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قائمة المراجع
المالحق.

مقدمة:
تشهد الساحة العادلية تغَتات جذرية ذلا آثار اقتصادية على العامل بصفة عامة و على الدوؿ
النامية بشكل خاص ,فعلى الصعيد االقتصادي ىناؾ اذباه ضلو عودلة االقتصاد مع ربرير األسواؽ
العادلية ,و ظهور ثورة ادلعلومات التكنولوجية  ...إخل ,شلا أدى إىل زيادة ادلنافسة بُت ادلؤسسات.
و من أجل الصمود يف سوؽ ادلنافسة استلزـ االىتماـ بادلنتوجات ادلقدمة ,فادلنتوج ادلقدـ يف أحسن
صورة ,و بسعر مناسب ,و يف ادلكاف ادلناسب و اجلودة ,ألشك يف أف غلد موقع يف السوؽ خاصة
السوؽ العادلية ,دبعٌت االىتماـ بادلزيج التسويقي للمنتوج ,ما يسمى بػ ) (4 Psنسبة إىل احلروؼ األوىل
للعناصر األربعة و ىي ادلنتػج ) ,(Productو السعر ) ,(Priceو ادلكاف ),(Place
والتػرويػج).(Promotion
و لدراسة ادلزيج التسويقي بادلؤسسة اجلزائرية مت اختيار ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسػة  ENCGباجلزائر
العاصمة ,الوحػدة السادسة ,وىذا لدراسة واقع ادلنتوج و الًتويج هبذه األخَتة ,و عليو ؽلكن طرح
اإلشكالية العامة للبحث كما يلي:
ما مدى إىتماـ ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسة – الوحدة السادسة – بادلنتوج و الًتويج ؟
و منو تتفرع إشكاليتنا إىل األسئلة التالية:
 ما ىي منتجات الوحدة السادسة؟ ما مدى مطابقة منتجات الوحدة و متطلبات الزبائن؟ ما مدى اىتماـ الوحدة السادسة بالًتويج؟و حىت نتمكن من القياـ هبذا البحث ,جلأنا إىل استخداـ أداة من أدوات البحث العلمي و ىي
ادلقاببلت الشخصية مع مسؤويل الوحدة و خاصة مسؤويل الوحدة التجارية ,لغرض مجػع ادلعلومات.
و للتمكن من عرض حبثنا بطريقة منتظمة قمنا بتقسيم حبثنا إىل أربع مباحث:
ادلبحث األوؿ ربت عنواف تقدمي ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسة ,و قد اسًتضنا فيو نشأة ادلؤسسة
ومهمتها ,دور ادلؤسسة و أىدافها ,تنظيم ادلؤسسة.
ويف ادلبحث الثاين ركزنا يف دراستنا على الوحدة اإلنتاج السادسة ,استعرضنا فيو نشاطاهتا ,قدرات
التخزين للوحدة ,و أخَتاً تنظيمها.

أما يف ادلبحث الثالث عملنا على دراسة أحد عناصر ادلزيج التسويقي أال وىو ادلنتوج ,و تناولنا عدة
عناصر جزئية يف دراستنا مثل قائمة منتجات الوحدة و الطاقة اإلنتاجية اليومية ,تطور منتجات
الوحدة ,وكذلك تقدمي ادلنتوج و مكوناتو.
أما يف ادلبحث الرابع و األخَت تناولنا عنصر الًتويج يف الوحدة السادسة ,مكانتو ,و أىم ادلشاكل
اليت يعاين منها و أخَتاً عوامل صلاح الًتويج.
و يف اخلاسبة عملنا على تقدمي بعض النصائح و االقًتاحات من شأهنا أف تسمح للمؤسسة بالنمو
والتطور.

المبحث األول :تقديم المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة:
المطلب األول :نشاط المؤسسة و مهمتها:
 -1نشاط المؤسسة:

ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسة مقرىا  02شارع العريب قيبوحة خلف ميناء اجلزائر ,انطلقت
األشغاؿ هبا سنػة  1942من طرؼ مجاعة  Lissieur Afriqueأوقف إثر احلرب العادلية الثانية
سنػة ,1945ز كاف سنة  1948أوؿ بداية للنشاط الفعلي دلؤسسة.
قامت الدولة اجلزائرية غداة االستقبلؿ بتأميم مجيع ادلؤسسات على أساس الوطنية و اليت كانت
موجودة عرب الًتاب الوطٍت و كذا البنوؾ .ادلناجم ,النقل ,ىذه ادلؤسسات اخلاصة أصبحت شركات
وطنية ذات صبغة عمومية.
إنشاء » :« SNCG

يف جواف  1968عاشت الشركة الوطنية للمواد الدمسة يومها ,و بعد مخس سنوات أي يف
 1973-10-01دخلت شراكة مع شركتُت وطنيتُت علا:
شركة تسيَت صناعات السكر » « SOGEDIS
-0
 -2الشركة اجلزائرية للمصربات »  « SOALCOىذه أعطت مولدا جديدا لشركة تسيَت
الصناعات الغذائية » .« SOGEDIA
إنشاء » :« SOGEDIA

بعد عشر سنوات من النشاط ادلتواصل ,مل تعطي الشركة النتائج ادلرجوة منها ,لذا قررت
الدولة تغيَت سياستها يف التسيَت للشركات الوطنية و اللجوء إىل البلمركزية يف تفكيك الشركة
»  « OGEDIAإىل ثبلث مؤسسات عمومية ىي:
 -0ادلؤسسة الوطنية للسكر » « ENASUCRE؛
 -2ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسة » « ENCG؛
و دبرسوـ رقم  82.453ادلؤرخ يف  1982-12-01تأسست » .« ENCG

إنشاء » :« ENCG

 ENCGنصبت ربت وصاية وزارة الصناعات اخلفيفة ,كما انتقلت إىل االستقبللية فػي
 ,09-06وفقا للقانوف  88/01ادلؤرخ يف  ,1988-01-12و على ىذا مت خلق رأس ادلاؿ هبدؼ إعطاء
نفس جديد لدعم برنامج التنمية للمؤسسة على شكل أسهم برأس ماؿ اجتماعي قدر بػ70.000.000
دج.
1989-

تحويل  ENCGإلى ( SPAشركة ذات أسهم):

وفقا للقوانُت السارية ادلفعوؿ و ادلعموؿ هبا يف إطار االستقبللية للمؤسسات و كذا عقد
التوثيق احملرر من قبل األستاذ بن عبيد موثق اجلزائر يف  ,1982-12-06أسس قانوف يقضي بتحويل
ادلؤسسة االجتماعية  ENCGإىل ادلؤسسة العمومية االقتصادية شركة ذا ت أسهم ,طبقاً للقوانُت
السارية يف االستقبللية للمؤسسات ,القانوف التجاري و القوانُت األساسية إلنشائها و كذا النصوص
إلنشائها و كذا النصوص البلحقة.
 SPA / ENCGتتكوف من تسعة وحدات إنتاج و ىي:
 وحدة إنتاج رقم UP1 :01تكرير ادلارغرين " اجلزائر" RMA؛
 :UP2 تكرير الزيوت "سيق" )(SIG – HRS؛
 :UP3 تكرير الزيوت "السانية" وىراف؛
 :UP5 تكرير الزيوت و الصابوف "اجلزائر"؛



 :UP6التكرير و التصبُت "اجلزائر" RSA؛
 :UP7مركب ادلواد الدمسة "جباية"؛





 :UP8التكرير و التصبُت "جباية"؛
 :UP9التكرير و التصبُت "مغنية"؛
 :UP10وحدة ادلركز "اجلزائر العاصمة".

SNCG

SODEDIA
73-10-01
1983-03-01
ENCG

ENASUCRE

ENAJUC

ENCG / SPA

COGRAL

2000/10-01

 -2مهمة :ENCG

ملفت ادلؤسسة يف إطار سلطط التنمية االقتصادية و االجتماعية بالبحث عن سبل االستَتاد
وكيفية توفَت االكتفاء يف مادة الزيت و الصابوف من خبلؿ:
 إجراء دراسة السوؽ و متابعة التطورات؛
 إنشاء سلطط سنوي لئلنتاج و البيع؛
 تأمُت ادلشًتيات احمللية و اخلارجية البلزمة عن تنفيذ برامج األسهم؛
 تطوير منشآت الصيانة اليت تسمح جبلب الكفاءة لآللة ادلنتجة؛





تطوير سياسة التسيَت لتوفَت اكتفاء السوؽ الوطنية و احلفاظ بصفة دائمة على ادلخازف
االسًتاتيجية للمواد األولية؛
ضماف بيع ادلنتجات يف السوؽ الوطنية.

المطلب الثاني :دور المؤسسة و أهدافها

تلعب ادلؤسسة  ENCGدوراً ىاماً يف االقتصاد الوطٍت و ىذا دبشاركتها يف التنمية الوطنية
خاصة بتوفَت بعض ادلنتجات ,كذا امسها ضمن قائمة ادلؤسسات النشيطة و كل حسب قدرهتا
على توفَت أحسن منتوج وطٍت و أىدافها ملخصة يف:
 إنشاء و تنمية الصناعة من خبلؿ إنتاج الزيت و الصابوف وفقاً للمقاييس ادلدروسة؛ التحضَت ,التخطيط ,و البحث يف تنمية اإلنتاج؛ التسيَت و استغبلؿ ادلوارد و الوسائل ادلستخدمة يف إنتاج الزيت و الصابوف عقبلين؛ اذلدؼ األساسي للمؤسسة ىو ربقيق أكرب رقم أعماؿ بتكاليف أقل.المطلب الثالث :تنظيم المؤسسة:
البيئة التنظيمية العامة لـ :SPA / ENCG

ادلديرية العامة للمؤسسة وضعت ربت سلطة الرئيس ,ادلدير العاـ ) (PDGو ىي على سلمُت و علا:
المستوى األول :الرئيس :ادلدير العاـ ) (PDGو أمانتو ).(STR
المستوى الثاني:

أ -اجلزء األوؿ تكوف من :ادلستشار ادلركزي لؤلمن ) (ACSو الدائرة القانونية ) (PJادلوصلة مباشرة مع ).(PDG
ب -اجلزء الثاين يضم :رلموع اإلدارات ادلركزية:
-0

إدارة ادلالية و احملاسبة DFC؛
إدارة ادلوارد البشرية DVRH؛
إدارة التجارة اخلارجية DCE؛

-0

إدارة التخطيط و اإلعبلـ DPI؛
إدارة التنمية DD؛

-2
-1

-0

-0

إدارة الصيانة DM؛

-7

إدارة اإلنتاج DP؛
إدارة الوحدة و ادلقر DUS؛
إدارة التنظيم و التجارة الداخلية DCTR؛

-8
-9

-10

إدارة الوحدة التجارية.DUC

المبحث الثاني :تقديم وحدة اإلنتاج رقم :06
المطلب األول :نشاطات الوحدة السادسة:

تقوـ ادلؤسسة بعدة نشاطات و ىي إنتاج ما يلي:
 صابوف الغسيل؛ أوعية ببلستيكية  5لًت من نوع (des bidons) PEHD؛ سدادات ببلستيكية  1لًت و  2لًت لؤلوعية  0لًت؛ قارورات من نوع  PVCؿ  0لًت و  2لًت. تكرير الزيوت الغذائية؛إف نشاط اإلنتاج يرتكز على مركزين علا:
 مركز اإلنتاج و مركز التهيئة و كل مركز يتقسم إىل سلسلة ورشات حسب العملية اإلنتاجية؛ النشاط الرئيسي للوحدة ىو تكرير الزيوت الغذائية و إنتاج صابوف الغسيل.المطلب الثاني :قدرات التخزين للوحدة السادسة:

اعتمدت ادلؤسسة يف تسيَت سلازهنا على تقسيم ادلخازف حسب الورشات حيث وضع سلزف
لكل مادة أماـ الورشة اليت ربتاج إىل تلك ادلادة لتسهيل و تسرع عملية نقل ادلادة إىل التصنيع وكل
سلزف يتحمل مسؤولياتو لوحده و ىذا لكثرة ادلواد ادلستعملة ,و خطورة بعضها يقوـ أمُت كل سلزف
باستقباؿ ادلادة األولية و معاينتها و استبلـ الوثائق البلزمة للدخوؿ ادلادة إىل التخزين وتسجيلها يف
الدفاتر حسب ترتيبها اليومي ,وعند خروجها إىل التصنيع يقوـ بتسجيل الكمية ادلستعملة.
و تتمثل قدرات التخزين للوحدة السادسة كما يلي:
 الزيوت اجلاىزة  2100طن؛ الزيوت الغذائية اخلامة  14200طن؛4200 stéarine,coprah, suif -طن.

المطلب الثالث :تنظيم الوحدة السادسة:
تنظيم الوحدة السادسة :RSA

إف مديرية ادلؤسسة الوطنية دلواد الدمسة ,شركة ذات أسهم للتكرير و التصبُت (صناعة
الصابوف) اجلزائر ,وحدة اإلنتاج رقم  (RSA ,UPG, ENCG,SPA) 06توضع ربت سلطة مدير الوحدة
بشكل سلمي.
الوحدة مكونة من أربعة مستويات و ىي:

المستوى األول :ادلديرية و األمانة؛
المستوى الثاني:

 مركز اإلعبلـ؛ التخطيط و مراقبة التسيَت؛ ادلخرب؛ -ادلستشار القانوين.

الدوائـر :تتكوف من ستة دوائر ىي:
-

دائرة الطوارئ و األخطار ادلهنية؛
الدائرة التجارية؛
دائرة الصيانة؛
دائرة اإلنتاج؛
دائرة تسيَت ادلوارد البشرية؛
دائرة ادلالية و احملاسبة.

المستوى الثالث :ىذا ادلستوى يضم رلموع ادلصلحات
المستوى الرابع :أما ادلستوى الرابع فيضم رلمل ورشات اإلنتاج.
المدير :إف مديرية الوحدة ربت ضماف مديرىا الذي أوكلت لو كل الصبلحيات يف ازباذ القرار
(الداخل و اخلارج) ,و مهمتو التوجيو و التنسيق بُت نشاطات إدارتو و الذي ىو ادلسؤوؿ عنها.
الدوائر:
 دائرة الطوارئ:

تعمل ىذه الدائرة على التأمُت العاـ للوحدة يف حالة احلوادث (حرائق ,سرقة ,كوارث طبيعية)
وتنقسم إىل مصلحتُت:
 مصلحة األمن؛ -مصلحة النظافة و هتيئة ظروؼ العمل.



دائرة اإلنتاج :ىذه الدوائر مسؤولة على تطبيق برامج اإلنتاج و تنقسم إىل أربعة مصلحات:
-



مصلحة التكرير؛
مصلحة الصابوف و مشتقاتو؛
مصلحة إنتاج التغليف؛
مصلحة التهيئة.

الدائرة التجارية:و تنقسم إىل ثبلث مصلحات:
 مصلحة التموين (تسيَت ادلخزونات)؛ ادلصلحة التجارية (ادلبيعات)؛ -مصلحة النقل.



دائرة الموارد البشرية :تنقسم ىذه بدورىا إىل ادلصلحات التالية:



مصلحة تسيَت ادلستخدمُت؛
مصلحة تكوين ادلستخدمُت VRH؛
مصلحة ترقية ادلستخدمُت؛
ادلصلحة االجتماعية.

دائرة الصيانة :تشتهر ىذه الدائرة على احملافظة على وسائل اإلنتاج و صيانتها و تنقسم إىل:

 مصلحة الصيانة؛ مصلحة مكتب الدراسات و التنمية؛ مصلحة التسخُت.

دائرة المالية و المحاسبة :و تنقسم إىل مصلحتُت:

مصلحة المالية:

 قسم اخلزينة؛ -قسم الصندوؽ؛

 قسم االستثمار؛ -قسم اجلباية.

مصلحة المحاسبة( :التكاليف ,األسعار ,احملاسبة العامة).

المبحث الثالث:منتوج الوحدة
المطلب األول :قائمة منتجات الوحدة و الطاقة اإلنتاجية اليومية:
 -1قائمة منتجات الوحدة :تنتج الوحدة السادسة عدة منتجات سلتلفة و ىي:

 زيت عباد الشمس للقارورات من النوع  1لتػر؛ -زيت عباد الشمس للقارورات من النوع  2لتػر؛

 زيت عباد الشمس لؤلوعية  5لتػر )(des bidons؛-

زيت ويلور ) (Huilorللقارورات من النوع  1لًت؛
زيت ويلور للقارورات من النوع  2لتػر؛
زيت ويلور لؤلوعية  5لتػر؛
زيت غَت معبنة )(Huile vrac؛
صابوف الغسيل ذو وزف 450غ؛

 صابوف الغسيل ػلمل اسم ) (Antilopeذو وزف  400غ. -2الطاقة اإلنتاجية اليومية:

للوحدة السادسة طاقة تكرير الزيوت لػ  1لتػر تقدر بػ
طن يومياً.
تنتج الوحدة  40طن  /اليوـ من صابوف الغسيل ,أما إنتاجية األوعية ) 5 (Bidonsلتػر يقدر بػ 65000
وعاء يف اليوـ ,إنتاج القارورات يقدر بػ  100طن يف اليوـ موزعة كما يلي:
 50طػن يف اليوـ لػ  1لًت ,و  50طن يف اليوـ لػ  2لًت ,إنتاج السدادات يقدر بػ  150.000سدادة يف
اليوـ.
100

طن يومياً ,و  2لتػر تقدر بػ

المطلب الثاني :تطور منتجات الوحدة:

مبيعات الوحدة بالكمية و القيمة للسنوات :2001-2000-1999
السنػة
الكميػة
القيمػة

1999

2001

2000

 45.560طن و  73كغ  29.476طن و  971كغ  22.572طن و  821كغ
 2755575656دج

 1784993830دج

 1275367962دج

ادلصدر :ادلصلحة التجارية للوحدة السادسة

200

جدوؿ رقم ):(02
2000

1999

2001

 1لتػر

 6163طن و  168كلغ

 0080طن و  978كلغ

 2181طن و  007كلغ

 2لتػر

 0078طن و  901كلغ

 2802طن و  910كلغ

 2021طن و  021كلغ

5لتػر

 20802طن و  110كلغ

 00111طن و  0كلغ

 00010طن و  020كلغ

Huile vrac

 0010طن و  018كلغ

 0180طن و  708كلغ

 0110طن و  119كلغ

3لتػر

---

 0طن و  978كلغ

---

صابػوف

 7810طن و 202كلغ

 0020طن و  820كلغ

 0101طن و  017كلغ

ادلصدر :ادلصلحة التجارية للوحدة السادسة
التعليق:

من سردنا لتطور مبيعات الوحدة خبلؿ السنوات  2001 ;2000 ;1999نبلحظ اطلفاض كبَت
جداً يف سنة  2001مقارنة مع سنة  ,2000فهو اطلفاض واضح يف ادلبيعات و ىذا راجع أساساً إىل
دخوؿ زيوت أخرى منافسة إىل السوؽ احمللية اليت كانت ربتكرىا ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسة,
وىذا االطلفاض يف ادلبيعات الذي عرفتو الوحدة سنة  2000شهدتو سنة  1998ومل يكن إال بداية
لئلطلفاض الذي عرفتو من بعد ,الشيء الذي يرجع إىل القوة التنافسية للمنتوجات األخرى مثل
سيفيتاؿ  CEVITALو زيوت أخرى أجنبية مستوردة كما يرجع ىذا االطلفاض يف ادلبيعات أيضا إىل
ادلشاكل اليت تعرفها ادلؤسسة من الناحية التقنية ,فهي تعاين من تقادـ جزء من عتادىا و كذا عدـ
هتيئتها القتصاد السوؽ سواءاً من اجلانب االقتصادي أو من اجلانب التقٍت.
و يف ظل ىذه الظروؼ ,ال ؽلكن للمؤسسة أف تفرض وجودىا و أف تنافس ادلنتوجات األخرى اليت
تتمتع بقوة تنافسية أف تفرض وجودىا و أف تنافس ادلنتوجات األخرى اليت تتمتع بقوة تنافسية كبَتة
نظراً دلا تتوفر عليو من إمكانيات حرمت منها مؤسستنا ,زيادة إىل ادلشاكل اليت تعرفها وتعيشها على
مستوى التسيَت فتطور رقم أعماؿ ادلؤسسة يعكس أعماؿ لنا سياسة التسيَت ادلتبعة ,فاطلفاض رقم
األعماؿ من  1999إلػى  2000يرجع إىل اطلفاض حجم الكميات ادلباعة لوجود منافسة يف السوؽ و
اطلفاض أسعار السلع ادلنافسة.
المطلب الثالث :تقديم المنتوج و مكوناته
 -1تقديم المنتوج:

تنتج الوحدة السادسة للمؤسسة الوطنية للمواد الدمسة الزيوت الغذائية وكذا صابوف الغسيل,
تقدـ الوحدة منتجاهتا ادلتمثلة يف الزيوت الغذائية و زيت ادلائدة ربت عبلمات ذبارية وىي :عطيفة,
و صافية ,مستخرجة كل منها من عباد الشمس.
 الساحل :مستخرج من الصوجا؛
 طليلة :مستخرج من النخيل؛
تعبأ الوحدة ىذه الزيوت يف قارورات مصنوعة من الببلستيك الشفاؼ حجمها  1و  2لًت ,وكذلك
يف صفائح مصنوعة من الببلستيك ادللوف حجمها  5لًت ,و تلصق على كل عبوة بطاقة تعريف ادلنتوج
ربتوي على االسم و العبلمة التجارية و ادلكونات و عنواف وحدة اإلنتاج و درجة و مدة االحتفاظ و
اسم ادلؤسسة ادلمثل باحلروؼ األوىل فقط السيما الكامل.
و الزيوت الغذائية اليت تنتجها الوحػدة مطابقة دلواصفػات ادلنظمة العادلية للمواصفػات AFNOR-ISO

*1

صابوف الغسيل ربت العبلمة التجاري التالية :الضيب  /ذو وزف  400غ و صابوف غسيل ذو وزف
غ ,وىو مستخرج من
معدلة).

suif

(شحوـ حيوانية),

le coprah

450

(دسم نباتية) و زيت محضية (عجينة

 -2مكونـات المنتوج:

تستخرج الزيوت اليت تصنعها من عباد الشمس و الصوجا و الكولزا و النخيل ,و ىي ربتوي
على الليبيدات ,الفيتامينات ,اذليدرةكربونات ,الكحوؿ و السًتوالت.
و ىي على النسب التالية:
 عطيفػة  %100عباد الشمس؛
 صافية  %60عباد الشمس؛
 ساحل  %100من الصوجا؛
 طليلة  %100من النخيل؛
أما بالنسبة لصابوف الغسيل فهو ػلتوي على ادلكونات التالية:

 « International Organisation of Standardisation » :AFNOR-ISO 1ادلنظمػة العادليػة للمواصفػات.
* أنظر ادللحق رقم (.)10



suif %85؛



coprah %8؛
 %2إىل  %3زيت محضية.



المبحث الرابع:الترويج في الوحدة السادسة
المطلب األول :مكانة الترويج في الوحدة السادسة:

إف ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسة ال تنتهج الًتويج بالشكل الواسع و احلديث ,أي ليس ذلا
نشاط إشهاري ال يف الوسائل السمعية البصرية ,و ال يف الوسائل ادلقروءة ,إظلا تعتمد على إشهار
ضيق اجملاؿ و ادلتمثل يف االعتماد على عماؿ ادلؤسسة و الذين يعرفوف دبنتوج ادلؤسسة ,كل يف زليطو
و حسب قدراتو و رغبتو يف ىذا العمل فيما ؼلص العبلقات العامة فقد شاركت ادلؤسسة يف ثبلث
معارض وطنية و أجنبية وقد قامت أيضاً دبلتقيات و ندوات.
المطلب الثاني :مشاكل الترويج

ىناؾ عدة مشاكل تعاين منها ادلديرية التجارية للمؤسسة الوطنية للمواد الدمسة و تعيق
النشاط الًتوغلي و اليت يتم عرضها كاآليت:
 قلة الوسائل اإلعبلنية كقنوات التلفزيوف؛






انعداـ وكاالت اإلعبلف ادلتخصصة ذات الكفاءة العالية ,و إف وجدت فهي يف مرحلة بداية نظراً
حلداثة ىذا النشاط يف ببلدنا؛
تعاين ادلؤسسة من منافسة غَت عادلة concurrence déloyale؛
الفراغ القانوين يف رلاؿ اإلشهار و محاية ادلنتوج و الذي ػلمي الشركات.

المطلب الثالث :عوامل نجاح الترويج

إف نظرة مسؤوؿ اإلدارة العامة و ادلوارد البشرية فيما ؼلص االستجابة للحمبلت الًتوغلية ىي
أنو ىناؾ استجابتُت أساسيتُت لكل نشاط تروغلي:
 استجابة إغلابية و تتمثل يف شراء ادلستهلك ادلرتقب للسلعة ادلروج ذلا؛
 استجابة سلبية و سبثل يف عدـ شرائو لتلك السلعة.
و ىناؾ عدة عوامل تدخل يف مدى صلاح الرسالة الًتوغلية و تتمثل أساساً فيما يلي:
 السعر ادلناسب؛ الشكل ادلناسب  le designللسلعة؛ ذوؽ ادلستهلك و سلوكو؛ غلب أف يكوف اإلشهار أو الرسالة الًتوغلية موجهة إىل كل شرائح اجملتمع؛ تفادي اإلشهار و اإلعبلف و الدعاية الكاذبة publicité mensongère؛ األخذ بعُت االعتبار العادات و التقاليد أثناء اإلشهار.و أخَتاً نقوؿ على مسؤويل ادلؤسسة أف يعملوا بكل ما يف وسعهم لتفادي االستجابة السلبية بتطبيق
و األخذ بعُت االعتبار كل العوامل السابقة الذكر أثناء القياـ بأي نشاط أو محلة تروغلية.

الخاتمة:

بعد إطبلعنا على حالة ادلؤسسة قيد الدراسة "ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسػة" الوحدة
السادسة ,وما يطبق حقيقة أف ادلؤسسة مل توجو إمكانياهتا ادلادية و البشرية من أجل معاجلة وضعها
و مواكبة التطورات اليت توصلت إليها ادلؤسسات االقتصادية و ادلالية يف ظل اقتصاد السوؽ.

رغم أف ادلؤسسة

» « ENCG

سبلك فرص و إمكانيات تسمح ذلا و تساعدىا على النمو و البقاء

اللذاف يعترباف من األىداؼ الرئيسية ألي مؤسسة ,حيث تتمتع ادلؤسسة الوطنية للمواد الدمسة دبوقع
اسًتاتيجي كوهنا تتواجد على حافة ميناء اجلزائر و جبانب خط السكة احلديدية ,الشيء الذي ؽلكنها
من زبفيض تكاليف نقل ادلواد األولية و تكاليف التسريب.
من حث ادلنتوج فهي تنتج زيوت غذائية جيدة من الناحية الكيمياوية و تطبق أسعار منخفظة نسبياً
مقارنة بأسعار السلع ادلنافسة ,و زبصص عبلمة ذبارية لكل منتوج من ناحية أخرى فإف منتوج
ادلؤسسة يعاين مشاكل تؤثر على تروغلو و تسويقو حيث نوعية التعبئة ال تتوفر على الشروط التقنية و
التسويقية و البطاقات ادللصقة على الصفائح (بطاقة تعريف ادلنتوج) مضموهنا ناقص وال تتوفر على
الًتميز االلكًتوين ) ,(code barreكما أف ادلؤسسة تعاين من عدـ وضع شبكة توزيع و إعلاذلا لوسائل
االتصاؿ مثل اإلشهار ,و مدى تعريف ادلستهلكُت بادلنتوجات وكذلك إعلاؿ العبلقات العامة ,و
جانب البحث و دراسة السػوؽ و احمليط شلا أدى إىل تقليص حصة ادلؤسسة يف السوؽ.
خلروج من ىذه الوضعية اجلامدة و الكاحبة لنمو و تطور ادلؤسسة ,عليها أف معاجلة ىذا النقص
واإلعلاؿ بػ:
 -0إعطاء األولوية للمشاريع ادلتعلقة بصيانة و ذبديد عتاد اإلنتاج و تكوين مستخدمي ىذا
العتاد؛
 -2االىتماـ بالتعبئة ,من حيث األثر الذي تًتكو صورة ادلنتوج لدى ادلستهلك و أيضاً من حيث
استجابتها لشروط اليت غلب مراعاتو عند تصميم الغبلؼ؛
 -1ضرورة إجراء دراسة مستمرة للسوؽ و احمليط و مجع ادلعلومات اليت ترتكز عليها ادلؤسسة يف
وضع سياساهتا التسيَتية من أجل ربقيق أىدافها؛
 -0تدعيم االتصاؿ اخلارجي وذلك بالقياـ بعدة نشاطات إعبلمية مثل:
 تكثيف محبلت إعبلنية عرب وسائل اإلعبلف السمعية و البصرية و ادلكتوبة؛
 تصميم اللوحات و ادللصقات اإلشهارية؛
 ترقية اخلدمات ادلقدمة للزبوف عن طريق جودة اخلدمة (االستماع إىل الزبائن)؛
 زبصيص ميزانية واضحة للًتويج؛
 الًتويج عرب وسائل االتصاؿ احلديثة مثل :األنًتنت ).(commerce électronique

و سعياً منها للحصوؿ على شهادة اإليزو ) ,(ISOوجب االىتماـ اليومي و ادلتواصل باجلودة

-0

(ادلنتوجات و اخلدمات) و ىذا بكسب ثقة الزبوف و جعلو ويف ,و احلفاظ على زبائن
ادلؤسسة الدائمُت؛
خلق مناخ ثقايف داخل ادلؤسسة وىذا عن طريق ترقية اليد العاملة أي ترقية تسَت ادلوارد
البشرية.

-0

مراجع البحث:
-0

وثائق من ادلديرية العامة" ,ادلؤسسػة الوطنيػة للمػواد الدمسػة" ,اجلزائر العاصمة.

-2

وثائق من الوحػدة السادسػة للمػواد الدمسػة ,اجلزائػر العاصمػة.

المالحق:



ملحق رقم  ENCG :01و مواصفة .ISO 9001

لملحق رقم :01
 ENCGو مواصفة :ISO 9001

سعيا منها لتحقيق أىداؼ اجلودة ,عمدت ادلؤسسة إىل تبنت مواصفة  ISO 9001إلقامة
نظاـ تسيَت اجلودة  SMQو منو احلصوؿ على شهادة اإليزو اليت ستتيح ذلا ربسُت كل سَتوراهتا
والتحكم فيها إلنتاج اجلودة اليت يريدىا الزبوف ,و بالتايل تضمن ميزة تنافسية ىامة.
و يف ىذا السياؽ قدمت لئلدارة العامة للمؤسسة عروضاً من جهات سلتلف ماضلة لشهادة اإليزو,

فاضلت بينها لتختار يف النهاية مكتب  CODEXالكندي واستعانت خبربة ادلكتب االستشاري ادلندي
 QMCلتبدأ معو عملية التأىيل ابتداءاً من 2001-11-28 :إلػى غاية  ,2002-11-28و خبلؿ ىذه الفًتة

نظمت اإلدارة العامة و بالتعاوف مع ادلكتب االستشاري الكندي أياما تكوينية للمدراء و ادلسَتين ,مث
لباقي األفراد يف كل ادلستويات التنظيمية.
سبخض عن تلك األياـ التكوينية إنشاء خبليا عمل موزعة يف كافة الوحدات أين يقوـ مدير الوحدة
برئاسة تلك اخللية.
ففي الوحدة  ,UP1يقوـ مدير الوحدة برئاسة خلية عمل مكونة من :مسَتي و سلربي و تعمل ىذه
اخللية على متابعة ادلطابقة دلتطلبات ادلواصفة  ISO 9001وذلك بالتنسيق مع خبليا باقي الوحدات من
جهة و اإلدارة العامة من جهة أخرى.
و قد ربصلنا على ادلعلومات التالية ادللخصة يف اجلدوؿ التايل:

متطلبػات مػواصفػة

ISO 9001 / V 2000

بلغتها ادلؤسسة

مل تبلغها ادلؤسسة

أ -مسؤولية اإلدارة العامة





ذبند و التزاـ اإلدارة
 -0وضع سياسة و أىداؼ اجلودة؛
 -2ربرير رللة اإلدارة؛
ضماف توفر ادلوارد
-1
االستماع إىل الزبوف :ضماف التحديد اجليد دلتطلبات الزبائن
سياسة اجلودة
 -0التأكد من تناسق سياسة اجلودة مع اسًتاتيجيات

×
×
×
×
×

×





ادلؤسسة
 -2التأكد من التحسن ادلستمر؛
 -1توفَت إطار لوضع أىداؼ اجلودة؛
 -0ادلراقبة و الصيانة الدائمة لسَتورة ادلطابقة؛
التخطيػط
 -0وضع أىداؼ لكل مستوى يف ادلؤسسة يف ادلؤسسة؛
 -2وضع أىداؼ للجودة تتماشى مع األىداؼ العامة
للمؤسسة؛
ادلسؤوليػة ,السلطػة:
تكليف مسؤوؿ أو أكثر لضماف إلقامة CMQ
-0
-2

ضماف االتصاؿ الداخلي و اخلارجي؛



توفَت ادلوارد :ربديد ادلوارد الضرورية إلقامة
والتحسُت ادلستمر لتلبية متطلبات الزبوف.
ادلوارد البشرية
 -0التأكد من تكوين و كفاءة األفراد؛
اذليكلة القاعدية :ربديد و توفَت اآلالت و التجهيزات البلزمة
حلصوؿ على بطاقة ادلنتج للمتطلبات.
زليط العمل :ربديد و تسَت احمليط البلزـ لقياـ اإلفراد بعملهم
بأمن



نشاطات إنتاج ادلنتج:
 -0توفَت معلومات عن خصائص ادلنتج ,تعليمات العمل
وإجراءات قياس ادلطابقة.
 -2ربديد ادلخرجات اليت ال ؽلكن قياسها أو مراقبتها
 -1التأكد من ربديد قابلية ادلنتج للمتطلبات





×
×

×
×

ب -تسيير الموارد



×
×

×

SMQ

×

فعاؿ

×
×
×

ج -إنجاز المنتوج

×
×
×












 -0محاية ملكية الزبوف عند وجودىا داخل ادلؤسسة
تصميم أو تطوير ادلنتج
 -0التحكم يف مراحل التصميم أو التطور ,نشاطات
ادلراقبة؛
 -2توثيق ادلتطلبات ادلتعلقة بادلنتج و ادلخرجات
 -1ربديد ادلراحل ادلتعلقة بتقييم تلبية ادلتطلبات الوظيفية,
اآلداء
ادلشًتيات
 -0التأكد من مطابقة ادلشًتيات للمتطلبات
 -2توثيق ادلتطلبات اخلاصة بادلشًتيات
 -1ربديد وسائل مراقبة ادلشًتيات
ربديد متطلبات الزبوف القياس ,التحليل ,و التحسُت.
العمل بإجراءات القياس و ادلراقبة؛
التحكم يف عدـ ادلطابقة؛
ربليل ادلعلومات ادلتعلقة دببلئمة  SMQو تلك اليت تأيت من
الزبائن.
التحسُت.

×
×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×

