة عمى الجودة ضمانا عمى مصداقية و نزاىة المتعامميف اإلقتصادييف.
و في ىذا المبحث سندرس تطور عممية مراقبة الجودة و قمع الغش في الجزائر و أنواعيا باإلضافة إلى
األجيزة المكمفة بعممية الوقاية لتخمص الى دورىا في تحقيؽ التنمية االقتصادية في الجزائر .
المطمب األول :تطور عممية مراقبة الجودة وقمع الغش و أنواعيا:
منذ إدراج عممية الرقابة عمى الجودة ضمف صبلحيات و ازرة التجارة سنة  ،1982أصبحت ميمة
مراقبة الجودة وقمع الغش وحماية المستيمؾ ،مف المياـ األساسية لمصالح و ازرة التجارة.
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قبؿ سنة  1989كانت مصالح الرقابة التابعة لو ازرة التجارة تستند في تدخبلتيا في الميداف عمى أحكاـ
الباب الرابع مف قانوف العقوبات ( المواد مف  429الى  ) 435المعنوف " الغش في بيع السمع و التدليس في
المواد الغذائية و الطبية "

1

مع بداية سنة  1989تـ إصدار القانوف رقـ  02 – 89المؤرخ في  07فيفري  1989المتعمؽ بالقواعد
العامة لحماية المستيمؾ  ،الذي كرس المبادئ األساسية لمراقبة جودة المنتجات و الخدمات المعروضة
لئلستيبلؾ وقمع مختمؼ أنواع الغش في السمع و الخدمات و بالتالي حماية المستيمؾ .
تتمثؿ المبادئ األساسية التي تنص عمييا ىذا القانوف في:
 إجبارية أف يتوفر المنتوج  ،سواء كاف شيئا ماديا أو خدمة  ،ميما كانت طبيعة  ،عمى ضمانات ضدكؿ المخاطر التي مف شأنيا أف تمس بصحة و أمف المستيمؾ أو تضر بمصالحيا المادية .
_ إجبارية اعبلـ المستيمؾ بخصائص و مميزات المنتوج المعروض لئلستيبلؾ.
_ إجبارية مطابقة المنتوج المعروض لبلستيبلؾ لممقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية
التي تيمو و تميزه .
_ إجبارية المراقبة الذاتية
_ إجبارية الضماف
_ حؽ المستيمؾ في تجريب المنتوج الذي يقتنيو.
_ إف تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف صاحبو إصدار نصوص تنظيمية متعمقة بإجراءات المراقبة و المواصفات
التقنية لبعض المنتوجات و الخدمات بم عددىا :
 23مرسوـ تنفيذي.-1و ازرة التجارة  ،اليوـ الدراسي حوؿ موضوع "اإلصبلحات التشريعية و التنظيمية في قطاع التجارة " ،األوراسي  :يوـ 11

أفريؿ .2007
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 31قرار وزاري مشترؾ. 27-قرار وزاري.

1

 إرتكز نشاط مصالح رقابة الجودة و قمع الغش خبلؿ السنوات األولى لبداية تطبيؽ أحكاـ القانوف رقـ 02-89المشار إليو أعبله,عمى مراقبة مطابقة نوعية الخدمات والمنتوجات المعروضة لئلستيبلؾ والمصنعة
ِ
محميا,باعتبار أف عممية إستيراد المنتجات في تمؾ الفترة  ,كانت حك ار عمى المؤسسات العمومية التي كانت
توفر ضمانات حوؿ مطابقة المنتجات المستوردة.
مع تحرير التجارة الخارجية وولوج المتعامميف الخواص مجاؿ اإلستيراد خبلؿ منتصؼ التسعينات ,عرفت السوؽ إنتشار رىيب لممنتجات المستوردة المقمدة,أو التي ال يستجيب اغمبيا لممواصفات القانونية او
المقاييس العالمية المعموؿ بيا,سواء مف حيث الوسـ اإلعبلمي لممستيمؾ أو النوعية الجوىرية.
أماـ ىذه الوضعية,عززت و ازرة التجارة نظاـ مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة,مف خبلؿ ِانشاء سنة
 ,1995لمفتشيات المراقبة عمى الحدود عمى مستوى مراكز العبور البحرية,البرية و الجوية,تبعيا اصدار
المرسوـ التنفيذي رقـ  354-96المؤرخ في  19اكتوبر  1996المتعمؽ بكيفيات مراقبة مطابقة المنتجات
المستوردة عمى الحدود.لقد سمح تطبيؽ ىذا المرسوـ التنفيذي الذي كاف يخص فقط,مراقبة المنتجات الغذائية
ومواد التجميؿ والتنظيؼ البدني المستوردة ,بتحسيف جودة ىذه المنتجات سواء مف حيث مظيرىا وكيفية
عرضيا أو نوعيتيا الجوىرية.

 -1عبد الحميد بوكحنوف  " ,المنظومة التشريعية و القانونية المتعمقة بحماية المستيمؾ" ,يوـ دراسي حوؿ :اإلصبلحات
التشريعية و التنظيمية في القطاع التجاري  ,و ازرة التجارة  ,األوراسي:يوـ  , 2007/04/11ص12,11.
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 مع إرتقاء اإلصبلحات اإلقتصادية لببلدنا والمتميزة بتفكيؾ اإلحتكار ,فتح السوؽ الخارجية  ,تحريراألنشطة االقتصادية وتكريس المنافسة الحرة  ,أصبح تأىيؿ وسائؿ ضبط ومراقبة السوؽ  ,أكثر مف أي
وقت مضى  ,موضع اىتماـ وعناية ويمثؿ أحد اإلنشغاالت األساسية لمسمطات العمومية.

1

 أصبح ىذا االنشغاؿ فعميا بعد عزـ الجزائر المضي قدما في اندماجيا داخؿ التكتبلت االقتصادية ,حيث يترتب عف ذلؾ تكييؼ أطرىا التشريعية و التنظيمية ومراقبة متزايدة لمسوؽ  ,وفي ىذا االطار  ,تقرر
ِاعادة النظر كميا في القانوف  02-89المتعمؽ بالقواعد العامة لحماية المستيمؾ  ,حيث أظير تقييـ تطبيؽ
ىذا القانوف عدـ مبلءمتو لمتطمبات الوقت الراىف في مجاؿ مراقبة الجودة وقمع الغش وحماية المستيمؾ.وفي
ىذا الصدد  ,تـ اإلنتياء مف إعداد مشروع القانوف التمييدي المتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش الذي
يرمي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 سد الثغرات القانونية المرفوعة في مجاؿ تأطير حماية المستيمؾ و تعزيز قمع

الغش)1(.

 توضيح و بدقة تدابير حماية صحة و سبلمة المستيمكيف و تدعيـ عمميات قمع الغش مف خبلؿ وضع
عقوبات قمعية لمحد مف عدـ إحتراـ القواعد المرتبطة بحماية صحة و أمف و مصالح المستيمكيف.
 منح المستيمؾ طرؽ ووسائؿ الحماية عف طريؽ الحركات الجمعوية (جمعيات حماية المستيمكيف) قصد
تجسيد ىذه األىداؼ أدرجت في مشروع القانوف التمييدي أحكاـ جديدة تتعمؽ ب:
 -تعريؼ المفاىيـ المصطمحات المتعمقة بقمع الغش و حماية المستيمؾ.

 -1عبد الحميد بوكحنوف  ,نفس المرجع  ,ص.13.
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 تحديد القواعد العامة المطبقة عمى األمف الصحي و الطبيعي لممستيمؾ و ذلؾ عف طريؽ تجسيدالمبادئ المرتبطة ب:
_ إجبارية سبلمة األغذية.
_ إجبارية أمف المنتجات و الخدمات.
_ إجبارية الضماف و خدمات ما بعد البيع.

1

_ إجبارية مطابقة المنتجات و الخدمات لمقواعد التي تخصيا و تميزىا.
_ إجبارية إعبلـ المستيمكيف.
تدعيـ دور جمعيات حماية المستيمؾ في مجاؿ حماية مصالح المستيمكيف و ذلؾ مف خبلؿ:تسييؿ اإلجراءات القضائية ليذه الجمعيات و ذلؾ بمنحيـ المساعدة القضائية مجانا._تنظيـ دورات تكوينية و إعبلمية لفائدة ىذه الجمعيات في مجاؿ حماية المستيمؾ.
_الرفع مف قيمة الدعـ المالي المخصص كؿ سنة ليذه الجمعيات.
_تحديد إطار لتقريب ىذه الجمعيات مع الجمعيات المينية لضماف تنسيؽ و تشاور أحسف لتدعيـ حماية
المستيمؾ.
تحديد إجراءات الرقابة و حماية األعواف المكمفيف بيا و ذلؾ بإدراج أحكاـ جديدة إضافة لتمؾالمنصوص عمييا في قانوف العقوبات.
إدراج إجراءات إدارية تحفظية في إطار ترسيخ مبدأ التحفظ و الحذر المتعمقة بالسحب المؤقت والسحب النيائي و ضبط المطابقة.

 -1عبد الحميد بوكحنوف  ,نفس المرجع  ,ص.13,14 .
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تكييؼ مخالفات جديدة متعمقة أساسا باإلىانة و اإلعتداء عمى أعواف الرقابة و عدـ تنفيذ الق ارراتاإلدارية المتعمقة بسحب المنتجات غير المطابقة و إتبلفيا و كذا تشديد العقوبات عمى المخالفات المنصوص
عمييا في ىذا القانوف.
إدراج أحكاـ خاصة بوضع غرامة جزافية عمى بعض المخالفات البسيطة و ذلؾ قصد تخفيؼ العبئعمى المحاكـ.
إنشاء وكالة وطنية لمحماية مف المخاطر المرتبطة باإلستيبلؾ التي ستصبح الفضاء المناسب و المميزلتمكيف السمطات العمومية مف تقييـ المخاطر في مجاالت حماية المستيمؾ و قمع الغش و الحفاظ عمى
البيئة.

1

المطمب الثاني:أجيزة الرقابة عمى الجودة
لقد تـ تكريس العديد مف األجيزة و كمفت بالعديد مف الصبلحيات في إطار الدفاع عف المستيمؾ و
حمايتو,و تختمؼ مياـ ىذه األجيزة و صبلحياتيا حسب الغرض الذي تأسست ألجمو فقد كمفت بسمطة رقابة
و تنظيـ الحياة اإلقتصادية التي تجمع المستيمؾ و المتعامميف فيما بينيـ,ومف بيف ىذه األجيزة نذكر:
أ .أجيزة مكمفة بالرقابة عمى المستوى المركزي:
يقصد بيذه الييئات تمؾ التي إستحدثيا المشرع الجزائري بموجب نصوص قانونية خاصة بغية
اإلضطبلع و السير عمى حماية المستيمؾ بصفة مباشرة كوف أف المشرع أنشئيا ليذا الغرض و خوؿ ليا
صبلحيات أصمية و خاصة بحماية المستيمؾ دوف غيرىا ,و يمكف ذكر مف بيف ىذه األجيزة:
-1المجمس الوطني لحماية المستيمكين :نصت المادة  24مف قانوف حماية المستيمؾ و قمع الغش
عمى إنشاء مجمس وطني لحماية المستيمكيف ميمتو إبداء الرأي و إقتراح التدابير التي تساىـ في تطوير و
 -1عبد الحميد بوكحنوف  ,نفس المرجع  ,ص.15.
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ترقية سياسات حماية المستيمؾ,و كاف المجمس قد أنشئ بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  272-92المؤرخ في
 1992-07-06و الذي يحدد شروط تكوينو و يبيف إختصاصاتو.
 يعتبر المجمس ىيئة إستشارية توضع لدى الوزير المكمؼ بالنوعية1فيو ال يممؾ سمطة إصدار الق اررات ,بؿ يبدي آراءه بخصوص األمور التالية:
كؿ التدابير الكفيمة بالمساىمة في تحسيف الوقاية مف المخاطر التي قد تتسبب فييا السمع و الخدماتالمعروضة في السوؽ.
البرامج السنوية لمراقبة الجودة و قمع الغش و إعبلـ المستيمكيف.أعماؿ إعبلـ المستيمكيف و نوعيتيـ و حمايتيـ.إعداد برنامج المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستيمكيف و تنفيذىا.كؿ المسائؿ المرتبطة بنوعية السمع و الخدمات التي يعرضيا عميو الوزير المكمؼ بالنوعية أو ىيئة أومؤسسة معينة أو ستة مف أعضاءىا عمى األقؿ.

2

أما فيما يتعمؽ بتشكيمة المجمس نصت المادة  04مف المرسوـ التنفيذي رقـ  272-92عمى أنو يتشكؿمف ممثميف عف بعض الو ازرات ذات الصمة بالرقابة عمى المنتجات,و يختارىـ الوزير المكمؼ بالنوعية.

3

يمكف لممجمس أف يمجأ في إطار أعمالو أف يمجأ إلى خدمات الخبراء الجزائرييف أو األجانب و كؿ شخصمف شأنو أف يقدـ مساىمة في ىذا المجاؿ4و ينظـ المجمس في لجنتيف متخصصتيف ىما:
-1الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية,المادة  2مف المرسوـ التنفيذي رقـ  272/92المؤرخ في  ,1992/07/06الذي
يحدد تكويف المجمس الوطني لحماية المستيمكيف و اختصاصاتو ,الجريدة الرسمية ,العدد ,52الصادرة في .1992/08/52
-2المادة  3مف نفس المرسوـ ,و التي تحدد أىداؼ المجمس الوطني لحماية المستيمكيف.
-3المادة  4مف المرسوـ التنفيذي  ,272/92مرجع نفسو.
-4المادة 5و 8مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ,272/92مرجع
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لجنة نوعية المنتجات و الخدمات و سبلمتيا.لجنة إعبلـ المستيمؾ و الرزـ و القياسة. نبلحظ أنو رغـ الصبلحيات الممنوحة لممجمس فيو ال يؤدي دوره المنوط بو بفعالية فباعتباره جيا از إستشاريا
يكوف دوره مقتص ار عمى إبداء اآلراء لؤلجيزة اإلدارية المكمفة بالتدخؿ في إطار حماية المستيمؾ
-2المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزم(:)CACQE
يشكؿ ىذا المركز الييئة العميا لنظاـ البحث و الرقابة و التحقيؽ عمى المستوى الوطني  ,و قد أنشأ
ىذا المركز بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  147/89المتضمف إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزـ
و تنظيمو و عممو  ,و نصت المادة األولى منو عمى أنو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية
المعنوية و اإلستقبلؿ المالي و يوضع تحت وصاية وزير التجارة 1و يحدد النظاـ الداخمي ليذا المركز بقرار
مف وزير التجارة,و يتولى رئاسة المركز الجزائري لمراقبة النوعية مدير معيف باقتراح مف وزير التجارة و يعتبر
مسؤوال عف سيره  ,كما يقوـ المدير بتمثيؿ المركز أماـ القضاء.
 و المياـ الموكمة إلى المركز الجزائري لمراقبة النوعية في إطار تحقيؽ أىداؼ السياسة الوطنية فيمجاؿ النوعية  ,السيما فيمايمي:
 ترقية نوعية اإلنتاج الوطني لمسمع و الخدمات. التكويف و اإلعبلـ و اإلتصاؿ و تحسيس المستيمكيف. -و يكمؼ المركز في إطار المياـ الموكمة إليو ووفقا لمتشريع و التنظيـ المعموؿ بو:

2

-1الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية,المرسوـ التنفيذي رقـ  ,147/89المؤرخ في  1989/08/08المتعمؽ بالمركز
الجزائري لمراقبة النوعية و الرزـ و تنظيمو و عممو ,الجريدة الرسمية العدد ,33الصادرة بتاريخ .1989/08/09
-2المادة  3و 4مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ,147/89مرجع نفسو.
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 المشاركة في البحث عف أعماؿ الغش أو التزوير و المخالفات لمتشريع و التنظيـ المعموؿ بيما والمتعمقيف بنوعية السمع و الخدمات و معاينتيا.
 تطوير مخابر مراقبة النوعية و قمع الغش التابعة لو و تسييرىا و عمميا.يقوـ بإجراء تحقيقات و أبحاث ذات طابع وطني و إقميمي عف كؿ سمعة أو خدمة تنطوي عمىمخاطر لصحة المستيمؾ أو أمنو.
يقوـ بتسيير مخابر و المفتشيات اإلقميمية و الييئات المتخصصة في مراقبة النوعية.باإلضافة إلى ذلؾ فيو يتولى القياـ بأعماؿ في ميداف تطوير الرزـ و التوضيب و ترقيتيا.-3شبكة مخابر التجارب و تحاليل النوعية(:)RAAQ
أنشئت شبكة مخابر التجارب و تحاليؿ النوعية بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ  355/96الذي يحددمياميا و تنظيميا و قواعد سيرىا و التي تدعى في صمب النص "الشبكة" و ذلؾ حسب ما نصت عميو
المادة األولى مف ىذا المرسوـ

1

 و بمقتضى المادة ()2مف المرسوـ التنفيذي فإف ميمتيا تتمثؿ في: المساىمة في تنظيـ مخابر التحاليؿ و مراقبة النوعية و في تطورىا. تشارؾ في إعداد سياسة حماية اإلقتصاد الوطني و البيئة و أمف المستيمؾ و في تنفيذىا. تطور كؿ عممية مف شأنيا أف ترقي نوعية السمع و الخدمات و تحسيف نوعية خدمات مخابرالتجارب و تحاليؿ الجودة.
 -تنظيـ المنظومة المعموماتية عف نشاطات الشبكة و المخابر التابعة ليا.

1

-1الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية,المرسوـ التنفيذي رقـ  355/96المؤرخ في  1996/10/19يتضمف إنشاء
شبكة مخابر التجارب و تحاليؿ النوعية و سيرىا ,الجريدة الرسمية ,عدد ,62الصادرة في.1996/10/20:
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 وبالتالي فيي مكمفة بإنجاز كؿ أعماؿ الدراسة و البحث و اإلستشارة و إجراء الخبرة و التجارب والمراقبة و كؿ خدمات المساعدة التقنية لحماية المستيمكيف و إعبلميـ و تحسيف نوعية المنتجات.
 و مياـ ىذه الشبكة ال يتوقؼ عند ىذا الحد بؿ ليا أف تقوـ ب: دراسة لحساب الو ازرات المعنية و بطمب منيا طرؽ التجارب الضرورية إلعداد القواعد و المقاييسال سيما المتعمقة بالنظافة و األمف و حماية البيئة و اإلقتصاد.
 تضمف تحت رقابة الو ازرات المعنية و بطمب منيا مع الييئات األجنبية أو الدولية المتخصصة فيمايتعمؽ بتحميؿ النوعية و مراقبتيا و سبلمة المنتوجات.
 كما تتولى مراقبة نوعية المنتجات المستوردة أو المنتجة محميا عند إحضارىا طبقا ألحكاـ المادة 09مف المرسوـ.
 و تتشكؿ الشبكة مف  65عضو و رئيس و  5نواب ينتخبوف لمدة  3سنوات ينقسـ إلى خمس لجافيشرؼ عمييا نواب الرئيس و ىي:لجنة تأميف النوعية ,لجنة الصيانة و التجييز ،اإلعبلـ العممي ,القياس و
الموازيف ,لجنة طرؽ التحميؿ .و تقوـ ىذه المجاف بوضع مخطط العمؿ يعرض عمى مكتب المجمس لممناقشة
و إثرائو و يتكوف مف أعضاء مؤىميف عالميا يمثموف المخابر رائدة الفروع التي تنتمي إلى الشبكة و ىذا
المجمس يوضع تحت إشراؼ و ازرة التجارة التي تتولى أمانة ىذا

المجمس.

2

 كما أف صبلحيات ىذا األخير و كيفيات سيره و تنظيمو تحدد مف الوزير المكمؼ بالتجارة و يمكفلمجمس الشبكة في إطار األعماؿ أف يكمؼ ب:
-1المادتيف 2و 3مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ,355/96مرجع نفسو.
-2المواد  4و 5و 6مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ,355/96مرجع نفسو.
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 ضماف التنسيؽ بيف المخابر مف أجؿ تحكـ أفضؿ في تقنيات التجارب و التحاليؿ أي الدراسة والبحث التطبيقياف ,بتوحيد مناىج التحميؿ و التجارب التقنية لكؿ منتوج و اعتمادىا مضاعفة التحاليؿ
المتداولة بيف المخابر قصد ترسيـ مناىج التحميؿ.
 إدخاؿ نظاـ إعتماد وضماف النوعية في المخابر التابعة لمشبكة. البحث عف التكامؿ بيف المخابر مف أجؿ اإلستعماؿ العقبلني لموسائؿ الخاصة باإلضافة إلى التحكـفي المواد المرجعية في التحاليؿ و التجارب.

1

 تنظـ أعماؿ مجمس الشبكة وفقا لنص المادة  11مف نفس المرسوـ._ و فيما يخص سير عمؿ الشبكة يمكف أف يحضرىا كؿ مف:الوزراء المعينيف ،الوالة ,رؤساء المجالس
الشعبية البمدية ,الغرؼ الجزائرية لمتجارة و الصناعة ,و جمعيات الدفاع عف المستيمؾ ,كما ليا أف تستعيف
بخدمات خبراء أو كؿ شخص يمكنو تقديـ مساىمتو.

2

 ومف شروط فتح مخابر تجارب و تحميؿ الجودة و استغبلليا مايمي: يجب أف تكوف لطالب فتح مخبر المؤىبلت البلزمة و يثبت تكوينا عاليا أقمو ثبلث سنوات ,ويجبإثبات ىذه المؤىبلت بتقديـ الشيادات أو اإليجازات ذات الصمة بالنشاط المقرر و التخصص المطموب ,

-1المواد7و 8مف المرسوـ التنفيذي رقـ  355/96المتضمف إنشاء شبكة مخابر التحاليؿ و النوعية ,مرجع نفسو.
 -2المواد 10و 11مف المرسوـ التنفيذي رقـ  ,355/96مرجع نفسو.
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و في حالة عدـ وجود ىذه المؤىبلت فإنو يتعيف عمى الطالب إسناد التسيير التقني لنشاط المخبر إلى
شخص مؤىؿ قانونا في ميداف النشاط المطموب

1

 و أخي ار يمكف القوؿ أف ىذه الشبكة بمختمؼ مياميا تتكفؿ بأنواع الرقابات الثبلث عمى مختمؼ المنتجات و
الخدمات التي يمجأ إلييا المستيمؾ,و العمؿ عمى التنسيؽ فيما بيف المخابر المتعددة التابعة لمو ازرات المتعددة
بيدؼ إيجاد مناىج تحاليؿ موحدة لمتحكـ في تقنيات التجارب بطريقة أفضؿ.
 -4األعوان المكمفون برقابة الجودة و قمع الغش:
يتم ثؿ ىؤالء األعواف في ضباط الشرطة القضائية و األعواف اآلخريف المرخص ليـ بموجب النصوص
الخاصة بيـ ,و ىـ تابعوف إلى الو ازرة المكمفة بحماية المستيمؾ ,بحيث يتمتعوف بالحماية القانونية مف جميع
أشكاؿ الضغط أو التيديد التي مف شأنيا أف تكوف عائقا في أداء مياميـ.

2

و يق وـ أعواف قمع الغش برقابة المنتوجات بالنسبة لممتطمبات المميزة الخاصة بيا و ىذا عف طريؽ
فحص الوثائؽ أو اإلستماع إلى المتدخميف المعنييف أو عف طريؽ المعاينات المباشرة بالعيف المجردة و
بأجيزة القياس ,و تتـ عند الضرورة إقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليؿ أو اإلختبارات و التجارب.

3

و يقوـ أعواف قمع الغش كذلؾ في إطار مياميـ الرقابية بتحرير محاضر تدوف فييا تواريخ و أماكف
الرقابة المنجزة و تبيف فييا الوقائع المعاينة و المخالفات المسجمة و العقوبات المتعمقة بيا ,و باإلضافة إلى

-1الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية,مرسوـ تنفيذي رقـ  153/14المؤرخ في  30أفريؿ  2014يحدد شروط فتح
مخابر تجارب و تحميؿ الجودة و استغبلليا  ,الجريدة الرسمية  ,العدد  ,28الصادرة في  14ماي .2014
- 2.الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,قانوف رقـ  ,03/09المؤرخ في  25فيفري ,2009يتعمؽ بحماية المستيمؾ و
قمع الغش ,الجريدة الرسمية ,العدد ,15الصادرة في  8مارس 2009
-3المادة ,29مف القانوف رقـ  ,09/03مرجع نفسو.
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ذلؾ تتضمف المحاضرة ىوية و صفة األعواف الذيف قاموا بالرقابة و كذا ىوية و نسب و نشاط و عنواف
المتدخؿ المعني بالرقابة.
و يمكف ألعواف قمع الغش في إطار أداء مياميـ و دوف أف يحتج إتجاىاتيـ بالسر الميني ,فحص كؿ
وثيقة تقنية أو إدارية أو تجارية أو مالية أو محاسبية و كذا كؿ وسيمة مغناطيسية أو معموماتية ,و يمكنيـ
طمب اإلطبلع عمى ىذه الوثائؽ في أي يد وجدت و القياـ بحجزىا.

1

 -4وزارة التجارة:
يتولى وزير التجارة في مجاؿ الرقابة عمى الجودة و قمع الغش تنظيـ الرقابة و توجيييا و لدعـ الرقابة و
تأطيرىا بغية ضماف فعالية اآلليات و األدوات المعدة لرقابة السوؽ و الممارسات و المعامبلت التجارية و
إنجاز التحقيقات المعمقة

2

 كما يتولى وزير التجارة في مجاؿ الجودة و اإلستيبلؾ المياـ التالية: يشارؾ في تحديد السياسة الوطنية و التنظيمات العامة أو الخاصة المتعمقة بترقية الجودة و حمايةالمستيمكيف و في تطبيقيا.
 يشارؾ باإلتصاؿ مع الييئات المعنية في كؿ الدراسات التي تتعمؽ بمقاييس الجودة و النظافة و األمف التيتطبؽ في جميع مراحؿ صنع المنتجات و تسويقيا ال سيما المنتجات المعدة إلستيبلؾ األسر.
يقترح ويتابع كؿ إجراء يرمي إلى تحسيف الجودة مف خبلؿ إقرار منظومات العبلمات التجارية و حمايةالعبلمات المميزة و التسميات األصمية.
 -1المواد ,32,31,30مف القانوف رقـ  ,09/03نفس المرجع.
2

-الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المادة  6مف المرسوـ التنفيذي رقـ  207/94المؤرخ في  26جويمية 1994

يحدد صبلحيات وزير التجارة ,الجريدة الرسمية  ,العدد ,47الصادرة في  20جويمية
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يشجع عف طريؽ عمميات مبلئمة تطوير الرقابة الذاتية لمجودة في مستوى المتعامميف اإلقتصادييف. يسير عمى توجيو برامج رقابة الجودة و قمع الغش و تنسيقيا.ينشط ضبط مقاييس مناىج التحميؿ ة الرقابة في ميداف الجودة و يتابعيا و يشجعيا و كذا إعبلـبرامج المينييف و المستيمكيف باالتصاؿ مع الييئات أو الجمعيات المعنية.

1

و دائما في إطار الرقابة فإف وزير التجارة يمارس رقابة مسبقة فيما يخص منح رخصة إنتاج الموادالسامة أو التي تشكؿ خطر مف نوع خاص و إستيرادىا و ذلؾ بعد إستشارة مجمس التوجيو العممي و
التقني لممركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزـ ,كما يمكنو سحب ىذه الرخصة في حالة عدـ إمتثاؿ صاحب
الرخصة لمتشريع و التنظيـ المعموؿ بيما في أجؿ شير واحد مف تاريخ التبمي .

2

_و تنفيذا ليذه الصبلحيات يبادر وزير التجارة باقتراح كؿ الييئات الضرورية لدعـ الرقابة و تأطيرىا ,و
ىذه الييئات تصنؼ كاآلتي:
 الييئات المركزية الخاصة:نص عمى ىذه الييئات المرسوـ التنفيذي رقـ208/94و مف أىـ ىذه الييئات و
التي نجدىا عمى مستوى و ازرة التجارة و المنشغمة بأمور اإلستيبلؾ و المستيمؾ ما جاءت بو المادة األولى
مف ىذا المرسوـ,فاإلدارة المركزية في و ازرة التجارة تشمؿ عمى:
 ديوف الوزير اليياكؿ,و ىذه اليياكؿ عبارة عف مجموعة مف المديريات و مف ضمنيا ماىو منشغؿ بحمايةالمستيمؾ نذكر
_ المديرية الفرعية لتقنيف الجودة و أمف السمع و الخدمات.
-1المادة  7مف المرسوـ التنفيذي  207/94الذي يحدد صبلحيات وزير التجارة ,نفس المرجع.
 -2المادتيف 8و 10مف المرسوـ التنفيذي رقـ  254/97المتعمؽ بالرخص المسبقة إلنتاج المواد السامة.
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_المديرية الفرعية لترقية الجودة.
_مديرية األوضاع اإلقتصادية,تضـ عدة مديريات نذكر:المديرية الفرعية لضبط األسعار.

1

 المفتشية المركزية لمتحقيقات اإلقتصادية و قمع الغش:
أنشأت بموجب المرسوـ التنفيذي  210/94المؤرخ في  1994/07/16يتضمف إنشاء مفتشية مركزية
لمتحقيقات اإلقتصادية و قمع الغش في و ازرة التجارة و يحدد إختصاصاتيا ,يسيرىا مفتش مركزي يساعد
خمسة مفتشيف يعينوف بمرسوـ تنفيذي

2

 و تتمثؿ مياـ المفتشية المركزية في: مراقبة إحتراـ المصالح الخارجية المكمفة بالمنافسة و األسعار و الجودة و التحقيقات اإلقتصادية وقمع الغش و قواعد و إجراءات الرقابة و التدقيؽ كما ىي محددة في القوانيف و التنظيمات المعموؿ بيا.
 توجيو أعماؿ الرقابة و التحقيقات اإلقتصادية في المصالح الخارجية و تنسيقيا و تقوـ نتائجيا وقدراتيا دوريا.
 تفتي المخابر العممية و التقنية التي تحمؿ و تراقب الجودة و أمف المنتجات. كما يمكنيا القياـ بميمة التحقيؽ اإلقتصادي و قمع الغش,و ليا كذلؾ التعاوف مع المصالح المحمية والجيوية لممنافسة و األسعار في ميداف رقابة الممارسات التجارية.

1

 -1الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوـ التنفيذي رقـ  208/94المؤرخ في  ,1994/07/16يتضمف تنظيـ
اإلدارة المركزية في و ازرة التجارة ,الجريدة الرسمية ,العدد ,47الصادرة في .1994/07/20



 -2الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المرسوـ التنفيذي رقـ  210/94المؤرخ في  , 1994/07/16يتضمف إنشاء
مفتشية مركزية لمتحقيقات اإلقتصادية و قمع الغش في و ازرة التجارة و يحدد إختصاصاتيا ,الجريدة الرسمية ,العدد,47الصادرة
في .1994/07/20
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ب.أجيزة مكمفة بالرقابة عمة المستوى المحمي:
إلى جانب الييئات المركزية المكمفة بالرقابة عمى الجودة نجد ىيئات و سمطات تسير عمى حماية
المستيمؾ عمى المستوى المحمي و ىي:
-1جمعيات حماية المستيمكين:
إف جمعية حماية المستيمكيف نشأت وفقا لئلجراءات المنصوص عمييا في قانوف  31/90المتعمؽ
بالجمعيات ،وتعرؼ الجمعية وفقا لممادة  2مف القانوف  31/90عمى أنيا "عقد بيف أشخاص يسخروف
معارفيـ ووسائميـ لمدة محددة أو غير محددة مف أجؿ ترقية أنشطة ذات طابع ميني  ،اجتماعي  ،عممي ،
ثقافي و ال يكوف غرضيا مربح "

2

 ولجمعيات حماية المستيمكيف صبلحيات مف أىميا : ميام تحسين واعالم المستيمكين  :قبؿ ظيور الجمعيات كانت المتكمفة بيذه المياـ وسائؿ االعبلـ التقميدية
مف تمفزة واذاعة  ،وبعد ظيور النشاط الجمعوي أصبح لو دور فعاؿ  ،فالجمعية تقوـ حسب المادة  23مف
قانوف  02 / 89بكؿ الدراسات و إجراء خبرات مرتبطة باالستيبلؾ عمى نفقتيا وتحت مسؤوليتيا و ليا أف
تنشر ذلؾ حسب نفس الشروط .
 ميام تمثيل المستيمكين  :دور تمثيؿ الجمعيات لممستيمكيف ال ينحصر أماـ القضاء فقط بؿ تعمؿعمى تمثيؿ المستيمكيف أماـ األجيزة السالفة الذكر  ،و التي تزودىا بكؿ المعمومات البلزمة و الضرورية
لنشاطيا  ،لذلؾ تجد  10ممثميف لممستيمكيف في المجمس الوطني لحماية المستيمكيف و الذي يزود الجمعية

 -1المواد  2و 3و 4مف المرسوـ التنفيذي  ,210/94نفس المرجع.
-2الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المادة  2مف قانوف رقـ  31/90المتعمؽ بالجمعيات  ,المؤرخ في
 ,1990/12/4الجريدة الرسمية  ,العدد ,53الصادرة بتارخ .1990/12/5
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الفصل الثاني:

ببرنامج عمؿ حيث تعمؿ عمى تنفيذه  ،كما نجد ممثؿ لممستيمكيف في المركز الجزائري لمراقبة الجودة و
الرزـ  ،كما يمكف لمجمعية أف تطمب االستشارة البلزمة مف مجمس المنافسة وفقا لممادة  3/19مف األمر
 06/95المتعمؽ بالمنافسة .

1

 _ 2مصالح الوالية و البمدية :
أ .رئيس المجمس الشعبي البمدي :
منحت لرئيس المجمس الشعبي البمدي صبلحية اتخاذ اإلحتياطات و التدابير الضرورية لمكافحة
األمراض المعدية و الوقاية منيا  ،وكذا السير عمى النظافة لممواد االستيبلكية المعروضة لمبيع وعمى احتراـ
المقاييس و التعميمات في مجاؿ التعمير  2وذلؾ عف طريؽ الضبطية االدارية التي منحيا القانوف لرئيس
البمدية إلجراء التحقيؽ و مراقبة نوعية المواد الغذائية و اإلستيبلكية المعروضة لبلستيبلؾ
وعميو فعمى رئيس البمدية أف يستعيف باإلضافة إلى ىيئة الشرطة البمدية و قوات الشرطة  ،أو الدرؾ
الوطني المختصة إقميميا بالمكاتب الصحية لمنظافة بالبمدية المنشأة بموجب مرسوـ رقـ 146/87
فالرجوع إلى المادة  2مف ىذا المرسوـ فإف المكتب يكوف تحت سمطة رئيس البمدية فيقوـ ىذا المكتب
بإعداد الوسائؿ و الممفات التقنية التي منحت لو بموجب النشاط الذي قامت بو ىياكؿ البمدية عمى مستوى
البمدية.

-1حبيبة كالـ",حماية المستيمؾ"( ,مذكرة ماجستير في العقود و المسؤولية),جامعة الجزائر ,كمية الحقوؽ العموـ اإلدارية,
قسـ العموـ اإلدارية,2005 ,ص.76.
 -2الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المادة  75مف قانوف رقـ  ,8/90المتعمؽ بالبمدية ,الجريدة الرسمية ,العدد,15
الصادرة  .1990/4/7العدد ,27الصادرة في .1987/7/1
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الفصل الثاني:

يقوـ ىذا المكتب بمساعدة المصالح المعنية بمراقبة نوعية المواد الغذائية و االستيبلكية المخزونة أو
الموزعة عمى مستوى البمدية

.

1

ب _ الوالي  :يعتبر الوالي مسؤوال عف اتخاذ االجراءات البلزمة لمدفاع عف مصالح المستيمكيف وذلؾ
بإشرافو عمى المديريات الوالئية لممنافسة و األسعار التي تطبؽ السياسة الوطنية في ميداف المنافسة و
األسعار و مراقبة النوعية وقمع الغش
_ ومف بيف المصالح العمومية التابعة لموالية مصمحة حفظ الصحة و مراقبة النوعية ونشأ ىذه األخيرة
بعد مداولة المجمس الشعبي الوالئي .
تتولى ىذه المصالح الرقابة في أي مكاف مف أماكف االنشاء األولي لئلنتاج  ،أو التحويؿ أو التوضيب ،
أو اإلبداع أو العبور أو النقؿ  ،و التسويؽ وفقا لممادة  4مف المرسوـ التنفيذي رقـ  39 / 90المتعمؽ برقابة
الجودة وقمع

الغش.
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المطمب الثالث:دور الرقابة عمى الجودة في تحقيق التنمية اإلقتصادية
تحاوؿ الجزائر كباقي الدوؿ مسايرة التطورات اإلقتصادية التي تشيدىا الساحة الدولية في التحكـ في
آليات إقتصاد السوؽ الذي أصبح منطؽ مفروض ال يمكف أف نتجاىمو,لذا عممت الجزائر عمى وضع أساليب
رقابية فعالة تضمف سبلمة المنتوجات و السمع الوطنية و المستوردة مف جية  ,والوقاية و القضاء عمى
الخطر الذي ييدد المستيمؾ مف جية ثانية  ,و لتنظيـ العممية الرقابية قاـ المشرع الجزائري بوضع نصوص
 -1الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوـ التنفيذي رقـ 146/87المؤرخ في ,1987/6/30المتعمؽ بإنشاء
مكاتب الصحة البمدية ,الجريدة الرسمية ,العدد ,27الصادرة في

 .1987/7/1

-2الجمهوريةالجزائريةالديمقراطيةالشعبية ,قانوف رقـ  9/90المتعمؽ بالوالية ,الجريدة الرسمية ,العدد ,15الصادرة
في.1990/4/7
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عديدة تيتـ بالرقابة عمى الجودة و تنظيميا بحيث تمزـ التشريعات الييئات المكمفة بالرقابة بوجوب ممارسة
رقابة الجودة عمى المنتوجات و الخدمات و قمع الغش فضبل عف مراقبة األسعار,كما حرصت التشريعات
عمى فرض نوع مف الرقابة يتمثؿ في مباشرة الرقابة قبؿ اإلنتاج  ,خبلؿ اإلنتاج و بعد اإلنتاج و استمرارىا
إلى غاية عممية التسويؽ و العرض النيائي في األسواؽ ,و ىذا مف شأنو أف يزيد مف جودة اإلنتاج و ترقيتو
و بالتالي ضماف سبلمة المستيمؾ و الذي بدوره يزيد مف نسبة المبيعات و اشتداد المنافسة بيف المتعامميف ,و
كؿ ىذه المعطيات تعود بالنفع عمى اإلقتصاد الوطني و ذلؾ مف خبلؿ إرتفاع معدالت النمو و تحسف في
المؤشرات اإلقتصادية و التنافسية لمببلد.
 و تشير اإلحصائيات لحصيمة الرقابة اإلقتصادية و قمع الغش لسنة  ,2010و الصادرة في فيفري 2011إلى عدد التدخبلت التي قاـ بيا األعواف المكمفوف بالرقابة ,و التي كانت كاآلتي:
 سجمت أنشطة الرقابة في السوؽ  490,498تدخؿ ,تمت مف خبلليا معاينة  200,78مخالفة و تحرير,75
 850ممؼ متابعات قضائية.

1

 بالمقابؿ و بخصوص اإلجراءات التحفظية ,تـ حجز  10895طف بقيمة  287,3مميوف دينار جزائري مف
مختمؼ المواد غير المطابقة أو غير صالحة لئلستيبلؾ ,إضافة إلى غمؽ  3111محؿ تجاري جراء
مخالفات تتعمؽ بتسويؽ منتجاتيا و خدمات غير مطابقة و نقص النظافة.
 لكف رغـ ىذه اإلحصائيات نبلحظ عدـ فعالية الرقابة التي تمارسيا الدولة عف طريؽ أجيزتيا ,فميماكانت عدد التدخبلت التي تقوـ بيا أجيزة الرقابة تبقى غير كافية مقارنة بحجـ النشاطات التجارية التي ال
يراعي فييا المتدخموف سبلمة المستيمكيف ,مف خبلؿ عرض منتوجات مقمدة و غير مطابقة لممواصفات.
-1نواؿ شعباني",إلتزاـ المتدخؿ بضماف سبلمة المستيمؾ في ضوء قانوف حماية المستيمؾ و قمع الغش"( ,مذكرة
ماجستير) ,جامعة مولود معمري تيزي وزو ,كمية و العموـ السياسية ,قسـ الحقوؽ,2012,ص.173.
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و تكمف عدـ فاعمية الرقابة التي نمتمسيا مف الكـ اليائؿ لممنتوجات المقمدة و المغشوشة التي تغزواألسواؽ الجزائرية ,و التي يقبؿ عمييا المستيمكيف دوف إدراؾ لخطورتيا في عدـ إعطاء سمطة القمع الحقيقية
لؤلعواف المكمفوف بالرقابة ,باإلضافة إلى البيروقراطية اإلدارية و عدـ التنسيؽ و التعاوف بيف مختمؼ
القطاعات ذات الصمة بقمع الغش و الرقابة عمى الجودة و حماية المستيمؾ.
 و قد أنشأت الجزائر أجيزة مختصة في الرقابة عمى الجودة غير أف ىذا لـ يكف كاؼ إذ أف ىذهاألجيزة ال تحضى باإلمكانيات التي تمكنيا مف القياـ بمياميا ,لذا البد مف دعميا بالكفاءات الفنية و
اإلمكانيات المادية الفعالة لتقوـ بواجبيا بمراقبة مدى تقيد الجيات المنتجة بالمواصفات و المقاييس.

1

و بناءا عمى ما سبؽ يمكف القوؿ أف الجزائر بذلت جيدا ال بأس بو فيما يخص توفير و تطبيؽ المعايير
الرقابية في سبيؿ تحقيؽ التنمية اإلقتصادية و ذلؾ مف خبلؿ ترسانة مف القوانيف و التشريعات فضبل عف
تعدد األجيزة و الييئات المكمفة بالرقابة عمى الجودة و كذلؾ محاولة توعية المستيمؾ مف خبلؿ القياـ بندوات
و أياـ دراسية تدور حوؿ أىمية الرقابة عمى الجودة و دورىا الفعاؿ في ضماف حماية المستيمؾ و سبلمتو
مف كؿ مخاطر إستيبلؾ السمع المقمدة و التي تؤدي في كثير مف األحياف إلى تيديد صحة المستيمؾ ,و
لكف ىذا الجيد لـ يكف كاؼ مف أجؿ القضاء عمى تدليس السمع و تقميد المنتجات مف جية و تضارب
األسعار مف جية أخرى ,باإلضافة إلى المخاطر األخرى الذي يدفع ثمنيا المستيمؾ و الذي بدوره يتحمؿ قد ار
مف المسؤولية لعدـ فيمو لثقافة اإلستيبلؾ الغائبة في الجزائر.

 -1نواؿ شعباني ,نفس المرجع,ص.174.

 -2عبد الحميد بوكحنوف ,مرجع سابؽ,ص18.
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المبحث الثالث:تطبيق معايير جودة الموارد البشرية في تحقيق التنمية اإلقتصادية
في ظؿ التحوالت و المتغيرات التي يشيدىا العالـ خاصة مع مطمع القرف  21كالعولمة وشدة
المنافسة

و التطور الشامؿ في جميع المياديف السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية وضعت الجزائر

أماـ تحديات أجبرتيا عمى التكيؼ المستمر مع ظروؼ ىذه الفترة  ،ىذا ما سيميز عمى نحو مستداـ تطورات
المؤسسات الجزائرية اإلنتاجية منيا و الخدمة و مواكبتيا بصفة متزايدة لممتطمبات الممحة عمى مستوى
اإلقتصاد المعرفي ممثبل في الموارد و الكفاءات البشرية التي تستوجب في كؿ مرة إدخاؿ و استعماؿ آليات
لتحسيف اليياكؿ التنظيمية وتجديد أنظمة و إجراءات التسيير أي إدخاؿ بما يسمى ادارة الجودة الشاممة وىذا
لمرفع مف مستوى وتثميف المورد البشري .
_ وعممت الجزائر عمى اإلىتماـ بالمورد البشري وتنميتو بعد ما كانت في السابؽ تعطي األولوية لمجانب
المادي وتيتـ فقط بالزيادة في رأس ماليا وانتاجيتيا نتيجة تأثرىا بقانوف العرض و الطمب  ،ولكف مع تزايد
المنافسة وتوسع المؤسسات ونشاطاتيا أدركت الجزائر أىمية المورد البشري وأىمية تحسيف أدائيا وجودتو
باعتباره عنص ار ىاما و الدعامة األساسية ألي نشاط داخؿ المؤسسة الذي مف خبلؿ يمكف تحقيؽ مستوى
عالي مف النمو.
_ ومف ىذا المنطمؽ سنركز في ىذا المبحث عمى جودة الموارد البشرية مف خبلؿ التطرؽ إلى المعايير
المطبقة لذلؾ في الجزائر

131

الفصل الثاني:

معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنميية اإلقتصادة

المطمب األول:دور معيار تحسين األداء المستدام في تحقيق التنمية اإلقتصادية داخل المؤسسات
الجزائرية
حرصت الجزائر عمى تحقيؽ ىدؼ البقاء في دنيا األعماؿ و تحقيؽ نوع مف اإلستم اررية في ظؿ
المتغيرات المحمية و العالمية ,بحيث كانت ىناؾ محاوالت عديدة و سياسات متبعة و إصبلحات عديدة
تسعى إلى تحسيف األداء داخؿ المؤسسات و إستدامتو و مف أىـ ىذه السياسات نذكر:
أوال :جودة التعميم العالي
_ إف لمتعميـ العالي دور أساسي في بناء اإلنساف و تنميتو و تحسيف آدائو إذ أنو يمثؿ الركيزة األساسية
لمتقدـ و التطور في مختمؼ مجاالت التنمية الشاممة و ألف المورد البشري ىو غاية التنمية ووسيمتيا أصبح
مف الضروري أف يسعى التعميـ العالي و الجامعات إلى تزويد بالكفاءات و الميارات المناسبة حتى يقوـ بدوره
الكامؿ في إحداث التنمية اإلقتصادية الشاممة في مياديف الحياة المختمفة في ظؿ التوجيات المحمية و
العالمية و قضايا العصر المتجددة.
_ و قد تفطنت الجزائر ليذه الحقيقة مما جعميا في مقدمة إىتماماتيا و في رؤيتيا و إستراتيجياتيا الوطنية
لمتنمية الشاممة التي أخذت في اإلعتبار إحتياجات متطمبات التنمية المنشودة فعولت عمى قطاع التعميـ
العالي و مؤسساتو لبناء و تنمية القدرات و استغبلؿ الموارد البشرية و العمؿ عمى تطويرىا و تأىيميا لدخوليا
سوؽ العمؿ كقوة بشرية ذات مواصفات عالية تتجو نحو قيادة و تنمية الوطف إقتصاديا و ثقافيا و إجتماعيا,
فضبل عف الدور الذي يؤديو التعميـ العالي في تنمية اإلبداع و التميز في األداء.

1

 -1منصوري الزيف "،أىمية إدارة الجودة الشاممة في التعميـ العالي-حالة الجزائر ،"-المؤتمر العربي الدولي لضماف جودة
التعميـ,جامعة الزرقاء الخاصة األردف.2011/5/12-10,ص.5-2.
132



الفصل الثاني:

معايير إدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنميية اإلقتصادة

فضبل عف سعي الجزائر إلى إعتماد إستراتيجية فعالة لتحسيف نوعية مخرجات مؤسساتيا التعميمية وفؽ
األطر الدولية لضماف الجودة ,و اتساؽ متطمبات التنمية المستدامة عمى المستوى الجغرافي لموطف و اإلطار
الزمني مف خبلؿ إيجاد إستراتيجية وطنية لتعزيز دور الجامعات باألجيزة الرسمية ,و اإلجتماعية و
اإلقتصادية و التنموية مف أجؿ صناعة السياسات التي تستند لمحقائؽ و متطمبات التنمية المستدامة و مف
ىذه اإلستراتيجيات و البرامج نذكر:

1

 مشروع ضمان الجودة في الجزائر:
أدركت السمطات الجزائرية ضرورة و حتمية تطبيؽ نظاـ ضماف الجودة في التعميـ العالي بنوع مف
التأخر ,تجسدت اإلرادة السياسية في القياـ بإصبلح ييدؼ إلى ترقية التعميـ العالي نحو مستويات أفضؿ في
سنة  2008مف خبلؿ صدور القانوف التوجييي لمتعميـ العالي و الذي و إف لـ يتطرؽ بصفو مباشرة
وتفصيمية لتطبيؽ نظاـ الجودة في التعميـ العالي إال انو كرس ألوؿ مرة امكانية فتح مؤسسات خاصة لمتعميـ
العالي وضرورة مراقبتيا وتقييميا بإنشاء ما يسمى ب"المجمس الوطني لمتقييـ()CNE

2

"وفي جواف  2008قامت و ازرة التعميـ العالي بتنظيـ مؤتمر دولي حوؿ ضماف الجودة والذي كاف بمثابة
إنطبلؽ دراسة امكانية تطبيؽ ضماف الجودة في المؤسسات الجامعية الجزائرية  ,فانبثقت فرقة عمؿ كمفت مف
طرؼ الو ازرة بالتفكير في المشروع مدعمة في البداية ببعض الخبراء الدولييف.وفي  2010_05_31تـ ترسيـ
عمؿ الفرقة بقرار إنشاء المجنة الوطنية لتطبيؽ ضماف الجودة في التعميـ العالي والبحث العممي()ciaqes
والتي تباشر عمميا وفؽ ما أسند إلييا مف مياـ:
-1لحسف باشيوة",إستيعاب إدارة الجودة الشاممة و التميز في برامج مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية" ,مجمة العموـ اإلدارية
و اإلقتصادية ,العدد:الثالث,جويمية ,2009ص.108.
-2زيف الديف بروش ,بركاف يوسؼ ",مشروع تطبيؽ نظاـ ضماف الجودة في مؤسسات التعميـ العالي في الجزائر الواقع و
اآلفاؽ" ,المؤتمر العربي الثاني الدولي لضماف جودة التعميـ العالي(,د ب
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 إعداد منظومة وطنية لممعايير والمؤشرات( )rèfèrentielلضماف الجودة مع األخذ في اإلعتبارالمعايير الدولية.
 تحديد معايير إختيار مؤسسات التعميـ العالي النموذجية و معايير إختيار المسؤوليف عف ضمافالجودة في المؤسسات الجامعية.
 إعداد برنامج إعبلمي موجو لممؤسسات الجامعية و برنامج تدريبي لممسؤوليف عف ضماف الجودة فيالمؤسسات الجامعية.
 تحديد برنامج تطبيؽ ضماف الجودة في المؤسسات المختارة و السير عمى متابعة تنفيذه. البد مف اإلشارة أنو تـ تشكيؿ لجنة باشرت بعض المياـ و يمكف سرد ما تحقؽ إلى حد الساعة كمايمي:
 الخيارات األساسية:ىو مجاؿ السياسة المتبعة لضماف الجودة تـ تبني ضماف الجودة الداخمي كخيار
إستراتيجي عمى الحساب الخارجي و الذي تـ تأجيؿ تطبيقو إلى وقت الحؽ تماشيا مع بروز مؤسسات
متنوعة مف ناحية الطبيعية و الشكؿ القانوني ,وقع اإلختيار عمى التقييـ الداخمي أو باألحرى التقييـ
الذاتي( )AUTOVALUATIONكمرحمة أولى تناسبا مع مبدأ التطوير المستمر لجودة التعميـ حيث يتعيف
عمى المؤسسات وضع أىداؼ لتحسيف الجودة ثـ متابعة مدى تحقيقيا ليا ,عمى أف يتـ اإلنتقاؿ إلى ضماف
الجودة الخارجي مف خبلؿ تكويف وكالة وطنية تابعة لو ازرة التعميـ العالي لمقياـ بعممية التقييـ الخارجي.
 تكوين المسؤولين و خبراء التقييم:بعد إستكماؿ تكويف أعضاء المجنة الوطنية مف خبلؿ برنامج تكويني عمى
يد الشروع عف قريب في تدريب المسؤوليف الذيف تـ تعيينيـ عمى مستوى كؿ المؤسسات الجامعية ضمف
برنامج تكويني عمى مستوى الندوات الجيوية الثبلث.

1

 إعداد نظام المعايير:تعمؿ المجنة حاليا عمى إعداد نظاـ لممعايير يكوف لو بعد وطني ,و بالرجوع لؤلنظمة و
المعايير فإف إمكانية تبني أحد أنظمة الوكاالت الدولية المتاحة,لكف يحبذ إعداد نظاـ يأخذ في اإلعتبار
-1زيف الديف بروش ,مرجع نفسو.
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الخصوصيات السائدة في منظومة التعميـ العالي الوطنية ,و لحد الساعة تـ اإلتفاؽ عمى أف نظاـ المعايير
يحتوي عمى البنية التالية:
شكل يوضح نظام معايير التعميم العالي في الجزائر
 4ميادين

ميدان
التكوين

معايير

ن

ميدان

ميدان
البحث

الحوكمة

ميدان الحياة في
الجامعة





مؤش
رات

المصدر:زيف الديف بروش ,مرجع نفسو.

 و ىكذا تـ تفكيؾ كؿ مف المياديف األربعة إلى مجموعة معايير ثـ يتـ قياس كؿ معيار بمجموعة مفالمؤشرات الكمية و النوعية.
 عالقة الجامعة بمحيطيا اإلقتصادي :فيما يخص عبلقة الجامعة بمحيطيا اإلقتصادي و اإلجتماعي فقد تـ
اإلعداد لبناء مناخ جامعي قائـ عمى أساس الحوار بيف األسرة الجامعية و محيطيا السوسيواقتصادي ,و ذلؾ
مف خبلؿ إشراؾ ىذا األخير في بناء عروض التكويف و كذا المساىمة في التكويف ال سيما العروض
المينية ,و تجدر اإلشارة ىنا إلى محطة أساسية في مسار البحث عف تحقيؽ جودة التعميـ العالي في الجزائر
و المتمثمة في اإلنفتاح عمى العالـ الخارجي ,مف خبلؿ اإلنخراط في الفضاءات الجامعية اإلقميمية و الدولية
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كبرنامج( )tempusاألورومتوسطي و كذا برنامج المجمس األعمى الجزائري الفرنسي لمجامعات و البحث ,و
مف شأف ىذه العبلقات ترقية و تجويد المنظومة التعميمية الجامعية إنطبلقا مف تأىيؿ المورد البشري.
 كما أولت الو ازرة الوصية إىتماما متزايدا لتحقيؽ ما تصبو إلييا مف خبلؿ مشروعيا المتعمؽ بالشؽالبشري و التعاوف العممي ,ففي مجاؿ تحسيف الظروؼ اإلجتماعية و المينية لمباحث فقد تـ إستصدار القانوف
األساسي الخاص بالباحث مف أجؿ تحفيزه و لكونو حمقة جوىرية في مسار تحقيؽ جودة المنظومة التعميمية
حرصا منيا عمى مطابقة نظاـ التعميـ العالي مع متطمبات الجودة أستحدثت الو ازرة الوصية المجنة
البيداغوجية الوطنية لكؿ ميداف مف مياديف التكويف المعتمدة عمى مستوى مؤسسات التعميـ العالي

1

حيث تعد جياز تشاوري ما بيف المؤسسات و القطاعات لتتكفؿ بمايأتي:
 إعداد و تصميـ عروض التكويف و محتوياتيا و نوعيتيا و مبلءمتيا لمسارات التكويف في شعبوالتخصصات.
 إعداد مرجعية لموحدات التعميمية الواجب أف يتضمنيا إلزاميا كؿ عرض تكويف. إقتراح إجراءات تحفيزية تتعمؽ باإلبداعات البيداغوجية.-تنظيـ و ترقية تبادؿ الخبرات البيداغوجية و التعميمية بيف مؤسسات التعميـ العالي.

2

ثانيا:تطوير نظام التكوين الميني في الجزائر:

-1الطيب الوافي",تطبيؽ النظاـ التعميمي الجديد LMDكأساس لتحقيؽ الجودة في الجامعة الجزائرية" ,المؤتمر السنوي
الرابع لممنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ بعنواف:آليات التوافؽ و المعايير المشتركة لضماف الجودة و اإلعتماد
األكاديمي في التعميـ ,القاىرة 3-2:سبتمبر,2012ص.125.
-2الطيب الوافي ,مرجع نفسو.
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تيدؼ سياسة التكويف إلى تنمية و تطوير الكفاءات البشرية حيث بذلت الجزائر مجيودات كبيرة في
مجاؿ التكويف بحيث سجمت الفترة الممتدة مف  1972إلى  1998إرتفاع عدد المتمدرسيف في التكويف
الميني مف  2,95مميوف إلى مبلييف ,و المدرسيف مف  8000إلى  ,380000و مؤسسات اإلستقباؿ مف
 8500إلى أكثر مف  21000منيا  1072التكويف الميني ,و خصصت الدولة مبال مالية ىامة مف
الميزانية لتنمية القطاع قدرت بما يعادؿ  %7مف الناتج الداخمي و النتائج اإليجابية الكثيرة التي تحققت عمى
الصعيديف اإلقتصادي و اإلجتماعي.

1

 و في مساىمات الييئات و المنظمات الدولية في جيود التكويف تنمية الموارد البشرية نجد أنو فيالجزائر إستفادت الكثير مف المؤسسات و الييئات العمومية مف برامج الدعـ الدولية ال سيما تمؾ الممولة مف
قبؿ البنؾ العالمي ,مثؿ:البرنامج الذي خصص سنة  1993لتكويف إطارات قطاع المنشآت القاعدية عمى
المستوى الوطني .و أساس تطوير ىذا النظاـ فالمؤسسات لدييا الفرص الكافية لئللتحاؽ بمراكز التكويف أو
التوصؿ معيا لربط عبلقات معيا و اإلستفادة منيا لتمبي إحتياجاتيا مف الكفاءات البشرية.
 مف خبلؿ ما سبؽ نجد أف سياسات الجزائر الداعمة لتحسيف األداء المستداـ و المتمثمة في جودة التعميـ
العالي و التكويف الميني قد حققت نوعا مف ما تقدما ممحوظا ,بحيث إستطاعت أف تؤىؿ نحو مميوف ومتخرج
طيمة السنوات الماضية في قطاع التعميـ العالي ,و ىـ الذيف يعدوف العمود الفقري اليوـ في جميع القطاعات
و النشاطات حيث تساىـ ىاتو اإلطارات في إرتفاع الناتج الوطني عف طريؽ اإلستخداـ األمثؿ لمموارد
المتاحة ,لكف رغـ كؿ المجيودات التي بذلتيا الجزائر مف أجؿ تأىيؿ مؤسساتيا و تنمية الموارد البشرية بيا

-1نذيرة بوزيد" ,دور المسير في تسيير الكفاءات البشرية بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة-دراسة حالة مجموعة مسيريف
لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة( ,"-مذكرة ماستر غير منشورة),جامعة قاصدي مرباح ورقمة ,كمية العموـ اإلقتصادية و
التجارية وعموـ التسيير,قسـ عموـ التسيير,2012,ص83,82.
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إال أننا نبلحظ أف ىناؾ ضعؼ في األداء و قصور في العمؿ و إنتشار البيروقراطية في المؤسسات الجزائرية
سواء الخدمية منيا أو اإلنتاجية.1 .

المطمب الثاني:دور معيار حماية المستيمك في تحسين المؤشرات اإلقتصادية
أصبح رضا المستيمؾ المستيدؼ مف قبؿ شركات اإلنتاج و التوزيع و المؤسسات الخدمية مطمبا أساسيا
في الجزائر خاصة في ظؿ المتغيرات السياسية ,اإلجتماعية و اإلقتصادية التي تشيدىا الجزائر منذ نياية
الثمانينات مف القرف الماضي و ما صاحبيا مف تطبيؽ برامج اإلصبلح اإلقتصادي بتشجيع اإلستثمار
األجنبي و المحمي ,و بتحرير التجارة الخارجية و إقرار مبدأ المنافسة الحرة اليادفة إلى زيادة الفعالية
اإلقتصادية و تحسيف معيشة المستيمكيف و تمبية حاجاتيـ و إشباعيا.
 و في ظؿ ىذه التطورات عممت الجزائر عمى اإلىتماـ بالمستيمؾ و كسب رضاه ,فعمدت إلى إنشاءىيئات و تعييف إدارات تعنى بموضوع حماية المستيمؾ ,و سف القوانيف و التشريعات التي تكفؿ مراقبة مدى
مطابقة المنتجات المعروضة لغرض اإلستيبلؾ لمقاييس الجودة ,و مف ثـ محاربة الغش و حماية المستيمؾ,
إضافة إلى ذلؾ فقد تبنت الجزائر حقوؽ المستيمؾ التي أقرتيا مواثيؽ منظمة األمـ المتحدة.
 و قد عرؼ المشرع الجزائري المستيمؾ بأنو":كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابؿ أو مجاناسمعة أو خدمة موجية لئلستعماؿ النيائي مف أجؿ تمبية حاجتو الشخصية أو تمبية حاجة شخص آخر أو
حيواف يتكفؿ بو" و ىذا بموجب المادة  3مف القانوف  03/09المؤرخ في  1990/2/25المتعمقة بحماية
المستيمؾ و قمع الغش.

2

-1نذيرة بوزيد ,نفس المرجع ,ص.83.

-2بدرة لعور" ,حماية المنافسة مف التعسؼ في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة لممستيمكيف وفقا لقانوف المنافسة

الجزائري" ,مجمة المفكر ,العدد:العاشر( ,د ت ف) ,ص.369.
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 .1النصوص القانونية الخاصة بحماية المستيمك:
 في الجزائر صدر أوؿ قانوف يتعمؽ بالقواعد العامة و حماية المستيمؾ و ىو القانوف  89/02المؤرخفي  1989/02/07حيث جاءت في مادتو الثانية":كؿ منتوج سواء كاف شيئا مادي أو خدمة ميما كانت
طبيعتو يجب أف يتوفر عمى ضمانات ضد كؿ المخاطر التي مف شأنيا اف تمس بصحة المستيمؾ أو أمنو
أو تضر بمصالحو المادية".
 و كذا في القانوف  09/31المؤرخ في  1990/12/4المتعمؽ بالجمعيات ,و لقد حدد التنظيـ الجزائريفي المادة الثانية مف المرسوـ التنفيذي  390/90المؤرخ في  1990/01/30الخصائص العامة لممستيمؾ
أنو"كؿ شخص يقتني بثمف أو مجانا منتوجات أو خدمة معديف لئلستعماؿ الوسطي أو النيائي لسد حاجتو
الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيواف يتكفؿ بو"

1

لقد أظير تطبيؽ القانوف رقـ  89/02عدـ مبلءمتو مع متطمبات الوقت الراىف في مجاؿ ضماف سبلمة
المستيمؾ الجزائري ,لذا قاـ المشرع بإلغائو و إصدار القانوف رقـ  03/9المؤرخ في  2009/02/25المتعمؽ
بحماية المستيمؾ و قمع الغش ,مف أجؿ سد ىذا ا الثغرات القانونية في ىذا المجاؿ و توضيح تدابير حماية
صحة المستيمكيف و سبلمتيـ مف خبلؿ "إقرار إلتزاـ المتدخؿ بضماف سبلمة المستيمؾ".
 .2الييئات و التنظيمات و االجيزة التي تعتني بحماية المستيمك:
أ .األجيزة الحكومية:
 إف الجزء األكبر الذي يتولى حماية المستيمؾ و تمبية حاجياتو و ىي الدولة بحكـ سمطتيا و سيادتياعمى أراضييا و ممتمكاتيا و مواطنييا و كذا مؤسساتيا و المؤسسات الخاصة و ذلؾ بمقتضى قوانينيا و

 -1مديرية التجارة لوالية المسيمة ,نبذة تاريخية عف حماية المستيمؾ,خمية اإلعبلـ و اإلتصاؿ و البرمجيات.
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تشريعاتيا ألف مسؤولية حماية المواطف مف المبررات الحقيقية لوجودىا أصبل ,و ذلؾ عبر أجيزتيا الحكومية
و مؤسساتيا مثؿ و ازرة التجارة و الصحة و البيئة و المياه.
 تعتبر و ازرة التجارة الييئة الحكومية المكمفة بكافة المعامبلت اإلقتصادية و اإلجراءات الخاصة بالتجارةداخميا أو عمى المستوى الخارجي و تختمؼ مياميا حسب ىيئاتيا اإلدارية ,حيث تيدؼ أساسا إلى دفع
عممية النمو اإلقتصادي إلى األماـ و السير عمى إدماج اإلقتصاد الوطني في اإلقتصاد العالمي.
ب .منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الغير حكومية:
ىي مؤسسات ذات طابع مدني تنشط وفؽ قوانيف تضعيا الدولة و تكوف ليا أسس و قواعد تسير عمييا
و أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا و تعمؿ عف طريؽ برامج و نشاطات تصب في مجمميا في حماية أمف و
صحة المستيمؾ مف األضرار التي قد تنجـ عند قيامو بإشباع حاجتو نذكر منيا(:اإلتحاد الوطني لحماية
المستيمؾ ,جمعية حماية المستيمؾ ,جمعية تحسيف المستيمؾ).

1

 .3آليات ضمان رضا المستيمك الجزائري و حمايتو:
مف أجؿ تمبية حاجيات المستيمؾ و إشباع رغباتو و إحساسو بالرضا قامت الجزائر بوضع مبادئ و
آليات قانونية تكفؿ تحقيؽ ذلؾ و مف ىذه اآلليات نذكر:
 إجبارية مطابقة المنتج المعروض لئلستيبلؾ لممقاييس المعتمدة و المواصفات القانونية و التنظيمية. إجبارية أف يتوفر المنتج سواء كاف سمعة أو خدمة عمى ضمانات ضد كؿ المخاطر التي يمكف أفتتسبب في إحداث ضرر بصحة المستيمؾ أو بأمنو او بمصالحو.
 -إجبارية إعبلـ المستيمؾ بخصائص و مميزات المنتج المعروض مف أجؿ اإلستيبلؾ.

 -1مديرية التجارة لوالية المسيمة ,المرجع نفسو.
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-إجبارية المراقبة الذاتية باإلضافة إلى إجبارية الضمانات.

1

و تعمؿ الجزائر في الوقت الحالي بعقد ندوات و القياـ بحمبلت توعية مف أجؿ تشجيع المواطفالجزائري و المستيمؾ مف أجؿ إستيبلؾ المنتجات الجزائرية تحت شعار " فمنستيمؾ جزائري" .
 و في األخير يمكف القوؿ بأف رضا المستيمؾ بإعتباره ميمة معقدة متشعبة و نبيمة في نفس الوقت ,ىي أكبر
بكثير مف أف يتـ حصرىا في قانوف واحد و إسناد تنفيذىا لقطاع وزاري واحد.
و إف كؿ القطاعات ,المتعامميف اإلقتصادييف و المستيمكيف في حد ذاتيـ معنييف بحماية المستيمؾ وكسب رضاه ,لذا فإنو مف الضروري تضافر و تنسيؽ جيود الجميع مف أجؿ توفير اآلليات و الوسائؿ البلزمة
لمعمؿ سويا قصد حماية صحة و أمف المستيمكيف و الحفاظ عمى مصالحيـ المادية.
 و لموصوؿ إلى حماية فعمية لممستيمؾ يجب وضع قانوف اإلستيبلؾ يتـ فيو إدراج كؿ القواعد ,اآللياتو المجاالت المتعمقة بحماية المستيمؾ و جعؿ تنفيذىا إلزامي عمى كؿ القطاعات ,مع توفير دعـ كبير
لجمعيات حماية المستيمؾ.

2

-1حمزة أوبزيز ",تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات القطاع الخاص في الجزائر(دراسة حالة مؤسسة مطاحف
األحبلـ -شركة قنعوبة و إخوانو تقرت( ,")-مذكرة ماستر غير منشورة) ,جامعة محمد خيضر بسكرة  ,كمية الحقوؽ و العموـ
السياسية ,قسـ العموـ السياسية,2014,ص.64.
-2عبد الحميد بوكحنوف ,مرجع سابؽ ,ص18..
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المبحث الرابع:تقييم تطبيقات معايير إدارة الجودة الشاممة في تنمية اإلقتصاد الجزائري
إف أىمية إدارة الجودة الشاممة أممت عمى المنظمات الجزائرية ضرورة إنتياجيا و العمؿ بيا مف
أجؿ اإلرتقاء باألداء العاـ لممؤسسات ,فضبل عف ضماف البقاء و اإلستمرار و تحسيف مستوى حصتيا في
السوؽ ,و كرست الجزائر كؿ اإلمكانيات المطموبة و األدوات البلزمة لتطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة و
التي حققت مف خبللو نتائج مرضية كما فشمت في تحقيؽ أىداؼ أخرى نتيجة لحجـ التحديات التي تواجييا
و المعوقات التي تحوؿ دوت تطبيقيا لمعايير الجودة الشاممة ,و ليذا وجب إيجاد اآلليات و السبؿ الكفيمة
لمقضاء عمى ىذه المعوقات.
المطلب األول :واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة و تحقيقها للتنمية اإلقتصادية.
لقد عرؼ مدخؿ الجودة الشاممة و نظاـ () iso9000تطو ار ممحوظا سواء عمى المستوى العالمي أو
في البيئة المحمية ,حيث تـ منح أوؿ شيادة مطابقة  iso9000في الجزائر سنة  1998لممؤسسة الوطنية
لمولب و السكاكيف ,BCRو حصمت مؤسسة ENIEMعمى شيادة اؿ( iso9002)1994في سنة.1998
 و حسب إحصائية صادرة عف و ازرة الصناعة مف مديرية تقييس الجودة و األمف الصناعي في ,2005وجود  173مؤسسة جزائرية حاصمة عمى شيادة المطابقة مع مواصفات اإليزو ,9000و مف خبلليا
الحضنا عمى ىذه المؤسسات مايمي:
 % 56,7منيا مؤسسة إنتاجية و  % 35خدماتية. % 65-منيا مؤسسة إنتاجية و  %35خدماتية.
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 %99-منيا حاصمة عمى  iso9001نسخة .2000

1

أما بالنسبة لمييئة المانحة لشيادة المطابقة نجد %61مف فرنسا ,و  %20مف كندا,و %16مفبمجيكا% 3,مف كؿ مف إيطاليا و ألمانيا و الواليات المتحدة األمريكية.
 أما فيما يخص عدد المؤسسات المطبقة لنظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14000فتعتبر الجزائر مف أقؿالدوؿ في العالـ و منطقة شماؿ إفريقيا التي تيتـ مؤسساتيا بتوظيؼ اإلدارة البيئية مف أجؿ الحصوؿ عمى
شيادة اإليزو 14001إذ أنو حتى سنة  2000لـ تكف أي مؤسسة جزائرية حاصمة عمى اإلشياد
اإليزو 14001إلصدار سنة ,1996و في سنة  2003حصمت ثبلث مؤسسات جزائرية فقط عمى ىذه
الشيادة مقابؿ % 294لمصر 48%,لسوريا 39%,لؤلردف 30%,لتونس 21%,لممغرب %5,لفمسطيف.
جدول رقم( :)10يوضح عدد المؤسسات المتحصمة عمى شيادة اإليزو 14001إلصدار سنة 2004
في منطقة المغرب العربي
السنة

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

الدولة

2005

2006

2007

2008

الجزائر

6

6

7

24

مصر

354

379

306

410

تونس

26

37

30

-

المغرب

30

50

67

102

-1رشيد مناصرية",أىمية الكفاءات البشرية في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة-دراسة حالة مؤسسة سونطراؾ حاسي

مسعود ,"-مجمة الباحث ,العدد,2011,11:ص.197.
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المصدر :وليد شتوح  ,مكانة نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14000في تسيير المؤسسات الجزائرية ,مجمة الواحات لمبحوث و
الدراسات,المجمد ,7العدد,2014 ,2:ص.12.

 مف الجدوؿ أعبله نبلحظ التقصير الواضح لممؤسسات الجزائرية إتجاه البيئة التي تعمؿ فيياخاصة المؤسسات التي في القطاعات و الفروع اإلقتصادية المعروفة بالحجـ الكبير لمخمفاتيا و إنبعاثاتيا و
نفاياتيا كمصانع اإلسمنت و الزنؾ ,النحاس ,البيتروكيمياء ,الحديد و الصمب ,األسمدة و المخصبات
الزراعية ,الصناعات الغذائية ,الجبر و الجبس ,و يعتبر نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14001مف أنجع الطرؽ
لتحسيف األداء البيئي لممؤسسة و تطويره في المدى المتوسط و البعيد و ذلؾ نتيجة خضوعو لممراقبة و
المراجعة المستمرة و الدورية كؿ ثبلث سنوات مف طرؼ الييئات الخارجية المكمفة بعممية تقديـ اإلشياد.
 و تشير إحصائيات سنة  2006الصادرة عف و ازرة الصناعة الجزائرية عف إىتماـ المؤسسات الجزائريةبالمواصفات القياسية الخاصة بالجودة" و إىماؿ المواصفة القياسية الخاصة بالبيئة "اإليزو ,"14000إذ أنو
حتى سنة  2006تحصمت  173مؤسسة جزائرية عمى المواصفات القياسية:اإليزو "9001مقابؿ  7فقط
تحصمت عمى المواصفة القياسية"اإليزو. "14001ثبلث منيا مف نوع"اإليزو ,"14000و إثناف منيا مف
النوع"اإليزو "14001إلصدار سنة  1996و إثناف منيا مف نوع"اإليزو"14001إلصدار ,2004وحتى جانفي
 2008كانت  26مؤسسة جزائرية حاصمة عمى المواصفة القياسية العالمية"اإليزو"14000و  6مؤسسات
صناعية أخرى في الطريؽ لمحصوؿ عمى اإلشياد  ,و في نياية سنة 2011تحصمت مؤسستيف جديدتيف
عمى اإلشياد "اإليزو "14001و ىما مؤسسة " " fertialفرتياؿ لصناعة المخصبات و األسمدة الزراعية و
مؤسسة "جيزي " djezyلئلتصاالت  ,أي أف مجموع المؤسسات الجزائرية الحاصمة عمى المواصفة القياسية
"اإليزو "14001ىو  34مؤسسة 1و ىو ما يمثؿ  %8,29مف مجموع المواصفات القياسية التي حصمت
عمييا المؤسسات المصرية قبؿ ديسمبر ,2008و تقريبا ثمث ما تحصمت عميو المؤسسات المغربية قبؿ
-1وليد شتوح,المرجع نفسو.
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 2008و ذلؾ رغـ اإلعانات المالية الموجية لممؤسسات الجزائرية التي توطف أنظمة إدارة مطابقة
لممواصفات القياسية الدولية( – 9001ISOاإليزو – 14000اإليزو )22000التي تمنحيا و ازرة الصناعة
مف خبلؿ المخصصات المالية لصندوؽ تحسيف التنافسية الصناعية في الجزائر التي تمثؿ % 80مف تكمفة
وضع نظاـ إدارة البيئة و أيضا تكمفة الحصوؿ عمى الشيادة عمى أف ال يتعدى مبم اإلعانة  2مميوف دينار
جزائري.
_ نخمص في األخير إلى النتائج التي جنتيا المؤسسات التي تحصمت عمى شيادة المطابقة ,حيث
خمصت دراسة قامت بيا و ازرة الصناعة إلى أف لمشيادة أث ار إيجابيا عمى أداء المؤسسات ,أجريت ىذه الدراسة
بواسطة إستبياف تـ إرسالو إلى 70مؤسسة مشيود عمييا تمت اإلجابة عمييا مف قبؿ  47مؤسسة أي بمعدؿ
إجابة يساوي 67و فيما يمي تمخيص لمحتوى و نتائج ىذه الدراسة
الجدول رقم( :)11يوضح نتائج إشياد الجودة عمى أداء المؤسسات الجزائرية
عناصر الدراسة

نتائج الدراسة

خصائص مؤسسات العينة

صناعية,عمومية,ذات حجـ كبير و شركات المساىمة

الدافع لمحصوؿ عمى الشيادة

تحسيف األداء

-فترة مشروع اإلشياد

 -بيف سنة و سنتيف

-فترة اإلشياد

-بيف  3أو  6أشير

-تكمفة مشروع اإلشياد

-أكثر مف 2مميوف دج

-تكمفة اإلشياد

-أقؿ مف  2مميوف دج

اآلثار اإليجابية لئلشياد عمى أداء المؤسسات

-تميز التنظيـ بتوضيح المياـ و المسؤوليات و سرياف

المشيود عمييا

أفضؿ لممعمومات.
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 تحسف النشاط التجاري,مف حيث إرتفاع رقـاألعماؿ و عدد العمبلء و إنخفاض شكاوييـ.
تحسف التمويف ,مف خبلؿ اإلختيار األفضؿلممورديف و كذا تحسيف جودة المنتجات المشترات.
تحسف الجانبيف التقني و اإلداري مف حيث:الشفافية في اإلدارة و الصرامة في متابعة نشاطاتالمؤسسة.
تحسف جودة المنتجات و تخفيض حاالت عدـالمطابقات.
تطوير كفاءة األفراد مف خبلؿ تدريبيـ و تحسيفظروؼ عمميـ.
 تحسيف اإلتصاؿ الداخمي مف خبلؿ سرياف أفضؿلممعمومات.

المصدر :مموؾ منصؼ " ,أثر إشياد الجودة عمى أداء المؤسسات الجزائرية-حالة المواصفات ( iso9000)2000دراسة
إحصائية بالمؤسسة الوطنية ألجيزة القياس و المراقبة"  ( ,مذكرة ماجستير غير منشورة) ,جامعة فرحات عباس سطيؼ  ,كمية
العموـ اإلقتصادية و عموـ التسيير ,قسـ عموـ التسيير  ,2010 ,ص.24.
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 تعتبر المؤسسات الجزائرية الحصوؿ عمى شيادة المطابقة غاية في حد ذاتيا ,حيث نجد مف مدراءالمؤسسات العمومية مف تستيوييـ فكرة الخوض في مثؿ ىذه التجارب حتى و إف لـ تجف منيا مؤسساتيـ أية
قيمة مضافة ,فالشيء الميـ عندىـ ىو الحصوؿ عمى شيادة المطابقة و الذي يشكؿ بالنسبة ليـ نص ار و
نجاحا يحسب ليـ رغـ قصره ,و ذلؾ أف ىذه المؤسسات و في جميع األحواؿ سينتيي بيا األمر بالعودة إلى
حالتيا الطبيعية و خير دليؿ عمى ذلؾ برامج الييكمة التي خضعت ليا المؤسسات العمومية.
 أيضا في المؤسسات الجزائرية عادة ما يتـ إطبلؽ مشاريع اإلشياد عمى أنظمة اإلدارة عند بدايةمرحمة التأىيؿ و ليس عند اإلنتياء منيا ,و بما أف اإلجماع السمئد لدى المختصيف ىو أف ىذه المؤسسات
ىي مؤسسات فاشمة ,حتى و إف لـ تكف كذلؾ ,فيي تتخبط في العديد مف المشاكؿ اإلدارية ,فإف مصير
نجاح نظاـ إداري جديد و المتمثؿ في إدارة الجودة الشاممة سيتـ زرعو في داخؿ نظاـ إداري ضعيؼ يدعو
إلى التشائـ و ال ننتظر منو الكثير.

1

-1مموؾ منصؼ ,نفس المرجع ,ص.26,25.
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المطمب الثاني :تحديات تطبيق إدارة الجودة الشاممة لتحقيق التنمية اإلقتصادية
مف أىـ تحديات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجزائر يعود إلى عدـ تييئة المناخ المناسب لتبني
ىذه الفمسفة  ,لذلؾ فإنو مف الضروري التعرؼ عمى السمات المميزة لنمط اإلدارة بالمؤسسات الجزائرية ,و
ىذا إلبراز أوجو القصور في ىذه المؤسسات التي تمثؿ عقبات تحوؿ دوف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة و التي
نذكر منيا:
_ جمود التنظيم:المؤسسات الجزائرية ىنا تيتـ بالشكؿ بغض النظر عف مدى مبلئمتو لظروؼ و
إحتياجات العمؿ  ,حيث يكوف التركيز عمى المبادئ التنظيمية المجردة كتفويض السمطة  ,تسمسؿ خط القيادة
 ,دوف النظر إلى تنافسية تمؾ المبادئ لظروؼ التنفيذ و متطمباتو.
 ضعف اإلىتمام بالبحث و التطوير التكنولوجي :لـ يحظ البحث و التطوير التكنولوجي بالتشجيعالكافي في معظـ المؤسسات الجزائرية و قد يعود ذلؾ لممناخ اإلداري السائد أو لعدـ الحرية في القياـ بيذا
نتيجة وجود بعض القوانيف و الموائح أو لضعؼ ميزانية البحوث نفسيا.
 عدم توافر إتصاالت فعالة :في معظـ المؤسسات الجزائرية تتعدد المستويات اإلدارية بشكؿ يزيد مفطوؿ مدة اإلتصاالت و عدـ وضوح العبلقات بيف أقساـ المؤسسة و األفراد العامميف بيا مما يقمؿ مف
الفعالية اإلدارية بشكؿ عاـ.
 اإلفتقار إلى العمل الجماعي:نجد في بعض المؤسسات أف أي تحسف في األداء ليس ثمرة القوىالعاممة في المؤسسة ككؿ و إنما ىو ثمرة إنتاج فردي يتحقؽ عمى نحو معيف.

-1منصوري الزيف ,ناصر مراد,مرجع سابؽ ,ص.18.
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 عدم اإلىتمام بإنسانية األفراد:إف أكثر المشكبلت صعوبة بالنسبة لممؤسسات الجزائرية تتعمؽ بتطويرالعامميف و اإلىتماـ بالعبلقات اإلنسانية.
فإذا كانت القيـ الروحية لممؤسسة و بشكؿ خاص فيما يتعمؽ بالنواحي اإلنسانية في عمؿ أحد العوامؿ
األساسية في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة نجد أف المؤسسات الجزائرية تركز بشكؿ أساسي عمى جانب مياـ
العمؿ الرسمية بيف الرئيس و المرؤوسيف و ال تعطي اإلىتماـ الكافي لمدور الذي يمكف أف تمعبو النواحي
الخاصة بالعبلقات بيف االفراد العامميف في تحسبف و تطوير العمؿ

1

 تدني مستويات الجودة و اإلنتاجية:عمى الرغـ مف تمؾ األىمية المتزايدة عف دور اإلنتاج نجد أفقصوره كما و نوعا يعتبر سببا رئيسيا مف أسباب تدني األداء بالمؤسسات الجزائرية .فأنواع السمع أو الخدمات
التي تقوـ المؤسسات الجزائرية بتقديميا لمجماىير و المستيمكيف سواء محميا أو خارجيا غير كافية ,و
األسباب التي أدت إلى ذلؾ كثيرة و أىميا عدـ اإلىتماـ بتييئة القوى العاممة لئلنتاج,ضعؼ المستوى الفني
لمعامميف في قطاع اإلنتاج و إرتفاع تكاليؼ اإلنتاج ,و كثرة المشاكؿ التي تصيب اآلالت و المعدات ,و عدـ
توافر المواد الخاـ بالجودة المطموبة ,و صعوبة إستيراد تكنولوجيا اإلنتاج.
 عدم مراعاة إحتياجات المستيمك و رغاباتو:إف معظـ المؤسسات العربية ليس لدييا خطة طويمةاألجؿ لدراسة إحتياجات المستيمؾ و رغباتو ,و عند توافر ىذه الخطة فغالبا ما يتـ التركيز عمى األجؿ
القصير حيث يكوف ىدفيا األساسي ىو تحقيؽ الربح دوف الوفاء بإحتياجات المستيمؾ و رغباتو ,2و في حالة
-1منصوري الزيف ,ناصر مراد ,نفس المرجع,ص.19.
-2صبلح الديف حسيف السيسي ,مرجع سابؽ,ص.178,177.
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وجود خطة قصيرة األجؿ فغالبا ما يتـ وضعيا بناءا عمى منطؽ التجربة و الخطأ و دوف دراسة مسبقة
الحتياجات العمبلء فمعظـ المؤسسات الجزائرية تقوـ بخدمة كؿ قطاعات السوؽ دوف معرفة الرغبات و
الصفات الخاصة و الدوافع العامة لكؿ قطاع مف ىذه القطاعات و محاولة إشباع ىذه الدوافع و الرغبات.
شيوع األنماط اإلدارية المتسمطة و المتصمبة:يمكف وصؼ أسموب اإلدارة لبعض المديريف فيالمؤسسات الجزائرية بالتسمط و اإلندفاع و اإلنفرادية و عدـ تقبؿ المناقشة لما يصدره مف أوامر أو ق اررات,
ىذا باإلضافة إلى اإلىتماـ بمصمحتيـ بغض النظر عف الصالح العاـ.
 اختالل سياسات األفراد:ىناؾ تبايف واضح في النواحي المتعمقة بسياسات األفراد مف إختيار و تدريبوتحفيز فبعض المؤسسات الجزائرية– عمى سبيؿ المثاؿ – ال تيتـ باختيار العامميف لمعمؿ فييا مف خبلؿ
البحث عنيـ في الجامعات المشيود ليا بالكفاءات بؿ تجد أف األسموب األكثر استخداما ىو االعبلف أو
قبوؿ األفراد الذيف تفرضيـ القوى العاممة  .و بالنسبة لمتدريب أسفرت العديد مف الدراسات الميدانية و النظرية
في كثير مف المؤسسات الجزائرية بأف نتائجو تنحصر في زيادة المعمومات لممدربيف دوف أف تحقؽ ىذه
المعمومات الجديدة قدرة أفضؿ عمى حؿ مشكبلت العمؿ مما يؤدي إلى ىدر كثير مف الجيد و التكاليؼ التي
تبذؿ في مجاؿ التدريب وبما يقمؿ مف فاعميتو  .و التدريب في المؤسسات األساسية تتواله أجيزة خارجية ،
ولذا فميما كانت درجة الكفاءة و العمـ و الخبرة و اإلخبلص لدى القائميف عمييا فإنيا ال تزاؿ بعيدة عف
معايشة العمؿ وطبيعة المشاكؿ داخؿ الوحدة اإلنتاجية  .وفيما يتعمؽ باألجور و الحوافز توضح البيانات
المتاحة في بعض المؤسسات الجزائرية حقيقة ىامة  ،وىي عدـ رضا العامميف عف رواتبيـ وعدـ إقناعيـ
بسبلمة نظـ الحوافز وعدالتيا  ،مما يؤثر تأثي ار سمبيا عمى مستويات األداء .

-1صبلح الديف حسيف السيسي ,مرجع نفسو.
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المطمب الثالث:مقومات تحقيق التنمية اإلقتصادية في ظل إعتماد مقاربة الجودة الشاممة
لمحد مف المعوقات التي تقؼ أماـ المؤسسات التي تقؼ أماـ المؤسسات الجزائرية في تطبيقيا إلدارة
الجودة الشاممة و التي مف خبلليا تخمؽ لئلقتصاد الجزائري قيمة مضافة و التي بدورىا تحقؽ التنمية
اإلقتصادية المستدامة لمببلد البد مف وجود مقومات لتفعيؿ إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الجزائرية و
مف المقومات:
_ ال بد لممؤسسات الجزائرية مف أف تضع تنظيما يتسـ بالمرونة و التوازف بيف إحتياجاتيا والبيئة التي
تعيش فييا ومما يجعؿ منيا نظاما متجددا ال يقؼ عند شكؿ ثابت وجامد  ،ومف ثـ تحقيؽ ىدفيا األسمى
وىو االستمرار و البقاء في بيئة األعماؿ  .كما يجب أف تؤكد المؤسسات العربية عمى ضرورة تحمي العامميف
فييا بنوع مف االستقبلؿ و المرونة في تأدية األعماؿ  .ولذا يجب أف تصمـ الوظائؼ بحيث تضمف تنوعا
في المياـ و األنشطة المحددة لمعمؿ  ،باإلضافة إلى زيادة مسؤولية العمؿ بحيث يتطمب مستوى أعمى مف
المعرفة ويعطي القائـ بو حرية أكبر في التصرؼ ودرجة أكبر مف االستقبللية والرقابة عمى عممو كما يعطيو
الشعور بأىمية العمؿ في إبراز ذاتيتو .
_ ضرورة تنمية واعادة تقييـ مجيودات البحث والتطوير في المؤسسات الجزائرية وذلؾ في إطار عمؿ
ثقافي داخمي يشمؿ جميع األقساـ داخؿ المؤسسة مع تشجيع األفراد داخؿ ىذه األقساـ عمى تقديـ اقتراحاتيـ
والتي تقود إلى االبتكار والتجديد  .ىذا باإلضافة إلى إعادة النظر في تعزيز االعتمادات المالية المخصصة
لمبحث والتطوير وطريقة توزيعيا تحقؽ اليدؼ المنشود مف ورائيا.
_ إنشاء شبكات إتصاالت فعالة داخؿ المؤسسات الجزائرية ,عمى أف تتـ ىذه اإلتصاالت في جميع
اإلتصاالت في جميع اإلتجاىات و بمختمؼ الوسائؿ الممكنة سواء كانت مباشر أو غير مباشرة.
-1صبلح الديف حسيف السيسي ,نفس المرجع,ص.181,180.
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_ التأكيد عمى قيمة العمؿ الجماعي داخؿ المؤسسات الجزائرية ,و إعتبار مسؤولية تنفيذ العمؿ مسؤولية
جماعية بيف األفراد.
_ إستخداـ الحوافز اإليجابية كعامؿ أساسي لتحسيف األداء اإلداري و بصفة خاصة الحوافز
المعنوية,بإعتبارىا مف أكثر طرؽ التحفيز التي يمكف التحكـ فييا مف قبؿ المديريف عمى خبلؼ الرواتب و
الترقيات و التي يصعب عمى المدير التحكـ فييا في كثير مف األحواؿ كنتيجة لعنصر الزمف في الترقية ,أو
التشريعات الحكومية التي تحد مف تضخـ الرواتب.
_ إف زيادة اإلنتاج و تحسيف جودتو بالمؤسسات الجزائرية يحتاج إلى جيد منظـ و تخطيط مترابط بيف
مختمؼ مواقع اإلنتاج مع ضرورة إقتناع اإلدارة العميا بأىمية الجودة و إستخداـ التكنولوجيا الحديثة في
مجاالت اإلنتاج و العمؿ عمى تبسيط طرؽ و أساليب اإلنتاج بحيث يمكف إستخداـ المواد الخاـ بأحدث
األساليب الفنية .ىذا باإلضافة إلى ضرورة تخصيص مراكز متطورة لصيانة اآلالت و المعدات و تحديد
نسبة دائمة و كافية مف المخصصات المالية بالمنشأة لمصرؼ عمى بحوث المنتج عبلوة عمى إيجاد نوع مف
التنسيؽ و التكامؿ بيف قسـ الجودة و األقساـ األخرى داخؿ المشروع و تبني ثقافة لممنظمة تسيـ في جعؿ
ىدؼ الجودة شامبل و مقبوال عمى مستوى الشركة ككؿ.
_ يجب العمؿ عمى تنمية اإلىتماـ بجودة المنتجات لدى العامميف و األخذ بنظاـ صناديؽ اإلقتراحات مع
ضرورة توافر جياز مخصص لدراستيا و مكافأة أصحاب اإلقتراحات المثمرة ,إضافة إلى تطبيؽ منيج
حمقات الجودة و تعميميا بالمؤسسات الجزائرية فمـ تعد ىذه الحمقات مقصورة عمى خطوط اإلنتاج فقط بؿ
يمكننا اليوـ تطبيقيا في البنوؾ ,و معاىد التدريب و شركات الطيراف ,و مؤسسات التسويؽ و غيرىا مف
المؤسسات.

1

 -1صبلح الديف حسيف السيسي ,نفس المرجع183,182,
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_ يجب عمى الجزائر أف تعمؿ جاىدة عمى إيجاد صمة وثيقة مع المستفيديف مف الخدمات أو الراغبيف
في السمع التي تقدميا بالقدر الذي يجعؿ عمميات اإلبتكارو التجديد جيودا موظفة لخدمتيـ ،و بعبارة أخرى
لكي يتحقؽ النجاح لممؤسسات الجزائرية في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة فبلبد مف تغيير إتجاىاتيا نحو
المستيمؾ و إعطائو إىتماما خاصا و إعتباره مصد ار أساسيا لكؿ ق اررات المشروع إقتناعا منيا أنو غالبية
األفكار ال ترد مف مختبرات البحث و التطوير و لكف مف جانب العمبلء أنفسيـ.
_ الدراسة الموضوعية المتأنية لمواقع العممي الذي يحكـ أو ينظـ القوانيف التي تعمؿ في ظميا المؤسسات
الجزائرية بما يحقؽ التناسؽ بيف القوانيف المختمفة بحيث ال يأتي بعضيا معارضا مع قوانيف أخرى سارية و
ذلؾ خبلؿ طرح القوانيف لممناقشة بوسطة الجيات المعنية بتطبيقيا و ذلؾ قبؿ إقرارىا.
_ التأكيد عمى وضع إستراتيجية صناعية واضحة لممؤسسات الجزائرية ,عمى أف تقوـ اإلستراتيجية عمى
إختبار و إنتقاء عدد محدود مف الصناعات أو أوجو النشاط التي تتطمب مف الدولة رعاية خاصة عمى أف
ترعى إمكانيات التقدـ الفني و التكنولوجي المستقبمي بكؿ الصور،و مبلحقتو تطورات اإلنتاج مف الخارج و
اآلثار التكنولوجية المرتبطة بالتخصص في أحد الفروع عمى مختمؼ أوجو النشاط اإلنتاجي.
_ ينبغي عمى دور النشر و اإلعبلـ في الدولة إستخداـ وسائميا مف جرائد يومية و مجبلت و إذاعة في
نشر الوعي بالجودة في جميع األعماؿ ميما كاف نوعيا ,و إعتبار أف الجودة ىي مسؤولية كؿ مواطف يرغب
في اإلرتقاء ببمده و الوصوؿ بمنتجاتيا إلى مراكز تنافسية متميزة.

 -1صبلح الديف حسيف السيسي ,مرجع نفسو.
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مف خبلؿ دراستنا ليذا الفصؿ نستنتج أف اإلقتصاد الجزائري يعاني مف العديد مف المشكبلت التي
تعرقؿ مسيرتو التنموية  ,حيث ىناؾ عدـ توازف في المؤشرات اإلقتصادية الكمية أو الجزئية  ,فرغـ
اإلصبلحات اإلقتصادية المنتيجة في إطار الخطط التنموية لمدولة الجزائرية منذ  1989إال أف نتائجيا
ضعيفة مقارنة مع األمواؿ المخصصة ليا ,و كؿ ذلؾ سببو تركيز الجزائر عمى مصدر واحد و وحيد لتحسيف
الوضع اإلقتصادي و المتمثؿ في مورد البتروؿ ,و مع محاولة الجزائر الخروج مف ىذا المشكؿ سعت إلى
إيجاد إستراتي جية جديدة تساعد عمى تأىيؿ المؤسسات الجزائرية و تحسيف طرؽ العمؿ فييا ,فمجأت إلى
مدخؿ إدارة الجودة الشاممة مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ ,فسخرت كؿ اإلمكانيات البلزمة لذلؾ مف خبلؿ وضع
قوانيف و تشريعات خاصة بالرقابة عمى الجودة و ضمانيا فضبل عف قوانيف تيتـ و تمزـ األطراؼ المعنية
بحماية المستيمؾ و تمبية حاجاتو و التنبؤ باحتياجاتو المستقبمية .و قامت الجزائر كذلؾ بإدخاؿ ثقافة الجودة
في المجتمع الجزائري و المحيط اإلقتصادي مف خبلؿ إنشاء العديد مف المعاىد الخاصة بالتقييس و الرقابة
عمى الجودة  ,باإلضافة إلى إنشاء جائزة لمجودة عمى مستوى الجزائر لزيادة المنافسة و بروز المنتجات
الجزائرية في األسواؽ العالمية ,و في ظؿ ىذه اإلمكانيات وجدت بعض المؤسسات المتحصمة عمى شيادة
اإليزو منيا مف حققت نتائج مرضية و منيا مف تحصمت عمييا مف أجؿ صورتيا الخارجية أماـ األسواؽ
العالمية.
و في األخير نقوؿ أف مسيرة الجزائر التنموية تسير بوتيرة متباطئة لف تمكنيا مف تحقيؽ التطور
المطموب و المحاؽ بالدوؿ المجاورة فقط و التي تحقؽ نتائج جيدة ,أما بالنسبة لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة
فنجد أف الجزائر لـ تييئ المناخ المبلئـ لوضع مثؿ ىذا المدخؿ داخؿ مؤسساتيا ,و ىذا مف األسباب
األساسية التي أدت إلى فشؿ اإلصبلحات الخاصة بالجودة
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بعد الدراسة النظرية و التطبيقية لموضوع"دور إدارة الجودة الشاممة في تحقيق التنمية اإلقتصادية في
الجزائر"إتضح لنا أف إلدارة الجودة الشاممة دور ميـ في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية و تجسيد أىدافيا عمى
أرض الواقع و ذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى تحسيف و تطوير أداء المؤسسات و اإلستجابة لمتطمبات الزبائف.
كما تعمؿ إدارة الجودة الشاممة عمى خمؽ قيمة مضافة لممؤسسات مف خبلؿ الزيادة في اإلنتاجية ,و تجدر
اإلشارة ىنا إلى أف مفيوـ الجودة ال يقتصر عمى جودة المنتج فقط بؿ يتعدى ذلؾ ليشمؿ جميع مستويات
المؤسسة حيث تعمؿ عمى تحسيف و تطوير أداء العامميف و كذلؾ التغيير في نمط الوظائؼ و عممية
التسيير.
و تعتبر الجزائر مف الدوؿ التي إنتيجت مدخؿ إدارة الجودة الشاممة خاصة بعد تحرير التجارة و فتح
أسواقيا لممتعامميف اإلقتصادييف األجانب و ىذا بيدؼ حماية زبائنيا و تأىيؿ مؤسساتيا و تحسيف آدائيا مف
أجؿ ضماف بقائيا و تفوقيا و إستم ارريتيا ,بحيث بذلت الجزائر جيودا كبيرة مف أجؿ النيوض بإقتصادىا مف
خبلؿ وضع العديد مف اإلصبلحات اإلقتصادية الكفيمة بتحقيقو ,و تعتبر إدارة الجودة الشاممة أحد ىذه
اإلصبلحات التي تدعـ بيا الجزائر سياستيا التنموية.
و لقد مكف ىذا الموضوع مف تأكيد فرضيات الدراسة التي تـ إثباتيا مف خبلؿ الدراسة النظرية و
التطبيقية لموضوعنا:
"-1إن اإلستخدام المتكامل إلدارة الجودة الشاممة يؤدي إلى المساىمة اإليجابية في تحقيق التنمية
اإلقتصادية" حيث توصمنا مف خبلؿ ىذه الدراسة بأف إدارة الجودة الشاممة تأخذ معناىا المتكامؿ لتشمؿ جميع
مستويات المؤسسة ,فيي تركز عمى تحقيؽ رضا العميؿ و إعتباره شريؾ في المؤسسة ,كما أنيا تنظر إلى
التحسيف و التطوير عمى أنو عممية مستمرة ال تنتيي.
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إلى جانب تركيزه عمى مشاركة جميع العامميف و تمكينيـ مف المساىمة في عممية إتخاذ القرار و بالتالي
غرس اإلنتماء فييـ لممؤسسة و بالتالي يمكف القوؿ أف إدارة الجودة الشاممة ىي عبارة عف عممية مستمرة و
متكاممة تتضافر فييا جيود مجموعة مف العناصر ,حيث ال يمكف فصؿ ىذه العناصر أو التركيز عمى
عنصر و التخمي عف آخر ,و ىذا ىو سر نجاح ىذه الفمسفة و اإلستفادة القصوى مف نتائجيا إذ أنيا
تعتبر بمثابة سمسمة مترابطة كؿ حمقة فييا تكمؿ األخرى ,إف فقدت حمقة تفككت السمسمة بالتالي تصبح فمسفة
إدارة الجودة الشاممة غير مجدية.
"-2يؤدي تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة إلى الرفع مف مؤشرات التنمية اإلقتصادية في الجزائر" و
توصمنا في ىذه الفرضية إلى أنو عندما تـ تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة في إطار اإلصبلحات
اإلقتصادية المتبعة في الجزائر حققت نوعا ما نتائج مرضية مف خبلؿ اإلحصائيات و البيانات المقدمة
سالفا ,باإلضافة إلى تجسيد معايير إدارة الجودة الشاممة عمى أرض الواقع و المتمثمة في التركيز عمى
المستيمؾ و حمايتو مف مخاطر المنتوجات المقمدة المعروضة في السوؽ مف خبلؿ وضع أجيزة مكمفة
بالرقابة عمى جودة ىذه المنتوجات و كذا توعية المستيمؾ بثقافة اإلستيبلؾ حيث يقوـ قطاع التجارة المتمثؿ
في و ازرة التجارة بعقد ندوات و مؤتمرات و حمبلت تحسيسية تنادي بأىمية المنتوجات الجزائرية التي بحسبيـ
تتوفر عمى معايير الجودة ,باإلضافة إلى حماية المستيمؾ و تمبية حاجياتو ىناؾ معيار تنمية الموارد البشرية
و تجويدىا حيث إىتمت الجزائر بالعنصر البشري و تجسد ذلؾ مف خبلؿ سياستي جودة التعميـ العالي و
التكويف الميني باعتبارىما عنصراف بارزاف في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية و زيادة معدالت النمو ,و يتحقؽ
ذلؾ مف خبلؿ إعداد الكفاءات و اإلطارات داخؿ مؤسسات التعميـ و التكويف مع ما يتوافؽ و السوؽ
اإلقتصادي.
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و بالتالي يمكف القوؿ أف الجزائر تسير بوتيرة متباطئة في تطبيقيا لمعايير إدارة الجودة و ىذا بسبب
التحديات المذكورة سابقا ,رغـ ىذا ال ينكر جاحد بعض النتائج المحققة في بعض المؤسسات اإلقتصادية
التي تمتمؾ المؤىبلت و الكفاءات و إمتبلكيا لممواصفات القياسية العالمية اإليزو.
"-3عدم تطبيق معايير إدارة الجودة الشاممة يساىم في ضعف المؤشرات اإلقتصادية لمجزائر".توصمنا
في ىذه الدراسة عمى أنو رغـ تطبيؽ الجزائر لبعض مف معايير الجودة و تحقيقيا لبعض النتائج إال أنيا لـ
تتمكف مف الرفع مف مستوى مؤسساتيا و زيادة مردوديتيا مقارنة بدوؿ المغرب العربي مثؿ تونس و المغرب
باإلضافة إلى مصر ,بحيث تعتبر مف أضعؼ الدوؿ مف ناحية المؤشرات الخاصة بالجودة و تطبيؽ معايير
اإليزو.
و بعد ما تطرقنا إلى مختمؼ المفاىيـ النظرية و التطبيقية ,خمصت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا: تعتبر الجودة سبلح إستراتيجي بالنسبة لمدولة و مؤسساتيا ,و ذلؾ ألنيا تحقؽ تنمية إقتصادية ,و ىيالقاعدة التي تبني عمييا العديد مف مفاىيـ فمسفة الجودة الشاممة و نقطة األساس فييا.
إف إدارؾ الجودة الشاممة ىي مدخؿ و أسموب شامؿ لمعمؿ يتضمف جميع األنشطة و العمميات واألفراد في جميع أجزاء المؤسسة في منظومة متكاممة.
إف تمبية و إشباع حاجات العمبلء الحالية و المستقبمية ىي جوىر إدارة الجودة الشاممة.إف إدارة الجودة الشاممة ال تنطبؽ فقط عمى عمميات إنتاج السمع التي يتـ تقديميا لمعمبلء بؿ أيضاعمى عمميات إنتاج الخدمات.
تعمؿ إدارة الجودة الشاممة في إطار تحديد رسالة و رؤية لممؤسسة يتـ تحديدىا في إطار خطة عامةلممؤسسة.
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 يعتمد نجاح إدارة الجودة الشاممة عمى العنصر البشري مف حيث تدريب األفراد العامميف و زيادةمياراتيـ و قدراتيـ و زيادة الحوافز المقدمة ليـ بشكؿ يساعد عمى إيجاد المناخ التنظيمي المبلئـ و المناسب
لممؤسسة.
يعزز مدخؿ إدارة الجودة الشاممة الموقع التنافسي لممؤسسات طالما يجري التركيز مف خبللو عمى تقديـالسمعة أو الخدمة ذات الجودة العالية لمزبوف ,و بالتالي زيادة اإلنتاج بأقؿ التكاليؼ.
 إدارة الجودة الشاممة فمسفة ال تعتمد عؿ تحقيؽ النجاح في األجؿ القصير و إنما ىي إستراتيجيةطويمة المدى لمنمو و النجاح.
 الجودة ىي فمسفة تقوـ عمى التحسيف المستمر الذي ال ينتيي عند حد معيف بؿ ىو عممية مستمرةغير منتيية نظ ار لتغير األىداؼ و الظروؼ.
يسمح الدور اإلستراتيجي لمجودة الشاممة في تفعيؿ وظيفة كؿ مف اإلنتاج األنظؼ و المورد البشريالمؤىؿ و الميزة التنافسية الفعالة.
 تعتبر المواصفات القياسية " إيزو" كمعايير تعتمد عمييا المؤسسات في بناء نظاـ الجودة الشاممة مفأجؿ تقديـ منتجات و خدمات ذات جودة مقبولة عمى المستوى المحمي و العالمي.
 طبقت الجزائر مدخؿ إدارة الجودة الشاممة تدعيما منيا لسياسة اإلصبلح اإلقتصادي. تسعى الجزائر إلى تأىيؿ مؤسساتيا و العمؿ عمى زيادة اإلنتاجية بيا مف خبلؿ نشر ثقافة الجودة والتحسيس بمدى أىميتيا بإعتباره أسموب إداري جديد يضمف البقاء و اإلستمرار ليذه المؤسسات و المنافسة
في األسواؽ الخارجية.
 وضعت الجزائر ترسانة مف القوانيف و التشريعات المتعمقة بالرقابة عمى الجودة ,و كمفت أجيزة لمقياـبعممية الرقابة مما يخفض مف نسبة التقميد و المخاطر الموجودة جراء إستيبلؾ المنتوجات.
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 غياب الكفاءات البشرية البلزمة رغـ ما خصصتو الجزائر لمتعميـ و التكويف. يعتبر تجسيد معايير الجودة الشاممة في المؤسسات الجزائرية غير فعاؿ و ىذا راجع إلى العديد مفالمعيقات التي تقؼ أماـ تحقيؽ ذلؾ و منيا ىي غياب ثقافة الجودة لدى العامميف و المجتمع ككؿ ,باإلضافة
إلى غياب دور اإلدارة العميا التي تفتقد إلى اإلرادة مف أجؿ تفعيؿ دور ىذه المعايير.
المقترحات:
بناءا عمى النتائج المتوصؿ إلييا نقترح مايمي:
 ضرورة نشر ثقافة الجودة ثقافة الجودة في كؿ وحدات المؤسسة و المجتمع الجزائري. ضرورة توفير اإلرادة السياسية في تنفيذ برامج اإلصبلح الخاصة بالجودة الشاممة. ضرورة إقتناع اإلدارة العميا بفمسفة إدارة الجودة الشاممة ,و تطبيؽ جميع مبادئيا. التقرب أكثر مف الزبوف و عدـ تيميشو و إدماجو في جو المؤسسة.ضرورة توفير كؿ اإلمكانيات البلزمة مف أجؿ تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة.إجراء ندوات و لقاءات تحسيسية لتعريؼ المؤسسات الجزائرية بأىمية الجودة الشاممة.تفعيؿ دور وسائؿ اإلعبلـ في اإلعبلف عف دور إدارة الجودة الشاممة في تدعيـ التنمية اإلقتصادية فيالجزائر.
 تكثيؼ التعاوف العربي و المغاربي و العالمي في مجاؿ الجودة و التقييس.العمؿ عمى إنشاء شبكة معمومات عمى المستوى الوطني ,لتوفير كافة المعمومات الضرورية الخاصةبطرؽ تحسيف الجودة.
و في األخير نقوؿ أف إستراتيجية إدارة الجودة الشاممة تساىـ بشكؿ كبير في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية,
و أنيا مدخؿ ىاـ مف مداخؿ تحقيؽ النمو الوصوؿ إلى الريادة.,
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الخاتمة
أما بالنسبة لدور إدارة الجودة في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية في الجزائر فمـ تكف ليا الدور الفعاؿ
و ىذا راجع إلى طبيعة التركيبة المجتمعية مف جية و المتغيرات البيئية مف جية ثانية فميس مف المعقوؿ
جمب أسموب جديد نشأ في بيئة مغايرة ووضعو في بيئة أخرى مغايرة تماما دوف األخذ بعيف اإلعتبار ضرورة
وضع نموذج خاص متعمؽ بالجودة يتوافؽ و طبيعة المجتمع.
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ق ائمة المصادر
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قائمة المصادر و المراجع

المراجع بالمغة العربية:
أوال:المصادر:
 .1القرآف الكريـ.
ثانيا:النصوص القانونية:
أ .القوانين:
 -1الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المادة  75مف قانوف رقـ  ,90/8المتعمؽ بالبمدية ,المؤرخ في
 ,6/4/1990الجريدة الرسمية ,العدد ,15الصادرة في .7/4/1990
-2

الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المادة  2مف قانوف رقـ  90/31المتعمؽ

بالجمعيات  ,المؤرخ في  ,4/12/1990الجريدة الرسمية  ,العدد ,53الصادرة بتارخ
.5/12/1990
 -3الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,قانوف رقـ  90/9المتعمؽ بالوالية ,الجريدة الرسمية ,العدد,15
الصادرة في.7/4/1990
 -4الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,قانوف رقـ  ,09/03المؤرخ في  25فيفري ,2009يتعمؽ بحماية
المستيمؾ و قمع الغش ,الجريدة الرسمية ,العدد ,15الصادرة في  8مارس .2009
ب .المراسيم التنفيذية:
 -1الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المادة  2مف المرسوـ التنفيذي رقـ  92/272المؤرخ في
 ,06/07/1992الذي يحدد تكويف المجمس الوطني لحماية المستيمكيف و اختصاصاتو ,الجريدة الرسمية,
العدد ,52الصادرة في .52/08/1992
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 -2الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المادة  6مف المرسوـ التنفيذي رقـ  207/94المؤرخ في 26
جويمية  1994يحدد صبلحيات وزير التجارة ,الجريدة الرسمية  ,العدد ,47الصادرة في  20جويمية 1994.
 -3الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوـ التنفيذي رقـ  ,05/464المؤرخ في  6ديسمبر
,2005يتعمؽ بالتقييس و سيره,الجريدة الرسمية,العدد ,80الصادرة في  11ديسمبر .2005
 -4الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوـ التنفيذي رقـ  ,89/147المؤرخ في 08/08/1989
المتعمؽ بالمركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزـ و تنظيمو و عممو ,الجريدة الرسمية العدد ,33الصادرة
بتاريخ .09/08/1989
 -5الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوـ التنفيذي رقـ  94/208المؤرخ في ,16/07/1994
يتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية في و ازرة التجارة ,الجريدة الرسمية ,العدد ,47الصادرة في .20/07/1994
 -6الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوـ التنفيذي رقـ  96/355المؤرخ في 19/10/1996
يتضمف إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحاليؿ النوعية و سيرىا ,الجريدة الرسمية ,عدد ,62الصادرة
في.20/10/1996:
 -7الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,المرسوـ التنفيذي رقـ 146/87المؤرخ في,1987/6/30
المتعمؽ بإنشاء مكاتب الصحة البمدية ,الجريدة الرسمية ,العدد ,27الصادرة في .1987/7/1
 -8الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,مرسوـ تنفيذي رقـ  14/153المؤرخ في  30أفريؿ 2014
يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحميؿ الجودة و استغبلليا  ,الجريدة الرسمية  ,العدد  ,28الصادرة في 14
ماي .2014
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 -9الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,المرسوـ التنفيذي رقـ  94/210المؤرخ في , 16/07/1994
يتضمف إنشاء مفتشية مركزية لمتحقيقات اإلقتصادية و قمع الغش في و ازرة التجارة و يحدد إختصاصاتيا,
الجريدة الرسمية ,العدد,47الصادرة في .20/07/1994
ثالثا:الكتب:
 -1إبراىيـ حداد ,عواطؼ .إدارة الجودة الشاممة .عماف:دار الفكر ناشروف و موزعوف. 2009 ،
 -2أبو النصر,مدحت محمد  .أساسيات إدارة الجودة الشاممة.القاىرة:دار الفجر لمنشر و التوزيع.2008،
 -3أبوالنصر,مدحت محمد.إدارة منظمات المجتمع المدني_دراسة في الجمعيات األىمية مف منظور التمكيف
و الشراكة و الشفافية و المساءلة و القيادة و التطوع و التشبيؾ والجودة .القاىرة:إيتراؾ لمنشر و
التوزيع.2007،
 -4اإلقداحي ,ىشاـ محمود.التنمية اإلجتماعية و السياسية في الدوؿ النامية.اإلسكندرية:مؤسسة شباب
الجامعة.2012،
 -5بسيوني ,جابر أحمد،ميدلي ,محمد محمود.التنمية االقتصادية:مفاىيـ-نظريات-تطبيقات.االسكندرية:دار
الوفاء لدنيا النشر و الطباعة.2012،
 -6بكري ,كامؿ .التنمية االقتصادية .بيروت:دار النيضة العربية. 1986،
 -7بف شيرة ,مدني.اإلصبلح اإلقتصادي و سياسة التشغيؿ-التجربة الجزائرية.-عماف:دار حامد2008,
 -8بوحوش ,عمار .نظريات االدارة الحديثة في القرف العشريف .بيروت:دار الغرب اإلسبلمي.2006،
 -9بوكميش ,لعمى.إدارة الجودة الشاممة إيزو. 9000عماف :دار البداية.2011 ،

163

][Texte

قائمة المصادر و المراجع
 -10البيبلوي ,حسف حسيف و آخروف.الجودة الشاممة في التعميـ:مؤشرات تميز و معايير
االعتماد.عماف:دار المسيرة لمنشر و التوزيع.
 -11الترتوري ,محمد عوض.إدارة الجودة الشاممة في المكتبات و مراكز المعمومات الجامعية.عماف:دار
حامد.2008،
 -12جودة ,أحمد محفوظ.إدارة الجودة الشاممة:مفاىيـ وتطبيقات.عماف:دار وائؿ.2004،
 -13حامد محمود ,فداء  .إدارة الجودة الشاممة .عماف :دار البداية ناشروف وموزعوف.2011 ،
 -14الحريري ,رافدة عمر.القيادة و إدارة الجودة في التعميـ العالي.عماف:دار الثقافة.2010،
 -15حريـ ,حسيف .مبادئ اإلدارة الحديثة:النظريات و العمميات اإلدارية ووظائؼ المنظمة.عماف:دار و
مكتبة الحامد.2006 ،
 -16حمدي ,عبد العظيـ.المنيج العممي إلدارة الجودة الشاممة .االسكندرية :الدار الجامعية لمنشر.2007،
 -17الخطيب ,أحمد.إدارة الجودة الشاممة:تطبيقات تربوية.إربد:عالـ الكتب الحديث.2006،
 -18داودي ,الطيب.االستراتيجية الذاتية لتمويؿ التنمية االقتصادية.الجزائر:دار الفجر لمنشر و
التوزيع.2008،
-19الدرادكة ,مأموف سميماف.إدارة الجودة الشاممة و خدمة العمبلء.عماف:دار الصفاء لمنشرù. 2005
 -20الدماغ ,زياد جبلؿ.الصكوؾ االسبلمية و دورىا في التنمية االقتصادية.عماف:دار الثقافة،لمنشر و
التوزيع.2012،
 -21دوديف ,أحمد يوسؼ.إدارة الجودة الشاممة.عماف:األكاديميوف لمنشر و التوزيع.2014 ،
 -22الزيف ,منصور محمد.تشجيع اإلستثمار و أثره عمى التنمية اإلقتصادية.عماف:دار الراية.2012،
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 -23السامرائي ,ميدي بف صالح .إدارة الجودة الشاممة في القطاعيف اإلنتاجي والخدمي.عماف :دار
جرير.2006،
 -24السعيد أحمد ,محمد أشرؼ.الجودة الشاممة في المؤسسات التعميمية بيف رؤية ما بعد الحداثة الرؤية
اإلسبلمية.القاىرة:دار الجامعة الجديدة األ ازريطية.2008،
 -25السيسي ,صبلح الديف حسيف.تطبيؽ المعايير العالمية في إدارة الشركات إستراتيجية المنظمة في ظؿ
إدارة الجودة الشاممة.مصر:دار الكتاب لمنشر.2011,
 -26شاكر ,مجيد سوسف،الزيادات محمد عواد.إدارة الجودة الشاممة تطبيقات في الصناعة التعميـ.عماف:دار
الصفاء لمنشر و التوزيع.2007،
 -27الشرفات ,عمي جدوع.التنمية االقتصادية في العالـ العربي-الواقع..العوائؽ..سبؿ النيوض.-
األردف:دار جميس الزماف لمنشر و التوزيع. 2010،
 -28الطائي ,رعد عبد اهلل .عيسى قدادة ،إدارة الجودة الشاممة .االردف  :دار اليازوري .2008،
 -29عبد الستار ,محمد عمي .تطبيقات في إدارة الجودة الشاممة .عماف:دار المسيرة. 2008،
 -30عبد الفتاح ,محمود أحمد.إدارة الجودة الشاممة .القاىرة:المجموعة العربية لمتدريب و النشر. 2012،
 -31العزاوي ,محمد عبد الوىاب.إدارة الجودة الشاممة.األردف:دار اليازوري العممية لمنشر و التوزيع.2005،
 -32العزاوي,عبدالوىاب إدارة الجودة الشاممة:مدخؿ إستراتيجي تطبيقي.عماف:دا ارثراء لمنشر و
التوزيع.2010،
 -33العسؿ ,إبراىيـ حسيف .التنمية في الفكر اإلسبلمي مفاىيـ -عطاءات-معوقات-أساليب .بيروت :مجد
المؤسسة الجامعية لمدراسات و النشر و التوزيع.2006,
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 -34عمي ,السممي  ،إدارة الجودة الشاممة و متطمبات التأىؿ لئليزو . 9000دار الغريب لمطباعة و
النشر.1995،
 -35فيصؿ حسونة,إدارة الموارد البشرية,عماف:دار أسامة.2007,
 -36كاظـ ,حبيب .مفيوـ التنمية االقتصادية :النظرية االقتصادية .األردف :دار الفارابي لمنشر
التوزيع[،د.ت.ف] .
 -37المتياوي مصطفى,عائشة.سموؾ المستيمؾ:المفاىيـ و اإلستراتيجيات.ط،2القاىرة:مكتبة عيف
الشمس.1992,
 -38محمد محسف ,راوية.سمطاف ,محمد السعيد .الموارد البشرية-تنمية المديريف-تقييـ األداء.المتغيرات
البيئية-تعويضات األفراد ,مصر:دار التعميـ العالي.2014,
 -39مندور ,عصاـ عمر.التنمية االقتصادية و االجتماعية و التغيير الييكمي في الدوؿ العربية-
منيج،النظرية،القياس.-االسكندرية :دار التعميـ الجامعي.2011،
 -40الموسوي ,سناف.مفاىيـ إدارية معاصرة :نظرة عامة.عماف :مؤسسة الوراؽ.2002،
 -41اليادي ,نادية,محمد عبد الكريـ.اإلدارة لبيتر دريكر.القاىرة:الدار الدولية لمنشر و التوزيع.1996,
 -42الوادي ,محمد حسيف و آخروف.إدارة الجودة الشاممة في منظمات األعماؿ بيف النظرية و
التطبيؽ.عماف :دار و مكتبة الحامد لمنشر التوزيع.2012 ،
 -43يوسؼ ,ناصر.دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة دراسة مقارنة بالجزائر و
ماليزيا.بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية .2010 ,

رابعا:المجالت و الدوريات:
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 -1بارؾ ,نعيمة".تنمية الموارد البشرية وأىميتيا في تحسيف اإلنتاجية و تحقيؽ الميزة التنافسية".مجمة
إقتصاديات شماؿ إفريقيا،العدد السابع[,د.ت.].
 -2باشيوة لحسف,إستيعاب إدارة الجودة الشاممة و التميز في برامج مؤسسات التعميـ العالي الجزائرية,مجمة
العموـ اإلدارية و اإلقتصادية ,العدد:الثالث,جويمية 2009
 -3برحومة ,عبد الحميد,شريؼ مراد".الجودة الشاممة و مواصفات االيزو كأداة لتفعيؿ تنافسية المؤسسة
االقتصادية".مجمة أبحاث اقتصادية و إدارية,العدد الثالث.2008,
 -4بطاىر ,عمي".سياسات التحرير و اإلصبلح اإلقتصادي في الجزائر".مجمة إقتصاديات شماؿ
إفريقيا,العدد:األوؿ,الشمؼ(:د.ت.ف).
 -5بف جروة ,حكيـ".أثر إستخداـ أبعاد تسويؽ العبلقات في تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة-دراسة حالة
مؤسسة إتصاالت الجزائرفرع ورقمة."-مجمة الباحث،العدد.2012,11
 -6بف ناصر ,عيسى".اآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية لبرامج التكييؼ و التعديؿ في الجزائر"  .مجمة العموـ
اإلجتماعية و اإلنسانية  ,العدد ,7:ديسمبر.2002
 -7بوحفص حاكمي ,اإلصبلحات و النمو اإلقتصادي في شماؿ إفريقيا دراسة مقارنة بيف الجزائر-المغرب-
تونس" ,مجمة إقتصاديات شماؿ إفريقيا ,العدد:السابع.
 -8بوفميح ,نبيؿ" .دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش اإلقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة"-2000
."2010مجمة أبحاث إقتصادية و إدارية,العدد:الثاني عشر,ديسمبر2012
 ." ___________________ " . _____ ,______ -9مجمة األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية و
اإلنسانية ,العدد2013 ,9:
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 -10داودي ,الشيخ".اإلصبلحات اإلقتصادية في الجزائر و إشكالية البحث عف كفاءة المؤسسات
العامة".مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ اإلقتصادية و القانونية،المجمد,26:العدد:الثاني.2009,
 -11داودي ,الطيب".تقييـ إعادة ىيكمة المؤسسة اإلقتصادية العمومية الجزائرية".مجمة المفكر،العدد:الثالث,
فيفري.2008
 -12رزماف ,كريـ" .التنمية المستدامة في الجزائر مف خبلؿ برنامج اإلنعاش اإلقتصادي-2001
."2009مجمة أبحاث إقتصادية و إدارية ,العدد :السابع ,جواف.2010
 -13شتوح وليد ,مكانة نظاـ اإلدارة البيئية اإليزو 14000في تسيير المؤسسات الجزائرية ,مجمة الواحات
لمبحوث و الدراسات,المجمد,7العدد2014 ,2:
 -14كربالي ,بغداد.حمداني محمد".إستراتيجية وسياسات التنمية المستدامة في ظؿ التحوالت االقتصادية و
التكنولوجية بالجزائر".مجمة عموـ انسانية،العدد. 2010،45
 -15لعور ,بدرة .حماية المنافسة مف التعسؼ في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة لممستيمكيف وفقا
لقانوف المنافسة الجزائري .مجمة المفكر ,العدد:العاشر( ,د ت ف)
 -16مناصرية رشيد",أىمية الكفاءات البشرية في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة بالمؤسسة-دراسة حالة مؤسسة
سونطراؾ حاسي مسعود,"-مجمة الباحث,العدد.2012,11:
 -17يحياوي ,إلياـ".الجودة كمدخؿ لتحسيف األداء اإلنتاجي لممؤسسات الصناعية الجزائرية-دراسة حالة
بشركة اإلسمنت عيف التوتة(باتنة)" .مجمة الباحث,العدد.2007,5:
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خامسا:الدراسات الغير منشورة:
 -1أبزيز,حمزة ".تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات القطاع الخاص في الجزائر(دراسة حالة مؤسسة
مطاحف األحبلـ -شركة قنعوبة و إخوانو تقرت( .")-مذكرة ماستر غير منشورة) .جامعة محمد خيضر
بسكرة ,كمية الحقوؽ و العموـ السياسية,قسـ العموـ السياسية.2014,
 -2إسماعيؿ ,عميرة.دور المؤسسة العسكرية في التنمية االقتصادية لممجتمع الجزائري( .مذكرة ماجستير
غير منشورة)،جامعة الجزائر،كمية العموـ االنسانية و االجتماعية ،قسـ عمـ االجتماع.2009،
-3بف حافظ ,حمزة" .دور اإلصبلحات اإلقتصادية في تفعيؿ اإلستثمار األجنبي المباشر-دراسة حالة
الجزائر( ."2008-1989مذكرة ماجستير غير منشورة),جامعة منتوري قسنطينة ,كمية العموـ اإلقتصادية و
عموـ التسيير ,مدرسة الدكتوراه تسيير و مناجمنت.2011,
-4بوزيد ,نذيرة" .دور المسير في تسيير الكفاءات البشرية بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة-دراسة حالة
مجموعة مسيريف لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة( ."-مذكرة ماستر غير منشورة),جامعة قاصدي مرباح
ورقمة ,كمية العموـ اإلقتصادية و التجارية وعموـ التسيير,قسـ عموـ التسيير.2012,
 -5بوعناف ,نور الديف ".جودة الخدمات وأثرىا عمى رضا العمبلء دراسة ميدانية لممؤسسة المنائية
لسكيكدة(".مذكرة ماجستير غير منشورة),جامعة محمد بوضياؼ لمسيمة،قسـ عموـ التسيير.2007،
 -6زويف ,إيماف".دور الجيؿ الثاني مف اإلصبلحات اإلقتصادية في تحقيؽ التنمية-دراسة حالة الجزائر"-
(.مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير),جامعة منتوري قسنطينة ,كمية العموـ اإلقتصادية و عموـ التسيير ,قسـ عموـ
اإلقتصادية.2011,
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 -7السامرائي ,برىاف الديف حسيف".دور القيادة في تطبيؽ أسس و مبادئ إدارة الجودة الشاممة-دراسة
تطبيقية عمى مصنع سيراميؾ رأس الخيمة".مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير".األكاديمية العربية البريطانية
لمتعميـ العالي ،قسـ إدارة األعماؿ.2012،
 -8سايح,بوزيد".دور الحكـ الراشد في تحقيؽ التنمية المستدامة بالدوؿ العربية-حالة الجزائر(."-مذكرة لنيؿ
شيادة الدكتوراه)،جامعة أبي بكر بمقايد تممساف،كمية العموـ االقتصادية و عموـ التسييرو العموـ التجارية،قسـ
عموـ التسيير.2013،
 -9شعباني ,نواؿ".إلتزاـ المتدخؿ بضماف سبلمة المستيمؾ في ضوء قانوف حماية المستيمؾ و قمع
الغش"(.مذكرة ماجستير غير منشورة) ,جامعة مولود معمري تيزي وزو ,كمية و العموـ السياسية ,قسـ
الحقوؽ.2012,
 -10العتيبي,فالح شجاع فالح".مدى االلتزاـ بتطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة و أثرىا عمى مستوى أداء
الموارد البشرية-دراسة تطبيقية عمى إدارة الموارد البشرية في الحرس الوطني"(.مذكرة لنيؿ شيادة
الماجستير،جامعة الشرؽ األوسط ،كمية األعماؿ،قسـ إدارة األعماؿ.2010،
 -11عمماوي,أحمد ".دور الثقافة التنظيمية في تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة االقتصادية دراسة
حالة المؤسسة اإلقتصادية العمومية الجزائرية لصناعة األنابيب غرداية"( .مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة
الماجستير)،جامعة قاصدي مرباح ورقمة،كمية العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ التسيير،قسـ العموـ
االقتصادية .2010،
-12عمراوي,سمية".دور إدارة الجودة الشاممة في المؤسسة اإلقتصادية لممحافظة عمى البيئة-دراسة حالة
مركب المركب الوطاية بسكرة"(.مذكرة ماجستير غير منشورة),جامعة محمد خيضر بسكرة ,قسـ العموـ
اإلقتصادية.2009,
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-13كالـ,حبيبة".حماية المستيمؾ"(.مذكرة ماجستير غير منشورة) ,جامعة الجزائر ,كمية الحقوؽ العموـ
اإلدارية.2005 ,
 -14مموؾ ,منصؼ" .أثر إشياد الجودة عمى أداء المؤسسات الجزائرية-حالة المواصفات
( iso9000)2000دراسة إحصائية بالمؤسسة الوطنية ألجيزة القياس و المراقبة"( .مذكرة ماجستير غير
منشورة) ,جامعة فرحات عباس سطيؼ,كمية العموـ اإلقتصادية و عموـ التسيير ,قسـ عموـ التسيير.2010,
سادسا:الممتقيات والمؤتمرات العممية:
 -1حميد قروي,ميمود وعيؿ",أىمية الجودة الشاممة و مواصفات اإليزو isoفي تنافسية المؤسسة",الممتقى
الدولي الرابع حوؿ:المنافسة و اإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في
الدوؿ العربية
 -2بروش ,زيف الديف,بركاف يوسؼ ".مشروع تطبيؽ نظاـ ضماف الجودة في مؤسسات التعميـ العالي في
الجزائر الواقع و اآلفاؽ" ,المؤتمر العربي الثاني الدولي لضماف جودة التعميـ العالي(,د ب ف)2012,
-3

بوخمخـ ,عبد الفتاح,مصباح عائشة".دور اليقظة االستراتيجية في تنمية الميزة التنافسية لممؤسسة

االقتصادية".الممتقى الدولي الرابع حوؿ:المنافسة و اإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج
قطاع المحروقات في الدوؿ العربية.
 -4بوكحنوف عبد الحميد ",المنظومة التشريعية و القانونية المتعمقة بحماية المستيمؾ" ,يوـ دراسي حوؿ:
اإلصبلحات التشريعية و التنظيمية في القطاع التجاري ,و ازرة التجارة  ,األوراسي:يوـ.11/04/2007
 -5رايس ,مبروؾ،رايس عبد الحؽ".تحقيؽ تنمية إقتصادية مف خبلؿ تطوير المؤسسات الصغيرة و
المتوسطة تجربة الحكومة الجزائرية في":مخطط النشاط لترقية العمؿ و مكافحة البطالة".الممتقى الوطني
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حوؿ:واقع وآفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،جامعة الوادي
،كمية العموـ االقتصادية و التجارية و عموـ التسيير5-6 ،ماي.2013
 -7الزيف ،منصوري "،أىمية إدارة الجودة الشاممة في التعميـ العالي-حالة الجزائر ،"-المؤتمر العربي الدولي
لضماف جودة التعميـ,جامعة الزرقاء الخاصة األردف12/5/2011-10,
-8منصوري الزيف,ناصر مراد",إدارة الجودة الشاممة كمدخؿ إلدامة التميز و التنافسية في منظمات
األعماؿ-مف خبلؿ تجربة المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية,"-ممتقى دولي حوؿ:المنافسة و اإلستراتيجيات
التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدوؿ العربية,جامعة سعد دحمب البميدة الجزائر
 -9سمبللي ,يحضية".إدارة الجودة الشاممة مدخؿ لتطوير الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية".ممتقى
وطني األوؿ حوؿ":المؤسسة االقتصادية الجزائرية و تحديات المناخ االقتصادي الجديد"،جامعة ورقمة22-،
23أفريؿ.2003
 -10عمي ,عبد اهلل .مداح لخضر"،إدارة الجودة الشاممة أساس التحسيف و التطوير في مؤسسات التعميـ
العالي.الممتقى الوطني الرابع لمبيداغوجيا بعنواف:ضماف جودة التعميـ العالي-المبررات و المتطمبات-
،جامعة محمد خيضر.بسكرة،كمية العموـ اإلنسانية و االجتماعية،قسـ عمـ االجتماع.2008،
 -11الوافي الطيب",تطبيؽ النظاـ التعميمي الجديد LMDكأساس لتحقيؽ الجودة في الجامعة الجزائرية",
المؤتمر السنوي الرابع لممنظمة العربية لضماف الجودة في التعميـ بعنواف:آليات التوافؽ و المعايير المشتركة
لضماف الجودة و اإلعتماد األكاديمي في التعميـ ,القاىرة 3-2:سبتمبر2012
 12مقاوسي صميحة،جمعوني ىند،االقتصاد الجزائري:قراءات حديثة في التنمية،ممتقى وطني حوؿ مقاربات
نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية،جامعة الحاج لخضر-باتنة،-كمية العموـ االقتصادية وعموـ
التسيير.2010،
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 13يختار عبد القادر،عبد الرحماف عبد القادر،دور الحكـ الراشد في تحقيؽ التنمية االقتصادية ،المؤتمر
العالمي الثامف لبلقتصاد و التمويؿ اإلسبلمي بعنواف:النـ المستداـ و التنمية االقتصادية الشاممة مف المنظور
اإلسبلمي،الدوحة :18-19ديسمبر.2011
سابعا:الوثائق و التقارير
 _1المجمس التنفيذي لصندوؽ النقد الدولي ,تقرير يتعمؽ ب":مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لعاـ,"2014
 11ديسمبر2014
 _2مديرية التجارة لوالية المسيمة ,نبذة تاريخية عف حماية المستيمؾ,خمية اإلعبلـ و اإلتصاؿ و البرمجيات.
 _3و ازرة التجارة  ،اليوـ الدراسي حوؿ موضوع "اإلصبلحات التشريعية و التنظيمية في قطاع التجارة "،
األوراسي  :يوـ  11أفريؿ .2007

 المراجع بالمغة اإلنجميزية:
A. The book :
; 1-Sallis Edward ; Total Quality Managment In Education ; London : Kogan Page
3rd ; 2002 .
B. The journals :
;"Bhupendra Ratha ; Lecture School Of Library: "total quality managment

1-

And Information Science, Deir Ahila University ; Indro
2-Maruis Popa, Method And Techniques Of Quality Managment For Ici Audit
Processes Journal Of Mobile, Embedded And Distribut Ed Systems, Vol : Iii, No :
.

3, 2011.

3-Vill Tuomi, Quality Managment In Public Sector : What Kind Of Quality
Managment There Is And How It Is Implemented-Som Cases Form Universities
Academic Libraries And Health Care Services Between The Years 2000-2010,
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Selection Of Articles, Acta Wasaensia, University Of Vaasa.Finland, Faculty Of
Technology Département Of Prodaction, 2012
C. Memoires :
1-Hussein Al-Amri, Ali Abdullah".The Total Quality Managmenpractices In
Yemeni Public Universities" .)The Degree Of Master Of Science Technology
Managment And Business( ; University Tun Hussein On Malazia ; 2012.
2-Kasongo, Clement, Moono Michael. "Factores That Lead To A Successful
TQM Implementation :A Case Study On The Zambian Tourism Industry". )Degree
Master in Programme In Business Managment.Serveces And Customer
Relationship Managment(,Lourea University Of Aplied Sciences.”
3-Mohamed

Samy Mohsen,Mohamed Adel. "The Introduction Of A Total

Quality Managment Culture In Hotels". )Thesis Sebmitted In Partial Fulfilment Of
The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy( ; University Of
Wales Instilute ; Gardiff ; U K Under Supervision ; Gardiff School Of
Managment ; 2009.
4-Munos Casos, Alejandro. "Total Quality Managment :Quality.Cultur.Leadership
And Motivation". )Degree Master ; Politecnico Di Milano( ; Corso Di Lourea
Magistral In Ingeneria Gestionale ; Dibartinonto D Ingegne Gistional ; 2011.
D. The document :
1-ISO8402 :1994 .Quality Managment And Quality Assurance-Vocabulary
E. Sites web :

1-Kristine DAYNES, Quality Is Free The Art Of Making Quality Web Sit :
Certain,Www.Freequality.Org/Documents/Training/Quality%2520free.Ppt
[Texte]
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2-Vidhu Shekhar Jha ; Himanshu. Joshi ; Rebevance Of Total Quality
Managment Or Busininess Excellence Strategy I Mplementation For Enterprise
Resource

Planning

(Erp)

_

Aconceptual

Study

Web

Sit : ;

Http

: //

Www.India_Total .Com / Btoday / 20000107 / Plus 6 Html.
: المراجع باللغة الفرنسية
a. DOCUMENT :
1-Minister Des Finances Direction Gènèrale Des Douanes, Statistiques Du
Commerce Escterieur De l’Algérie (Période Moi De Janvier2015.
2-Centre national de l’informatique et des statistiques.
b. INTERNET :
1-www.gov.mincommerce.dz.
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الفصؿ األوؿ:اإلطار المفاىيمي و النظري لمدراسة
المبحث األوؿ

إدارة الجودة الشاممة دراسة مفاىيمية.

74-11
45-11

المطمب األوؿ : :مفيوم و نشأة إدارة الجودة الشاممة.

26 -11

المطمب الثاني :متطمبات و مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاممة

29 -26

المطمب الثالث :رواد إدارة الجودة الشاممة و أىم إسياماتيم

38 -29

المطمب الرابع :معايير اإليزو و عالقتيا بإدارة الجودة الشاممة.

45 -39

المبحث الثاني:

 :المداخل النظرية المفسرة لوظيفة إدارة الجودة الشاممة في تحقيق التنمية اإلقتصادية.

58-46

المطمب األوؿ : :مدخؿ الميزة التنافسية.

50 -46

المطمب الثاني :مدخؿ رضا العميؿ.

54 -51

المطمب الثالث :مدخؿ تنمية المورد البشري.

58 -55

189

الفهرس
المبحث الثالث:

المبحث الثالث :مقاربة مفاىيمية لمتنمية اإلقتصادية.

73 -59

المطمب األوؿ :مفيوـ التنمية االقتصادية و تطورىا.

65 -59

المطمب الثاني :عناصر و أىداؼ التنمية اإلقتصادية.

67 -65

المطمب الثالث :متطمبات و مراحؿ التنمية اإلقتصادية.

70 -67

المطمب الرابع:إستراتيجيات التنمية اإلقتصادية

73-71

الفصؿ الثاني:معايير غدارة الجودة الشاممة و فمسفة التنمية اإلقتصادية

165-75

المبحث األوؿ:واقع اإلقتصاد الجزائري

109-76

المطمب األوؿ :اإلصبلحات االقتصادية و دعـ التنمية.

96-76

المطمب الثاني:محددات التنمية اإلقتصادية

104 -96

المطمب الثالث :اإلىتماـ بإدارة الجودة الشاممة لتدعيـ سياسة اإلصبلحات اإلقتصادية .

109-105

المبحث الثاني:

تطبيق المعايير الرقابية إلدارة الجودة عمى التنمية االقتصادية في

130 -110

الجزائر.

المطمب األوؿ :تطور عممية الرقابة عمى الجودة .

115 -110

المطمب الثاني :أجيزة الرقابة عؿ الجودة.

127 -115

المطمب لثالث :دور الرقابة عمى الجودة في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية.

130-128

190

الفهرس
المبحث الثالث:

دور تطبيق معايير جودة الموارد البشرية في تحقيق التنمية االقتصادية.

المطمب األوؿ :دور معيار تحسيف األداء المستداـ في تحقيؽ التنمية

142-131

138-132

اإلقتصادية في المؤسسات الجزائرية.

المطمب الثاني :دور معيار حماية المستيمؾ في تحسيف المؤشرات اإلقتصادية.

المبحث الرابع:

تقييم تطبيقات معايير إدارة الجودة الشاممة في تنمية االقتصاد الجزائري .

142-138

156 -143

المطمب األوؿ :واقع تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة و تحقيقيا لمتنمية اإلقتصادية.

149-143

المطمب الثاني :تحديات تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجزائر لتحقيؽ التنمية

152-149

اإلقتصادية
المطمب الثالث :مقومات التنمية اإلقتصادية الجزائرية في ظؿ إعتماد مقاربة الجودة

155-152

الشاممة.
الخاتمة

165-160

قائمة المراجع

180-166

قائمة الجداوؿ و األشكاؿ

182-181

قائمة المختصرات

191

183

الفهرس
الفيرس

186-184

ممخص الدراسة
الفيرس
ممخص الدراسة

192

186-184

