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اا:  اادباماملريم

نتيجة  كنولوجي والت االجتماعي و وسريعا على املستوى االقتصادي و السياسي  يف ظل العوملة تطورا عميقا وهد العامل شي
يف ظل  يف الوقت الراهن و ، و سرعته يف جمال تكنولوجيا املعلوما  دخل العامل عصر جمتمع املعلوما  لعمق هذا التطور و

تتسابق  تقدمامل املعلوماتية املادة األولية ألي نشاط انساين، فنجد معام دول العامل التنافس الدويل احلاد أصبحت املعلوما  و
لية اليت واسب اآلاحل انتشار هذا ما صاحبه ظهور و خططها لتطوير تكنولوجيا املعلوما  و و فيما بينها لوضع استاتيجياهتا

 ريقة منامة وختزين كم هائل من املعلوما  بط أضحت مبثابة ضرورة حتمية حتتاجها مجيع املؤسسا  مليزهتا القوية يف معاجلة و
 سريعة.

ما أصبحت ك  تنافسية،على ميزة التفاعل أصبحت من العوامل احملددة حلصول أي مؤسسة  والقدرة علىونة املر  فالسرعة،
و مو  املؤسسة. ففي أىل نتائج جيدة تعترب احلد الفاصل الذي يفصل بني حياة إ وبصفة سريعةقدرة متخذي القرار على الوصول 

 تدعيم قدرهتاو الوسائل لتدعيم مصادر معلوماهتا  وتبحث عنمجيع القطاعا  تبحث املؤسسا  عن طرق للكشف عن بيئتها 
سة لبيئتها لذا فتحليل املؤس السوق.يف  حصة وامتالك أكربخطا املنافسني  إلبطال وكذا السبيل وعلى اهلجوم،على الدفاع 

ع حتت تصرف اليت توض حد الوسائلأتعترب هذه األخرية من بني  إذا ضروري،مر أالتنافسية بواسطة اليقاة االستاتيجية هو 
 حتدياهتا.املؤسسة ملواجهة 

  اليت تساعد فهي ختتص بالتسيري األمثل للمعلوما للمؤسسة،واليقاة االستاتيجية أسلوب منام يف اإلدارة االستاتيجية 
ن مجع مهذا من خالل خطوا  عمل مدروسة بداية  حتسني تنافسيتها و تطوير املؤسسة و ضمان نشاطها وصناع القرار على 

نب املخاطر جت جل استغالل الفرص املتاحة وأحتليلها مث نشرها و استخدامها من  املعلوما  من حميا املؤسسة و معاجلتها و
 احملتملة وكل هذا يف طابع استباقي توقعي ملسايرة املتغريا  اخلارجية.

د وصا بعخص كذا املنافسة الشديدة و اجلزائر كباقي دول العامل تعيش هذه التغريا  املتسارعة يف مجيع األصعدة و
 عاملية وعن ذلك من فتح األسواق اجلزائرية للمنافسة ال اجنرما  جل الدخول للمنامة العاملية للتجارة وأبرمتها من أا  اليت ضاملفاو 

هذا  ة ضمنها وكانحماولة امتالك م ة ويهي مواجهة املنافسة الدول صبح على عاتق املؤسسا  مهمة صعبة وأاالستثمار األجنيب ف
ذا عليه كان لزاما على املؤسسة اجلزائرية يف ه و سيحدث وأن تكون على درجة عالية من الوعي لكل ما حيدث أما يتطلب منها 

ترصد كل  راقب وت ن تتبىن ناام اليقاة االستاتيجية كوسيلة تسهر على العمل اجليد هلا ، وأاملنافسة الشديدة  اجلو املتغري و
سائدة من خالل تعميق فارق عدد مشتكيها مقارنة مبشتكي  ن تكون رائدة وهلها أليؤ  ما كبرية على منافسيها ، صغرية و

 املؤسسا  املنافسة .
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ااديحث:.االشكادة ا0

 نطرحها:ومن خالل ما سبق تتجلى لنا إشكالية موضوع البحث واليت اا

 املؤسسة؟يجية يف حتقيق امليزة التنافسية يف اليقاة االستاتالذي تلعبه دور الما هو  -            

   :األسئلة الفرعية   

 ؟هي مصادرهاوما  االستاتيجية؟ما املقصود باليقاة  -           

 فيها؟ ثرؤ ت االستاتيجية أنليقاة ميكن وكيف  التنافسية؟ما هي امليزة  -           

 التنافسية؟ وتنمية امليزة كيف تساهم اليقاة االستاتيجية يف خلق  -           

اا.ادفيضةات:8

 التالية:ه اإلشكالية مت وضع الفرضيا  ذلإلجابة عن ه    

ألخرية هدفا باعتبار هذه ا التنافسية،مصدرا أساسيا المتالك امليزة اليقاة االستاتيجية  متثل األوىل:الفرضية  -           
 .استاتيجيا تطمح كل مؤسسة اىل حتقيقه

 .ثقافة اليقاة االستاتيجية ال تزال بدائية وغري منتشرة يف البنوك اجلزائرية :الفرضية الثانية  -           

ااديياس :هيافاأ.3

 يفاملوضوع حمل الدراسة  هذا هدافأىل األهداف معينة وبصفة عامة تتلخص إمن أسباب دراسة أي موضوع هو وصول     
 التالية: النقاط

  .فاهيم احلديثة يف إدارة االعمالاملباعتباره من  اليقاة االستاتيجية مفهوم توضيح -         

  .هم املصطلحا  املرتبطة بامليزة التنافسية وكيفية تنميتها وتطويرهاأالتعرف على  -         

 .تسليا الضوء على دور اليقاة االستاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية -         

 .البنوك اجلزائرية ع تطبيق اليقاة االستاتيجية داخلمعرفة واق -         

ااملرضرع:اختةايا.دواف ا4   

 يلي: املوضوع ماا ذمن بني أسباب ودوافع اختيار هااا

 " التسيري االستاتيجي"؛حبكم التخصص العلمي  -         



 املريم اادبام ا

4 
 

 وق الوطين؛اجلزائرية بسبب انفتاح الس تعيشها املؤسسا اليت املنافسة الشديدة  -         

 االستاتيجية؛افتقار املؤسسا  اجلزائرية ملفهوم اليقاة  -         

  .الشخصية اليت تتمثل يف الرغبة والفضول يف تناول هذا املوضوعدوافع الوكذا  -         

ا:اديياس .صبرب ا5

 التالية:ه الدراسة يف مجلة النقاط ذهم الصعوبا  اليت واجهت هأميكن تلخيص     

  .حول موضوع اليقاة االستاتيجيةاملراجع قلة   -اااااااا

 .حبجة السرية املهنية وأ بسب جهلهم ملصطلح اليقاة إماللقيام بدراسة ميدانية صعوبة إجياد مؤسسا   -        

ا:املستخيم.املنوجا6

ج تم االعتماد على جانب املنهسي الفرعية،هداف البحث ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة واالسئلة أىل إجل الوصول أمن اا
األسلوب  تطبيقي الذي سوف يعتمدالانب اجلىل إباإلضافة  البحث،الوصفي التحليلي لتغطية اجلانب الناري من موضوع 

  .(87رزيو رقم )أالبنك اجلزائري اخلارجي وكالة الدراسة امليدانية على مستوى التحليلي بدراسة احلالة وذلك من خالل 

ا:س ادييا.خطراتا8

 :فصول ثالثةىل إالبحث م يسقت مت املطروحة والفرضيا  الرئيسيةاالشكالية  هبدف اإلجابة على  

هو عبارة عن و ل املبحث األو  ،وتضمن ثالثة مباحث ةاملؤسس يف مهيتهاأو  األول يتعلق باليقاة االستاتيجية فصلال -
الثالث ما املبحث أ ،اة االستاتيجية وطرق حتصيلهامعلوما  اليق يتناول واملبحث الثاين ،مدخل لليقاة االستاتيجية

 لية تفعيله.آناام اليقاة االستاتيجية و ىل إتطرق 
 األول األسسناول املبحث تثالثة مباحث  وفيه ،وعالقتها باليقاة االستاتيجيةالثاين يتعلق بامليزة التنافسية  لفصلاما أ -

ما املبحث أ ،صيلهانواعها وطرق حتأىل مصادر امليزة التنافسية إالتطرق  متاملبحث الثاين يف و  ،النارية للميزة التنافسية
   دور اليقاة االستاتيجية يف حتقيق وتنمية امليزة التنافسية. جاء فيه الثالث

 وحيتوي على ،(87بالوكالة البنك اجلزائري اخلارجي بأرزيو رقم )هو عبارة عن دراسة ميدانية الثالث فصل ال وأخريا يف -
رق فيه ما املبحث الثاين فقد مت التطأ ،الوكالة حمل الدراسة املبحث األول خصص لتقدمي معلوما  حول ،ة مباحثثالث

حث الثالث ويف املب ،لإلجناز الدراسةاملنهجي للدراسة امليدانية وذلك بعرض األدوا  واألساليب املستعملة  اإلطارىل إ
 نية.نتائج الدراسة امليدا تفسريو  واألخري مت حتليل

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل األول
اليقاة االستاتيجية وأمهيتها يف 
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ا:متوةي

ى امليزة التنافسية اليت سعيها للحفاظ عل و، ىل التميز يف ظل املتغريا  البيئية التنافسية املعقدة إىل حاجة املؤسسة إنار بال

من يقاة  ، انواعهأو  اهمناطأيقاة االستاتيجية مبختلف اللناام  هايمهية تبنتاهر أ، تعزيز مركزها السوقي  و ونممتلكها وعلى ال

، لي للمؤسسة متابعة كل ما يتعلق بالتغريا  احلاصلة يف احمليا الك بغرض رصد و، ويقاة تنافسية ، جتارية  ، حميطية تكنولوجية

 تطورا و  ، مالءعال و املستهلكنيذواق أ و رغبا صلة يف هم التغريا  احلاأ املعرفة  العلمية و ، هم التطورا  التكنولوجيةأمن 

ذ . إاملتبعة  ياهتم ىل استاتيجإوصوال  ، أهدافهم املستقبليةوكذا  ، قوهتم و ، نقاط ضعفهم ، هم املنافسنيأالسوق بدءا مبعرفة 

 واستخدام عواملفهم و ملية لتحديد هي عف ،العمليةالناحية  منكفؤة و الزاوية يف صياغة استاتيجية فعالة  اليقاة حجررب تتع

 وذلك منصد البيئي أنشطة الر  علىالشركا  و تتبا بتطوير قدرا  املؤسسا  ف االستاتيجية.القضايا  وتسمح بتحديدالنجاح. 

املوردين  ،العمالءن بيئة عمل ع املعلوما  رصد ومجعو  استاتيجيةاكتساب ميزة  ىلإوهتدف  استاتيجيتها وبيئتها.بني  جل التوفيقأ

اليت متكن  تاتيجيةاالسهو معرفة الفرق بني املعلوما  واملعلوما   وأساس اليقاةو عالقا  العمل احملتملة أاملنافسني  ،التقنيا 

 تنافسية.جل حتسني أدائها وحتقيق ميزة أوالربامج من  ووضع اخلطا كفاءة.كثر  أاملسريين من اختاذ قرارا  

 مباحث:ىل ثالثة إ لفصلهذا ا تقسيم مت وللتفصيل أكثر

 .مدخل لليقاة االستاتيجية :املبحث األول -
 .معلوما  اليقاة االستاتيجية وطرق حتصيلها :املبحث الثاين -
 .لية تفعيلهآناام اليقاة االستاتيجية و  :املبحث الثالث -
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ااالسرتاتةجة .ميخلادلةرظ اااألول:امليحثا

صبح أن البقاء ىل توقع تطورا  البيئة وفهمها مث العمل على سبقها، ألإؤسسا  مسايرة حميطها حتتاج خمتلف امل جلأمن 
ن تكون أن عملية سبق تقلبا  البيئة تفتض توفر بعض املزايا عند املؤسسا  أمهها أال إ .روط بالسرعة يف سبق االحداثشم

 على بيئتها سواء الداخلية او اخلارجية.يقاة وعلى اطالع جيد ومستمر 

ااالسرتاتةجة .تطريانظمااملبلرماتاوظوريانظاماادةرظ ااألول:ااملطلبا

مع  اا عرفت عجز  هنأال إ املنامة،لفعال يف دعم العديد من نشاطا  نام املعلوما  التقليدية لفتة من الزمن بدورها ا متيز 
 ادرة على رصدديد من املناما  غري قالع والذي جعل الوحيد،صبح فيها التغيري هو الثابت أما مييز بيئة االعمال املعاصرة اليت 

فقد ورد  .ديد املنافسةشالتجانس املطلوب يف حميا سريع التغري و  حتقيق بعض املتطلبا  اإلدارية وضمان التكامل و االجتاها  و
  ، نن استخدم نام املعلوما  التقليدية مل يعد بالغ األمهية يف الوقت الراهإ" ( 2000كتب سنة )( Nicholos Carr )ن أ

كها ال يعكس ن امتال إهنا أصبحت سلعة متاحة للجميع وبالتايل فأ للمنامة ون هذه النام هي جمرد بنية حتتية أىل إار أشكما 
ال حوايل إن معام املناما  ال تستخدم  أقائال  Michael Corcoran) (ه ويتوافق هذا مع ما أدىل ب . 1"ميزة للمناما 

ا يعكس ذن هأ( من االفراد على مستوى املنامة 10%)ال حوايل إتك يف هذه البيانا  شه ال ينأ ( من البيانا  اجملمعة و%20)
 عدم كفاءة نام املعلوما  املعتمدة .

ا  طار ما تفرضه التغري إوعلى هذا األساس ظهر نوع جديد من نام املعلوما  خيدم متطلبا  املناما  املعاصرة يف 
حد أالذي يعكس   ( Business Intelligence System/ BIS )م ناام اليقاة االستاتيجيةاملتزايدة حتت اس احلالية السريعة و

املستعملة يف  ليا ىل ما سبق متيز  هذه النام اجلديدة بنمو قدرا  الربامج و اآلإ فإضافة ،مراحل منو أنامة املعلوما  السابقة
هم أمع استخدام االنتنت من بني  ،ؤكدة ومتجانسة ىل حقائق مإطرق معاجلة أخرى واليت تؤدي ىل إالناام باإلضافة 

 لتكنولوجيا  كوسيلة لليقاة .ا

 :الشكل التايل يوضح مراحل منو أنامة املعلوما   و

 

 

 

 

 

                                                           

 .90ص ،2009 العربية،، الطبعة والتوزيع، عمان، األردن، دار اليازوري العلمية للنشر " "انظمااملبلرماتااإلداية ياسني،سعد غالب  1 
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انظمااملبلرماتااتطريا:(0-0)اادعكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  املال واالعمال جملة اقتصاديا  ،ئ ااملباصية""ادةرظ ااالسرتاتةجة اضيويةاحتهمة ادالستهميايايفاادية ،بلحاج ا.مرميأا:املصيياا
ا.194ص ،2018فيفريي  ،اجلزائر ،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقايد ،لية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريك

هي نام االعمال اليت ختدم املستوى :اا( Transactions Procession System/TPS ):اامالتنظمامباجل ااملبا-1
طلب و وظيفة معينة وهي نام حمسوبة تقوم بالعمليا  الروتينية اليومية وال تتأاط شيف املنامة وكل ناام منها خيدم نلي التشغي

 .1 معاجلة معمقة

تعمل على توفري املعلوما  :اا( Management Information System/MIS ) نظمااملبلرماتااإلداية ا-2
 رين بالتقارير الالزمة ملساندة القرارا  والتخطيا واملراقبة وعلى هذايداملعلى تزويد  وتساعدلدعم العمليا  اإلدارية  املالئمة

ن أنشطة املة على كل االعمال دو شهنا تعتمد على البيئة الداخلية دون اخلارجية وتكون أتسمى أيضا نام التقارير اإلدارية كما 
 . 2مستواه اإلداري ووظيفته  خمصصة وعامة جلميع املدراء ال ختصص لكل مدير احتياجاته حسب

ظهر  يف بداية السبعينيا  من القرن :اا ( Décisions Support System/DSS )اادنظماادياعهم ادلرياياتا-0
ى اإلدارة العليا عل على مستوى اإلدارة الوسطى و ا جل مساندة صناع القرار أرين مع تطور حوسبة مناما  االعمال من شالع

                                                           

 .00ص  1999األوىل،  للنشر، عمان، األردن، الطبعةدار املناهج ،ا"االصطناعيا"انظمااملبلرماتاوادذكاءا، عالء عبد الرزاق الساملي 1 
 خلضر،احلاج  جامعة التجارية،، رسالة ماجستري يف العلوم دياس احاد امؤسس انراوسادلهمصرباتا"اادريايات:"ادويانظمااملبلرماتايفااختاذاخلفي،امسهان  2 

 .60ص  ،2009اجلزائر،  باتنة،

ديج اتبريابةئ ا                                                                                                                         
 ادبهملاا

 اليقاة االستاتيجية          

 نام املعلوما  التنفيذية                  

 النام اخلبرية                                       

 نام الداعمة للقرارا ال                                            

 نام املعلوما  اإلدارية                                                           

 نام معاجلة املعلوما                                                                              

 الزمن
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بأدوا  معلوماتية  رينيوغري املربجمة واليت تزود املد شبه املربجمةستخدم بشكل خاص يف دعم القرارا  اختاذ قرارا  رشيدة وت
Group ) . كما ظهر يف هذا اجملال نام دعم القرارا  اجلماعية 1به املربجمة وغري املربجمة شتساعدهم على حل املشكال  

Decisions Support System/GDSS )  عم عملية صنع القرارا  اليت تصاغ بصفة مجاعية .اليت تساعد على د و 

تكيز على استخدام النام اخلبرية يف اإلدارة يف بداية التسعينا  ال ظهر:اا( Expert System/ES )ااادنظمااخليريةا-4
النام تنطلق فكرة  و ( Artificiel Intelligence/AI )ويعتمد تطور هذه النام على ما يعرف بتطور الذكاء االصطناعي 

 أكربميثل  كاء االصطناعيذ عمال منطقية بالطريقة نفسها اليت يؤديها االنسان فالأ ألداءه ميكن برجمة احلاسوب أناخلبرية من 
اا.2تقدما وهي حماكاة السلوك اإلنساين يف حل املشكال   و احلاسوب رقياتطبيقا  

تعتمد على املصادر االنام اليتاهي:اا( Exécutive Information System/EIS )انظمااملبلرماتاادتنفةذة اا-5
الداخلية الناجتة عن النام األخرى ) نام معاجلة املعامال  ونام املعلوما  اإلدارية ( يف املنامة واملصادر اخلارجية هبدف تقدمي 

 إعطاء املدراء اعد هبذا يفهداف املنامة يف تسأحيقق  بشكلاإلدارة العليا لغرض اجناز أعماهلم  املعلوما  للمدراء التنفيذيني و
 .3سرع وقت أاملة عن املنامة يف شارة ن

تتميز بقدرهتا على توفري ما خيدم ا:ا( Business Intelligence System/BIS )اادةرظ ااالسرتاتةجة انظم -6
االنواع وعلى ملصادر و من خمتلف ا التكامل للكم اهلائل من البيانا  و متطلبا  املناما  املعاصرة بالتحليل متعدد االبعاد و

م اليقاة االستاتيجية نافامل نام اليقاة االستاتيجية مجيع أصحاب املصاحل يف املنامة.شىل ما سبق تإوباإلضافة  نطاق أوسع .
ىل جعل عملية إسعى النام اليت ت وهي تلكعبارة عن طريقة تطلعية للمستقبل أكثر من كوهنا استجابة ملشاكل وجد  يف البيئة 

 يف:أنامة فرعية تتمثل باإلضافة السابقة  كت جودة ودقة من خالل عدة تطبيقا  وأالقرار صنع 

هي نام تتوجه حنو خمازن البيانا  :  ( Data Warehouses System/DWS ) استردعاتااديةاناتمنظماا6-1
ل بني البيانا  من وىل حتقيق عملية التكامتت و ،املهمة للمدراء يف املنامة  للبيانا  املوضوعية احلالية والتارخيية املهيكلة و

خر يتخصص أمصادر خمتلفة داخلية وخارجية .عكس خمازن البيانا  اليت ختص املنامة كوحدة يوجد نوع  قواعد البيانا  و
 . ( Data Marts )سم إو... تعرف بأو اإلنتاج أبنطاق معني كالتسويق 

نام اهي:ا(Online Analytical Processing System/OLAPS)انظمااملباجل اادتحلةلة اادفرية  6-2
نشطة هبدف تقدمي قدرا  التحليل الفوري للبيانا  املخزنة يف مستودعا  األمعلوما  حاسوبية تقوم بتنفيذ مجلة من 

 .4داالبيانا  وإنتاج معلوما  ذا  قيمة مضافة يف صورة تقارير معلوما  متكاملة وموجزة لكنها شاملة ودقيقة ومتعددة االبع

                                                           

 .07ص  ،2006الثالثة، الطبعة  األردن، عمان، والتوزيع،مؤسسة الوراق للنشر  ،" "اميادئانظمااملبلرماتااإلداية  حسنية،سليم إبراهيم  1 
 .29ص  سابق،، مرجع " ميادئانظمااملبلرماتااإلداية  " حسينة،سليم إبراهيم  2 
 .119ص  سابق،، مرجع " وادذكاءااالصطناعيا"انظمااملبلرماتعالء عبد الرزاق الساملي،  3 

 .55ص  سابق،مرجع  ،""انظمااملبلرماتااإلداية ا ياسني،سعد غالب  4 
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نولوجيا استكشاف املعرفة تكاايضا تسمى:اا( Data Mining System/DMS )نظماادتنرةباعنااديةاناتاا6-0 
وهتتم هذه النام باستخالص املعرفة من املعلوما  املقيدة املنتقاة من مصادر البيانا  املهيكلة ،من مستودعا  البيانا  

)(Stuctured 1.   عن نام التنقيب عن النصوصتتميز نام التنقيب عن البيانا) Text Mining System/TMS ( 
 . (Unstuctured)يف اعتماد األخرية على البيانا  غري املهيكلة 

املنامة من  هتدف:اا( Supply Chain Management System/SCMS )انظماإدايةاسلسل اادتريةياا6-4 
ذه املستهلك النهائي بتحقيق التكامل بني ه و املورد االستهالك وخلق جسر معلوما  بني ىل مراقبة التموين وإخالهلا 

ب فنام اليقاة االستاتيجية هتدف من هذا اجلان ،ىل املستهلك النهائيإاإلدارة تدفقا  املعلوما  من مصادرها  األطراف و
اتوقع التغريا  يف الطلب ... إدارة عملية اإلنتاج و ىل مراقبة املخزون وإ

مع :اا( Customer Relationship Management System/CRMS )ااابارننظماإدايةاعالق اادا6-5 
علوما  عملت املناما  على توفري نام معلوماتية تساعد على توفري امل ،التوجه حنو الزبون  ظهور املفهوم اجلديد للتسويق و

إدارة عالقة اسم نام  انب تعرف حتثكل ما يتعلق هبذا اجل سلوكياهتم الشرائية و تفضيالهتم و الكافية عن حتركا  الزبائن و
اليت تعمل على توفري املعلوما  الضرورية جلميع املستويا  اإلدارية للمساعدة على توجيه أنشطة املنامة مبا يضمن  الزبائن و

اوالء الزبون . استجابة ورضا و

ااالسرتاتةجة .مفورماادةرظ اا:ادثايناملطلبا

املعلومة وتسيريها ب املهتمةاجملتمعا  و النشأة يف إدارة االعمال  ةحديثمن املفاهيم  املشمبفهومه ال يعترب مصطلح اليقاة   
م قريبة تداخله مع مفاهي ىل اختالطه وإالذي أدى  االمردالالته و هذا املصطلح سجاال فكريا بسبب تعدد مفاهيمه  عرفقد و 

ى املعلوما  حداث البيئة هبدف احلصول علأحتليل  و مبراقبة للمؤسسةن مجيعها تتدرج يف سياق معلومايت يسمح أال إاملعىن 
 االستاتيجية مثو هذا املطلب مفهوم اليقاة  يفسنتناول و  حداث البيئة بشكل استباقي.أية إشارا  تساعدها على فهم أورصد 
 االستاتيجية:اليقاة 

اواالسرتاتةجة .ادةرظ ااأوال:امفورم

صر تعاريف نذكر منها على سبيل املثال ال احل ةاليقاة بشكل عام بعدلح مصطلقد حاي مفهوم ا:ادةرظ مفورمامصطلحاا–أا
 يلي:ما 

 .2 وهي عكس الغفلة "و خالف النوم أصحوة ، " االنتباه   هنا أتعرف اليقاة لغة على : اليقاة لغة    

                                                           
 .60ص  سابق،مرجع  ،""انظمااملبلرماتااإلداية ا ياسني،سعد غالب  1

 .056 ، ص1991اجلزائر،  عة االوىل،للكتاب، طبملؤسسة الوطنية اا"،"اادرامرسااجليةيادلطالبامبجماادبييباوآخرون،بن هادية علي    2
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 تعاريف اصطالحا نذكر منها ما يلي : ة: لليقاة عد اليقاة اصطالحا   

،  نمعاجلة ونشر املعلومة هبدف استغالهلا من قبل املمثلني االقتصادي النشاط املرتبطة بالبحث ،ذلك هو التعريف األول " -
 .1 ت ذكاء وتنافسية "كأهنا الوظيفة اليت ترتبا بتسيري موارد املعلوما  لتجعل املؤسسة أاملدراء ،املصممني واملسريين كما 

ا النشاط الذي ميكننا من البقاء على علم بكل املستجدا  يف هنأاليقاة ب Cartier Michelيعترب  التعريف الثاين " -
 .2القطاع الذي نشغله" 

 اليقاة:هم املعايري اليت تتميز هبا أن حندد أومن خالل التعاريف السابقة ميكن 

   ؛اط مستمر ومتتابعشن -
 العامة؛رصد بيئة االعمال  -
 معلوماتية؛قاة عبارة عن عملية يال -
 خاطر والفرص ) عملية استباقية (؛الغرض من اليقاة توقع امل -

سية وقدرة تعلق بتحقيق التوافق واالنسجام بني البيئة التنافي ،املشهي ختطيا طويل االجل و "اا:امفورمااالسرتاتةجة ا–با
 .3 اإلدارة العليا على حتقيق األهداف "

ا.امفورماادةرظ ااالسرتاتةجة ا:اانةاث

رهم ومفاهيمهم كاأفىل تعريف اليقاة االستاتيجية، حيث ختتلف إدارة لقد تطرق عدة مفكرين وخمتصني يف علم اإل
 يلي:برزها ما سيتم ذكره فيما أ ووجها  نارهم باختالف اختصاصهم وبيئة عملهم ولعل

لتجارية ...اخل ا التكنولوجية،ىل حد كبري يهدف ملراقبة البيئة إاط مستمر و متواصل شهنا " نأعلى  fnorL’Aيعرفها  -
 .4" لتطورا  لتوقع ا

أهنا " جمموعة من األساليب املنسقة اليت تنام مجع وحتليل ونشر واستخدام املعلوما   على فعرفها Rouachأما  -
 .5املفيدة حفاظا على بقاء املؤسسا  ومنوها "

                                                           
بن يوسف  لتسيري، جامعةا، رسالة ماجستري يف إدارة االعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم " "اأمهة اادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاحترةقااملةاةاادتنافسة فهيمة،عباس  1

 .49ص  ،2009-2007، خدة، اجلزائربن 
الدراسا  إدارة االعمال و  جملة"،ا"اادةرظ ااالسرتاتةجة اكرسةل افباد ايفاعهملة ااختاذاادرياياتاباملنظهم السيد، أ د.معني أمني ا –ط.د علوط فتيحة   2

 .198ص  ، 15/06/2017، ، اجلزائر0اجلزائر جامعةالعدد السابع، االقتصادية، 
 .15-14ص ،2000، دنبعة االوىل، عمان، األر ط وائل،، دار " االسرتاتةجة اإلدايةا "احلسيين،فالح حسن   3
جامعة  ،12العدد  ة،واإلنساني، جملة العلوم االجتماعية "ااملبلرماتاوصن اادرياياعرباادةرظ ااالسرتاتةجة احنرانظامافبالادسريويةااملبلرماتا" خولة،أ. شادي  4

 .400ص  ،2018 بوضياف، املسيلة، اجلزائر، جوانحممد 
 .150ص  ،2016بشار، اجلزائر، سبتمرب  جامعة العدد السادس، االقتصادية،، جملة البشائر ةجة ايفاجمهم اصةيالا""واق اادةرظ ااالسرتاتد. عالوي نصرية،  5
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سة فمن سفهي عنصر رئيسي لذكاء املؤ " اليقاة االستاتيجية هي رادار املؤسسة  : 1فقد عرفها كما يلي esca H .Lما أ -
 ، خالل اليقاة االستاتيجية ميكن رسم مسار للمعلوما  يسمح للمؤسسة باالستماع املسبق حمليطها االجتماعي

 والتكنولوجي هبدف رصد الفرص والتقليل من االخطار املرتبطة حبالة الاليقني " .، االقتصادي 
ال يف جليد للمعلوما  املختارة و معاجلتها لالستعم" اليقاة هي حتليل البيئة مث النشر ا  قولهب  F. Jakobiakوعرفها  -

 .2اختاذ القرار "
بأهنا " اليقاة االستاتيجية تتمثل يف مجع ومعاجلة وختزين املعلوما  وكل   J.H Dhenin ,B Fournierوعرفها   -

 . 3اإلشارا  القوية و الضعيفة الصادرة عن البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة "

البحث  ، و عملية تسمح للمؤسسة باملالحاةأاط شن : ن اليقاة االستاتيجية هيأالتعاريف نلخص القول  خالل هذهمن  و
هبدف  ذن ناام معلوما  مفتوح على اخلارجإفهي  ، استاتيجية وتنافسية ألهدافر املعلوما  شن حتليل و ،املعاجلة ،صراحل

 .ديد يف املؤسسة يء جش ثحدااالستماع الدائم واملستمر حمليا املؤسسة إل

ا.اهيافاادةرظ ااالسرتاتةجة أخصارصاواا:ادثاملطلباادثا

اا:خصارصاادةرظ ااالسرتاتةجة اا:اأوال

 :4 هم املميزا  اليت ختص مفهومهاأن نستخلص أخالل التعاريف السابقة مينكن  من

يس هلا أي منوذج من واليت ل،  املتكررة القرار وعليه فهي تتعلق بالقرارا  غري اختاذحيث تساعد على :ااالسرتاتةجة اا- 1    
رب عن القرارا  ن تعأخذ باحلسبان املعلوما  الناقصة جدا لكنها من املمكن مع األ ، بفعل التجربةالنماذج املفحوصة والقيمة 

 استمرارية املؤسسة . اليت هلا تأثري كبري جدا على تنافسية و بقاء و

ا هدف ن تكون عمال سلبيا وحمدودا باملتابعة و املراقبة البسيطة للمحيا لكوهنأتيجية ال ميكن لليقاة االستاا:ادتطرعة اا-2
اد ىل واجهة املعلوما  املتوقعة مع االنتباه اجلإالذهاب  تاطشباال ، فهي على العكس من ذلك تعترب تطوعية .بداعيإ

 عض األحيان جيب التحري عن املعلوما  .بويف  ، وتنشيا كل احلواس

                                                           
صغريةا"امسامه اادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاتنهمة اوتطرةيااملااةااادتنافسة ا:ادياس اتطيةرة ادبةن امناادصناعاتاادأ .د. عبد الوهاب بن بريكة  –أ. خليدة بلبصري  1

 . 001، ص  2018جامعة زيان عاشور، اجللفة ،اجلزائر  ،1(05العدد االقتصادي) جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية ، ترسط ابرالة اقسنطةن ا"وامل
جملة ا،"ةن اسنطحاد اوالة اقااجلااريي:"اواق اادةرظ ااالسرتاتةجة اوادذكاءااالقتصاديايفاادرطاعاادينكيا حلرش،أ. صراح بن  –د. أمحد توفيق بورحلي  2

 .70ص  ،2014جوان  01اجلزائر ، البواقي،جامعة أم  العدد األول، واإلدارية،احملاسبية  الدراسا  املالية
 وقرة،بجامعة أحممد  ،ابعاد االقتصادية جملة علمية اكادميية حمكمة ،""ادوياادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاخلقااملةاةاادتنافسة اد. دروازي يسمني،  –أ. حليمي المية  3

 .62ص  ،2018جوان  00اجلزائر ، بومرداس،
حممد  لتسيري، جامعةاماست يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ، رسالة" أثياادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاحتسنيااألداءاادتسرةري" أمرية،حماط  4

 .6 -5، ص 2014-2010اجلزائر،  بسكرة،خيضر، 
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ا من و اإلشارا  يف احمليأتقوم مبالحاة العالما   ، يعين الذكاء اجلماعي وجود جمموعة من االفرادا:اءااجلهماعياادذك -0
و الفريق يف أأعضاء اجملموعة والذي ميثل هدف العمل اجلماعي حيث يكون مبقتضاه  ، جل مقارنتها إلعطائها معىن معنيأ

 ريق . و الفأالقواعد السلوكية لعمل اجملموعة  حتاما عدم جتاوز و مع، اتصال وتفاعل يف ضل كل األشكال املالئمة 

 ند التحد  عنالسيما ع ، كلية متغريا  مؤثرة ويتم تأثريها بطريقة  يتكون حميا املؤسسة من عدة عوامل وا:ااحملةط -4
 استهداف اليقاة االستاتيجية .  

تقصا  خصائص املعلوما  املعينة واملس –ألخذ بعني االعتبار مع ا –تتضمن اليقاة االستاتيجية ا:ااعاءااالبيعنإ -5
ال  ، نهافاملعلوما  املعنية اليت هي بصدد التقصي ع . تفسريا  إشارا  اإلنذار املبكرة واليت ترتبا بعنصر االبداع –

   ية .نشاء رؤية استباقإ ولكنها تسمح بصياغة الفرضيا  و، سابقا  املنفذةتصف أي من االحداث واالعمال 

قوم بالتزويد بالتوضيحا   ن تأحبيث جيب ، هو عبارة عن املعلوما  اليت متتلك بنفسها على املميزا  التنبئية ا:اادترق  -6
 ن تعرب عن املاضي او احلاضر .أوليس من املهم  ، كإضاحة عن املستقبل

ا:أهيافاادةرظ ااالسرتاتةجة اا:تانةا

 : 1 ألهداف التاليةتسعى اليقاة االستاتيجية اىل حتقيق ا

   و ىل دراسة تفضيال  الزبائن وسلوكياهتم ومواقفهم الشرائية باعتبارهم املورد الرئيسيإهتدف نام اليقاة االستاتيجية  -     
ن خالل هنا ترفع خربة الزبائن مأأمهية وحساسية لنجاح املنامة من خالل املتابعة املستمرة الجتاها  السوق كما  األكثر

   ديهم .لا من خالل نام إدارة عالقة الزبائن لرفع درجا  الوالء ذولياهتم وهأورية ملشاكلهم ومتطلباهتم و ابة الفاالستج

جية اليت وضاعهم وعن املستجدا  التكنولو أتقدم نام اليقاة االستاتيجية املعلوما  الكافية عن حتركا  املنافسني و  -     
ن تكون الرائد يف السوق أدهتا وحدهتا فعلى املنامة شظل ما تفرضه املنافسة احلالية ب تعترب أساس جناح املنامة وتفوقها يف

    بقائها.لضمان 

لتايل رفع التنسيق بني النشاطا  وبا احلد من املركزية من خالل حتسني عملية االتصال داخل املنامة و حتقيق التكامل و -     
 اخلارجية.داخلية و ضمان سرعة االستجابة للتغريا  ال املرونة و

 .رفع املعرفة التنايمية لدى العاملني باالطالع و املشاركة يف حتليل قضايا االعمال -     

دقة املعلوما  واليت تنعكس على زيادة األرباح  دقة القرارا  من خالل جودة و سرعة و تساعد على ضمان جودة و -     
 .رعة االستجابة وخفض التكاليف كما تساعد على اختصار الوقت وس

                                                           

ادية والتجارية وعلوم كلية العلوم االقتص  واالعمال،، جملة اقتصاديا  املال "املباصيةاهميايايفااديةئ اتادةرظ ااالسرتاتةجة اضيويةاحتهمة ادالس" ،بلحاجأ. مرمب  1 
 . 199،ص 2018تلمسان ، اجلزائر ، فيفري  بلقايد ،التسيري، جامعة أبو بكر 
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خفض حاال  عدم التأكد وإمكانية مواجهة التهديدا  والتحديا  والفوز الضعف يف البيئة وبالتايل  إشارا حتديد  -     
  .بالفرص املتاحة و القدرة على التنبؤ والتوقع بالتغريا  املستقبلية 

دارة املوارد البشرية إ ملمثلة لسلسلة القيمة من إدارة اإلنتاج وتساعد اليقاة الداخلية على التحليل اجليد لنشاطا  املنامة ا -     
  اجلانب التسويقي ...  التحليل املايل و إدارة سلسلة التزويد و و

امبلرماتاادةرظ ااالسرتاتةجة اوييقاحتصةلوا.امليحثاادثاين:ا

للمؤسسة وهذه  واملنتقاة من البيئة اخلارجية عتمد نشاط اليقاة االستاتيجية على احلصول على املعلوما  املناسبة واملالئمةي
 هلا اختاذ كل املستجدا  والتغريا  احلالية واملستقبلية لكي يتسىنباملعلوما  هلا عالقة بنشاط املؤسسة حبيث تكون على دراية 

 القرارا  االستاتيجية.

ااالسرتاتةجة .امبلرماتاادةرظ ا:املطلبااألول

ها    و حدث معني. كما عرفأفض من عدم التأكد بشأن موقف خيُ و غري ملموس أيان ملموس هنا كأوقد عرفت املعلوما  على 
( O’Brein )  جل خلق قيمة مضافة أهنا بيانا  متت معاجلتها بطريقة تتضمن التجميع و التنايم والتحليل والتقييم من أعلى

 :1ىل املنامة كما يلي إ ا من وا  املستفيدين. وميكن تصنيف املعلوما  حسب سرياهنيمبا يتماشى مع حاج

الستعمال الداخلي لوتضم املعلوما  اليت تنتجها الشركة وتوجهها ا: ( Control Information )مبلرم اادتحكم (أ
ويتم  حسن املؤسسا  االقتصادية.أداءها بأداء أويكتسي هذا النوع من املعلوما  أمهية بالغة كوهنا متكن املنامة من مقارنة 

هنا ال متثل أغري  ونام اجلودة. اإلنتاجو نام أعلوما  عن طريق النام املعلوماتية كنام معلوما  املوارد البشرية تسيري هذه امل
 لليقاة االستاتيجية، وتعترب معلوما  مدعمة فقا. وزن كبري بالنسبة

ستاتيجية اليت متثل املعلوما  االا: ( Fragmentary Information)اإلشاياتاادضبةف ااوأاملبلرماتااجلارة ا (ب
ئ حبصول شيء منا تنبإتعرب عن التطورا  اليت مل تتحقق متاما، و مجعت من خارج املنامة ووجهت لالستعمال الداخلي وهي 

علوما  قليلة هلا نتائج حمتملة، وهي م اليت وأو الفرص احملتملة أن تعرف أيضا بالتهديدا  أله تأثري على الشركة، وميكن 
 ىل عملية التكامل.إلعديد من املصادر املعلوماتية املتوفرة وحتتاج وجزئية ومبعثرة يف ا

وتضم املعلوما  اليت انتجت داخل الشركة ووجهت لالستعمال  :( Influence Information )مبلرماتاادتأثري (ت
ن األنامة اليت مة فراد وجمموعا  خارج املنامة ) كالزبائن واملوردين (. وتعترب نام املعلوما  التسويقيأاخلارجي من طرف 

 تقوم بتسيريها. وتبقى هي األخرى جمرد معلوما  مدعمة ملعلوما  اليقاة االستاتيجية.
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امصاديامبلرماتاادةرظ ااالسرتاتةجة .ا:املطلباادثاين

تباينت أراء الباحثني حول تصنيف مصادر املعلوما  كل حسب جمال ختصصه أو أهدافه ، فهناك من يضع تصنيفه على 
خرون على أساس درجة رمسيتها ، وفريق ثالث صنفه على أساس إمكانية احلصول على املعلومة ،وفيما يلي آبيعة املعلومة و أساس ط

 هم التصنيفا  :أ

 : 1تصنيف املعلومة حسب طبيعتها اىلميكن 

د البيانا  عيل ،مثل قواآلا باإلعالمعلوما  اليت تكون مسجلة على شكل نصوص ومعاجلة : وهي اململبلرم اادنصة اا (أ
من املعلوما  ) الصحافة، اجملال  60% اىل  40%الداخلية واخلارجية والنصوص املدجمة...اخل ومتثل نسبة ما يعادل 

 املتخصصة ،قواعد البيانا  اليت تقدمها الوزارا  ،...اخل(.
: زيارا   ا  نشطة مثلما  اليت جيب البحث عنها خارج املؤسسة وباجتاهو املعل وهي املبلرم ااملنعأةا)املعكل ا(: (ب

ىل إ 30%، و هي متثل نسبة  اآلال ...اخل وأالزبائن و التقارير حول املنافسني واالجتماعا  مع موردي املواد األولية 
 من جمموع املعلوما  ) املهما  وسفريا  الدراسة ،املفاوضا  التجارية ، ...اخل(. %60

من املعلوما ، متعلقة  20%اىل  10%املؤسسة ومتثل نسبة  تشكل جزء كبريا من مذكرةوهي مبلرماتااخليريةا:ا (ت
 باخلرباء يف املؤسسة ) ملتقيا ، منتديا ، حماضرا  و ورشا  حبث...اخل.

واالماكن اليت تقدم فيها اإلجنازا  . تشجع على االتصال بني اإلنسانية يع األنشطة مجايفمبلرماتااملبايضا:ا (ث
ضري ن يكون هناك حتأجدا على شرط ؤسسا . يف هذا االطار املعلوما  مهمة املوردين والباحثني و امل املنتجني و

 جلمعها )عروض، قاعا  ، أيام دراسية مفتوحة،...اخل(.

       رمسية  ريىل صنفني معلوما  رمسية ومعلوما  غإاملعلوما  حسب درجة رمسيتها  من ناحية أخرى ميكن أخرى تصنيف و 
  : 2كما يلي

هي اليت تنام باتباع أساليب وإجراءا  خاصة هبا تعمل على مجعها وتسجيلها ومعاجلتها وتقدميها  :ااملبلرماتااديمسة  (أ
على شكل معلوما  مفيدة لإلدارة ) متخذ القرار ( واجلها  املتعاملة مع املنامة، وتأيت عرب القنوا  اإلدارية املعروفة  

 كالتقارير اليت تصدر .

                                                           

كلية   لتنايما ،ارسالة ماجستري يف االعالم واالتصال وحاكمية  ،"ادوياادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاتيشةيااالتصالابنيااملؤسس اوحمةطواا"العابدين،  ل نورقوجي 1 
 .48ص  ،2011/2012، خمتار، عنابة، اجلزائرجامعة باجي  واالجتماعية،اآلداب والعلوم اإلنسانية 

جامعة باجي خمتار عنابة ،26العدد  ، جملة دراسا  وأحباث ،  ثهمنيانظاماادةرظ ااالسرتاتةجة ادتنهمة ااملنافس اباملؤسساتا""اتد. مشس ضيا  خلفالوي ، 2 
 . 6،ص  2018مارس  15،اجلزائر، 
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االجتاها  دون  مجيع من ألخر توجد يف خمتلف املناما  وتنتقل غالبا من شخص وهي اليت املبلرماتاغريااديمسة ا: (ب

كون حذرة ن تأنه على هذه األخرية إن هذا النوع يقع خارج سيطرة اإلدارة ، فأاستعمال قنوا  االتصال الرمسية، وكون 

 طئة مضللة قد تعتمد علىىل انتشار معلوما  خاإيف تعاملها مع هذه املعلوما  غري الرمسية، كوهنا قد تؤدي 

 ىل انتشار معلوما  سرية ال ترغب اإلدارة يف االدالء هبا .إاالشاعا ، كما قد يؤدي 

خر للمعلوما  على أساس إمكانية الوصول للمعلومة وسهولة احلصول عليها ، ويشمل معلوما  أتصنيفا Afnor وقد قدم 
 :1بيضاء و رمادية ومعلوما  سوداء 

اعتبارها قانونية تتتب عنها ،ب وعدم وجود مشاكل هكذا لسهولة احلصول على املعلوما ، تومسي :املبلرم ااديةضاءا (أ

 من املعلوما  املتاحة . 80%ومتثل مصدرا رمسيا ، وميكن احلصول عليها مثال من بنك املعطيا  والصحافة والكتب .

حملاضرا  املعلوما  يف الندوا  ، املؤمترا ، ا ذهه تميز بصعوبة احلصول على املعلوما ، وتوجدت املبلرماتااديمادة ا:ا (ب

 من املعلوما  املتاحة .15% اخل ، ومتثل ، املنافسني ،املوردين، األحباث، اجملال ، املعارض الدولية...

هي و عن طريق عقد، و أقانون ،  طرف حممية منهي سرية و و تميز بعدم نشر هذه املعلوما ، ت املبلرماتاادسرداءا:ا (ت

هنا أب علوما ملا، االبتزاز والرشوة، وتتميز هذه  ومصدرها : اجلوسسة املسموح هلم باالطالع عليها ، شخاصلألخمصصة 

 من املعلوما  املتاحة .5% غري متاحة. و متثل 

 و الشكل املوايل يوضح مصادر املعلوما  :
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 .خمتلفامصاديااملبلرماتااملهمكن ا:(8-0)ادعكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 49ص ، مرجع سابق  ،  قوجيل نور العابدينامليج :ا

 

 

اكهمة ااملبلرماتااملغطاةامناييفااملصادياااااااااااااااااادلهمبلرمات:ااااااااااااايعة اعاملصادياادااااااااااااااا

ااملهمكن :ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

امناا80%أكثيامنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااملبلرماتاقمكنااحلصرلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اطيقااعلةوااباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اشيعة .اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ا

امبلرماتاأكثياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااستويافا.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ايعة ادلهمبلرمات:عاملصادياغرياادااااا

امفترح :مبلرماتا

 اجملال . املكتبية، اجملال  ،اليوميا  -

 امللتقيا ، املنتديا . املؤمترا ، -

 .املعارض مبختلف أنواعها -

اجازا   ،امللفا  املعلوما ، مركز كو بن -
 االختاع.

 امللفا .عضوية املوردين لتكيب  -

 االقتصادية.عضوية املوردين للمعلوما   -
 

اخمتلف :مبلرماتا 

 بائن، موردين، شركاء، مقاولني.ز  -

 زيارا  املنافسني. -

 شبكا  املعلوما  اخلاصة باملؤسسة. -

 ا .شراء املنتوجا  والعين -

 ادتجس اادصناعي

 70%حرايلا

 20%حرايلا

 10%حرايلا
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ااملطلباادثادث:اييقاادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاحتصةلااملبلرماتاادالزم .

سوق وعلى امتالك لااملؤسسة االقتصادية يف عملية اليقاة على عدة طرق تسمح هلا باحلصول على موقع تنافسي قوي يف  تعتمد
  :1هم هذه الطرقأ مستدامة. منة ميزة تنافسي

ة تعلقاخلدما  والطرائق مقارنة بتلك امل ،هنا عملية مستمرة لتقومي املنتجا أاملعايرة على  تعرفاييةر ااملباةية: -
ملعايرة اخلارجية ا ،و باملؤسسا  الرائدة" وتوجد أربعة أنواع من املعايرة وهي املعايرة الداخليةأ باملنافسني األكثر جدية

قة نوع املعايرة ن حتدد بدأياه وصعوباته وعلى املؤسسة امز املعايرة االفقية. ولكل نوع و ملعايرة املوجهة حنو الوظائف او 
ىل البحث إاملستهدفة. وتفيد طريقة املعايرة يف اكتشاف االحنرافا  التنافسية وتصحيحها يف مرحلة الحقة مما يدفع 

 فضل املمارسا  والتطبيقا . أاملستمر عن 
 بالتايلو هم الطرق اليت تلجأ هلا املؤسسة االقتصادية للحصول على معلومة عن بيئتها، أمن  هواSWOT:احتلةل -

جل ألبيئة الداخلية للمؤسسة االقتصادية من ا" يتمثل يف حتليل  SWOTفهو مورد جيد لتغذية اليقاة، فتحليل " 
حليل جل معرفة الفرص والتهديدا . ويساعد هذا التأمن ، وحتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة معرفة نقاط القوة والضعف

سسة االقتصادية جيا  التنافسية واليت تضمن امليزة التنافسية للمؤ يف مجع املعلومة املناسبة، واليت متكن من بناء االستاتي
 وبالتايل االستمرارية والتفوق يف بيئة تعرف شراسة يف املنافسة.

لني يف لعب دور فعال يف توفري املعلوما  الالزمة عن خمتلف املنافسني احلاليني واحملتمنتيجة فاليقاة االستاتيجية تك
اخل وكل العوامل سعارهم ...أ ،التكنولوجيا املستعملة ،والتجارية ،استاتيجياهتم التسويقية ،منتجاهتم ،جوانب عديدة

. وبذلك تساعد وقانونية وثقافية ،اجتماعية ،سياسية ،البيئية األخرى اليت تؤثر على التنافس من تطورا  اقتصادية
ىل غاية حتقيق إئة التنافسية لبيلاملسريين على تطوير املزايا التنافسية الضرورية يف الوقت املناسب ويف مراقبة مدى مالءمتها 

  داءها االستاتيجي.أنتائجها وبالتايل 

ا منها ويرها لذا فاملؤسسة االقتصادية تقوم هبا سعيدراسة السوق طريقا مهما من طرق اليقاة وتط تعتربا:دياس اادسرق -
 علوما  عن بيئتها ومنافسيها.مللحصول على 

هنا "جمموعة اإلجراءا  التقنية املستعملة إلنتاج وتوفري املعلومة املفيدة والصحيحة بغية اختاذ أدراسة السوق على  وتعرف
و مراجعة  أكلة ما القتاح عدد معني من احللول شهلا لتحليل مالقرار يف اجملاال  التسويقية. هذه املعلومة ميكن استغال

 كفاءة القرارا  املتخذة.

تتكون دراسة السوق من جمموعة من األحباث املتعلقة أساسا مبختلف جوانب التسويق الذي أصبح نشاطا رئيسيا يف 
واملرتقبني،  : الزبائن احلالينيسة نذكرهم العناصر اليت تكون حمال للدراأاملؤسسة ويؤثر على كل أنشطتها األخرى. ومن 

                                                           

 العدد اخلامس، اإلنسانية، جملة العلوما،"جتيب ااجلاارياا– ااملااةااادتنافسة ادلهمؤسساتااالقتصادة ا"ادةرظ ااالسرتاتةجة اكهميخلاديناءاوتنهمةد. عقون شراف،  1 
 .270-272، ص 2016املركز اجلامعي ميلة، اجلزائر، جوان 



 .مهةتواايفااملؤسس أادةرظ ااالسرتاتةجة اواااااااااااااااااألولاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ادفصل

19 
 

ن أحتليل املنافسني، األسعار املوردين، منتجا  املنافسني...اخل، وغريها من العناصر اليت تتعلق بأمور التسويق. كما 
ني، اجتماعا  مع املستهلك ،مقابال  املختصني ،الوثائقيةدراسة السوق تعتمد على مخسة أساليب هي: الدراسة 

بالكم كحجم املبيعا ، حجم االعمال، ىل نوعني: دراسة كمية هتتم إالتحقيقا . وتصنف دراسة السوق  املشاهدة،
ىل املعلوما  اخلاصة بطبيعة اخلدما  املقدمة ملعرفة توجها  األداء إهتتم بالنوعية وهتدف للوصول  نوعية ودراسة

 ق.والعمل على ترقيته وبالتايل احملافاة على مكانة مرموقة يف السو 

ادة اتفبةله.آنظاماادةرظ ااالسرتاتةجة اوامليحثاادثادث:ا

اد تنايم معني و إجيأهدافها من تبين اليقاة االستاتيجية فال بد من العمل على خلق ألحتقيق املؤسسة االقتصادية  جلأمن 
يفما كانت ويف ينما كانت وكمل خلية لليقاة تتوفر على كل العوامل واملؤهال  اليت تساهم بشكل فعال يف رصد املعلومة أشي

وقاهتا أالوقت املناسب وبشكل مستمر تضمن للمؤسسة االقتصادية االستدامة يف بيئة سريعة التغري والتطور لذا يتطلب ذلك معرفة 
 جل ضمان فعالية اليقاة االستاتيجية.  أمراحلها ممثليها من 

 االسرتاتةجة .مياحلاادةرظ اااالول:املطلبا

ا:1الكالسيكية لليقاة االستاتيجية يف النقاط التالية تتمثل املراحل 

بني  مشتكةون ن تكأتمثل يف التعرف على مراكز االهتمام اليت ميكن ياليقاة االستاتيجية  هدافاستا:االستويافاا-0
املناسبة ،وهذا   و الصعوبة بالتحديد يف معرفة املعلوما  املفيدة تكمنليها ، إأعضاء جهاز اليقاة و معرفة كيف يتم الوصول 

حيث  (.Lesca H )كن املنامة من معرفة هذه املعلوما  املفيدة ؛ وأشهرها الطريقة املقتحة من طرف فريقمتكعدة طرق 
تعمل هذه الوسيلة حملاولة اإلجابة على التساؤال  حول استهداف اليقاة االستاتيجية .و من خالل عملية االستهداف يتم 

هو نتيجة لعملية االستهداف وهو عبارة عن الوثائق التالية : جدول ذو مدخلني حيث تسجل  اة الذيحتديد هدف اليق
قائمة أمساء املتعاملني وقائمة املوضوعا  ؛ قائمة الكلما  املفتاحية  اليت تساعد بالبحث عن املعلوما  ؛ وقائمة مصادر 

قبل جلنة اليقاة االستاتيجية بتحديد جماال  املعلوما  املرغوب يف البحث عنها . و يتم استهداف املعلوما  من 
االستهداف و تعقب املعلوما  واحلرص على حتري الدقة و التعمق يف استقبال اإلشارة خاصة الضعيفة منها واليت تعترب مدخال 

 مهم العملية التنبؤ .

و الوحدة  أحيصل أعضاء املنامة اإلجيابية اليت مبوجبها  Pro activeهو العملية املسبقة االتعقبامج ااملبلرماتا:ا-8
صول على معلوما  ن يتم احلأنه من غري املعقول أعلى معلوما  اليقاة االستاتيجية ، ولقد مت اختيار هذا املصطلح لتوضيح  

ل  طوعي اعتباري من خالرادي تإن يكون هنا كمجهود أاليقاة ذا  األمهية الكبرية عن طريق الصدفة ، بل من الضروري 
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 ىل البحث و التعقب عن هذه املعلوما  .إ اللجوء

لوما  اليقاة جل إجياد معأو املالحاون األشخاص املكلفون بالبحث والتقصي بكل جمهوداهتم من أيسمى املتعقبون  وهلذا
عن كفاء وتدعيمهم بالتدريب و متكينهم بالشكل الذي يزيد عن فعاليتهم و أشخاص متعقبني أاالستاتيجية. وعليه البد من 

 .1جودة املعلوما  اليت حيصلوهنا 

قاءها البيانا  اجملمعة بالتميز والفرز والتتيب للحصول على بيانا  مبوبة يسهل انتاحتليليتم ااملباجل اواادرتكةبا:ا-3
لتكيب معلوما  قيمة مبا خيدم حاجيا  املستفيدين احملددة مسبقا ويتم عرضها يف صور مبسطة حىت يسهل فهمها والوصول 

 يها بسرعة .لإ

 املعلوما  يتكون لنا رصيد خام منها ، تأيت املرحلة الرابعة واملتعلقة يف التحليل و املعاجلةامجعابعد:ااحتلةلااملبلرماتا-4
تعترب هذه كثر لعملية اختاذ القرار، و أىل فرز املعلوما  واإلبقاء على األساسية منها واليت تعطي قيمة إوهتدف هذه املرحلة 

هم مراحل اليقاة االستاتيجية ،وإذ يتم فيها التحقق من املعلوما  وفحص بشكل دقيق حىت ميكن متييز أ املرحلة من
 .2اإلشارا  الضعيفة والقوية واستخالص مادة معلوماتية تكون مدخال مهما لعملية التوقع 

ليها بسهولة عند إكن الرجوع توثيقها جيدا حىت مي و هرسة،هناية هذه املرحلة يتم ختزين املعلوما  يف ملفا  مفيف 
 هم املعلوما  ليتم نشرها و االستفادة من طالبيها يف اطار التغذية العكسية.أا يستوجب تلخيص ذالطلب،ك

عند انتهاء مرحلة التحليل والتكيب نتحصل على معلوما  معاجلة ، وال تكون هذه األخرية أي ا:اواختاذاادريايانعياا-5
كل املراحل ذا فإىل الشخص املناسب ، الختاذ الفرار املناسب ، إيتم نشرها يف الوقت املناسب و  ذا مت احتجازها وملإقيمة 

مث تأيت خطوة أخرية وهي التقييم ومراجعة االثار  ىل متخذ القرار باملؤسسة ،إذا مل تنشر املعلومة لتصل إالسابقة ال جتدي نفعا 
 .3النامجة عن القرار املتخذ 

 :املذكورة سابقا من خالل املخطا التايل  وميكن ترمجة املراحل
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امياحلاعهملة اادةرظ ااالسرتاتةجة ا:(3-0)كلعاد

ا

ا

 

 

 

 

 

 

 

ا. 201ص ، مرجع سابق ، مرمي بلحاج  .أا:امليج ا

ااالسرتاتةجة .:اأنراعاادةرظ ايناملطلباادثا

ل مؤسسة وحسب استاتيجيتها وهي غالبا ما تأخذ اليقاة االستاتيجية عدة أشكال، وتتحدد هذه األشكال حسب ك
  تتمحور حول التكنولوجيا ، واملنافسة ، والزبائن أو املستهلكني، والبيئة العامة .

 و التجهيزا أتعد التكنولوجيا اليوم مقتصرة على املعدا  املا:veille technologique  1ادةرظ اادتكنردرجة  .0
ية التنايمية لو اخليارا  األأكل تركيبية متكاملة من العناصر شولية بل تتخذ لية املوجهة أساسا ملعاجلة املواد األاأل

وامل تقلبا  عامال من ع تشكلاإلنتاجية والتسويقية فهي هبذا تتخذ ماهر اختيارا  عملية معقدة واستاتيجية كما 
عمل على ابة حلاجا  جديدة تو االستجأبروز منافسني جدد  ،على موازين املنافسة تأثريهااحمليا وحركيته من خالل 

اجهة ية تكنولوجيا ترتكز عليها املؤسسة ملو أن أىل كوهنا ذا  طبيعة متقطعة مبعىن إالسوق. إضافة  زيادة سرعة منو
املنافسة قابلة للزوال والتالشي باهور تكنولوجيا جديدة أكثر فعايل وعليه تتمتع التكنولوجيا بدورة حياة شبيهة بدورة 

 :2لخصها يف املراحل التاليةحياة املنتج ن
: حيت تكون التكنولوجيا جديدة وقد تواجه مشاكل وصعوبا  يف انتشارها وقبلوها يف ميحل ااالنطالق (أ

هنا حبكم طابعها اجلديد ويف هذه املرحلة تتميز مبنافسة ضعيفة وقد حتمل يف حالة جناحها إمكانية أال إالسوق 

                                                           
 16، 0جامعة اجلزائر ، العدد الثالث والتجارة،معهد علوم االقتصاد والتسيري  جملة"،ا ااملؤسس ااحليةث ا"اادةرظ ااالسرتاتةجة احميكاتنافسةأ. كاريش صليحة،  1

 . 78 ، ص2010 ديسمرب
 . 77مرجع سابق ، ص  صليحة،أ. كاريش  2 

ا

اباجل املاديةئ اااااااااااااااااااااجلهم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

اادتحلةلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

اادتطيةقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالتصالااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ا

ا

ا

ا

 املبيف ا ادةرظ  ادريايات

 اديةئ  اديةانات املبلرمات
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 نافسة اليت قد تنشأ.اء وتكوين متايز مستقبلي ملواجهة املشان
لتنافس حيث لحيث تصبح التكنولوجيا مصدرا للميزة التنافسية للمؤسسة وقاعدة متينة ومستمرة  :ميحل اادنهمر (ب

 يصعب تقليد املنافسني هلا ألهنا حمتكرة فتكون بالتايل مبثابة مفتاح لتدفقا  مالية معتربة .
ا حياة التكنولوجيا حيث تتقادم وتفقد إمكانية انشائه وهي املرحلة األخرية من دورة :ميحل اادنضجاوادتعي ا (ت

 هذه العديد من املؤسسا  . كما تعرب و قاعدية مستغلة من طرفأتصبح أساسية  ألهنالقاعدة تنافسية متينة 
ما أمام خيارين : أاملرحلة أيضا عن اقتاب التكنولوجيا من حدودها وهنايتها الشيء الذي يضع املؤسسة 

ورة و حماولة أحداث انقطاع يف الدأستعمال التكنولوجيا املستعملة رغم مردوديتها املتناقصة املواصلة يف ا
 بإحداث تطورا  تكنولوجيا .

 
 هناك عدة طرق تتبعها املؤسسا  للحصول على التكنولوجيا تاهر يف هذا الشكل:و 

ا.ييقااحلصرلاعلىاادتكنردرجةااجيةيةا:(4-0)ادعكلا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 

جامعة ، العدد اخلامس ،االبداع جملةا"اادةرظ ااالسرتاتةجة اكباملامساعيادإلبياعايفااملؤسس ااالقتصادة ا"ا،محد طيباوي، أا :امليج
 . 215ص  ،2015ديسمرب  02 ،1سطيف

على  مهتتم اليقاة التنافسية باملنافسني احلاليني واملرتقبني للمنامة وتقو :  veille concurrentielleادتنافسة اادةرظ ا .8
م همتابعة استاتيجياهتم ومنتجاهتم وخدماهتم احلالية واجلديدة وتطوراهتم املالية وسياساهتم يف جمال اإلنتاج والتوظيف وزبائن

واسواقهم وشركائهم وحتالفاهتم وكل ما يتعلق مبحيا املنافسني .كما تساعد اليقاة التنافسية على تتبع املستمر لتغريا  
ليها إوع من اليقاة على وضع االستاتيجيا  األكثر فعالية ملواجهة التغريا  يف العناصر املشار السوق ويساعد هذا الن

 . 1وحتديد املنافسني حسب درجة اخلطورة والتهديد 
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 تكنردرجةااجيةية

و براءةأراء رخصة ش  البحث الداخلي  

راء مؤسسة شإعادة  ريكشالعمل مع    
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 :1ل معرفة وقدرا  املنافس احلايل واحملتمل وهذا من خال داء، استاتيجيا ، أهدافأىل معرفة إفاليقاة التنافسية هتدف وبالتايل 

 القطاعا  السوقية املغطاة . ،التشكيلة الكاملة ،احلصص السوقية  منتجاتااملؤسساتااملنافس ا: -
 .العالقة مع باقي االعوان ،شبكة املوردين  ادعيكاءا: -
 .را  املستعملة ،تكلفة االنتاج واد واملهامل ،ناام اإلنتاج اإلنتاجا: -
 .املسجلة التكنولوجيا  ،و براءا  االختاع  اديحثاوادتطرةيا: -
 .شبكة التوزيع ،خطة التوزيع ،األسعار املطبقة  ترنة اادية اوادترزة ا: -

وتسمى أيضا باليقاة التسويقية يهتم هذا النوع من اليقاة أساسا بدراسة   : veille commercialeادتجاية اادةرظ ا .3
مة ملعلوما  عن االمامية .فاملؤسسة حباجة دائكل من الزبائن الذين يعرفون بالسوق اخللفية، وباملوردين الذين يعرفون بالسوق 

 . 2املوردين لضمان متوينها املستمر باملوارد ، وعن الزبائن للحفاظ عليهم وكسب والئهم

ا:اىلإأيضا تقسيم اليقاة التجارية اوميكن

تطور العالقة ب االمر باالهتمام بتطور احتياجا  الزبائن على املدى الطويل وذلك ويتعلقا:(ااألسواق)ااةرظ اادابرن -
من الزبائن راضني على املنتج  70 %ذا كان إفحىت ، مع االخذ بعني االعتبار عدم رضا الزبائن ،بني الزبائن واملؤسسة 

 .3وهذا هبدف التحسني من جودة املنتج، من الزبائن غري الراضني  % 30نه جيب البحث واالطالع على إف
ر عرض ملوردين بدارسة وحتليل تطوراهتم وخططهم املالية والتكنولوجية تطو بكل ما يتعلق بوضعية ا هتتماملريد:اةرظ ا -

ن معرفة زبائنهم تساعد على حتديد منافسي املنامة أاملنتجا  من طرف املورد والعالقة بني املورد واملنامة كما 
 .4ىل حتديد مدى إمكانية دخوهلم كمنافسني جدد يف السوقإباإلضافة 

تماعية بعادها االجأوتضم يف طياهتا باقي عناصر البيئية املتبقية و  :  veille environnementaleادةرظ ااديةئة ا .4
مر يتعلق جبانب ن األألواالقتصادية واملؤسساتية والتسريعية ...ويعترب تطبيق اليقاة البيئية مهمة صعبة بالنسبة للمؤسسة 

ىل متخذي إساهلا نتقاة بعناية كبرية من حيث حتليلها ومعاجلتها وار واسع من البيئة املتبقية وعليه جيدر التعامل مع املعلوما  امل
 .5القرار ليحددوا بدورهم املعلومة األساسية لليقاة االستاتيجية 

                                                           
 .200أ.د عبد الوهاب بن بريكة ، مرجع سابق ، ص –أ. خليدة بلبصري  1 
 جملة،ا"مةيانة ادبةن امناادنسةجاادصناعيااجلاارييااجلاارية :ادياس "اادةرظ ااالسرتاتةجة ايفااملؤسس ااالقتصادة اأ. طيب سعيدة،  –أ. قادري حممد  2 

 .5، ص 2018، أو  زبانة، غليزان، اجلزائرأمحد  جامعة العدد الثالث، والتجارة،اقتصاديا  االعمال 
 .002 سابق، صمرجع  بريكة،أ.د عبد الوهاب بن –أ. خليدة بلبصري  3 
 . 197مرجع سابق ، ص  بلحاج،أ. مرمي  4 
دويل: أدوا  التسيري العلمي ال ، املؤمتر""اادذكاءااالقتصادياوادةرظ ااالسرتاتةجة اكأدة ادلرقاة امنااالزماتايفااملنظهماتااالعهمالمرمي،  دباغي-فرج شعبان  5 

 .15، ص ، اجلزائر2جامعة البليدة  ،2015ماي  5-4 االزما ،ل ودورها يف الوقاية من احلديثة يف مناما  االعما
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 : Porterوهذا املخطا يبني أربع أنواع من اليقاة باالستناد على خمطا 

اأنراعاادةرظ ااالسرتاتةجة .ا:(5-0)ادعكلا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

الريادة جملة ،ا"اسوامايفاتطرةيااألداءااالقتصاديادلنظامااملصييفايفااجلاارياااالسرتاتةجة :اأيدة اادةرظ اآ"ا،د. هتها  املهدي اامليج :

 . 61ص ، ،2017 يناير 01 ،اجلزائر ،جامعة غردايةالعدد الرابع،  ،قتصاديا  االعمال ال

 ها كالتايل: دراجإبعض األنواع األخرى لليقاة ميكن  وهناك

تعارضا  ال ،الصراعا  االجتماعية :يف حتديد ومالحاة كل الاواهر االجتماعية مثل وتتمثلا:ادةرظ ااالجتهماعة  -
و يعزز أالتمسك بالتقاليد. وكل ما يستوقف انتباه املتيقظ ويهدد من سالمة األجيال، سوء التفاهم بني  ،الدينية والعرفية

ني و احلد من االثار السلبية للعراقيل يف العالقا  القائمة بأىل حتذير إليقاة االجتماعية وهتدف ا .1التنايميمن التناسق 
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 . 284، ص 2016ائر، جوان املركز اجلامعي ميلة، اجلز  اخلامس،

 ، زبائن أسعار، و ،مراقبة منتجا 
  . املنافسني احلالني أو احملتملني

ذواق أتنبؤ تغريا   مراقبة و
املستهلكني وتطور رغباهتم وتطورا  

 . السوق والطلب بشكل خاص

رصد كل جديد يف ميدان البحث 
 .العلمي واألساليب التكنولوجيا 

التطورا  االقتصادية  مراقبة
والسياسية والقانونية واالجتماعية و 
 الثقافية اليت تؤثر بشكل أو أخر يف

 نشاط املؤسسة .

اادةرظ ااالسرتاتةجة 
 ادةرظ اادتجاية 

 ادةرظ اادتنافسة 

 ادةرظ اادتكنردرجة 

 ادةرظ ااديةئة 
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 :1املؤسسةاملؤسسة وعماهلا كما متنح ملسريي 
 .فراد اجلماعةأسليم يساهم يف جعل املبادال  جيدة بني  مناخ اجتماعي -
 .كإعادة التنايم العملسهولة معاجلة املشاكل الداخلية   -
 التنايمية.كيد الفعالية الوسيلة لتأ -

مة. حيث تأخذ يف و التنايمية للبيئة التنايمية والقانونية للمناأينطبق هذا النوع على املراقبة القانونية و :اادةرظ اادرانرنة  -
 وتسميا  ،بداعا  الرباءا إو  التجارية،واالتفاقا   ،و الدوليةأواملعايري الوطنية  ،االعتبار تطور النصوص القانونية

ى أساليب تشغيل جراؤها علإىل ذلك. وهذا ما يتيح إمكانية توقعا لتعديال  الضرورية اليت يتعني إنتجا  اجلديدة وما امل
 ا. 2املنامة مثل حتليل اللوائح اجلديدة وكذلك األنامة قيد االعداد

وهتتم  ،يلي والكلي (ارجي ) التشغتتعلق األنواع املذكورة سابقا باليقاة اجتاه احمليا اخل :ة ا)اادياخلة ا(ادةرظ اادتنظةهم -
 ( Jung )ي حسب هف ،و الداخلية بالتغريا  الداخلية للمنامة ) خمتلف األنشطة والوظائف (أاليقاة التنايمية 

املمثل  ريس املال الفكأباالعتماد على املعرفة واملواهب لر  نشاطاهتاهداف املنامة من خالل اجناز أتساعد على حتقيق 
ي وكل ما يتعلق باملنامة من موارد والعالقة الداخلية بني هذه العناصر، فاليقاة الداخلية أو التنايمية هبذا ر شباملورد الب

 . 3حتقق قدرة املنامة اإلجرائية على معاجلة ودعم وقياس القضايا التنايمية ملختلف األنشطة والوظائف
و حىت أدمة و خأو منتج أء والوعي بالعالمة التجارية ثر محلة إعالمية ورضا العمالأتسمح بقياس  واليتاادصرية:ةرظ ا -

 .4ألخريةان تؤثر على هذه ألكتونية وذلك باالطالع على االخبار اليت ميكن شخصية وهتدف لرصد مسعتها اإل

ااثادث:انظاماادةرظ ااالسرتاتةجة اوآدة اتفبةله.املطلبااد

حدامها مركزي إستاتيجية يف املؤسسة االقتصادية على نوعني أساسني، ناام اليقاة اال ينطوينظاماادةرظ ااالسرتاتةجة :اأوال:ا
 :5خر ال مركزي، ومها على التايلواأل

هذا الناام من قاعدة معلوما  مركزية تتوىل مهمة جتميع البيانا  املتحصل عليها من  يتشكلانظاماادةرظ اامليكاي: -
بكة اتصال شىل عدة مستويا  يف املؤسسة باالعتماد على إرها شبرامج ونام خاصة مث تن ومعاجلتها وفق ،املتيقاني

 تبثىت يهذا الناام وتكاتف جهودهم ح يف من تعدد مسريي والبد ،داخلية الختاذ القرارا  املناسبة يف الوقت املناسب
 جناحه.
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لى عدة قواعد ع هذا األخري من عدة أنامة فرعية لليقاة متكاملة فيما بينها وتعتمد يتشكلانظاماادةرظ اادالميكاي: -
بيانية مستقبلية وكل منها تعاجل نوع خاص من املعلوما  حسب اإلدارة اليت متثلها وكل إدارة تتخذ القرارا  املناسبة بناء 

ليها يف ظل األهداف واالستاتيجية الكلية للمؤسسة فهو أكثر مرونة وديناميكية يف التعامل مع إعلى املعلوما  الواردة 
 القرارا .  املعلوما  واختاذ

ا:1تلفتنيتشغل عملية اليقاة االستاتيجية طبقا لطريقتني أو آليتني خم نأاميكن:اآدةاتاتفبةلاادةرظ ااالسرتاتةجة ثانةا:ا

لية التحكم تكون املبادرة من قبل مستخدم املعلوما  احملتمل، حيث بأن األحباث هي اليت تقوم آخالل  مناآدة اادتحكم: -
 االستاتيجية بدءا بالطلب العاجل من املسؤول املباشر الذي يعرب عن حاجة معينة للمعلوما . بتنشيا معلوما  اليقاة

مستمرة من طرف بعض األشخاص حيث يقوم هؤالء تعين هذه الطريقة بأن األحباث الفعالة للمعلوما  و اآدة ااإلنذاي: -
املباشرين مل  ملعلوما  مهمة، مع أن املسؤولني األشخاص ومببادرهتم الشخصية بتنبيه املسؤول املباشر يف حني ملالحاتهم

 يعربوا عن حاجاهتم اخلاصة للمعلوما . فاملبادرة تكون من طرف املنشا لليقاة االستاتيجية هلذا الفريق.

  :2لية ثالثة لتفعيل عملية اليقاة االستاتيجية وهيآهناك من يضيف و 

جل استخدام واحلصول على املعلوما  اليت هتتم املؤسسة، واليت مل أبإثارة مصادر املعلوما  من  وتتعلقاآدة ااالثاية: -
 تتمكن من التوصل واحلصول عليها بالطرق األخرى أي اليت مل تكن توجد أصال.

حتافظ املؤسسا  االقتصادية على امليزة التنافسية بني منافسيها ينبغي عليها التنصت الدائم للمتغريا  احلاصلة يف مجيع  لكي
ن طرفا مسبق فعوض أن تقوم املؤسسة االقتصادية برد فعل فإهنا هي اليت تدفع إىل التغيري حبيث تكو  بشكلقصد التصرف امليادين 

فيه. أي تكون يقاة للمتغريا  احمليطة هبا دائما. وذلك باحلصول على املعلوما  املفيدة واإلشارا  اليت تسمح هلا بالتنبؤ 
 ق كإطالق منتج جديد واكتشاف بعض التكنولوجيا  اجلديدة.باالحتياجا  والتطورا  ورد  فعل السو 

ا

ا

ا

ا

ا

                                                           

سالة ماجستري يف ر  تصادة ااجلاارية :ادياس احاد امؤسس اتكيةياادسكيايامامستغامن"،"ادةرظ ااالسرتاتةج اودويهاايفاتنافسة ااملؤسس ااالقبوخريصة خدجية،  1 
 .44، ص 2015-2014،وهران، اجلزائر،  2إدارة االعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة وهران
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:خالص اادفصل

يف اجملتمع.  فراداملعلوما  الركيزة األساسية لعملية صنع القرارا  حيث ميكن استخدامها كأداة حكم على سلوك األ تعترب

 حلياة العامة. ونتيجة للتطور اهلائل يفحداث والعمليا  املتبادلة يف اىل احلقائق واألإري شن مصطلح املعلوما  يذلك أل

 من الضروري إجياد وسائل للتعامل مع هذه التكنولوجيا. أصبحتكنولوجيا  املعلوما  والثورة املعلوماتية 

ة استخدامها بإمكان املؤسساألدوا  اليت  أجنعمن  ةواحد عدهلذا توجب تبين ناام جديد وهو اليقاة االستاتيجية واليت ت

حمرك أساسيا وباعثا  عتربت اليقاة االستاتيجية مبختلف أشكاهلاف ؛ة وتتبع احمليا وتوفري املعلوما  واملعطيا  الالزمةهبدف مراقب

إظهار واحلفاظ عليها. فهي وسيلة للتنبؤ بالتغريا  اليت حتدث يف احمليا مما يسمح مبواجهة املنافسة و تنافسية املزايا خللق فعاال 

التكيف واملرونة. وبالرغم مما قد تطرحه من إشكاليا  وصعوبا  يف تطبيقها من حيث حتديد  استعداد أكرب وأسرع على

ن جناحها قد يتحقق أال إ ثقافة املؤسسة ...اخل ،التغريا  التنايمية اليت تستوجبها ،املعلوما  املالئمة لطبيعة القرارا  االستاتيجية

شرية اليت وتكنولوجيا املعلوما  من جهة وحبسن وفعالية تسيري مواردها البثة بفضل حسن استغالل املؤسسة للوسائل التقنية احلدي

أصبحت موردا استاتيجيا للمؤسسة مع مرونة كبرية يف هيكلها التنايمي من جهة ثانية وهذا لكي تضمن التجنيد التام لكل 

      القرارا  املالئمة  يف الوقت املناسب.  مسؤويل  إطارا  وعمال املؤسسة جلمع وايصال املعلوما  املفيدة للمعنيني الختاذ
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 :الفصل الثاين
اة وعالقتها باليق امليزة التنافسية 

 االستاتيجية.
ا

ا
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ا

ا
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ا:متوةي

تعترب التحدي  اليت ةاألساسية هي التنافسيمهمته فرز  وضعا جديدا أهدهتا بيئة االعمال قد شن تغريا  اليت أ من املؤكد

مواردها بغية بناء وتنمية  ىل تفعيلإيسي للمؤسسة حيث تؤثر على أوضاعها التنايمية وقدراهتا اإلنتاجية والتسويقية كما تؤدي الرئ

 تغريا .قدراهتا التنافسية مبا يواكب تلك 

ري يف حميطيها وهذا من جيبناء ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية واحملافاة عليها يتطلب منها املتابعة املستمرة والدائمة ملا ن إف

و هتديدا  لتجنبها أما فرصا الستثمارها إو اليت سوف حتدث واليت تشكل أجل معرفة وفهم طبيعة التغريا  والتطورا  الواقعة أ

 اهلوذلك باعتمادها مجيع الوسائل املتاحة فيما يتعلق جبمع املعلوما  ومعاجلتها وختزينها ووضعها حتت تصرف املعنيني هبا الستغال

ا  املؤسسة امال يضم مجيع فعاليشن تأخذ عملية التصد هذه مسارا أكما جيب  التصحيحية واالستاتيجيةيف اختاذ القرارا  

  .وحيوي مجيع العناصر الداخلية واخلارجية فيها من عمال وموردين وزبائن ومنافسني ...اخل

 ولتفصيل أكثر مت تقسيم هذا الفصل اىل ثالثة مباحث:

 األسس النارية للميزة التنافسية. األول:املبحث  -
 مصادر امليزة التنافسية أنواعها وطرق حتقيقها. املبحث الثاين: -
 افسية.ندور اليقاة االستاتيجية يف حتقيق وتنمية امليزة الت املبحث الثالث: -

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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اادتنافسة .األس اادنظية ادلهمةاةاا:امليحثااألول

ة نشاطها وذلك بالنار حجامها وطبيعأىل حتقيقه كل املؤسسا  على اختالف إستاتيجيا هتدف امليزة التنافسية هدفا ا تعترب
ىل إسعى لذلك فلقد أصبحت امليزة التنافسية طموحا ت ،الستقرارهاىل الاروف واملتغريا  اجلديدة احمليطة باملؤسسا  واملهددة إ

 يف التميز والتفرد عن املنافسني. جتسيده املؤسسا  الراغبة يف البقاء يف السوق وكذا الراغية 

اا.مهةتواأوامفورمااملةاةاادتنافسة اا:األولاملطلبا

ا.مفورمااملةاةاادتنافسة ا:أوال

م للبحث عن امليزة التنافسية اليت تالئم قدراهتا حىت يتم حتقيق نتائج املرجوة ومن هذا املنطلق سوف يت تااملنامة جاهد تسعى
 تعاريفها:ىل بعض إالتطرق 

ف امليزة التنافسية بأهنا "جمموعة املهارا  والتكنولوجيا واملوارد والقدرا  اليت تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق تعر  -
أمرين أساسني، مها: إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى مما حيققه املنافسون، وتأكيد حالة من التمييز واالختالف فيما بني 

 .1املؤسسة ومنافسيها "
ليها من املنتج و القيمة اليت يتمىن احلصول عأقدرا  املنامة على تلبية حاجا  املستهلك هنا "أرف امليزة التنافسية بوتع -

مثل اجلودة العالية وبالتايل فهي استثمار جملموعة األصول املادية والبشرية والتكنولوجية هبدف انتاج قيمة للعمالء تليب 
 .2احتياجاهتم"

لك بشكل اجملاال  األداء االستاتيجي ويعتمد ذ أحد "قدرة الشركة على التفوق على املنافسني يف كما ميكن تعريفها يف -
اليب االبتكار وإدخال أسساسي على معدل التعلم الذي حيقق خفضا ملموسا يف كلف اإلنتاج والذي يتحقق من خالل أ

 .3جديدة يف اإلنتاج واخلدما  وقيادة التكاليف"
ر فاعلية كثأىل اكتشاف طرق جديدة إمبجرد توصل املؤسسة شأ تن"ن امليزة التنافسية أ ( M. Porter يف حني يرى )  -

حداث عملية إجرد مبن مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا مبعىن و من تلك املستعملة من قبل املنافسني حيث يك
 .4االبداع مبفهومه الواسع"
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 . 194 ، ص2018أفريل  01جامعة سعيدة، اجلزائر، ،الة جماميع املعرفةجم،اسبةية"
 .100، ص 1997، مركز اإلسكندرية للكتاب مصر، "املةاةاادتنافسة ايفاجمالااالعهمال"نبيل مرسلي خليل،  4 



 .املةاةاادتنافسة اوعالقتواابادةرظ ااالسرتاتةجة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادفصلاادثاين

31 
 

ركز درة املؤسسة على صياغة وتطبيق االستاتيجيا  اليت جتعلها يف مهي " ق)مصطفىاحمهمرداأبرابكي(ايف حني عرفها  -
 . 1فضل بالنسبة للمؤسسا  األخرى العاملة يف نفس النشاط"أ

  :2ن امليزة التنافسيةأاملشتك هلذه التعاريف هو  إن القاسمومنه ميكن القول 

  .ليست مطلقةهي و  مع االخرين نسبية حتقق باملقارنة -
  .مبا تقدمه من سلع وخدما  متميزة التفوق واالفضلية على املنافسنيىل حتقيق إتؤدي  -
  .و كليهماأو يف قيمة ما تقدمه للزبائن أتنعكس يف كفاءة أداء املؤسسة ألنشطتها  -
 .دراكهم لألفضلية فيما تقدمه املؤسسة وحتفزهم على التعامل معهاإىل التأثري يف الزبائن و إن تؤدي أجيب  -
 .عها وجتديدهاوال تزول بسرعة عندما يتم تسريتتحقق ملدة طويلة  -

 ،املهارا  ،السعر ،و تنفرد به منامة ما خالفا عن املنافسني سواء يف اجلودةأما تتميز ن امليزة التنافسية هي أذن نستنتج إ
مهية بالغة تكمن يف توفري أ وللميزة التنافسية ،وكل املوارد املتاحة لديه هبدف حتقيق بعدين مها رضا العميل والتميز ،التكنولوجيا 

ىل حتسني اإلنتاجية إجيع االبداع واالبتكار مبا يؤدي شالبنية التنافسية املالئمة لتحقيق كفاءة ختصيص املوارد واستخدامها وت
  للمستهلكني.ورفع مستوى األداء وحتسني املستوى املعيشي  ،واالرتقاء مبستوى اإلنتاج ،وتعزيزها

ادتنافسة .أمهة ااملةاةااا:ثانةا

بالنسبة  فإنه با  من الضروريظل ما تعرفه بيئة االعمال اليوم من تغريا  متالحقة وسريعة وانفجار معريف كبري يف 
ا بقاء امتالك مزايا تنافسية متيزها عن غريها من املنافسني تلعب دورا بارزا وأمهية بالغة يف جناحها وتفوقهالللمؤسسا  الراغبة يف 

يارها وتنفيذها الستاتيجية قادرة على احتفاظ وإدامة موقعها يف السوق وميكن حتديد أمهية امليزة التنافسية يف وذلك عن طريق اخت
 :3النقاط التالية

  حتقيق أرباح تفوق تكلفة املوارد املستخدمة.ىلإاامليزة التنافسيةاتؤديا:زةادةايحبة ااملؤسس  -
ا يؤدي مم ،اال  اليت تتميز فيها بقدرا  عالية على منافسيهااجملى تركيز نشاط املؤسسة عل نإا:يف اقيياتاادتنافسة  -

 إىل حتسني أدائها ورفع كفاءهتا وفعاليتها يف استخدام املوارد.
على خدمة العمالء من اجلوانب اليت تتفوق وتتميز فيها املؤسسة على غريها من املؤسسا   التكيزا:كسباوالءاادبهمالء -

 ة من وجهة نار العمالء ويزيد من ثقتهم يف املؤسسة.ىل حتسني صورة املؤسسإيؤدي 

                                                           
 .  10، ص 2006مصر ،اجلامعية اإلبراهيمية، االدار"املرايدااديعية ادتحرةقااملةاةاادتنافسة "،امصطفى حممود أبو بكر،  1
 . 107ص 2005دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان، الطبعة األوىل ، ميخلااسرتاتةجي"،ا-"نظمااملبلرماتااالسرتاتةجة احسن علي الزغيب،  2
  2015يسمرب د 10 ،اجلزائر ،م سعد هللاأبو القاس، 2جامعة اجلزائر ، العدد السادس،جملة الدراسا  يف علم اجتماع املناما ، "املةاةاادتنافسة " ،عتيقة حرايرية 3

 .97-98ص 
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اء املؤسسة خلدمة عمالئها من جوانب حمددة واليت متتاز بتوفق وفعالية يف أدتفرغ انإا:ادبهمةلاتاةتسوةلاتلية احاج -
ال  مبا خيدم ايزيد يف خربة املؤسسة ودرايتها حباجياهتم وينمي لديها القدرة على االبداع واالبتكار يف هذه اجمل أنشطتها،

 حاجيا  ورغبا  العمالء. 
 ظل التغريا  املؤسسة يف احلفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها يف امليزة التنافسيةاتفيدا:احملافظ اعلىااحلص اادسرقة  -

اوذلك من خالل ارتفاع العائد واملردود. ،البيئية

ا.خصارصااملةاةاادتنافسة اوأهيافواا:املطلباادثاين

ا.ةاةاادتنافسة خصارصااملا:أوال

املنافسة هلا فكل  اذ هناك جوانب ختتلف فيها عن املؤسسا  ،علها تتميز خبصائص خاصة هباجيميزة التنافسية للاملؤسسة  تبين
امليزة  هبا تازمتصائص اليت اخلهم أجل التنافس ومن أمؤسسة حتاول التميز يف السوق املنافسة من خالل اتباعها استاتيجية من 

  :1هي التنافسية

 تساعد على بناء قاعدة من التحسينا  املستقبلية وتؤدي اىل حتقيق قيمة املؤسسة. -

 تق من رغبا  وحاجا  الزبائن.شت -

 عادة ما تكون مركزة على نطاق جغرايف حمدود. -

 يتم بناءها على املدى الطويل باعتبارها ختتص بالفرص املستقبلية. -

 اين بني املؤسسة ومنافسيها وليس على التشابه.امليزة التنافسية تبىن على االختالف والتب -

 إجياد مرونة وبدائل يف مصادر وسائل االنتاج. -

 .ورغباهتمإجياد مرونة وتغيري منتجا  خدما  املؤسسة مع تغري حاجا  الزبائن  -

 ىل تعزيز ودميومة جلعل املؤسسة يف قمة النجاح التنافسي.إحتتاج امليزة التنافسية  -

 راء منها. شتين وتفضيالهتم مبا تقدمه إليهم املؤسسة وحتفزهم للشوك املن تؤثر يف سلأينبغي  -

 بع من داخل املؤسسة وحتقق قيمة هلا.نت -

 يف بيئة متغرية.  شن املؤسسة تعيحركية ال يعقل سكوهنا وذلك نارا أل -

                                                           
امعة بسكرة، اجلزائر جالعدد الرابع عشر، جملة أحباث اقتصادية وإدارية،  "مسامه اادرةادةااالسرتاتةجة ايفاحترةقااملةاةاادتنافسة ادلهمؤسس "،أ. موفق سهام،  1

 .005-004، ص  2010ديسمرب 
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ا.هيافااملةاةاادتنافسة أا:ثانةا

 :1القدرا  التنافسية بتحقيق األهداف التالية تسمح

ة من التعامل مع نوعية جديد وأو اختاق جمال تنافسي جديد كالدخول يف سوق جديدة أص تسويقية جديدة خلق فر  -1
 و اخلدما .أو من املنتجا  أالعمالء 

  :التغلب على املنافسني من خالل -2
 .حتديد سبب جناحهم -
 .املؤسسة عن هؤالء املنافسني والذاتية لتميزهتيئة الوسائل اخلاصة  -

 ية جديدة للمستقبل الذي تريده املؤسسة لنفسها وجماال للبحث عن الفرصة املمكنة. وسيلة لتكوين رؤ  -0

ا.وحميداهتاااملةاةاادتنافسة ادويةاحةاةا:املطلباادثادث

ا.املةاةاادتنافسة اأوال:ادويةاحةاة

و النمو السريع مث ألة التقدم مبرح تبدأكل ميزة تنافسية دورة حياة كما هو احلال بالنسبة لدورة حياة املنتجا  اجلديدة اذ   متلك
فوق تيليها مرحلة التبين من قبل املؤسسا  املنافسة مث مرحلة الركود يف حالة قيام املنافسني بتقليد وحماكاة امليزة التنافسية وحماولة ال

املنتج مما يدفع  زو تدعيم متيأتطوير هذه امليزة من خالل ختفيض التكلفة  ىلإاحلاجة عليها وأخريا تاهر مرحلة الضرورة أي 
 :2ل هذه املراحل فيما يليوتتمث للعميل. أكربو تقدمي ميزة تنافسية جديدة حتقق قيمة أو حتسني امليزة احلالية أىل جتديد إاملؤسسة 

م امليزة ري واملادي واملايل املناسب ويزداد حجشىل التفكري واالستعداد البإأطول وأول مرحلة حتتاج  وهي:اميميحل اادتري -0
 قصى حد للتميز تنافسيا. أباع وهو شىل االإتنافسية أكثر فأكثر حىت تصل ال

ستقر األوضاع يف هذه املرحلة نسبيا من حيث النمو وعندما تدرك املؤسسا  املنافسة أمهية هذه امليزة تاميحل اادتيين: -8
 قصى ما ميكن.أىل تقليدها وعندها يكون العائد إتقوم بتبنيها وتسعى 

التايل تتاجع ىل الركود كون املنافسني قاموا بتقليد ميزة املؤسسة وبإيئا شيئا فشحجم امليزة وتتجه  يتاجعاميحل اادترلةي: -3
 سبقيتها. أ

تدعيم ميزة متيز  وأىل إجياد ميزة تنافسية جديدة بتقدمي مدخل جديد لتخفيض التكلفة إاحلاجة  شأتناميحل اادضيوية: -4
 ؤسسة بتجديد وتطوير ميزة تنافسية جديدة وفق أسس خمتلفة. امل تبدأو كالمها معا من هنا أاملنتج 

ا

ا

                                                           
 .008أ. موفق سهام، مرجع سبق دكره، ص 1
 .006أ. موفق سهام ، مرجع سابق، ص  2
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 دويةاحةاةااملةاةاادتنافسة .اا:(0-8)ادعكل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 .76ص  ،مرجع سابق ذكره ،مرسي خليل نبيلا:امليج 

يها يستقر منوها وفن للميزة التنافسية دورة حياة مماثلة لدورة حياة املنتج حيث تنمو حىت مرحلة النضج أمن الشكل نالحظ 
حافظ على و جتديد ميزهتا احلالية لتأين يصبح على املؤسسة خلق ميزة تنافسية جديدة أىل مرحلة التاجع إنوعا ما مث تصل 

 مكانتها السوقية. 

اااا.حميداتااملةاةاادتنافسة ا:انةاث

نتيجة للتداخل الكبري  ،قطعة ماس" اسم " ( porter)بورترطلق عليها أامليزة التنافسية بأربعة عوامل أساسية  تتحدد
  :1وتتمثل هذه العوامل يف االيت ،حيث كل منها تؤثر وتتأثر باألخرى ،والتشابك فيما بينها

 باالرتفاعلي ذا متيز الطلب احملإف ،ىل هيكل الطلب ومعدل منوه ومدى توافقه مع الطلب العامليإري شي :ادطلبااحمللي -
جودهتا  مرا حمفزا للمناما  على تطوير املنتجا  ورفع مستويا أفهذا يعد  ،ولوجياالنسيب من حيث السلع كثيفة التكن

احملليني  ن الضغوط املستمرة من قبل املستهلكنيأهلذا جند  ،جل حتقيق تنافسية هلذه املنتجا  يف السوق العامليأمن 
ن االبتكار م جراء املزيدإا على ىل توليد ضغوط مستمرة على املناما  وحتفيزهإلطلب منتجا  متميزة يؤدي بدوره 

ارنة باملنافسني ىل تقوية وتفعيل املزايا التنافسية مقإوهذا ما يؤدي يف النهاية  ،والتجديد لتلبية احتياجا  املستهلكني
 االخرين.

مع تك شوهي ذا  ميزة تنافسية ألهنا ت ،هي سبب جناح العديد من الصناعا  :ادصناع اامليتيط اوادصناعاتااملسانية -
ساهم يف مر الذي ياأل ،متكاملة تقدم منتجا و أ ،بعضها البعض يف التقنيا  واملدخال  وقنوا  التوزيع والعمالء

                                                           

جامعة اجللفة، دي عشر، العدد احلا،جملة أفاق للعلوم،  "واق اادتييةباودويهايفاتفبةلااملةاةاادتنافسة ادلهمؤسساتاادصناعة ااجلاارية ا"د. بو حديد ليلى،  1 
 .109-107، ص2017مارس 

احجمااملةاةاادتنافسة                                                                                                       

 1زة تنافسية مي                                                       2ميزة تنافسية                       

 

 

 

 

 الضرورة                      التقليد                          التبين                التقدم             امليحل
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تاجية مما يزيد من درجة التطوير وخلق مهارا  إن ،وجيالختفيض السعر وإتاحة فرصة تبادل املعلوما  واألفكار والتكنو 
 وإدارية أفضل.

د يتمثل األول يف العوامل األساسية اليت تتجسد يف املوار  ،ساسنيأكلني شالعوامل ه هذ تأخذا:ييةب اعراملااإلنتاج -
ول والعوامل املناخية وهي العوامل اليت ال متثل ميزة تنافسية ألنه يسهل انتقاهلا واحلص ،س املالأالبشرية والطبيعية ويف ر 

دا  قواعد املع ،على عمالة مؤهلة )كاحلصول مل العوامل املطورةشما الشكل الثاين فيأ ،عليها من قبل املنافسني
و أها كثر أمهية عن غريها ألنه يصعب احلصول عليأفهذه العوامل تعترب  احلديثة(والبيانا  واآلال  نام االتصاال  

 حثى تقليدها.
ارة اليت دهداف واستاتيجيا  وطرق التنايم واإلأتتضمن كل من ا:اسرتاتةجةاتااملؤسس اوهةكلوااواملنافس ااحمللة  -

  ،لية للمنامة مالئمةفكلما كانت البيئة احمل ،ختتارها املؤسسة واليت تندرج ضمن البيئة احمللية مبختلف مميزاهتا وخصائصها
 كلما كانت مشجعة للمنافسة ولتحديد القدرة التنافسية. 

  :يف خلق امليزة التنافسية ومها خران يؤثرانأعامالن  ( Porter)ىل جانب العوامل السالفة الذكر أضاف بورتر إباإلضافة 

ىل إار أشه نأال إحد احملددا  الرئيسية للميزة التنافسية أمل يعترب احلكومة "اPorter"ن أعلى الرغم من  :كرم دويااحل -
و سلبية أة وذلك من خالل التأثري بصورة إجيابي ،دورها الفعال باعتبارها من احملددا  املساعدة يف خلق امليزة التنافسية

 على باقي احملددا  األخرى.

وياهر هذا الدور من خالل السياسا  احلكومية يف التأثري على شروط اإلنتاج مثال من خالل اإلعانا  والسياسا  اجتاه 
ة قد تؤثر على ن احلكومإكذلك ف،و من خالل التأثري على قوانني محاية املستهلكني أ ،س املال والسياسية التعليميةأأسواق ر 

ضا فاحلكومة أي ،صناعا  املرتبطة واملساندة من خالل دعم هذه الصناعا  ووضع املواصفا  القياسية ملنتجاهتاخصائص ال
 تشريعا  :تمثلة يفدواهتا املأ  ودرجة التنافس بينها من خالل شآمن خالل سياساهتا وتشريعاهتا تؤثر على استاتيجيا  املن

لحفاظ على لفرض معايري صارمة  ،على سياسة سعر الصرف التأثري ،االحتكار قوانني ،السياسا  الضريبية ،س املالأأسواق ر 
      سالمة املنتجا  والبيئة.

اليت حتدث مبحض الصدفة دورا هاما يف تنافسية وجناح كثري من  ،و تلقائيةأتلعب االحداث العفوية  :وياادصيف د -
 وتأيت ،طار قوة املؤسسا  وقوة الدولة وسيطرهتاإج هنا يف الغالب تقع خار أحيث  ،أثرهالة آالصناعا  بالرغم من ض

 يف الوضع التنافسي.و ثغرا  تسمح حبدوث تغريا  أأمهية الصدفة فيما ينتج عنها من خلق فجوا  

ن مجلة هذه احملددا  تساهم يف إجياد امليزة التنافسية وتدعيمها من خالل تداخلها وتفاعلها فيما أو بناءا على ما سبق نستنتج 
  ما يسمح بتعزيز وتفعيل مناخها التنافسي.  ،ها بشكل ديناميكيبين
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ا.حميداتااملةاةاادتنافسة ا(:8-8)ادعكل

 

 

 

 

 

 

ا

وم سالة ماجستري يف علر  ،"مرايب ااملرايداادياخلة اوادكفاءاتاكهميخلادلهمةاةاادتنافسة ايفااملؤسس ااالقتصادة ااجلاارية "،بوازيد وسيلة :امليج 

 .20ص، 2011/2012 ،اجلزائر ،1جامعة سطيف ،رييالتسيري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التس

ا.وييقاحترةروانراعوااأمصاديااملةاةاادتنافسة اا:امليحثاادثاين

ة املنافسة توفري هتعد امليزة التنافسية وسيلة لتكوين رؤية جديدة للمستقبل الذي تريده املؤسسة لنفسها هلذا تسعى بقصد مواج
اإلمكانيا  وهتيئة القدرا  لتصويب اجلهود حنو اهداف واضحة من خالل البحث املستمر عن مصادر قوة تكون أساس بناء 

لي و من خالل متيز منتجاهتا عن منافسيها وفيما يأما على التمييز بتكاليف منخفضة إمركز تنافسي جيد يف السوق وذلك 
 نواعها وإبراز شروط فعاليتها.أامليزة التنافسية و مصادر ىل إسنحاول التطرق 

امصاديااملةاةاادتنافسة .ا:املطلبااألول

 :1ميكن حتديد مصادر امليزة التنافسية يف النقاط التالية

لى منافسيها من خالل سبقية عأتستند املؤسسا  على استاتيجية معينة للتنافس هبدف حتقيق ا:ريااالسرتاتةجيكادتف -0
 :و مزايا تنافسية وصنفت استاتيجيا  التنافس على ثالثة أصنافأميزة احليازة على 

 .قل باملقارنة مع املنافسنيأىل حتقيق تكلفة إهذه االستاتيجية  هتدف :اسرتاتةجة اقةادةاادتكلف  (أ
ن متيز منتجاهتا عن املؤسسا  املنافسة من خالل تقدمي أللمؤسسة اميكنا:وااالختالفأاسرتاتةجة اادتهمةاا (ب

 تقدمي خدمة ممتازة...اخل. ،مسا  خاصة باملنتج ،يال  خمتلفة للمنتجتشك

                                                           

، العدد اخلامس ية جملة أحباث اقتصادية وإدار  ناادبنصيااديعييايفاحترةقااملةاةاادتنافسة ادلهمؤسس "،"دوياتكرةأ.د سامل عبد العزيز،  –أ. بلقايد براهيم  1 
 .028-026، ص2014جامعة وهران، اجلزائر ، جوان عشر، 

هيكل وتنافسية  ،استاتيجية
 املؤسسا 

 ظروف الصناعا  املرتبطة واملساندة

 ظروف الطلب  ظروف عوامل االنتاج

وياادصيف د  

 احلكرم 
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فضل يف أىل مواقع إىل بناء امليزة التنافسية والوصول إهذه االستاتيجية  هتدفا:واادتخصةصأاسرتاتةجة اادرتكةاا (ت
  رحية معينة من العمالء.شالتكيز و أو بالتكيز على سوق جغرايف حمدد أالتسويق 

 و مزايا تنافسية لذلك جند مؤسسا أالوطين اجليد للمؤسسا  ميكنها من احليازة على امليزة  اإلطارانإا:ينادريااإلياي -8
بعض الدول متوفقة ورائدة يف قطاع نشاطها عن بعض املؤسسا  يف الدول األخرى حبيث متلك الدولة عوامل اإلنتاج 

زة تنافسية ة على هذه العوامل يلعب دورا مهما يف احليازة على ميالضرورية للصناعة والقوانني والتشريعا  االقتصادية فاحلياز 
 ها.ملزايا تنافسية ميكن تدويل شأالوطين من اإلطارقوية وتشكل هذه العناصر نااما قائما بذاته وبالتايل يصبح 

باقي  ميزة عنويستند مصدر امليزة والقدرة التنافسية للمؤسسة من خالل امتالكها ملوارد مت يتحددا:مرايدااملؤسس  -3
 املنافسني من املوارد املالية واملادية والبشرية والتكنولوجية وبذلك ميكنها امتالكها ميزة تنافسية من خالل استغالهلا هلذه املوارد

ال من خالل التنمية إا ال ميكنها ضمان استمرارية ذلك التميز يف املدى الطويل أهنال إومعرفة كيفي توظيفها بفعالية وكفاءة 
 التطوير املستمر ملواردها.و 

الكفاءة يف االستغالل األمثل للموارد املتاحة وتقاس بكمية املدخال  املستخدمة إلنتاج خمرجا  حمددة  تتجسدا:كفاءةاد -4
ىل املخرجا  فكلما ارتفع معدل كفاءة املؤسسة كلما قلت املدخال  املطلوبة إباعتبار املؤسسة أداة لتحويل املدخال  

  معينة باملؤسسة تتميز تكاليفها باالخنفاض إذا كانت تستحوذ على كفاءة إنتاجية عالية مقارنة مبنافسيها مما إلنتاج خمرجا
 .1يسمح هلا ببناء مزايا تنافسية

 :2ن ترفع من مستوى كفاءهتا من خالل عوامل عديدة هذه بعضهاأللمؤسسة من ميكن 

 استغالل اقتصاديا  احلجم. -
 أثر التعلم. -
 جيا  انتاج مرنة.تكييف تكنولو  -
 .أخفض معدال  الوحدا  املعيبة لتحقيق صفر خط -
 تطبيق ناام التخزين اللحاي. -
 استغالل أنشطة البحث والتطوير لتحقيق كفاءة أكرب وختفيض هيكل التكلفة من خالل تصميم منتج سهل الصنع.  -
ق التميز ملؤسسة تعد مصدرا من مصادر حتقيأساليب القيادة والدورا  التدريبية واستقطاب العاملني يف اا:ثراف ااملنظهم  -5

على املنافسني حيث االستجابة السريعة اجلديدة احلاصلة يف السوق واخلدما  اإلبداعية ومستويا  استثنائية تعترب مصدرا 
 لتحقيق امليزة التنافسية وسنوضح يف الشكل التايل كيف تساهم الثقافة التنايمية يف حتقيق امليزة التنافسية.

                                                           

دية ، العدد الثاين، كلية العلوم لة دفاتر اقتصاجم ،"اإلدايةااالسرتاتةجة اوقةادةاادتغةرياودويمهاايفاحترةقاوبناءااملةاةاادتنافسة ايفابةئ ااالعهمالا" ،حممد شتوح 1 
 .110ص، 2016افريل  20، اجلزائر ،لفةزيان عاشور، اجلجامعة االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

 .004أ.د عبد الوهاب بن بريكة، مرجع سابق، ص  –أ. خليدة بلبصري  2 
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 تفاف اادتنظةهمة ايفاحترةقااملةاةاادتنافسة .ااا:(3-8)لاادعك

 

 

 

 

 

 

 

 .108مرجع سابق، ص ،عتيقة حرايرية:اامليج 

نتيجة للتغريا  السريعة والتطورا  املتعاقبة زاد اهتمام املؤسسا  بتلبية رغبا  املستهلكني واحلرص على ا:اجلردة -6
املستهلك بل أصبحت اجلودة هي االهتمام األول له والقيمة اليت يسعى  رضاهم اذ مل يعد السعر العامل احملرك لسلوك

 .1يةن تصنع منتجا  ذا  جودة عالأن ترغب يف البقاء يف املنافسة أوجب على املؤسسا  أللحصول عليها وهذا ما 

  :2بعاد أمههاأيتطلب حتقيق اجلودة توفر عدة و 

 ة زمنية حمددة.ل خالل فت شهي احتمال عمل املنتج دون ف :املبردة  -
حتديده من خالل اخلصائص الوظيفية للمنتج وهي اليت يعتمد عليها يف تصنيف املنتجا   ميكنا:مسترىااألداء -

ن األداء الذي ميثل جودة عالية لدى فرد ما قد ال أفاألداء يرتبا بالرغبا  واالجتاها  الشخصية لكل فرد ذلك 
 خر.أيكون بنفس القدر لدى فرد 

نتج ذو اجلودة العالية يعرب على مدى تطابقه واملقاييس احملددة سلفا إلنتاجه والعكس يعرب على منتج املا:املطابر  -
 هم بعد يعتمد يف مرحلة التفتيش ومراقبة اجلودة. أسيئ اجلودة وقد اعترب  املطابقة 

الصو   ،ر اخلارجياملاه ،الذوق الرائحة ،جانبا ذاتيا للفرد وتتضمن معايري كل من التصميم متثلا:اجلهمادة  -
 مهيتها تزداد يف بعض الصناعا  اإلبداعية.أوالتحسس و 

                                                           

 .110حممد شتوح، مرجع سابق، ص 1 
والعلوم السياسية  جملة املعيار يف احلقوقا،"دوياادتسرةقابادبالقاتايفاتطرةيااملةاةاادتنافسة :ادياس احاد افنيقاصربياببناب " ،خرونأد. فيصل دالل و  2 

 .000-299،ص 2017د بن حيي الونشريس، تيسمسيلت، اجلزائر، ديسمربأمحاملركز اجلامعي  اجمللد التاسع، العدد الرابع، واالقتصادية،

 

 

 

 حتقيق                                          تعزيز العمل                                       

 اجلماعي                                                    الفعالية                                   

 

 

 القدرة على حتقيق التميز                                               

 املةاةاادتنافسة 

 الثقة بني األفراد املؤسسة

املشتكةالثقافة اجلماعية   بني لألهداف املشتكةالرؤية  
 العمال واملؤسسة
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و أمل يف قطاع السيارا  توفر خدما  الصيانة واإلصالح الالزمة إلعادة السيارة للعمل شتا:ادرييةاعلىااخليم  -
 استخدامها بعد العطل.

بل ضعفه ين الذي يستعمل فيه املنتج قما يسميه البعض بالعمر االفتاضي للمنتج ومعناه العمر الزم هوا:اديوام -
 وفقدانه للخواص املطلوبة.

افة ناام ىل املعروض األساسي مثل إضإ شيءجوانب املنتجا  اليت ميكنها إضافة  خمتلفاهيا:اخلصارصاادثانرة  -
 تكييف هواء للسيارا .

عة املنتج ها من خالل مساملرسومة يف ذهن املستهلك عن املنتج واليت يكتسب الصورةاهيا:قييةاحتسنياباخليم  -
 واجتاها  السوق...اخل. ،واالعالن ،الدعاية

ا  واملعرفة فلقد يف البيئة التنافسية املرتكزة على املعلوماط املؤسسة شاألصول الفكرية ركيزة أساسية الستمرار ن تعدا:املبيف  -8
من سياستها رطا أساسا ضشرفة باعتبارها زاد اهتمام تلك املؤسسا  املعتمدة على األصول الفكرية القابلة للقياس كاملع

 ،مرا ضروريا للمؤسسا  ذا  املعامال  اخلاصة وبراءة االختاعأصبح قياس القيمة احلقيقية للمعرفة أاالستثمارية كما 
ايمية نوالعالما  التجارية املميزة فاملؤسسا  الناجحة هي اليت تستثمر يف ما تعرفه حبيث تنتقل تلك املعرفة عرب القنوا  الت

 .1و يف تطوير اهلياكل والوظائف والعمليا ألالستفادة منها يف عمليا  انتاج السلع واخلدما  
اليقاة دورا فعاال يف توفري املعلوما  الالزمة عن طريق املنافسني احلالني واحملتملني يف جوانب عديدة تلعب ا:ادةرظ  -2

اتيجية التنافسية يا املستعملة وكل ما يساعد املسريين يف صياغة االست التكنولوج التسويقية والتجاريةمنتجاهتم استاتيجياهتم 
 جل مالئمتها مع البيئة التنافسية اىل غاية حتقيق نتائجها.أمن 

 :وحتقق اليقاة للمؤسسة ميزة التنافسية من خالل

 نشاطاهتا.التسيري اجليد للوقت يف كل  -
 التوصل اىل حل املشاكل بصفة سريعة. -
 القرارا . الوعي يف اختاذ -
 التحسني الدائم يف عالقاهتا مع زبائنها ومورديها. -
              التحسني املستمر يف السلع واخلدما . -

اأنراعااملةاةاادتنافسة .ا:املطلباادثاين

 ميزة التكلفة األقل وميزة التمييز ة التنافسيةز منيز بني نوعني من املي

ىل إتميز عن باقي منافسيها وذلك من خالل التكيز على تدنية التكاليف ن تأميكن ملؤسسة ما ا:مةاةاادتكلف ااألقلا-0
قل التكاليف باملقارنة مع املنافسني وهذا ما حيقق هلا ميزة التكلفة األقل اذا  أأدىن حد ممكن حبيث جيعل ذلك منتجاهتا 

                                                           

 .114رجع سابق، صحممد شتوح، م 1 
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ىل مراقبة إتناد للحيازة عليها يتم االسو قل من ناريهتا لدى املنافسني أكانت تكاليفها املتاكمة باألنشطة املنتجة للقيمة 
ريف الرقابة على ثر على تكاليف اإلنتاج وميكن تعأن التطور التكنولوجي وتغري ظروف التشغيل له عوامل تطوير التكليف أل

و أ هناك خطة ن يكون عليه هذا العمل أيأهنا متابعة تنفيد عمل بأحداثه وطرقه واحتياجاته وفقا ملا جيب أالتكاليف على 
ن التحكم اجليد يف عوامل التكاليف أحيث منهجا يصف ويوضح كيفية األداء ومستلزما  األداء من عناصر اإلنتاج. 

  1ميزة التكلفة األقل ومن هذه العوامل مراقبة التعلم. مقارنة باملنافسني يكسب املؤسسة

ا:2نريدهاافةماةليا،ادعيوطاادراجباترفيهاادتطيةقامةاةااألقلاتكلف  (أ
 ىل زيادة مشتيا  املستهلكني للسلع.إطلب مرن على السلعة حيت يؤدي التخفيض يف السعر  وجود -
 منطية السلع املقدمة. -
 عدم وجود طرق كثرية لتمييز املنتج. -
 تين.شوجود طريقة واحدة الستخدام السلعة لكل امل -
 تين.شما باملرة بالنسبة للو عدم وجودهأ ،حمدودية تكاليف التبديل )تبديل منتج منامة مبنتج منامة أخرى( -

ا:ا3األخطاءااديتاجيباتفادةوا (ب
 التكيز على تكلفة األنشطة املتعلقة بالتصنيع. -
 امهال األنشطة التموين. -
 امهال األنشطة الصغرية أو غري املباشرة. -
 الفهم اخلاطئ لعوامل تطور التكاليف. -
 النقص يف استغالل الروابا. -
 ختفيضا  متناقصة التكاليف. -
 يف اهلامش. التفكري -

م متيز وانفراد املؤسسة يف منتجاهتا وخدماهتا بالنار للمنافسني للتناسب ورغبا  الزبون الذي يهت وتعينا:مةاةاادتهمةةاا-8
و سهولة أ ،و تعدد إمكانا  تقدميهاأ ،اجلودة العالية :أكثر من اهتمامه بالسعر. ونواحي التميز عديدة منها بالتميز واجلودة

يق هذه ن تطبأو استخدام التكنولوجيا املتطورة ...اخل. و أ ،دقة مواعد التسليم وسرعة تلبية الطلبا و أ ،استخدامها
صعوبة حتويل الزبائن  ىلإمما يؤدي  ،واخنفاض احلساسية اجتاه السعر ،االستاتيجية ينتج عنه الوالء ملنتجا  الشركة وخدمتها

 .4ىل منتجا  وخدما  أخرىإ
                                                           

 . 118-116، ص1999،الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع اإلسكندرية، مصر،  "األسادةباادكهمة ايفاجمالااإلدايةا"د. حممد توفيق ماضي،  1 
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اا:1نريدهاافةهمااةليا،تطيةقامةاةاادتهمةاادعيوطاادراجباترفيهااد (أ
 عندما يقدر املستهلكون قيمة االختالفا  يف املنتج )سلعة وخدمة( وبدرجة متيز عن غريه من املنتجا . -
 تعدد استخداما  املنتج وتوافقها مع حاجا  املستهلك. -
 عدم وجود عدد كبري من املنافسني يتبع نفس االستاتيجية التمييز. -
ا:2جيباتفادةواااثناءاادتهمةاااألخطاءااديت (ب
 التميز املفرط. -
 سعر إضايف مرتفع جدا. -
 عدم معرفة تكلفة التميز. -
 التكيز الشديد على املنتج. -

 ومتطلبا  تطبيقها.  (Porter)الذي قدمها لميزة التنافسية لنواع االستاتيجيا  أواجلدول املوايل ميثل 

اتطلياهتا.اسرتاتةجةاتااملةاةاادتنافسة اوما(:0-8)اجليول

ااملتطلياتاادتعغةلة ااملواياتاواملرايدااملطلرب ااالسرتاتةجة 
ا
ا
ا

اقةادةاادتكلف 

استثمار رأمسايل متواصل مع توافر مزيد من  -
 رأمسال يف متناول اليد.

 مهارا  هندسية يف جمال العمليا . -
 راف املكثف للعملشاال -
تصميم املنتجا  بشكل يؤدي لسهولة  -

 التصنيع.
 ع ذو التكلفة املنخفضة.ناام التوزي -

 رقابة حمكمة على التكاليف. -
 اعداد تقارير رقابة ومراجعة تفصيلية متكررة. -
 تنايم ومسؤوليا  واضحة. -
 حوافز مبنية عىب حتقيق األهداف الكمية. -

ا
ا
اادتهمةةا

 قدرا  تسويقية عالية. -
 هندسة املنتجا . -
 االجتاه حنو االبداع -
 كفاءا  عالية يف حبوث األساسية. -
 عة اجليدة يف جمال اجلودة.السم -
 الريادة يف تكنولوجيا. -

تنسيق القوي بني وظائف البحوث والتطوير  -
 وتطوير املنتجا .

 مقاييس وحوافز نوعية بدال من الكمية. -
ة والكفاءا  رواتب ومزايا جيدة جلذب العمال -

 املبدعة.
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و جمموعة من أخربة طويلة يف صناعة  -
 املهارا  يف صناعا  األخرى.

 تعاون قوي من قنوا  التوزيع. -
ا
اادرتكةا

 مزيج من السياسا  أعاله. -
توجيه املزيج لتحقيق هدف استاتيجي  -

 معني.

 مزيج من السياسا  أعاله. -
 توجيه املزيج لتحقيق هدف استاتيجي. -

ائل للنشر و ادريس، اإلدارة االستاتيجية، مناور منهجي متكامل، دار  وائل حممد صبحي ،طاهر حمسن منصور الغاليبا:امليج 
ا.419، ص 2008عمان 

ا.املةاةاادتنافسة ييقاحترةقاا:املطلباادثادث

املؤسسة من أجل حتقيق التميز على طرق خمتلفة لتحقيقه وسنتطرق فيما يلي إىل أهم الطرق اليت هلا تأثري كبري على بناء  تعتمد
 وتعزيز القدرة التنافسية:

الة حتقيق أهدافها من خالل توفري العمل اجلماعي حتقيق االتصاال  الفع ىلإاملؤسسة  تسعىا:زةادةاادفبادة اادتنظةهمة  -0
حتسني قدراهتم  جلأراك العمال يف حل املشاكل وحتسني العالقة بني االدارة والعمال وتوفري التدريب والتكوين هلم من شوا

 وتطويرها.
داء االعمال من خالل تضافر هنا "مدخل ألأبا(Goetsch et Davis)  كل من  عرفهاا:إدايةااجلردةاادعامل  -2

 .1"للمنامة جل تعايم القدرة التنافسيةأاجلهود مجيعا ألفراد العاملني والعمل على التحسني املستمر للسلع واخلدما  من 

 امل حيسن التنافسية والفعالية واملرونة يف املؤسسة من خالل التخطيا والتنايمشهنا" منهج أب (Oakland)كما عرفها 
 .2"ايمينتوى التساملتاك كل فرد يف شاط واشوالفهم لكل ن

ها عضائأن إدارة اجلودة الشاملة هي مدخل إلدارة املؤسسة ترتكز على اجلودة وتقوم على مشاركة مجيع أاذا ميكن القول ب
ارة بتحقيق امليزة اإلدالعميل وحتقيق منافع تعود عليها وتقوم هذه وتستهدف النجاح على املدى الطويل من خالل حتقيق رضا 

م التكيز على العميل أيضا تركز على إدارة القوى البشرية وذلك باالهتما :التنافسية للمؤسسة لتوفرها على املبادئ التالية
 تركزام تقوم على التحسني املستمر تسجع على التعاون وروح الفريق لتأدية امله بالكفاءا  البشرية القادرة على االبداع والتطوير

 على فعالية ناام االتصاال  وممارسة النما القيادي املناسب كل هذه املبادئ تساهم يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة.

                                                           

 .90ص ، مرجع سابق،خدجية خريق 1 
 .85ص ،2007، دار اليازوري، عمان، "إدايةااجلردة"رعد عبد هللا الطائي،  2 
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هدها شهم التطورا  اليت أناام إعادة اهلندسة خالل سنوا  السبعينا  يف املؤسسا  فكان من  ظهرا:إعادةاهنيس  -3
 ادة من املزايا اليت حيققها.وله إمكانية كبرية يف تطبيقه واالستفالعامل 

تغيري جدري يف طريقة تفكري التنايم وبالتايل يف أداء األشياء فهو يشمل تغيري عمليا  وهياكل "إعادة اهلندسة بأهنا  وتعرف
 .1"ىل جانب العالقا  مع الشركاء اخلارجينيإىل منا اإلدارة وسلوكها ناام التعويضا  واملكافآ  إتنايمية وباإلضافة 

"إعادة التفكري بشكل أساسي وإعادة التصميم اجلذري لعمليا  املنامة لتحقيق  بأهنا بكي(مصطفىاحمهمرداابرا)عرفها كما 
 .2"حتسينا  هائلة يف مقاييس األداء اهلامة واملعاصرة مثل التكلفة واجلودة اخلدمة والسرعة

 :ىل حتقيق النتائج التاليةإويؤدي تطبيق إعادة اهلندسة 

 ن الوظائف يف وظيفة واحدة وإعادة ترتيب العمليا  حسب التتابع املنطقي.دمج جمموعة م -
 عمال املراقبة.أإعطاء العمال حق اختاذ القرار وإعادة توظيفهم يف األماكن األنسب هلم وختفيض  -
 التخلص من التنميا من خالل اتباع أمناط خمتلفة للعملية الواحدة والدمج بني املركزية والالمركزية. -

ا.يفاحترةقاوتنهمة ااملةاةاادتنافسة ادةرظ ااالسرتاتةجة اادويا:ثاادثادثامليح
و أطرائق وأساليب  باكتشاف شأتنشا املؤسسة احلديثة يف السوق تنافسي حيملها على البحث عن مزايا تنافسية واليت تن

افظ عليها. فتصبح ن حتأعليها منتجا  خمتلفة عن تلك اليت يستعملها املنافسون حبيث تتمكن من تطبيق ذلك ميدانيا لكن 
و أالتصد  يه من األساليب والوسائل اليت تستعملها املؤسسةو  .األمهية بالنسبة للمؤسسة هي امليزة التنافسية الدائمة واملستمرة

. حيث ال ةتغالل األمثل والذكي للمعلوما  اليت تنتجها وأيضا املعلوما  اخلارجياليقاة االستاتيجية اليت تسمح للمؤسسة باالس
ىل  إذا املبحث التطرق حاول يف هنوس تكتفي بالبحث عن املعلوما  وإمنا هي اليت تنتج وتنشأ املعلوما  اليت تؤثر يف احمليا.

 لعالقة بني امليزة التنافسية واليقاة االستاتيجية. ىل توضيح اإو كيفية تنمية وتطوير امليزة التنافسية 

ادتنافسة اوكةفة اتنهمةتوااوتطرةيها.املةاةاااأسياباضبفااألول:اطلبامل

ا.املةاةاادتنافسة اأسياباضبفا:اوال

ا:3املزايا التنافسية ضعاف وزوالإجمموعة من أسباب اليت تساهم يف 

لتطورا  و عدم االلتزام باستاتيجيا  حمددة نتيجة اأن اعتماد املؤسسا  املنافسة استاتيجيا  هجومية إا:تغةرياادرراعي -0
يزة التنافسية لفقدان و السوق ما يؤدي باملأتغيري قواعد اللعبة التنافسية يف قطاع نه شأو غريها من أكنولوجيا احلاصلة يف الت

 أمهيتها.
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زداد طر تخن درجة أن دخول منافسني جدد يف أي قطاع يشكل خطرا غري إا:دخرلامنافسنياجيدامناأسراقاادريةي  -8
ن مل تكن إهذا  مشاهبةأي مشاهبة حيث ميلكون موارد وقدرا  قريبة  عندما يكون املنافسني الداخلني من أسواق قريبة

 يف هذا القطاع. املؤسسا  املتواجدةمن املوارد والقدرا  اليت تتوفر عليها  أفضل
نه إملة فما الوجه الثاين من العأن تكون مصدرا للمزايا التنافسية أاملؤسسة التنايمية ميكن ن قدرا  إا:ادرصرياادذايت -3

 كوهنا سببا ومصدرا للقصور الذايت حيث تعد هذه األخرية نتاجا هليكل املؤسسة التنايمي والعوامل اليت حتدد  يتجسد يف
كيف وأين تتخذ القدرا  داخل املؤسسة إضافة اللوائح والقوانني والقيم الثقافية يف ظل هذا السبب جتد املؤسسة نفسها 

 املتغرية.جل التوافق مع الاروف التنافسية أ غري قادرة على تغيري استاتيجياهتا وهياكلها من
ق بو سأامليزة التنافسية يكون أحيانا بسبب عدم القدرة على سبق التغريا  يف هيكلة السوق  ن فقدانإا:جتاهلاادتغريات -4

سبب ن العديد من املؤسسا  فقد  مراكز قيادة بأاالحداث يف احمليا كذلك تبين املنافسني استاتيجيا  جديدة حيث 
 ة. ثخدها بعني االعتبار التغريا  احلادأعدم 

ا.وتطرةيااملةاةاادتنافسة احمافظ اادبراملااملساعيةاعلىا:ثانةا

ن أا بل ال بد هل ،ن هذه األخرية ال ميكن االحتفاظ هبا بصفة هنائيةأ باعتبارهاال تكتفي املؤسسة حبيازة وامتالك ميزة تنافسية 
فالتطوير املستمر  ،جيع مواردها البشرية على االبداع واالبتكارشبصفة مستمرة من خالل تتسعى حنو تطوير وحتسني هذه امليزة 

  :1وتنميتها وكيفية تطويرها التنافسية ةميز  إىل تعزز منهم أسباب أوفيما يلي سوف نربز  ،يعترب من مقوما  إدارة التميز

ستمر ايا التنافسية لوقت أطول هو حتقيق انتباه مرط األول لضمان املز شال :ادةرظ ااالسرتاتةجة ()اديارمااالنتياها -1
للمحيا العام للمؤسسة واحمليا التنافسي على وجه اخلصوص ألجل التطوير املستمر للعناصر األساسية للميزة 

 من خالل اليقاة. ،االستجابة حلاجا  الزبائن ،اجلودة االبداع ،الكفاءة :التنافسية
ايرة حيث طول وقت ممكن تتمثل يف طريقة املعأة للحفاظ على امليزة التنافسية طريقة أساسي :)املباةية(اادطيقاأحسن -2

داءها بأداء أس وتقي ،و حىت خارجهأليه إتقوم املؤسسة باختيار مؤسسة رائدة تكون األفضل يف القطاع الذي تنتمي 
 هذه املؤسسة النموذجية.

عليه أداء املؤسسة وحتديد منوذج تتعلم منه كيف يكون  على يقاسأاء معيار جديد شنإواهلدف من هذه الطريقة هو       
توفق عليها من و تأن تلحق هبا أداءها ازاءها يتحدد اهلدف بأومبجرد ما يتم حتديد املؤسسة النموذج اليت ستقيس  ،التحسني

 خالل التحسينا  اليت ستجرى على العمليا  املناسبة.

 باملؤسسة و القصور الذايتأة البنية التنايمية حتدد نسبة اجلمود ن طبيعإا:واادرصرياادذايتأادتغلباعلىااجلهمردا -0
وهي فتح اهلياكل  ،ما ثانيا فهي من اختصاص القائدأوللتغلب عليه جيب القيام أوال بالتعرف على عناصر مقاومة التغيري 

 ،ا  احلاصلةفهم التغري  نه كلما كان اهليكل التنايمي "مسطح" كلما ساعد ذلك علىأحيث  ،التنايمية وأنامة املراقبة
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وكلما قلت املستويا  بني القمة والقاعدة التنايمية كلما كانت عملية االتصال بني العمال التنفيذيون ومتخذ القرارا  
 االستاتيجية باملؤسسة سهل وسريع.

ب على ليد فوجو مصدر امليزة التنافسية وتوفر  له إمكانية التقأتعرف منافس على أصل  حالةيف ا:مراوم اادترلةي -4
 :ن تدافع بطرق خمتلفة وهيأاملؤسسة 

و مع أ/عالقا  محيمية مع املوردين و ،ن تدافع ضد التقليد مثل براءة االختاعأوحدية املوارد ميكن هلا  :االنفيادة  -
 مميزة وجيدة للمؤسسة ال ميكن ملؤسسة أخرى اخلصول عليها. شروطرام اتفاقيا  حتمل إبالزبائن كذلك 

بة ن هذا يكون مبثاإف ،إذا كان للمؤسسة تاريخ حافل بالنجاحا  املميزة ومنو ملحوظ ومستمر :ستهميادنهمراامل -
 حاجز ضد التقليد.

ن متنع أهنا أيضا أشاحلفاظ على املعلوما  اليت ختص املوارد وحماولة السيطرة عليها والسبق من  :املبلرماتااحلصية  -
 وختفض من عملية التقليد.

فس النتائج من بتحقيق نما يسمح ن التعرف على مصادر املزايا التنافسية ملؤسسة إ :اةاادتنافسة إخفاءامصاديااملة -
ل ن عدم وضوح مصدر املزايا التنافسية ألي مؤسسة وصعوبة حتديده ميثإلذلك ف ،خالل تقليد االستاتيجية املتبعة

 مام التقليد.أعائقا مهما 
يأيت من املنافسني الذين يغريون منوذج أعماهلم ما يؤدي بتغيري قواعد اخلطر األكثر جدية  :اديفاعاتاضيااالحالل -5

تجابة ما عدم االسإاملنافسة مما يفرض طريقة جديدة للتنافس وتكون ردود األفعال األكثر انتهاجا يف االحالل هي 
ائما خطر د تجمال ياستاتيجية للمواجهة هي عدم االستجابة الن خطر االحالل  أفضلنه ويف بعض األحيان أحيث 

لاروف منوذج اعماهلا وا تشكيلحيث تقوم املؤسسة هي أيضا بإعادة  التشكيلو إعادة أحقيقي بالنسبة للمؤسسة 
  واملتغريا  اجلديدة.

ادلهمؤسس .ادةرظ ااالسرتاتةجة اواملةاةاادتنافسة اا:املطلباادثاين

وط بامتالك املؤسسة ر شمر ملى قبول الزبائن ملنتجاهتا وهذا األع ،جناح املؤسسة يف اقتحام األسواق واالستمرار يف التواجد يدل
ؤسسة احلفاظ عليها نه باستطاعة املأال إن كانت تتميز بكوهنا عرضة للتطور والتغيري أاليت و  ،أي عناصر تفوق ،مليزا  تنافسية

ن أوما ميكن  ،يدة للمنافسنياألهداف اجلد :ن تكون يف يقاة مستمرة لكل ما حيدث يف حميطيها حبيث تتعرف علىأشريطة 
 1املنافسني وقدراهتم التنافسية...إمكانيا   ،عمال يف املستقبلأيقوموا به من 

عرض منتجا  جيعلها قادرة على االستجابة السريعة حلاجيا  الزبائن ب ،ا جيدا يف السوقحتقق اليقاة االستاتيجية للمؤسسة متوقع  
تساعدها على البحث والتطوير وعلى اختاد القرار ...وكل هذا جيعلها تطور  كما  وتفضيال ،وخدما  يف مستوى انتااراهتم 
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سني مستمر للعالقا  حت ،واالنتاار املشاكلجال حل أتقليص  ،ميزهتا التنافسية من خالل التسيري اجليد للوقت يف كل نشاطاهتا
 واخلدما  املنتجة.حتسني مستمر للسلع  ،مع الزبائن واملوردين

وهذا ال  استغالل املؤسسا  اليقاة من تطوير ميزهتا التنافسية. أحسنة على توفري املعلوما  عن احمليا واستغالهلا متكن القدر 
ا بطريقة تربز ذاهتا وخمتلف مصادر املعلوما  املفيدة وترتيبه ،و برنامج قائم على حتديد منهجية اليقاةأال بتطبيق خطة إيتأتى 

  :توقف جناح اليقاة على اتباع املراحل التاليةحيث ي ،األولوية منها والثانوية

 و استهداف املعلومةأحتديد االحتياجا   -
 مجع املعلوما   -
 ر والتوزيع للمحللني واملختصني واخلرباءشالن -
 التحليل واملعاجلة -
 توزيعها للعمل هبا واختاذ القرارا  االستاتيجية -

بإنشاء معيار حول  AFNORالستاتيجي والذكاء االقتصادي يف هذا اجملال دائما قامت املؤسسة الفرنسية للتنميا ا
 :1 يتضمن املراحل التالية  XP X50- 053و اليقاة يتمثل يف معيارأالتصد 

إحصاء  ،ارسا تشخيص التنايم واملم ،حتديد حماور املراقبة والتصد ،املخاطر واملصاعب بالوضعية، حتديدالتوعية  ،التحسني
توجيها   ،لجهازالوضع الفعلي ل ،اقتاحا  ،ترتيب سلمي للمصادر ،نوع املعلومة اجملمعة ،  التعليما تقييم الفروقا ،املصادر

مراقبة جلهاز التصد. يكفل تطبيق هذه املراحل عند القيام بعملية اليقاة للمؤسسة النجاح يف احلصول على املعلوما  املفيدة 
 ها حتصل على ميزة التنافسية يف السوق.لتغذية عملية اختاذ القرارا  االستاتيجية وجيعل

ن أطة ن اليقاة االستاتيجية تساهم يف تطوير امليزة التنافسية للمؤسسة واحلفاظ عليها شريأن نستنج أبناءا على ما سبق مينك 
  :تكون هناك

 معايري النتقاء املعلوما  حيث ختتار املعلوما  املهمة فقا. -
 .وقتن تصل املعلوما  للمستعملني يف الأ -
 .من تكلفتها أكربن تكون عوائدها أ -

ااملةاةاادتنافسة .اودويهاايفاخلقاوتنهمة اادةرظ ااالسرتاتةجة ا:املطلباادثادث

و اخلدمة عن باقي منتجا  وخدما  املؤسسا  املنافسة بتوفري املعلوما  الالزمة أامليزة التنافسية هي كل ما مييز املنتج  نإ
لى واحملتملني وكل التطورا  االقتصادية والسياسية واالجتماعية ...اخل. فاملعلومة تساعد املسريين ععن خمتلف املنافسني احلاليني 

نافسي للمؤسسة تؤدي دورا بارزا وفعاال يف حتقيق استمرارية األداء التصياغة وحتديد مكونا  امليزة التنافسية. واليقاة االستاتيجية 
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ية املؤسسة  متس كل ما يؤثر على استاتيجياهتا التنافسية واستمراريتها. كما ترفع من تنافسعن طريق املعلوما  املتوفرة لديها واليت
عن طريق توفري املعلوما  اليت تساهم يف اختاذ القرارا  املتعلقة مبكونا  امليزة التنافسية. كما تعمل اليقاة االستاتيجية على 

لمنافسة و صياغة ميزة تنافسية جديدة جذريا وذلك نارا لأبتحسني خصائصها ضمان استمرارية ودميومة امليزة التنافسية للمؤسسة 
 ميزاهتا. والعمل على تقليد ألخبارهااحلادة والتعقب املستمر من قبل املنافسني وترصدهم 

 :ومنه ميكن تلخيص دور اليقاة االستاتيجية يف خلق وتنمية امليزة التنافسية يف النقاط التالية

اليت تفرضها اليقاة االستاتيجية للبيئة متكن من معرفة االجتاها  اجلديدة للعمالء واملنافسني واذواق  احلراسة الدائمة -
 .الزبائن ومنه التنبؤ بالتغريا  اهليكلة الالزمة للمؤسسة

متكن من تكييف وتعديل خصائص املنتج حسب التغريا  اجلديدة والرفع من قدرة املؤسسة وسرعة رد فعلها اجتاه ما  -
 بيئتها.دث يف حي

عاجلة صحيحة وباستعمال أساليب حتليل ومتدعيم وتطويره اإلرث املعريف للمؤسسة من خالل بناء قاعدة معلوماتية  -
 .املعلوما  املتطورة

تسمح اليقاة االستاتيجية بتدفق جيد للمعلوما  عرب خمتلف املستويا  التنايمية يف املؤسسة واملراقبة املستمرة  -
 ئتها.واملتواصلة لبي
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:خالص اادفصل

ىل البقاء إتسعى  ليتا احلايل أمهية كبرية لدى املؤسسا تعرفنا يف الفصل على امليزة التنافسية اليت اكتسبت يف الوقت 

ة النادرة يواالستمرارية يف حميا يتسم بالتغري املستمر هذا ما فرض عليها تبين استاتيجية تركز من خالهلا على امتالك املوارد البشر 

وغري القابلة للتقليد لتحقيق استجابة لطلبا  العمالء كما تعد امليزة التنافسية وسيلة لتكوين رؤية جديدة للمستقبل الذي تريده 

هداف واضحة من أاملؤسسة لنفسها هلذا تسعى بقصد مواجهة املنافسة توفري اإلمكانيا  وهتيئة القدرا  لتصويب اجلهود حنو 

نخفضة على التميز بتكاليف م ماأستمر عن مصادر قوة تكون أساس بناء مركز تنافسي جيد يف السوق وذلك خالل البحث امل

  و من خالل متيز منتجاهتا عن منافسيها.أ

ك واالستفادة من ىل ذلإوتسعى املؤسسا  حنو حتقيق امليزة التنافسية من خالل االستعانة باملصادر اليت متكنها للوصول 

يجية التمييز واستاتيجية التكيز فة واستاتلقيادة التك استاتيجية التنافسية اليت ميكن للمؤسسة اختيارها واملتمثلة يفاالستاتيجيا  

 .Porterمع مراعاة القوى التنافسية اخلمس اليت حددها 
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  :الفصل الثالث
البنك اجلزائري اخلارجي  دراسة حالة

 .(87رزيو رقم )أوكالة 
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ا:متوةي

قرضها جاء  حتمية البحث تللقطاع البنكي ونارا لالنفتاح السوق اجلزائرية على البنوك األجنبية واملنافسة اليت األمهية يف ظل 

جل ذلك حاولنا يف هذا أىل تبين ناام اليقاة االستاتيجية ومن إعن ميزة تنافسية للبنوك اجلزائرية واليت كان من أبرزها التوجه 

شكالية ىل الدور اليت تلعبه اليقاة االستاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية يف البنوك اجلزائرية قصد اإلجابة على االإالتطرق  الفصل

 .الرئيسية والفرضيا  املطروحة سابقا

يف فصلني ليها إا رنأشليت االيقاة االستاتيجية يف حتقيق ميزة تنافسية و  دور بإسقاط فصلمن هذا املنطلق سوف نقوم يف هذا ال

وقد جاء  هذه   (87رزيو رقم)أوكالة   (BEA)هذه الدراسة التطبيقية اليت قمنا هبا يف بنك اجلزائري اخلارجي على سابقني

ملعرفة مدى تطبيقها يف هذا البنك يف ظل التطورا  احلاصلة يف هذا القطاع وعلى هذا األساس  استبيانكل شالدراسة على 

  :خالل املباحث الثالثة التاليةمن اول املوضوع نسنت

 حول البنك اجلزائري اخلارجي.نارة عامة  :املبحث األول -

 اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية. :املبحث الثاين -

 حتليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية. :املبحث الثالث -
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ا.اخلايجيانظيةاعام احرلاادينكااجلاارييا:امليحثااألول

صدار إجممل حقوق سيادهتا يف ذلك حقها يف  الستعادةرة كل ما يف وسعها شا  اجلزائرية بعد االستقالل مباالسلطبذلت 
و عن طريق تأسيس أاألجنبية  البنكيةالفروع  تأميمناام بنكي جزائري سواء عن طريق  بإنشاء فباشر اء عملة وطنية شنإالنقود و 

رق يل وبالتايل مت تأسيس بنك اجلزائري اخلارجي ومن خالل هذا املبحث ستتطبنوك جديدة لتحقيق تلك األهداف املسطرة للتمو 
 بصفة خاصة. (87رزيو )أوكالة وظائفه ومهامه و وتطوره بصفة عامة  اخلارجيالبنك اجلزائري  ةشأىل نإ

اادينكااجلاارييااخلايجي.اأةعنا:املطلبااألول

مليون دينار جزائري بعد  20برأمسال قدره  1968أكتوبر  01يف  204مر رقم أالبنك اجلزائري اخلارجي مبقتضى ئ  نشأ
 –القرض الشمايل  –بنك التمويل للفالحة املومسي  –البنك الفرنسي للتجارة اخلارجية  وهي ) جنبيةأ تأميم اجلزائر خلمس بنوك

ية يف جمال  القروض( والتنموقد مر بعدة مراحل خالل تطوره فلعب دور التسهيل ) تقدمي  املؤسسا  العامة ( –القرض الليوين 
التخطيا الوطين والعالقا  االقتصادية واملالية بني اجلزائر والدول األخرى ومتثل دوره األساسي يف القيام بكل العمليا  البنكية 

 . 1بني املؤسسا  الصناعية الكربى واملؤسسا  األجنبية

حكام أجي من املؤسسا  البنكية املستقلة وذلك حسب اخلار  يكان بنك اجلزائر ه   من وجودنيريتشوبعد ع 1977يف سنة و 
حمتفاا  1979فيفري  5ركة مسامهة وذلك بتاريخ شىل إليتحول فعال  1979جانفي  12املؤرخ يف  01-77القانون رقم 

وذلك بتاريخ فيفري  دج 1000.000.000 رأمسالهوقد حدد ،  204-68عموما بنفس الغرض احملدد له يف املرسوم رقم 
 دج ويبقى رأس املال ملكا للدولة. 5600.000.000اخلارجي اجلزائري  صبح رأمسال البنك أ 1996

 24.500.000ىل إ 2005دج ليصل يف  مليون 600ومليار  1ازداد رأمسال البنك وقدر  قيمته ب  1991يف سنة 
ل االحتاد وكاال  يف دو  ةعدح مليار دج وذلك متهيدا لفت 200 ىلإ البنك رأمسالبرفع  2019و ليتقرر مؤخرا يف مارس دج.

 األوريب.

اهيافه.أاجلاارييااخلايجياواادينكااوظارفا:املطلباادثاين

اادينكااجلاارييااخلايجي.وظارفاا:أوال

 :هذا البنك فيما يلي هبا يقوم ذيمن بني الوظائف ال

 تسهيل وتطوير العالقا  االقتصادية بني اجلزائر والدول األخرى. -
مع مراسلني  و حىت اتفاقيا  القرضأا اخلاصة فإهنا تتدخل بضماهنا االحتياطي وضمان الوفاء ىل متويالهتإباإلضافة  -

 أجانب لتقية الصفقا  التجارية مع الدول األخرى.
 .ن تكلف بالتسيري واملراقبة مع اخلارجأمني القرض للتعامل اخلارجي وميكن هلا أو مؤسسة تأارك يف كل ناام شت -
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 املفعول. م موضوعها وذلك يف إطار القوانني الساريةئا  املصرفية الداخلية واخلارجية اليت تالميكنها تنفيذ كل العملي -
 جيمع القروض على املدى القصري املتوسا والطويل. -
 تقدمي اخلدما  املطلوبة من طرف الزبائن. -
 يقوم البنك اخلارجي اجلزائري مبعاجلة عمليا  الصرف. -

ايجي.هيافاادينكااجلاارييااخلاأا:ثانةا

 :هداف يسعى لتحقيقها ومن أمههاأاخلارجي اجلزائري للبنك 

 جيع العمليا  مع اخلارج ومع باقي دول العامل.شحتفيز وت -
زاما  الناجتة التنفيذ اجليد لاللت معمني العمليا  التجارية مع اخلارج ضد االخطار السياسية واالقتصادية أيعمل على ت -

 دور اجلمعيا  احمللية. و بني أسواق 
 صادق على الشيكا . ي -
 خلق نقود املساعدة. -
 يسهر على متابعة تقدمي القروض املمنوحة والضمانا  املفروضة. -

 (ابأيزةر.82يقم)اخلايجياايوكاد اادينكااجلاارياا:دثاملطلباادثا

اجلزائري  كالبنعدة وكاال  وفروع وقد مت اختيار وكالة  ليهاإ يتملدى البنك اجلزائري اخلارجي عدة مديريا  جهوية تن
 التعرف على هياكلها ومصاحلها. أوال نه جيب أال إللدراسة تطبيقية بأرزيو ( 87) اخلارجي رقم

اعناوكاد اادينكااجلاارييااخلايجي.انيذةا:أوالا

 تاريخيف  حي احلدائق بأرزيو )والية وهران( 21طريق رقم باملوجودة  (87)ارجي رقم وكالة البنك اجلزائري اخل فتتاحا مت
  .املنطقة قدم الوكاال  يفأوتعد الوكالة من بني  ملستغامنرية اجلهوية يتابعة للمدالوكاال  البني  نكواحدة م 1987مارس18

 فهي احل الثالثة األخرىاملصأما التصدير( و  ،ادري ة اخلارجية )االستيمصلحة هتتم بالعمليا  التجار  ،أربعة مصاحلعلى الوكالة حتتوي 
تصادية حيث ساحة االقالعلى  الوكالةهذه  مهيةأ ىلإ اإلشارةوجتد  ،القرض( ،)اإليداع االخرى ية للمصارفمهام تقليدنفس تقوم ب

هتتم الوكالة بكامل  يتالو كوسيدار ( ،هيربوك  ،الكيميائية والبتوكيميائيةيف املنطقة )شركا  الشركا   كربأ تتمركز فيها حسابا 
 اخلارجية.   ابقروض وتتوىل عملياهت احيث متده اعملياهت

 

 

 

 الب باالعتماد على معلوما  من الوكالة.طمن اعداد ال :املصيي

هامل قادةااايةياادركاد :ماسما  

 +842( 0) 64 87 87 64     :يقمااهلاتف

+842( 0) 64 87 40 88 ااايقماادفاك :  
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ا.ادينكااجلاارييااخلايجياادلركاد ااهلةكلاادتنظةهميا:ثانةا

لبنك اخلارجي اجلزائري هيكل تنايمي حيدد العالقا  بني األطراف املكونة له وهذا اهليكل  ا ة ميلكتجاريمن البنوك البنك  كأي
 :1كما يلي

ى التنفيذ اجليد تقسيم العمل بني خمتلف املصاحل ويسهر علو التنسيق بني نشاطا  وكالة و  مهمته املراقبة والتوجيها:ميةياوكاد  -0
 للسياسة املقررة من طرف البنك.

 .املدير فهو من خيلفه يف حالة غيابو  ومراقبة املصاحل يقوم مبساعدة املدير يف أداء مهامه :نارباامليةي (أ
من مهامها تسهيل عمل املدير وذلك باستقبال العمالء الذين قدموا طلبا  للحصول على القروض  :سكيتاية إدايةااد (ب

و غريها من خدما  مقدمة من طرف الوكالة وتقوم أيضا باالتصال بالعمالء عند احلاجة واستقبال املكاملا  اهلاتفية أ
 والربيد االلكتوين.

البيع والشراء  املتعاملني اجلزائريني واالجانب يف عمليا املصلحة مبثابة الوسيا بني تعترب هذه ا:مصلح اادتجايةااخلايجة  -8
دية ىل اخلارج وعمليا  التوطني املصريف وفتح االعتمادا  املستنإوتقوم هذه املصلحة بالتحويال   ،والتصدير( )استاد

  باخلارج.للعمليا  املتعلقة بالتجارة اخلارجية وهي على اتصال دائم مع املراسلني
  :ول من يتحدث مع الزبائن على مستوى الوكالة وتتمثل مهمتهم يفأ هما:م اادابارنمصلح اادبالقاتا -3

 بالتحليل مردودية الزبائن. القيام -
 القيام بالتسيري واملتابعة استعمال القروض طبقا للموافقا  املتحصل عليها. -
 ستويا  الوكالة.جلميع م ةالقيام بالتحليل االخطار وإصدار إشعار مربر  -
 تقرير الدخول يف عالقة مع الزبائن وفقا لتوجيها  إدارة الوكالة. -

تقوم هذه املصلحة بتنفيذ اإلجراءا  والتعليما  املتعلقة بشؤون القرض وفقا للمبادئ ا:االدتااماتمصلح اادريوضاوا  -4
صلحة كل داد املذكرا  الالزمة كما تضم هذه املاملعتمدة من قبل اإلدارة وتقوم أيضا باستقبال العمالء والبث يف طلباهتم واع

 :من 
افقة ن الوكالة ال تقدم املو أحيث تقوم هذه االخرية بدراسة طلبا  القروض مع العلم  :لة ااديياساتاوادتحادةلخ -أ

 يةبوال ملتواجدا مديرية اجلهويةىل إهنا تقوم بتحويل ملفا  القروض املقبولة مبدئيا أرة على منح القروض بل شاملبا
ن إال فإدج و  400.000يتعدى قيمة القرض  الأرط شالقرض للمؤسسة املعنية  بإعطاءمنح املوافقة النهائية تلمستغامن 

هرا  شقل أباجلزائر العاصمة. تتطلب دراسة ملف قرض على مستوى الوكالة على  املديرية العامةىل إامللف يتم حتويله 
 أشهر. 6من  أكثرن دراسة امللف تتطلب إة العامة فىل املديريإمت حتويل امللف  إذاما أكامال 

 وافقة عليها.امل اليت متت تابعة القروضذلك مبو  التحليلو  مرحلة الدراسةمن  عد انتهاءبتبدأ ا:مصلح ااالدتااماتا -ب
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 :1وتتكون من مصلحتني مهاا:واحملفظ امصلح اادصنيوقا-5

بنوك اليت يتعامل و الأبكة البنك شو أالة وكبون يف نفس التزود مصلحة الصندوق العمليا  اليت يطلبها الز ا:ادصنيوق -أ
سحب( وأيضا حركة من حساب ،معها وللمصلحة عالقة وطيدة مع الزبائن وهذه العملية هي حركة نقدية ) إيداع 

 .وضع حتت التصرف( ،حلساب )حتويل
 :وتتمثلا:احملفظ  -ب

نك وتقوم رئيسيتان اليت تقوم هبا مصلحة احملفاة يف البمها العمليا  ال :وامر دفع الزبائنأاستالم الشيكا  و  عملية -
بعملية استقبال الزبائن واعطائهم الشيكا  واألوراق التجارية والقيام مبراجعتها واحملافاة عليها من املمكن 

 حتصيلها.
ر يلخص تقري ادبإعدقوم ت ،هو تسجيل يومي جلميع العمليا  يف نفس اليوم :اقفال حساب اليومية اقفال اليومية -

ن يساوي أاجملموع الذي ياهر جيب  ،قوم مبقارنتها مع املستند احلسايب لذلك اليومتمجيع عمليا  الصندوق و 
 اجملموع يف املستند احلسايب بالضبا.

 ااااا

ا
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الينكااجلاارييااخلايجيداهلةكلاادتنظةهمياا:(0-3ادعكل)

ا(.82يزةرا)أوكاد اااااااااااااااااااا

 

 

 

 

 
 

 

 

وثائق مقدمة من طرف وكالة البنك اجلزائري اخلارجي.ااملصيي:

 املدير

 األمانة العامة

وااللتزاما مصلحة القروض  مصلحة الصندوق واحملفاة  مصلحة التجارية اخلارجية مصلحة العالقا  مع الزبائن 

خلية الدراسا   فرع االلتزاما 
 والتحاليل.

اخلارجيةفرع العمليا    
 الصندوق

 احملفاة
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اادتطيةرة .ااملنوجيادليياس ااإليايا:اينثامليحثااد

م مراحل البحث العلمي هأو الفروض وكذا اختيار عينة البحث من أتعترب مرحلة مجع البيانا  اليت تأيت بعد حتديد التساؤال  
يحة والعكس فتكون نتائج جيدة وصح ،البحث املستخدمة مالئمة ودقيقة االدوا  بة كبرية كلما كانتويتوقف جناح البحث بنس

 ويتم اختيار األدوا  جلمع البيانا  وفقا ملشكلة البحث واملنهج املتبع يف الدراسة وانطالقا من موضوع الدراسة. ،صحيح

امنوجة ااديياس .ا:املطلبااألول

اا.بلرماتمصاديااحلصرلاعلىااملا:أوال

  :ىل مجع البيانا  األولية من خاللإىل النتائج مت اللجوء إمعاجلة املوضوع والوصول  هبدفا:ة دصاديااالواامل -0
لى العديد رح موضوع حبث واحلصول عشلغرض  وكالةبعض موظفني المدير عام و مت القيام مبقابال  مع  لقدا:املرابالت (أ

 صول عليها من مصادر أخرى.وخاصة اليت يصعب احلوكالة من املعلوما  عن 
لقد مت االطالع على بعض وثائق املؤسسة الداخلية واليت كان هلا دور كبري يف حتصيل ا:ادرثارقااخلاص اباملؤسس  (ب

 ك.بناط الشمعلوما  حول ن
 املعلوما  ضم أواليهداف الدراسة ووفق الفرضيا  املقتحة حيث أبشكل خيدم عداد استبيان إلقد مت ا:االستيةان (ج

قد مت و ىل أسئلة حول موضوع البحث ومتغريا  اإلشكالية إشخصية للعينة وذلك لتعرف على خصائصها مث تطرقنا ال
" رةاسادكيثموكما مت استخدام "  ،تصميم االستمارة الذي حيدد اإلجابا  احملتملة لكل سؤال املغلق يف الشكلتبين 

و عدم أم جل حتديد درجة موافقتهأوذلك من  لعينة الدراسةا لألفراديف عبارا  من االستبيان املوجهة  للتدرج الثالثي
وافق م غريلم )متدرجة وفقا للس ثالثيحد اخليارا  احملددة وتكون خيارا  املقياس الأىل إموافقتهم بالتحديد وباإلشارة 

 وافق(.م -حمايد  –
وقع الرمسي لبنك ت املوضوع كما مت االستعانة باملمت االستعانة باألحباث والدراسا  السابقة اليت تناول حيثا:املصادياادثانرة  -8

اجلانب قدر ممكن من البيانا  الثانوية املتعلقة ب أكربجل احلصول على أاجلزائري اخلارجي ومواقع االنتنت خمتلفة وهذا من 
 الناري.

اا.حيودااديياس ا:ثانةا

 وفق جماال  وحدود معينة:لقد أجريت هذه الدراسة 

 .(87رزيو رقم )أوكالة  اجلزائري اخلارجي البنك يفامليدانية  الدراسةهذه  أجريتا:حيودامكانة  -
على اختالف ( 87رزيو رقم )أوكالة عينة عشوائية من موظفي البنك اجلزائري اخلارجي الدراسة املشتا:ية عحيوداب -

 مستوياهتم.
إعداد ابتداءا من  ( 2019فريل أ – 2019مارس  ) هراشاجملال الزمين جلانب التطبيقي حوايل امتد ا:حيودازمنة  -
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يما بعد استخالص مت حتليلها ف في الوكالةظوتوزيع على مو  اخلارجيقوائم االستبيان واالتصال بالوكالة البنك اجلزائري 
 النتائج.

يف وكالة البنك  يةامليزة التنافس يققحتعلى معرفة دور اليقاة االستاتيجية يف  اقتصر  هذه الدراسةا:حيودامرضرعة  -
 .بصفة خاصة والبنوك اجلزائرية بصفة عامة اجلزائري اخلارجي

اا.جمتهم اوعةن ااديياس ا:ثادثا

باالختالف  (87رقم ) -رزيوأ-تمثل جمتمع الدراسة يف موظفي وكالة البنك اجلزائري اخلارجييا:جمتهم ااديياس  -
 . مستوياهتا ومصاحلها االدارية

لدافع من جمتمع الدراسة اليت وزعت عليها االستمارة وكان ا متثل عشوائيةة يف اختيار عين متثلتما عينة أا:عةن ااديياس  -
موظف من الوكالة باالختالف وظائفهم  12تملت على شا ، العينةهو حتصيل اجابا  خمتلفة عشوائيةتيار عينة خا

 توزيعها. الذي متاالستمارا   استجاع مجيعولقد مت 

ا:امتغرياتااديياس .املطلباادثاين

ستقل م أحدمهاالبحث حددنا متغريا  الدراسة يف متغريين  إشكالية خاللفوفق الدراسة ومن ا:تااديياس متغريا -0
ما أوتسهيل تسيريها   ايف اليقاة االستاتيجية اليت تساهم يف توفري املعلوم مثلواألخر تابع فمتغري الدراسة املستقبل يت

يزة تنافسية ة تدعيمها وتطويرها من طرف املؤسسة لتحقيق ميكيفيف القدرة التنافسية و  فيتجلىمتغري الدراسة التابع 
 وتطويرها. واستمرارية نشاطهاهبا البقاء يف السوق لتضمن 

ذا بعد عملية مجع املعلوما  فاخلطوة التالية هي حتليل املعلوما  والبيانا  االستبيان وها:أسادةباادتحلةلااملستبهمل  -8
  :مها مت وفقا ألسلوبني

 النسب املئوية( من اجل إحصاء اإلجابا . ،ام املعطيا  الرقمية )التكراردعن طريق استخ :مياألسلوب الك -
 يستعمل هذا األسلوب يف حتليل البيانا  الرقمية اعتمادا على اجلانب الناري. :األسلوب الكيفي -

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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احتلةلاوتفسريانتارجااديياس ااملةيانة .ا:امليحثاادثادث

نك اجلزائري اخلارجي ىل موظفي وكالة البإوتفسري كل ما ورد يف استمارة االستبيان اليت مت تقدميها يتناول هذا املبحث حتليل 
  .من خالل دراسة ومتثيل إجابا  عينة الدراسة مث قيام بتفسريها

ااحتلةلابةاناتاادعخصة األفياداادبةن .ا:املطلبااألول

ىل إذه البيانا  استمارة االستبيان وهتدف هاجلزء األول من وعة يف خصية املوضشبتحليل كل البيانا  اليف هذا املطلب سنقوم 
 -لى ) اجلنسخصية حتتوي عشأسئلة  ربعةأحيث وضعنا ، وضوعواليت هلا عالقة مع امل عينة الدراسةمعرفة بعض املعلوما  عن 

 .اخلربة ( -الوظيفة–العمر 

 ا:ن اجلحسبااادبةن ترزة ا -0

ا.ترزة اادبةن ااديياس احسبااجلن ا:(0-3جيولا)اااااااااااا

ا

 

 

 

 .Excelمن اعداد الطالب باالعتماد على برنامج :اصييامل

خلارجي هم من ن معام موظفي الوكالة البنك اجلزائري اأ( 2-0) البياين ( والشكل1-0نالحظ من خالل اجلدول ) :ادتحلةل
  .(4بتكرار ) %  33بنسبةبينما فئة االناث متثل نسبة قليلة واملتمثلة  ،(7بتكرار ) فراد العينةأمن % 68فئة الذكور وذلك بنسبة 

 :ادبهميحسبااادبةن اترزة  -8

 حسباادبهمي.ادبةن اترزة اا:(8-3اجليولا)

 

 اااااااااااااا

 

.من اعداد الطالباملصيي:ا  

ا  املئرةاادنسي اادتكياياادبيايةا

    00 4 انثى
  68 7 ذكر 
ا%ا011اا08ااجملهمرع

ااملئرة اادنسي اادتكياياادبياية
  10 2 سنة 00اقل من 

 40 5 سنة 40ىل ا 01من 
 28 0 سنة 50اىل  41من 

 20 2 سنة 50أكثر من 
 %ا011اا08ااجملهمرع

33%

67%

. ترزة اادبةن احسبااجلن(: 2-3)ادعكل

االنثى الذكر
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 .Excel على برنامج باالعتماد من عداد الطالبا:املصيي

املئوية حسب متغري العمر ألفراد العينة أعاله توزيع التكرارا  والنسب  (0-0)البياين ( والشكل 2-0) اجلدول يوضحادتحلةل:ا
وتليها الفئة العمرية  ؛ (5)بتكرار   %40سنة( بنسبة  40ىل إ 01ن الفئة العمرية األكثر تكرارا هي فئة )من حيث أ ،الدراسة

 سنة 00قل من أ و الفئة العمرية سنة 50كت من أالفئة ويف األخري ؛  (0)بتكرار %  28( بنسبةسنة 50ىل إ 41)من 
 الشباب. فئة غلبهم منأن عينة الدراسة هم أوهذا يدل على  ( 2)وبتكرار%   20بنسبة

 :حسبااملنصباادبةن اترزة  -3

 حسبااملنصب.ادبةن اترزة اا:(3-3اجليولا)

ا املئرة اادنسي اادتكياياادبياية
 7 1 مدير عام

 00 4 رئيس مصلحة
 59 8 عمال مصلحة

ا %011ا08ااجملهمرع
االطالب. من اعدادامليج ا

ا
 .Excel برامج من اعداد الطالب باالعتماد علىا:املصيي

0

2

4

6

8

مدير عام رئيس مصلحة عمال مصلحة

.ترزة اادبةن احسبااملنصب(: 4-3)ادعكلا

0

1

2

3

4

5

6

سنة30اقل من  سنة40الى 31من  سنة 50الى 41من سنة50اكثر من 

ترزة اادبةن احسباادبهمي(: 3-3)ادعكلا
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املوظفني حيتلون منصب عينة الدراسة هم من %  59ن أ( يتضح لنا 2-0) البياين والشكل( 0-0من خالل اجلدول )ا:ادتحلةل
قل أبقى مدير العام ميثل مت ي، (4)بتكرار هم رؤساء مصاحل عينة الدراسة من    %00ن أيف حني ، (8ر )ابتكر عمال مصاحل 

 .(1)بتكرار ا %7انسبة ب

 :حسبااخلربةاادبةن اترزة  -4

 حسبااخلربة.اادبةن اترزة ا:(4-3اجليولا)

ا املئرة اادنسي اادتكياياادبياية
 7 1 سنوا  5اقل من 

 00 4 سنوا  10اىل  6من 
 59 7 سنة 11أكثر من 

ا %011ا12ااجملهمرع
 من اعداد الطالب.ا:امليج 

ا
 .Excelبرامج  من اعداد الطالب باالعتماد علىا:صييامل

 اليت فراد أصحاب خربةأغلبها تتكون من أن عينة الدراسة يف أياهر ب( 5-0البياين ) والشكل( 5-0)امن جدولا:ادتحلةل
 ،وقتر الأصحاب املعارف وجتارب اكتسبتها مبرو  نسبة متثلوهي %  59ونسبة يف حدود ( 8)سنة بتكرار بلغ  11خربهتمتفوق 

اليت ال تتعدى و ربة يف الوكالة خقل أما االفراد ، أ(4بتكرار )%  00سنوا  نسبتها  10ىل إ 6ربة بني اخلأصحاب يليها االفراد 
 (.1)بتكرار %  7 كانت نسبتهمسنوا    5خربهتم 

 

 

 

0
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3

4

5

6

7

8

سنوات5اقل من  سنوات10الى  6من  سنة11اكثر من 

.توزيع العينة حسب اخلربة): 5-3(الشكل 
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احتلةلاإجاباتاعةن ااديياس احرلاواق اادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاادينك.ا:املطلباادثاين

 ؟ليقاة االستاتيجيةلالبنك اجلزائري اخلارجي وكالة طبق تهل  :الااألولادسؤا

ميىاتطيةقاادةرظ اااااااااا:(5-3اجليولا)
ااالسرتاتةجة ايفاادركاد .

ا.Excelمن اعداد الطالب باالعتماد على برنامج  :مصيي

ق لليقاة بين هناك تطأمن عينة الدراسة يرون  % 70 ما نسبتهان( أ0-0البياين ) والشكل (4-0)نالحظ من اجلدولا:تحلةلاد
 ليقاةاتطبق ن الوكالة ال أأي  ذلك عكس ىر تالباقية %  18ن أيف حني  البنك اجلزائري اخلارجي داخل الوكالةاالستاتيجية 
 االستاتيجية.

 االستاتيجية؟ون بوظائف اليقاة املكلفمن هم ا:ادسؤالاادثاين

ا.املكلفرنابادةرظ ااالسرتاتةجة اداخلاادركاد ا:(6-3اجليولا)

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 85 9 اإلدارة العامة

 0 0 املختصني باليقاة
 25 0 مدراء املصاحل

ا %  011 12اجمهمرع
 الطالب. من اعدادا:املصيي

ا
 .Excelباالعتماد على برنامج لب من اعداد الطا:ااملصيي

0

2

4

6

8

10

اإلدارة العامة مختصين باليقظة مدراء المصالح

اوكاد اادينكااملكلفرنابرظةف اادةرظ ااالسرتاتةجة ايف(: 7-3)ادعكل
.اجلاارييااخلايجي

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 18 2 ال

 70 10 نعم
ا % 011ا08اهمرعاجمل

17%

83%

اتةجة ايفانسي اتطيةقاادةرظ ااالسرتا(: 6-3)ادعكلا
.وكاد اادينكااجلاارييااخلايجي

ال نعم
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االدارة ن أيرون من عينة الدراسة   % 85ما نسبته انألنا  يتضح( 5-0)البياين  والشكل( 6-0)من خالل اجلدول ا:ادتحلةل
  عنن مدراء املصاحل هم املسؤولنيأرون من العينة ي%  25وما نسبته  ؛ة االستاتيجيةاالعامة هي املسؤولة عن القيام بعملية اليق

للذين يرون أن قيام بعملية اليقاة االستاتيجية تتم حتث اشراف خمتصني باليقاة %  0نسجل نسبة ب ما في ؛عملية ذه الهب قيام
سبة كبرية على اإلدارة وتقتصر بناليقاة االستاتيجية  وهذا ما يدل على أن وكالة البنك اجلزائري اخلارجي ال متلك خمتصني بعملية

 العامة.

 ؟يف عملية اليقاة االستاتيجيةالبنك راك موظفي شهل يتم اا:ادثادثاادسؤال

امعايك ااملرظفنياادينكايفاعهملة ااااااااااا:ا(8-3اجليول)
ااالسرتاتةجة .اادةرظ 

 .Excelمن اعداد الطالب باالعتماد على برنامج ا:املصييا

ن الوكالة البنك اجلزائري أفراد العينة يرون أمن  % 92ن ما نسبته أ (5-0)والشكل البياين( 6-0)من اجلدول  يتنب:اادتحلةل
البنك اجلزائري  ن الوكالةأفقا من عينة الدراسة ترى   % 7أن يف حني  ؛االستاتيجيةاليقاة  ال تشرك املوظفني يف عمليةاخلارجي 
 وظفني يف عملية اليقاة االستاتيجية.رك املشتاخلارجي 

 ؟اجلزائري اخلارجي البنك وكالة املستخدمة من طرف االستاتيجية ما هي أنواع اليقاةا:ادسؤالاادياب 

 أنراعاادةرظ ااالسرتاتةجة ااملستخيم ايفاادينك. :(2-3اجليولا)ااااااااااااااااااا

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 62 8 ةاليقاة التنافسي

 28 0 اليقاة التكنولوجية
 0 0 اليقاة البيئية

 11 2 اليقاة التجارية
ا % 011ا08اجمهمرع
ا.Excelمن اعداد الطالب باالعتماد على برنامج :ااملصيي

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 92 11 ال

 7 1 نعم
ا % 011ا08اجمهمرع

8%

92%

نسي ااشياكامرظفياوكاد اادينك(: 8-3)ادعكلا
.تةجة اجلاارييااحلايجيايفاعهملة اادةرظ ااالسرتا

نعم

ال
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  Excel.من اعداد الطالب باالعتماد على برنامج :ااملصيي

ىل أنواع اليقاة إجوبتهم يف نارهتم أ تباينت د العينةفراأن أ( 9-0( والشكل البياين)7-0من اجلدول) نالحظا:ادتحلةل
البنك اجلزائري  ن الوكالةأيرون من عينة الدراسة  % 62ف  ،االستاتيجية املستخدمة من طرف وكالة البنك اجلزائري اخلارجي

ة تستخدم الن وكأن يرو  % 11و ؛ن الوكالة تستخدم اليقاة التكنولوجيةأيرون  % 28و ،ليقاة التنافسيةاتستخدم  اخلارجي
ة عينة يف الوكالة البنك اجلزائري اخلارجي وذلك حسب نارة وأجوبليقاة البيئية غياب كلي لنالحظ يف حني  ،اليقاة التجارية

االدراسة. 

 ؟بوظيفة اليقاة االستاتيجيةاجلزائري اخلارجي  البنكوكالة قوم تي وترية أبا:ادسؤالااخلام 

ا.ادينكاداخلرةاماببهملة اادةرظ ااالسرتاتةجة اادوتريةا:ا(2-3اجليولا)ااااااااااااااااااااااااااا

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 00 4 حياناأ

 42 5 بصفة دورية
 25 0 دائمةبصفة 

ا % 011ا08ااجملهمرع
امن اعداد الطالب.ا:املصيي

ا
 .Excelمن اعداد الطالب باالعتماد على برنامج ا:املصيي
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اليقظة التكنولوجية اليقظة التجارية اليقظة البيئية اليقظة التنافسية

طرف أنواع اليقاة االستاتيجية املستخدمة من): 9-3(الشكل
.وكالة البنك اجلزائري اخلارجي

0

2

4

6

أحيانا بصفة دورية بصفة دائمة

نكااجلااريياوتريةاادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاوكاد اادي(: 5-3)ادعكل
.اخلايجي
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ن وكالة البنك اخلارجي اجلزائري أفراد عينة الدراسة يرون أمن  % 42ن أ (5-0)البياين والشكل (6-0)اجلدول يبنيا:ادتحلةل
من عينة الدراسة %  25ما أ  ؛اهبا أحيانهنا تقوم أمنهم يرون %  00ن أيف حني  ؛تقوم بوظيفة اليقاة االستاتيجية بصفة دورية

 وظيفة بصفة دائمة.ن الوكالة تقوم هبذه الألباقون فأجابوا ا

ايفاادينك.حتلةلاإجاباتاعةن ااديياس احرلااملةاةاادتنافسة اا:املطلباادثادث

ااجلاءااألولادلهمةاةاادتنافسة .

 اجلزائري اخلارجي؟ كلبنوكالة ايا االقتصادي لاحملما هي وضعية ا:ادسؤالااألول

ااد اادينكااجلاارييااخلايجي.اةطااالقتصاديادركاحملا:(8-3)لاجليواااااااااااااااااااااااااااااا

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 50 6 حميا تنافسي جدا

 00 4 حميا تنافسي
 18 2 حميا تنافسي اىل حد ما

 0 0 حميا غري تنافسي
ا % 011ا08ااجملهمرع
ا.باالعتماد على نتائج االستبيان  من اعداد الطالب:ااملصيي

 
ا.Excelتماد على برنامج من اعداد الطالب باالع:ااملصيي

وكالة البنك اجلزائري ن أفراد العينة يعتربون أمن  % 50ن أ نالحظ (10-0)البياين والشكل( 9-0من خالل اجلدول)ا:ادتحلةل
ن أيعتربون  % 15 أما ؛تنافسي الوكالة حميان أفراد العينة يعتربون أمن %  00مت يليها  ؛تنافسي جدااخلارجي تعمل يف حميا 

 .  % 0 معدومة  تنافسيغري  يااحملن أ ونعترب يف حني نسبة من ي ؛ىل حد ماإتنافسي  يااحمل
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محيط غير تنافسي امحيط تنافسي الى حد م محيط  تنافسي جدا محيط تنافسي

.جيحميا اقتصادي للوكالة البنك اجلزائري اخلار ): 10-3(الشكل
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 ؟زايا تنافسيةمل اجلزائري اخلارجي البنك وكالة لكمتهل ا:ادسؤالاادثاين

الينك.:امااةااتنافسة اد(2-3اجليولا)اااااااااا

اااااااا

ا

ا

ا.Excelالب باالعتماد على برنامج طمن اعداد الا:املصيي

ن وكالة البنك أفراد عينة الدراسة يرون أمن %  85ن ما نسبته أ( 8-0( والشكل البياين)6-0)يتبني من اجلدولا:ادتحلةل
 وكالة ال متلك مزايا تنافسية.ن الأالباقية من عينة الدراسة ترى  % 25ما أ اجلزائري اخلارجي متلك مزايا تنافسية 

 ؟اجلزائري اخلارجي البنك من طرف وكالةماهي استاتيجية املنافسة املعتمدة عليها ا:ادسؤالاادثادث

ااسرتاتةجةاتااملنافس ااملبتهميةامناييفاادينك. :(2-3اجليولا)اااااااااااااااااااااااااااا

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 42 5 كلفةالتاستاتيجية قيادة 
 18 2 استاتيجية التكيز
 00 4 استاتيجية التمايز

 7 1 ال اعرف
ا % 011ا08ااجملهمرع
  ائج االستبيان.نتىل إ: من اعداد الطالب باالستناد املصيي

 
ا.Excelمن اعداد الطالب باالعتماد على برامج ا:املصيي
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ال اعرف استراتيجية التركيز لفةاستراتيجية قيادة التك استراتيجية التمايز

ينكااسرتاتةجاتااملنافس ااملبتهميةامناييفاوكاد ااد(: 9-3)ادعكل
.اجلاارييااخلايجي

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 85 9 نعم
 25 0 ال

ا % 011ا08ااجملهمرع

25%

75%

نكااملااةااادتنافسة ادركاد اادي(: 11-3)ادعكل
.اجلاارييااخلايجي

ال

نعم
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ن استاتيجية قيادة أجابوا بأمن عينة الدراسة  % 42ن أ( 11-0البياين) والشكل( 10-0) نالحظ من اجلدولا:ادتحلةل
كانت اجابتهم استاتيجية التمايز  % 00و  ،وكالة البنك اجلزائري اخلارجي من طرفالستاتيجية املنافسة املعتمدة ا التكلفة هي

الة البنك املنافسة املعتمدة من طرف الوكبعدم معرفتهم لنوع االستاتيجية جابوا أالباقية فقد %  7ما أ ،ستاتيجية التكيزا % 18و
ا.اجلزائري اخلارجي

 ؟اجلزائري اخلارجياالبنك لوكالةما هي مصادر امليزة التنافسية ا:ادسؤالاادياب 

ا:امصاديااملةاةاادتنافسة ادلركاد اادينكااجلاارييااخلايجي.(01-3اجليولا)اااااااااااااااااااااااا

اادنسي ااملئرة اادتكياياادبياية
 46 6 التكلفة

 15 2 ودةاجل
 01 0 كفاءةال

 7 1 مصادر اخرى
ا % 011ا08ااجملهمرع
امن اعداد الطالب باالستناد على نتائج االستبيان.:ااملصيي

ا
 Excelمن اعداد الطالب باالعتماد على برنامج  :املصيي

 التكلفةن أمن عينة الدراسة يرون %  46ه ن ما نسبتأ( يتضح لنا 12-0( والشكل البياين)11-0خالل اجلدول) منا:ادتحلةل
هي مصدر للميزة  كفاءةن الأمن العينة يرون %  01وما نسبته  ،هي مصدر امليزة التنافسية لوكالة البنك اجلزائري اخلارجي

من العينة يرون الباقية   %7هي مصدر للميزة التنافسية اما  ودةن اجلأمن العينة فكانت اجاباهتم ب%  15التنافسية للوكالة فيما 
 ن هناك مصادر أخرى للميزة التنافسية.أ

ا

ا
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التكلفة الكفاءة الجودة مصادر أخرى

اجلزائري مصادر امليزة التنافسية للوكالة البنك): 12-3(الشكل
.اخلارجي
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ااجلاءاادثاينادلهمةاةاادتنافسة .

اادثاينادلهمةاةاادتنافسة .ااءاجاباتااجلاثلقما:(08-3اجليولا)

غريااحماةيامرافقااملرةاساادفريةااديقم
امرافق

املترسطا
ااحلسايب

االحنيافا
ااملبةايي

ا
ا5

للبنك القدرة على تقدمي خدما  
 بائن يف وقت أسرع من املنافسني.للز 

  2 1 9اادتكياي
4.66 

 
4.04 

ادنسي ا
ااملئرة 

% 79 % 9 % 12 

 
ا6

خنفاض إك بنتتميز خدما  الب
فتها مقارنة بتكلفة البنوك كلت

 املنافسة.

  0 2 8اادتكياي
4 

 
2.65 

ادنسي ا
ااملئرة 

% 58 % 17 % 25 

 
ا7

حيرص البنك على تطوير أنشطة فنية 
 رامج للحصول على مزايا تنافسية.وب

  0 0 6اادتكياي
4 

 
1.73 

ادنسي ا
ااملئرة 

50%  25%  25%  

امن اعداد الطالب باالستناد على نتائج االستبيان.ا:املصيي      

اا:ادتحلةل

ت لزبائن يف وقاليت تنص على )للبنك القدرة على تقدمي خدما  لو  (5) فقرةن افراد العينة املوافقني على الأ يتضح لنا -
تليها نسبة  ،% 9 كانت  ما نسبة احملايدينأ ،(4.66وكان املتوسا احلسايب ) % 89نسبة  هي أسرع من املنافسني(

 (.4.04هذا ما يؤكده االحنراف املعياري )، و % 12ب الغري املوافقني 
فقد كان سة( تكلفة البنوك املنافخنفاض تكلفتها مقارنة بإ)تتميز خدما  البنك ب جاء فيها( اليت 6خيص الفقرة ) فيما -

من املوافقني يف حني  ، % 57عليها ا ما تدل عليه النسبة املتحصل ذوه ،(4فراد العينة موافقني مبتوسا حسايب )أ
 .(2.65املعياري)ما يوضحه االحنراف  ، وهذا% 18 نسبة احملايدين ، وأخريا% 25املوافقني  نسبة الغريكانت 

 (حيرص البنك على تطوير أنشطة فنية وبرامج للحصول على مزايا تنافسية) اليت تنص على( 8)ما فيم خيص الفقرة أ -
 نسبة ، وتليها% 50 فراد عينة حمل الدراسة بالنسبةأة باملوافقة من قبل بفقد كانت االجا ،(4توسا حسايب )مذا  

 .(1.80املعياري )ما يؤكده االحنراف  ، وهذا% 25بنفس النسبة  ونسبة احملايدينري املوافقني غال

ا

ا

ا



 (82خلايجياوكاد اايزةرا)دياس احاد اادينكااجلااريياا  ادفصلاادثادثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

68 
 

اادةرظ ااالسرتاتةجة اواملةاةاادتنافسة .ابنيابالق ادا:احملرياادثادث

 متثلاإجاباتاعناادبالق ابنياادةرظ ااالسرتاتةجة اواملةاةاادتنافسة .اا:(03-3اجليول)

غريااحماةيامرافقااملرةاساادفريةااديقم
امرافق

املترسطا
ااحلسايب

االحنيافا
ااملبةايي

ا
ا0

قاة البنك نتائج الي اسريو ميستخدم 
االستاتيجية يف اختاذ القرارا  

 .االستاتيجية

  4 1 8اادتكياي
4 

 
3 

ادنسي ا
ااملئرة 

ا %00  % 7ا 59%

ا
ا8

ن البنك ينشا يف حميا أمبا 
ن هناك ضرورة الحتواء إتنافسي ف

 اليقاة االستاتيجية.

  2 0 10اادتكياي
4 

 
5.29 

ادنسي ا
ااملئرة 

  %18  %  0ا 70%

ا
ا3

لى عاليقاة االستاتيجية  تعمل
التحكم اجليد يف تسيري املعلوما  

 وتنمية وتطوير املزايا التنافسية
 .للبنك

ا 0 0 12اادتكياي
4 

ا
6.92 

ادنسي ا
ااملئرة 

100% 
 

0%  
 

0%  

ا
ا4

لف مبختاالستاتيجية  اليقاةإن 
-التجارية-ة)التكنولوجي أنواعها
 تعزيز تساهم يفالتنافسية( -البيئية

 امليزة التنافسية للبنك.

  0 2 8اادتكياي
4 

 
2.65 

ادنسي ا
ااملئرة 

57%  18%  25%  

امن اعداد الطالب باالعتماد على نتائج االستبيان.ا:املصيي

ا:ادتحلةل

ية يف اختاد يجالبنك نتائج اليقاة االستاتا سريو ميستخدم )على ( واليت نصت 1ن الفقرة )أيتضح لنا من خالل اجلدول  -
ما نسبة أ ،% 59 ونسبة املوافقة ،(4( حصلت على موافقة العينة حمل الدراسة مبتوسا حسايب )القرارا  االستاتيجية

 (.0)وهذا ما يؤكده االحنراف املعياري  ؛% 7ن ريا نسبة احملايديأخو  ،% 00الغري املوافقني 
على  (جيةالحتواء اليقاة االستاتي ن هناك ضرورةإا تنافسي فيف حمي ينشا نأمبا ) اليت جاء فيها( 2) فقرةحتصلت ال -

وتليها نسبة الغري ، % 70فراد العينة حمل الدراسة بنسبة أفقد كانت اإلجابة باملوافقة من قبل  ،(4)متوسا حسايب 
 (.5.29هذا ما يؤكده االحنراف املعياري )، و % 0يف حني كانت نسبة احملايدين ، % 18املوافقني 

تعمل اليقاة االستاتيجية على التحكم اجليد يف تسيري املعلوما  وتنمية اليت نصت على )( و 0) فقرةصلت الكما حت -
نسبة إجابة أفراد العينة حمل الدراسة باملوافقة هي  ت، حيث كان(4) على متوسا حسايب (وتطوير املزايا التنافسية للبنك

 (.6.29، هذا ما يثبته االحنراف املعياري الذي كان )% 00دين ، تليها نسبة الغري املوافقني ونسبة احملاي% 100
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صلت على حت االستاتيجية مبختلف أنواعها تساهم يف تعزيز امليزة التنافسية( )اليقاةواليت جاء فيها  (4) فقرةيف حني ال -
الذين أجابوا بغري  ، ويليها% 57(، وكان الذين أجابوا من أفراد العينة حمل الدراسة مبوافقة هو 4متوسا حسايب )

 (.2.65، وهذا ما يؤكده االحنراف املعياري )% 18، وأخريا احملايدين بنسبة % 25املوافق ب 

 نتارجااديياس .ا:املطلباادياب 

 :التالية اتضح لنا النتائج بناءا على الدراسة امليدانية

ضمن سم خاص هبا قو أخمتصني  متلكال  اهنأال إاليقاة االستاتيجية لوظيفة البنك اجلزائري اخلارجي  وكالةرغم ممارسة  -
 من املديرية العامة للبنك اجلزائري اخلارجي. تأتيهااليت بل تكتفي بالتقارير التنايمي  هايكله

 يستخدم املسريون يف وكالة البنك اجلزائري اخلارجي يف اختاذ القرارا  على نتائج اليقاة االستاتيجية.  -
 راك موظفني وكالة البنك اجلزائري اخلارجي يف عملية مجع معلوما  اخلاصةشنه ال يتم اأية بينت نتائج الدراسة امليدان -

 باليقاة االستاتيجية.
يادة عدد البنوك ز انفتاح السوق اجلزائرية و  ىلإويرجع ذلك  مرتفعيف حميا تنافسي تعمل وكالة البنك اجلزائري اخلارجي  -

 ك عامة.عبارة عن بنو هي يف معامها  اليتاملنافسة و 
اتيجية قيادة التكلفة ست ال هامن خالل تطبيقميزة تنافسية  متلك وكالة البنك اجلزائري اخلارجين أبينت الدراسة امليدانية  -

ل من تكلفة البنوك قأتكلفتها  بتقدمي خدما  استاتيجية التمييزو نافسيها مب مقارنةها خدما  أسرع تقدمي عن طريق
 املنافسة.

ى اإلجيايب الذي تلعبه اليقاة االستاتيجية يف حتقيق امليزة التنافسية حيث أصبح من الضروري علمت التوصل اىل أثر  -
يف ظل التطورا  املتسارعة الذي يشهدها اجملال البنكي اىل احتواء وتبين اليقاة االستاتيجية وذلك حلل البنوك اجلزائرية 

 املشاكل بصفة سريعة والوعي يف اختاذ القرارا .
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ا:ادفصلاخالص 

يلعب القطاع البكين دورا حامسا يف حتسني املستوى االقتصادي للدولة من خالل اخلدما  اليت يقدمها ملختلف املتعاملني 
سعار وجودة كفاءة أكرب يف توجيه األموال بأفضل األو  ،وتتكز أساسا على حتسني الرحبية هذا القطاع متعددة فأهدافاالقتصادين 

 . صرفية واملزيد من األمان من حيث استيعاب املخاطرأكرب للخدما  امل

القطاع البنكي ن أىل إ( مت التوصل 87رزيو رقم )أمن خالل دراسة امليدانية على مستوى البنك اجلزائري اخلارجي وكالة ف
 دارة املعلوما إجلة و اليا  خمصصة جلمع ومناقشة ومعآه خلاليا و بسبب افتقار يقاة االستاتيجية اليزال بعيد كل البعد يف جمال 

االمر الذي  ،ما جعله يعاين من مشاكل كبرية يف هذا اجلانب كعدم توفر النوعية املطلوبة يف املعلوما  ،اليت ختص البيئة اخلارجية له
 يف عتمدتبنوك الغلب أيؤثر على فعالية وجودة القرارا  املتخذة وبالتايل على أدائه االقتصادي يف متويل خمتلف املشاريع التنموية. ف

ال متلك و  لبنوكل بالتقارير اليت تأتيها من املديريا  العامة اءكتفاال  وأمن طرف املديرين  ا اجتهاد على هبذه الوظيفة هاقيام
 التنايمي. و قسم خاص باليقاة ضمن هيكلهاأخمتصني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة العامة
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ا
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ا:امت اادبام اخل

حلسن لعملية اليقاة يؤثر ن السري اأقاة وسيلة أساسية لتطوير وتنمية املزايا التنافسية ألي مؤسسة االقتصادية حبيث اليتعترب 
إجيابا على املؤسسة االقتصادية ويف نشاطها فاليقاة تساعد على البحث والتطوير وعلى اختاذ القرار كما تضيف للمعلوما  قيمة 

خراج منها نتائج تتطابق وحاجا  املؤسسا  االقتصادية وتستطيع هذه األخرية من خالل ناجتة عن حتليل هذه األخرية واست
ىل حل إلتوصل امثل التسيري اجليد للوقت يف كل النشاطا   التنافسية هازاياممن  العديد ن تنمي وتطورأاليقاة االستاتيجية 

 املستمر يف السلع. التحسني ،عالقاهتا مع زبائنها ومورديهاالتحسني الدائم يف  ،الوعي يف اختاذ القرارا  ،املشاكل بصفة سريعة

مل العديد شت على مدى فعالية يقاتها االستاتيجية اليتفخلق وضمان امليزة التنافسية لدى املؤسسة االقتصادية يعتمد أساسا 
ني االخرين واليت بدورها قد صة باملنافسواليت هتتم مبختلف املعلوما  اخلا التجارية(-التنافسية-البيئية-التكنولوجيةمن اجملاال  )

 تكون مفيدة لكل نشاطا  املؤسسا  االقتصادية.

 :نأو نفيها نستخلص أوفيما يتعلق بإثبا  صحة الفرضيا  السابقة الذكر 

 تنافسيةن اليقاة االستاتيجية متثل مصدرا أساسيا المتالك ميزة الأنؤكد صحة الفرضية اليت تنص على  األوىل:الفرضية  -
الل تطبيق اليقاة ن اهلدف املراد حتقيقه من خىل حتقيقه وذلك ألإواليت تعترب بدورها هدفا استاتيجيا تطمح املؤسسا  

هو توفري املعلوما  الالزمة عن الوضعية التنافسية واليت تساعد على صياغة ميزة تنافسية تضمن البقاء االستاتيجية 
 واستمرار املؤسسة.

تشرة يف البنوك ثقافية اليقاة االستاتيجية ال تزال بدائية وغري من نأكد صحة الفرضية اليت تنص على نؤ  :الفرضية الثانية -
ة كبرية هبذه الوظيفة من قبل مديرياهتا العامة وال تويل أمهيعلى قيام  اجلزائرية تعتمد ن معام البنوكوذلك أل اجلزائرية

 أخرى.ىل إم اختالف حميا التنافسي ونوع الزبائن من وكالة و مشاركة موظفيها يف ذلك رغألتواجدها يف وكالتها 

 :ادنتارج

 يف: هم النتائج اليت مت استخالصهاأبراز إليه يف البحث ميكن إمن خالل ما مت التطرق ما أ

لوما  اجملمعة ختضع املع مثاملعلوما   مجعما  مث و املعل تعقبمسار معلومايت مستمر يبدا ب االستاتيجيةاليقاة  -
علوما  املفيدة بعدها ال على املإهذه العملية مبثابة فرز وغربلة للمعلوما  حبيث ال يتم اإلبقاء وتعد اجلة والتحليل للمع
 .ملناسبةا القرارا  االستاتيجيةختاذ الاملناسب ويف الوقت املناسب  للشخصاحملللة واملعاجلة املعلوما  ر شيتم ن

ن بائقية ووفاء الز السو  تهاصح للحفاظ على هاهي سبيلفملؤسسة ألي ألساسي مبثابة احملور اهي امليزة التنافسية ان  -
دارية )اليقاة( األساليب اإل حدثأل هذه املؤسسا  ىل تطبيقيف السنوا  األخرية إقد دفعت حدة املنافسة و  ،هتاملنتجا

 جتديدها. وللميزة التنافسية أدة أطول مق يحتق لضمانوذلك ملواجهة هذه التنافسية 
اجيا  الزبائن علها قادرة على االستجابة السريعة حلجتق اليقاة االستاتيجية للمؤسسة متوقعا جيدا يف السوق حيث حتق -

بعرض منتجا  وخدما  يف مستوى تطلعاهتم كما تساعدها أيضا على البحث والتطوير وعلى االختاذ القرار... وكل 
 جال حل املشاكل. أ اجليد للوقت يف كل نشاطاهتا وتقليص ميزهتا التنافسية من خالل التسيري من هذا جيعلها تطور
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ري املعلوما  عن كل ما عن طريق توف لليقاة االستاتيجية دورا بارزا وفعاال يف حتقيق استمرارية األداء التنافسي للمؤسسة -
ريق توفري املعلوما  ط ميس أو يؤثر على استاتيجيتها التنافسية واستمراريتها، كما ترفع ايضا من تنافسية املؤسسة عن

 اليت تساهم يف اختاذ القرارا  املتعلقة مبكونا  امليزة التنافسية.
تعمل اليقاة االستاتيجية على ضمان استمرارية ودميومة امليزة التنافسية للمؤسسة بتحسني خصائصها أو صياغة ميزة  -

ى تقليد ملنافسني وترصدهم ألخبارها والعمل علتنافسية جديدة وذلك نارا للمنافسة احلادة والتعقب املستمر من قبل ا
 ميزاهتا.

ة وغري منتشرة يف بنوك تكنولوجية( بدائي-بيئية-تنافسية-)جتاريةال تزال ثقافة اليقاة االستاتيجية باالختالف أنواعها  -
رية لوجودها يف وكالتها كبوال تويل أمهية  ذه الوظيفة من قبل مديرياهتا العامة هبعلى قيام  البنوك ذ تعتمد معامإاجلزائرية 

 و مشاركة موظفيها يف ذلك.أ

اا:ادترصةات

اذ قرارا  جل اختأعند حتليل ومعاجلة املعلوما  وذلك من  جيب االعتماد على خرباء ورجال خمتصني بعملية اليقاة -
 اط البنك.شمستقبلية صائبة تزيد من منو وتطور ن

رصد جهاز اإلنذار مبكر و  مبثابةكون تأي راقبة حميا البنك جل مأعلى مستوى كل البنوك من  اء خلية اليقاةشنإ -
 هة ومنجتساعد البنك على استباق االحداث والتكيف معها من ة وتنبؤياستاتيجي يسمح بتقدمي معلوما  استباقية 

 طه.شانتاجها واملتعلقة باجملال نية اليت حيتلف املعلوما  واملعطيا  األخمباالخرى يقوم بالتزويد البنك  جهة
هود مجيع وظفني بكافة مستوياهتم ألهنا تعد عملية مجاعية تتكامل فيها جوسا املاالستاتيجية ر ثقافة اليقاة شنضرورة  -

 لبنك.ل تنافسي جل مجع املعلوما  ورصد حمياأمن املوظفني 
-تنافسية-اريةواعها )جتكافة أناالستاتيجية بل تنويع يف ممارسة   و حمدد من أنواع اليقاةأعدم التكيز على نوع واحد  -

 بيئية(.-تكنولوجية

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 قائمة املراجع 
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اادكتبا–اأ

، اجلزائر ، 1، املؤسسة الوطنية للكتاب ،ط "ادرامرسااجليةيادلطالبامبجماادبييبا "خرون،أو بن هادية علي  -
1991. 

 ،رياضال ،رشدار املريخ للن ،رورترمجة على إبراهيم س ،"إعادةااهلنيس ام اإدايةااجلردةاادعامل "جوزيف كيالند،  -
 .2004 ،السعودية

بعة دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الط ،ميخلااسرتاتةجي"ا–"نظمااملبلرماتااالسرتاتةجة احسن علي الزغيب،  -
 .2005األوىل، 

 .2007دار اليازوري، عمان،  ،"اإدايةااجلردة"رعد عبد هللا الطائي، -
الطبعة  ،األردن  ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع عمانا،"امااملبلرماتااإلداية اميادئانظ"ا، سليم إبراهيم حسنية  -

 . 2006 ، الثالثة
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة العربية،  ،"نظمااملبلرماتااإلداية ا "،سعد غالب ياسني  -

2009 . 
ر شللن دار وائل ،اإلدارة االستاتيجية مناور منهجي متكامل ،سوائل حممد صبحي ادري -طاهر حمسن منصور الغاليب -

 .2008 ،عمان
للنشر  ئلدار وا،"االساسةاتايفااإلدايةااالسرتاتةجة امنحىانظيياتطيةري"ا ،جرادا  ناصر –عبد الباري درة  -

 . 2014والتوزيع، عمان، 
 الطبعة األردن ، ار املناهج للنشر، عمان ،د ،"انظمااملبلرماتاوادذكاءااالصطناعي "، عالء عبد الرزاق الساملي -

ا. 1999،  األوىل
 . 2000، دار وائل ، الطبعة االوىل، عمان ، األردن ، " اإلدايةااالسرتاتةجة " حسن احلسيين ،  فالح -

 الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر ،"األسادةباادكهمة ايفاجمالااإلداية"حممد توفيق ماضي،  -
1999. 

 .2006اجلامعية االبراهيمية، مصر،  الدار،ااملرايدااديعية ادتحرةقااملةاةاادتنافسة "" ،مصطفى حممود أبو بكر -

 .1997مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، ا،"املةاةاادتنافسة ايفاجمالااالعهمال"انبيل مرسلي خليل، -

اامللترةاتاواحملاضياتاا–اب

املؤمتر العلمي الدويل  ،"اادةرظ اادتنافسة اوسةل اتسةرية احيةث ادتنافسة ااملؤسس ا"أ. نوفيل حديد،  –حديد  . رتيبةأ -
مارس  09-07حول األداء املتميز للمناما  واحلكوما ، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ، جامعة ورقلة، اجلزائر، 

2005 . 
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اتاكآدة ادلرقاة امنااالزماتايفااملنظهم"اادذكاءااالقتصادياوادةرظ ااالسرتاتةجة اادباغي مرمي ، –فرج شعبان  -
 5-4ا  االعمال ودورها يف الوقاية من االزما ، ماملؤمتر العلمي الدويل : أدوا  التسيري احلديثة يف املناا،االعهمالا"

 ، اجلزائر .2جامعة البليدة   ،2015 ماي 

اا.اديسارلاواالييوحاتاا-اج

تري "،رسالة ماجس دياس احاد امؤسس انراوسادلهمصرباتادريايات:دويانظمااملبلرماتايفااختاذااامسهان خلفي، "  -
 . 2009يف العلوم التجارية ،جامعة احلاج خلضر ،باتنة ،اجلزائر، 

دياس اا:"مرايب ااملرايداادياخلة اوادكفاءاتاكهميخلادلهمةاةاادتنافسة ايفااملؤسس ااقتصادة ااجلاارية  بوازيد وسيلة، -
االقتصادية  رسالة ماجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم ،تصادة ابرالة اسطةف"تطيةرة اعلىاببضااملؤسساتااالق

 2012/.2011اجلزائر،  ،1والتجارية والعلوم التسيري، جامعة سطيف
 احاد امؤسس اتكيةيادياسا:"اادةرظ ااالسرتاتةجة اودويهاايفاتنافسة ااملؤسس ااالقتصادة ااجلاارية بوخريصة خدجية، -

رسالة ماجستري يف إدارة االعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة وهران  ،امنا"ادسكيايامامستغ
ا. 2015-2014وهران، اجلزائر،  2

العمال ،كلية ، رسالة ماجستري يف اإلدارة ا " أمهة اادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاحترةقااملةاةاادتنافسة  "عباس فهيمة ، -
 . 2009-2007والتجارية و العلوم التسيري ،جامعة بن يوسف بن خدة ، اجلزائر، العلوم االقتصادية 

رسالة دكتوراه يف  ،دياس احاد اجمهم اصةيال"ا:املؤسس اا"دوياادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاحتسنياتنافسة ، عالوي نصرية -
مسان، جامعة أيب بكر بلقايد، تلالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  كلية،إدارة االفراد وحوكمة الشركا  

  . 2015-2014اجلزائر، 
لة ماجستري يف رسا "ادوياادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاتيشةيااالتصالابنيااملؤسس اوحمةطواا" ،قوجيل نور العابدين -

 ، اجلزائرخمتار، عنابةباجي  واالجتماعية، جامعةاآلداب والعلوم اإلنسانية  التنايما ، كليةاالعالم واالتصال وحاكمية 
ا.  2011/2012

كلية العلوم ،رسالة ماست يف علوم التسيري  ، " ثياادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاحتسنيااألداءاادتسرةريأ "مرية ،أحماط  -
 . 2014-2010 ، اجلزائر، بسكرة  ،جامعة حممد خيضر، التجارية والعلوم التسيري  و االقتصادية

ااجملالتاواجلياريا–اد

جملة  ،س "ييايفاحترةقااملةاةاادتنافسة ادلهمؤسع"دوياتكرةناادبنصيااديأ.د سامل عبد العزيز،  –بلقايد براهيم  .أ -
 . 2014جوان  ، جامعة وهران، اجلزائرالعدد اخلامس العشر،  أحباث اقتصادية وإدارية ،

قتصادية جملة بعاد االأ، رظ ااالسرتاتةجة ايفاخلقااملةاةاادتنافسة ا"ة"ادويااد،د. دروازي يسمني  –حليمي المية .اأ -
 اجلزائر .، بومرداس، حممد بوقرة أجامعة ،كادميية حمكمة أعلمية 
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العدد  ،جملة االبداع ، "اادةرظ ااالسرتاتةجة اكباملامساعيادإلبياعايفااملؤسس ااالقتصادة ا"أمحد طيباوي ،  -
ا.2015ديسمرب  02، 1جامعة سطيف اخلامس ،

:افسة ا"امسامه اادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاتنهمة اوتطرةيااملااةااادتنا،ب بن بريكة د. عبد الوها .أ – خليدة بلبصري .أ -
العدد  ،سانية جملة احلقوق والعلوم اإلن،  دياس اتطيةرة ادبةن امناادصناعاتاادصغريةاواملترسط ابرالة اقسنطةن ا"

 .2018 ،اجلزائر، اجللفة  ،عاشورجامعة زيان  ،1(05االقتصادي )
جملة  ،نظامافبالادسريويةااملبلرماتا"ا"ااملبلرماتاوصن اادرياياعرباادةرظ ااالسرتاتةجة احنر،ادي خولة ش. أ -

 .2018جامعة حممد بوضياف، املسيلة ،اجلزائر ،جوان ، 12العدد  العلوم االجتماعية واإلنسانية ،
انة ادبةن ااارية :ادياس امةي"اادةرظ ااالسرتاتةجة ايفااملؤسس ااالقتصادة ااجلأ. طيب سعيدة ،  –أ. قادري حممد  -

ن، جامعة أمحد زبانة، غليزاالعدد الثالث ، ، جملة اقتصاديا  االعمال والتجارة ، مناادنسةجاادصناعيااجلاارييا"
 .2018اجلزائر، أو  

 اد والتسيري، جملة معهد علوم االقتص "اادةرظ ااالسرتاتةجة احميكاتنافسة ااملؤسساتااحليةث "أ. كاريش صليحة ،  -
 . 2010ديسمرب    16، 0جامعة اجلزائر  العدد الثالث، والتجارة ،

 ا  املال وجملة االقتصادي"ااادةرظ ااالسرتاتةجة اضيويةاحتهمة االستهميايايفااديةئ ااملباصية "،. مرمي بلحاج أ -
 . 2018فيفري  ،زائراجل ،تلمسان ، جامعة أبو بكر بلقايد،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،االعمال 

تصادية وإدارية جملة احباث اق"مسامه اادرةادةااالسرتاتةجة ايفاحترةقااملةاةاادتنافسة ادلهمؤسس "اأ. موفق سهام،  -
 .2010اجلزائر، ديسمرب  العدد الرابع عشر، جامعة بسكرة،

لهمنتجاتاملةاةاادتنافسة ادتنهمة اوتطرةياادكفاءاتاكهميخلادتباةااا"، .د عبد الرشيد بن ديبأ –. ياسر مرزوقي أ -
امعي املركز اجل اجمللد الرابع، العدد األول، ،والدراسا  للبحوثجملة ميالف  ،دياس احاد اجمهم اصةيال":ااديوارة 

 .2017جوان  ،ميلة اجلزائر ،عبد احلفيظ بو الصوف
ياتصاديايفاادرطاعاادينك"اواق اادةرظ ااالسرتاتةجة اوادذكاءااالق. صراح بن حلرش أ  - محد توفيق بورحليأد.  -

جلزائر جامعة أم البواقي، ا العدد األول، دراسا  املالية احملاسبية واإلدارية،جملة ال حاد اوالة اقسنطةن ا"ااجلااريي:
،2014. 

جملة أفاق  ،"واق اادتييةباودويهايفاتفبةلااملةاةاادتنافسة ادلهمؤسساتاادصناعة ااجلاارية "د. بو حديد ليلى،  -
 .2017جامعة اجللفة، اجلزائر، مارس  عدد احلادي العشر،ال للعلوم،

حباث أة دراسا  و ،جمل تثهمنيانظاماادةرظ ااالسرتاتةجة ادتنهمة ااملنافس اباملؤسساتا"ا"د. مشس ضيا  خلفالوي ، -
 .2018مارس  26جامعة باجي خمتار، عنابة، اجلزائر ، 

جتيب اا–ة ااملااةااادتنافسة ادلهمؤسساتااالقتصادة ا"اادةرظ ااالسرتاتةجة اكهميخلاديناءاوتنهم ، د. عقون شراف -
 .2016جوان  ،اجلزائر ،املركز اجلامعي ميلة العدد اخلامس، ،جملة العلوم اإلنسانيةا،"ا–اجلااريا
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جامعة السادس،  العدد ،جملة البشائر االقتصادية ، "اواق اادةرظ ااالسرتاتةجة ايفاجمهم اصةيالا"د. عالوي نصرية ،  -
 .2016زائر سبتمرب بشار ، اجل

 ،ببناب "ادياس احاد افنيقاصربيا:ادتنافسة ا"دوياادتسرةقابادبالقاتايفاتطرةيااملةاةد. فيصل دالل وأخرون،  -
د بن حيي املركز اجلامعي أمح اجمللد التاسع، العدد التاسع، جملة املعيار يف احلقوق والعلوم السياسية واالقتصادية،

 .2017ديسمرب  ، الونشريس، تيسمسيلت، اجلزائر
أيااسوامايفاتطرةيااألداءااالقتصاديادلنظامااملصييفايفاا:دة اادةرظ ااالسرتاتةجة آ"اد. هتها  املهدي ،  -

 .2017يناير  01جامعة غرداية ،اجلزائر  العدد الرابع، " جملة الريادة القتصاديا  االعمال ،اجلااري
ظهم ا"ااالسرتاتةجة اكرسةل افباد ايفاعهملة ااختاذاادرياياتاباملن"ادةرظ امني السيد،أأ د. معني  –فتيحة ط د. علوط  -

 . 15/06/2017، اجلزائر، 0جامعة اجلزائر العدد السابع، جملة إدارة االعمال والدراسا  االقتصادية ،
، أبو 2ر جامعة اجلزائالعدد السادس،جملة الدراسا  يف علم اجتماع املناما ،  ،"املةاةاادتنافسة "عتيقة حرايرية،  -

 .2015ديسمرب  10، القاسم سعد هللا اجلزائر
نافسة ايفاتريميااخليماتااملصيفة اعلىااملةاةاادتاباإلبياعادترجهااأثي" ،د. يوسف صوار –فاطمة الزهراء خبتاوي  -

فريل أ 01 ،اجلزائر ،جامعة سعيدةالعدد األول ، ،جملة جماميع املعرفةا،دياس احاد اوكاالتاسبةية"ا:دلينركااجلاارية 
2018. 

جملة دفاتر  ،االسرتاتةجة اوقةادةاادتغرياودويهاايفاحترةقاوبناءاادتنافسة ايفابةئ ااعهمال"ااإلداية" ،حممد شتوح -
 20 ،اجلزائر ،ةلفاجل ،جامعة زيان عاشور ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، العدد الثاين ،اقتصادية 

 .2016سبتمرب 
جملة  ،"دويانظمااملبلرماتااالسرتاتةجة ايفاحترةقااملةاةاادتنافسة ادلهمنظهمات"يدي عبد القادر، بن س –فتحي  نوي -

 جامعة اجللفة، اجلزائر. العدد الثاين، البديل االقتصادي،
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ااجلهمورية ااجلاارية اادعبية ااديقمرياية اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اوزايةاادتبلةماادبايلااديحثاادبلهمي

ا–مستغامناا–جامب اعييااحلهمةياابنابادة ا

اكلة اادبلرمااالقتصادة اوادتجاية اوعلرماادتسةري

اقسماعلرماادتسةري

 

ا

ا

ا

ىل إي موجهة وه التسيري االستاتيجي املاست يف شهادة صول علىح دراسة ميدانية قصد إطارتندرج هذه االستمارة يف 
 :وتناقش موضوع بأرزيو وكالة البنك اجلزائري اخلارجي موظفي 

   

ا.ادةرظ ااالسرتاتةجة اودويهاايفاحترةقااملةاةاادتنافسة 

 

ن أتبيان علما اساستمارة  ودة يفاملوج األسئلة كافة  على باإلجابةهذه الدراسة وذلك بتفضلكم  إلجناحنرجوا تعاونكم معنا 
ن كل أيلكم علما وحن ىل النتائج العلمية املرجوةإباحث على التوصل المسامهتكم الكرمية يف اإلجابة على هذه األسئلة ستساعد 

 ام.التقدير واالحت  وافر وتفضلوا بقبول سوف يتم استغالهلا فيما خيدم اهداف البحث العلمي فقا.املعلوما  اليت تقدموهنا 

ا:الحظ م

 .قبل االجابة رجاء قراءة األسئلة جيدا -
 ناسب لإلجابة.املكان امل( يف xضع عالمة ) -

اا:ادياحثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:يافشحتتاا

 الطالب حاوي فاروق.                                                              األستاذ قوديح مجال.                          

                                      

يةانتاستهمايةااس  
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اا:صة عخاملبلرماتااد -أ

اااااااااااااااا:/ااجلن 0

ااااااااااااااااااانثى ا-ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذكرا-ااا

ااااااا:/اادبهمي8

 سنة  40ىل إ 01من   -   سنة                                         00قل من أااا-اا

 اسنة  51كثر من أ  -     سنة                                    50ىل إ 41من   -  

اا:/ااملنصب3

 رئيس مصلحة   -                مدير عام                                       - 

 عمال مصلحة  - 

ا:/ااخلربة4

 سنوا   10اىل  6من   -                                         سنوا  5اقل من  -
 سنة  11من  أكثر -

 :متغرياتااديياس ا -ب
اة.سر للمعلوما  واليت تقدم مزايا تنافسية للمؤسشهي عملية حبث حتليل معاجلة ونا:ادةرظ ااالسرتاتةجة  -
 .فضلأهي قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االستاتيجيا  اليت جتعلها يف مركز ا:املةاةاادتنافسة  -

ا.ادةرظ ااالسرتاتةجة ااألول:احملريا

ا؟ادةرظ ااالسرتاتةجة اجلاارييااخلايجياادينكاوكاد استبهملاتهلا/ا0

 ال   -                       نعم                               -

ااد ؟بادركاياواالستغالل(عادن-املباجل –مناهمااملكلفرنابرظارفاادةرظ ااالسرتاتةجة ا)ااجلهم اوادتبربا/ا8

 خمتصني باليقاة   -          اإلدارة العامة                                  -
 مدراء املصاحل  -

ا؟ اادةرظ ااالسرتاتةجة يفاعهملةااجلاارييااخلايجياادينكوكاد ااياكااملرظفنيشهلاةتماا/ا3

 ال   -نعم                                                     -
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ااجلاارييااخلايجي؟اادينكامناييفاوكاد أنراعاادةرظ ااالسرتاتةجة ااملستخيم امااهيا/ا4

 اليقاة التكنولوجية   -            اليقاة التجارية                             -
 اليقاة البيئية   -            اة التنافسية                           اليق -

ااالسرتاتةجة ؟اادةرظ ابهملة باجلاارييااخلايجياادينكاوكاد اياوتريةاتررماأب/ا5

 بصفة دورية -           أحيانا                                       -
 بصفة دائمة -

ا.ة املةاةاادتنافسا:احملرياادثاين

ااجلاءااألولادلهمةاةاادتنافسة .

ااجلاارييااخلايجي؟ادينكدركاد ااوضبة احمةطااالقتصاديامااهيا/ا0

 حميا تنافسي  -                                  حميا تنافسي جدا  -
 حميا غري تنافسي    -     حميا تنافسي اىل حد ما                         -

ا؟ااةااتنافسة املااجلاارييااخلايجياكادينوكاد الكامتهلا/ا8

 ال -نعم                                                   -

ااجلاارييااخلايجي؟ادينكامناييفاوكاد اماهيااسرتاتةجة ااملنافس ااملبتهميةاعلةواا/ا3

 استاتيجية التكيز -استاتيجية قيادة التكلفة                             -
 ال اعرف  - اتيجية التمايز                                  است  -

ااجلاارييااخلايجي؟ادينكاوكاد اماهيامصاديااملةاةاادتنافسة ايفا/ا4

 الكفاءة -     اجلودة                                           -
 ى ر اخمصادر  -      التكلفة                                         -

 ادثاينادلهمةاةاادتنافسة .ااءاجل

غريااحماةيامرافقاادفريةااديقم
امرافق

 لزبائن يف وقت أسرع منلللبنك القدرة على تقدمي خدما   5
 .املنافسني

   



 اااااااااااتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامللحرا
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نوك خنفاض تكلفتها مقارنة بتكلفة البإتتميز خدما  البنك ب 6
 املنافسة.

   

على  لحيرص البنك على تطوير أنشطة فنية وبرامج للحصو  8
 مزايا تنافسية 

   

 

ا.املةاةاادتنافسة بادةرظ ااالسرتاتةجة ااعالق ا:احملرياادثادث

غريااحماةيامرافقاادفريةااديقما
اافقرام

 ارا بنك نتائج اليقاة االستاتيجية يف اختاذ القر  اسريو ميستخدم  1
 االستاتيجيا .

   

حتواء الن هناك ضرورة إن البنك ينشا يف حميا تنافسي فأمبا  2
 اليقاة االستاتيجية.

   

علوما  على التحكم اجليد يف تسيري املاليقاة االستاتيجية  تعمل 0
 وتنمية وتطوير املزايا التنافسية للبنك.

   

التنافسية( -يةالبيئ-التجارية-اليقاة مبختلف أنواعها )التكنولوجية 4
 تساهم يف تعزيز امليزة التنافسية للبنك.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ا:امللخص

سني ولتحقيق جل البقاء والتفوق على املنافأتد  املنافسة بني املناما  من شيف ظل العوملة والتطور العلمي والتكنولوجي ا
م امتالك ولن يتأتى ذلك ما مل يتيف السوق  مة من اكتساب ميزة تنافسية تضمن هلا البقاء واالستمراريةاذلك البد على املن

ها بذكاء قبل املنافسني من هنا يربز الدور الكبري والفعال لليقاة االستاتيجية يف احلصول على املعلوما  اليت املعلوما  واستخدام
 هنا جعل املؤسسا  على اطالع وتيقظ لكل ما جيري يف بيئتها.شأمن  هم املوارد االستاتيجية واليتأأصبحت 

كالة و الستاتيجية يف حتقيق وتعزيز امليزة التنافسية متخذا من دور اليقاة اجل التعرف على أوبذلك جاء  هذه الدراسة من 
كحالة دراسة معتمدا على استمارة كأداة أساسية جلمع البيانا  وعملت على حتليل   (87البنك اجلزائري اخلارجي بأرزيو رقم)

اصة باليقاة انشاء خلية خ :أمهها  العديد من النتائجإىلالبيانا  مبجموعة من األساليب اإلحصائية وخلصت الدراسة يف األخري 
جل اقتناص أىل التعامل مع املعلوما  كمورد استاتيجي من إاالستاتيجية على مستوى البنوك واشراك موظفي البنوك  يف العملية و 

   الفرص املتاحة ومواجهة التهديدا  وبالتايل حتسني تنافسيتها.

 .وكالة البنك اجلزائري اخلارجي ،امليزة التنافسية ،الستاتيجيةاليقاة ا ،املعلوما  ،اليقاة :ادكلهماتااملفتاحة 

Résumé :ا

A  lumière de la mondialisation, le développement scientifique et technologique.la concurrence 
a été intensifie entre les organisation pour survivre et vaincre Les autre concurrents. Par 
conséquent l’organisation doit être compétitive pour assurer sa survie et sa continuité sur le 
marché mais ceci ne pourra être atteint que si les informations sont acquises et utilisées à bon 
escient avant que les concurrents ne le fassent. En conséquence, le rôle important et celui dans 
l’obtention de l’information qui est devenue la plus importante des ressources stratégiques cette 
information est susceptible de rendre Les institution informées et vigilantes de tout ce qui se 
passe dans son environnement. 

A cet effet l’étude en est venue à identifier le rôle de la vigilance stratégique dans l’atteinte et 
l’amélioration de l’aspect de la compétitivité en prenant de l’agence de la banque extérieure 
d’Algérie a Arzew(78) comme cas d’étude et cela en se basant également sur des questionnaires 
pour collecter des données à travers un ensemble de techniques statistiques. Par conséquent 
l’étude a abouti aux résultats suivants : la création d’une unité de vigilance stratégique au niveau 
bancaire l’implication de l’employées de la banque dans le processus et le traitement de 
l’information en tant que ressource stratégique afin de saisir les opportunités de contrer les 
menaces et d’améliorer ainsi leur compétitivité.  

Les mots clés : la vigilance, l’information, vigilance stratégique, avantage concurrentiel, 
agence de la banque extérieure d’Algérie.        



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


