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واختال موازين القوى  دت املؤسسات اإلقتصادية يف السنوات األخرية تسارع يف التغريات اإلقتصاديةهش 

مما أدى إىل ازدياد الطلب على املعلومات اليت تعترب مورد اسرتاتيجي وجبدارة، فحىت ميكن ملنظمة األعمال أن 

 تبدعـ تنتج وتسوق فهي حباجة دائمة إىل معلومات أكيدة كاملة، وذات مصداقية وجودة عالية.

بينها وبني غريها هو قدرهتا على إدماج األحداث  إذ أنه بالنسبة للشركات فإن الشيء الذي حيدث الفرق 

اخلارجية والتصدي هلا وقدرهتا على تلقي اإلشارات وحتليلها قبل غريها، هذه املهارات هي القيمة التنافسية هلا،  

املعطيات إىل بروز فكرة الذكاء اإلقتصادي الذي تتخذ املؤسسات املعاصرة كأسلوب ومنهج عمل أدت هذه 

يعد الذكاء اإلقتصادي من أهم وأحدث األنظمة اليت تضمن ليس ف .مرةة يف حالة يقظة تامة ومستجيعل املؤسس

على اعتبار أن املعلومة  .احلفاظ على مكانتها يف سوق املنافسة، وإمنا حىت احلكومات والدوليف فقط املنظمات 

ا حيق  اهلد  والغاية، األمر الذي جيعلها واملعرفة هي أهم املوارد اليت حتاول املؤسسة الوصول إليها واستخدامها مب

جزءا ال يتجزأ من اخلارطة اإلقتصادية  ولكون اجلزائر ،حتافظ على مكانتها يف سوق منافسة ميزته الثابتة هي التغري

وانتقاهلا من اإلقتصاد املمركز إىل اقتصاد السوق وظهور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال جعلها يف وضع العاملية 

ة جلا ظهرت عيوب نظام املعلومات وأصب  من الضروري البح  عن نظام ذي كفاءة عالية يف معاحرج، مم

ات اإلقتصادية املعلومات، والذكاء اإلقتصادي هو من بني أجنع الوسائل احلديثة اليت تستطيع النهوض باملؤسس

 اجلزائرية.

زاد هلامة اليت حتدث يف حميطها هذه التحديات املفروضة على املؤسسات بفعل التغريات والتحوالت ا 

أنظار املسريين إىل إعطاء أمهية متزايدة لوضعية املؤسسة يف السوق أي حتليل كافة  هت، وتوجتعقيدا عملية التسيري

 املتزايد يف املدة األخرية بالتسيري اإلسرتاتيجي للمؤسسة. العوامل احمليطة باملؤسسة وهذا كان دافعا قويا لالهتمام
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يعترب التسيري اإلسرتاتيجي حلقة وصل بني املؤسسة اإلقتصادية وحميطها، فهو الذي ميكنها من التعامل  

تغريات عوامله املستمرة، وميكنها من إنشاء مزايا تنافسية دائمة تضمن هلا البقاء، كما ميكنها مع طوارئ احمليط و 

 أيضا من اختيار املوقع املناسب يف السوق.

املؤسسة جيب عليها أن تتوفر على رؤية إسرتاتيجية يف إدارهتا، أو باألحرى عليها أن  يقتتطور وتر تول 

 تعتمد على منط التسيري اإلسرتاتيجي.

 من خالل ما سب  تتجلى اإلشكالية فيما يلي:

 المؤسسة الجزائرية للذكاء اإلقتصادي في تسييرها اإلستراتيجي ؟ تطبيقما مدى 

 طرح التساؤالت التالية:وتقتضي معاجلة هذه اإلشكالية 

 ما هي املعلومة وما هو مدلول الذكاء اإلقتصادي؟ 

 ما هو الفرق بني الذكاء اإلقتصادي واليقظة اإلسرتاتيجية؟ 

  التسيري اإلسرتاتيجي؟ تطبي ما هي شروط 

 والسيما يف مؤسسة إتصاالت  ما هو دور الذكاء اإلقتصادي على التسيري اإلسرتاتيجي يف املؤسسة؟

 ر؟اجلزائ

 الفرضيات:

  ال تعتمد على الذكاء اإلقتصادي بالطريقة اليت تسم  بالتسيري اإلسرتاتيجي؟املؤسسة اجلزائرية 

 للذكاء اإلقتصادي أثر حمدود على التسيري اإلسرتاتيجي؟ 

 أهمية الموضوع: 

وخمتلف جوانبه على املستوى النظري والتطبيقي، تبيان  بح  بالتعريف الذكاء اإلقتصاديليسم  هذا ا 

كما   واقعه احلقيقي على مستوى املؤسسات اجلزائرية ومدى ثقافة عماهلا يف هذا اجملال، ودرجة تقبله والعمل به.
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يستدعي ، مما خاصة وأن املوضوع يعترب حديثاعن مصطلحات جديدة، أن هذا البح  يوض  ويكشف الغطاء 

 ات حوله وحول تطبيقه يف املؤسسات.القيام بدراس

مرجعا إضافيا قد يساهم يف تدعيم الباحثني هذه الدراسة تثري املكتبة العملية باعتبارها ومن جانب آخر فإن 

 الدراسات يف هذا املوضوع قليلة جدا باألخص يف اللغة العربية. وإنيف هذا اجملال، 

 أهداف الموضوع:

 حتقيقها ما يلي: إىلمن بني األهدا  اليت يسعى البح  

 .تبيان الوضع احلقيقي الذي تعيشه املؤسسات اجلزائرية يف جمال أنظمة املعلومات 

  تقدمي دراسة مبسطة عن الذكاء اإلقتصادي وكيفية عمله وأمهيته يف الوقت احلاضر، مع التوضي  ملاذا

 املقبلة. إسرتاجتيتهاعتبار يف على املؤسسة التفكري فيه وأخذه بعني اإل

 قه يف األساليب البشرية معرفة تطلعات املؤسسة اجلزائرية يف جمال الذكاء اإلقتصادي ورغبتها يف تطبي

 من خالل التسيري اإلسرتاتيجي. احلديثة

 أسباب إختيار الموضوع:

 يعود سبب اختيارنا هلذا املوضوع إىل الدوافع التالية: 

  أمهية املوضوع خاصة يف ظل اإلنفتاح املعلومايت اليت تشهده املؤسسات اليوم، والتسليم بضرورة إعطاء

األنظمة املعلوماتية األمهية اليت تستحقها، واليت يعترب لذكاء اإلقتصادي أمهها وأنفعها بالنظر إىل منهجية 

 س الوقت.تعامله مع املعلومة وكيفية استغالهلا والتأثري من خالهلا يف نف

 ياب الذكاء اإلقتصادي على مستوى أغلب املؤسسات اجلزائرية.معرفة أسباب غ 

 .قلة الدراسات يف هذا اجملال وخاصة باللغة العربية 

 .حبكم التخصص األكادميي 
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 .ميوالت شخصية ملوضوع الذكاء اإلقتصادي نظرا ملونه من أهم أسباب جناح املؤسسات العاملية 

 أ. المنهج:

هبد  القيام بتحليل علمي ومنهجي اإلشكالية أثر الذكاء اإلقتصادي على التسيري اإلسرتاتيجي يف  

اختيار صحة الفرضيات املقرتحة، قمنا باستخدام املنهج الوصفي د  هباملؤسسة، وأهم األهدا  يف هذا اجملال، و 

 .اإلقتصادي يف املؤسسات اجلزائرية. حي  مت وصف أهم نقاط البح  وكدا حتليل مظاهر الذكاء التحليلي

على مستوى اجلانب النظري مت اإلعتماد يف مجع املعلومات على املكتب باللغتني )العربية والفرنسية(،  

لة بعلى مستوى اجلانب التطبيقي فقد مت اإلعتماد على املقا امواقع األنرتنت، أم و األطروحات، اجملاالت امللتقيات

 .إلتصاالت اجلزائر دير الوكالة التجاريةالشخصية املفتوحة مع م

 الدراسات السابقة:

 هذه الدراسات نذكر:إن الدراسات اليت عاجلت موضوع الذكاء اإلقتصادي قليلة، ومن ضمن  

  حليمي المية، دور اليقظة اإلسرتاتيجية والذكاء اإلقتصادي يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، رسالة

، تناولت الباحثة موضوع الذكاء اإلقتصادي جبانبه النظري ودوره 2009/2010اس ماجيسرت، جامعة بومرد

إىل جانب اليقظة اإلسرتاتيجية يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحاولت تطبي  دراستها على 

 ة...... صغرية.املؤسس

  ماجنمنت، جبامعة إىل جانب دراسة مرياد بومدين، حممد مجال وهي عبارة عن رسالة ماجيستري ختصص

 L'Intelligence économique  et le system''حتت عنوان  2008/2009تلمسان خالل السنة اجلامعية 

d'information''  حي  قام الباح  بدراسة الذكاء اإلقتصادي يف اجلزء األول يف البح  ونظام املعلومات يف

 ة اجلزائرية لإلتصاالت.اجلزء الثاين منه، وحاول تطبي  دراسته على مستوى املؤسس
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ونظام املعلومات يف اجلزء الثاين منه مث قام الباح  بدراسة الذكاء اإلقتصادي يف اجلزء األول يف البح   

 أوض  العالقة بينهما و حول تطبي  دراسته على مستوى املؤسسة اجلزارية لإلتصاالت.

 الخطة: 

 إىل ثالثة فصول كانت على الشكل التايل:ملعاجلة هذا املوضوع اقتضت دراستنا تقسيم البح   

 فصلني للجانب النظري، وفصل للجانب التطبيقي، حي  يف:

الذكاء اإلقتصادي حي  تناولنا فيه ثال  مباح  يف املبح  األول كان ما هي املعلومة  بعنوان  الفصل األول:

 وأبعاد الذكاء اإلقتصادي. صرااملبح  الثاين تناول مدلول الذكاء اإلقتصادي واملبح  الثال  عن أما

الث مباح ، األول مفاهيم حول اإلسرتاتيجية ن التسيري اإلسرتاتيجي حي  تضمن بدوره ثابعنو الفصل الثاني: 

 واملبح  الثاين: التسيري اإلسرتاتيجي وخطواته أما املبح  الثال  الذكاء اإلقتصادي واملعلومة اإلسرتاتيجية.

إتصاالت اجلزائر يف جمال الذكاء اإلقتصادي والتسيري اإلسرتاتيجي حي  ورد فيه بعنوان جتربة  :الفصل الثالث

ثال  مباح ، املبح  األول تقدمي مؤسسة إتصاالت اجلزائر، املبح  الثاين واقع الذكاء اإلقتصادي ادخل 

 املؤسسة واملبح  الثال  أثر الذكاء اإلقتصادي على التسيري اإلسرتاتيجي.
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 تمهيد

إن عصرنا احلاضر وبال أدىن شك  هو عصر املعلومات بفضل الدور الذي تلعبه يف تغيري حياة     

حيتل الذكاء اإلقتصادي مكانة هامة يف نشاط احلكومات الدول وحىت وهلذا املنظمات واجملتمعات على حد سواء 

من خالل التكنولوجيات  جذريةيشهد تغريات  ياألفراد حيث يعترب من بني أهم الوسائل اإلقتصاد املفتح الذ

 املعلومات واإلتصاالت.

هو ضرورة احلاجة إليه من حميط يشهد تزايد .... ولعل أهم ما مييز اعتماد أسلوب الذكاء اإلقتصادي           

إدارهتا هي وحتسن املؤسسات واجملتمعات اليت تتحكم يف املعلومات  أنللمنافس واخلصوم وهذا ما أدى إىل اعتبار 

 اليت جنحت يف فرض نفسها على املستوى اإلقليمي.
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 األول: ماهية المعلومةبحث الم

تتعدد املفاهيم و التعاريف اخلاصة باملعلومة، بتعدد امليادين والتخصصات املتواجدة فيها بشكل سريع    

يف حد ذاته يتطلب تواجد املعلومات وخمتلف وسائلها ليتمكن من اإلستقرار والعمل  ومتطور والذكاء اإلقتصادي

 بفاعلية وأداء ناجع، فكيف ميكن تعريف املعلومة؟

 : تعريف المعلومةالمطلب األول

للعناصر اليت يّتألف منه هذا املصطلح يعود حتليل أصول اصطالح املعلومات إىل األصل الالتيين اليت  

فتعين إيداعا أو  (Formation)تعين مظهرا، أو رقما، أو صورة، أو إشارة، أو قاعدة، أما كلمة  (Forma)فكلمة 

ليمنح املفردة اللغوية اليت يصاحبها بتسمية املكان والقضاء،  (in)تشكيال، أو متثيال وصفيا، ويأيت املصدر الالتيين 

 :التالية مين ذكر التعريفات معلومات. أو التعلق بالزمان، أو املظهر، وتعين يف اللغة العربية

  تعين كلمة(Information)  ،عند البحث عنها يف املراجع اإلجنليزية العربية مبعىن )املعلومات، املعطيات

 1البيانات، احلقائق، الوقائع، اإلعالم(.

  بطريقة تؤدي إىل وتعرف كذلك بأهنا: ''نتائج عمليات النماذج، التكوين، التنظيم، أو حتويل البيانات

 2زيادة مستوى املعرفة للمستقبل''.

  مدركة بالنسبة  أواملعلومات: ''هي بيانات قد مت حتويلها ومعاجلتها حبيث يكون هلا معىن قيمة حقيقية

 3مبتخذ القرار''.

  وتعترب املعلومات: ''حقائق وبيانات منظمة تشخص موقفا أو ظرفا حمددا أو تشخص هتديدا، أو فرصة 

                                                           
 .14-13: ، ص2012. السعيد مربوك إبراهيم، ''املعلومات ودورها يف دعم واختاذ القرار اإلسرتاتيجي''، اجملموعة العربية للتدريب والنشر، مصر،  1
 .106، ص2011. سونيا حممد البكري، ''نظم املعلومات اإلدارية''، الدار اجلامعية، مصر،  2
مداخلة ألقيت يف مؤمتر العملي السنوي اخلامس ''اقتصاد  ،"الذكاء اإلقتصادي يف خدمة منظمة األعمال"، بوعبديلعبد الرزاق جليل، أحالم .  3

 .1، ص2005أفريل  27-25املعرفة والتنمية''، جامعة الزيتونة األردنية، 
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 1.، وتبعا فإن املعلومات هي نتيجة البيانات''حمددة

  كما يقصد باملعلومات كافة أنواع البيانات والتقارير املتعلقة بالنشاط لكل إدارة وكل قطاع، فهي تلك

العمليات واألساليب املستخدمة إلنتاج معطيات متت معاجلتها لتعطي معىن كامال للمعلومة اليت ميكن 

 استخدامه.

  البيانات اليت مت إعدادها يف شكل أكثر نفعا للفرد.املعلومات هي 

  إضافة إىل ذلك املعلومات عبارة عن بيانات مت تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها واإلستفادة

منها، حىت صار هلا معىن وتأثري يف سلوكيات من يستقلها وبعبارة و أوجز وأوضح فإن املعلومة تؤدي إىل 

  األفراد واختاذ القرارات.تغيري سلوك وفكر 

ومن خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن املعلومات هي عبارة عن جمموعة من البيانات املنظمة  

واملعاجلة الناجتة عن خمرجات نظم املعلومات، واليت على ضوئها يتم اختاذ القرارات املرتبطة ارتباطا تاما باملعرفة، 

استخدام البيانات واملعلومات والتجربة اليت يتم احلصول عليها عن طريق التعلم وعليه فإن املعرفة هي: ''حصيلة 

ويوضح الشكل التايل هرمية  .من ميتلكها من التجاوب مع املستجدات اليت تواجهه''واملمارسة وهي اليت متكن 

 املعرفة:

 

 

 

 

 

                                                           
 .43، ص2008، 1. رحبي مصطفى عليان، ''إدارة املعرفة''، دار الصفاء، عمان، ط 1
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 (: الهرم المعرفي01الشكل رقم )

 
 .15ص  .السعيد مربوك إبراهيم المصدر:

 العالقة بين المعلومات و البياناتالمطلب الثاني: 

منها فما هي  واالستفادةإذا كانت املعلومات عن بيانات مت تصنيفها وتنظيمها بشكل يسمح باستخدامها  

 البيانات ؟

  تعريف البيانات. 1

هي جمموعة حقائق غري منظمة قد تكون يف شكل أرقام أو كلمات أو رموز ال عالقة بني بعضها البعض أي ليس 

 وال تؤثر يف سلوك من يستقبلها.هلا معىن حقيقي 

  مصادر البيانات. 2

 :1بشكل عام ميكن القول بأن البيانات ميكن أن تستقى من مصدرين أساسيني مها 

 من واقع أقسام ونشاطات املنظمة. الداخلي: المصدر 

 :خرى.من اجلهات احمليطة باملنظمة مثل املنظمات األ المصدر الخارجي 

فتجميع البيانات اخلاصة بالعاملني من مصدر داخلي هو قيم األفراد بينما يتم جتميع البيانات اخلاصة  

 باملنظمات املنافسة من املصدر اخلارجي املتمثل باهليئات الصناعية.
                                                           

 .165، ص2013، 1، ''حتليل وتصميم نظم املعلومات''، دار املسرية، عمان، طيحسني الطائ . حممد عبد 1
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 العالقة بين البيانات والمعلومات. 3

نالحظ مما سبق مقارنة بتعريف املعلومات أهنا مفاهيم نسبية، فما يعد معلومات لشخص معني قد يعتربه  

شخص آخر بيانات ال ميكن اإلستفادة منها ويستخدمها معيار واحد للتمييز بني البيانات واملعلومات يتمثل يف 

ذا كانت البيانات حتقق الغرض من استخدامها مباشرة فهي معلومات وإال فهي حتقيق الغرض من اإلستخدام فإ

 1بيانات.

اإلستفادة من املعلومات البد أن تكون دقيقة وغري ناقصة، مفهومة وذات صلة باملوضوع  ميكن وحىت          

قة بني البيانات أي أهنا ذات داللة وأن حنصل عليها يف الوقت املناسب والشكل التايل يوضح أكثر العال

 واملعلومات:

 (: العالقة بين البيانات والمعلومات02الشكل رقم )

 

 

  بيانات

 

 

 .من إعداد الطالب بناءا على املعلومات السابقة المصدر:

 

 

 

                                                           
 .35، ص2009، 2''نظم املعلومات اإلدارية''، دار وائل للنشر، األردن، ط،. جنم عبد اهلل اخلميدي  1

 تجميع

 معالجة

 تحليل

 اتخاذ القرار المعلومات

 مشكلة

 حل المشكلة
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 وخصائص المعلوماتجودة المعلومات المطلب الثالث: 

املعلومة كغريها من املوارد األخرى للمؤسسة، جيب أن تتصف بشروط وجمموعة عوامل متكن من              

وباعتبارها أهم مورد من موارد املؤسسة وأداة هامة يف حتقيق امليزة التنافسية ونظرا هلذه األمهية فهي  حتديد جودهتا

   وارد املنظمة املادية.متتاز خبصائص تفرقها عن غريها من م

 :. جودة المعلومات1

حىت ولو مت إرسال املعلومات بطريقة فعالة فإن جودة املعلومات تتحدد بطريقة استخدامها بواسطة            

متخذ القرارات، مبعىن آخر أن جودة املعلومات تتحدد بقدرهتا على حتفيز الفرد متخذ القرار ليتخذ موقفا معني،  

بقدرهتا على جعل الفرد متخذ القرار يصل إىل قرارات أكثر فعالية وهناك ثالثة عوامل حتدد درجة جودة كذلك 

البيانات وذلك من قبل من يستخدم هذه املعلومات، وهذه العوامل الثالثة هي منفعة املعلومات ملتخذ القرار، 

 1درجة الرضا عن املعلومات من قبل متخذ القرار، األخطاء والتحيز.

 منفعة المعلومات: .2

'' أن أي معلومة ميكن أن تقيم من زاوية املنفعة املستمدة منها، هذه املنفعة Andrusيقول ''أندروز            

 تتمثل يف عنصرين مها صحة املعلومة وسهولة استخدامها وقد قام بتحديد أربعة منافع للمعلومات هي:

 :القرار كلما كانت قيمة هذه املعلومة ذكلما تطابق شكل املعلومة مع متطلبات متخ  منفعة شكلية 

 عالية.

  :يكون للمعلومات قيمة كبرية جدا إذا توافرت لدى متخذ القرار يف الوقت الذي حيتاج فيه منفعة زمنية

 إليها.

 :ليها بسهولة.يكون ملعلومات قيمة كبرية إذا أمكن الوصول إليها أو احلصول ع منفعة مكانية 

                                                           
 .124-123ص، 2008. حسان حممد أمحد، ''نظم املعلومات اإلدارية''، الدار اجلامعية، مصر،  1
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 :درجة الرضا عن المعلومات. 3

، عادة ما يكون من الصعب أن حتكم على املدى الذي سامهت به املعلومة يف حتسني القرار املتخذ           

ومن هنا فإن البديل لقياس كفاءة املعلومات هو استخدام مقياس الرضا عن هذه املعلومات من قبل متخذ القرار 

أو عدمه من خالل متخذ القرار، فإذا كان متخذ القرار يدرك أن نظام املعلومات املوجود البد  وميكن معرفة الرضا

 وأن يوفر له قدرا معينا من املعلومات تساعده يف عملية اختاذ القرار.

 :الخطاء والتحيز .4

ودة املعلومات كثريا من املديرين يفضلون جودة املعلومات على كمية املعلومات وال شك يف أن ج           

تتفاوت باختالف األخطاء والتحيز املوجودة يف هذه املعلومات وقد أوضحت الدراسة سلفا أن التحيز يف 

املعلومات يكون سببه دائما حماولة الفرد أو الوحدة التنظيمية ممارستها حلق توزيع املعلومات داخل املنظمة، وتكون 

علومات ال يكون على علم ذهذا التحيز وإال كان من السهل عليه مشكلة التحيز يف املعلومات أن من يستقبل امل

 على املعلومات للتخلص من هذا التحيز.جراء عملية التعديل الالزمة إ

على اجلانب اآلخر فإن األخطاء متثل مشكلة هامة ألنه ال توجد طريقة سهلة لعالج هذه األخطاء،            

 نتيجة ملا يلي:وعادة ما يوجد اخلطأ يف املعلومات 

 .عملية قياس غري دقيقة للبيانات واستخدام طريقة غري دقيقة يف مجيع هذه البيانات 

 .الفشل يف إتباع طريقة سليمة يف إعداد البيانات يف صورة معلومات 

 .فقد أجزاء من البيانات وترك بعضها دون تشغيل 

  ويد املعتمد يف البيانات.اخلطأ يف الربامج املستخدمة مع احلاسب إلعداد البيانات والتز 

 .اخلطأ يف عملية تسجيل البيانات 
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 . خصائص المعلومة:2

 لقد مت حتديد عشر خصائص أساسية للمعلومة واليت ذكرت على النحو التايل:

 .السن: أن تصل املعلومات إىل متخذ القرار وهي فتية 

 وتشغيلها وجتهيزها وتلخيصها وعرضها.تمد يف إعداد املعلومات عالدقة: أي الدقة يف إجراء القياس امل 

 .التوقيت: أن يتلقى املستخدم املعلومات خالل الوقت الذي حيتاجها فيه 

 .الصحة: وتعين خلوها من اخلطأ 

 الكمية. إمكانية التعبري الكمي: ميكن التعبري عنها باألرقام والنماذج 

 املختلفني أي املوضوعية اليت تشري إىل عدم  إمكانية التحقق: من حيث درجة اإلتفاق بني املستخدين

 التحيز.

 .إمكانية احلصول عليها: أي درجة اليسر والسرعة يف احلصول على املعلومات الالزمة 

 .اخللو من التحيز: غياب النية يف تعديل أو حتريف املعلومات للتأثري على املتلقي 

 مل هلا.الشمول: مدى ارتباط املعلومات مبتطلبات املستخدم احملت 

 .الوضوح: مدى خلو املعلومة من الغموض 

 ومما سبق ميكن تلخيص خصائص املعلومة يف الشكل التايل:
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 (: خصائص المعلومات03الشكل رقم )

 
 من إعداد الطالب اعتمادا على املعلومات السابقة المصدر:

 1تكون وراء سوء التوقيت عديدة لعل أمهها ما يلي: اليت وعموما فإن األسباب

 األخرى إىل رجة عدم معرفتها لتوقيت حاجة هذه اإلدارات إىل  اإلداراتميا عن ظعزلة إدارة النظام من

 املعلومات.

 علومات.طول دورة توليد امل 

 .ضعف استيعاب اإلدارات املستفيدة اآللية حتديد عمر املعلومات 

من خالل التمعن يف هذه اخلصائص يتضح لنا قيمة وفائدة املعلومات اليت تربز أمهيتها حيث هناك العديد من 

العوامل اليت تربز احلاجة احلتمية للمعلومات وتتمثل يف نتيجة التغريات يف القوى احمليطة باملؤسسة املتمثلة أيضا يف  

                                                           
 ، ص2009، 1. حممد عبد احلسن الطائي، نعمة عباس خضري اخلفاجي، ''نظم املعلومات اإلسرتاتيجية''، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1

 .57-56 ص:

خصائص 
 المعلومات

 السن
 الدقة

 التوقيت

 الصحة

إمكانية 
التعبير 
 الكمي

إمكانية 
 التحقق

إمكانية 
الحصول 

 عليها

الخلو من 
 التحيز

 الشمول

 المالئمة

 الوضوح
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ية والقوى اإلقتصادية ... إخل، وألجل التكيف واملالئمة من كل من التغريات يف القوى السياسية، القوى التشريع

 1جانب املؤسسة جيب توفر املعلومة.

  عوملة اإلقتصاد تزيد من أمهية احلاجة للمعلومات وقيمتها كأحد العوامل احلاكمة يف جناح املؤسسات

 وازدهارها.

  أمهية املعلومات.زادت من التحول يف اإلقتصاديات الصناعية وثورة املعرفة واملعلومات 

 .تعترب مورد اسرتاتيجي لتحقيق مزايا تنافسية 

أما إذا نظرنا إىل النشاط البشري باعتباره سلسلة متصلة من القرارات فإننا حنتاج إىل املعلومات يف املراحل الرئيسية 

 2التالية:

 .إدراك الظروف احمليطة بنا 

 قلم معه.التعرف على سبل التعامل مع الغري أو تطويقه أو التأ 

 .اختاذ القرار وتنفيذه 

 .كفالة قاعدة معرفية عريضة حلل املشكالت 

 .ضمان قرارات سليمة يف مجيع القطاعات وعلى خمتلف مستويات املسؤولية 

 ومن خالل ما سبق ميكن اعتبار املعلومة على أهنا إحدى عناصر خمرجات املنظمة اجلديدة وليس جمرد مدخالت

 3تستخدم يف األنشطة اإلدارية وذلك نظرا للنتائج املسجلة من جراء استعماهلا يف اختاذ القرار.

 

 

                                                           
 .174، مرجع سبق ذكره، صإبراهيم السعيد مربوك.  1
 .175، مرجع سبق ذكره، صإبراهيم . السعيد مربوك 2
 .27-26، ص2008إمساعيل بالل، ''نظم املعلومات يف اإلدارية''، الدار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندرية، . حممد  3
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 المطلب الرابع: وسائل الحصول على المعلومات وكيفية تدفقها

 1توجد وسائل متعددة للحصول على املعلومات وفقا الحتياجات املؤسسة ومن بني هذه الوسائل نذكر:

 :يتم ذلك عن طريق متابعة اخلريطة التنظيمية للملفات والتقارير ومناذجها  البحث وفحص السجالت

سجالت العمل، القرارات والشكاوي باإلضافة إىل املشاكل اليت سجلت حني إعداد تنفيذ واخلطط و 

 املوازنات وكذا خرائط املسارات.

 :د يف مالحظة سلوك من أهم الوسائل والطرق للحصول على املعلومات حيث تساع المقابلة الشخصية

األفراد واجلماعات ومعرفة آرائهم، حيث يتعذر احلصول على البيانات يف بعض األحيان بدون مقابلة 

وجها لوجه، حيث تثبت صحة املعلومات اليت مت احلصول عليها من مصادر خمتلفة أو مصادر مستقلة، 

حت اآلن يتم ضمان أسلوب وميزة هذه الوسيلة أهنا مفيدة الختيار وتقسيم الصفات الشخصية، و 

 املقابلة الشخصية بشرط أربعة نقاط أساسية:

 .جدول املقابلة 

 .احلصول على املوافقة إلجراء املقابلة 

 .ضرورة توضيح اهلدف منها 

 .إدارة الوقت 

  :مجع البيانات عن طريق استمارة متأل من قبل املستجوب وبالتايل يكون هو سيد  و يقصد بهاإلستبيان

املوقف وجتمع املعلومات اخلاصة واملستقات من األفراد الستبيان حقيقة املمارسات احلالية 

واإلستطالعات الرأي وامليول، كما أنه ميثل وسيلة مناسبة ومالئمة للوصول إىل املوزعني يف مناطق واسعة 

 أن تكون مكلفة. دون
                                                           

حبوث  . الشيخ ولد حممد، ''إستخدام نظم املعلومات يف اختاذ القرارات يف املؤسسة اإلقتصادية''، رسالة ماجيسرت يف العلوم اإلقتصادية، ختصص 1
 .88-87، ص2011-2010، جامعة تلمسان، اجلزائر، ''كلية العلوم اإلقتصادية، التسيري والعلوم التجارية''، العمليات وتسيري املؤسسات
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 للذكاء اإلقتصادي مدلولالمبحث الثاني: 

وأخذ يعترب مصطلح الذكاء اإلقتصادي من املصطلحات اليت ظهرت كنتيجة لظهور اقتصاد املعرفة           

باملعلومة واليت أضحت أهم موارد  اإلهتمام ذهذا املفهوم حيزا كبريا يف اآلونة األخرية، خاصة بعد تنامي اإلهتمام

املنظمة وسوف يتم التطرق بالتفصيل إىل بعض تعاريفه، العالقة بينه وبني اليقظة، نشأته، التطور التارخيي له 

 وأمهيته.

 المطلب األول: تعريف الذكاء اإلقتصادي

'' جمموعة العمل يف احملافظة من طرف ''مارتر 1994أول تعريف عملي للذكاء اإلقتصادي كان سنة           

العامة للتخطيط بفرنسا حيث مت تعريفه على أنه: ''جمموعة األعمال املرتبطة بالبحث، معاجلة وبث املعلومة 

 ''.إسرتاتيجيتهم ةاملفيدة لألعوان اإلقتصاديني واملتدخلني اإلقتصاديني لصياغ

تطوير منتج جديد، اإلستثمار يف السوق  جديد،   ونظرا لضرورة اعتماد مدير املنظمة اإلسرتاتيجية          

حتسني املردودية، معرفة منافسيه، أخذ القرار الصائب يف الوقت املناسب ... إخل، فإن األمر يتطلب فهم احمليط 

 1الذي يتسع ويتعقد باستمرار، ففي هذا اإلطار تعترب املعلومة مادة أولية أساسية لإلدارة اجليدة للمنظمة.

عن املعلومات أنه: ''مجع األعمال املنبثقة واملرتبطة بالبحث  Henry Martiكما يعرفه هنري ماريت           

باالعتماد على جمموعة اإلجراءات ......  ومعاجلتها ونشرها ذهدف توفري معلومات مفيدة للفاعلني اإلقتصاديني

من الناحية القانونية وتوفر كل الضمانات احلماية الالزمة للحفاظ على تراث املؤسسة يف ضل أفضل الشروط من 

 اجلودة، النوعية، الوقت والتكلفة.

                                                           
مداخلة ألقيت يف مؤمتر العملي السنوي اخلامس ''اقتصاد  ،"الذكاء اإلقتصادي يف خدمة منظمة األعمال"، . عبد الرزاق جليل، أحالم بوعبديل 1

 .1، ص2005أفريل  27-25نة األردنية، املعرفة والتنمية''، جامعة الزيتو 
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فة مواردها كما يعرفه كذلك على أنه: ''النشاط الذي ميكن املؤسسات اخلاصة والعامة من مضاع          

والوصول إىل املعلومات اإلقتصادية، اإلجتماعية، والتكنولوجية واإلسرتاتيجية لتتمكن من التموقع يف بيئتها 

 1القرارات السليمة والتحرك بناءا عليها''. التنافسية، اختاذ 

اليت يتم وضعها ويعرف أيضا الذكاء اإلقتصادي على أنه : ''جمموعة من الوسائل البشرية والتقنية           

 اقتصاد بلد ما''.للوصول إىل تطور مؤسسة اقتصادية ما، ويتعداه حىت يشمل 

إن الذكاء اإلقتصادي بعبارة أخرى يهتم بكل ما جيري ويفعل يف األسواق، إنه نظام كامل تتوحد فيه           

ومة الصحيحة وليس التقريبية قبل التقنيات والكفاءات البشرية، إن التحدي املفروض اليوم هو الوصول إىل املعل

اآلخرين، ألهنا تساعد على حل املشاكل والوقاية بأخذ القرارات املناسبة وسبق املنافس وتطوير أساليب العمل 

 والنموذج يف وقت وجيز وبالتايل فهو عامل أساسي للمنافسة.

على أنه.  2005 سنةاإلقتصادي بفرنسا املسؤول العلى للذكاء  Alain Juilletوقد عرفه آلن جوي           

''يشتمل على السيطرة ومحاية املعلومة اإلسرتاتيجية جلميع األعوان اإلقتصاديني من اجل الوصل إىل املنافسة يف 

 2اجملال اإلقتصادي، أمن املؤسسات وتعزيز سياسة التأثري.

ات فائدة ملشاريع املنظمة، وتتميز هذه ذكون ت أنواملعلومة اإلسرتاتيجية هي كل املعلومات اليت ميكن           

املعلومات بأهنا ختص جماالت متعددة وال ميكن جتزيئها، وباالعتماد عليها بالشكل املتكامل، حتدد املنظمة 

 نشاطها وحماور تطويرها.

 

                                                           
، ختصص نظم املعلومات وإدارة ''نيل شهادة املاجيسرت يف علم املكتباتلمذكرة  ،''أنظمة الرصد املعلومايت دور اختصاصا املعلومات'' ،. شبونة عمر 1

 .113، ص2008املعرفة، جامعة قسنطينة، 
2. http: www.medefparis.fr/livre_blanc.pdf. consulté le 21/04/2016. 
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هو وسيلة قادرة على  كما يلي: ''الذكاء اإلقتصادي  Besson et passinكما يعرفه بوسن وبوسني           

 1اكتشاف ومعرفة الفرص والتهديدات أيا كانت طبيعتها أثناء املنافسة احلادة''.

 على أنه: ''قبل كل شيء وسيلة مساعدة Alain Oupré et Duhardويعرفه كل من ألني أوبري ديهارت 

 2ت اليت تشكل موردا اسرتاتيجيا.الختاذ القرارات، وترتكز هذه الوسيلة على املعلومات والقرارات مبعىن املعلوما

املنهجيات و املمارسات اليت تسمح خبلق عالقة ، الوسائل، االقتصادي على انه جمموعة املفاهيم الذكاءو يعرف 

كفاءة  ميك االقتصادي و خلق هده العالقة يتطلبابصفة مستمرة بني املعارف و املعلومات من اجل تطوير الدين

ألغراض تشغيلية وكدا نقل فعال هلده املعلومات على مستوى بشرية . معاجلة و حتليل املعلومات و املعارف املوجة 

 .املؤسسة املعنية

   عالقة الذكاء االقتصادي باليقظة  المطلب الثاني:

حيث تعرض اليقظة على أهنا رصد البيئة ، و اليقظة االقتصاديةاالقتصادي  الذكاءهناك خلط كبري بني           

 .اإلسرتاتيجيةاملنتقاة و املعاجلة و هدا الغرض اختاذ القرارات ع بنشر مستهدف للمعلومات احملللة، يتبو الذي 

بالبحث، معاجلة ونشر املعلومة ذهدف استغالهلا من قبل  إىل ذلك ''النشاط املرتبطهنا الوظيفة أو تشري اليقظة إىل 

 اإلقتصاديني، املدراء، املصممني واملسريين''.املمثلني 

، واخلط 3كما أهنا الوظيفة اليت ترتبط بتسيري موارد املعلومات لتجعل املؤسسة أكثر ذكاء وتنافسية          

الفاصل بني اليقظة والذكاء اإلقتصادي يكون هذا اخلري يرجع إىل أن ترمجة مصطلح الذكاء يف اللغة اإلجنليزية إىل 

                                                           
الرابع حول املنافسة  ، امللتقى الدويل، أداة ملواجهة التحديات املستقبلية وأحد عوامل التنافسية''آلية اليقظة والذكاء اإلسرتاتيجي''، . بومدين يوسف 1

ة اجلزائر، دايل واإلسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاعات احملروقات يف الدول العربية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامع
 .22إبراهيم، ص

 .120. شبونة عمر، مرجع سبق ذكره، ص 2
سرت يف رتيبة، أمهية اليقظة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية ''حالة شركة اخلطوط اجلوية''، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجي حناسية.  3

 .67، ص2003/2004العلوم اإلقتصادية، فرع إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 
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معناه خيتلف عن معىن نفس املصطلح يف اللغة الفرنسية، ففي املعاجم اإلجنليزية يقصد بالذكاء التخابر واإلستخبار 

 اللغة الفرنسية الذي ال خيتلف معناه عن اللغة العربية. وهو خمتلف معناه يف

'' هو ناتج عن مفهوم املراقبة بالرادار وهذا Veilleبالنسبة ملصطلح اليقظة فهو باللغة الفرنسية '' أما          

ذلك العمل املنظم واملستمر لرصد بيئة املؤسسة، واملراقبة تلعب دورا هجوميا حلماية منطقة ما، ونقصد باملراقبة 

 الكتساب املعارف حول البيئة، ودورا دفاعيا حلماية تلك املعارف.

ء اإلقتصادي باهتمام العديد من الدارسني والباحثني ومن لقد حضي موضوع الفرق بني اليقظة والذكا          

     بني هؤالء الدارسني نذكر على سبيل املثال ما يلي:

أن عملية الرصد واملراقبة النظامية للبيئة تؤدي إىل توفر الفائض  Pascal Fréonعترب باسكال فريون ت         

من املعلومات تتسبب يف تشويش وختريب اخلاليا العصبية، كما تؤدي إىل تعطيل عملية اختاذ القرار ألن املتيقظني 

 ملية الرصد.املعلوماتيني ينتظرون املعلومات األفضل قبل توزيع الرتكيبات والنتائج، وهي ظاهرة مألوفة يف ع

عترب الذكاء اإلقتصادي عكس ذلك فهو وضعية حالية إلعادة تنشيط اإلسرتاتيجية من خالل تبينما           

 من حيث زمن املعلومات اإلسرتاتيجية. دز، ولكنه حمدحتريك البحث املرك

ليات أكثر فاملؤسسات يف الوقت احلايل تتجه حنو عم Pascal Fréonوحسب رأي باسكال فريون          

 نشاطا، كما تقول بأن اليقظة تعرب عن حاجة معلوماتية بينما يعرب الذكاء اإلقتصادي عن حاجة الختاذ قرار معني.  

واليقظة ختتلف عن الذكاء اإلقتصادي يف كوهنا ال تتغري وال تعدل البيئة اليت متارس فيها نشاطاهتا ومالحظتها، 

للبيئة غريات واملستجدات للتنبؤ والقرارات كما أن عملية مراقبتها فدورها يتجلى يف الكشف والتحري عن الت
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تتكون من مراحل دورية مرتبطة بدورة حياة املعلومة بينما الذكاء اإلقتصادي يسعى لتمكني املؤسسة من التموقع 

 1.يف بيئتها القريبة ومواجهة التنافسية

إذ ميكن اعتبار اليقظة كمرحلة من مراحل الذكاء اإلقتصادي وهي هتتم يف مضموهنا برصد حميط املؤسسة          

، التكنولوجي، التجاري، القانوين ...( هي عملية منتظمة ومستمرة )متكررة( بغرض البقاء على )احمليط التنافسي

ملية السابقة )اليقظة( القيام برتمجة هذه بكل املستجدات يف القطاع الذي تشغله املؤسسة وتنتهي هذه الع علم

 املعلومات كمؤشرات الختاذ القرارات اإلستارتيجية واملناورات التكتيكية مبا خيدم أهداف املؤسسة.

يف حني جند لعمريي عبد املالك يقول بأن الذكاء اإلقتصادي واليقظة وخلية املعلومات اخلارجية هي          

 2تسميات لنشاط واحد.

 التاريخي  تطورهو  االقتصاديلب الثالث: نشأة الذكاء المط

ألنه حيمل معاين أكثر من مصطلح اليقظة فهو يعين القدرة  لقد مت اختيار مصطلح الذكاء اإلقتصادي         

على التأقلم مع احمليط وهذا يرتكز على األفكار األساسية التالية: فكرة إنتاج املعلومة وفكرة دوران ومعاجلة املعلومة 

 وفكرة املعلومة املفيدة واملالئمة.

 3:الذكاء اإلقتصادي نشأة. 1

اإلقتصادي فيما وراء األطلسي يف منتصف الثمانينات، حيث يشهد أهم تطوراته نشأ مفهوم الذكاء          

الذي يعد  ''Marketing Intelligence''وتفضل األدبيات األمريكية استعمال مفردات الذكاء التسويقي 

وضحته دراسة إحصائية مفهوما ضيقا وهناك العديد من املصطلحات املستعملة يف منظمة األعمال حسب ما أ

                                                           
، امللتقى الدويل الرابع حول املنافسة ''تيجية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصاديةدور اليقظة اإلسرتا''. عبد الفتاح بومخخم، عائشة مصباح،  1

 3واإلسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، ص
 .122. شبونة عمر، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .2ره، ص. عبد الرزاق خليل، أحالم بوعبديل، مرجع سبق ذك 3
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منظمة، ولقد أجريت من قبل املعهد العايل للدراسات الدفاع الوطين  1200على  1999نسا سنة جريت يف فر أ

LIHEDEN  :كما هو مبني يف اجلدول التايل 

 (: المصطلح المستعمل في المؤسسة01جدول رقم )

 

% 
 n2اإلقتصادي واإلستراتيجي مؤسسة في طور تطبيق الذكاء  n1مؤسسة تطبيق الذكاء اإلقتصادي واإلستراتيجي 

 13.1 8.9 الذكاء اإلقتصادي

 45.8 54.5 الذكاء التنافسي واإلستراتيجي

 41.1 35.9 اليقظة

 100 100 المجموع

 منظمة 473أجري:  500- 200مؤسسات ذات  n1حيث: 

 منظمة 175أجري:  1000- 500مؤسسات ذات  n 2حيث: 

 .2عبد الرزاق خليل، أحالم بوعبديل، مرجع سبق ذكره، صالمصدر:          

التنافسي، وذلك بـ  فمن خالل اجلدول نالحظ أن املصطلح املفصل استعماله يف املنظمات هو مصطلح الذكاء

 .الذكاء اإلسرتاتيجي أو 54.5%

والتنافسي ظهر منذ زمن، لكن اجلديد يف ذلك هو أنه عدم التأكد أصبح ضروري  والذكاء اإلقتصادي         

 جدا للمنظمات.

بالنسبة للمنظمات الكبرية: ألن احمليط يتغري وجيب أن تتكيف وتتعايش معه بالنسبة للمنظمات الصغرية          

ح ان تصبح قوية ولذلك عليها وهي دائما مهددة من طرف منافسيها، بالنسبة للمنظمات املتوسطة واليت تطم

أخذ األحسن وما يدل عن الشعور باخلوف الذي ينتاب منظمات األعمال من منافسيها، هو شعور باحلرب 

من املديرين  %95( أن حوايل 02اإلقتصادية وهو ما تؤكده الدراسة سابقة الذكر، حيث يبني اجلدول رقم )

 يؤكدون أهنم يف حالة حرب.
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 في المنظمات. ساس بالحرب اإلقتصادية(: اإلح02جدول رقم )

 

% 

مؤسسات متارس الذكاء اإلقتصادي 

 n1واإلسرتاتيجي 

مؤسسات تفي طور تطبيق الذكاء اإلقتصادي 

 n2و اإلسرتاتيجي 

 96 94.6 حرب إقتصادية

 4 5.4 عدم وجود حرب إقتصادية

 100 100 اجملموع

 حيث: 

 n=653 

 n1=478 

 n2=175 

 .3عبد الرزاق خليل، أحالم، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 

 ادي يف العديد من اجملاالت:صويستعمل الذكاء اإلقت

 تطوير املنتج اجلديد. -

 حتسني األداء. -

 زيادة املبيعات. -

 اختاذ القرارات. -

 احلصول على امليزة التنافسية. -

 . التطور التاريخي للذكاء اإلقتصادي:2

إن فكرة الذكاء اإلقتصادي ظهرت مع ظهور التجارة والسيما ظهور اقتصاد السوق وقد أوضح          

Fernand Broudel  يف العديد من الدراسات اليت قام حول القوة املتزايدة للمدن التجارية الكبرية من القرن
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هلجومات التجارية والتجسس ، املنافسة بني املدن يف مشال إليطاليا واملدن يف فنلندا كانت بداية ا18إىل  15

 اإلقتصادي وحىت التزوير.

كما ظهر مصطلح الذكاء اإلقتصادي يف الفكر العسكري والذي يعتمد على حتصيل املعلومة مث حتليلها،          

فربيطانيا يف الفرتة اإلستعمارية هلا كانت حتصل على املعلومات عن منطقة البحر املتوسط وغري ذلك من أسراها 

 بندقية.من ال

من خالل كتاب  Hrold Wilenمن طرف  1967تعريف للذكاء اإلقتصادي كان يف عام أول          

فهو يعرف الذكاء اإلقتصادي كنشاط إنتاج املعرفة  ''L'intelligence Organisationnelle''بعنوان 

 واإلسرتاتيجية للمنطقة، خزنت وأنتجت يف إطار قانوين من مصادر مفتوحة''  اليت ختدم األهداف اإلقتصادية

( MITIطورت اليابان نظام الذكاء اإلقتصادي املرتكز على وزارة التجارة الدولية والصناعة ) 1950يف عام 

 إلنعاش اقتصادها. (TITRO) ومنطقة التجارة اخلارجية اليابانية

األسواق والتطور اهلائل يف جمال التكنولوجيا واملعلومات يف الواليات املتحدة  ومع عوملة 1980يف عام          

خطوات تنظيمية لدعم العمل الدويل للمؤسسات وكان مليشال بورتراسا يف جامعة هارفرد دور   اختذتاألمريكية، 

 كبري يف تطوير مفهوم الذكاء اإلقتصادي.

 كانت بداية ظهورها يف فرنسا.  1990يف 

واليت هتدف إىل تقدمي مساعدة تشغيلية ومحاية  (Adit)أنشأت فرنسا وكالة نشر املعلومات التكنولوجية  1992يف 

 النمو الدويل للمؤسسات الفرنسية.

 .L'intelligence Economique et Stratégie de l'entrepriseنشر مارتر تقرير بعنوان  1994يف 

 .تصاديقفاع اإلقتصادي ضمن مفهوم الذكاء اإلمفهوم الد Minefiأدمج منيفي  2002يف 
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 المطلب الرابع: أهمية الذكاء اإلقتصادي

الذكاء اإلقتصادي مهم جدا اليوم خاصة مع اشتداد املنافسة وسرعة التطورات التكنولوجية،  نظام إن         

املالية العاملية احلديثة اليت رفعت من متوى التضخم وخاصة مع ما يصيب اإلقتصاد العاملي اليوم من جراء األزمة 

يف أهم دول العامل وهذا ما ألزم املؤسسات يف تلك الدول على البحث عن فرص يف الدول األخرى خاصة منها 

ب ختلفها اإلقتصادي، وهنا تربز أمهية الذكاء اإلقتصادي حبيث أنه يوفر بالنامية اليت مل تتأثر باألزمة املالية بس

ماية للمؤسسات من التهديدات اخلارجية، وميكنها اإلستيالء على الفرص من قبل منافسيها وكذا حتقيق احل

 1القواعد اجلديدة للسوق.

 .التايل يوضح أمهية الذكاء اإلقتصادي بالنسبة للمؤسسة كلشوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، جامعة سعد دحلب، البليدة لنيل شهادة املاجيسرت، مذكرة ''دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف رفع امليزة التنافسية''إبراهيم أيوب،  ،علي. ديلمي سيد  1

 .90، ص2009-1010
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 (: أهمية الذكاء اإلقتصادي للمؤسسة04الشكل رقم )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Nabila Sahnoune , ''introduction a la démarche d'intelligence économique dans 

l'entreprise'', séminaire de sensibilisation à l'intelligence économique et à la veille stratégique. 

Alger, Hôtel el Ourassi, Algérie le 23/12/2008, p03. 

 : عناصر وأبعاد الذكاء اإلقتصاديلثالمبحث الثا

ن مفهوم الذكاء اإلقتصادي يغطي يف الواليات املتحدة األمريكية كل جماالت البحث املمكنة اليت تعزز إ         

ذا السبل إلبطال خطط املنافسني وامتالك أكرب حصة يف السوق، كما يتميز القدرة التنافسية ملنظمة األعمال وك

عناصر وخصائص الذكاء اإلقتصادي، أبعاده مراحله، وبعض  التطرق يف هذا املبحث إىل مببعده النشط وسيت

 عامل.لمناذجه يف ا

 هذا ما يسمح بخلق في المؤسسة حدة استخبارية وسيلة السرعة وفي األنظمة المساعدة للتحليل وفي اتخاذ القرارات اإلستراتيجية

حماية المؤسسة من 
 التهديدات

اإلستيالء على 
 الفرص

القواعد التكيف مع 
 الجديدة للسوق

الذكاء اإلقتصادي يقدم حلول عملياتية 
للتكيف مع ظروف كل مؤسسة للسماح لها 
بالتفاعل مع محيطها بتشغيل فعالية اليقظة،  

كسب التأييد وتوفير الوعي من األخطار التي 
 تهددها

  اإلنتقال من الذكاء اإلقتصادي إلى بناء نظام
 استراتيجي. براتيامخ

 .يكون توقعي: توقع التغيرات الصناعية 
 .يكون فعال: في دعم الفكر اإلستراتيجي 
 .تكوين استجابة: لتسيير األزمات 

 اإلقتصادي للمؤسسةماذا يجلب الذكاء 

 لذا يجب أن يكون



 الذكاء اإلقتصادي                                                                                                 الفصل األول:
 

29 
 

 المطلب األول:  عناصر الذكاء اإلقتصادي وخصائصه

ويف مجيع القطاعات تبحث املؤسسة عن طريق للكشف عن بيئتها وتبحث عن الوسائل لتدعيم مصادر          

معلوماهتا وتدعيم قدرهتا على الدفاع وعلى اهلجوم وفيما يلي أذكر أوال أهم عناصر الذكاء اإلقتصادي ومن مث 

 خصائصه.

 . عناصر الذكاء اإلقتصادي:1

ميكن أن حنصره يف كونه سياسة عامة حتددها الدولة مبشاركة باقي املتدخلني إن مفهوم الذكاء اإلقتصادي          

 املتعاملني هلا وحمتواها وجمال تطبيقها، تبىن عملية الذكاء اإلقتصادي على العناصر التالية:

 سياسة التنافسية: .1-1

الفرص واحلصول على وتعتمد على عمليات البحث والتطوير وتسمح مبسايرة املؤسسات يف تعقب          

األسواق يف العامل، وتتم هذه املسايرة عن طريق التعرف املشرتك على الرهانات اإلسرتاتيجية وجتميع اخلربات 

 واملعلومات العامة واخلاصة.

 من اإلقتصادي: . سياسة األ1-2 

يعد موضوعا مشاذها للفرتة ما إن العالقة بني ميدان اإلستخبارات وميدان املنافسة اإلقتصادية والصناعية،          

ل ملخاطر جديدة كري أصبح يرتاجع ليرتك اجملال وسائبعد احلرب الباردة والذي تعرفه اليوم، حيث أن اخلطر العس

الذي أصبح يربز بصفة خاصة، مبا أن حترير نشاطات العديد من  غري مباشرة من بينه خطر املصاحل اإلقتصادية

الدول معرضة إىل التحركات اإلقتصادية العاملية حبيث أصبح أهم القطاعات وتطوير التبادل احلر جعل معظم 

 الشركاء واملنافسني يأخذون منعرجا يسميه ''إدوارد لودفاك'' اجليو إقتصاد أي بعبارة أخرى تواصل إسرتاتيجيات

العسكرية الدبلوماسية املتمثلة يف وسائل إقتصادية وجتارية، عن ترمجة هذه احلساسية اجلماعية لرهانات األمن 
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اإلقتصادية أصبحت حتدد يف مفهوم ''املصاحل األساسية لألمة'' أي ترتيب العناصر األساسية للطاقات اإلقتصادية 

 1والعلمية للوطن.

رتف بأهنا ليست الوحيدة املسؤولة عن  املن اجلماعي فاملؤسسات هي أيضا وبالتايل أصبحت الدولة تع         

تشارك بصفتها عنصرا أساسيا يف األمن اإلقتصادي الوطين يف محاية ومتابعة مصاحلها  اخلاصة  أنجيب 

 2املشروعة.

 . سياسة التأثير:1-3

املعروفة بإعدادها للنظم و املعايري اليت تدير احلياة اإلقتصادية من خالل  وخاصة على مستوى اهليآت         

وسلبياته، ولقد العمل الضغطي والذي هو التأثري على القرار السياسي بشرح ضرورة وإجيابية قانون ما أو خطورته 

له ضروريا يف أصبح العمل الضغطي يدرس يف املدارس الكربى واجلامعات، حيث قامت اللجنة األوروبية جبع

العمليات الدميقراطية، فساهم يف فعالية القوانني املصادق عليه بعد أن تأخذ يف احلسبان رأي املهنيني دون الضرر 

 3برأي آخرين وحتديد احلكم السياسي.

خصوصا يف األسواق اليت تعترب مصدرا للقيمة املضافة، بل وتتعدى  وينحصر جمال الذكاء اإلقتصادي         

ذلك لن تكون مصدرا للتأثري والقوة ومن أمثلة ذلك مشاريع طريان الفضاء، التسلح، الطاقة، صناعة األدوية، 

اعدة اجلينات، الشبكات اإلتصالية، تكنولوجيا املعلومات واإلتصال واألمن، ذلك أن هذه املشاريع ال حتكمها ق

السعر ونوعية املنتوج واخلدمات التابعة، لكن يتجاوز األمر ذلك ألن تكون املوافقة واملساندة السياسية للدولة 

 العامل احلاسم يف احلصول عليها.

                                                           
يف إرساء آلية الراشد من خالل البحث والتطوير، واقعه وآفاقه يف اجلزائر، باحث مشارك جباعمة اجلزائر، مىن أمحد  . تري رضا، دور الذكاء اإلقتصادي 1

 .3فرنسيس، بن عكنون، اجلزائر، ص
ملتوسطة للدول . مجال الدين سحنون، فاضل عبد القادر، الذكاء اإلقتصادي وأمن الدولة، امللتقى الدويل، متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية وا 2

 .1216-1215، ص2006أفريل  18و  17العربية، جامعة بن بو علي، السلف، يومي 
 .3. تري رضا، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 . خصائص الذكاء اإلقتصادي2

شاط املعنية به يهتم الذكاء اإلقتصادي بدراسة التفاعل التكتيكي واإلسرتاتيجي بني كافة املستويات الن         

انطالقا من القاعدة، )املستوى الداخلي للمؤسسة(، مرورا باملستويات الوسيطة )اجلماعات احمللية(، وصوال إىل 

املستويات الوطنية )اإلسرتاتيجيات املعتمدة لدى مراكز اختاذ القرار يف الدولة(، مث املستويات املتعددة اجلنسيات 

 الدولية )إسرتاتيجيات التأثري اخلاصة بكل دولة(. )اجملمعات املتعددة اجلنسيات( أو

 ومن بني اخلصائص الرئيسية للذكاء اإلقتصادي نذكر ما يلي: 

 .اإلستخدام اإلسرتاتيجي والتكتيكي للمعلومة ذات املزايا التنافسية يف اختاذ القرارات 

 .وجود إدارة قوية لتنسيق جهود األعوان اإلقتصاديني 

  املؤسسات واجلامعات واإلدارات املركزية واحمللية.وجود عالقة قوية بني 

 .تشكيل مجاعات ضغط وتأثري 

 .إدماج املعارف العلمية التقنية، اإلقتصادية، القانونية، واجليوسياية 

 .السرية يف نشر املعلومات واحلصول عليها بطريقة شرعية 

 المطلب الثاني: أبعاد الذكاء اإلقتصادي

عملية متعددة اجلوانب واإلختصاصات فتحليل املعلومات يفرتض التوليف صادي يشمل الذكاء اإلقت         

الفعال بني عدة مهارات تقنية، إقتصادية، جتارية، مالية كما أن محاية املعطيات أو املعلومات املواقع احلساسة 

 يعتمد على عدة اختصاصات.

يف املؤسسة شيئا ضروريا وأيضا اللجوء إىل كل املواد  بالذكاء اإلقتصاديوهلذا يعد إنشاء إدارة خاصة          

الضرورية سواء الداخلية أو اخلارجية املتمثلة يف األدوات لعمومية حتت تصرف املؤسسات يف هذا الشأن ومن أبعاد 

 الذكاء اإلقتصادي ما يلي:
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 . البعد التنظيمي للذكاء اإلقتصادي1

منط تفكري )تنظيمي( إداري يقوم على املشاركة فهذا املفهوم يعيد النظر يف  يتطلب الذكاء اإلقتصادي         

وسلطة وجملس اإلدارة واملسامهني،  العديد من العادات اليت قامت عليها املنظمات الكالسيكية املرتكزة على رئيس

ثة، تصبح القاعدة الذهبية فمع السرعة الكبرية لإلتصاالت والتبادالت اليت توفرها تقنيات األعالم واإلتصال احلدي

 لنجاح املنظمات هي تغيري السلوك واحلالة الذهنية داخل املؤسسة بإدخال مفاهيم، املشاركة احلذر واحلماية.

ميكن أن تكون هذه التغريات عسرية ألهنا متس اجلوانب اإلنسانية والعادات داخل املنظمات، ردود األفعال الفردية 

افسة خدمة ملؤسساته ولكن أيضا خدمة ملركز داخل املؤسسة ففي هذه الوضعية بالنسبة لكل شخص يف حالة من

جيب حماولة إرساء الثقة لضمان النجاح وعليه فإن البعد التنظيمي للذكاء اإلقتصادي، يقوم على عنصر أساسي 

يقوم  ، هذا هو سر الذكاء اإلقتصادي وهذا ما يتطلب منشطهو التنشيط وليس اإلدارة باملعىن الكالسيكي

بتنشيط اجملموعات الكفاءات يف انسجام بناء ذهدف تقدمي املعلومات الضرورية الختاذ القرار مبا يؤدي يف النهاية 

 إىل تفاعل املؤسسة مع حميطها املتغري.

 . البعد الثقافي:2

على أهنا جمموع الكفاءات والقدرات واملبادئ اليت يشرتك فيه أعضاء  ميكن تعريف الثقافة املنظماتية         

 املنظمة والثقافة املنظماتية وظيفتني أساسيتني مها:

 .تكييف املؤسسة مع احمليط اخلارجي 

 .)التكامل واإلندماج الداخلي )تعزيز اللحمة الداخلية للمؤسسة 

إلقتصادي أي كيفية تعزيز حلمة املؤسسة داخليا لتكييفها مع ومها البعدان الثقافيان األساسيان للذكاء ا         

 متغريات حميطها اخلارجي.
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 . البعد التكنولوجي: 3

إن التحكم يف التكنولوجيا شرط مسبق لوضع مفهوم الذكاء اإلقتصادي حيز التنفيذ، فالذكاء اإلقتصادي          

وهذه الوسائل على تعقيدها هي موضوع تطور مستمر  يستعمل وسائل ناجتة عن تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال

 وهو ما يستلزم مواكبة هذه التطورات و التحكم فيها.

 . البعد األمني: 4

 يعترب الذكاء اإلقتصادي كمكسب للمؤسسة فهو يسمح هلذه األخرية وملختلف األعوان اإلقتصاديني         

بالتوقع والتنبؤ حبالة األسواق وتطور هيكل املنافسة املستقبلية وتقييم التهديدات والفرص يف حميط املؤسسة من 

للذكاء تطور املنهجية فالبعد األمين  إسرتاتيجيةأجل حتديد األعمال اهلجومية والدفاعية األكثر تكيفا مع 

 اإلقتصادي يغطي الذكاء املضاد ومحاية إرث املؤسسة.

 الذكاء اإلقتصادي ومجاالت طلب الثالث: مراحلالم

 :مراحل الذكاء اإلقتصادي 

تتعدد مراحل الذكاء اإلقتصادي انطالقا بتحديد احلاجة للمعلومة، حيازة املعلومة، معاجلتها، بثها          

 1واستعماهلا عند احلاجة ومير مبجموعة من املراحل اليت مت تلخيصها فيما يلي:

 تحديد الحاجة للمعلومة المرحلة األولى:

ويتطلب فقد بعض املهارات اليت ترغب يف احلصول عليها، مما يتطلب من املختصني يف الذكاء          

 دراة اجليدة بتنظيم املنظمة واحتياجاهتا.اإلقتصادي اإل

 

 
                                                           

، جامعة ، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية''أمهية الذكاء اإلقتصادي يف حتسني مالئمة مناخ األعمال وجذب اإلستثمارات األجنبية''. محداين حممد،  1
 .16. ص02/2012وهران، اجلزائر، العدد، 
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 نية: جمع المعلوماتاالمرحلة الث

للبحث عن هذه املعلومة، وفيما يلي نذكر أهم مبجرد حتديد احلاجة للمعلومة، يتم اختيار أشكال          

 مصادر املعلومة:

 :وحتتوي أساسا على الصحافة، وسائل اإلعالم إضافة إىل بنوك املعطيات واألقراص  مصادر رسمية

 املضغوطة.

 :أن املعلومات اليت تقدمها تتطلب جمهود شخصي من مييز هذه املصادر  ماإن أهم  مصادر غير رسمية

الفرد الذي يريد مجع املعلومة، جيب أن يبقى على اتصال، أن ينتقل، يضيع الوقت ... إخل، حىت حيصل 

 على ذلك، وتتنوع هذه املصادر من بينها ما يلي:

 .املنافسني يف حد ذاهتم واملوردين 

 تمرنني.مهمات وأسفار الدراسة، املعارض والطلبة امل 

 .املصادر الداخلية للمنظمة 

 والشكل املوايل يبني لنا خمتلف مصادر املعلومات اليت حتصل عليها املؤسسة.

 (: مصادر المعلومات05الشكل رقم )

 
 .17محداين حممد، مرجع سبق ذكره، ص المصدر:

 

70% 
20% 

10% 

 مصادر المعلومة المفتوحة
 )معلومات بيضاء(

 المصادر المغلقة للمعلومات
 )معلومات رمادية(

 تجسس )معلومات سوداء(
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 المرحلة الثالثة: معالجة المعلومة

وتعد أساس الذكاء اإلقتصادي إذ تعتمد على قيمة املعلومة للمستعمل، وتعين احلاجة لكل املعطيات          

املعاجلة فهي تعطي  احملصل عليها، من اجل حتليلها بشكل متجانس، وتعترب ترمجة املعلومات خطوة أساسية إلجرء

ق، فكثرة املعلومات تفرض على املنظمة معاجلتها وهذا من ئصورة حتليلية غنية لكل املعلومات املتضمنة يف الوثا

 خالل التقييم، فرز املفيد.

 بث المعلومة من اجل اتخاذ القرارالمرحلة الرابعة: 

قيمة هلذه املعلومة داخل املنظمة حىت تساهم يف  إن اخلطوة املوالية للخطوات الثالث السابقة هي إعطاء         

يكون بدون فائدة، إذ مل يتم  خلق قيمة مضافة، حيث أن كل العمليات السابقة، حتديد، مجع، ومعاجلة املعلومات

هلا ملتخذي القرار املنظمة، فاملعلومة ال تكون ذات قيمة إال إذا جاءت يف الوقت املناسب  يضاأبث هذه املعلومة و 

لشكل املراد للشخص الذي يستخدمها تكلف املعلومة كثريا، لذلك جيب توفريها للذين حيتاجون هلا من أجل وبا

بذكاء وحذر، تستخدم  أناستخدامها، إن بث املعلومة يشكل خطوة أساسية إلجراء الذكاء اإلقتصادي، بشرط 

فاملتخصصني عل حىت حتقق قيمة مضافة ويعترب بث املعلومة غري كايف، بل جيب أيضا حتويل هذه املعلومات إىل ف

يف الذكاء اإلقتصادي جيب أن يكونوا قادرين على إقناع اآلخرين بالعملية، وعلى تركيب التقنيات اليت تسمح 

 بتطبيقها يف املنظمة.

 فإذا مل نفهم ما هي احتياجات طالب املعلومة، فإننا نكون قد أضعنا أهم عناصر يف الذكاء اإلقتصادي         

وإن مل يكن لدينا مصدر موثوق، فال داعي للمواصلة، فاملصادر رديئة النوعية تؤدي إىل تشو يف املعلومات وهو 
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املصادر موثوقة فهي تسهل أكثر عمل التحليل، مما جيعل املعلومة اليت   إذا كانت أماما يعقد عمل التحليل، 

  1شكل التايل:حنتاجها قابلة لإلستعمال، وميكن تلخيص ما سبق ذكره يف ال

 (: مراحل الذكاء اإلقتصادي06الشكل رقم )

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .102بوحفص حممد األمني، مرجع سبق ذكره، ص المصدر: 
 تصنيفات الذكاء اإلقتصادي: المطلب الرابع: 

 2جيمع علماء الذكاء اإلقتصادي عدة تصنيفات نذكر منها:

 .اجلانب التنافسي 

                                                           
املاسرت، ختصص تسيري إسرتاتيجي دويل، كلية  ، رسالة مقدمة لنيل شهادة''واقع الذكاء اإلقتصادي يف املؤسسات اجلزائرية''. بوحفص حممد األمني،  1

 .101، ص2013-2012العلوم التجارية واإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة مستغامن، اجلزائر، 
2 . Coggia BAUM, ''intelligence économique et prise de décision dans le pme'', Harmattan, 
paris, 2009. 

 توجيه عام:
 تحديد اإلحتياجات -
 مالئمة اإلحتياجات وتلبيتها -

 البحث:
 مخطط البحث، الوسائل -
 اإلحتياجاتتحديد  -

 

 اإلستغالل:
 معاينة -
 معالجة -
 تحليل -
 تركيب -

 البث:
 المرسل إليهم -
 مذكرات -

 الحماية
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 .اجلانب التكنولوجي 

 اجلانب التجاري 

 .اجلانب اإلجتماعي 

 .اجلانب القانوين 

مثل اجلانب املايل، اجلنب اإلقتثصادي، اجلانب وتوجد تصنيفات أخرى ميكن أن تضاف إىل هذه األنواع          

 السياسي، اجليوسياسي واألمن.

يف إطار املنافسة البد من دراسة ومراقبة املنافسني والتعرف على قدراهتم، ثقافتهم،  الجانب التنافسي: -

 الشراء وتقنيات التوزيع.أفكارهم، إجراءاهتم يف البيع و 

يف هذا اجلانب تعمل املؤسسة على مجع املعلومات العملية والتقنية ومراقبة التطور التقين الجانب التكنولوجي:  -

، ويف حمور نتاجإليف البحث األساسي على املوارد الولية والبحوث التطبيقية وطرق افنتاج واملواد ورخص ا

والتقنية يف متناول اجلميع عن طريق النشر والرخص والبحوث اجلامعية والعناوين  التكنولوجيا فاملعلومات العلمية

 والتقارير العلمية.

يهتم هذا اجلانب إىل مراقبة األسواق من حيث املنتجات اجلديدة، كشف األسواق الجانب التجاري:  -

على دراسة األسواق خصوصا وذلك عن طريق املراجع  اجلديدة، كشف طرق التعليب ومن جهة أخرى اإلعتماد

 .والصحف املختصة ومراقبة الزبائن واملوردين واملوزعني

يهدف اجلانب اإلجتماعي إىل تصنيف وتغيري السلوكيات اإلجتماعية والثقافية داخل الجانب اإلجتماعي:  -

اد على املقابالت الصحفية للتعرف على ذوق اجملتمع وال توجد طريقة مثالية للتحكم يف هذا اجلانب املهم لإلعتم

 املستهلك يف اللباس، التنزه، الرتفيه واألكل.
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اجلانب القانوين: يهدف اجلانب القانوين والنظامي إىل دراسة النظام القانوين الداخلي واخلارجي املعمول به 

األسواق اخلارجية حلمايتها من  على مستوى املؤسسة، كما تراقب منتجاهتا يفوالتعرف على تأثريه اإلسرتاتيجي 

 التقليد والغش.

 وظائف الذكاء اإلقتصادي في المؤسسة 

من خالل التحليل النظري ملفهوم الذكاء اإلقتصادي يف املنظمات، نالحظ أنه ال يقتصر على املؤسسات          

بل أبعد من ذلك كان أول ظهور له اإلقتصادية فحسب وإمنا هو مفهوم عام ظهر واستخدم يف مجيع املنظمات، 

قتصاديات الدول، كما يربز من امن قبل هيئات وإدارات غري إقتصادية لكن األهداف كانت من اجل خدمة 

ميكن تقسيمها  Levetلـ خالل ذلك حتليل العديد من األبعاد املتفاعلة فيما بينها للذكاء اإلقتصادي وبالنسبة 

 إىل أربعة أبعاد أساسية وهي:

 حكم يف ثروة املؤسسة وذلك من خالل تعزيز قدرهتا على التحكم يف املعلومات احملصلة واملنشورة.الت 

 .اكتشاف كافة املخاطر، التهديدات والفرص املتاحة 

 .التنسيق بني خمتلف األنشطة 

 .ممارسة التأثري يف الغري 

متفاعلة فيما بينها، وعلى الرغم من خصوصية  أهناما يالحظ من خالل أبعاد الذكاء اإلقتصادي          

عن حجمها الذي يعترب كعائق تبليغها للمعلومات  األوىلاملؤسسة الصغرية واملتوسطة جتاه املخاطر الناجتة بالدرجة 

منها، أما البعد الرابع فهو  واالستفادةالثالثة  األوىل ميكن حتقيقها  بسبب ضعف طرق اإلتصال، إال أن األبعاد

 التحقيق ما عدى يف املؤسسات املبتكرة أو املؤسسات سريعة التطور. نادر
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على الوظيفة اإلستعالمية، واليت تقود بدورها إىل وظيفيت  Larivetيرتكز الذكاء اإلقتصادي بالنسبة لـ          

 1احلماية والتأثري، وعليه فإن وظائف الذكاء اإلقتصادي هي:

اإلستعالم للمؤسسة بتوقع املخاطر والفرص املتاحة، أي أهنا تساعد على تسمع وظيفة  وظيفة اإلستعالم: -

متارس هذه الوظيفة من خالل البحث عن أنسب طريقة  أنجتنب وتدنية حاالت عدم التأكد، وميكن للمؤسسة 

لإلستعالم عن احمليط واملنافسني، إذن إن وظيفة اإلستعالم تسمح للمؤسسة بتغيري وضعية ودرجة عدم متاثل 

 املعلومات بينها وبني املنافسني اآلخرين.

الوظيفة اإلستعالمية على أهنا إجراء من خالله تتمكن املؤسسة من متابعة تغريات  Larivetعرف          

، احمليط من اجل اختاذ القرارات اليت تتماشى وأهدافها، فعلى سبيل املثال تعرب دراسة السوق عن وظيفة اإلستعالم

ومن خالهلا ميكن تقدير الفرص املتاحة للمؤسسة من خالل بيع املنتوج، كما ميكنها جتنب حالة عدم التأكد اليت 

 ميكن أن تطرأ على أذواق املستهلكني.

تسمى هذه الوظيفة بوظيفة تسيري اخلطر املتعلق باملعلومات، وتسمح للمؤسسة باحلفاظ على  وظيفة الحماية: -

تها واملعلومات اليت قامت بتبليغها لدى هيئة أو عون معني، وتكون احلماية على اخلصوص املعلومات اليت حصل

 من املنافسني، وعليه فإن وظيفة احلماية حتمي املؤسسة من خطر عدم متاثل املعلومات.

إىل تغيري احمليط من خالل سياسة الضغط بواسطة املعلومات كسياسة بعض هتدف هذه الوظيفة  وظيفة التأثير: -

الدولية )املنظمة العاملية للتجارة(،  يئاتاهلالدول كالواليات املتحدة األمريكية يف الضغط على دول أخرى عرب 

وهذه السياسة هي سياسة ضغط كالسيكية ألنه أصبحت توجد يف الوقت احلاضر سياسات ضعط حديثة،  

 ياسة التنسيق وسياسة اإلحباط.كس

 
                                                           

1 . Besson PESSIN, ''Dix ans d'intelligence économique en France , intelligence économique et 
gouvernance compétitivité le documentation française'' , Masson, Paris, 2006, p 36.  
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 :الصةخ
تصال و خاصة األنرتنت مل يعد يف اخلتام ما ميكن أن نقوله هو أنه مع تطور تكنولوجيا اإلعالم واإل         

التحدي يتمثل يف توفري املعلومة وإمنا يف سرعة الوصول إليها وكيفية هيكلة املعلومات وحتليلها وإلثرائها حبيث 

ة الفرص والتهديدات وكيفية حل املشاكل والوقاية منها وتطوير أساليب العمل يف وقت وجيز، أي تساعد يف معرف

أهنا تساعد على اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت والشكل املناسبني، ويرتض نظام الذكاء اإلقتصادي معرفة جيدة 

 ولوجيا املعلومات واإلتصال.بأساليب إدارة املشاريع واملهارات وكذا املعرفة اجليدة يف جمال تكن
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   تمهيد:

حىت  مستمرة بصفة، أن تتابع األحداث و التغريات يف بيئتها اليوم املؤسسات على ينبغي          

تتمكن من إجراء التعديالت املطلوبة، يف الوقت املالئم إذ أن التغريات اليت تؤثر على املؤسسة يزداد 

على الطالع والفطنة واحلدس لتسيري املؤسسات، بل أن  معدهلا، ومل يعد اإلعتمادضاعف تحجمها وي

اإلدارة اليوم يف حاجة إىل طريق منطقي ميكنها من اختاذ القرارات الرئيسية واهلامة وحتاول اإلسرتاتيجية 

أن تسمح للمؤسسة بالوصول إىل القرارات الفعالة يف ظل الظروف عدم التأكد، فأصبحت املؤسسة 

دارة األعمال، واستجابة لتزايد احلاجة إليها، مث تطوير العديد من املفاهيم حمورا و نقطة حرجة يف إ

 واألدوات اإلسرتاتيجية.
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 المبحث األول: مفاهيم عامة حول اإلستراتيجية

يعترب التسيري اإلسرتاتيجي امتداد للتخطيط اإلسرتاتيجي يستمد أصوله من مفهوم اإلسرتاتيجية، يعد           

أحد األنظمة التسيريية الذي ميكن املؤسسة من حتقيق ميزة تنافسية وأحد اإلسهامات اليت أكد الباحثون على 

 .فعاليته

 االستراتيجية تعريف : األول المطلب

امليدان العسكري، على أهنا فن هتيئة وحتريك أدوات احلرب بغرض فرض مكان،  يف اإلسرتاتيجية تعرف          

 1توقيت، وشروط القتال على العدو.

التعاريف ومشوليتها  احلساسية لكثرة و الصعوبة من درجة على لكن تعريفها كطريقة حديثة للتسيري، أمر          

إلسرتاتيجية املؤسسة أحيانا ندرج  املختلفة التعاريف من هائال عددا ارياألدب اإلد يف جند أننا وتضارهبا، إذ

   .بينها املشرتكة النقاط حملاولة متييز منهاالبعض 

 و من القرارات جمموعة منها، فاعتربها بالغاية J.A.ANGELIERففي تعريف لإلسرتاتيجية إهتم           

املنافسة املفروضة على املؤسسة، وهي رؤية مستلهمة متام من املستخدمة بغرض التنصل من ضغوط  الوسائل

 اإلسرتاتيجية العسكرية.

ج الزو  اختيار حول يدور قرار كل اسرتاتيجيا اعترب فقد كان أكثر انتقائية، و I.ANSOFF2أما           

هذا  A.MARTINETنقح  مبحيطها وقد املؤسسة عالقة اإلسرتاتيجية يف اهتمام منتوج/سوق فحصر

مبحيطها جيب اإلهتمام باألنشطة املؤسسة واعتبارها  املؤسسة بعالقة االهتمام رأى أنه إضافة إىل التعريف حيث

                                                           

1 . R. Papin. ''L’art de diriger'', Paris: Dunad, 1995,  tome 1 : Management et stratégie, P. 217. 
2 . I.ANASOFF, ''strategie de developpement de l'entreprise'', Paris: organisation 1987. 
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املؤسسة والتآلف و الرتكيب بينها إذا ذكر أن اإلسرتاتيجية  أنشطة بني التكامل عمليات إلجراء أداة و وسيلة

 .األهداف لتحقيق املوارد بني الربط لوسائل وا باختيار املتعلقة التصرفات و القرارات من جمموعة

بني خمتلف  االرتباط اإلسرتاتيجية إنشاء أكثر مشولية باعتبار تعريف M.PORTERلقد قام           

على هذا التعريف،  GELINIERأنشطة املؤسسة لغرض البحث عن وضعية مرحبة على املدى الطويل، علق 

 أن فيه تناغما بني العنصرين املكونني الهتمام اإلسرتاتيجية، العالقة بني املؤسسة و احمليد واإلهتمام باملؤسسة.

 اليت اخلطوات عن صحيح تعبري هي املؤسسة يف اإلسرتاتيجيةوبعيد عن اجلانب النظري، فإن           

األجل، وحيلل هبا وضعية املؤسسة، وخيتار السياسات اليت متكنه من حتقيق  الطويلة املسري، األهدافجيد هبا 

، فيمكن اعتربها مجلة من R .Papinاألهداف املنوطة وختصيص املوارد واستعماهلا بالطريقة األكثر فعالية  

يف نفس  1TARONDEAUالقرارات اليت ختتص بتحديد األهداف املختارة يف جماالت النشاط املنتقاة 

 هي: اإلسرتاتيجيةفإن خصائص القرارات صور الت

 املؤسسة أهداف حتديد. 

 اإلسرتاتيجية النشاط جماالت تعريف و. 

 األهداف حتقيق كنمي خالهلا من اليت و عمل خطة و أساسية سياسات عنها تنجر كما 

 . املسطرة

السابقة، هو كون اإلسرتاتيجية عملية ختطيط عقالنية، فهي، تصور بواسطة  وما خنلص إليه من التعاريف          

جمموعة مهيكلة من القرارات املتناسقة يف شكل منوذج والذي يعكس اجلذور العسكرية هلا، دون أن يعين ذلك أن  

التخطيط اإلسرتاتيجي الرمسي إذ عادة ما تنبعث اإلسرتاتيجيات كل العمليات اإلسرتاتيجية هي نتيجة ممارسات 

                                                           

1 J,C Tarondeu, ''Stratégie Industrielle'', Paris, Vuibert, 1998, P.26. 
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من توجهات املسريين ورغباهتم، كما استنتجت ذلك بعض الدراسات احلديثة، فمسامهة مناذج اختاذ القرار 

والتخطيط ال جيب أن تتغاضى عن أمهية ودور شخصية املقرر يف سياق القرار اإلسرتاتيجي، ورشادته وصرامته يف 

 ل املشاكل وللتمكن من فهم اإلسرتاتيجية نعود إىل أهم خصائصها.حتلي

 المطلب الثاني: خصائص اإلستراتيجية:

 . الشمولية:1

 الطويل املدى على الشامل لسلوكها املؤسسة اختيار هي اإلسرتاتيجيةأن  MUSSECHEقال           

 يف املؤسسة عن الصادرة السلوكات ملختلف الشامل اإلطار هي اإلسرتاتيجيةجتاه حميطها، ما يعين أن ا

مجيع اجلوانب، فالقرار اإلسرتاتيجي يدمج عدة عوامل مالية، جتارية، تقنية، اجتماعية، وحىت سياسية، 

يصبوا هبا إىل حتقيق مجلة من األهداف: املردودية، الرحبية، النمو، التوسع، ....، كما تنجم على القرار 

 1ؤسس: توانن ما،ي، التسعري، الرقابة ....اإلسرتاتيجي آثار على كل امل

 . اإللتزام:2

آثار طويلة على األمد تفسرها مشوليتها وتعدد أبعادها، فتكون اإلسرتاتيجية إن للقرارات اإلسرتاتيجية           

القرارات  ANSOFFالتزاما على املؤسسة، حيث ترسم اخلطوط العريضة لتطورها ومنوها، فقد اعترب 

املتوسط، فهي مسار تطور املؤسسة على املدى الطويل  و الطويل املدى على املؤسسة اإلسرتاتيجية أشعة لنمو

وعلى درجة ضعيفة من اإلرتداد، يبقى أثرها لفرتة طويلة ويصعب تغيريها بدون تكلفة عالية إذا ما قورنت 

 التشغيلية. تبالقرارا

 

                                                           

 .25، ص 2004، دار وائل للنشر، عمان، ''اإلدارة اإلسرتاتيجية، العوملة واملنافسة''. كاظم نزار الركايب،  1
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 . المرونة والديناميكية:3

وعلى عكس القرارات التشغيلية فإن القرار اإلسرتاتيجي يتعامل مع الزمن واحمليط كمتغريات ال ثوابت           

وجيعلها يف قلب عملية اختاذ القرار، فاإلسرتاتيجية رد فعل على حميطها، والقرارات اإلسرتاتيجية تعمل على تعديل 

الية واملتوقعة للمحيط، فاإلسرتاتيجي الذي يتعامل مع اجتاهات املؤسسة حبيث تصبح أكثر مالئمة مع التغريات احل

ا جملموعة من تمرتياب، حيث املعلومات عادة ناقصة وغري كافية، حيتاج حعمال تسودها عدم األكادة اإلبيئة أ

ضبط األشكال واكتشاف جمال احللول املمكنة كطريقة دوات والطرائق اإلستكشافية املرنة اليت تساعد على األ

 السيناريوهات مثال.

اإلسرتاتيجي  للفكر األساسية املتطلبات أحد يعتربعنصر املرونة ملواجهة ظروف عدم التأكد  إن توفر          

اإلسرتاتيجية للتعديل على  قابلية باملرونة يقصد و، مرونتها على كبري حد إىل تتوقف االسرتاتيجيةاحلديث ففعالية 

 إىلمل تكن متوقعة، فكلما ناد عدم التأكد نادت احلاجة  اليت املستقبلية التغريات و الظروف من يستجدضوء ما 

 أو تغيريها، وميكن اعتبار اإلسرتاتيجية مرنة إذا كان من املمكن اإلسرتاتيجية القرارات يف املرونة عنصر توفري

 .املستجدات ملواجهة معقولة بتكلفة تعديلها

وضع األفكار موضع التنفيذ  على القدرة و القرار اختاذ يف السرعة علىتيجي كما يعتمد الفكر اإلسرتا          

 1املؤسسات ان جناح اإلسرتاتيجيات يتطلب تطبيقها بصفة سريعة وشاملة ومتكاملة.حيث أدركت 

 . الوضعية المالئمة:4

وميكن احلكم على الوضعية املرحبة للمؤسسة، إذا كانت من الثالثة األوائل الذين يذكرهم العميل يف           

السوق، فالوضعية هي املعيار الذي من خالله يستطيع العمالء التمييز بني مؤسسة وأخرى يف أسواق حتتدم فيها 

لة جذبه إىل املؤسسة وذلك عن طريق نيادة إىل نيادة رضاء العميل وحماو املنافسة، فتسعى اإلدارة اإلسرتاتيجية 
                                                           

 .13، ص1997. عيادة سيد خطاب، اإلدارة اإلسرتاتيجية، مكتبة عني مشس، القاهرة،  1
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املنافع اليت تقدمها إليه ونيادة درجة إشباعه، فتهدف القرارات اإلسرتاتيجية عادة إىل حيانة ميزة ما، ويكون ذلك 

 على ثالث مستويات، على املستوى اإلقتصادي بالنسبة ملنافسيها يف نظر عمالئها، على املستوى اإلجتماعي

بة للمجتمع وأخريا على املستوى الداخلي بالنسبة هليكلها التنظيمي، ومن خالل الشكل املوا،ي والسياسي بالنس

 1الوضعية املالئمة.سنوضح 

 لإلستراتيجية (: تحديد الوضعية المالئمة07الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب اعتمادا على ما سبق المصدر:

 

 

                                                           

1 . J.L. Charron et S.Separi, Organisation et gestion de l’entreprise, manuel et applications (paris 
: DUNOD,2001) P.327. 

ماذا تريد المؤسسة؟ -  

 قيمتها، غايتها وأهدافها

 ماذا تستطيع أن تفعل

عمله؟ما الذي تعرف  -  

 قدراتها، مواردها .....
 اإلستراتيجية
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 المطلب الثالث: أهداف اإلستراتيجية:

لتطبيق اإلسرتاتيجية وحتقيق أهداف املؤسسة جيب اإلعتماد يف وضع خطة اسرتاتيجية تشمل خطوات  

يم يذلك رصد ومراقبة دائمة لألحداث اخلارجية وما تتضمنه من تغيري ومتابعة تق ويتطلبحمددة وفق رؤية عقالنية 

 الوضعية الداخلية للمؤسسة.

 مواكبة تغيرات المحيط: . 1

حيث يتعني على املؤسسة التفكري يف توجيه نشاطها، أهدافها وختصيص مواردها بالنظر إىل فرص احمليط           

 اإلقتصادي أو التكنولوجي، اإلجتماعي، أو السياسي.وهتديداته، سواء كان احمليط 

ويف مواجهتها هلذا احمليط املتقلب عادة جيب على املؤسسة، تكييف قراراهتا، فعلى اإلسرتاتيجي قيادة املؤسسة يف 

 1بيئتها، بالبحث عن أحسن توجه أو مسار هلا بالنظر إىل  نقاط قوهتا وضعفها.

 البحث عن التنافسية:. 2

املؤسسة ألجل طويل مع  لألسعار تعرب عن القدرة على بيع ما تنتجه التنافسية يف النظرية الكالسيكية          

فعلى اخليارات اإلسرتاتيجية متكني املؤسسة من التوصل إىل أفضل تسيري ملواردها ومهارهتا، بغرض حتقيق ربح، 

 عرض سلع وخدمات بسعر منافس، مع إمكانية حتقيق ربح.

لكن اهتمام العميل يف وقتنا احلاضر يتعدى السعر إىل اجلودة واخلدمات املرافقة للمنتج، فتوجهت بعض          

 املؤسسات إىل اختيار اسرتاتيجيات تدمج هذه العوامل اجلديدة: اجلودة، مرونة، املنتج، تكنولوجيا ....

                                                           

 .23، ص2004-2003، جامعة اجلزائر، ''حموالة لتصميم إسرتاتيجية مؤسسة صناعية، رسالة ماجيسرت يف العلوم اإلقتصادية''. فريون شني،  1
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املؤسسة  قيمة نيادة و النافسني على ونالف حتقيقوأخري ميكن القول أنه على اخليارات اإلسرتاتيجية النمو: . 3

من وجهة نظر العمالء املسامهني واجملتمع لتمكني املؤسسة من تأمني استمرارها، بل حىت توسعها ومنوها، 

 األسواق سواء كانت حملية أو دولية. أويف كل اإلجتاهات، باملنتجات 

 المطلب الرابع: أهمية اإلستراتيجية:

ظل األوضاع اإلقتصادية  يف التحديات من العديدتواجه معظم املؤسسات يف الوقت احلاضر،           

، إىل غري ذلك من املنافسة اشتداد و املوارد نقص ووالعاملية اجلديدة، من تغيري يف بيئة األعمال، 

مدخل  االتحديات، األمر الذي يدعوا ان تكون هذه املؤسسات أكثر مرونة، وما يفرض عليها انتهاج

إسرتاتيجي ألخذ مكان على خريطة العامل الصناعي اجلديدة، فهي تتطلع جبرأة للمستقبل، مبتكرة بذلك 

 1.خطط اسرتاتيجية أمال يف حتقيق هلا منو واندهار ووغدا أكثر يقينا ووثوقا

نمو، فقد أصبحت على املؤسسات اليوم، بل إن املخرج الوحيد هلا إذا أرادت اإلستمرار وال          

تنمية اسرتاتيجية طويلة األجل ملقابلة هذه التغريات املستمرة اليت جيب مواجهتها، فال احلدس وال الفطنة 

كافيان إلعداد خمططات منو وال ميكن اإلعتماد عليهما فقط، بل إن املسريين حباجة إىل اسرتاتيجية، 

لب، الذي مل يعد قط حميط املؤسسة القار تتبع بالنظر إىل مجلة اإلعتبارات اجلديدة، يف هذا احمليط املتق

اليوم،  الذي تصاد به النظرية الكالسيكسة، وال حىت حميط تطور بنسق خطي ثابت فمحيط املؤسسات

 التقلب فيه هو القاعدة واإلستقرار هو الشاذ.

                                                           

1 www.Maktabet-el-Nil@EL-Hayet.Net le 21 Avril 2016. 
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يف مقال هلا أن عناصر احمليط اليوم أصبحت متغرية، إذ ميكنها أن  Fionna Scott Mortainوقد قالت 

تغري اجتاهها يف أي حلظة، فتصبح من مسؤولية مسريي املؤسسة اختيار ألحسن مسار للمركب لتجنب 

ليس فقط املخاطر الثابتة كالصخور ولكن أيضا التصادم مبراكب أخرى تتحرك، هذا املسار هو 

نب فقط من املخاطر والتهديدات با متكن من استغالل الفرص اليت يقدمها هذا اإلسرتاتيجية، اليت ال جت

 احمليط املليء باملتغريات املستمرة.

 المبحث الثاني: التسيير اإلستراتيجي وخطواته

ظهر التسيري اإلسرتاتيجي كضرورة فرضته التطورات اليت عرفتها البيئة ولكنه يعترب بيئة املؤسسة           

وظهرت معه جمموعة من اخلطوات التحليلية اليت متكن املؤسسة من حتديد أفضل إسرتاتيجية  الثابتة،

 1لتطبيقها من أجل مواجهة املنافسة ومعرفة وضعية املؤسسة يف السوق.

 المطلب األول: ماهية التسيير اإلستراتيجي:

 واختالف تباين حسب وذلك اإلسرتاتيجي التسيري موضوع تناولت اليت التعاريف وتنوعت تعددت لقد          

 يف املنظمة أداء حتدد اليت اإلدارية، والتصرفات القرارات ''جمموعة أهنا:  على عرفت ،حيث الباحثني نظر وجهات

 .Wallen Hungerالطويل''  األمد

 أهدافها وحتديد للمنظمة األمد طويل اجتاه تأسيس من املدراء يتمكن بواسطتها اليت العملية ''وهي          

 ''العالقة ذات واخلارجية الداخلية املتغريات ضوء يف األهداف هذه حتقيق لغرض االسرتاتيجيات وتطوير

THOMPSON, STRICKLAND. 

                                                           

 .64، ص1997، اإلسكندرية 3، مكتبة اإلشعاع  والنشر والتونيع، ط''أساسيات اإلدارة اإلسرتاتيجية''. عبد السالم أبو قحف ،  1
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 املنظمة عالقة وتوجيه إدارة خالل من املنظمة رسالة اجنان تستهدف اليت اإلدارية العملية"هنا بأ أيضا تعرف كما

 .HIGGINS, VINCEبيئتها  مع

  بيئتها مع املتوقعة لعالقتها املنظمة انه ''تصور على االسرتاتيجي التسيري فيعرف H.ANSOFFأما           

 املنظمة، إليه تذهب أن جيب الذي البعيد املدى على اهب القيام جيب اليت العمليات نوع التصور هذا يوضح حبيث

 حتققها'' أن جيب اليت والغايات

 واليت املختلفة الوظيفية القرارات وتقييم تنفيذ، صياغة، وفن علم'' هنا: بأ DAVID, FRكما يعرفها           

 ."أهدافها حتقيق من املنظمة متكن

  اليت والشاملة املتفاعلة املوحدة اخلطة: '' بأنه االسرتاتيجي التسيريGLUEK ,JAUCHEكما يعرف           

 من املنظمة، أهداف حتقيق لضمان األخرية هذه صممت وقد البيئة، بتحديات للمنظمة اإلسرتاتيجية املزايا تربط

 ''.للمنظمة املالئم التنفيذ خالل

 األخرى اجلوانب وميهل معني جانب يتناول تعريف كل أن يوضح الذكر السابقة التعريفات تفحص إن          

 البيئية العالقات ملاألو  البعيد املدى على املنظمة دور تصور على يركز فالبعض االسرتاتيجي التسيري تعريف يف

 .القرارات اختاذ عملية على اآلخر البعض يركز بينما املنظمة وغاية برسالة يهتم وبعضها

 للمنظمة املستقبلية الرؤى تصور" السابقة اجلوانب كل شامل هو التا،ي التعريف أن على البعض وجيمع          

 يف يساهم مبا بيئتها، وبني بينها املتوقعة العالقات أبعاد وحتديد البعيد املدى على غايتها وحتديد رسالتها وتصميم

 القرارات اختاذ دفيه وذلك هلا املميزة والضعف القوة نقاط وكذلك اهب احمليطة واملخاطر الفرص استشفاف

 .وتقوميها البعيد املدى على املؤثرة اإلسرتاتيجية
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 نظرة كليتها يف املنظمة إىل ينظر الذي املتميز اإلداري األسلوب "هو االسرتاتيجي التسيري آخر وبتعبري          

 من وذلك  قوي تنافسي مركز واحتالل السوق يف بالتفوق تسمح اليت التنافسية امليزة تعظيم حماولة يف شاملة،

 :خالل

 يف هبا احمليطة والظروف الذاتية املنظمة خصائص مع تتعامل اليت اإلسرتاتيجية القرارات اختاذ على الرتكيز 

 .هلا وتستعد املستقبلية اهتتطورا وتستشرف احلاضر الوقت

 مواجهة يف أقوى تنافسي مركز على اهتقدرا وتعظيم احمليط املناخ يف للمنظمة املتاحة الفرص استثمار 

 .واحملتملني احلاليني املنافسني

 القوى وتأثريات احمليطة الظروف يف املتغريات نتيجة ديداتهتو  خماطر من باملنظمة حييط ما جتنب 

 املستمرة والثقافية والتقنية واالقتصادية السياسية والتطورات املنظمة نشاط جماالت يف املتصارعة

 .واملتجددة

 التفوق حتقيق يف القوة مصادر من به تتمتع ما واستثمار للمنظمة املتاحة واإلمكانيات املوارد توظيف 

 .والتميز

 واألنشطة العمليات على السلبية آثارها وختفيض املنظمة منها تعاين اليت الضعف، ونقاط القيود معاجلة. 

 المطلب الثاني مراحل التسيير اإلستراتيجي:

  :هي رئيسية (خطوات)مراحل أربعة اإلسرتاتيجي التسيري يتضمن

 البيئي. والرصد التحليل 

 اإلسرتاتيجية. صياغة 

 اإلسرتاتيجية تنفيذ. 

 والرقابة. التقييم 
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 1.العناصر هذه بني والتفاعل االرتباط كيفية التا،ي الشكل ويوضح

 (: العناصر األساسية لعملية التسيير اإلستراتيجية:08الشكل رقم )

 

 

 

 

 .38 ص ذكره، سبق مرجع :املرسي حممد الدين مجال إدريس، الرمحان عبد ثابت :المصدر

 ي:ه األساسية، اخلصائص من جبملة املراحل هذه وتتميز

 السابقة املرحلة من االنتهاء بعد إال مرحلة يف البدء ميكن ال أنه 

 يؤثر منها أي يف حيدث الذي التغيري أن أي؛ هلا السابقة املرحلة جودة على تتوقف مرحلة كل جودة إن 

 واخلارجية الداخلية البيئة مع تعاملها أسلوب تغري على يؤثر املنظمة رسالة يف فالتغيري األخرى املراحل يف

 .وهكذا الرسالة تعديل إىل تؤدي قد البيئة تقييم نتائج أن كما منها كل تقييم يتم سوف اليت

 هبا  تقوم اليت األخرى، اإلدارية العمليات من أي شان اهنشا مستمرة، عملية اإلسرتاتيجية اإلدارة إن

 .املنظمة

 مراحل، مراجعة بواسطة تتم للمعلومات، متميز تدفق وجود تتطلب ضرورية عملية اإلسرتاتيجية اإلدارة 

 .اهتمكونا من أي يف التصحيحية اخلطوات إجراء و العملية، هذه

 والشكل التا،ي يوضح أهم مراحل التسيري اإلسرتاتيجي.

                                                           

حول أمهية الشفافية وجناعة األداء لإلندماج  األول، امللتقى العلمي  الدو،ي ''لتدعيم وترشيد القرارات كأداةنظام املعلومات الوطين  ''. حسني رحيم،  1
 .04جوان، ص 02-01 -ماي  31الفعلي  يف اإلقتصاد العاملي، 

 تنفيذ اإلستراتيجية التقييم والرقابة صياغة اإلستراتيجية تحليل البيئة
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 نموذج اإلدارة اإلستراتيجية التفصيلي(: 09الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 .14ص ذكره، سبق مرجع :امحد حممد عوض : المصدر

 

 

 

 
                                                           

 .14ص ذكره، سبق مرجع :امحد حممد عوض.  1

 التحليل البيئي )الداخلي والخارجي(

 التقييم والرقابة تنفيذ اإلستراتيجية صياغة اإلستراتيجية

 السياسات 

 اإلسرتاتيجيات 

 األهداف 

 الرسالة 

 اإلجراءات 

 املواننات 

 الربامج 

 تقومي األداء 
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 المطلب الثالث: مستويات التسيير اإلستراتيجي:

 قبل من املقدمة اخلدمات أو املنتجات طبيعة مع االسرتاتيجي التسيري مستويات واختالف تعدد يرتبط          

 تستطيع واحد اسرتاتيجي مستوى متتلك هناأ جند واحدة خدمة أو سلعة تقدم املنظمة كانت فإذا املنظمة،

  .اخلدمة أو السلعة الجنان األعمال جبميع القيام بواسطته

 مما اهتوخدما سلعها بتنوع تتميز منظمات برون األخرية السنوات يف األعمال منظمات شهدت ولكن          

 كما املنظمة اهب تقوم اليت األنشطة وتنوع تعدد مع تتناسب اإلسرتاتيجي للتسيري خمتلفة مستويات ظهور استوجب

 و والسياسي واالجتماعي االقتصادي الطابع ذات الشروط من جمموعة توفر االسرتاتيجي التسيري أسلوب يقتضي

 .وغريها املعلومايت

I. االستراتيجي التسيير مستويات 

 : وهي االسرتاتيجي للتسيري مستويات ثالث بني التمييز ميكن

 املنظمة. مستوى على االسرتاتيجي التسيري 

 األعمال. وحدات مستوى على االسرتاتيجي التسيري 

 1.الوظائف مستوى على االسرتاتيجي التسيري 

 . التسيير اإلستراتيجي على مستوى المنظمة:1

 املنظمة رسالة بصياغة املتصلة األنشطة كل ختطيط عملية اإلسرتاتيجية اإلدارة تتوىل املستوى هذا يف          

 أنشطة إدارة وكيفية النمو مدى حيث؛ من للمنظمة العام االجتاه حتديد وكذلك لبلوغها الالنمة املوارد وختصيص

 ؟ املنظمة فيها تعمل أن ينبغي اليت األعمال جمموعة هي ما: هو أساسي بسؤال تمهت وهي سلعها وخطوط املنظمة

                                                           

، 2003، 1، مكتبة لبنان، ط''والغري رحبيةالتخطيط اإلسرتاتيجي للمؤسسات العامة ''. جون م  برايسون، ترمجة حممد عزت عبد املوجود،  1
 .225ص
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 :فان وعليه .منها خترج أو فيها، تدخل أو املنظمة، فيها تعمل أن ينبغي اليت الصناعات بتحديد تمهت اهنأ :أي

 .حتقيقها إىل املنظمة دفهت اليت الغايات وحتديد، اإلسرتاتيجية الفجوة بتحليل تمهت املنظمة إسرتاتيجية

 واحدة وتأخذ املنظمة، كل على تؤثر األجل، طويلة اسرتاتيجيات اهنبكو  الكلية االسرتاتيجيات وتتميز          

 .االنكماش أو التقلص النمو، االستقرار، :وهي ثالثة أشكال من

 :يلي فيما املستوى هذا يف االسرتاتيجي التسيري أهداف تتمثل

 (اإلسرتاتيجية األهداف و الرسالة الرؤية،) للمؤسسة املميزة اخلصائص حتديد. 

 املؤسسة فيه ستتعامل الذي السوق حتديد. 

 املتاحة املوارد وختصيص حتديد. 

 األعمال وحدات بني التعاون روح خلق . 

 األعمال وحدات مستوى على االستراتيجي التسيير .2

 الرتكيز يكون وهنا األقسام مستوى يف عادة حتدث األعمال إسرتاتيجية فان املنظمة إلسرتاتيجية خالفا          

 السوقي القطاع أو إليها تنتمي اليت الصناعة يف املنظمة خدمات أو ملنتجات التنافسي الوضع حتسني كيفية على

 وحدة باعتبارها اإلسرتاتيجية األعمال وحدة العليا اإلدارة تعامل ما وعادة القسم ذلك بواسطة خدمته يتم الذي

 .للمنظمة العامة واالسرتاتيجيات األهداف إطار يف وذلك اخلاصة اهتاسرتاتيجيا تنمية يف السلطة متتلك  مستقلة

  التونيع السوق، تنمية املنتجات، خط بتحديد اخلاصة تلك الجملا هذا يف اإلسرتاتيجية القرارات أهم ومن

 احملتمل واملخاطر الفرص لتحديد البيئية األوضاع وحتليل التصنيع نظم تصميم والتطوير، البحث العمالة، التمويل،

 .املنظمة تواجهها أن

 : أمهها أسئلة لعدة أجوبة وضع حياول املستوى هذا يف االسرتاتيجي التسيري إن

 ؟ هلا احملتملني العمالء هم ومن لألسواق الوحدة تقدمها سوف اليت اخلدمة أو املنتوج ما 
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 ؟ القطاع نفس يف منافسيها مع بكفاءة تنافس أن للوحدة ميكن كيف 

 ؟ املؤسسة أهداف حتقيق يف الوحدة تساهم كيف 

 يف القيادة أبرنها أشكال عدة التنافسية باإلسرتاتيجية عنه يعرب ما أو األعمال إسرتاتيجية وتأخذ          

 1.الرتكيز التنويع، التكلفة،

 الوظيفي: المستوى على االستراتيجي . التسيير3

 التمويل، اإلنتاج، :مثل) الوظيفية االتجملا من جمال كل يف تتخذ اليت االسرتاتيجيات عن عبارة هي          

 الوظائف واسرتاتيجيات معينة وظيفة يف االسرتاتيجيات بني مالئمة هناك تكون أن الضروري ومن (اخل ...التسويق

 .املنظمة مستوى على االسرتاتيجيات حتقيق يف وكفاءة بفعالية الوظيفية االسرتاتيجيات تسهم أن وكذلك األخرى

 لفرتة تأثريها يستمر ال األجل قصري تشغيلي وتنفيذي طابع ذات اهنبأ املستوى هذا يف االسرتاتيجيات وتتميز

 أماكن التحفيز، اجلغرافية، املناطق املوردين، باختيار اخلاصة القرارات الوظيفية االسرتاتيجيات أمثلة ومن طويلة

 .اخل ....بالصيانة اخلاصة اخلدمة تقدمي

 املنظمات يف اإلسرتاتيجية رميةهب يسمى ما تكون االسرتاتيجي للتسيري الثالثة املستويات أن ويالحظ          

 يف رغبة هناك كانت ما إذا بينها فيما وتفاعل تناسق هناك يكون أن جيب الثالثة االسرتاتيجيات هذه الكربى

 .عام بوجه للمنظمة النجاح حتقيق

  

                                                           

 .227. جون م  برايسون، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 اإلستراتيجي والتسيير العملي:سيير المطلب الرابع: التمييز بين الت

 صنف ''أنسوف'' القرارات اليت تأخذ يف املؤسسة إىل ثالث أنواع:

 . القرارات اإلستراتيجية: 1

ختص القرارات اليت تؤخذ يف املستويات العليا للمؤسسة، وتكون بداللة احمليط، وهي غري قابلة للرتاجع،            

 كاختيار شكلية املنتجات واألسواق، حتديد األهداف وختصيص املوارد.

 . القرارات اإلدارية:2

ات املتوسطة من السلم اهليكلي للمؤسسة، وهي تتعلق هبيكل وتنظيم تؤخذ هذه القرارات يف املستوي          

 السلطات، العمل واإلتصال داخل املؤسسة.

 . القرارات العلمية:3

ذ يف املستويات الدنيا يف املؤسسة، وعادة ما تكون عبارة عن معلومات، وهتدف            هي قرارات جارية ختخ

 ة، حتديد األسعار، املواننات.إىل استغالل املوارد لتعظيم املردودي

 نستطيع التمييز بني نوعني من التسيري، التسيري العملي والتسيري اإلسرتاجتي.ومن خالل هذا التصنيف 

  التسيري العملي: يكمن يف تشغيل الطاقة املتواجدة يف املؤسسة، وهذا بأقصى فعالية ممكنة، وهو يسمح

 للمؤسسة بتحقيق أهدافها.

 يجي: يضع املؤسسة يف حالة حتقيق أهدافها، إذ أن هذه الوضعية تكون متصلة مبفهوم التسيري اإلسرتات

 1.اإلستثمار باملعىن العام

  

                                                           

 .139، ص2002. عبد الرناق بن حبيب، إلقتصاد وتسيري املؤسسة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  1
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 اإلستراتيجي والتسيير العملي: سيير(: الت03جدول رقم )

 التسيير العملي التسيير اإلستراتيجي

 غامض 

 معقد 

 )يتعلق بمجموع المؤسسة )شامل 

 تطبيق طويل المدى 

 روتيني 

 خاص بكل وظيفة 

 تطبيق قصير المدى 

 

 

Financial Times Prentice '' ,Richard Whittington ,ScholesKevan  ,Gerry Johnson: Source 

'', 8th ed, England, London, 2008, p225.Hall  

 

 

  

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Whittington%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kevan+Scholes%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerry+Johnson%22
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 المؤسسة إستراتيجيةالمبحث الثالث: الذكاء اإلقتصادي في 

نظرا للتقدم املتسارع والتنافس املتزايد حيث أصبحت املنافسة متارس ضغطها على املؤسسات يف مجيع  

القطاعات ويف ظل هذا احمليط تعمل املؤسسات جاهدة لتحسني جودة منتجاهتا وخدمتها عن طريق اإلبداع 

رنة باملنافسني والذكاء اإلقتصادي السبيل الوحيد والعمل على معرفة األسواق وآليا عملها وحتسني وضعها مقا

للحصول على هذه املزايا، ويشمل هذا املبحث متطلبات الذكاء اإلقتصادي وعالقته باإلبداع واملعلومة 

 اإلسرتاتيجية وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال.

 ''Fuldالمطلب األول: الذكاء اإلقتصادي ''نموذج فولد 

لقد هيأت تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال كافة الظروف لنمو عمليات الذكاء اإلقتصادي يف العامل، حيث  

يف عدد احلواسب اآللية وطرق مجع املعلومات والتحليل إىل تبين الذكاء اإلقتصادي من قبل أدى التزايد السريع 

ملت على إجياد مناذج للذكاء اإلقتصادي، خمتلف املؤسسات واهليآت العامة واخلاصة، ومن بني املؤسسات اليت ع

 يضم هذا النموذج ست أدوات وهي على التوا،ي: 1995نذكر منوذج فولد 

يسمح بالتنبؤ بقرارات هؤالء وحتديد العوامل اليت تؤثر على إجراءات اختاذ  . ملمح نوايا وقدرات المسيرين:1

ب األخذ بعني اإلعتبار سبعة حمددات هي: أمناط القرارات لديهم، واإلعداد امللمح النفسي لصاحب القرار وجي

القيادة، الثقافات، املسارات املهنية، الكفاءات، التوجيهات، امليوالت والقرارات السابقة كما يتم حتليل هذه 

 احملددات يف ظل مناخ املؤسسة احلا،ي واملستقبلي من جهة نظر التكاليف التكنولوجية املتاحة، اإلدارة والعمليات.

يقصد هبا عملية دراسة وتبين املمارسات األفضل من بني  :(Banchmar King)البانشمار كينغ  .2

املمارسات اليت تتبعها املنظمات األخرى لتحسني اإلجنان واألداء يف الشركة نفسها، وهذا أقل تكلفة وأوفر يف 
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دم اخرتاع طريقة اخرتعها اآلخرون الوقت وجينب األخطاء اليت وقعت فيها تلك الشركات أو املنظمات، وبالتا،ي ع

 1وجربوها.

ويقصد من ذلك حماولة معرفة نقاط قوة وضعف وكذا الفرص والتهديدات . تحليل اإلستراتيجية المستقبلية: 3

وتسمح نتائج هذا  Swotاليت حتيط باملؤسسة وهو نفس النموذج املعروف يف جمال التحليل اإلسرتاتيجي باسم 

 التحليل بتحديد توجه اسرتاتيجي وحماور أولية للتدخل.

يقرتح منوذج فولد حتليل القوى األربع احمليطة باملؤسسة وهي على التوا،ي: . توقع اإلستراتيجية التنافسية: 4

زبائن )منو عائدات اللوائح والتنظيمات، التكنولوجيا، التغريات يف قطاع النشاط )عمليات الضم والدعم( وأخري ال

اإلستهالك( وهناك طرق أخرى يف هذا اجملال منها: القوى اخلمس لبورتر، منوذج اإلستجابة للمؤسسة الذي يقوم 

بتقييم خمتلف اإلستجابات للمؤسسة باستعمال عدة تقنيات منها الطرق التقليدية لتحليل املنافسة املماثلة، 

 ت األخصائيني، املالحظون(.النماذج الرياضية والطرق النوعية )مقابال

ويقصد بذلك  Timelimingيقرتح منوذج فولد يف هذا اإلطار ما يسمى بـ . توقع إدخال منتوج جديد: 5

 متابعة النشاطات العملياتية للمؤسسات والتعرف على املعلومات الناجتة وحتليلها.

ية، ويتمثل العنصر األساسي هلذه املقاربة يف ويعتمد احمللل أساسا على امليزانية كأداة حتليل. تحليل التكاليف: 6

 الرتكيز على العوامل احلرجة كشراء املعدات، البنايات والتجهيزات والتكاليف اإلدارية.

وجتد اإلشارة هنا إىل أن كل نوع من املؤسسات واهليآت تطور طرق خاصة هبا يف هذا اجملال وذلك  

ال أن اهلدف من استخدام الذكاء اإلقتصادي يكمن يف احملافظة متاشيا مع طبيعة نشاطاهتا وجماالت تدخلها، إ

على اإلستقالل اإلقتصادي و احلصول على حصص سوق إضافية وتنمية اإلبداع والتحالفات اإلسرتاتيجية 

 وكذلك ضمان دميومة املؤسسات تنافسيتها عن طريق:
                                                           

 .07. تري رضا، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 )قدرات اإلبداع: )الزبائن، املنتوجات ذات قيمة مضافة 

 ء: )حصص السوق، األرباح والتوسع(كفاءة األدا 

 .)الدميومة )دور حياة املؤسسة 

 الذكاء اإلقتصادي وتكنولوجيا اإلعالم واإلتصالالمطلب الثاني: 

لقد متيزت فرتة التسعينات بانطالقة اقتصادية كبرية كانت حمركها األساسي تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال           

اإلقتصادي يهتمون هبا كوهنا قطاع أساسي وحمرك للقطاع اجلديد الذي ينبغي مراقبته وهذا ما جعل خرباء الذكاء 

عن قرب وتتبع حركته حىت يكون هناك إطالع على كل جديد خاصة فيما يتعلق بسرعة تطور تكنولوجيا حيث 

 يتوقع علماء اإلتصال مزيد من اإلنفتاح التكنولوجي.

لتكنولوجيا اإلعالم واإلتصال بعد التحويل الكلي الرقمي للمعلومات فقد إن الظاهرة التقنية األساسية           

أوجه العلماء يف أحباثهم هذا النظام الرقمي حيث يتم حتويل املعلومة قبل إرساهلا إىل رقم وختتلف يف طريقة إرساهلا 

ت ومن أهم املميزات وهبذا النظام تضمن وصول الصوت والصورة متام إىل جهان اإلستقبال دون خلل يف املعلوما

هذا النظام هو التخلص من اإلنعكاسات السلبية اليت ميكن أن حتدث عند نقل الصوت أو الصورة وقد أدى هذا 

 النظام إىل ظهور  يف سنوات التسعينات نوعني جديدين من املفاهيم:

 .طرق املعلومة 

 .احلواسب املتعددة اإلستعمال 

اليت تستعمل األلياف البصرية كوسيلة فعالة تؤمن انتقال رقمي للمعلومة  هذه املفاهيم تتضمن اهلياكل          

وهذا بدوره يساعد على استغالل اجليد للمعلومات الضرورية بالنسبة لألعوان اإلقتصاديني وممارسة اإلنشطة 

 املرتبطة بالبحث و املعاجلة اليت تدخل يف جمملها يف إطار الذكاء اإلقتصادي.
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كنولوجيا اإلعالم واإلتصال دور أساسي وله أكثر كبري املعلومات واليت وجدت نفسها وجها وتلعب ت          

 لوجه أمام حتمية التغيري أدت إىل ما يلي:

  التخصص وتقييم العمل كسمة أساسية للتنظيم يف عصر الصناعة إىل منط تنظيمي يقوم على التكامل

 والتعاون.

 .الالمركزية وتعدد مراكز اختاذ القرار 

  التوسع يف تونيع املهام واإلختصاصات أفقيا بني فرق ووحدات عمل تتمتلك صالحيات كاملة بدال من

 تونيع السلطة رأسيا.

 .اإلجتاه حنو املزيد من اإلستقاللية للعمال حيث أصبحت املعلومات وسيلة متكنهم من حرية اختاذ القرار 

 تفيد من التحقق السريع للمعلومات.اعتماد املؤسسات على جمموعات صغرية تنشط بشكل مرن وتس 

  نيادة أمهية العمالة وقيمتها خاصة بعد أن أصبحت املؤسسة تعتمد يف األساس على املعطيات الالمادية

 أكثر من اعتمادها على املعطيات املادية.

   ظهور أدوات أخرى للتكوين الذايت عن طريق األنرتنت ومنه يستطيع العامل اإلستمرار يف تكوين نفسه

 كلما استدعى األمر ذلك مستفيدا من اإلستقاللية وتقاسم املعلومة.

وقد أدت تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال يف توسيع النطاق اجلغرايف وإنشاء املنظمات االفرتاضية وتقدمي           

شكل جديد للعالقات بني الرؤساء واملرؤوسني وغريت من طبيعة األسواق وقدمت أشكال جديدة للتسويق 

واإلعالم، وبفضل هذه التكنولوجيا أصبح من املمكن التنظيم على أساس حملي والعمل على أساس دو،ي فقد 

سهلت التطبيقات مثل الربيد اإللكرتوين واملؤمترات عن بعد من قيام تنسيق دقيق بني فرق متناثرة جغرافيا وهذا 

األنشطة املرتبطة بالبحث واملعاجلة واليت تدخل بدوره يسمح باستغالل املعلومات الضرورية واليت تتدخل يف إطار 

 يف إطار الذكاء اإلقتصادي.
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 . الذكاء اإلقتصادي والمعلومة اإلستراتيجية:1

تعمل املنظمة يف حميط تتدفق فيه املعلومة بسرعة وبكمية كبرية، فلقد أصبح اليوم بإمكان أفراد املنظمات           

صادر املختلفة: نمالء، جمالت، صحافة، تعليمات، جرائد، رمسية، احلصول على عشرات املعلومات ذات امل

رسائل...إخل، وهذا يعد عائقا بالنسبة للمنظمة، ويتطلب من املتخصصني يف الذكاء اإلقتصادي، الرتكيز على 

تنظيم هذا الكم من املعطيات حسب احتياجات النشاط، فليست كل املعلومات مفيدة وال تشرتك من حيث 

   1األهداف.

إن قيمة املعلومات تعتمد على مدى منفعتها وهذا يتطلب جمموعة من املعلومات اليت تستطيع احلصول           

عليها، فالصعوبة تتمثل أساسا يف معرفة املعطيات اليت جيهلها الغري أو على األقل اليت يصلوا هلا قبلنا، أو حيانة 

كنها خمبأة )احلرب السرية(، فالصعوبة ليست يف حيانة املعلومة، وإمنا املعطيات بطرق غري حربية اليت يعرفها الغري، ل

 يف استخراج هذه املعلومة بطريقة أسرع من اآلخرين من الكم اهلائل للمعلومات املتاحة.

 دور الذكاء اإلقتصادي في تفعيل اتخاذ القرارات  . 2

إن القرار هو القلب النابض للنشاط اإلداري وإن كان  (Herbert Simon)يقول هربرت ساميون           

هو املركز احليوي جلسم اإلنسان وحمدد حياته، فالقرار يسد املكان نفسه بالنسبة للمنظمة، جعلت هذه األمهية 

املنظريني واإلداريني على حد سواء يسعون إلجياد أفضل الطرق للقيام هبذه العملية وكانت نتيجة ذلك تعدد 

لنظر حول الكثري من اجلوانب املهمة هلا، غري أن هذا اإلختالف كان يهدف إىل إجياد الطريقة والعملية وجهات ا

 املثلى للقيام هبا.

 

                                                           

، صاحلي حممد، ''الذكاء اإلقتصادي سياسة حوار بني املنظمة وحميطها''، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر، ''ذكاء األعمال . عبد الفتاح بومخخم 1
 .14، ص2012واقتصاد املعرفة''، من تنظيم جامعة الزيتونة األردنية، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، عمان، األردن، 
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 اتخاذ القرارات وتيارات الفكر التنظيمي. 3

تطور الفكر التنظيمي عرب سنوات طويلة من املمارسات اإلدارية يف املؤسسات املختلفة، حيث أسهمت           

دراسات وحبوث عدد كبري من املفكرين والعلماء يف إلثراء املعرفة اإلدارية ووضع مناذج ونظريات كما تصنف 

تيارات الفكر التنظيمي وفقا إلسهامات الكتاب والباحثني إىل ثالثة مداخل أساسية هي: الدخل الكالسيكي، 

عملية اختاذ القرارات وجتميعها أحيانا بعض نقاط املدخل السلوكي واملعاصر، فلكل منها نظرهتا للعملية اإلدارية ول

 التقاطع.

 الذكاء اإلقتصادي كأداة للتطوير واإلبداعالمطلب الثالث: 

ميثل اإلبداع بأشكاله الضمان الرئيسي الستمرارية املزايا التنافسية للمؤسسة بشكل مستمر وبالتا،ي جيب  

ة وليس استثناءا، ويف هذا املطلب يتم التطرق للذكاء أن ال يكون اإلبداع يف صميم التفكري وأن يصبح قاعد

اإلقتصادي كأداة تطوير وإبداع من خالل الذكاء اإلقتصادي كوسيلة حوار بني املنظمة وحميطها، والذكاء 

 اإلقتصادي واملعلومة.

 . الذكاء اإلقتصادي كوسيلة حوار بين المنظمة ومحيطها:1

تقود اسرتاتيجيات التمييز يف املنظمة إىل طرح منتوجات ذات تنافسية عالية يف األسواق معتمدة يف ذلك  

على املعلومة اليت تعد سلعة غري مادية تستخدم عند احلاجة وبذلك تعد املعلومة مصدرا لألرباح وضمانا الستمرار 

ينبغي على املنظمة أن تكون سباقة يف احلصول على فللحفاظ على امليزة التنافسية بني منافسيها ، وبقاء املنظمة

املعلومات واإلشارات اليت تسمح هلا بالتنبؤ باإلحتيجات، وردة فعل السوق مثال: إطالق  منتوج جديد، التغيري 

 يف التشريعات، إكتشاف بعض التطورات والتكنولوجيات اجلديدة ... إخل.

رفة حتت تصرف املنظمة، كما أن تطبيقه بطريقة غري فتطور الذكاء اإلقتصادي يعترب أقوى وسيلة مع 

 مباشرة بواسطة خلية متماسكة أو بواسطة متخصصني، يعترب عامل لتطوير إدارة املعلومة وتدفقها داخل املنظمة.
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 . المعلومة واإلبداع:2

ة منظمات لقد اهتمت النظرية اإلقتصادية بالتطور التكنولوجي واإلبداع كأهم العوامل الالنمة لتنافسي 

األعمال، وأثار موضوع اإلبداع العديد من النقاشات منذ أكثر من ثالثني سنة، حيث ظهر بصورة جديدة وكان 

حمل اهتمام نظريات اإلدارة وحىت علم اجتماع املنظمات وكذا التحليل اإلقتصادي واإلسرتاتيجي، ومن أهم أنوع 

 اإلبداع:

 ج حبد ذاته )إدراك املستهلك الضعيف( وإمنا ميثل تقدم للمنتج : ال يظهر مباشرة على املنتاإلبداع التقني

 )ربح الوقت، اإلقتصاد ... إخل(.

 ويتميز مبحواه التكنولوجي الضعيف والتغري يف سلوك اإلستهالك أو اإلستعمال يف اإلبداع اإلجتماعي :

 نفس الوقت.

  :جدري يف سلوك اإلستهالك وهو إبداع ذو حمتوى تكنولوجي قوي، كما يتميز بتغرياإلبداع الجدري 

 1واإلستخدام.

 :. اإلدارة اإلستراتيجية للمعلومة أداة مميزة لإلبداع3

لقد أظهرت التطورات احلديثة لألعمال املرتبطة باإلبداع دورا مهما للمعلومة واستغالهلا الفعال يف تطوير  

اإلبداع، لذلك فإن ضرورة أخذ واستعمال إشارات وحركات احمليط بطريقة مستمرة تبدوا من األعمال املميزة 

 للذكاء اإلقتصادي.

وغين عن البيان أن املشاريع اإلبداعية تتميز بدرجة عالية من عدم التأكد )عدم التأكد من سلوك  

املستهلك، عدم التطور التكنولوجي ... إخل( من هنا ميكن القول أن اإلشكالية األساسية للنمو أو التطور 

                                                           

 .145بق ذكره، ص . عبد الرناق بن حبيب، مرجع س 1
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التأكد وذلك عن طريق إدارة اإلبداعي يف املنظمة تتمثل يف البحث عن الطرق الكفيلة بإدارة فعالة لعدم 

 املعلومات اليت تعرب عوامل اإلبداع.

وتعترب خمتلف أنواع اليقظة والذكاء اإلقتصادي مبثابة وسائل مميزة إلدارة عدم التأكد واملعلومة، كما اهنا  

هذا تسمح بطريقة حديثة وديناميكية بتحديد خمتلف القوى احملركة حمليط املنظمة كشرط أساسي لتفاعلها مع 

 احمليط.

 :الذكاء اإلقتصادي والمعلومة اإلستراتيجيةلمطلب الرابع: ا

تعمل املنظمة اآلن يف حميط تتدفق فيه املعلومة بسرعة كبرية فلقد أصبح اليوم بإمكان األفراد املنظمات  

ة، رسائل احلصول على عشرات املعلومات ذات املصادر املختلفة: نمالء، جماالت، صحافة، تعليمات، جرائد رمسي

إلكرتونية ... إخل، وهذا يعد عائقا بالنسبة للمنظمة، ويتطلب من املتخصصني يف الذكاء اإلقتصادي، الرتكيز على 

تنظيم هذا الكم من املعطيات حسب احتياجات النشاط، فليست كل املعلومة مفيدة وال تشرتك من حيث 

 األهداف.

يتطلب جمموعة حقيقية من املعلومات اليت تستطيع إن قيمة املعلومة تعتمد على مدى منفعتها وهذا  

احلصول عليها، فالصعوبة تتمثل أساسا يف معرفة املعطيات واملعلومات اليت جيهلها الغري أو على األقل اليت يصلوا 

ة أي هلا قبلنا، أو حيانة املعطيات واملعلومات بالطرق غري الشرعية أو بطريقة حربية، اليت يعرفها الغري، لكنها خمبأ

احلرب السرية، فالصعوبة ليست يف حيانة املعلومة، وإمنا يف استخراج هذه املعلومة بطريقة أسرع من اآلخرين من 

 الكم اهلائل للمعلومات املتاحة والشكل املوا،ي يبني لنا كيفية استخراج املعلومة.
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 : حيازة المعلومة المفتاحية10الشكل رقم 

 

  

 

 

 

 

 .10عبد الرناق خليل، أحالم بوعبد،ي، مرجع سبق ذكره، صلمصدر: ا

من الباقية فما هي  %90من املعلومات املفيدة اليت حنتاجها ونستبعد  %10البحث قادر على أن يوفر لنا 

املعلومات اإلسرتاتيجية اليت تغطي اجملال األكثر اتساعا، فهي كل املعلومات اليت ميكن أن تكون ذات فائدة  

ملشاريع املنظمة، وتتميز هذه املعلومات بأهنا ختص جماالت متعددة وال ميكن جتزيئها، باالعتماد على شكل 

رها، فعلى املنظمة أن تقوم بعملية تصفية للمعلومات اليت تلتقطها، وأن متكامل، حتدد املنظمة نشاطها وحماور تطو 

 1.علومات غزيرة وغري قابلة لإلستعمالحتتفظ فقط باملعلومات اليت تفيدها كما عليها جتنب اإلغراق مب

ب بالشكل الذي وهناك تعريف واسع للمعلومة املفيدة بأهنا ''املعلومة اليت حيتاج إليها متخذ القرار يف الوقت املناس

 يرغب فيه وهذا يتضمن:

 .ضرورة حتديد متخذي القرار، وهو أمر ليس بالسهل يف مجاعات كبرية خمتلفة 

 .ضرورة حتديد االحتياجات 

 .جيب إعطاء شكل املعلومة 
                                                           

 .115. عبد الرناق خليل، أحالم بوعبد،ي، مرجع سبق ذكره، ص  1

 

 

 

 معلومات متاحة للجميع

 معلومات تهمنا

 

المعلومات 

 المفتاحية

 



 التسيير اإلستراتيجي                                                               الفصل الثاني:                 
 

69 

 

 جيب أن يستقي املعلومة مبا  جيب توفرها يف الوقت املناسب، فالشخص الذي ميارس الذكاء اإلقتصادي

 يتالءم ونظام املنظمة.

ن املهمة الشاملة للذكاء اإلقتصادي هي اإلستجابة إىل خمتلف اإلحتياجات والنشاطات الدقيقة إ          

واخلاصة، فبمختلف مراحل حياة ومنو املنظمة ترتبط دائما باحتياجات خاصة للمعلومة، فمثال أثناء منظمة، 

احتياجات خاصة للمعلومة، إنشاء منظمة انطالقا من منتج جديد دخول منافسة جدية يف السوق، ترتبط دائما ب

إخنفاض تكاليف التصنيع واإلنتاج ... إخل، فكل من هذه الوضعيات تقوم على معلومات مفيدة وخاصة، اليت 

سويق املباشر عرب اخلط حتتاج إىل حبث واستغالل يف حدود معينة بوضوح فالعمالء أصبح لديهم القدرة على الت

واحلصول على كل املعلومات املرتبطة باجلودة والسعر، وأفضل العروض، وهذا بدوره يؤدي إىل فتح املنافسة لذلك 

 حتتاج املؤسسات إىل معلومات كسالح اسرتاتيجي يدعم بقاءها واستمراريتها.

 وهناك مخس خصائص رئيسية للمعلومات حتدد قيمتها للمؤسسة وهي:

 كلما كانت املعلومة أكثر صلة بالتقنية اندادت قيمتها وهنا تواجه املؤسسة مشكلتني رئيسيتني ومها:صلة:. ال1

 .حتديد ماهية املعلومة للبيئة ذات الصلة 

 .حتديد اجلهات يف املؤسسات اليت للمعلومات صلة هبا 

مفهومي بيئة النطاق وبيئة النشاط وهنا تستطيع املؤسسة حتديد املعلومات البيئية من خالل استخدام           

 وتقوم بتحديد موقع ووظيفة حداثة الرصد ومراقبة بيئته.

تتحدد نوعية املعلومات قياسا إىل دقتها يف إظهار الواقع الفعلي، فكلما نادت دقتها . نوعية المعلومات: 2

 لقرارات.ارتفعت نوعيتها وبالتا،ي نادت ثقة املؤسسة عند استخدام املعلومات يف اختاذ ا

املهم هو توفري املعلومات بالقدر الكايف ملتخذ القرار إلصدار احلكم الصائب وهكذا، جيب . كمية المعلومات: 3

 التنبيه إىل سلبيات وجود فائض كبري من املعلومات املسؤولة عن مجع املعلومات وبني مراكز اختاذ القرارات.
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د فائدهتا كلما أمكن الوصول إليها حني احلاجة إليها كما أن للمعلومة قيمة نمنية وتزدا. توقيت المعلومات: 4

معظم املعلومات اليت تستخدمها املؤسسة هي تارخيية وتعكس ما حدث سابقا ومثل هذه املعلومات تزداد فائدهتا  

 كلما كانت أحدث.

احلصول عليها من  مما يزيد من قيمة املعلومات فائدهتا هو توافر وإمكانية. سهولة الحصول على المعلومات: 5

قبل متخذ القرارات ومن الناحية املثالية يتوجب على متخذ القرار اختيار املعلومات من املصادر اليت توفر اعلى 

قيمة ممكنة ولكن من الناحية العملية فإن مصادر املعلومات األقل قيمة واليت يسهل احلصول عليه هي األكثر 

 استخداما يف الغالب. 
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 :خالصة

إن اإلجتاه املعاصر يف ميدان األعمال إمنا ينصب تركزه على بناء الرؤية التكاملية والشمولية ألنشطة  

املؤسسات، والسعي لتحقيق الرتابط والتفاعل واإلبتعاد على النظرة األحادية ألنشطة وفعاليات املؤسسات، حبيث 

بتحقيق هذه التكامالت والتفاعالت والتوجهات، حبي تكون املؤسسة كتلة واحدة، والتسيري اإلسرتاتيجي كفيل 

 يضبط ويفعل حركة  املؤسسة حنو ضمان املستقبل اإلسرتاتيجي يف ميدان األعمال.

ويف ظل املنافسة واحمليط املتغري، مل يعد مقبوال من املؤسسات إال أن تدار بعقل إسرتاتيجي، ميكنها من  

، وأصبح النجاح يتطلب قدرات وكفاءات فكرية وإسرتاتيجية قادرة التكيف بشكل أكرب من الظروف احمليطة هبا

على دراسة وحتليل وقراءة املستقبل، وتقليد حلاالت عدم التأكد والقدرة على حماكاة املتغريات احلامسة يف احمليط 

، وحتقيق التنافسي، كل هذا من اجل ضمان بناء مركز إسرتاتيجي تنافسي دائم، أساسه عملية اإلبتكار والتجديد

 اإلختيار اإلسرتاتيجي التنافسي األمثل.
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 تمهيد:

م املفاهيم النظرية للذكاء اإلقتصادي وأمهية رفع تنافسية املؤسسة واكتساب املزايا هعد التعرض ألب

وما مدى التوافق بني  التنافسية يأيت يف هذا الفصل اخلتامي لتحديد واقع املؤسسة اجلزائرية من الذكاء اإلقتصادي

 ما مت تقدميه يف الفصول النظرية واملمارسة على أرض الواقع.

أن هذا الفصل هو حماولة اإلشارة إىل واقع الذكاء اإلقتصادي يف مؤسسة إتصاالت هلذا فإنه ميكن القول 

جهة للمؤسسة، اجلزائر مت إسقاط ما جاء يف الفصلني النظريني يف شكل استبيان يضم جمموعة من األسئلة مو 

 وحتليل النتائج على ضوء اإلجابات اجملمعة.

 ومن خالل املباحث اآلتية ميكن توضيح ما يلي:
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 مؤسسة إتصاالت الجزائرتقديم المبحث األول: 

 نبذة عن مجمع إتصاالت الجزائر المطلب األول:

وعيا منها بالتحديات اليت يفرضها التطور املذهل احلاصل يف تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال باشرت الدولة 

هذه اإلصالحات يف ظل  بإصالحات عميقة يف قطاع الربيد واملواصالت وقد جتسدت 1999اجلزائرية منذ سنة 

 .2000قانون جديد للقطاع يف شهر أوت 

الدولة على نشاطات الربيد واملواصالت وكرس الفصل بني نشاطي التنظيم جاء هذا القانون إلهناء احتكار 

 واستغالل وتسيري الشبكات.

وتطبيقا هلذا املبدأ مت إنشاء سلطة إداريا وماليا ومتعاملني أحدمها يتكفل بالنشاطات الربيدية واخلدمات املالية 

 ''إتصاالت اجلزائر''. ممثلة يف تالربيدية متمثلة يف مؤسسة ''بريد اجلزائر'' وثانيهما باإلتصاال

كما أدت التحوالت اإلقتصادية إىل حترير القطاعات السلكية والالسلكية مما أدى إىل ثورة إتصاالت داخل 

اجملتمع اجلزائري من خالل التطور الكبري الذي عرفه اهلاتف احملمول، فباإلضافة إىل املتعامل اخلارجي ''موبيليس'' 

املصري ''أوراسكوم تيليكوم'' حتت إسم ''جازي''  املتعاملدخول متعاملني جدد ومها فقد تعززت الوضعية ب

حيث والقطري كيوت باسم ''جنمة'' وهذا ما أدى إىل الزيادة يف املنافسة وزاد يف عدد مستعملي اهلاتف النقال 

 مليون مشرت موزعة كالتايل: 22بأزيد من  2007قدر سنة 

 11 .مليون جلازي 

 8 بيليس.ماليني ملو 

 4.ماليني لنجمة 
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ولكن بالنسبة للهاتف الثابت فالوضع مازال على حاله، فاجلزائرية لإلتصاالت ال تزال تفرض سيطرهتا على سوق 

)حتالف بني أوراسكوم  ''Lacom''اهلاتف الثابت بدون منازع ، بعد أن فشلت جتربة متعامل جديد هو لكم 

 مل يطول يف السوق حىت أعلن إفالسه. الذي يف الدخول للسوق (واملصرية لإلتصاالت

 إتصاالت الجزائر باألرقام المطلب الثاني:

 الهاتف الثابت:. 1

  :5128262جتهيزات الزبائن. 

  :2922731عدد زبائن اهلاتف الثابت. 

  :53471عدد الطلبيات قيد الدراسة. 

  :8.91الكثافة اهلاتفية اإلمجالية يف اجلزائر%. 

 حتتوي الشبكة التجارية جملمع اتصاالت اجلزائر على: الشبكة التجارية:. 2

 171  جتارية لإلتصاالت.وكالة 

 110 .ملحقة جتارية تابعة للوكاالت التجارية 

 212040  .كشك متعدد اخلدمات 

 4425 .هاتف عمومي 

 -موبيليس  -إتصاالت الجزائر . 3

 ماليني مشرتك خبدمات اهلاتف النقال موبيليس. 10أزيد من 

 إتصاالت الجزائر الفضائية:. 3-1

 47 حمطة هرتزية حملية. 

 04 .حمطات دولية 
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 01  حمطة ساحليةINMARSAT. 

 02 .شبكة عري األقمار الصناعية 

 14000  ''مشرتك يف اهلاتف النقال عرب الساتل ''الثريا(GMPCS). 

 الشبكة الدولية:. 3-2

البصرية تربط اجلزائر بالشبكة الدولية لإلتصاالت السلكية  حار باألليفاالشبكة الدولية تتضمن روابط حتت الب

 والالسلكية.

 إتصاالت الجزائر األنترنت )جواب(:. 4

 .RTCمشرك  7000

 .مشرتك بالربط اخلاص 3000

 مشرتك. 100000وهذا يسمح عرض اخلدمات 

 مقهى األنرتنت. 4046

 وكيل خلدمات األنرتنت. 35

 ذات التدفق العايل جلواب. مشرتك باألنرتنت 375484

 أرقام أخرى:

 مؤسسة. 21233مؤسسة تربوية بشبكة اهلاتف واألنرتنت من أمجايل  11148ربط 

 مكتب بريدي على مستوى الوطن. 3282مكتب بريدي بشبكة املعلومات من إمجايل  3023ربط 
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 نشاطات إتصاالت الجزائر المطلب الثالث:

 نشاطاتها:. 1

 اجملمع حول:وتتمحور نشاطات 

 .متويل مصاحل اإلتصاالت مبا يسمح بنقل الصورة والصوت والرسائل املكتوبة واملعطيات الرقمية 

 .تطوير واستمرار وتسيري شبكات اإلتصاالت العامة واخلاصة 

 .إنشاء واستثمار وتسيري اإلتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبكة اإلتصاالت 

 فروع مجمع إتصاالت الجزائر:. 2

ترب إتصاالت اجلزائر جممع حقيقي من خالل فروعها اليت أنشئت لتساير التطورات احلاصلة يف جمال اإلتصاالت تع

 فقد مت إنشاء:

خمتص يف اهلاتف اخللوي، حيث تعترب موبيليس أهم متعاملي فرع إتصاالت الجزائر موبيليس: . 2-1

ماليني  10وكذا عدد زبائنها الذي تعدى  %98اهلاتف النقال يف اجلزائر من خالل تغطيتها اليت تعدت 

 مشرتك.

خمتص يف تكنولوجيا األنرتنت حيث أوكلت له مهمة  إتصاالت الجزائر لألنترنت ''جواب'':. 2-2

الكربى يف البالد )التعليم العايل،  النشاط التوفري وتطوير األنرتنت ذو السرعة الفائقة ولإلشارة فكل قطاعات

التكوين املهين، الصحة، اإلدارة، احملروقات، املالية ...( مربوطة حاليا بشبكات  البحث، الرتبية الوطنية،

 مبقرات الربط باألنرتنت عن طريق شبكة جواب. Intranetاألنرتانت 

 متخصصة بتكنولوجيات الساتل واألقمار الصناعية. إتصاالت الجزائر الفضائية:. 2-3
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  هياكل إتصاالت الجزائر. 3

باإلضافة إىل كوهنا متعامل املتعاملني والرائد يف جمال اإلتصاالت يف اجلزائر تعترب اتصاالت اجلزائر من أكرب 

 املؤسسات الوطنية توجدا عرب كافة مناطق الوطن فهي تغطي كل شرب يف اجلزائر وذلك من خالل هيكلتها.

ل منتوجها إىل أبعد نقطة من هذه البالد، فاتصاالت اجلزائر تعتمد يف هيكلتها على منطق الشمولية أي إيصا

 مديرية إقليمية: 12فاتصاالت اجلزائر تسريها مديرية عامة مقرها العصمة و

ورقلة، بشار، الشلف، باتنة، تيزي وزو، البليدة، تلمسان(، أين مت كل من )اجلزائر، وهران، سطيف، عنابة، 

ية على مديريات والئية أين تتواجد إتصاالت اجلزائر يف التقسيم حسب األقاليم، وحتتوي هذه املديريات اإلقليم

مدرية عرب الرتاب الوطين، من  510والية مبديريات والئية إضافة إىل مديريتني إضافيتني بالعاصمة مبجموع  48

 جهتها هذه املديريات الوالئية حتتوي على وكاالت جتارية ومراكز هاتفية.

 :2004/2008السلكية والالسلكية  مخطط توزيع شبكة اإلتصاالت. 3-1

مليار دوالر أمريكي، هذه  2,5الـ مليون دينار جزائري، أي ما يعادل  203976وتبلغ اإلستثمارات اإلمجالية 

السلكية والالسلكية  لإلتصاالت  وظائف، ونقل اخلربة وحتويلاإلستثمارات لتعبئة مجيع قطاعات األنشطة، 

)الطاقة وإدارة الشبكة(، واألقمار الصناعية لإلتصاالت السلكية والالسلكية واألنرتنت واإلتصاالت السلكية 

 والالسلكية النقل واإلمداد، ونظم املعلومات.

 التعريف بشبكة إتصاالت الجزائر. 3-2

كة ذات أسهم ورأمسال عمومي عملي يف سوق الشبكات وخدمات اإلتصاالت بإتصاالت اجلزائر هي ش

 اإللكرتونية.
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املتعلق واملتضمن إعادة  2000أوت  05املؤرخ يف  2000/03نشأهتا كانت مبوجب قرار وزاري حتت رقم 

أعيد بثها  قطاع الربيد واملواصالت ومن خالل هذا القانون مت فصل قطاع الربيد عن قطاع اإلتصاالت، إذهيكلة 

 حتت تسمية إتصاالت اجلزائر.

الراجع للنظام الرأمسايل للمؤسة العمومية اإلقتصادية ذات  2000/03أصبحت مهامها حمصورة مبوجب قانون 

 طابع قانوين لشركة ذات أسهم.

 .2003جانفي  01دخلت رمسيا يف ممارسة نشاطاهتا ابتداء من 

 ئرالهيكل التنظيمي لشركة اتصاالت الجزا. 3-3

هبدف التسيري احلسن يف املؤسسة ملختلف اإلدارات واملصاحل جلأت املؤسسة إىل التوزيع األمثل للوظائف من أجل 

إدارات ذات كفاءة عالية وتقنيني ساميني ومهندسي أعمال يسامهون يف ترقية خدماهتا من تنظيم أعماهلا بتوظيف 

 خالل وضع هيكل تنظيمي يرأسه املدير العام.

كما جند خط خاص ملوبيليس وهو خط خاص باهلاتف النقال فقط، ومستشار للشركة، ومفتشان إحدامها عامة 

 واألخرى مركزية.

 باإلضافة إىل مثانية مديريات إقليمية لإلتصال عرب كامل أحناء الوطن، وذلك من خالل اهليكل التنظيمي اآليت:
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 (: الهيكل التنظيمي لشركة إتصاالت الجزائر11الشكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 المدير الرئيسي العام

 المستشار موبيليس

 مسؤول المهام

مدير التسيير التجاري 
 والنوعية

مدير الصفقات التجارية 
 الدولية

 مديرية الحسابات الكبرى

 مديرية الحسابات والبرمجة

قسم التسويق 
 وتسيير النوعية

 مدير التخطيط

 المفتشية العامة

 المفتشية المركزية

 الجزائر إتصاالت ساتيليت

الممول الرئيسي لخدمات 
األنترنت لشركة اتصاالت الجزائر 

 ''جواب''

 مدير تجهيز اإلتصاالت

 مديرية التسيير التقني للشبكة

مديرية التخطيط ألنظمة 
 اإلعالم واآللي

 مديرية تجهيزات التراسالت

 مديرية الطاقة والمحيط

 المديرية المالية والمحاسبية المديرية العامة لإلمدادات مديرية الموارد البشرية

الجزائر
 ئر

 بشار شلف سطيف ورقلة عنابة وهران قسنطينة

وحدة عملية لإلتصال 
 وحدة واحدة في كل والية

المديرية اإلقليمية  ACTELالوكالة التجارية لإلتصال 
 لإلتصال
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 وسنتناول شرح خمتصر ملختلف هذه املصاحل:

 أوال: الرئيس المدير العام

األول عن األعمال القائمة حيث يتوىل مع مساعديه مهمة حتقيق األهداف  هو رئيس جملس اإلدارة ويعد املسؤول

 املرسومة من قبل املصاحل املختصة ومن مهامه السهر على ما يلي:

 .احلفاظ على احلصص يف السوق 

 .تطوير ثقافة الشركة يف سوق املنافسة 

 .تطوير التسويق العملي 

  والتنسيق بني املصاحل.السهر على تطبيق الربامج املوافق عليها 

  مراقبة تسيري القطاع النشاطات املختلفة يف املؤسسة من خالل التقارير اليت تصل إيها من املصاحل

 املختلفة.

 .النظر يف اإلقرتاحات املقدمة من طرف املصاحل 

  عل السري احلسن والعادي يف الشركة.احملافظة 

 ثانيا: مديرية التخطيط

 وتقم باملهام التالية:

 .التغذية اإلعالمية العامة 

 .تطبيق املهام املوكلة عند طلب الرئيس املدير العام 

 .التنسيق ما بني املديريات عرب املعلوماتية 

 .اإلطالع على كل ما خيص الفواتري من ختليص أو تعطالت 
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 ثالثا: المفتشية العامة

 وهي حتت الرقابة املباشرة للمدير وهي مكلفة بـ:

  األعمال السنوية.مراقبة قاعدة 

 .تنفيذ املهام املفاجئة للتفتيش بطلب من املدير العام شخصيا 

 .القيام بتحقيقات يف حالة أي مضرة للشركة 

 .تنسيق ومتابعة ومراقبة مصاحل املفتشيات اإلقليمية 

 .تطبيق املخطط السنوي اجلهوي مبوافقة املدير العام 

 رابعا: المفتشية المركزية

 ومن مهامها ما يلي:

 .رقابة السري القانوين أو الغري القانوين ملهام ومصاحل الشركة 

 .رقابة األهداف املسطرة واحرتام مواعيدها 

 .تشخيص وحتليل أي خلل يف الشركة 

 .تقييم نوعية اخلدمة للزبون 

 .اإلشراف على األيام اإلعالمية للشركة 

 خامسا: مديرية التسويق وتسيير النوعية

 مكلفة بـ:

  إعداد املخططات السنوية للشركة.املشاركة يف 

  ،تسيري مشاريع، التطوير املضبوطة، باخلصوص حتديد التقنيات، التخطيط العملي، خالصة العقود

 تأدية اخلدمات وإرساهلا إىل التشغيل.التحقيق، إستقبال املراجع، 
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 .تسيري املراكز امللحقة 

 وتتكون من أربع مديرين على التوايل:

  ي والنوعية.مدير التسيري التجار 

 .مدير الصفقات التجارية الدولية 

 .مدير احلسابات اكربى 

 .مدير الدراسات والربجمة 

 سادسا: مديرية تجهيز اإلتصال

 وهي هتتم بكل مل خيص أجهزة اإلتصال من هواتف، أسالك خاصة باإلتصال، جهاز احلاسوب .... إخل.

 سابعا: مديرية تجهيز التراسالت

 مهمتها التزويد باألجهزة خاصة بعملية الرتاسالت بني الشركة والزبائن.

 ثامنا: مديرية التسيير التقني لشبكة اإلتصال

 وهي مكلفة بـ:

 .املشاركة يف إعداد املخططات السنوية ولعدة سنوات أخرى 

 .مراقبة وحتليل سري اخلدمات والبحث عن توسيع الشبكات 

 ربطها. تسيري املراكز الوطنية وإعادة 

 .تدعيم املديريات اإلقليمية لإلتصاالت غري النمطية عن طريق الصيانة 

 تاسعا: مديرية التخطيط ألنظمة اإلعالم اآللي

 وهي مكلفة بـ:

 .حتديد فرضيات لتطوير شبكة اإلتصال 
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 .إعداد الدراسات قبل مشاريع الربامج العملية 

 .متابعة ختطيطات اإلستثمارات 

 فيما خيص اإلعالم اآليل والتسيري.يف الصيانة األنظمة العامة  ختطيط تصميم واملساعدة 

 عاشرا: مديرية الطاقة والمحيط

 وهي مكلفة بكل ما خيص الطاقة املستعملة من طرف الشركة باإلضافة إىل دراسة احمليط العام هلا.

 حادي عشر: مديرية الموارد البشرية

 وهي مكلفة بـاملهام التالية:

  الفقري للشركة.تعترب العمود 

 .إعداد الدراسات وإنشاء اإلحصائيات ومتابعة مؤشرات التسيري 

 .املشاركة يف إعداد املخططات التنموية مع األخذ بعني اإلعتبار تسيري املال والكفاءات 

 .إنشاء خمططات وبرامج التكوين وتنشيطها وفقا لوضعها العملي 

 .تسيري أنظمة املكافآت والتحفيزات 

 يرية اإلدارة العامة واإلمدادثاني عشر: مد

 وتقوم بـ:

 .معاجلة النصوص التنظيمية األساسية لتنشيط أنظمة الشركة 

 ية.ئاحملافظة على هياكل الشركة يف معاجلة املسائل القضا 

 .تسيري ومحاية الذمم املالية، وإعادة تسجيل عقود امللكية وإعادة امللفات العقارية 

  التابعة.هتيئة املراكز وتسيري املراكز 

 .تنشيط التسيري اإلداري باستنتاج وفحص الصفقات 
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 ثالث عشر: مديرية الملية والمحاسبة.

 وهي مكلفة بـ:

 .تقدمي املساعدة للهياكل العملية 

 .تنشيط السري احملاسيب واملايل للشركة 

 .تسيري امليزانية واجلباية 

 .إعداد وضع القواعد واإلجراءات والسهر على تطبيقها 

 الخطوط المباشرةرابع عشر: الثالث 

 وهي على التوايل:

 خط موبيليس: وهو خط خاص باهلاتف النقال. .1

 خط اجلزائر اتصاالت ساتيليت: وهو اخلط املباشر للجزائر اتصاالت مع احملطة الفضائية. .2

 خط جواب: وهو خط مباشر خاص باملمول الرئيسي خلدمات األنرتنت لشركة اتصاالت اجلزائر. .3

باإلضافة إىل مثانية مديريات إقليمية لإلتصال تشرف عليها مديرية التسيري التجاري والنوعية، وكل مديرية إقليمية 

لإلتصاالت تشرف على وحدة عمليات لإلتصاالت )حيث توجد وحدة واحدة يف كل والية( وكل وحدة عملية 

، وهي موزعة  ت حسب الكثافة السكانيةلإلتصال تشرف الوكاالت التجارية لإلتصاالت وخيتلف عدد الوكاال

 كالتايل:

 :املديرية اإلقليمية لإلتصال اجلزائر وتنظم كل من 

 اجلزائر، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بومرداس.

 :املديرية اإلقليمية لإلتصال وهران وتنظم كل من 

 وهران، تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، معسكر، عني متوشنت.
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  لإلتصال قسنطينة وتنظم كل من:املديرية اإلقليمية 

 ورقلة، األغواط، بسكرة، تامنراست، الواد، غرداية، إيليزي.

 :املديرية اإلقليمية لإلتصال سطيف وتنظم كل من 

 سطيف، جباية، جيجل، مسيلة، برج بوعريريج.

 :املديرية اإلقليمية لإلتصال بشار وتنظم كل من 

 بشار، أدرار، البيض، تندوف، النعامة.

 :املديرية اإلقليمية لإلتصال عنابة وتنظم كل من 

 عنابة، تبسة، سكيكدة، قاملة، الطارف، سوق أهراس.

 :املديرية اإلقليمية لإلتصال شلف وتنظم كل من 

 شلف، تيارت، اجللفة، املدية، عني الدفلى، تيسمسيلت، غيليزان.

 مهام وأهداف شركة إتصاالت الجزائرالمطلب الرابع: 

 :. المهامأ

 املكتوبة،  الرسائل الصوت، ريهي التزويد خبدمات اإلتصال اليت تسمح بنقل وتغي هم أنشطة الشركةأ

 املعطيات الرقمية، املرئية والصوتية.

 تقوم بتنمية استغالل وتسيري الشبكات العمومية واخلاصة لإلتصاالت. 

 احمللية مع املتعاملني يف الشبكة. تعمل على وضع استغالل وتسيري اإلتصاالت 

 . األهداف:ب

 إتصاالت اجلزائر دخلت يف عامل تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال لألهداف التالية:
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  ،من أجل الزيادة يف عرض اخلدمات اهلاتفية وتسهيل عمليات املشاركة يف خمتلف خدمات اإلتصال

 ألكرب عدد من املستعملني بوجه خاص املناطق الريفية.

  من أجل الزيادة يف جودة ونوعية اخلدمات املعروضة، والتشكيلة املقدمة وجعلها أكثر منافسة فس

 خدمات اإلتصال.

 .تنمية وتطوير شبكة وطنية لإلتصاالت و فعالية توصيلها مبختلف طرق اإلعالم 

 .من أجل املشاركة كممثل رئيسي يف جمال فتح برامج تطوير ملؤسسة اإلعالم يف اجلزائر 

 خدمات شركة إتصاالت الجزائر.. 1

 أوال:

 .اهلاتف: وهو وسيلة إتصال سريعة يف أي وقت ويف أي مكان يف العامل 

  ،اهلاتف الثابت: وهو خدمة اإلتصال العاملية نظرا ألن الصوت هو العامل األساسي التصال اإلنسان

 وفعال يف حل املشاكل ويف أسرع وقت.

وهي تقنية تسمح باإلتصال بني أكثر من متحدثني إثنني وذلك يزيادة  أو ما يسمى بالشبكة اهلاتفية اجملمعة

 قدرات الرتكيبات الكلفة باألسالك والكوابل النحاسية ويف وقت واحد.

 كات:شبة نوعا ما تدرجيية وتسلك ثالث أنواع كبرية من الكوشب

 :شبكات المناطق 

 .الشبكات الريفية 

 .شبكات وطنية و دولية 

 

 



 اإلستراتيجي والتسيير اإلقتصادي الذكاء مجال في الجزائر إتصاالت تجربة :                 الفصل الثالث
 

88 
 

 الثابت:. خدمات الهاتف 2

  رصيد خدمة الدفع املسبق: هذه اخلدمة تسمح بالقيام باملكاملات يف أي وقت كان وهذا باستعمال

 إستهالكي وهذا باستعمال:

 .خط هاتف عمومي 

 .خط هاتف ثابت 

 .إشارة املناداة املنتظرة: تقوم بإلعام املتحث بأن هناك مكاملة ثانية يف اإلنتظار 

  :خلدمة إىل األطفال واملعاقني بصريا واملسنني.وفرت هذه ااإلتصال دون أرقام 

  خدمة املنبه: وهي برجمة كل املواعيد واملكاملات يف التواريخ وأوقات املواعيد وذلك أتوماتيكيا

 للمساعدة على تفادي نسيان املواعيد.

 .احلوار بني ثالثة: تساعد بقيام اإلجتماعات عن بعد دون التنقل من مكان آلخر 

  املكاملات املؤقت: تساعد على حتويل املكاملات من مكان آلخر.حتويل 

  إىل واحد  أرقام 8+0األرقام املختصرة: تسمح هذه اخلدمة بربجمة الرقم املراد لإلتصال به من

 وهذا لربح الوقت وتفادي اخلطأ أثناء تشكيل الرقم.

 تعهد إعالنات.إظهار رقم املتصل: وهو يكشف عن رقم املتصل وهو جهاز هاتفي مصحوب مب 

  إغالق تشكيل املكاملات الدولية: وهذا بوضع رمز سري يقدم من طرف الوكالة لقريبة من

 املشرتك.

  الفاتورة املفصلة: تسمح للمشرتك باقتناء فاتورة مفصلة يف هناية كل فرتة فيها كل املكاملات اليت

 قام هبا سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، وغريها من اإلستعماالت.
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  :وهي تقنية السلكية تسمح بتحقيق خدمات اإلتصال بني املستهلك واملوزع اهلاتف الالسلكي

 خلدمات الشركة وهي تقنية سهلة الرتكيب، وال حتتوي على أسالك أو كوابل الربط مع املشرتك.

، وهي تقنية Loop   Wireless Locaولربطه بالتقنيات يربط بـ )حلقة الراديو احمللية( وتسمى باإلجنليزية

 يف املناطق احلضرية ، الشبه حضرية والريفية وهي سوق إسرتاتيجي للمديرين واملصنعني.تستعمل 

 . CDMA و WLL وحتتوي على اخلصائص ذات األنظمة

 : احلماية ضد اإلستماع الغري الشرعي وغري القانوين.CDMAالدوافع األساسية لنظام 

 .وجهة اإلستعمال وحيدة 

 عالية. احملادثة جبودة 

  دوافع استعمال الراديوWLL .بالنسبة لنظام اهلاتف الثابت 

 .إمداد سريع لشبكة سريعة وأسرع 

 .خدمة جد فعالة 

 .صيانة سهلة جدا يف الفصول الشتوية نظرا إلستعمال الكوابل واألعمدة 

 واقع الذكاء اإلقتصادي داخل المؤسسةالمبحث الثاني: 

 كيةخدمات الهاتف الالسلالمطلب األول: 

  اخلدمة اهلاتفية العادية: صوت رسائل فاكس نوعG3. 

  كيلو بايت يف الثانية.  14.4خدمات املعطيات عرب موجات صوتية تصل إىل 

 ADSL .اخلط الالمتماثل الرقمي لإلرسال 

هي متوفرة يف بعض املناطق وهي يف طور الدراسة لإلنتشار عرب كامل القطر الوطين، تسمح  ADSLتكنولوجيا 

 باإلستعمال اجلد عقالين للشبكات وذلك ألنه ينقص من اإلكتظاظ واإلزدحام على عكس التيار والدوائر
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اإللكرتونية لنقل الصوت يف تنقل املعلومات واستجوابات األنرتنت كما هو احلال مع املودام العادي وارنيس 

 الشبكة الرقمية املدجمة باخلدمات.

 هناك ثالث موجات مستعملة:

  كيلو هرتز خمصصة للصوت أي تسمح باستعمال األنرتنت لشبكة واحدة يف نفس الوقت.  4 إىل 0من 

  كيلو هرتز املخصص لنقل املعطيات عرب األصوات الرمتفع.  200إىل  25من 

  ميقا هرتز للتحويالت عرب األصوات املنخفضة. 11إىل  250من 

 الشبكات والمعطيات المطلب الثاني:

تسمح بتحصيل أو برتكيب شبكة إتصاالت دائمة ما بني خمتلف مواقع . الخطوط )الروابط( المؤجرة: أ

 املؤسسات وهي نوعان:

 .خطوط مؤجرة دولية 

 .خطوط مؤجرة وطنية 

 وهي ختتلف من مؤسسة ألخرى وذلك حسب املسافات ويف اجملموعات الرقمية وسرعتها.

وضعت شبكة عمومية جزائرية لنقل املعطيات لالستبدال بالطرق املسماة  1998سنة  . مدخل المعلومات:ب

D7 PAC  25مث استغلت حتت منط x .وه مميز لنقل املعلومات ما بني أجهزة اإلعالم اآليل 

 األقمار الصناعية .المطلب الثالث

خرية مرورا بالتكنولوجيا املهنية لقد عرفت أنظمة اإلتصال عرب األقمار الصناعية حتوالت جذرية يف السنوات األ

 بواسطة السلطات العامة واألقمار الصناعية.

األقمار الصناعية لإلتصال هي حمطة هريتزية موزعة يف الفضاء حسب طريقة استعماهلا وهي ذات أشكال عديدة 

 منها:
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 .مركب فضائي 

 .مركز املراقبة 

  القمر الصناعيANMARSAT. 

 اهلاتف النقال بالقمر الصناعي THURAYA. 

 هذا القمر مسح بتطوير خمتلف اخلدمات باخلصوص شبكات املؤسسات. :VSATالقمر الصناعي . 1

، النهائي لتحويل املقاس املخفض هلوائيات النهائيات املستعملة Very Small Apertureباإلجنليزية  VSATولفظ 

 .Les Termineauxيف 

ميقا هرتز  24، وهي تستعمل جتزئة فضائية بـ VSATبدأت اجلزائر اتصاالت باستغالل شبكة  2001يف مارس 

إتصاال متزامنا يف وقت واحد، وهي مرتبطة حاليا مع الشبكات األرضية للثابت والنقال  60إذ أهنا تسمح بتمرير 

GSM .و الدويل 

 xx xx 90 061 ايل، وهو حيتوي على ترقيم مثانية أرقام:مدمج خبط الرتقيم الوطين احل VSATإن ترقيم شبكة 

 :INMARSATالقمر الصناعي  .2

وهي شبكة عاملية لإلتصاالت عرب األقمار الصناعية وهي خمصصة خلدمة النقال الربحي ومبرور الوقت متتد إىل 

 اخلدمات األرضية.

 وهي تتكون من أربعة أقمار صناعية تغطي املناطق األربعة للمحيط:

 .احمليط األطلنطي الشرقي 

 .احمليط األطلنطي الغريب 

 .احمليط اهلندي 

 .احمليط اهلادي 



 اإلستراتيجي والتسيير اإلقتصادي الذكاء مجال في الجزائر إتصاالت تجربة :                 الفصل الثالث
 

92 
 

 مرورا مبحطات العبور اجلزائرية اليت تشتغل بثالث حموالت:

  حمولB 

  حمولM 

  حمولMini - M 

 ويقدم اخلدمات التالية: :B. المحول أ

 كيلو بايت يف الثانية.  16 املكاملات اهلاتفية: بـ 

  كيلو بايت يف الثانية.  56و  64حتويل املعطيات بـ 

  كيلو بايت يف الثانية.  9600النسخ بـ 

 .مكاملات الطوارئ 

 وخدماته هي: :M. المحول ب

  كيلو بايت يف الثانية.  16املكاملات اهلاتفية: بـ 

 .مكاملات الطورائ 

 :Mini-M. المحول ج

 كيلوا بايث يف الثانية.  4.8 املكاملات اهلاتفية بـ 

  كيلو بايت يف الثانية.  2.4حتويل املعطيات بـ 

  كيلو بايت يف الثانية.  2.4النسخ بـ 

 .مكاملات الطوارئ 

 

 

 تسمح باإلرسال والتسيري
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 Thurayaالهاتف النقال: . 3

اجلزائر والذي يشتغل يف كل املناطق مبا  مفتوحة من طرف شركة إتصاالت Thurayaإن خدمة اهلاتف النقال 

 والقمر الصناعي. GSMوهو اهلاتف الذي يشتغل بنظامني  GSMمبجال تغطية فيها املغطاة 

عرب كامل أحناء الوطن، إذ أنه يسمح  Thurayaوبفضل التغطية القمرية الفائقة يسمح هذا اجملال بتغطية 

 .GSMما بني الشبكتني أوتوماتيكيا يف حالة غياب جمال تغطية شبكة  بازدواجية اإلستغالل

 Silverتتمثل يف  Thurayaفشركة إتصاالت اجلزائر تضع نوعني من بطاقات الدفع املسبق للهاتف النقال 

 .Goldوبطاقة 

 GSMالهاتف النقال  .4

GSM 900، بدأت نشاطاهتا يف نفس السنة، باستعمال موجه 1999 هي بكة جزائرية مت إنشاؤها يف جانفي 

تقرتح خدمات الدفع املسبق منذ مارس  AMNميقا هرتز، وتغطي كامل الرتاب الوطين، والشبكة الذكية 

، وهي تعرض Mobilisواليت تسمى بشبكة  Algerika'' K.COM''، من طرف وكيل معتمد 2004

 هية واألمان للمستهلك واليت تتمثل فيما يلي:أكرب قدر من اخلدمات اليت توفر الرفا

 .الرسائل الصوتية 

 .خدمة التجول الدولية 

 .الفاتورة املفصلة 

 .إلغاء املكاملات 

 .خدمة الفاكس 

 .حتويل املعطيات 

 .الدفع املسبق 
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 .حلقات املشرتكني املغلقة 

 األنترنت المطلب الرابع:

لشركة إتصاالت اجلزائر، مقره متواجد بـمجمع  وهو املمول الرئيسي خدمات األنرتنت: ''Djaweb''. أ

 بن عكنون اجلزائر. 36الكائن بالطريق الوطين رقم  ''T et P''اإلعالم اآليل 

 .''Lucent, Sun-Solaire''تتكون من نوعني من التجهيزات:  Djawebغن أرضية 

 وهي نوعان:. الخدمات: ب

 :خدمات قاعدية 

  فحص صفحةWeb. 

  الربيد اإللكرتوينEmail. 

 .أخبار اجملموعات 

  حتويل امللفات عرب نظامTFP. 

 :خدمات مخصصة 

  السمعي البصريStreaming. 

  الصوت عرب نظامIP. 

 .احملاضرات املرئية 

 .التجارة اإللكرتونية 

 إذ أنه ميكن استعمال خدمات األنرتنت بطريقتني:

 أو بشراء بطاقة  1515وهذا بصيغتني إما عن طريق تشكيل الرقم  ،باستعمال اخلط اهلاتفي العادي

 اإلشرتاك.
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  .أو باستعمال اخلطوط املخصصة 

 أثر الذكاء على اإلقتصاد على تسيير اإلستراتيجيالمبحث الثالث: 

املقابلة هي وسيلة من أجل احلصول على املعلومات أكيدة عن طريق األسئلة املفتوحة ويف حبثنا هذا أقمنا إجراء 

مقابلة مع مدير الوكالة التجارية لإلتصاالت اجلزائر إلزالة كل الغموض املمكن، واحلصول على أكرب قدر ممكن 

 اتيجي داخل املؤسسة.من املعلومات اخلاصة بالذكاء اإلقتصادي والتسيري اإلسرت 

 في مؤسسة إتصاالت الجزائر  المطلب األول: المعلومة

من خالل املقابلة اليت أجريناها مع املدير تبني لنا أن املعلومة تستعمل يف مجيع عمليات وأنشطة املؤسسة وتعترب 

الشريان الذي يغذي أجزاءها هبذه املادة هبذه املادة احليوية الذي يسمح للمؤسسة باستقبال املعلومة من اجلهات 

مر، التعيدالت ... إخل، وعلى املؤسسة تطبيق هذه املعلومة على أرض العليا او من الوحدة املركزية املتمثلة يف األوا

الواقع وذلك بتحليل منظم للمعلومات لتسهيل عملية إستخدام املعلومات للمراحل اإلدارية املختلفة أو بثها 

 للمحيط املتمثل يف الزبون أو املؤسسات ... إخل.

القاعدة األساسية اليت تعتمد عليها ملمارسة اعماهلا يف ظل  إذا للمعلومة دور مهم جدا بالنسبة للمؤسسة ومبثابة

 بيئة األعمال املتغرية واليت حتيط باملؤسسة حاليا ومستقبال.

 في مؤسسة إتصاالت الجزائر الذكاء اإلقتصادي المطلب الثاني:

لذكاء اإلقتصادي وبالتايل حسب دراستنا اليت اعتمدنا فيها على املقابلة استنتجنا أن هناك نسبة كبرية من املعرفة با

هناك نقص ثقافة حول هذا املفهوم بشكل واضح نتيجة التأخر يف وضع جهاز خاص من أجل تفعيل عملية 

الذكاء اإلقتصادي وذلك راجع إىل أن املنافسة منعدمة على املستوى الوطين، ما جيعل املؤسسة مقتنعة بعدم 

، ومن أقوال املدير استنتجنا أن املؤسسة هلا نية تطوير الذكاء احلاجة جلميع املعلومات اليت ختص السوق الوطين
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اإلقتصادي وتفعيله باعتبارمهن أهم وأحدث املفاهيم املمكن اإلعتماد عليها من أجل صنع الفارق خاصة يف ظل 

 املنافسة احلالية على مستوى العاملي ال على املستوى الوطين.

 ؤسسة إتصاالت الجزائرفي م التسيير اإلستراتيجي المطلب الثالث:

عند تطرقنا إىل عملية التسيري اإلسرتاتيجي يف املؤسسة وتطبيقه كنموذج لتسيري احلديث ال يزال ضعيفا نسبيا مما 

يوضح أن الوضعية التسيريية ملؤسسة إتصاالت اجلزائر يف حالة ركود نتيجة جملموعة من القيود تعرقل مسار تطورها 

ملكية املؤسسة للدولة و بالتايل حرية التصرف واختاذ القرارات مرتبط دائما بالوحدة  يف السوق، وهذا راجع إىل أن

املركزية التصاالت اجلزائر وكذلك باعتبار أن البيئة اليت تنشط فيها ثابتة نظرا إىل كوهنا الفاعل الوحيد يف السوق 

رتاتيجية للمؤسسة يؤدي إىل عدم احمللي مما خلق عدة صعوبات تواجه املؤسسة مثل نقص استيعاب الرؤية اإلس

 وضوح اسرتاتيجية تعتمد عليها وبالتايل نقص وضعف التنسيق بني الوحدة املركزية والوحدات األخرى.

 مؤسسة إتصاالت الجزائر. أثر الذكاء اإلقتصادي على التسيير اإلستراتيجي في المطلب الرابع

اجلزائر هي من املؤسسات اجلزائرية القليلة اليت متارس نشاطها يف ميدان جد متطور على املستوى  إتصاالت

التكنولوجي يف ظل السوق الذي أصبح يتميز بعدم اإلستقرار وحميط تنافسي متغري نسبيا إذ أصبح احمليط اخلارجي 

( سوق األنرتنت Ooredoo- Djezzyيشكل هتديدا للمؤسسة خاصة بدخول متعاملي اهلاتف النقال )

(4g - 3g - 2g). 

لذا فاإلستثمار يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من طرف مؤسسة إتصاالت اجلزائر عبارة عن توافق 

ية حتوهلا لإسرتاتيجي من أجل التأقلم مع متغريات احمليط من جهة ومواجهة املنافسة من جهة أخرى وإلجناح عم

ظام احلديث ضمن إسرتاتيجية رضا الزبون )وفاء الزبون( ألن التوافق اإلسرتاتيجي من النظام الكالسيكي إىل الن

بني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وإسرتاتيجية املؤسسة هدفه الوصول إىل حتسني مستوى الداء بالتغطية 
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تصادية بصفتها مؤسسة السوق واحلفاظ على زبائنها املسامهة يف التنمية اإلق الشاملة للرتاب الوطين والتوسع يف

 وطنية.

لتحقيق هذا التوافق اإلسرتاتيجي جيب أن تكون هناك فعالية نظام التسيري اإلسرتاتيجي اليت هي مرتبطة بتحليل 

حميط املؤسسة )الداخلي واخلارجي( إىل كونه ميثل العملية اخلاصة بإجياد التوازن بني الفرص اخلارجية املتاحة ونقاط 

لداخلية من جهة، والتهديدات اخلارجية ونقاط الضعف من جهة أخرى، ولكي تكون هناك القوة يف املوارد ا

فعالية، جيب األخذ بعني اإلعتبار الذكاء اإلقتصادي الذي حيقق هذه املعطيات من خالل إعطائه أمهية كبرية 

 جلمع املعلومات واحلصول على املعلومة اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة.

ي يعطي املؤسسة فرصة لتحسني الكفاءات مبا فيها اإلبداع واإلبتكار داخل املؤسسة بفضل فالذكاء اإلقتصاد

البحث وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية وهذا يسمح للمؤسسة بفهم احمليط مما يؤدي إىل أفكار جديدة تساهم يف 

 ي يف تسيريها اإلسرتاتيجي.حتقيق الربح أي حتقيق أهداف املؤسسة، عندما تستخدم املؤسسة الذكاء اإلقتصاد
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 خالصة:

بنيت هذه الدراسة أن املؤسسات اجلزائرية، خاصة العامة منها تعيش حتد كبري، خاصة يف ظل اقتصاد           

السوق واإلنفتاح على العامل اخلارجي كذلك أما املنافسة احلديثة من طرف متعاملي اهلاتف النقال مما يستوجب 

اإلعتماد على تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت يف تسيري شؤوهنا وإدارة أصوهلا هذا إن كانت تطمح للتطور عليها 

 واإلستمرار.

ومن أجل بلوغ اهلدف املنشود بالبقاء والتطور تعلم مؤسسة إتصاالت اجلزائر إنه ال خيار هلا سوى           

إلسرتاتيجي الذي يرسم هلا رؤية بعيدة ملا جيب عليه أن تكون الذكاء اإلقتصادي يف منهج تسيري ا علىباإلعتماد 

يف املستقبل، وحيدد هلا سبب تواجدها يف بيئة األعمال وبالتايل يساعدها يف احلصول على ميزة تنافسية، متكنها 

 لبشرية.من املنافسة بفعالية يف السوق احمللية وحىت العاملية واإلستعمال األمثل للموارد املالية، املادية وا

إذا استنتجنا من أقوال مدير الوكالة التجارية أن املؤسسة هلا بنية تطوير الذكاء اإلقتصادي وتفعيله يف           

تسيري اإلسرتاتيجي باعتباره من أهم وأحدث املفاهيم املمكن اإلعتماد عليها من اجل صنع الفارق خاصة يف ظل 

 اخلارجي.املنافسة احلالية ومواكبة التطور 
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يهدف هذا البحث إىل التعرف على التأثري الذي متارسه املعلومة على التسيري اإلسرتاتيجي للمؤسسات           

، يف ظل التطور املستمر للتكنولوجيات ومع انفتاح األسواق وكثر املعلومات اليت ختص حميط املنظمة اإلقتصادية

الداخلي واخلارجي، أصبح أكرب حتدي تواجهه املؤسسات اليوم هو التحكم يف تسيري املعلومة اليت تعترب أساس 

ة الوصول إليها قبل املنافسني  وكيفية هيكلتها اختاذ القرار يف املؤسسة، فيما أصبح اليوم ليس توفري املعومة بل سرع

الفرص والتهديدات  أي أهنا تساعد على اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب وحتليلها حبيث تصبح يف معرفة 

 وبالتايل حتقيق امليزة التنافسية واستثمار الذكاء اإلقتصادي وتفعيله يف تطري التسيري اإلسرتاتيجي للمؤسسات.

نتهت الدراسة إىل أن اإلدارة التقليدية أصبحت عاجزة عن جعل املؤسسة قادرة على مواكبة التقدم والتطور اليت وا

يعرفها سوق املعلومات واإلتصاالت وخدمة الزبائن يف ظل املنافسة األجنبية، واحلل يكمن يف التحول إىل 

 واألساليب احلديثة.استعمال التكنولوجيات 

 ياتنتائج اختيار الفرض

 :جاءت نتائج اختيار الفرضيات اليت مت وضعها يف بداية الدراسة على النحو التايل 

 .اختيار الفرضية األوىل: املؤسسة اجلزائرية متأخرة يف جمال الذكاء اإلقتصادي 

  الذكاء اإلقتصادي مينح املؤسسة القدرة على اختاذ القرارات الصائبة يف ظروف مضطربة وجعلها قادرة

 والدفاع يف نفس الوقت. على اهلجوم

  واخلارجي، ومعرفة القوة والضعف يف البيئة الداخلية يعتمد الذكاء اإلقتصادي عاد حتليل احمليط الداخلي

 والفرص و التهديدات يف البيئة اخلارجية.

  تطبيق الذكاء اإلقتصادي على مستوى املؤسسة اجلزائرية ليس ظاهر للعيان فهو حيدث تقائيا بدون

 تنظيم.
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 خر مستواها التكنولوجي والتنافسي، حيث تعرف تأخرا نسبيا يف جمال الذكاء تعاين اجلزائر من تأ

اإلقتصادي إضافة إىل تدرين املستوى التكنولوجي، وغياب الثقافة املعلوماتية، ونقص البحث والتطوير 

 ة األوىل.لدى أغلب املؤسسات اجلزائرية )خاصة العامة منها(، هذه النتائج تأكد صحة الفرضي

 بني الذكاء اإلقتصادي والتسيري اإلسرتاتيجي()ال يوجد عالقة إختيار الفرضية الثانية: 

 إن كفاءة التسيري اإلسرتاتيجي كأسلوب إداري فعال مرتبط مبدى فعالية الذكاء اإلقتصادي من حيث:

  سوق أصبحت هذه حنن نعيش يف جمتمع يسمى جمتمع املعلومات، فمن ميلك القدرة على املنافسة يف

 األخرية فيه موردا إسرتاتيجيا و أهم حتقيق ميزة تنافسية مستدامة.

  التسيري اإلسرتاتيجية مرتبط مبدى جناعة الذكاء اإلقتصادي للمؤسسة املعىن بتحليل حميط الداخلي

 الداخلية من جهة والتهديدات اخلارجية ونقاطواخلارجي للمؤسسة أي معرفة نقاط القوة يف املوارد 

 الضعف املالزمة للموارد الداخلية من جهة أخرى.

  تعترب املعلومة اإلسرتاتيجية املورد األساسي يف عملية للذكاء اإلقتصادي واملورد اإلسرتاتيجي يف دعم

 اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة.

 لبشرية ومنه حتقق الذكاء اإلقتصادي يعطي املؤسسة القدرة على اإلستغالل األمثل للموارد املالية واملادية وا

 املؤسسة أكرب ربح بأقل تكلفة ممكنة.

  تبين املؤسسة للذكاء اإلقتصادي يف تسيريها اإلسرتاتيجي يفعل حركة املؤسسة حنو ضمان مستقبلها

 اإلسرتاتيجي.

 .النتائج األخرية تنفي صحة الفرضية الثانية 

 التوصيات:

  اإلقتصادية.وضع جهاز خاص بالذكاء اإلقتصادي يف املؤسسات 
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 .تطوير نظام املعلومات 

 .توفري إطارات يف جمال الذكاء اإلقتصادي 

 .نوعية املسؤولني بأمهية الذكاء اإلقتصادي و تطويره يف الؤسسات 

 وإنشاء على املؤسسات اإلستثمار يف البحث والتطوير لتنمية القدرات اخلاصة هبا واستغالل املعارف ،

 اإلبداعات فيها.

 وسائل التسيري احلديثة، واتباع األساليب العلمية لصياغة إسرتاتيجية على املدى الطويل. إستعمال 

  جيب على املؤسسىة القسام بدورات تكوينية لعماهلا يف جمال الذكاء اإلقتصادي من أجل ترسيخ ثقافة

 البحث والتطوير.

 الصعوبات:

 حديث. قلة املراجع املتعلقة مبوضوع الذكاء اإلقتصادي كونه موضوع 

  األصلية إىل اللغة العربية.قلة املراجع العربية وصعوبة الرتمجة من اللغة 

 آفاق الدراسة:

 للدراسة يقرتح بعض األفكار اليت قد تساعد من يريد البحث يف اختيار املوضوع منها: كآفاق

 .الذكاء اإلقتصادي ميزة تنافسية للمؤسسة اجلزائرية 

  املؤسسة.دور الذكاء يف حتسني أداة 
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