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 مقدمة الفصل األول:

حيتل كل من الذكاء االقتصادي و التدويل مكانة هامة يف نشاط احلكومات و الدول و حىت األفراد حيث يعترب 

 التكنولوجيا املعلومات و االتصاالت.من بني أهم وسائل االقتصاد املفتوح الذي يشهد تغريات جذرية من خالل 

و لعل أمهها مييز اعتماد أسلوب الذكاء االقتصادي و التدويل ضرورة احلاجة إىل حميط يشهد تزايدا متناميا 

للمنافس و اخلصوم و هذا ما أدى إىل اعتبار أن املؤسسات و اجملتمعات اليت حتكم فيهما و حتسن إدارهتا هي 

 على املستوى اإلقليمي.اليت جنحت يف فرض نفسها 

، املبحث األول يشمل مدخل للذكاء االقتصادي، أما ثالث مباحثو للتفصيل أكثر مت التطرق يف هذا الفصل 

تدويل  إىلالذكاء االقتصادي و اليقظة اإلسرتاتيجية، و املبحث الثالث مدخل املبحث الثاين فتطرقنا إىل 

 .مؤسسات
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يف هذا املبحث سوف نتطرق إىل مفاهيم عامة حول الذكاء االقتصادي و ذالك حسب توجهات بعض الكتاب 

و اهليئات اليت تناولت هذا املفهوم و التطور التارخيي للذكاء االقتصادي، املراحل و اخلصائص، مناذج الذكاء 

 يف اجلزائر. االقتصادي، وسائل، أمهية و أهداف الذكاء االقتصادي،مناذجه و واقعه 

 ماهية الذكاء االقتصادي: 1.1

 لذكاء االقتصادي:ل مفهوم و التطور التاريخي 1.1.1

 مفهوم الذكاء االقتصادي  .1

لقد تعددت تعريف الذكاء االقتصادي بتعدد توجهات و ميوالت األطراف و اهليئات اليت تطرقت له، حبيث 

 سنحاول التعريج على أهم إسهامات اليت جاءت إلعطاء تصور هلذا املصطلح. 

" جمموعة العمل يف احملافظة العامة  Marterمن "  م 1994أول تعريف للذكاء االقتصادي كان سنة  -

يط بفرنسا، حيث مت تعريفه على انه " جمموعة األعمال املرتبطة بالبحث، معاجلة و بث امللومة املفيدة للتخط

 ( 1)لألعوان و املتدخلني االقتصاديني لصياغة اسرتاتيجياهتم".

 1الذكاء االقتصادي على انه جمموعة من النشاطات املنسقة للبحث، Francois jukbinkيعرف  -

 الستغالل املعلومات املفيدة من طرف األعوان االقتصاديني. املعاجلة و التوزيع

                                                   
املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر:ذكاء  دور الذكاء االقتصادي يف دعم املعلومة اإلسرتاتيجية، عبد اهلل بلوناس، جمد البوزيدي،  1

. 02، ص 2012األعمال و االقتصاد املعرفة،جامعة الزيتونة األردنية، ابريل   
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ميكن تعريف الذكاء االقتصادي على انه " احلث عن املعلومات ذات الصلة يف سياق االقتصاد، السياسة  -

 ( 1)االجتماعية و احمليطية اليت تستعملها املنظمة لتنفيذ إسرتاتيجية اقتصادية سياسية، اجتماعية و حميطية".

عريف هارولد: " الذكاء االقتصادي حيدد النشاط االقتصادي إلنتاج املعرفة يف خدمة األهداف االقتصادية و ت -

 (2)اإلسرتاتيجية للمنظمة يف سياق قانوين و ذات مصادر مفتوحة". 

: " الذكاء االقتصادي هو فئة واسعة من التطبيقات و التكنولوجيا الالزمة جلمع  Torontaتعرف اجلامعة -

املعلومات و حتليلها و ختزينها، و توفري سبل الوصول إىل البيانات ملساعدة العمالء على حنو أفضل يف 

 ( 2)القرارات التجارية". 

ز أساسا على مجع املعلومات و من خالل ما سبق ميكن أن نستنتج أن الذكاء االقتصادي هو نظام يرتك -

حتليلها و ختزينها من اجل مراقبة حميط املنظمة و اكتشاف الفرص و استغالهلا و مواجهة التهديدات، الشيء 

 الذي يسمح للمنظمة باختاذ قرارات إسرتاتيجية و تعزيز مركزها التنافسي و حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.

 2التطور التاريخي للذكاء االقتصادي: .2

 يف العديد من Braudel Fernandظهرت فكرة الذكاء االقتصادي مع ظهور اقتصاد السوق، و قد أوضح  

                                                   
1Melle Nabila Sahouane la démarche l’intelligence-économique dans l’entreprise, séminaire 
entreprise, séminairede sensibilisation, l’intelligence-économique- et la vaille stratégique Alger-
hotel El Aurassi, algérie le 23.12.2008, P03   

سهام عبد الكرمي، سياسة دعم الذكاء االقتصادي يف املنظمات اجلزائرية، املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر، ذكاء األعمال و 2 
 . 03، عمان، األردن، ص 2012ابريل  26 – 23ردنية، اقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األ
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م، أن املنافسة بني املدن يف مشال 18الدراسات اليت قام هبا حول القوة املتزايدة للمدن التجارية الكبرية يف القرن 

ايطاليا و املدن يف فرلندا كانت بداية اهلجمات التجارية و التجسس االقتصادي و حىت التزوير، كما ظهر أيضا 

مصطلح الذكاء االقتصادي يف الفكر العسكري الذي يعتمد على حتصيل املعلومة مث حتليلها،فربيطانيا يف الفرتة 

 ( 1)حتصل على املعلومات عن منطقة البحر املتوسط و غري ذلك من أسراها يف البندقية. االستعمارية هلا كانت 

و تزايد االهتمام مبفهوم الذكاء االقتصادي يف هناية عشرية الستينات من القرن املاضي بالواليات املتحدة األمريكية 

يف مؤلفته الذكاء التنظيمي، و بالنسبة له فان  Wilins Kyharold م1967و ظهر أول تعريف له يف سنة 

الذكاء االقتصادي يعترب كمجال و سياسة للبحث عن املعلومات هبدف استخدامها يف اختاذ القرارات.و قد 

اعتمد الذكاء االقتصادي يف الواليات املتحدة على دور اإلدارات العمومية يف التعاون مع املؤسسات من اجل 

ا على املعلومات، و من مث الوصول إىل متيز و زيادة املؤسسات الوطنية يف األسواق احمللية حتسني و تأمني حصوهل

و اخلارجية، و خالل عشرية اخلمسينيات استخدم الذكاء االقتصادي لتحقيق املصلحة و التميز الشخصي، و 

طرف الدولة ترتكز على  ذلك هبدف التحكم يف املنافسة، و مع بداية السبعينيات مت تعريف سياسة للتعاون من

و بالنسبة له فان الذكاء اتفاقيات صارمة و جمهودات كبرية للدعم، كوضع القوانني التحضريية و استعمال 

و يف هذا اإلطار  3االقتصادي يعترب كمجال و سياسة للبحث عن املعلومات هبدف استخدامها يف اختاذ القرارات.

اء االقتصادي على اهلدف من استخدامه، و املتمثل يف حتقيق امليزة " يف حتليله ملفهوم الذك M. Porterركز" 

و يف أحسن وقت من اجل اختاذ أفضل  التنافسية، و ذلك من خالل إعطاء معلومة جيدة للشخص املناسب

 قرار.
                                                   

محداين حممد، أمهية الذكاء االقتصادي يف حتسني مالئمة مناخ األعمال و جذب االستثمارات األجنبية، جملة أداء املؤسسات  1
 .05، ص 2012، سنة 02اجلزائرية،العدد
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نظام الذكاء االقتصادي املرتكز على وزارة التجارة الدولية و الصناعة   "  1950أما اليابان فقد طورت يف سنة 

MITI  " و منظمة التجارة اخلارجية اليابانية ،"JITRO  .(1)" إلنعاش االقتصاد 

بالنسبة لفرنسا فقد تأخرت يف االهتمام مبفهوم الذكاء االقتصادي مقارنة مع الواليات املتحدة األمريكية و 

و ذلك بإنشاء الفرع الفرنسي لشركة  1992ث دخل الذكاء االقتصادي حيز االهتمام يف أفريل اليابان، حي

تدخل الدولة يف االهتمام بالذكاء  MARTERأسس تقرير  1994املنافسة و الذكاء املهين، و يف سنة 

هتدف إىل "، و اليت  ADITأنشأت فرنسا وكالة نشر امللومات التكنولوجية " 1992االقتصادي، و يف سنة 

 تقدمي مساعدة تشغيلية و محاية النمو الدويل للمؤسسات الفرنسية.

 عني اليان جويل كمسؤول أعلى للذكاء االقتصادي يف السكرتارية العامة للدفاع الوطين 2003و يف سنة 

SGDN  .( 2)بواسطة مرسوم قانوين صادر عن رئيس اجلمهورية السابق لفرنسا جاك شرياك
4

 

 الذكاء االقتصادي.مراحل 2.1.1

إن الذكاء االقتصادي هو جمموعة األعمال املرتبطة بالبحث، معاجلة و بث املعلومة لكافة األعوان و املتدخلني 

االقتصاديني لصياغة اسرتاتيجياهتم، و عليه فإهنا تظهر أمهية املعلومة و احلصول عليها من اجل استخدامها و 

 راحل التالية: استغالهلا، فالذكاء االقتصادي يشمل امل

 حتديد احلاجة إىل املعلومة: -1

                                                   
مناخ األعمال و جذب االستثمارات األجنبية، مرجع سبق ذكره، محيداين حممد، أمهية الذكاء االقتصادي يف حتسني مالئمة   1

. 03ص   
 . 04عبد اهلل بلوناس، جمد البوزيدي، دور الذكاء االقتصادي يف دعم املعلومة اإلسرتاتيجية، مرجع سبق ذكره، ص   2 
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مراحل اختاذ القرار و كذا العمليات اليت تقوم هبا املنظمة يف كافة املستويات تتطلب احلصول على املعلومة يف 

الوقت و املكان املناسبني،و كل مستوى يتطلب املعلومة املناسبة و الضرورية، و هو أمر ليس صعب يف اغلب 

و هو ما يتطلب من ،  طلب مهارات عالية: ماهي املعلومة اليت نرغب يف احلصول عليها؟الت، و يتااحل

 (1) املتخصصني يف الذكاء االقتصادي معرفة جيدة بتنظيم املنظمة. 

 مجع املعلومة: -2

هنا يتم اختيار أشكال البحث عن هذه املعلومة من خمتلف املصادر الرمسية كالكتب ووسائل العالم و االتصال، 

بنوك املعطيات و األقراص املضغوطة، و املصادر الغري رمسية اليت تتطلب التعامل مع املعلومة الواردة منها جمهود 

شخصي من الفرد الذي يريد مجع املعلومة و الذي جيب أن يبقى على اتصال بان ينقل هذه املصادر و الشكل 

 املنظمة.املوايل يبني لنا خمتلف مصادر املعلومات اليت حتصل عليها 

 .(: مختلف مصادر المعلومات التي تحصل عليها المنظمة 1.1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

محداين حممد، أمهية الذكاء االقتصادي يف حتسني مالئمة مناخ األعمال و جذب االستثمارات األجنبية، مرجع سبق  المصدر:
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 معاجلة املعلومة: -3

تعترب خطوة مهمة جدا بالنسبة للذكاء االقتصادي، فمعاجلة املعلومة يعتمد أساسا على قيمتها بالنسبة للمنظمة 

 املدى املتوسط و الطويل، خاصة إذا تعلق األمر بالقرارات اإلسرتاتيجية و احلساسة.على 

يعين مبعاجلة املعلومة جتميع كافة البيانات اليت تتحول إىل معطيات بعد املعاجلة أو املعطيات يف حد ذاهتا احملصل 

ة إلجراء املعاجلة، فهي تعطي عليها، و من اجل حتليلها بشكل متجانس، و تعترب ترمجة املعلومة خطوة أساسي

صورة واضحة تساعد يف حتقيق الغرض املنوط منه، حيث أن قيمة املعلومة تتأثر بعدة عوامل ممكن أن تؤدي إىل 

 الفهم اخلاطئ للمعلومة و تفسريها و بالتايل خطأ يف اختاذ القرار، و من أهم أسباب كثرة املعطيات و مدى 

 ( 1)م بالعمليات التالية: مصداقيتها، و هو ما يتطلب القيا

 تقييم البيانات و املعطيات احملصل عليها. -

 استخراج املعطيات ذات اجلدوى من غريها بالنسبة للمنظمة ووضعيتها. -

 حتليل املعطيات. -

 حتويلها إىل شكل مناسب. -

 5نشر املعلومة: -4

معلومات كاملة (، أو يف شكل حيث يتم نشر املعلومات ألعوان الذكاء االقتصادي إما يف شكل غري معاجل ) 

 معلومات مرتبة و منظمة، و عملية النشر تكون إما من خالل املراسالت ) مباشرة حنو املرسل إليه عن طريق

                                                   
1

ملنظمات االعمال املعاصرة، مرجع  لعبداين الياس، ضويفي محزة، الذكاء االسرتاتسجي كالية لدعم و تعزيز القدرة التنافسيةا 
.05سبق ذكره، ص   
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شبكة اإلنرتنت أو باالتصال الشخصي لتقدمي توضيحات عن ما يتم نشره و ذلك لربح الوقت و من اجل 

 6علومات يتم تبويبها و إعطاؤها شارة سرية يفهمها فقط املرسلالتحليل و املصادقة، و من األحسن عند نشر امل

 (1)و املرسل إليه حىت ال يتم العبث باملعلومات اجملمعة. 

راد املنظمة من القيادة ففالقائمني على الذكاء االقتصادي يف املنظمة جيب أن تكون هلم القدرة على إقناع كافة أ

 بضرورة القيام بكافة األعمال باجلودة املطلوبة وهو ميثل إما فرصة للمنظمة يف حتقيق ميزة إىل كافة العمالء،

 تنافسية أو فرصة توسيع أو زيادة حصص سوقية أو غريها.

و تعترب املعلومات ذات تكلفة كبرية سواء استخدمت من طرف املنظمة أو مل تستخدم، لذلك جيب توفريها يف 

 ني من أجل استخدامها حيث تشكل املعلومة أهم متطلبات الذكاء االقتصادي.املكان و الزمان املناسب

 خصائص و عناصر الذكاء االقتصادي: 2.2.1

 خصائص الذكاء االقتصادي:  .1

الذكاء االقتصادي يهتم بدراسة التفاعل التكتيكي و االسرتاتيجي بني كافة مستويات النشاط انطالقا من 

ط ) اجلماعات احمللية (، إىل بلوغ املستوى الوطين ) االسرتاتيجيات املعتمدة لدى املنظمة مرورا باملستوى الوس

 (2)مراكز القرار يف الدولة(، و من بني اخلصائص الرئيسية للذكاء االقتصادي ميكن ذكر ما يلي: 

                                                   
حليمي المية، دور اليقظة اإلسرتاتيجية و الذكاء االقتصادي يف تعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، رسالة     1 

.69، ص 2009ماجستري، جامعة بومرداس، اجلزائر، سنة   
 . 23يف املنظمات اجلزائرية، مرجع سبق ذكره، ص  سهام عبد الكرمي، سياسة دعم الذكاء االقتصادي 2
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 االستخدام االسرتاتيجي و التكتيكي للمعلومات ذات املزايا التنافسية يف اختاذ القرارات. -

 إدارة قوية لتنسيق جهود األعوان االقتصاديني.وجود  -

 وجود عالقات قوية بني املؤسسات، اجلامعات، اإلدارات املركزية و احمللية. -

 إدماج ممارسات تشكيل مجاعات الضغط و التأثري. -

 7إدماج املعارف العلمية، التقنية، االقتصادية، القانونية و اجليوسياسية. -

 اذ القرارات.اعتناء " العاملية " كسلم الخت -

 السرية يف نشر املعلومات و احلصول عليها بطريقة شرعية. -

 ة يف بعديه التكنولوجي و الصناعياهلدف من الذكاء االقتصادي هو محاية الرتاث الوطين خاص -

 (1)و هناك خصائص أخرى للذكاء االقتصادي: 

 تعريف و تقييم املعارف و املفاهيم. -

 تثبيت تكلفة املعلومة و استثمارها.التحكم يف تكنولوجيا املعلومة و  -

 التحكم يف تقنيات اليقظة و املخاطر و شبكات املعلومات. -

 .تطبيق و خلق ثقافة مجاعية للعمل و املعلومة بني كل مستويات اإلدارية -

خلق شبكات عمل للذكاء االقتصادي من خالل ما يعرف بشبكات الذكاء االقتصادي و هذه األخرية  -

 تتميز مبايلي: 

 السرية و التطور احمللي و الدويل 

                                                   
 . 23سهام عبد الكرمي، سياسة دعم الذكاء االقتصادي يف املنظمات اجلزائرية، مرجع سبق ذكره، ص   1
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  شبكة قاعدية بواسطة خلية علمية على أساس اإلنتاج املشرتك للعمليات تتوافق مع حاجات السلطات

 احمللية يف امليدان.

 .قاعدة مجاعية ملعطيات خاصة فقط 

 .وسيلة لليقظة متبادلة 

 عناصر الذكاء االقتصادي:  .2

 عناصر مرتابطة و متكاملة و هي اليقظة اإلسرتاتيجية و األمن و التأثري. يتألف نظام الذكاء االقتصادي من ثالث

(1) 

 اليقظة اإلسرتاتيجية:  -1

تلعب اليقظة اإلسرتاتيجية دورا متكامال يف نظام الذكاء االقتصادي حيث ميكن تلخيص دورها يف أربعة وظائف 

 و هي:

 التوقع: و هو توقعات لنشاط املنافسني أو تغريات احمليط. - أ

توقع و معرفة املنافسني اجلدد و احملتملني، مؤسسات اليت ميكن شرائها و اليت ميكن إقامة  االستكشاف: - ب

 8 شراكة معها من اجل التطوير، اكتشاف فرص يف السوق.

                                                   
خلفاوي مشس ضياء، الذكاء االقتصادي رهان لتسيري املؤسسات احلديثة، امللتقى الدويل السادس حول : الذكاء االقتصادي و  1

 .12، ص 2012نوفمرب  07/  06التنافسية املستدامة يف املنظمات األعمال احلديثة، 
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املراقبة: تطورات عرض املنتجات يف السوق، التطورات التكنولوجية أو طرق اإلنتاج اليت تسمح أو تستهدف  -ج

 النشاط.

التعليم: تعلم خصائص األسواق اجلديدة، أخطاء و جناح اآلخرين ) املنافسني(، مما يسهل تقدير املشاريع،  -د

 وضع أسلوب جديد لتسيري أو بناء نظرة موحدة للمسريين.

ر نالحظ أن نظام اليقظة اإلسرتاتيجية جتمع بني أسلوبني متكاملني: اإلنذار و املتابعة األول ينبه املسئولني للظواه 

  اجلديدة أو البارزة، أما الثاين يسمح بتتبع التطورات.

 احلماية: -2

بالرغم من أن املبادرة تعد من أولويات معظم األعمال املتعلقة بالذكاء االقتصادي ) احلصول و استغالل 

 املعلومات النافعة للمنظمة(، إال أن اجلانب الدفاعي للذكاء االقتصادي ال ميكن جتاهله.

تعريف الذكاء االقتصادي فهو جمموعة النشاطات املتناسقة للبحث و التحليل و التخزين و توزيع  كما تطرقنا يف

املعلومة مث استغالل املعلومة النافعة للمتعاملني االقتصاديني، هذه النشاطات املختلفة تتم من خالل التدابري 

 ظل أفضل شروط النوعية و اآلجال و القانونية مع توفري مجيع ضمانات احلماية الالزمة على ارث املنظمة يف

التكلفة، حيث ميكن تعريف امن املعلومات على انه " جمموعة من الوسائل أو اإلمكانيات النشطة و الدفاعية 

للمنظمة و نشاطاهتا "، و من بني أهم األخطار اليت هتدد األمن املعريف و  أملعلومايتلضمان محاية الرتاث 

 للمنظمة مايلي: أملعلومايت

عمل إداري يف هتريب املعلومة: تتمثل يف التجسس، اقتحام لتنظيم املعلومات، سرقة اجمللدات الداعمة  - أ

 للمعلومة، اعرتاض االتصاالت....اخل.
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ب_ األخطاء الغري إرادية: تتمثل يف الكوارث الطبيعية) الزالزل، الفيضانات...(، احلوادث التقنية ) 

 و عدم الكفاءة ) إدخال األخطاء، حذف البيانات...( انفجار..(، األخطاء بسبب اإلمهال أ

 التأثري: -3

هو استخدام املعلومة بطريقة متكن املنظمة من العمل على بيئتها جلعلها أكثر مالئمة لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية 

ل و هذا و مواجهة التيارات اليت قد تكون ضارة، و للتأثري عدة وسائل أمهها التأثري عن طريق محالت االتصا

التأثري على املستهلك، التأثري باستخدام التفكري أو ما يسمى بالتأثري على قادة الرأي، و أخريا التأثري على طرق 

 (. و الشكل التايل يوضح هذه العناصر:  Bollyingالعمل الضغطي) 

 ( عناصر الذكاء االقتصادي. 2.1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

املؤمتر العلمي السنوي احلادي عشر، مرجع  سهام عبد الكرمي، سياسة دعم الذكاء االقتصادي يف املنظمات اجلزائرية، المصدر:
 .04سبق ذكره، ص

 عناصر الذكاء االقتصادي

 التأثير اليقظة الحماية

 حماية المعلومة

اية املعلومة مح
 اخلاصة باملنظمة ضد

خماطر و التسرب 
الغري إرادي أو ذو 

 النية السيئة

البحث عن 
 المعلومة

البحث، اجلمع، 
املعاجلة، و نشر 

املعلومة من اجل 
 استغالهلا.

 أثر في المحيط

له أثر على بعض 
األعضاء يف احمليط 
للتأثري على احمليط 

 لصاحل املنظمة.
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 الذكاء االقتصادي و اليقظة اإلستراتيجية:  2.1

 . أوجه االختالف بين الذكاء االقتصادي و اليقظة اإلستراتيجية: 1.2.1

 . اليقظة اإلستراتيجية مرحلة من مراحل الذكاء االقتصادي:  1

يؤدي نظريا  إىل الذكاء االقتصادي، فهذا األخري يعتمد اعتمادا وثيقا على  اليقظة ليست فقط هدف و إمنا طريق

 املعلومات و استخدام كل هذه املعلومات من اجل حتقيق أهداف إسرتاتيجية.نتائج اليقظة و اليت دورها مجع 

 (1)": اليقظة ليست إال وسيلة يف حني الذكاء االقتصادي عبارة عن نظام متكامل. Baumardإذ يقول " 

" و من خالل تعريفه يبني أن الذكاء االقتصادي يفوق أعمال اليقظة من خالل وظيفة محاية  Martreأما " 

املمتلكات التنافسية و وظيفة التأثري، أي أن اليقظة هتتم جبمع املعلومات و املصادقة عليها، يف حني الذكاء 

االقتصادي إضافة إىل هذا حياول التأثري على حميطه من خالل ترمجة املعلومات إىل قرارات إسرتاتيجية ذات تأثري 

 ( 1)فعال.

من " الكل " الذي هو الذكاء االقتصادي، هذا ما يعرب عنه الشكل و بالتايل نستنتج أن اليقظة هي " اجلزء " 

 9التايل: 

 

 

                                                   
فياليل امساء، الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة اجملسرت، سنة  1

70، ص 2014 – 2013  
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 .( العالقة بين اليقظة و الذكاء االقتصادي 3.1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 71فياليل أمساء، الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

 الذكاء االقتصادي و اليقظة اإلستراتيجية مفهومان مختلفان:.2

و حسب  األخريةاليقظة و الذكاء االقتصادي يف املؤسسة يكون حسب حالة هذه  أنهذا املدخل يقول 

تتبناها املؤسسة بكل سهولة و بدون تعقيدات فهي ال  أناليقظة ميكن  أنهناك قول يقول  أن إذاختياراهتا هي، 

يلة من اجل تفعيله، إذ أن تتطلب وسائل كبرية يف حني الذكاء االقتصادي نظام يكلف كثريا و يستغرق مدة طو 

رة مع عدم فعاليته يف تغيري سهولة تطبيق راجع لبساطة هذا النظام الذي مهمته االكتشاف و املالحظة املستم

 احمليط، و يف حني الذكاء االقتصادي له مهمة متوقع املؤسسة يف حميطها.

 و هذا االختالف ميكن حتديده من خالل تعريف خاليا اليقظة و خاليا الذكاء

 الذكاء االقتصادي 

 اليقظة اإلستراتيجية

اليقظة التجارية 
 القانونية، التكنولوجية

 السياسية، التسويقية 
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شخص مكلفني بالتيقظ على مستوى حميط املؤسسة، و تنقسم هذه اخللية  15 إىل 5فخلية اليقظة تتكون من 

 (1)اثنني: إىل

  .اخلاليا العملياتية: مسخرة من اجل محاية حميط خاص ) البحث، املنافسة، الثقافة.....( . أ

: مسخرة من أجل حتقيق يقظة عامة و تأسيس روابط حتليل و تنسيق بني احمليطات اإلسرتاتيجيةاخلاليا  . ب

 اخلاصة احملروسة.

كلفني بالتدخل يف احمليط حلساب املؤسسة من شخص م 30 إىل 5يف حني خلية الذكاء ميكن أن تتكون من 

 و بالتايل عالقته باحمليط هي عالقة تفاعل. التأثريخالل نشاطات الضغط و 

كل ما ذكر سابقا من خالل املدخل بني لنا أن اليقظة هي أبسط و أقل تكلفة من الذكاء إال أن هناك رأي 

 يعكس هذا و دليله كالتايل: 

" اليقظة و من خالل الكمية الكبرية من املعلومات اجملمعة، و مراقبتها للمنظمة،  Pascal Frionإذ يقول " 

 تأخر كثريا عملية اختاذ القرارات الن اليقظني ينتظرون أحسن معلومة ممكنة قبل تقدمي تقريراهتم.

ايل يكون إال أن الذكاء االقتصادي هو بالعكس حالة دقيقة و منظمة لرد فعل على إسرتاتيجية معدة، و بالت

 االندفاع للبحث املكثف، و لكن بوقت حمدد للحصول على املعلومة اإلسرتاتيجية.

 10و بالنسبة للمؤسسات حاليا تتخلص من اليقظة و تتوجه حنو نشاطات أكثر فعالية، فاليقظة جتيب على 

 حاجات املعلومة يف حني الذكاء االقتصادي جييب على حاجات القرارات.

                                                   
73..72املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مرجع سبق ذكره، ص فياليل أمساء، الذكاء االقتصادي يف  1  
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 االختالف بني اليقظة و الذكاء االقتصادي من خالل اجلدول التايل:  كن تلخيص جوانبميو 

 ( جوانب االختالف بين اليقظة اإلستراتيجية و الذكاء االقتصادي. 1.1الجدول رقم ) 

 اليقظة اإلسرتاتيجية الذكاء االقتصادي 

 من املعلومة تأيت اإلسرتاتيجية من اإلسرتاتيجية تأيت احلاجة للمعلومة

 البحث عن املعلومة املمكنة عن املعلومة الضروريةالبحث 

 استقبال املعارف املساعدة على القرار

 وظيفة املختصني فكر عام

 البحث عن جتارب مع املوضوع املقدم معاينة عينات املعلومة

 املعلومة هلا شكل ثابت  املعلومة هلا شكل ديناميكي

 املالحظة و التوقعتقنيات  متوقع اسرتاتيجي و هجومي قانوين

 معاجلة مباشرة و متركز اجلهود معاجلة غري مباشرة و تقسيم اجلهود 

 رهان املؤسسة  رهان األعوان و الصاحل العام

 74فياليل أمساء، الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مرجع سبق ذكره، ص املصدر : 

 . أنواع اليقظة اإلستراتيجية: 2.2.1

(1): ميكننا تقسيم أنواع اليقظة إىل ما يلي   
11

 

 

                                                   
1

.58..55فياليل أمساء، الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مرجع سبق ذكره، ص    



مدخل للذكاء االقتصادي و تدويل منتج املؤسسة       الفصل األول  
 

 
23 

 اليقظة التنافسية: .1

اليقظة التنافسية أو االستعالم التنافسي هي النشاط الذي من خالله تتعرف املؤسسة على منافسيها احلاليني   

املؤسسة املنافسة. وهذا من خالل مجع املعلومات واحملصل عليها واحملتملني وهي هتتم أيضا بالبيئة اليت تتطور فيها 

من حتليل الصناعة وحتليل املنافسة )نقاط القوة ونقاط الضعف(، مث حتليلها، الستخراج النتائج وتطبيقها يف اختاذ 

 القرار باملؤسسة.

، أهداف املنافس اجلديدة ،نافسإسرتاتيجية امل ،وهتدف اليقظة التنافسية إىل معرفة: األداء احلالية للمنافس   

 الفرضيات اليت حتكم عمل وقرارات املنافس. ،قدرات املنافس

 وتعمل اليقظة التنافسية على حبث وفهم كل ما له عالقة باملؤسسة املنافسة وهذا من خالل معرفة مثال:    

 :احلصص السوقية.التشكيلة الكاملة، القطاعات السوقية املغطاة،  منتجات املؤسسة املنافسة 

 .تقنية البيع والتوزيع: شبكة التوزيع، خطة التوزيع، األسعار املطبقة 

 :شبكة املوردين، املقاولني، العالقة مع باقي األعوان. الشركاء 

 :نظام اإلنتاج، املواد واملهارات املستعملة، تكلفة اإلنتاج. اإلنتاج 

 سجلة.البحث والتطوير: التكنولوجيات وبراءات االخرتاع امل 

حيث هناك عدة متغريات  ،وترتبط املعلومات اجملمعة بشكل قوي حبدة املنافسة ضمن القطاع اليت تنشط فيه املؤسسة  

 اليت من شأهنا الرفع من درجة حدة املنافسة، وخاصة عندما يكون:

 لذلك يكون من الصعب  ،عدد كبري ومتوازن من املنافسني: ال يوجد رائد حقيقي يلعب دور املنسق

 مراقبة مجيع املنافسني يف وقت واحد، وهلذا يكون من الفعالية هو مراقبة حصص السوق.

 .منو القطاع بطيء: جيب مراقبة منو القطاع ومقارنتها بنمو قطاعات املنافسني 
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  يتم تغطية ارتفاع التكاليف الثابتة: تدفع هذه الوضعية املؤسسات إىل بيع منتجاهتا بأية طريقة، حىت

 التكاليف الثابتة.

  عدم التميز يف املنتجات: عندما ينظر للمنتج على أنه من الضروريات األولية، عندها يستند اختيار

 املشرتي على السعر وجودة اخلدمة املقدمة.

 .اختالف املنافسني: جيب معرفة االسرتاتيجيات املعتمدة من قبل املنافسني 

 ألمر بتحديد احلواجز الرئيسية، أو االستفادة من رفع احلواجز للخروج حواجز اخلروج مرتفعة: يتعلق ا

 من قطاع غري مربح.

 .حواجز اخلروج ضعيفة: املراقبة الدائمة للداخلني اجلدد  

 اليقظة التكنولوجية: .2

كل   تشري اليقظة التكنولوجية إىل اجلهود املبذولة من قبل املؤسسة وكذا الوسائل املسخرة هبدف الكشف عن   

 التطورات املستجدات احلاصلة يف ميدان التقيات والتكنولوجيات واليت هتم املؤسسة حاليا أو مستقبال.

 وتتمثل اليقظة التكنولوجية يف:  

 .مجع املعلومات التقنية التكنولوجية الستغالهلا يف اإلبداعات التكنولوجية 

 .حتديد التقنيات أو التكنولوجيات املتبعة من طرف املنافس 

 ظهور مواد  ،اإلبداع يف السلع واخلدمات ،االهتمام بالتطور التكنولوجي مبا فيه االكتشافات العلمية

  ومفاهيم جديدة.

 اليقظة التجارية: .3

:" آذان وعيون املؤسسة نظرا التصاالهتم املباشرة مع بأهنمهي عموما هتتم باملوردين والزبائن حبيث يعرب عنهم    

  وكذا املنافسني" .الزبائن واملوزعني 
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 اليقظة االجتماعية: .4

وتتمثل يف حتديد ومالحظة كل الظواهر االجتماعية مثل: الصراعات االجتماعية، املعارضات الدينية والعرفية،    

سوء التفاهم بني األجيال، التمسك بالتقاليد. وكل ما يستوقف انتباه الَتيقِّظ ويهدد من سالمة أو يعزز من 

 ظيمي.التناسق التن

وهتدف اليقظة االجتماعية إىل التحذير أو احلد من اآلثار السلبية للعراقيل يف العالقات القائمة بني املؤسسة   

، مناخ اجتماعي سليم يساهم يف جعل املبادالت جيدة بني أفراد اجلماعة "وعماهلا، كما متنح ملسريي املؤسسة

 ."الوسيلة لتأكيد الفعالية التنظيمية ،ملسهولة معاجلة املشاكل الداخلية كإعادة تنظيم الع

 :اإلسرتاتيجيةاليقظة  .5

إىل البحث عن املعلومة عن طريق يقظة ثابتة ومراقبة دائمة للبيئة وهذا ألهداف  اإلسرتاتيجيةتشري اليقظة   

إىل خلق الفرص واخلفض من حاالت عدم التأكد للمؤسسة، وخاصة  اإلسرتاتيجيةوهتدف اليقظة  ،إسرتاتيجية

 عند احلد من االختالالت اليت قد حتدث يف تطور بيئتها االجتماعية، االقتصادية، والتكنولوجي.

 اليقظة البيئية: .6

كاليقظة التشريعية، وختص ما تبقى من عناصر يف بيئة املؤسسة واليت مل تأخذها األنواع السابقة بعني االعتبار    

و يعترب تطبيق اليقظة البيئية مهمة صعبة  املالية، السياسية، اجليوسياسية اليقظة اخلاصة بعلم البيئة اليقظة الثقافية.

باملؤسسة التعامل مع املعلومات  جبدربالنسبة للمؤسسة مبا أنه يتعلق األمر جبانب واسع من البيئة املتبقية، وعليه 

كبرية من حيث حتليلها ومعاجلتها وإرساهلا ملتخذي القرار حىت حيددوا بدورهم املعلومة األساسية يف املنتقاة بعناية  

 عملية اليقظة هذه.
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 الفرنسي(: ،األمريكي البياني،فولد، . نماذج الذكاء االقتصادي ) 3.2.1

بني النماذج املعروفة الرائدة يف تعترب هذه النماذج نظام جلمع املعلومات االقتصادية،الصناعية و التكنولوجية ومن 

  (1): هذا اجملال نذكر أمهها

 ": Fuld  وسائل الذكاء االقتصادي "منوذج فولد -1

لقد هيأت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كافة الظروف لنمو عمليات الذكاء االقتصادي يف العامل. حيث أدى 

و التحليل إىل تبين الذكاء االقتصادي من قبل  التزايد السريع يف عدد احلواسيب اآللية وطرق مجع املعلومات

خمتلف املؤسسات و اهليأة عامة أو خاصة. ومن بني املؤسسات اليت عملت على إجياد مناذج للذكاء 

 ، يضم هذا النموذج ست أدوات وهي على التوايل:Fuld (1995)  االقتصادي،نذكر منوذج فولد

بالتنبؤ بقرارات هؤالء وحتديد العوامل اليت تؤثر على إجراءات اختاذ ملمح نوايا و قدرات املسريين :يسمح  .1

األخذ بعني االعتبار سبعة حمددات هي: أمناط  و إلعداد امللمح النفسي لصاحب القرار، جيب، القرار لديهم

ليل هذه كما يتم حت  ،امليوالت والقرارات السابقة التوجهات، الكفاءات، املسارات املهنية، الثقافات، القيادة،

من وجهة نظر التكاليف و التكنولوجيا املتاحة، اإلدارة و  احملددات يف ظل مناخ املؤسسة احلايل واملستقبلي،

 العمليات.

يقصد هبا عملية دراسة و تبين املمارسات األفضل من بني املمارسات  (Benchmarking): البانشماركينغ .2

تكلفة و أوفر يف  اليت تتبعها املنظمات )الشركات( األخرى لتحسني االجناز و األداء يف الشركة نفسها. و هذا أقل

 12الوقت و جينب األخطاء اليت وقعت فيها تلك الشركات أو املنظمات، و بالتايل عدم اخرتاع

 

 
                                                   

.55..50فياليل أمساء، الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مرجع سبق ذكره، ص  1  
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 طريقة اخرتعها اآلخرون و جربوها.

: ويقصد من ذلك حماولة معرفة خمتلف نقاط القوة والضعف وكذا الفرص و املستقبلية اإلسرتاتيجيةحتليل  .3

 ،SWOTوهو نفس النموذج املعروف يف جمال التحليل االسرتاتيجي باسم ، التهديدات اليت حتيط باملؤسسة

 وتسمح نتائج هذا التحليل بتحديد توجه اسرتاتيجي و حماور أولية للتدخل. 

 حتليل القوى احمليطية األربع للمؤسسة وهي على التوايل Fuld: يقرتح منوذج توقع االسرتاتيجيات التنافسية .4

الزبائن)منو عائدات  التغريات يف قطاع النشاط)عمليات الضم و الدعم( و أخريا التكنولوجيا، اللوائح والتنظيمات،

منوذج االستجابة للمنافسة الذي  وهناك طرق أخرى يف هذا اجملال منها: القوى اخلمسة لبورتر، ،االستهالك(

 يقضي بتقييم خمتلف االستجابات للمنافسة باستعمال عدة تقنيات منها الطرق التقليدية لتحليل املنافسة،

 املالحظون(.   )مقابالت األخصائيني، النماذج الرياضية والطرق النوعية املماثلة،

ويقصد بذلك متابعة  ،Timelining يف هذا اإلطار ما يسمى بـ Fuld: يقرتح جديد منتج إدخالتوقع . 5

 النشاطات العملياتية للمؤسسات و التعرف على املعلومات الناجتة وحتليلها.

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

 البنايات والتجهيزات و التكاليف اإلدارية.  الرتكيز على العوامل احلرجة كشراء املعدات،

تطور طرق خاصة هبا يف هذا اجملال وذلك متاشيا مع  هليأتاوجتدر اإلشارة هنا إىل أن كل نوع من املؤسسات و 

 دخلها. طبيعة نشاطاهتا وجماالت ت

 النظام الياباين :  -2

انتقل اليابانيون يف كثري من القطاعات الصناعية من عملية التقليد إىل االبتكار عن طريق التكامل بني الذكاء 

 االقتصادي و املنافسة يف جال البحث و التطوير ، و فتح حصص يف السوق اخلارجي .
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الكبري باملعلومة كأداة إسرتاجتية اليت تتحقق من خالل حجم إن نظام الذكاء االقتصادي الياباين يتسم باالهتمام 

من رقم أعمال املؤسسات يستثمر يف جمال الذكاء   %1,5ت يف هذا القطاع ، حيث حوايل االستثمارا

من وقتها يف هذا اجملال . و تعتمد املؤسسات اليابانية على اجلامعات اليابانية   %4إىل  3االقتصادي و يستغرق 

(Sogo Shoshas إلمدادها باملعلومات ، و هذا ما يفسر االستثمار املنظم للمنشورات و قواعد البيانات ، و )

 .التزام اليابان باملعارض التجارية و االجتماعات و البعثات

 التايل:كما يوضحه الشكل -إن الذكاء االقتصادي يف النظام الياباين

 ( الذكاء االقتصادي في النظام الياباني. 4.1الشكل رقم ) 

 

 52فياليل أمساء، الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:
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ت اليابانية ( و اليت يتمثل دورها األساسي يف مساعدة املؤسساMITIيتمركز يف وزارة التجارة الدولية و الصناعة )

اليت متول ، الشركات التجارية العظمى لوزارة كل من اجلامعات اليابانية، كما يرتبط هبذه اتوجيهها و إعالمهاو 

و قد اعد هذا النظام ، ، املنظمات املهنية و اهليئات اإلدارية ذات الطابع البحثي و العلميمراكز البحث و التطوير

لموارد اليت تسمح خبلق القيمة تتبىن سياسة متكاملة إليفاد لفائدة املؤسسات وفقا لقاعدة أن اإلدارة اجليدة ل

، و استقبال املتدربني األجانب و مطالبة هؤالء بإعداد تقارير حول املتدربني اليابانيني إىل اخلارجاملرتبصني و 

 .مهامهم 

ليت متيل إىل الثقافة ا و حيظى عنصر الثقافة بأمهية كبرية باعتبارها حمرك ألداء النظام الذي يفسر جناح اليابان

 .اجلماعية

 إن إجراءات يقظة املؤسسات اليابانية تتمثل يف ثالث مميزات أساسية هي :

 . تدفقات أفقية للمعلومات اليت تعكس عدم مركزية اإلبداع 

 ( البحث عن الزيادةredondance. يف مجع املعلومة ) 

 . استثمارات مهمة خمصصة جلمع املعلومات و نشرها 

هذا النظام يقوم على الوزارة األوىل و الوزارات االقتصادية و عامل األعمال الذي يساهم يف حتديد  نستنتج أن

( اليت تساهم يف تطوير البحث و Think Tanks، و أخريا هيئات التفكري )رتاجتية العامة و الشاملة للبالداإلس

 .الدراسة املقارنة و التكنولوجية إدماج التطوير و اإلبداع عن طريق

 النظام األمريكي: -3

لقد عرف املشهد األمريكي يف جمال الذكاء االقتصادي حتوال كبريا يف عقد التسعينات من القرن السابق تبعا 

 للعديد من التحوالت الدولية من بينها حجم التنمية االقتصادية اليت حققها كل من اليابان و أوربا باعتبارمها

األمريكية منافسة شديدة من  على سبيل املثال واجهت شركة "بوينغ" ونافسني رئيسيني للواليات املتحدة، م
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و هبذا عمل ( من قبل حمطة "أريان" للفضاء، NASA)  طرف "أيرباص"، و اإلدارة األمريكية للطريان و الفضاء

 األمريكيون على إجياد سوق رائجة للمعلومات و اليت أصبحت رائدة فيما بعد.

املعلومات كالسماسرة، اجلامعات، هيئات البحث و التفكري،  متعاملنييدة من إذ تضم هذه السوق أنواعا عد

أما اهلدف األساسي لعملية الذكاء االقتصادي يف الواليات املتحدة فيتمثل يف  ،، هيئات األمن اخلاصةاملكتبات

 دعم التأثري و عمل مجاعات الضغط لتحقيق أهداف املصلحة العامة يف الداخل كما يف اخلارج.

، و طنية ذات األولوية بالنسبة للبلد، تشرتك كافة اهليئات و املؤسسات يف إعداد  اإلسرتاجتية الو باإلضافة إىل ذلك

 :التايلالتخطيط لتنفيذها وفقا آلليات عمل حمكمة الدقة كما يوضح الشكل 

 الذكاء االقتصادي في النظام األمريكي.(  5.1الشكل رقم ) 

 
 53فياليل أمساء، الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:
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 و ضمن هذا اإلطار تندرج أهداف فرعية منها :

 .تسهيل عملية احلصول على املعلومات ذات القيمة االقتصادية و اإلسرتاجتية للجميع 

 .دعم و حتسني التالحم الوطين 

 رد بغرض التحكم يف تكنولوجيا املعلومات.تقليص هدر املوا 

  إعادة التفكري يف محاية الشبكة الوطنية للمعلومات 

و لتحقيق هذه األهداف تعمل املؤسسات يف أمريكا حول املركز الرئيسي هلذا النظام و هو البيت األبيض و 

خاصة بكل سوق يتم اعتبارها   (war roomاجمللس األمن القومي حيث يتم تشكيل ما يسمى بغرفة احلرب )

 إسرتاجتية و ذلك جلمع و تركيز و توزيع املعلومات اخلاصة هبا بني األعوان االقتصاديني العموميني و اخلواص .

  Krollو   Pinkertonو ما ميكن مالحظته على هذا النظام تبنيه لنشاط الوكاالت اخلاصة لالستعالمات مثل 

و الذي يعترب تأسيسه ثورة  1993لس االقتصادي الوطين الذي أسس سنة كما توجد هيئات مركزية أخرى كاجمل

 يف جمال تقدمي الدعم و االستشارة ملختلف اهليئات.

و تتميز شركات الذكاء االقتصادي األمريكية حبجمها الضخم و املمتد إىل كافة أحناء العامل، و تستخدم طاقات 

أجري موزعني  6000-5000اليت توظف ما بني  Kroll International و مثال ذلك مؤسسة ،و بشرية هائلة

تعمل هذه املؤسسة على و  ،مليار دوالر سنويا 10، و حتقق رقم أعمال يقدر حبوايل مكتب حول العامل 60 على

التحقق  ،االستعالمات، األعمال و التحقيقات حتليل اخلطر االقتصادي والتجاري بناء على العوامل الستة التالية:

التحليل االسرتاجتي  ، املساعدة القضائية وامن شبكات املعلومات ،من السوابق املهنية، خدمات األمن و احلماية

 .و التنافسي

 النظام الفرنسي : -4
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، يتميز النظام الفرنسي بوجود دور قوي للحكومة يف ميدان الذكاء االقتصادي  إىل على عكس النظامني السابقني

، باإلضافة يف فرنسا تتغلب على كل ماهو خاص لعمومية الكربى كما أن املبادرات العموميةجانب املؤسسات ا

 :الفرنسي رهني عائقني أساسني مها إىل ذلك يبقى النموذج

  ( خاصة يف مرحلة وزير أول –العائق الدستوري: حبكم و جود ثنائية احلكم يف اجلهاز التنفيذي )رئيس اجلمهورية

ا يؤخذ على تركيبة الوزارات ضعفها يف جتسيد آليات اليقظة و الذكاء االقتصادي و حىت يف كم  التعايش السياسي،

 إبراز اإلرادة يف التغيري.

  العائق الثقايف: و قد نتج عن ظواهر االنتماء احلزيب و املرجعيات الثقافية و الفكرية ملختلف أسالك املوظفني و

ن ثقافة الدبلومات املمنوحة يف خمتلف املدارس العليا و اجلامعات ظاهرة إخفاء املعلومات و التحفظ عليها كما إ

، و بالتايل ضعف الثقافة املشرتكة و الرغبة يف دم التجانس يف الثقافات اإلداريةيف فرنسا تكرس نوعا من ع

على جلب الذكاء البشري   (Fondationsباهليئات ) ىإىل ذلك عدم قدرة ما يسم  اضافةالتحديث و التطوير 

اخلارجي و استخدامه يف إقامة آليات الذكاء االقتصادي و االستفادة منه على حنو ما هو جاري العمل به يف 

 .يف الواليات املتحدة أو اليابان مؤسسات و هيئات التفكري

يف حني توجد  ،من الناتج الداخلي اخلام %  0,09 هيئة ال تتلقى إال 473توجد بفرنسا  على سبيل املثال

و قد  ،يف أملانيا 2000هيئة يف بريطانيا و  3000منه يف أمريكا و  % 1 ,2هيئة من هذا النوع تتلقى  1200

 Carayonعند نشر تقرير  1995تعالت األصوات إلصالح نظام الذكاء االقتصادي يف فرنسا انطالقا من سنة 

تصادي وفقا للخصوصيات نظام للذكاء االق Carayonلقد اقرتح ، و Mertere، ومن بعدها تقرير نائب 

 التايل: الفرنسية كما هو موضح يف الشكل
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 ( الذكاء االقتصادي في النظام الفرنسي. 6.1الشكل رقم )

 
 54فياليل أمساء، الذكاء االقتصادي يف املؤسسة اجلزائرية: الواقع و اجملهودات، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

يتضح من هذا الشكل أن املؤسستني اهلامتني يف هذا النظام مها على التوايل األمانة العامة للتنسيق بني الوزارات 

(SGCI)  ( و األمانة العامة للدفاع القوميSGDN)  و كالمهما حتت سلطة الوزير األول. 

املستوى اإلقليمي )اجلماعات احمللية كما اقرتح التقرير تطوير الذكاء االقتصادي و عمليات البحث و التطوير على 

وهي مؤسسة عمومية كما مت   (ADITمت ذلك بإنشاء وكالة نشر املعلومات التكنولوجيا ) ،( و القطاع اخلاص
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و اليت تقدم خدماهتا ملؤسسات   (CEISاستحداث شركة خاصة تسمى الشركة األوربية للذكاء االسرتاجتي )

 صناعية فرنسية و أوروبية .

على دعم تعليم الذكاء االقتصادي مما أتاح الفرصة لبعض املدارس العليا للتجارة بفرنسا  Martreتقرير  كم أحل

 (.HECلتقدمي دروس يف الذكاء االقتصادي على غرار جمموعة الدراسات التجارية العليا )

عات احمللية )الدوائر و مما يلفت النظر هو تبين فكرة دعم الذكاء االقتصادي إقليميا بضمان تدخل أحسن للجما

و اهلدف املتوخى  ،اإلدارية و البلديات( و ذلك لصاحل املؤسسات الكبرية و الصغرية اليت تنشط يف هذه األقاليم

من ذلك هو حتويل مهارات مؤسسات الذكاء االقتصادي يف هذه املؤسسات و مساعدهتا على جتاوز العوائق 

  .يرلتحسني اإلنتاج و دعم التنافسية و التصد

 مدخل إلى تدويل المنتجات -2

( أمهية كبرية، خاصة بعد تعقد معادلة الصراع و  Internationalisationاكتسبت قضايا التدويل ) 

املنافسة على القمة االقتصادية على الصعيد الدويل، و كذلك تعاظم التوجهات املرتبطة بتبين برامج اخلصخصة، و 

 متطلبات االيزو و اجلات، و غريها. و يف هذا السياق.

 التدويل: أساسيات حول 1.2

 : مفهوم التدويل و عوامله.1.1.2

 ريف تدويل المؤسسات:تع. 1
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 متعدد اقتصاديا مفهوما باعتباره التدويل، لظاهرة موحد تعريف حتديد حول الباحثني بني واضح اختالف هناك

 اجلغرايف التوسع عملية":هو التدويل بأن يرى " Ruzzier "أمثال الباحثني فبعض جوانبه، خمتلف بني األبعاد

 . "الوطنية احلدود خارج االقتصادية لألنشطة

 اليت املختلفة املهارات من مزيج على تقوم متتابعة مراحل أو عملية":هو التدويل بأن اآلخر البعض يرى و -

(1)"الدولية األسواق يف تدرجييا اخلربة باكتساب للمؤسسة تسمح اليت و عليها، تسيطر اليت أو املؤسسة متتلكها
13 

 من الشركة متكن اليت اخلطوات من جمموعة من تتألف عملية":هو التدويل فإن" Gankema "حسب و -

 دوليا، نشاطا املؤسسة نشاط جعل":التدويل آخرون يعترب و هذا ،  "اخلارجية األسواق يف بانتظام منتجاهتا تسويق

(1)".الدويل السوق إىل الوطين السوق من االنتقال أو الوطنية، احلدود يتجاوز أو
 

  غري بطريقة أو عشوائيا الدولية األسواق تقتحم ال املؤسسات بأن يتبني السابقة التعاريف قراءة خالل من و

 نفسيا و جغرافيا متقاربة خصائص له سوق استغالل خالل من املكتسبة باخلربة إما مترين، من بد ال بل مدروسة،

 تسمح متتالية مراحل من مكونة عملية هو فالتدويل وكالء، أو وسطاء طرف من أو احمللي، السوق من

 (2).األجنبية األسواق يف تدرجييا اخلربة باكتساب للمؤسسة

 عوامل التدويل:  .2

                                                   
خبلفة عفراء، تدويل النشاط البنكي، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص املؤسسة البنكية، املركز اجلامعي مصطفى  1

 .45...38، ص  2006/2007اسطنبويل، معسكر، دفعة 

خماطر الفشل، جملة أداء  شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح و 2
 .108..107، ص 2013، سنة 04املؤسسات اجلزائرية العدد 
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 كل طبيعة و حميط باختالف ختتلف اليت و العوامل من جمموعة التدويل يف للتفكري املؤسسة يدفع ما عادة

 (2):فمنها مؤسسة

 اخلارجية األسواق عن للبحث هبا تدفع باملؤسسة داخلية عوامل يف التجارية العوامل تتمثل :التجارية العوامل

 :منها نذكر حبتة جتارية ألسباب ذلك و

عبور منطقة يف تكون كأن الدولية، السوق من قريب موقع يف الشركة تكون فقد :الدولية األسواق من القرب 

 و الدويل، التسويق حنو للتوجه إضافيا حافزا الشركة هلذه تعطي حرة سوق يف نشاطها مقر يقع أو دويل، تقاطع أو

 مشكلة ميثلد البع عائق يعد مل لدرجة نسبيا قريبة األسواق كل أصبحت النقل، و االتصاالت وسائل تطور مع

 .الدولية األسواق حنو التوجه قرار اختاذ عند كربى

و املنتجني كثرة نتيجة ما خلدمة أو ما ملنتج السوق تشبع األحيان من كثري يف حيدث :احمللية السوق تشبع 

 جهة من هلا يسمح مما األجنبية األسواق يف آخر سوق عن البحث إىل بالتفكري باملؤسسة يدفع مما املستوردين

 اليت أو احمللي السوق يف املفقودة احلصص تعويض أخرى جهة من و املبيعات زيادة خالل من املؤسسة بتطوير

 .الوقت مرور مع ستفقدها

 اليت أو احمللي السوق يف املفقودة احلصص تعويض أخرى جهة من و املبيعات زيادة خالل من املؤسسة بتطوير

 .الوقت مرور مع ستفقدها

البحث على املؤسسة جيرب مما مومسيا عليها الطلب يكون اخلدمات و املنتجات بعض :احمللية السوق مومسية 

 .املومسية التذبذبات لتعديل دولية أسواق عن

مرحلة كل و رئيسية مراحل بأربعة حياته دورة يف مير املنتج أن عليه املتعارف من :دوليا املنتج حياة دورة متديد 

 املبتكرة املؤسسة التقدمي مرحلة ففي املراحل، هذه يتبع املؤسسة لتدويل بالنسبة كذلك معينة، إسرتاتيجية تتطلب

  يبدأ حيث التطور و للبحث املسخرة اجملهودات عن الناتج التكنولوجي التقدم على تستحوذ اليت و
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  املرحلة يف و باخلارج، اإلنتاج إىل االنتقال يتم النضج مرحلة يف و االبتكار، به مت الذي البلد من التصدير

 التصدير إعادة مث الضرائب و العاملة اليد كاخنفاض حمفزات هبا اليت الدول يف اإلنتاج تبدأ التدهور هي و املوالية

 تتطلب اليت املنتجات كثريا يناسب هذا فإن زميله و" Nathalie "حسب و .األصل البلد إىل

 .عالية تكنولوجيا

 تكاليف ختفيض يف الدولية األسواق اقتحام يف التفكري يف باملؤسسة تدفع اليت املالية العوامل متثل :المالية العوامل

 .التطوير و البحث استثمارات إهالك إىل باإلضافة احلجم وفورات عن البحث و اإلنتاج

 الداخلية اخلاصة العوامل عن "Cavusgil" et "Nevin" من كل كشف السياق هذا يف :الداخلية العوامل

 على الصادرات تأثري حول الشركة إدارة توقعات :هي و الدولية األسواق على انفتاحها سلوك تفسر اليت بالشركة

  للشركة األمان بتوفري ارتباطها مدى و اإلدارة آمال للشركة،و املتاحة التفضيلية املزايا منوها،

 ميكن و عليها، الرتكيز جيب حامسة رئيسية أخرى بعوامل تتأثر التدويل قرار اختاذ عملية أن سبق ملا يضاف

 أو املنتج خصائص تشمل اليت و الشرطية العوامل تضم األوىل اجملموعة جمموعات، ثالث إىل العوامل هذه تصنيف

 مع الدولية العالقات و اإلنتاج تكاليف و املوارد مثل املضيفة للدولة املميزة اخلصائص ،)مثال حداثتها( السلعة

 املركز و للشركة املميزة اخلصائص أمهها من اليت و الدافعة العوامل فتشمل الثانية اجملموعة أما األخرى، الدول

 املميزة اخلصائص اإلدارة، نظم االستثمار، كسياسات احلاكمة العوامل الثالثة اجملموعة تضم بينما التنافسي،

 العوامل إىل باإلضافة ،)الدولة تقدمها اليت الضمانات و املال رأس لتصدير تشجيعها سياسات( األم للدولة

 (1) .الدولية

 : المؤسسات و تصنيفاته تدويل استراتيجيات.3.2.1

 . استراتيجيات التدويل:1
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(1) :يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات تدويل أمام املتاحة اإلسرتاتيجية اخليارات أهم إمجال ميكن
 14 

 فيه، تتخصص حمدد جمال يف املؤسسة إمكانيات تركيز إىل اإلسرتاتيجية هذه تشري :التركيز إستراتيجية  .1

 سوق إىل منتجاهتا تقدم أو العمالء، من معني نوع خدمة يف تتخصص أو املنتجات، من واحدا نوعا فتنتج 

 15باإلضافة املنتج من الزبائن توقعات :  يلي ما اإلسرتاتيجية هذه تطبيق عند االعتبار بعني األخذ ينبغي و معني، 

 القيمة بسرعة؛ للتقليد قابل غري التميز هذا يكون أن مراعاة التميز جيب عنصر اختيار عند األساسية؛ وظيفته إىل

  اليت و املشرتي جلذب احملتملة التحفيز عوامل بتحديد ذلك و ينتظر كان مما أكثر املستهلك سيجدها اليت

 .منافسيه عند متوفرة غري تكون و الدويل، املسوق يوفرها

 األعمال من جديد ميدان يف الدخول املؤسسة إدارة ختتار أن اإلسرتاتيجية هذه تعين :التنويع إستراتيجية -2

 إسرتاتيجية إىل املتوسطة و الصغرية املؤسسات تلجأ و هبا، تقوم كانت اليت باألعمال مرتبط أو متاما خمتلف

 أو النمو فرص من القليل يقدم أو الكثري يقدم ال املؤسسة إليه تنتمي الذي الصناعي اجملال كان إذا التنويع،

 ككل السوق يف املنتج على الطلب أن مبعىن السوق، تدهور أو املنافسة شدة بسبب إما حيدث هذا و املردودية،

 قد فالتنويع األوىل، مراحله يف عليه كان مثلما إليه حاجة يف يعد مل املستهلك أن و األخرية، مراحله إىل وصل

 (1) . عنه خروجا أو األصلي للنشاط امتدادا يكون

                                                   
شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح و خماطر الفشل، مرجع سبق  1

 . 108ذكره، ص 

 
ملتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح و خماطر الفشل، شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل املؤسسات الصغرية و ا 1

 . 108مرجع سبق ذكره، ص 
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 تصنيفات التدويل: . 2

 تضم عمليات التدويل كل من:

 تعتمده واملؤسسات و ينقسم اىل:التصدير: و الذي ميثل أكرب نسبة من نسب تدويل النشاط الذي -1

 التصدير املباشر: أي العالقة املباشرة مع املستوردين. -

 التصدير الغري املباشر: و يكون عن طريق -

 .16 منح رخص لوكالء معتمدين خارج الوطن 

 االستعانة مبكاتب الدولية و املؤسسات املتخصصة لتوزيع منتوجات املؤسسة يف اخلارج..اخل 

 املباشر و غري املباشر يف الدول األجنبية، و يكون ذلك عن طريقاالستثمار -2

 إنشاء فروع ذات ملكية تامة للمؤسسة يف اخلارج. -

 إنشاء فروع خمتلطة مع مؤسسات حملية يف اخلارج. -

 منح الرخص استغالل و امتيازات ملؤسسات أخرى خارج الوطن ..اخل . -

سنحاول الرتكيز على عمليات التصدير لكوهنا متثل أكرب نسبة من عمليات التدويل، انطالقا من اإلشارة اىل 

بعض املفاهيم النظرية،فقد مشل الفكر االقتصادي عددا من األفكار اليت رأت يف نشاط التصدير أمهية بالغة و 

  (1)دمة و النامية على السواء. اعتباره ركنا أساسيا يف عملية اإلمناء االقتصادي للدول املتق

                                                   
شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح و خماطر الفشل، مرجع سبق  1

 . 108ذكره، ص 
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الصادرات يف الفكر االقتصادي التجاري: أكد التجاريون على أن أحسن وسيلة للجمع و هذا للحصول على -1

أكرب قدر من املعادن النفيسة ) الثروة (لألمة هي التجارة اخلارجية، و بالتايل جيب تسخري كل النشاطات 

 التجارة اخلارجية. االقتصادية األخرى لكي تكون يف خدمة

الصادرات يف الفكر الكالسيكي: الذي نادى باحلرية االقتصادية الكاملة يف جمال التجارة اخلارجية، و عدم -2

 تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية و هو ما خالف الفكر التجاري خبصوص تدخل الدولة.

الصادرات كأحد مكونات الدخل الوطين عن الصادرات يف الفكر االقتصادي احلديث: و ركز على أمهية دور -3

 طريق مسامهاهتا من خالل عمل املضاعف بزيادة الدخل بصورة أكرب من قيمتها املباشرة، و ظهر عدد من

االقتصاديني الذين حيملون وجهة مغايرة ملن سبقهم من االقتصاديني حول " دور الصادرات يف عملية التنمية 

، و هو ما يلخصه اجلدول حول بعض الدراسات  Myrdal.Nurkse.Singer.Marxاالقتصادية"، منهم 

 .التطبيقية للعالقة بني الصادرات و النمو االقتصادي

 ( بعض الدراسات التطبيقية للعالقة بين الصادرات و النمو االقتصادي. 2.1الجدول رقم ) 

 

 النتائج المتغيرات األخرى النموذج االقتصادي البيانات المستخدمة الدراسة
Michaely 

1977 
دولة  41بيانات 

 1950خالل الفترة 
– 1973 

اختيار االرتباط بين 
مستوى دخل الفرد 
من الناتج الوطني 

اإلجمالي و بين نمو 
 الصادرات

النتائج تأكد على  
أهمية إستراتيجية 
 تنمية الصادرات

Balassa 1981  دولة  11بيانات
خالل الفترتين 

-1960الزمنيتين 

تأثير معدل نمو 
الصادرات الحقيقي 

على معدل نمو الناتج 

معدل نمو قوة العمل 
و االستثمارات 
المحلية بالنسبة 

النتائج تؤكد على 
أهمية إستراتيجية 
 تنمية الصادرات



مدخل للذكاء االقتصادي و تدويل منتج املؤسسة       الفصل األول  
 

 
41 

-1967و  1966
1973 

للناتج و االستثمارات  الوطني الحقيقي
األجنبية بالنسبة 

 للناتج
William 1978  33سالسل زمنية ل 

-1960دولة بين 
1974 

تأثير التغير في 
الصادرات على التغير 

في الناتج الداخلي 
 اإلجمالي

 
االستثمارات المباشرة 
 و رأس المال األجنبي

النتائج تؤكد على 
أهمية إستراتيجية 
 تنمية الصادرات

Feder 1983  دولة  21بيانات
خالل الفترة 

1964-1973 

تأثير نمو الصادرات 
 على نمو الناتج

النتائج تؤكد على  
أهمية إستراتيجية 
 تنمية الصادرات

، سنة 01وصاف سعيدي، تنمية الصادرات و النمو االقتصادي يف اجلزائر بني الواقع ة التحديات، جملة الباحث، عدد  المصدر:
 15، ص 2002

، مع 2001أما الدراسات التجريبية املتعلقة مبوضعنا فتشري دراسة أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 

من الصادرات املؤسسات، و متثل  %97الرتكيز على وظيفة التصدير أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة متثل 

ذه املؤسسات تقيم صفقاهتا مع دولة من ه %63من قيمة صادرات الواليات املتحدة، و يف نفس الوقت  30%

أسواق أو أكثر، و هو ما يبني أيضا أن االنفتاح على  5من املؤسسات الكربى تصدر حنو  %54واحدة، بينما 

 األسواق الدولية يتم بطرق خمتلفة من بني حمدداهتا حجم املؤسسة.

أي دولة تسعى  اهتماملعاملي و هو حمل و عليه ميكن القول أن التصدير حيتل مكانة هامة و بارزة يف االقتصاد ا

اقتصاد متفتح، و هذا ما  إىلالتقدم و االزدهار، كما أن التجارة اخلارجية تعترب املنهج الوحيد الذي يؤدي  إىل

أصبحت تسعى اليه كل اقتصاديات دول العامل من بينها اجلزائر اليت تسعى دوما جاهدة للخروج من التبعية 

 ط فيها.االقتصادية اليت تتخب

 :مراحل التدويل .3
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من ناحية االهتمام بغزو األسواق األجنبية، فهنالك مؤسسات تفضل العمل يف  متفاوتةعمليا، هنالك درجات 

، و يف املقابل هنالك العديد من املؤسسات اليت ترغب يف تطوير و اختبار ةاألسواق احمللية ملا متتاز به من بساط

و ذلك هلدف تسريح فائض اإلنتاج من جهة، و جتنب املنافسة من جهة أخرى.  منتجاهتا خارج احلدود الوطنية،

 (1): و يف هذا اإلطار، فإن املؤسسات اليت تتخذ قرار التدويل عادة ما متر مبراحل ميكن حصرها يف النقاط التالية

 لي نتيجة درجة اهتمام ضعيفة من قبل املؤسسات املعنية باألسواق الدولية، مكتفية بتغطية السوق احمل

 17للطلب املتزايد على السلعة.

  معاناة بعض املؤسسات من وجود فائض من السلع اليت مل يتم تصريفها يف األسواق املستهدفة، األمر

الذي يدفعها حملاولة تصريفها يف بعض األسواق الدولية، من خالل بعض املنافذ التوزيعية ) جتار اجلملة 

 ون يف شكل طلبيات.أو التجزئة أو الوكالء...(، و يك

  نظرا للتزايد املستمر يف الفائض من السلع املنتجة، من قبل املؤسسات املعنية، تبدأ إدارة املؤسسات

التفكري جديا يف التصدير التجرييب إلحدى الدول املتقاربة معها ثقافيا و اقتصاديا، مما يكسبها خربة و  

 كفاءة بالتصدير هلذه الدول.

  يف هذه املرحلة من مراحل االهتمام باألسواق الدولية، تبدأ املؤسسات املعنية بدخول أسواق دولية عن

طريق وسطاء حمليني، أو خارجيني معتمدين، ضمن تعاقدات أو ترتيبات تأخذ شكل االلتزام و االرتباط 

سبة يف املزيج التسويقي بتلك األسواق اليت سيتم التصدير إليها، األمر الذي يفرض إجراء تعديالت منا

على السلع اليت سيجري تصديرها لألسواق اخلارجية، مبا يتناسب مع أذواق و إمكانيات و توقعات 

 املستهلكني يف تلك األسواق الدولية املستهدفة.
                                                   

املتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح و خماطر الفشل، مرجع سبق شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل املؤسسات الصغرية و  1
.108ذكره، ص   



مدخل للذكاء االقتصادي و تدويل منتج املؤسسة       الفصل األول  
 

 
43 

  تدرك املؤسسة أشكاال خمتلفة للتواجد يف األسواق اخلارجية لتدعمها أكثر، كمنح تراخيص جلهات دولية

عض السلع لديها يف األسواق الدولية التابعة هلا، مع اكتفاء املؤسسة األم بعائد الرتاخيص، و إلنتاج ب

غالبا ما تقرتن تلك التعاقدات و االتفاقيات برتتيبات لتصدير املهارات التسويقية البيعية، لتقدمي اخلربات 

 بينهما.الالزمة لتلك املؤسسات املضيفة، و خاصة يف املراحل األوىل من التعامل 

  و يف املرحلة األخرية تتزايد قناعة اإلدارة العليا بأمهية اإلنتاج و التصدير لبعض األسواق الدولية، باعتبارها

أسواقا مرحبة للسلع اليت تطرحها، و بالتايل يبدأ العمل الفعلي بالتعامل مع تلك األسواق املستهدفة 

العامة، و بأبعاد عاملية تتمثل يف: حتديد منط دخول خارجيا كجزء هام من إسرتاتيجيتها التسويقية 

األسواق الدولية، تصميم منتجات و خدمات عاملية، تطوير برامج تسويقية كونية و القيام بتحركات 

 تنافسية على نطاق عاملي.

 :.حتمية التدويل و فرص نجاحه في المؤسسة3.3.1

 . مخاطر التدويل:1

واجه املؤسسات يف القطاعني العام و اخلاص يف إطار عالقتها بغزو األسواق من بني التحديات و املشاكل اليت ت

 (1)الدولية مايلي: 

o : متطلبات العوملة و االستثمار خارج البالد، و تتمثل يف 

 القدرة على التمويل ) نقص املوارد املالية(. -
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 18 املقدرة التقنية ) اخنفاض القدرة التكنولوجية(. -

لدعم العوملة ) مساعدات مالية، ضمانات، تأمني، متويل، زيادات لدراسة السوق عدم وجود برنامج حكومي  -

.)  

  اختالف سعر الصرف و الفوائد على القروض. -

 ارتفاع تكلفة العمالة باألسواق األجنبية. -

o :املنافسة 

 املنافسة من املنتجات يف األسواق املستهدفة. -

 األسواق.املنافسة يف فروع املؤسسات األجنبية األخرى هلذه  -

o :الطلب يف السوق احمللي 

 القدرة على تلبية الطلب بالكم و اجلودة املطلوبة بشكل مستمر. -

 القدرة على تنمية السوق و فتح أسواق جديدة. -

 نقص املعلومات على فرص االستثمار. -

o :املعرفة بقوانني و ضوابط االستثمارات باألسواق املستهدفة 

 االستثمار.نقص املعرفة و املعلومات عن قوانني  -

 القيود املفروضة على التجارة. -

o :القدرة على التكيف مع األسواق 

                                                   
شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح و خماطر الفشل، مرجع سبق  1

 .  118... 117ذكره، ص 
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 املشكالت الناشئة عن اختالف اللغة و الثقافات و العادات. -

 املشكالت الناشئة عن صعوبة اختيار وكالء أو موزعني بالسوق املستهدف. -

o :صعوبة تقدير التكاليف 

 ارجية.تواجد التكاليف اخلفية للدخول يف األسواق اخل -

التقييم السيئ لتكاليف التصدير لألسواق املستهدفة نظرا للتقييم السيئ للمزايا التنافسية للمنافسني،  -

 التحالفات املوجودة على املستوى الدويل بني الشركاء احملليني و األجانب و اخلواص األجانب.

ل و اإلعالن( و البعد الثقايف) تعدد التقييم السيئ للتكاليف األخرى بسبب البعد اجلغرايف مثل ) تكلفة النق -

 اللغات و الثقافات، و التطور االقتصادي (.

هذا من جهة و من جهة أخرى ميكن أم منيز بني نوعني من أخطار التدويل، و تتمثل أساسا يف األخطار 

 االقتصادية و األخطار السياسية:

التجارية ) االسترياد و التصدير( و اإلجراءات  فاألخطار االقتصادية ناجتة عن تقلبات سعر الصرف، و املبادالت

املالية للمنشأة ) القروض ة االستثمارات(، إضافة إىل أخطار أخرى كظهور منافسني جدد ميتلكون مزايا تنافسية، 

 تغيري يف قنوات التوزيع، تغيري يف سلوك املستهلكني.

سي للدولة املضيفة، إجراءات حتويل العمالت أما األخطار السياسة فهي ختص بالدرجة األوىل االستقرار السيا

األجنبية و التعامل فيها، اإلجراءات احلمائية مثل التعريفة اجلمركية، نظام احلصص، القيود املفروضة على حتويل 

 األرباح و رؤوس األموال إىل اخلارج، التهرب الضرييب.

كما أن األرباح املتوقعة مقومة أساسا على فدوما ما تكون املعلومة صعبة احلصول و ال ميكن التحكم فيها،  

 تكاليف متوقعة.
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 حتمية التدويل:. 2

إن التساؤل املمكن طرحه هو : هل أصبح التدويل نشاط منظمات األعمال ضرورة حتمية؟ يرى الباحث أن 

ة إجابة هنالك عدد من القوى الدافعة للتدويل بالضرورة برغم عدم توافر دراسات سابقة أو أدلة تطبيقية حمدد

(1)مقبولة هلذا التساؤل. و من بني القوى الدافعة للتدويل رأى الباحث ما يلي: 
19 

o  التقدم الكبري يف وسائل االتصال و النقل الدويل الذي أدى إىل اخنفاض الكثري من عناصر التكاليف، و

 أصبح بال حوافز.

o  من اليسري على أي شركة معه تقدم و انتشار خدمات شبكة االنرتنت على املستوى الدويل جعل

التعرف على فرص التسويق أو االسترياد و التصدير يف كثري من خمتلف بلدان العامل. بل أصبحت هذه 

 الشبكة مبثابة وسيط بني أطراف املعامالت الدولية.

o .توافر مصادر التمويل و تزايد فرص احلصول على األموال 

o  الدول على اتفاقية حترير التجارة، و كذلك توحيد سهولة انتقال القوى العاملة، توقيع الكثري من

 20القياسات العاملية.

 :المؤسسات الجزائرية نجاح تدويل فرص .3
                                                   

 . 80، ص 2001 – 2000عبد السالم أبو قحف، إدارة األعمال الدولية، لدار اجلامعية للنشر، سنة   1

شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح و خماطر الفشل، مرجع سبق  2
 115... 114ذكره، ص 
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 (2):التالية النقاط خالل من املتوسطة و الصغرية املؤسسات تدويل عملية جناح فرص أهم رصد ميكن عموما

o اإلفريقية و العربية األسواق من القرب: 

 هذا يف و املتوسطة، و الصغرية املؤسسات لتدويل هامة فرصة تشكل اإلفريقية و العربية األسواق أن نعتقد حيث

 املناسب اجلغرايف موقعها مع خاصة اخلارجي، العامل على املفتوحة الدول من العريب املغرب دول تعترب الصدد

 يضاهي فردي دخل مبتوسط و مستهلك مليون 51 إىل يصل بتعداد املفتوحة و الواسعة األوربية السوق إىل للنفاذ

 يف وفورات حتقيق من ميكن الذي و اجلزائر مع اجلغرايف تقارهبا عن ناهيك جهة، من هذا سنويا دوالر ألف 11

 الثقايف التقارب عن فضال هذا املصدرة، السلع تنافسية من يزيد مما التصدير، عملية تكاليف

  ، سوق لكل املختلفة االحتياجات و املتطلبات مع تكييفها أو تعديلها بدل منتجاهتا بتنميط يسمح الذي 

 دخوهلا ميكن و اجلزائرية املتوسطة و الصغرية املؤسسات لصادرات واعدة سوقا تعد اإلفريقية السوق أن كما

 هبا يتوقع حيث املرتقبني، الزبائن من الكبري باحلجم تتميز األسواق هذه أن إذ أخرى، سوق أية من أيسر بشكل

 الدول تكتالت من الكثري تتبناها اليت و مجركية حوافز على تتوافر كما مستهلك، مليون 511 عن يقل ال ما

 . اإلفريقية

o التأهيل رامجب: 

 بتأهيل اخلاصة الربامج من جمموعة طرح مت إجناحها على العمل و جزائرية األوروبية الشراكة اتفاقية تفعيل إطار يف

 على حمافظتها و املؤسسات من النوع هذا منظومة استمرارية لضمان اجلزائرية املتوسطة و الصغرية املؤسسات

 حصة ضمان و السوق اقتصاد متطلبات مع تكييفها أجل من جيدة إكساهبا مسعة و الوطنية السوق يف مكانتها

 :نذكر الربامج هذه أهم بني من و التنافسية قدرهتا رفع خالل من ذلك و الدولية، السوق يف

 توسيع مت االقتصادي، التعاون تدعيم و األورومتوسطية الشراكة مسار إجناح قصد "ميدا": األوربية اللجنة برنامج-

 يف الربنامج هذا جاء قد و ، 31 "ميدا" برنامج يف متمثلة األوريب االحتاد قبل من جديدة آلية خبلق التعاون نطاق
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 املؤسسات لتنمية األوريب الربنامج اسم حتت التنفيذ حيز دخلت اليت جزائرية األوروبية الشراكة اتفاقية إطار

 تنافسية حتسني و تأهيل إىل الربنامج هذا يهدف و الالزم، التقين الدعم منحها و اجلزائرية املتوسطة و الصغرية

 استفادت لقد و واالجتماعي االقتصادي النمو يف مهم و كبري جبزء ليساهم واملتوسطة، الصغرية املؤسسات قطاع

 قطاعات ميس الذي الربنامج من اجلزائر يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات

 الصناعات البناء، مواد الكيميائية، الصناعات األدوية، صناعة الغذائية، الصناعات الفالحية، املنتجات 

 على الربنامج هذا يرتكز كما النسيجية، الصناعات و االلكرتونية الصناعة اجللود، و األحذية صناعة امليكانيكية،

 الثاين احملور أما أفرادها، تأهيل و املؤسسات هذه يف التسيري كفاءة رفع األول احملور يتضمن و رئيسية، حماور ثالثة

 هذه عمل بيئة حتسني على الثالث احملور يركز بينما املؤسسات، متويل آليات ترقية و االبتكار دعم على فيقوم

 و الصغرية للمؤسسات العامة الوضعية أن التأهيل بعملية املكلف ذكر فقد احملققة للنتائج بالنسبة و املؤسسات،

 من أنه إىل أشار عرضه يف و عام، بشكل حسنة الربنامج مسها اليت و اجلزائر يف اخلاص للقطاع التابعة املتوسطة

 يف منها 5 بينما التأهيل مرحلة يف هي مؤسسة 291 الربنامج استهدفها متوسطة و صغرية مؤسسة 251 بني

 .  الربنامج على هنائيا ختلى اآلخر فقد البعض أما للتأهيل، األولية املرحلة

 من يتشكل الذي و صادراهتا تعزيز و :املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتأهيل الفرنسي اجلزائري الربنامج -

 يف و التصدير، أجل من دعمها و املؤسسات من النوع هذا تنافسية حتسني على حتث اليت اإلجراءات من جمموعة

 الصناعة قطاع أمهها قطاعات لعدة مؤسسة 11 بني من مصدرة مؤسسة 91 من أزيد اختيار مت السياق هذا

 قيمته بلغت بتمويل مباشرته متت الذي الربنامج هبذا اهتمامها عن أعربت الكيماوية، الصناعة قطاع و الغذائية

 اخلاصة التصدير نشاطات يف املتوسطة و الصغرية للمؤسسات تقنية مرافقة من لالستفادة هذا و أورو مليون 116

 . هبا
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 الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامج يعترب:املتوسطة و الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامج -

 مليارق يفو  مايل غطاء ختصيص مت قد و القطاع، وتطوير لتنمية املوجهة الربامج أهم بني من اجلزائر يف واملتوسطة

 العمومية، األشغال و البناء الغذائية، الصناعة لقطاعات التابعة متوسطة و مؤسسات صغرية لتأهيل هذا و دج

 تنفيذه على وتشرف واملتوسطة، الصغرية سنوات. املؤسسات مخس مدى على اخلدمات،وهذا و البحري الصيد

 من والتنظيم التسيري قدرات تأهيل هبدف واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة

 التصدير جمال يف واالتصال املعلومات تكنولوجيا استعمال و رسكلة وإعادة البشرية املوارد وتدريب تكوين خالل

o الواعدة للقطاعات النسبية املزايا: 

 مت ما إذا تنافسية مزايا إىل تتحول قد اليت و العاملي، املستوى على النسبية املزايا بعض اجلزائر متتلك حيث

 الفوسفاط، كالتمور، دوليا املطلوبة السلع بعض إنتاج يف املؤسسات؛ تلك طرف من أمثل بشكل استغالهلا

 إىل تصديرها درجة يف بعد ترقى مل اليت و احلصر ال املثال سبيل على األمونياك األبيض، االمسنت املطاط،

 حبيسة زالت ال اليت املنتجات بعض إىلإضافة  لالقتصاد، احلقيقية اإلمكانيات يعكس الذي و املطلوب املستوى

 الفلني، ذلك مثال و الدولية باألسواق مكانة احتالل يف النجاح مقومات جل امتالكها رغم احمللي السوق 

 .التقليدية احلرفية املنتجات و البحرية املنتجات العجائن، الزيتون، املعاجلة، اجللود 

o الدولية األسواق يف القوى موازين تغري: 

 املتقدمة الدول انشغال إثر اجلنسيات املتعددة الشركات حساب على الناشئة االقتصاديات أسواق لصاحل هذا و

الدول  من العديد على سلبا أثرت اليت و السيادية، الديون أزمة و الراهنة العاملية املالية أسباب األزمة مبعاجلة

 الوضع هذا و الدولية، املنتجات بعض على املنافسة اخنفاض و العاملي االقتصاد ركود إىل أدت و متفاوتة بنسب

 غري مناء من املرحلة هذه تشهده ما ظل يف اجلزائرية املتوسطة و الصغرية املؤسسات تدويل أمام واسعة آفاقا يفتح
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 درجة و اجلزائري االقتصاد طبيعة عن ناهيك احملروقات، أسعار الرتفاع نتيجة الصرف الحتياطات مسبوق

 أن إذ األخرى، باالقتصاديات مقارنة األزمة من تضررا أقل نسبيا جتعله اليت الدويل االقتصاد يف اندماجه

 حمرك فعال مايل سوق غياب إىل إضافة بدائية، تزال ال الداخلي املستوى على املالية االقتصادية العالقات

(1) االقتصادية. لألنشطة
21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية بني فرص النجاح و خماطر الفشل، مرجع سبق  شوقي جباري، محزة العوادي، تدويل  1

 117... 116ذكره، ص 
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 خاتمة الفصل األول:

كأداة للتطور و اإلبداع لكل منظمات األعمال، فان كل من الذكاء االقتصادي و التدويل يعتربان األساس 

لتحقيق ذلك حيث يعتربان موردا حبد ذاته للمنظمة تعمل على تغيري عميق للعالقات املعقدة اليت تربط املنظمة 

 مبحيطها.

االلتزام بتنفيذ نظام الذكاء االقتصادي و التدويل يف املنظمة يعترب حل ملختلف التعقيدات كما اتضح سابقا فان 

اليت تواجهها، حيث أن الذكاء االقتصادي عملية تسمح بتزويد املؤسسة باملعلومات اخلاصة بالبيئة اليت حتيد هبا 

ا يف اختاذ القرارات، أما بالنسبة من أحجل معرفة الفرص و التهديدات و حتليل تلك املعلومات لغرض استغالهل

للتدويل فانه يستغل تلك املعلومات من خالل حتليلها و دراستها لرتقية و تطوير منتجات املؤسسة و جعل 

أنشطتها دولية و كل هذا حفظا على تنافسيتها و اكتساب مزايا تنافسية من خالل اإلبداع و هذا استنادا إىل 

 ىت يكون هناك اطالع على كل جديد.تكنولوجيا اإلعالم و االتصال ح
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 مقدمة الفصل الثاني:

يشغل مفهوم امليزة التنافسية حيزا و مكانة هامة يف كل من جمايل اإلدارة واالقتصاد، فهي متثل العنصر االسرتاتيجي 

فرصة جوهرية، لكي تتحقق املؤسسة رحبية متواصلة باملقارنة مع منافسيها، خاصة أهنا هي اليت احلرج، الذي يقدم 

تنافس يف املقام األول، و بالتايل املؤسسة اليت متلك قدرات تنافسية عالية تكون هلا القدرة على اخرتاق األسواق 

 احمللية و من مث العاملية.

ة التنافسية و عناصرها مل تعد كما كانت يف العقود املاضية، حيث أن امليزة و مما جيب االنتباه إليه بأن شروط امليز 

التنافسية يف العقود القادمة سوف تكون من قدرات اإلنسان وصنعته ة تكوين املعرفة و املعلومات هي وقودها 

 األساسي و معيارها اإلنفاق على عمليات البحث و التطوير.

 تطرقنا اىل ماهية ، يف املبحث األول ثالث مباحثتقسيم هذا الفصل إىل  و للتفصيل أكثر يف هذا املوضوع مت

امليزة التنافسية يف املؤسسات، أما املبحث الثالث تطرقنا اىل الذكاء االقتصادي و التدويل امليزة التنافسية، و الثاين 

 .و خلق امليزة التنافسية
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 للميزة التنافسية ماهية .1

سية حيزا و مكانة هامة يف كل من جمال اإلدارة اإلسرتاتيجية و اقتصاديات األعمال، فهي يشغل مفهوم امليزة التناف

متثل العنصر اإلسرتاتيجي احلرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي حتقق املنظمة رحبية متواصلة باملقارنة مع منافسيها 

ا، خصائصها، أبعادها، مصادرها، تنميتها و مت التعرض يف هذا املبحث إىل تعريف امليزة التنافسية، أمهيتها، أنواعه

 و تطورها...اخل.

 :و أهميتها الميزة التنافسية مفهوم 1.1

 و انواعها:  الميزة التنافسية .1.1.1

 مفهوم الميزة التنافسية: .1

عرفت امليزة التنافسية بأهنا: " جمموعة من املهارات و التكنولوجيات و املوارد و القدرات اليت تستطيع اإلدارة 

استثمارها لتحقيق أمرين أساسني مها: إنتاج قيم، و منافع العمالء أعلى مما حيققوه املنافسون، وتأكيد تنسيقها و 

  (1)حالة من التميز و االختالف بني املنظمة و منافسيها.

: " تنشأ امليزة التنافسية جملرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق  Michel Porterو حسب مايكل بورتر 

لية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا و جديدة أكثر فعا

  (2)مبعىن أخر مبجرد إحداث عملية اإلبداع مبفهومها الواسع.

 1و يعرف أيضا مايكل بورتر امليزة التنافسية على أهنا: القيمة تستطيع املؤسسة حتقيقها لعمالئها مبا تسمح هلا 

                                                   
 

1
.104، ص 2001السلمي، إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية، دار غريب، القاهرة، مصر علي   

2   - Michel Porter, L’avantage concurrentiel des nations, inter édition, paris, 1993,p 13 
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التكاليف و قدرهتا املالية خبلقها حيث يكون العمالء مستعدون لدفع املال للحصول عليها القيمة حمصلة 

 باستخدام طرق متعددة. 

و من خالل التعريفني السابقني ميكن تعريف امليزة التنافسية بأهنا قدرة املؤسسة بالتعرف على منافسيها و حتقيق 

 و هذا باستعمال مجيع إمكانياهتا و مواردها. قيمة فعلية أكيدة للعمالء و الزبائن

 و اجلدول التايل يبني أبرز التعاريف اليت تناوهلا الباحثني من خالل وجهات نظر خمتلفة: 

 ( وجهات النظر المختلفة للميزة التنافسية.3.2الجدول رقم )  

  الباحث
 

 التوجه أو التركيز التعريف

HOFER 

 
املؤسسات هي اجملاالت اليت تتفوق 

 على منافسيها
 األنشطة

FAHEY  أي شيء مييز املؤسسة أو منتجاهتا
بشكل اجيايب عن منافسيها من 

 وجهة نظر الزبون النهائي

 املكانة الذهبية.

ROPPAPORT  قدرة املؤسسة على تقليص كلفتها
األقلية و حتقيق فوائد أعلى من 
خالل السعر مقارنة باملنافسني و 

 لزبون.حتقيق قيمة أكرب ل

 الكلفة

EVANS  القابلية على تقدمي قيمة متفوقة
 للزبون

 قيمة الزبون

MACMALL 

AND TAMPPO 
هي الوسيلة اليت متكن املؤسسة من 
حتقيق التفوق يف ميدان منافسيها 

 مع اآلخرين.

 املنافسة

 د. نوري منري، مداخلة بعنوان إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية. : المصدر
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 أهمية الميزة التنافسية و أنواعها: .2

 . أهمية الميزة التنافسية:1

ميثل امتالك امليزة التنافسية هدفا إسرتاتيجيا تسعى مجيع املنظمات يف ظل التحديات التنافسية الشديدة للمناخ 

االقتصادي اجلديد، إذ ينظر للميزة التنافسية على أهنا قدرة املؤسسة على حتقيق حاجات املستهلك أو القيمة اليت 

 احلصول عليها من املنتج مثل اجلودة العالية.

 و بالتايل فهي استثمار جملموعة األصول املالية و البشرية و التكنولوجية هبدف:

 هتم._ إنتاج قيمة للعمالء تليب احتياجا

 _ إهنا تؤدي إىل حتقيق التفوق و األفضلية على املنافسني.

فقد أكد مايكل بورتر على أن امليزة التنافسية تنشأ من القيمة اليت باستطاعة املنظمة أن ختلقها لعمالئها إذ ميكن 

 أن تأخذ شكل منخفض أو تقدمي منافع متميزة يف املنتج مقارنة باملنافسني.

التنافسية تتسم باالستمرارية و التجدد فإن هذا األمر يتيح للمنظمة متابعة التطور و التقدم على _ إذ كون املزايا 

 املدى البعيد.

 _ أهنا تعطي ديناميكية و حركية للعمليات الداخلية للمنظمة.

 . أنواع الميزة التنافسية:2

" فإنه يوجد ثالث اسرتاتيجيات للحصول على امليزة التنافسية يقوم   Michel Porterحسب مايكل بورتر "

 على الشكل التايل: 
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 التكلفة األقل:  -

ميكن ملؤسسة ما أن حتوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها املرتاكمة باألنشطة املنتجة للقيمة أقل من نظريهتا 

 راقبة عوامل تطور التكاليف، حيث أن التحكم اجليدلدى املنافسني، و للحيازة عليها يتم االستناد إىل م

فيها أقل مقارنة باملنافسني لكسب املؤسسة ميزة التكلفة األقل، و من بني العوامل مراقبة التعلم حيث يعترب هذا 

األخري نتيجة جلهود متواصلة من قبل اإلطارات و املستخدمني على حد سواء، لذلك جيب أال يتم الرتكيز على 

اليد العاملة فحسب بل جيب أن يتعداه إىل النقابات و األنشطة األخرى املنتجة للقيمة باإلضافة إىل  تكاليف

عوامل أخرى كالتكنولوجيا أكثر تطورا، املواد األولية الرخيصة، االستغالل األمثل للطاقات اإلنتاجية، كفاءة 

عالية عملية النقل و التخزين، فإسرتاتيجية التكلفة العمليات التسويقية، فعالية اإلنتاج و نظم الصناعية، و كفاءة ف

األقل هي إسرتاتيجية تنافسية تعتمد على التكلفة املنخفضة مستهدفة يف ذلك األسواق الكبرية، و تتطلب 

أساليب و أدوات حمكمة للتكلفة بغرض ختفيضها، كما تسعى إىل خفض تكاليف بعض اجملاالت كالبحوث، 

الوضع يوفر للمنظمة حظا دفاعيا للمنافسني اآلخرين، فاألسعار املنخفضة اليت تقدمها  اإلعالن و الرتويج، فهذا

املنظمة الرائدة يف التكلفة ستشكل حاجزا دخول اآلخرين لنفس الصناعة، و كنتيجة فإن املنظمة الرائدة يف 

 التكلفة حتقق غالبا فوق املتوسط من العائد على االستثمار. 

 متايز املنتج:

ملؤسسة عن منافسيها عندما يكون مبقدورها احليازة على خصائص فريدة جتعل الزبون يتعلق هبا، و تستطيع تتميز ا

املؤسسة حتقيق هذا النوع من امليزة التنافسية من خالل التميز يف نوعية و جودة املواد األولية، التميز يف أساليب 

ة احلصول على السلعة من أي مكان و يف أي وقت، البيع، خدمات ما بعد البيع اإلبداع التكنولوجي و إمكاني

فإسرتاتيجية التمايز هي إسرتاتيجية تنافسية موجهة للسوق كبرية احلجم، و تنطوي على االبتكار و التطوير يف 
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املنتج و اخلدمة حىت يتم إدراكه بأنه شيء فريد و متميز، و ميثل التميز بالنسبة للمنظمة من خالل تصميم املنتج 

 بوة، اجلودة و املواصفات، املنافع و مميزات التكنولوجيا، خدمة العمالء و غريها.أو الع

 الرتكيز:

إسرتاتيجية الرتكيز هي إسرتاتيجية تنافسية موجهة إىل قطاع حمدود من السوق املستهدف أو إىل جمموعة معينة من  

االستفادة من امليزة التنافسية يف قطاع املشرتين دون غريهم، و تسعى املؤسسة اليت تتبع هذه اإلسرتاتيجية إىل 

 السوق املستهدف من خالل تقدمي منتجات متميزة من حيث اجلودة أو املواصفات أو خدمة العمالء 

 (1) :بسبب الرتكيز على التمايز لذلك فإن اإلسرتاتيجية تأخذ يف التطبيق شكلني مها

 الرتكيز على خفض التكلفة:

على خفض التكلفة للمنتج، و ذلك من خالل الرتكيز على قطاع معني من السوق هي إسرتاتيجية تنافسية تعتمد 

 أو على جمموعة معينة املشرتين و الذين يتم خدمتهم فقط كقطاع صغري و ليس السوق ككل.

 الرتكيز مع التمايز: 

السوق أو هي إسرتاتيجية تنافسية تعتمد على التمايز على املنتج و املوجهة إىل قطاع حمدود مستهدف من 

جمموعة من املشرتين، و يف حالة استخدامها فإن املؤسسة تسعى إىل حتقيق تنافسية يف قطاع السوق املستهدف 

 2معتمدة على التمايز ملنتجاهتا.

                                                   
مجال الدين و آخرون، التفكري االسرتاتيجي و اإلدارة اإلسرتاتيجية، منهج تطبيقي، جامعة املنوفة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   1

  258، ص 2007مصر، سنة 
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 خصائص الميزة التنافسية و أبعادها: .2.1.1

 :. خصائص الميزة التنافسية1

  (1)تتميز امليزة التنافسية باخلصائص التالية: 

-
 نسبية أي حتقق باملقارنة و ليست مطلقة. إهنا 

-
 إهنا تؤدي إىل حتقيق التفوق و األفضلية على املنافسني. 

-
 إهنا تتحقق ملدة طويلة و ال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها و جتديدها. 

-
 هي متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة و موارد املنظمة الداخلية من جهة أخرى. 

-
نة مبعىن ميكن إحالل ميزة تنافسية أخرى بسهولة وفقا للمتغريات احلاصلة يف البيئة هي تتميز باملرو  

 الداخلية و اخلارجية.

-
 إهنا تعكس يف كفاءة أداء املنظمة يف أنشطتها أو يف قيمة ما تقدم للمشرتين أو كليهما. 

-
مة و حتفيزهم للشراء إهنا جيب أن تؤدي إىل التأثري يف املشرتين و إدراكهم لألفضلية فيما تقدم للمنظ 

 منها.

3.أبعاد الميزة التنافسية:2
 

 (1):للميزة التنافسية بعدين أساسيني

 _ البعد األول: القيمة املدركة لدى العميل:1
                                                   

ألوىل، حسن علي الزعيب، نظم املعلومات اإلسرتاتيجية، مدخل اسرتاتيجي، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان ، األردن، الطبعة ا  1
 . 138، ص 2005سنة 
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لكي تتحقق امليزة التنافسية جيب أن يدرك العمالء أن ما حيصل عليه خالل تعاملهم مع تلك املؤسسة من خالل 

أعلى قيمة ميكن احلصول عليها من تلك اليت يقدمها املنافسون، أما عوامل األداء فهي منتجاهتا أو خدماهتا هو 

 عدة، لعل أمهها السعر و اجلودة.

و هناك من يرى أن األمر اعقد من جمرد امتالك واحدة أو أكثر من هذه العناصر بغية حتسني القيمة املدركة لدى 

إدارة العالقة مع العمالء ) هو الذي  CRMما يطلق عليه  العمالء، مثل العالقة غري عادية مع العمالء أو

 يعرف أنه وضع تنسيق مستمر بدون حدود(.

البد أن تستند على  CRMأن حتسني القيمة املدركة لدى العمالء اجتاه املؤسسة القائمة على أساس اعتماد 

 أربعة مبادئ: 

o .زيادة والء العمالء 

o .مواجهة ضغط املنافسة 

o التمايز القائم على إعطاء األولوية خلدمة العمالء . احلصول على عنصر 

o .زيادة فعالية التسويق 

أو كما يقول " ريكاردو " بان أساس حتقيق امليزة التنافسية هي تلك القيمة املميزة يف أعني العمالء و الذي يعرض 

 قيمة مدركة من طرف العمالء اكرب من املنافسني فسوف جيين حصص من السوق.

 الثاين: التميز:البعد  -2

يقصد بالتميز هو اخلدمة آو باألحرى اللغة اليت يستطيع املنافسون تقليدها بسهولة أو عمل نسخة منها، و 

 يتحقق ذلك من خالل احلصول على املصادر املتمثلة يف:
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 املوارد املالية: امتالك املؤسسة طرق متويلية خاصة و مميزة) السعر و الكميات(. -1

هي تكميل للعملية األوىل حيث عن طريقها يسهل على املؤسسة امتالك أدوات و املوارد املادية:  -2

آالت و تقنيات و تكنولوجيا باإلضافة إىل إمكانية املنظمة يف احلصول على اإلمدادات الالزمة 

 لإلنتاج.

 املوارد البشرية: ما متلكه املؤسسة من كفاءات بشرية و ما متتلكه هذه الكفاءات من مهارات. -3

 كانيات التنظيمية: هي قدرة املؤسسة يف إدارة أنظمتها البشرية و التسويقية بفعالية.اإلم -4

 عدم اإلحالل: و يقصد هبذا الشرط هو وجوب عدم وجوب مورد مماثل، أي استبداله مبورد أخر. -5

 التملك: معناها ضرورة حقوق ملكية و امتالك القيمة احلاصل من عملية حتويل املوارد و الكفاءات. -6

 مصادر الميزة التنافسية:. 3.1.1

ينصب االهتمام على إن امليزة التنافسية تعد مصلحة هنائية السرتاتيجيات املعتمدة على املقدرات للمنظمة، و 

يعين ذلك بان حتقق امليزة التنافسية يستند إىل وضع اسرتاتيجيات تنافسية على أسس سليمة لكي يتم اكتساب 

 ي التمييز بني مصادر للميزة التنافسية:هذه امليزة. و ميكن فيما يل

 .التفكري االسرتاتيجي:1

تستند املؤسسات على إسرتاتيجية معينة للتنافس هبدف حتقيق أسبقية على منافسيها من خالل احليازة على ميزة 

 أهداف أو مزايا تنافسية، و تعرف اإلسرتاتيجية على أهنا تلك القدرات اهليكلية اليت تتخذها املؤسسة لتحقيق 

 (1)دقيقة.

 .اإلطار الوطين:2
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إن اإلطار اجليد للمؤسسات يتيح هلا القدرة على احليازة على ميزة أو مزايا تنافسية لذلك جند املؤسسات يف بعض 

الدول متفوقة و رائدة يف قطاع نشاطها على بعض املؤسسات يف الدول األخرى، حبيث متلك الدولة عوامل 

و املتمثلة يف املوارد البشرية و الفيزيائية، املعرفية و املالية، فاحليازة على هذه العوامل اإلنتاج الضرورية للصناعة 

تلعب دورا هاما يف احليازة على ميزة تنافسية قوية و تشكل هذه العناصر نظاما قائما بذاته و من نتائجه إطار 

 وطين حمفز لربوز املزايا التنافسية للصناعات الوطنية.

 د:.مدخل املوار 3

 يتطلب جتسيد اإلسرتاتيجية للموارد و الكفاءات الضرورية لذلك، حبيث أن حيازة هذه األخرية باجلودة 

 4(2):املطلوبة و حسن استغالهلا يضمن هلا و بشكل كبري جناح اإلسرتاتيجية و ميكن التمييز بني املوارد اآلتية

 املوارد امللموسة: تصنف إىل ثالث أنواع:

 :املوارد األولية 

 ا تأثري بال  على جودة املنتجات من خالل حسن اختيار املوردين و التفاوض على أسعارها و جودهتا.هل

 :معدات اإلنتاج 

                                                   
 . 115، ص 1996نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، جامعة اإلسكندرية، مصر، سنة  1

عمار بوشناف، امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية ) مصادرها، تنميتها، تطويرها ( رسالة ماجستار، كلية العلوم االقتصادية  2
 .48، ص 2002جامعة اجلزائر، سنة  و علوم التسيري،
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هي أهم أصول املؤسسة و اليت حتقق القيمة املضافة الناجتة عن حتويل املواد األولية إىل منتجات، لذا جيب على 

 قيق فعاليتها ألطول وقت ممكن.املؤسسة ضمان سالمتها، تشغيله و صيانتها هبدف حت

 :املوارد املالية 

 تسمح خبلق منتجات جديدة و طرحها يف السوق أو توسيعها يف نطاق توزيع جديدة.

 :املوارد الغري امللموسة 

 منيز فيها ما يلي:

 :اجلودة 

 خلدمة علىتسعى املؤسسات إىل حتقيق حصص سوقية باالعتماد على اجلودة و اليت تشري إىل قدرة املنتج أو ا

الوفاء بتوقعات املستهلك أو تزيد عنها، و تستند املؤسسة على مفهوم اجلودة الشاملة كسالح اسرتاتيجي للحيازة 

 على مزايا تنافسية و دخول السوق الدولية و كذا كسب املتعاملني.

 التكنولوجيا: 

امليزة التنافسية حبيث يستمد أمهيته من مدى إن التعامل التكنولوجي من أهم املوارد الداخلية القادرة على إنشاء 

تأثريه على امليزة التنافسية و على املؤسسة اختيار التكنولوجيا املناسبة هلا و اليت جتعلها يف موضع أسبقية على 

 منافسيها.

 :املعلومات 
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املعلومات دورا يف بيئة تنافسية جيب على املؤسسة أن تكون يف استماع و يقظة دائمني هلذه البيئة حبيث تلعب 

هاما ألهنا تشكل مصدرا الكتشاف خطط املنافسني و حتركاهتم، و كذا متغريات األسواق مما يسمح للمؤسسة 

 باختاذ القرارات الصناعية يف الوقت املناسب.

 :املعرفة 

راكز حيث تتضمن املعلومات التقنية و العلمية و املعارف اجلديدة اخلاصة بنشاط املؤسسة اليت تستمدها من م

البحث كما ميكن أن تنتجها من خالل حل مشاكلها التنظيمية و اإلنتاجية، و تساهم املعرفة يف إثراء القدرات 

 اإلبداعية بشكل مستمر مما يسمح خبلق مزايا تنافسية حامسة.

 :الكفاءات 

ف و املهارات تعترب الكفاءات أصل من أصول املؤسسة ألهنا ذات طبيعة تراكمية، و هي معرفة استعمال املعار 

ملواجهة مشكل ما، أو هي معرفة كيفية التصرف و إبداء ردة فعل مقبولة و صعبة التقليد من طرف املنافسني، و 

 تصنف الكفاءات إىل صنفني:

 الكفاءات الفردية: تتمثل حلقة وصل بني اخلصائص الفردية و املهارات املتحصل عليها من اجل األداء احلسن 

و من بني اخلصائص املرجعية للكفاءات الفردية، أن يكون الفرد حيويا و سريع التعلم، متجه ملهام مهنية حمددة، 

حنو العمل اجلماعي، يبين عالقات جديدة مع اآلخرين، يوفق بني عمله و حياته الشخصية، يعرف نقاط قوية و 

 نقاط ضعفه.
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هود و تداخل بني جمموعة من أنشطة الكفاءات اجلماعية: تعرف على أهنا تلك املهارات النامجة عن تضافر ج

املؤسسة، و تتميز باخلصائص اآلتية: تتيح الوصول إىل عدة أنواع من األسواق تساهم يشكل معترب يف قيمة املنتج 

 (1)النهائي امللحوظ من قبل الزبون، يصعب تقليدها من قبل املنافسني.

دي إىل تقادم هذه األخرية، و بالتايل تراجع موقعها إن التهاون املؤسسة يف االستثمار يف املوارد و الكفاءات يؤ 

التنافسي، و منيز فرقا بني تقادم و تآكل املوارد و الكفاءات عند عدم استعماهلا الن مصدرها األفراد، فإذا مل 

 يسمح هلم بإظهار كفاءاهتم و مهاراهتم فان هذه الكفاءات و املهارات ستضمحل.

ظل تزايد االهتمام باملنافسة املعتمدة على الكفاءات ظهرت نظرية جديدة  املنظمات الساعية حنو التعلم: يف

تفرض أن املعرفة هي املصدر األساسي للثورات حيث ظهر مصطلح " مصنع املعرفة " أي إظهار مدى أمهية 

 احلصول على الكفاءات املرتبطة باملعرفة لرفع األداء.

 الميزة التنافسية في المؤسسة: . 2.1

 5:في المؤسسة تنمية و تطوير الميزة التنافسية. 1.2.1

 (2)من بني األسباب الرئيسية اليت جتعل املؤسسة حتسن من ميزهتا و تنمي ميزات تنافسية جديدة جند:

ميكن للتغيري التكنولوجي أن خيلق فرصا جديدة يف جمالت عديدة كتصميم املنتج باستعمال اإلعالم اآليل، . 1

 رب االنرتنت أو ما يسمى بالتسويق االليكرتوين.طرق التسويق العصرية ع
                                                   

. 58، 57عمار بوشناف، امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية ) مصادرها، تنميتها، تطورها (، مرجع سبق ذكره، ص ص  1  
 . 99، 98نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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و تظهر احلاجة املؤسسة أي تقدمي تكنولوجيا جديدة عند أخر مرحلة من دورة حياة امليزة التنافسية من اجل 

ختفيض التكلفة أو تدعيم ميزة متييز املنتج، و من املرحلة األخرية تبدأ املؤسسة يف جتديد أو تطوير و حتسني امليزة 

 لية أو تقدمي ميزة تنافسية جديدة حتقق قيمة أكرب للزبون.احلا

. ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغيريها : عندما يقوم الزبائن بتنمية حاجات جديدة لديهم أو تغيري 2

 أولويات احلاجات، ففي مثل هذه احلالة حيدث تعديل يف امليزة التنافسية أو رمبا تنمية ميزة تنافسية جديدة.

يري تكاليف املدخالت: عادة ما تتأثر امليزة التنافسية يف حالة حدوث تغيري جوهري يف التكاليف املدخالت . تغ3

 مثل اليد العاملة، املواد األولية، اآلالت، االتصاالت...اخل.

املنتج،  . التغيري يف القيود احلكومية: و تتمثل يف التغريات أساسا يف طبيعة القيود احلكومية يف جماالت مواصفات4

 محلة محاية البيئة من التلوث، قيود الدخول إىل األسواق.

 .شروط فعالية الميزة التنافسية:2

 :حىت تكزن امليزة التنافسية فعالة جيب أن تكون

 _ حامسة، أي متنح األسبقية و التفوق على املنافسني

 _ ممكن الدفاع عنها، خصوصا من تقليد املنافسني.

 استمرارها خالل الزمن._ مستمرة أي إمكانية 

و تضمن هذه الشروط الثالثة صالبة امليزة التنافسية، الن كل شرط مقرون باألخر حيث شرط احلسم مرتبط 

 بشرط االستمرار و هذا األخري مرتبط بشرط إمكانية الدفاع.
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 (1)املراحل املتمثلة يف:و نقصد باالستمرار خالل الزمن هو أن امليزة التنافسية دورة حياة مثلها مثل املنتج و هذه 

الكثري من التفكري و  إىلمرحلة التقدمي: تعد أطول املراحل بالنسبة املؤسسة املنشئة للميزة لكوهنا حتتاج  

 االستعداد البشري املادي و املايل، و تعرف عندها امليزة التنافسية مع مرور الزمن انتشارا أكثر فأكثر.

املنافسني بذءوا يركزون  أنمرحلة التبين: تعرف امليزة هذا استقرارا نسبيا من حيث  االنتشار باعتبار  

 عليها.

مرحلة التقليد: يرتاجع حجم امليزة التنافسية و تتجه شيئا فشيئا حنو الركود لكون املنافسني قاموا بتقليد  

 ميزة املؤسسة، و بالتايل ترتاجع أسبقيتها عليها.

 6الضرورة: تأيت هنا ضرورة حتسني امليزة التنافسية احلالية و تطويرها بشكل سريع، أو إنشاء مرحلة  

ميزة جديدة على أسس ختتلف متاما على أسس امليزة احلالية، هذا إذا مل تتمكن املؤسسة من التحسني       

 الصعب العودة إىل التنافس مناحلصول على ميزة جديدة فإهنا ستفقد أسبقيتها متاما و عندها يكون من أو 

 جديد.

 

 .(: دورة حياة الميزة التنافسية7.2الشكل رقم )

 حجم                                                                                                                                    ( ميزة تنافسية2)     

 ( ميزة تنافسية                                                                                  1)                                                                  

                                                   
التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  حناسية رتيبة، أمهية اليقظة 1

 61، ص 2003االقتصادية، فرع إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، سنة 
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 املراحل      الضرورية                       التقليد              التبين                التقدمي             

 86نبسل مرسي خليل، امليزة التنافسي يف جمال األعمال، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

نستنتج مما سبق انه ميكن للمؤسسة أن حتقق مسة االستمرارية مليزهتا التنافسية و هذا إذا متكنت بدورها من احلفاظ 

على ميزة التكلفة األقل أو متييز املنتج يف مواجهة املؤسسات املنافسة. لكن هذا صعب حتقيقه من الناحية العملية 

طرف املؤسسات املنافسة للتغلب على تلك امليزة أو حتييد  خصوصا إذا علمنا أن هناك جهود معتربة تبذل من

أثرها، إضافة إىل أن تلك امليزات التنافسية متتاز بقصر عمرها نظرا ملا يشهده جمال األعمال يف عصرنا هذا من 

 ابتكارات مذهلة ختص إحداث تغيريات يف املنتج، طرق صنعه وطرق التسويق.   

 .في المؤسسة التنافسية للميزة اسكأس التنافس إستراتيجية. 2.2.1

 التنافسية: اإلستراتيجيات 

 يف هبا تنافس اليت الكيفية تتحدد خالهلا من منافسيها، على التفوق من متكنها تنافسية مزايا املؤسسات حتقق

 مزايا على احلصول من متكنها خطوات تتخذ عندما التنافسية مزاياها املؤسسة وتبىن معينة، صناعة أو أعمال جمال

 تلك ختتلف النافسني عن متميز بشكل و للعميل القيمة حتقيق خالل من العمالء جلدب منافسيها من أفضل

 بالنوعية املنتج تصنيع يعد املثال سبيل فعلى أخرى، إىل مؤسسة من اخلطوات
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 ويرتبط له، القيمة حتقق و العميل يدركها مزايا العميل لطلب االستجابة سرعة توفري مع سعرا األقل و األفضل

 ثالث وضع بورتر 1980عام يف و ،(1)لاألعما وحدات مستوى يف التنافسية اإلسرتاتيجية باخليارات ذلك حتقيق

 داخل املنافسة املؤسسات مع التعامل يف منها االستفادة من املؤسسات متكن للتعامل كوسائل عامة إسرتاتيجيات

 يف املنافسة ظروف و اخلارجية و الداخلية املؤسسة ظروف مع املناسبة اإلسرتاتيجية اختيار بالتايل و الصناعة نفس

 . الصناعة نفس

 لبور تر التنافسية اإلستراتيجيات:  

 التأثري دون ممكن مستوى أدىن إىل الكلف بتخفيض اهتمامها اإلسرتاتيجية هذه تركز : التكلفة قيادة إسرتاتيجية

 االستخدام و اخلربة ملفهوم استنادا ذلك و اإلنتاج معدل على

 الضغط على جوانبه أحد يركز الذي اإلنتاجية الكفاءة مفهوم مع يتفق ما هو و املتاحة، املؤسسة ملوارد األمثل

 مقبول حد أدىن إىل التكاليف على
(1)

 7 

 التكاليف ختفيض على االستمرار و العالية الكفاءة ذات التصنيعية اإلمكانيات بناء اخليار هذا يتطلب كما

 اخل،..اإلعالن و البيع خدمات و التطوير و البحوث جمال يف األدىن احلد إىل النفقات تقليل إىل إضافة

 تضمنها اليت التنافسية امليزة مصادر متثيل ميكن و املنافسني ضد دفاعية قوة املؤسسة منخفضة بكلفة التمتع يعطي

 . الشكل يف القيمة سلسلة مفهوم ضمن التكلفة قيادة خيار

 ( مفهوم سلسلة القيمة.  8.2الشكل رقم ) 

 

                                                   
جي متكامل، دار وائل للنشر، الطبعة طاهر حمسن منصور الغالبني وائل حممد ألصبحي إدريس، إدارة اإلسرتاتيجية منظور منه  1
 .417، ص 2009، عمان، األردن، سنة 2

 

 رقابة التكاليف المركزية

 رقابة التكاليف المركزية

 

 القرارات اإلستراتيجية

الموارد البشريةإدارة    

 

النشاطات 
 المساندة

 

التدريب لتأكيد توفير التكاليف و تشجيع العاملين للبحث عن 
 طرق جديدة لتحسين أساليب اإلنتاج
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حممد ألصبحي إدريس، إدارة اإلسرتاتيجية منظور منهجي متكامل، دار وائل د. طاهر حمسن منصور الغالبني وائل المصدر: 

 .419، ص 2009، عمان، األردن، سنة 2للنشر، الطبعة 

 املنافسة، األخرى املنتجات عن نامنتج بتمييز تقوم املؤسسة فإن اإلسرتاتيجية هلذه وفقا :التمييز إسرتاتيجية

 تقدمي خالل من فريدة، بطريقة عمالئها رغبات و حاجات تلبية من املؤسسة تتمكن أن يف اخليار هذا ويرتكز

 عدم بشرط القائمة املنتجات خط على جديدة أشكال بإضافة وذلك عالية، نوعية ذات و مبدعة منتجات

 املنافسة هذا على تسيطر اليت السمات أهم من و إنتاجها، خطوط يف منتجات من موجود هو ما عن التخلي

 املؤسسة من لكل القيمة سلسلة إنشاء خالل من اإلسرتاتيجية هلذه التنافسية امليزة متثيل ميكن السعرية،

 األنشطة حتديد هي هنا اهلامة النقطة و .األنشطة جمموعة بني وروابط صالت إجياد ميكن عمالئها،حيث و 

 

 ل التايل: الشك يف موضحة هي و، (1)للمشرتي قيمة خالهلا من ختلق أن املؤسسة تستطيع اليت 

 .للمشتري قيمة خاللها من تخلق أن المؤسسة تستطيع التي األنشطة(   9.2الشكل رقم )  

 تطوير التكنولوجيا

 التدبير 

  

 النشاطات األساسية

 

 

 

التوزيع  الهامش
المادي 
 الداخلي

 

 العمليات

 

التوزيع 
املادي 
 اخلارجي

التسويق/ 
 المبيعات

 

 الخدمة

 

اقتصاديات الحجم في البحث و التطوير التكنولوجيا و التعلم و خبرة في 
 الحجم الكبير

 الشراء من مصادر متعددة / قوة تساوميه كبيرة من الموردين

شحنات  
كبيرة/ 
تخزين 
 واسع

اقتصاديات 
حجم 
 المصانع
/تأثيرات 

 الخبرة

ارسائيات 
شحن  
 كبيرة

توزيع واسع 
إعالنات 

 وطنية

خدمة 
 إقليمية
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اإلسرتاتيجية منظور منهجي متكامل، مرجع سبق  د. طاهر حمسن منصور الغالبني وائل حممد ألصبحي إدريس، إدارةالمصدر: 

 .419ذكره، ص 

 8على الرتكيز يتم حبيث حمدود تنافسي جمال اختيار أساس على اإلسرتاتيجية هذه تستند :الرتكيز إسرتاتيجية

 نشاط تكثيف و السوق من معني جزء على الرتكيز أو جدا، املتقاربة املنتجات من حمدد عدد أو منفردا منتج

 و املهارات حتدد و مستهدف، سوقي قطاع داخل التميز أو التكاليف قيادة إما خالل من اجلزء هذا يف املؤسسة 

 يف وضح م هو كما اإلسرتاتيجية اخليارات من خيار لكل التنظيمية املتطلبات إىل إضافتها املطلوب املوارد

 .اجلدول

                                                   
،ص 2008فليب سادلر ترمجة عالء أمحد إصالح، اإلدارة اإلسرتاتيجية،جمموعة النيل العربية القاهرة مصر الطبعة األوىل، سنة  1

296 
 

 

 الهامش

 رقابة التكاليف المركزية

 رقابة التكاليف المركزية

 

مع التركيز على قيمة مع االعتماد على معاملة العاملين كونهم أعضاء فريق 
 النوعية

 نفقات البحث و التطوير عالية إليضاح الميزة مع االعتماد على النوعية

 شراء من مصادر معرفة عالمية

 القرارات اإلستراتيجية

 إدارة الموارد البشرية 

 
 تطوير التكنولوجيا

 التدبير 

 

النشاطات 
 المساندة

 

 

 النشاطات األساسية

 

 

التوزيع 
المادي 
 الداخلي

استخدام  
أفضل 
 الموارد

 العمليات

 

نوعية 
 عالمية

التوزيع 
المادي 
 الداخلي

استالم  
سريع/ 
اهتمام 
 بالتنظيف

التسويق/ 
 المبيعات

 
توزيع 
واسع/ 
عالقات 

 وطنية

 الخدمة

 

معامالت 
خاصة 
 للعمالء
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 ( استراتيجيات الثالث و متطلباتها.  4.2الجدول رقم ) 

 التشغيلية المتطلبات المطلوبة الموارد و المهارات اإلستراتيجية
 
 

 قيادة التكلفة
 

 من مزيد توفر مع متواصل رأمسايل استثمار -

.اليد متناول يف املال رأس

 .العمليات جمال يف هندسية مهارات-

 .للعمل املكثف اإلشراف

 لسهولة يؤدي بشكل املنتجات تصميم-

.التصنيع

 .املنخفضة التكلفة ذو التوزيع نظام-

.التكاليف على حمكمة رقابة-

.تفصيلية ومراجعة رقابة تقارير إعداد-

 .متكررة

.واضحة مسؤوليات و تنظيم-

 .الكمية األهداف حتقيق على مبنية حوافز-

 
 
 
 

 التمييز

 .عالية تسويقية قدرات-

 .املنتجات هندسة-

 .اإلبداع حنو االجتاه-

 .األساسية البحوث يف عالية كفاءات-

 .اجلودة جمال يف اجليدة السمعة-

 .التكنولوجية يف الريادة-

 من جمموعة أو الصناعة يف طويلة خربة-

.أخرى صناعات يف املهارات

 .التوزيع قنوات من قوي تعاون-

.البحوث وظائف بني قوي تنسيق-

.املنتجات تطوير و التطوير و-

 من بدال نوعية حوافز و مقاييس-

 .الكمية

 العمالة جلدب جيدة مزايا و رواتب-

 .املبدعة الكفاءات و

 
 الرتكيز

 .أعاله السياسات من مزيج-

 .معني إسرتاتيجي هدف لتحقيق املزيج توجيه-
 .أعاله السياسات من مزيج-

 .إسرتاتيجي هدف لتحقيق املزيج توجهيه-

ألصبحي إدريس، إدارة اإلسرتاتيجية منظور منهجي متكامل، مرجع سبق د. طاهر حمسن منصور الغالبني وائل حممد المصدر: 
 .421ذكره، ص 

 املنافسة حدة زيادة لنموذج مهمة حتسينات أضيفت لقد Porter و التكنولوجي التطور بفعل حاله على يبق ومل

 منحنا أخذت و املنافسة أساليب تطورت بل خيارات ثالث فقط للمؤسسة اإلسرتاتيجية اخليارات تبقى مل حيث
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 بعض تعمل إمنا املرتفع، بالسعر مرتبطة بالنوعية التميز خيار يبق مل املثال سبيل فعلى واسع، بتنوع جديدا

 9 .(1)باملنافسني قياسا نسبيا منخفضة أسعار مقابل النوعية حتسني على املؤسسات

 :. معيار الحكم على جودة الميزة التنافسية في المؤسسة3.2.2

   (2):يري نوجزها فيما يلياجودة امليزة التنافسية هناك عدة معللحكم على 

  :مصدر امليزة: ميكن ترتيبها وفق درجتني مها 

مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة مثل: التكلفة األقل لكل من قوة العمل املواد اخلام، حيث يسهل نسبيا  -

 تقليدها و حماكاهتا من قبل الشركات اخلاصة.

مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة مثل: تكنولوجيا العالية، متيز املنتج ) التميز من خالل تقدمي منتج أو خدمة  -

جبودة عالية ( لسمعة الطيبة بشان العالمة استنادا إىل جمهودات تسويقية مرتاكمة أو عالقات وطيدة مع العمالء 

 املزايا بعدد من اخلصائص أمهها: حمكومة بتكاليف حتويل او تبديل مرتفعة، و تتصف هذه 

  يتطلب حتقيقها مهارات و قدرات من مستوى مرتفع، مثل األفراد املدربني تدريبا خاصا، القدرات الفنية

 الداخلية و العالقات الوطيدة مع كبار العمالء.

 تخصص، تعتمد على تاريخ طويل من االستثمار املستمر و الرتاكمي يف التسهيالت املادية و التعلم امل

 البحوث و التطوير و التسويق.

                                                   
1

اإلسرتاتيجية منظور منهجي متكامل، مرجع سبق ذكره، ص د. طاهر حمسن منصور الغالبني وائل حممد ألصبحي إدريس، إدارة  
421. 

حجاج عبد الرؤوف، امليزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية: مصادرها و الدور االبداع التكنولوجي يف تنميتها، مذكرة مقدمة   2
 .5، ص 2007 – 2006لنيل شهادة ماجستري، سنة 
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خلق جمموعة من األصول امللموسة و غري ملموسة، و ذلك يف شكل مسعة طيبة، أو  األنشطةو يرتتب على هذه 

عالقات وثيقة مع العمالء، أو حصيلة من املعرفة املتخصصة. و ميكن القول بأن املزايا املرتتبة عن التكلفة األقل، 

 ر و التواصل عن املزايا املرتتبة عن التميز املنتجات أو اخلدمات.لالستمراأقل قابلية 

  :عدد مصادر امليزة اليت متتلكها املؤسسة: يف حالة اعتماد املؤسسة على امليزة التنافسية واحدة فقط، مثل

و تصميم املنتج بأقل تكلفة أو قدرة على الشراء مواد اخلام رخيصة الثمن، فإنه ميكن للمنافسني حتديد أ

 التغلب على أثار تلك امليزة، أما يف حالة تعدد مصادر امليزة فإنه يصعب على املنافسني تقليها مجيعا.

  درجة التحسني و التطوير و التجديد املستمر يف امليزة: جيب أن تتحرك املؤسسات حنو البحث عن مزايا

حاليا، لذا يتطلب األمر قيام  جديدة و بشكل أسرع، و قيام املؤسسات املنافسة بتقليد امليزة القائمة

 املؤسسات بتغيري املزايا القدمية، وخلق مزايا تنافسية جديدة أو من رتبة مرتفعة.

 . الذكاء االقتصادي، و التدويل، و خلق الميزة التنافسية 3.1

 دعم الميزة التنافسية: ل أداةالذكاء االقتصادي  .1.3.1

 التنافسية:. دور الذكاء االقتصادي في دعم الميزة 1

هو حتقيق األرباح، و ال يأيت هلا ذلك إال من خالل متيزها على دف األساسي ألي منظمة من العمل إن اهل

منافسيها، إما عن طريق متييز منتجاهتا، أو ختفيض أسعارها أو تقوية صورة عالمتها التجارية، كل هذا يقع حتت 

تنافسيا قويا من املمكن أن يتيح للمنظمة فرصا كبرية للتفوق يف بند امليزة التنافسية اليت أصبحت اآلن سالحا 

 السوق على منافسيها.

و يف ظل البيئة شديدة احلركة و ما أفرزته الثورة التكنولوجية، أصبح لزاما على املنظمة أن تكون على علم بكافة 

حلها و تعزز بذلك مكانتها و مستجدات بيئتها اخلارجية، حيث متثل املعلومة فرصة ميكن هلا أن تستغلها لصا

 حصتها السوقية، إما إن تكون هذه املعلومة هتديد أو قيد مما يشكل هلا خسارة و نقصا يف حصتها يف السوق.



 الفصل الثاين  العالقة بني الذكاء االقتصادي و تدويل منتج املؤسسة و نظرة امليزة التنافسية هلما.
 

 
74 

 كما جيب على املنظمة من جهة ثانية العمل على اكتشاف نقاط قوهتا املختلفة يف بيئتها الداخلية ابتداء من 

طرق اإلدارة و التسيري إىل العمل الداخلي و مدى أمهية و ضرورة االستثمار  نظامها التشغيلي أو اإلنتاجي إىل

فيه، ألنه ميثل امليزة التنافسية الغري قابلة للتقليد و اجملاراة إذا ما استطاعت املنظمة االستثمار يف رأس املال الفكري 

إرضاء كافة عمالئها، و هو ما و العمل على استخراج األفكار اليت تساعدها على التميز و تقدمي األفضل و 

 يتطلب إجياد نظام يوفر كل هذه امليزات و القدرات التنافسية و الذي يتمثل يف إدارة املعرفة.

و من خالل ما سبق ميكن القول أن بالنظر إىل التقدم احلاصل يف التكنولوجيا املعلومات، أصبحت القدرات 

أمرا صعبا، لذلك أصبح على املنظمات أن تعمل على إجياد و بناء التنافسية و بناء امليزات التنافسية للمنظمات 

تنافسية صعبة التقليد و ال ميكن ذلك إال من خالل تبين نظام الذكاء االقتصادي و الذي يتمثل دوره األساسي 

مليزة يف يف االستعمال اجليد للمعلومات املتحصل عليها و هذا خلدمة صناع القرار يف املنظمة إلعطائها القدرة و ا

( 1)مواجهة املنافسة.
10

 

 

 

 آلية الذكاء االقتصادي في خلق الميزة التنافسية:  .2

يف بيئة األعمال التنافسية املتغرية باستمرار جيب على املنظمة أن تكون على علم بكافة مستجدات بيئتها 

اخلارجية، حيث متثل كل معلومة فرصة ميكن هلا أن تستغلها لصاحلها و تعزز بذلك مكانتها و حصتها يف 

صا يف حصتها يف السوق و أرباحا، السوق، و إما أن تكون هتديدا هلا أو قيد و معوقا يشكل هلا خسارة و نق

                                                   
1

الذكاء االقتصادي يف تعزيز تنافسية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، رسالة ماجستري، حليمي المية، دور اليقظة اإلسرتاتيجية و  
 .112، ص 2009جامعة بومرداس، اجلزائر، سنة 
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األمر الذي يتطلب إما التكيف مع هذا التهديد و حماولة التقليل من التهديد و إما أن تتجنبه ما أمكنها ذلك، و 

من هنا تظهر أمهية دراسة البيئة اخلارجية و ضرورة إجياد نظام حياكي هذا التغري املستمر يف البيئة و ال ميكن ذلك 

 11الرغبة و القدرة النتهاج نظام الذكاء االقتصادي بكافة مكوناته و أدواته للمنظمة ما  إال إذا توفرت

 (1)كنها من االستغالل األمثل ملواردها.مي

كما جيب على املنظمة من جهة ثانية العمل على اكتشاف و استخراج مواطن قوهتا املختلفة يف بيئتها الداخلية 

تاجي إىل طرق اإلدارة و التسيري إىل العميل الداخلي و مدى أمهيته و ضرورة ابتداء من نظامها التشغيلي أو اإلن

االستثمار فيه ألنه ميثل امليزة التنافسية الغري قابلة للتقليد و اجملاراة إذا ما استطاعت املنظمة االستثمار يف رأس 

األفضل و إرضاء كافة عمالئها، املال الفكري و العمل على استخراج األفكار اليت تساعدها على التميز و تقدمي 

و هو ما يتطلب إجياد نظام يوفر كل هذه امليزات و القدرات التنافسية و الذي و الذي يتمثل يف إدارة املعرفة، و 

من خالل ما سبق ميكن القول أنه بالنظر إىل التقدم احلاصل يف التكنولوجيا و املعلومات، أصبحت القدرات 

لتنافسية للمنظمات أمرا صعبا و يتطلب الكثري من احلذر و احلماية، لذا أصبح على التنافسية و بناء امليزة ا

املنظمات أن تعمل على إجياد و بناء ميزات تنافسية صعبة التقليد و السرقة إذا صح األمر و ال ميكن ذلك بتبين 

 نظام الذكاء االقتصادي و الذي يعمل على:

 أهدافهم و خططهم القصرية و املتوسطة املدى.معرفة توجهات املنافسني و حماولة معرفة  -

 العمل على التنبؤ بتصرفات املنافسني و ما ميكن للمنظمة أن تقوم به ملواجهة هذه التحديات. -

                                                   
ألعيداين اليأس و ضويفي محزة، ملتقى الدويل الرابع حول: املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج   1

الدول العربية، مداخلة بعنوان: الذكاء االقتصادي كآلية لدعم و تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات األعمال قطاع احملروقات ف 
 .15املعاصرة، مركز اجلامعي بتسمسيلت، ص 

  



 الفصل الثاين  العالقة بني الذكاء االقتصادي و تدويل منتج املؤسسة و نظرة امليزة التنافسية هلما.
 

 
76 

 التعرف على القدرات الذاتية للمنظمة ) الداخلية و اخلارجية (، و كذلك التعرف على قدرات املنافسني. -

املبنية على املعلومة و ما متلكه املنظمة من خمزون علمي و معريف، من خالل العمل على إجياد امليزة التنافسية 

 12 (1)االستثمار يف رأس املال الفكري و إدارة املعرفة.

 .التدويل و تحقيق الميزة التنافسية:2.3.1

م من وجود تتميز مؤسسات عامة باهتمامها يف التدويل وتعزيز امليزة التنافسية املؤسسية اخلاصة هبا، وعلى الرغ

بعض املخاوف إال أنه قد أثريت إمكانية تعزيز امليزة التنافسية املؤسسية من قبل املمارسني والباحثني، بالنظر إىل 

الطرق احلالية ملتابعة التدويل، لكن من املستغرب أنه مل يتم حتقيق هذه العالقة حىت اآلن؛ لذا هتدف هذه الدراسة 

ات التجريبية،حيث قدمت هذه الدراسة أدلة على أن التدويل قد شوهد من قبل إىل حتديد هذه العالقة مع البيان

من خالهلا تكتسب هذه املؤسسات ميزة تنافسية وتعزز أداءها العام يف املنافسة  غالبية املؤسسات على أنه وسيلة

 احمللية والعاملية. 

باالعتماد على االقتناع بفوائده على املستوى لقد مت الرتويج للتدويل من قبل املؤسسات وواضعي السياسات، 

املؤسسي؛ إذ ميكن للتدويل أن يساعد على بناء مكانة دولية ومسعة قوية، ويعزز تطوير معرفة الثقافات، ويولد 

الدخل املايل ويوفر احلصول على مزايا من التحالفات اإلسرتاتيجية الدولية ويزيد إنتاج املعرفة وعلى وجه اخلصوص 

تراجع الدعم املايل احلكومي ، مت النظر إىل التدويل بشكل متزايد كنهج موجه حنو السوق؛ ملساعدة  يف وقت

مؤسسات على تعزيز امليزة التنافسية اخلاصة هبا، ومع ذلك فإن السؤال هل سيتم حتقيق الكثري من الفوائد بفضل 

                                                   
العيداين الياس و ضويفي محزة، ملتقى الدويل الرابع حول: املنافسة و االسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج   1

قطاع احملروقات ف الدول العربية، مداخلة بعنوان: الذكاء االقتصادي كآلية لدعم و تعزيز القدرة التنافسية للمنظمات األعمال 
 . 16. 15املعاصرة، مركز اجلامعي بتسمسيلت، ص 
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ا يف مؤسسات، يتبني أن التدويل أصبح أكثر أمهية تنظيم التدويل حالي   التدويل؟، وبالنظر إىل الطريقة اليت يتم هبا

اإليرادات  ، وازدياد النمو يفتدويل عديد من املؤسساتيف السنوات األخرية، فعلى سبيل املثال كان هناك جناح 

 املؤسسية، وتعزيز النظرة الدولية اليت مت إنشاؤها يف اجملتمع الدويل، فضاًل عن حتسني نوعية بعض اخلدمات.

ئج املختلطة للتدويل تؤدي إىل تركيز هذه الدراسة على التحقيق يف العالقات بني التدويل وتعزيز امليزة فالنتا

 التنافسية، يف سياق مؤسسات عامة. وقد أعرب العلماء وكبار الباحثني يف جمال تدويل بالفعل عن 

 (1)فيها وبعضها ال. شكوكهم يف هذا االفرتاض، إذ أشار دي ويت، إىل أن بعض نتائج التدويل مرغوب

وانتقد كل من مارجنسون وفان دير ويندي، الطريقة احلالية لتقييم املزايا التنافسية املؤسسية يف التصنيف العاملي، 

 وامليزة ، وألن مفاهيم التدويلإلنتاجيةاعلى أهنا تقيس بقدر حمدود "القيمة املضافة" خالل العملية 

 .األعمال. وأصبحت العالقة بينهما مقبولة على نطاق واسع يف اإلدارةالتنافسية يتم أخذها من عامل 

كما أن نظام كان خيضع إلصالحات عديدة هبدف خفض التكاليف، وحتقيق كفاءة اجلودة وحتسينها، واعتماد 

ث بعض األساليب يف القطاع اخلاص، وتعزيز االستقالل املؤسسي القائم على األداء والتقنيات اإلدارية. ومن حي

 .إدارية جديدةالتدويل فإن التغيري األكثر أمهية الذي حدث يتمثل يف هيكلة برامج 

يذكر أن أنشطة تدويل مؤسسات لديها جذور تارخيية يف بناء القدرات بالبلدان النامية؛ ما يعين قدرهتا على اجلمع 

ئيسة اليت طرأت تتمثل يف زيادة بني الناس من خالل تقاسم املعرفة، وعلى مدى العقد املاضي فإن التغيريات الر 

. وعلى الرغم من أن سلوك مؤسسات للمنتجات و اخلدماتالرتكيز على بناء اقتصاد املعرفة والتسويق الدويل 

 13 عامة مبا يف ذلك إسرتاتيجيات تدويلها يتم اإلشراف عليها يف الغالب من قبل األطر الوطنية
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 التنظيمية والتمويل، إال أن العوامل السياقية حيال التدويل والعوملة لن تُعطى الكثري من االهتمام يف هذا البحث 

دراسة  والسبب هو أهنا شائعة يف كل مؤسسات، حيث إن هذه العوامل ال تُعدُّ متغريات يف خمتلف مؤسسات عند

التدويل  ج عملي للتحقيق يف الطريقة اليت ينظر هبا للعالقة بنيتعزيز امليزة التنافسية املؤسسية؛ ألهنا تعتمد على هن

التدويل يف خمتلف  وتعزيز امليزة التنافسية من قبل املمارسني، والسيما اجلهات الفاعلة الرئيسة اليت تشارك يف عملية

 (1).مؤسسات
14 

من قبل غالبية األشخاص، إال أن هذه  و على الرغم من أنه مت تأكيد العالقة بني التدويل و تعزيز امليزة التنافسية

العالقة تفسر على أهنا اعتقاد راسخ بأن التدويل جيد بالنسبة هلم: الن التدويل ميكن أن يؤدي إىل امليزة 

 التنافسية.كما أن امليزة التنافسية جيدة ألهنا تعزز التقدم اخلاص بالتدويل. لكن ال يوجد أساس نظري أو جترييب

حقق من هذا االعتقاد الراسخ. و يشار إىل أن االفرتاض و االعتقاد و القناعة املوجودة حول متني حىت اآلن للت

هذه العالقة ميكن أن يقدموا تفسريا للنتائج املختلطة يف لتدويل. كما أن التوجه التسويقي جلذب املتعاملني 

يز النظرة الدولية و حتسني نوعية الدوليني أدى من ناحية إىل النمو طلب املنتجات و اإليرادات املؤسسة و تعز 

 و من ناحية أخرى فإن النتائج غري املرغوب فيها قد تزايدت مثال كتدين اجلودة، و عدم توفر املرافق اخلدمات،

 الداعمة و غريها من املعيقات اليت تواجهها.

 

 أهم األسس التي يمكن أن تجعل التدويل يساهم في بناء الميزة التنافسية: .3.3.1

 األول: بقاء املؤسسة ومنوها، فقد مت الرتكيز على هذا األساس من قبل عدد كبري من األشخاص؛ ألن منواألساس 

 نمو ميكن أن هذا الالدويل يتم النظر إليه على أنه ميزة تنافسية للمؤسسات، وإن  السوقمن خالل  املؤسسة
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 (1).احلاالت من ويف كثري والكفاءات الدوليةرفة كتساب املعاال و  نمواليؤدي إىل إجياد بيئة دولية، تساعد على 

 ويساعد التدويل مؤسسات على تطوير الشراكات مع املؤسسات األجنبية، وتوسيع شبكة االتصال اخلاصة هبا

دولي ا واملشاركة يف خمتلف أشكال التعاون والبحوث الدولية، إذ إن وجود موقف يف مثل هذه الشبكة الدولية 

، وميكن للتدويل أن يعزز امليزة ةيُعدُّ ميزة تنافسية ملؤسسات من أجل البقاء يف بيئة دولي  وتشكيل اجملموعات، 

 التنافسية حملي ا وعاملي ا، من خالل حتسني املوقف العام ملؤسسات، وحيدد هذا املوقف التنافسية وفقًا للتصنيف

 .ترتجم إىل فرصة للبقاء يف املنافسة احمللية والعامليةالدويل والسمعة والصورة العامة واالعرتاف وما إىل ذلك، اليت 15

أكثر اليت بدورها تركز على البحوث، فهذا  كوينالرتكيز على الت املؤسساتتضع  ودة، حيثاجلاألساس الثاين: 

االختالف ليس له تأثري كبري عند احلديث عن جودة بشكل عام؛ لذلك ال متيز هذه الدراسة هذين النوعني 

جودة، وينظر إىل جودة كمصدر جلميع أنواع امليزة التنافسية، وعندما ميكن للتدويل أن حيسن نوعية بالنسبة لل

فإنه ميّكن تأسيس عالقته مع امليزة التنافسية، وتؤكد بيانات أن امليزة التنافسية يف مؤسسات معظمها  املنتجات

 .املنتجاتوجودةو مماثل لتحديد نوعية تتعلق مبصطلحات مثل التميز والسمعة واملكانة، اليت تستخدم على حن

األساس الثالث: توظيف، يسهم التدويل يف بناء امليزة التنافسية املؤسسية كما أنه يشارك يف حتسن توظيف؛ إذ إن 

التحسينات املكتسبة من خالل التدويل مثل املهارات اللغوية الدولية، واملعرفة الثقافية والكفاءات من خالل 

ية، ميكن أن تضيف قيمة إىل توظيف، حيث إن هذه املهارات واملعارف والكفاءات تكون مطلوبة يف اإلدارة الثقاف

سوق العمل نتيجة الزدياد االقتصاد الذي يتسم بالعوملة، وحتتاج مؤسسات إىل توفري القوى العاملة املؤهلة اليت 

العالقة بني التدويل وامليزة األساس الذي يتم من خالله تأسيس هو تليب متطلبات سوق؛ لذلك فإن هذا 

 .التنافسية
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تدويل أن يسهم يف بناء ميزة تنافسية من خالل حتسني القابلية لتوظيف، وتعزيز اجلودة، وضمان للإذ ميكن 

العالقة بني التدويل وبناء ميزة تنافسية يف مؤسسات مبنية على أسس و إن استمرار وجود مؤسسات وتطويرها. 

 16(1).وتوظيف ،املنتجات و اخلدماتومنوها، وجودة  ثالثة: هي بقاء املؤسسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة الفصل الثاني: 

إن املنظمة اليت تبحث على التميز و التفوق يف بيئتها و على منافسيها عليها فهم كل من بيئتها اخلارجية بكل ما 

حركية و متغرية باستمرار، و  حتتويه من فرص و هتديدات و حماولة مواجهتها، إذ أصبحت املنظمات تعيش يف بيئة 

كذلك  معرف اجليد بالنسبة هلا ، فال ميكن للمنظمات العمل و التطور دون فهمها لبيئتها و حتديدها الدقيق 

 السرتاتيجياهتا و أهدافها املستقبلية.
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الء و و إن اهلدف البقاء و النمو و االستمرار يتطلب من املنظمة العمل اجلاد املستمر من اجل اكتساب العم

زيادة حصتها السوقية و مكانتها ،األمر الذي يفرض إجياد آلية متكنها من توليد الفرص و اكتشاف التهديدات، 

و هو ما ميثل نظام الذكاء االقتصادي الذي هو مكمل و طريق لتحقيق الدولية عن طريق التدويل املؤسسات 

 املسطرة.الذي هو بدوره يساهم يف حتقيق للمنظمة العديد من األهداف 

حيث يعد هذان النظامان بوابة العبور املنظمة إىل حتقيق العديد من األهداف اإلسرتاتيجية اخلاصة بالدخول إىل 

 األسواق الدولية اليت هي غاية للعديد من هذه املنظمات. 
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 مقدمة الفصل الثالث:

بعد االنتهاء من الدراسة النظرية لكل من الذكاء االقتصادي و التدويل و امليزة التنافسية و حتديد العالقة بينهم، 

ذلك على" مؤسسة ميناء مستغامن " لتكون حقال للدراسة امليدانية باعتبارها واحدة من أهم  إسقاطسنحاول 

املؤسسات اليت تعمل هبذه األنظمة و لتحديد واقعها و أفاقها يف املؤسسة، و معرفة ما مدى توافق بني ما مت 

 تقدميه يف الفصول النظرية و املمارسة على األرض الواقع.

هذا الفصل هو حماولة لإلشارة إىل واقع كل من الذكاء االقتصادي و التدويل يف مؤسسة ميناء  هلذا ميكن القول أن

مستغامن حيث أن هذه املؤسسة تنشط يف ظل بيئة منفتحة و شديدة التنافسية، األم الذي جعلها يف حالة إبداع 

حقق ذلك أن مل تتمكن من تطبيق و تنمية دائمة للمزايا التنافسية حىت تنجح و تستمر أمام املنافسة، و ال يت

نظام الذكاء االقتصادي ، و هذا يعين مدى حاجتها إىل هذا النظام لتتمكن من رصد كل التغريات و املستجدات  

 و من مث تنمية امليزة التنافسية و بالتايل حتقيق التدويل للمؤسسات. 

اليت تربطه بالتدويل و منظور كل منهما  و ألجل حتديد واقع الذكاء االقتصادي يف نشاط املؤسسة و العالقة 

بالنسبة للميزة التنافسية مت إسقاط ما جاء يف الفصول النظرية يف قالب االستبيان يضم جمموعة من األسئلة موجهة 

 ثالث مباحث، األولإىل املؤسسة و حتليل النتائج على ضوء اإلجابة اجملمعة، ومنه مت تقسيم هذا الفصل إىل 

، أما االستبياننتائج نبذة عن مؤسسة ميناء مستغامن، أما املبحث الثاين سنتطرق فيه حتليل  سنتطرق فيه إىل

 .املبحث الثالث سندرس النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة
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 القتصادي و تدويل المنتج في المؤسسة:الذكاء .3

بصفة بسيطة عن تفاعل املؤسسات ألزمت التطورات االقتصادية احلديثة معايشة كل احلقائق و التعرف و لو 

اجلزائرية مع هذه التحوالت اليت تشهدها، و مدى تأثريها على السوق الوطنية، و حماولة إجراء مقارنة بني ما 

 تعيشه املؤسسات و ما هو نظري، و مؤسسة ميناء مستغامن إال عينة من هذه املؤسسات.

 . مؤسسة ميناء مستغانم:1.3

 : ميناء مستغانممميزات مؤسسة . 1.1.3

  (1): للميناء الجغرافية . النشأة1

 القراصنة استخدمه خلروبة البحري والرأس لصالمندر البحري الرأس بني ميتدّ  حاّدا   صخريا خليجا كان ألنه

و   ."مستغامن" املدينة ُسّيت هنا ومن". الغنائم مرسى" بـ م1833 قبل فيما مستغامن ميناء ُسمّي الغنائم، القتسام

، و م1881 سنة حبلول مرت 325 إىل امتداده ليصل مرت 80 بطول للميناء رصيف أّول أنشئ م،1848 سنة يف

 ،عامة منفعة ذا مشروعا عنه أعلن ذلك من سنوات ثالث بعد و م1882 سنة يف امليناء لتهيئة مشروع أّول انطلق

 كاسرة بناء بعد، و  للميناء حوض أّول مبيالد انتهت م1904 و م1890 بني ضخمة هتيئة أعمال ذلك تلت

 هناية بني فيما مرت 430 طوله برصيف الثاين احلوض إنشاء متّ  م،1941 سنة للميناء الغربية اجلنوبية األمواج

 1.م1959 وبداية م1955
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 البنية من أساسيا جزء اليوم يشكل أصبح حيث املنطقة متطلبات مع يتماشى مبا امليناء تطوير يتم احلني ذلك منذ

 التجارة يف تشارك اليت الكربى الصناعات من للعديد بالنسبة ضروري وهو املنطقة يف بالنقل اخلاصة التحتية

 متعددة نقل أروقة عرب النهائيني املستلمني من مقربة اخلدمات من جمموعة استحداث يشجع أنه إذ الدولية

 .األمناط

 (1)مستغانم: ميناء مؤسسة . نشأة2

  تسيريه على وتشرف البحري، الصيد خدمات و التجارية اخلدمات: اخلدمات من نوعني مستغامن ميناء يقّدم

يف  أنشأت    EPE/ EPM/ Spaأسهم ذات شركة/ اقتصادية عمومية مؤسسة وهي مستغامن ميناء مؤسسة

، م1982 أوت 14 بتاريخ الصادر 287 -82 رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى اجلزائري امليناء النظام إصالح إطار

 للموانئ الوطين بالديوان اخلاصة والتجهيزات اخلدمات م،1982 نوفمرب شهر من ابتداء امليناء، مؤسسة ورثت

 كما ،(SONAMA) أيضا املنحّلة والتفريغ للشحن الوطنية بالشركة اخلاصة تلك وكذلك (ONP) املنحلّ 

 دورها فأصبح  (CNAN) للمالحة الوطنية للشركة قبلم  فيما املوكلة القطر مهام أخرى جهة من إليها أسندت

 :يلي مبا منوطا

 .امليناء وتنمية واستغالل اخلاصة اإلنشاءات و املينائية الدولة أمالك تسيري-

 2. واإلرساء القطر والتفريغ، الشحن خدمات احتكار-
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  اليت املؤسسات غرار على االستقاللية حنو طريقها مستغامن ميناء مؤسسة شّقت م1989 فيفري 29 يف

 طابع ذات عمومية شركة من موثق عقد مبوجب حتويلها مت حيث املالية، وضعيتها يف استقرار عن كشفت

 الكاملة احليازة حتت دج 25.000.000 ماهلا رأس أسهم ذات شركة/ اقتصادية عمومية شركة إىل اجتماعي

 وختضع B.88.01 رقم التجاري للسجل حتمل ،SOGEPORTS" املوانئ" الدولة مسامهات تسيري لشركة

  جانفي 12 بتاريخ الصادرة 04-88 و 03-88 و 01-88 القوانني ألحكام طبقا واملدين التجاري للقانونني

 12 بتاريخ الصادر 101-88 للمرسوم وطبقا املؤسسات الستقاللية التنظيمية للنصوص واملتضمنة 1988

 28 بتاريخ الصادر 177-88 واملرسوم م1988 ماي 16 بتاريخ الصادر 119 -88 واملرسوم م1988 جانفي

 .م1988 سبتمرب

  (1):تعريف مؤسسة ميناء مستغانم .3

 مستغامن ميناء مؤسسة: املؤسسة اسم. 

  أسهم ذات شركة/ اقتصادية عمومية مؤسسة: للمؤسسة القانوين النظام. 

 املوانئ" الدولة مسامهات تسيري لشركة الكاملة احليازة حتت دج 500 000 000: االجتماعي املال رأس" 

SOGEPORTS . 

 أوت 14 بتاريخ الصادر 287 -82 رقم التنفيذي املرسوم مبقتضى م1982 أوت 14: التأسيس تاريخ 

 3.م1982

 

  م 1989 فيفري 29: املؤسسة استقاللية تاريخ. 
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 27000 مستغامن 131: ب ص  صالمندر إىل الرئيسي الطريق: االجتماعي املقر  

o  خصائص ميناء مستغامن:مميزات و 

 .هام جيواسرتاتيجي موقع -

 .والية 12 من تتألف خلفية منطقة حنو مواصالت طرق وفرة -

 .املنتظمة البحرية اخلطوط لتأمني األداء لسفن متخصصة رسو حمطات -

 .الزفت وناقالت اخلمور السكر، احلبوب، ناقالت ملعاجلة متخصصة إنشاءات -

 .مغطاة وغري مغطاة ختزين قدرات -

 .للبضائع جيدة محاية -

 .الوطنية ةواملساح األرضي الطريق احلديدية، السكة) البضائع تسليم طرق تنوع -

 .االقتصاديني املتعاملني طموح وفق وجتهيزات فوقية بين -

  .والتفريغ الشحن عمليات على ومدربون مهيئون وعمال إطارات -

 أيام 7/أيام 7 و سا 24/سا 24: متواصلة عمل ساعات -

o أهداف مؤسسة ميناء مستغامن: 

 .والسعر احلماية النوعية، الزمنية، املّدة حيث من البضائع لعبور الظروف أحسن تأمني -

 .عالية كفاءة ذات وختزين ومعاجلة عبور وسائل) حقيقية تسهيالت تقدمي -
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 .االقتصاديني املتعاملني الهتمامات الصاغية اآلذان كون -

 (1) المشاكل التي تواجهها: أهممؤسسة ميناء مستغانم و  إستراتيجية.3

 . مشاريع املؤسسة:1

  احلريق:هو مركز لعبور املواد اخلطرية يسمح مبعاجلة املواد القابلة لاللتهاب، املولد احملرقة  مرابمشروع

 ) امللهبة(، املواد السامة، املواد املذيبة، و مواد خطرية أخرى.

  :افتتاح خط حبري للمسافرين بني ميناء مستغامن و حدود اسبانيا أو جنوب مشروع حمطة حبرية

 فرنسا.

  م 1998خمترب الدراسات البحرية و اكتملت يف سنة  إىلمشروع احلوض الثالث: عهد بدراسة

باختبار حول منوذج مصغر حيث سيتم هذا املشروع يف نطاق االمتداد الطبيعي للموقع احلايل 

مقاربة عامة لبحث خمتلف اخليارات  إطاراحل، و سجلت هذه الدراسة يف للميناء ضمن ثالثة مر 

املمكنة لتهيئة موانئ الغرب اجلزائري من أجل مواجهة العجز املتوقع للقدرات املينائية فيما بني 

 4م.2015م و 2010

 . املشاكل املوجودة مبؤسسة ميناء مستغامن: 2

  حن و التفريغ.للش إضافةمهل  إىل أحياناطول املكوث املؤدي 

  إضافيةتعريفات شحن  إىلمما يؤدي  األخرىختفيف محولة السفن الضخمة يف املوانئ. 

                                                   
1
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  على توليد تعريفات إضافية للشحن و النقل. مسئولةصعوبات على املستوى التخزين 

  التجارية و أنشطة الصيد البحري. األنشطةاختناق مينائي ناجم عن التزاوج بني 

 :هيكلها التنظيمي والسياسة العامة لمؤسسة ميناء مستغانم . 2.1.3

 (1)السياسة العامة لمؤسسة ميناء مستغانم:

إن بقاء املؤسسة مرهون مبقدرهتا على التأقلم مع التغريات السوق اليت أفرزهتا املعطيات االقتصادية اجلديدة يف 

 .أروبااجلزائر  و املغرب العريب و 

التأقلم مع التغريات يعين بالنسبة للمؤسسة تغيري كلي لسلوكها و تصرفاهتا مع السوق مهما كانت ) داخلية و 

خارجية( و خاصة مع أحد مكوناهتا األساسية الزبون، و هذا التأقلم يعين أيضا البحث و املستمر من أجل تقدمي 

صبح حضورها حيويا لتمكني املؤسسة من حيث أ األسواقخدمات جديدة و متقنة قادرة على املنافسة يف 

 5احلصول على العملة الصعبة اليت حتتاجها لتسيريها.

 انطالقا من هذا الواقع فإنه ينبغي على املؤسسة تركيز اهتمامها على النقاط التالية:

  البحث و النمو: انه من احليوي ليس فقط التوقع و لكن أيضا العمل من اجل دمج املؤسسة بطريقة

مثرية يف التغريات التقنية اليت تعرفها حرف املؤسسة، هلذا ينبغي أن ال يغيب عن رؤية العمال بأن أحسن 

انشغاال دائما، و يف  وسيلة حلماية املؤسسة من إخطار السوق تكمن يف اعتبار البحث العلمي و التقين
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هذا املوضوع ينبغي تكثيف التعاون مع املعاهد و اجلامعات كما ينبغي أيضا تنظيم و تنمية التنافس 

 داخل املؤسسة لكل الكفاءات القادرة على حتسني منتجاهتا و بالتايل ضمان وجودها يف السوق.

  أنه ال ميكن اكتساهبا اىل األبد، بل السوق: إن إمكانية املؤسسة يف السوق ال ميكن رحبها مسبقا كما

العكس فإن هذه املكانة مهددة يوميا من طرف املنافسة، لكن هذا التهديد الذي جيب أن يكون حاضرا 

يف عقل كل واحدة يف املؤسسة ال ينبغي أن يشل حكتهم بل بالعكس ينبغي أن يكون حافزا هلم للمضي 

 امية يف السوق الوطنية بالنسبة للخدمات اليت تقدمها.األمام و احلفاظ على مكانتهم الزع إىلدائما 

  الزبون كما ينبغي أن يكون إىلالزبون: ينبغي على املؤسسة أن تكون يف استماع دائم  إىلاالستماع 

 ، الزبون هو مورد الوحيد أنحمسوسا و ملموسا يف كل هياكل املؤسسة، فعال  األخريحضور هذا         

     يتحتم على كل واحد يف املؤسسة ترمجة يف ميدان الواقع، الشعار الغالب " الزبون هو  لذلك جيب و           

 امللك".          

  6مفضلة لذا جيب التعامل معهم كأفراد إسرتاتيجيةرجال املؤسسة: ينبغي اعتبار عمال املؤسسة كورقة 

 

  راشدين يستحقون االحرتام و العزة، كذلك جيب احملافظة على العمال بواسطة نظام أجور حمفز و تكوين

احرتام املصاحل املادية و املعنوية لكل عضو يف عائلة  إىلمتقن و عالقة تبليغية حمكمة، لكن إضافة 

ملبدع للجميع كما ال ينبغي املؤسسة، ينبغي أن تكون املؤسسة جماال لتنمية و انشراح القدرة، و اخليال ا

توعية روح املسؤولية و الدفاع عن ُسعة و صورة املؤسسة و احملافظة  أنأن ينسى كل واحد يف املؤسسة 
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تكون الواجبات هي حقوق كل عامل يف املؤسسة و لذا تكمن  أنعلى مناخ اجتماعي سليم، قبل 

 من منصبه. أكثرالضرورة بأن بفهم كل واحد أن دوره 

 هو عنصر ضروري النسجام املؤسسة و يكتسي هذا العنصر بعدان مها: األخبارو  اإلبالغ : 

خمتلف بنيات املؤسسة و ذلك  إىلإليصال اخلرب  األخبارداخل املؤسسة: حيث ينبغي تكثيف  _ 

يهم ني أعضاء املؤسسة الذين ينبغي علبالسماح هلا بتنظيم أعماهلا، إن العنصر حيوي أيضا للتعاون ب

 دائما بسلوك حسن و تفهم و ذلك لتسهيل اإلبالغ و اإلخبار إىل أقصي درجة.التحلي 

يسمح اإلبالغ و اإلخبار باالعتناء أكثر بسمعة املؤسسة و حسن  أن_ خارج املؤسسة: حيث ينبغي 

 صورهتا و صورة خدماهتا و يف نفس الوقت تشجيع مجع املعلومات الالزمة لسري املؤسسة.

 ؤسسة ميناء مستغانم:الهيكل التنظيمي لم. 2
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 منهجية الدراسة الميدانية و تحليل نتائج االستبيان .3.1.3

نظرة عامة للمؤسسة و تشخيصها، سنقوم من خالل هذا املبحث بعرض نتائج االستبيان الذي قمنا  إعطاءبعد 

 التحليل املستخدمة. أساليببه لكن قبل عرضها سنقوم بعرض األدوات املستعملة يف مجع البيانات و 

 المستعملة في جمع البيانات: األدوات  .1

 استعماال و كذلك املالحظة اليت كانت األقل اعتمادا. األكثراعتمدنا يف دراستنا على وسيلتان، و كان االستبيان 

 :االستبيان 

و  أراءحيث يعرب على خمتلف  ى املعلومات و البيانات،استعماال للحصول عل األكثراالستبيان من الوسائل  إن

االقتصادي و التدويل و امليزة التنافسية، و هدا عن طريق جمموعة  الذكاءو مواقف العاملني حول موضوع  أفكار

  و فرضيات البحث. إشكالية أساسعلى  إليهماملوجهة  األسئلةمن 

كما تضمن عن املوضوع،   فكرة إعطاءيف البداية قمنا بشرح بعض املصطلحات من أجل تسهيل و  أنناحيث 

 جزئني: إىلاليت قسمت  األسئلةجمموعة من 

 اجلزء األول: خاص بوصف خصائص عينة الدراسة.

 خاصة مبوضوع " دور الذكاء االقتصادي يف تدويل منتج املؤسسة من منظور امليزة التنافسية. األسئلةاجلزء الثاين: 

 املالحظة: 

 البحث املالحة املباشرة، من اجل احلصول على املعلومة اليت ميكن استخالصها من االستبيان. قد استعملنا يف

 التحليل المستعملة: أساليب .2
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بعد عملية مجع املعلومات و ذلك من خالل الوسيلتني السابقتني، فاخلطوة التالية هي حتليل املعلومات و البيانات 

 االستبيان و هذا يتم وفقا ألسلوبني:

 .اإلجابات إحصاءعن طريق استخدام املعطيات الرقمية ) التكرار، النسب املئوية( من اجل الكمي:  سلوباأل_ 

 .النظري اجلانب على اعتمادا الرقمية البيانات حتليل يف األسلوب هذا يستعملالكيفي:  األسلوب

 . تحليل نتائج االستبيان2.3

 :و عينة الدراسة مجتمع العينة.1.2.3

 العينة: تعريف مجتمع

جملموعة  إطاراتعينة الدراسة فاستهدفنا جمموعة  أماملؤسسة ميناء مستغامن،  إدارةالعينة هو مجيع موظفي  جمتمع

 مديريات و اخرتناها عشوائيا.من 

 قائمة استبيان على جمموعة من املوظفني و من اسرتجاعهم بالكامل. 20مت توزيع 

 و المكانية لالستبيان: الزمنيةالحدود  .2.2.3

 . 2015كان يف سنة   زمنياكان االستبيان على مستوى مؤسسة ميناء مستغامن، أما 

 الدراسة الوصفية لخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:.3.2.3

 تتمثل اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة:

 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر:1
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 (  توزيع العينة حسب العمر. 5.3 جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر
 % 20 4 سنة  30أقل من 

 % 40 8 سنة 40 إىل 30من 
 % 35 7 سنة 50 إىل 40من 

 % 5 1 سنة 50أكثر من 
 % 100 20 اجملموع

 

ترتاوح أعمارهم ما  األفراد األغلبية أن( املتعلق بتوزيع العينة حسب العمر نالحظ  5.2من خالل اجلدول رقم ) 

، مث % 35سنة بنسبة  50 إىل 40من  األفراد، مث تليها نسبة % 40 نسبة سنة اليت متثل 40 إىل 30بني 

سنة هي      50اليت تتجاوز أعمارهم  األفراديف حني بلغت نسبة % 20سنة بنسبة  30أقل من  األفرادنسبة 

 .العينة هي فئة الكهول األفرادمما يدل أن غالبية  5%

 

 

 

 

 تمثل أفراد العينة حسب العمر(  11.3الشكل رقم )
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 . توزيع أفراد العينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:2

 العينة حسب سنوات الخبرة. أفراد ( توزيع 6.3الجدول رقم )

 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 % 0 0 أقل من سنة

 % 45 9 سنوات  5 إىل 1من 
 % 40 8 سنوات 10 إىل 5من 
 % 15 3 سنوات 10من  أكثر

 % 100 20 اجملموع 
 

سنوات بنسبة  5 إىللديهم خربة ما بني السنة  األشخاص( نالحظ أن أغلبية   6.2  من خالل اجلدول رقم )

سنوات متثل نسبة  10، و فئة أكثر من  % 40سنوات بنسبة  10 إىل 5، تليها فئة ذات خربة بني % 45

، و منه نستنتج أن أكرب فئة من العينة هم أفراد ذوي خربة % 0فئة أقل من سنة بنسبة  األخريو تأيت يف ،% 15

 سنوات و هذا ما سيفيدنا يف الدراسة. 5 إىل 1بني 

 .( تمثيل أفراد العينة حسب سنوات الخبرة  12.3  الشكل رقم )
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 . توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي:3

 أفراد العينة حسب المستوى الدراسي.( توزيع 7.3الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار  المستوى الدراسي
 % 5 1 أقل من باكالوريا

 % 15 3 باكالوريا
 % 35 7 ليسانس

 % 15 3 تكوين املهين
 % 30 6 دراسات عليا

 % 100 20 اجملموع 
 

العينة لديهم مستوى جامعي و دراسات عليا و هذا طبيعي من اجل  أفراد أغلبية( أن  7.3يبني اجلدول رقم ) 

، مث % 35املتحصلني على شهادة ليسانس  األفراداملؤسسة، حيث بلغت نسبة  إطاراتتسهيل الدراسة على 

ذوي التكوين املهين و  األفرادمث تأيت نسبة فئة ، % 30الذين لديهم دراسات عليا بـ  األفرادتليها نسبة 

 .ني على شهادة الباكالوريا و أقل من البكالوريااملتحصل
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 (  تمثيل المستوى الدراسي للعينة:  13.3الشكل رقم ) 

 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:. 3.3

 بمحيط المؤسسة: التعريف .1.3.3

 ؟. كيف تصفون البيئة التنافسية التي تعمل فيها مؤسستكم1

 .المتعلقة بمحيط المؤسسة( درجة المنافسة  8.3 الجدول رقم )

 النسبة  التكرار تقييم البيئة التنافسية 
 % 25 5 منافسة عالية جدا 

 % 40 8 منافسة عالية
 % 15 3 منافسة متوسطة
 % 10 2 منافسة ضعيفة 
 % 10 2 ال يوجد منافسة

 % 100 20 اجملموع
 .( تمثل درجة المنافسة المتعلقة بمحيط المؤسسة 14.3 الشكل رقم )
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 أنمون أفراد العينة يعتربون  % 40( تبني أن نسبة   12.3( و الشكل رقم )    8.3من خالل اجلدول رقم )  

العينة يعتربون أن املنافسة عالية  أفرادمن  % 25مؤسسة ميناء مستغامن تعمل يف بيئة تنافسية عالية، مث تليها 

املنافسة ضعيفة و غري موجودة بنسبة  أنملنافسة متوسطة، و هناك نسبة قليلة يعتربون ا أنيعتربون % 15جدا، مث 

، و هذا ما يؤكد أنه توجد منافسة على مستوى مؤسسة ميناء مستغامن العتبارها مركز للتواصل العديد  % 10

 و هدا ما يوافق الواقع فعال. من الشركات و املؤسسات،

 ؟ .هل مؤسستكم على دراية بالتطورات المحيط الخارجي بصفة مستمرة2

  .( مدى مراقبة المؤسسة لمحيط الخارجي 9.3الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار 
 % 60 12 نعم
 % 40 8 ال 

 % 100 20 اجملموع
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 الخارجي. ( تمثيل مدى مراقبة المؤسسة للمحيط 15.3الشكل رقم )  

 

مبراقبة احمليط اخلارجي  املؤسسة هتتم كثريا أن( نستنتج  12.3( و الشكل رقم )  9.3من خالل اجلدول رقم ) 

من العينة ترى أن  % 40،و يف حني %60 إىلأفراد العينة اليت وصلت  إجاباتبصفة مستمرة، و هدا حسب 

ال تقوم مبراقبة احمليط اخلارجي، و من خالل دلك نستنتج أن املؤسسة اجلزائرية تقوم بصفة مستمرة مبراقبة  املؤسسة

 احمليط اخلارجي بطريقة رُسية و منظمة.

 مبا أن معظم اإلجابات كانت نعم سنحاول حتليل هذه اإلجابات:

 سسة:كان نعم: اجملال اليت هتتم فيها املؤسسة يف مراقبة حميط املؤ   إذا

 ( المجال الذي تهتم المؤسسة بمراقبة المحيط. 10.3الجدول رقم )

 النسبة التكرار األسباب
 % 17 2 املنافسني

 % 17 2 املستهلكني
 % 17 2 املوردين

 % 25 3 التطورات التكنولوجية
 % 17 2 التطورات القانونية
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 % 8 1 أخرى
 % 100 12 اجملموع

 

 أهم المجاالت التي تهتم المؤسسة بمراقبتها:( تمثيل 16.3الشكل رقم )   

 

فرد حيث  12، فإن حتليل كان حول هذه الفئة و املمثلة ب عن مراقبة احمليط مبنع وامبا أن معظم أراء العينة أمجع

 % 17تقول أن اجملال اليت تركز علة مراقبته يف حميطها اخلارجي هو التطورات التكنولوجية و يف حني  % 25 أن

جمال اليت هتتم املؤسسة مبراقبته هو كل من املوردين، املستهلكني، املنافسني، و التطورات القانونية، مث  أنمن العينة 

و مل يتم ذكرها من قبلهم، و كذلك من خالل  أخرىاملؤسسة هتتم مبراقبة جماالت  أنعربوا  % 8تليها نسبة 

كثريا و بصفة مستمرة مبراقبة احمليط اخلارجي و ذلك لضمان   املؤسسة هتتم أناستطالعنا لبعض اآلراء استنتجنا 

 مكانتها و االستمرار و البقاء. 

 . ما هي الوسائل المستخدمة لالستعالم عن وضعية منافسيكم؟3
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 خدمة لالستعالم عن وضعية منافسين:ت( الوسائل المس 11.3الجدول رقم )

 النسبة التكرار الوسائل
 % 35 7 املؤمتراتامللتقيات و 

 % 15 3 االقتصادية األخبار
 % 30 6 االنرتنت

 % 15 3 املنافسني و املوردين و الزبائن
 % 5 1 أخرىمصادر 
 % 100 20 اجملموع

 

 وضعية المنافسين (  تمثيل المصادر المستخدمة في االستعالم عن  17.3الشكل رقم ) 

 
نالحظ أن من أهم الوسائل املستخدمة لالستعالم عن وضعية املنافسني بالنسبة للمؤسسة من اجلدول و الشكل 

 األخبارنرتنت، تليها خبصوص اال % 30و بنسبة قريبة جدا متثلت يف  % 35هي امللتقيات و املؤمترات بنسبة 

ضعيف جدا اد عليها االعتم األخرىمصادر  أما، % 15االقتصادية و املنافسني و املوردين و الزبائن بنسبة 

وسائلها لالستعالم عن  أهممن  االنرتنت، و بالتايل نستنتج أن املؤسسة تعترب امللتقيات و املؤمترات و % 5بنسبة 

 عن العامل اخلارجي ألهنا تقدم هلا معلومات عن منافسيها و معرفة اسرتاتيجياهتم. منافسيها العتبارها النافدة 
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 .في المؤسسة. نظرة المؤسسة لكل من الذكاء االقتصادي و التدويل و واقعهما 2.3.3

 عن تحليل المعلومات من اجل استغاللها؟ المسئول. من 4

 .عن تحليل المعلومات المسئول(  12.3الشكل رقم ) 

 النسبة التكرار المسئولين
 % 0 0 اخلرباء
 % 75 15 املدراء

 % 15 3 املتخصصني
 % 10 2 آخرون
 % 100 20 اجملموع

 

عن تحليل المعلومات في المؤسسة مسئولون( تمثيل  18.3الشكل رقم ) 

 
، %75من الشكل و اجلدول أعاله تبني لنا أن حتليل املعلومات هي من اختصاص املدراء بنسبة عالية متمثلة يف 

نظام  أيفهو ضعيف جدا، و هدا طبيعي حبيث أن املؤسسة ال تعتمد  بالنسبة للخرباء و املتخصصني أما

 معلومايت.
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 االقتصادي؟ الذكاء. ماذا يعني لكم مصطلح 5

 ( معاني الذكاء االقتصادي13.3الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار المعاني 
 %60 12 إسرتاتيجيةيقظة 

 %15 3 جتسس اقتصادي 
 %25 5 نظام معلومايت

 %0 0 أخر
 %100 20 اجملموع

 

  :االقتصادي الذكاء( تمثيل معاني  19.3رقم ) الشكل 

 
بنسبة  إسرتاتيجيةالذكاء االقتصادي يقظة  أنالعينة يعتربون  أفرادمن خالل الشكل و اجلدول نستنتج أن معظم 

أن البعض يعتربونه جتسس اقتصادي و هي  إال، %25، يف حني يعتربوه البعض نظام معلومايت بنسبة 60%

داخل  اإلسرتاتيجيةك خلط يف مفهوم الذكاء االقتصادي و اليقظة أن هنا، و منه نستنتج %15نسبة قليلة بـ 

 املؤسسة اجلزائرية.
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 . هل لديكم فكرة عن الذكاء االقتصادي و منهجية عمله داخل المؤسسة؟  6

 :( مدى استيعاب الذكاء االقتصادي 14.3الشكل رقم ) 

 النسبة التكرار 
 %25 5 نعم

 %75 15 ال
 100% 20 اجملموع

 

 ( تمثل مدى استيعاب الذكاء االقتصادي20.3الشكل رقم ) 

 
عمل الذكاء االقتصادي العينة لديهم فكرة عن منهجية  أفرادمعظم  أنظ حمن خالل اجلدول و الشكل أعاله نال

يهم فكرة عن  منهجية عمله، و منه نستنتج أن دلليست منهم  %25 أن، يف حني %75بنسبة داخل املؤسسة 

 دوره الفعال يف التقدم باملؤسسات.لتطبيق نظام الذكاء االقتصادي يف مؤسساهتا ل تسعىاملؤسسات اجلزائرية 

 كاء االقتصادي." سنقوم بتحليل هذا االقرتاح: مبنهجية عمل الذ  نعماإلجابات كانت "  أغلبية أنمبا 

 .كاء االقتصادي داخل المؤسسةذ ( أسباب الجهل بمنهجية عمل ال 15.3الجدول رقم )
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 النسبة التكرار السبب
عدم الشروع يف التطبيق الفعال 

للذكاء االقتصادي على مستوى 
 مؤسستكم

5 34 % 

 %66 10 هذا ال يتعلق بطبيعة عملي
 % 100 15 اجملموع

 

 الجهل بمنهجية عمل الذكاء االقتصادي داخل المؤسسة. أسباب( تمثيل  21.3الشكل رقم )

 

داخل بعدم معرفتهم مبنهجية عمل الذكاء االقتصادي  امجعوا األغلبيةة الشكل نالحظ أن  اجلدولمن خالل 

 األنظمةهذا ليس ضمن اختصاصهم، و هذا ما يعيق تطبيق مثل هذه  أنيعتربون  %66املؤسسة و ممثلة بنسبة 

 أناملعلومة اليت جيب  أساسهمن اختصاص اجلميع الن  األنظمةو الثقافات اليت تنشر داخل املؤسسات، فهذه 

املؤسسة مل تشرع يف تطبيق  أنمن أفراد العينة يعتربون  %34تكون متبادلة بني الكل لالستفادة منها، يف حني 

 الفعال هلذا املفهوم داخل املؤسسة.

 واقع الذكاء االقتصادي على مستوى المؤسسات الجزائرية؟. من وجهة نظركم ماهو 7
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 مستوى المؤسسات الجزائرية. ى( ما واقع الذكاء االقتصادي عل16.3الشكل رقم ) 

 النسبة التكرار 
 %80 16 حرب على ورق

 %10 02 جتسس اقتصادي
 %10 02 تطبيق فعال

 % 100 20 اجملموع
 

 االقتصادي بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. ( تمثيل نظرة للذكاء22.3الشكل رقم ) 

 

 

املؤسسات اجلزائرية تنظر للذكاء  أننالحظ انه من وجهة نظر أفراد العينة  أعالهمن خالل اجلدول و الشكل 

يرون  %10بالنسبة لالحتماالت املتبقية فهي صغرية بنسبة  أما، %80االقتصادي على انه حرب على ورق بنسبة 

ال  أن إالالذكاء االقتصادي موجود على مستوى املؤسسات  أنو منه نستنتج  انه جتسس اقتصادي و تطبيق فعال

مل  أنيوجد تطبيق فعال له داخل املؤسسة، و حماولة تفعيله جد ضعيفة فما هي ضرورة االتفاقيات و التكوينات 

 تأخذ بعني االعتبار.
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 ؟ماذا يعني لكم مصطلح التدويل . 8

 .معاني مصطلح التدويل( 17.3الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار التعاريف
عملية لتوسع اجلغرايف لألنشطة 
 االقتصادية خارج حدود الوطن.

3 15% 

 إىلاالنتقال من السوق الوطين 
 السوق الدويل.

15 75 % 

عملية تقوم على مزيج املهارات اليت 
املؤسسة و اليت تسمح هلا  متلكها

 الدولية. األسواقباكتساب خربة يف 

2 10% 

 %100 20 اجملموع
 

 ( تمثيل مدى توفر العوائق التي تمنع تطبيق الذكاء االقتصادي.23.3الشكل رقم ) 

 
التدويل هو االنتقال من  أنأمجعوا  %75العينة بنسبة  أفرادأن معظم  نالحظ أعالهمن خالل اجلدول و الشكل 

التدويل هو عملية للتوسع اجلغرايف لألنشطة  أنقالوا  %15السوق الدويل، مث تليها نسبة  إىلالسوق الوطين 

 اليت و املؤسسة متلكها اليت املهارات مزيج على تقوم عمليةاعتربوه  %5خارج حدود الوطن، مث بنسبة ضعيفة 
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و املؤسسات اجلزائرية على يقني مبفهوم التدويل  أن، و منه نستنتج الدولية األسواق يف خربة باكتساب هلا تسمح

 ذلك لدوره الفعال بالتقدم و النهوض باالقتصاد و تطويره.

 . من وجهة نظركم ماهو واقع التدويل في المؤسسات الجزائرية؟9

 ( واقع التدويل في المؤسسات الجزائرية. 18.3الشكل رقم ) 

 النسبة التكرار 
 %20 4 حرب على ورق

 %80 16 وسيلة للنهوض باالقتصاد
 %0 0 تطبيق فعال

 % 100 20 اجملموع
 ( تمثيل واقع التدويل في المؤسسات الجزائرية24.3 الشكل رقم )

  

العينة اعتربوا من التدويل وسيلة للنهوض باالقتصاد  أفرادأغلبية  أنمن خالل اجلدول و الشكل أعاله نالحظ 

للتدويل دور فعال بالنهوض  أناعتربوه حرب على ورق، و منه نستنتج  %20نسبة  أن، يف حني %80بنسبة 

 باالقتصاد الوطين ، و حماولة تفعيله ضرورة حتمية لإلجيابيات اليت يعود هبا على االقتصاد.  
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 المؤسسةالعالقة بين الذكاء االقتصادي و التدويل ، و أهم االقتراحات لتفعيلهما داخل .3.3.3

 هل هنالك عالقة بين نظام الذكاء االقتصادي و التدويل؟ إليكمبالنسبة . 10

 العالقة بين النظام الذكاء االقتصادي و التدويل. هل هنالك( 19.3الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار 
 %80 16 نعم

 %20 4 ال
 %100 20 اجملموع

 

 العالقة  بين الذكاء االقتصادي و التدويل. كانت هناك  إذا(  تمثيل 25.3الشكل رقم ) 

 
االقتصادي و  الذكاءهنالك عالقة بني  أنالعينة أمجعوا  أفراد أغلبية أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول و الشكل 

هناك عالقة بني الذكاء  أنقالوا عكس ذلك، و من هنا نستنتج  %20نسبة  أن، يف حني %80التدويل بنسبة 

 االقتصادي و التدويل.

 ه النتائجذبنعم سوف نقوم بتحليل ه أجابوا األغلبيةمبا أن 
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 _ ماهي طبيعة العالقة بين الذكاء االقتصادي و التدويل؟

 ( طبيعة العالقة بين الذكاء االقتصادي و التدويل.20.3الجدول رقم ) 

 النسبة التكرار طبيعة العالقة
 %15 3 الذكاء االقتصادي جزء من التدويل 
 %15 3 التدويل جزء من الذكاء االقتصادي
الذكاء االقتصادي وسيلة لتحقيق 

 التدويل
14 70% 

 %100 20 اجملموع
 

 االقتصادي و التدويل. الذكاءطبيعة العالقة بين تمثيل ( 26.3الشكل رقم ) 

 
 امجعوا بأن الذكاء االقتصادي هو وسيلة لتحقيق التدويل األغلبيةنالحظ أن  أعالهمن خالل اجلدول و الشكل 

، و منه نستنتج %15فهي ضعيفة بنسبة  األخرىبالنسبة االحتماالت  أما، %70و هذا هو الواقع فعال بنسبة 
 أن الذكاء االقتصادي يساهم بصفة مباشرة يف حتقيق التدويل املؤسسات حيث يعتربه التدويل وسيلة لتحقيقه.

داخل المؤسسة ) من منظور الميزة  كاء االقتصاديذ . هل هناك عوائق تمنع تطبيق التدويل و نظام ال11
 التنافسية(؟
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 ( العوائق التي تمنع تطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل داخل المؤسسة.21.3 الجدول رقم )

 النسبة التكرار 
 %90 18 نعم

 %10 2 ال
 %100 20 اجملموع

 

 

 

 

 ( تمثيل مدى توفر العوائق التي تمنع تطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل.27.3شكل رقم ) ال

 
أغلبية امجعوا بان هناك عوائق متنع تطبيق كل من التدويل و الذكاء نالحظ أن  أعالهمن خالل اجلدول و الشكل 

، لذا سنقوم بتبيان %10نسبة ضعيف قالوا ال بنسبة  أن،  يف حني %90االقتصادي داخل املؤسسة بنسبة 

 خمتلف هذه العوائق.
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 هذه العناصر لتطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل داخل المؤسسة.  إعاقة. تحديد مدى 12

 هذه العناصر لتطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل. إعاقة( تحديد مدى  22.3الجدول رقم ) 

  محايد  غير موافق  موافق  

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

نقص الوسائل املادية من اجل أ. 
 تفعيلها.

16 80% 4 20% 0 0% 

يف هذا  األكفاء األفرادنقص  ب.
 اجملال.

18 90% 2 10% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %100 20 ت. غياب الثقافة املعلوماتية للعمال

ث. رفض العمال إلحداث 
 التغريات.

14 70% 4 20% 2 10% 

ج. رضا املؤسسات عن وضعها 
 التحسن. إىلاحلايل و عدم تطلعها 

16 80% 0 0% 4 20% 

 

 ( تمثيل للعوائق التي تعيق تطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل داخل المؤسسة.28.3الشكل رقم ) 
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 أننسبة املوافقة على مجيع االقرتاحات كانت عالية جدا حيث  أننالحظ  أعالهمن خالل اجلدول و الشكل 

 األفراديرجع لنقص  %90 أنو يف حني هناك غياب للثقافة املعلوماتية للعمال،  أنامجعوا  %100نسبة 

ملادية من اجل تفعيل هذه هناك نقص يف الوسائل ا أنقالوا  %80نسبة  أنيف حني داخل املؤسسة،  األكفاء

نسبة اإلجيابية  أنيرجع لرفض العمال إلحداث التغريات، كما نالحظ  أنقالوا  %70تليها نسبة ، مث األنظمة

معظم االقرتاحات  أنبغري موافق و حمايد كانت نسبتهما قليلة جدا، و من خالل  ذلك ميكن استخالص 

اخل املؤسسة، لذا من عوائق متنع تطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل د األفراداملعتمدة هي بالفعل حسب رأي 

 بعني االعتبار من اجل البدء يف التقليل منها. أخذها األفضل

. من فضلك حدد معنا مدى موافقتك على العناصر التالية في تفعيل كل من الذكاء االقتصادي و 13

 تحقيق الميزة التنافسية.و التدويل داخل المؤسسة 

تفعيل كل من الذكاء االقتصادي و التدويل داخل المؤسسة ( أهم العناصر مقترحة ل 23.3الجدول رقم ) 

 تحقيق الميزة التنافسية.و 
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غير   موافق 
 موافق

  محايد 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 %0 0 %0 0 %100 20 أ.تكوين املوارد البشرية يف هذا اجملال

ب.نشر ثقافتها بني كل عمال 
 املؤسسة

20 100% 0 0% 0 0% 

ت.نشر ثقافة العمل اجلماعي و 
 تبادل املعلومات.

18 90% 02 10% 0 0% 

ث.عرض جتارب مؤسسات يف هذا 
اجملال و توضيح وضعيتها قبل و بعد 
تطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل 

 من اجل التحفيز.

100 100% 0 0% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %1000 100 ج.حتسني الوضع املايل للمؤسسة.

ح.مراقبة الدولة ملدى التطبيق الفعال 
للمؤسسة للذكاء االقتصادي و 

 التدويل.

18 90% 02 10% 0 0% 

خ.حتسني وضعية شبكة املعلومات يف 
 املؤسسة.

100 1000% 0 0% 0 0% 

 

تفعيل كل من الذكاء االقتصادي و التدويل داخل أهم العناصر مقترحة ل( تمثيل 29.3 الشكل رقم )

 تحقيق الميزة التنافسية.و المؤسسة 
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وافقوا على االقرتاحات من اجل تفعيل نظام العينة  أفراد أغلبية أنمن خالل اجلدول و الشكل أعاله نالحظ 

، بالنسبة %100الذكاء االقتصادي و التدويل حيث وصلت نسبة املوافقة للعناصر أ. ب. ث. ج. خ بـ 

هذه العناصر  أمهيةلإلجابات غري موافق و حمايد كانت ضعيفة جدا، و هذا يدل على الوعي حباجات املؤسسة و 

 .خطوة لبداية جيدة أهمو االقرتاحات لتطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل داخل املؤسسة، و هذا 

 

 خالصة الفصل الثالث:

امليدانية أسقطنا موضوع حبثنا " دور الذكاء االقتصادي يف تدويل منتج من خالل الفصل املتمثل يف الدراسة 

املؤسسة من منظور امليزة التنافسية" على مؤسسة ميناء مستغامن، و دراستنا لواقع كل من الذكاء االقتصادي و 

 البقاء.التدويل فيها، بصفتها من بني املؤسسات اليت تسعى لتطبيق مثل هذه األنظمة من اجل االستمرار و 

و حسب دراستنا اليت اعتمدنا فيها على املالحظة و االستبيان الذي مت توزيعه على فئة من إطارات املؤسسة 

 اإلسرتاتيجيةهناك نسبة كبرية من عدم املعرفة بالذكاء االقتصادي بل هنالك خلط بينه و بني اليقظة  أناستنتجنا 

و بالتايل ميكن قول  اإلسرتاتيجيةالذكاء االقتصادي هو نفسه اليقظة  أنيرون  فأكثرهمانتشارا منه  أكثراليت تعترب 
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هناك نقص يف ثقافة حول هذا املفهوم بشكل واضح هذا نتيجة التأخر يف وضع جهاز خاص من أجل  أن

العينة يرون الذكاء االقتصادي على مستوى مؤسسة ميناء مستغامن بصفة خاصة هو حرب  أفرادأغلبة  آن إذتفعيله، 

منهم كانوا على  األكثرية،كما أن  ، و لكن رغم هذا جند بعض مالحمه علة مستوى بعض املديرياتى ورقعل

على انه وسيلة  اجعو أالسوق الدويل، كما  إىلمعرفة تامة مبفهوم التدويل حيث اعتربوه االنتقال من السوق الوطين 

امليزة التنافسية، و قد استنتجنا أن املؤسسة هلا و كذلك لتحقيق  بالغة جدا للنهوض باالقتصاد املؤسسة أمهيةذات 

نية يف تطوير الذكاء االقتصادي و التدويل و تفعيلهما باعتبارمها من أهم و احدث املفاهيم املمكن االعتماد 

عليها من اجل صنع الفارق خاصة يف ظل املنافسة احلالية على املستوى الوطين و العاملي و كذلك إعطاء أمهية  

  ا أرادت التطور و املنافسة الرتكيز على عملية مجع املعلومات.كبرية إذ
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 الخاتمة العامة:

إن التحوالت البيئية اليت تعيشها املؤسسة و التطورات التكنولوجية املستمرة و مع انفتاح األسواق، و كثرة 

تواجهه املؤسسات اليوم هو التحكم يف املعلومات اليت ختص البيئة الداخلية و خاصة اخلارجية، أصبح اكرب حتدي 

تسيري املعلومة اليت تعترب أساس يف اختاذ العديد من القرارات املصريية اليت ختص املؤسسة، حيث أصبح ما يهم 

اليوم ليس توفري املعلومة إمنا سرعة الوصول إليها قبل املنافسني و كيفية هيكلتها و حتليلها حبيث تساعدها يف 

لتهديدات اليت ميكن أن تواجهها ، أي أهنا تساعدها على اختاذ القرارات املناسبة و يف الوقت معرفة الفرص و ا

 املناسب و بالتايل حتقيق ميزة تنافسية.

و مبا أن املنظمات منفتحة على بيئتها فهي ملزمة بفهم العالقة القائمة بينها و بني هذه البيئة اليت تنشط فيها، و 

و أبعادها املستقبلية قصد االستفادة من الفرص املتاحة هلا و جتنب اآلثار السلبية خاصة  معرفة املكونات الرئيسية

 ما يتعلق بالبيئة التنافسية.

و هذا ما يدفع املؤسسة بتبين آليات تسمح هلا مبواكبة كل التغريات احلاصلة، عن طريق احلصول على املعلومات 

 اق التغريات.اليت متكن املؤسسات من محاية مستقبلها و استب

و من أجنع الوسائل و اآلليات يف هذا اجملال هو كل من الذكاء االقتصادي و التدويل الذي من أهم مهامهما 

مراقبة البيئة  الداخلية و اخلارجية للمؤسسات، و مواكبة كل التغريات، و محاية املؤسسة من التهديدات اخلارجية 

 عن طريق وظيفة احلماية.

رية بصفة عامة كغريها من املؤسسات األخرى اليت تعمل يف حميط تنافسي و بيئة عدم التأكد، و املؤسسات اجلزائ

 و ذلك نتيجة التحول من اقتصاد مغلق إىل اقتصاد مفتوح، و انضمامها إىل منظمة العاملية للتجارة.

 و من خالل ما تطرقنا يف هذا البحث، ميكن اخلروج بالنتائج التالية:
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 النتائج:

ت املؤسسات االقتصادية تلعب دورا هاما يف اقتصاد الدول و ذلك ملسامهتها الفعالة يف دفع لقد أصبح -

 عجلة التنمية االقتصادية .

تواجه املؤسسات االقتصادية عدة خماطر و عراقيل عند قياهنا بعملية تدويل نشاطها )مثل خطر سوء  -

 تقدير التكاليف(.

يل نشاطها أن حتدد نقاط قوهتا و نقاط ضعفها، و أن البد على أي مؤسسة عند التفكري بعملية تدو  -

تدرس حميطها اخلارجي و بطبيعة احلال دراسة احمليط الدويل اخلارجي للتعرف على الفرص و التهديدات 

 اليت تصادفها الن فرص جناحها تتوقف بدرجة كبرية على مدى حتكمها يف هذه العناصر.

دي بعدة مراحل يتخلل هذه املراحل اختيار طريقة إسرتاتيجية متر عملية التدويل و نظام الذكاء االقتصا -

 اليت تتبعها املؤسسة عند قيام بأنشطتها.

يعترب الذكاء االقتصادي و التدويل وسيلة عصرية و عنصر مهم لتنافسية املؤسسات يف بيئة تتميز بعدم  -

 التأكد.

ئبة يف ظروف مضطربة و جيعلها قادرة الذكاء االقتصادي يعطي للمنظمة القدرة على اختاذ القرارات الصا -

 على اهلجوم و الدفاع يف نفس الوقت.

ميثل الذكاء االقتصادي الرابط بني كل من املعلومات الداخلية و اخلارجية لبيئة املنظمة و رغبتها يف  -

 اكتساب مكانة و زيادة حصتها يف البيئة التنافسية.

يزة التنافسية للمؤسسة و بالتايل تدويل نشاطها ألنه وسيلة يعترب الذكاء االقتصادي مبثابة طريق لتحقيق امل -

 هامة لتحقيق السيطرة على السوق الدويل و الدخول إىل األسواق الدولية.



 
118 

تعاين اجلزائر من تأخر يف مستواها التكنولوجي و التنافسي حيث تعرف تأخرا نسبيا يف جمال الذكاء  -

تدين املستوى التكنولوجي، و نقص البحث و التطور لدى االقتصادي و يف تطبيق التدويل، إضافة إىل 

 أغلب املنظمات اجلزائرية كما تعاين من مشكل نقص املعلومات يف خمتلف امليادين و اجملالت.

أن أغلب املنظمات تفتقر إىل نظام الذكاء االقتصادي و بذلك تفتقر إىل سيولة املعلومات اليت متكنها  -

 من اختاذ القرارات.

ائج تؤكد صحة الفرضية:"أمهية الذكاء االقتصادي و التدويل يف السيطرة على األسواق الوطنية و حىت هذه النت

 الدولية رغم التأخر الذي تشهده هذه املؤسسات يف هذا اجملال"

 قامت الدولة بعدة دورات تكوينية يف جمال الذكاء االقتصادي و التدويل إلطارات املؤسسات الوطنية. -

االقتصادية العاملية أصبح لزاما على املؤسسات تعلم و تطبيق أساليب التدويل و الذكاء  يف ظل التطورات -

 االقتصادي من أجل التحكم يف املؤسسة و مواجهة العقبات و مواكبة التطورات العاملية.

 من أهم اجلهود اليت قامت هبا اجلزائر يف جمال الذكاء االقتصادي هو استحداث مديرية للذكاء، و إنشاء -

اجمللس األعلى للذكاء االقتصادي، إضافة إىل ترتيب اتفاقيات مع الوزارة و جمموعة من املؤسسات هبدف 

مساعدهتا على التزود " خباليا الرصد " اليت تسمح باستخدام املعلومة بشكل أفضل، كما اختذت عدة 

 إجراءات لدعم كل من التدويل و الذكاء االقتصادي .

ستغامن ال ميارس  أي تطبيق لكل من الذكاء االقتصادي و التدويل بشكل على مستوى مؤسسة ميناء م -

 رمسي، إمنا ميارس بطريقة غري مباشرة عن طريق استغالل املعلومة اليت جتمعهما من خمتلف مصادرها.

املؤسسة تسعى إىل إرساء نظام الذكاء االقتصادي بصفة رمسية من خالل االتفاقيات اليت تقوم هبا مع  -

 األجنبية. املؤسسات
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من خالل دراستنا تبني لنا أن هناك تأخر كبري و جهل للذكاء االقتصادي و التدويل كوهنما مصطلحان  -

جديدان، فأغلبية العينة أكدوا أهنما جمرد حرب على ورق يف املؤسسات الوطنية بصفة عامة و مؤسسة 

نسبية لبعض أطراف املؤسسة و  ميناء مستغامن بصفة خاصة، إال أن هناك بوادر االهتمام هبما و معرفة

هذا ما مينعنا من القول أن هناك انعدام للذكاء االقتصادي و التدويل باملؤسسة بل نقول ان هناك تأخر 

 يف تطبيقهما.

النتائج األخرية تنفي صحة الفرضية: "ينعدم تطبيق كل من الذكاء االقتصادي و التدويل يف مؤسسة ميناء 

 مستغامن".

 التوصيات: 

على الدولة القيام بعدة دورات تكوينية يف جمال الذكاء االقتصادي و التدويل إلطارات ملؤسساهتا  البد -

 االقتصادية.

جيب أن تلعب الدولة دورا فعاال و تركز على دعم تطبيق نظام الذكاء االقتصادي داخل املؤسسات  -

 اجلزائرية و بالتايل حتقيق تطور و تنمية يف االقتصاد الوطين.

املؤسسات االقتصادية مسايرة نسق التكنولوجيا احلديثة للمعلومات و االتصال يف خمتلف  جيب على -

 جماالهتا و الرتكيز أكثر فأكثر على املعلومات و استخدامها بطرق فعالة.

على املؤسسات وضع آليات متكنها من استبيان املؤشرات اخلاصة مبحيطها هبدف اقتناص الفرص قبل  -

االستثمار يف الوقت املناسب و استقطاب العمالء و احملافظة عليها من خالل اكتساب املنافسني و 

 تنافسية أكرب.
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أصبح على املؤسسة ليس التفكري فقط يف أن تكون رائدة على املستوى السوق الوطين إمنا السعي وراء  -

 تدويل نشاطها و حتقيق الريادة حىت على مستوى األسواق الدولية.

ات اجلزائرية الرتكيز على الذكاء االقتصادي و التدويل ألهنما مفتاح النجاح حمليا و جيب على املؤسس -

 دوليا.  
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 مقدمة العامة:

شهدت املؤسسات يف السنوات اخلرية حتوالت هائلة يف بيئتها االقتصادية و االجتماعية و الثقايف، فانفتاح 

أمام حتديات قوية تعيق مسارها حنو األسواق و ظهور العوملة، و تغري أذواق الزبون،و تعدد الرغبات جعل املؤسسة 

 تنفيذ خمططاهتا و أهدافها اإلسرتاتيجية.

األمر الذي جعل املؤسسات يف موقف حيتم عليها العمل اجلاد و املستمر من أجل احلفاظ علة مكانتها و إثبات 

قدراهتا يف  ثباتإوجودها، فاملؤسسة اليوم ال تكتفي بالبحث عن كيفية التكيف مع احمليط بل حتاول اقتحامه و 

اقتصاد مجيع جمالت أنشطتها، و يف ظل هذه املعطيات وجدت املؤسسة نفسها جمربة على القيام بقفزة نوعية من 

املعتمد على املعرفة و الذي أصبح ضرورة حتمية لتطوير أداء و فاعلية سيما االقتصاد الكم إىل اقتصاد النوع ال

رد االسرتاتيجي و جبدارة حىت ميكن للمنظمات أن تبدع و تنتج و تسوق املؤسسات و الذي تعرت املعلومة فيه املو 

 فهي حباجة دائمة إىل معلومات أكيدة، كاملة، و ذات مصداقية، و جودة عالية.

اخلارجية و مواجهتها،  األحداث إدماجعلى أما بالنسبة للشركات فالذي حيدث فرقا بيتها و بني غريها هو قدرهتا 

 و حتليلها قبل غريها، و هذه املهارات هي القيمة التنافسية هلا. اإلشاراتو قدرهتا على تلقي 

ظهور فكري للذكاء االقتصادي  اليت تتخذه املؤسسات املعاصرة كوسيلة و منهج  إىل أدتكل هذه احلتميات 

و احدث  أهمعمل جيعل املؤسسة على دراية تامة و مستمرة مبا حيدث من حوهلا، إذا يعد الذكاء االقتصادي من 

اليت تضمن احلفاظ على مكانتها يف السوق، على اعتبار املعلومة و املعرفة من أهم املوارد اليت حتاول  األنظمة

الذي جيعلها حتافظ على مكانتها يف  األمرياهتا، او غ أهدافهالتحقيق و استخدامها  إليهااملنظمات الوصول 

 السوق منافسة.
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يف حال تشبع  إاليل الذي مل يعد ذلك النشاط الثانوي الذي مل يلقى االهتمام و ظهور نظام التد إىل أدتكما 

تزايد  أماميفرض نفسه كشرط للبقاء و االستمرار، و  أصبحة حادة يف السوق الوطين، بل سوجود مناف آو

تواجهه، و االهتمام بالتدويل املؤسسات كخيار اسرتاتيجي لبناء اقتصاد يصمد يف وجه التقلبات املختلفة اليت 

و الذي ميكن رصده من خالل تزايد املنافسة كنتيجة لالنفتاح  األعمالتغيري امللحوظ الذي تشهده بيئة نظرا لل

 .األسواقاالقتصادي و التحرير الذي تشهده 

حتوالت يف بيئتها االقتصادية،  األخرىو لكون اجلزائر جزءا ال يتجزأ من اخلارطة االقتصادية للعامل، شهدت هي 

فعال متميز و تواجد  أداءاالجتماعية و الثقافية، مما جعلها يف حبث دائم على وسائل مالئمة من اجل حتقيق و 

السوق و  اقتصاد إىلانتقال اجلزائر من االقتصاد املمركز  أنيف سوق العاملي تزداد فيه املنافسة يوما بعد يوم كما 

حيث أصبح من  األنظمةعدة عيوب يف ج، هنا ظهرت و االقتصاد جعلها يف وضع حر  اإلعالمظهور تكنولوجيا 

 الضروري البحث عن نظام ذوي كفاءة عالية.

الوسائل احلديثة اليت و تستطيع القيام بذلك و بالتايل  أجنعو كل من الذكاء االقتصادي و التدويل مها من بني 

من املواضيع  أصبحالنهوض باملؤسسات االقتصادية و تأهيلها و حتقيق تنمية اقتصادية يف مجيع املستويات، لذلك 

متطلبات هذان  مع سعيها ملساعدة املؤسسات على تكيفاليت تشغل اهتمام الدولية اجلزائرية، وذلك من خالل 

امان، و يف الوقت الراهن و على الصعيد الدويل يضع املؤسسة اجلزائرية يف وضع غري مسبوق يتطلب تغيري النظ

، خصوصا على معظم املؤسسات اجلزائرية هي مؤسسات متوسطة و صغرية يتحتم عليها اللجوء للدهنياتجذري 

 املصاحل. إنشاءالدولة لعجزها على  أي

 الفعال يف النهوض باملؤسسات و التدويل على مستوى العامل و دورها ظهور مفهوم الذكاء االقتصادي  إذن

 



 
 ج

  االقتصادية كل هذا يدفعنا لطرح اإلشكالية التالية:

 فيما يتمثل دور الذكاء االقتصادي في تدويل المنتج المؤسسة من منظور الميزة التنافسية؟

 :و على ضوء اإلشكالية  يمكن طرح التساؤالت التالية  

 نقصد بالذكاء االقتصادي و التدويل؟ و ما العالقة اليت تربطهما؟ماذا 

 ماهي العالقة بني الذكاء االقتصادي و امليزة التنافسية و بني التدويل و امليزة التنافسية؟

 ما واقع كل من الذكاء االقتصادي و التدويل يف املؤسسات اجلزائرية؟

 الفرضيات:

 لإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بوضع الفرضيات التالية: 

رغم التأخر الذي أمهية الذكاء االقتصادي و التدويل يف السيطرة على األسواق الوطنية و حىت الدولية  -

 تشهده هذه املؤسسات يف هذا اجملال.

 ينعدم تطبيق كل من الذكاء االقتصادي و التدويل يف مؤسسة ميناء مستغامن. -

 ع اختيار الموضوع: دواف

 يعود سبب اختيار املوضوع إىل الدوافع التالية:

أمهية املوضوع خاصة يف ظل االنفتاح أملعلومايت الذي تشهده املؤسسات اليوم ، و التسليم بضرورة كل  -

 من الذكاء االقتصادي و التدويل، حيث يعتربان من أجنع الوسائل املمكنة نظرا ملا يعود به من أثار اجيابية

 على املؤسسات االقتصادية.



 
 د

 غياب كل من الذكاء االقتصادي و التدويل على مستوى اغلب املؤسسات اجلزائرية. -

 أهمية الموضوع:

 حتقيقها: إىلالذي يسعى املوضوع  األهدافمن بني 

يسمح هذا البحث بالتعرف بالذكاء االقتصادي و التدويل و خمتلف جوانبهما سواء على املستوى  -

النظري، و تبيان واقعهما احلقيقي و دورمها يف حتقيق امليزة التنافسية على مستوى السوق  التطبيقي أو

 احمللي و الدويل.

، كما توضيح و كشف الغطاء على بعض املصطلحات اجلديدة، خاصة و ان املوضوع حديث نوعا ما -

 سيفيد الطالب يف دراسته و املؤسسة يف عملها.

 أهداف الموضوع:

طة على كل من الذكاء االقتصادي و التدويل و كيفية عملهما و أمهيتهما يف الوقت تقدمي دراسة مبس -

الراهن، مع توضيح إمكانية التفكري فيه بالنسبة للمؤسسة و أخذه بعني االعتبار يف اسرتاتيجياهتا 

 املستقبلية.

 معرفة تطلعات املؤسسة يف جمال الذكاء االقتصادي و التدويل. -

 ليت تعيشه املؤسسات اجلزائرية يف هذا اجملال.تبيان الوضع احلقيقي ا -

 منهجية البحث:

 املنهج: .1



 
 ه

هبدف القيام بتحليل علمي و منهجي إلشكالية  فيمي يتمثل دور الذكاء االقتصادي يف تدويل املنتج املؤسسة 

باستخدام  من منظور امليزة التنافسية؟ و أهم أهداف هذا اجملال، و هبدف اختبار صحة الفرضيات املقرتحة، قمنا

 املنهج الوصفي و التحليلي يف القسم النظري، و منهج دراسة احلالة يف القسم التطبيقي.

 الوسائل:  .2

يف اجلانب النظري مت االعتماد يف مجع املعلومات على الكتب باللغتني ) العربية، الفرنسية (، األطروحات، 

 املستوى النظري مت االعتماد على نتائج االستبيان اجملالت، امللتقيات، و املؤمترات، و مواقع االنرتنت، أما يف

 املوزعة على أفراد العينة من إطارات املؤسسة.

 هيكل البحث: 

 فصول كالتايل: مت تقسيم هيكل البحث إىل ثالث

 يف ة املتمثل ثالث مباحث: مدخل للذكاء االقتصادي و تدويل منتج املؤسسة، و قد ضم األولل صالف

 للذكاء االقتصادي : مدخلاألولاملبحث 

 الذكاء االقتصادي و اليقظة اإلسرتاتيجيةاملبحث الثاين: 

  املبحث الثالث: مدخل للتدويل منتج املؤسسة

 ة بني الذكاء االقتصادي و التدويل و امليزة التنافسية.الفصل الثاين: العالق

 املبحث األول: ماهية امليزة التنافسية

  املؤسسة. املبحث الثاين امليزة التنافسية يف



 
 و

 املبحث الثالث: الذكاء االقتصادي، التدويل، و خلق امليزة التنافسية.

،  و مت دراسة احلالة يف مؤسسة " دراسة حالة " الفصل الثالث: الذكاء االقتصادي و تدويل املنتج يف املؤسسة

 ميناء مستغامن 

 املبحث األول: مؤسسة ميناء مستغامن. 

 االستبيان. املبحث الثاين: حتليل نتائج

 املبحث الثالث: النتائج املتعلقة بأسئلة الدراسة.
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 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 ميناء مستغانم مؤسسة للعاملني موجه استبيان

 دور الذكاء االقتصادي في تدويل منتج المؤسسة من منظور الميزة التنافسية حول

دور الذكاء االقتصادي يف تدويل منتج املؤسسة من منظور امليزة التنافسية  إىل التعرف إىل ستبياناال هذا يهدف
العلوم االقتصادية و التسيري و  يف املاسرت شهادة لنيل امليدانية الدراسة إطار يف ذلك و ميناء مستغامن، سسةملؤ

 العلوم التجارية ختصص تسيري اسرتاتيجي دويل.

 إن، العلمي البحث لغرض إال تستخدم لن و سرية ستكون عليها احلصول سيتم املعلومات اليت كافة إن
 الذكاء املؤسسة اجلزائرية ملفهوم إدراك مدى اكتشاف يف يساعد و اجلزائر يف العلمي البحث يعزز معنا تعاونكم

 كل مقابل رأيك مع يتفق الذي الربع يف( x) إشارة وضع الرجاء. و التدويل، و امليزة التنافسية االقتصادي
   .عبارة

 ثالبح طريق عناملعلومة  يف التحكم و السيطرة على يعمل معلومايت نظام عن عبارةهو  االقتصادي: كاءذلفا
 األوقات يف سبةمنا إسرتاتيجية القرارات آذاخت يفاستغالهلا  أجل من قانونية بطرق حتليلها و مجعها ،عنها

   و التأثري على احمليط اخلارجي. محاية ممتلكات املؤسسة إىل إضافة ،املناسبة

 نتجاهام تسويق من الشركة متكن اليت اخلطوات من جمموعة من تتألف عملية هو تدويل منتج المؤسسة:أما ال
 .اخلارجية أسواق يف بانتظام

قيمة  إضافةتتمثل يف الوضع املتفوق الذي حتصل عليه املؤسسة، هذا التفوق يكون يف شكل الميزة التنافسية: و 
سعار أقل مقارنة بأسعار املنافسني، أو يف شكل منتج متميز، و ذلك هبدف ألدى املستهلك، و اليت تأخذ شكل 

 يف السوق على األقل. أو بقاءزيادة حصة سوقية 

 و يف االخري لكم الشكر على تعاونكم 

 

 



 

 

 الدراسة لعينة الوصفية لدراسة

 :العمر  -أ

 سنة 50 من أكثر سنة 50إىل 40من سنة 40إىل 30من سنة 30 من أقل السن
     ( xالعالمة )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 ةاخلرب سنوات -ب

 5 إىل سنة من سنة من أقل عدد السنوات
 سنوات

 10 إىل 5 من
 سنوات

 إىل 10 من
 سنوات 15

 إىل 15 نم
 سنوات 20

       ( xالعالمة )
 

 الدراسياملستوى   -ث

   بكالوريا أقل من الباكالوريا املستوى الدراسي 

 

 عليا دراسات تكوين املهين   ليسانس

      ( xالعالمة )
 

 

 

 

 



 

 ؟مؤسستكم فيها تعمل اليت التنافسية البيئة تقيمون كيف. 1

                                                                          جدا عالية منافسة

                      عالية منافسة

    متوسطة منافسة

                                                                        ضعيفة منافسة

                                                                                                                                 منافسة يوجد ال

 ؟مستمرة بصفة اخلارجي احمليط بالتطورات عل دراية مؤسستكم هل. 2

                                                                                                                                                        ال                                                                نعم

 :  ختصاملراقبة املستمرة  نعم كان إذا

                                                                                   املنافسني

   املستهلكني

                          املوردين

                التكنولوجية التطورات

                                                                         القانونية التطورات

    أخرى

 :  سببه اخلارجي للمحيط املؤسسة مراقبة عدم ال كان إذا

 باحلاجة إىل املعلومات اخلارجية اإلحساس عدم

                                                             املراقبة عملية تكلفة ارتفاع

                                                            اجملال هذا يف الكفاءات نقص



   أخرى

 ؟منافسيكم وضعية عن االستعالم يف لديكم الوسائل املستخدمة هي ما. 3

                                                                         املؤمترات و امللتقيات

 األخبار االقتصادية

                                                                                   األنرتنت

   الزبائن و املوردين و املنافسني

                                                                  أخرى مصادر

 ؟استغالهلا أجل من اجملمعة املعلومات حتليل عن املسؤول من. 4

  اخلرباء

  املدراء

 املتخصصني

    آخرون

           ؟االقتصادي الذكاء مصطلح لكم يعين ماذا. 5

   إستراتيجية يقظة

   اقتصادي جتسس

                                                                           معلومايت نظام

       آخر

 ؟املؤسسة داخل عمله منهجية و االقتصادي الذكاء عن فكرة لديكم هل. 6

 ال                                                                 نعم

 :  يعترب االقتصادي للذكاء مؤسستكم تبين نعم كان إذا



                                                             األمام حنو للتقدم فعالة خطوة

                                                             املؤسسة عمل على تأثري أي له ليس

      زائدة تكاليف

 :  يعين هذا ال كان إذا

   املؤسسة مستوى على االقتصادي للذكاء الفعال التطبيق يف الشروع عدم

    عملي بطبيعة يتعلق ال هذا

 ؟ املؤسسات اجلزائرية مستوى على االقتصادي الذكاء واقع هو ما نظركم وجهة من. 7

                                                                   ورق على حرب

   اقتصادي جتسس

 الفع تطبيق

 ؟التدويل مصطلح لكم يعين ماذا. 8

 عملية لتوسع اجلغرايف لألنشطة االقتصادية خارج حدود الوطن.

 السوق الدويل. إىلاالنتقال من السوق الوطين 

 ها املؤسسة و اليت تسمح هلا باكتساب خربة عملية تقوم على مزيج املهارات اليت متلك

        يف األسواق الدولية.

 . من وجهة نظركم ماهو واقع التدويل يف املؤسسات اجلزائرية؟9

 حرب على ورق

 وسيلة للنهوض باالقتصاد

    تطبيق فعال 

 ؟و التدويل  االقتصادي الذكاء عالقة بني نظام هناك هلبالنسبة إليكم . 10



       ال                                                                    نعم

 . هل هناك عوائق متنع تطبيق الذكاء االقتصادي و التدويل داخل املؤسسة من منظور امليزة التنافسية؟11

       ال                                                                    نعم

 املؤسسة داخلو التدويل  االقتصادي الذكاء تطبيق تعيق التالية العناصر مدى أي إىل فضلك من معنا حدد.12

   حمايد      أوافق ال      أوافق 
    تفعيلهما أجل من املادية الوسائل نقص -أ

    اجملال هذا يف األكفاء األفراد نقص -ب
      للعمال املعلوماتية الثقافة غياب -ت
    إلحداث تغريات العمال رفض -ث
    التحسني إىل تطلعها عدم و احلايل وضعها عن املؤسسات رضا-ج

                                                                                                                                      
و التدويل  قتصادياال الذكاءكل من  تفعيل يف التالية العناصر على موافقتك مدى معنا حدد فضلك من. 13

 .لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة

 حمايد أوافق ال أوافق 
    اجملال هذا يف البشرية املوارد تكوين  -أ

    املؤسسة عمال كل بني ثقافتهما نشر -ب
    املعلومات تبادل و اجلماعي العمل ثقافة نشر  -ت
                            وضعيتها قبل و  توضيح و اجملالهذا  يف ؤسساتم جتارب عرض -ث

   التحفيز أجل منو التدويل  الذكاء تطبيق بعد
   

    للمؤسسة املايل الوضع حتسني  -ج
للذكاء االقتصادي و للمؤسسة  الفعال التطبيق ملدى الدولة مراقبة  -ح

                          التدويل
   

       املعلومات يف املؤسسة. شبكة وضعية حتسني  -ح
 



 الملخص:

لقد عرف املناخ االقتصادي العاملي تغريات عميقة، اتسمت بسرعة التطور التكنولوجي و االعتماد أكثر فأكثر 
على املعلومة يف كافة امليادين، حيث أصبحت املنافسة متارس ضغطها على املؤسسات يف مجيع القطاعات، مما 

هتا و خدماهتا، و العمل على معرفة األسواق دفع هبذه األخرية ) املؤسسة( إىل السعي جاهدة لتحسن جودة منتجا
و آليات عملها، و حتسني وضعيتها مقارنة باملنافسني و تقليل تكاليف اإلنتاج و االعتماد على التكنولوجيا و 
ممارسة الذكاء االقتصادي و اليقظة اإلسرتاتيجية لتكون رائدة يف جمال نشاطها و حتقيق الريادة و بالتايل الدخول 

 واق الدولية. إىل األس

الذكاء االقتصادي، تكنولوجيا اإلعالم و االتصال، اليقظة اإلسرتاتيجية، امليزة التنافسية،  الكلمات المفتاحية:
 التدويل.

: résumé 

 

 

            

 

  

Abstract : 

 

       Climat économique mondial ont connu de profonds changements, Caractérisé par 

le développement technologique rapide et de plus en plus compter sur l'information 

dans tous les domaines, Lorsque la concurrence est devenue pression exercée sur les 

entreprises dans tous les secteurs, Incitant ce dernier (l'institution) d'œuvrer pour 

améliorer la qualité de ses produits et services, Et travailler sur la connaissance des 

marchés et des mécanismes d'action, Et d'améliorer leur statut par rapport aux 

concurrents et de réduire les coûts de production et le recours à la technologie et la 

pratique de l'intelligence économique et la vigilance stratégique pour être un leader 

dans son domaine d'activité et donc atteindre le leadership et l'accès aux marchés 

internationaux. 

       Global economic climate have known profound changes, The speed of 

technological development and more and more rely on the information in all fields, 

Where competition has become exercised pressure on enterprises in all sectors, 

Prompting the latter (the institution) to strive to improve the quality of its products 

and services, And work on the knowledge of markets and mechanisms of action, 

And improve their status compared to competitors and to reduce production costs 

and reliance on technology and the practice of economic intelligence and strategic 

vigilance to be a leader in its field of activity and thus achieve leadership and access 

to international markets. 

 

 



 



 


