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 املقدمة العامة 

شهدت السنوات األخيرة تغيرات عاملية سريعة ومتالحقة وعميقة في توجيهاتها املستقبلية. فقد تحول االقتصاد 

العاملي الى قرية صغيرة متنافسة األطراف وتوسعت مجاالت هذه املنافسة مما أثر على املؤسسات االقتصادية 

الحواجز السياسية بين الدول وتقاربت األسواق في مختلف دول العالم لتشكل سوقا عامليا  بصفة عامة. فتالشت 

موحدا وبالتالي ازدادت التحديات التي تواجه هذه املؤسسات االقتصادية، فقد وجدت نفسها مجبرة على مسايرة  

 سواق.هذه التحديات الجديدة والبحث عن السبل الكفيلة لتحقيق بقائها واستمرارها في األ 

و هنا تظهر لنا أهمية إرساء املؤسسة لنظام يمكنها من رصد و كشف اإلشارات الضعيفة، ويتمثل هذا النظام في 

اليقظة االستراتيجية الذي يسهل للمؤسسة عملية رصد املعلومات االستراتيجية التي تمكنها من التفطن للفرص 

في االنتقال من اقتصاد الكم الى اقتصاد النوع ال سيما او االخطار التي تداهم طريقها، مما يتطلب قفزة نوعية 

االقتصاد املعتمد على املعرفة و الذي اصبح ضرورة حتمية لتطوير أداء و فعاليات املؤسسة كل هذه الحتميات 

أدت الى بروز  فكرة الذكاء االقتصادي الذي تتخذه املؤسسات املعاصرة كأسلوب و منهج عمل يجعل املؤسسة في  

قظة تامة و مستمرة بما يجري حولها . اذ يعد من اهم واحداث األنظمة التي تضمن ليس فقط الحفاظ على  حالة ي

مكانة املنظمات في سوق املنافسة وانما حتى الحكومات والدول االمر الذي يجعلها تحافظ على مكانتها في سوق 

 منافسة ميزته الثابتة هي التغير.

منذ نهاية القرن املاض ي وبداية القرن الواحد والعشرين االستخدام الواسع في لقد لقي مفهوم الذكاء االقتصادي 

كانت بعض األفكار السائدة تقوم على االعتقاد بأن تطبيق مفهوم الذكاء االقتصادي  وإذاأدبيات علوم التسيير. 

ة فقط، فإن أفكار عملية مكلفة وأنه شأن من شؤون الدولة واملجمعات االستراتيجية الكبرى والقطاعات الحساس

باحثين آخرين في حقل علوم التسيير تؤكد أن تطبيق الذكاء االقتصادي ليس حكرا على الدولة وانما أصبح ضرورة 

في ظل تطورات البيئة وازدياد حدة املنافسة لكل املؤسسات االقتصادية مهما كان حجمها؛ صغيرة متوسطة وكبيرة 

تعلق بالتسيير االستراتيجي للمعلومات، إنه توليفة لوظائف االستعالم، الحجم. الذكاء االقتصادي مفهوم إداري ي

حماية املعلومات والتأثير على البيئة. فاملؤسسات أصبحت مطالبة اليوم بتوقع التهديدات والفرص وتقليل حالة  

مارسة التأثير املخاطرة وضمان حماية املعلومات واملحافظة على عدم تماثل املعلومات، كما أنها أصبحت معنية بم

 .على املحيط من خالل الضغوط املعلوماتية والخروج من دائرة املتعامل السلبي والتابع الكلي لتغيرات السوق 

ويتبني السوق الجزائرية لالقتصاد الحر وفتح مجال املنافسة امام املنتجات واملؤسسات األجنبية، بات محتما على  

ستراتيجية للتجاوب مع الكم الهائل من املعلومات وصد املنافسة ببناء  املؤسسات الجزائرية تبني نظام اليقظة اال 

 ميزة تنافسية صعبة التقليد وذات أسس صلبة 

وعلى ضوء ما سبق واالهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية ملوضوع اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي مؤخرا 

 ل املوضوع وهي: يتبادر الى اذهاننا تساؤل جوهري او إشكالية حو 
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 كيف تساهم اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي في تحقيق امليزة التنافسية؟ :اإلشكالية

  :الفرعيةاألسئلة 

 ما املقصود باليقظة االستراتيجية؟ الذكاء االقتصادي؟ -1

 ما املقصود بامليزة التنافسية؟  -2

 كيف تساهم اليقظة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية؟ -3

 كيف تستطيع املؤسسة الجزائرية تحقيق التقدم في مجال الذكاء االقتصادي؟ -4

 القتصادي على مستوى مؤسسة ميناء مستغانم؟ما هو واقع اليقظة االستراتيجية والذكاء ا -5

  :الفرضيات

يؤدي اتباع نظام متكامل لليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي باي منظمة اقتصادية للتقدم واالزدهار في 

الناشطة مجال نشاطها الرئيسية، وبالتالي اكتساب ميزة تنافسية تعزز وضعها التنافس ي مقارنة باملنظمات األخرى  

 في نفس القطاع.

 :تستند معالجة هذا املوضوع على جملة من الفرضيات التي يمكن حصرها فيما يلي

يعتبر نظام اليقظة االستراتيجية نظام معلوماتي مفتوح على بيئة املؤسسة ويعد أحد العوامل   :الفرضية األولى

أما     .االستمرارية في بيئة شديدة املنافسة وضمان بقاءها امام منافسيهااألساسية لتنمية ميزتها التنافسية من اجل  

مجموع اإلجراءات املتناسقة للبحث، املعالجة والتوزيع بهدف استغالل املعلومة التي تفيد الذكاء االقتصادي فهو 

مع توفير جميع املتعاملين االقتصاديين. ومختلف هذه اإلجراءات املتخذة يتم القيام بها بطريقة قانونية، 

 .الضمانات الضرورية لحماية تراث املؤسسة، في ظل أفضل شروط الجودة، اآلجال والتكلفة

اليقظة االستراتيجية تؤدي دورا هاما وفعاال في تحقيق استمرارية األداء التنافس ي للمؤسسة،  :الفرضية الثانية

استراتيجية القيادة بالتكلفة واستراتيجية التمايز  كما تحقق املنظمة ميزة تنافسية فقط من خالل اعتمادها على 

كما ترفع من تنافسية املؤسسة عن طريق توفير املعلومات التي تساهم في ابراز القرارات املتعلقة بمكونات امليزة  

 التنافسية.

ستوى متوسط ملمارسات اليقظة من خالل جانب امليداني للدراسة تبين لنا ان هناك م :الفرضية الثالثة

االستراتيجية والذكاء االقتصادي، وهذا بسبب ضعف أنظمة املعلومات خاصة فيما يتعلق بالجوانب التكنولوجية 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى كون هذا القطاع حديث التطور في الجزائر باعتبار دخول املؤسسات الخاصة. اذن 

ة بذاتها متكاملة في هيكلها التنظيمي بقيام بعملية الترصد.على املؤسسة ان تضع خلية يقظة قائم
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 :الدراسات السابقة

تسعى هذه الدراسة الى تعرف على اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي ودورهما في تحقيق امليزة التنافسية 

جية والذكاء للمؤسسة، وهو بذلك يختلف عن الكثير من الدراسات التي ناقشت موضوع اليقظة االستراتي

 االقتصادي ولكن بإشكاليات مختلفة من بين هذه الدراسات نذكر:

نحاسية رتيبة ،أهمية اليقظة التنافسية في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة )دراسة حالة مؤسسة الخطوط   -

و التجارية جامعة  الجوية الجزائرية (،مذكرة ماجستير  في إدارة  األعمال)غير منشورة (،كلية العلوم االقتصادية

 .  2003 -2002الجزائر ،

كعامل للتغيير في املؤسسة ،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير   عالوي نصيرة ،اليقظة اإلستراتيجية -

 2011- 2010،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير قسم املوارد البشرية ،جامعة أبي بكر بلقا يد ،تلمسان ،

عليمية،مذكرة  زرزار العياش ي،مداحي محمد،"واقع الذكاء االقتصادي في الجزائر و إمكانية دمجه في البرامج الت -

 .2020ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،سكيكدة الجزائر،

 :اهداف الدراسة

تسعى هذه الدراسة الى التعرف على اليقظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي كأدوات لتحقيق امليزة التنافسية 

 :للمؤسسة وذلك من خالل ما يلي

 ح مفهوم اليقظة االستراتيجية و عالقته بالذكاء االقتصادي.توضي  -

 التعرف على كيفية التوصل الى امليزة التنافسية. -

 تبيين أهمية انفتاح املؤسسة على بيئتها و كذا انتقاءها املعلومات االستراتيجية. -

 البحث عن هذا املفهوم في ارض الواقع و كيفية تطبيقه فعال. -

  :منهجية البحث

الوصول الى اهداف البحث و لإلجابة على اإلشكالية املطروحة و األسئلة الفرعية، اعتمدنا بشكل  من اجل

، حيث قمنا بجمع معلومات حول موضوع الدراسة و تحليلها تحليال التحليلي أساس ي على املنهج الوصفي

 دقيقا للخروج بنتائج عن اإلشكالية العلمية املدروسة في الجانب النظري، 

افع و أسباب اختيار املوضوع مايلي :أسباب اختيار املوضوع  :من بين دو

 حكم التخصص العلمي "تسيير استراتيجي" -

 لساعة.كون املوضوع مستجد و موضوع ا -

 املنافسة الحادة التي تعيش واقعها املؤسسات حاليا. -

افتقار املؤسسات الجزائرية ملفهوم اليقظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي. -



 المقدمة العامة
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 :الصعوبات التي وجهناها

ناها عند اعداد هذا البحث كما نعلم انه كل عملية بحث اال و توجهها صعوبات و عراقيل و من الصعوبات التي وجه

 :نذكر مايلي

 كاء  االقتصادي لكونه موضوع جديد.قلة املراجع املتعلقة بموضوع اليقظة االستراتيجية والذ -

 قلة املراجع التي عالجت موضوع اليقظة االستراتيجي و الذكاء االقتصادي باللغة العربية. -

 مما أدى الى غلق جميع املؤسسات.  COVID-19فترة الحجر املنزلي الذي نمر به بسبب وباء  -

 هيكل الدراسة:

تحليل اإلشكالية لهذا املوضوع قمنا بتقسيم هذا البحث الى ثالثة فصول: اثتنت منها نظرية، بناءا على ما سبق و ل

 و فصل تطبيقي، في محاولة لإلجابة على األسئلة الفرعية.

ث يتطرق الفصل األول الى مختلف التعاريف الخاصة باليقظة االستراتيجية و امليزة التنافسية و ذلك ينقسم حي

بدوره  الى ثالث مباحث بالنسبة للمبحث األول عموميات حول اليقظة االستراتيجية ينقسم الى ثالثة مطالب اما 

ينقسم الى ثالثة مطالب و البحث الثالث بعنوان  بالنسبة للمبحث الثاني فهو بعنوان ماهية امليزة التنافسية و

 اليقظة االستراتيجية و امليزة التنافسية.

من خالل عرضنا لبعض التعاريف في  الى الذكاء االقتصادي لتحقيق امليزة التنافسية   اما الفصل الثاني تعرضنا 

مطالب اما في املبحث الثالث فتطرقنا الى    املبحث األول و ينقسم الى ثالثة مباحث في املبحث الثاني ينقسم الى ثالثة

 دور الذكاء االقتصادي في تحقيق امليزة التنافسية و الذي بدوره ينقسم الى ثالثة مطالب.

قمنا بتدعيم هذا الجانب النظري بدراسة تطبيقية و التي شملت الفصل الثالث و كانت بدراسة حالة في  و قد

مؤسسة ميناء مستغانم و الذي يحتوي على مبحثين عبارة عن عموميات حول املؤسسة و الثاني يحتوي منهجية 

 الدراسة و تحليل نتائج االستبيان و في األخير خالصة عامة.

 

 



 

 

 

 

 

 األول الفصل 

اليقظة االستراتيجية 

 لتحقيق الميزة التنافسية
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 تمهيد:

يلعب نظام اليقظة االستراتيجية دورا هاما في تحقيق امليزة التنافسية للمنظمات، حيث أصبحت املعلومة سالحا  

والقدرة على التفاعل أصبحت من  فالسرعة واملرونة، استراتيجيا يدعم بقاء املنظمات واستمراريتها في السوق،

 وبصفة سريعةالعوامل املحددة لحصول أي منظمة على ميزة تنافسية، كما أصبحت قدرة متخذي القرار للوصول  

 لنتائج جيدة.

ففي جميع القطاعات تبحث املنظمات عن طرق للكشف عن بيئتها، وتبحث عن الوسائل لتدعيم قدراتها من اجل 

لذا فتحليل املنظمة لبيئتها بواسطة اليقظة االستراتيجية هو أمر ضروري. وتعتبر هذه امتالك أكبر حصة سوقية،  

  ومنافسها بصفة حد سواء، من مراقبة أسواقها  والدول علىالوظيفة األساسية التي من خاللها تمكن املنظمات 

خالل  وذلك من فة عامة، لذا فان اهم الدول الصناعية تولي اهتماما كبير لهذه الوظي ومحيطها بصفةخاصة 

 . وعلى قراراتهااستراتيجي على املنظمة  أثر والتي لهااالقتصادية،  وفهم املعلومة محاولة معالجة 

 التالية:خالل املباحث  وذلك منوفي هذا الفصل سنتطرق إلى اليقظة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية 

 االستراتيجية.عموميات حول اليقظة املبحث األول: 

 ماهية امليزة التنافسية. :املبحث الثاني

    وامليزة التنافسية.   االستراتيجيةاليقظة املبحث الثالث: 
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اتيجيةعموميات حول  األول:املبحث    اليقظة االستر

استراتيجية تزود املؤسسة باملعلومات التي تؤهلها ملواجهة املنافسة بشكل أفضل   عمليةاالستراتيجية اليقظة 

فهي املفتاح األساس ي للتنافس، ففي جميع القطاعات تبحث املؤسسات عن   ومقاييس عمليةباالعتماد على أسس  

والهجوم وكذا  على الدفاع  وتدعيم قدرتها مصادر معلوماتهاالوسائل لتدعيم  وتبحث عن طرق للكشف عن بيئتها 

 السوق.في  وامتالك حصةإلبطال خطط املنافسين  السبيل

األخيرة   تعتبر هذهإذ    ضروري،لذا فتحليل املؤسسة لبيئتها الخارجية العامة بواسطة اليقظة االستراتيجية هو أمر  

 تحدياتها.الوسائل التي توضع تصرف املؤسسة ملواجهة  أحدمن بين 

اتيجية مفهوم اليقظة ا األول:املطلب   الستر

استراتيجية تزود املنظمة باملعلومات التي تؤهلها ملواجهة املنافسة بشكل أفضل  االستراتيجية عمليةاليقظة     

 العنصر تسليطلذا سنحاول من خالل هذا    للتنافس،فهي املفتاح األساس ي    ومقاييس علمية،  أسس،باالعتماد على  

 عليها.الضوء 

 اليقظة:  تعريف-1

وتلقي    استقبال،وضعية    وفيي-واإلحساسالوعي    حالة- " أن يكون الشخص على تيقظ    اللغة:في    تعني اليقظة  لغة:-

      1وأين تحدث " بالضبط، ومتىمعرفة ما هي  وأقوال دون أفعال  إشارات،لكل ما يرده من محيطه الخارجي من 

والباحثين، وتعددت كثير من الكتاب منذ دخول اليقظة املجال االقتصادي استقطبت اهتمام ال اصطالحا:-

 ما يلي:ونذكر منها  حولها، التعريفات

وعلى  كن في حالة التأهب  النوم(،عكس مستيقظا ) " كلمة معناها الحقيقي أن تكون  أنها:يعرف اليقظة على 

ة راحة  أن يعرف بالضبط ما هو أو أين. املتيقظ يكون في حال  يحدث دون للكشف عن كل ما من شانه أن    استعداد

 2الخارجية للمؤسسة ". تتعلق بالبيئةفاليقظة هنا  تحذير،استعداد للمواجهة في أدنى  ولكن على

التكنولوجية، إلى رصد فعال للبيئة  كبير تهدفحد  ومتكررة إلىكما تعرف اليقظة على أنها "أنشطة مستمرة 

  3التطورات". التجارية، الستباق

 

 

 
اتيجيات عبد الفتاح بوخمخم عائشة مصباح، دور اليقظة االستراتيجية في تنمية امليزة التنافسية ،امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة و االستر   1

 .  6نوفمبر ص 8/9التنافسية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
2 LESCA,H. Veille stratégique : la méthode L.E.SCAnning, édition EMS.2003. P3.     
3 Pateyron E , le management stratégique de l'information ,)édition ,economica ,1994(. P19.  
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اتيجية:اليقظة  تعريف-2  االستر

وتطورت بمرور الزمن   خاصة،بصفة    واليقظة االستراتيجيةلقد تعددت التعاريف التي تناولت اليقظة بصفة عامة  

إذ نبدأ  التعاريف،عرض عدد من  املصطلح، سيتم لهذا  املؤسسات. وللفهم الدقيقمع تطور ممارستها من قبل 

 شموال.بالتعاريف املبسطة لهذا املصطلح وصوال إلى التعاريف األكثر 

واملعرفة   ،والعالقات في البيئة الخارجية للمؤسسةجمع املعلومات حول األحداث    :تعرف اليقظة االستراتيجية بأنها

          1ملتمثلة في تخطيط مستقبل املؤسسة.من شانها أن تساعد اإلدارة العليا في مهمتها ا التي

لتعزيز الرؤية التطويرية   ودعم القرار  ،"عملية متواصلة لتسيير املعلومات  :ف اليقظة االستراتيجية على أنهاكما تعر 

  ." وضمان البقاءللمؤسسة 

االستراتيجية بأنها "نظام يساعد في أخد القرارات  : اليقظة   David Cou do et Stéphan Grosيعرف و أيضا 

باملراقبة و التحليل للمحيط العلمي التقني التكنولوجي و املؤثرات االقتصادية الحاضرة و املستقبلية اللتقاط  

ت االستراتيجية أو على القرارات التهديدات و الفرص التطويرية .حيث تركز  اليقظة االستراتيجية على املعلوما

 5املهمة".

الضعيفة من البيئات العلمية و التكنولوجية و السياسية و الثقافية   تستخدم اإلشارات"  :ويمكن تعريفها على أنها

النظم و العمليات و األنظمة التنظيمية ألنشطة لتحديد  االستراتيجية توفر خاص، فاليقظةو التنافسية بشكل 

        2خاذ القرارات في إدارة املؤسسات" .و تقييم و ات

 3الرصد الشامل و الذكي ملحيط املؤسسة لالطالع على معلومات واقعية و معبرة عن املستقبل .  :وهي أيضا 

"نشاط مستمر و متكرر في جزء كبير منه ، تهدف إلى الرصد النشط للمحيط التكنولوجي  :كذلك ، اليقظة 

   4،التنافس ي ،...آلجل التنبؤ بالتطورات  ".  

كمالحظة أولى ، اليقظة تختص  برصد و جمع معلومات ذات طبيعة توقعية عن كل مكونات املحيط الخارجي 

 لها  " processusتبران أن اليقظة االستراتيجية مجموعة عمليات "" ،يع Miller  et  Dessللمؤسسة ، إال أن "

 
1 Josée Audet ,"la veille stratégique chez les PME de haute technologie :une étude de cas par comparaisons intersites", XIème 

conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique ,Faculté des Sciences de l'administration , université Laval 

,Québec,13-14-15juin2001.p3.  
2 Pateyron E, La veille stratégique ,op.cit ,p 21.31.32.   
3 Laurent Hermel ,maitriser et pratiqué la vielle stratégique ,AFNOR, Paris ,2001,p2.  
4 Laurent Hermel, op Cit ,p,48 
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عملية رصد و تقييم املعلومات  :مزايا عديدة و ليس فقط نشاط مراقبة و جمع معلومات ، إذ يعرفانها على أنها 

 .   1الواردة من املحيط الخارجي و توزيعها على األشخاص الرئيسين في املؤسسة 

قظة تعرف على أنها: »سلوك االستماع بصورة منظمة إلى  إشارات آتية من محيط املؤسسة  ، كانت الي  1989في سنة  

و املحتمل أن تؤثر على الخيارات االستراتيجية . بعد ثالث سنوات تطور مفهوم اليقظة أكثر إذ أصبحت تعرف بأنها  

عالجة ، بحيث تصبح مفيدة التخاذ     مالحظة و تحليل املحيط ، متبوعة بالنشر  املستهدف للمعلومات املنتقاة و امل   :

     2القرار االستراتيجي .

" Lesca et Caron "     يعتبران اليقظة االستراتيجية ، عملية إعالمية من خاللها املؤسسة تتمكن من البحث و

  3" عن أحداث حساسة من شانها على ديمومة املؤسسة .  signaux annonciateursالكشف عن اإلشارات املعلنة "

كمالحظة ثانية ، اليقظة االستراتيجية عملية إعالمية منظمة ، تختص بالبحث ، الجمع ،التقييم و التوزيع 

املستهدف للمعلومات املنتسبة للمحيط الخارجي للمؤسسة ، على أشخاص مستهدفين في املؤسسة ، ميزة هذه  

ت ضعيفة دالة على تغييرات في محيط املؤسسة  املعلومات أو خاصيتها أنها معلومات تنبؤية ،تتواجد في شكل إشارا

 بعد تفسيرها .     

مما سبق نستنتج أن اليقظة اإلستراتيجية هي عملية مستمرة من بحث و ترصد للمعلومات حول التغيرات التي 

تحدث في محيط املؤسسة ثم معالجة هذه املعلومات و القيام بنشرها من اجل استغاللها من طرف متخذي القرار  

 نتهاز الفرص و تقليص التهديدات . ال 

اتيجية  -3 ايا اليقظة اإلستر  :مميزات مز

من خالل التعاريف السابقة يمكن نستنتج أهم املميزات و املزايا و الخصائص املرتبطة بمفهوم اليقظة االستراتيجي  

:4    

اتيجية  • باملعنى األتي أو الحالي ، و يستعمل من اجل اإلشارة إلى أن املعلومات  مفهوم ال ياخد  :اإلستر

بالعمليات الجارية و الرائجة املذكورة ، و كان لها نموذج  املزودة لليقظة اإلستراتيجية ليست مرتبطة 

مفحوص و مقيم بفعل التجربة ، أي أن املعلومات املستعملة في اليقظة اإلستراتيجية يجب أن تتميز  

باإلبداع ،الندرة و عدم التكرار ، و ذلك للوصول إلى اتخاذ قرارات لها تأثير كبير  على تنافسية املؤسسة  

. 

و العنصر  األساس ي لليقظة اإلستراتيجية ،فمنه تستمد املاد األولى و الخام لقيامه ، و  ه :املحيط  •

 بحكم انه مكون من عدة عوامل مؤثرة فيه بالدرجة األولى .

 
1Josée Audet , Op Cit , p4. 
2 Nathalie Costa ,Veille et Benchmarking ,Ellipses ,Paris ,2008 , p 49. 
3 Josée Audet ,Op Cit ,p 4 . 

لوم التسيير  عباس فهيمة ،أهمية اليقظة االستراتيجية في تحقيق امليزة التنافسية ،رسالة ماجستير  في إدارة األعمال ،كلية العلوم االقتصادية ،و ع  4

   . 52.ص 2009-2008جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر،
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اليقظة اإلستراتيجية ال يمكن حدها باملتابعة السلبية و لكنها إبداعية و تطوعية ،أي ال تلجا   :تطوعية   •

 و لكن تستلزم اليقظة و االنتباه الحاد و تنشيط كل الحواس.إلى املعلومات  البسيطة 

يتركز مضمون اليقظة اإلستراتيجية على اإلبداع في تفسير إشارات اإلنذار املبكرة  :إنشاء اإلبداع  •

الضعيفة ،وذلك بوضع فرضيات و إنشاء رؤية تطوعية إدارية،و تكمن جودة هذه الفرضيات على  

املعلومات املنتقاة و كذا تجربة األشخاص الذين يتولون عملية التفسير و خبرتهم جودة اإلشارات و 

 ،و أيضا املعلومات املخزنة ضمن ذاكرة املؤسسة . 

أن اليقظة اإلستراتيجية تؤكد عملية التوقع و التنبؤ و كشف التغيرات املستقبلية التي يمكن    :التوقع   •

 :ر نميز بين طريقتين للتوضيحات املستقبلية أن تحصل في محيط املؤسسة  و في هذا اإلطا

مبنية أساسا على املعلومات القبلية للمؤسسة املكتسبة من الفترات املاضية و القيام    :الطريقة األولى    -

 على أساسها بتقديرات استقرائية ، إذا فهو ليس مكيفا للقيام بالتنبؤات للتغيرات الكبيرة .

      اس البحث عن اإلشارات الضعيفة  التي قد تعلن عن التغيرات تقوم على أس :الطريقة الثانية -

 , Observer  le présent , anticiper l'avenir tendancesالجديدة حسب ما جاء في كتاب 

Dominique Cuvillier        فقد أوص ى كل منظمة أو مؤسسة بوضع صندوق أحداث ،boite a faits   

ويقوم كل فرد في هذه املنظمة بوضع اإلشارات الضعيفة و االتجاهات املستقبلية التي يالحظها من 

خالل قراءاته أو معلومات أخرى ، فهذا يساعد األفراد داخل املنظمة على اإلحساس بكونهم عناصر 

يتم في نفس الوقت نسج شبكة راصدين للمنظمة  فعالة باملنظمة و 
1                                                                                                                             

اتيجية -4   :أهداف اليقظة اإلستر

 :تسعى اليقظة اإلستراتيجية إلى تحقيق األهداف التالية 

 لتنبؤ بالفرص و حسن استغاللها و تجنب التهديدات و أثارها .ا -

تشخيص وتحديد أفضل املمارسات التي تخدم املؤسسة ، و إستراتيجيتها و تضمن لها مواجهة املنافسة في مجال    -

 النشاط .

 تحقيق الكفاءة الشاملة لنظام املعلومات االستراتيجي في املجال التسويقي و التجاري . -

 البيئة العملية ، التقنية و التكنولوجية للمؤسسة . تحليل -

 مقارنة أداء املؤسسة مع منافسيها ، و محاولة تطويره و إكسابها ميزة تنافسية . -

 التقييم املوضوعي ملوقعها التنافس ي الحالي و املستقبلي اتجاه املنافسين .  -

 
1 Humbert lesca,veille stratégique ,concepts et démarche de mise en place dans l'entreprise, ministère de l'éducation nationale, dela 

recherche et de la technolgie,1997,pp2-3 ,in  http://campus.hesge.ch/jveille/ressources/docs/veille-lesca.pdf,26/01/2020,14:00H. 
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 ة للمنافسين و التنبؤ بنواياهم و توجهاتهم .تحقيق رؤية واضحة لألعمال و املمارسات الحالية و املرتقب -

 اختيار املشروع املناسب في قطاع النشاط املالئم و السوق املناسب . -

 االهتمام املستمر بالتطوير ، التجديد التكنولوجي ، شراء و بيع براءات االختراع . -

الحاالت ، و توفير املواد األولية  تحقيق مستوى مجال ملعالجة املعلومات و يمكن أن يختلف حسب األوضاع و  -

الخام ، واملعلومات الدقيقة بعد معالجتها و إلحاقها بالتعليق ، ووضعها في منظور خاص للمساعدة على اتخاذ  

 القرار .

رفع أرباحها بزيادة  حجم مبيعاتها ،تطوير منتجاتها ، تحسين جودتها و التغلغل في أسواق جديدة لكسب زبائن  -

 وسيع حصتها السوقية .جدد و ضمان ت

              1تحسين تطوير و توسيع نشاط املؤسسة . -

اتيجية   :أنواع اليقظة اإلستر

هي سيرورة منسقة و مستمرة تستطيع بواسطتها املؤسسة جمع املعلومات من    بالنظر  إلى أن اليقظة اإلستراتيجية  

بيئتها الخارجية و معالجتها و استغاللها ، أو باعتبارها حالة من الوعي غير املقصودة ناتجة عن املمارسات و  

انطالقا من األنشطة مع األعوان ذات الصلة باملؤسسة ، فانه يمكننا أن نميز  بين العديد من أنواع اليقظة 

تقسيمات البيئة  ) اقتصادية ، اجتماعية ، تنافسية ،.... الخ(، ورغم اختالف الباحثين حول تصنيفات )أنواع( 

قدم تصنيفا اتفق عليه الكثير  من الباحثين من   Lavalمن جامعة   Gérard Vernaاليقظة اإلستراتيجية إال أن  

اليقظة التجارية :مكونات ثانوية أو نظم  فرعية و هي  بعده و بين أن اليقظة اإلستراتيجية تحتوي على

 La( ،اليقظة تنافسية ( La vielle technologique، اليقظة التكنولوجية ) (La vielle commerciale)التسويقية(

vielle concurrentielle)  و اليقظة البيئية ،)La vielle environnementale) و هذا النظم الفرعية مجتمعة مع ، )  

 2بعضها تشكيل نموذج القوى التنافسية ملايكل بورتر .

                     

 

 

                      

 
 .11. 10عبد الفتاح بوخمخم ، عائشة مصباح ، مرجع سبق ذكره،ص  1

2 : VERNA G ; La veille technologique: une ardente nécessite ; département de management ; université 

Laval http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/remag/PUB/veille.hlml,  02/02/2020, 18 :00h. 
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اتيجية حسب نموذج بورتر-I  (1 (شكل رقم  األنواع األربعة لليقظة االستر

 

 

 

 

 

 

 

  

 

source: VERNA G ; La veille technologique: une ardente nécessite ; département de management ; université Laval ; 

http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/remag/PUB/veille.hlm           ,  02/02/2020, 18 :00h  

 

ن بما فيهم املوزعون  و  املوردون ، بينما تختص  يتضح من الشكل السابق أن اليقظة التجارية تهتم أساسا بالزبائ

اليقظة التكنولوجية بظهور منتوجات وبدائل جديدة نتيجة للتطور التكنولوجي ، في حين تهتم اليقظة التنافسية 

باملنافسين الحاليين )داخل القطاع ( و املحتملين ، أما اليقظة البيئية فينصب اهتماما على ما تبقى من عناصر 

 :الخارجية، و فيما يلي بعض التوضيح حول هاته  األنواع   البيئة

  :اليقظة البيئية  -1

تهتم هذه اليقظة بمكونات البيئية الخارجية العامة أي العوامل غير املرتبطة مباشرة بمهنة املؤسسة ،وهي تشمل     

أن اليقظة   Thietart.و قد أوضح   1اليقظة االجتماعية ،اليقظة االقتصادية ، اليقظة السياسية ،و التشريعية 

 2البيئية تتم وفق السيروة التالية  

 

 

 
 .  حميد بن باديس،مستغانمجامعةبأستاذ حمو، محاضرة حول اليقظة االستراتيجية و القوى الخمس لبورتر    ، 1

2 THIETART  R.A, la stratégie d'entreprise ,formation et mise  en œuvre ,MC Graw Hill ,2eme tirage ,1986 ,p87 . 

 اليقظة التنافسية          

 

 

 

 

 اليقظة التكنولوجية          

 

 املنافسون املحتملون   

 منافسو القطاع          

 منتجو السلع البديلة          

 

 

 اليقظة تجارية  

 

 

 اليقظة تجارية  

      الزبائن     املوردون 

اليقظة البيئية      
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 سيرورة اليقظة البيئية : -I) (2شكل رقم

 

Source: THIETART R.A, La Stratégie d’entreprise, - formation et mise en ouvre , MC Graw Hill, 2eme tirage,1986, p87 

       

ورغم  للغاية ألنه يتعلق بجانب واسع جدا من بيئة املؤسسة ،  بصفة عامة يعد تطبيق اليقظة البيئية أمرا صعبا 

ذلك فالبد على املؤسسات أن ال تغفل و ال تهمل هذا النوع من اليقظة و أن تتعامل معه بنوع من الذكاء عند جمع 

 و معالجة و استعمال املعلومات التابعة لليقظة البيئية ملا تكتسيه من أهمية بالغة في التأثير

 على نشاط املؤسسة الحالي و املستقبلي .     

 :ة اليقظة التجاري -2

اليقظة التجارية )تسويقية ( تختص بالبحث عن املعلومات املتعلقة باالهتمامات األساسية للمؤسسة املتمثلة في 

 :الزبائن ،املوردين ،و األسواق ، و اليد العاملة املتوفرة في سوق العمل .و بالتالي تتعلق 

يتعلق بالتركيز على تطور احتياجات الزبائن على املدى الطويل ،وكذلك على تطور العالقة بين الزبائن  :الزبائن  -ا 

 و املؤسسة .

يجب تطور عرض املنتجات الجديدة ،تطور العالقة بين املوردين و املؤسسة ، إمكانية املورد منح :املوردين  -ب

 املنتجات التي تحتاجها بأقل التكاليف  

  :التنافسية اليقظة  -3
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هي البحث ،  املعالجة و نشر املعلومات املتعلقة بمنافس ي املؤسسة فاألمر  يتعلق بمراقبة و ترصد املنافسين  أي  

 1الداخلون الجدد املباشرين و غير املباشرين الحاليين و املحتملين .

ؤسسة من خالل فحص و فهم  إن تحليل املنافسين يشكل خطوة أساسية في عملية تحليل البيئة التنافسية للم

سلوك املنافسين ،و توقع أعمالهم املستقبلية و تحديد القوى التي تحدد توجهاتهم ، كما يسمح للمؤسسة بالكشف 

عن نقاط القوة التي تشكل فرصة للمؤسسة إذ أحسنت استغاللها   ،و من بين النقاط التي يركز عليها في اليقظة 

 :التنافسية نذكر مايلي 

 على موردي املنافسين . التعرف -

 معرفة مجاالت البحث و التطوير الخاصة باملنافسين . -

 قنوات التوزيع التي يستعملها املنافس . -

 املنتجات الجديدة للمنافسين . -

 2نوعية و درجة التهديدات التي يفرضها املنافس .-

 :اليقظة التكنولوجيا  -4

العلمي التقني و التكنولوجي و التأثيرات االقتصادية الحاضرة و املستقبلية من  تعرف بأنها مراقبة و تحليل املحيط  

اجل توقع املخاطر و التهديدات و فرص التطوير و بالتالي فهي اليقظة التي تكرسها املؤسسة بصفة خاصة للتطور 

 3التكنولوجي ،و مراقبة تطور البحث األساس ي أو القاعدي .

اتيجية   :دور اليقظة اإلستر

 :تساهم اليقظة اإلستراتيجية إلى حد كبير في الرفع من تنافسية املؤسسات االقتصادية من خالل مايلي 

  :التوقع  - 1

 وهو توقعات لنشاط املنافسين أو تغيرات املحيط 

 

 

 

 
 أستاذ حمو ، مرجع سبق ذكره .1 

  سعيد أوكيل، اليقظة التكنولوجية في بلدان النامية بين النظرية و التطبيق ،مداخلة ،جامعة الجزائر ،ص17-16. 2 

  أستاذ حمو، مرجع سبق ذكره .  3 
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  :االكتشاف  -2

معهم من اجل  اكتشاف منافسين جدد أو محتملين،املؤسسات التي يمكن شراؤها أو التي يمكن إقامة شراكة 

 التطوير و اكتشاف فرص في السوق .

  :املراقبة  -3

مراقبة تطورات عرض املنتجات في السوق ،التطورات التكنولوجية أو طرق اإلنتاج التي تسمح أو تستهدف النشاط   

 . التنظيمات التي تغير في إطار النشاط   ،

 :التعلم  -4

آلخرين )املنافسين( ، مما يسهل تقدير املشاريع ،وضع أسلوب تعلم خصائص األسواق الجديدة ، أخطاء و نجاح ا

 للتسيير أو بناء نظرة موحدة للمسيرين .

إذا فاليقظة اإلستراتيجية تلعب دور فعال في توفير املعلومات الالزمة عن مختلف املنافسين الحاليين و املحتملين  

 1رية ،التكنولوجيا املستعملة،أسعارهم...الخ ،منتجاتهم ،إستراتيجيتهم التسويقية و التجا:في جوانب عديدة 

و الثقافية و كل ما يؤثر على التنافس، بذلك فهي  القانونية ،االجتماعية ،وكل التطورات االقتصادية، السياسية

تساعد املسيرين في صياغة االستراتيجية التنافسية و في مراقبة مدى مالئمتها   مع البيئة التنافسية إلى غاية تحقيق  

 . 2وبالتالي أدائها االستراتيجي   نتائجها،

اتيجية  :املطلب الثاني   خلية  اليقظة االستر

سة على نظام يقظة استراتيجية أصبح من األشياء املفروغ  منها ملواجهة املنافسة ،أي تنظيم خلية إن حيازة املؤس

 اليقظة عملية مهمة و جوهرية ،تمكنها من الوصول إلى أهدافها بسالسة على اكتشاف اإلشارات ا 

 ضعيفة و اغتنام الفرصة املتاحة لها ،أو تفادي  التهديدات التي تتعقب طريقها .

اتيجية :أوال  ممثلو اليقظة االستر

يعتبر املتيقظ احد ممثلي عملية اليقظة وهو شخص يجيد االستماع ملا هو حادث خارج املؤسسة ، مهتمة  

و التيقظ ال يعمل وحده ،بل هو ينتمي  .األساسية تتجلى في كشف الفرص و التنبيه عن املخاطر املحدقة باملؤسسة  

 (I-3لشبكة من املشاركين في هذه العملية كما يبينه الشكل 

 

 
حول املنافسة و االستراتيجيات  زروخيفيروز، سكر فاطمة الزهراء ،دور اليقظة االستراتيجية في الرفع من تنافسية املؤسسات االقتصادية،امللتقى الدولي الرابع   1

 .12.ص2010/نوفمبر  8التنافسية  للمؤسسات الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية ،جامعة الجزائر، 

  زروخيفيروز،سكر فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكره ،ص  . 122
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اتيجيةI -3) (الشكل رقم                         : ممثلو اليقظة االستر

 

نظمات و  رتيبة حديد ،نوفيل حديد ،اليقظة التنافسية وسيلة تسييرية حديثة لتنافسية املؤسسة ،املؤتمر  العلمي الدولي حول األداء املتميز  للم: املصدر 

 .193،ص2005الحكومات ، جامعة ورقلة ،الجزائر ،مارس

من الشكل نالحظ أن جماعات اليقظة تتكون من املمثلين الذين لهم عالقة مباشرة مع عملية اليقظة ،و يمكن 

جمل ممثلي اليقظة في الجدول األتي مع أبراز دور و خصائص كل واحد منهم . و نلخص في الجدول التالي دور كل  

 1  :واحد منهم 

 

 

                          

 

 

 

 
من متطلبات نيل شهادة املاجستير ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير عالوي نصيرة، اليقظة االستراتيجية كعامل للتغيير في املؤسسة ،مذكرة ض  1

 . 88. ص  2011-2010قسم املوارد البشرية ،جامعة أبي بكر بلقا يد ،تلمسان ،
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اتيجية-I)  (1الجدول   ادوار ممثلو نظام اليقظة اإلستر

 الخصائص               الدور                            ممثلو اليقظة 

 متخذو القرارات االستراتجيين 

Les décideurs stratégique   

يعرضون على جماعة اليقظة  -

املستهدفة ذات األولوية األهداف 

 بالنسبة للمؤسسة . 

تحليل نتائج اليقظة و التي قدمت  -

 لهم في شكل سيناريوهات. 

البحث عن اإلبداع ،أي خلق أفضل  -

 املزايا التنافسية للمؤسسة .  

 تحديد جيد ألهداف املؤسسة . -

 

معرفة جيدة للتطورات الحاصلة في  -

 البيئة الخارجية .

 املدير   

Le directeur        

همزة وصل بين متخذي القرارات  -

 االستراتيجيين و جماعة اليقظة .

إعداد و اإلشراف على دفتر الشروط   -

. 

مسؤول عن تنظيم و سير عملية   -

 اليقظة .    

منشط جماعة اليقظة مع القدرة  -

 على العمل الجماعي . 

 

مهارات إدارية كالقدرة على تسيير  -

 وارد البشرية . امل

 

 املتيقظون الكبار   

Les vielleurs seniors  

تحليل ،تركيب و ترجمة املعلومات   -

 املجمعة .

املساهمة جماعيا في إعداد  -

 السيناريوهات .

تصحيح الخطوات املتبعة مقارنة مع   -

دفتر الشروط و التحقق من صحة 

القدرة على العمل الجماعي و على   -

 التفكير استراتيجيا .

 

القدرة على التحليل و التركيب  -

،وبشكل خاص القدرة على الرؤية 

 املستقبلية .
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السيناريوهات مقارنة مع البيئة  

 الخارجية .

 

املعرفة التامة بمحمل عملية اليقظة -

. 

 املتيقظون املشتركون 

Les veilleurs associés  

 تحديد مصادر املعلومات املجمعة .-

و استكشاف البيئة مع انجاز ترجمة    -

  تصفية أولوية لها .

املالحظة الجيدة )القدرة على البحث   -

و االستماع (،إضافة إلى روح 

 الفضولية.

الحيازة على مصادر  املعلومات   -

اإلستراتيجية ،مع القدرة على مشاطرة  

 املعلومات فيما بينهم . 

  قدرة التحكم في فائض املعلومات.  -

 العمال  

Les employés         

من بين العمال يوجد مستخدمين  -

دورهم هو دعم اليقظة،كأمين 

املكتبة،كاتب السر و غيرهم حيث 

يقومون بترتيب امللفات،إدخال 

املعلومات في املوزع،حيث يقدمون بها 

دعما ملرحلة جمع و مرحلة معالجة  

   املعلومات. 

 نشاط حيوي دائم في العمل . -

 

 روح عمل جماعية عالية . -

 

أهمية اليقظة التنافسية في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة)دراسة حالة مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية،اعمال غير نحاسية رتيبة، : املصدر 

 81،ص2003-2002الجزائر،منشورة،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة 

صحيح أن املمثلين املذكورين في الجدول أعاله لهم عالقة مباشرة بعملية اليقظة ،لكن نتائج هذه العملية ال تبقى  

حكرا عندهم و إنما لجميع العمال الحق في معرفة تلك نتائج،وصحيح أن هؤالء املمثلين لهم خبرة و مهارة مهنية 

ا من مشاركة جميع العمال على اختالف مستوياتهم التنظيمية في هذه العملية ،فمن  عالية،ولكن هذا ال يمنع بتات

 1يدري من أين تأتي املعلومة التي نبحث عنها . 

 
الجزائرية،اعمال غير منشورة،كلية العلوم أهمية اليقظة التنافسية في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة)دراسة حالة مؤسسة الخطوط الجوية نحاسية رتيبة ،  

 االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الجزائر،2002-2003،،ص1.81-80 
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اتيجية :ثانيا   معلومات اليقظة اإلستر

التغيرات التي  إن هدف اليقظة اإلستراتيجية هو تحصيل املعلومات التي تساعد املنظمة على التعرف على أهم 

تحدث في محيطها الخارجي ،خاصة تلك املعلومات التي تنبؤها باألحداث التي يمكن أن تقع في املستقبل،وهذا من 

اجل اتخاذ القرارات الالزمة و الطفر بالفرص املتاحة و تالفي األخطار التي يمكن أن تحدث،لهذا فان املعلومات  

 ة .تمثل املورد األساس ي لليقظة اإلستراتيجي

 :وفي هذا املجال يمكن تمييز األنواع األساسية للمعلومات التي تستهدفها اليقظة اإلستراتيجية كاألتي 

وتضم املعلومات التي تنتجها املنظمة و توجهها الستعمالها الداخلي،و تكتس ي معرفة هذا  :معلومات التحكم -1

بأداء أحسن املنظمات،ويتم تسيير هذه املعلومات عن  النوع أهمية بالغة كونها تمكن املنظمة من أن تقارن أدائها 

طريق النظم املعلوماتية كنظم معلومات املوارد البشرية أو نظم اإلنتاج  و نظم الجودة،غير أنها نظم اإلنتاج ونظم 

 الجودة،غير أنها ال تمثل وزن كبير بالنسبة لليقظة اإلستراتيجية و تعتبر معلومات مدعمة فقط .

وهي املعلومات التي أنتجت داخل املنظمة ووجهت الستعمال الخارجي،أي موجهة ألفراد و  :تأثير معلومات ال-2

مجموعات خارج املنظمة كالعميل و املورد،وتعتبر نظم املعلومات التسويقية من األنظمة التي تقوم بتسييرها.وتبقى 

 .     1هي مجرد معلومات مدعمة ملعلومات اليقظة اإلستراتيجية 

تمثل عالمات اإلنذار املبكرة املعلومات التي تحمل االعتقاد انه يمكن أن يبدأ حدث من   :مات اإلنذار املبكرة  عال -3

املحتمل أن تكون له منفعة كبيرة بالنسبة لألشخاص املسؤولين في املؤسسة،فكلما كانت عالمة اإلنذار توقعية 

   ANSOFشارات الضعيفة وهي العبارة املستخدمة من قبل  كلما كانت عالمة ضعيفة الشدة،و يمكن التعبير عنها باإل 
2   

                   

 

 

 

 
                 

1 سعيد كرومي ،احمد عمير ستي،أهمية اليقظة اإلستراتيجية في تحسين القرارات اإلستراتيجية و التنافسية للمؤسسة،امللتقى الدولي الرابع حول  

 08/09ن باديس،مستغانم،املنافسة و االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية،جامعة عبد الحميد اب

  1 اكتوبر2010،ص6. 
و  جزائر،امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة بلعزوز بن علي،فالق صليحة، دولر اليقظة االستراتيجية في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة وواقعها في ال    2

 .4،ص2010نوفمبر 8/9االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية،جامعة الشلف،
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 أنواع املعلومات التي يتحتم على املنظمة االهتمام بها : ) I) 4-الشكل                               

                                                                       

 

                   

 

 

 

 

 

عمير ستي،أهمية اليقظة اإلستراتيجية في تحسين القرارات اإلستراتيجية و التنافسية للمؤسسة،امللتقى الدولي الرابع حول  سعيد كرومي،احمد  :املصدر 

 08/09د ابن باديس،مستغانم،املنافسة و االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية،جامعة عبد الحمي

. 6،ص2010اكتوبر   

 

اتيجية :املطلب الثالث  سيرورة عملية اليقظة االستر

كما لها نظام و أساليب لتشغيلها ،مما يكسبها   إن اليقظة االستراتيجية عملية تقوم على مجموعة من الخطوات،

  مزايا عديدة    

 

اتيجية   :طرق ووسائل اليقظة االستر

اتيجية :أوال   طرق اليقظة االستر

توجد طرق ووسائل عديدة لليقظة التي تمنح للمؤسسة إمكانية الحفاظ على موقع تنافس ي قوي و امتالك ميزة 

 :تنافسية دائمة ،ومن أهم الطرق 

تعتبر املعايرة طريقة للمقارنة على أساس معايير مرجعية يمكن االعتماد عليها :  Benchmarkingطريقة املعايرة -أ 

في السبعينات لصد املنافسة الدولية في سوق   Rank Xeroxفي اكتشاف االنحرافات اإلستراتيجية ابتدعتها شركة 

طرق مقارنة بتلك املتعلقة على أنها عملية مستمرة لتقييم منتجاتنا و خدماتنا و ال   Kearnsآالت الناسخة و يعرفها  

 إشارات اإلنذار     

 المبكرة         

معلومات خارجية موجهة  

ألغراض داخل  

     المنظم   

 معلومات التأثير    

 التي أنتجت بغرض  

 التأثير على        

 على جهات خارجية    

          

   

 البيئة الداخلية للمنظمة          

 معلومات التحكم التي أنتجت داخل   

 المنظمة ألغراض داخلية          
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باملنافسين األكثر جدية أو باملؤسسات الرائدة . وتنتهي هذه الطريقة إلى أسلوب التحسين املستمر الذي يعتبر 

بدوره بعدا متميزا من أبعاد الجودة الشاملة ووفقا لهذه الطريقة تقوم املؤسسة باختيار مؤسسة رائدة تكون 

 مي إليه أو حتى خارجه وتقيس أدائها مقارنة بأداء هذه املؤسسة النموذجية .األفضل في مجال النشاط الذي تنت

والهدف من هذه الطريقة هو إنشاء معيار جديد اعلى يقاس عليه أداء املؤسسة و تحديد نموذج تتعلم منه كيف 

بها أو تتفوق  يكون التحسين و بمجرد ما يتم تحديد املؤسسة النموذج الذي يقيس أدائها يتحدد الهدف بان تلحق

 :عليها من خالل التحسينات التي سترجى على العمليات املناسبة و تتضمن عملية املعايرة املراحل التالية 

 تحديد العملية التي تحتاج إلى تحسين . -

 تحديد أفضل مؤسسة تتميز في أداء العملية.-

 تجميع معلومات عن هذه املؤسسة.-

 .  1الفرق بين أدائها في املؤسستين و أسبابه تحديد البيانات ودراسة  -

 تحديد أهداف و خطة التحسين للتساوي باملنافس أو التفوق عليه . -

 تشكيل فرق عمل متكاملة تضم العاملين املرتبطين بالعملية موضع التحسين . -

 تنفيذ عملية التحسين و مراقبة التقدم .-

ة ييهئ رؤية بشان ماذا يفعل املنافسون، تجدر اإلشارة إلى إن طريقة  إن اختيار املؤسسة الرائدة في مجال الصناع

املعايرة تزداد أهميتها عندما تدرك املؤسسة آن هناك فجوة في األداء بين ما يجب أن يكون وما هو كائن وبين ما  

أو يجب  يؤديه منافس متميز أو نموذجي و بين ما تؤديه مؤسسة وقد تمثل فجوات األداء مشكالت يجب حلها 

استكشافها لذلك يتطلب األمر مراقبة مستمرة إلدراك هذه الفجوات و تحليل أسبابها و اتخاذ اإلجراء املناسب 

     2للتعامل معها .

أي القياس على أساس علمي ووصف األشياء وصفا كميا ،وهي مرتبطة بالقياس املرجعي،وأول   :القياس العلمي  -ب  

.ويهدف هذا القياس 1975في سنة   Braunو  Nalimonمن اكتشف القياس العلمي و أسس مجلة خاصة بها هما 

حسين األداء ،و القياس إلى تحديد مجموعات مختلفة من الباحثين العاملين و تقييم املحرز في أبحاثهم و من اجل ت

 :العلمي يتعلق بالتخصصات التالية 

 علم اجتماع العلوم ،دراسة االوساط العلمية.:العلوم االجتماعية  -

 
   . 282،ص2009/04،عدد تشوار خير الدين ،اليقظة التنافسية و أهميتها في املؤسسة،املجلة الجزائرية العلوم القانونية و االقتصادية  1

 . 84نحاسية رتيبة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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             1اقتصاديات البحث و االبتكار . -

اتيجية:ثانيا   وسائل اليقظة اإلستر

سهل للمؤسسة عمل البحث عن املعلومة  للقيام بعملية اليقظة يتطلب تواجد وسائل فعالة و تقنيات حديثة ت

      2بأسرع وقت و من أهم هذه األدوات 

وهي عبارة عن املعدات املستخدمة إلدخال املعلومات و خزنها و نقلها و تداولها و استرجاعها    :األجهزة و املعدات    -ا

   3تسجيل البيانات عليها .و استقبالها و بثها للمستفيد ،وهي تمثل األجزاء املادية امللموسة التي يتم 

هي املكونات الالمرئية التي تتولى إدارة موارد الحساب و معالجة و تخزين و استرجاع ونقل البيانات  :البرمجيات -ب
4 

كما يطلق اسم برمجيات على كل أصناف البرامج الضرورية لتشغيل الحاسوب وتنسيق وحداته وتسمى برامج نظام 

لتطبيقية التي يستفيد منها املستخدم النهائي و هاذان الصنفان يعتبران من أهم تصنيفات  إضافة إلى تلك البرامج ا

 . 5البرمجيات

تعد االنترنيت شبكة ضخمة من الحواسيب تمتد عبر الكرة األرضية لتصل مع بعضها البعض وهذا   :االنترنيت    -ج

الخاصة و يمكن ملستخدمي هذه الحواسيب يتضمن املاليين من الشبكات و الشركات و الحكومات و حتى الشبكات  

في الشركات و عند األفراد استخدام حواسيب أخرى للعثور على معلومات أو التشارك في ملفات و ذلك بسبب 

.وتقدم شبكة االنترنيت العديد من الخدمات     6وجود نظام و بروتوكوالت يمكن أن تحكم و تسهل عملية التشارك   

 :ت يمكن ذكرها فيملستخدميها ،هذه الخدما

وهي من أهم الخدمات التي تقدمها الشبكة و أشهرها،فمن خالله يسمح للمستخدمين    :خدمات البريد االلكتروني  -

 :تبادل املرسالت بين األفراد من أطراف  العالم وبسعر زهيد وبسرعة فائقة.وللبريد االلكتروني عدة مميزات 

 سرعة وصول الرسالة للمستقبل . -

 ضياع الرسالة االلكترونية .عدم  -

 
udreybaneyx, Introduction la scientométrie .site web  : //controverses.ensmp.fr/wordpress/wp A 1 

content/uploads/2011/01/Audreyx2011dec-pdf.25/02/2020,21 :00h. 

    //controverses.ensmp.fr/wordpress/wp content/uploads/2011/01/Audreyx2011dec-pdf.25/02/2020,21 :00h. 

  جمال داود سليمان، اقتصاد املعرفة ،دار  البازوري ،عمان األردن،2009 ،ص 109 .2 

  غسان قاسم داود الالمي، أميرة شكر  وليالبياي،تكنولوجيا معلومات في منظمات أعمال-االستخدامات  التطبيقات،دار الورق،عمان-األردن ،ص19  3 

  محمد الصيرفي،إدارة  تكنولوجيا املعلومات، دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،مصر،2009  ،ص 1394

،أطروحة طه حسين نوي، التطور التكنولوجي ودوره في تفعيل إدارة املعرفة بمنظمة األعمال )دراسة حالة املديرية العامة ملؤسسة اتصاالت الجزائر

 الدكتوراه،جامعة الجزائر ،2011،ص110. 5 

  عامر إبراهيم قندليجي،عالء الدين عبد القادر  الجنابي،نظم املعلومات اإلدارية،دار املسيرة ،عمان -االردن.2008ص433.  6 
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 يمكن إبقاء الرسائل االلكترونية على حالها أو طبعها  ،كما يمكن إعادة إرسالها.  -

يستخدم هذا البروتوكول عند تبادل املعلومات بين الحواسيب سواء تعلق   :  FTPبروتوكول نقل امللفات و تبادلها    -

األمر بنصوص أو برامج أو صور أو غيرها ،ويمكن عبر هذا البرتوكول طبع املعلومات من حواسيب أجنبية خارجية  

لحاسب على الحواسيب الخاصة و بالعكس،ومن أهم خصائص هذا البرنامج العمل بشكل تفاعلي بين املستفيد و ا

أي تحقيق شخصية  IDاملضيف على الجانب اآلخر  من الشبكة ،ومن خصائصه أيضا أن يكون لك ما يعرف ب 

       1ورقم حساب و عنوان البريد االلكتروني وكلمة عبور تملك من االستفادة من الجهاز على الطرف األخر .   

لكتروني،االستخدام عن بعيد،مجموعات  املؤتمر اال:وهناك العديد من الخدمات ال تعد وال تحص ى منها 

املناقشة،الدليل االلكتروني،برامج التعليم و التسلية،التصوير الطبي،الحقيقة االفتراضية،التصفح بالصوت من 

    2خالل االنترنيت،إمكانية إجراء محادثة هاتفية تلفزيونية،إمكانية التصوير بكمرات الفيديو.

هر حديثا،و الذي يتم من خالله تجميع اكبر قدر  من املعلومات مرتبطة مع بعضها  هذا النوع ظ  :بنوك املعلومات  -د

 3البعض،وتخزينها حسب الفئة بحيث يمكن استرجاعها بسرعة لتسهيل االستفادة منها . 

اتيجية -  :مراحل اليقظة اإلستر

 :لتالية يتطلب من أي مؤسسة للقيام بنشاطات اليقظة اإلستراتيجية ضرورة املرور باملراحل ا

تتمثل املرحلة األولى في ضرورة تحديد االحتياجات الحقيقية من  :التعبير عن االحتياجات من املعلومات  -1

املعلومات،وذلك قبل الشروع في مرحلة البحث عنها،فالقيام باليقظة يستدعي أوال التعريف باالحتياجات من 

 تشخيص الدقيق في عمق نشاطات املؤسسة . املعلومات من الواقع الداخلي للمؤسسة،وذلك عن طريق ال

في هذه املرحلة يتم تحديد العاملين الذين سيقومون بمهمة  :تحديد القائمين على اليقظة اإلستراتيجية  -2

اليقظة،فهؤالء يجب أن يكونوا على اتصال مباشر بمصادر املعلومات املمكنة،كما يجب أن يكونوا على درجة كبيرة 

ه ملا يحدث في محيط املؤسسة،مع قدرتهم كذلك على االتصال بسهولة لبلوغ اكبر قدر من من التيقظ و االنتبا

املعلومات ،ولكن حتى يتسنى لهؤالء العاملين تأدية مهمتهم بنجاح يجب أن يلقوا التحفيز الالزم من قبل إدارة  

 املؤسسة    .

 :لفة  منها يتم جمع املعلومات من مصادر مخت :البحث عن املعلومات و جمعها  -3

 من ميدان عمل املؤسسة عن طريق عالقاتها مع املوردين و الزبائن . -

 الدوريات العلمية و التقنية و االقتصادية ،وتلك املتعلقة بالتسيير. -

 
 2010،دراسة ميدانية على األكاديمية الدولية االسترالية- استخدام تكنولوجيا املعلومات على أداء املوارد البشرية العتبي، اثرعزيزة عبد الرحمان  1

 .34ص،

  بالل خلف السكارنة، الريادة و إدارة منظمات األعمال، دار املسيرة ،عمان-األردن،2008 ،ص252. 2 

  إيمان فاضل السامرائي،هيثم محمد الزعبي، نظم املعلومات اإلدارية،دار  الصفاء للنشر و التوزيع،عمان األردن،2004 ،ص26. 3 
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 شهادات االختراع .-

 قواعد البيانات.-

 املؤتمرات ،امللتقيات ،املعارض و الصالونات.-

 املعلومات غير الرسمية . -

 املعايير و اإلجراءات.-

 املصادر الداخلية للمؤسسة. -

بعد تجميع مختلف البيانات و املعلومات يتم معالجتها حسب  :تحليل ،معالجة و املصادقة على املعلومات  -4

االحتياجات املحددة في البداية ،هذه املعالجة تسمح باستخراج املعلومات املهمة ،ثم يتم املصادقة عليها من طرف  

ير في املجال ،فهذا الخبير هو الذي يقرر ماهي املعلومات املهمة من غير املهمة أو تلك التي مازالت تحتاج إلى مزيد  خب

من املعالجة فهذا الشخص يحكم الخبرة و املعرفة التي يمتلكها تعطى له بعض الصالحيات في اختيار املعلومات 

   املحصلة ثم املصادقة عليها .         

إلى حد هذه املرحلة لن تكون هناك استفادة من تلك املعلومات املحصلة ما لم يتم نشرها    :لومات اليقظةنشر مع-5 

التسويق،البحث و التطوير :ملستخدميها في املؤسسة ،فنتائج تحليل البيانات تمثل أداة عمل في مختلف املصالح 

تحقيق االستفادة منها في اتخاذ القرارات  ،املصلحة التجارية...الخ،لذلك يجب نشر املعلومات بسرعة حتى يتم

 املختلفة.

في النهاية يتم تقييم عمل اليقظة ،من خالل تعديل و إعادة توجيه  :تقييم و تعديل اليقظة اإلستراتيجية  -6

      1الوسائل و األهداف اإلستراتيجية املسطرة .

 :املراحل السابقة من خالل الشكل املوالي ويمكن تلخيص

 

 

 

                  

  

 
ماجستير،قسم  ،مذكرة دراسة حالة شركة -مرمي مراد، أهمية نظم املعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الجزائرية 

 العلوم االقتصادية،فرحات عباس،سطيف،ص 131-130. 1 
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اتيجيةاليقظة   : مراحل(I-5)الشكل                                    االستر

 

 

 

 ،مذكرة دراسة حالة شركة -أهمية نظم املعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة الجزائرية ،مرمي مراد:املصدر 

 . 132ص.ماجستير،قسم العلوم االقتصادية،فرحات عباس،سطيف

 

 

 املبحث الثاني: ماهية امليزة التنافسية 
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تعد املنافسة ظاهرة تالزم ظهورها مع التطور السريع الذي عرفته االقتصاديات إلى جانب ما أفرزته ثورة 

االتصاالت و املعلومات، كل هذا اكسب املؤسسات قدرة اإلبداع و االبتكار مستخدمة في ذلك جميع الوسائل  

افسين، و أن تحقيق ذلك يتطلب التحسين الكفيلة بضمان تنافسية أعلى وقدرة اكبر على املواجهة و التصدي للمن

و التميز  املستمرين ألدائها لالحتفاظ باملواقع املهمة ومنه ضرورة امتالكها للمزايا التنافسية التي تؤهلها لذلك 

 .سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق ملختلف املفاهيم املتعلقة بامليزة التنافسية  

أنواعهاامليزة التنافس تعريفاملطلب األول:   ية و

 تعريف امليزة التنافسية:

اختلف االقتصاديين في إعطاء مفهوم دقيق وموحد للميزة التنافسية، لكن في مجملها هدفت إلى معنى واحد و هي 

الخاصية أو الخصائص التي تميز املؤسسة عن غيرها من املؤسسات املنافسة، و تحقق لها موقفا قويا بين األطراف  

 املختلفة.

امليزة التنافسية على أنها "طريقة نظامية للنظر إلى سلسلة النشاطات التي تؤديها  PORTERحيث يرى  •

املؤسسة ،بحيث يمكن من خاللها فهم املصادر الحالية و املحتملة للميزة التي تحققها املؤسسة عن  

 1منافسيها ".

املنظمة من خالل االستخدام الكفء  على أنها" املركز   الفردي الذي تطوره 1990في READو لقد عرفها  •

 2و الفعال ملواردها و مهاراتها مقارنة باملنافسين ."

فيرى امليزة التنافسية على أنها "مقدرة املنظمة على أداء التنافسية بالشكل الذي يصعب   KOTLERأما  •

على خلق قيمة في غلى منافسيها تقليده ،ويمكن تحقيق امليزة التنافسية بواسطة تنفيذها لوظائف تعمل 

 . 3مجاالت تقليل الكلف مقارنة بمنافسيها أو العمل على أدائها بأساليب تقود إلى التمييز 

 

من هذه التعاريف نستنتج أن تعريف بورتر أكثر داللة و إقناعا ألنه يركز على جوهر  امليزة التنافسية إال و هو 

ة ينصرف إلى الكيفية التي تستطيع املنظمة أن تميز نفسها  التجديد و اإلبداع، كما نجد أن معنى امليزة التنافسي

عن منافسيها و تحقيق التفوق و التميز عليهم،و تحقيقها )امليزة التنافسية( هو محصلة العديد من العوامل  

املختلفة في أنماطها و درجة تأثيرها و بعض هذه العوامل نجد انخفاض التكلفة و تحسين الجودة و طول الخبرة ،و 

ليه يمكن تعريف امليزة التنافسية على أنها قدرة املنظمة على اكتساب عنصر التفوق مقارنة بمنافسيها،من خالل ع

 
  نبيل مرس ي خليل، امليزة التنافسية في مجال األعمال ،مركز  اإلسكندرية للكتاب،مصر ،1998،ص 88.   1 

وم التجارية  حليمي المية، دور اليقظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي في تعزيز  تنافسية املؤسسات الصغيرة و املتوسطة،مذكرة ماجستير،كلية العل 2

 . 106،ص 2009-2008و علوم التسيير،جامعة بوقرة بومرداس، 

3 شيخ فؤاد نجيب و بدر، فادي محمد،العالقة بين نظم املعلومات و امليزة التنافسية في قطاع األدوية األردنية،مجلة اإلدارة العامة املجلة 

.634،ص2004،السعودية ،سبتمبر،3،العدد44رقم  
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االستغالل األمثل لإلمكانيات و املوارد الفنية و املادية و التنظيمية و املعلوماتية باإلضافة إلى املهارات و الكفاءات  

 ا التنافسية .   التي تمكنها من تصميم و تطبيق إستراتيجيته

   :أنواع امليزة التنافسية 

 :يرى أن بورتر أن امليزة التنافسية تنقسم إلى ثالثة أنواع 

وتعني قدرة املؤسسة على إنتاج منتج بأقل تكلفة مقارنة باملنافسين ،مما يؤدي في النهاية  :ميزة التكلفة األقل :أوال

التكلفة األقل ليس ممكن في كل ظروف ،و بالتالي ضرورة توفر إلى تحقيق عوائد اكبر ،إن الحصول على نفس 

 مجموعة من الشروط .

 :نوردها فيما يلي  :الشروط الواجب توفرها لتطبيق ميزة التكلفة األقل  -1

 وجود طلب مرن على السلعة ،حيث يؤدي التخفيض في السعر إلى زيادة مشتريات املستهلكين للسلع . -

 . نمطية السلع املقدمة -

 عدم وجود طرق كثيرة لتمييز املنتج .-

 وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة لكل املشترين . -

       1محدودية تكاليف التبديل )منتج مؤسسة ما بمنتج مؤسسة أخرى( ،أو عدم وجودها باملرة بالنسبة للمشترين . -

قل فانه يجب أن تتم مراقبة عوامل تطور للحصول على ميزة التكلفة األ :الحصول على ميزة التكلفة األقل  -2

 :التكلفة و التي تتمثل فيمايلي 

اقبة الحجم - أي مراقبة حجم املنتجات التي تنتجها املؤسسة نتيجة التوسع فيها ،و بالتالي التوسع في   : مر

 2األسواق،و كذلك الحصول على وسائل إنتاج جديدة مما يؤدي إلى تخفيض في التكاليف .

  لى األنشطة األخرى للمؤسسة. وينبغي اإلشارة إلى أن السعي وراء زيادة حجم اإلنتاج،يجب أن ال يؤثر ع

اقبة التعلم   - أي مراقبة و تحديد أهدافه،ويتم ذلك بمقارنة درجة التعلم باملؤسسة مع املعايير املعمول بها في    :  مر

القطاع،إال انه ال ينبغي التركيز على تكاليف اليد العاملة فقط ،بل ضرورة النظر  إلى العاملين باملؤسسة كمصدر 

 علم تؤدي إلى تخفيض في التكلفة .للمعرفة و اإلبداع،وبالتالي فان مراقبة الت

ابط - اقبة الرو املقصود بالروابط هنا ،هي تلك املوجودة بين األنشطة املنتجة للقيمة بهدف استغاللها و   :مر

 تخفيض التكاليف ،و بالتالي حصول املؤسسة على ميزة تنافسية .

 
  نبيل مرس ي خليل، امليزة التنافسية في مجال األعمال ،مركز  اإلسكندرية ،للكتاب مصر،1908،ص116.   1 

ses concurrents et maintenir son avance, Dunod ,Paris ,1999,p128  M.Porter, l'avantage concurrentiel comment  devancer 2  
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اقبة اإللحاق    - ة املهمة و املنتجة للقيمة،و الهدف من  و املقصود باإللحاق هو تجميع )إلحاق(  بعض األنشط   :مر

ذلك استغالل اإلمكانيات املشتركة،أو تحويل معرفة كيفية العمل في تسيير نشاط منتج للقيمة،و بالتالي فان  

 مراقبة اإللحاق تؤدي إلى تخفيض  التكاليف .

 :إضافة إلى العوامل األربعة السابقة هناك عوامل أخرى نذكرها بانجاز و هي      

 مراقبة اإلجراءات -

 مراقبة التكامل . - 

 مراقبة استغالل الطاقات املتوفرة لدى املؤسسة . -

 املوقع الجغرافي ،القرب من املوردين ،املستهلكين ... :مراقبة التموقع  )التموضع( مثل  -

 مراقبة العوامل املؤسساتية )دور الدولة ،القوانين و التشريعات..(. -

 1مراقبة الرزنامة . -

إن مراقبة عوامل تطور التكلفة ضرورية، لكن يجب على املؤسسة التي تسعى للحصول على ميزة التكلفة األقل إلى 

 تفادي بعض األخطاء ،والتي تؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان هذه امليزة .

 :و تتمثل فيما يلي :األخطاء الواجب تفاديها  -3

البيع، الخدمات،   :املتعلقة بالتصنيع، وإهمالها لتكاليف بعض األنشطة األخرى، مثلالتركيز على تكلفة األنشطة    -

 التطوير التكنولوجي، رغم اهميتها.

 إهمال أنشطة التدوين.    -

 الصيانة .:إهمال األنشطة الصغيرة أو غير املباشرة، مثل  -  

 الفهم الخاطئ لعوامل تطور التكاليف. -

 ط، وخاصة تلك املوجودة مع املوردين و كذلك بين األنشطة فيما بينها.النقص في استغالل الرواب -

 تخفيضات متناقضة في السر . -

 التفكير في الهامش و إهمال -

 البحث عن وسائل جديدة .         -

 
136.-M.Porter, op.cit ,pp128 1  
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 1تهديد التميز ،وذلك إذا تم إلغاء املصادر  التي تجعل املؤسسة فريدة في نظر املستهلك. -

نعني بها "قدرة املؤسسة على تقديم منتج مختلف عن املنتج أو املنتجات التي يقدمها املنافسون :ميزة التمييز  :ثانيا  

إن القيمة املضافة للمنتج يجب أن تؤثر على قرار  املستهلك بشراء السلعة و يحقق له . 2من وجهة نظر املستهلك "

 الرضا عليها .

 في كل الظروف، وبالتالي ضرورة توفر مجموعة من الشروط . إن الحصول على ميزة التمييز ليس ممكن

 :نوردها فيمايليالشروط الواجب توفرها لتطبيق ميزة التمييز: -1

 سلعة او خدمة(، وبدرجة تميزه عن غيره من املنتجات.)عندما يقدر املستهلكون قيمة االختالفات في املنتج  -

 املستهلك.تعدد استخدامات املنتج وتوافقها مع حاجات  -

                     3عدم وجود عدد كبير من املنافسين يتبع نفس استراتيجية التمييز.  -

للحصول على ميزة التمييز، فان ذلك يرجع الى توفر مجموعة من العوامل   :الحصول على ميزة التمييز  -2

 4:،تدعى بعوامل التمييز، وهي كما يلي

يمكن ان تعتبر اإلجراءات التقديرية عامال رئيسها على تمييز املنتجات، و تتمثل هذه :اإلجراءات التقديرية -

وكذلك الكيفية التي تمارس بها، وقد يكون تميز املنتج    اإلجراءات في اختيار األنشطة التي يجب ان يعتمد عليها،

 خصائص و كفاءة املنتجات، الخدمات املقدمة ،وجودة وسائل اإلنتاج...الخ . :في عدة اشكال منها 

ابط- يمكن ان يأتي تمييز املنتج من خالل الروابط املوجودة بين األنشطة ،هذه الروابط التي تأخذ  : الرو

 :االشكال التالية 

أي ان التنسيق بين األنشطة املرتبطة فيما بينها ،وذلك من اجل تلبية حاجيات :الروابط بين أنشطة املؤسسة  -

 املستهلكين .

يمكن ان تنفرد املؤسسة باملنتج املتميز ،نتيجة الروابط املوجودة بين املؤسسة و   :الروابط مع املوردين-

مورديها ،حيث انه باإلمكان تقليص مدة تطوير نموذج جديد من خالل التنسيق بينهما ،او من خالل استغالل 

  :افضل لألنشطة املشتركة بين املؤسسة و قنوات التوزيع ،ومن امثلة هذه الروابط 

 ملوزعين .تكوين ا •

 تمويل االستثمارات في قنوات التوزيع و األنشطة التكميلية . •

 
1 M.Porter. Op.Cit  .pp 174-150. 

 . 52،ص2003الطريق الى منظمة املستقبل ،بحوث و دراسات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،القاهرة ، :عادل زايد، األداء التنظيمي املتميز  2
 .238،ص2003نبيل محمد مرس ي، اإلدارة االستراتيجية تكوين و تنفيذ استراتيجيات التنافس، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية ،  3

4 M.Porter, op.cit,pp158-161. 
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الرزنامة املقصود هنا انه يمكن ان تأتي خاصية التمييز ،نتيجة التاريخ الذي بدأت فيه املؤسسة   •

ممارسة نشاطها، حيث نجد في الغالب ان املؤسسات التي كانت السباقة في الدخول الى قطاع 

 ذه امليزة .الصناعة تكون لها ه

ويجب اإلشارة هنا الى ان السبق في دخول بعض القطاعات ليس دوما يحقق ميزة التمييز، حيث يكون  •

فيها التأخر عن الدخول مفيدا، وهذا لكون اما التكنولوجيا املستخدمة سريعة التغير او حديثة او 

 ألسباب أخرى .

وقعها وذلك من خالل قربها من املستهلكين املوقع )املوضع( قد تكون ميزة التمييز للمؤسسة نتيجة م •

 مثال، حيث يمكنها تقديم املنتجات التي يحتاجها املستهلك وخدمات ما بعد البيع في اقرب اآلجال .     

يؤدي التكامل الى حصول املؤسسة على ميزة التمييز، حيث تتوجه املؤسسة نحو أنشطة جديدة منتجة  :التكامل

كون خلفيا )من خالل قيام املؤسسة بإنتاج املواد األولية بوسائلها الخاصة( او اماميا  للقيمة، هذا التكامل قد ي

 )من خالل قيام املؤسسة بعملية التوزيع بوسائلها الخاصة(، مما يجنبها الجزء الى الغير.

 :إضافة الى العوامل السابقة، هناك عوامل أخرى نوجزها فيمايلي 

التمييز لنشاط منتج للقيمة بمجرد ان يكون هذا النشاط مشترك لعدة   حيث يمكن ان تنشا خاصية :االلحاق-

 وحدات تابعة لنفس املؤسسة.

 التعليم: حيث يؤدي التعليم الجيد الى تمييز املنتج.-

 اذ يمكن ان يؤدي الحجم الكبير لنشاط معين الى ممارسته بطريقة متميزة. :الحجم-

 العوامل املؤسساتية.-

ان العوامل السابقة الذكر هي الكفيلة بحصول املؤسسة على ميزة التمييز، وتختلف أهمية هذه العوامل حسب  

قطاع النشاط الذي تنتمي اليه املؤسسة، كذلك يجب على املؤسسة التي تسعى وراء الحصول على ميزة التمييز الى  

 ذه امليزة.تفادي بعض األخطاء، والتي تؤدي مع املرور الوقت الى فقدان ه

 : ومنها مايلي  األخطاء الواجبة تفاديها:-3

التميز املفرط: أي يجب ان تتعدى جودة املنتج احتياجات الزبائن مثال، الن املؤسسة في هذه الحالة تكون هدفا -

 سهال للمؤسسة التي تملك منتج وجودة مناسبة وسعر منخفض.

 سعر إضافي مرتفع.-

 عدم معرفة تكلفة التمييز.-
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 1ركيز الشديد على املنتج، أي االهتمام بالناحية الفيزيائية للمنتج فقط. الت-

هي تحقيق ميزة تنافسية على أساس تخفيض عنصر الزمن و ذلك من خالل عدة :ميزة اختصار الوقت  :ثالثا 

 : عناصر أهمها 

 وتكاليف اإلنتاج.تخفيض زمن دورة تصنيع املنتجات وبالتالي تخفيض كل من تكاليف التخزين  •

 تخفيض مدة تسليم الطلبية. •

 تخفيض زمن التحويل او تغيير العمليات اإلنتاجية. •

 االلتزام بجداول زمنية محددة في التعامل مع الزبائن. •

من خالل ما تم طرحه حول األنواع يتبين لنا بان الحصول على نوع من أنواع هذه امليزة سواء كانت تكلفة اقل او 

املنتج، فان ذلك يتوقف على مدى توفر غياب مجموعة من الشروط والعوامل املساعدة من اجل الوصول تمييز في  

الى تلك امليزة كذلك ينبغي على املؤسسة تجنب األخطاء املشار اليها التي قد تقع فيها، ويمكن ان نلخص أنواع امليزة 

  :التنافسية في الشكل التالي

 يزة التنافسية( أنواع املI-6الشكل رقم)

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2011-2010، 3شتاتحة عائشة، أهمية تدريب املورد البشري ودوره في تحقيق امليزة التنافسية، مذكرة دكتوره غير منشورة، جامعة الجزائر :املصدر  

 

 

 
1  M.Porter.op.cit-pp 199-200. 
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 محددات امليزة التنافسية  :املطلب الثاني

حجم امليزة   وهما:حدد نبيل مرس ي خليل في كتابه امليزة التنافسية في مجال االعمال متغيرين او بعدين هامين 

    ونطاق التنافسالتنافسية 

 أوال: حجم امليزة التنافسية

و ميزة تتحقق االستمرارية امليزة التنافسية للمؤسسة )اذا كان بإمكانها املحافظة عليها سواء ميزة التكلفة األقل ا

تمييز املنتج(، في ظل مواجهة املنافسين املوجودين في قطاع النشاط، وبشكل عام كلما كانت امليزة اكبر كلما تطلبت 

جهودا اكبر من املؤسسات املنافسة للتغلب عليها، ومثلما هو الحال بالنسبة لدورة حياة املنتجات الجديدة، فان 

 :ا هو مبين في الشكل املوالي للميزة التنافسية دورة حياة هي األخرى كم

 دورة حياة امليزة التنافسية : (I-7شكل رقم)                                   

 

  

 

  

 

 

  

 

.                                   86،ص 1908نبيل مرس ي خليل، امليزة التنافسية في مجال االعمال ، مركز اإلسكندرية ،للكتاب مصر، :املصدر           

 

 

 

 :1يتبين لنا بان امليزة التنافسية تمر بمراحل و هي I   -(7من خالل الشكل رق 

األطول مقارنة باملراحل األخرى، وهذا لكونها تحتاج الى   من خالل الشكل يتبين لنا بانها املرحلة :مرحلة التقديم-1

الكثير من اإلمكانيات املادية، املالية والبشرية، وجهود ضخمة وذلك كون امليزة تقدم ألول مرة في الصناعة، وكذلك 

 
 .85نبيل مرس ي خليل، مرجع سبق ذكره، ص  1

 حجم امليزة التنافسية 

 حجم

 المرحلة 

         

ميزة    

(  1تنافسية)  

( 2ميزة تنافسية)   

 

 

   

التقديم     التقلي التبني 

 د     

الضرورة            

الضرورة   

 



اليقظة االستراتيجية لتحقيق الميزة التنافسية                                            األولالفصل   
 

 
32 

تزايد جديدة على املستهلكين، لكن مع مرور الوقت يبدا حجم امليزة التنافسية في االرتفاع نتيجة االقبال امل

للمستهلكين وهذا بعد معرفتهم لحقيقة امليزة، حيث نالحظ بان حجم امليزة التنافسية يأخذ شكل دالة متزايدة، 

 كذلك يطلق على هذه املرحلة بمرحلة النمو السريع.

بيا من  في هذه املرحلة تعرف امليزة التنافسية بداية التركيز عليها، كونها بدأت تشهد استقرارا نس :مرحلة املتنبئ-2

( يتبين لنا بان حجم امليزة التنافسية يبلغ أقصاه، وفي هذه املرحلة بسبب  7حيث االنتشار، اذ انه ومن خالل الشكل)

حجم امليزة التنافسية العالي يبدا املنافسون في القطاع التحرك، بغية معرفة مصدر او مصدر امليزة التي امتلكتها 

 املؤسسة.

ن خالل الشكل بان حجم امليزة التنافسية بدا في التراجع، وهذا بسبب تقليد يتضح لنا م :مرحلة التقليد-3

 املنافسين للميزة التي حصلت عليها املؤسسة ومحاولة التفوق عليها.

في هذه املرحلة يتواصل تراجع حجم امليزة التنافسية، وذلك كون املنافسين أصبحوا يملكون  :مرحلة الضرورة-4

أحسن منها، وبالتالي أصبح من الضروري على املؤسسة تحسين ميزتها التنافسية وتطويرها، او نفس امليزة او ميزة 

 تقديم االبداع.

اذن من خالل هدا الشرح املوجز لدورة حياة امليزة التنافسية، يتبين لنا بانه على املؤسسة التي تحصل على ميزة     

ابعة دورة حياتها، من اجل معرفة وتطوير امليزة الحالية او تنافسية، ال يكفيها امتالكا لهذه امليزة بل ضرورة مت

البحث عن ميزة جديدة كذلك يجب التأكيد في هذا املجال على ان دورة حياة امليزة التنافسية في مراحلها التي تمر 

 بها ليست متساوية بالنسبة للقطاعات الصناعية املختلفة، وكذلك حسب طبيعة امليزة التنافسية.

 طاق التنافس او السوق املستهدفة ن :ثانيا

يعتبر النطاق عن مدى اتساع أنشطة املؤسسة بغرض تحقيقها مليزة او مزايا تنافسية، فاتساع هذا النطاق يمكن 

ان يحقق وفرات في التكلفة مقارنة باملنافسين املتواجدين في قطاع الصناعة، ومن امثلة تلك االستفادة من 

لخدمة قطاعات سوقية مختلفة، وفي مثل هذه الحالة تتحقق اقتصاديات )وفرات( استخدام نفس منافذ التوزيع  

 الحجم، ويظهر ذلك خاصة في عمليات املؤسسة.

ومن جانب اخر، يمكن للنطاق الضيق ان يساعد املؤسسة في تحقيق ميزة تنافسية، وذلك من خالل التركيز على 

 )سلعة او خدمة( متميز.قطاع سوقي معين، وخدمته بأقل تكلفة او بمنتج 

   : 1ويمكن إيجاد أربعة ابعاد للنطاق التنافس من شانها التأثير على امليزة التنافسية، ونوردها فيما يلي

 
 .87-86نبيل مرس ي خليل، مرجع سبق ذكره، ص  1

فس منافذ  *يشير أثر مشاركة املوارد الى اقتصاديات او التوزيع املشتركة ألكثر من منتج باستخدام نفس العمليات او تطوير التصنيع او باستخدام ن

 ويطلق عليه أيضا اقتصاديات او فورات املدى. التوزيع، 
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ويقصد به مدى تنوع كل من مخرجات املؤسسة والعمالء الذين تقوم بخدمتهم، وهذا  :نطاق القطاع السوقي-1

 قطاع )جزء( معين من السوق او خدمة كل السوق.يتم االختيار ما بين التركيز على 

ويعبر على مدى أداء املؤسسة ألنشطتها سواء كانت الداخلية او الخارجية، وذلك باالعتماد على   :النطاق الراس ي-2

مصادر التوريد املختلفة، فالتكامل التكامل الراس ي املرتفع مقارنة مع املنافسين قد يحدد مزايا التكلفة األقل او  

تمييز، ومن جانب اخر يتيح التكامل درجة اقل من مرونة للمؤسسة في تغيير مصادر التوريد في حالة التكامل ال

 الراس ي الخلفي او منافذ التوزيع في حالة انتهاج املؤسسة الستراتيجية التكامل الراس ي االمامي.

لتي تنشط بها املؤسسة، وبالتالي تتنافس  ويعكس عدد األماكن او املناطق الجغرافية او الدول ا  :النطاق الجغرافي-3

فيها، ويسمح هذا النطاق الجغرافي للمؤسسة بتحقيق مزايا تنافسية، وذلك من خالل مشاركتها في تقديم نوعية  

واحدة من األنشطة والوظائف عبر عدة مناطق جغرافية مختلفة، او ما يؤثر مشاركة املوارد*، وتبرز مدى أهمية 

للمؤسسة التي تعمل حاليا على نطاق عاملي، حيث تقدم منتجاتها ليس على املستوى املحلي بل هذه امليزة بالنسبة 

 في كل مكان من العالم. 

ويعبر عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها املؤسسة، فوجود روابط وعالقات نطاق الصناعة: -4

ة فرص لتحقيق ميزة او عدة مزايا تنافسية  مشتركة بين مختلف األنشطة عبر عدة صناعات، من شانه اتاح

بالنسبة للمؤسسة، فقد يؤدي استخدام نفس أنشطة اإلنتاج او قنوات التوزيع عبر الصناعات املختلفة التي 

 تنشط فيها املؤسسة الى امتالكها مليزة تنافسية. 

الجغرافي ونطاق الصناعة،  ان االبعاد األربعة السابق ذكرها )نطاق القطاع( السوقي، النطاق الراس ي، النطاق

 إضافة الى حجم امليزة التنافسية تعتبر كمحددات للميزة التنافسية للمؤسسة، وبالتالي ينبغي على املؤسسة 

 اخذها بعين االعتبار من اجل املحافظة على ميزتها التنافسية وتعزيز موقفها التنافس ي.  

 1فسية ما يلي:  من اهم خصائص امليزة التنا امليزة التنافسية: خصائص-2

ان تكون مستمرة ومستدامة بمعنى ان تتحقق املؤسسة السبق على املدى الطويل وليس على املدى  •

 القصير فقط.

ان تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخارجية من جهة وقدرات وموارد املؤسسة الداخلية من جهة  •

 أخرى 

ان املميزات التنافسية تتسم بالنسبة مقارنة باملنافسين او مقارنتها في فترات زمنية مختلفة وهذه الصفة  •

 تجعل فهم املميزات في إطار مطلق صعب التحقيق.

املميزات التنافسية مع األهداف والنتائج التي تريد املؤسسة تحقيقها في املدى  ان يتناسب استخدام هذه •

 القصير والبعيد.

 
،عمان،   2االدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل، دار وائل للطباعة و النشر و التوزيع ،طبعة :طاهر محسن منصور الغالببي، وائل صبحي ادريس  1

 . 300، ص2009االردن ،
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انها تكون مرنة بمعنى يمكن إحالل ميزات تنافسية أخرى بسيولة وفق اعتبارات التغيرات الحاصلة في  •

 البيئة الخارجية او تطور موارد وقدرات و جدارات املؤسسة من جهة أخرى.

 دي الى التفوق واألفضلية للمؤسسة على مؤسسة املنافسة.انها تؤ  •

 انها نسبية أي تتحقق باملقارنة مع املنافسين، وليست مطلقة. •

 انها تعكس كفاءة أداء املؤسسة النشطة او في قيمة ما تقدمه للمشترين او كلهما. •

 ا.انها تعكس كفاءة أداء املؤسسة النشطة او في قيمة ما تقدمه للمشترين او كلهم •

 انها يجب ان يكون لها دور على التأثير على املشترين وادراكهم. •

 انها تتحقق ملدة طويلة وال تزول بسرعة عندما تتم تطويرها وتجديدها. •

 ان تكون متميزة ودائمة بمعنى ان تحقق املؤسسة السباق على الدى الطويل وليس املدى القصير. •

 تبنى على اختالف وليس على تشابه. •

 تأسيسها على املدى الطويل، اعتبارها تختص بالفرص املستقبلية.يتم  •

 عادة ما تكون مركز جغرافي. •

 انها تنبع من داخل املؤسسة وتحقيق قيمة لها.  •

 األسس، ومعايير الحكم على جودة امليزة التنافسية  :املطلب الثالث

قيمة متفوقة سواء من خالل خفض معدالت هيكل ان املزايا التنافسية تتوافر لدى املؤسسات القادرة على خلق 

الكفاءة، التحديث، الجودة،  :التكلفة او من خالل تمييز املنتج وان تحقيق ذلك يستند الى العناصر التالية

االستجابة لحاجات العميل والتي تمثل األسس العامة لبناء امليزة التنافسية، كما ان تحقيقها أيضا يبقى محكوما  

ربع محددات رئيسية، وما تجدر اإلشارة اليه انه ال يكفي ان تحوز املؤسسة على ميزة تنافسية، بل  بمدى تفاعل أ

 يجب ان يكون بمقدورها معرفة أداء هذه امليزة والحكم على جودتها واستمراريتها.

 األسس العامة لبناء امليزة التنافسية :اوال

يمكن اعتبارهما بمثابة استراتيجيين أساسيتين لخلق القيمة الى ان التكلفة املنخفضة والتمييز  Porterلقد أشار 

وتحسين املزايا التنافسية في مجال صناعي معين، بمعنى اخر ان املزايا التنافسية تتوفر لدى املؤسسات القادرة  

على خلق قيمة متفوقة، وكيفية خلق هذه القيمة يتجسد من خالل خفض معدالت هيكل التكلفة او من خالل  

املنتج، وان تحقيق ذلك يتم من خالل أربعة عناصر أساسية وهي: الكفاءة، التحديث، الجودة، االستجابة تمييز 

 لحاجات العميل.

ان هذه العناصر تشكل األسس العامة لبناء امليزة التنافسية والتي يمكن ألية مؤسسة ان تتبناها بغض النظر    

مات التي تقدمها. يمكن توضيح هذه العناصر من خالل الشكل عن طبيعة نشاطها، املنتجات التي تنتجها او الخد

 .I-8رقم:

 األسس العامة لبناء امليزة التنافسية . :(I-8)الشكل رقم                                
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محمد احمد سيد عبد املتعال، إسماعيل علي بسيوني، دار          املريخ،   :شارل هيل، جاريث جونز، اإلدارة االستراتيجية مدخل متكامل، ترجمةاملصدر:    

 204الرياض، ص 

ان تحقيق املؤسسة مليزة تنافسية سواء من خالل خفض التكاليف او من )  I) - 08يتضح من خالل الشكل رقم

الستجابة للعميل. وفي ما يلي  تمييز املنتج يستند الى أربعة عناصر أساسية تتمثل في الكفاءة، الجودة، التحديث، ا

 :شرح لكل عنصر من هذه العناصر

 Efficienceالكفاءة   •

تتجسد الكفاءة في االستغالل األمثل للموارد املتاحة، وتقاس بكمية املدخالت املستخدمة إلنتاج وحدات 

  : األساسية إلنتاج مثلمعينة من املخرجات، فاملؤسسة ما هي اال أداة لتحويل املدخالت ممثلة في العوامل  

العمالة، األرض، راس املال... الى مخرجات التي تتمثل في السلع والخدمات، و كلما كانت املؤسسة اكثر 

    1كفاءة كلما قلت املدخالت املطلوبة إلنتاج مخرجات معينة و بذلك تكون املؤسسة اكثر تنافسية.

 عوامل وتشمل على سبيل املثال ال على سبيل الحصر:  تستطيع املؤسسة ان ترفع مستوى الكفاءة من خالل عدة

استغالل اقتصاديات الحجم: ويقصد بها التخفيضات في تكلفة الوحدة املرتبطة باإلنتاج على نطاق  -

واسع فكلما استطاعت املؤسسة زيادة مخرجاتها كلما تناقصت تكاليف الوحدة كنتيجة لتوزيع 

 اج.التكاليف الثابتة على حجم كبير من اإلنت

 
محمد احمد سيد عبد املتعال ، اسماعيل علي بسيوني، دار املريخ ، الرياض،   :،ترجمة شارل هيل، جاريث جونز ، االدارة االستراتيجية مدخل متكامل  1

 :. 204ص
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تعتبر اثار التعلم بمثابة وفورات في التكلفة تنتج عن التعلم باملمارسة العملية فعلى سبيل    :اثار التعلم -

املثال يتعلم العامل بالتكرار ما هي أفضل طريقة ألداء املهام وبالتالي تزداد اإلنتاجية على مدار الوقت 

 ألداء املهام.وتنخفض التكلفة كلما تعلم االفراد الطريقة األكثر كفاءة 

يمكن ان تساهم وظيفة إدارة املوارد في تحسين كفاءة   : Just-In-Timeتطبيق نظام التخزين اللحظي  -

املؤسسة من خالل تبني نظام التخزين اللحظي ويقوم على فلسفة أساسها اال فور االحتياج اليها و 

الذي يترتب عليه تخفيض   بالتالي فان الوفر في التكاليف يتحقق من زيادة معدل دوران املخزون

 تكاليف املخزون.

يمكن للمؤسسة استغالل أنشطة البحوث والتطوير لتحقيق كفاءة أكبر وتخفيض هيكل التكلفة من  -

 خالل تصميم منتج سهل التصنيع.

 Qualité الجودة  •

نتيجة لزيادة حدة املنافسة االمر الذي فرض على املؤسسات التي ترغب في البقاء واالستمرار العمل على توفير 

منتجات /خدمات جودة عالية، ومن ثم االهتمام بتلبية رغبات املستهلكين والحرص على ارضائهم في الوقت الذي 

أصبحت القيمة التي يريد الحصول عليها والجودة لم يعد فيه السعر وحده العامل املحرك لسلوك املستهلك، حيث  

ونقول ان املنتج او الخدمة ذو جودة عندما يدرك املستهلكون ان هناك قيمة أكبر في صفات  االهتمام األول له.

 1منتج/خدمة معين مقارنة بنفس الصفات في املنتجات/ الخدمات املنافسة  

 :ان تأثير الجودة املرتفعة للمنتج على امليزة التنافسية ذو بعدين  

البعد األول: ان توفير منتجات مرتفعة الجودة يزيد من قيمتها في اعين املستهلكين. وان هذا االدراك  -

 املدعم للقيمة يمنح للمؤسسة خيار فرض سعر اعلى ملنتجاتها.

ى امليزة التنافسية مصدره الكفاءة العالية التي تؤدي الى ان التأثير الثاني للجودة عل :البعد الثاني -

تخفيض التكاليف الى حد كبير من خالل العمل على سالمة العملية اإلنتاجية، فعلى سبيل املثال  

 اختصار املوظف لعامل الوقت يرفع من مستوى إنتاجية وتخفيض تكاليف الوحدة او املنتج.

مح للشركة فقط بتمييز منتجاتها ولكن يؤدي الى خفض التكلفة أيضا مما يعزز  وعليه فان املنتج عالي الجودة ال يس

 2خلق القيمة للمنتج.

 Innovationالتحديث/االبداع  •

كمترادفين اال انه يجب التفرقة بين   Innovationومصطلح التحديث   Créationغالبا ما يستعمل مصطلح االبتكار  

 املصطلحين.

يميل بعض الكتاب املتخصصين الى ضرورة التفرقة بين املصطلحين فاالبتكار يتعلق باستكشاف فكرة جديدة 

مميزة، اما االبداع فيتعلق بوضع هده الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية او سلعة او خدمة، وعليه فاالبتكار 

 
 .208-204شارل هيل، جاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .209شارل هيل، جاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 .1أفكار جديدة لتقديمها الى السوق في شكل سلع و خدمات  و ان االبداع هو نقطة البداية فيه يتعلق باستغالل

 وبصفة عامة يمكن ان نقول ان االبتكار يسبق االبداع ويعتبر كأحد شروط نجاحه.

ن خالل  يعتبر التحديث من اهم املصادر الرئيسية في بناء املزايا التنافسية، اذ يمنح التحديث للمؤسسة سواء م

املنتجات * او من خالل العمليات ** شيئا متفردا يفتقر اليه منافسوها مما يسمح بتعزيز قيمة منتجاتها او 

خدماتها في اعين زبائنها و بالتالي اختالفها و تميزها فضال على إمكانية فرض أسعار عالية ملنتجاتها او خفض تكاليف 

 منتجاتها بنسبة كبيرة مقارنة بمنافسيها.

 ستجابة للعميل اال  •

تتحقق االستجابة املتفوقة الحتياجات العميل متى كانت املؤسسة قادرة على أداء املهام بشكل افضل من منافسيها 

و بالتحديد فيما يتعلق بإشباع احتياجات عمالئها، مما يؤدي الى خلق قيمة اكبر ملنتجات املؤسسة و زيادة مستوى 

   2الوالء للعالمة.

 3:ثالثة شروط  تجابة املتفوقة للعميل يتطلب توفران تحقيق االس

 التركيز على العميل من خالل التركيز على معرفة احتياجاته و رغباته. -

 التركيز على اشباع احتياجات العمالء . -

 التركيز على وقت االستجابة . -

 :4كما ان تحقيق االستجابة املتفوقة من خالل   

تحسين جودة املنتج، او تطوير  منتجات جديدة بها سمات و خصائص تفتقر اليها املنتجات املتواجدة في  -

 السوق.

مواءمة السلع و الخدمات مع الطلبات الفريدة للعمالء، لنأخذ  على سيبل املثال قطاع السيارات اين  -

ر خبرة و مهارة في مواءمة السيارات مع رغبات و احتياجات االفراد من خالل أصبحت املؤسسات اكث

 منحهم الحرية في االختيار بين نطاق واسع من األلوان و التصميمات و البدائل.

سرعة االستجابة الحتياجات العميل من خالل تقليص الوقت املستغرق بالنسبة للسلعة حتى تسليمها   -

 او الخدمة حتى أدائها.

 
 .68، ص2006عمان ،العلي عبد الستار و اخرون، املدخل الى ادارة املعرفة، دار السيرة ،   1

 *تحديث املنتجات: تطوير و استحداث منتجات جديدة تماما او تضمين املنتجات القائمة بصفات مميزة 

  **تحديث العمليات: تطوير  عمليات جديدة إلنتاج منتجات  
 .214شارل هيل، جاريث جونز، نفس املرجع،ص  2
دراسة تطبيقية في املصارف الحكومية السورية، رسالة ماجستير غير منشورة في  :يزة التنافسيةوهيبة حسن داس ي، إدارة املعرفة و دورها في تحقيق امل  3

 .115-114،ص 2007-2006إدارة االعمال ،كلية االقتصاد، جامعة دمشق،
 .214شارل هيل، جاريث جونز، مرجع سبق دكره ،ص  4
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ضافة الى مصادر أخرى لتعزيز و تدعيم االستجابة للعمالء من خالل التصميم املتفوق، الخدمة باإل  -

 املتميزة، خدمات ما بعد البيع..

لكي تبقى املؤسسة على امليزة التنافسية فان ذلك يتطلب ان تستمر في التركيز على األركان العامة األربعة لبناء امليزة  

تحديث و استجابة للعمالء، من خالل قيامها بتطوير كفاءات متميزة تساهم في   التنافسية من كفاءة و جودة و

 تحقيق أداء متفوق في تلك املجاالت، مع مراعاة عدم التركيز على مجال على حساب اخر. 

 محددات امليزة التنافسية  :ثانيا 

ية في اطار ما عرف بالنموذج  قدم بورتر أربعة محددات رئيسية حسب رايه لها تأثير حاسم على امليزة التنافس

، وتتمثل هذه املحددات األساسية األربع التي يتوقف عليها تحقيق The Diamond Theoryاملس ي/النظرية املاسية 

 :املؤسسة للميزة التنافسية في

 عوامل اإلنتاج.  -

 عوامل الطلب . -

 الصناعات املرتبطة و املساندة . -

 استراتيجية و هيكل املؤسسة و املنافسة. -

 :اإلضافة الى عنصرين اعتبر ثانويينب

 دور الحكومة./ الصدفة. ✓
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Porterالنموذج املاس ي ل  :)I)09–الشكل رقم 

 

Source: Michael Porter, New Global Strategies For Competitive Advantage, Planning Review  , May/Jun1990, 

ABI/INFORM Trade & Industry , P8.           

 ظروف عوامل اإلنتاج  -1

اكثر شموال من املفهوم التقليدي املتداول، فهو يتضمن   Porterيعتبر مفهوم عوامل اإلنتاج من منظور 

باإلضافة الى عوامل اإلنتاج التقليدية من موارد بشرية و طبيعية و رأسمال عوامل أخرى كالبنية التحتية و عوامل   

ن من  . وحسب بورتر فان املنافسين يختلفو 1متقدمة كاملعرفة التكنولوجية و الفنية و الخبرات اإلدارية الحديثة

، و من ثم فبقدر ما تتوفر هذه 2حيث مدى وفرة عوامل اإلنتاج، مالئمتها، طرق مزجها، و كذا من حيث التكلفة

العوامل و تنخفض تكلفتها بقدر ما تكون محققة للميزة التنافسية، لكن قد يكون ذلك غير كاف ما لم ترتبط  

 بكفاءة استخدامها و تطويرها.

 

 

 

 

 
مواردها الخاصة وبيئتها الخارجية، اطروحة دكتوراه علوم غير منشورة في العلوم االقتصادية، باللي احمد، امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين   1

 .95، ص2007كلية االقتصاد وعلوم  التسيير جامعة الجزائر ،
2 Michael Porter, New Global Strategies for Competitive Advantage, Planning Review, May/Jun 1990, ABI/INFORM Trade & 

Industry ,p.5. 
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 ظروف الطلب املحلي -2 

يلعب الطاب املحلي دورا مهما في تحسين امليزة التنافسية و تدعيمها و ال يرتبط ذلك بحجم الطلب و نمو فقط، و 

انما يشتمل أيضا على هيكل الطلب الذي يعكس طبيعة احتياجات املستهلكين ممثلة في نوعية السلع املطلوبة و 

 انماطها املختلفة.

ؤسسات العاملة بتحقيق اقتصاديات الحجم في السوق املحلي و زيادة ان وجود طلب محلي كبير نسبيا يسمح للم

املردودية، كما ان ارتفاع الطلب املحلي تدريجيا قد يجعل الشركات توجه تركيزها الى السوق املحلي، اما اذا كان 

مكن ان  الطلب املحلي يتسم بالتباطؤ فان ذلك غالبا ما يدفع املؤسسات الى البحث عن أسواق خارجية، كما ي

. 1يشكل الطلب املحلي، ضغوط تدفع نحو التجديد و االبتكار لتحسين مستوى الجودة و انتاج منتجات مبتكرة 

 وبالتالي فان فهم عوامل الطلب املحلي من شانه ان يساعد املؤسسات على التوقع.

 وضعية الصناعات املرتبطة و املساندة - 3   

ات التي تشترك مع الصناعة التي تنشط فيها املؤسسة سواء من حيث  و يقصد بالصناعات املرتبطة تلك الصناع

املدخالت او التكنولوجيا املستخدمة او قنوات التوزيع و كذا الصناعات التي تنتج مواد مكملة لهذه الصناعة، اما  

بها العملية الصناعات املساندة فهي تلك الصناعات التي تقدم الدعم للصناعة املعنية من حيث املدخالت التي تطل

 .2اإلنتاجية

ان هذا النوع من الصناعات من شانه ان يسمح للمؤسسة بتكوين عالقات و تكامالت امامية و خلفية و ما ينجم  

عنها من امتيازات ال تتوفر للمؤسسة التي ال تستفيد من هذه العالقات مثل و فورات في التكلفة بفعل االستفادة  

 3رة فنية، او منافع توزيع..من تسهيالت انتاج مشتركة، او خب

اتيجية وهيكل املؤسسة واملنافسة-4       استر

هو االستراتيجية و الهيكل التنافس ي بين املؤسسات داخل   Porterان املحدد الرابع للميزة التنافسية في نموذج 

تنعكس على هيكل و دولة ما، و ان الدول في سعيها الكتساب ايديولوجيات و مناهج إدارية مختلفة من شانها ان 

استراتيجية مؤسساتها، فهو يرى على سبيل املثال سيطرة املهندسين على مستويات اإلدارة العليا في الدول التي 

تركز  على تحسين عمليات تصنيع و تصميم املنتج بالنسبة للشركات األملانية و اليابانية، بعكس املؤسسات 

 .4إلدارة العليا، االمريكية في الكثير من الصناعات ذات القاعدة الهندسيةاالمريكية التي يسيطر فيها املاليون على ا

 
"تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العتمة و الخاصة وفقا ملعايير  األداء االستراتيجي"، اإلدارة  االستراتيجية و دعم القدرات   عطية صالح سلطان،  1

 .308،ص2010نوفمبر 10-9التنافسية للمؤسسات العربية العامة و الخاصة، جامعة الشلف
 .173ز ،مرجع سابق، صشارل هيل، جاريث جون   2
 . 96باللي احمد، مرجع سابق، ص  3
 .166شارل هيل، جاريث جونز، مرجع سابق، ص  4
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ان هناك ترابط قوي بين املنافسة املحلية و خلق امليزة التنافسية في  Porterاما من حيث املنافسة املحلية فيرى 

صناعة ما و املحافظة عليها، اذ ان املؤسسات التي تنشط في بيئة تنافسية محلية تتسم بالديناميكية و تراكم املزايا 

 و الخبرات سيؤهلها لدخول األسواق الخارجية و التفوق دوليا.

"قطعة املاس" و تعمل عندما     Porterان املحددات األربعة السابقة تعتبر محددات رئيسية تشكل كما اطلق عليها   

تتفاعل مع بعضها البعض بشكل ديناميكي، بمعنى ان تحقيق امليزة التنافسية يبقى محكوما بمدى تفاعل هذه  

 ن ثانويين و مساعدين:العناصر باإلضافة الى عنصري الصدفة و سياسات الحكومة كعاملي

مثل ظهور اختراع جديد، او التقلبات العاملية املفاجئة في الطلب و أسواق املال و الصرف يمكن ان دور الصدفة:  

تخلق فجوات تسمح بحدوث تغييرات في املزايا التنافسية للدول التي لديها قدرة على تحويل هذه الصدفة الى ميزة 

 تنافسية.

ي خلق البيئة املؤسسية و التشريعية و سياستها املتعلقة بجذب االستثمار و تقديم الخدمات ممثال ف  دور الحكومة:

 من شانه ان يحسن و يعرقل امليزة التنافسية.

 ثالثا: معايير الحكم على جودة امليزة التنافسية

لى االستمرار. وان جودة ان امتالك املؤسسة مليزة تنافسية ال يكفي اذ عليها ان تحدد مدى جودتها وقوتها وقدرتها ع

 :1امليزة التنافسية تتحدد بثالثة عوامل اساسية 

 مصدر امليزة التنافسية: -1    

 ويمكن ترتيب امليزة التنافسية وفق درجتين:

مزايا من مرتبة منخفضة: مثل ميزة التكلفة األقل، بحيث يسهل نسبيا محاكاتها و تقليدها من قبل املؤسسات -ا

 ل قابلية لالستمرار و التواصل عن املزايا املترتبة عن تمييز املنتج/الخدمة.املنافسة و هي اق

 مزايا من مرتبة مرتفعة: مثل تميز املنتج، السمعة الطبية التي يتم تحقيقها استنادا الى مجهودات تسويقية-ب

زايا ضرورة توافر متراكمة، عالقات وطيدة مع الزبائن محكومة بتكاليف تبديل مرتفعة و يتطلب تحقيق هذه امل

مهارات و قدرات من مستوى مرتفع، و كذا تعتمد على تاريخ طويل من االستثمارات املستمرة و املتراكمة في  

التسهيالت املادية، و التعلم املتخصص، و البحوث و التطوير و التسويق. و يترتب على أداء هذه األنشطة خلق 

 مجموعة من األصول امللموسة و غير امللموسة.

      

 

 
 .101-100نبيل مرس ي خليل، مرجع سابق، ص  1
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 عدد مصادر امليزة التي تمتلكها املؤسسة– 2 

في حالة ما اذا اعتمدت املؤسسة على ميزة واحدة مثل تصميم املنتج باقل تكلفة او القدرة على شراء مواد أولية  

رخيصة الثمن، فانه يمكن للمنافسين التغلب على اثار تلك امليزة، اما في حالة تعدد مصادر امليزة فانه يصعب على 

 املنافس تقليدها جميعا. 

 تطوير و التجديد املستمر في امليزةدرجة التحسين و ال-3     

على املؤسسات ان تعمل على خلق مزايا جديدة و بشكل اسرع قبل قيام املؤسسات املنافسة بتقليد امليزة القائمة  

 حاليا، لذا يتطلب االمر قيام املؤسسات بتغيير امليزة الحالية و خلق مزايا تنافسية جديدة.

ميزة تنافسية، بل يجب ان يكون بمقدورها معرفة أداء هذه امليزة و الحكم وعليه ال يكفي ان تحوز املؤسسة على 

 على جودتها ة استمراريتها، ويتم ذلك استنادا الى معايير معينة تختار وفقا للقواعد املعمول بها في قطاع النشاط.
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سابقا ان اليقظة االستراتيجية تعمل وتقوم على اكتشاف املخاطر التي تهدد املؤسسة وكذا الفرص املتاحة مما ذكر  

لها، والتي تؤخذ بعين االعتبار لتتمكن املؤسسة من اتخاذ أحسن القرارات وتخفيض حاالت عدم التأكد، وهذا ما 

فاء العمالء وترسيخ عالمة منتوجات املؤسسة  يكسب املؤسسة مركز تنافس ي قوي ناتج عن ميزة تنافسية أدت الى و 

في اذهانهم، وللوصول الى ذلك يجب على املؤسسة من بناء يقظة استراتيجية على أسس سليمة وركائز قوية تمكنها 

 من االرتقاء وتحقيق ميزة تنافسية صعبة التقليد.

اتيجية  املطلب األول: دور وغاية اليقظة االستر

من خالل إرساء نظام محكم لها في املؤسسة الى تحقيق مجموعة من األهداف والغايات   تسعى اليقظة االستراتيجية

 :1نلخصها فيما يلي

 التنبؤ بالفرص وحسن استغاللها وتجنب التهديدات واثارها. ➢

تشخيص وتحديد أفضل املمارسات التي تخدم املؤسسة، واستراتيجيتها، وتضمن لها مواجهة املنافسة في  ➢

 النشاط. مجل 

 تحقيق الكفاءة الشاملة لنظام املعلومات االستراتيجي في املجال التسويقي والتجاري. ➢

 تحليل البيئة العملية، التقنية والتكنولوجية للمؤسسة. ➢

 مقارنة أداء املؤسسة مع منافسيها، ومحاولة تطويره، واكتسابها ميزة تنافسية.  ➢

 ملستقبلي نحو املنافسين.التقييم املوضوعي ملوقعها التنافس ي الحالي، وا ➢

تحقيق مستوى عال ملعالجة املعلومات، ويمكن ان يختلف حسب األوضاع والحاالت وتوفير املعلومات  ➢

األولية الخام، واملعلومات الدقيقة بعد معالجتها وإلحاق بالتعليق، ووضعها في منظور خاص للمساعدة  

 على اتخاذ القرار.

تطوير منتجاتها، تحسين جودتها، التغلغل في أسواق جديدة لكسب رفع أرباحها بزيادة حجم مبيعاتها،  ➢

 زبائن جدد وضمان وتوسيع حصتها السوقية.

 تحسين، تطوير وتوسيع نشاط املؤسسة. ➢

 

 

اتيجية ومدى تحقيقها للميزة التنافسية  املطلب الثاني: اليقظة االستر

زمة عن مختلف املنافسين الحاليين و املحتملين في  تلعب اليقظة االستراتيجية دورا فعاال في توفير املعلومات الال 

جوانب عديدة: منتجاتهم، استراتيجياتهم التسويقية و التجارية، التكنولوجيا املستعملة، اسعارهم...الخ، و كذا 

كل التطورات االقتصادية، السياسية، االجتماعية، القانونية و الثقافية و كل ما يؤثر على تنافسية املؤسسة أي  

في عمل دائم على مساعد املسيرين في صياغة االستراتيجيات التنافسية و مدى مالئمتها مع البيئة التنافسية  الى  هي  

 
 . 12عبد الفتاح بو خمخم، عائشة مصباح، مرجع سابق، ص   1
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غاية تحقيق نتائجها، ومنه فاليقظة االستراتيجية تعمل و تقوم على اكتشاف التهديدات و معرفة الفرص التي 

ت و تخفيض حاالت عدم التأكد و هذا ما يكسب اخذها بعين االعتبار يمكن املؤسسة من اتخاذ احسن القرارا

املؤسسة مركز تنافس ي قوي ناتج عن ميزة تنافسية نجحت في كسب و الء العمالء و ترسيخ عالمة منتوجات  

 املؤسسة في اذهانهم.

لخدمة و الهدف األساس ي لنظام اليقظة االستراتيجية هو االستغالل األمثل للمعلومات املتحصل عليها، و هذا 

صناع القرار في املؤسسة إلعطائها القدرة على مواجهة املنافسة الحادة، فاملعلومات املنتقاة بشكل علمي او عن  

طريق و سائل متطورة و احترافية، يمكن املؤسسة من إيجاد املعلومات االستراتيجية التي يتم تحليلها صياغتها في 

وقت املناسب، ووضعها في متناول متخذي القرار، فبفضل تلك شكل تقارير و معلومات معالجة، ثم نشرها في ال

القرارات يمكن للمؤسسة تحقيق ميزة تنافسية باختيار املعلومة املثلى في الوقت املناسب ة املكان املناسب من اجل  

 اتخاذ قرار رشيد.
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 األول خالصة الفصل 

نستخلص ان البيئة التنافسية الحالية تفرض على املؤسسات ان تكون من خالل ما تم التطرق اليه في هذا الفصل  

متيقظة و في حالة تصنت دائم لبيئتها للتقليل من حالة عدم التأكد البيئي و التصدي للتهديدات و املخاطر 

إرساء  املحتملة، و كذلك لتدعيم قدراتها التنافسية و تعزيزها و للحفاظ على مكانتها و مركزها التنافس ي، و يعد

 نظام لليقظة االستراتيجية احد السبل التي تمكن املؤسسة من تحسين أدائها االستراتيجي و التنافس ي.

فاليقظة االستراتيجية توفر املعلومات االزمة وفي الوقت املناسب لصناع القرار التي تساعد في اتخاذ القرارات 

الئم و املواكب للمستجدات البيئية للمؤسسة، و تشارك  االستراتيجية الضرورية، وكما تساهم في احداث التغيير امل

في البحث و إيجاد طرق و أساليب إبداعية جديدة تختلف عن املنافسين لتقديم املؤسسة عروض منتجات او 

خدمات متميزة تتفوق بها عن منافسيها، وبهذا تتمكن من تحقيق ميزة او مزايا تنافسية تؤهلها إلحراز السبق 

ذا الصدد نستطيع القول ان اليقظة االستراتيجية لها دور فعال و تأثير كبير على  تعزيز  و تطوير التنافس ي، وبه

 تنافسية املؤسسة.  

 

 



 

 

 

 

 

 الثاني الفصل 

الذكاء االقتصادي لتحقيق 

 الميزة التنافسية 
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 تمهيد :

 االقتصادّ،ّاشتداد عوملة مثل الخارجي املحيط يعرفها التي التغيرات ظل ّ في كبيرة تحديات اليوم املؤسسات تواجه

 بالعنصرّّاالهتمام ازدياد التكنولوجياّ، و العلم مستجدات في املتسارّع التطوّر األسواقّ، انفتاح مّع عامليّا املنافسة

 معرفي باقتصادّيتميّز اليوّم العالم من جعل هذا كلّ...لإلنتاجّ جديدة كموارد املعرفة و املعلومة بروز البشريّ،

 .الصناعة من بدال العلم و املعرفة على أساسا يقوم

 لها يضمنّنظام تبني على مجبرة املواجهة على القدرة أجل ومن املؤسسة جعل العالم بها يمر التي املعطيات هذه

،ّ  أجل منّاملعلومات في التحكم أساسه الذي و األنظمة هذه أهم من االقتصادي الذكاء ويعتبّر االستمراريةّ

ّ.التهديدات مواجهة و املتاحةّ، الفرص استغالل

 

ّ:كالتالي مباحث ثالث خالل من االقتصادي الذكاء مصطلح توضيح نحاوّل الفصل هذا خالل من

  الذكاءّاالقتصاديعمومياتّحولّاملبحث االول : 

 جوانبّالذكاءّاالقتصادياملبحث الثاني : 

ّدورّالذكاءّاالقتصاديّفيّتحقيقّامليزةّالتنافسيةاملبحث الثالث : 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 املبحث االول : عموميات حول الذكاء االقتصادي

زيادةّالطلبّعلىّّّّاملعلوماتّّانّتسارعّالتغيراتّاالقتصاديةّوازديادّحدةّاملنافسةّفيّاطارّسوقّعامليةّ،ّادىّالىّ

،ّالتيّاصبحتّتدخلّفيّصميمّالحياةّاليوميةّمماّجعلّاملنظماتّاملعاصرةّتعملّفيّظلّظروفّمتغيرةّومعقدةّّ

تفرّضّعليهاّتحدياتّعديدةّ،ّلذاّيتحتمّعلىّهذهّاملنظماتّمواجهةّمثلّهذهّالتحدياتّبسرعةّوفيّنفسّالوقتّ

امّالذكاءّاالقتصاديّفماّاملقصودّبالذكاءّاالقتصاديّ؟ّماّهيّعناصرهّ،ّبكفاءةّوّفعاليةّ،ّهذاّمنّخاللّنّظ

ّمراحلهّ،ّماهيّاهميتهّوأهدافهّ؟ّهذاّماّسنتعرضّلهّمنّخاللّاملطالبّ.

 املطلب االول : مفهوم الذكاء االقتصادي ونشأته 

 ّ: االقتصادي  الذكاء مفهوم:  أوال 

 للتخطيطّالعامة املحافظة في العمل مجموعة طرّف من 1994 سنّة كان االقتصادي للذكاء تعريّف أوّل •

 املقيدةّاملعلومة بثّو معالجةّ،ّبالبحث املرتبطة األعمال مجموعة" أنه على تعريفه تم حيث فرنسا، في

1ّ.ّتيجيتهمراإست لصياغة االقتصاديين واملتدخلين لألعوان

ّ

 للوصوّل وضعها يتم التي والتقنية البشرية الوسائّل من مجموعةّ أن على االقتصادي الذكاء يعرف كما •

2ّّ .ماّبلد اقتصاد يشمل حتى ويتعداه ،ّما اقتصادية مؤسسة تطوّر إلى

ّ

 ودفاعية هجومية ممارسة ولكنه املالحظة فن مجرد ليس االقتصادي الذكاء   : Baumard  ph  تعريف •

 واإلستراتيجية األهداف لخدمة املجاالت من العديد بين الربط في يكمن منها والهدف للمعلومات

3ّ  .ومعرفتها املؤسسة سلوك بين للربط أداة فهّو للمؤسسة والتكتيكية

 4ىّ:ّّأخّر تعارّيّف •

 .ّاملناسب للشخص املناسب الوقت فّي املناسبة املعلومة تقديم هّو -

 . املناسب راالقّر التخاذ قيمة ذات معلومات إلى البيانات تحويل هّو -

 اتخاذ أجل من معلومات إلى البيانات التحلل التطبيقات جميع تحتوّي مظلة االقتصادي الذكاء -

 .راالقّر

 

 
الذكاء االقتصادي في  صاحبّالنشرّ:ّعبدّالرزاقّخليلّ،احالمّبوعبدليّمداخلةّبعنوانّ:ّ"ّ http//www.google.dz_فقرةّمأخوذةّمنّشبكةّاالنترنتّ: 1

ّ.24ّ،15:44h_02_2020:خدمة منظمة األعمال 
ّى2008_11_6061ّّ،27الحروبّالخفيةّ،جريدةّالقدس،السنةّالعشرينّ،العددّّ"الذكاء االقتصادي والعمل  ألضغطي  مسعودّديلمي_2

ّ
3 _Baumard ph ,stratégie et surveillance de environnement conenrrentils massons ,1991 ,p12 
4_ Holistiّcّexécutionّofّcorpoّrateّbiasnessّintelligenceّstrategyّinّaّheteroّgeneneousّinformativeّmanagementّenvironmentّ.torno 

2014 .p23 
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 الذي بالشكل معالجتها املعلومة عن البحث أنه على االقتصادي الذكاء أعتبّر :هنرّي مارتر تعريّف •

 1 .رراالق اتخاذ عن املسؤولة فرالألط تبليغها ثم ومن مقيدة يجعلها

 

ّ ظهرت التي املصطلحاتّ(ّمنEconomic Intelligenceّ  االقتصاديّ)ّ الذكاء مفهوم يعد •
 
 نتيجة حديثا

 باللغات املجال هذا في االولية والدراسات االبحاثّّاغلب ان الى االشارة من والبد ، املعرفي االقتصاد لتطوّر

ّ . العربية اللغة الى واملترجمة االجنبية

ّ

ّ ظهرت التي املصطلحاتّ(ّمنEconomic Intelligenceّ  االقتصاديّ)ّ الذكاء مفهوم يعد •
 
 نتيجة حديثا

 باللغات املجال هذا في االولية والدراسات االبحاثّّاغلب ان الى االشارة من والبد ، املعرفي االقتصاد لتطوّر

ّ . العربية اللغة الى واملترجمة االجنبية

ّ

املعلوماتّّ او االقتصادية املخابرات او االقتصادية االستخبارات مثل عديدة مصطلحات وردتّفيها وقد •

الذكاءّ مصطلح الى جميعها تشير إذ ، املصطلحات من وغيرها االقتصادي االمن او االقتصادية

 يختلّفّّوهّو ، االنكليزية اللغة في الذكاء ملصطلح الحرفية الترجمة الى االرجح على ذلك ويعود االقتصادي

 ، واالستخبار التخابر هّو بالذكاء يقصد االنكليزّي فاملعجم ، الفرنسية اللغة في نفسه املصطلح عن

ّّ  Business intelligence )ّاالعمال ذكاء مصطلح ويستعمل  بالذكاءّبالفرنسية وُعرفّ(

Compétitiveّintelligence(  )ّ.2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتنافس ي

 
 هذه اصلّوان كونّي انجلوس الّى باألصل يعود االقتصادي الذكاء مفهوم ان ذكرت اخرّى دراسة وفي •

 من املجال هذاّفي دراسة اوّل وكانت التنافس ي الذكاء مصطلح عليها اطلق بعدها االعمال ذكاء هي الكلمة

 3.ّ( Pionnier Auguilarالباحثّّ)ّ قبل

ّ

 : االقتصادي  الذكاء تعار يف

ّ يشكل زّل ا ال االقتصادي الذكاء تعريّف ان •
 
 حداثة بسبب وتطبيقية نظرية متعددة لنقاشات جدال

 مرور مع االقتصادي الذكاء مفهوم تطوّر إذ املجال هذا في الباحثين قبل من تعارّيفه وتعدد املوضوع

ّالباحث قبّل من االعمال ذكاء او املعرفة ذكاء مفهوّم الى املعلومات نظام من الوقت ّ( Luhuّ) عامّفي 

 مّا بطريقة املعروضة الحقائق بين ما املتبادلة العالقات على للقبض القدرة( بأنه وعرفه 1958

 
1 _Moinetn ,petite histoire de l’intelligence économiques , uneinnuation à la français , harmattan ,2010,p27  

ائر وإمكانية دمجه في البرامج التعليمية "ارّالعياش يّ،مداحيّّمحمد:"زرّز_ 2 اقع الذكاء االقتصادي في الجز كليةّالعلومّاالقتصاديةّوّالتجاريةّوعلومّّو

ّ.13ّ،ّّص2020ّالتسييرّ،سكيكدةّالجزائرّ،ّ
3 _Auguilar . p , Seanning the Business Environment , New York Macmillan , 1967 ,P35 .  
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  1.ّاملنشودة االهداف نحّو العمل توجيه لغرض

ّ

ّ وضع من اوّل(ّّّ  Harold Wilensky)ّالباحث ويعد •
 
ّ تعريفا

 
 في 1967ّعام في االقتصادي للذكاء واضحا

 الجمع مشكلة ملعالجةّنشاطبأنهّ وعرفه التنظيمي الذكاء حوّل(ّ organizational Intelligence)ّكتابه

  2ّ.ّراالقّر صنع بعملية وإيصالها املطلوبة للمعلومات والتحليل والتجهيّز

ّ

 فن على يقتصرّال االقتصادي لذكاءبأنّاّ ، 1991 عام في(ّّ PH. Baumardّ)ّّّّّّللباحث اخر تعريّف وفي •

ّّلغرّض املجاالتّمن العديد بربط القيام هدفه املعلومات مّن وهجومي دفاعي تطبيق هّو بل ، قبةراامل

  3ّّّ .واملعرفةّالعمل بين ما تواصل وسيلة وهّو واإلستراتيجية التكتيكية االهداف تحسين

ّ

 بأنه الفرنس يّللتخطيط العامة املحافظة في يعمل الذي ، 1994 عام في(ّّ Henry Marter) عرفه حين في •

 االقتصاديةّللجهات املفيدة املعلومة وبث واملعالجة بالبحث املرتبطة التدابير من منسقة مجموعة

 4.ّاملؤسسةّارث على للحفاظ الضرورية الضمانات وتوفيّر القانونية ءاتااالجّر وفق على الفاعلة

ّ

 تحويلها يتطلبّّبل املعلومات توزيع على يقتصر ال بأنه 1995 عام في(ّّ H.lescaّّّ )ّّّّالباحث عرفه حين في •

 لغرض الضعّفّّلنقاط واإلصغاء بالترقب للمؤسسة االعالمية العملية وقيام مضافة قيمة يحقق فعل الى

 5.ّّ بالشكوك ترتبط التي املخاطر من والتقليل الفرص اكتشاف

ّّ

ّ )ّّ Golletis ّ)ّ املفكر اقترح 1997 عام وفي •
 
ّ) له نشرت مقالة في االقتصادي للذكاء تعريفا  Reviewّّّ  فيّمجلةّ

Economic intelligence  ّقدرتها في واملتمثلة الفاعلةّللمعرفة املفاضلة على املؤسسات قدرة انه (ّعلى 

 6تلكّاملؤسساتّّ. تواجهها التي املشاكل ومعالجة حل لغرض والداخلية الخارجية

 

 
1 _Hany M .Elshamy , « Economic Itellegence :theory and applications ,International conference of Business intelligence and knowledge 

economy , Al-Zoytonah university , Jordan . April ,2012,P153 . 
ّّ.154ّ_ّمصدرّسابقّ،ص2ّّ

3_ SorinّBriciuّ,FlorinّMihaiّّ.ّ“Towardsّaّnewّapproachّofّeconomicّintelligenceّprocessّّ:ّbasicّّconseptّ,analyseّmethodsّand 

internationalّّtoolsّ“ّ,ّTheoreticalّandّappliedّeconomicّDecemberّ2012ّ,ّP23ّ. 
ّّ.24ّ_مرجعّسابقّ،ّصّ 4

5 _Hany  M. Elshamy ,Optic ,p , 154 .  

 
رامةّ،ّدورّالذكاءّاالقتصاديّفيّتحسينّتنافسيةّاملشروعاتّالصغيرةّوّاملتوسطةّ،ّكليةّالعلومّاالقتصاديةّوّالتجاريةّوعلمّالتسييرّبودّمصطفى_ 6

صّّ،ّعمانّ،2012ّّجامعةّسطيفّ،ّمنّاعمالّاملؤتمرّالسنويّالحاديّعشرّ،ّذكاءّاالعمالّواقتصادّاملعرفةّ،ّجامعةّالزيتونةّ،ّكليةّالعلومّاالداريةّ

582ّّ.ّ
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 التهديدات وتوقعّالفرص وتحديد باملعلومات التحكم  انه على 1998 عام في ( elaude Revel) عرفه وقد •

 .1ّيقين الاّل نسبة وخفض الخارجي باملحيط للتأثيّر راالقّر واتخاذ

 

ّّ اليقظةّبأنه ةّدار ا كتابهما في االقتصادي الذكاء عرفا (B. Martinet , M. Marti)  من لكل تعريّف وفي •

 التعرف بهدف بهم املحيطةّباألخطار املعنيين ألشعار  املستمرة واملراقبة بيئتها لضمان املؤسسة قدرة

 2ومحيطهاّ. البيئة من والحماية عليها

ّ

 املنظم املنهجّّ بأنه 2000 عام في عرفه (ّفقدّّ IHEDN ّّ(فرنسا في العليا الوطني الدفاع راسات د معهد اما •

ّواملعالجة خالل من املؤسسات لتلك التنافسية وتحسين ، للمؤسسات االستراتيجية للخدمة  الجمع

 رات القراّدعم عملية في تساعد التي والتحديات الفرّص واكتشاف املفيدة ونشرّاملعرفة للمعلومات

 3للمؤسساتّ. والخارجية الداخلية الشبكات على التركيّز مع خاصة بأدوات

ّ

 الذكاءّتنظيم ان الى يشيّر اذ سبقت التي التعاريّف بقية عن يتميّز بأنه االخيّر التعريّف من يتبين •

ّ التنافسية امليزة خلق في دوّر له املؤسسة في االقتصادي
 
 وليست املفيدةّّاملعرفة نشر على قدرته عن فضال

الجمعيةّ (ّوهيّ ( AFDIE اقترحت حين فيّ. والخارجية الداخلية املحيط بيئة على وتركيزه فقط املعلومة

ّّاالقتصادي الذكاء بتطوير املعنية الفرنسية
 
 لغرض املنسقة التدابيّر مجموعّة بأنه 2001 عام تعريفا

 املعلوماّت وحماية وتوزيع وتجهيّز جمع

 4ّالقرارّ. اتخاذ لغرض قانونية بصورة الفاعلة للجهات قيمة تعطي التي

ّ صياغة يمكن السابقة التعاريّف ومن
 
ّ تعريفا

 
 وبثّاملعلومات وتحليلّلجمع نظام : بانه االقتصادي للذكاء شامال

 وضمان ، املناسبة القرارات ،واتخاذ التنافسية القدرة في منها واالستفادة قانونية وبطريقة وتقنية بشرية بوسائل

ّ.والخارجيّالداخلي املحيط في وتأثيره ، والبلدان للمؤسسات املمتلكات حماية

ّ

 : فواصل من نشأة الذكاء االقتصادي  ثانيا

 أوضح وقد السوّق اقتصاد ظهوّر سيما وال التجارة ظهوّر مع ظهرت االقتصادي الذكاء فكرة إن

ّFernand Braudel ّّّّمن الكبيرة التجارية للمدن املتزايدة القوة حوّل بها قامّ التي رسات ا الد من العديد في 

 الهجمات بداية كانت فنلندا في واملدن إيطاليا شماّل في املدن في املنافسة أن 41 إلى 41 القرّن

 . التزوير وحتى االقتصادي والتجسس التجارية

 
1 _ ClaudeّRevelّ« Economic Intellegence  an operational concept for Globalised word paper ARJ : 134 ,2010 ,p 23 .  

يةّ،ّماعخلفاويّشمسّالدينّضياتّ،ّالذكاءّاالقتصاديّرهانّلتسييرّاملؤسساتّالحديثةّ،ّجامعةّعنابةّ،ّالجزائرّ،ّمجلةّالعلومّاالنسانيةّوّاالجت_ 2

ّ.229ّّّّّ،ّص2013ّّالعددّالعاشرّ،ّمارسّ،ّ
ّّ.227ّ_مصدرّسابقّ،ّصّ 3

4 _philippّeclercّ« Issuesّandّtrendsّeconomicّintelligenceّ“ّ,chapterّ22ّ,ّparisّuniversityّ,pّ20ّ.ّ 
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 فبريطانيا تحليلها ثمّاملعلومة تحصيل على يعتمد الذي العسكرّي الفكر في االقتصادي الذكاء مصطلح ظهّر كما

   .1ذلك وغيّرّاملتوسط البحر منطقة من املعلومات على تحصل كانت لها االستعمارية الفترة في

 كتاب خالل من Harold Wilensky طرف مّن 1967 عاّم في كان االقتصادي للذكاء تعريّف أوّل

ّ L’intelligenceّ بعنوان organisationnelّتخدم التي املعرفة إنتاج كنشاط االقتصادي الذكاء يعرف فهّو، 

 .قانوّن إطار في وأنتجت للمنطقةّخزنت واإلستراتيجية االقتصادية األهداف

 والصناعيةّ) الدولية التجارة وزارة على املرتكز االقتصادي الذكاء نظام اليابان طورت 1950 عام في

( MITI اليابانيةّّ)ّ الخارجية التجارة ومنظمةJITROّّ(ّ اقتصادي إلنعاش . 

 املتحدة الواليات في املعلومات تكنولوجيا مجال في الهائل والتطوّر األسواق عوملة ومع 1980 في

 جامعّة في أستاذ بورتر، مليشال وكان للمؤسسات الدولي العمل لدعم تنظيمية خطوات اتخذت أألمريكية

 . االقتصادي الذكاء مفهوم تطوير في كبيّر وّر د هارفارد،

 . فرنسا في ظهوره بداية كانت 1990 في

 مساعدّة تقديم إلى تهدف والتي )ّ ADITالتكنولوجياّ)ّّ املعلومات نشر وكالة فرنسا أنشأت 1992 في

 .الفرنسية للمؤسسات الدولي النمّو حماية و تشغيلية

 : بعنوان تقرير Martre نشر 1994 في

«ّL’intelligenceّéconomiqueّetّstratégiqueّdesّentrepriseّ»ّ. 

 2ّ.االقتصاديّ الذكاء مفهوم ضمن االقتصادي الدفاع مفهوم " Mine fi "أدمج 2002 في

ّ

 1870 عام في البريطانيّالعسكرّي الفكر من جاء االقتصادي للذكاء التاريخي التطوّر بان اخرّى سةادّر وأوضحت

ّ
 
 مواجهة لغرض املعلومات تلكّوتحليل للعدو والقوة الضعّف نقاط اكتشاف اجل من املعلومات على معتمدا

ّ اكثّر يعد والذي ، االعمال ذكاءّالى املصطلح وتغيّر املؤسسات داخل املفهوم تطوّر ثم ، االخطار
 
 مفهوم من قربا

ّ ظهر 1950 عام وفي ، االقتصادي الذكاء  تبادل على يعتمد بلد اوّل يعد والذي ، اليابان في االقتصاديالذكاء

ّاضحت ، والصناعة الدولية التجارة رةاّز و وهي ( MITI) خالل من املعلومات  املعلومات وقاعدة املعرفة أساس والتي

 لذكاء مصطلح اوّل (Luhn)ّ الباحث وضع 1958 عاّم وفّي ، الخارجية التجارة منظمة بمساعدةّالياباّن في االولى

 .H) العالم ويعد ، والذكاء اليقظة لظاهرتي رسة ا د اوّل 1963 عام في( Aguilar ) الباحث قدم حين في ، االعمال

Wilensky )وضع من اوّل  1967عاّم في ّ
 
  .3االقتصادي للذكاء تعريفا

 
 العلوم فيّماستّر شهادّة نيل متطلبات ضمّن مقدمة مذكرّة ،"املؤسسة في تغيير كعامل  تيجيةا اإلستر  اليقظة" محمدّ، بومعزّةّّ عماد، ّأوسياف–1ّ

 .35ّّ،ّص2014ّّّ-2013ّّمليانة، خميس جامعة ، أعمال إدارّة تخصص أالقتصادية

36ّ ص نفسه، املرجع-2ّ

 

ّ
 بلقايد بكّر ابو جامعة التسييّر وعلومّ والتجارية االقتصادية العلوم كلية _املجهوداتّو الواقع_ الجزائرية املؤسسة في االقتصادي الذكاء  /اسماء فياللي3ّ

 ّ.ّ. 20 - 23 ّص  2014 - تلمسان

  Ministry international Trade and industry . 
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 املعلومات تكنولوجيا تقنيات بواسطة االسواق لتطوّر ونتيجّة 1980 عاّم وفي االمريكية املتحدة الواليات فّي اما

ّ يعمل والذي( Porter) اقترح فقد واالتصاالت
 
 والذي االقتصادي للذكاء نموذّج وّل ا( Harvard ) جامعة في استاذا

 وان ّ، ذكاء الى املعلومات وتحويل للمعنييّن وايصالها املعلوماّت تلك معالجة مرحلة الى املعلومات جمع فيه تجاوّز

 الذكاء ظهر فقد فرنسا في اما ، كافة املؤسسات مجاالت الى ذلك يتعدى بل فقط املنافسّة مجال على يقتصر ال

 عام ويعد للمتخصصين واهميتها املعلومات وادارة املحيط قبةامّر ليشمل املفهوم وتطوّر 1990 عام في االقتصادي

ّللذكاء 1994 عام في عملي تعريف اوّل وضع وقد ، فرنسا في الذكاءّاالقتصادي ملصطلح رسميّظهوّر اوّل 1992

 1فرنساّ. في للتخطيط العامة املحافظة من الصادر التقرير في  (H.Martre)العالم قبل من فرنسا في االقتصادي

 2يأتيّ: ما وهي االقتصادي الذكاء مفهوم لتطوّر حلامّر اربع  (Salles)وضع  2003عام وفي

 والتقنياتّالتي واالدواتّّالعمليات على تركز والتي التسعينيات منتصّف الّى الثمانينيات مّن تمتد : االولى املرحلة 1-

  (Lesca) تعريّف وكذلك( Marter) وتعريّف( Willensky) تعريّف مثل االقتصادي الذكاء تعاريّف في وردت

 او االقتصادي الذكاء باستخداّم االوّل باملقاّم تهتم وهّي التسعينيات سنوات خالل وتمتد : الثانية املرحلة 2-

ّ .منه املنشودة واألهداف تيجيااالستّر

 واإلدارةّاملشتركةّاالقتصادي الذكاء تمويل عملية فيها برّز والتي التسعينيات اواخر من تبدأ إذ : الثالثة _املرحلة3

 .التعاوني والعمل

 الذكاء ملفهومّاالقتصادية والهوية السابقة املفاهيم وتتضمّن 2000 عاّم في تبدأ والتي : الرابعة املرحلة 4-

 . والدفاعي الهجومي ودوره االقتصادي

 

 ومراحله االقتصادي  عناصر الذكاء :ينالثا املطلب

 عناصره: اوال 

يمكنّانّنحصرهّفيّكونهّسياسةّعامةّتحددهاّالدولةّّبمشاركةّباقيّاملتدخلينّوّ االقتصادي الذكاء مفهوّم إن

ّعمليةّالذكاءّاالقتصاديّعلىّالعناصرّالتاليةّ:ّىاملتعاملينّّ،ّلهاّمحتواهاّوّمجالّتطبيقهاّ.ّتبن

ّسياسة التنافسية :ال/1 تعتمدّعلىّعملياتّالبحثّوالتطويرّوتسمحّبمسايرةّاملؤسساتّفيّتعقبّالفرصّوّّ

ّالتعرفّاملشت ّاملسايرةّعنّطريق ّ.ّوتتمّهذه ّالعالم ّفي ّاالسواق ّالرهاناتّاالستراتيجيةّوتجميعّالحصولّعلى ركّعلى

3ّّّّّّّّّّالخبراتّوّاملعلوماتّالخاصةّ.

انّالعالقةّبينّميدانّاالستخباراتّوّميدانّاملنافسةّاالقتصاديةّوّالصناعيةّّ/سياسة االمن االقتصادي :2

لعسكريّاملباشرّاصبحّيعدّموضوعاّمشابهاّللفترةّماّبعدّالحربّالباردةّوّالذيّنعرفهّاليومّّ،ّحيثّانّالخطرّا

يتراجعّليتركّاملجالّواسعاّملخاطرّجديدةّتعدّغيرّمباشرةّمنّبينهّالخطرّّضدّاملصالحّاالقتصاديةّالذيّاصبحّ

 
 التطبيقي لالقتصاد الدكتوراّه مدرسة  /بسكرّة خيفر محمد جامعة_ التسييّر وعلوم االقتصادية العلوم كلية _االقتصادي الذكاء  /سناء طباخي 1

 .16ّ ص2008 –  _الجزائر املنظمات وتسييّر

ّ
2 Sorin Briciu , Florin Mihai op.cit. P.23 . 

 
:ّواقعةّفيّالجزائرّّ،ّجامعةّالجزائرّ،ّاملؤتمرّالدوليّدور الذكاء االقتصادي في ارساء اليات الحكم الراشد من خالل البحث و التطوير  تيرّرضاّ،ّّ  3

ّ.40ّّّالخمسّص
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ّالدولّمعرضةّ ّالحرّجعالّمعظم ّالتبادل ّالقطاعاتّوتطوير ّنشاطاتّالعديدّمن ّتحرير ّان ّبما يبرزّبصفةّخاصةّ،

اصبحّاهمّالشركاءّواملنافسينّيأخذونّمنعرجاّيسميهّ"ادواردّلوتفاكّ"ّّالىّالتحركاتّاالقتصاديةّالعامليةّبحيث

الجيوّاقتصادّأيّبعبارةّاخرىّتواصلّاالستراتيجياتّالعسكريةّالدبلوماسيةّمتمثلةّفيّوسائلّاقتصاديةّوتجاريةّ

االساسيةّّ.ّعنّترجمةّهذهّّالحساسيةّالجماعيةّلرهاناتّاالمنّاالقتصاديّاصبحتّتتحددّفيّمفهومّ"املصالحّ

ّلألمةّ"ّأيّترتيبّالعناصرّاالساسيةّلطاقاتّاالقتصاديةّالعلميةّوّالوطنيةّ.ّ

منّالجماعيّ،ّفاملؤسساتّهيّايضاّّوبالتاليّاصبحتّالدولةّتعترفّوتقرّبأنهاّليستّّالوحيدةّاملسؤولةّعنّّااّل

ّ ّو ّحماية ّفي ّالوطني ّاالقتصادي ّاالمن ّفي ّاساسيا ّعنصر ّبصفتها ّتشارك ّان ّالخاصةّّيجب ّمصالحها متابعة

1ّاملشروعةّّ.

وخاصةّعلىّمستوىّالهياتّاملعروفةّبإعدادهاّللنظمّوّاملعاييرّالتيّتديرّّالحياةّاالقتصاديةّّ/سياسة التأثير :3

ّ ّاالقتصاديّبشرحّضرورةّ Lobbyingمنّخاللّالعملّالضغطيّ" ّو ّالسياس ي ّالقرار ّوالذيّهوّالتأثيرّعلى ّ "

 دارسّوايجابيةّقانونّماّاوّخطورتهّوّسلبياتهّ،ّولقدّاصبحّالعملّالضغطيّيدرسّفيّامل

ّفعاليةّ ّفي ّفساهم .ّ ّالديمقراطية ّالعملية ّفي ّضروريا ّبجعله ّاالوروبية ّالجامعاتّحيثّقامتّللجنة ّو الكبرى

القوانينّاملصادقّعليهاّبعدّانّتأخذّفيّالحسبانّرأيّاملهنيينّدونّالضررّبرأيّاالخرينّوتحديداّالحكمّالسياس يّ

.2ّ

التيّتعتبرّمصدراّللقيمةّاملضافةّ،بلّويتعدىّاالمرّذلكّّّوينحصرّمجالّالذكاءّاالقتصاديّخصوصاّفيّاالسواق

النّتكونّمصدراّللتأثيرّوّالقوةّ.ومنّامثلةّذلكّ:مشاريعّالطيرانّوّالفضاءّ،التسلحّ،ّالطاقةّ،صناعةّاالدويةّ،ّ

عدةّالجيناتّالشبكاتّاالتصاليةّ،ّتكنولوجياّاملعلوماتّواالتصالّوّاالمنّ،ّذلكّانّهذهّاملشاريعّلتحكمهاّقا

السعرّونوعيةّاملنتوجّوّالخدماتّالتابعةّ،ّلكنّيتجاوزّاالمرّذلكّالنّتكونّاملوافقةّواملساندةّالسياسيةّللدولةّ

 العاملّالحاسمّفيّالحصولّعليهاّ.ّ

ّ 3لذكاء االقتصادي ا: مراحل  ثانيا

ّ،ّ ّبثها ،ّ ّمعالجتها ،ّ ّاملعلومة ّحيازة ،ّ ّللمعلومة ّالحاجة ّتحديد ّهي ّاالقتصادي ّالذكاء ّلنشاط ّمرحلة ّاول ان

ّواستعمالهاّ.ّّ

ّويمكنناّعرضّاهمّمراحلّالذكاءّاالقتصاديّفيماّيليّ:ّّّّّّّّ

 تحديد الحاجة الى املعلومة :  -1-

يرّالوسائلّالحديثةّ،ّوإنماّيكفيّفيّاغلبّالحاالتّوهوّامرّليسّصعبّفيّاغلبّالحاالتّ،ّفليسّمنّالضروريّتوف

ّانّنطلبّبمهارةّ:ّماّهيّاملعلوماتّالتيّنرغبّفيّالحصولّعليهاّ؟ّ

ّوهوّماّيتطلبّمنّاملتخصصينّفيّالذكاءّاالقتصاديّمعرفةّجيدةّبتنظيمّاملنظمةّ.

 املعلومة: جمع-2-

 
املؤسساتّالصغيرةّوّاملتوسطةّفيّالدولّّّتأهيل:ّمتطلباتّّوامن الدولة  امللتقى الدوليالذكاء االقتصادي جمالّالدينّسحنونّ،ّفاضلّعبدّالقادرّ،ّ 1

ّ.1215ّ،1216ّّ،ّجامعةّحسيبةّبنّبوعليّبالشلفّ،ّص2006ّّافريل18ّّو17ّّالعربيةّ،ّيوميّّ
ّ.2008ّّ/نوفمبر27ّّالخميس6021ّّ:ّالحروبّالخفيةّ،ّجريدةّلقدسّ،ّالسنةّالعشرونّالعددّّالذكاء االقتصادي و العمل الضغطيمسعودّديلميّ،ّّ 2
،ّاملؤتمرّالعلميّالدوليّالخامسّحولّاقتصادّاملعرفةّ،ّكليةّّ"الذكاء االقتصادي في خدمة منظمة االعمال"دّ.ّعبدّالرزاقّخليلّ،ّاحالمّبوعبدليّ،ّ  3

ّّ.10،9ّّّ.8ّص205ّّافريل28ّّ-27ّ،ّاالردنّّةّ،ّجامعةّالزيتونةالعلومّاالقتصاديةّوّالعلومّاالداري
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ّ ّالحاجة ّتحديد ّّللمعلومة،بمجرد ّللبحثّعن ّاشكال ّاختيار ّيتم ّمصادرّّاملعلومة،هذه ّاهم ّنذكر ّيلي وفيما

ّاملعلومة:

ّعلى:وتحتويّاساساّّرسمية:مصادرّ •

ّالصحافة. -

ّالكتب. -

ّّاالعالم.وسائلّ -

ّ.((CD ROMواالقراصّاملضغوطةّنوكّاملعطياتّب -

 الرسميةّ.مصادرّاملعلوماتّ -

اهمّماّيميزّهذهّاملصادرّانّاملعلوماتّالتيّتقدمهاّتتطلبّمجهودّشخص يّمنّّّرسمية:ّانمصادرّغيرّ •

حتىّيحصلّّ....ّالخيضيعّالوقتّّينتقل،انّّاتصال،يجبّانّيبقىّعلىّّاملعلومة،الفردّالذيّيريدّجمعّ

 ّّيلي:املصادرّمنّبينهاّماّّوتتنوعّهذهّذلك،علىّ

ّذاتهم.النافسينّفيّحدّ -

ّاملوردين. -

ّراسة.الدمهماتّوأسفارّ -

ّّاملعارض. -

ّاملتمرنين.الطلبةّ -

 للمنظمة.املصادرّالداخليةّ -

ّّاملنظمة:والشكلّاملواليّيبينّلناّبمختلفّمصادرّاملعلوماتّالتيّتحصلّعليهاّ

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مختلف مصادر املعلومة II-10)الشكل                                                        
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ّبيضاء(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ)معلومات ّاملفتوحة ّاملعلومة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمصادر

ّتسهيلّالوصولّللمعلومةّّ

%70                                                                                

ّ

ّ

ّ                        %20                             ّ

ّ                 املصادرّاملغلقةّللمعلومةّ)معلوماتّرماديةّ(

ّ

ّ

ّ                     10% ّ 

ّ

                                                   تجسسّ)معلوماتّسوداءّ(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّللمعلومّةّاالستراتيجيةألهميةّوالفائدةّ

ّ
االقتصاديّفيّتحسينّمناخّاالعمالّوّجذبّاالستثماراتّاألجنبية"،ّمجلةّأداءّاملؤسساتّالجزائرية،ّمجلةّأداءّّحمدانيّمحمد،ّ"أهميةّالذكاءّ:ّّّاملصدر 

ّ.02/2012لومّالتجارية،ّجامعةّّوهران،ّالجزائر،ّالعدداملؤسساتّالجزائرية،ّكليةّالعلومّاالقتصادية،ّعلومّالتسييرّوّالع

ّ

ّ ّامّلويقصد ّمجموعة ّاملعلوماتّاملفتوحة ّاالذاعيةّبمصادر ّالبرامج ّالصحفّو ّو ّالرسمية نشوراتّاالحصائية

واملنشوراتّالتجاريةّ،ّاماّاملصادرّاملغلقةّللمعلوماتّفتمثلّالتقاريرّوّالبرقياتّمنّالسفاراتّوّالقنصلياتّ....ّ

مارّّوّاملعلوماتّالسوداءّ)السريةّ(ّوالتيّيتمّالحصولّعليهاّمنّدونّموافقةّمنّحكوماتّاجنبيةّتأتيّمنّاالق

1ّالصناعيةّ،ّمنّاسرارّسرقتّمنّقبلّاحدّالرعاياّاالجانبّ.

_ّيقالّانهّعادةّماّتكونّاملعلوماتّاملتحصلّعليهاّوالتيّتتمّمعالجتهاّفيّاطارّنشطاتّالذكاءّاالقتصاديّّالّتطرحّ

نهّيجبّّأيّاشكالّقانونيّخاصّالنّاالمرّيتعلقّبمعلوماتّمفتوحةّإالّانّهذهّالنظرةّللموضوعّتعدّناقصةّأّل

االخذّبعينّاالعتبارّّحريةّاستعمالّاملعلومةّ)تعارضّاملعلومةّاملفتوحةّمعّاملعلومةّاملغلقةّأيّالسريةّ(ّ.ّلكنّ

ّبمعنىّ (ّ يجبّاالخذّبعينّاالعتبارّحريةّاستعمالّاملعلومةّ،ّفمنّوجهةّالنظرّهذهّتوجدّمعلوماتّمفتوحةّ

كّمنتجيهاّوأصحابهاّّحقوقّخاصةّ)ّالحمايةّعنّطريقّحقوقّالدخولّاليهاّغيرّمحدودةّ(ّوالتيّمنّخاللهاّيمتل

التأليفّ،ّامللكيةّالصناعيةّ،ّالحمايةّالتعاقديةّببنودّالسريةّ(ّاوّالتيّبعضّاستعماالتهاّيمكنّانّتكونّمحلّ

عقوباتّعنّطريقّتدابيرّقضائيةّخاصةّومنّتمّفانّاملعالجةّغيرّاملسموحّأليّمعلومةّمفتوحةّيمكنّعدهاّ

ّبإرثّاملؤسسةّّ.مساساّ

 
1 http://www.espionageinfo.com/Ec-Ep/Economic-Intelligence.html ,15/03/2020,15.30h. 
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_ّانّتطورّممارسةّالذكاءّاالقتصاديّيفرضّعلىّكلّاملؤسساتّمضاعفةّتدابيرّالحذرّفيماّيخصّحمايةّارثهاّ

املعلوماتيّعنّطريقّمعرفةّواستعمالّكلّاملصادرّالقانونيةّاملتاحةّلهذاّالغرضّوّتسخيرّّكلّالوسائلّالبشريةّ

ّ،ّاملعلوماتيةّوّالتنظيميةّّ.ّ

 علومة : معالجة امل -3-

ّبالنسبةّّ ّاملعلومة ّقيمة ّعلى ّاساسا ّيعتمد ّاالجراء ّفهذا ،ّ ّاالقتصادي ّاساسّالذكاء ّهي ّاملعلومة ّمعالجة ان

للمستعملّ.ّوتعنيّاملعالجةّتجميعّكلّاملعطياتّاملتحصلّعليهاّمنّاجلّتحليلهاّبشكلّمتجانسّ.ّوتعتبرّترجمةّ

ورةّتحليليةّ،ّغنيةّلكلّاملعلوماتّالتيّتكونّمختفيةّدائماّاملعلومةّخطوةّاساسيةّإلجراءّاملعالجةّ.ّفهيّتعطيّص

ّفيّسطورّالوثائقّ.ّ

ونعلمّانّماّيواجهّافرادّاملنظمةّاليومّليسّنقصّاملعلومةّوإنماّكثرتهاّلذلكّيجبّمعالجةّاملعلومةّوهوّماّيتطلبّ

ّالعملياتّالتاليةّ:

ّالتقييمّ. -

ّفرزّاملفيدّمنهاّمنّغيرّاملفيدّ. -

ّتحليلّ. -

ّتحويلهاّالىّشكلّمناسبّ.ّّ -

 بث املعلومة من اجل اتخاذ القرار  :   -4-

انّالخطوةّاملواليةّللخطواتّالثالثّالسابقةّهيّاعطاءّقيمةّلهذهّاملعلومةّببثهاّداخلّاملنظمةّحتىّتساهمّفيّّ

 خلقّقيمةّمضافةّ.ّ

انّكلّالعملياتّالسابقةّّ،ّتحديدّ،ّجمعّ،ّومعالجةّاملعلومةّ،ّيكونّبدونّفائدةّاذّلمّيتمّبثّهذهّاملعلومةّوّ

فاملعلومةّالّتكونّذاتّقيمةّإالّاذاّجاءتّفيّالوقتّاملناسبّوّبالشكلّاملرادّ،ّّايصالهاّملتخذيّالقرارّّباملنظمةّ.

ّللشخصّالذيّيستخدمهاّ.

ّتكلفّاملعلومةّكثيراّ،ّلذلكّيجبّتوفيرهاّللذينّيحتاجونّلهاّمنّاجلّاستخدامهاّ.ّّ

ّءّوحذرّ.انّبثّاملعلومةّاذاّيشكلّخطوةّاساسيةّإلجراءّالذكاءّاالقتصاديّ،ّبشرطّانّتستخدمّبذكّا

ّويعتبرّبثّاملعلومةّغيرّكافيّ،ّبلّيجبّايضاّتحويلّهذهّاملعلوماتّالىّفعلّحتىّتحققّقيمةّمضافةّ

فاملتخصصينّفيّالذكاءّاالقتصاديّيجبّانّيكونواّقادرينّعلىّاقناعّاالخرينّبالعمليةّ،ّوعلىّتركيبّالتقنياتّ

ّالتيّتسمحّبتطبيقهاّفيّاملنظمةّ.

ّتياجاتّطالبّاملعلومةّ،ّفإنناّنكونّقدّاضعناّاهمّعنصرّفيّالذكاءّاالقتصاديّ_ّفإذاّلمّنفهمّماّهيّاح

_ّانّلمّيكنّلديناّمصدرّموثوقّ،ّفالّداعيّللمواصلةّ،ّفاملصادرّّرديئةّالنوعيةّتؤديّالىّتشوشّفيّاملعلوماتّ،ّ

ّ.ّّوهوّماّيعقدّعملّالتحليلّ،ّاماّاذاّكانتّاملصادرّموثقةّفهيّتسهلّاكثرّعملّالتحليلّ

 _ّالتحليلّيجعلّاملعلومةّالتيّنحتاجهاّقابلةّلالستعمالّّ.

_ّاملعلومةّالتيّالّيتمّبثهاّوإعالنهاّالّتفيدّفيّش يءّ،ّوّالتغذيةّالراجعةّتبينّلناّماّاذاّكانتّاملعلومةّقدّادتّالىّّ

ّتلبيةّرغبةّاملستعملّامّالّ.ّّّّّ
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وحمايتهاّويمكنّتلخيصّكلّماّسبقّذكرهّفيّالشكلّّ_ّيجبّاالحتفاظّببعضّاملعلوماتّالسريةّوّاالستراتيجيةّ

 اليّتال

 ( : بث املعلومة من اجل اتخاذ القرار . II-11الشكل رقم )                          

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّ

ّ

ّّّ

ّّّّّّّّّ

jk 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ّواقعةّفيّالجزائرّّ،ّجامعةّالجزائرّ،ّاملؤتمرّالدوليّدور الذكاء االقتصادي في ارساء اليات الحكم الراشد من خالل البحث و التطوير   تيرّرضاّ،ّّ:ّّاملصدر  

16ّ،صالخمس

 

 

 

  

 توجيه عام :

 تحديد االحتياجات

 البحث :

 مخطط البحث

 الوسائل

 تحديد االحتياجات

 البث :

 املرسل اليهم

 مذكرات

 االستغالل :

 معاينة

 معالجة

 تحليل

 تركيب

 الحماية
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 املطلب الثالث : اهمية الذكاء االقتصادي و اهدافه 

 ظّل في االقتصادي الذكاء مفهوم يكتسبها التي األهمية ز بإبرا نقوم سوف املطلب هذا خالل من

ّتحقيقهاّ. إلى يسعى التي األهداف مختلّف وتقديم املتغيّر العالم هذا

 االقتصادي  الذكاء أهمية :اوال

 العاملّة املؤسسات يهدد وقت كل جدد املنافسين دخوّل ألن : الجديدة املنتجات تطوير •

 واإلبداع االختراع على العمل إلى يؤدي وهذا بالجديد التنبّؤ من يمكن بالذكاء ولذلك السوق، في

ّ. للمؤسسة واالستمرارية النجاح لضمان الجديدة املتطلبات وفق

 مواجهة أو اإلستراتيجية يعتبّر االستثمار بشأن مهمة ارات قر اتخاذ يجب ألنه القرارات :  اتخاذ •

 ألنه املخاطر تقليل من يمكن الذي القرار أحسن باتخاذ يسمح االقتصادي والذكاء املنافسين

 باملؤسسّة املحيطة البيئة في باملنافسين املتعلقة املعلومات عن التحرّي على الذكاء أي يعمل

 ّ.رات القرا اتخاذ يتم )املعلومات(أساسها والتي

 يقوم الذيbenchmarkingّّّ املقارنّّ القياس طرقه من االقتصادي الذكاء ألّن وذلك :الناجح لألداء يقود •

kامليزةّ) أثبتتّأهمية الطريقة هذه حيث للمنافسين التنافسية )امليزة( للمحاسن املقارنة راسة الدّ على 

avantageّّ) وحتى )خاصةّاألقوياء)ّّاآلخرين من والتعلم للنقل وتغييّر تكوين أحسن تعتبّر التي التنافسية 

 .املؤسسة وخسارة غلق

 نسبةّتحقيق يمكنها ال املؤسسة أن حيث للبائعين وسيلة هّو االقتصادي الذكاء : للمبيعات بيع أحسن •

 حيث منّسواء للسوّق ويطرحونه املنافسوّن يقدمه بما راية د على وتكوّن تعرف لم إذ أعلىّللمبيعاّت

 . األرباح توقع أوّومعرفة رات القرا بتحديد يسمح االقتصادي الذكاء فإن ومنه الكيف، أو الكم

 أيّطرف من عليها الحصوّل يمكن التي دوام األكثّر التنافسية امليزة : تنافسية ميزة على الحصول  •

 حتى ألنهّبالذكاء دائما ترتبط التي املنافسين، عن مختلفة بطريقة السوّق رؤية في النجاح وهي مؤسسة

 مختلفة بطريقة للسوّق ورؤيتهمّّمخططاتهم تغييّر عليهم يجّب مستواها، إلى الوصوّل املنافسوّن يستطيع

.1 

 وانطالقا املعلومات استغالل من انطالقا والبقاء االستمرار إلى يؤدي االقتصادي الذكاء فإن وعليه

2ّاملوالىّّ: الشكل من

ّ

 
ّّ1 Bruno martinet-yves-Michel marti," l’intelligence économique ;les yeux et oreilles de l’entreprise "éditionّorganisation,ّparis-p 13-15. 

Baumard ph ,stratégie et surveillance de environnement conenrrentils massons ,1991 ,p12 

 

اتيجية اليقظة دور " ، المية حليمي2  يسرت حالة مؤسسة دراسة :املتوسطة و الصغيرة املؤسسات تنافسية تعزيز في االقتصادي الذكاء و اإلستر

 8 6ّص ، 2009 ،ّبومرداس ّجامعة أالقتصادية ّالعلوم كلية ماجستيّر رسالة ،"البناء ألشغال

 ّ
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ّ

ّ( : سيرورة اهمية الذكاء االقتصادي II-12الشكل رقم )                                

ّّ

ّ

ّ

لاملنافسةّّ جعل االقتصادي، االنفتاح درجة زيادة و االتصال، و اإلعالم تكنولوجيا مجال في الهائل التقدم إن
َ
 تمث

 الفرصّالتقاط معرفة عليها يجب فانه للمؤسسة بالنسبة و سوق، عن عبارة ش يء كل أي االقتصادية، بالحرب

 الذي املعلوماتّفي التحكم طريق عن إال يتحقق ال هذا لها، املواجهة املخاطر توخي درجة بنفس أمامهّا املتاحة

 هذا في منها البدّوالتي األساسية املادة و املنافسين، وجه في الوقوف تستطيع ناجحة استراتيجيات بوضع يسمح

 بحماية يسمح الذيّ"االقتصادي الذكاء " هّو حجمها كان مهما مؤسسة لكل ضرورية أصبحت التي و املجال

 أي املعلومات، هذهّفي التحكم كيفية في االقتصادي الذكاء أهمية تظهر و فيها، التحكم و اإلستراتيجية املعلومة

ّ.تنافسية ميزة تحقيق أجل من كيف؟ السؤال طرح

  :1املعلومة وظيفتي خالل من هذا تفسيّر يمكن و

 :للمؤسسة بالنسبة منافسة عامل املعلومة 1-

ّ

 :أجل من بأعماله تتعلق إستراتيجية معلومات إلى بحاجة املؤسسة رئيس أو مقرّر أن إذ

  .السوّق في موقعه معرفة •

  .ضعفه و قوته نقاط تحديد و تعريّف •

  .الفرص اكتشاف •

  .املؤسسة تطوير إستراتيجية تسييّر •

  .جديدة خدمات و منتجات إطالق •

  .جديدة أسواق في التموقع •

  .املؤسسة بيئة و محيط تطورات مع التكيّف •

  .الشراكات عقد •

  .تأثيره تطوير و تنمية •

  .تنافسية مزايا على الحصوّل •

 ."..استعمالّاالنترنت التأثير، اتصاالت "الضغط، قانوني إطار في املعلومة في يتحكم االقتصادي الذكاء إذن

 .االستمرار الرقيّو إلى باملؤسسة يدفع كأساس يجعلها و

 

 
1 Guideّdesّbonnesّpratiquesّenّmatièreّd’intelligenceّéconomique,ّServiceّdeّCoordinationّa 

l’IntelligenceّEconomiqueّ)SCIE(,ّFévrierّ2009,ّppّ)5-7), voir :c.asselin.free.fr,30/03/2020,17 :00h. 

 البقاء                           تنافسية  ميزة على  الحصول                            االستمرار  و للمعلومة األمثل االستغالل 
 
 

 الناجح  األداء                                                    قرار  أمثل اتخاذ
 

 

 املبيعات  أحسن                                             املنتجات  تطوير
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 :للمؤسسة حماية و أمن عامل املعلومة

 االتصاّل معرفة عليها يجب األخيرة فهذه املؤسسة، استمرار و تطوّر أجل من مال رأس هي املعلومة حماية

 :أجل من املعلوماتية ممتلكاتها حماية لها تضمن التي بالطريقة والتواصل

 وضع طريق عن املؤسسة، خارج شركائها مع و املؤسسة داخل مساعديها و شركائها مع ثقة بكل العملّ -أ

ّن التي و القانونية اإلدارية، التقنية، اإلجراءات و األجهزة من مجموعة  
 :هي و املؤسسة أمن سياسة تكو 

 

  .املحتملة التهديدات و املخاطر جرد •

 "ب الخاص املؤسسة معلومات نظام )املعرفة، لديها الحساسة املعطيات و املعلوماتي النظام حماية •

 (....الجديدة املنتجات الزبائن، ملفات "،...التسويق املشتريات، املحاسبة،

  .الفعالة للحماية مادية وسائل وضع •

  .العمل عقود داخل سرية بنود إدخال •

  .أزمة حالة أو العمل عن الخطيّر التوقّف حال في النشاط استمرارية مخطط إقامة •

  .املوضوع للجهاز املنتظم االختبار •

 .االستراتيجيات و املشاريع و النشاطات حوّل األفكار بين الواضح و املنطقي الترابط - ب

ملستخدمين املنافسين وجه في الدفاع على القدرة - ج
ُ
 التجسس املعلومات، )قرصنة شرعية غيّر طرّق ا

 (....التزوير االقتصادي،

 الهجوميّّ)املنافسةّ(ّوّالدفاعيّ)الحماية(. جانبيه كاّل تشمل االقتصادي الذكاء أهمية أن القوّل يمكن سبّق مما

 إيصاّل على الحرص و التفاعل و السبق على قدرتهّا عن تعبّر هجومية بإرادة تتمتع املؤسسة يجعل :فاألول 

 إليهاّّإنماّالوصوّل و املعلومات على الحصوّل ليس اليوم املهم إذ املناسب، الوقت في املقررين إلى املفيدة املعلومات

 .ذلكّأمكن إذا أيضاّإبعادهمّ لكن و للمنافسين، بالنسبة األحسن تكوّن أن فقط ليس فاملطلوب اآلخرين، قبل

 بالتالّي و وزبائنها و شركائها توقعات و منافسيها ملبادرات منتبهة تكوّن أن املؤسسة على يفرض :الثاني أما

 .الالزمة االحتياطات اتخاذ

 :التالي الشكل خالل من للمؤسسة االقتصادي الذكاء يجلبها التي الفائدة و األهمية عن التعبيّر يمكن و
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 املنظمة في االقتصادي  الذكاء أهمية :( II-13 ) رقم الشكل                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source :ّNabilaّSahnoune,ّintroductionّàّlaّdémarcheّd’intelligenceّéconomiqueّdans 

l’entrepriseّ,ّSéminaireّdeّsensibilisationّàّl’intelligenceّéconomiqueّetّàّlaّveilleّstratégique, 

Alger,ّHôtel_ّElّAurassiّ,ّAlgérie,ّleّ23/12/2008,ّp03 

 

 كما الدفاعي و الهجوميّجانبيه خالل من املنظمة، في االقتصادي الذكاء أهمية جيدا نالحظ الشكل خالل من

ب الهجومّي جانبه خالل من يسمح فالذكاء سابقا، ذكرنا
 
 و عليها، االستيالء و محيطه في املتاحة الفرص بترق

 الجانب خالل من أما اليوم،ّّاملؤسسات فيها تعمل التي الديناميكية للبيئة نظرا الجديدة السوّق قواعد مع التكيف

 املعلومات، كتسرب تهددها التيّاألخطار من للمؤسسة األمن و الحماية توفيّر على يعمل فهّو الدفاعي أي الثاني

ّ....بها اإليقاع أجل من خاطئة معلومات على الحصوّل االقتصادي، التجسس

  

 للمنظمة؟ االقتصادّي الذكاء يجلب ماذا

 من املنظمة حماية

 التهديدات

 القواعد مع التكيف الفرص على االستيالء

 للسوّق الجديدة

 تقنية حلوّل يقدم االقتصادّي الذكاء

 كّل ظروف مع للتكيف عملياتية

 مع بالتفاعل لها للسماح منظمة

 و اليقظة فعالية بتشغيل محيطها

 من حمايتها أجل من الوعيّتوفير

 األخطار

 القتصادّياالذكاء تطوّر من االنتقال

 استراتيجيّمخابراتي نظام بناء إلى

 الصناعية للتغيرات توقعي

 االستراتيجي الفكر دعم في فعال
 أّن یجب لذا

 :یكوّن

 القرارات اتخاذ سرعة و التحليل في املنظمة تساعد استخبارية وحدة بخلق للمنظمة يسمح ما هذا

 اإلستراتيجية
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 االقتصادي الذكاء أهداف : ثانيا

 خلقه، أو. العمل لذلك اللجوء في سبب كانت لظروف ونتيجة مسطرة، أو مرجوة أهداف تحقيّق إلى يرمّي ش يّء كل

 :يلي ما لتحقيق سيهدف حيث االقتصادي الذكاء شأن هّو وهذا

  .  االقتصادي للذكاء الرئيس ي الهدف هّو املؤسسات تنافس تحسين •

 :ّ 1التالية أنشطتها بواسطة لها الدائم والتحسين املؤسسات إرث حماية •

 . املستقبلي السوّق توقع -

 .ّ املنافسين تيجياتااستّر ومعرفة فهم -

 .ّ املؤسسة داخل في للمعلومات صحيح نشر -

ّ .املؤسسة في االقتصادي الذكاء أهداف يوضح2ّّّ  "ولياك جاك "طرف من املقترح التالي والشكل

ّّّّّ

 ؟ املؤسسة في االقتصادي  الذكاء ملاذا :(II-14) رقم الشكل                                    

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّّ

ّّّّّّّّّ

ّ

ّّّّ
Source :ّfrançaisّJakobiak, L’intelligence économique en pratique : commet batir son Propre system d’intelligence économique, 

2ّemeّédition, éditionّorganisation,ّparis,ّ2001,ّpّ86. 

 

 

 

 

 
1  FrançaisّJAKOBIAK," L’intelligence économique en pratique : commet bâtir son Propre system 

d’intelligence économique" ,ّ2ّemeّédition,ّéditionّorganisationّ,ّparisّ,ّ2001,ّpّ85. 

 

 . 85 ص ، نفسه المرجع  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤسسة  في  االقتصادي الذكاء ملاذا

 املستقبلي   السوق  على   التوقع 

 املنافسين   تيجياتا إستر   فهم

  في   للمعلومات  صحيح   نشر 

 الداخل 

 تصميم

 دائم

 للمنافسة 
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انب   الذكاء االقتصادي .املبحث الثاني : جو

 منّخاللّوهذا جوانبه بمختلّف اإلملام يتم سوف له، الجيد والتعريّف االقتصاد الذكاء حوّل نظرة إعطاء بعد

 يأخذها أن يمكن التي األشكال مختلّف إلى إضافة املؤسسة، في تجسيدّه ووسائل وظائفه إبراز

  بها يمر التي املراحل مختلّف وابراز املؤسسة في الذكاء

 االقتصادي الذكاء وظائف :األول  املطلب

 التفعيل أجل من املمكنة والوسائل االقتصادي، الذكاء وظائّف مختلّف بتبيان املطلب هذا يختص

ّ 1فرعينّّ. إلى املطلب هذا بتقسيم وسنقوم .لها الجيد

ّ:التالي الشكل في توضيحها ويمكن االقتصادي الذكاء لوظائّف تقسيما قدم لقد

 

اتيجية اليقظة وظائف :(II-15رقم) الشكل                                              االقتصادي والذكاء اإلستر

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 الذكاء االقتصادي 

 
اقع :ئريةا الجز  املؤسسة في  االقتصادي الذكاء"، أسماء فياللي 1  العلوم كلية ماجيستر،ّشهادّة نيل متطلبات ضمن تخرج مذكرّة ،"ودات هاملج و الو

ّ.28ّّ ص .2014ّ.2013ّّّاالقتصادي، الذكاء و تيجيةترااإلس اإلدارّة التسيير،تخصص علوم و التجارية و االقتصادية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ الوظائف

                                                                  proactiveالنشاطّالزائدّ

 

      Sécurité                                                                  

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاالمن               ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ                               ّ             

                                                                           protectifالحمايةّّّّّّّّ

Coordination         ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتنسيق                                                                                     
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ّ
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

 

اتيجية  اليقظة االستر

 
اقع: ئريةا الجز  املؤسسة في  االقتصادي الذكاء"، أسماّء فياللّي :املصدر  كلية ماجيسترّ، شهادّة نيّل متطلبات ضمّن تخرّج مذكرّة ،"املجهودات و الو

ّّّ.28ّص2014ّ،2013ّاالقتصادي، الذكاء و اإلستراتيجية اإلدارّة التسيير،تخصص علوم و التجارية و االقتصادية العلوم

ّ

بنفسهّاّّاليقظة بالتالي و اليقظة مع مشتركة االقتصادي للذكاء وظائّف عدة مالحظة يمكن الشكل هذا خالل ومن  

 اليقظة،الحماية، :هي االقتصادي الذكاء وظائّف أن أخرّى بصفة القوّل يمكن االقتصاديّإذ الذكاء من جزء

ائد، النشاط التنسيق،  السابق.1ّ الشكل عليهاّفي املنصوص للوظائّف مختصر شرح يلي وفيما الز

 واغتنام التهديدات توقع وبالتالّي املؤسسة بيئّة في يحوّي ملا الجيد االنتباه طريق عن:التوقعية الوظيفة -

ّ. املستقبلية وكسبّالوضعياتّالفرص

 أجل من واملركبة واملحللة املجمعة للمعلومات مستلم أحسن مع االتصال:و إالتصال التنسيق وظيفة -

 .املعلومات تدفق لتسهيل التأثيّر شبكة وتنشيط استغالل أحسن اوّاستغاللهاّقيمة أكبّر إعطائها

 قيمتها استنتاج أجل من عدة بوسائل املجمعة املعلومات تحليل يأ:التركيبية و التحليلية الوظيفة -

 .القرار اتخاذ عملية تسهيّل أجل من مهمة عناصرّشكل في وتركيبها املضافة

 
 . 28ص ، ذكره سبق مرجع أسماء، فياللي 1

                  connaitre les besoinsالتعرفّعلىّالحاجاتّوّاملعلوماتّ

Animation et communication                      ّّّالتنسيقّواالتصال  

 Analytique et التحليليةّوّالتركيب

synthétiqueّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

Informatique ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)االعالمّاالليّ)االعالمية 

                                                                    Aviticipotiveالتوقعيةّّّّّّّّّّ
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 هّو والذكاء اليقظة أساس أن فيها االقتصادي الذكاء وظائّف من قاعدية وظيفة هي:اآللي اإلعالم وظيفة -

 . باملعلوماتّالتزود

 وسرعة األفكار وترتيب البحث عملية تسهيل أجل من:املعلومات من الحاجات على التعرف وظيفة -

 .القرار اتخاذ

 فر للمعا العلمي اإلرث حماية بالحماية ونعني والذكاء اليقظة بين نجدها وظيفة:الحماية وظيفة -

 .1والصناعيّة التكنولوجيةّواملمتلكات

 أخرّى وظائّفّّعلى يشمل االقتصادي الذكاء أن غيّر والذكاء اليقظة بين مشتركة وظائّف الذكر السالفة الوظائّف

:ّ

 .بينهما األمثل االختيار أجل من اإلستراتيجيات بين التنسيق على يعمل الذكاء:التنسيق وظيفة -

 .للمعلومات أكبّر وقيمة الفائدة إلى للوصوّل األنشطة تحويل هّو االقتصادي الذكاء:نشاطا األكثر وظيفة -

 .الوقت في املستعملين إلى املنتجات توزيع تحقيق في يتمثل الوظيفة هذه من األوّل الجزء

 من ملؤسساتّإستراتيجية أداة هّو الضغط جماعاّت أو فالتأثيّر للتأثيّر أنشطة وضع على يقوم الثاني الجزء أما

ّ 2 .األسواق عوملة مواجهة أجل

 االقتصادي  الذكاء تحليل وسائل: الثانياملطلب 

ّالتزايد أدى حيث االقتصادي الذكاء عمليات لنمّو الظروف كافة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا هيأت لقد  السريع إلى

 االقتصادي الذكاء تبقى التي والتحليل املعلومات جميع طرائق و اآللية الحواسب عدد في

 إيجاد على عملت التي املؤسسات بين ومن خاصة أو كانت عامة الهيئات و املؤسسات مختلّف قبل من

ّيضم  Fould 1955 " فولد نموذج ذكر يمكن التنافس ي للتحليل نماذج ّ ّّأدواتّالتحليّل ست النموذج هذا "

ّ. التوالي على وهي واإلستراتيجي التنافس ي

ايا  القرارات واتخاذّاإلجراءات علّى تؤثر التي العوامل وبتجديد هؤالء بقرارت بالتنبّؤ يسمح :املسيرين وقدرات  نو

 ألقيادة أنماط : هي محدداتّسبعة محددات، االعتبار بعين األخذ يجب القرار لصاحب النفس ي ولإلعداد لديهم

 في املحددات هذه تحليل يتم كماّوالقراراتّالسابقة امليوالت التوجهات، الكفاءات املهيئة، املسارات الثقافات،

 .والعمليات واإلدارة املتاحة والتكنولوجياّالتكاليّف نظر وجهة من واملستقبلي الحالي املؤسسة مناخ ظل

 املؤسساتّلألحسن العاملية الكفاءة محددات على بالتعرّف تتمتع تقنية:   Banchmarking كينغ البانشمار

 . دروس من يستخلص ما وتطبيق النشاط قطاع نفس في العاملية

اتيجية تحليل  التي والتهديداتّالفرص وكذا والضعّف القوة نقاط مختلّف معرفة محاولة :املستقبلية اإلستر

 التحليل هذا نتائج وتتم " Swot "باسم اإلستراتيجي التحليل مجال في املعروّف النموذج نفّس وهّو باملؤسسة تحيط

ّ 3 .للتدخل أولية ومحاولة االستراتيجي توجه بتحديد

 
 . 29ص نفسه،  مرجع1
ّّ.29ص ذكره، سبق مرجع أسماء، فياللي 2
 االقتصادي للذكاءّاألوّل الدولي األوّل السنوّي العلمّي ،املؤتمر "االقتصادي والذكاء تيجيةا اإلستر  املعلومة :"بعنوان مداخلة علة، درام سنتوح، محمد 3

ّ.17ّص مليانة،ّخميس جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم ،كلية 2014ّّأفريلّ 22،23  أالقتصادي والذكاء الرقمية األنظمة":

ّ
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اتيجيات توقع  :التوالي على وهي ملؤسسة املحيطة القوّى تحليل Fould نموذج يقترح :التنافسية اإلستر

ّنمّو )الزبائن ر ا وأخي والدعم الضم عمليات( النشاط قطاع في ،التغييرات والتنظيمات،التكنولوجيا اللوائح

 .االستهالك عادات

 للمؤسساتّالعملياتية النشاطات time lining يسمى ما اإلطار هذا في فولد يقترح :جديد منتج إدخال توقع

 .وتحليلها الناتّج املعلومات على والتعرف

 على املقاربة هذهّاألساس ي العنصر ويتمثل تحليلية كأداة امليزانية على أساسا املحلل ويعتمد :التكاليف تحليل

1ّ. اإلدارية والتكاليّف التجهيزات البيانات، املعدات، كشراء الحرجة، العوامل على التركيّز

 معرفة قصد للمؤسسة الداخلي التحليل :جانبين على يعتمد مراحله خالل من يتضح كما التحليل هذا إن

ّعّن سواء قطاع، كل في جديد كل معرفة أجل من بها املحيطة للبيئة الخارجي التحليل و ضعفها، و قوتها نقاط

 و املثالّيّليسّالنموذج هذا سابقّا ذكرنا كمّا و لكن و....املستهلكين سلوكيات التكنولوجيا، السياسةّ، املنافسين،

 .أخرّى نماذج عدة بين من واحد إنما

 االقتصادي الذكاءواشكال اعوان  : الثالث املطلب

ّ.يمرّبها أن يمكن التي املراحل مختلّف و االقتصادي الذكاء أعوان ذكر يتم سوف املطلب هذا خالل من

 الذكاء االقتصادي  : اعوان اوال 

 القاعدي باملستوّى الخاصة االقتصادية األعوان بذكر سنقوم فإننا باملؤسسة متعلقة القائمة دراستنا أن بما

  :2أعوان ثالث عن عبارة هم و املؤسسة()ّفقط

 عاتقّّعلى تقع أن يمكن تهديدات و مخاطر شكل في وضعه و وتحليله املشكل تعريّف يستطيع الذي هّو و :املقرر  1-

 .املمكنة التهديدات و املخاطر واحتماالت أشكال مؤسسته، احتياجات يعرف فهّو املؤسسة،

 أو دالالت على الحصوّل هدفه املعلومات، تحليل و جمع بمنهجية يختص الذي الشخص هّو :اليقظ 2-

 عليهّّاليقظ فاّن املشكل تصوّر مّن املقرّر انتهاء بعد .عليها االعتماد املقرروّن يستطيع مضافة قيمة ذات معلومات

 يعرف أنّّأيضا اليقظ على أنه كما اإلشارات، تعداد في ضرورية تعتبّر التي و جمعهّا يجب معلومات شكل في ترجمته

 املعلوماتّكّل علّى الحصوّل يمكن ال ألنّه عليها الحصوّل أجل مّن خبرته استعمال و املالئمة املعلومات مصادر

 تعتبّر التيّاملؤسسة معلومات قاعدة تصفية عليه العملية هذه في النجاح أجل من و واحد، مصدر في املالئمة

 .الدراسة بصدد للمشكل ضرورية املعلومات كل ليس أن إدراك عليه لكن و صالحة، و أكيدة

 املستخدمّهذا تعريّف يتم اليقظ، دوّر أو املقرّر دوّر يأخذ أن يستطيع ، للنظام األخيّر املستعمل هّو :الزبون  3-

 .معه يتفاعل الذي النظام مستوّى طريق عن

 :كالتالي هي االقتصادي الذكاء أعوان أن نجد آخر مرجع في و

 املالحظوّن (les observateurs)، الخبراء (les experts)، املقرروّنّ)lesّdécideurs( كان مهما

 
 .  18ص ذكره، سبق مرجع ، علة دامر  سنتوح، محمد 1

2 BabajideّAfolabi,ّOdileّThiery,ّJournéeّsurّlesّsystèmesّd’informationّélaborée,ّsystèmeّd’Intelligence 

Economiqueّetّparamètreّsurّl’utilisateurّ:ّapplicationّaّunّentrepôtّdeّpublication.ّîleّRousseّ2005.ّP4ّvoirّ: 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/70/64/PDF/isdm22_afolabi.pdf, 01/04/2020 ,15.00h. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/70/64/PDF/isdm22_afolabi.pdf
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ّّبتحليلهّا الخبراء يقوّم سوف التي املعلومات جمع و املحيط بمراقبة يقوموّن املالحظون  أّن إذ املؤسسة، حجم

ّ:ذلك يوضح التالي الشكل و القرار، اتخاذ أجل من ملقررينا يد في وضعها و وتنظيمها

ّ:أعوان ثالث يوجد املؤسسة حجم كان مهما

 

 . االقتصادي  للذكاء الوظيفية األعوان (II-16)الشكل رقم                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: F.ّJakobiak,ّl’intelligenceّéconomiqueّ:ّlaّcomprendre,ّl’implanter,ّl’utiliser,ّéditionّorganisation,ّParisّ2004,ّpّ88. 

 

 الذكاء أعوان شبكة و شبكة، شكل في تنظيمه يتم املؤسسّة في مهم هّو ما كّل أن نالحظ أعاله الشكل من

ّ :املوالي الشكل في تتمثل االقتصادي

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

Les observateurs 

 املالحظوّن

Les experts 

 الخبراء

Lesّdécideurs 

 املقرروّن
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ّ

 االقتصادي الذكاء  أعوان شبكة(II-17)رقم  الشكل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ّ

 
Source: F.ّJakobiak,ّl’intelligenceّéconomiqueّ:ّlaّcomprendre,ّl’implanter,ّl’utiliser,ّéditionّorganisation,ّParisّ2004, p 88 

 من يزيد ما هذا و بينهم عالقة توجد أنه كمّا عون، كل وظيفة تحديد تم أنه نالحظ الشكل خالل من

 للخبراّء املعلومات نشر ثم البحث و الجمع على يعملوّن املالحظوّن حيث االقتصادي الذكاء نشاط فعالية

ّقد اإلطار هذا في و تركيبها ثم من و عليها املصادقة تحليلها، معالجتها، على بدورهم هم يعملوّن الذين املحللوّن

 باعتبارهّّبجمعهّا قام التي املعلومات حوّل االستفسارات و التوضيحات بعّض أجل من مالحظ لعوّن الخبراء يحتاج

 على الذين املقرروّنّإلى إرسالها يتم معنى له شكل في املعلومات تركيب بعد و الجمع، و البحث على عمل الذي هّو

 في الخروج أجل من للمؤسسةّالورشات مستوّى على للمستعملين التوجيهات و القرارات أمثّل يتخذوّن أساسهّا

ّمنتوج بأحسن األخيّر

 االقتصادي  الذكاء أشكال: ثانيا

ّ :1نذكر املؤسسة في أشكال عدة يأخذ االقتصادي الذكاء إن

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 

 

 

 

 
1 IntelligenceّEconomiqueّ;unّguideّpourّdébutantsّetّpoéticiensّpّ33.Http//  

:www.google.madrimasd.org/queesnadrimasd/so….:02/04/2020,11:00h 

 البحث

 الجمع

 النشر

 معالجة

 تحليل

 مصادقة

 تركيب

 مالحظون 

 عون 

 مالحظ

 خبير

 (محللوّن)

 مقررون 
 ستعملوّن
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 العامة اإلدارة سلطة بحث االقتصادي الذكاء ( : مصلحةII18-رقم ) الشكل ّّّّّّ             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sourceّ:ّIntelligenceّ;ّunّguideّpourّdébutantّetّproticiens,ّpّ33.                                                                                           ّ

 مختلّف مع مباشرة عالقة لها مستقلة وحدة عن عبارة االقتصادي الذكاء أن نالحظ

 .مباشرة بصفة يتم بل وعراقيل وسيط دوّن يكوّن التعامل أي العامة، واإلدارة املؤسسة مصالح

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 االدارة

 

 وحدة الذكاء االقتصادي

 املالية العمليات املبيعات التسويق
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 عملياته  وحدة خالل من االقتصادي  الذكاء خدمة ( II-19) :رقم شكل                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IntelligenceّEconomiqueّ;ّunّguideّpourّdébutantّetّpraticiens,ّp33. 

ّ

 بينها والرابط املؤسسة عصبّالعتبارها التسويق مصلحة مع خاصة بصفة يتعامل االقتصادي الذكاء أن نالحظ 

ّ 1 .للمؤسسة األخرّى املصالحّمختلّف ومع العامّة اإلدارة مع مباشرة عالقة لها بدورها والتي الزبوّن وبين

ّ

 

                      

 

 
1 IntelligenceّEconomique;ّunّguideّpourّdébutantّetّpraticiens,ّp33ّ. 
 

 املالية العمليات التسويق

 وحدة

 الذكاء

 االقتصادي

 اإلدارة
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 موزعة    االقتصادي  الذكاء ( : وظيفةII20-رقم) الشكل                                           

 

 
 

 
Sourceّ:ّIntelligenceّEconomiqueّ;ّunّguideّpourّdébutant]ّetّpraticiens,ّp34.ّ

ّ

ّ

 الفرع فيها يتحكم خاصة ذكاء وحدة منهاّّلكل أي املؤسسة مصالح مختلّف على موزع االقتصادي الذكاء أن نالحظ

 أيضا يختص والذي االقتصادي الذكاء منشط هّو والذي الكبيّر

 1ّ.العامةّ باإلدارة

 :التالي للسؤال إجابة عن عبارة وهي االقتصادي للذكاء أخرّى وضعية وهناك

ّاالقتصادي؟ الذكاء يتموقع أين املؤسسة في _

ّ

ّ

ّ

 

                     

 
1 Intelligence Economique ; un guide pour débutantّetّpraticiens,ّp34. 
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ّاملؤسسة في االقتصادي  الذكاء موقع  (:II21-) رقم الشكل                                            

ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

Source:ّL’intelligenceّéconomique,ّunّdispositionّdeّgestionّdeّl’informationّstratégiqueّ,conférenceّclubّIdéeّclussiّRâbleّ13ّOctobreّ

2010 clusif,clusir p 13 voir : http :/www.clusir-rha.fr/sites/de /de fanlt/files/uplood/... 15/04/2020,14 :00h.ّ

 

 التيّتقوم للمؤسسة العامة السياسة اختصاص من هّو االقتصادي الذكاء أن نالحظ الشكل هذا خالل من

 طرّقّتحديد على يعمل بصفته األخيّر هذا االقتصادي، الذكاء سياسة وتحديد اإلستراتيجي التحليل طرّق بتحديد

 املتعلقةّاملعلومات منها كّل تجمع أّن أجل من املؤسسة، مديريات بكل تتواجد أن يجب التي اليقظة وأدوات

 ضمن أي املؤسسّةّّهرم قمة في يتموقع االقتصادي الذكاء أن نستنتج وبالتالّي بها، املحيطة للبيئة وتتيقظ بمجالها،

1ّ.ّّ للمؤسسة العامّة السياسة

ّ

 
1 L’intelligenceّéconomique,"un disposition de gestion de l’information stratégique"ّconférenceّclubّIEdeّclussiّRbA,leّ13ّOctobreّ

2010 clusif,clusir p 13 voir : http ://www.clusir-rha.fr/sites/de /de fanlt/files/uplood/...-15/04/2020,14 :00h.. 

 

 

اتيجية املؤسسة  السياسة العامة و استر
 الذكاء االقتصادي

 طرق و ادوات اليقظة ادوات وطرق التحليل
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ّاملبحث الثالث : مساهمة الذكاء االقتصادي في تحقيق امليزة التنافسية

ّبوضعّّ ّاكثرّفعاليةّعلىّمستوىّاغلبّمؤسساتناّهيّمطالبة ّاحسنّوتواجد ّاالقتصاديّمنّاجلّكفاءة ّالذكاء نظام

ّالسوقّالعامليّالذيّتزيدّتنافسيةّاكثرّفأكثرّ.

ّالذيّاصبحّمرحلةّيجبّ ّاالقتصاديّ، ّالذكاء ّمواكبةّاملنافسةّالعامليةّيكونّعنّطريقّاالعتمادّعلى ّ ضرورة

املبحثّسنتعرفّكيفّيساهمّالذكاءّاالقتصاديّفيّتحقيقّّتعديلهاّفيّاملستقبلّالقريبّجداّ،ّومنّخاللّهذا

ّامليزةّالتنافسيةّّّ.

 املطلب االول : اسباب تبني الذكاء االقتصادي وشروط فعاليته 

منّخاللّهذاّاملطلبّسنذكرّمختلفّاالسبابّالتيّادتّالىّاعتمادّالذكاءّاالقتصاديّ،ّوّالوسائلّوّاالدواتّ

ّّالواجبّتسخيرهاّمنّاجلّتفعيله

 1: اسباب تبني الذكاء االقتصادي  اوال 

فيّاالونةّاالخيرةّبداتّاملؤسساتّبطرقّجديدةّفيّعمليةّالتسييرّمعتمدةّفيّذلكّعلىّالعواملّاملعرفيةّمنّاجلّ

تحسينّكفائتهاّوفعاليتهاّ،ّمنّاحسنّوّاهمّهذهّالطرقّتبنيهاّنظامّالذكاءّاالقتصاديّ،ّومنّاالسبابّالتيّدفعتّ

ّاّالنظامّنذكرّمايليّ:الىّتبنيّهذ

االنتقالّالىّاقتصادّالسوقّ:ّانّمنّاهمّاالسبابّالتيّتدفعّالىّاعتمادّاسلوبّالذكاءّاالقتصاديّهوّانتقالهاّالىّّ

اقتصادّالسوقّالذيّيترجمّبانفتاحّالسوقّعلىّاملنتجاتّوّاالستثماراتّاالجنبيةّ،ّارتقاءّمؤسسةّاملعلومةّّوّّ

علىّاالقتصادّحراسةّفعالةّللمحيطّالوطنيّّالعامليّعنّطريقّجمعّ،ّاستغاللّ،ّّاقتصادّاملعرفةّ،ّهذاّمايفرض

ّوبثّاملعلومةّ،ّويمكنّاعتبارّهذاّالسببّهوّاملسببّالرئيس يّالذيّيجرّتحتهّعدةّاسبابّاخرىّ:ّّّ

جديدةّوّسرعةّالتطوراتّالتكنولوجيةّوّالعلميةّوّالتقنيةّ:ّالتيّتفرضّعلىّاملؤسسةّاستعمالّالتكنولوجياتّال

التيّاهمهاّتكنولوجياّاملعلوماتّوّاالتصالّالتيّتشملّاالنترنتّ،ّّالهواتفّالنقالةّ،ّالحواسبّالسريعةّاضافةّالىّّ

ّتطورّاستخدامّاالعالمّاالليّوغيرهاّمنّالتقنياتّالحديثةّ.ّ

الصناعةّ،ّاذّخلقتّقدرةّفالثورةّالتكنولوجيةّهيّنقلةّنوعيةّفيّاستخدامّوتطبيقّمعطياتّالعلمّفيّكلّميادينّّ

غيرّمحدودةّعلىّامتالكّالعناصرّالتقنيةّالضروريةّملعالجةّالبياناتّوتوزيعهاّ،ّواسترجاعّاملعلوماتّوّالسيطرةّ

عليهاّ،ّوتخزينهاّبكمياتّهائلةّ،ّوتحديثهاّوّاالستفادةّالقصوىّمنهاّباعتبارهاّمنّبينّاهمّمواردّاملنظمةّ،ّفقدّ

ّا ّاالعمالّ،ّمثلماّغيرتّغيرتّالتقنياتّالجديدة ّاالنسانّوعالم ّبشكلّجوهريّحياة ّالتكنولوجية ّالثورة لتيّافرزتها

ّشكلّومضمونّالعمليةّاالداريةّ.

2ّّتغييرّطبيعةّالبيئةّ:ّومنّاهمّخصائصّالبيئةّالجديدةّ.ّّّّ

 
 .48ّّّص1998ّسعدّغالبّياسينّ،ّنظمّاملعلوماتّاالداريةّ،ّدارّالبازوريّالعلميةّ،ّالطبعةّاالولىّ،ّعمانّ،ّاالردنّ 1
تقى الرابع حول المنافسة و بلعزور بن علي ، دور اليقظة االستراتيجية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة وواقعها في الجزائر ، المل 2

 .  16_  15ص  2010نوفمبر  09االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية حارج قطاع المحروقات في الدول العربية ، جامعة الشلف 
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املتعلقةّباملنتجّيفرضّّّتغييرّالطلبّ:ّانّانتقالّالطلبّمنّالطلبّاملبنيّعلىّاملنتجّالىّالطلبّاملبنيّعلىّالوظائّف

ّعلىّالصناعاتّايجادّمهاراتّجديدةّوّقدراتّجديدةّللمحافظةّعلىّالتحكمّفيّنشاطهاّاالساس يّ.ّ

ّاتفاقياتّالشراكةّمعّاالتحادّاالوروبيّ. -

ّالدخولّالىّاملنظمةّالعامليةّللتجارةّ.ّ -

ّالقوانينّالجديدةّلنشاطّالعوملةّ. -

ّجديدةّ.الحاجةّالىّالتكيفّمعّقواعدّالسوقّال -

حمايةّاملؤسسةّمنّالتهديداتّالخارجيةّالناتجةّعنّاملؤسساتّاملتضررةّمنّاالزمةّاملاليةّوّالتيّهيّفيّ -

ّبحثّمستمرّعنّالفرصّفيّالبلدانّالناميةّالتيّلمّتتأثرّبهذهّاالزمةّ.ّّ

ّالبحثّعنّالفرصّمنّاجلّاستغاللهاّ. -

محيطهاّعنّطريقّالقدرةّعلىّاليقظةّّتوفيرّالحلولّالتقنيةّالعمليةّالتيّتسمحّللمؤسسةّبالتفاعلّمع -

 ،ّالضغطّعلىّالسلطاتّالعموميةّمعّادراكّاملخاطرّالتيّتترصدهاّ.ّ

رفعّالحواجزّالجمركيةّوبالتاليّحريةّاالستيرادّوضياعّالسوقّهذهّبعضّاالسبابّالتيّادتّباملؤسسةّالجزائريةّ

قاءّوّاالستمراريةّفيّظلّمحيطّالتغييرّوّعدمّّالىّالتفكيرّفيّتبنيّنظامّالذكاءّاالقتصاديّالذيّيضمنّلهاّالب

التأكدّعنّطريقّالرصدّلكافةّالتغيراتّوّالتحوالتّالداخليةّوّالخارجيةّ.ّولكنّهذهّاالسبابّليستّدافعاّقوياّّ

وضمانّمنّاجلّبدايةّناجحةّوفعالةّبلّيجبّعلىّاملؤسسةّاوالّتوفيرّالجوّاملالئمّلبدايةّقويةّوذلكّبتوفيرّعدةّ

ّشروطّ.

 : شروط فعالية الذكاء االقتصادي  انياث

ّوّالتاكدّمنّاجلّضمانّ ّ ّاالقتصاديّهناكّعدةّشروطّيجبّتوفيرها ّفيّتطبيقّالذكاء قبلّالشروعّمباشرة

ّالفعاليةّوّاالستمراريةّ.ّّ

ّواهميتهّ ّاملشروع ّبفائدة ّاملسيرينّمقتنعين ّيكون ّيجبّان ّالنظام ّفعالية ّمنّاجل ّمسيريّاملؤسساتّ: ارادة

ّسسةّمنّاجلّتفعيلّكلّطاقاتهمّفيهّ.للمّؤ

ّذكاءّ ّوضع ّفي ّالرغبة ّلنّيكونّمفيدا ّاستراتيجية ّبدونّرؤية :ّ ّاملؤسسة ّحولّاستراتيجية ّواضحة ّرؤية وجود

ّاقتصاديّالنّالذكاءّاالقتصاديّ"جهازّّ"مرتكزّاساساّعلىّمصلحةّاستراتيجيةّاملؤسسةّّ.

ّ

ّ
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ّكماّانهّمنّبينّشروطّاالدواتّ:ّ

_ّالوسائلّالبشريةّ:ّمعظمّاملعلوماتّالتيّتستقبلهاّاملؤسسةّويتبادلهاّالعمالّفيّماّبينهمّتكونّبشكلّغيرّرسميّ

،ّلذاّفمنّالواجبّتطويرّثقافةّالذكاءّاالقتصاديّعنّطريقّتعريفّوظائفهّفيّمدونةّاملؤسسةّواإلعدادّاملستمرّ

سةّ،ّوهذاّمايسمحّبانتقالّاملعلومةّعبرّمختلفّاملستوياتّالتنظيميةّدونّاحتكارّهاّمنّّللتقاريرّداخلّاملؤس

ّقبلّفئةّمعينةّ،ّاضافةّالىّوجودّمختصينّفيّاملعلوماتّوّالوثائقّ.

_ّشبكاتّاالتصالّ:ّتعدّشبكاتّاالتصالّاهمّشيئّبالنسبةّللذكاءّاالقتصاديّ،ّفمنّالضروريّتغذيةّالتبادالتّ

شبكاتّومعرفةّاملفيدةّمنهاّوتطبيقهاّ،ّوتحسينّاالتصالّبينّاملوظفينّ،فبنيةّالذكاءّاالقتصاديّالقائمةّفيّال

ّعليهاّانّترتبطّمباشرةّبمديريةّاملمثلينّلكلّقسمّمنّاجلّتكريسّالوقتّاملالئمّلهّ.ّ

ّت ّاالقتصاديّ،ّحيثّ ّالذكاء ّنظامّ ّفيّوضع ّيجبّانّتشاركّبقوة ّاالخيرة ّ:ّهذه ّاملؤسسة عدّمنّاملستفيدينّ_ّمديرية

ّاالوائلّمنّامتيازاتهّ،ّكماّانّعليهاّاعتبارّالذكاءّكوظيفةّاداريةّيجبّااللتزامّبهاّ.ّ

_ّمصادرّاملعلوماتّوّالوثائقّ:ّيجبّعلىّكلّمؤسسةّانّتضعّاشخاصاّمؤهلينّوّمتخصصينّفيّجميعّاملعلوماتّّ

اّ،ّوالتيّتكونّفيّعالقةّمباشرةّمعّاستراتيجيةّّ،ّيتقنونّالتعاملّمنّالكمّالهائلّمنّاملعطياتّ،ّواختيارّاحدثه

املؤسسةّ،ّوأهدافهاّ،ّالىّجانبّتنفيذهمّللرسملةّالذكيةّللمعلوماتّاملتاحةّسواءّكانتّداخليةّاوّخارجيةّ،ّّ

ّاضافةّالّالبثّالجيدّللمعلومةّ.

ّجمعّاملعلوماتّاالستراتيجيةّيتطلبّتبنيّمنهجيةّخاص ةّواالعتمادّعلىّوسائلّّ_ّاملصادرّاملنهجيةّوّالتقنيةّ:

منهجيةّمحددةّ)ّتنظيمّ،ّادارةّاملعارفّ...(ووسائلّتكنولوجيةّّ)هندسيةّمعالجةّاملعلوماتّ،ّوسائلّالبحثّعبرّ

ّ االنترنتّ...(

_ّالتحكمّفيّالوقتّّ:ّحيثّيجبّالقبولّبتسخيرّالوقتّ،ّوّالتحكمّالجيدّفيهّالنّالسرعةّاوّالتماطلّفيّالتعاملّّ

ّمكنّانّيؤديّالىّنتائجّغيرّمرغوبّفيهاّ.ّمعّاملعلوماتّي
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 املطلب الثاني : الذكاء االقتصادي و امليزة التنافسية للمؤسسة 

يعتبرّالذكاءّاالقتصاديّعمليةّاستراتيجيةّالّيمكنّللمنظمةّاالستغناءّعنهاّ،ّفهوّيزودهاّباملعلوماتّالتيّتؤهلهاّّ

بّعديدةّمنّالبيئةّ،ّورغمّارتفاعّكلفةّهذهّاملعلوماتّاالّانهاّّملواجهةّاملنافسةّبشكلّاحسنّ،ّوالتيّتمسّجوان

جدّمهمةّالنهاّتساعدّعلىّالتكيفّمعّاملتغيراتّوّالتنبؤّبهاّقبلّحدوثهاّالتخاذّالقراراتّاملناسبةّالتيّتتوافقّمعّّ

ّوبذلكّيع ّاملؤسسة ّاستمرارية ّفي ّاساسيا ّاالقتصاديّيلعبّدورا ّالذكاء ّفان ّلهذا ،ّ ّاملفتاحّّاهدافّاملنظمة د

 االساس يّللتنافسّّ

 : تعريف امليزة التنافسية     اوال 

ّلقدّتعددتّمفداهيمّامليزةّالتنافسيةّنذكرّمنهاّ:ّ

تعريفّ"بورتر"ّ:ّيرىّانّامليزةّالتنافسيةّتنشاّبمجردّتوصلّاملؤسسةّالىّاكتشافّطرقّجديدةّاكثرّفعاليةّمنّّ

تلكّاملستعملةّمنّقبلّاملنافسينّ،ّويكونّبمقدورهاّتجسيدّهذاّاالكتشافّميدانياّ،ّايّبمجردّاحداثّعمليةّ

1ّّابداعّبمفهومهّالواسعّ.ّ

ّيعرفه :ّ "ّ ّخليل ّمرس ي ّاتباعهاّّتعريفّ"نبيل ّحالة ّفي ّتحقيقه ّيتم ّللمؤسسة ّتفوق ّعنصر ّاو ّميزة ّانها ّعلى ا

2ّّإلستراتيجيةّمعينةّفيّالتنافسّ.ّ

ّباألحسنّعنّ ّتتميز ّاملؤسسة ّتجعل ّالصفاتّالتي ّهي ّالتنافسية ّامليزة ّان ّالتعريفاتّنستنتج منّخاللّهذقا

ّمنافسيهاّفيّالسوقّ،ّوتحققّلهاّرضاّالزبونّ.

ّنافسيةّ:منّخصائصّامليزةّالت

 االختالفّعنّاملنافسينّوتجنبّالتشابهّلتحقيقّالتميزّ. -

 تؤسسّعلىّاملدىّالطويلّنظراّالهتمامهاّبالفرصّاملستقبليةّ. -

ّمنّشروطهاّ:

 التفوقّعلىّاملنافسينّوتحقيقّّاسبقيةّفيّمجالّالنشاطّّ. -

 ضمانّاستمراريتهاّعبرّالزمنّ،ّفالّتكونّمحدودةّبفترةّ. -

 
1 M.ّporter,l’ّavantageّcomcnentelّdesّnation,ّeditionّ,ّFrance,1993p48ّ. 

ّ 
 .37ّصمرجعّسابقّّ ، ،خليل ّ مرسلي نبيل ّّ 2

ّ



الذكاء االقتصادي لتحقيق الميزة التنافسية                 الفصل الثاني                                

 

 
77 

 فيتعذرّعليهمّتقليدهاّ،ّويصعبّعليهمّالغائهاّ.خلقّصعوبةّللمنافسينّ -

ّ:ّدورّالذكاءّاالقتصاديّفيّتحقيقّامليزةّالتنافسيةّثانيا

ّميزاتّ ّايجاد ّتعملّعلى ّاملنظماتّان ّعلى ّاصبحّضروريا ّاملعلوماتّ، ّو ّالتكنولوجيا ّفي ّالحاصل ّللتقدم نظرا

ّقتصاديّوّالذيّيعملّعلى:تنافسيةّصعبةّالتقليدّوالّيمكنّذلكّاالّبتبنيّنظامّالذكاءّاال

ّ

تمكينّالذكاءّاالقتصاديّاملؤسسةّمنّتفاديّالتهديداتّ،ّوّاالعتداءاتّاملنافسينّفيّالقطاعّالنشاطّ -

بتحفيزّاملسيرينّعلىّتبنيّإستراتيجيةّدفاعيةّتمكنهمّمنّتامينّاملؤسسةّمنّاملخاطرّاملفاجئةّالتيّتظهرّ

اّمنّالتركيزّعلىّميزةّتنافسيةّملواجهةّاملنافسينّوّالتقدمّفيّبيئتهاّاوّبتبنيّإستراتيجيةّهجوميةّتمكنه

 عليهمّ.ّ

توفيرّللمؤسسةّاملعلوماتّاملتعلقةّبمنتجاتّاملنافسينّ,وخدماتهمّاملقدمةّمنّحيثّالجودةّ,ّالنوعيةّ,ّّ -

السعرّ,ّوهذاّمايمكنهاّّّمنّتحقيقّميزةّتنافسيةّبالتفردّفيّانتاجّمنتجّمعينّ,السيطرةّعلىّالسوقّوّّ

 واجهةّاملنافسةّ,ّبحيثّاليمكنّللمنافسينّتقليدها¸ّفتتمكنّبذلكّمنّتحقيقّمركزّتنافس يّ.م

ربطّاملؤسسةّباملحيطّالتكنولوجيّالعلميّوّالتغيراتّالتيّتحصلّفيهّبرصدهاّألحدثّالتكنولوجياتّوّ -

ّ ّبذلك ّفتتفادى ,ّ ّمرتفعة ّمرتبة ّمن ّجديدة ّمزايا ّخلق ّفي ّسباقة ّفتكون ,ّ ّاملتجددة تقليدّالتقنيات

 املؤسساتّاملنافسةّلهاّّ.ّ

ّرغباتهمّواحتياجاتهمّعبرّالزمنّ,ّّ - ّتطور مدّاملؤسسةّبدراساتّمعمقةّعنّتغيراتّأذواقّاملستهلكينّ,

ّمنّمركزهاّ ّمايرفع ّوهذا ,ّ ّاملنافسينّلها ّتحولّدونّمحاكاة ّبذلكّمنّتقديمّمنتجاتّمتميزة فتمكنها

 دائمةّ.التنافس يّفيّالسوقّوتضمنّبذلكّتحقيقّتنافسيةّ

ّ,الخدماتّ - ّ,القطاعات ّمختلفّالصناعات ّتطوير ّمن ّتمكنها ّوعملية ّتقنية ّمعارف ّللمؤسسة توفير

ّللمشاكلّّ ّالحلولّالناجحة ّإيجاد ّايجابيّيتمثلّفي ّاثر ّ,فتولدّبذلكّ والنشاطاتّاالقتصاديةّوّغيرها

ّت ّ ّاملنافسةّباملحافظةّعلىّمستوىّمعينّمنّاإلنتاجية, ّتسهيلّانتقالّّاملختلفةّالتيّتجابهّبها حسينّ,

 املعلومةّبسرعةّوّتدقيقّالحساباتّوّبالتاليّاملساهمةّفيّاتخاذّالقرارّاالقتصاديّاملناسبّ.

تمكينّاملؤسسةّمنّتحقيقّمركزّتنافس يّمتميزّفيّأسواقهاّوفقاّلرؤيةّمتكاملةّوّواضحةّوّمنهجّسليمّّ -

تساعدهاّفيّإدارةّوّتصميمّنظامّتوزيعّفعالّّيعظمّاستفادتهاّمنّإمكانياتهاّوّيدعمهاّباملعلوماتّالتيّ

ّ,ّتعزيزّ ّ,ّوّيعدّهذاّاألخيرّالسبيلّاألساس يّالذيّتعتمدّعليهّلتحقيقّرضاّزبائنها يربطّاملؤسسةّبمحيطها

 قدراتهاّالتنافسيةّ,ّالتفوقّعلىّمنافسيهاّوّالتميزّعنهمّ.
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استراتيجياّتسعىّاملؤسساتّلبلوغهّ,ّّمساعدةّاملؤسسةّعلىّتوسيعّحصتهاّالسوقيةّ,ّوّالتيّتعدّهدفاّ -

حيثّيعتبرّاحدّاملؤشراتّالهامةّاملعززةّملركزهاّالتنافس يّ,ّفاملؤسسةّالتيّتملكّالحصةّاألعلىّتكونّ

ّذاتّمركزّتنافس يّأقوىّ.

ّ:1ّّّّّّّكماّأنّدورّالذكاءّاالقتصاديّفيّتحقيقّامليزةّالتنافسيةّاملؤسسةّيتمثلّفيّّ

خدماتّ،ّمماّيؤديّالىّكسبّرضاّالعميلّ،وبالتاليّزيادةّكميةّاملبيعاتّ،ومنّّزيادةّجودةّاالنتاجّوّال -

ّتمّزيادةّالربحيةّ.ّ

ّاالتصاالتّ - ّوتحسين ّالجماعي ّالعمل ّعلى ّاكبر ّقدرة ّالذكاء ّيعزز ّبحيث ّالتنظيمية ّالفعالية زيادة

ّوتحسينّالعالقةّبينّاالدارةّوّاملوظفينّ.

تصاديّعلىّاحتياجاتّالعاملّوبالتاليّمعرفةّمايجبّانّّتحقيقّرضاّالعاملّبحيثّيركزّالذكاءّاالق -

ّتقدمهّلهّالتقنياتّواملواصفاتّالتيّيرغبهاّ.

ّالذكاءّ - ّو ،ّ ّجديد ّماهو ّبكل ّاالستعانة ّفي ّدائما ّيرغب ّفالعامل ،ّ ّالحديثة ّبالتقنيات االستعانة

ّاالقتصاديّيعملّعلىّتقديمّالجديدّ.

ّباالضافةّالىّ:

ّاملعرفةّاملعمقةّلالسواقّ. -

ّكتسابّموقعّقوةّمنّاجلّطرحّسلعهاّوخدماتهاّاملبتكرةّفيّالسوقّ.ا -

ّالزيادةّمنّاثرّالتازرّفيّاملنظمةّ. -

 التحسينّاملستمرّللسلع. -

ّالتسييرّالجيدّللوقتّ. -
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 املطلب الثالث : معوقات الذكاء االقتصادي 

ّ:1منّاهمّمعوقاتّالتنميةّوالتقدمّفيّمجالّالذكاءّاالقتصاديّمايلّي

ّغيابّالتحسيسّ:فبعضّامللتقياتّواللقاءاتّالتيّنظمتّتوصلتّالّتوصياتّبقيتّبدونّمتابعةّّ. -

ّففيّاغلبّامللتقياتّوّاللقاءاتّنالحظّانهّقليالّماّيدعىّاملحيطّالجامعيّوّ - غيابّاملحيطّالجامعيّ:

ّملوضوعّ.البحثّالعلميّمعّالعلمّانّمشاركتهمّهيّجدّمهمةّمنّاجلّإعطاءّقاعدةّعلميةّملعالجةّا

ّإجراءاتّمحددةّ - ّايطار ّفي ّغيرّمنظمة ّهي ّاملنظماتّالجزائرية ّفي ّحاليا ّاملنتشرة ّالتكنولوجية اليقظة

ّوأهدافّدقيقةّ.

اضافةّالىّهذهّاملعوقاتّفقدّبينّالتقريرّالصادرّبخصوصّالنظامّالوطنيّللمعلوماتّاالقتصاديةّوّاالجتماعيةّّ

ّكاءّاالقتصاديّوهيّ:انّهناكّخمسةّعواملّمعيقةّإلقامةّنظامّالذ

ّالعواملّالوّسائليةّوالفنيةّ. -

ّالعواملّالخاصةّبالسياساتّالعامةّ. -

ّالعواملّاملرتبطةّبنظامّالحاكميةّفيّأجهزةّالدولةّوّاملؤسساتّ. -

ّالعواملّالثقافيةّ. -

ّالعواملّاملرتبطةّباملواردّالبشريةّ. -

ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ ّ

 
1 Mustpha bouriubi ,p34. 
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 الثاني :الفصل خالصة 
 

 انفتاح مع و للتكنولوجيات، املستمر التطوّر و املؤسسة، تعيشها التي الجديدة البيئية التحوالت ظل في

 سريع، بشكل تجددها و هابعتش و الخارجي و الداخلي املنظمة محيط تخص التي املعلومات كثرة و األسواق،

 في القرار اتخاذ أساس تعتبّر التي املعلومة تسييّر في التحكم هّو اليوم املؤسسات تواجهه تحدي أكبّر أصبح

 هيكلتها كيفية و املنافسين قبل إليها الوصوّل سرعة إنما و املعلومة توفيّر ليس اليوم يهم أصبح فما املؤسسة،

 الوقت في املناسبة القرارات اتخاذ على تساعد اهنأ أي التهديدات و الفرص معرفة في تساعد بحيث وتحليلها

ّ.تنافسية ميزة تحقيق بالتالي و املناسب

 طريق عن فيه، الحاصلة التغيرات كل و محيطها بمراقبة لها تسمح آلية في بالتفكيّر املؤسسة يدفع ما هذا

 .التغيرات استباق و مستقبلها حماية من املؤسسة تمكن التي الكافية السرعة و بالنوعية املعلومات على الحصوّل

 املحيط مراقبة مهامه أهم من الذي االقتصادي الذكاء هّو الملجا هذا في اآلليات و الطرّق أنجع من و

 ممتلكات حماية و اإلستراتيجية اليقظة وظيفة طريّق عن تغيراته كل متابعة و للمؤسسة الخارجي و الداخلي

 . التأثيّرّو الحماية، وظيفة طريق عن الخارجية التهديدات من املؤسسة

 

ّ
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 تمهيد:    

كأدوات للتحقيق امليزة التنافسية، سنحاول   والذكاء االقتصاديء من الدراسة النظرية لليقظة االستراتيجية بعد االنتها

ذلك على "مؤسسة ميناء مستغانم" لتكون حقال للدراسة امليدانية باعتبارها واحدة من اهم املؤسسات التي تعمل اسقاط 

واملمارسة مدى توافق بين ما تم تقديمه في الفصول النظرية  ومعرفة مااملؤسسة،  وافاقها في ولتحديد واقعهابهذه األنظمة 

 أرض الواقع. على

في مؤسسة  والذكاء االقتصاديلهذا يمكن القول ان هذا الفصل هو محاولة لإلشارة واقع كل من اليقظة االستراتيجية 

، االم الذي جعلها في حالة ابداع وشديدة التنافسيةميناء مستغانم حيث ان هذه املؤسسة تنشط في ظل بيئة منفتحة 

املنافسة، وال يتحقق ذلك ان لم تتمكن من تطبيق نظام اليقظة  اماموتستمر للمزايا التنافسية حتى تنجح  وتنمية دائمة

  واملستجدات ومنمدى حاجتها الى هذا النظام لتتمكن من رصد كل التغيرات  وهذا يعني، والذكاء االقتصادياالستراتيجية 

منهما    ومنظور كلنشاط املؤسسة  في    والذكاء االقتصاديواقع اليقظة االستراتيجية    وألجل تحديد  ثم تنمية امليزة التنافسية.

بالنسبة للميزة التنافسية تم اسقاط ما جاء في الفصول النظرية في قالب االستبيان يضم مجموعة من األسئلة موجهة الى 

 مبحثين:املجمعة، ومنه تم تقسيم هذا الفصل الى على ضوء اإلجابة   وتحليل النتائجاملؤسسة 

 مؤسسة ميناء مستغانم.حول  عموميات :املبحث األول 

 االستبيان.  نتائجتحليل و منهجية الدراسة :املبحث الثاني
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 حول مؤسسة ميناء مستغانم ومياتعم املبحث األول:

يعد ميناء مؤسسة مستغانم جزء أساس ي في البنية التحتية الخاصة بالنقل، فهو ضروري للعديد من الصناعات الكبرى 

وخاصة خدمات اليد التي تشارك في التجارة الدولية من خالل تقديم العديد من الخدمات التي تتمثل في الخدمات التجارية  

 البحري.

 التعريف باملؤسسة 

 .ة ميناء مستغانممؤسساسم املؤسسة:  •

 .مؤسسة عمومية اقتصادية/شركة ذات أسهم النظام القانوني للمؤسسة: •

 دج تحت الحيازة الكاملة لشركة تسيير مساهمات الدولة "املوانئ"500 000 000:راس املال االجتماعي •

SOGEPORTS. 

 م.1982اوت  14بتاريخ الصادر  287-82م بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم 1982اوت 14تاريخ التأسيس:  •

 م.1989فيفري  29تاريخ استقاللية املؤسسة:  •

 . 27000مستغانم   131الطريق الرئيس ي الى صالمندر ص ب:املقر االجتماعي:  •

 موالي محمد. العام:  ولقب مدير اسم  •

 (045)   33. 01. 12/11 هاتف: •

 ( 45) 33. 01. 15 فاكس: •

  www.post-mostaganem.dz االنترنت:املوقع على  •

 املطلب األول: ملحة تاريخية عن نشأة امليناء

عليه تسمية  أطلقواان ميناء مستغانم يرجع تاريخه الى العهد الروماني اين كانت ترسو سفنهم حيث 

بدأت معالم امليناء تتضح شيئا فشيئا ألنه كان عبارة  1830املستعمر الفرنس ي منذ  وبعد دخول  " mostarga" موسطرقا

 عن مكان ترسوا به السفن بينما سكان مستغانم كانوا يقطنون باملدن الحارة.

بالعمليات ثرة التعامل في العهد االستعماري الذي كان ينقل الخبرات من الجزائر باتجاه أوروبا قام ببناء امليناء للقيام ومع ك

 وانتهت في 1890فيه بدأت في  ولكن االشغال 1882التجارية وكذلك الصيد البحري واول مشروع ميناء يعود تاريخه الى 

   1متر. وطريق السكة الحديدية وصل الى األرضية املسطحة للميناء.725 وصل الىالحاجز  1897

ء بعد وفي تلك الفترة لم يكن للمينا 1904ولى ملربط سفن في كما قد انتهت االشغال األ  1898غرب بدا في جنوب  واول طريق

العاملية الثانية ثم تجهيز امليناء بمعدات الى ان توصل  وبعد الحربارصفة وقد تخصصت في استغالل الجنوب والخمور 

 
 .1997االتفاقية الجماعية ملؤسسة ميناء مستغانم  1 
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ات واألغنام  وحمضياحتالل املرتبة السادسة بالنسبة للموانئ الجزائرية، حيث يصدر كل املنتوجات الوطنية من خمور 

 األجنبية واالحصنة ويستورد املنتوجات

 في: ويتمثل ذلك األخير تطور رأى هذا 

 م. 1970العمل به في   وقد شرعطن 15000ء مخزن للسكر قدرته الطاقوية انشا-

 وعربات لرفع االشغال.شراء معدات كالرافعة -

 طن.  100بسندين ذات السعة  والذي خصصمكان وضع تحت خدمة سند جر السفن -

 .1982موقع لإلضاءة كامل في  -

 . 1986طن في 30000وضع في خدمة مخزن للحبوب سعته-

 . 1987متر في الطول وهذا في 120انشاء حاجز في املاء للصيد ب -

 .1988في  وتم استغاللهصيد تجاري جديد تم انشاء  1988في  -

 متر.93تم انشاء ارصفة عائمة للصيد طولها  1987في -

 تجديد االت اإلنتاج. 1996في -

 قامت املؤسسة بشراء االت جديدة. 2003دخل االقتصاد في مرحلة ركود بسبب االزمة حتى سنة  1998من -

 1. 2010انشاء مقر جديد للمؤسسة في طريق اإلنجاز لسنة -

 

 

 

 

 

 

 

 
 االتفاقيات الجماعية ملؤسسة ميناء مستغانم، مرجع سبق ذكره.   1
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 ميناء مستغانم الثاني: الهيكل التنظيمي ملؤسسةاملطلب 

، كما هو واملصالح وكذا املديرياتالدوائر  والتنسيق بين يلعب الهيكل التنظيمي للمؤسسة دور مهم جدا لسير املؤسسة 

 (III-22موضح في الشكل التالي) 

 التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغانم : الهيكل III-22))رقم شكل                           
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ائر الهيكل التنظيمي ملديرية املوارد البشرية:  دو

 دائرة الوسائل العامة:-1

هي تمثل الوسيط بين املؤسسة واملمونين الخارجيين فيما يتعلق بتزويد مصالح املؤسسة بكل ما تحتاجه لتسيير املصالح 

 :يلي ومقسم كماالى عدة مصالح كل مصلحة تختص في مجال معين  وتنقسم بدورها

وتحرير أساسا بتحرير باملهمة  ومسيرين املكلفينتضم هذه املصلحة رؤساء مصالح  مصلحة الوسائل العامة: •

املصالح املعنية من عملية االستفادة من الخدمات سواء شراء املعدات او الخدمات  وتوجيهها الىالطلب  بطاقات

لحوادث لألجل املحدد التأمينات العينية للبنايات الهيكلية باملؤسسة هذا إضافة الى التصريح با وكذلك تسيير

 حضيرة السيارات. واالشراف على

ويكون  املستلزمات لتسيير نشاط امليناء  وشراء كلاقتناء  ومسيرين مهمتهاتضم رؤساء مصالح  مصلحة التموين: •

 اذن الطلب املحرر من طرف مصلحة الوسائل العامة. ذلك بناءا على

تخزن ملدة زمنية طويلة حسب  وعادة مابنشاط امليناء هي مصلحة تابعة بحكم ان لها عالقة  تسيير املخزون: •

 احتياجات مما يستوجب تسيير املخزون وفق إجراءات.

 دائرة االعمال االجتماعية والثقافية:-2

 هي دائرة تنقسم بدورها الى مصلحتين

 .وعائالتهمصيفي لعمال املؤسسة  وتسيير مخيممهمتها تسيير فريق املؤسسة لكرة القدم مصلحة الرياضية:  •

األساسية هي التعاونية أي التزويد باملواد   ومسيرين مهمتهاتضم هذه األخيرة رئيس    مصلحة الخدمات االجتماعية: •

اللجنة املشاركة لصالح عمال   ع والدينية م واألعياد الوطنيةباإلضافة لتنظيم الحفالت  وتسيير املطعمالغذائية 

  1املؤسسة.

 تتكون من ثالثة مصالح:: والتكويندائرة املوظفين 

مهامها تسيير ملفات العمال من توظيف عقود العمل ومتابعة الخبرة املهنية مصلحة املستخدمين والتكوين:  •

تقارير ثالثية فيما يخص العمال وملفات  واملسار املنهي وذلك بتنظيم دورات تدريبية وتكوينية كما تقوم بتحرير 

 التقاعد.

االجر بناءا على املعطيات الواردة    وتحرير بطاقةحساب أجور العمال    واملتمثلة فيلها مهمة واحدة    مصلحة األجور: •

 اليها من طرف مصلحة املستخدمين.

 

 
 مصلحة الوسائل العامة.  1
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 ومهام واهداف املؤسسةاملطلب الثالث: دور 

البحري، وتشرف على تسييره مؤسسة  وخدمات الصيديقدم ميناء مستغانم نوعية من الخدمات: الخدمات التجارية 

اصالح النظام امليناء الجزائري باملقتض ى املرسوم   إطارانشات في  EPE/EPM/SPA أسهمعمومية اقتصادية/ شركة ذات 

 م. 1982اوت  14 الصادر بتاريخ 782-82التنفيذي رقم 

بالديوان الوطني للموانئ املنحل  والتجهيزات الخاصةالخدمات  م،1982ؤسسة امليناء، ابتداءا من شهر نوفمبر ورثت م

(ONP )أيضا والتفريغ املنحلةالخاصة بالشركة الوطنية للشحن  وكذلك تلك (SONAMA كما أسندت اليها من جهة ،)

 (CNAN)فيما قبل للشركة الوطنية للمالحة  املوكلةالقطر أخرى مهام 

 :1دور املؤسسة

 تسيير أمالك الدولة املينائية واالنشاءات الخاصة واستغالل وتنمية امليناء.-

 احتكار خدمات الشحن والتفريغ، القطر واالرساء.-

غرار املؤسسات التي كشفت عن استقرار نحو االستقاللية على  م شقت مؤسسة ميناء مستغانم طريقها  1989فيفري    29في  

في وضعيتها املالية، حيث تم تحويلها بموجب عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع اجتماعي الى شركة عمومية 

دج تحت الحيازة الكاملة لشركة تسيير مساهمات الدولة "املوانئ" 000.000.25راس مالها أسهماقتصادية/شركة ذات 

SOGEPORTS 01للسجل التجاري رقم.، تحمل. B.88  و  01-88وتخضع للقانونين التجاري و املدني طبقا ألحكام القوانين

و املتضمنة للنصوص التنظيمية الستقاللية املؤسسات و طبقا للمرسوم    1988جانفي    12الصادر بتاريخ    04-88و    88-03

الصادر  177- 88م و املرسوم 1988ماي 16ريخالصادر بتا 119-88م و املرسوم1988جانفي  12الصادر بتاريخ  88-101

 م. 1988سبتمبر  28بتاريخ 

 مهام مؤسسة ميناء مستغانم:

 استثمار وتطوير ميناء مستغانم. •

 استغالل اآلالت واالنشاءات املينائية. •

 الفوقية.املينائية  وتهيئة وتحديث للبنىانجاز اعمال صيانة  •

 لتحتية بالتعاون مع الشركاء االخرين.اعداد برامج وصيانة وتهيئة للبنى املينائية ا •

 .والتفريغ املينائيةمباشرة عمليات الشحن  •

 .وغيرهامزاولة عمليات القطر، القيادة، االرساء  •

 .والعقاريةالقيام بكل العمليات التجارية، املالية، الصناعية،  •

 
 . والتكوينمصلحة املستخدمين   1
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 اهداف ميناء مستغانم:

 الزمنية، النوعية، الحماية والسعر.تامين أحسن الظروف لعبور البضائع من حيث املدة  •

 وسائل عبور ومعالجة وتخزين ذات كفاءة عالية(. )تقديم تسهيالت حقيقية  •

 1كون االذان الصاغية الهتمامات املتعاملين االقتصاديين. •

 املبحث الثاني: منهجية الدراسة امليدانية وتحليل نتائج االستبيان

بعد إعطاء نظرة عامة حول املؤسسة وتشخيصها من الداخل وتشخيص املحيط الخارجي التي عمل فيه املؤسسة من خالل 

مؤسسة ميناء مستغانم، ومعرفة اليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصادي في املؤسسة باالعتماد  داخلامليدانية الدراسة 

 بلة واملالحظة واالستبيان.اوهي املق على أساليب التحليل املستخدمة في جمع البيانات

 املطلب األول: منهجية الدراسة امليدانية

في "اليقظة  بحثنا املتمثل وباعتبار موضوعتتمثل منهجية الدراسة األسلوب املتبع قصد الوصول الى اهداف املسطرة، 

للدراسة امليدانية، لهذا املنهجي  اإلطاركأدوات لتحقيق امليزة التنافسية " يجب تحديد  والذكاء االقتصادياالستراتيجية 

 سنحاول من خالل هذا املطلب تعريف مختلف األدوات املستعملة في جمع البيانات.

 : األدوات املستعملة في جمع البياناتاوال

الحظة األكثر اعتمادا وكان االستبيان اقل اعتمادا، لهذا تم االعتماد في دراستي هذه على ثالثة أدوات وكانت املقابلة وامل

 سنقوم بتعريف كل منهم:

 املقابلة:

هي وسيلة من اجل الحصول على معلومات اكيدة عن طريق مجموعة من األسئلة متعلقة في موضوع بحثنا املتمثل في 

اتيجية  األسئلة موجهة لبعض إطارات  وكانت هذهكأدوات لتحقيق امليزة التنافسية  والذكاء االقتصادياليقظة االستر

، من اجل وغيرهارئيس املوارد البشرية، رئيس القطاع، رئيس الخلية االستراتيجية، رئيس قسم املحاسبة املؤسسة مثل 

 .والذكاء االقتصادياالستراتيجية الحصول على مجموعة من املعلومات الخاصة باليقظة 

 تبيان:االس

ومواقف هو عبارة عن مجموعة من األسئلة مكتوبة توجه لعينة ذات عدد محدود، وهو وسيلة بحث للكشف عن اراء 

 جميع االمور املتعلقة به. والذكاء االقتصاديحول موضوع اليقظة االستراتيجية  العاملين

 

 
 ، مرجع سبق ذكره.والتكوينمصلحة املستخدمين   1
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 : أساليب التحليل املستخدمةثانيا

 استخدام املعطيات الرقمية )التكرار، النسبة املئوية( من اجل إحصاء اإلجابات.عن طريق األسلوب الكمي:  -1

 يستعمل هذا في تحليل البيانات الرقمية اعتمادا على جانب النظري. األسلوب الكيفي:- -2

 : املعلومات الشخصيةاملطلب الثاني

 السؤال األول: السن

 للسن الغالب في مؤسسة ميناء مستغانم( يبين التحليل كمي III-2الجدول)                 

 النسبة املئوية التكرار   السن 

20-30 20 20 % 

30-40 30 30 % 

40-50 15 15 % 

50-60 25 25 % 

 % 10 10 60 أكثر من

 % 100 00 املجموع

 

 التعليق:

أي نستنتج من  %30تقدر سنة  40الى  30من خالل الجدول نالحظ ارتفاع في نسبة العمال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 

 خاللها ان اغلبية عمال مؤسسة ميناء مستغانم هم من فئة الشباب.

 السؤال الثاني: الجنس 

 ( يبين دراسة إحصائية حول الجنس الغالب في مؤسسة ميناء مستغانمIII-3الجدول )                     

 النسبة املئوية التكرار  الجنس

 % 65 65 ذكر

 % 35 35 انثى  

 % 100 100 املجموع

 التعليق:

 .%65من خالل الجول نالحظ ارتفاع نسبة الذكور في مؤسسة ميناء مستغانم بنسبة قدرت ب 
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 الخبرة في العمل  الثالث:  السؤال

 ( يبين دراسة إحصائية حول الخبرة العمل في املؤسسة ميناء مستغانمIII-4الجدول)                         

 

 النسبة املئوية التكرار   الخبرة في العمل  

 % 20 20 سنة12-من سنتين

 % 45 45 سنة22-سنة 12من

 % 30 30 سنة32-سنة22من

 %5 5 سنة32أكثر من 

 % 100 100 املجموع

 التعليق:

 من نسبة العمال.  %45 وذلك بنسيةسنة   32الى  22 ان اغلبية املوظفين ذوي خبرة مهنية تتراوح ما بين

ابع:السؤال    املؤهالت  الر

 ( يبين دراسة إحصائية للمؤهالت املتواجدة في مؤسسة ميناء مستغانمIII-5الجدول)                        

 

 التعليق: 

من خالل الجدول يمكن القول ان اغلبية املوظفين في ميناء لهم مستوى تعليمي متوسط والذي قدر حوالي نصف عدد 

 .%50العمال في املؤسسة أي بنسبة  
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 تحليل نتائج االستبياناملطلب الثالث: 

اتيجية   :والذكاء االقتصاديأسئلة متعلقة باليقظة االستر

اتيجيةالسؤال األول:   ؟هل لكم فكرة حول اليقظة االستر

 االستراتيجيةيمثل مدى املعرفة باليقظة  :(III-6الجدول)                  

اتيجية  النسبة املئوية التكرار  التعريف باليقظة االستر

 % 40 08 نعم 

 % 60 12 ال

 % 100 20 املجموع
 االستبيان نتائج من اعداد الطالبات باالعتماد على املصدر: 

، %60اليقظة بنسبة ( نستنتج ان عدد كبير من افراد مؤسسة ميناء مستغانم ال يعرفون مصطلح 6- 3من خالل الجدول )

 هم على دراية باليقظة وهذا االمر راجع الى املستوى الدراس ي. %40ونسبة 

 هل تعرف ما معنى مصطلح الذكاء االقتصادي؟ السؤال الثاني:

 التعريف بمصطلح الذكاء االقتصادي (:III-7الجدول)              

 املئويةالنسبة  التكرار التعريف بالذكاء االقتصادي

 % 30 6 نعم

 % 70 14 ال

 % 100 20 املجموع
 االستبيان  نتائج من اعداد الطالبات باالعتماد علىاملصدر: 

يجهلون مصطلح الذكاء االقتصادي، ونسبة قليلة اللذين هم دراية بمصطلح الذكاء   %70من خالل الجدول يتبين ان نسبة  

 هناك نقص كبير بالتعريف باملصطلح.وهذا يدل على  %30االقتصادي وهي نسبة 

اتيجية   ؟والذكاء االقتصادي السؤال الثالث: هل توجد عالقة بين اليقظة االستر

اتيجية (: مدى العالقة بين III-8الجدول)             والذكاء االقتصادي اليقظة االستر

 النسبة التكرار  

 % 65 13 نعم

 % 35 7 ال

 % 100 20 املجموع
 االستبيان  نتائج من اعداد الطالبات باالعتماد على املصدر:
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 والذكاء االقتصاديان اغلبية االفراد يعتبرون ان هناك عالقة بين اليقظة االستراتيجية    والشكل نالحظمن خالل الجدول  

، وبما ان األغلبية اجابت ب "نعم" سنقوم  والذكاءيعتبرون انه ليس هناك أي عالقة بين اليقظة  %35، اال ان %65بنسبة 

 هذه العالقة بينهما. ومعرفة طبيعةبتحليلها 

ابع: ماهي طبيعة العالقة بين  اتيجيةاليقظة السؤال الر  والذكاء االقتصادي؟ االستر

اتيجية والذكاء االقتصاديIII-9الجدول)             (: طبيعة العالقة بين اليقظة االستر

 النسبة املئوية التكرار  طبيعة العالقة

اليقظة االستراتيجية جزء من 

 الذكاء االقتصادي

10 76.92 % 

الذكاء االقتصادي جزء من اليقظة 

 االستراتيجية

3 23.08 % 

 % 100 13 املجموع
 االستبيان  نتائج من اعداد الطالبات باالعتماد علىاملصدر: 

يرون ان اليقظة االستراتيجية هي جزء من الذكاء  %76.92من خالل الجدول نستنتج ان معظم افراد العينة وبنسبة 

يعتبرون ان الذكاء االقتصادي هو جزء من اليقظة االستراتيجية، وهذا يدل ان  %23.08في حين يعتبر  االقتصادي،

 الدراسة النظرية كانت محققة أي ان اليقظة االستراتيجية هي عنصر الذكاء. 

 باملنافسين ماذا تعتبرون تكلفة خدماتكم؟مقارنة السؤال الخامس: 

 الخدمات مقارنة باملنافسين توزيع عينة البحث حسب تكلفة (: يمثلIII-10الجدول)      

 الفقرات  التكرار  النسبة املئوية

 اقل من تكلفة املنافسين  15 %40 

 مساوية لتكلفة املنافسين  15 %40

 من تكلفة املنافسين  أكبر  5 %10

 عدم اإلجابة 6 %10

 املجموع 41 %100
 من اعداد الطالبات باالعتماد على نتائج االستبيان  املصدر:
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 تكلفة الخدمات مقارنة باملنافسين (: يمثلIII-23الشكل رقم )                                 

 
 من اعداد الطالبات باالعتماد على نتائج االستبيان املصدر: 

تمثل املؤسسات التي ترى ان تكلفة خدماتها اقل من تكلفة خدمات املنافسين متوقعة عندما نرى  %40لقد كانت النسبة 

وهي مقارنة   %40ان تكلفة خدماتهم متساوية لتكلفة خدمات املنافسين تبلغ نسبتهم    املجبيينكما نرى ان    النسب السابقة،

نسبة املؤسسات التي تكلفة  ايضا انلنسبة املؤسسات التي ترى ان حصتها السوقية مساوية لحصة املنافسين. كما نالحظ 

تعادل نسبة املؤسسات التي حصتها السوقية اقل من حصص املنافسين في من تكلفة خدمات املنافسين  أكبر خدماتها 

 من املستجوبين لم يجيبوا على هذا السؤال.  %10 علما ان %10تقدر ب  وهذه النسبةالسوق 

ائرية؟ اتيجية والذكاء االقتصادي في املؤسسات الجز اقع اليقظة االستر  السؤال السادس: من وجهة نظركم ما هو و

ائرية III-11الجدول)                     اتيجية والذكاء االقتصادي داخل املؤسسات الجز اقع اليقظة االستر  (: و

 النسبة املئوية التكرار  

 %65 13 مجرد كالم          

 %15 3 تجسس اقتصادي      

 %20 4 تطبيق فعال          

 %100 20 املجموع           
 من اعداد الطالبات حسب نتائج االستبيان  املصدر: 

الجزائرية تنظر الى اليقظة االستراتيجية والذكاء الجدول يتبين انه من وجهة نظر افراد العينة ان املؤسسات من خالل 

  نسبة االحتماالت . اما%65االقتصادي انه حبر على ورق وهذا بنسبة إجابات كبيرة جدا قدرت بنسب ة

4
0

4
0

1
0

1
0

1

تكلفة الخدمات مقارنة بالمنافسين

اقل من تكلفة المنافسين مساوية لتكلفة المنافسين أكبر من تكلفة المنافسين عدم االجابة
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جهلهم بما تفعل   وهذا بسببيرون انه يتم تطبيقه بشكل فعال داخل املؤسسة  %20هي جد صغيرة بنسبة املتبقية 

 يرون انه تجسس اقتصادي، وهذا يدل على املؤسسات الجزائرية متأخرة في هذا املجال. %15مؤسستهم، في حين 

 السؤال السابع: هل مؤسسة تحتوي على نظام املعلومات؟

 (: احتواء املؤسسة على نظام املعلوماتIII-12الجدول)     

 النسبة املئوية التكرار   

 % 80 20 نعم

 % 20 02 ال 

 % 100 22 املجموع
 من اعداد الطالبات باالعتماد على نتائج االستبيان  املصدر:

تقول   %20، وهناك نسبة قليلة أي %80نالحظ ان املؤسسة تحتوي على نظام املعلومات بنسبة كبيرة من خالل الجدول 

 على ان املؤسسة تستعمل نظام املعلومات في الداخل فقط. وهذا يدلانه ال يوجد نظام املعلومات 
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 خالصة الفصل:

والذكاء اليقظة االستراتيجية موضوع وفي أخير هذا الفصل املتمثل في الدراسة امليدانية في مؤسسة ميناء مستغانم حول 

وهذا من خالل املقابلة واملالحظة واالستبيان الذي تم توزيعه على فئة من  التنافسية،كأدوات لتحقيق امليزة  االقتصادي

 إطارات املؤسسة تحصلنا على مجموعة من املعلومات وهي:

وهناك عدم التفرقة بينهما. وبالتالي يمكن  املعرفة باليقظة االستراتيجية والذكاء االقتصاديهناك نسبة كبيرة من عدم 

ول هذا املوضوع وقلة التكوين فيه سواء على مستوى الدولة ككل أو على مستوى املؤسسات القول إن هناك نقص ثقافة ح

 الجزائرية.

املؤسسة ال تسعى كثيرا للحصول على املعلومة وعمليا مجرد أعمال روتينية تتمثل في االستيراد والتصدير وهذا هو حال  

كانت لها منهجية العمل بالذكاء االقتصادي لكان لها نتائج ولكن لو أن مؤسسة ميناء مستغانم   مؤسسات املوانئ الجزائرية،

 أفضل.

املؤسسة املدروسة ال تحتوي على أفراد لهم كفاءة أي يتم التركيز على التكنولوجيا في العمل وهذا عائق يمنع تفعيل الذكاء 

 االقتصادي.
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 الخاتمة العامة

الدول املتطورة منها  اهتماماتوالحساسة التي نالت  االستراتيجيةات خدممن ال لنقل البحري ا قطاععتبر ي

قطاع الا والجزائر هي األخرى على غرار الدول العربية خاصة تسعى إلى إيجاد سياسة فعالة تحكم هذ. والنامية

النفط   ض من اعتمادها علـىيلتخفلقتصاد االمن التنويع بذلك أهداف الحكومة ورؤيتها املستقبلية الرامية إلى  مجسدة

في هذا القطاع من جهة، واعتماده   االستثمار، بالرغم من كثافة كل من رأسمال وتكنولوجيا  ق تنمية مستدامةيوتحق

  باخرة منها   27تفعيـل برنـامج اقتنـاء من   2014  الراقية املكلفة من جهة ثانية .تمكنت الجزائر سنة على املهارات

، إال أن  لنقل البضائع وباخرتان لنقل املسافرين في إطار تطوير وتحسـين قـدرات الشـركات البحريـة  باخرة 25

والتطوير يعدان من أهم  على مواد غالبيتها مستوردة، وغياب البحث قطاعال اهذ اعتماد

  .                                                                                                                  املعوقات

سسات وتنشيطه بشكل متواصل  املؤ هذه مثل ليقظة االستراتيجية في إنشاء نظام متكامل ملراحل ا رةضرو 

 سسات الرائدة في هذامن املؤ من خالل تحيين قواعد البيانات واالعتماد على أحدث البرمجيات لالقتراب    ومستمر،

 .نشاطال

 وبما أن املنظمات منفتحة على بيئتها فهي ملزمة بفهم العالقة القائمة بينها وبين هذه البيئة التي تنشط فيها، و

السلبية  وتجنب اآلثارقصد االستفادة من الفرص املتاحة لها  وأبعادها املستقبليةمعرفة املكونات الرئيسية 

هذا ما يدفع املؤسسة بتبني آليات تسمح لها بمواكبة كل التغيرات الحاصلة، و  .ما يتعلق بالبيئة التنافسية خاصة

 .واستباق التغيراتماية مستقبلها التي تمكن املؤسسات من ح عن طريق الحصول على املعلومات

 إن الهدف من متابعة ورصد ومراقبة املؤسسة لبيئتها التنافسية هو جمع معلومات متكاملة عن البيئة ، وتحديد

نوعية املعلومات املطلوبـة وذلـك لغـرض أساسـي وهـو اكتشـاف التهديـدات وتفاديهـا ، وكـذا الفـرص املتاحـة لهـا  

تنافسـية ونظـام يقظـة    استراتيجيةوتحويلها إلى ميـزة تنافسـية ، ولكـن هـذا يتطلـب مـن املؤسسـة إتبـاع  القتناصـها

أهدافها الحالية واملستقبلية ، وحصولها على ميزة تنافسية تميزها عن باقي املؤسسات   نـاجح وفعـال لتحقيـق

التنافسية من خالل دراسة وفهم املنظمة  في البحث عن امليزةتتبلور  لتنافسيةا االستراتيجيةاألخرى، فمهمة 

واملحافظة عليهـا وتطويرهـا وال تسـتطيع املنظمـة تحقيـق   يسـمح مـن تحقيـق ميـزة تنافسـية قيمتها وهذالسلسـلة 

كما يجب أن تعتمد على  بيئتها التنافسية،  السـريعة واملفاجئـة الحاصـلة في املتغيراتميـزة تنافسـية إال بالتـأقلم مـع 

منافسيها الحاليين واملحتملين  خاللـه تتعـرف املنظمـة علـى اليقظة التنافسية أو االستعالم التنافسـي الـذي مـن

 .اتهوغيرها من اجل اتخاذ قرارا

العينة ، فأغلبية اجديدا كونه مصطلحاالقتصادي  وجهل للذكاءمن خالل دراستنا تبين لنا أن هناك تأخر كبير 

إال أن  ميناء مستغانم بصفة خاصة، ومؤسسةمجرد حبر على ورق في املؤسسات الوطنية بصفة عامة  أكدوا أنه

انعدام   إن هناكلبعض أطراف املؤسسة وهذا ما يمنعنا من القول   ومعرفة نسبية هناك بوادر االهتمام به

 .في تطبيقه للذكاء االقتصادي باملؤسسة بل نقول ان هناك تأخر
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 لنتائج والتوصيات:ا

 وجود من خالل الدراسة التطبيقية توصلنا إلى إسقاط وتأكيد املفاهيم النظرية السابقة من جهة، و التأكد من

األساس ي الذي انطلقنا منه  القدرة التنافسية للمؤسسة، وهو االفتراض اليقظة االستراتيجية وعالقة بين 

التكنولوجيات الحديثة والعالية، ألن هذا  عديدة أخرى ، خاصة في مجالوالذي يمكن إثباته في حاالت مؤسسات 

 .قدرتها التنافسية أمام منافسيها التجديد يمنح املؤسسة ميزة تنافسية دائمة ومتجددة، مما يزيد من

 ر حيث خلصنا إلى نتائج تتمثل في كون اليقظة التنافسية عملية ال يمكن للمنظمة أن تستغني عنها، ألنها تعتب

 املصدر األهم في تزويدها باملعلومات التي تحتاجها ملواجهة منافسيها بشكل أفضل، وتحقيق ميزة تنافسية 

 .تستطيع من خاللها التفوق عليهم

 فمن خالل كل ما سبق حاولنا استخالص بعض النتائج التي قد تؤكد بعض الفرضيات املقترحة، وتنفي الجزء

 .ت واآلفاق املستقبلية التي لم نتعرض لها في بحثنا .ومن خالل ما تطرقنا إليهاآلخر، باإلضافة إلى تقديم التوصيا

 :ما تطرقنا يف هذا البحث، ميكن اخلروج ابلنتائج التالية  خاللومن 

 :النتائج

 من الضروري على املنظمات التي تريد البقاء واالستمرارية بتحقيق ميزة في ظل التنافس الحاد، أن تبحث عن

 ذكاء االقتصاديا بلجوء املنظمة للجديدة تمكنها من التزود باملعلومات التي تؤهلها ملواجهة املنافسة، وهذرؤية 

تنمية امليزة   لعب دور مهم فييي ذلبقاء في بيئة دائمة التغير، والأهم وسيلة في يد املؤسسة من أجل ا ي أصبحذال

 .التهديدات إلى فرص جديدةالتنافسية وذلك من خالل البحث عن الفرص وتحويل 
 الفعالة يف دفع   يف اقتصاد الدول و ذلك ملسامهته لعب دورا هاماقطاع اخلدمات ي  لقد أصبح -

 و التنويع االقتصادي. التنمية االقتصادية  عجلة
 نشاطها أن حتدد نقاط قوهتا و نقاط ضعفها، و أنل  ابمليزة التنافسيةالبد على أي مؤسسة عند التفكري   -

اليت تصادفها الن فرص جناحها تتوقف بدرجة كبرية   تدرس حميطها اخلارجي للتعرف على الفرص و التهديدات
 .على مدى حتكمها يف هذه العناصر

 وسيلة عصرية و عنصر مهم لتنافسية املؤسسات يف بيئة تتميز بعدم يعترب الذكاء االقتصادي -
 .التأكد 

 ة على اختاذ القرارات الصائبة يف ظروف مضطربة و جيعلها قادرةالذكاء االقتصادي يعطي للمنظمة القدر  -
 .على الهجوم و الدفاع في نفس الوقت

اكتساب   يمثل الذكاء االقتصادي الرابط بين كل من املعلومات الداخلية و الخارجية لبيئة املنظمة و رغبتها في -

                            .مكانة و زيادة حصتها في البيئة التنافسية
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 نشاطها ألنه وسيلة  وسيعيعتبر الذكاء االقتصادي بمثابة طريق لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة و بالتالي ت -

 .و الدخول إلى األسواق الدولية سيطرة على السوق الوطنيهامة لتحقيق ال

 تعرف تأخرا نسبيا في مجال الذكاءتعاني الجزائر من تأخر في مستواها التكنولوجي و التنافس ي حيث 

 إضافة إلى تدني املستوى التكنولوجي، و نقص البحث و التطور لدىاالقتصادي 

 .أغلب املنظمات الجزائرية كما تعاني من مشكل نقص املعلومات في مختلف امليادين و املجالت

 يولة املعلومات التي تمكنهاأن أغلب املنظمات تفتقر إلى نظام الذكاء االقتصادي و بذلك تفتقر إلى س -

 .من اتخاذ القرارات

 اليقظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي كأدوات لتحقيق امليزة التنافسية ". ": هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية

 

  :التوصيات

 على املؤسسات وضع آليات تمكنها من استبيان املؤشرات الخاصة بمحيطها بهدف اقتناص الفرص قبل -

 من خالل اكتساب  واملحافظة عليها واستقطاب العمالءالوقت املناسب  واالستثمار فياملنافسين 

 .تنافسية أكبر 

 إلطاراتها.البد على الدولة القيام بعدة دورات تكوينية في مجال الذكاء االقتصادي -

 االقتصادي داخل املؤسسات يجب أن تلعب الدولة دورا فعاال و تركز على دعم تطبيق نظام الذكاء  -

 .الجزائرية و بالتالي تحقيق تطور و تنمية في االقتصاد الوطني

مجاالتها  مختلف يجب على املؤسسات االقتصادية مسايرة نسق التكنولوجيا الحديثة للمعلومات و االتصال في -

 .و التركيز أكثر فأكثر على املعلومات و استخدامها بطرق فعالة

 سة ليس التفكير فقط في أن تكون رائدة على املستوى السوق الوطني إنما السعي وراءأصبح على املؤس -

 .تدويل نشاطها و تحقيق الريادة حتى على مستوى األسواق الدولية

 . ألنه مفتاح النجاحيجب على املؤسسات الجزائرية التركيز على الذكاء االقتصادي  -
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 قائمة املراجع

  املصادر  :

 أوال : الكتب  

 أ : باللغة العربية

 . 2006العلي عبد الستار و اخرون، املدخل الى ادارة املعرفة، دار السيرة ، عمان ، -

إيمان فاضل السامرائي،هيثم محمد الزعبي، نظم املعلومات اإلدارية،دار  الصفاء للنشر و  -

 . 2004التوزيع،عمان األردن،

 . 252،ص 2008األردن،-بالل خلف السكارنة، الريادة و إدارة منظمات األعمال، دار املسيرة ،عمان -

 .  2009جمال داود سليمان، اقتصاد املعرفة ،دار  البازوري ،عمان األردن، -

الذكاء االقتصادي في الجزائر وإمكانية دمجه في البرامج التعليمية   زرزار العياش ي ،مداحي  محمد:"واقع -

 .2020كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ،سكيكدة الجزائر ، "

سعد غالب ياسين ، نظم املعلومات االدارية ، دار البازوري العلمية ، الطبعة االولى ، عمان ، االردن  -

1998 . 

نز ، االدارة االستراتيجية مدخل متكامل ،ترجمة: محمد احمد سيد عبد املتعال ، شارل هيل، جاريث جو  -

 اسماعيل علي بسيوني، دار املريخ ، الرياض.

طاهر محسن منصور الغالببي، وائل صبحي ادريس: االدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل، دار وائل  -

 . 2009،عمان، االردن ، 2للطباعة و النشر و التوزيع ،طبعة

- عامر إبراهيم قندليجي،عالء الدين عبد القادر  الجنابي،نظم املعلومات اإلدارية،دار املسيرة ،عمان   -

 .   2008الردن.ا

 . 2009محمد الصيرفي، إدارة  تكنولوجيا املعلومات، دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،مصر، -

جيات التنافس، دار الجامعة الجديدة نبيل محمد مرس ي، اإلدارة االستراتيجية تكوين و تنفيذ استراتي -

 .2003للنشر، اإلسكندرية ،

 .  1998نبيل مرس ي خليل، امليزة التنافسية في مجال األعمال ،مركز  اإلسكندرية للكتاب،مصر ، -

 

 

 



 

 
100 

 ب : باللغة الفرنسية 

 

- Auguilar . p , Seanning the Business Environment , New York Macmillan , 1967 ,. 

- Baumard ph ,stratégie et surveillance de environnement conenrrentils massons ,1991. 

- Bruno martinet-yves-Michel marti," l’intelligence économique ;les yeux et oreilles de 

l’entreprise "édition organisation, paris. 

- Claude Revel « Economic Intellegence  an operational concept for Globalised word paper 

ARJ : 134 ,2010. 

- Français JAKOBIAK," L’intelligence économique en pratique : commet bâtir son Propre 

system. 

- Holisti c exécution of corpo rate biasness intelligence strategy in a hetero geneneous 

informative management environment .torno 2014 . 

-  Laurent Hermel ,maitriser et pratiqué la vielle stratégique ,AFNOR, Paris ,2001  . 

- LESCA,H. Veille stratégique : la méthode L.E.SCAnning, édition EMS.2003 . 

- Moinetn ,petite histoire de l’intelligence économiques , uneinnuation à la français , 

harmattan ,2010 .   

- M.Porter, l'avantage concurrentiel comment  devancer  ses concurrents et maintenir son 

avance, Dunod ,Paris ,1999. 

- Mustpha bouriubi  

- Nathalie Costa ,Veille et Benchmarking ,Ellipses ,Paris ,2008. 

- Pateyron E , lemanagement stratégique de l'information ,(édition ,economica ,1994).  

- philipp eclerc « Issues and trends economic intelligence “ ,chapter 22 , paris university. 

 

 

 

 



 

 
101 

 ثانيا : الرسائل و األطروحات 

 ضمن مقدمة مذكرة  ،"املؤسسة في تغيير  كعامل اإلستراتيجية اليقظة" محمد، بومعزة  عماد، أوسياف  -

   2013مليانة، خميس جامعة  ، أعمال إدارة تخصص أالقتصادية العلوم ماستر في شهادة نيل متطلبات

- 2014 . 

باللي احمد، امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجية، اطروحة  -

دكتوراه علوم غير منشورة في العلوم االقتصادية، كلية االقتصاد وعلوم  التسيير جامعة الجزائر 

،2007 . 

االقتصادي في تعزيز  تنافسية املؤسسات الصغيرة و حليمي المية، دور اليقظة االستراتيجية و الذكاء  -

- 2008املتوسطة،مذكرة ماجستير،كلية العلوم التجارية  و علوم التسيير،جامعة بوقرة بومرداس،

2009  . 

 خيفر محمد  _جامعة التسيير  وعلوم االقتصادية العلوم كلية االقتصادي_ الذكاء / سناء  طباخي -

 . 2008 الجزائر_ املنظمات وتسيير  التطبيقي لالقتصاد الدكتوراه مدرسة / بسكرة

طه حسين نوي، التطور التكنولوجي ودوره في تفعيل،إدارة املعرفة بمنظمة األعمال (دراسة حالة  -

 .2011املديرية العامة ملؤسسة اتصاالت الجزائر،أطروحة الدكتوراه،جامعة الجزائر 

زة التنافسية ،رسالة ماجستير  في إدارة األعمال  عباس فهيمة ،أهمية اليقظة االستراتيجية في تحقيق املي -

 .2009-2008،كلية العلوم االقتصادية ،و علوم التسيير جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر،

دراسة ميدانية -عزيزة عبد الرحمان العتبي، اثر استخدام تكنولوجيا املعلومات على أداء املوارد البشرية -

 . 2010االسترالية،على األكاديمية الدولية 

 "تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العتمة و الخاصة وفقا ملعايير  األداء عطية صالح سلطان، -

االستراتيجي"، اإلدارة  االستراتيجية و دعم القدرات التنافسية للمؤسسات العربية العامة و الخاصة، 

 .2010نوفمبر 10-9جامعة الشلف 

عالوي نصيرة، اليقظةاالستراتيجية كعامل للتغيير في املؤسسة ،مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة   -

قسم املوارد البشرية ،جامعة أبي بكر بلقا يد  املاجستير ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير 

 .   2011-2010،تلمسان ،

 االقتصادية العلوم كلية و املجهودات_ _الواقع الجزائرية املؤسسة في االقتصادي الذكاء / اسماء فياللي -

 . .تلمسان بلقايد بكر ابو  جامعة التسيير  وعلوم  والتجارية

مرمي مراد، أهمية نظم املعلومات اإلدارية كأداة للتحليل البيئي في املؤسسات الصغيرة و املتوسطة  -

 ماجستير،قسم العلوم االقتصادية،فرحات عباس،سطيف. ،مذكرة دراسة حالة شركة -الجزائرية
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مؤسسة  أهمية اليقظة التنافسية في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة(دراسة حالة  نحاسية رتيبة ،  -

الخطوط الجوية الجزائرية،اعمال غير منشورة،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 

 .2003-2002جامعة الجزائر،

وهيبة حسن داس ي، إدارة املعرفة و دورها في تحقيق امليزة التنافسية: دراسة تطبيقية في املصارف  -

ي إدارة االعمال ،كلية االقتصاد، جامعة الحكومية السورية، رسالة ماجستير غير منشورة ف

 2007.-2006دمشق،

 ثالثا : األوراق البحثية 

تشوار خير الدين ،اليقظة التنافسية و أهميتها في املؤسسة،املجلة الجزائرية العلوم القانونية و  -

 .2009/04االقتصادية ،عدد

ذب االستثمارات األجنبية"، مجلة حمداني محمد، "أهمية الذكاء االقتصادي في تحسين مناخ االعمال و ج -

أداء املؤسسات الجزائرية، مجلة أداء املؤسسات الجزائرية، كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير و 

 .02/2012العلوم التجارية، جامعة  وهران، الجزائر، العدد

-  
الذكاء االقتصادي رهان لتسيير املؤسسات الحديثة ، جامعة عنابة ،   خلفاوي شمس الدين ضيات ، -

 .    2013الجزائر ، مجلة العلوم االنسانية و االجتماعية ، العدد العاشر ، مارس ، 

بدر، فادي محمد،العالقة بين نظم املعلومات و امليزة التنافسية في قطاع األدوية شيخ فؤاد نجيب و  -

 . 2004،السعودية ،سبتمبر،3،العدد44لعامة املجلة رقماألردنية،مجلة اإلدارة ا

عادل زايد، األداء التنظيمي املتميز: الطريق الى منظمة املستقبل ،بحوث و دراسات املنظمة العربية  -

 .2003للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،

عشرين  الحروب الخفية ،جريدة القدس،السنة ال  الذكاء االقتصادي والعمل  ألضغطي" مسعود ديلمي -

 .2008_11_27،  6061،العدد 

 

ابعا : املداخالت العلمية   ر

عبد الحميد بن األستاذ حمو، محاضرة حول اليقظة االستراتيجية و القوى الخمس لبورتر   ، بجامعة  -

 .باديس،مستغانم

ا في  بلعزوز بن علي،فالق صليحة، دولر اليقظة االستراتيجية في تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة وواقعه -

و االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج  الجزائر،امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة 

 .2010نوفمبر 8/9قطاع املحروقات في الدول العربية،جامعة الشلف،
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تير رضا ، دور الذكاء االقتصادي في ارساء اليات الحكم الراشد من خالل البحث و التطوير ،واقعة في  -

 ، جامعة الجزائر ، املؤتمر الدولي الخمس  .   الجزائر

جمال الدين سحنون ، فاضل عبد القادر ، الذكاء االقتصادي وامن الدولة  امللتقى الدولي،متطلبات  -

، جامعة حسيبة   2006افريل  18و  17تأهيل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في الدول العربية ، يومي  

 بن بوعلي بالشلف  . 

زروخيفيروز، سكر فاطمة الزهراء ،دور اليقظة االستراتيجية في الرفع من تنافسية املؤسسات  -

االقتصادية،امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة و االستراتيجيات  التنافسية  للمؤسسات الصناعية  

 . 2010/نوفمبر  8خارج قطاع املحروقات في الدول العربية ،جامعة الجزائر، 

 اليقظة التكنولوجية في بلدان النامية بين النظرية و التطبيق ،مداخلة ،جامعة الجزائر.  سعيد أوكيل، -

سعيد كرومي ،احمد عمير ستي،أهمية اليقظة اإلستراتيجية في تحسين القرارات اإلستراتيجية و  -

  التنافسية للمؤسسة،امللتقى الدولي الرابع حول املنافسة و االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات

  08/09الصناعية خارج قطاع املحروقات في الدول العربية،جامعة عبد الحميد ابن باديس ،مستغانم ، 

 .2010اكتوبر

. عبد الرزاق خليل ، احالم بوعبدلي ، "الذكاء االقتصادي في خدمة منظمة االعمال" ، املؤتمر العلمي  -

العلوم االدارية ، جامعة الزيتونة ،  الدولي الخامس حول اقتصاد املعرفة ، كلية العلوم االقتصادية و

 افريل. 28- 27االردن 

 

الدولي  عبد الفتاح بوخمخم عائشة مصباح، دور اليقظة االستراتيجية في تنمية امليزة التنافسية ،امللتقى -

 نوفمبر  8/9الرابع حول املنافسة و االستراتيجيات التنافسية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 

 العلمي ،املؤتمر "االقتصادي والذكاء اإلستراتيجية املعلومة" :بعنوان مداخلة علة، مراد سنتوح، محمد -

أفريل   22،23  أالقتصادي والذكاء الرقمية األنظمة": االقتصادي للذكاء األول  الدولي األول  السنوي 

 خميس مليانة.   جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم ،كلية   2014

دور الذكاء االقتصادي في تحسين تنافسية املشروعات الصغيرة و املتوسطة ، كلية  مصطفى بودرامة ، -

العلوم االقتصادية و التجارية وعلم التسيير جامعة سطيف ، من اعمال املؤتمر السنوي الحادي عشر 

 ،  2012، ذكاء االعمال واقتصاد املعرفة ، جامعة الزيتونة ، كلية العلوم االدارية 

 عمان.  -

 

 



 

 
104 

 

اقع االنترنت خام  سا : مو

 

- Audreybaneyx, Introduction la scientométrie .site web  :  

               //controverses.ensmp.fr/wordpress/wp content/uploads/2011/01/Audreyx2011dec-pdf.  

 

 

- Babajide Afolabi, Odile Thiery, Journée sur les systèmes d’information élaborée, système 

d’Intelligence Economique et paramètre sur l’utilisateur : application a un entrepôt de 

publication. île Rousse 2005. voir : 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/70/64/PDF/isdm22_afolabi.pdf 

  

-      Guide des bonnes pratiques en matière d’intelligence économique, Service de 

Coordination a l’Intelligence Economique (SCIE), Février 2009, voir :c.asselin.free.fr 

- Humbert lesca,veille stratégique ,concepts et démarche de mise en place dans l'entreprise, 

ministère de l'éducation nationale, dela recherche et de la technolgie,1997,in  

http://campus.hesge.ch/jveille/ressources/docs/veille-lesca.pdf.  

- Intelligence Economique ;un guide pour débutants et poéticiens.Http//  

:www.google.madrimasd.org/queesnadrimasd/so.. 

- VERNA G ; La veille technologique: une ardente nécessite ; département de management ; 

université Laval ,http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/remag/PUB/veille hlm.        

- L’intelligence économique,"un disposition de gestion de l’information stratégique" 

conférence club IEde clussi RbA,le 13 Octobre 2010 clusif,clusir voir : http ://www.clusir-

rha.fr/sites/de /de fanlt/files/uplood/    

- http://www.espionageinfo.com/Ec-Ep/Economic-Intelligence.html . 

- http//www.google.dz   

 

 سادسا: الوثائق

 .1997االتفاقيات الجماعية ملؤسسة ميناء مستغانم  -

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/70/64/PDF/isdm22_afolabi.pdf
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 سابعا: املصالح في مؤسسة ميناء مستغانم

 مصلحة املستخدمين و التكوين. -

 مصلحة الوسائل العامة.  -



                                جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 

اتيجية              كأدوات لتحقيق امليزة التنافسية  والذكاء االقتصادياستبيان حول اليقظة االستر

ان تشاركونا معنا في هذا االستبيان الذي يهدف ملعرفة  السالم عليكم و رحمة هللا تعالى و بركاته...،يسعدنا،

اليقظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي لتحقيق امليزة التنافسية، هذا من خالل اإلجابة على أسئلة االستمارة  

 بان اجابتكم ستندرج في اطار  اعداد مذكرة ماستر علوم التسيير ، تخصص تسيير استراتيجي،املرفقة، مع العلم 

كأدوات لتحقيق امليزة التنافسية"، دراسة ميدانية تحت عنوان " اليقظة االستراتيجية و الذكاء االقتصادي 

لن  ملؤسسة ميناء مستغانم، تحت اشراف األستاذ بلعياش ي بومدين، مع العلم و التأكيد بان هذه املعلومات 

شاكرين لكم تعاونكم تقبلوا منا فائق وأسمى عبارات حث العلمي و في اطار هذه الدراسة. تستعمل اال ألغراض الب

 االحترام والتقدير.

 ( ×يتم اختيار الخانة املناسبة بوضع عالمة ) مالحظة:

    

                    يبو أسماء         كوثر،ياسة                                                                                                             

 الشخصية  أوال: املعلومات

 السؤال األول: السن  -

 سنة. 30اقل من           

 سنة.40-30من           

 سنة. 50-40من         

 سنة.  60- 50من           

 سنة.  60من  أكثر           

 السؤال الثاني: الجنس  -

 ذكر            

 انثى           



 : الخبرة في العمل السؤال الثالث-

 سنة.  12من سنتين الى           

 سنة.  22سنة الى 12من            

 سنة.32سنة الى 22من             

 سنة.  32من  أكثر            

ابع: املؤهالت -  السؤال الر

 مستوى أدنى.        

 مستوى متوسط.       

 مستوى اعلى.         

 

اتيجية  ثانيا:  والذكاء االقتصاديأسئلة متعلقة باليقظة االستر

اتيجية  ؟السؤال األول: هل لكم فكرة حول اليقظة االستر

 نعم         

 ال        

 السؤال الثاني: هل تعرف معنى مصطلح الذكاء االقتصادي؟

 نعم           

 ال         

 

اتيجية   ؟والذكاء االقتصادي السؤال الثالث: هل توجد عالقة بين اليقظة االستر

 نعم          

 ال         

اتيجية  ابع: ماهي طبيعة العالقة بين اليقظة االستر  ؟والذكاء االقتصادي السؤال الر

 اليقظة االستراتيجية جزء من الذكاء االقتصادي.         



 ي جزء من اليقظة االستراتيجية.الذكاء االقتصاد         

 السؤال الخامس: مقارنة باملنافسين ماذا تعتبرون تكلفة خدماتكم؟

 اقل من تكلفة املنافسين          

 مساوية لتكلفة املنافسين.         

 أكبر من تكلفة املنافسين.         

 عدم اإلجابة.        

اتيجية  اقع اليقظة االستر في املؤسسات  والذكاء االقتصادي السؤال السادس: من وجهة نظركم ما هو و

ائرية؟  الجز

 مجرد كالم          

 تجسس اقتصادي         

 تطبيق فعال          

 السؤال السابع: هل مؤسسة تحتوي على نظام املعلومات؟

 نعم          

 ال         

 مالحظة:

 .وشكرانحظى كلتينا بمعرفتها شخصيا كان هناك أي نقص في هذه األسئلة نتمنى ان  إذا

            

 

      

 



 امللخص: 

 إن الواقـع السـريع لألحـداث والضـغط الهائـل لقـوى السـوق واملنافسـة والحركـة الدائمـة لألسـواق واملسـتهلكين

االت جعل الكثير من املؤسسات تجد صـعوبة في مواكبـة هـذه التطـورات ملجوالتطورات الكبيرة في جميع ا

خاللها استخدمنا املنهج   ، ومـنميناء مستغانممختلفة ولهذا تطرقنا إلى دراسة حالة مؤسسة  السـريعة في ميـادين

تقرب املؤسسة من   التي االستراتيجية اليقظة حيث توضح أن لنا العالقة بين (االستبيان)الوصفي التحليلي 

  و نشاطها مجال  في رائدة لتكون  االقتصادي الذكاء ممارسةوبين  محيطها وتعرفها عليه وتساعدها في تحليله

فعـاال في تـوفير التي تلعب دورا  امليزة التنافسية في تحقيق الدولية األسواق إلى الدخول  بالتالي و الريادة تحقيق

علـى التنـافس، وبـذلك فهـي تسـاعد املسـيرين علـى صـياغة   جوانـب عديـدة حـول كـل مـا يـؤثرفي  املعلومـات الالزمـة

 .التنافسية إلى غاية تحقيق نتائجها االسـتراتيجيات التنافسـية وفي مراقبـة مـدى مالءمتهـا مـع البيئـة

 .امليزة التنافسية ،االقتصادي االستراتيجية، الذكاءاليقظة  املفتاحية:الكلمات 

 

Abstract 

The rapid reality of events, the tremendous pressure of market forces and competition, the 

permanent movement of markets and consumers, and the great developments in all fields have 

made many institutions find it difficult to keep pace with these rapid developments in different 

fields, and this is why we discussed the case of the Mostaghanem Port Corporation. And through it 

we used the descriptive analytical approach (the questionnaire), where it shows that we have a 

relationship between strategic vigilance, which brings the institution closer to its surroundings, 

identifies it and helps it in its analysis. and between exercising economic intelligence to be a leader 

in its field of activity and achieving leadership, and thus entry to international markets in achieving 

the competitive advantage that plays an effective role in providing the necessary information in 

many aspects about everything that affects competition, In doing so, it helps managers to formulate 

competitive strategies and to monitor their suitability with the competitive environment to the 

point of achieving their results. 

Key Words : strategic vigilance, economic intelligence, Competitive advantage. 

 

 

 


