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  واقع الصناعة التقليدية اجلزائرية بني قصر النظر 
  التسويقي وحتدت املنافسة

 

  (*)جامعة بشار -اجلبار سهيلة عبد .أ
  (**)جامعة بشار –حاجي كرمية . أ       

 :ملخص
إن الصناعة التقليدية عامل حيوي يساهم بشكل كبري يف احلفاظ على مقومات الشخصية الوطنية 

يف وزائري إلضافة إىل انه يساهم بشكل فعال يف احلد من التبعية االقتصادية وأصالة اتمع اجل
فمن  .لتايل فهي تعترب مصدر دخل ألفراد اتمع خاصة يف الريف وخلق مناصب شغل جديدة 

محايته من االندر، وتطوير وترقية هذا القطاع وأفراد اتمع لتدعيم والضروري تضافر جهود الدولة 
عة التقليدية اجلزائرية تعاين األمرين، غياب سياسة تسويقية جعة وهو ما يطلق عليه  فالصنا

مصطلح قصر النظر التسويقي، واشتداد املنافسة على املستوى العاملي خاصة من طرف الدول 
 إىل واقع الصناعة التقليدية اجلزائرية التطرقخالل هذه الورقة البحثية  حيث سوف نقوم من  .ااورة

بني قصر النظر التسويقي وحتدت املنافسة وفيما تكمن جهود الدولة الرامية إىل حتسني هذا 
 .القطاع

قصر النظر التسويقي، السياسات التسويقية، الصناعة التقليدية واحلرف،  :الكلمات املفتاحية
  .املنافسة

Résumé : 
L'industrie artisanale est un facteur vital qui contribue de manière significative à la 
préservation de l'identité nationale et de l'authenticité de la société algérienne. En plus, 
elle contribue efficacement à réduire la dépendance économique, création de nouveaux 
emplois. Tout ceci est considéré comme une source de revenus pour les membres de la 
société et spécialement pour les habitants de la campagne. Sa nécessite des efforts 
concertés de l'Etat et de la société en vue de consolider, développer et moderniser ce 
secteur et le protéger de l'extinction. L'industrie traditionnelle algérienne souffre 
doublement : l'absence d’une politique de marketing efficace qui est appelé de la 
myopie marketing, l'intensification de la concurrence au niveau mondial, en particulier 
de la part des pays voisins. On essayer à travers ce papier de recherche à connaitre la 
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réalité de l'industrie artisanale algérienne entre la myopie de marketing et le défis et la 
concurrence, et quels sont les efforts consentis de l'État pour améliorer ce secteur. 

Mots clés : Industrie artisanale, politiques de marketing, myopie de marketing, 
concurrence. 
 

  املقدمة
يعترب املنتج احمللي املرآة العاكسة لثراء      

اإلرث احلضاري وإبراز مقومات الشخصية 
الوطنية كما انه يساهم يف التنمية احمللية، لذلك 
تسعى الدولة جاهدة إلنعاش قطاع الصناعة 

يته الكبرية يف حتقيق التقليدية بعدما أدركت أمه
التنمية االقتصادية، من خالل إحداث مناصب 
شغل ألفراد اتمع ستثمارات بسيطة غري 

تطور واملسامهة الفعالة يف تزايد ومكلفة، 
النشاطات االقتصادية، وخلق روح املبادرة 
واالعتماد على الذات ولتايل احلد من التبعية 

ليدية يف اجلزائر االقتصادية، إال أن الصناعة التق
الزالت تعاين من عدة صعوت،أمهها  املنافسة 
احلادة من طرف منتجات الصناعة التقليدية 
للعديد من الدول وتغري البيئة وعدم استقرارها، 
فعدم إتباع سياسة تسويقية واضحة املعامل أدى 

 . إىل تراجع وتقهقر الصناعة التقليدية يف اجلزائر
أفراد ود الدولة فمن الضروري تضافر جهو 

تطوير وترقية هذا القطاع واتمع لتدعيم 
فالصناعة التقليدية  محايته من االندر،و

اجلزائرية تعاين األمرين، غياب سياسة تسويقية 
جعة وهو ما يطلق عليه  مصطلح قصر النظر 
التسويقي، واشتداد املنافسة على املستوى 

 يفو  .العاملي خاصة من طرف الدول ااورة

نقوم بطرح  املوضوع هذا وإلثراء السياق هذا
  : اإلشكالية اآلتية

عاجلة مل الراميةالدولة  جهود تتمثليف ماذا      
قصر النظر التسويقي للمنتجات التقليدية 

  ؟التصدي للمنافسةمن أجل  جلزائر
  مفاهيم يف التسويق :أوال

يكتسي التسويق أمهية كبرية عتباره نشاط 
باع حاجات ورغبات يهدف إىل إش

املستهلك،ويف نفس الوقت تعظيم أرح 
املؤسسة،حيث يعتمد املفهوم احلديث للتسويق 
على إحداث التوازن بني كل من 
طبق املفهوم  ُ املستهلك،اتمع واألرح،ي
التسويقي يف خمتلف املنظمات واليت تنتمي إىل 
قطاعات اقتصادية خمتلفة،لتحقيق عدة أهداف 

 . مرارية وبقاء هذه املنظماتتساهم يف است
 تعريف التسويق .1

هي كلمة  Marketing كلمة التسويق     
اليت و Macatusمشتقة من املصطلح الالتيين 

 Mercariمشتقة أيضا من كلمة وتعين السوق 
 )1(.اليت تعين املتجرةو 

 1997 سنة يف  Philip Kotler عرف     
يت تلك العملية االجتماعية ال: "التسويق نه

األفراد واجلماعات من خالهلا احلصول  يستطيع
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رغبام من خالل خلق وعلى احتياجام 
 ،)2(".تبادل املنتجات لقيمة املقابلة هلاو

تعرض هذا التعريف إىل البعدين االقتصادي 
واالجتماعي اإلنساين للعملية التسويقية، أي 
حتقيق األرح للمسوقني ومراعاة وإشباع 

املستهلك يف نفس الوقت  حاجات ورغبات 
كما أن هذا التعريف ركز على مصطلحات 

  .هامة أساسية يف التسويق 
تعترب احلاجات  :نية احلاجات اإلنسا -1.1

اإلنسانية نقطة البداية لدراسة النشاط التسويقي 
هي نوع من الشعور حلرمان أو العوز هناك و

الشراب احلاجات األساسية مثل الطعام و 
مثل الشعور  اجات االجتماعيةامللبس واحلو 

مثل احلاجة  االحرتام احلاجات الفرديةالنتماء و 
التعبري عن الذات،إن احلاجات جزء وإىل املعرفة 

يف اتمعات النامية حياول  ,من تكوين البشر
األفراد إشباع حاجام مبا هو متوفر إما يف 
اتمعات املتقدمة حياول األفراد إجياد أشياء 

  .ا مبا يشبع حاجامتطويرهو
هي حاجات إنسانية تشكلها   الرغبات -2.1

ا حاجات ختتلف أي أ األفرادو  الثقافة
  .ثقافاموشخصيام ختالف األفراد و 

تتحول احلاجة أو الرغبة إىل : الطلب -3.1
طلب عندما تدعم احلاجات لقوة الشرائية أي 
ء عندما يكون لدى األفراد األموال الالزمة لشرا

اخلدمات اليت تشبع هذه احلاجة والسلع 
فاملستهلك ينظر إىل املنتجات كحزم من املنافع 

  .اليت حتقيق أفضل منفعة مقابل نقوده

هي الفرق بني املنفعة  :valueالقيمة  -4.1
اليت حيصل عليها املستهلك من امتالك 

بني تكلفة احلصول على ذلك واستخدام منتج و
  .املنتج
هو مدى موافقة أداء املنتج :رضا العميل -5.1

لتوقعات املشرتي فإذا كان األداء موفقا 
لتوقعات املشرتي أو زائدا عنها حتقق رضا 
العميل أما إذا كان األداء أقل من توقعات 

 .املشرتي مل يتحقق الرضا

هو عملية احلصول على  :التبادل -6.1
مرغوب من شخص مقابل تقدمي ) شيء(هدف

هو ميثل جوهر شيء أخر هلذا الشخص، و 
 ما خالل من التبادل يتمومفهوم التسويق، 

 هي العمليةو التسويقية، لعمليات يسمى
طرفني حبيث ميلك كل طرف شيئا  بني متاجرة

 يتم حيث نقدية، العملية تكون قدو ذو قيمة،
 يف نقدية بوحدات واخلدمات السلع تبادل
 يف تتم العملية عادية،وقد شراءو بيع عملية
 منتجات مبادلة تتم حيث ضةمقاي شكل

 .أخرى مبنتجات
  تطور املفهوم التسويقي. 2
لعديد من املراحل،  لقد مر املفهوم التسويقي 

منذ بداية الثورة الصناعية اليت ظهرت يف أواخر 
التسعينات وحىت اآلن، حيث  الثمانينات وأوائل

أن كل مرحلة من هذه املراحل متيزت بتغري يف 
تعرض فيما يلي مراحل مفهوم التسويق، نس
  . تطور املفهوم التسويقي
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شاع هذا  : املفهوم أو التوجه اإلنتاجي -1.2
يقوم هذا  )1930- 1900(املفهوم خالل الفرتة 

املفهوم على فكرة أن املستهلكني يفضلون 
قل تكلفة واملنتجات املتوفرة بشكل كبري 

لذلك كانت تركز إدارة املؤسسات على حتقيق 
متيزت هذه وتغطية واسعة للتوزيع وإنتاج كبري 

املرحلة بسهولة بيع كل ما ينتج،حيث كان 
الطلب أكثر من العرض واملنافسة تكاد منعدمة 

  .لتايل مل يكن هناك حاجة لوسائل الرتويجو
شاعت هذه : املفهوم أو التوجه البيعي2-2 .

يركز هذا املفهوم ) 1950-1930(املرحلة ما بني 
جه حسب هذا املفهوم فان على بيع ما مت إنتا

املستهلكني إذا ما تركوا لوحدهم فلن يقوموا 
بشراء الكمية الكافية من منتجات املؤسسة 

سسة الرتكيز على عنصري لذلك جيب على املؤ 
  .التوزيعالرتويج و 

هو فلسفة  :املفهوم أو التوجه التسويقي 3.2-
يقوم هذا املفهوم  1950إدارية ظهر بعد عام 

ليس على اج ما ميكن تسويقه و على أساس إنت
بيع ما مت إنتاجه و يركز على ثالث ركائز 

ات املستهلك قبل أساسية وهي التوجه حباج
التكامل يف جهود املنظمة بعد اإلنتاج و و 
ا خلدمة هذه احلاجات والرغبات أنشطتهو 
  .حتقيق الربح يف األجل الطويلو 

    بدأ  :املفهوم أو التوجه االجتماعي 4.2-
هو و  1970فهوم يف االنتشار منذ عام هذا امل

يركز على توفري حياة أفضل لكافة شرائح 
ى البيئة اتمع مع السعي اجلاد للحفاظ عل

االقتصاد يف املوارد الطبيعية فاملؤسسات و 
أصبحت تتحمل مسؤولياا اإلنتاجية اجتاه 

جتماعي اتمعات اليت تتواجد فيها فاملفهوم اال
  .اتمعسسة واملستهلك و للتسويق يهتم ملؤ 

  
  :قصر النظر التسويقي. 3

قصر النظر التسويقي أو قلة التبصر     
هو مصطلح يستخدم يف جمال :التسويقي

ثيودور "التسويق،وقد كان عنوان حبث مهم كتبه
يف جملة هارفارد  1960ألول مرة عام " ليفييت

بيزنس ريفيو وهي جملة كان حمررا فيها،وقد 
مقال يف ذلك العام،واقرتح صنف أهم وأحسن 

بعض املعلقني أن حبثه مبثابة بداية حلركة التسويق 
موضوعها هو أن معظم الصناعات  احلديثة،

اليت تفشل هي نتيجة الفهم الضيق للمديرين 
حيث يرى أن  التنفيذيني للمؤسسات،

املؤسسات الفاشلة هي اليت كانت تظن أا 
هي ترى بينما  تطل على زئنها من النافذة ،

  .نفسها يف املرآة
لقد كان ثيودور األستاذ احملاضر يف جامعة      

حيث وجدت  هارفرد عملي وواقعي يف أعماله،
املنظمات اليت كانت تفتقد الفرص ما طمحت 

حيث  إليه مبجرد اعتماد نظرة أوسع للتسويق،
دعا ثيودور املؤسسات إىل تلبية حاجات 

يف هذا اال و  ورغبات الزئن لتحقيق األرح،
نظر إن حتقيق املنفعة :"يقول نظام موسى

االقتصادية واملنافع ذات القيمة من خالل 
مقابلة احتياجات ورغبات الزئن يبدو أمرا 
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إال أن العديد من  منطقيا وسهل التحقيق،
املؤسسات تواجه مشكلة حقيقية يف تنفيذ 

فبدال من تقدمي املنتجات من وجهة نظر  ذلك،
وما حتققه له من منافع وقيمة تركز تلك الزبون 

  .املؤسسات على خصائص املنتج
ال تقدم منتج مثال شركة الكهرء  إن     

الطاقة الكهرئية وإمنا تقدم الراحة واإلرة 
 الكهرئية اليت تعترب أداة لتسهيل حياة الزئن،

أي أن تلك املؤسسات توصف ا قليلة 
جمهزة للمنتجات  التبصر إذا اعتربت نفسها

أكثر من كوا جمهزة إلشباع حاجات ورغبات 
  ).3(الزئن

  واقع الصناعة التقليدية يف اجلزائر :نيا
ميثل قطاع الصناعة التقليدية وجها ثقافيا 

انه يساهم يف احلفاظ اقتصاد حيث واجتماعيا 
ة التقاليد فهو ارتباط ملاضي صيان على الرتاث 

ائرية لصناعة التقليدية اجلز فا متسك ألصالة،و 
متنوعا لتعاقب عدة متثل إر حضار متعددا و 

ثقافات على حكم هذا البلد وحضارات 
فاتمع اجلزائري مميزا حضار عن غريه من 

 .اتمعات
 01- 96نصت املادة من األمر حيث      

د  4 10/01/1996املؤرخ يف   اليت للقواعدواحملدّ
 " : أن على واحلرف يةالتقليد الصناعة حتكم

 إنتاج نشاط كل هي واحلرف التقليدية الصناعة
أو  صيانة أو فين ترميم أو حتويل أو إبداع أو

 العمل عليها يطغى خدمة أداء أو تصليح
 شكل ويف ودائمة، رئيسية بصفة ومتارس اليدوي

 أو فردية وبكيفية معرضي، أو متنّقل أو مستقر
 أو واحلرف التقليدية للصناعة تعاونية ضمن
  ."واحلرف التقليدية للصناعة مقاولة

تقسيمات وأنواع الصناعة التقليدية  .1
قسمها  حيث املشرع اجلزائري: واحلرف جلزائر

  :إىل عدة أنواع كاأليت
 التقليدية والصناعة التقليدية الصناعة §

 اليدوي العمل عليه يغلب صنع كل هي :الفنية
 أشياء علصن الت أحيا احلريف فيه ويستعني

 وتكتسي حريف، طابع ذات تزيينية أو/و نفعية
 وتنقسم عريقة، مهارة بنقل يسمح فنيا طابعا

  نوعني إىل امنتجا وظيفة حسب
 الصناعة تعترب): تزيينية(فنية  تقليدية صناعة - 

 تتميز عندما فنية تقليدية صناعة التقليدية
 تتطّلب إذ واإلبداع، والطابع اإلنفرادي ألصالة

 صناعة وفرتة عالية فنية مواهب الصناعة ههذ
ر ما وهو رفيعة أولية ومواد طويلة ّ  إرتفاع يفس

   . 5للعمل تقسيما تتطّلب ال بينما أسعارها
ثل ّ  الصناعة ملنتجات األساسية الوظيفة وتتم

 فهي أساسا التزيينية الوظيفة يف الفنية التقليدية
لقة التعابري جممل تعكس بذلك ّ  بتقاليد املتع

 .بلد أي وطقوس وثقافات
 ما): الوظيفية( اإلستعمالية التقليدية الصناعة -

زها ّ  ال األخرية هذه أن هو سابقتها عن ميي
 تكون حيث احلريف، من عالية فنية خربة تتطّلب

 طابع ذات املنتجا الفنية التصاميم عادة
 املتسلسل العمل على يعتمد بسيط تكراري
 وهذا إلنتاج،ا مراحل كل يف املهام وتوزيع
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 ينتجون الذين احلرفيني عن النظر بغض
 .منازهلم يف يعملون والذين إستعمالية منتجات
ثل ّ  الصناعة ملنتجات األساسية الوظيفة وتتم

 احلياة حاجيات تلبية يف اإلستعمالية التقليدية
 .6اليومية
 :املواد إلنتاج احلرفية التقليدية الصناعة §

 النفعية احلرفية التقليدية الصناعة أيضا وتسمى
 إستهالكية ملواد صنع كل": وهي احلديثة
ه خاصا فنيا طابعا تكتسي ال عادية،  توجّ

 هذه وتتميز ،7"وللفالحة وللصناعة للعائالت
 من أكرب درجة على عتمادها الصناعة

 هوية أو لثقافة عاكسة غري وا التخصص
، شعب ّ  كل يف منتشرة أا جانب إىل معني
 الصناعات سم عادة تعرف كما العامل دول

 .الصغرية
 : للخدمات احلرفية التقليدية الصناعة §

 واليت احلريف ميارسها اليت النشاطات جممل وهي
 أو أو التصليح لصيانة خاصة خدمة تقدم

  .8الفين الرتميم
الزخرفة املتميزة للصانع إن األلوان و       

 التقليدي اجلزائري مستلهمة من الرتاث الرببري
األندلسي العريب اإلفريقي املتوسطي كما أن 

دية اجلزائرية متنوع حسب منتوج الصناعة التقلي
تقاليد كل منطقة من مناطق الوطن عادات و 

 ،اعة الفخار، اخلزف الفين، الزجاجصن  مثل
 النسيج ،الزرايب ،احللي ،النحاس، اجللود احللفاء
يز اآلالت املوسيقية واخلشب، إلضافة إىل مت

اختالف استعماالا صناعة التقليدية بتنوعها و ال
  :فإا متتاز بعدة مبميزات أخرى منها

 . الصناعة التقليدية تنتمي للقطاع اخلاص - 
 .إنشائها ال حيتاج لرأمسال كبري - 
أا ذاتية غالبا أي أن اغلب ممارسيها هم من  - 

 .أبناء اتمع احمللي
تلزمات مسآلالت و ااحتياجاا من املعدات و  - 

اإلنتاج بسيطة نسبيا حيث يغلب عليها 
معدات يدوية أو ميكانيكية يتم -استخدام 

 .تشغيلها يدو
فراد ترتبط شباع احلاجات الضرورية أل - 

أث وصناعات اتمع احمللي من مالبس و 
 اخل....غذائية، 

املرونة يف ميز ملصادر املتنوعة للعمالة و تت - 
ت، أطفال طلبة، رت بيو (توظيفهم
 .....)معوقني،

يف املنزل،  حجرة:بساطة أماكن العمل مثل  - 
 اخل...دكان ورشة صغرية،

تساهم الصناعة التقليدية بشكل كبري يف     
  .التنمية احمللية

  دور الصناعة التقليدية يف التنمية احمللية .2
اث تر إن الصناعة التقليدية فن مجايل و        

الثقافية العديدة و حضاري له أبعاده االقتصادية 
  :املسامهة يف التنمية احمللية من بني هذه األبعاد

احلفاظ على ذاكرة إحياء تراث األجداد و  - 
تمرار يته مبا يواكب املاضي و العمل على اس
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ينمي مواهب احلرفيني ويظهر روح العصر و 
 .مهارامإبداعام و 

جتسيد سياسة االعتماد على الذات على - 
يث تعتمد الصناعات املستوى احمللي ح

اإلمكات احمللية والتقليدية على حشد املوارد 
 .مصادر متويل حملية ومهارات ومن خامات 

احلد من التبعية املسامهة يف جمهودات التقليل و - 
االقتصادية اليت تواجه اقتصادت الدول النامية 

 .تشجيع التصدير خارج احملروقات و
قيق االستقرار يف حتواملسامهة يف التنمية احمللية - 

التوازن يف األنشطة بني احمليط الريفي واتمع 
احمليط احلضاري إلضافة إىل املسامهة يف يئة و

 .معامل السياحة
اإلسهام الفعلي يف رفع الدخل احلقيقي ألبناء - 

حماربة الفقر عن والصحراوية واتمعات الريفية 
ت طريق تزويد فئات عريضة من اتمع ملؤهال

احلرفية اليت متكنهم من احلصول على مصادر 
 .دخل دائمة

رغم الدور الذي يلعبه قطاع الصناعة و     
حفاظه على ثقافته والتقليدية يف تنمية اتمع 

أصالته إال آن هذا القطاع عاىن لفرتة  طويلة و
 ،اإلمهال مما أدى إىل إعاقة تطورهومن التهميش 

صناعة معوقات تطوير الوفما هي مشاكل 
  التقليدية؟

الدور التنموي للصناعة التقليدية واحلرف  .3
  :يف االقتصاد اجلزائري

 السـوق تغطيـة يف الصـغرية املشـاريع تسـاهم
 الشـراء، عـادات وخمتلف االستهالكية، واألمناط
 تقدمـه ومـا خصـائص مـن بـه تتميـز عمـا فضـال

 فـرص وخلـق اخلـام، الـداخلي للنـاتج دعـم مـن
 علـى قـدرة ملشـاريعا أكثـر ولعـل جديـدة، عمـل
 التنميــة يف الفعالــة واملســامهة الثــروة خلــق

  .التقليدية الصناعة مشاريع جند االقتصادية
 يف جديدة مشاريع إنشاء حركية .1.3

 جلزائر احلرف  التقليدية الصناعة قطاع
 إحلاق تلت اليت الفرتة على هنا الرتكيز سيتم:

 والصناعة وم ص املؤسسات بوزارة القطاع
 من عمل ووضع خطة 2002سنة  التقليدية

 هذا له، حيث عرف  مستدامة تنمية أجل
 الصناعة قطاع مشاريع تطور تعداد األخري

 خالل مشروع 162.085 إىل ليصل التقليدية
 عرف إذ ، 2009 سنة من األول السداسي

 يف كبريا تطورا للقطاع النسيج املؤسسايت
    ـب تقدر بنسبة اليت توسعت احلرفية القاعدة

 مشروع 79.850من  إنتقلت ، حيث%98.102
 حريف مشروع 162.085 إىل 2003 سنة حريف
 مشروع 82.235 يعادل ما أي ، 2009 سنة

عرف هذا القطاع نسبة  2010اما سنة  .جديد
مشروع حريف مقارنة بسنة  822 20تعادل 

أي  % 57زداد عدد املشاريع بنسبة اف  2011
 .مشروع حريف 717 32حصيلة ذات 

 واحلرف التقليدية الصناعة طاعق أثر .1.4
 احلرفية املشروعات تعداد تطور: التشغيل على
 الشغل مناصب عدد يف إرتفاع أيضا رافقه
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 من املناصب عدد إرتفع حيث احملدثة،
 إىل 2003 سنة شغل منصب 160.124
 من األول السداسيل خال منصب 324.730

 الضعف من كثر تقدر بزدة أي 2009 سنة
 منصب 164.606( سنوات ستة مدة يف

 منشأ منصب %8.102ما يعادل   وهو )جديد
 عدد تطور أن مالحظة مع الفرتة، خالل

 زدة إىل يعود القطاع يف ا املصرح الوظائف
 حيث سنة كل املسجلني الفرديني عدد احلرفيني

 يف 95%ال الفئة هذه مسامهة نسبة تفوق
 التعاونيات واملقاوالت تسجل بينما املتوسط،

 فقد لعكس بل ملحوظة زدة أي احلرفية
 رغم وهذا ألخرى سنة من تناقص سجلت

جديدة وخري  فرص عمل توفري يف اهلام دورها
الذي قدر ب  2011دليل عدد املناصب لسنة 

 .منصب 440 83
 يف التقليدية الصناعة قطاع أمهية .3.3

 الصناعة قطاع سجل: االستثمارو  اإلنتاج
 االستثمارات حجم يف هاما تطورا التقليدية
أرتفع  حيث ، 2008و 2007 سنيت بني احملققة
 دينار مليار من كثر اإلمجايل االستثمار حجم

 يعادل ما أي السنتني هاتني بني جزائري
 وقد بلغت السابقة، لسنوات مقارنة%35
 حجم من 50,2%اإلنشاء استثمارات نسبة

 لنسبة49,8% الكلية االستثمارات
 متويل. التوسع خصصة لعملياتامل لالستثمارات

 ذاتية، األحيان غالب يف هي االستثمارات هذه
لون الذين احلرفيني نسبة تبلغ إذ ّ  ماستثمارا ميو

 اإلنشاء الستثمار لنسبة 88,5%نفسهم

 بينما التوسع الستثمار لنسبة % 94,8ونسبة  
 جد ضعيفة نسبة البنكي التمويل شكل

 يف يرغبون لذينا للحرفيني لنسبة خصوصا
  9.أنشطتهم توسيع
 أيضا رافقها االستثمار حجم يف الزدة هذه

 هذا عرف حيث اإلنتاج، حجم يف رز ارتفاع
 الفرتة، نفس خالل 13 %تقدر ب زدة األخري

 يف زدة تعرف مل سبقتها اليت الفرتة أن حني يف
 املقابل يف وعرفت 2,5%بنسبة  إال االستثمار

 سيكون ، واألمر 3%  بنسبة جاإلنتا  يف زدة
 اإلنتاج يف التطور نسبة الحظنا إذا نفسه

 اإلشارة جتدر كما 2006 لسنة واالستثمار
 سجل قد اخلام الداخلي اإلنتاج أن إىل أيضا
 دج، مليار 106 إىل ليصل 2009 سنة كبريا منوا
 أن ، ويتوقع43,2% ب تقدر نسبة زدة ميّثل ما

  2025.10سنة  دينار مليار 592 إىل يصل
 يف واحلرف التقليدية الصناعة قطاع دور .4.3
 الصناعة قطاع يلعب: السياحي القطاع دعم

 املداخيل حتسني يف مهما دورا واحلرف التقليدية
أخذ  عن دائما يبحث فالسائح السياحية،

زاره،  الذي البلد ثقافة يعكس تذكاري منتوج
 مرتبط السياحية املداخيل تطور أن املعلوم فمن

 نالحظ أنه غري األجانب، السياح توافد بتطور
 قد الصعبة لعملة تطور املداخيل عملية أن

 لكن التسعينيات بداية خالل تراجع عرف
 1998 سنة من بدءا التزايد يف بدأ ما سرعان

 هذا إرجاع وميكن أمريكي، دوالر مليون 74ب
 إىل فياجلزائر السياحية املداخيل يف االخنفاض
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 تراجع فقد سجل األجانب السياح تدفق تراجع
 .الوافدين السياح عدد يف  35%قدره إمجايل

 احملروقات قطاع خارج الصادرات تفعيل .5.3
 2007 سنة اذرو  القطاع صادرات عرفت:

 دوالر أمريكي، فقيمة مليون 1,168 إىل لتصل
ّثل التقليدية الصناعة صادرات  ضعيفة قيمة مت

 كننا القولمي وعليه مهملة؛ أا نقل مل إن جدا
 يبقى التقليدية الصناعة صادرات يف التطور ن

 على وقدراته القطاع إمكانيات عن جدا بعيدا
 ولتايل الوطين، الصعبة لالقتصاد العملة جلب

  .االقتصادية التنمية حتقيق يف الفعالة املسامهة
 هذه تطبيق أن يظهر سبق ما حتليل     

مما  لرغم رجوةامل مثاره بكل ت مل اإلسرتاتيجية
 نقائص علمنا ن إذا خصوصا لذلك، جند

 اجليد التنظيم وتعيق قائمة ال تزال عديدة
 أن ميكن ما وهو ؛ وأنشطتهم للحرفيني والفعال
 اإلصالحات رأينا كون حسب سببه يكون

 هذه ضمن الدولة درت ا اليت والتحوالت
ت  واليت إدراجها يف التأخر مت اإلسرتاتيجية  حدّ

 من الرغم على م بشكل من حتقيقها دورهاب
 مثال أخذ أرد وإذا معتربة، أولية لنتائج إحرازها

 مت احمللي الذي اإلنتاج نظام فربمج ذلك، على
 إنتهاء عن سنتني من أقل قبل تنفيذه يف البدء
 ما على دليال ميّثل أن ميكن اإلسرتاتيجية تطبيق
  .سبق

  
  
  

 معوقات تطور الصناعةمشاكل و  .4
  التقليدية

يعاين قطاع الصناعة التقليدية يف اجلزائر من 
عدة مشاكل ومعوقات حتد من تطوره من 

  :أمهها
شريعات الواضحة يف تنظيم العمل ضعف الت- 
 .تطويرهو 
النظرة الدونية ألرب احلرف أدت إىل  - 

إعراض األجيال اجلديدة عن ممارسة هذا 
 ب جهل أمهية الصناعةالنشاط والتنكر له بسب

من جوانبها الثقافية  منتجااو التقليدية 
 .واالقتصادية

الرعاية مل و بيئة العوتدين مستوى الظروف  - 
 .االجتماعية للعاملنيوالصحية 

صول على حمالت ملمارسة املهنة صعوبة احل - 
على العتاد الضروري لعملية اإلنتاج إلضافة و 

ملشاكل التموين ملواد األولية ووجود صعوت 
 .وفرها جبودة مقبولة وأسعار مناسبة يف ت

صعوبة احلصول واخنفاض املوارد املالية الذاتية  - 
على القروض امليسرة أدى إىل هجرة العاملني يف 

ذات وهذا القطاع إىل جماالت عمل أسهل 
 .مردود اعلي

التسجيل للمهن والتوثيق وندرة البحوث  - 
الصناعات التقليدية أدى إىل عدم وجود و

 .الصناعاتويات عن هذه احلرف قاعدة ب
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االستثمارات الفنية اليت وانعدام اخلدمات - 
قلة برامج التكوين للعاملني مع ضعف و تقدم 

 .وقلة املراكز املتخصصة 
د من أنواع انعدام التسيري العلمي يف العدي- 

الصناعات التقليدية والذي ينعكس على حتسني 
ية ستغالل األمثل للمادة األولاالالنوعية و 

 .التطورواإلبداع واستخدام التكنولوجية و 
اجلزائر مما يؤثر قلة عدد السواح الوافدين إىل - 

هذا راجع لعدة أسباب كالوضع على املبيعات و 
 .األمين املضطرب الذي كان يسود اجلزائر

عدم مالئمة اغلب الصناعات التقليدية - 
عدم وقلة تنوع أصنافها وللمتطلبات احلديثة 

واجهة املنافسة جعلها تصطدم قدرا على م
  .بعقبات يف جمال التسويق

قصر النظر التسويقي يف  الصناعة  :لثا
  التقليدية اجلزائرية

ال تزال الصناعة التقليدية يف اجلزائر يف     
مرحلة التوجه ملفهوم البيعي حيث يقوم احلريف 
نتاج السلعة وفق تصوره واجتهاده اخلاص مث 

وهذا ما يفسر  تهلك بشرائها،حياول إقناع املس
ظاهرة  قصور النظر التسويقي للحرفيني 

  .والقائمني على مؤسسات الصناعة التقليدية
إمهال اجلانب التسويقي يف قطاع  .1

  الصناعة التقليدية اجلزائرية
يعترب املفهوم التسويقي املستهلك هو نقطة 
االنطالق يف عملية اإلنتاج حيث تكون العملية 

بوقة بدراسات ملعرفة حاجات ة مساإلنتاجي

 املستهلكني وتستمر هذه الدراسات رغباتو 
تاج حملاولة تلبية هذه احلاجات أثناء وبعد اإلن

الرغبات، فإتباع خطة تسويقية  يعتمد على و 
القيام بعدة دراسات ومجع البيات الكافية عن 

تقسيم السوق وئة احمليطة ا  املؤسسة والبي
ب  مث القيام بعملية وضع مزيج تسويقي مناسو 

التنفيذ مث الرقابة ملعرفه مدى جناح اخلطة 
  .التسويقية

 عتمد عملية مجع البيات على عدةت    
 والذياملعلومات التسويقي، م مصادر كنظا

 من مستمر نظام :" أنهعلى  كوتلر  هعرف
 واملعدات الناس بني الفعال االتصال

 وتقييمها وحتليلها البيات جلمع واإلجراءات
 معلومات وجلعلها الوقت نفس يف وتوزيعها

 املسوقني قرارات اختاذ صالحية يف أكثر
 والرقابة وتنفيذها التسويقية جمهودام لتحسني

لكي يكون هذا النظام  فعاال و ،)11("عليها
 عليه مراقبة البيئة التسويقية اخلارجية العامة

سياسية ال ،البيئة االقتصادية، االجتماعية(
البيئة التسويقية اخلارجية و ) قانونية،التكنولوجيةال

) الوسطاء املستهلكون، املنافسون،(اخلاصة 
إلضافة إىل البيئة التسويقية الداخلية املتمثلة 

يستمد  البشرية،ويف إمكات املؤسسة املادية 
نظام املعلومات التسويقي معلوماته من عدة 

  :مصادر
اغلب  إن :سجالت الشركة الداخلية 1.1-

خدام معلومات مديري التسويق يقومون ست
شركام السجالت الداخلية والتقارير ملنظمام و 
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ساعدم يف رسم اخلطط ذلك ملوبشكل منتظم 
قرارات الرقابة مثل سجالت وتطبيقاا اليومية و 

تفصيلية ملبيعات ،الطلبيات ،التكاليف تقارير 
  ..... مدى رضا الزئن عن اخلدمات،

هي عملية  :االستخبارات التسويقية -2.1
أخالقية تعتمد على مجع املعلومات وقانونية 

املتفرقة حول املنافسني من املصادر املختلفة مث 
إعادة بنائها حبيث تعطي معلومات جيدة حول 
أداء املنافس،أحواله ،خططه ظروفه احمليطة، 

املصادر قد تكون الصحف أو التقارير ....
كلها مصادر وت أو االنرتنت الدورية أو اال

متوفرة للجميع لكن من األفضل احلصول على 
املعلومات من أكثر من مصدر للتأكد من 

  .دقة املعلومةوصحة 
" حبوث التسويق هي:حبوث التسويق 3.1-

ميع وتسجيل وحتليل البيات عملية جت
اإلحصاءات عن املشاكل التسويقية دف و 

اذ القرارات توفري املعلومات املفيدة الخت
،تشمل حبوث التسويق عدة )12("التسويقية

  :جماالت منها 
يشمل هذا النوع مجيع :حبوث املنتجات-

البحوث اليت تتوصل ا املنظمة إىل معرفة مدى 
مالئمة السلع واخلدمات لطلبات املستهلكني 

الشكل اللون احلجم :من نواحي عديدة مثل
  .....اجلودة السعر طريقة االستعمال

ترتبط دراسة املستهلك : وث املستهلكحب -
ذلك األول بتفهم اخلصائص العامة له و يف املقام 

الدخل األسرة و ولتعرف على حجم السكان 

دوافع الشراء وتعرف على عادات وكذلك ل
طرق استخدام السلعة وشعور املستهلكني و 

  ......اجتاهها
تسعى حبوث مسالك التوزيع :حبوث التوزيع -

التوزيع وعلى أفضل منافذ البيع إىل التعرف 
اخلدمات وقياس كفاءة وكالء البيع يف وللسلع 

  .اخل...املناطق املختلفة
تقييم ودف إىل اختيار :حبوث الرتويج -

فعالية األساليب املستخدمة يف ترويج املبيعات 
 تلفزيون من املتاحة االتصال وسائل تنوع إن

 من جيعل واالنرتنت وجمالت وصحف وإذاعة
 أمر املناسبة اإلعالنية اختيار الوسيلة عملية
 إلضافة وحبث دراسة ذلك ويستلزم صعب

 الوسائل يف املناسب لإلعالن الوقت الختيار
 الوسائل يف املناسب واملكان املسموعة أو املرئية

  .املقروءة
قصر النظر يف سياسات املزيج التسويقي . 2

  للصناعة التقليدية
الالزمة وراسات الكافية ة لدبعد قيام املؤسس

بوضع رجل التسويق تم يهتقسيم السوق و 
إسرتاتيجية تسويقية أي وضع سياسة املزيج 

  .التسويقي املناسب
تعرف اإلسرتاتيجية التسويقية  على أا      

خطة طويلة األجل لتنمية املزيج التسويقي الذي 
يساعد على حتقيق أهداف املنظمة، من خالل 

وق املستهدفة،تتضمن إشباع حاجات الس



56 
 

سياسة املزيج التسويقي أربع سياسات 
  .التوزيعسياسة املنتج التسعري الرتويج و :تسويقية

إن ظاهرة قصر النظر  :سياسة املنتوج -1.2
التسويقي أثرت بشكل سليب على منتوج 
الصناعة التقليدية يف اجلزائر، رغم أن املنتوج هو 

يها مستهلكوأسواقها والوسيط بني املؤسسة 
جناح املؤسسة مرهون بنجاح هذا األخري يف و

  .السوق
الصناعة التقليدية إلسرتاتيجية تسويقية  تفتقد   

فاحلريف ينتهج املفهوم البيعي، أي يقوم إلنتاج 
ع مما يؤثر بشكل سليب على كمية مث حياول البي

نوعية املنتوج التقليدي خاصة يف ظل املنافسة و 
ن طرف املنتجات الشرسة اليت يعاين منها م

األجنبية ،مما يؤدي إىل تفضيل املستهلك احمللي 
جنبية املماثلة بدافع احملاكاة للمنتجات األ

السعر أو بسبب عاة للجودة و التقليد، أو مراو 
  .جاذبيتها مقارنة ملنتوج احمللي

اعتمادها من شأنه وإن فهم سياسة املنتج     
 ذه السياسة تمأن حيسن صورة املنتج فه

وضع البيات الضرورية بتصميم املنتج وتغليفه و 
إرفاقه خبدمات جيدة حملاولة تلبية ما وعليه 

يتطلع إليه املستهلك، إال أنه جيب االهتمام 
بوضع سعر مناسب للمنتوج من خالل سياسة 

  .التسعري
يعترب التسعري بسياساته  :سياسة التسعري -2.2

 أووالقرارات املتصلة به من أكثر األدوات 
العناصر املكونة للمزيج التسويقي حساسية 

  .)13(لنسبة لإلدارة

قرارات التسعري من أصعب القرارات تعترب     
املتخذة ألن السعر له ثري مباشر على أرح 
املؤسسة من خالل ثريه على حجم الطلب 

   .على املنتجات يف األسواق
ين سياسة ضمن سياسة التسعري تعترب     

إدراكها من قبل املسريين التسويقي و املزيج 
ويق خصوصا يعترب عموما أواملشرفني على التس

تسمح هذه السياسة بتسعري أكثر من ضروري و 
يرضي اخلدمة مبا خيدم املؤسسة و  املنتوج أو

املستهلكني ويراعى يف ذلك عدة عوامل كتكلفة 
على تقليلها ،أسعار  اإلنتاج اليت جيب العمل

،لنسبة ألسعار منتجات )14(.غريهااملنافسني و 
الصناعة التقليدية يف اجلزائر تتحكم فيها عوامل 
عديدة كأسعار املواد األولية اليت تدخل يف 

من مما يؤثر على اليت تعترب هظة الثوإنتاجها 
ايل على السعر النهائي لتتكلفة اإلنتاج و 

 التكلفة-السعر هذا يشكل إشكاليةللمنتوج و 
ع ا املنتجات احلرفية ليت تبا فاألسعار ا

والتقليدية تعترب مرتفعة من وجهة نظر املستهلك 
متثل عامال أساسيا من عوامل ضعف الطلب و 

رى احلرفيون أا أسعار منخفضة عليها بينما ي
تكاد لكاد تغطي تكاليف اإلنتاج لنظر إىل و 

االرتفاع الذي تعرفه أسعار املواد األولية الالزمة 
  .إلنتاجها

التكلفة تكمن -الواقع أن إشكالية السعرو     
وم أساسا على يف كون اإلنتاج احلريف حاليا يق

منخفضة  ال يعتمد إال بدرجةاملهارات اليدوية و 
تطلب كمية  لتايل فانه يجدا على املكننة و 
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لنظر إىل االرتفاع كبرية من العمل احلي و 
الذي طرأ على األجر االمسي لقوة العمل فانه 

طبيعي أن ترتفع تكاليف اإلنتاج ال يصبح من
حتفيز الطلب ومن مث فان حل هذه اإلشكالية و 

على املنتجات احلرفية يتطلب تدخل هيئات 
  )15(.القطاع املكلفة بدعم احلرف التقليدية

إن قصر النظر يف حتديد أسعار مناسبة    
للمنتوج احمللي التقليدي اجلزائري أدى إىل 

نافسني تعترب ضعف الطلب عليها،فأسعار امل
  .منخفضة لنسبة للمنتوج احمللي اجلزائري

بعد أن يتم تسعري املنتوج من الضروري    
حىت يتمكن إيصاله إىل نقاط البيع وتوزيعه 

هذا ما يستدعي إتباع املستهلك من اقتناءه و 
  .سياسة مالئمة للتوزيع

ظاهرة قصر النظر تظهر :سياسة التوزيع -3.2
ع للمنتوج احمللي فغياب جليا يف سياسة التوزي

نقاط البيع أكرب دليل وهذا األخري يف أماكن 
  .على إمهال عنصر التوزيع للمنتوج 

إن إسرتاتيجية التوزيع تم لبحث عن كيفية    
ستهلك يف إيصال املنتوج أو اخلدمة إىل امل

املكان املناسبني يف الوقت و وأحسن صورة 
لتوزيع ماد على قناة أو قنوات اذلك العتو

العمل على ومتابعتهم واختيار موزعني أكفاء و 
يف التوزيع إىل ادين مستوا ختفيض تكال

هذا ما يفتقد إليه املنتوج احمللي حيث ال توجد و 
مؤسسات متخصصة لتوزيع املنتوج احمللي بينما 
تقوم بعض املؤسسات األجنبية  تباع 
سياسات اغراقية لتوفري منتجاا ألسواق 

لية كما أن احلرفني ال ميلكون حمالت لعرض احمل
  .منتجام

بعد إيصال املنتوج إىل نقاط البيع جيب    
إعالم املستهلك عن توفر املنتوج يف األسواق 

ذلك لة جذبه للشراء مبختلف الوسائل و وحماو 
  .من خالل سياسة الرتويج

رتويج يهدف إىل خلق ال :سياسة الرتويج -4.2
على املستهلك لتحريكه التأثري حالة نفسية و 

  .لكي يسلك سلوكا معينا يتمثل يف الشراء
إن غياب سياسة الرتويج الفعال للمنتوج    

احمللي يف الصناعة التقليدية يبني ثري ظاهرة 
قصر النظر التسويقي يف هذا اال،حيث أن 
املؤسسات واحلرفيون ينتهجون سياسة اإلنتاج مث 

هذا راجع لعدة وويج البيع دون القيام بعملية الرت 
أسباب كجهل مناهج املفهوم التسويقي أو عدم 

اإلعالن نتيجة والقدرة على القيام لدعاية 
ارتفاع تكاليف هذه العملية مما أدى إىل مشكلة 

عدم إدراك وجهل املستهلك للمنتوج احمللي 
االقتصادية ،وعدم الرغبة يف وأمهيته الثقافية 

 للمنتجات األجنبيةامليل واقتناءه أو استعماله 
  .هو حملي كل ماالتخلي عن األصالة و واملماثلة 

تسويق املنتجات  دعم سياسات :رابعا
  اجلزائر يف املعتمدة التقليدية واحلرفية

 إىل األخرية السنوات يف اجلهود اجتهت     
 الدعم أشكال خمتلف توفري على الرتكيز

 احلفاظ على تساعد أن اشأ من اليت والشروط
ل القاعدي الصناعي النسيج على  أساسا املشّك
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 ومن احلريف، الطابع ذات املصغرة املؤسسات من
 وهلذا لقطاع؛ للنهوض املواتية الظروف توفري مث

قطاع  يف االستثمارات حتفيز على العمل مت فقد
 حتسني خالل من واحلرف التقليدية الصناعة
فيه، والذي من خالله ميكن  االستثماري املناخ
ني التسويق للمنتجات التقليدية وجلب حتس

  .السياح
إسرتاتيجية اجلزائر للنهوض بقطاع  .1

  الصناعة التقليدية
لقد أدركت احلكومة اجلزائرية أمهية هذه      

لكامل إلحيائها من الصناعة فأعطتها دعمها ا
تنشيط القطاع السياحي فقامت اجل التصدير و 

لتنمية  اقرتاح إسرتاجتيةوالوزارة الوصية عداد 
الصناعة التقليدية من خالل تطبيق عدة 

  : إجراءات منها
التنظيمي وتليني اجلهاز التشريعي ومالئمة  - 

مع األخذ بعني االعتبار التطورات والتحوالت 
 .اليت عرفتها نشاطات الصناعة التقليدية

مكانة الصناعة التقليدية دعم وتعزيز موقع و  - 
اهري ة اجلمالوطين بتوعيوعلى املستوى احمللي 

إبراز أمهية العمل بدور وأمهية هذه الصناعة و 
 .اليدوي املهين

مني احلماية التشريعية للصانع سواء كان  - 
مبتابعة ظروف بيئة عامل أو صاحب عمل 

املهنية وشروط العمل والسالمة الصحية و 
 .إلضافة إىل مني احلماية االجتماعية للعامل

ني ملواد األولية وين احلرفيحتسني متوتنظيم  - 
العتاد الذي يعترب إحدى العراقيل والتجهيزات و 

 .الكبرية اليت تواجه نشاطات الصناعة التقليدية
تشجيع االستثمار يف هذا اال لتحفيز  - 

ات اليت تعرقل منو احلد من السياسواإلنتاج 
الذي يعترب وتنمية العمل البييت هذه الصناعة و 

اعة حيث خصوصية من خصائص هذه الصن
 .متارسه النساء احلرفيات خاصة يف األرف

إعداد برامج تكوين مالئمة لتنسيق مع  - 
إنشاء معاهد والتعليم املهنيني وقطاع التكوين 

 .متخصصة يف التدريب على احلرف التقليدية
فتح اال دعم الصناعة يف جمال التسويق و  - 

ية للدخول يف األسواق ملنتوج الصناعة التقليد
  .اخلارجيةلداخلية و ا

إن جناح هذه اإلسرتاجتية يتوقف على تضافر    
مجيع جهود كل املعنيني على املستوى احمللي 
والوطين كما يتوقف على قدرة احلرفيني على 

التكفل الواعي نشغاالم إن وتنظيم أنفسهم 
هلذه اإلسرتاجتية آر اجيابية يف حالة تطبيقها 

  )16(:بشكل مضبوط
دف إىل احملافظة على : للمنتوج لنسبة -

قدرته ياته وكذلك تفتحه على اإلبداع و خصوص
  .املستمرة للتأقلم مع متطلبات السوق

تسمح بتحسني نوعية  :لنسبة للحريف -
العمل يف إطار منظم ورفع مؤهالته ومنتوجه 

ورمسي إىل جانب حتسني مدا خيله ولتايل 
  .العائلي مستواه االجتماعي و 
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يت األهايل ينجم عنها تثب:سبة للمجتمعلن -
يدوي تثمني العمل اليف مناطقهم األصلية و 

والعمل لبيت وإعادة االعتبار للرتاث الوطين 
تفادي اآلفات االجتماعية واالحنرافات ومحايته و 

  .اليت قد تنتج من الفراغ
ينجم عنها تدعيم :لنسبة لالقتصاد الوطين -
ودة مع تشجيع دميومة احلرف املوجمني و و

احلرفيني الذين ينشطون خارج اإلطار الرمسي 
 .رمسي إطار منظم و على العمل يف

  :االتصايلو  اإلعالمي الدعم .2
 جمال الدعم من النوع هذا ويتضمن     

 الرتويج  اإلشهار جمال يف كالدعم التسويق
 حاولنا إذا. 17املقاولة خدمات أو ملنتجات
 لصناعةا مؤسسات يف التسويق ذهنية قياس

 منعدمة، فهناك أا نقول أن ميكن التقليدية
 الدائمة املعارض خمتلف يف للبيع حماوالت

 يف احمللية، أو األعياد خمتلف يف والتظاهرات
 ،التقليدية الصناعة لورشات بعة صغرية حمالت

 املشرتين متطلبات عن البحث دون هذا
 هذا على وحتويلها ,املنتجات هذه ملختلف
 املواد ,األلوان ,احلجم حيث من األساس
 ولتايل إن. املطلوبة واالستعماالت ,األولية

 اليت األمور من التقليدية الصناعة يف التسويق
 وضع خالل من الدولة معها تتعامل أن جيب

 لتسويق منافذ وتوفري للقطاع، تسويقية إسرتاجتية
احمللي والوطين وحىت  املستوى على املنتجات
  .للخارج

 الصناعة منتوجات تسويق يةإسرتاجت .1.2
 حتليل من اإلسرتاجتية هذه تبدأ :التقليدية
 دراسته، خالل من السوق يف املتواجدة الفرص
 ا، يتمتع اليت التنافسية املزا حتديد بغرض

 حتدد املشبعة، ولتايل غري احلاجات واكتشاف
 جتمع اليت ستستهدفها، مث األسواق املؤسسة

 على التأثري أجل من لكهامتت اليت املتغريات كل
 املنتج نوع من املستهدف، ابتداء السوق

  . له والرتويج توزيعه سعره، كيفية مث التقليدي
 إىل حتتاج التسويقية اإلسرتاجتية هذه تبقى لكن
 يطغى التقليدي اإلنتاج كون عمومي، طري
 منطقة يف مركز غري التشتت، فهو طابع عليه

 يف الرائدة البلدان يف أنه جند لتايل واحدة،
 مؤسسات متتلك التقليدية، الصناعة جمال

 ربط يف هاما دورا تلعب للقطاع، مؤطرة عمومية
 الداخلية التسويق مبنافذ واملنتجني احلرفيني

 منظمات سواء، مبشاركة حد على واخلارجية
   .ومهنية حكومية

ولذلك جيب على احلريف إجياد منفذ التسويق 
طه، وعليه تتمثل املنافذ احمللي املناسب لنشا

  :التسويقية فيما يلي
ü اليت : اليومية السوق يف التسويق منافذ 

 لوازم تبيع اليت التجارية احملالت خمتلف تضم
 إليها تضيف أن ميكن اليومية، واليت احلياة

التقليدية، كاملالبس،  الصناعة منتجات
 الشعبية، احللوت،  األكالت احلقائب،
 ملؤسسات يسمح اخل، ما... اخليزران منتجات
 من بيعها جماالت التقليدية بتوسيع الصناعة
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 التقليدية الصناعة يف فقط متخصصة حمالت
 .العادية التجارية احملالت إىل
ü احمليط رغبات إلشباع التسويق منافذ 

 التسويق هذا يتعلق :واخلارجي الداخلي
 البناء وقطاع لعمران، املتعلقة ملنتجات
 العامة، واألث واحلدائق مومية،الع واألشغال

 الزينة، قطع(العمومية  املرافق املتعلقة مبختلف
 الدولة تستطيع اال هذا يف ...).املفروشات

 التقليدية، ملؤسسات الصناعة آفاق واسعة فتح
 املشاريع إلعطاء املناقصات يف معها لتعاقد
 واالمتياز، لتفرد يتميز طرازا أصيال العامة

 توفر اليت واجلري كالطوب احمللية املواد لويستعم
 " متنطيط قصر "و ,تعمر طويال ,الدفء
 .ذلك على مثال أحسن
ü تتعلق وهي :خاصة تسويقية منافذ 

 الفريد بطابعها تتميز أصيلة،  حرفية مبنتجات
 احملالت يف تعرض منتجات واملتميز، وهي

 والفنية احلرفية املنتجات لبيع املخصصة
 أن ميكن اال هذا يف .خصصةاملت واملعارض

دائمة،  متخصصة معارض فتح يف الدولة تساهم
 أن مميز، كل على الباحثون خالهلا من يستطيع
 .ويقتنوه جيدوه

 الصــناعة تصــدير وتــوريج منتجــات .2.2
 قطاعـا التقليديـة الصـناعة قطـاع يعتـرب:التقليديـة
 منتجاتـه ألن احملروقـات خـارج للصـادرات بـديال
 يسـاهم املقارنـة، إذ النسـبية املـزا علـى تتـوفر

 الصـعبة لعملـة الـدخل حتقيـق يف هـام بشـكل
 مرتفعـة، ولكـي هلـا املضـافة القيمـة وأن خاصـة

 تلعـب أن التقليديـة الصـناعة مؤسسـات تسـتطيع
 التصـديرية تسـعى قدراا وتنمي ,اال يف دورها

 للتصـدير، املالئـم املنـاخ الدولـة جاهـدة يف تـوفري
 العمليـة مـن خـالل هـذه ائـقعو  ختطـي مبحاولـة
م الـدعم  الـوطين الصـندوق طـرف مـن املقـدّ
 حيـث : التقليديـة الصـناعة نشـاطات لرتقيـة

 يف والفنيـة التقليديـة الصـناعة نشـاطات تسـتفيد
 : 18من الصندوق هذا إطار

 شـكل يف التصـدير علـى مسـاعدات تقـدمي-
 إشــهار،(إعالمــي  ودعــم تســويقية أعمــال

 ؛..).ملصقات، منشورات واجهات،
 مبشاركة املرتبطة التكاليف من تغطية جزء  -

 داخل يف واملعارض الصالوت يف احلرفيني
 .الوطن وخارج
 مشاكل يواجهون الذين للحرفيني ميكن حيث

 املشاركة الفنية وأعماهلم مبنتجام التعريف يف
 تقام اليت الدولية أو الوطنية التظاهرات يف إما
 أروقة من االستفادة طلب أو سنة، كل

 مستوى مؤسسات على املتواجدة البيع/العرض
تّلم هذه  .الوطن جهات مبختلف القطاع دعم

 التقليدية الصناعة لقطاع التظاهرات لوطنية
 للصناعة الوطين ليوم واحلرف الحتفال

، وحدد 2007سنة منذ عنه التقليدية والذي أعلن
، 19بذلك سنو لالحتفال كيوم نوفمرب 9يوم 
املتخصصة،  والوطنية احمللية صالوتال تنظيم
 على للحرف، التشجيع الوطين الصالون تنظيم
 احمللية، تنظيم ألعياد االحتفاالت تنظيم
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خلارج،  اجلزائرية التقليدية الصناعة أسابيع
  .التقليدية للصناعة الدويل الصالون تنظيم

 طرف من املقدمة الدعم أجهزة كما تتمثل
 الصناعة منتجات سويقلت العمومية السلطات
 لعرض املخصصة األروقة خمتلف يف التقليدية،

 خمتلف يف املتواجدة املنتجات، تلك وبيع
اجلهوية،  الغرف مستوى على الوطن جهات

 .التقليدية للصناعة الوطنية الوكالة إىل إلضافة
 ال الذين للحرفيني املساحات هذه خصصت
 ال اطقمن يف ينشطون أو/و للبيع نقاطا ميتلكون
 يف وسيجدون منتجام، بتصريف هلم تسمح

  .ملنتجام متنفسا األروقة هذه
  :اخلامتة

لقد أصبح من الضروري االهتمام لصناعات 
خارج احملروقات مثل السياحة والصناعة 

يف ظل التغريات الكبرية اليت يشهدها  التقليدية،
فاجلزائر تواجه حتد كبريا من اجل  عامل اليوم،

والقضاء على البطالة  النمو االقتصادي،حتقيق 
لذلك  وحتسني الظروف املعيشية ألفراد اتمع،

جيب تضافر اجلهود والعمل على تصحيح النظر 
حبيث جيب  ملنتوج الصناعة التقليدية احمللي،

اختاذ عدة إجراءات أمهها اخلاصة بسياسات 
اليت ندرجها على شكل  املزيج التسويقي،
  : توصيات كاأليت

ام معرفة رغبوقراءة ميول املستهلكني -     
ترمجة هذه االحتياجات حماولة جتسيد و و

واق يف صناعة املنتوج التقليدي األذووالرغبات 
د مصممني البتكار تصاميم احلرص على وجو و 

املواد األولية اليت ومراعاة جودة املنتوج جديدة و 
 . يصنع منها

 جعل الصناعة التقليدية عصرية متتاز-    
يف نفس الوقت حتمل هوية واالبتكار وجلودة 

  .مرتسخة للقيم والتقاليد الوطنية
جيب العمل على ختفيض تكلفة املنتج الوطين - 

لتسويقه بقدرة تنافسية على أساس السعر أي 
خلق التوازن بني القدرة الشرائية للمواطن 

األسعار العالية ملنتوج الصناعة التقليدية خاصة و
لع التقليدية املزيفة لألسواق يف ظل غزو الس

  .احمللية
جيب على القائمني على قطاع الصناعة - 

التقليدية حماولة توفري املنتوج يف عدة نقاط بيع 
واحلرص على أن تكون يف مناطق متفرقة أي ال 
تكون متمركزة يف مناطق دون أخرى وذلك يف 

األماكن اليت يقصدها املستهلكون، واألسواق 
الفنادق واستغالل وألثرية أو يف املواقع ا

حمالت والدكاكني والفضاءات احلرفية 
يف املدن الصناعات داخل األحياء العتيقة و 

الكبرية  هذا على املستوى احمللي أما على 
املستوى اخلارجي فيجب تشجيع عملية 

نقاط بيع يف أماكن و  التصدير توفري املنتوج
  .خمتلفة

املزيج احلرفيني اختيار وجيب على املؤسسات - 
الرتوجيي املناسب لتعريف املستهلك مبنتوج 

تذكريه به بغية زدة الطلب والصناعة التقليدية 
تعريف املنتوج للمستهلك األجنيب واحمللي 
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لرتكيز على اخلصائص احمللية اليت متيزه عن 
 .غريه

االحتياجات املتعددة للعائالت  تلبية- 
ت اإلدارات كاملستشفيااملؤسسات العمومية و و 

 .البنوكوواجلامعات 
بصرية يف املتاحف -ة عروض مسعيةإقام- 
توعية الرأي العام بكافة واملعارض أو املدارس و 

 .مستوته مهية الصناعات التقليدية

التظاهرات والصالوت واملشاركة ملعارض - 
  . الدويلوعلى املستوى الوطين 

 بتطوير التقليدية املنتجات صادرات تنشيط - 
 جماالت يف املتخصصني الوسطاء من شبكة

 تسويق بغرض االنرتنيت عرب خاصة التسويق
  .للقطاع النهائية املنتجات
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